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 هللا تاذ ىنعم

 :ةلأسم

 رثإ ىلع لاقف 6هتابثإ يه ىلاعت هتاذ نأ رثألا يف دجوي ام نع نيملعتملا ةبلطلا ضعب لأس

 انم رودصلا أدص بهذيو ءانع لهجلا عانق ليزي ام تابثإلاو تاذلا يف انل نيب لضفت :كلذ

 .هللا ءاش نإ اروجأم

 :باوجلا

 اذإ ةصاخلا هلاعفأو هتافصب هللا ةفرعم نإ :لهأ هل وه ايب هيلع ءانثلاو هللا دمح دعب

 امم اهنأل ؛لاح ىلع هلهج عسي ال امم يهف ،هب لهجلا عسي ال امم غلاب لقاع نم لابلاب ترطخ

 اهب "هثعبي يتلا ةكردملا يناعملاب صاخ اهب ةجحلا مايقو ،لادج الب لقعلا نم ةجحلا هب موقت
 تادراولا هب تتأ يذلا قحلا عابتال مهفلا رونب يده نمل ةيهلإلا ةرضحلا "هنم لقعلا لوسر

 لسرلاب موقت ايك اهب يلب نم ىلع ةجحلا اهب موقت ،ةينطاب ةلاسر ىلاعت هللا نم يهف ،ةيماهلإلا

 نم سبللا بجوي ام ىلإ عوجرلا الو ،اهيف "كشلا الو ،اهنع لودعلل زاوج الف ةيرهاظلا
 .ةيناطيشلا سواسولا

 تاثدحملا تانئاكلا عيمجل وأ تادوجوملا نم ءيشل وأ هل نأ الثم هبلق ىلع رطخ نمف

 يف كلذب هالومل رارقإلا همزل اربدم وأ اردقم وأ اعناص وأ اثدح وأ ![آقلاخ وأ كابر وأ] اهلإ

 نم هب ام فرعف الثم هسفن يف رظن ول هنأل ؛لاؤسلا داقتعا ىلع هب لهجلا يف هل عسوي ملو ،لاحلا

 ام عد &هنس نم هقوف ام وأ هدشأ غولب ىلإ هتيلوفط لاح نم هتمزالم نع كفني ال زجعو فعض
 هأشنأ نأ ىلإ مدو محلو ماظع ىلإ ةغضم ىلإ شةقلع ىلإ ةفطن هنوك لاح نم كاراوطأ هيف بلقت

 .ثعبت :(ت) يف )١(

 .نع :(ت) يف )٢(

 .كش :(م) يف )٣٢(

 .ًاقلاخو ابرو :(ت) يف )٤(
 .(ت) نم تطقس )٥(



 ٨ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 مل نآ دعب ثداح هنأ ةرورضلاب ملع "}[نيقلاخلا نسحأ] هللا كرابتف اقلخ هيف حورلا خفنب هللا

 "؛[نوكت] نأ روصتي ال ايك هسفنل اقلاخ هنوك ةلاحتسا ةرورضلاب ملعو ءاروكذم ائيش كي

 هقلخ هريغ اقلاخ هل نأ كلذ نم مزلف "محرلا يف انينج اهسفن تقلخ “[يتلا يهآ ةفطنلا

 .هعرتخاو هعدتباو هروصو هأربو هأشنأو هثدحأو

 وهف هسفن نع زجع نم "نألل ؛هريغ يف اذكف هسفنل اثدحم ثداحلا نوكي نأ لطب ايكو

 لسلستيف ڵثدحم ثدحمل ثيحم ثدحف ،هثدحأ ثدحم نادجو هنم مزلي هنأل ؛زجعأ هريغ نع

 ةرورضلاو ،رقفلاو زجعلا ةفص يف ةيواستم اهلك تاثدحملا نأ قحلاو لطاب وهو ةياهن ريغ لإ
 نم هريغك هثدحأ ثيح هل ناكل اثداح ناك ول هنأل ؛ةيلوألاو مدقلاب فوصوملا اهثدحم ىلإ

 .لطاب وهو تاثدحملا

 دب الو ؤكلمو ديبع هل مهنأ كش الف ،مهؤشنمو مهثدحمو لكلا قلاخ هنأ تبث اذإو

 وهف عوشخلاو ةيشخلاو عوضخلاو ةدابعلاو ةعاطلا هل قحت يذلا هكلامو هبر وه ديس نم دبعلل
 .كلاملاو كلملاو ديسلاو )هلإلاو برلا

 اهناذيإو ،كلامملا يف ةعزانملا اهئاضتقال نيريثك ىلع فاصوألا هذه قالطإ زوجي الو

 دحاو هنأ ىلع لدف "ةيهولألا ةفصل ضقانم وهو ةكرشلاو زجعلاب فاصتالاو ةردقلا صقنب

 لكب فوصوم ،ميمذ صقان فصو لك نع هزنم ،ريبك لاعتم ،ميظع يلع ادمص درف دحأ

 ةعنصلا هباشت نأ ةلاحتسال ،ةفص الو تاذ يف ههباشي ءيش الف ،ةميظع ةديمح ةليمج ةفص

 ")ه زبيتلا يمتلا رمعو ةت ۔ولتبكىتنل ل :اهعنص
 قرط نم نوكي نأ نكمي دق ،ةيهلإللا تافصلا توبث ىلع لالدتسالا هجو نأ ملعاو

 .نيقلاخلا نسحأ نيملاعلا بر :(م) يف )١(

 .نوكي :تاطوطخملا يف )٢(

 .يه يتلا :(م) يف )٣(

 .و :(م) ف )٤)

 .كلملا ةدايز :(م) يف )٥(

 )٦( ةيآلا :ىروشلا )١١(.



 ١ ثوحبل ٩

 ةيهولألا توبثب الثم حيحصلا ناهربلا هل ماق نم نإف ءاهماكحأ ةقفتم ،اهدراوم ةنيابتم ،ىتش

 افصتم نوكي نأ "هلإلا اذه يف زوجي له هسفن يف روصت اذإ ،ىلاعتو هناحبس دوجولا بجاول

 تناك نم نأل ؛لاحلا يف هنع كلذ يفن هيلع بجو دسافملا وأ لئاذرلا وأ صئاقنلا نم ءيشب

 ءانفلا نم اهلك هنع ةحيبقلا تافصلا يفن يف ةحضاو قيرط هذهف هلإب سيلف هتفص هذه

 يناثلاو كيرشلاو دلولاو ةبحاصلاو فعضلاو ةقافلاو زجعلاو ثودحلاو توملاو

 .مونلاو ةنسلاو ءوهسلاو ةلفغلاو "مكبلاو سرخلاو ممصلاو لهجلاو ىمعلاو ،ثلاثلاو

 الثم لهجلا يفن نأل ؛اهلك ىلاعت هتافصل تابثإ اذه يفو ،اهرئاس يف اذكهو ،ملظلاو روجلاو

 .اذكهو ،"ةردقلا هل تبثت زجعلا يفنبو ملعلا هل تبثي

 فصتم وه له :هنأ ىلاعتو هناحبس هلإلا يف الثم هلابب رطخ اذإ :ةيناثلا قيرطلاو

 الف هذهب فصتي مل نم نأل ؛كلذك هنأب ملعلا هيلع بجو ةليمجلا ةلماكلا ةديمحلا تافصلاب

 هنأ هلابب رطخ اذإ نكمي الف سدقتو اهنع هزنت ،حئابقلاو صئاقنلا نم اهدادضأب فصتي نأ دب

 هفصي نأ الإ اذكهو ،![ديرم وأ يح وأ "ميظع وأ لع وأ] ريصب وأ عيمس وأ «ميكحو ميلع

 .هلإب سيلف كلذك ناك نمو ©ليلذ ديلب قمحأ لهاج زجاع وهف كلذك نكي مل نم نأل ؛كلذب

 ةريثكلا تاثدحملا هذه قلاخ هنأ ملع نم هنإف \ةصاخلا هلاعفأ يف رظنلا :ةثلاثلا قيرطلا

 .عنمو ىطعأو ‘تامأو ايحأ ءاهنجو اهسنإو ،اهشرفو اهشرعو ،اهكالفأو اهكالمأ نم اهلك
 نم ،ةيلاع ةئيشمو ةدارإ نع الإ نوكي ال اذه لثم نأ ملع ءاش ام لعفو .‘‘[عضوو عفرو]

 ريبخ ،هلاحب هل ميلع ضباق ،هل راهق رداق ،هيلع يوق قلخ ام !قلخل ديرم ميظع كلم

 يلع "ميحر ميرك ،هقزرل طساب ،هقلخ قزار هئايلوأب رب هئاضق يف لدع ميكح ريصب عيمس

 ريغ الهاج ناكل اريدق وأ ،اييكح وأ اميلع نوكي ال نأ زاج ول هنآل ؛اهرئاس يف اذكهو ،ميظع

 .ال :ةدايز (ت) يف )١(

 .ردقلا :(م) يف )٢(

 .(ت) نم تطقس )٣(

 .عفرو عضوو :(م) (ت) يف )٤)

 .قلخب :(م) يف )٥)



 ٠ ١ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 هسفن يف رظنلابو ،هلطب نيهاربلاو ةدهاشملاب تبث دقو ،اذكهو هلعفل رداق الو ،>هعنصل نقتم

 .ءاوس اذه يف لكلاو ضعبلا ىلع مكحلا نأل ؛مهف نمل كالمألاو كالفألا يف رظنلا نع ةيافك

 تافصلا نع سيدقتلاو هل هيزنتلا ىنعم ىلع ةصاخلا هلاعفأ يف رظنلا :ةعبارلا قيرطلاو

 قلخلا اذه لثم نأ ديحوتلا ناسلب هل ةقطان اهلك تانئاكلا هذه نإ :لوقنف .ةميمذلا ةصقانلا

 ©روهقم الو ؤبولغم الو لهاج الو ،زجاع الو فيعض لعاف نع ردصي ال نقتملا عنصلاو
 هقلخي ام ىلإ رقتفم الو ،هاوس ىلإ جاتحم الو ،هريغب نيعتسم الو ،عفادم الو عزانم الو

 .قبس ام قيرط ىلع ةيلايكلا تافصلا نم اهدادضأل توبث اذه يفو اذكهو

 هبر فرع هسفن فرع نم» :هلوقب ةلي ىبنلا اهيلع هبن ىتلا ىه :ةسماخلا قيرطلا
 هسفن دبعلا ةفرعم نم حيحصلا ثيدحلا اذه هيلع لد ايب ىلاعت هللا ةفرعم نايب يف ملعلا لهألو

 :بهاذم ةثالث

 ةظفلو ،اهلك ةيدوبعلا فاصوأ اهنم دافتست دبعلا سفن نإ :اهحضوأ وهو اهدحأ

 ةيدوبعلا تافص دض ىلع ةيبوبرلا تافص لكف ،اهلك ةيبوبرلا تافص ىلع ةلاد برلا

 .هعصنل :(ت) يف )١(

 .يف :(م) يف )٢(

 راد ط) ٢٠٥. ص لوقعلا راونأ قراشم ىلع هقيلعت يف - هللا هظفح - يليلخلا دمح نب دمحأ خيشلا لاق )٣(

 وه امنإو ثيدحلا بتك يف هل لصأ الو لب حصي ال اهبر فرع دقف هسفن فرع نم ثيدح :(ةمكحلا

 هنإ :لاق ةراتو يوبن ثيدح هنإ :لاق ةراتف يلازغلا مامإلا هيف ددرت دقو ،ةيفوصلا ضعب مالك نم

 ءىشل لصأ الو ،نيقباسلا هلسر ىلع ةلزنملا هلا بتك ضعب هب ءاج ام هنأ ىلإ ةرم بهذو ،يسدق ثيدح

 يف كلذ تابثإو هتحصب لوقلا ىلإ ءايلعلا ضعبب ثيدح هنأ ىلع هل يلازغلا ركذ ىضفأ دقو كلذ نم
 .ه ناعتسملا هنئاف مهتافلؤم

 هركذ نإو ثيدحب سيل اذه :هتبوجأ ضعب يف -هللا هظفح- يبونقلا كوربم نب ديعس خيشلا هنع لاقو
 يف يوونلا مامإلا مهنم ءايلعلا نم ةريبك ةعامج كلذ ىلع صن دقو مهريغو انباحصأ نم ءايلعلا ضعب
 يفو ،"ىواتفلا» يف ىطويسلاو ،'ةنسحلا دصاقملاه يف يواخسلاو ،اةركذتلا» يف يشكرزلاو ىواتفلا

 يراقلا ىلعو ءازايللا ىلع زايغلا يف يدوهمسلاو هيواتف يف ةيميت نباو يناعمسلاو ،«تاعوضوملا ليذ»
 «ءافخلا فشك» يف ينولجعلاو \«تاعوضوملا يف يناغاصلاو "عونصملا" يفو !ةعورلل رارسألا» يف
 .ها ملعأ هللاو .مهريغو



 ثوحبلا ١١

 ةفخلاو لهجلاو فعضلاو زجعلاو ،ءانفلاو ثودحلاو ةيدوبعلاب هسفن فرع نمف سكعلاو

 مومهلاو ثداوحلل !اضرع هنوكو ،ةنكسملاو ةلذلاو ،ةرورضلاو رقفلا ةياغو شيطلاو

 نامزلاو] ،ريشملاو نيعملاو ،دلولاو ةبحاصلا ىلإ جايتحالاو ،مايألاو يلايللا رورمو ،ماقسألاو
 ةفص ىلاعت هالومل تبثأف ءاذه نم دضلا ىلع اهأ ةيبوبرلا تافص اهب فرع اذكهو &![ناكملاو
 .اذكهو مظعلاو ةزعلاو مركلاو ،ملعلاو ةردقلاو ،ةايحلاو ءاقبلاو ،مدقلاو ةيبوبرلا

 هتافصل رهاظم ىلاعت هللا اهلعج ىتلا ةليمجلا هسفن تافص يف رظن اذإ هنأ :اهيناثو

 ريدق] يح زاجملا ليبس ىلع دبع اي تنأف ،اهلايكو اهلامج يف ىلاعت هبر تافص اهب ملع ،ةيلايكلا
 ميحر ميرك ،يلو ربدم ،طساب طعم ،ريصب عيمس ،ريبخ ميكح ،ميلع ملكتم ،ديرم [يوق
 هنإف كاوهب هتفرعم تركنأ اذإ "هل كيلع ةداهش نوكتل ،كالوم اهكسبلأ ةعلخ هذه اذكهو

 اذكهو ،معنملا قزارلا طسابلا ضباقلا ميكحلا ميلعلا ملكتملا ،ديرملا ريدقلا يحلا وه ةقيقحلاب
 .ةرهاظ ةحضاو يهف ىرت ايك ءةسدقملا هتافصل رهاظم ةرصاقلا ةميمذلا كفاصوأ تراص دقف

 ضيبيغ يهلإ رمأ يهو ،حورلا نع ةرابع انهاه سفنلا نإ :ةيفوصلا ضعب هلاق ام :اهثلاثو
 فيكف ،ةفرعملا قح هسفن ةيهام فرعي مل اذإو ،ةفرعملا قح يه ام ةفرعم ىلإ دبعلا غلبي ال
 .هيلإ ليبس ال ام كلذف ،هيلع يه ام ىلع ةيهلإلا تاذلا ةفرعمب

 اهعمست الو ،كينيعب اهارت ال تنأو ،كيبنج نيب يتلا كحور هذه تناك اذإ مث

 كبلق اهمهوتي الو] كيرخنمب اهمشت الو كيتفشب اهقوذت الو كيديب اهسمت الو ،كينذأب
 عضومالو ،هنع اهلاصفنا الو 0[©كمسجب اهلاصتا ةيفيك فرعت الو كمهف اهغلبي الو

 الو .ءيش نع هنم ءيش ىلإ برقأ يه الو ،هطسو الو هتحت الو هقوف اهنأ الو ،هيف اهرارقتسا

 . .اهتافص نم كلذ ريغ ىلإ ءيش ىلإ هنم ءيش نع دعبأ

 .ًاضرغ :(ت) يف )١(
 .نامزلاو ناكملا :(م) يف )٢(

 .ريدق يوق :(م) يف (٣)

 .(م) نم تطقس )٤(

 .(م) نم تطقس )٥(



 ٢ ١ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 لكشلاو ضرعلاو مسجلاب اهفصو نع ةهزنم ةسدقملا ةيهلإلا تاذلا نأ ملعت كلذبف

 ةفاسملا برقو ،لاصفنالاو لاصتالاو \نوكسلاو ةكرحلاو ،لوزنلاو ءالعتسالاو ،لولحلاو

 وحنو رصبلا كاردإو ركفلا ةطاحإو «سايقلاو مهولا غولبو «ساوحلا ةسامم نعو ،اهدعبو

 ،كلذ ريغ ىلإ ديرم ميلع ءاهب يح وهف هيف اهلولحب اهدسجل "ةموقم حورلا نأ ايكو ،اذه
 نهنيوكتل “أادادمتساو اقلخ نهيف نمو ضرألاو تاومسلا تماق هبف "كلذب ىلوأ هللاف

 ال لب ۔ءعيش لكب هاوس ام ىلع مئاقلاو ،هتاذب مئاقلا وهف نهيلع ريخ لك ةضافإو ،نهئاقبو

 ايف ،هب الإ هريغل دوجو الو ،هتاذل دوجولا بجاولا وهف ،هب الإ هل مايق ال ذإ ؛هريغل ةقيقحلاب مايق

 .ىلاعتو هناحبس وه الإ ةقيقحلا ىلع مث

 عماوج نم وه لب لصفلا لوقلاو غيلبلا مالكلا نمل ثيدحلا اذه نأ قحلا لوقلاو

 نم هب ام ىلع وهو نسللاو ةغالبلا لهأ نم هاوس نم ىلع اهب رثأتساف ،ةيَي اهيتوأ يتلا ملكلا

 اهعومجمب هليوأتف ااهلك بهاذملا هذه يناعمل عماج هانعم ةغالبو هنايب نسحو هظفل ةحاصف

 نم ،ىلاعت هتفرعم ىلع لاد نوكيل حجرألاو ىلوألاو حصألاو قيلألا وه اهلك اهب هريسفتو
 ضعب ىلع لالدتسالا نسح ابرو الأ تافصلا ىلع ىرخأو ‘تاذلا ىلع ةرات هجو لك

 ةيدوبعلا ىهو الأ ءاهدض نم ةيبوبرلاو ةيهولألا ةفرعمك \ةصاخ لوألا بهذملاب تافصلا

 ثيدحلا ""نأ تبث اذإو "تاذلا يف ثلاثلا بهذملاو تافصلا يف امهالكو ،يناثلا نم معأ وهف
 وه كلذ عيمجب هليوأت يف لوقلاو ،هموهفم ةلالدب اهلك بهاذملا لوانتي همومع يئ هيلإ راشملا

 . عبارلا بهذملا

 نم هئايسأو ىلاعت هللا تافص عيمجب افراع فلكملا دبعلا نوكي نأ مزلي ال هنأ ملعاو
 اذإف ،هيف رظنلا باب هل حتفي نأ لبق هبلق ىلع كلذ نم ئيش رطخي نأ هتردق يفالو ،ةلهو لوأ

 .(م) نم تطقس )١(

 .وف :(ت) يف )٢(

 .(ت) نم تطقس )٣(

 .ادادعتسا :(م) يف )٤(
 .ايناد :(ت) يف )٥(

 .(ت) نم تطقس )٦(



 ١ ثوحبل ١٣

 وأ لالدتسا وأ ركفت وأ ماهلإب هبلق ىلع كلذ ىقلأ هب فيلكتلا هيلع تبثيل هب هيلتبي نأ هللا دارأ

 راكنإلا قيرط ىلع هب الوقم وأ اولتم هعايس وأ ،ابوتكم هنادجو نم هيلع داز امو ةربع وأ رظن

 قفاوم ”كرشم وأ "ملسم نونج وأ ،لقاع يبص وأ .غلاب دبع وأ رح نم رارقإلا هجو ىلع وأ
 هيلع قاضو ،ةغلابلا ةجحلا هلل هيلع هب تماق دقف ناك هجو يأ نم هانعم مهف اذإف ؤفلاخوأ

 ."هالسإلاو هب رارقإلا هيلع بجوو ،هل راكنإلاو هيف كشلاو هب لهجلا

 توبثل هل ةيفاك اهدحو تناك ،تافصلا نم اهريغ نود ةجحلا هيلع تماق ةفص يأبو

 ناك اهب نمآ اذإف صوصخلا ىلع اهيلإ يعد يتلا مالسإلا ةلمج نم هقح يف اذإ يهو ،مالسإلا

 نم اهريغ ءيش هلاب ىلع رطخي مل ام كلذ ىلع وهو ايلو الدع احلاص ايقت ءارب ”[انمؤم ايلسم]
 هيلع هب تماق ام عيمجب رقي نأ الإ ذئنيح هعسي الف ،هب لهجلا عسي ال ام باب نم ،بابلا اذه
 اكش وأ ادحج اهدر نإ هكرشب اموكحم "هتلمج يف اكاش ،هدهعل اضقان ناك الإو ،هبر نم ةجحلا

 .الوأت لطابلاب اهيف كش وأ اهدر نإ هقسفو هقافنو هرفكبو

 اهانعم مهفي مل نم ىلع ظافلألا سفنب بابلا اذه يف ةجحلا موقت ال هنأ اضيأ ملعاو

 ،هلإلاو برلاو ،قزارلاو قلاخلا :برعلا لوق ىنعم “![ام ردي] مل اذإ الثم يمجعلاف كاهب دارملاو

 ىلع رجحلا توص عامس نيبو اهنيب قرف ال يتلا ظافلألا هذه عايسب ةيلقعلا ةجحلا هيلع مقت مل
 ،لاحم عاطتسي ال ام فيلكتو ،هتقاط يف سيل امم كلذ نأل ؛اهمهف ىلإ غلبي مل نم قح يف رجحلا

 دتهي مل ظفل لك لب ،ةيمجعألا تاغللا نم اذه لثم عمس نإ ةيضقلا هذه يف يبرعلا اذكو

 ًايبرع وأ ايمجعأ ناك ءاوس عماسلا اذكو ،ايبرع وأ ايمجعأ ظفللا ناك ءاوس هانعم ىلإ عماسلا

 ةحصو يناعملا ةفرعم وهو دحاو اهيف ةجحلا هب تماق يذلا لصألا نأل ؛ءاوس مكحلا يف هلكف

 .هيف هقفلا لهأ نيب فالخ ال اذهو ‘كلذ ناك هجو يأ نم مهفلاب اهكاردإ

 .قرشم :(ت) يف )١(

 .مالسإلابو :(م) يف )٢(

 .يلسم انمؤم :(م) يف )٣(
 .ام فرعي :(م) يف (٤)



 ١٤ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 عضوم يف ءاج امو ،هتابثإ ىلاعت هتاذ نأب حرص نم لوق هيلع سقو هانفلسأ اميف رظناف

 عسي يتلا تارابعلاو ظافلألا باب نم لصألا يف يهف ،هتئيشمو هتردق هتاذ نأ رثألا نم رخآ

 همزلي الو ،اهنودب مالسإلا تباث ناميإلا مات دحوملا نإف ،اهيف رظنلا فلكت مزلي الو ءاهلهج

 هنأب هرارقإو هناميإ لايكو ،هتفرعم ةحص دعب تارابعلاو ظافلألا لكشم نع ريقنتلاو ثحبلا
 نع ثحبلا نع رظنلا عطق يف نإو الأ ،ريصبلا عيمسلا وهو ءيش هلثمك سيل دمص دحأ ىلاعت

 .نيملاعلا رثكأ اهيف قرغ ىتلا ججللا ماحتقا نم ءافعضلل ةمالس نيملكتملا تارابع قئاقد رثكأ

 يف هللا رس ردقلا» :لاقن .ردقلا ةلأسم يف هيلع هلا تاولص عرشلا بحاص كلذ ىلع لد دقو

 . اهوفلكتت الف هضرأ

 الإ ديحوتلا ملع ىلإ ةبسنلاب وه امو ،هتمأ ىلع هيف رظنلا نم قفشأ دق ةي يبنلا ناك اذإو
 ةميظعلا تاذلا ىلع مالكلا يف ضوخلا قلطمب كنظ ايف ،هلحاس "يف ةجومو ،هلباو نم ةرطق

 اهيف دبعلا مدقت ول رون نم اباجح نيعبس ىلاعت هلل نإف ةميسجلا لاعفألاو ،ةميركلا تافصلاو

 ىلإل لصوملاو ،هتفرعم يف يفاكلا وه ايب نذإلا لصحو فيلكتلا تبث امنإو "قرتحال ةلمن ردق

 ةلصوم تناك ةقيرط يأو ،ةريثك قرط ىلاعت هتفرعم ىلإ مهوصو يف نيكلاسللو ،هب ملعلا

 هداق هكولس يف اهنع لض نمو ميقتسملا هليبسو قحلا قيرط يهف ،ميركلا هبر باب ىلإ دبعلل
 ءايكحلا كلسم هيلع مهالدتسا يف هيلإ اوكلس موقف "ميحجلاو ةيواهلا ىمست ةاوهم ىلإ مهولا

 ةجحلاب مهمعز يف هوفرع ىتح ،ةيركف جئاتنو ةيلقع ةسيقأب هيلع اولدتساف ، ةيفسلفلا
 .ناهربلاو

 بلقلا ةيفصتب اولغتشاف ،ةيفوصلا ةقيرطلا لهأل الإ هتفرعم متت ال هنإ :نورخآ لاقو

 روضح هل اومادأو ،ةيلكلاب هيلإ عاطقنالاو ىلاعت هللا ىلإ لتبتلا هومزلأو ،ةيسحلا لغاوشلا نع

 .ةيهلإلا تادراولا نم هيلع ىلجتي ايب بلقلا ىلحتي ىتح ،هركذ ةمزالم عم هرسو بلقلا

 .نايعلاو دوهشلاب هتفرعم ىلإ اولصو دق مهنأو ،هيلع نيهاربلا ميوقت ىلإ ةجاح ال هنأ اومعزو

 .سنأ قيرط نم ٣/ ٢٣٧ سودرفلا يف يمليدلا هجرخأ )١(

 .نم :(م) يف )٢()

 .ىلجت :(م) يف (٣)

  



 ١ ثوحبل ٥ ١

 :اولاقو ،ةيوبنلا ثيداحألاو {ةيناقرفلا تارابعلاو ةينآرقلا ظافلألا دنع اوفقو موقو

 .نايبلاو ىدهلاب ىلاعت هللا نع تءاج يتلا يه اهنإ

 يف رظنلاب رمأ هنكلو ،هتاذ ي ةركفلاب د رظنلاب ادحأ رمأي مل ىلاعت هللا نإ :لوقت ةقرفو

 :لاقو "ه ىِضرَكَلاو تومتل توككَمم يف أورظنب ملوأ ل :لاقف ،هتاعونصم يف ةربعلاو ،هتاقولخ

 هديحوت لئالد يهف "اه سيك : ٣ ينتيو ركلاو توملا قلع ىف كي ]
 نم دنع قحلل ةلباق وأ ،اهسفن يف قح امإ اهلكو ،اذه ريغ ىلإ نامز لك يف هديرفت دهاوشو
 لض نم اهب لضي امنإو ،ةيانع هللا نم اهب هل تقبس نإ ةيادهلا بجومب اهب فرصتلا ىلع ردتقا
 يمعت ةلضم ةدساف ةديقع قبس وأ ،قئاقحلا كاردإ نع ةريصب ىمع وأ "مهو ةبلغو مهف ءوسب

 ضماوغ ىلع هديحوت ملع نم هعلطأو ،هراونأب ىلاعت هللا هدمأ نم الإ ةلدألا عابتا نع بولقلا
 “"[رظنلا لهأ مهف] مهفلا رونب هقئاقح ىلإ نيرظانلاو ،ملعلا يف نيخسارلا نم هلعجو ،هرارسأ

 ام ليلقو ،ةاعد هللا ليبس ىلإو ،ةاده هللا دابعل مهنأل ؛تايلظلا يلجنتو تاهبشلا لوزت هب اميف

 دجوي ملو ،منهلا ريخلا لهأ نم هيف لقو ملظلا هيف تمكارت يذلا نامزلا اذه يف اييس الو مه

 نأ يدنعو ،هب ىتأ ام لك يف هباب ىلع فوقولاو ،ىلاعت هللا ةفرعم الإ فرعي ءيش ريخلا نم هيف
 يه وأ هتابثإ ىلاعت هتاذ نأب ةررقملا راثآلا كلت يف ءةررحملا تارابعلا هذه نم ىلاعت هتفرعم ءاغتبا
 ةئيشملاو ةردقلا نأل ؛لوصألا نع دعبلا ةياغ يفل هنإو لوصحلا نع ديعبل هنإ هتئيشمو هتردق

 .هئاقبو هماود ىنعمب ةثلثملا حتفب تابثلا كلذكو ،هتاذ تافص نم ناتفص

 ؛ةلطاب يهو عضوملا اذه يف ةيدعتلا ديفت اهنأل ؛دعبأ اهنأكف ةزمهلا ةدايزب تابثإلا امأو

 نأ ةلاحتسال ،ىلاعتو هناحبس وه اهلعاف نوكي نأ زوجي الو لعافل الإ نوكي ال لوعفملا نأل

 هب فيكف ،هنم عفنلا هيلإ لصي نأ نع هتاذب ينغلا وهف ،هريغ نم هب فيكف هسفنل اتبثم نوكي
 هتاذ تابثإ :لاقيف هتاذ عم فاضم فذح ردقي نأ الإ مهللا ،هفرعن ىنعم اهل قبي ملف ،هاوس نمم

 )١( ةيآلا :فارعألا )١٨٥(.

 )٢( ةيآلا :نارمع لآ )١٩٠(.

 .(م) نم تطقسو ،لقنلا اهقوف بتكو لقعلا :(ت) يف )٣(
 .ىلإ :(م) يف )٤(



 ١٦ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 نع ةرابع كلتو ،ةتباث اهداقتعا ىنعمب انه اه تاذلا تابثإ نوكيو .حيحص ىنعملاف هتابثإ

 .اهتابث راكنإ مدعو ،اهدوجوب رارقإلا

 اذه نكل &""ةيهولألاو ةينادحولا تابثإل ةليهلا ظفل يف تابثإلاو يفنلاب مهترابع هنمو
 هلئاق نم أطخ وأ هخسان نم طلغ امإ هيف ةزمحلا نأ هب نظلاو كلئاط نود نم لصاح ليصحت

 ءاهريغو ملعلاو ةدارإلاو ةئيشملاو ةردقلاك تافصلا ضعبب تاذلا نع ةرابعلا باب ىلإ دريف

 قيقحتو لطاب اذهو ةدح ىلع اهلإ تافصلا نم لك نوكي نأ زاجل الإو ،اضيأ ءىشب وه سيلو

 ديهمتب هيف قحلا قيرط فشك نم دب الف \تافصلاو تاذلا يف مالكلا حتف يعدتسي هيف لوقلا
 .لاكشإلاو سبللا تاملظ ىلاعت هللا ءاش نإ هيف رظانلا نع بهذي ايب لالدتسالا دعاوق

 الو ةيلزألا هتاذ نيع ىه] ىلاعت هتافص نأ اذه ين انباحصأ هيلإ بهذ يذلا لصألاو

 الثم ""[ىلاعت هفصو يف لوقنف ةيلكلاب تافصلا نع ةسدقملا تاذلا ديرجتب الإ اذه فشكني
 تسيل اهنإ ىلاعتو كرابت هتافص نم اهريغو ةدارإلاو رصبلاو عمسلاو ،ةردقلاو ملعلاو ةايحلاب
 الو ،هتاذ يف ضيعبتلا مزلي الئل هتاذ نم دئاز الو ،هتاذ يف لولحلا مزلي الئل هتاذ يف دئاز ءيشب

 هب ملعي ملعب ال ملاع الثم هناحبس وهف ،هتاذ ىلع ديزي ام ىلإ هراقتفا مزلي الئل هتاذ ىلع دئاز

 .اهب ردقي ةردقب ال رداقو

 كلذ نوكي نأ امإ دب الف ،ةردقب ردقيو ،ملعب ملعي ناك ول هنأل ؛اهرئاس يف اذكهو

 نوكي نأ زاجل الإو لطاب اذهو ،ملعلا وه هلإلا نأو ،هلإلا وه ملعلا نأ يضتقيف وه وه ملعلا

 هيعدي ال لطاب اذهو ،اذكهو ،نيرخآل ادوبعم ةدارإلاو "مهريغل اهلإ ةردقلاو ،موقل ابر ملعلا

 هريغ ىلإ هناحبس هللا راقتفا هنم مزليف هريغ وه ملعلا نوكي نأ امإو رهاظ كرش هنآل ؛دحأ

 الو وه وه ال ملعلا كلذ نوكي نأ امإو ،هلإب سيلف هريغ ىلإ ارقتفم ناك نم نأل ؛لطاب اذهو

 .ثلاثلا مدعل لطاب اذهو &هريغ وه

 .ةيهولأو :(ت) يف )١(
 .(ت) نم تطقس )٢(
 .اذهو :(م) ف (٣)

 



 ثوحبلا ١٧

 نم هل دب الف ،هريغ يه ةدارإ هل نأو هريغ وه ملعب ملعي ىلاعت هنأب لوقلا "نأب ملعاو

 ثداوحلل الحم ىلاعتو هناحبس برلا نوكيف ،ةثداح ىلاعت هتافص نأب هلوق امإ :نيرمأ دحأ

 .وه يهال ،هعم ةيلزأ ةميدق اهنإ :لاقي نأ امإو لطاب اذهو ثداح وهف ثداوحلل لحم لكو

 لوقلا نع عوجر هيفو ،ةيلوألاو مدقلا فصو يف ةريثك ءاكرش هل نوكيف ،هقلخ نم يه الو

 دحاو لك يف دب الو لطاب اذهو ،دازامو ثلاثلاو نينثالاب حيرصتلا ىلإ ،ةينادرفلاو ديحوتلاب

 لكو ،اهولأم وأ اهلإو ًابوبرم وأ ابر نوكي نأ نم ةيلوألاو مدقلاب ةفوصوملا ءايشألا هذه نم

 .هاوس لوأ الو هريغ ميدق الف هللا الإ هلإ ال قحلاو لطاب اذه

 اعونصم اثدحم ،هل اقولخم نوكي نأ الإ ادبأ زوجي الف هريغ هنأب هيف لوقلا زاج املكو

 هيف ةيرم ال يذلا قحلاو ،ررقت امل لطاب ىلاعت هللا تافص ىف اذهب لوقلاو تاقولخملا نم هريغك

 هتاذب ملعي هنإ :اولاقف ،اهب اهفاصتا عم ةسدقملا تاذلا نع تافصلا ديربت نم انباحصأ هلاق ام

 ريدقو ،هتاذب ملاع وهف ءاذه ريغو ديريو ،ءاشيو ردقيو رصبيو عمسي يف اذكو ،هسفنب ردقيو

 بلس الإ هب مهدارم سيلف ،هتاذ نيع يه اهنإ :هتافص يف مهلوق ىنعم وهو اذكهو اهب
 هتاذ ىلع ةدئاز ةفص نم مث سيل هنأ ىنعمب اهب اهفاصتا عم ةميركلا هتاذ نع تافصلا

 .ادبأ ةسدقملا

 هتاذ نأ ىنعمب ،ةميظعلا هتاذل ملعلا تابثإ ريغ هل ىنعم ال الثم هتاذب ملاع هنإ :مهلوقف

 .ريبخلا ميلعلا وه هنإ :انلوق نيبو ةريبخ ةميلع هتاذ نإ :انلوق نيب قرف "الو ةميلع ىلاعت

 هلك ةريبخ ةميلع ةريصب ةعيمس هتاذ :كلوقو هسفنب ربصب هتاذب عيمس هنإ :مهلوق اذكو

 هناحبس هتاذ نأل ؛ريبخلا ميلعلا ريصبلا عيمسلا وه هنإ :كلوق ىنعم الإ هب داري ال هلكو &ءاوس

 وه :كلوقو ،ةميلع هتاذ :كلوق نيب قرف الف لادج الب وه يه يتلا ةصاخلا هتقيقح يه

 ١ ميلعل .

 .نأ :(م) يف )١(

 .نينثالا :(ت) يف )٢(

 .نع :(م) يف (٣)

 .ال :(ت) يف )٤(



 ١٨ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 نم ةيمهولا طيلاغألل عفدو ،ةقيقحلل فشكو حاضيإ ديزم هيف هتاذب ميلع :كلوق نكل
 ةمئاق ةميدق تافص هل مهتابثإو ،ةردقب ردقيو ،ملعب ملعي ىلاعت هنإ :مهلوق يف ةيرعشألا ةديقعلا

 .قبس ايب حضاو اذه نالطبو ةميظعلا هتاذب

 ام نيع وه هنأ -كش الو- دجيل ميظعلا لصألا اذه يف انباحصأ هلاق اميف لمأت نمو

 :ىلاعت هلوق ىنعم وه كاه ريصب هتاذب عيمس هنإ :مهلوق نأ تيأر اك ميركلا نآرقلا هب ءاج

 حاضيإو ،هلوق ىلع ةجحلا ةماقإ "هريغ ىلإ اذه نع لدع نم ىلعف "هم ييلا ميملا وهو

 .ليبس نم كلذ ىلإ ايف ،هلوق نالطب ىلع ناهربلا ماق دقو ©ليلدلا

 ىلع جرخي امهالك نيلوق ىلاعتو هناحبس ةيتاذلا هتافص فيرعت يف انباحصأ نأ ملعاو

 :باوجلا اذه ي امهركذب ةدئافلا ليمكت تيأر دقو ،باوصلا

 نم اهدادضأ ىفن اهب داري ةيرابتعا رومأ اهنإ :تافصلا هذه يف لاقي نأ :امهدحأ
 مالكلاو رصبلاو عمسلاو ،ةردقلاو ملعلاو ةايحلاب الثم هفصوف ،هناحبس اهنع هزنملا صئاقنلا

 لهجلاو زجعلاو ءانفلا نم ةصقانلا فاصوألا نع ههيزنت نع ةرابع ،ملحلاو ةزعلاو مركلاو
 . شيطلاو ةلذلاو لخبلاو كسرخلاو ىمعلاو ،ممصلاو

 ةرابعلا بيرقت نم فاك اذهو ،ةميمذلا فاصروألل ةلباق ريغ ةميركلا هتاذ نإف اذكهو

 . ءايشألا نيبتت اهدضبو ءاش نمل

 هريغب لاقي نأ يدنع نسحي ال ذإ ؛بابلا اذهب صخأ يه ةيلامكلا ىلاعت هتافص نأ ملعاو
 سيل ام ميدقلاف ،هنع ثودحلا يفن الإ يضتقي ال ،ةيلوألاو مدقلاو ةيلزألاب هفصوف ©باوجلا ين

 هتوم مدع نع ةرابع ءاقبلاو ةايحلاو ءاذه ف هلثم يلزألاو كلبق ءىش ال ام لوالاو ثداحب

 ةيدحألاو فنع ءانفلا يفنو كهيمهانت مدع نع ةرابع ةيرخآل او كهلاوزو هريغتو هئانفو

 دارملا نوكي نأ ايهيف زوجيو ،ثلاثلاو يناثلا نع ههيزنتو ةرثكلا بلس نع ةرابع ةينادحولاو
 .كلذك دحألاو بق ءىش ال ام دحاولا نأل ؛اضيأ ثودحلا ىفن اهنم

 )١( ةيآلا :ىروشلا )١١(.

 )٢( .(ت) نم تطقس

 )٣( .اذه :(ت) يف

  

 



 ١ ثوحبل ١٩

 رومأ اهنإ :ىلاعت هتافص يف لاقي نأ ايهنايتإ "اندعو "»نيذللا نيلوقلا يناث :يأ :امهيناثو

 كاهتاذب ةلعافلا ىهو ةيلعلا تاذلل اهلاعفناو اهرثأتو دوجولا نايعأ تايلجت بسحب ةيرابتعا

 هتاذ نإ :انلق ملعلاب الثم هانفصو اذإف ،اهيلع ةدئاز ةفص مث ايف ،اهب قئاقحلا اهل ةفشكنملاو
 اذإف ملعلاب هتفص ةقيقح يهف .امات افاشكنا اهل ءايشألا قئاقح فاشكنا يف ةيفاك ةسدقملا

 يلبت يف ةيفاك ةميركلا هتاذ نإ :ليقف تايئرملاو تاعومسملاب روكذملا فاشكنالا كلذ صخ

 اذإف عمسلاب ىلاعت هفصو ةقيقح وهف ،هيلع وه ام ىلع ايقيقح ايلجت اهب روظنم وأ عومسم لك
 نم امهريغ وأ دوجوم مادعإ وأ ،مودعم دابحإ نم "ءاشت ايب ءيش ىلع ةميظعلا هتاذ تلبحت

 :هلوق يف نوكيف نكب اهنع ربعملا ةلاحلا يهو ،ةطساو الب ناوكألا اهل تلعفنا \ةصاخلا هلاعفأ

 لاعفنالاو لعفلاب اهنع ربعملا يهو )ه توكسيق نكل لوُقَي نآ امينَس دارأ دإ ,هرمأ امَتإ ل
 س م هس وو ي س

 اًموَع ايأ ضرألل اك ًلَمَمثاَعُذ هو متلا لي ةموَتَساَمن ج :ىلاعت هلوق يف باوجلاو ،رمألا ةروصب

 . ٨4 َتيمبآط ننتآآتكاتاكركوأ

 ۔ميلع ريبخ ميظع يلع ،ربدم ضباق ،راهق رداق ديرم نم الإ نوكي ال اذه شم ناك املو

 ةوقلاو ةئيشملاو ةدارإلاب فصو ،ديري امل لاعف روصم ءىراب قلاخ فرصتم ،ميكح نقتم
 هذه ءاسأ تناكف اذكهو ةمكحلاو ملعلاو ،ةبلغلاو رهقلاو ،ةمظعلاو ءايربكلاو ،ةردقلاو

 اهلاعفناو دوجولا نايعأ رثأت بسحب انلوق ىنعم وهو ،اهتالولدم ىضتقمب اهيناعمو تافصلا
 قفو ىلع هتاذل ةلعفنم اهلك ءايشألاو كديري ام لك يف ةيفاك هتاذو دحاو لعافلاف ،ةيلعلا تاذلل

 هتاذب ديعم ‘ءعىدبم ءىشنم ،مدعم دجوم عرتخم ثدحم اهب قلاخ هتاذب لعافلا وهف ،هتدارإ

 .اهب ريصب عيمس ،هتاذب ميلع وه ايك ،ةميركلا

 .(ت) نم تطقس )١(

 .اندنعو :(ت) يف )٢(

 ةيف :(م) يف (٣)

 .ءاش :(م) يف )٤)

 )٥( ةيآلا :سي )٨٢(.

 )٦( .لقعلاب :(ت) يف

 )٧( ةيآلا :تلصف )١١(.



 .٢ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 ارقتفم ،هلاعفأ نم ءيش يف هريغ ىلإ اجاتحم هلإلا نوكي نأ ادبأ لقاع لاب يف روصتي الو

 ديري 11 لاعفلاو هتاذب ينغلا وه هنأ قحلاو لطاب اذهو .رشمو ربدمو 8‘[ريزوو نيعما] لإ

 كالفأل او ،عئابطلاو للعلا ىلع ةروصقم ريغ هلعفو هرمأو هتدارإف ارخآ ءىشب ال اهم

 لك لعاف وهف كلذ نع لاعتو هناحبس روهدلاو ةملظلاو كرونلاو ،لوقعلاو بكاوكلاو

 ارداق هلزأ يف ناكو ،نامزألاو للعلاو ناوكألا لبق هنوكمو ،هعرتخو هثدحمو ،هقلاخو كلذ

 دوجولا روهظ ىلإ يلكلا مدعلا بيغ نم هجارخإو هناقتإو كلذ لك قلخ ىلع هتاذب ايوق
 ٨«هعم ءيش الو هللا ناك يش ىلإ جايتحا الو يشب ةناعتسا ريغ نم هدارأو ءاش اك يدوهشلا

 .هيلع ناك ام ىلع نآلا وهو

 ةددعتم تناك امنإ ،لاعفألاو تافصلا ءايسأ نإف ،هلاعفأو هتافص رئاس يف لوقلا اذكهو

 يمه يتلا هتفرعم ىلإ اهب اولصوتيل دابعلا ماهفأل ابيرقت ،اهتالولدم ددعتو ،اهتامولعم ةرثكل ةريثك

 رابتعاب ،ةقيقحلا يف دحاو ءيش اهنأ ىلاعت هتافص يف لصألاو "مهتداعس ءايميكو إمهحالف ببس

 عونتو ‘تايلجتلا ددع نم ةيجراخلا رومألا رابتعاب اهنكل ءيش لك ىلع ةسدقملا هتاذ يلبت

 وأ ةردق الثم ملعلا يمس ولف ،كلذ بسحب ةديدع اعاونأ نوكت ،ةميركلا تاذلل هتايلجتملا

 رصبل ١ وأ 6 ارصب عمسل ١ ىمس ول اذكو ةغل الو ىنعم كلذ حص ال ةزع وأ ءايربك وأ ارهق

 .اذكهو ارهق ةئيشملا وأ ،ةئيشم مالكلا وأ امالك ةردقلا وأ ،ةردق امهدحأ وأ اعمس

 َلوَق هآ عمس ذَق زج :هباتك يف هللا لاق ايك ،هباطخ يف يجراخلا رابتعالا اذه هللا ىعار دقو

 عيمس 7 ءاعدلا عيمس وهو ه انكرواحت ممتي هلوا ي ح ىَمشَتَو اهجفَر ىف كلدت ىلآ
 رصبي لاعت هللا نإ :لاقي الف 7 بسنلا هذه ةاعارم الإ ةغللا قالطإ ٢ زوجي الف 3 ميلع

 وأ رجشلا وأ رجحلا وأ لبجلا عمسي هنإ :لاقي ال ايك ،ءاعدلا رظنيو ‘ تاوصألا ىريو ،لاوقألا

 .نيعمو ريزو :(ت) يف )١(
 .(م) نم تطقس )٢(

 .(م) نم تطقس )٣(

 .تايلحتملا :(ت) يف )٤(

 )١(. ةيآلا :ةلداجملا )٥(



 ثوحبلا ٢١

 أطخ ناكل اذه ليق ولو ،هبارطضاو هكرحت مدعو هنوكس لاح يف نكاس لك نم هريغ وأ ردملا

 .اهيف برعلا عاستاو ،ةغللا عاضوأ هتفلاخمل احضاف اطلغو احضاو

 ىلإ مفلا نم موقلحلا يف ءيش ةغاسإ نع ةرابع ايهيلك برشلاو لكألا نأ :كلذ لاثمو

 تاعنئاملا نم ةغاسإلا ةيمست صخ ةغللا عضاو نكل لصألا يف دحاو ىنعم ايهف ،نطبلا

 اذملو ءاطخ ناكل اماعط تبرش وأ ءام تلكأ :ليق ولف .لكألاب تادماجلاو ثبرشلاب

 :رعاشلا لوق يف سكعلا مهفأ اميف ليوأتلا ىلإ اوجاتحا

 ادرا ر ء مو \ نبت \ هتفلع

 اذهو © ىقسي انإو فلعي ال ءاملا نأل ؛ادراب ءام اهتيقسو يأ ردقم لعفب ءاملا باصتنا نإ

 »قئاقحلا ىلع مالكلا نم هددصب نحن امم وه سيلو ءاهفرع نم ىلع ىفخي ال ةغللا يف ىنعم

 :لوقنف ،ررقت ايك ةيناقحلا اهتافص عيمج يف ءةيسدقلا تاذلاب ءافتكالاب ةينادحولا نايب يف ةيلزألا

 ايب ردقيو ،ردقي هب ايب ملعيو ،ملعي هب ايب ردقيو "ملعي هب ايب رصبيو رصبي هب ايب عمسي ىلاعت هنإ

 ييحي هب ايب تيميو ‘تيمي هب ايب ييحيو ،عنمي هب ايب يطعيو يطعي هب ايب قلخيو ،قلخي هب
 نع [ةيافك اذه نم] هانركذ اميف نأ يسدح يف عقي يذلاو ،قبس ايب رهاظ اذهو ،اذكهو

 . ديهش وهو عمسلا ىقلأ وأ بلق هل ناك نمل ديزملا

(( 

 ركذي مل يتلا دهاوشلا نم تيبلا اذه ٢/ ٢٠٧٢: ليقع نبا حرش ىلع هقيلعت يف ديمحلا دبع نيدلا ييحم لاق )١(

 :همامت نأو تيب ردص دهاشلا نأ مهضعب ركذيف ،هتمتت يف اوفلتخا دقو ،نيعم لئاق ىلإ اهتبسن ءايلعلا

 \ هانيع ة )امه تح ش ح
 ى

 :اذكه اردص هل يوريو ‘تيب زجع يزاريشلا ةمالعلا هيوريو

 ادراو ا هنع ل حرلا تططح ال

 .ىلع :ةدايز (ت) يف )٢(
 .(ت) نم تطقس )٣(

 انركذ :(م) يف )٤(

 .اذه يف ةيافك :(م) يف )٥(



 ٢٢ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 نع يمهف روصق نم رذتعأ هللا ىلإو ةرابعلا كلت نم هنع تلأس "اميفو اذه يف رظناف

 ةبحم اذه يف هتركذ ايب ديرأ ال يننأ ينم ملعي وهو {ةراشإ وأ حيرصت يف قحلا لوصأ ىلإ اهدر

 مادقألل ةلزم هتيأر ينكلو ©فالسألاب ءاردزالا الو نعطلا يبهذم نم سيلف ،فالخلل
 ةركفلا ةيدوأ يف هات وأ ،نوكسانلا كلذك هدقتعا امبرف ،ماهوألل ةبلجمو .مالحألل ةضحدمو

 .نوكسمتملا ءافعضلا همهف نع زجعل هدرو هلوبق نيب فقو وأ ،نوكلاسلا هب

 “”[هلوقل] ،هيلع ردق نم ىلع ،تابجاولا نمل هيلإ ةجاحلا عضوم يف ملعلا رشن نإو الأ
 نم ماجلب هللا همجلا هيلإ مهتجاح عضوم يف سانلا نع همتكف املع هللا هانآ نم» :ةي
 كلذ دعيف ،هيلع ةمكحلاب لخبي نأ زوجي ال نم هنع لأس اذإ هب فيكف ءادتبا بجي اذهف "اران

 “اهلهآ ريغ يف ةمكحلا اوعضت ال» :حيحصلا ثيدحلا ةداهشب هيلإ دصق نم قح يف املظ

 .ةيادهلا ىلإ قيفوتلاو ةيامحلا هلأسأ هللاو "امهوملظتف اهلهأ نع اهوعنمت الو ،اهوملظتف

 .ام :(ت) يف )١(

 .ةيلج :(ت) يف )٢(

 .يبنلا لوقل :(م) يف )٣(
 همتكف ملع نع لئس نم» :ظفلب )٣٢٦٥٨( ملعلا عنم ةيهارك :باب ةيضقألا باتك يل دواد وبأ هجرخأ )٤(

 .'ةمايقلا موي ران نم ماجلب هللا همحلأ

 .اهعضوم :(ت) يف )٥(

 ىسيع نع ملسو هيع هللا ىلص يبنلا ةياكح نم ٤٧/ ٤٨ قشمد ةنيدم خرات يف ركاسع نبا هجرخأ )٦(

 .مالسلا هيلع



 لعفلا تافصو تاذلا تافص

 :تائيه سمخب انوضراع موقلا نأب ملعاو :ةيبرغملا بتكلا ضعب نمو

 ال وه يه هتافص نأو ،هناحبس يرابلا تاذ ةدحاو تاذلا نأ متمعز نإ :اولاق اهلوأ

 .اهلاثمأ يف هللا وه هللا ةردقو هللا وه هللا ملع :اولوقف ،هريغ

 .اهلاثمأ يف ةردقلا وه هللاو ،ملعلا وه هللا :اولوقف هذه متزجأ نإ :ةيناغلا

 .اهريغ وأ ملعلا يه ةردقلاو ةردقلا وه ملعلا نإ :اولوقف :ةثلاثلاو

 .اهلاثمأ يف اهريغ وأ ،ملع ىنعم وه ردق ىنعمو ،ردق ىنعم وه ملع ىنعم نأ :ةعبارلاو

 وأ ىنعم نوكت نأ نم ولختال اهب هللا متفصوو متركذ يتلا تافصلا هذه نأ :ةسماخلاو

 .ىنعم الب ىلاعت "هللا متفصو دقف ىنعم ريغ ناك نإو ،انلق ام وهف ىنعم ناك نإف ىنعم ريغ

 :قيفوتلا هنابو درلا

 نأ ىلاعت هللا ةفص ىلع نوقلطي انباحصأ ضعب نإف :هريغ وأ هللا هنأ هللا ملع ين مهلوق امأ

 لوقن نأ يدنع نسحألاو ،هللا يه هللا ةردقو ،هريغ ال هللا وه هللا ملع :لوقنف كوه يه لوقن
 .هللا ريغ كانه سيل

 ةغللا نأ ملعا ،ةردقلا وه هللا :لوقن وأ "ملعلا وه هللا :لوقن نأ :(٣)[ةيناثلا] امأو

 ضعب يفو ،هقالطإ ةغللا يف ءاج دقو سأب هيف ناك ام كلذ الولو ،كلذ قالطإ نع تعنم

 .نيبملا قحلا وه هللاو ،رتولا هلاو لدعلا هللاو كربلا هللاو ،‘}ةبرلا هللا كلوقك ءامسألا

 بطاختلا ةهج نم عونمم اذهو ،ملعلا يه ةردقلاو ،ةردقلا وه ملعلا نأ :ةثلاثلا امأو

 .(ت) نم تطقس )١(
 .لوقي :(م) يف )٢(
 .ىلوألا :ةطوطخملا خسنلا يف )٣(

 .امل :(م) يف )٤(
 .برلاو :(ت) يف )٥)



 ٢٤ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 تاذ يف أطخأ نمم الاح نسحأ "وهو ةغللا هؤطخ ""[زواج] امل ناسنإ هقلطأ ولو ،ةغللاو

 .هناحبس يرابلا

 نيب فراعتلاو ةغللا ةهج نم عونمم وه ةثلاثلا يف لوقلاك هيف لوقلاف :ةعبارلا امأو]
 ."؛[سانلا (٣)

 نم انيلع مهوتي امل "يناعم يرابلا ةفص لعجن نأ نم “[عنتمن انإف] :ةسماخلا امأو
 .ىنسحلا ءامسألاو ءايلعلا تافصلا ةمألا تقلطأ دقو "ةيريغلا

 ؟اهملعي ال وأ هسفن ملعي نولوقت :اولاق نإف

 .اهملعي ال لوقن الو اهملعي :انلق

 ؟اهيلع ردقي ال وأ هسفن ىلع ردقي :اولاق نإف

 .اهيلع ردقي ال الو ،هسفن ىلع ردقي زوجي ال :انلق

 ؟اهديري ال وأ هسفن ديري :اولاق نإف

 .هاندرأ ام ىهتنا اهلبق يتلا يف باوجلاك اهيف باوجلا :انلق

 ؟اروجأم هنايب لضفت اذه يف لوقت ام :يليلخلا يخيشل تلق
 :درلا يف هلوق امأ ،ىلاعت هللا ءاش نإ هيفخأ الف لوق نم ينرضح امو ،هيف ترظن دق :لاق

 لوقأف كهللا وه هللا ملع :لوقنف وه يه لوقن نأ ىلاعت هللا ةفص ىلع نوقلطي انباحصأ ضعب نإف

 يف ليوأتلاب الإ حصت ال قالطإلا نم اهب ام ىلع نكلو ،مهلوق يف ةرابعلا هذه دجوت دق .معن
 وأ ايكح وأ ايلع ىلاعتو هناحبس برلا نوك قالطإ نم عنملا مهلوق يف نإف "قالخلا كلملا قح

 .وزاج تاطوطخملا يف )١(
 .وهو :(ت) يف )٢(

 .(ت) نم تطقس )٣(

 .عنتمت اهنإف :(م) يف )٤(
 .انياعم :(ت) يف )٥(

 ةبريغلا :(ت) يف )٦(

 .(ت) نم تطقس )٧(



 ١ ثوحبل ٢٥

 ف امرك وأ اكلم وأ ارصب وأ اعمس وأ ةايح وأ ةفأر وأ افطل وأ ةمحر وأ ارهق وأ ةردق وأ الح

 .اهلاثما

 ادحأ نأ ملعن الو ءاكرشم كلذب ناكل ةردقلا وأ ملحلا وأ مركلا الإ هلإ ال :لئاق لاق ولف

 هنأ رثألا حيحص يف ركذ دقو ،هزاوج لئاقلا اذه ريغ حيرصتلاب ىعدا الو ،هزاجأ انباحصأ نم

 هنإف كلذب سيلو ،ابيصم نوكي ملح اي ةمحر اي ملع اي :"هلل لاق اذإ يعادلا ناكل اذه زاج ول

 نإف الصأ بابلا اذه نم تسيل يه اينإ تافصلا يف مهلوقو حضاو طلغو حضاف أطخ يف
 ين هللا ءاش نإ يتأتسو ،اليلد ةيادهلا يف حضوأ وأ ،اليق موقأ قحلا يف وه ام ىلإ هب درت اليوأت اهل

 .اهعضوم

 قباطملا نسحلا لوقلا وهف ،هللا ريغ كانه سيل :لاقي نأ يدنع نسحألاو :[هلوق امأو]

 قحلا نم رفظت هيلإ عجراو هاوس ام عدف هريغ قحلا يف زوجي ال لب \ةحيحصلا قحلا نيناوقل
 .هادهم

 نأ ملعا ءةردقلا وه هللا :لوقن وأ ،ملعلا وه هللا :لوقن نأ ةيناثلا امأو :اضيأ هلوق امأو

 دهشي ةلاقمو ،اهلئاق نم ةلفغ هذهف سأب هيف ناك امل كلذ الولو ‘كلذ قالطإ نم تعنم ةغللا

 نأ تبث اذإف ،هانفلسأ امل ةردقلا الو رصبلاو عمسلا وه هللا نإ :لاقي الف ،اهلطابب لقنلاو لقعلا

 داحتال ملعلا وه هللا نأ تبث هللا وه ملعلا نأ تبث اذإو ،هللا وه ملعلا نأ تبث ملعلا وه هللا

 ربكأ نم لقعلاو هدوجو عنمب حيحصلا رثآلا حرص دقو ،رثألا يف قبس ايب عونمم هلكو ©ىنعملا

 ناك امل كلذ الول هنأب هتلاقم قالطإ مث رهاظ روصق طقف ةغللا ثيح نم هعنم رصقف ،هدوهش

 الو ةغل هقالطإ زاج هانعم حص ول هنإف كلذك سيلو ،ىنعملا يف زاوجلا قالطإ يضتقي سأب هيف
 الو ،رابتعالا يف ميقتسم الو .لصألا يف تباث الو ،ىنعملا ي حيحص ريغ هنكلو اعطق عنام

 هفرعي الو ،ناسل هب قطنت الف ةغللا يف حصي نيأ نمف ،لوقعلا يف رقتسم الو ،لوصألل قفاوم

 .اعطق ءيشب سيل هنآل ؛ناهرب هل موقي الو ،نانج

 .هللا :(م) يف )١(

 .أطخب :(ت) يف )٢(

 .(ت) يف ترركت )٣(

  



 ٢٦ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 :'>هلوقب بايترالا نم هب ام ةلازإل باوجلا اذه يف هب جتحا ام ،باجعلا بجعأ نمو

 هللاو ©لدعلا هللاو ،ربلا هللاو ؤبرلا هللا :كلوقك ءايسألا ضعب يفو هقالطإ ةغللا يف ءاج دقو

 , عدي ام 7 وه عضرلل اذه نإف امزج كاذ نم اذه سيلو "نيبملا "ةقحلا هللاو ،رتولا

 35 ع دحأ ا ه لذ ز :ىلاعت هلوقك ةنسلاو باتكلا يف هب حرصملا هنأل ؛هزاوج

 .ربخلا لحم يف امهريغو "هك م ُموُيَفْلا ىحلاومه الإ هلإ

 يتلآ متآم 3 ي اك اهب فصتملا تافصلا نم زاج ايب فصرلا عضوم يف كلذكو

 نيب قرفلاو اهريغو " ( بيل ري بيت !ة ريتلت نختا () يتحت ب ة دنصتا:)

 ةردقلاو ملعلاك ،رداصملا ةغيصب لصألا يف رثكأ تافصلا ءايسأ سفن نأ وهو "رهاظ كاذو اذه

 ٥تافصلاو ءايسألا تقتشا اهنمو ،ّيحو ردقو ،ملع نم رداصم ةغللا ثيح نم اهنإف ،ةايحلاو

 ىلاعت هفصوف ،اهرئاس يف اذكهو يحلاو ،ردتقملاو رداقلاو ريدقلاو 6ملاعلاو مالعلاو ميلعلاك

 ،هب صنلا ءاج يذلا وه هلاعفأو هتافص ءايسأ نم ةقتشملا تافصلاو ءايسألا هذهب هنع رابخإلاو

 .الصأ هعنمب لوقلا زوجي الو

 رجي ملو صن هب تأي مل يذلا وهف اهب هفصو وأ ،تافصلا ءايسأ سفنب هنع رابخإلا امأو

 ايك ةردق الو ملع هللا :لاقي الف ،هعنم ءاهقفلا لوق رهاظو ،ركذ ةنسلا يف الو باتكلا ين هل
 سكعنت نأ زوجي لب ‘فنصملا هررق ايك ةغللا ثيح نم الإ اذه عنمو ،ريدقو ميلع هللا :لاقي

 ةدارإ ىلع رداصملاب تعنلا نأل ؛هل ةزاجإلا يضتقي زاجملا رابتعاب ةغللا نإ :لاقيف ةلاقملا هذه

 يف ةغلابم حايس وأ وفع وأ مرك ديز :لاقي نأ زوجيف رابخالا يف كلذكو ريثك عئاش ةغلابملا

 .كلذب هفصو

 فاضملا فذح ريدقت ىلع نوكي نأ زوجيو رصبو عمس هللا ليق ول زوجيف هدايق ىلعو

 .هلوقل :( م ( يف )١)

 وه ةدايز :(م) يف )٢(

 )٣( ةيآلا :صالخإلا )١(.

 )٤( ةيآلا :ةرقبلا )٢٥٥(.

 )٥( ةيآلا :ةحتافلا )١-٤(.



 ١ ثوحبل ٢٧

 ۔حضاو ةغللا ف فورعم هلك اذهو ةردقو ملع وذ وه ىنعمب نوكيف ةغللا ثيح نم اضيأ

 ملاعم تهبتشاو سبللا ةيدوأ ىلإ هنم محتقال هيف زاوجلاب :ليقو ،بابلا اذه حتف ول نكل

 وأ قزر وأ قلخ هللا نأب لوقلا زاوج ىلإ يدؤي هنآل ؛لالضلاو كرشلا يواهمب هيف ديحوتلا
 :ارعش هلوق دح ىلع باوث وأ باذع

 ‘بارضوناعطوا يانم واياطعوايازرردب انإ

 زجعت ىلاعتو هناحبس برلا تافص نكل {ةغل زئاج ةغلابملا ليبس ىلع اذه لثم داريإو
 اب اهيف ةغلابملا ىوعدف "ماهوألا اهوأش كاردإ نع رصاقتتو ،ماهفألا اهتقيقح فصو نع

 رظناو ،هيلع لوعت الف ،هيلإ ليبس ال ام عدف ،اهلايجل سيندتو ،اهلايكل صقن ةقيقحلا فلاخي

 سكعب ءاجف "قئاقدلا هذه يف كبترا دق هنأ ملعيل ،كلذ قالطإ نم تعنم ةغللا نإ :هلوق ىلإ

 .اربخ هللا هازج ،اوهسو هنم ةلفغ ،قئاقحلا

 ةهج نم عونمم اذهو ،ملعلا يه ةردقلاو ،ةردقلا وه ملعلا نأ :ةثلاثلا امأو :هلوق

 تاذ يف أطخأ نمم الاح نسحأ وهو ،ةغللا هؤطخ زواج امل ناسنإ هقلطأ ولو ةغللاو بطاختلا

 .ىهتنا .هناحبس يرابلا

 ىلإ ىدهأ ناكل باوجلا نع رذتعا بابلا اذه يف هنأ ولو اذه ءىشب اذه هلوق سيلو

 ،طقف ةغللا ةهج نم وه سيل ايلع ةردقلا وأ .ةردق ملعلا ةيمستب لوقلا عنم نإف 3باوصلا
 تناك نإو ىلاعت هتافصو ةردقلا ةقيقح ريغ ملعلا ةقيقح نكل هدحو بطاختلا باب نم الو

 ىلاعتو هناحبس هنم ةيالولا تناكل الإو ءامزج رابتعالا قيرطب ةدحتم ريغ اهقئاقحف ةيرابتعا

 .اذكهو ةمعن ةمقنلاو ةبحم تقملاو ءاطخس اضرلاو ةوادع

 يف زاجل كلذك نوكي نأ ىنعملا يف زاج ولو ،"هب لئاق الف قئاقحلا سيكعت نم هلك اذهو

 :ةديصقلا علطمو رايع نب ردب حدمي هل ةديصق نم يبنتملل تيبلا اذه )١(

 باقعو باو :هيف لطه باح_سرإعنبردياإنإ

 ١٣٣. /١۔ج ثىبنتملا ناويد :رظني

 .لوقت :(ت) يف )٢(
 .هل :ةدايز )م) يف )٣(



 ٢٨ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 .مهبيثيو مهبرقيو إمهاضريو نيكرشملا هللا ىلوتي نأ زاج اذإف كهنم عنام يأو هقالطإ ةغللا

 مهيضرو ،مهبحأو مهالوت دق هللا نإ :لاقي نأ ةغللا يف عنام يأف ىلعلا سيدارفلا مهغلبيو

 ةيهلإلا ةفصلا نأل عنتما امنإو ،ةغللا قالطإ هنم عناملا نكي ملف ،كلذ هللا ىبأ دق نكلو ،مهباثأو

 .ماقتنالاو '"طخسلاو تقملاو ةوادعلاب ةايسملا ةفصلا ريغ يه اضرلاو ةيالولاو ةبحملاب ةايسملا

 ‘طخسلا وه اضرلاو ،ةيالولا يه ةوادعلا نوكت نأ زاجل ةردقلا وه ملعلا نوكي نأ زاج ولو

 امل ناسنإ هقلطأ ولو :هلوق داسف رهظي ةدعاقلا هذهبو بضغلا وه ملحلاو "ملحلا وه بضغلاو

 .ةغللا هؤطخ زواج

 .ىهتنا .هناحبس يرابلا تاذ يف أطخأ نمم الاح نسحأ وهو :اضيأ هلوق بجعلا نمو

 امهدحأ نأب لوقلا قالطإف ماكحألا يف ةنيابتم ماسقأو عاونأ ةدع ىلع لمتشي ايهنم لكو

 .هيف ةدئاف ال ضح ءانع لطابلا هوجو قيقحتب ءانتعالا نكل ،ةرهاظ ةفزاجم رخآلا نم دشأ

 نيب فراعتلاو ةغللا ةهج نم عونمم وه ،ةثلاثلا يف لوقلاك هيف لوقلاف ،ةعبارلا امأو :هلوق

 .ىهتنا .سانلا

 وه ردق ىنعمو ردق ىنعم وه ملع ىنعم نإ :مهلوق نع هنم باوجلا وهو :هل تلق
 .ةداعإلا نع ةيافك بابلا اذه ىلع لوقلا نم قبس اميفو ©ىهتنا .اهلاثمأ يف اهريغ وأ ملع ىنعم

 نم انيلع مهوتي امل يناعم يرابلا ةفص لعجن نأ نم عنتمن انإف :ةسماخلا امأو :هلوق
 لوقل باوج وهو ،ىمهتنا .ىنسحلا ءايسألاو ايلعلا تافصلا ةمألا تقلطأ دقو ،ةيريغلا
 ام وهف ىنعم تناك نإف ،ىنعم ريغ وأ ىنعم نوكت نأ نم ولخت ال تافصلا هذه نأب ضراعملا
 لوق نم ءيشب سيل هنكلو ىهتنا .ىنعم الب هللا متفصو دقف ىنعم ريغ تناك نإو ،انلق
 ينعي ةدئاز ناعم اهنأ يضتقي هبهذم نأ هنايبو ملسم ريغ هانلق ام وهف ىنعم تناك نإف ضراعملا

 وه اذهو ،اهب ةمئاق تاذلاب ةلاح ةميدق يناعم يه لب ‘تاذلا ريغ يه ناعم تافصلا نأ
 كيلع امو ،ماهوألا هيف قئالخلا رثكأ ىلع تبلغو ،ماهفألا هيف تكبترا يذلا ميظعلا لصألا
 :نيمسق ىلع ىناعملا نإ :لوقت نأ

 .تخسلا :(ت) يف )١(

 ىلع :(ت) يف )٢(

 



 ١ ثوحبل ٢٩

 .نيققحملا دنع عونمملا وهو هركذ ام :امهدحأ

 تافص نم اهدادضأ عفد اهب داري يأ ،ةيبلس ةيرابتعا ناعم اهنإ :لاقي نأ :امهيناثو

 ةصقان تناك الإو ءاهيلع ةدئازلا يناعملا نع ةينغ هناحبس هتاذ نإف ،ىلاعتو هناحبس هنع صقنلا

 ايك ةيرابتعا ناعم يه امنإ ىلاعتو هناحبس هتافص نأ ىلع اذه لدف ،لطاب وهو اهلمكي امل ةجاتحم

 ‘_}ل اك ءىنعم الب فصوي هللا نإ لوقن الو ،هانفلسأ ايك ءىشب هتاذ ىلع ةدئازب تسيل هانمدق

 نع ريبعتلا يف اوفلتخا ينإو ،ىلاعت هتافص ركني نم دجن الو \ةفص الب فصوي هنإ لاقي
 .تيأر اك تافصلا

 يفن هب داري تافصلا يناعم نم ىنعم وهو ىلاعت هتافص نم ةفص ملعلا نإ :الثم انلق اذإف

 هنع لهجلا ةفص انيفن يأ ،ىنعملا يف ةيبلس هتفص مهلوق ىنعم وهو ،ايفاك ناك هنع لهجلا ةفص
 ىلع ةدئاز ةفص ملعلا سيلو ،رخآلا تابثإب امهدحأ يفتني نادض اهنأل ؛ةرورضلاب ملعلا تبثف

 .اهلك ءايشألا قئاقحب ةلهاجب تسيل اهنأ ةيلعلا هتاذ نع رابخإلا ملعلاب هفصوب داري اينإو هتاذ

 نأ متمعز نإف "اذإ :ضراعملا لوقف ،اهريغو ةردقلاو رصبلاو عمسلا يف لوقلا كلذكو

 وه هللا ملع :اولوقف ،هريغ ال وه يه هتافص نأو ،ىلاعتو هناحبس يرابلا تاذ ةدحاو تاذلا

 ىلاعت هتافص يف مهلوق نورسفي مهنإف ،انباحصأ مزلي ال اذهو .اهلاثمأ يف هللا يه هنلا ةردقو ،هللا

 ىلاعت هتاذ سفن نأ ىنعمب تاذلا ىلع ةدئازلا تافصلا يفن نع ةرابع هنأب ،هريغ ال يه اهنأ

 هيلإ ةجاتحم نوكتف اهب لجي ءيش كانه الو ،اهريغ مث سيلف ،اهتافص عيمجب اهفاصتا يف ةيفاك

 .اهتالايك ي

 :لاقيف هيف ةلاح الو هب ةمئاق ةفص كانه سيلو ،ديرجتلا ةياهنو ديحوتلا ةياغ وه اذهو

 تابثإ يضتقي رخآ لوق هب تبثو "مهلوق نع جرخل ةردقلاو ملعلا وه هللا نإ :انلق ولو ،هريغ يه
 بهذمب هبشأ وهو ،ةيلعلا تاذلا ريغ رخآ ءيش ةردقلاو ملعلا ةفص نأب نذؤي لطاب بهذم

 ،©برلا يه اهنأ اهتابثإب هيلع ديزيو }ةسدقملا تاذلاب ةلاحلا ةميدقلا تافصلا تابثإ يف نيفلاخملا

 .(م) نم تطقس )١(
 .(م) نم تطقس )٢(
 .ءيشب :(م)و (ت) يف )٣(



 ٣ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 .هلثم مزاللاو لطاب موزلملاف

 ‘تايسحلا نم الثم كل برضأسو ءهانلق ام الإ ةرابعلا كلت نم انباحصأ دارم سيلو

 يف كتماق لظ ىلإ رظنا :الثم لوقأف ءايشألا نم اهلحمو ةمزاللا تافصلا قلعت هب فرعت

 )ناتفص الثم ضرعلاو لوطلاف كدب الو امزال ضرعو لوط اذ هدجت جارس وأ رمق وأ سمش
 ةفص امه مأ ؟هتاذ ريغ ءيش امه له «ايهب هفاصتا يف رظناف ،هلاوزب الإ هنع ناكفني ال ناتيموزل

 ؟هتاذ يف هدوجو ىنعم ريغ ىنعم امه مأ ؟هتاذ ىلع ةدئاز

 ريغ ءيش مث سيلو ،زيحتلاو ددعتلا يضتقيف امهنيب ةرياغملا مزلتست ةيريغلا ىوعد نإف
 ال ثيحب ضرعلاو لوطلا هتفص نم دوجوم ءىش هنأب لوقلا زاجم يف زاج وه ليق لظلا تاذ

 مدع وهف ايهنم الخ اذإ هنأل ؛ةتبلا هدوجو ىلع ةدئاز ةفص امه سيلو ،ايهب الإ هدوجو نوكي
 .سأب الو سانلل لاثمألا هللا برضيو ،لوطلا الو ضرعلا وه هنإ لاقي الف اذه عمو ضحم

 ايك ةردق الو ملع هنإ لاقي الف ،دحلا اذه ىلع وه يه اهنأب :تافصلا ين انباحصأ لوقن

 رخآ ءىش امه ضرعلاو لوطلا نإ لظلا يف لاقي ال يكو ضرع الو لوط هنإ لظلا يف لاقي ال

 نم امهنكلو ءةميدقلا تاذلا ريغ رخآ ءيش اهنإ ةردقلاو ملعلا يف لاقي ال اذكف ،هتاذ نع دئاز
 .اهرئاس يف اذكهو لظلا تاذل ناتفص ضرعلاو لوطلا نأ ايك ،تاذلل ةمزاللا تافصلا

 ،نوفلاخملا اهب ضرتعا يتلا هبشلا هذه عيمج عفدنت لصألا اذه ةفرعم يف ققحتلابو

 ابيط اريثك ادمح ىدهلا نم هب نم ام ىلع هلل دمحلاو ،كلذ نع هزنتو هللا ىلاعت ،نولطبملا اهقفلو

 .هيف اكرابم

 .ناقصالتم :(ت) يف )١(

 .هب ريغلا :(ت) يف )٢(



 هللا ةيؤر

 هدبع ادمحم نأ دهشأو هل كيرش ال هدحو هلل دمحلا ،ميحرلا نمحرل ا هللا مسب

 .هلوسرو

 نم لهجلا زوجيو حصي له "يليلخلا نافلخ نب ديعس ينابرلا ملاعلا خيشلا اهيأ لوقت ام

 امو زوجي امو مهالوم ىح : بجح ام نوفرعي الف ،ةوبنلاو ةلاسرلاب هللا مهافطصا نيذلا

 هملع عم ءيش يأل هالوم نم ةيؤرلا هبلطو مالسلا هيلع ميلكلا لاؤسف ال :تلق نإف

 ؟هعوقوو هزاوج مدعب
 هأ ىرت يح كل َنموَن نك زل:اولاق ثيح هموق لجأل روكذملا لاؤسلا نإ :تلق نإف مم ے رم

 مهافك نينمؤم اوناك نإ موقلا ءالؤه لوقنف وه هملع ايك اهعانتما اوملعيل لأسف "ه رهج
 ةلآلا لعج نع مهاهن ايك كلذ نع مهاهنلو ،ةعنتمم ةيؤرلا نأ -مالسلا هيلع- ىسوم لوق

 نوكي امنإو ،عانتمالاب هلا مكح يف هوقدصي مل ارافك اوناك نإو ي َدوثَهَتمَوَق مُكَتِإ :هلوقب

 ؟هيف ةدئاف ال اثبع لاؤسلا

 ؟ "ه ربألا ةكرش ال إ :ىلاعت هلوق يف كاردإلا ىنعم امو

 دق لب "لاوحألاو تاقوألا مومع ىلع هيف ةلالد الف اقلطم ةيؤرلا وه هانعم :تلق نإف

 ول ذإ ةيؤرلا زاوج ىلع ةيآلاب لدتسي دقو ضعبلو ضعب يف عنتميو ضعبلو ضعب يف نكمي
 نأ يف حدمتلا اينإو ،اهعانتمال هتيؤر مدعب حدمي ال مودعملاف ،اهيفنب حدمتلا لعج امل تعنتما

 .ءايربكلا باجحب رذعتلاو ززعتلل ىري الو ،هتيؤر نكمت

 زاوج ىلع ةيآلا ةلالدف دودحلاو بناوجلاب ةطاحإلا ىنعم ىلع ةيؤرلا هانعم :تلق نإو

 يهانتلا نع هيلاعتل راصبألاب كردي ال ايئرم هنوك عم هنأ ىنعملا نأل ؛رهظأ اهققحتو ةيؤرلا

 )١( ةيآلا :ةرقبلا )٥٥(.

 )٢( ةيآلا :فارعألا )١٣٨(.

 (٣) ةيآلا :ماعنألا )١٠٣(.



 ٣٢ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 .بناوجلاو دودحلاب فاصتالاو

 هذه ءالع رباكأ فالتخاف اضيأو ،ىري نأ حصي دوجوم لكو دوجوم ىلاعت هللا اضيأو

 ةنباو نآرقلا نامجرتك كلذو نيعمجأ -مهنع هللا يضر- ةباحصلا مهو مهرابحأو ةمألا

 مهضعبف ؟ال مأ جارعملا ةليل هبر ىأر له يي يبنلا نأ يف -امهنع هللا يضر- ربكألا قيدصلا
 ؟ناكمإلا ليلد هري مل :لاق مهضعبو 5هآر :لاق

 هل انتيؤر كلذكف ،هتافص عيمج يف هتاقولخمل فلاخم -ىلاعتو هناحبس- هنأ ايكف اضيأو

 هطرتشا ايك عناملا مدعو ةلباقملاو ةهجلا هايؤر يف طرتشن الف ضعبل انضعب ةيؤرل ةفلاخم

 هيف ءايع ال ايفاش اباوج انبجأ تاداعلا قرخ رمأ لحم ةمايقلاو يداع رمأ كلذف ،ةفسالفلا

 .ىلاعت هللا ءاش نإ اباثم اروجأم

 :دعب امأ ىفطصا نيذلا هدابع ىلع مالسو ،ىفكو هلل دمحلا ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ةيؤرلا ةلأسم يف هب جتحا امو ،هيقف ةنسلا ءايلع نم هنأ معزي نمع هيكحت تنأ ايف ترظن دقف

 لهأ نم هب ضراعو ،هؤاهقف هدروأ ام ىلع اهيف رصتقا ول هنأ يدنعو ٨هيف رظنلاب سأب الو

 .ىضمأ هفيسلو ،ىضقأ هضرغل ناكل ،هؤاملع هبهذم

 مههَصَتَب سانلا ملل هللآ عفد 5 الولو » عافدلا نع لكني الو ،عازنلا يف مصخلا ناك نإو

 ىلع ىدأت ام جاجتحالا نم دروأ جاجللا طرفل هنكل ه شلا تدحَقَل ضغب

 حوضول هنأ ىتح ماقم يف ادبأ كلذ هنع ردصي نأ لاب يذب نظي ال ىتح «جاجوعالاب هتقيرط

 ام هللا دمحب هيدل بتكأ كبلق يتاعارمل ينكل هباطخ نع حفصلا برض نسحتسال هب ىتأ ام

 .ليكولا معنو هللا انبسحو ،هيلع هللا ءاش نإ ففعتسا

 نوفرعي الف ،ةوبنلاو ةلاسرلاب هللا مهافطصا نيذلا نم لهجلا زوجيو حصي له :هلوق امأ

 ؟ال مأ ليحتسي امو زوجي امو ،مهالوم قح يف بجي ام

 عم ،ءيش يأل هالوم نم ةيؤرلا هبلطو -مالسلا هيلع- ميلكلا لاؤسف ال :تلق نإف

 ؟هعوقوو هزاوج مدعب هملع

 )١( ةيآلا :ةرقبلا )٢١٥( .



 ١ ثوحبل ٣٢

 هئلأ ىرت يح كل نمؤن نل » :اولاق ثيح هموق لجأل روكذملا لاؤسلا نإ :تلق نإف

 ؟اهعانتما وه ملع ايك اهعانتما اوملعيل :لأسف ""ه ةرهَج

 ©ةعنتمم ةيؤرلا نإ مالسلا هيلع ىسوم لوق مهافك نينمؤم اوناك نإ موقلا ءالؤه :لوقنف

 ل ارافك اوناك نإو ")هك ونه دونهتت موق موق مكتإ ل :هلوقب ةهلآلا لعج نع مهاهن ايك كلذ نع مهاهنلو

 . ىهتنا . هيف . ال اثبع لاؤسلا نوكي انإو .عانتمالاب هللا مكح ف هوقدصي

 .هتايآب مهملعأو ىلاعت هللاب قلخلا فرعأ مهف هؤايبنأو هللا لسر امأ :هرثأ ىلع لاقيو

 ىح يف هريغب لوقلا زوجي فيكو دحأ نيب اذه يف عازن الو ،هتافص نم ليحتسي وأ هيلع زوجي
 .مالسلاو ةالصلا لضفأ هيلع ،ميلعلا هبرل نيفراعلا سأر وهو ،ميلكلا ىسوم

 نأ وهو ،ام رمألف ،دبألا ىلع اهناكمإ مدعو ةتبلا اهعانتماب هملع عم ةيؤرلا هلاؤس امأو

 راذعالا الو راذنالا الو ةظعوملا مهيف عجنت ملو رجزلا مهفكي ملو يهنلا مهدج ل هدنع اموق

 مصخلا هتردقب هيف قرغأو رحبلا مهل هللا قلف هنسحأ نوعبتيف لوقلا نوعمتسي نمم اوناك الو

 مهركم مظعف .ةطساو الب همالك مهعمسأو " ةهلا٤َ ل امكاتإآتل لحجآ ىس / ومل ر . : :اولاقف

 هللا ىرت قح كل نمؤن ن ل :مهلوقب ةهجاوم رفكلاب مهلوسر اوحفاكو .مهرفك دتشاو
 رهقلا لسالسب ناميإلا ىلإ نوداقي رابكتسال او وتعلا نم مهب ام ام ةدشل اوناك دقو (٤) ه ةرت هرهَج

 قشف ,اكسالا عئارشلا نم ةاروتلا يف ام لوبق نم اوبأ دقف ،مهيف هللا ةنس كلتو ،رابجإلاو

 تيناع آم اودع لقحلا يدانم مهادانو ،مهب عقاو هنأ اونظو ،ةلظ هنأك لبجلا مهيلع هللا
.)٥( 

 وف

 .ةيؤرلا بلط نع هيهنل مهعايتساو ،هلوقل مهلوبق نم -مالسلا هيلع ىسوم سيأ املو

 )١( ةيآلا :ةرقبلا )٥٥(.

 )٢( ةيآلا :فارعألا )١٣٨(.

 )٣( ةيآلا :فارعألا )١٣٨(.

 )٤( ةيآلا :ةرقبلا )٥٥(.

 )٥( ةيآلا :فارعألا )١٧١(.۔

 



 ٢٤ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 ليبس ال ام نيبو مهنيب سأيلا دس ينبيو رجحلا مهمقلي مب هللا نع باوجلا مهعمسيل اهلأس
 ةلأسمب مهرفك حبقو ،ةبلطلا هذه ةعانشو ،مهنم ةءارجلا هذه مظعلو رشبلا نم دحأل هيلإ

 يأف ،نولهاج مه ذإ لجعلا ةدبع ىلع لتقلا طلس ايك ،نورظني مهو ةقعاصلا مهتذخأ ةيؤرلا

 ًَكَل َنِموُن نل » :اولاق امل رجزلاب اوفتكاو يهنلاب اوعنتقا ولو ؟لاحلا اذه ىلع لاؤسلا يف بتع

 :اولاق ذإ باتعو رجزو باطخو ةرواحم دعب الإ اذه نوكي لهو ""ه ةرهَج هللأ ىرت ح

 ٤ ه ةرَهَج ةلآ انر {

 ،وتعلا ةرورض مهأجلأ ذ هولأس ذإ مهف هنم عنتمي ملو اولاق ذإ ءادتبا كلذ لعف ولف

 هللا ىرن ىتح امزج كل نمؤن نل :مهلوسرل اولوقي نأ ىلإ ولغلاو كرشلا يف ةميكشلا ةدشو

 هب عطقت امم ةملكلا كلت نوكتو مهعمط يفني ام هللا مالك نم مهعمسي نأ دارأف ةرهج

 .ىكله مهتلمش ةقعاصب هللا مهبقاع ،اده لابجلا هل رتو ضرألا

 ل ىسوم نوكلو اكد هتلعج هنم ةيآ هيلع تلجت املف )0 ه لبجلا َليزظنأ ل :ىسومل لاقو

 نم ىدمو ءآَمَت نم اهي لضت كنننفالإ ه درام آهتسلآلمَتام اكيتأ :لاق كلذ ةقيقح دري ِ ه ۔ وحم م ,إ 2 روع۔ إ ء ط ۔۔ و ,ه 2 ے2ے 2 رر ؟ . . .. ۔
 م

 :ناعم ىلع ةفيرشلا ةيآلا تلد دقف ه همق

 َلَمَق اَيإل :هلوق ليلدب ،مالسلا هيلع ىسوم هدري مل ةقيقحلا ىلع ةيؤرلا لاؤس نأ :اهلوأ

 .ه انم آَهَتسلا

 كشلا لهأ لزلزتو ،نيقيلا لهأ ناميإ اهب ملعي رابتخاو ءالب عون ةنتف يه امنإ :هيناثو
 .نيباترملا

 . ةلهجو ءاهفس هموق نأ :اهثلاثو

 .قبس ام ةلالدب هنود مهيلع ةلومحم اهنوكو ،اهب ةنتفلا يف نوعقاولا مه مهنأ :اهعبارو

 )٥٥(. ةيآلا :ةرقبلا )١(

 )١٥٣(. ةيآلا :ءاسنلا )٢(

 )٣( ةيآلا :فارعألا )١٤٣(.

 )٤( ةيآلا :فارعألا )١٥٥(.



 ثوحبلا ٣٥

 .لالضلاب مهيلع ةداهشلا :اهسماخو

 .مهبر ىلع مهوتعو مهكرش ىلع مهتجاجلو مهدانعو ،مهترباكمب حيرصتلا : اهسداسو

 ہ< إ .ث ىج . -

 .» ه َكل َنمؤَن نإل :لوسرلل مهلوقب

 :مهملظ ةبقاع اوملعيل مهيلإ ةلصاولا قعاوصلا لاسرإو مهيلع هللا بضغ :اهعباسو

 .ديدش هب أربت نل كبر شطب نكلو 4 ديعنل مكظي كنَراَمَو ل
 ةيؤرلا نإ -مالسلا هيلع- ىسوم لوق مهافك نينمؤم موقلا ناك نإ :اذه اي كلوقن

 ال اثبع لاؤسلا نوكي امنإو ،عانتمالاب هللا مكح يف هوقدصي مل ارافك اوناك نإو ،هرخآ ىلإ ةعنتمم

 :هلوسرل لوقي نمل حصي ناميإ يأو "نينمؤم ةلاحلا كلت ين اونوكي مل مهنإ :انلق دقف ،هيف ةدئاف

 هلبقي داكي ال لطاب اذه ،ةدحاو ةلاح يف نمؤم ريغ انمؤم نوكي نأ زوجيفأ ه كن نمؤن نآل
 كلذب هللا باتك مهيلع دهش ،نيكرشم ارافك ،مالسإلا نع نيدترم اوناك مهنأ قحلا لب لقاع

 .نيفراعلا دنع اهيف ةيرم ال ةداهش

 3 اهلإ انل لعجا ىسوم اي :اولاقو لجعلا اودبع دقف ،ليئارسإ ىنب ف اذه اعدب سيلو

 ىلع بلغ امل ةيؤرلا نم عانتمالا مكحب هلوق يف هوقدصي مل مهنأو كل نمؤن نل :هذه يف هل اولاق

 وه اك ةكلملا نم مهذاقنإ ف هعمط ةوقو مهناميإ ىلع هصرح ةدشلو ةلالضلا نم محلوقع

 ،مهعازن هب عفتري ام كلذ ف هللا مالك نم مهعمسي نأ دارأ ءايبنأل ١ ةداعو نيلسرملا ع

 .هب ثبع يأو اذه نم مظعأ ةدئاف يأو .مهعاطأ هر عطقنتو

 تلسرأو ‘بتكلا تلزنأ ءيش يالف هب أبعي ال دناعملاو ،هب ىنتعي ال رفاكلا ناك نإف

 اوملعيل مهل لبجلا كدو ،ماكحألاو عئارشلا لوقل ،مهيلع لبجلا قتن ىنعم يألو ،لسرلا

 اهلك هتايآو -ىلاعت- هللا لاعفأو ،دحاو باب نم امهف ،ماركإلاو لالجلا يذ ىلع ةيؤرلا ةلاحتسا

 ‘ه كيجت امهتباَمو سركلاو يوكلا تقلع امو ل بعللاو ثبعلا نع ةهزنم

 )١( ةيآلا :ةرقبلا )١٥٥(.

 )٢( ةيآلا :تلصف )٤٦(.

 )٣( ةيآلا :ناخدلا )٣٨(.



 ٣٦ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 كر دي وه و ص 8 ص . & مو م

 و زدضبألا هحرذت ال ٭ :ىلاعت هلوق يف كاردإلا ىنعم امو :هلوق امأو

 .؟')هي رصنألا

 دق لب ،لاوحألاو تاقوألا مومع ىلع هيف ةلالد الف ،اقلطم ةيؤرلا وه هانعم :تلق نإف

 .ىهتنا .ضعبلو ضعب ف نكمت

 كاردإلا عنمب يضقيو ،يفنلا مومعب نذؤي ةفيرشلا ةيآلا رهاظ :هرثأ ىلع لاقي نأ ىسعو

 ضعب يف عنتميو ضعبلو ضعب يف نكمي نأب اهمكح صيصختو ،اقلطم ةيؤرلا وه يذلا
 ءيش وه امنإو ،اهانعم نم الو }ةيآلا ظفل نم سيل هنأ لاب يذ لكل حضاو مولعم ضعبلو

 يف هيلع مقي مل امو ،ىنعم الو اظفل هيلع لدت امم الو ،اهنم وه سيل اهنع جراخ رمأو اهيلع دئاز

 .ليبس نم هتابثإ ىلإ ايف ليلد قحلا

 هفلاخي ام ىلإ هنع عوجرلاو ،لادج الو كش الب قحلا وه هللا باتك رهاظب كسمتلاف

 ال اك ،ةفيرشلا ةيآلا رهاظب ،داضملا يلج ةضراعمل حضاو لوق اذهو ،لالضو لطاب هدداضيو

 .؟هيلع ليوعتلا وأ هب لوقلا زوجي فيكف ،مهف نم قمر ىندأ هل نم هيلع ىفخي
 حدمتلا لعج امل تعنتما ول ذإ ؛ةيؤرلا زاوج ىلع ةيآلاب هيلع لدتسي دقو :هلوق امأو

 ىرتالو ،هتيؤر نكمي نأ يف حدمتلا ايناو ،اهعانتمال هتيؤر مدعب حدمي ال مودعملاف ؤاهيفنب

 .ىهتنا .ززعتلل

 ال و ،لقاع ناسل هب هوفتي ال يذلا ،نايذهلا اذه لثم ىلع نايبلا نم لوقأ ام يردأ الو
 ينإو قئاقحلا سيكعتب قياضملا ىلإ يدؤي امم هنإف ںلبالبلا هب تطاحأ مسربم الإ هلوقي داكي

 بلقناف ،ةيؤرلاو كاردإلا يفنب لالدتسالا تبث اذإ هنأل ؛موقلا ءاهقف هلثم نع مويلا لبق هزنأل

 هيفن تبثو ،هبلس بجو ام لك اذه لمشي نأ دب الف ،ةيؤرلاو كاردإلا توبث ىلع ليلدلا وه
 ال كلوق نوكيف ءيش لك يف باجيإلل اليلد بلسلا نوكيف ،هب فصوي نأ زوجي ال امم هللا نع

 لو () دكوي متو ديصت مت إ :ىلاعت هلوق نوكيو "ىلاعت هلا عم كيرشلل اتابثإ هللا الإ هلإ

 )١( ةيآلا :ماعنألا )١٠٣(.



 ثوحبلا ٣٧

 هناحبس هل دادنألاو ءافكألاو دلاولاو دلولاو ةبحاصلل اتابثإ "ه () ةك ارفك شت ت ح
 .هداسف ىلع جتحيو ،هدرب ىنتعي نأ نم حضوأ اذهو 5اريبك اولع نولطبملا هلوقي ايع ىلاعتو

 ةيآلا ةلالدف ،دودحلاو بناوجلاب ةطاحإلا هجو ىلع ةيؤرلا هانعم تلق نإو :هلوق امأو

 نع هيلاعتل راصبألاب كردي ال ايئرم هنوك عم هنأ ىنعملا نأل ؛رهظأ اهققحتو ةيؤرلا زاوج ىلع
 ؟ىهتنا .بناوجلاو دودحلاب فاصتالاو يهانتلا

 ىلع ةيؤرلا تناك اذإف "اه رديمبناكتنم شوتف َقأَو زه اذه فيك بجعلا نمو
 ىه نوكت فيكف ،ىلاعت هللا نع ةيفنم ىهو هلوق ريدقت ىلع دودحلاو بناوجلاب ةطاحإلا هجو

 الإ هذه امو “باجيإلا ىلع بلسلاب لالدتسالا هنم تبث دق نكلو ،معز ايك ةيؤرلا زاوجل اليلد

 نم فنأي ال فيكو ،باطخلا ين ةيناث هيلإ عجرن نأ نم حضوأ هنالطبو ‘بابلا كلذ نم ةدحاو

 .باجع ءىشل اذه نإو ،بابلألا يلوأ نم ناك نم اذه لثم ريثأت

 ؟ىهتنا .ىري نأ حصي دوجوم لكو دوجوم ىلاعت هللا اضيأو :هلوق امأو

 ةجح مامإلا هبهذم لهأ كلذب حرص دقف فالخ الو .ةبذاك !نيتمدقملا ىربك نإف

 رظنيلف الإو ،ةريثك سانجأ نم عون الإ ةلمجلا يف هتايئرملا سيل لب ،هريغو يلازغلا مالسالا

 ريغ ىلإ ضرألاو ءايسلا نيب هب قوتفملا ءاوهلاو تاوصألاو حاورألاو حايرلا هذه ىلإ هينيعب
 .اهتيؤر "نكمت ال يتلا تادوجوملا نم يه سيلأ رصح توفيو ،هركذ لوطي امم كلذ

 :ماسقأ ةعبرأ ىلع اذه يف اهلك ءايشألاف ةلمجلابو

 "لامكلا ةياغو فرشلا ةياهن يهو -اهمضب- ىري الو -ءايلا حتفب- ىَرَي ام :اهدحأ
 الإ كلذك ائيش سيلو 5هايإ اهريغ كاردإ نع همظاعتو هاوس ام ةيؤر ىلع ةردقلاب هفاصتال

 )١( ةيآلا :صالخإلا )٣-٤(.

 )٢( ةيآلا :ابس )٥٢ (

 .حصيأ :(م).(ت) يف )٣(
 .نيمدقتملا :(م) يف )٤)

 .باترملا :(ت) يف )٥(

 .نكمي :(م) يف )٦(



 ٣٨ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 .يتيك تيل ل "لالجلاو زعلا ةفصب دحوتملاو لامكلا قلطمب درفنملا وهف "ىلاعتو هناحبس
 “١هع رصلا يملاوع :ىت

 ماسقألا نم "هدعب ام فرشأ وهو -اهحتفو ءايلا مضب - ،ىريو ىري مسق :اهيناثو

 مئاهبلاو ماعنألا نم باودلا رئاسو ريطلاو سانلاو ةنجلاو ةكئالملا نم تاناويحلا وهو

 .تارشحلا رثكأو عابسلاو

 ضرألا نم ةفيثكلا داسجألاك -ةيناثلا حتفو ىلوألا ءايلا مضب- ىريالو ىري :اهنلاثو

 .اقلطم ضارعألاو رهاوجلا نم كلذ يف اهكراشي امو تابنلاو نداعملاو ،لابجلاو

 .عمسلاب كردملا توصلاو قوذلاو مشلاك ساوحلاب كردي امم ىري الو ىريال :اهعبارو

 تافصلا نم اهريغو ملحلاو بضغلاو ملعلاو لقعلاو رفكلاو ناميإلاك اهب كردي ال امم وأ

 الإ اذه نم دوجوملا يف نكي مل ولو ،اهيلع بقاعو باثأو ءاهب عرشلا فلك يتلا قالخالاو
 ميحرلا نمحرلا هللا مسب:هيلع لتاف ادوهش هب كيهانو ،ادوجو هب ىفكل هدحو هللا باتك

 ميقتسم تنأ ذإ دعب }رفكتف هدوجو ركنت مأ ،ميلحلا لقاعلا تنأو هتروص ينرأ :هل لق

 .دوجوم ىلاعت هللا نإ :تلق نإ كنأل ؛ائيش حيبي ال اذهو يئرم دوجوملا ضعب نأ قحلا] لب

 .لهاص ناويحلا ضعبو ناويح ناسنإ لك كلوق لثم الإ نكي مل أ©يئرم دوجوملا ضعبو
 هللا ناوضر- ةباحصلا مهو مهرابحأو ةمألا هذه رباكأ فالتخاف اضيأو :هلوق امأو

 له ةيم يبنلا نأ يف -امهنع هللا يضر- قيدصلا تنبو نآرقلا نامجرتك كلذو نيعمجأ مهيلع

 .ىهتنا .ناكمإلا ليلد هري :لاق ضعبو ،هآر :لاق مهضعبف ؟ال مأ جارعملا ةليل هبر ىأر

 نيب فالتخالا اذه سفن يف ءايلعلا فلتخاو ةمألا تعزانت دق :لاقي نأ سأب الو

 مه نيذلا فلسلا هتبثي ملو ،ةذباهجلا هركنأو نوققحملا هركنأف ،ةيؤرلا هذه ةلأسم يف ةباحصلا

 )١( ةيآلا :ىروشلا )١١(.

 )٢( هذهب :(م) يف

 .اهكراش :(م) يف )٣(

 .ركفتن :(م) ف )٤(

 .(ت) نم تطقس )٥(



 ثوحبلا ٩

 الو }هيف "فلتخمل ةجح الف ،قرفلا رئاس نود هتيؤرب نيدرفنم ةرعاشألا هتبثأ نإو ةجحلا

 دهاش هللا باتكف الإو ،هب أبعي الف ايظفل فالخلا نوكي نأ الإ مهللا هلصأ يف "عزانتم ناهرب

 .ىفكو هلطب ىلع
 :لوقي مث ©راصبألا هكردت ال هنأ هبر نع غلب لوسر وأ يبنل نوكي فيك بجعلا نمو

 نمو ،هلقع ىلع بلغ مسربم الإ اذه لعفي لهو .يسأر نيعب هتيأرو ،«يرصبب هتكردأ انأ

 .هلثم نع ةي يبنلا هيزنت بجاولا

 كلذكف ،هتافص عيمج يف هتاقولخمل فلاح ىلاعتو هناحبس هنأ اكف اضيأو :هلوق امأو

 ايك "عناملا مدعو ةلباقملاو ةهجلا هايؤر يف طرتشن الو اضعب انضعب ةيؤرل ةفلاخم هل انتيؤر
 .ىهتنا .تاداعلا قرخ لحم ةمايقلاو ،يداع رمأ كلذف كلذ ةفسالفلا تطرتشا

 سنج نم ىرخأ ةيؤر اهنوك ىلإ تعجرو ،ةدوهعملا ةيؤرلا لاطبإ تملس نإ :هل لاقيو
 الو ايندلا يف عنتمم ريغ دئاوعلا قرخ نأ ملعاف تاداعلا قرخ لحم ةمايقلا نأل ؛دئاوعلا قرخ

 ةمارك الو ةزجعم الف الإو ةداع قرخ اهلك ءايلوألا تاماركو لسرلا تازجعم لب ،ةرخآلا يف

 عنام يأف تاداعلا قرخ باب نم اذه ناكو ءايندلا يف دئاوعلا قرخ تبث اذإو ،لطاب اذهو

 دقو ،اهبر هتمأ ىرت ىتح ةي دمحمل ةزجعم وأ مالسلا هيلع ىسومل ةمارك ايندلا يف هنوك نم

 .مكلوق ىلع نكمملاو زئاجلا وه ناك نإ لبق نم ىسوم موق هلأس ايك ‘كلذ هموق هلأس
 نوكت “'نأ ةيؤرلا هذه يف زوجي الهف ،طقف دئاوعلا قرخ باب نم اذه ناك نإ مث

 ةداعلا قرخ يف رهظأ كلذف ،نينذألاب وأ فنألاب وأ سأرلا ةماهب وأ نيلجرلا وأ نيديلاب

 قلعتلا نكمأ اذإو ءيش هزجعي ال هللاو كلذك هنوك نم عنام يأو ،ةردقلا ميظع ىلع لدأو

 ثدحي نأ هللا ردقي له تنعتملا لوقك ،ليحتسم هنكل نكمم اذه لكف تاليحتسملا يف ةردقلاب

 .فلتخمب :(م) ف )١)

 .عزانتم يف :(م) ف (٢)

 .و :(ت) يف )٣(

 .(ت) نم تطقس )٤(

 .ىري ديلاب :(م) يف )٥(



 ٧ج يليلخلا ققحملا ةبوجأ ؛.

 زجعم الو ةردقلل داضم ريغ ليحتسم اذه نأ الإ هل باوج الو ؟وه هقلخي مل ائيش نوكلا ين

 .اريبك اولع نولطبملا لوقي ايع ىلاعتو هناحبس هنع هزنم هللاو "لاحم هنكلو ،اهل

 ةداضتم ةليحتسم رصبلا كاردإو ،رظنلا ليبس ريغ ىلع ىلاعتو هناحبس هتيؤر "كلذكف

 ءامل فييكت ال ةداع قرخ يه امنإو ،هنيعب هرظني مل رظان نم يئرم ريغ ةيؤر ىلإ اهتيدأتل ةضقانتم
 باتك نم قدص ةلالد الو ةميق ةجح الو حضاو ناهربب اهيلع تأي مل عدم ىوعد يه امنإو

 .ةمأ عامجإ الو ةنس الو

 نع اذهب ناطلس نم مكدنع له مأ ؟نيبم ناهرب وأ قح ةنيب نم له نيعدملا رشعم ايف

 ،قحلا ىلإ اوعجر او هللا اوقتاف نوملعت ال ام هللا ىلع نولوقت مأ ؟نيقداص متنك نإ هب ينوتأف هلل

 .قيفوتلا هبو ملعأ هللاو ،نوملعت ال متنك نإ ركذلا لهأ اولأساو

 ةيؤرلا يقن يف ةديصق

 ةفيكم تاوذنلل نيعب رظن هتاذ كردي سيل نمدهناحبس

 ةفصلا يهنت دق تاذلل "يك تاذلل هتافصب يدتهتل لوقعلا قلخ

 ةفلكتملاانراصبأ نع لجدق يذلاىلوملا ةيؤرب لوقي نماي

 ةفلتملا تافصلا يميهب علخاو ىوهلا ىلع ءارملا عد تيدهالهم

 ةفحلم ىفصأ راونألا نم ىسكت ةيكلم سدقم تافص سبلاو

 هفوخ ناك "““ديلقتلا "يدراملو ىدملا بلط يفديرجتلا همه نم

 ةفلزم ىمسألاإآسو يسلا قفأ مغلاب لقعرونغلبمباسف

 هفحصم ولتت هللا لسرلالل ققحت نودديلقتلا "ضتري

 .كلذك :(م) يف )١(

 ةمئاق :(م) يف )٢(

 .ذإ (م)يف ٣)

 .يدرامل (ت) يف )٤(

 .ديرجتلا (ت)يف )٥(

  



 ثوحبلا

 ابنهمءالؤ هنم نكت نئلف
 اضرعم كفلخ لقعلا تحرطا نإو

 بطاخ ريغ لقعلارون ميدق
 هلقع لماكت نمللوقأدقلو

 اقباطمنايبلاذنخ يوزنعماي

 هنإن باتكلا يآ ىلإ عجراف

 هب ظفلالو ىنعم يف "صقنال

 اكةرظانتايآلايفناكذنإ

 مكمهلإنورتاوور يبنلا نعو

 ىوس فيكالب مملا قم ىرتأ

 فيكمريغواروظنم ناكول

 افيكمنوكتذنأفنأت مالعف

 فيكمكاذنفروظنم لكذإ

 هل ىقبأ له فييكتلا لطبأ نم

 هل فيكالورظنالبامأ

 الو فيكالب تلاقام يآلاف

 ههيبشت ىرتام كسفنل رظناف

 _) عةلباق "ليوأتلل يآالاف
 ى

 .ضترت (ت)يف )١(
 .هفلخي (ت)يف )٢(

 .صعت (ت)يف (

 .الإ (ت) يف )٤(

٤١ 

 ةفرعم نعانهربم باطخلا باط
 "هفلخت نل يذلا لقعلا دهاش نع

 ةنفكوملا ريمحلا

 ةفصنم كل تتأانيهارب عمسا

 هفرع نمع ليوأتلاب يالل
 ةفرخزهيف سيلديدس لوق

 هفصنأ نماي ليمكتلاب موقتف

 ةفكلبلاركذ يآلا ف لهناولاق

 هفكنت

 هفخسأام سئاقلداري كنفإ

 ةفصلا ىقبأ ذإ فيكلا هلإلا ىفنل

 هفكنتسي نل فييكتلا يذلا وهو

 ةفرعم نع ةلالد تاهف [ال وأ]

 ةفوشتم هوحن نيعب ارظن

 ةفيكتمةروص ةيؤرب لتق وأ

 هفدرأاذ نمفهب لوسرلا لاق

 هفصلا كلت نع سيدقتلا مأ ىلوأ

 ر هبش 5 مل -و دإ

 سا 4 لع ميغ ال ردبلاك



٤٢ 

 ارث اكمو ارباكم رصت نئلو

 فسلفت سايقوألقعرون نم

 بق اث طيبر لقع و ذل ينإ

 :ةقيرطو

 هباطخك بلطا )اكل يدنع

 هسفن صلخي يك فسلفت نماي

 ة ةةحر : 2 ر ةدود

 نكيم نمىرينميف ىرتىنأ

 : "يلئزجلاو ِل كلل ت كردأ

 مأ عونلل مأ سنجلل كردم ما
 ةَيهامالباروظنمناك مأ

 ةدودحم ةيونم ة مك

 نمو عمس نم سمخل ا ت اكر دملا

 .ليوأتلاب (ت)يف )١(

 .هفلكت (ت)يف )٦٢(

 .يف (م)يف ٣)

 .هنع (م)يف (٤)

 .هفنكتسم (ت)يف )٥(

 .يرجلا (ت)يف ()

 .ةفلكتم (ت) يف )٧١(

 ٧ج يليلخلا ققحملا ةبوجأ

 ةف دهتسم ةل اقمب ارت اهتم

 ٢) ۔ ةاكعسم . - نإ ىدملا ي ِ

 ةفوصتم وأ عرشلا يف س ار وأ

 هرب هباوج

 ةفلتملا فيثكلا ةيواه نجس نم

 ةفصنم "هنع ناهربلا خسنتساف

 “ةفكنتسم هل شرفالو شرع
 ةفلزمهيفناكناكمادبأ

 هفلزأذإ هنيع نم هل ىننأ
 ةفلختماهنضارعأ رهاوجل

 هفرصدتق حراش لوقب لصف
 )٧( ۔ . - ك - ح
 4 ةكتم ة - > ة :

 .- - 7 ٠. 3 . ٠ - - ٠

 هف رعىم ههجو ل ر - 2 تي

 هفشلا قو ذ نمو مش نمو رصب



 ثوحبل ١

 همح يف لط اب لك سملل او

 هلصو له مأ تبجوأ هلصف له

 اذلةفلاخ هتيؤر تلق نإ

 رظانانههلالاق تلق وأ

 ةبس زأ ةي سدق ةرضح ىف

 اهكالفأ يف كالمألا محازدق

 هدوهش_ب رظان هنم هجولاف

 هللب نيعريغب نايعلا غلب

 قذنفهنفرعت قوشلا لهأ قوذلاب
 هرادب دوهشلا عوطقم ناك وأ

 لزعمب دوهشلا نع نوكي نلو

 اولصنتو مهبر كبرو اولهج

 لا نع مهارخأو مهايندب اوبجح

 اهليوأتام يآلا تلهج نئلو

 تموقت نيقيلا نيهارب هيف

 هراو سسب سبتقاو هيلإ رظناف

 رشخغزخيشلايربركأ هللا

 .دق (م)يف )١(

 .هفرشتم (م)يف )٢(

٤٣ 

 هنفرخزلداجلااذ هاف يللق

 ةفوشتملاةرظنلا هتكردأ "له

 هفرعن ىتح ناهربلاب تأف مق

 هفقوأ باجحارو كاذوافرش

 هفقرقتهنمقاذندق هلهأ نم

 هفلخف دوهشلا نم دوجولا يسن

 "ة فدارتمةيبرقةيبح

 هفطلأام يذلا قدصلادعقم يف

 ةفرعملا لاك ىذل ني

 هفرعأام لماكل لكلا لمك

 ةفوصتملا لأ سافالإو برشانف

 ةفناملا مومغلاب ىدوأل ىرخألا

 هفيك نم عدفهلباجحلاوهف

 ةفكلبلاباورتس_تو مهلقع نع

 ةفدسلملالالضلاراتسأب ىلوم

 هفشك كلذافاشكلاف»قحلاب

 2 . ز ١ ق >

 ةفرحتم ىد ه ن ءا هنم ءىش ال

 هفلسأ ام عمتس او هاده عمس او

 ةفرعملاب ىلعلا بابرأ نيب هت

  



 ٤ ٤ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 هفسخ نأ ضر اعم عملم ال ةغ الب ء اےس ف رد ,ت زألان

 ةفوختم ىدر نم سفن ص ا١ل_ ى دملا بلط ءىرم ١ ىلع م السل ١ ينم

 ةيحلصألاو ةيحالصلا

 :ةلأسم

 .ىلاعت هللا ىلع بجاوب سيلف دبعلل حلصألا وه امو :اضيأ انموق نعو

 .ةرخآلاو ايندلا يف بذعملا رفاكلا قلخ امل الإو :حرشلا

 ال نأ ةرخآلاو ايندلا يف بذعملا "ريقفلا رفاكلل حلصألا نأل :باتكلا يف ةيشاح نمو

 .قلخي ال نأ "بجي الو ،قلخي

 نم باتكلا اذه لوأ ةمدقم يف حراشلا اذه دروأ دق :ناهبن يأ نب رصان خيشلا لاق

 ميجلا مضب- "يئابجلا هذاتسأل اذيملت ايلزتعم ناكو "يرعشألا نسحلا يأ ةياكح حرش

 :ليقو ،رتششب ةيرق ىلإ ابسن اهفيفختب :ليقو ةرصبلاب ةيرق ىلإ ابسن ةدحوملا ءابلا ديدشتو
 .ةلزتعملا ةمئأ نم وهو ،نورزاكب

 لوقت ام :يئابجلا "هذاتسأل :يرعشألا نسحلا وبأ خيشلا لاق :حراشلا مالك صن اذهو

 باثي لوألا نإ :لاقف ؟اريغص ثلاثلاو ،ايصاع رخآلاو ءاعيطم مهدحأ تام ةوخإ ةثالث يف

 .(ت) نم تطقس )١(

 .بحي :(ت) يف )٢(

 ذخأ ه٠٦٢٦ ةنس دلو ،ةرعاشألا بسنت هيلإ بهذملا يعفاش يرعشألا قاحسإ نب ليعامسإ نب يلع )٣(

 ،مهريغو لافقلاو ينيئارفسإلا قاحسإ وبأ هنع ذخأو ،يزورملا قاحسإ يأو يئابجلا يلع يبأ نع ملعلا

 ٢/ ٣٠٣. بهذلا تارذش ٣/ ٣٢٤٧ ىركلا ةيعفاشلا تاقبط :رظني ٣٣٠. ليقو ه٤٢٣ ةنس ينوت

 نع ملعلا ذخأ ه٥٣٢ ةنس دلو ةلزتعملا ةمئأ دحأ يئابجلا مالس نب باهولا دبع نب دمحم يلع وبأ وه )٤(

 يفوت .يرعشألا نسحلا وبأو مشاه وبأ هنبا هنع ذخأو "يرصبلا ماحشلا هللا دبع نب بوقعي فسوي يآ

 ٦٢/ ٣٥٨. نايعألا تايفو ٢/ ٤١ 0٢ بهذلا تارذش :رظني .ه٣٠٣ ةنس

 .ةرصبلا :(ت) يف )٥(

 .ذاتسالا :(ت) يف )٦(

 



 ٤٥ ثوحبلا

 .باثي الو بقاعي ال ثلاثلاو ،رانلاب بقاعي يناثلاو ةنجلاب باثي

 اذه ىلعو باوث الب ةنجلا لهأ مدخ نيكرشملا دالوأ نأ مهداقتعا ينفو :ةيشاحلا يفو

 .هلوق لمحي
 امو اريغص ينتمأ مل براي :ثلاثلا لاق نإف :يرعشألا لاقف :حراشلا مالك ىلإ عجر

 .؟برلا لوقي ايف شةنجلا باوث ىطعأف ،كعيطأو كب نموأف ربكأ نأ ىلإ ينتيقبأ
 ناكف رانلا تلخدأف تيصعل ترك ول كنأ كنم ملعأ تنك ينإ :برلا لوقيف :لاق

 .اريغص تومت نأ كل حلصألا

 لشم يصعأ الئل اريغص ينتمت ل ل "[براي] :يناثلا لاق نإف :يرعشألا نسحلا وبآ لاقن

 ؟برلا لوقي اذاف ،رانلا لخدأ الف 6ىخأ

 ال :نسحلا وبأ لاقف ؟ةنج كبأ :هل لاقف ۔حراشلا اذه مالك ريغ نم- يئابجلا تهبف

 .ةبقعلا يف هب فقو خيشلا رامح ىرأ نكلو

 يأر لاطبإب هعبات نمو وه لغتشاو ،هبهذم يرعشألا كرتو :حراشلا مالك ىلإ عجر
 ةنسلا لهأ مهسفنأ "اومسو ،ةعايجلا هيلع ىضمو ،ةنسلا هتدروأ ام تابثإو ،ةلزتعملا

 .ةعامجلاو

 بهذم حيحصت ف ةريثك ابتك كلذ لبق يرعشأل ا فنص دقو : باتكلا ف ةيشاحلا نمو

 .ةلزتعملا

 درلا اولواحف نويمالسإلا اهيف ضاخ ةيبرعلا ىلإ تلقن امل مث :حراشلا مالك ىلإ عجر

 اهدصاقم اوققحيل ةفسلفلا نم مالكلاب اوطلخف ،ةعيرشلا هيف اوفلاخ اييف ةفسالفلا ىلع

 يف اوضاخو ،تايعيبطلا مظعم هيف اوجردأ نأ ىلإ ارج ملهو ءاهلطاب لاطبإ نم اونكمتيف

 .(ت) نم تطقس )١(

 .(م) نم تطقس )٢)

 .هب درو :(ت) يف )٣(

 .ىمسو :(ت) يف )٤(



 ٤٦ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 .تايعمسلا ىلع هلامتشا الول ةفسلفلا نع زيمتي ال داك ىتح "تايهلإلا

 ةرضحب هبشتلا ينانويلا ةغل يف يهو ةمكحلا يأ ةفسلفلا :باتكلا "يف ةيشاح نمو

 نم نانويلا نم لوألا نودملاو ةمكحلا اب تيمس مث ،لمعلاو ملعلا يف دوجولا بجاولا

 ةيبرعلا ةغللا ىلإ "اه لقانلاو ،لوألا ملعملاب يمس اذلو ،"سيلاطاطسرأ يأ وطسرأ ةفسالفلا

 .يناثلا ملعملاب يمس اذلو ©}يارافلا رصن وبأ

 ىلع ءيشلا ةفرعم ماكحإ ىلع قلطي ةفسلفلا مسا نإ :ناهبن يبأ نب رصان خيشلا لاق

 هنأ ءايكحلا عم هيلع حلطصملا وهف المعو ايلع اهيف قحلا قيقحتب مكحأ نمف "هتقيقح

 ملعو اهعاونأ عيمجب ةسدنهلا ملع : ماسقأ ةعبرأ ىلع يهو ةفسلفلا ملعب ملاع هنأو 6ثفوسليف

 .""[تايهلإلا] ملعو ،مولعلا نم هروني ايب لقعلا تاضاير ملعو ،تايعيبطلا

 امنإو ںنيدلا مولع نم تسيل اهنأل ؛مهنيد يف مهرضي الف ىلوألا ةثالثلا يف مهؤطخ اماف

 ىلع قلطت ةفسلفلا تسيلو ‘ديحوتلا ملع وهو تايهلإلا ملع ين مهنم لض نم ءىطخي

 يف لض نمو قحلا يه ةعيرشلا نأ ايكو ،اهماسقأ لك يف قحلا قيقحت يه ةفسلفلاف "مهلالض

 وه نم ىلع الو سيلاطاطسرأ ىلع قالطإ حصي الو ،ةرهطملا ةعيرشلا نم كلذ سيلف ةعيرشلا
 الو نينرقل ١ يذ ريزو ليق اف ناك وطسرأ نأل ؛ةفسلفلا ي ليق ام الالض هيلإ بسني نأ هلثم

 .تايلهألا :(ت) يف )١(

 .(م) نم تطقس )٢(

 ،نوطالفأ دي ىلع ةفسلفلا سرد ،م.ق ٣٨٤ ةنس دلو ،لوألا ملعملاب بقليو قيرغإلا ةفسالف رابك نم )٣(

 ةنس يفوت .خيراتلاو قطنملاو ءايزيفلاو تايضايرلاو كلفلاو ةسايسلاك ةفرعملا يحانم نم ريثك يف غبنو

 .اهدعب امو ٧/ ٤٩٦٢ ةراضحلا ةصق ،اهدعب امو ٢/ ٢٢٣ ةراضحلا مالعأ :رظني .م.ق ٣٢٢

 .اذه )م) يف )٤(

 يقيسوم بيبط يضاير ميكح فوسليف ،(رصن وبأ) يبارافلا غلزوأ نب ناخرط نب دمحم نب دمحم وه )٥(
 لخدلملا» ءاةلضافلا ةنيدملا لهأ ءارآ» :هراثآ نم ةينايرسلاو ةينانويلاو ةيسرافلاو ةيكرتلا تاغللاب فراع

 ٢/ ٧٩. نايعألا تايفو ١٥/ 0٤١٦ ءالبنلا مالعأ ريس :رظني .قطنملا ملع لإ

 .ةقيقح :تاطوطخملا يف )٦(

 .تايلهألا :تاطوطخملا يف )٧(
 .نم :(م) يف )٨)



 ١ ثوحبل ٧

 ركذلا يف هيلع ىلاعت هللا ىنثأ يذلا نينرقلا يذ عم لضي فيكف ،تابطاخمو ضعب اهضعبل ريس
 .ىور نم هنع ىور "نإو ،لطاب لك ريثأت نع هزني نأ هب ام ىلوأ نإ ؟ميكحلا

 فلاخي ام همالسو هيلع هللا تاولص هنعو ةي هللا لوسر ةباحص نع يور دقف
 ةقرف لك ،ةقرف نيعبسو ثالث ىلع هتمأ تقرتفا ام كلذك الولو ،هيلع ابذك ةرهطملا هتعيرش

 .كلذ دنسي نأ زوجي الف ،مالسلا هيلع هنع ىوري ام فالخ ريثك يفلم هنع يورت

 زوجي ال أطخلا نأ حصألاو ؟ةفسلفلا باحصأ يف قرفلا ايف ،اذكه ةمألا هذهب ناك اذإو

 .كلذ نم مهب نوشاحيو "مهنع نيوارلا ىلإ بسني امنإو ،مهيلإ بسني نأ
 هللا نأل ؛قحف هدابعل حلصألا وه ام لعف هيلع بجي ال ىلاعت هللا نأ نم هركذ ام امأو

 ىلعو» ،ظفل نم نآرقلا يف ءاج امو ،ءيش هقلخل امو ،هقلخل قالطإلا ىلع ءيش همزلي ال ىلاعت

 ىنعم سيلف كلذ هيلع بجي فلكم ىلع ظفللا كلذ ناك ول عضوم يف هنأ امم «انيلعو» "هللا
 ر ر مه ء و صس ورس مس كم ورو

 نوكي الو هه ولعس مَمَو لعفي اًمَعلََي ال ل :ىلاعت هلوقل ڵبوجولا ىلع هللا قح يف كلذ
 بجو هءادأ دارأ )ذإو باقعلا هيلع بجو هدؤي اذإ نوكي نأ ال ا دحأ ىلع ابجاو بجاولا

 . كلذ نع هزنم يرابلاو باوثلا هل

 دارملا ناك نإف ،هيلع بوجو ريغ نم الضفو ةنم هدابعل حلصألا الإ لعفي ال هنأ امأو

 الو رتشلا ُمَكي همأ ديرت ج :ىلاعت لاقو نكممف نيملسملا قاسف ريغل وأ كرشلا لهأ ريغل

 َسَعَو مكل ربع وهو اكع اوهركت نآ حسمو + :ىلاعت هللا لاق ايك نكلو ه رتملا مي ذييي
 دبعلل حلصألا ملعب ةطاحإلا نإف ه كومتتتال رشناو مكتي هاو كل ٥َت ومو ايع اوت نآ

 .هنإو :(م) يف )١(

 .(ت) نم تطقس )٦٢(

 .ىلع :(م) يف (٣)

 )٤( ةيآلا :ءايبنألا ةروس )٢٣(.

 )٥( .بجو :ةدايز (ت) يف
 )٦( ةيآلا :ةرقبلا ةروس )١٨٥(.

 )٧( ةيآلا :ةرقبلا ةروس )٢١٦(.



 ٤٨ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 .هل حلصأ وه ايب يردي ال هنأ نكميف ،ىلاعتو هناحبس يرابلا كلذب طيحي امنإو ،لاحم رمأ لك ىف
 .حلصألا ريغو حلصألا "لعفي هنأ مكحيف

 نم لعفلا كلذ نوكيو الإ ركاشلا نمؤملا هفرعيو ائيش لعفي ال هللا نإ :ةلمجلابو
 هل سيل كلذ نوكيو الإ قساف هفرعي الو اباوث هب دادزيف اركش هب دادزي هنأل ؛نمؤملل حالصلا

 .باقعلا قحتسي امم ناك نإ اباقع هب دادزيف ركشلا ةلقب اقسف هب دادزي هنأل ؛هل حالصلا نم

 .كلذ مهفاف .فلتخي ال امهيف نازيم وهف

 ال يتلا هريبدت ةمكح يفو ،هعيطيس هنأ هملع يف عئاطلاف ،ةوخألا ةثالث نم هركذ ام امأو

 .هل حلصألا وه كلذو ،هبيثيو هعيطيو ربكي ىتح هكرت اهتفرعم يف رظنلل لاجم

 ناكف ،رضألا هسفنل راتخا هنأل ؛هل حلصألا لعفب ةنم الو ةمارك هل سيلف يصاعلا امأو

 .هسفنل هراتخا ام هل

 مل هنأل ؛تيصعل غلبت ىتح كتكرت ول ينأب لوقلا هيف حصي الف ريغصلا ثلاثلا امأو

 يف نكمملا يف نوكت يه امنإو ،ول هللا ملع يف سيلف "يصعيل هنأ الو ،ربكيل هنأ هملع يف نكي

 امنإو ول ىلاعت هتافص يف حصي ال هفالخ ليحتسملا يفو ،هملع يف امم بجاولا ين امأو ،انملع

 لعف ام نأ كش الو ،ىلاعت هللا نم هل ةنم كلذك هقلخ يف هريبدتو هتمكح يف ناك امل اريغص هتامأ

 ىلعألا ةجردلا غولبب الإ نوكي ال هنأ حلصألاب ربتعن الو ؛هل حلصألا وه ًاريغص هتوم نم هللا

 نم هلباقي ام ىلع قلطي عفنألاو ،عفنألا ىلع قلطي حلصألا نأل ؛حلصألا "ال وه اهنودبو

 .نيريثك وأ نيليلق اناك رضألا

 ىلاعتو هناحبس يرابلا نأ ىلع فالتخالا اهيف زوجيو ،اهلهج عسي ةلئسملا هذه نأ يعمو

 .لعفب :(م) يف )١(

 .دق :ةدايز )م) يف )٢)

 .يصعي :(ت) يف )٣(

 .(ت) نم تطقس )٤(

 .ىلإ :(ت) يف )٥(

 .ىلإ :(ت) يف )٦(



 1 ثوحبلا

 لعفي ال :ىلاعتو هناحبس فصوي نأ زوجيو ،نولأسي مهو لعفي ايع لأسي "ال ءاشي ام لعفي
 ليحتسملا انإو لاعتو كرابت هيلع امزال كلذ لعجي نأ ريغ نم حلصأل أ وه ام ال ا هريبدت 2

 .كلذ فرعاف ءىش هيلع بجي ال هنإف موزللاو هيلع باجيإلا وه انه

 لهأ يزاجيو ،هنم هدارأ ام هل لمعلاو ،هعم اييلح ناك نم ئفاكي ميلحلا ميركلاو

 تافصلا نم يهف ،ةيصعم لعف الو }ةعاط لعف مهنم حصي مل نم ضعب ىلع لضفتيو ،داسفلا

 قيلي ال هنإ مث "ملحلا غلبي مل نم ىلع ةرخآلا يف ىلاعت هللا "لضفتي كلذك ،كولملا يف ةنسحلا

 يمهف ،مهل يصاعملا نم ائيش لمعي مل نمم اناسحإ مهيف لعف نم "ىلإ الإ نونسحي ال مهنأ كولملاب
 نسحم ىلع الإ نسحي مل ول مذلا تافص هقحلت ال نكلو ،عساو هلضف هللاف إمهيف ةمومذم ةفص

 .ىهتنا .كلذب ناصقنلا اهقحلي ال هتافص نأل ؛هتافص

 ثلاثلا امأو :رصان خيشلا لوق يفو ،اذه لك يف لوقت ام :يديسو يبيبحو يخيشل تلق

 هنأ هملع يف نكي مل هنأل ؛تيصعل غلبت ىتح كتكرت ول ينأب لوقلا هيف حصي الف ريغصلا

 نيب لضفت ،انملع يف نكمملا يف نوكت يه امنإو ول هللا ملع يف سيلف ،“}يصعي هنأ الو ،ربكيل
 ناك ول نأ نكي مل امب ملاع ىلاعت هللا نأ اضيأ انلوقعبو ديحوتلا بتك نم انفرع دق انإف ،هانعم انل

 ؟تالكشملا لحل يديس لهأ تنأو انيلع لكشأ دق كلذكو ،نوكي فيك

 :باوجلا

 لوق يكراتب انك امو ،هباوصل هجو ال امم هنأ هباوج نم اذه يف يدنع يذلاو ملعأ هللا

 يف نإف ضعامجإلا هقرخل عابتالا زوجي ال ثيح الإ انبهذم ءايلع نم دحأ ىلع نيدار الو انخيش
 ادبأ هفالخب لوقلا الو هيف عازنلا دوجو الو ،هيلع يآرلا لوخد زوجي ال اممو هيلع عمتجملا

 ملامو نوكيس امو ناك امب ملاع هناحبس هنأ ىلع اهيف ءاهقفلا عمجأ يتلا ملعلا كنيد الو يأر يف

 .الو :(ت) يف )١(

 .لضفي :(ت) يف )٢(

 .(ت) نم تطقس )٣(

 .غلبت :(ت) يف )٤(

 .يصعيل :(م) يف )٥(



 ٧ج يليلخلا ققحملا ةبوجأ 7

 الو تانكمملا نم ءيش هيلع ىفخي ال ءيش لكل عستم ىلاعت هملعف ،نوكي فيك ناك ول نكي

 الإو ،نوكتال اهنأب هملع عم نوكت فيك تناك ول نأ تاضورفملا نم الو تاليحتسملا نم

 مسق الإ اذه امو ©قالطإلا ىلع ةداهشلاو بيغلا ملاع وهو ،ملعلا عاونأ نم ءيشب الهاج ناكل

 .ميلع ءيش لكب هنأل ؛اعطق هب ملاعلا وهف هقلخ ىلع هب رثأتسا يذلا هبيغ ملع نم

 هيفنل ضحم لهج هملعي ال هنأب لوقلاف ،تامولعملا نم ملعو ،ءايشألا نم ءيش اذهو

 لاهكلا ةبتر نع طحو ،صيقنتو هل ليهجت كلذ يفو &روصلا ضعب يف ىلاعت هللا نع ملعلا
 يف ةميظع ةلأسم يهو ،لالجلاو ةيهولألا فصول ضقانم "هوهو ،كش الب ملعلا يف قلطملا
 عسو ال امم يهف ،هلاب يف اهروضحب هيلع لقعلا ةجح اهب تماق نم ىلع ،هلهج عسي ال ام باب
 .يدنع اميف ادبأ كلذ دعب نم هلهج ي

 ةدش عم هذه لثم هيلع سبتلت فيك ،ريبكلا ةذبهجلاو ،ريصبلا خيشلا اذه نم بجعلاو

 ريغ يف اهب حرص دقو ،هيدي نيب هللا باتكف هيلع اهلثم لكشأ اذإ مث ،اهروهظ لامكو اهرون
 هللا باتكو ،ول ىلاعت هملع يف سيل هنأب لوقلا حصي فيكف ،هيلعو هل ةجحلا وهو عضوم

 امت مكرد نم اوجرخا وآ مُكَسشنآ اولشف نآ ممتَلَع اَرَتك اتا وآ َوَلَو إ :ىلاعت هللا لاق .هب نوحشم

 ربخ دقو ،ادبأ هبتكيل الو ءالصأ كلذ مهيلع بتكي مل هنأب ريبخ هللاو ه متهت لييك ال ةوَعَ

 وهو "ه ُهَنَعأوهئ اَمل اوداعأ اور ولو ج :ىلاعت هلوق كلذكو ،كلذ ناك ول نأ مهنم نوكيس ايب

 )ضرفلا ليبس ىلع لاق امنإو ،الصأ اهنم نوجرخي الو ثرانلا نم نودري ال مهنأ ملعي
 .هنع اوهن امل اوداعل اودر ول م ةقيقح مهنم كلذ ملعي وهو ريدقتلاو

 .“‘ه يكلاو متلا م يكرت مينتع اسكَمل اوقتاو اوثماء ةكرشلا لمأ دأوو ل :لاقو
 ه ه صس

 نمو مهقوف نيما

 , نت مهتلإ نأ امو ليجنإلاو ةنرقلا اوماقأ مهتاو ل :ىلاعت لاقو 2 .رم س ١ ٦

 .الو :(م) يف )١(

 )٢( ةيآلا :ءاسنلا ةروس )٦٦(.

 )٣( ةيآلا :ماعنألا ةروس )٢٨(.

 )٤( .ضرعلا :(ت) يف

 )٥( ةيآلا :فارعألا ةروس )٩٦(.

 



 ١ ثوحبل ٥١

 - - ٠ ص 7 ت اورفك ذلا ل اَمَل . دأ هوسملق ياق ق انتك كنع لد ولو + :لاعت لاقو ۔ : ه مهلبنتآ تت

 رح الآدك ني ارتكيلا اقلم نأي هوملك ارق ف ابتككتتَع نزوو ل ةبيش زحي الات
 ) :لجو زع لاقو ء" ويل منلا يي اكنم نآور ل :هناحبس لاقو ."ه ي

 0 . فولو « :ىلاعت لاتقو (٤) 4 ےروشبتناك ل ا ٍ ؛ او الجر ٩ ,7 كا ح واو ه.ے مم ,رم وص م س ره ص و ۔۔۔س <

 و, ,2 ,رو ص ؟ .2ِ __ . 7 . . ؟ 2 ص ے ہسر ے ,ص ' ن , ے,س سم

 .ث ه ةوزوختت موق نم لب اترنصتأ تركش ام اولاَقل (ل َدوُجْرَتَي هيف اونطق ءامسلا م اباب مهتتع
 اونمؤيل اوناكامت الف رئ لك مرتتعانركحو قونلا رُهمَلَو ةكيتمنا مرا تأوتو ل :ىلاعت لاقو
 ولو ةهَعَمتَمَل ارح مهفت ملع ولو ل :ىلاعت لاقو "ه دونه مهرعس نكلو ا ءاكَي نآ إ
 ر > ٥ 2 .و۔۔ .<

 . 4 تروضرقت مهو اولوتل مَهَعَمَسأ

 ،لاح يف هفالخ زوجي فيكف ،ىلاعت هلا باتك لوصأ نم ميظع لصأو ريبك باب اذهو

 هللا باتك يف صنلاب هتوبث دعب هيرتعي لاكشإلل هيف كشلا زوجي وأ ،لاب يذل هضقن روصتي وأ

 لوقب هتضراعف ةلأسملا هذه يف ملكتي وهو خيشلا اذه عم رغصلا نمز يف تنك دقلو ؟ىلاعت

 هذه لثم ىطاعتي نمم تنأ ام :لاقف ،ناك ول نأ نوكيس امو ناك امب ملاع هللا نإ :ملعلا لهأ

 ىلع اهعيمج ءايشألا ىري دق ىلاعت هللا نإ :انلق ول انأل ؛ةديعب لئاسم ىلإ ىضفت اهنأل ؛ةلأسملا

 تاكردملا نم الإ اذه سيلو ،لزألا يف ةميدق اروص هعم ءايبنألا قلخي نأ لبق نم اهقئاقح

 .كلذ يف هعم ضوخلا تكرتف هنع هزنم هللاو ،لايخلا ةنازخب

 )١( ةيآلا :ةدئاملا ةروس )٦٦(.

 )٢( ةيآلا :ماعنألا ةروس )٧(.

 )٣( ةيآلا :ماعنألا ةروس )٨(.

 )٤( ةيآلا :ماعنألا ةروس )٩(.

 )٥( ناتيآلا :رجحلا ةروس )١٤-١٥(.

 )٦( ةيآلا :ماعنألا ةروس )١١١(.

 )٧( ةيآلا :لافنألا ةروس )٢٣(.

 .دق ولو :(ت) يف )٨(

 .(م) نم تطقس )٩(



 ٥٢ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 ايب هملع مدعب لوقلا بجوي مالكلا اذه لثم نأل ؛هءادبإ بحأ ال ام كلذ نم يسفن يفو

 دق هسفن يف نوكي نأ الإ مهللا ءعضوملا اذه يف هب ىتأ ىنعم يأل يردأ الف ،اقلطم نوكيس

 يف لمجي ام نسحأ وهو "اذه لمتحي دقف ںالصأ هدري ملو ،هل ةقيقح ال امب مهفي ال نم بطاخ

 ىلع لكشي نأ نم حضوأ هنأل ؛هدرب ىنتعي الف هيلع عمتجملا لطابلا نم وهف الإو ،هيلع قحلا
 نإف "مهريغ نع الضف ،ملعو هقف يذل ةسلاجم وأ ،رثألا ةعلاطم وأ لقع نم ةكسم ىندأ هل نم

 نأ نكي مل امو نوكيس امو ناك ايب طيحم وهو .ةيلزألا ةميدقلا هتاذ تافص نم ةفص ىلاعت هملع

 اثداح هملع ناكل هدعب وأ اهدوجو عم الإ نوكي ال ءايشألاب هملع ناك ولو ،اقلطم ناك ول

 لحم لكو ،ميدقب وه سيلو ثدحم هلف ثداح لكو ‘ثداح وهف بستكم لكو ،ابستكم

 .هلإب سيلو اضيأ ثداح وهف ثداوحلل

 يهو ،اهراكنإ ىلع انباحصأ عمتجملا تاودبلا ةلأسم اضيأ لصألا اذه يف لخدتو

 ايك ناكف كلذ هلاح يف ءىشلا كلذ ةدارإ هل تدب هلعف وأ ءىش قلخ دارأ اذإ هناحبس هنأب لوقلا

 "هنأل ؛اعامجإ كلذ هيلع زوجي الف \ثداوحلا نع ينغ هللاو ،ثداح ءدبلا نأ كش الو ،هدارأ

 لحم لكو ثداوحلل الحم نوكي هنألو ،هلإب سيل لهاجلاو هب الهاج ناك كلذ ءدب لبق

 ناك نمو هيلإ ثدحي ![ام ىلإ] رقتفم هنألو ،هلإب سيل ثداحلاو ،ثداح وهف ثداوحلل

 .هلإب سيلف كلذك

 هملعب ةمئاق ةميدق اروص ىلاعتو هناحبس هل تامولعملا نوك )ءاعدا هنم بجعأو اذه

 ملعلا يدأت نكل ،هيف داجأو هلاق ايك لاحم ىلاعت هللا ىلع ليختلا سفنو كلذك هل تاليختم وأ

 .هلثم لاحم لاحملاب قلعتملا نأل ؛لاحم اضيأ تامولعملا نم باستكالا ةقيرطب هيلإ

 لوقلا عضوم نيأف نيققحملا دنع هنع لهجلا ةفص يفن نع ةرابع ىلاعت هملع ناك اذإو

 هنادجوو ءاهدقفب همدع مزليف ،هعم ةمئاق ةميدق اروص هقح يف نوكت ىتح تامولعملاب هقلعتب

 .(ت) نم تطقس )١(

 .ليق :ةدايز (ت) يف )٢(

 .ءاعدا :(ت) يف (٣)

 .امل :(م) يف ()

 .رقتفم :(ت) يف )٥(



٢ 
 ثوحبلا

 هللا ملعب وه سيلو ،اهلثم اضيأ ثداح وهف ةثداح يهو ،اهيلع افقوتم نوكيف ،اهدوجوب

 ناك اذإو ،هب لوقي نمم لهجلا ةياغ يه هذهو .اقلطم ءايشألاب لهجلاب هفاصتا مدع نع هب ربعملا

 ملعلا يف هب فيكف ،ابستكم وأ ايرورض ناك ءاوس ،دابعلل قولخملا ملعلا ةفص يف مزلي ال اذه

 ءاردق اهلجأ انل تامولعملا نأب ريبخ كنإف تاذلا تافص نم وه يذلا ميدقلا يهلإلا

 .اعطق لايخ الو هل ةروص الف الصأ هروصت نكمي ال ام الحم اهالعأو ،افرش اهمظعأو

 الو هل لحاس ال يذلا رحبلا وهو 5اهلك هئايسأبو هتافصبو ىلاعت هللاب ملعلا كلذ نمو

 ملاع : لاقي الو ،هللاب افراع ىمسي هملاعو انافرعو ةفرعم ىمسي ملعلا نم لصأل ١ اذهو رعق

 هللا مايأب ملعو هللا رمأب ملعو ،هللاب ملع :ةثالث هللاب مولعلا :اولاق دقف ارجح ال ابدأت هللاب

 ةبسن زوجي ال ذإ ؛ةمئاقلا روصلا ءاعدا الو روصتلا هيف نكمي امم هلك اذه نم ءىش يف سيلو

 . اهروصت نكمي ال ىتل ١ تامولعملا نم هدح ىصح ال ام دجم هسفن

 ملعل او ملعل ا كلذكف انل ةمولعم يهو ٠ اهروصت نكمي الو ةدوجوم ةفص لقعل اف

 امم اح لاثمأو ةدارإلاو ةوهشلاو ؤ©بضذغلاو ملحلاو .لهجلاب لهجلاو لهجلاب ملعلاو ملعلاب

 .ىلاعت هقح يف كلذ مزلي فيكف ،انم روصت ريغب لصاح هلك هب ملعلاف ،هركذ لوطي

 ريغ نم هتايح ةدمع يهو هرمأ ماوق اهبو هدسج ف احور ناويح لكل نأ ملعن كلذكف

 سفن نأ هانلصأ ام ةحص فرعت اذهبو ،ىلاعت هملع يف كلذ مزلي فيكف ،انم اهل روصت مازتلا

 تدجول هلك اعلا تحفصت ولو هب قلعتم الو 5ةتبل ١ هروصت ىلع روصقم ريغ ءيشل اب ملعلا

 نم هيناعمو هتايآ عيمجب هلك ىلاعت هللا باتكف الصأ هيف روصتل ١ نكمي ال امج تامولعملا رثكأ

 .بابلا اذه

 نكميال يهلإ رمأ هسفن قحلا لب ،هب ىدهلاو هيلإ ءاعدلاو قحلا ىلإ داشرإلا سفنو

 اهلك لوقعلاو راكفألا جئاتنو ءامهريغ وأ ةقيقح وأ ةعيرش نم اقلطم ملعلا لب هروصت

 نمف ،اهب ةمئاق روص ىلإ ةيدأت ريغ نم لصاح اهب ملعلاو نيعلا يف ةمئاق امل روص ال تامولعم

 .(ت) نم تطقس )١(

 .(م) (ت) نم تطقس )٦٢(



  0٤يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 .لطاب وهو ىلاعت هللا ملع يف مزل وأ كلذ زاج نيأ

 دوجوب الثم انملع نإف هروصت نادجو ىلع هر ملعلا فقوتي ال ةمئاق روص هل ام نإ مث

 انملعك انعم هل ةروص نادجو ىلع فوقوم ريغ هدوجو ةفرعم يف فاك ملع نينرقلا يذ لس

 .ليفارسإو ليئاكيمو ليئاربجب انملعكو { دمحمو ميهاربإو حونو مدآبو "نينرقلا يذب
 نم مهريغبو ،نيبتاكلا ماركلابو عبسلا تاومسلابو ميظعلا شرعلاب انملعك ءالؤهب ")انملعو

 نادجو ىلع فقوتم ريغ انقح يف اهب ملعلا نكل {ةمئاق روص لصألا ين اهل يتلا تامولعملا

 .ادبأ هيف فالتخالا زوجي ال ايب اهب ملعلا سفن انل تبث دقو ،روصلا

 ملعلا مسا نأ تبث دقف اهروص راضحتسا ىلع فقوتم ريغ اهب ملعلا نأ تبل اذاو

 الو ءايشألا هذهب لهاج ريغ ىلاعت هللاف ،اندارم وهو ءاوس اهنادقفو روصلا نادجو عم لصاح

 ف اهم ملعلاب هانفصو دقف اهم لهاج ريغ ناك اذإو ءاوس اهدقفو اهدوجو يتلاح ف اهريغب

 انإو ءادبأ ةلاح لك يف اهب هملع ريغتي مل هعمو ،هدعبو اهنادجو لبق اهب ملاع وهف ،اهيتلاح الك
 نم ةعدبملا ثداوحلا سنج نم ىه تناك نإ ال الحمضاو ًادوجوو ًامدع تامولعملا ريغتت

 مدآ قلخ لبق نم الثم ةي دمحم هلوسرب ىلاعتو هناحبس هملعف ،اعيمج رمألا وأ قلخلا يعون

 ىلإ هلسرأو هثدحأ امل هب هملع وه ضرألاو تاومسلا قلخ لبق نم لب ‘_مالسلا هيلع-

 . ادبأ هرف فالتخالا زوجحم ال ءاوس ءاوس هتوم لعب نمو هتثعب ل اح ف هب هملعو هقلخ

 نم ءيش لكب ملاع ىلاعت هنأ ىلع ،ةحيرص ةلالد باتكلا نم هلك كلذ ىلع عايسلا لد دقو

 كركلا نوُرشلالاباَمَكَلاق ه :ىلاعت هلوق ىضم اميف هدهاشو ،ءاوس دقفي نأ دعب نمو دجوي نأ لبق

 نع هرابخإ نوكيس اميف هدهاشو "ه (ل ىَنياَلَرَر زِضيال تككف قر دنعاَهُملِع لات(
 فارعألا لهأو ،رانلاو ةنجلا لهأ نع رابخإلاو ةعاسلا مايقو ةبادلا جورخك ،ةيتآلا تابيغملا

 .انملعكو :(م) ف )١)

 .(م) نم تطقس )٢(

 .(ت) نم تطقس )٣(

 .عون :(م) يف )٤)

 .هيلع :(ت) ،(م) يف )٥(
 )٦( ناتيآلا :هط ةروس )٥١-٥٢(.

  



 ثوحبلا ٥٥

 مو ح رم ء

 ضا تداو إ :ىلاعت هلوقكو .هه وهال آهقَولامليال قر دنماهُملِع امإ لف امسمرم نيأ ةماسلا نع

 © ه :ىلاعت هلوقكو .) الاير فاَرعَكلا

 اهبف وشخ 1 و .ثيه كوثكتركتيكاق , انع ضقي كينعي اوَداَبو ز :ىلاعت هلوقو 3(

 .الصأ هركني نم مالسإلا يف سيل ذإ ؛هب ةلاطإلا ىلإ ةجاح ال امم اذه ريغو “اه نوُمّيَكئاََو

 يف ةرذ لاقثم هنع بزعي ال ميلع ءيش لكب وهو ،ةداهشلاو بيغلا ملاع وهف ةلمجلابو

 هلك اذه يف سيلأ ،نيبم باتك يف الإ ربكأ الو كلذ نم رغصأ الو ضرألا يف الو تاومسلا
 ؛هملعب ةمئاق هعم ةميدق اهتروص نادجو مزلتسي ال اهنوك لبق اهب هملع نأ ىلع ةحضاو ةلالد

 اعامجإ لطاب اذهو "ميدقلا هملعل ةمزال ،هعم ةميدق اهلك ءايشألا تناكل كلذ زاج ول هنأل

 نم هل ركنم الف ناهربلا كلذب ماق دقو ءاضحم امدع هنوك دعب ثداح هلك هللا ىوس ام "نإف
 هللا ءاش نإ ةلأسملا هذه يف هانلق ام ةحص فرعت اذهبو ،هركذ ىلإ انه ةجاح الو "مالسإلا لهأ

 .ىلاعت هللا ءاش نإ دوصقملا نايبل عضوملا اذه يف فاك اذهف ،ىلاعت

 عطقت ةجح هيف انعم مقت مل نحنف ،ميكحلا وطسرأ ركذ نم خيشلا هيف بنطأ ام امأو

 راثآلا يف هيلإ بسني ام الإ هرفك تبث الو هرذع "تبثت الو ،همالسإ ححصت الو هماكحأ

 يبأ نبا لاق ايك كلانه هدع كلذ هعم حص نمف 4 .ةيفسلفلا لالضلا بهاذم نم ةيمالسإلا

 )١( ةيآلا :فارعألا ةروس )١٨٧(.

 )٢( ةيآلا :فارعألا ةروس )٤٨(.

 )٣( ناتيآلا :تافاصلا ةروس )٥١-٥٢(.

 )٤( ةيآلا :فرخزلا ةروس )٧٧(.

 )٥( ةيآلا :نونمؤملا ةروس )١٠٨(.

 .انإف :(ت) يف )٦(

 تبثي :(م) يف (٧)

 تبثي :(م) يف )٨)



 ٦ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 : »ىلزتعملا ديدحلا يبأ )..ا

 دلمحح الو حيس ا , ےس ح الو 7 س وم ال هللاو
 ى

 دعصي سد ملا ل ھ لإ ورهو ايربج ال وا هملع

 دمرس تانلا"يدحاو كنأريسخغكتاذنهنك نم
 ت

 دلبمايكلبتنوط الفأووطسراي تنأ نم

 ٢ ةوت دقو جارسلا ىأر سشارنفلاالإ مت زأ م

 دعبت ٤) [ول نأ [ هرض ام هس مز قر >يل اندف

 نأل ؛هريغك فوقولا مكح يف وهف ،هرفك الو هادهب عوطقم ريغ لصألا مكحب هنإ انلوقو
 نيد يف هتيالو هيلع تبجو هاوقتو هتياده هعم تحص نمف ،ءاوس هقلخ ىف ىلاعت هللا ماكحأ

 مكح نم هانلق ام ىلع وهف الإو هلاح اهيضتقي يتلا يه ةءاربلاف هلالض هعم حص نمو ،هالوم

 نوطالفأو وطسرأ نأو تفونصو ىتش بهاذم ىلع تانايدلا باوبأ يف قلخلاو ؤفوقولا

 يذ ةحدم يف سيلو ،هلايعأ نيهر هلاح ىلع هتلزنم ىلع مهنم الك مهريغو سيلاطاطسرو
 .هتلاح نع مكحلا يف مهنم ادحأ لقني ام هتيالو يف الو نينرقلا

-: 

 وأ رهاظلا مكح يف لضف ةقباس هل ناك نميف صوصخلا ىلع الإ هتداعس نم تبث ايب ةيالو
 وطسرأ يف لوقلا كلذ حصي فيكف ،هتداهش نم صنب هيلع -هللا تاولص- لوسرلا اهب هفرش

 مث رظنلا لهأ نم ناك نم هيف رظنيل هيلع تهبن اذهلو ،هفرعأ ال ينإ هتفسلف لهأ نم ناك نمو

 .ملعأ هللاو .ىدهلاو قحلا قفاو ام الإ هريغ الو اذه يلوق نم ذخؤي ال

 .(م) نم تطقس )١(

 )٢( ةنس دلو ،ةعيشلا نايعأ نم يلزتعم بدألاب ملاع ديدح يأ نب دمحم نب هللا ةبه نب ديمحلا دبع ٥٨٦ه

 :رظني .ه٦٥٦ ليقو ه٥٥٦ ةنس يفوت ،اهريغو «رابتعالا»و ةغالبلا جهن حرش» :تافلؤملا نم هل

 مالعألا ٣/ ٢٨٩. ةياهنلاو ةيادبلا ١٢٣/ ١٩٩.

 .دحاو :(م) يف )٣(

 .نأ ول :(م) يف )٤(

 .هباحصأ :(م) ف )٥()



 رانلا وآ ةنجلاب نيعم ىلع مكحلا
 ريغ نم ةنجلا يف كلذك نمؤمللو ىرانلا يف نيعم لجرلا اذه :رفاكلل لاقي نأ زوجيأ

 اذه :ليق اذإ هنأ مولعم هنأل ؛رهاظلا ىضتقمب هيلع يكح ،كلذ ىلع تام نإ ةطيرش "ركذ

 اذه :ليق وأ ،ةنجلا يف اذه نأ جتني ةنجلا يفف كلذك وه نمو كلذ وحن وأ يلو وأ نمؤم

 ال كلذ مأ ،هاوشم رانلا اذه نأ جتني هاوثم رانلاف كلذك ناك نمو امهوحن وأ قفانم وأ كرشم

 حرش ١ لضفت ؟مودعم نآل ١ كلذو ةقيقحلا ودعو ةقيقحلا يلو ف ر ا هنع هلوحت ناكمإل زوجحم

 ىلإ هيف هدعب عمطم ال اعنقم اديفم احرش ،اهنيهاربو اهدهاوشب ةحضوم ةلأسملا هذه هوجو انل

 .ةدافإ نم ةدايز

 :باوجلا

 .هلآو دمح انديس ىلع يلصنو ،هيدهتسنو هنيعتسنو هدمحن هلل دمحلا

 :دعب امأ

 ،رانلا يف نيعم ٨لجرلا اذه :رفاكلل لاقي نأ زوجيأ :اذه كلوق ىلع تفقو دقف

 ىضتقمب هيلع اكح كلذ ىلع تام نم نإ ةطيرش ركذ ريغ نمو ،ةنجلا يف كلذك نمؤمللو
 جتني ،ةنجلا يفف كلذك وه نمو كلذ وحن وأ يلو وأ نمؤم اذه ليق اذإ هنأ مولعم هنأل ؛رهاظلا

 نأ جتني هاوثم رانلاف كلذك ناك نمو امهوحن وأ قفانم وأ كرشم اذه ليق وأ ،ةنجلا يف اذه نأ

 كلذو ةقيقحلا ودعو ،ةقيقحلا ىلو يف الإ هنع هلوحت ناكمإل زوجي ال كلذ مأ ،هاوٹم رانلا اذه

 .باوجلاب لضفت ؟مودعم نآلا

 .(ت) نم تطقس )١(

 .زوجي :(ت) يف )٢(

 .ال :(ت) يف )٣(

 .(ت) نم تطقس )٤(

 .(ت) نم تطقس )٥(

 .نموأ :(م) يف )٦(

 



 ٥٨ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 يذلاف قئاقحلا هذه لثم كاردإ نع فعض نم يب ام ىلع ملعأ ""هللا اذه يف لوقأو :لاق
 ركذ ىلع رهاظلاب يلولا يف وأ ةقيقحلاب ودعلا وأ ةقيقحلا يلو يف ناك نإ هنأ لوقلا اذه يف يدنع

 عمتجم زئاج كلذف اهداقتعا وأ ةطيرشلا ركذ ىلع ةقيقحلا ودع يف وأ ،اهداقتعا وأ ةطيرشلا

 .هيلع

 الو ةطيرش داقتعا ريغ ىلع رهاظلاب ودعلا وأ رهاظلاب يلولا يف لوقلا اذه ناك نإو

 ”لادجلاو ثحبلا رثك دق نكل ،هعنم الإ ةحيحصلا راثآلا يف سيلو هزاوج يل نيبي الف ،اهركذ
 حرص ىتح رثألا ةفلاخمو سايقلا اهيف رظنلا لهأ نم موق ىطاعتو ةلأسملا هذه ين اننامز يف

 يف اوزاجأو ةنجلا لهأ نم امه نآلا مث رانلا لهأ نم اناك ايهنأ رمعو ركب يبأ يف مهضعب

 .رانلا لهأ نم يسميو ةنجلا لهأ نم حبصي نأ انم دحاولا

 وأ هتيادهل هرمأ رهاظ يف هنانجو هنارين نيب ةايحلا لوط هنامز يف بلقتي كلذك وه مث

 ةوق الو لوح الف إماسربلا نايذه نع الإ مالكلا اذه لثم رودص نظن انك ام نحنو هرسخ

 يف ةدمتعم الوصأ اهولعجو "رثألا اهل اوكرت هبش عبرأ انعمس ايف كلذ يف مهقلعتمو ،هللاب الإ

 .رظنلا

 لهأ نم وهف يلو لكو رهاظلا يف يلو نالف ،دسافلا سايقلا اذه وحن :ىلوألا ةهبشلا

 ضحم طيلختو شحاف أطخ اذهو رانلا لهأ نم وهف ودع لكو رهاظلا يف ودع نالفو ،ةنجلا

 ةقيقحلاب اودع كلت هلاح يف نوكي نأ نكمي رهاظلاب يلولا نأ :هنايبو ،هيلع دايتعالا زوجي ال

 ام ىلع نوكي نأ ايهنم لك يف نكمأ اذإو ،ةقيقحلاب ايلو نوكي نأ نكمي رهاظلاب ودعلا نأو
 ةيضقلا مومعب مكحلاف ،هرمأ نم باغ ام وأ ،هتريرس يف كلذ فالخ ىلعو هرمأ نم انل رهظ

 .هللاو :(ت) يف )١(

 .اهداقتعاو :(م) و:(ت) يف )٢(

 .دحلا :(م) ف (٣)

 .بلقني :(م) ف )٤)

 .هرسخو :(ت) يف )٥(

 .ةدقعم :(م) يف )٦(

 .(ت) نم تطقس )٧(



 ١ ثوحبل ٥٩

 ناكمإل انميلست عم ةنجلا يف انالف نأب لوقلا نأل ؛لطاب ةنجلا لهأ نم وه رهاظلا يف يلو لك نأ

 :لوقي نأ همزليف اذه ركني ال كلذل يعدملا نأل ؛لطاب كلت هتلاح يف رانلا لهأ نم نوكي نأ

 ال ضراعملا نإ مث ،ةلاحلا كلت يف ةقيقحلا يف رانلا يف نوكي نأ نكميو ،رهاظلا يف ةنجلا يف نالف

 يف ةنجلا لهأ نم هنأب لوقلا همزليف هتريرس يف اكرشم نوكي نأ نكمي هنأ رهاظلاب يلولا يف ركني
 امهدحأب عطقلاف نيهجولا لايتحا عمو اذه نم هل دب الو "لايتحالا ين رانلا لهأ نمو رهاظلا

 هيف عطقل او يعطق ال ينظ وهو ،يلايتحا هب لوقلاف روصل ١ نم نيهجو لمتحا ام لكو لطاب

 .لطاب وهو بيغلا يطاعت نم نيهجولا دحأب .

 اهعوكرو اهدوعقو اهمايقو هتالص تاعكر متأ دق ايلصم رظن نم :تايهقفلا يف لاثمو

 لكو رهاظلا مكح ف ةمات ةالصلا هذه كلوقف رهاظلا مكح ف ةمات هتالصف اهدوجسو

 وهو ةنحلا يف يلو لكو رهاظلا 7 يلو نالف :كلوقك لاعت هللا دنع ةلوبقم يهف ةمات ةالص

 لطاب هلك تامدقملا هذه نم لومحملاف ،هل دلوي جوزتم لكو جوزت نالف :كلوق ةلزنمب

 ضعبو ‘هل دلوي نيجوزتملا ضعبو ،ىلاعت هللا دنع ةلوبقم ةماتلا تاولصلا ضعب نأ هباوصو

 مكو ،رهسلا الإ همايق نم هل سيل مئاق نم مك» :ليلدب ،ةنجلا لهأ نم رهاظلا يف ءايلوألا

 هل دلوي ال جوزتم نم دهاشت مكو ه«شطعلاو عوجلا الا همايص نم هل سيل مئاص نم

 ."ه اكيِقَع ءات نم لكو
 ةبذاك تناك ةيلك تناك اذإو ،تقدصو تحص ضعبلاب اهتروس اذإف ،ةيضعب ةيضقلاف

 راثآ ركذ عم اذه يف لوقلا نم ديزم يتأيسو ءةطيرشلا ىلع الإ حصت الف ىرت ايك تلطبو
 .-هللا همحر- ديعس يآ خيشلا

 ىلإ ردحنت ةمادملاو همف يف سأكلاو تايف رمخلا برشي نميف مهلوق :ةيناثلا ةهبشلا

 .ليوأت الو رذع كلذ ف هل نكي ملو لاعت هللا نيد ف هتم رحب ملاعو رمخ هنأب يردي وهو هنطب

 هتبوت ناكمإ روصتي ملو ،ةتغب هيف مايحلا يتأي امم اذه هبشي ام وأ هلعف لاح يف وهو ايناز تام وأ

 يأ قيرط نم )١٦٩٠( مئاصلل ثذفرلاو ةبيغلا ف ءاج ام :باب موصلا :باتك ف هجام نبا هجرخأ )١)

 .ةريره
 )٥٠(. ةيآلا :ىروشلا )٢(



 ٦٠ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 هيف روصتت مل ةمالسلاو ،رانلا لهأ نم هنأب مكحلا زوجي ال فيكف ،هتيصعم لاح يف هسفن جورخل

 ؟الصأ

 ،ةقيقحلا ةوادع يهو رانلا يف وهف ةرخآلا رادلا يف هتمالسل لمتحم ال نم نأ ملسن :انلق

 بتك يف تبث نكل ،ةقيقحلا ةيالو يهو ةنجلا يف وهف ةرخآلا رادلا يف هكالهل لمتحم ال نمو

 :نيلصأ نم الإ هنيعب دحأ يف حصت ال ةقيقحلا ةءاربو ،ةقيقحلا ةيالو نأ فلسلا عامجإو لوصألا

 .ةيوامسلا بتكلا عيمج لمشي سنج مسا وهو ىلاعت هللا باتك :امهدحأ

 .ايل ثلاث الو هئايبنأ نم يبن وأ ىلاعت هللا لسر نم لوسر ناسل نع :يناثلاو

 ةيالو لكو ،لاكشإ الب رهاظلا ةءارب وأ رهاظلا ةيالو نم وهف نيلصألا نيذه ىوس امو
 اهنأ اهيف لوصألا ىضتقم ناك اذإو كقبس امك ةيعطق ال ةلمتحم ىهف رهاظلا يف ةءارب وأ رهاظلاب

 ةطيرشلا داقتعا ريغ ىلع ران وأ ةنجب اهبحاص ىلع عطقلاف {ةلمتحم ةيرهاظ ةءارب وأ ةيالو
 ةقيقح ةبوت ريغ ىلع تام هنأ اهناكمإ انل روصتي ملو ،هتبوت انل رهظت مل نميف لوقن الف ،لطاب
 .هب هللا نذأي مل ام اذه نإف ،رانلا لهأ نم هنأ هنم مزليف

 ام ىلع تام ناك نإو ،ةبوت هنم انل رهظت ملو هتريبك ىلع تام انالف نأ لوقلا ةياغ امنإو

 دقف هيف ةطيرشلا دح نع زواجتو اذه ريغ ىعدا نمو ةرخآلا يف رانلا لهأ نم وهف هنم انل رهظ

 هب قاضو ،كلذ يف ناكمإلاو لايتحالا هجو رصبي مل وه اذإو ،بويغلا ملع يف ةيبوبرلا عزان
 امم كلذ نوكي نأ ىسعف ،ىلاعت هللا ىلإ كلذ ملع لكي نأ هيلع سأب الف هتفرعم غلبت ملو هنطع

 رهظ ام موق ىلع ضمغ امبرو ملعلا هوجو عيمج ملعي نأ دبعلا ىلع سيلو ،هملعب هللا رثأتسا دق
 .نيرخآل

 ال نأ نكمأل ةروكذملا روصلا هذه لثم يف ةبوتلا لايتحا ريوصتل فلكت ادحأ نأ ولو

 هللا ىلإ بات نكل اهبكترا الإ ةريبك عدي مل ايصاع نأ انردق ول ايك .عرشلا هركني الو لقعلا هابأي
 كلت هلاح يف نجف ةبوتلا ماكحأ يف هيزجي ام ىلع صالخلاب هل نادو ،كلت هتعاس يف ىلاعت

 هتبوتف هريغو رمخلا برش يف كلذكو ،تامف ةلاحلا كلت ىلع وهو ىنز وأ ،تايف هسفن برضف
 هنم ناك رمخ وأ ىنز نم هيف تايف هبكترا امو ،ةاجنلا ليبسو ةمالسلا جهنم يه ةعاسلا كلت يف

 لمتحم ناكمإلا نأ رهاظلا يف تيأر دقف "نونجلل هب فيلكتلا ملق هنع عفترا دق ةلاح يف



 ثوحبلا ٦١

 .لطاب رانلا لهأ نم هنأبو ةبوتلا ناكمإ مدعب عطقلاف

 ىلع الإ رهاظلا يف رانلا يف وأ ةنجلا يف نالف :لاقي نأ زجي مل اذإف :"اولاق :ةثلاثلا ةهبشلا

 ةطيرش ركذ ريغ نم رانلاب ودعلا ىلعو ،ةنجلاب هتوم دعب يلولل ءاعدلا نوزيجت مكل ايف \ةطيرشلا
 ىلاعت هللا نم ناوضرلاو لوبقلاو ةمحرلا هل لأستو ،هل رفغتسيو هيلع ىلصي يلولاف ،ءاعدلا يف

 .هزاوج ىلع لد ام رثألا يفو ،كلذ ضيقن رهاظلاب ودعلا يفو ،طرش مازتلا ريغ نم

 لوألا ناك نإف ،لهأب هل اوسيل ايب مأ هلهأ نم مه امب مهل ءاعدلا اذه :لاقي نأ دب الو

 ؟هلهأ نم اوسيل ايب مهل ىعدي نأ لقعلا مكح "نم جرخ دقف يناثلاب تلق نإو ،هانلق ام تبث

 ةيعرش ةدابع يهف ةيرهاظلا لايعألا نم وه يلولل ءاعدلا سفن نإ :اذه نع باوجلا

 .ةيبيغلا قئاقحلا نم وهف كلذل لهأ وه رهاظلا ماكحأ يف هيلع وأ هل وعدملا نأب عطقلا امأو

 .نادض امهنأل ؛ناعمتججي ال ادبأ نالصأ ايهف ،ةيفخلا مولعلاو

 نأل لهأ وهف ،هب رومأم هل رافغتسالا نإ :رهاظلاب يلولا يف لاقي نأ ةلأسملا يف قحلاو

 يلولا نأ ![ديفي ال اذهو] ،هل ةنجلا لأست نأل لهأ وهف ،هل ةنجلا لأست نأ زوجيو ،هل رفغتسي

 ملع ال امب هللا ىلع لوقلا نمو بيغلا ملع نم كلذ نأل ؛هل رفغ دق هللا نأو ،ةنجلا يف رهاظلاب
 _ .م

 :7 ع ا امتإ لق لق :لاقف ءاشحفلا ةلمح ف هدعو هباتك صن ف كلذ هنلا مرح دقو .كب انل

 عات زتاك لو نلا مل ةمتت يرك
 زاج نإو- رهاظلاب يلولل عطقلا ىلع ىلاعت هللا نم ةرفغملا ءاعدا زوجي ال ايكف

 -هل ةنجلا لأست نأ زاج نإو اهلهأ نم وه :لاقيف هل ةنجلا ىوعد زوجي ال اذكف -هل رافغتسالا
 اكرشم ناك ولو زئاج رهاظلاب يلولل رافغتسالا هنأ دعاوقلا يف ررقت ام عم اذه يف لاكشإ يأو

 .(م) نم تطقس )١(

 .نع :(ت) ف (٢)

 .(م)نم تطقس )٣(

 )٤( ةيآلا :فارعألا )٣٣(.

 )٥( .(ت) نم تطقس

  



 ٦٢ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 .هل ةمحرلاو ةنجلا لاؤس اذكف ةريرسلا يف

 نوكي نأ ناكمإلا يف زوجي نمل رهاظلا يف زئاج ةنجلا لاؤسو رافغتسالا نأ اذهب تفرعف

 لهأ وه نم ةلزنم يف هللا دنع ىوعد ىلع الو "ةنجلا لهأ نم داقتعا ىلع ال رانلا لهأ نم

 ال هل رافغتسالا زاوج يهو ةرهاظلا ةلزنملا نم اندنع لهأ هل وه امل كاذ امنإو ،هدنع ةرفغملل

 .هريغ

 ملو مكحلا بجو ةجحلا اهب تماقو الدع تناك اذإ ةنيبلا ةداهش :ةروصلا هذه لاثمو

 يف اهقدص دقتعي نأ مكاحلل سيلو ةريرسلا يف ةلطبم تناك ولو ،اهنم عانتمالا الو اهدر زبجي

 يف بذكلل ةلمتحم رهاظلا مكح يف قح يهف ،نيدهاشلا ملعك اهيف ملعي نأ الو ءةريرسلا

 بجوي ال اهب دبعتلا موزلو ،اهيف لوبقلا بوجوو اهلوبق نم عنمي ال اهيف لامتحالاف ،نطابلا
 نادو ،ةقيقح اهقدص دقتعا ادحأ نأ ولو ءاهقدص داقتعا مزلي الو ،اهقحب ةريرسلا يف عطقلا

 .ةماقتسالا نم عضوم ريغ يف هب حرص ايك ،كله كلذب اهيف

 رئارسلا يف ةداهشلا يف لطابلاو قحلا لايتحاو ،رهاظلا يف ةيالولاك رهاظلا ي ةداهشلاف

 ةريرسلا يف اقح اهنوكب عطقلا زاوج مدعو ،رهاظلاب يلولا يف ةقيقحلاب ةوادعلاو ةيالولا لايتحاك
 مكحلا بوجوو ةنجلل لهأ هنأ وأ ،هل هللا رفغي نأل لهأ هنأ رهاظلاب يلولا يف عطقلا زاوج مدعك

 ام ىلع رهاظلاب يلولا يف رافغتسالاو ةيالولا بوجوك ةريرسلا يف لايتحالا نم اهب ام ىلع ةنيبلاب
 وأ هل هللا رفغي نأل لهأ هنأ ملع نمل الإ ةنجلاب ىعدي الو رفغتسي ال نأ مزل ولو "لايتحالا نم هب

 نم ةاجنلاو ةنجلاب زوفلا اهل لأسي وأ هسفنل رفغتسي نأ ءىرما لك ىلع قاضل ةنجلا لهأ نم
 الو لطاب لصأ اذهو ،ةنجلا لهأ نم هنأ وأ ىلاعت هللا دنع ةرفغملل لهأ وه هنأ ملعي ىتح رانلا
 .ملعن ايف ةلبقلا لهأ نم هب لئاق

 ضعب نع ىكحي ايك لصألا اذه ةفلاخم مهوي امم رثألا يف دجو ام :ةعبارلا ةهبشلا
 نبا لوقكو ،لوزي ال ميعنو ةنجلا مهل كئلوأ :لاقف قحلا جراوخ نم ةئف لتقب ربخأو فلسلا

 :بلاط يبأ نب يلع يف رضنلا

 لفسألارار قلا يف لع كاذ

 :ارعش اضيأ هيف هلوقكو

 



 ٦٢ ثوحبلا

 لعشلاميمسجحجلارح مهلتقب يلصواهيفرايخألا لتتدق

 رارقلا يف» :هلوق مهضعب لوأتف ،هيلإ عجري لصأب وه سيلو ،لوأتم هبابو اذهف
 .ةنتفلا نم لفسألا رارقلا يف هنأ ىنعمب !لفسألا

 ةسيسخلا ىهو ىلفسلا ةلزنملا ي هدنع ايلع نأ :يدنع اميف تيبلا ىنعمو :”ىشيقرلا لاقو

 '.هظفلب ىهتنا .ملعأ هللاف ةرخآلا يف امأو ،هلعفو هرمأ نم رهظ اميف نيدلا يف دبعتلا يف

 الإ هزاوج مدع ىعداو هركنأ نكل ،رانلا نم لفسألا رارقلا يف نأب فاصو نبا هرسفو

 :هلوقو فاك وهو ،هيف ةطيرشلا داقتعا اذه ىلع هليوأت هجوو .هللا ءاش نإ يتأيس ايك لوأتي نأ

 هلمحو ،ليوأت ىلإ جاتحي الف ءاعدلا ىلع هجيرخت زوجي !لعشملا ميحجلا رح مهلتقب يلصو»

 نم وهف رارصإلا ىلع تامو مهلتق نم بتي مل هنأ انعم يذلاو :لاقو ةطيرشلا ىلع يشيقرلا

 .رانلا لهأ

 اذهف ،هللا ءاش نإ هيلع فقنسو لفسألا رارقلا حرش يف هلوقك هيف فاصو نبا ةرابعو

 ىلع لومح ةنجلا مهل لئاقلا لوقف ليلد الو هب مهف ةجح الف ،ليوأتلل لباق وهف رثك نإو بابلا

 ركذ كرتب اولهاست اينإو إمهرمأ نم رهظ ام ىلع اوتامو إمهتريرس يف نيقداص اوناك نإ ةطيرشلا
 رثألاو ثيدحلاو نآرقلا يف اذه لثمو ،دعاوقلا ىلإ درلاب ةمولعم اهنوكل طورشلاو دويقلا
 .عئاش

 دحلا زواجتي ايب حدملا يف مهطارفإو مهولغ ةدشل ةقيرطلا هذهب ءارعشلا جمه دق ام ريثكو

 ‘تجحبلا بذكلاب ارخافت نطاوملا نم ريثك يف ةيعرشلا دعاوقلا ةرئاد نع جورخلل مهنم ادايتعا

 ")مامت يبأ لوق كلذ نمف "لوانتلا بيرقلا لهسلا بايث يف ةزراب تاليحتسملل مهنم اريوصتو

 .ينعي :(ت) يف )١(

 يشيقرلا نايثع نب ركب نب نسحلب نب دمحأ نب هللا دبع نب دمحأ نب فلخ هيقفلا ملاعلا خيشلا وه )٢(

 ىلع ©فيس نب ناطلس مامإلاو دشرم نب رصان مامإلل ًايلاو ناك رشع يداحلا نرقلا ءايلع نم يوكزإلا
 حرش ف مالظلا حابصم» باتك هايس ،عطق عبرأ يف 'مئاعدلا» باتك حرش اهريغو تايرقو رافلج

 ١/ ٣٨٢. نايعألا فاحتإ :رظني .مالسإلا مئاعد



٦٤ 

 ج () ¡ م .
 :ىسوج ف مامت

 اهدوقو ناكورايحافهل ىلص

 :رخآ يف بيطلا يبأ لوقو
 ةرارق نهر ساييدلاروا جمأ

 :[هيف هلوقكو]
 دمحنبربهتوخإذيعأف

 هرارقرقتساامو هيلع "يكبت

 هلوح كلالاملا ةحنجأ فيفحو

 :'»يرعملا لوقكو

 ٧ج يليلخلا ققحملا ةبوجأ

 ر اجنفل ١ عم اهلخديو اتيم

 رونل او ههجوب ءايضل ااهيف

 روررس م دمحنو اونفزعي نأ

 روحلا هتحفاص ى ةح ل >للا يف

 اروص ةيقذاللا لهأ نويعو )

 يفوتو رصمب أشنو ةيروسب دلو ‘بيدأ رعاش (مامت وبأ) ،يئاطلا ثراحلا نب سوأ نب بيبح وه )١(

 ٤ 3٥٥٦ /١نيفلؤملا مجعم :رظني .لطخألا ضئاقن \ةسايحلا ناويد ،ءارعشلا لوحف :هراثآ نم ؛لصوملاب

 دادغب خيرات ٨/ ٢٤٨.

 .مصتعملا اهب حدمي ةديصق نم ١/ ٣٣٨ مامت يأ ناويد :رظني )٢(

 ةفوكلاب ه٣٢٠٣ ةنس دلو ،روهشملا رعاشلا يفوكلا يفعجلا نسحلا نب نيسحلا نب دمحأ بيطلا وبأ وه )٣(

 لصتا ٠ اهيشوحو اهبيرغ ىلع نيعلطملاو ةغللا لقن نم نيرثكملا نم ناكو اهيف رهمو ماشلاب أشنو

 كلم ةلودلا دضع حدمو يديشخألا روفاك اهب حدمف رصم ىلإ ىضم مث هيلإ عطقناف ةلودلا فيسب

 نم برقلاب لتق ‘كلذ ريغ ليقو ،ةوبنلا ىعدا هنأل ليق يبنتملاب هتيمست يف فلتخاو ،قارعلاو سراف

 ١/ ١٢٦. نيفلؤملا مجعم ١/ 0٦٧ نايعألا تايفو :رظني .ه٤٥٣ ةنس ةينايعنلا

 )٤( ف ١ يكبي :ن اويدل .

 حرشب يبنتملا ناويد :رظني .يخونتلا قاحسإ نب دمحم ايثار ايهلاق يبنتملل نيتديصق نم تايبألا هذه )٥(
 ١ يربكعل ٢/ ١٢٨.

 مسجلا فيحن ناك كنامعنلا ةرعم يف تامو دلو فوسليفو رعاش يرعملا ناميلس نب هللا دبع نب دمحأ )٦(

 نم ،ةنس ةرشع ىدحإ نبا وهو رعشلا لاقو ،هرمع نم ةعبارلا ةنسلا يف يمعف اريغص يردجلاب بيصأ
 ١/ ١٥٦. يلكرزلا مالعألا :رظني .تايموزللا ،دنزلا طقس :هتافلؤم

  



 ثوحبلا ٦٥

 "دحخحليف ةمحرلا هس نؤت هراد يف ةشحولا يذنلاذنإ

 : هريغ لاقو

 فاخحتإللهيدي نيب ناوضر انإو نانجلا حيتافم تنب

 عماج يف دجوي ام امأو ،ةيعرشلا دعاوقلا يف هب جتحي الف ةيرعشلا ةباطخلا نم هبابو اذهف
 :ةءاربلاو ةيالولا باب يف رفعج نبا

 ءاج امل رمعو ركبوبأو :لاق نم لاقو ءءايبنألا الإ ةنجلاب دحأل دهشي ال :ليق دقو :لاق

 ىهتنا .رانلاب مهل دهشيف رفكلا ىلع تام نم امأو ،ناميإلاب ناميإلا لهأل دهشي نكلو اهيف

 هددصب نحن يذلا بابلا اذه نم سيل هنأ عم ىرت ايك ةكاكرلاو ةقرلا ةياغ يف وهو

 هللا تاولص-] ءايبنألل ةيالولا نأل ؛ةقيقحلاب ةءاربلاو ةقيقحلاب ةيالولا باب نم هنأل ؛الصأ

 ةنجلاب ةداهشلاف لوصألا عيمج فلاخ دق لوصفلا هذه يف هنكل ةقيقح ةيالو يه -مهيلع

 ةاروتلا يف كلذب هنع هللا ربخأ نم لكل ةنجلاب دهشي انإو ،هب لئاق ال مهدحو "[ءايبنألل

 لوسر وأ يبن كلذب هل دهش نم لكلو ،اهلك ةيهلإلا فحصلاو ناقرفلاو روبزلاو ليجنإلاو

 .نيعمجأ مهيلع هللا تاولص- هنا لسر نم

 ةلفغلا ليلد وه ىلاعت هللا باتك يف ركذ نم نود رمعو ركب يبأ يف لوقلاب هصيصختو
 ةقيقحلاب ايهتيالوو ،ةيوبنلا ثيداحألا اهيف تدرو نمم امهريغك رمعو ركي ابأ نإف وهسلاو
 نم لقن وأ ةداهش نم امهيف كلذ هغلب نمو {ةَي هللا لوسر ناسل نم هعم كلذ حص نمل ةصاخ

 كلذ هعم حص نمو ،كلذ يف فالخ الو ةقيقحلاب ال دهشي نأ هل سيلف رثألا وأ ثيدحلا بتك

 الإو .هملعب صوصخغ وهف ،هيف كش ال ايب امهدحأ يف وأ ءايهيف هليوأت نم هللا باتك نم
 .طقف رهاظلا ماكحأب الإ حصت ال ةفصلا هذه ريغ ىلع ايهتيالوف

 ص دنزلا طقس ناويد» رظني .بذهملا نب يلع نب رفعج ءاثر يف اهلاق ةديصق نمض يرعملل تيبلا اذه )١(

 ٩.

 .(ت) نم طقس )٢(



 ٦٦ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 ادحأ نأ ولو ادحأ لكل مومعلا ىلع هب لوقلا حصي امم ايهيف كلذ يف فالتخالا سيلو

 اذه ريغ ىلع رانلا وأ ةنجلاب ايف دهشو امهالوت وأ }ةفصلا هذه ريغ ىلع ةقيقحلاب اهتيالو زاجأ

 اكلاه كلذب ناكل هرهاظ ىلع كلذك هب لمعف امهيف رثألا اذه قالطإ نم هدجو امل .ليبسلا

 .هب انئادو كلذل الحتسم ناك نإ اعدتبم وأ ،ةمعن رفاك الاض

 نإ حيحص اهب لوقلاو ةقيقح ةءارب يه رانلاب هل دهشي ارفاك تام نم :هلوق كلذكو

 .رانلا يف وهف ارفاك تام نم نأ ةطيرشلاو ةفصلا ىلع وأ ةلمجلا يف ناك

 همالكو ،ةطيرشلا ىلع الإ هل زاوج الف ،هنيعب دحأ يف نييعتلا ليبس ىلع داحآلا ىن امأو

 .هنع هب لدعي الف قحلا ىلع ريسفتلا لمتحم

 راثآلاو ةيوبنلا ثيداحألا نم ةريثك يهف ةلأسملا هذه يف زاوجلا عنم ىلع ةلدألا امأو اذهف

 ثيدحلا كلذ نمف ،رسيت ام عضوملا اذه يف اهنم درون نأ ىسعو .ةيلقعلا نيهاربلاو ةيهقفلا

 ال يأ «اران الو ةنج مكاتوم اولزنت ال» :لاق هنأ ةلي يبنلا نع رفعج نبا عماج يف يورملا

 .لاكشإ الب ىلوأو تبثأ ءايحألا يف وهف ،ىتوملا ين اذه تبث اذإو ،ران الو ةنجب مهل اودهشت

 ةجوز ءالعلا مأ نع ثيدحلا ين ىوري ايك ،هيلع لد ام ةحيحصلا ثيدحلا بتك يفو
 ،هباوثأ يف هانلعجو يفوت ىتح هتضرمف اندنع نامثع ىكتشا :تلاق نوعظم نب نامثع
 هللا كمركأ دقل كيلع يتداهش بئاسلا ابأ كيلع هللا ةمحر :تلاقف ةل ينلا انيلع لخدف
 هللا لوسر اي يماو تنأ يباب يردأ ال :تلاق ؟همركأ هللا نأ كيردي امو :ةني ينلا لاقف
 انأو هثلاو يردأ امو ،ريخلا هل وجرأل ينإ هللاو ،نيقيلا هللاو هءاج دقف وه اما» :لاق
 ."هدعب ادحأ يكزا ال هللاو :تلاقف هب هللا لعفي ام هلا لوسر

 :تاداهش عبرأ ثيدحلا اذه يف عمتجا دقف

 هاور : دئاوزلا عمجم ف يمثيهلا لاقو اعوفرم مقرأ نب ديز نع ٥ / ١٩٨ ريبكلا ف يناربطلا هجرخأ ) ( ١

 .ها فيعض وهو ثراحلا نب عيفن هيفو يناربطلا

 .(م) نم تطقس )٢(

 نم )١٦٤٣( هنافكأ يف جردأ اذإ توملا دعب تيملا ىلع لوخدلا :باب 5زئانجلا :باتك يف يراخبلا هاور )٣(
 .ةيراصنألا ءالعلا مأ قيرط

  

 



 ثوحبلا ٦٧

 .مهلضفأو ةباحصلا لجأ نم وهو ،نوعظم نب نايثع كلذ هيف لوقملا نأ :اهالوأ

 مل هريغ وأ رهاظلا لبق نم قحلا يف هجو كلذل ناك ولو ،اهيلع ةي يبنلا راكنإ :ةيناثلا

 .هريغب لعف ايك لايتحالا نم هيف ام ىلإ هدرو هركني

 هل وجرأل ينإ» :ني هلوق حضوأ الو ،هنم حرصأ دجوي ال يذلا لصألا يهو :ةثلاثلا

 - ةنع هللا لوسر وهو - وه ناك اذإف «هب هلا لعفي ام هللا لوسر انأو هثلاو يردآ امو ،ريخلا

 ام يردأ ال» :هيف هلوق ةياغ نأ :ةيناثلاو ،ريخلا هل وجري هنأ :امهدحأ :ىلاعت هللاب نينيميب مسقي

 ءالؤه ""لايف لوقلا كلذ هنم عمس نمع تكس لو ،ةنجلا لهأ نم هنأب لقي ملو «هب هللا لعفي

 تكس امدنع توكسلاب الو هي يبنلا هيلع فقو ام دنع فوقولاب اوعنتقي مل نيرخأتملا

 !؟لقع نمل اذه نم "[حضوأو ربكأ] ليلد يأو !؟هنع

 .قحلا ىلإ اهنم اعوجرو ةلي يبنلا يهنل الاثتما هدعب ادحأ يكزأ ال هللاوف :اهلوق :ةعبارلا

 يبنلا دهع ىلع الو ،ةباحصلا نمز يف اهب لئاق ال ةلأسملا هذه نأ ىلع اضيأ ليلدلا نمو

 ىلع لجر لخدف ،ةنيدملا دجسم يف اسلاج تنك :لاق دابع نب سيق نع ثيدحلا يف يور ام ة

 جرخ مث ،ايهيف زوجتو نيتعكر ىلصف ،ةنجلا لهأ نم لجر اذه :اولاقف عوشخلا رثأ ههجو
 يغبني ال هللاو :لاق ،ةنجلا لهأ نم لجر اذه :اولاق دجسملا تلخد نيح كنإ :تلقف هتعبتو
 :هيلع اهتصصقن ةلي يبنلا دهع ىلع ايؤر تيأر ،كاذ مل كثدحأسو ،ملعي ال ام لوقي نأ دحأل

 ضرألا يف هلفسأ ديدح نم دومع اهطسو "[اهترضخو اهتعس] نم ركذ ةضور يف ينأك تيأر
 يبايث عفرف فصنم يناتأف عيطتسأ ال :"تلقف ،هقرا :يل ليقف ةورع هالعأ يف ،ءايسلا يف هالعأو

 تظقيتساف ؤ\كسمتسا :يل ليقف ةورعلاب تذخأف ،اهالعأ يف تنك ىتح تيقرف يفلخ نم

 .اف (ت) يف )١(

 .اوعنقي :(ت) يف )٢(

 .ركأو حضوأ :(ت) يف )٣(

 .ام :(م) ف )٤)

 .اهتعسو اهترضح :(م) يف )٥()

 .تلق :(ت) يف )٦(



 ٦٨ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 دومع "دومعلا كلذو ،مالسإلا ةضورلا كلت :لات ةي يبنلا ىلع اهتصصقف سيدي يفل اهنإو
 ىهتنا ."تومت ىتح مالسإلا ىلع تناف ىقثولا ةورعلا ةورعلا كلتو مالسإلا

 الو ،مارح لطاب ملعي ال ايب لوقلاف ملعي ال ايب لوقلا باب نم مهلوق ىمس فيك رظناف
 .اهرئابك نم الو اهرئاغص نم ال ‘تاروجحملا نم ءيش ىلع مادقإلا يغبني

 هدروي مل هنإف مالسإلا ىلع تومي هنأ هيف ي يبنلا لوقب ربخأو مه رذتعا فيك رظناو

 كلذ الولو سي يبنلا ةداهش نع يه امنإ مهنم ةلاقملا هذه سفن نأ ربخأ ينإو سفنلا ةيكرتل
 .هراكنإ بجي لطاب وهو ملعي ال ايب لوقلا سنج نم هب لوقلا ناكل

 نب دعس نع ىوري ايك ،مالس نب هللا دبعل ثيدحلا ءايلع دنع ةداهشلا هذه تتبث دقو

 هللادبعل الإ ةنجلا لهأ نم ضرألا ىلع يشمي دحأل لوقي ةلي يبنلا تعمس ام :لاق صاقو يأ

 .ةيآلا ه ۔رلقمآَع ليورتإ تم دهاع ديكو ز :ةيآلا هذه تلزن هيفو لاق مالس نب
 نب هللادبع ""يف الإ ءايحألا نم دحأ يف ةلوقملا هذه هنم عمست مل ةل يبنلا ناك اذإو

 يف ضوخلا انيطاعت نإ انلاثمأب كنظ ايف \نوعظم نب نامثعل ،اهلثمب ةداهشلا نع ىهن دقو مالس

 فلسلاو ةباحصلا ءايلع هيلع ىضم ايب عنقي ملو هلوسر الو هللا نع نذإ ريغ نم افلكت كلذ

 الف طورشلاب اديقم الإ نوكي الف دب ال ناك نإو ‘هيف ضوخلا كرتو ،اذه عنم نم حلاصلا

 )ريغ يف يمدكلا انخيش كلذ ىلع صن دقو ،ةطيرشلا داقتعا ىلع الإ هيف لوقلا قالطإ حصي
 بجو ام لاح ىلع هيف دقتعي نأ اضيأ هنع ليزي الو :«ةماقتسالا» يف هلوقك هراثآ نم عضوم

 .مومعلا :(ت) يف )١(

 :باتك يف ملسمو ء(٣١٨٣) مالس نب هللا دبع بقانم :باب ،راصنألا بقانم :باتك يف يراخبلا هاور )٢(

 ))٦٣٣١(. مالس نب هللا دبع لئاضف نم :باب لئاضفلا

 .اذإو :(م) ف (٣)

 :باتك يف ملسمو ء(٢١٨٣) مالس نب هللا دبع بقانم :باب ©راصنألا بقانم :باتك يف يراخبلا هجرخأ )٤(
 )٦٣٣٠(. مالس نب هللا دبع لئاضف نم :باب لئاضفلا

 )٥( ةيآلا :فاقحألا )١٠(.

 .(م)و (ت) نم تطقس )٦(

 .هريغ :(ت) يف ()

  

 



 ثوحبلا ٩

 مكحلا يف يلولا نوكي نأ لمتجي هنأل ؛ةطيرشلا ةءاربو ةطيرشلا ةيالو رهاظلا ماكحأ يف هيلع
 .ةطيرشلا يف ايلو رهاظلاب مكحلا يف ودعلاو ،ةطيرشلا يف اودع رهاظلاب

 رهاظلاب مكحلا يف ودعلاو ،ةطيرشلا يف ايلو رهاظلاب مكحلا يف يلولا نوكي نأ نكميو

 .ىهتنا ةطيرشلا يف اودع

 .نطابلا يف اكرشم نوكي نأ نكمي رهاظلاب يلولاف ،هيف لاكشإ ال يذلا قحلا وهو

 ودعلاو ،ةطيرشلا ىلع الإ ةنجلاب هل دهشي نأ روصتي فيكف كلذك ناك اذإو ةقيقحلاب هلل اودعو
 ةطيرشلا ىلع الإ رانلاب ةداهشلا هل نكمت فيكف ،ةقيقحلاب هلل ايلو نوكي نأ نكمي رهاظلا يف

 .لاحم اذهو

 هنأ هللا ملع نم لك :ليقو :لاق ارفعج نبا عماج» يف اضيأ ةلأسملا هذهب حرص دقو

 ايهمحر- رمعو ركبوبأ كلذكو يلو هلو نمؤم هللا دنع وهف ،هرفك نم بوتيو ناميإلا ىلإ عجري
 .ىهتنا .هلل نايلو نانمؤم امهو ،ايلسي نآ لبق كرشلا يف اناك هللا

 امه مث .مالسإلا لبق رانلا لهأ نم امهنأب امهيف لوقلا حصي فيكف كلذك رمألا ناك اذاو

 ايل ام ىلعف الإو اهتداعس تتبث نإ ،هل نييلو هللا دنع نينمؤم اناك دق امهو ةنجلا لهأ نم نآلا

 .امهريغك ةقيقحلاو رهاظلا يمكح نيب ددرتم مكح نم

 وأ رهاظلاب ىلوتم لك يف ةيطرشلا ةءاربلاو ”[ةيطرشلا] ةيالولا نم دب الف ةلمجلابو
 ةيالو باب وهو ،بابلا اذه يف -هللا همحر- ديعس وبأ خيشلا لاق ايك رهاظلاب هنم ءىربتم
 رهاظلاب مكحلا ةوادع هيلع تحص نم ىلع موكحم ريغو :لاق «ةماقتسالا» باتك نم رهاظلا

 ناك كلذك نكي مل نأ الف رهاظلا ةيالو مكح هيف حص نمل ةقيقحلا ةيالوب الو ةقيقحلا ةوادعب

 .زوجيو نكمي اميف ةقيقحلا يف اودع رهاظلا مكح يف يلولا

 ةوادع ماكحأ نم رهاظلا يف يلولا أربي مل اذإف ةقيقحلا ةءارب كلذ نم أربي نأ زوجي الو

 ةقيقحلا ةيالو ماكحأ نم رهاظلاب مكحلا يف ودعلا أربي مل اذإو ةطيرشلا ةوادع هيف مزل ةقيقحلا

 .ةطيرشلا ةيالو ماكحأ هيف بجو

 .ةطيرشلل :(م) يفو ةيطرشلل :(ت) يف )١(

  



 ٧٠ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 ةيالو ايهعمو امهل ةمزال رهاظلا ةءاربو رهاظلا ةيالو نأ ىلع حيرصتلاب هلوق لدف

 :هلوقو ةطيرشلا ةوادع هيف مزل :هلوق ليلدب ادبأ اهنع كفنت الو ،ةطيرشلا ةءاربو ةطيرشلا

 .اعيمج نيهجولا يف اهيف ةطيرشلا موزلب حرصم هنإف ،ةطيرشلا ةيالو ماكحأ هيف بجو

 هفلاختو لوقعلا هدرت ةطيرش ريغ ىلع رانلا يف وأ ةنجلا ي انالف نإ :لئاقلا لوقف

 رهاظلاب ةيالولا فينصت باب يف باتكلا اذه يف اضيأ اهنيعب ةلأسملا هذهب حرص دقلو ،لوصألا
 هوجو نم هجوب رهاظلا مكح ةيالو قحتسا نميف لوقلا ىضم دقو :لاق ،"[رهاظلاب ةءاربلاو]

 ةيالولا قحتسا نم لكف ةعيفرو ةرهشو ةربخ :هوجو ةثالث يهو اهانفصو يتلا ،رهاظلا ةيالو
 الإ ةنجلا لهأ نم هنأ وأ نمؤم هنأ ةقيقحلا ةيالو قحتسي الف رهاظلا مكح يف هوجولا هذه دحأب

 حيحص يف وأ ،ةربخلا يف هرمأ نم حص دق اميف ،هتينالعك هتريرس يف ناك نإ هنأ ةطيرشلا ىلع

 ناك نملالإ رهاظلا ةيالو زوجت ال هنآل ؛ةنجلا لهأ نم هنأ لاحم ال وهف ؤكلذ ىلع تامو ةرهشلا

 .ىهتنا .كلذ ىلع تامو ،هتريرس يف اقداص ناك نإ ،ةنجلا لهأ ليبس ىلع

 ةنؤم انيفك دقو ردكلا نامزلا اذه يف اهنيعب اهيف عازنلا عقو يتلا ةلأسملا يه هذهو

 وأ ،نمؤم هنأ ةقيقحلا ةيالو قحتسي الو» :هلوق نم ذاتسألا خيشلا اذه هب حرص ايب اهيف لوقلا

 ىلع نايب فطع ةنجلا لهأ نم هنأ وأ نمؤم هنأ» :هلوقف ةطيرشلا ىلع الإ ةنجلا لهأ نم هنأ

 نم وه امنإ ةنجلا لهأ نم هنأ لوقلا نأب حيرص وهو ،اهنم لايتشا لدب وأ ةقيقحلا ةيالو هلوق
 .رهاظلا ةيالو باب نم ال ةقيقحلا ةيالو باب

 نم عضوملا اذه يف لوقلا دكأ دقو ،انلوق وهو ةطيرشلا ىلع الإ هنم عنملاب حرص دقو
 ولو ،ةطيرشلا ىلع الإ ةنجلاب لاح لك ىلع اعطق هل مكحي الو» :هلوقب اضيأ ةماقتسالا باتك

 نأ ملعن الو ،-ايهنع هللا يضر- باطخلا نب رمع صفح يبأ وأ قيدصلا ركب يآ ةلزنمب ناك

 حصي نأ الإ ايهلضف نم رهش دق ايب ةنجلاب ةداهشلا امهل زوجت الو ،امهلثم ةلبقلا لهأ نم ادحأ
 .ىهتنا .«ةقيقحلا مكح امهيف سانلا نم دحأ عم

 ةطيرشلا ىلع الإ -امهنع هللا يضر- رمعو ركب يأل زوجت ال ةنجلاب ةداهشلا تناك اذإو

 )١( م ( نم تطقس (.

 (٢) .زوجي :( م ( ف



 ٧١ ثوحبلا

 لاجم الو .لاكشإ الب ةلأسملا هذه ي هانلصأ ام حص دقف رهاظلا ةيالوب امال وتي نم عم

 .ادبأ اذه يف فالتخالل

 وهو بابلا اذه نم سيل كلذف ةقيقح نيخيشلا ةيالو نإ :ءايلعلا ضعب لاق نإو

 باتك ليوأت نم هعم حص وأ -هيلع هلا تاولص- لوسرلا ناسل نم كلذ ملع نل صوصخم

 دقف بولسالا اذه وحن ىلع اةماقتسالا» يف خيشلا اذه مالك رركت دقو ،قبس ايك ىلاعت هللا

 ال ةرهشلا ةحص وأ ةربخلا قيرط نم حصي امم رهاظلا ملع ناك امك :اضيأ هنم بابلا اذه يف لاق

 ىلعالإ ةنجلا لهأ نم وأ نمؤم كلذك هنأ اعطق ةقيقحلا ةيالوو ةقيقحلا ةداهش هيف زوجت
 .ىهتنا .ةنجلا لهأ نم وهف كلذ ىلع تامو .هتينالعك هتريرس تناك نإ هنأ ةطيرشلا

 حصي الف كلذ ىلع تام نم هنأ ةرم ريغ هطارتشا عمست دقو ،دحاو هلك ىنعملاو

 ريغب لوقلاو ،ةطيرشلا هذه ىلع الإ نايصعلاو ةعاطلا نيب نامزألا يف بلقتم ىح ىلع هقالطإ

 اهنيعب ةلأسملا هذهو ،رثألا حيرص هتفلاخملو رظنلا حيحص نع هجورخل اعطق لطاب كلذ

 :هظفل اذهو ،اديعس يبأ خيشلا تاباوج نم ديفملا عماجلا» يف اضيأ ةدوجوم

 نم هدقتعأ اييف مهمكح امو ،رهاشب سيل مأ ةنجلا لهأ نم ءادهشلا نأ رهاشأ :تلق

 ؟مهيف لوقلا

 يف صوصخم سانلا نم لكو ،همكحب صوصخ مهنم الك نأ مهيف لوقلا نأ ينعم :لاق

 هيف بجوتسي اريخ ىنعم قزرو ،هتيالو تبجو نمم ادحأ نأ ملعأ الو هملعب مهنم لك
 .ةنجلاب "[هل دهشي] نمم "هللا ليبس يف داهجلا يف لتقلا رمأ نم ةداهشلاو ةمحرلا ىنعم انعم

 .مهرهاوظك مهرئارس نيذلا نينمؤملا نم ناك نإ ةطيرشلا ىنعم ىلع الإ كلذ هل حص نإو

 .هريغ :(ت) يف )١(

 .نإ :(م) ف (٢)

 .يف :(م)و (ت) يف )٣(
 .نيح:(م) يف )٤)

 .(م) نم تطقس )٥(

 .دهش :(ت) يف )٦(
 .(ت) نم تطقس )٧(



 ٧٢ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 الف كلذ ريغ ىلع امأو &""[ناميإلا هب] نوقحتسي امم مهنم رهظ دق ام ىلع اوتام وأ اولتق مهنأو

 .كلذ ملعأ

 ركب يبأ ندل نم ةنجلا لهأ نم هنإ نيقولخملا نم دحأ يف لوقي نأ ًادحأ عسي لهف :تلقو

 كلذ دقتعي نمو ،هب لوقلا زوجي ال مأ ءاذه اننيح ىلإ -امهنع هلا يضر- باطخلا نب رمعو
 ؟هليبس ام وأ ملاس وأ كلاه وهأ هدقتعيو هلوقيو هب نيدي نيدب

 هب بجوتسي ام هنم رهظ ولو ةنجلاب سانلا نم دحأل دهشي نأ زوجي ال هنأ ىعم :لاق

 كلذب هل دهش وأ كلذ هل حص نم الإ هللا ليبس يف داهجلاو ةقفاوملاو لضفلا نم ةيالولا
 .كلذ قيقحتب دهشي نأ هل زوجي الف الإو هللا بتك نم باتك وأ يبن وأ لوسر

 ملع ىطاعتي يدنع وهف كلذب نادو هجولا اذه ريغ ىلع كلذ قيقحتب هل دهش نمو
 ىلعالإ روجلاب ايكاحو ،روزلاب ادهاشو اكلاه نوكي نأ فاخأو هعسي ال ام ملعل بيغلا
 ىلع اذهو ،هتينالع لثم هتريرس تناكو هل حص ام رهاظ ىلع تام ناك نإ ةطيرشلا داقتعا

 .ىهتنا .مهفاف ةقيقحلا ىلع ال ةطيرشلا

 ةحرصم اهلكو هل دكؤمو ضعبل دهاش اهضعبو ضعب نم اهضعب اهلك راثآلا هذهف
 يف لوقلا نم ةعنامو ،ةطيرشلا ىلع الإ ةنجلا لهأ نم هنأب رهاظلاب يلولا يف لوقلا نم عنملاب

 لاق ايك “١[اندامتعا هيلعو] انداقتعا وه اذهو ،ةطيرشلا ىلع الإ رانلا لهأ نم هنأ رهاظلاب ودعلا

 :هلوق دنع ةيماللا حرش يف فاصو نبا

 لف سألرارقلا ق يل -۔۔اعالاذ

 رقيو اَهَتوَلَصَي هج ل :ىلاعت هللا لاق ،رارقتسالا عضوم رارقلا :هصن ام لاقف

 .ناميإلاب :(م) يف )١(

 .(م) نم تطقس )٢(

 .ناكو ةطوطخملا خسنلا يف )٣(

 .اهل :(ت) يف )٤(

 .هيلع اندايتعاو :(ت) يف )٥(



 ثوحبلا ٧٣

 هل دهشي نأ زاجتسا فيك رضنلا نب دمحأ ركب يبأ نم بجعلا لك بجعلاو ""ه رارملا

 الإ رانلاب قساف الو ةنجلاب نمؤم ال سانلا نم دحأل دهشن ال اننأ انبهذمو اننيد نمو .رانلاب

 اذه نم هب جرخي مالكلا ف هجو الثم هل نوكي نأ الإ ءايبنألا نم يبن وأ ،نآرقلا هل دهش نم

 .ىهتنا .ملعأ هللاو ةجحب لوقلا

 لك بجعت فيك رظنا مث ابهذم هاےسو انيد كلذ زاوج نم عنملا ىمس فيك رظناف

 نأ الإ» :هلوقب هل رذعلا لامتحاب بدأت فيك مث ،همهوت ام ىلع كلذ فالخب ملكتي نمم بجعلا

 لوق ليوأت قبس اميف انيب دقو ،اةجحب لوقلا اذه نع هب جرخي ،مالكلا يف هجو الثم هل نوكي

 ثيداحألاو ،ةيلقعلا ةلدألا نم هانفلسأ ايب ررقت دقو ،ديزملا نع يفكي ايب ههجوو خيشلا

 الإ ةنجلا لهأ نم هنأ رهاظلاب هتيالو بجت نمم هنيعب دحأ يف لوقلا عنم ةيهقفلا راثآلاو ،ةيوبنلا

 .ةطيرشلا ىلع الإ رانلا لهأ نم هنأ رهاظلاب هتوادع بجت نميفو ،ةطيرشلا ىلع

 يلجلا قيرطلاو حضاولا هجولا وه اهب لوقلاو ةطيرشلا ركذ نأ ىضم ايب تفرع دقو

 وه امكو ،ةقباسلا راثآلا يف هريسفت ىضم امك زئاج اداقتعا اهدصق عم اظفل ةطيرشلا كرت نأو

 ُهوارَجَص اًدَمَمَتُماَتموُم لُشَقَي نمو ل :هلوقك ىلاعت هلا باتك نم ليوأتلاب مولعم

 .بتي مل نإ ىنعملاو "اه ايفاك كُمَتَهَج
 يف مهايإو اننيب فالتخا الف ةطيرشلا داقتعا ىلع ةلأسملا هذه يف نورظانملا انقفاو اذإو

 هللاو مهفالسأ راثآل مهنم ةفلاخملاب مهيلع ةداهشلا ىلعو .مهفالخ ىلع نحنف اوبأ نإو ‘كلذ

 .قحلاب الا هريغ نم الو هنم ذخؤي الو هلك كلذ ف رظنيلف ملعأ هللاو ريخ لكل قفوملا

 :رخآ باوج ق لاقو

 وأ ةقيقح ةيالو هل تحص نم ال ١ هنيعب دحأ ف كلذ زاوج يردأ ال انأو ملعأ هللا

 )١( ةيآلا :ميهاربإ )٢٩(.

 )٢( ةيآلا :ءاسنلا )٩٣(.



 ٧٤ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 ةدعاق نوكتل ؛اهتدروأ يتلا تامدقملا هذه يف رظنلا مكحب "”ىزجي نأ ىسعو "ةقيقح ةوادع

 نأ جتني ةنجلا يفف كلذك وه نمو كلذ وحن وأ يلو وأ نمؤم اذه نإ :كلوقن ،اهيلع ساقي
 يلو لمشي وهف يلو اذه كلوق نأ :امهدحأ :نيهجو نم] ،هيف رظنلا ىغبني اذهف ،ةنجلا ين اذه

 اذه ناك نإو [هيف عازن الو حيحص سايقلا اذهف ةقيقحلا يلو يف ناك نإف رهاظلا يلوو ةقيقحلا

 ؛لطاب لصأ اذهف ،ةنجلا يف وهف كلذك ناك نمو ،رهاظلا يف يلو اذه :كلوقف رهاظلا ةيالو يف

 ةنجلا يف انالف نأب لوقلا زاوج ملسن الو ،ةقيقحلا يف اودع نوكي نأ نكمي رهاظلا يف يلولا نأل

 تالامتحالا دحأب عطقلا نم هنإف ةدحاو ةلاحو دحاو تقو يف ةقيقحلا يف رانلا يفو رهاظلا يف

 .لطابوهو بيغلا يطاعت نم كلذو

 اهعوكرو اهدوعقو اهمايقو هتالص تاعكر متأ دق ايلصم رظن نم :كلذ لاثمو

 نإ :كلوقو حيحص ةمات ةالص هذه نإ :كلوقف ،رهاظلا مكح يف ةمات هتالصف ،اهدوجسو

 رهاظلا يف ةمات ةالص هذه كلوق نزوف لطابو أطخ ىلاعت هللا دنع ةلوبقم اهنيعب ةالصلا اذه

 ةلوبقم يهف رهاظلا يف ةمات ةلوبقم ةالص لك كلوق نزوو ،رهاظلا يف يلو اذه كلوق نزوك

 ةلوبقم ىهف ةمات ةالص لك كلوقف ،ةنجلا يف وهف رهاظلا يف يلو لك كلوق نزوك ىلاعت هللا دنع

 يف رهاظلا يف يلو لك كلوقك "ىلاعت هللا دنع ةلوبقم اهنيعب ةالصلا هذه نأ جتني ىلاعت هللا دنع

 .ةنجلا يف هنيعب اذه انالف نأ جتني ،ةنجلا

 ال رهاظلا يف تاولصلا ناكرأب نايتإلا نأل ؛لطاب هلك تامدقملا هذه يف لومحملا نكل

 ارومأ لايعألل نأ ررقت امل رهاظلا ماكحأ نم سيل لوبقلا نأل ؛ىلاعت هللا دنع !اهلوبق بجوي

 اهيضتقت ال ةريثك يهو ،اهريغو بجعلاو ءايرلاك لمعلا رهاوظ ريغ نم اهطبحتو اهدسفت

 .رهاوظلا لامعأ

 مئاص نم مكو رهسلا الإ همايق نم هل سيل مئاق نم مك» :ثيدحلا ين ءاج اذهلو

 .يزجن :(م) يف )١(

 نمم وأ :(ت) يف )٦٢(

 .(ت) نم تطقس )٣(

 .هلوبق :(م) يف )٤(



 ١ ثوحبل ٧٥

 ين ةمات ةالص لك :كلوق نأ ىلع كلذ "لدف "شطعلاو عوجلا الإ همايص نم هل سيل

 ءزجلا عضوم يف لكلاب مكحلا نم وهو لطاب لومحملا نأ ىلاعت هللا دنع ةلوبقم يهف رهاظلا

 هللا دنع لوبقم ةماتلا تاولصلا ضعب :اهيف لاقيف لكلا نع ضعبلا لدبي نأ اهيف باوصلاو

 حص اذإو سحصيف ةنجلا لهأ مه رهاظلا يف ءايلوألا ضعب :كلوق ةباثمب وهو قحلا وهف ىلاعت
 دلوي جوزتم لكو جوزتم اذه :كلوق ةلزنمب لطاب لكلا ىلع هب مكحلاف ضعبلا ىلع هب مكحلا
 اهنع عنمتو رخأ رومأب قلعتت لب جيوزتلا سفن ىلع ةروصقم ريغ ةدالولا نأب ريبخ تنأو 5هل
 شحاف طلغو ضح أطخ هل دلوي جوزتم لك نأب قالطإلا ىلع اهيف مكحلاف ،ةريثك قئاوع
 نم هلك كلذ يف أطخلاو ،ىلاعت هللا دنع ةلوبقم يهف رهاظلا يف ةمات ةالص لك نإ :كلوقك

 تناك نإ ةبذاك ،ةيضعب تناك نإ عوضوملا ةقداص ةيضقلا "نإف «مومعلاو صوصخلا ثيح

 ثبذاك هل دلوي جوزتم لك كلوقو ،قداص هل دلوي نيجوزتملا ضعب "ه”كلوقف ڵكش الو ةيلك
 ةالص لك كلوقو ،قداص ىلاعت هللا دنع ةلوبقم رهاظلا يف ةماتلا تاولصلا ضعب كلوقو

 .ىضم ام ليلدب بذاك هللا دنع ةلوبقم رهاظلا يف "٠ ةمات ؛.۔ ۔))٦١( ٠

 يف يلو لك :كلوقو ،قداص ةنجلا لهأ نم ”[وه رهاظلا ي] ءايلوألا ضعب :كلوقو

 رانلا لهأ نم وه رهاظلا ين ءايلوألا ضعب انلوق قدص ةلالدب بذاك ةنجلا لهأ نم وه رهاظلا

 نم رهاظلا يف ودع لك :انلوقف ضحم أطخ قالطإلاب لوقلا نأ اذهب حضو دقف ،ةقيقحلا يف

 .لطاب ةنجلا لهأ نم رهاظلا يف يلو لك :انلوقو ،لطاب رانلا لهأ
 بذكلا حيرص نم اهنأل ؛اعطق اهل زاوج الف الإو ضعبلاب اهريوست باوصلاو

 .هجيرخت قبس )١(

 .(ت) نم تطقس )٢(

 .(ت) نم تطقس )٣(
 .هنإف :(م) ف )٤)

 .كلوق يف :(م) يف )٥(
 .(ت) نم تطقس )٦(

 .رهاظلا يف وه :(م) يف )٧(



 ٧٦ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 حيرصتو لاجملا اذه يف ضوخلا دارأ نمل دب ال هنأ دافتسي اذه نمو لطاب هلك بذكلاو
 .اعطق اشحاف أطخ ناك الإو ،هيف ةطيرشلا داقتعا نم داحآلا ي هب لوقلا

 همحر- ديعس وبأ خيشلا ةماقتسالا لهأ مامإو بهذملا خيش هلك اذه ىنعمب حرص دقو

 دقتعي نآ اضيأ هنع ديزي الو :هلوق يف ةماقتسالا» باتك نم "رهاظلا ةيالو باب يف -ىلاعت هللا

 هنأل] ؛ةطيرشلا ةءارب وأ \ةطيرشلا ةيالو رهاظلا ماكحأ يف هيلع بجو ام لاح ىلع هيف

 ايلو رهاظلاب مكحلا يف ودعلاو ،‘'ةطيرشلا يف اودع رهاظلاب مكحلا يف يلولا نوكي نأ "”[لمتجي
 مكحلا ين] ودعلاو ،ةطيرشلا يف ايلو ) رهاظلاب مكحلا يف يلولا نوكي نأ نكميو ،ةطيرشلا يف

 .ىهتنا .ةطيرشلا يف اودع ""[رهاظلاب

 بطقلا اذه هب حرص ايك ةطيرشلا يف اودع نوكي نأل المتحم رهاظلا يف يلولا ناك اذإف

 ؛هنيعب اذه هلوق ىنعم وه رانلا لهأ نم نوكي نأل لمتحم رهاظلا يف يلولا نإ :انلوقف ينابرلا

 نأ رهاظلاب يلولا يف نكمي دقف ‘كلذك هنأ قحلاو ،ةقيقحلا ةيالو نم عون ةطيرشلا ةيالو نأل

 هنيعب دحأ يف لاقي نأ زوجي الف "ىلاعت هللا ملع يف ةقيقحلا يف هلل اودعو "نطابلا يف اكرشم نوكي
 ،تابيغملاب لوقلا نم كلذ ناك رانلا يف هنإ :انلق نإ انأل ؛ةطيرشلا ىلع الإ ،رانلا لهأ نم هنإ

 عضوم يف مومعلاب مكحلا نم نوكيف ،تالمتحملا هوجولا دحأب مكحلاب عطقلا نمو
 هيف مكحي نأ زوجي صاخلا نم ائيش نأ ملعن الو ءءزجلا مكحب لكلا قاحلإ نمو صوصخلا
 .مومعلا ماكحأب

 نأل لمتحم رهاظلاب يلولاو ،رانلا لهأ نم نوكي نأل لمتحم رهاظلاب ودعلا نأ هيف قحلاف
 .هانفلسأ امل ةنجلا لهأ نم نوكي نأ رهاظلاب يلولا يف بجاوب سيلو ةنجلا لهأ نم نوكي

 .حيرصو :(ت) يف )١(
 .و :(م) يف )٢(

 .نكميو :(م) يف )٣(

 .ىهتنا :ةدايز (م) يف )٤(
 .(م) نم تطقس )٥(

 .رهاظلا يف مكحلاب :(س) يف )٦(

 .(م) نم تطقس )٧(

  



 ١ ثوحبل ٧٧

 نأ نكمي هنأب ،هحيرصتو خيشلا اذه مالك نم تيأر ايك لوصألا باتك يف ررقت املو

 ةةطيرشلا يف ايلو رهاظلاب مكحلا ين ودعلاو ،ةطيرشلا يف اودع رهاظلاب مكحلاب يلولا نوكي

 ين اودع رهاظلاب مكحلا يف ودعلاو ،ةطيرشلا ين ايلو رهاظلاب مكحلا يف يلولا نوكي نأ نكميو
 نأ نكمملا نم هلعج فيك رظناف !هرظن قدأو هملع رزغأو هرثأ حصأ ام هرد هللف ةطيرشلا

 .رهاظلا ين هتيالو عنمت مل ةطيرشلا يف هتوادعف ،ةدحاو ةلاح يف ايلو اودع وأ ،اودع ايلو نوكي

 ةلاح يف نيداضتم نيلصأ ىلع هرمأ روديف ،ةطيرشلا يف هتوادع عنمت مل رهاظلا يف هتيالوو

 اضيأ ةطيرشلا يف ايلو رهاظلا يف يلولا نوكيف ،ناعونلا عمتجيو نالصألا قفتي دقو ،ةدحاو

 .ةقيقحلا مكحو رهاظلا مكح هيف عمتجي انهاهو ،اضيأ ةطيرشلا يف اودع رهاظلا يف ودعلاو

 .ةطيرشلا يف ايلو رهاظلا يف يلولا نوكيف

 يف يلولا ناك اذإ يأ ةنجلا لهأ نم هنإ :رهاظلاب يلولا يف لاقي نأ زوجي ديقلا اذهبو

 وهف ةطيرشلا يف اودع رهاظلا يف ودعلا ناك اذإو ،ةنجلا لهأ نم وهف ،ةطيرشلا يف ايلو رهاظلا

 .رانلا لهأ نم

 .ةطيرشلا يف اودع وأ ءةطيرشلا يف ايلو نوكي نأل المتحم رهاظلا يف يلولا مادام امأو

 لهأ نم الو {ةنجلا لهأ نم هنإ :هيف لاقي الف ،امهدحأب هيف عطقي نأ زوجي ال نيهجولل لمتحملاف
 يف ودعلاو ،ةقيقحلا ين هلل اودع نوكي نآل لمتحم رهاظلا يف يلولا نأل ؛ةطيرشلا ىلع الإ رانلا

 يف يلولا ين لمتحا دقف اهيف اذه لمتحا اذإو ،ةقيقحلا يف هلل ايلو نوكي نآ لمتحم رهاظلا

 ءاقب عم ةنجلا لهأ نم نوكي نأ رهاظلاب ودعلا يف لمتحا دقو ،رانلا لهأ نم نوكي نأ رهاظلا

 .")اهلاحب اهيف رهاظلا ةءاربو رهاظلا ةيالو

 نم نوكي نأ لمتحي نميف اهلصأ ىلع ةيقاب رهاظلا ةيالو نأ ىلع ليلد حضوأ اذه يفو
 ةوادع كلذكو "مهدحو ةنجلا لهأب صتخت الف ءءاوسلا ىلع رانلا لهأ نم وأ ،ةنجلا لهأ

 ال رهاظلا ةءاربو رهاظلا ةيالو نأ مهف ىندأ هل نم لد ام اذه يفو ءاوس ايهف ،اهباب يف رهاظلا

 أطخ رانلاو ةنجلاب ايهيف مكحلاف ءالصأ ةرخآلا رادلا يف ةواقشلاو ةداعسلا ماكحأب امهل قلعتم

 )١) م ( ف ٦٣

 )٢) صتخي : م ( يف .



 ٧٨ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 لد ام بابلا اذه يف ىلاعت هللا همحر ديعس يأ خيشلا لوق يفو ،هب لاق نمم حيبق طلغو شحاف

 مكحلا ةوادع هيلع تحص نم ىلع موكحم هريغو :لاق هنإف "مهف ىندأ هل نمل هلك كلذ ىلع

 نكي مل نأ ايلف ،رهاظلا ةيالو مكح هيف حص نمل ةقيقحلا ةيالوب الو ،ةقيقحلا ةوادعب رهاظلاب

 نم أربي نأ زوجي الو ،زوجي و نكمي اميف ةطيرشلا يف اودع رهاظلا مكح يف يلولا ناك كلذك

 .ةقيقحلا ةءارب كلذ

 أربي مل اذإو ،ةطيرشلا ةوادع هيف مزل ةقيقحلا ةوادع ماكحأ نم رهاظلا يف يلولا أربي مل اذإف

 .ىهتنا .ةطيرشلا ةيالو ماكحأ هيف بجو ةقيقحلا ةيالو ماكحأ نم رهاظلاب مكحلا يف ودعلا

 يف يلولا يف ريرحنلا ملاعلاو ريبكلا خيشلا اذه هدروأ اميف نيملسملا رشاعم اي اورظناف

 أربي ال رهاظلا ي ودعلا كلذكو زوجيو نكمي اف ةقيقحلا ةوادع ماكحأ نم أربي ال هزأ رهاظلا

 يلولا ناك اذإو ءاهعوقو نكمملا تالمتحملا يف يأ ،زوجيو نكمي اميف ةقيقحلا ةيالو ماكحأ نم

 الإ ةقيقحلا ةوادع لامتحا نم ملسي ال يأ -تالايتحالا نم نكمملا يف هل ةءارب ال رهاظلاب

 الإ كلذ نم هل ةءارب الو ةقيقحلا ةوادعل لمتحم وهو ،ةنجلا ين هنأب هيف لاقي فيكف -ةطيرشلاب

 .ةطيرشلاب

 نم نيمكحلا دحأب هيف مكحي ال نأ بجو ةطيرشلاب الإ كلذ نم هل ةءارب ال هنأ تبث اذإو

 .ءاوس )ىلع امهنإف رهاظلا ةوادع ماكحأ كلذكو ءةطيرشلا ىلع الإ رانلا وأ ةنجلا

 لهأ نم رهاظلا يف ودعلا نأو ،ةنجلا لهأ نم رهاظلا يف يلولا نأب لوقلا زاوجب لاق نمو
 هرهظ ءارو رهاظلا ف ودعلاو رهاظلا ف يلولا ف ةطيرشلا بوجوب لوقلا ذبن دقف رانلا

 نإف ،ليبسلا ءاوسو لقعلا مكح نع جرخو ليلد الب ةرباكم حيحصلا رثألا اذه فلاخو

 لهأ نم ايجنأب :لئاقلا لوقف \اعيمج نيهجولا يف اييف] ةطيرشلا موزلب حرصم يمدكلا انخيش

 .ام :ةدايز (م) يف )١)

 .نم :(م) ف )٢)

 .نآ :(س) يف )٣(

 .(ت) نم تطقس )٤(

 .(م) نم تطقس )٥(



 ثوحبلا ٧٩

 أطخو ضحم لهج وهف لوصألا هفلاختو لوقعلا هدرت طارتشا ريغب "[رانلا لهأ نم وأ ةنجلا

 .رثألا يف ةروكذملا طورشلاب اهدييقت ىلإ عوجرلا الإ ةلأسملا هذه يف مهايإو اننيب امو تحب
 رانلا الو ةنجلا لهأ نم اهنأب ايهيف لاقي الف ،ايهيف ةبجاولا ةطيرشلا ةءاربو ةطيرشلا ةيالو يهو
 .رثألا اذه هب حرص ايك عضوملا اذه يف امهيف ةبجاولا يه اهنأل ؛ةطيرشلا بسح ىلع الإ

 يف ںنيعبرألاو ثلاثلا بابلا رخآ يف اضيأ باتكلا اذه يف اهنيعب ةلأسملا هذهب حرص دقلو

 قحتسا نميف لوقلا ىضم دقو :هصن ام لاقف ،رهاظلاب ةءاربلاو رهاظلاب ةيالولا فينصت باب

 ةربخ :هوجو ةثالث يهو اهانفصو يتلا رهاظلا ةيالو هوجو نم هجوب رهاظلا مكح ةيالو]

 قحتسي الف رهاظلا مكح يف هوجولا هذه دحأب ةيالولا ""[قحتسا نم لكف ،ةعيفرو ةرهشو
 هتينالعك هتريرس يف ناك نإ هنأ ةطيرشلا ىلع الإ ةنجلا لهأ نم هنأ وأ نمؤم هنأ ةقيقحلا ةيالو

 لهأ نم هنأ لاحم ال وهف كلذ ىلع تامو ةرهشلا حيحص وأ ةربخلا يف هرمأ نم حص دق اميف

 يف اقداص ناك نإ ،ةنجلا لهأ ليبس ىلع ناك نمل الإ رهاظلا مكح يف ةيالو زوبحت ال هنأل ؛ةنجلا

 .كلذ ىلع تامو هتريرس

 ركب يأ ةلزنمب ناك ولو ،ةطيرشلا ىلع الإ ةنجلاب لاح لك ىلع اعطق هل مكحي الو
 ةلبقلا لهأ نم ادحأ نأ ملعن الف \-ايهنع هللا يضر- باطخلا نب رمع صفح يأو ،قيدصلا

 سانلا نم دحأ عم حصي نأ الإ هلضف نم رهش دق امب ةنجلاب ةداهشلا ايهه زوبحت الو ،اهلثم
 .ىهتنا .ةقيقحلا مكح اهيف

 ©يوسلا طارصلاو ،يلجلا رونلاو بيرغلا بولسألاو ،بيجعلا مالكلا اذه ىلإ رظناف
 ىلعال ةنجلا لهأ نم هنأ وأ نمؤم هنأ ةقيقحلا ةيالو هب قحتسي الو» :هلوق ىلإ الوأ عمساف
 تامو ،ةرهشلا حيحص وأ ،ةربخلا يف هرمأ نم حص اميف هتينالعك هتريرس يف ناك نإ هنأ ةطيرشلا

 نم دحأ يف لوقلا ىلإ ليبس ال هنأب هلاح ناسل نع الضف ‘هلاقمب يداني ام هيف سيلأ !كلذ ىلع

 .ةطيرشلا هذه ىلع الإ ةنجلا يف هنأب رهاظلا ةيالو لهأ

 .اهيف :(ت) يف )١(

 .(ت) نم تطقس )٢(

 .ىلع :(ت) يف )٣(



 ٢ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 ةدعاق ريغ ىلع سايقلاو "رظنلل نيطاعتملا نم اننامز يف نم رثكأ رساجتي فيك رظناو
 رهاظلا يف ةنجلا لهأ نم هنأب لوقلا قالطإ اوزاجأف ءالصأ ةطيرشلا هذه كرت ىلع ساسأ الو

 ةطيرشلا ىلع الإ كلذ "عنمب دابو رضاح لك ىلع دان لك يف يداني يمدكلا خيشلا اذهو ءاعطق

 مكح يف ةيالو زوجت ال هنإ» :لوقي هعمست الوأ 6هراونأ هب تقرشأو ،هراثآ هب تحرص اك

 مهنأكف ء!كلذ ىلع تامو ،هتريرس يف اقداص ناك نإ ةنجلا لهأ ليبس ىلع ناك نمل الإ رهاظلا

 يهو ءاهب الإ حصت ال يتلا دويقلا نع اولفغف ،اهرخاوأ اوكرتو ،ظافلألا لئاوأ هلوق نم اوذخأ

 اليلد هنم حضوأ وه ايب كلذ دكأ هنكلو كلذ ىلع تامو هتريرس يف اقداص ناك نإ» :هلوق

 ىلع الإ ةنجلاب لاح لك ىلع اعطق هل مكحي الو» :لثملا ليبس ىلع هلوق وهو الأ ةجح هنم ىوقأو

 نأ ملعن الو -امهنع هللا يضر- باطخلا نب رمعو ،قيدصلا ركب يأ ةلزنمب ناك ولو شةطيرشلا

 نم اهب ام ىلع رمعو ركب وبأ ناك اذإف ءاذه نم حرصأ ءيش يأو «ايهلثم ةلبقلا لهأ نم ادحأ

 هدكأ دقو ،ةطيرشلا ىلع الإ ةنجلاب ايل مكحي ال هنإ :ايهيف لوقي وهو .ةي هللا لوسر دنع ةلزنملا

 لثم زاوجب لوقلا يطاعت نع عايطألا باب دسل لاح لك ىلع اعطق :هلوقب ظفللا للخ يف

 يف هب لوقلا ةزاجإ نع نآلا هيلع وه اك هتافو دعب ولو ناك ,نم انئاك ةمألا نم دحأ يف اذه

 :لاقي نأ هيف )اوزاجأف ،نارسخلاو حبرلاو نايصعلاو ةعاطلا نيب نامزألا يف بلقتم يح دحأ

 رخآ بات "نإ مويلا كلذ يف ةنجلا يف وه مث ،رانلا يف ىصع نإ ادغو ةنجلا يف مويلا انالف نإ
 .رانلا ىلإ لقتنا دقف هتعاس يف ةيصعملا فراق نإ مث ،راهنلا

 .راثآلاو لوقعلا ةفلاخمو ،ىلاعت هللا نيد ماكحأب بعالتلا ىلع مهأرجأو مهعرسأ ايف

 .رظنلا :(م) يف )١(

 .عنمي :(ت) يف )٢(

 .للح :(ت) يف )٣(

 .ام :(م) يف )٤(

 .اوزاجأو :(ت) يف )٥(

 .(م) نم تطقس )٦(

 .قراف :(م) يف )٧(

 .نم :(ت) ف )٨)

  



 ١ ثوحبل ٨١

 ماكحأ هيف تحص نميف الإ ادبأ لوقلا هب زوجي الو امزج حصي ال ام "هنأ كلذ يف انعم يذلاو

 يهو يمدكلا خيشلا اذه راثآو .ةجح مظعأ وهو ميوقلا لقعلا كلذ يف اندهاشو ،ةقيقحلا

 نم رهش دق ايب ةنجلاب ةداهشلا مهل زوجت الو» :هلوقب كلذ ديكأت يف غلاب دقو ةجحم حضوأ
 عنمي حيرص همالك نأ تيأر دقف ،اةقيقحلا مكح امهيف سانلا نم دحأ عم حصي نأ الإ ءايهلضف

 هلوق نم اذهب ملعف هعم تحص نم عم ةقيقحلا وهو دحاو باب نم الإ ةنجلاب ايل ةداهشلا

 وهف ةقيقحلاب هتيالو تحص نمف ،ةقيقحلاب ةنرتقم الإ نوكت ال رانلاو ةنجلاب ةداهشلا نأ اعطق
 .رانلا لهأ نم وهف ةقيقحلاب هتوادع تحص نمو ةنجلا لهأ نم

 امو ،ىلوألا ةلأسملا يف هب حرص ايك ةطيرشلاب عوجرلاب الإ ةتبلا اذه نم دحأل جرخ الو
 ىعدا نمو ،لاح ىلع ادبأ هل زاوج الف ،لالضو ةرباكم وهف نيلصألا نيذه نع جرخ

 ،كلذ ىلع لقنلاو لقعلا رفاضتل ،نيدجاوب هل اوسيلو ،نيبم ليلدب هيلع تأيلف كلذ فالخ
 يف انكلو ،لقنلا ةلاطإ نع يفكي ام لقعلا دهاش يف ناك دقو ‘كلانه حيحصلا رثألا رهاظتو

 مظعأ وهو نالفو نالف نع هوعمس ام ىلإ الإ هيف عجري الو ،ةيلقعلا ةلدألاب هيف عنقت ال نامز
 .ةيلب

 ةلدألاو ةرركتملا راثآلا هذه يف نوعلاطي امل مهنأك هلك اذه عم مهنأ بجعلا نمو

 يف هلوقك "ميقتسم ننسو ‘دحاو جهن ىلع كلذ يف ةيراج اهنإف ،مامإلا اذه راثآ نم ةحصملا

 هيف زوجت ال ةرهشلا ةحص وأ ،ةربخلا قيرط نم حصي امم رهاظلا ملع ناك ايك :اضيأ بابلا اذه

 ةطيرشلا ىلع الإ ةنجلا لهأ نم وأ نمؤم كلذك هنأ اعطق ةقيقحلا ةيالو الو ةقيقحلا ةداهش
 .ىهتنا .ةنجلا لهأ نم وهف ،كلذ ىلع تامو هتينالعك هتريرس تناك نإ هنأ

 ىلع الإ ةنجلا لهأ نم هنأب سةداهشلاب لوقلا قالطإ زاوج مدع هيف رركت فيك رظناف
 .ةطيرشلا

 .نأ :(ت) يف )١(

 .نوكي :(م) يف )٢(

 .نم :(م) يف )٣(

 .(م) نم تطقس )٤(



 ٨٢ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 ءايهمزالتل ،ةقيقحلا ةيالو عم الإ ةنجلا لهأ نم هنأب هتارابع يف يتأي ال فيك رظناو
 نم وأ ةنجلا يف هنأب ةداهشلاو لوقلا نم ةيالولا يف مظعأ ةقيقح يأو ،دحاو باب نم اهنألو

 .رانلا لهأ نم وأ رانلا يف هنأب ةداهشلاو لوقلا نم ةوادعلا يف حرصأ ةقيقح يأو ،ةنجلا لهأ

 .ىرت امك راثآلا هذه يف كلذ عنم رركت دقو

 مكح يف ةنجلا ين انالف نإ :"لوقي انإو ،ةقيقحلا هب دري مل اذهب لئاقلا نإف :تلق نإف

 ؟رخآ باب نم اذهف رهاظلا
 ركيب يبأ يف -هللا همحر- ديعس يبأ خيشلا لوق هايإ انافك دق اذه كلوق باوج نإ :هل انلق

 نم دحأ عم حصي نأ الإ اهلضف نم رهش دق امل ءةنجلاب ةداهشلا اهل زوجت الو :لاق ثيح رمعو
 حصي ىلاعت هللا باتك يف ليوأت حيحص وأ هي هللا لوسر ناسل نع ةقيقحلا مكح امهيف سانلا

 وأ ايهيف تلزن ةيآلا كلت نأ ،هللا باتك نم ليزنتلا هعم حص ايك ،ةرهشلا قيرط نم كلذ هعم

 .""هظفلب ىهتنا .امهدحأ ىف

 نأ وهو ،دحاولا بابلا اذه نم الإ زوجت ال ةنجلاب يهل ةداهشلا نأ رصحلا ديفي وهو .
 وه ةرابعلا هذه يف رصحلا ىضتقمو ،لاق ايك كلذ هعم حص نم دنع امهيف ةقيقحلا مكح حصي .

 ريغ لوخد زاوج نم عنمي نأ رصحلا ىنعم نأل ؛روصلا نم هريغ ةزاجإ نع انل عنملا ليلد

 نأل ؛هعنم خيشلا اذه ةرابع يضتقي رهاظلا مكح يف ةنجلا لهأ نم وه مكلوقف هيلع روكنملا

 لك يف عنملل ضتقم «ةقيقحلا مكح هعم حص نملالإ ايهيف كلذب ةداهشلا زوبت ال» :هلوق ىنعم

 .ةدحاولا ةروصلا هذه فلاخت ةروص

 “‘[روصحملا] نأ نيملكتملاو نايبلاو يناعملاو ةغللا لهأو ةلبقلا لهأ عيمج دنع مولعمو

 ام يفنو هدحو تبثملا تابثإل "بجوم يفنلا دعب تابثإلا نأل ؛ةرابعلا يف هريغ هعم لخدي ال

 .لوقن :(م) ف )١)

 .هظفل :(ت) يف )٢(

 .ايل :ةدايز (ت) يف )٣(

 .يضتقت :هلعلو ةطوطخملا خسنلا يف اذك )٤(

 .روضحملا ةطوطخملا خسنلا يف )٥(

 .بجو :(ت) ف )٦)



 ثوحبلا ٨٣

 لخدي الو &هريغ هعم تبثي نأ زوجي الف ،هللا الإ هلإ ال :كلوق يف ايك ،هريغ هعم لخدي الف هاوس
 .هاوس هعم كلذ ف

 لوقف ،دحأ هعم مقي ملو ديزل لصح دق مايقلا نأ ديفي ديز الإ ماق ام :كلوق كلذكف

 ال ةنجلاب ةداهشلا نأ ديفي "ةقيقحلا اهيف ملع نمل الإ زوجت ال ةنجلاب اهل ةداهشلا نإ» :خيشلا
 ال نأ مكحلا ءاوتسال امهيلع سايقلاب مولعمو دحاولا هجولا كلذ نم الإ امهيف اهل زاوج

 دحأ يف ةقيقحلا مكح هعم حص نملالإ ادبأ تيم الو يح نم امهريغ دحأ يف ةتبلا امهل زاوج

 .لطاب كلذ ىوس امو .هنيعب

 ةوادعب وأ ةقيقحلا ةيالوب ةنرتقم الإ نوكت ال رانلاب وأ ةنجلاب ةداهشلا نأ فرعت اذهبو
 مكح يف رانلا يف وأ كرهاظلا مكح يف ةنجلا يف انالف نإ :لئاقلا "لوقف ،ررقت ايك ،ةقيقحلا

 هيلع بلاطي نأ جاتحي ال هنأ ينظ يفو ءاضيأ لقعلا ماكحأل فلاخو ،راثآلا هذه فلاخ رهاظلا

 ةفلاخم عم رانلا يف وأ ةنجلا يف نالف مهلوق دعب رهاظلا يف ةملك نإف ،هداسف حوضول ةلدألاب

 هبشي ةقيقحلا ةءاربو ،ةقيقحلا ةيالو ماكحأ يف مهلوخدو ،رهاوظلا ماكحأل رانلاو ةنجلا ماكحأ

 هللا قح يف ةليحتسملا ةيؤرلاب نيلئاقلا عم ةفكلبلا ةملك ةباثمب يهف ‘تاليحتسملاب قيلعتلا

 .لطاب تاليحتسلملاب قلعتملاو ،ىلاعت

 ايف شةطيرشلا ىلع الإ رهاظلا يف رانلا يف وأ ةنجلا يف نالف :لاقي نأ زجي مل اذإف :تلق نإف

 يف ةطيرش ركذ ريغ نم رانلاب ودعلا ىلع وأ ،ةنجلاب الثم هتوم دعب يلولل ءاعدلا نوزيجت مكلاب
 ريغ نم ةنجلا ناكسإو لوبقلاو ةمحرلاو ةرفغملاب هل ىعديو رهاظلا يف يلولا ىلع ىلصيف ،ءاعدلا

 اذهفأ كلانه لوقلا قفتاف هسكعب ودعلا يفو ،كلذ زاوج ىلع لد ام رثألا يفو طرش مازتلا
 نأب انلوق تبث دقف كلذ لهأ نم اوناك نإف ،لهأب هل اوسيل "امب مأ هلهأ نم مه ايب "مهل ءاعدلا

 .كاذ :(ت) يف )١(

 .فرع :(ت) يف )٢(

 .و :(م) يف (٣)

 .لوق :(ت) يف )٤(

 .مملوخد :(م) يف )٥(

 .(ت) نم تطقس )٦(



 ٨٤ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 ؟رفاكلا يف سكعلابو رهاظلا يف ةنجلا يف نمؤملا

 مزلي الف هل رفغتسي نأل الهأ ناك نإ رهاظلا يف يلولا نإف ادحاو باب نم اسيل ايهنإ :انلق

 يلولل رافغتسالا نأ هنايبو بيغ اذه نأل ؛هل هللا رفغي نأل لهأ رهاظلا يف يلولا نأب لوقلا نم

 .ةقيقحلا يف هلل اودع رهاظلا يلو ناك ولو ،رهاظلا مكح ين اهب رمؤي ةعيرش

 وهو ،ىلاعت هللا دنع هتلزنمب مكحلا باب نم وهف هل هللا رفغي نأل لهأ هنأب لوقلا امأو

 نذأي ملو ،هب هللا رثأتسا يذلا بيغلا نم كلذو "ىلاعت هللا ىلع ىوعدلا ليبق نم وهو ةقيقح

 باب نم وهو "كلذب ملعف ،كلذل نيفلكملاو ماكحألا رهاوظب نيدبعتملا نم هيف دحأل
 .لطاب وهو روزو بذك هب لوقلاو ،ىلاعت هللا ىلع ىوعدلا

 هنأب لوقلا هنم مزلي الف ،ةنجلا هل لأست نأل لهأ رهاظلا يف يلولا نإ :انلق اذإ كلذكف

 اهنيب قرفلاو ،ةنجلاب هل ءاعدلا زاج ايك ةنجلا لهأ نم هنأب هل ةداهشلا زوجت الو ،ةنجلل لهأ
 هنإ :انلق اذإ رهاظلا يف ودعلا كلذكف ،ملعي نم دنع يلج حضاو وهو ،مهفي ال نم دنع قيقد

 الهأ نالف نوك نيب قرفلاو ،رانلا لهأ نم هنأب لوقلا هنم مزلي الف ،رانلاب هيلع ىعدي نأل لهأ
 .ىفخي ال حضاو ةنجلا لهأ نم هنأب لوقلا نيبو ،ةنجلاب هل ىعدي نأل

 سبتلا ام يل حضوي انايب هيف ينديزت نأ "كلعلف يلع لكشأ دق امهنيب قرفلا نإف :هل تلق

 ؟هنم لع

 :ةلي هلوسرل لاقف ،زيزعلا هباتك يف يلولل رافغتسالاب رمأ دق ىلاعت هللا نإ معن :لاق

 .يلولل ءاعدلاو رافغتسالا زاوج ىلع كلذب ءاهقفلا لدتساف "ه هآ ََظَرفْعَتَساَو َنُهَعياَم ٨
- - 

 انلاوقأ نم لوق وه يذلا رافغتسالا اذهل لهأ رهاظلا يف يلولا اذه نأ لصألا اذهب انملع دقف

 نأل ؛انم رافغتسالاو ءاعدلل لهأ هنأ اذهب انملع دقف ،هل ءاعدلا كلذكو كانلايعأ نم لمعو

 .ام :(ت) يف )١(

 .هركذل :(م) يف )٢(

 .كلعف :(ت) يف )٣(

 .لوسرلا :(م) يف )٤(

 )١٢(. ةيآلا :ةنحتمملا )٥(

  

 



 ٨٥ ثوحبلا

 .هل لهأ يلولاف رهاظلاب ةيالولا قوقح نم كلذ

 ىه اهنأل ؛ىلاعت هللا نم ةرفغملا سفن وهو هب هل وعدملل لهأ هنأ ىلع هب اولدتسا ام امأو

 اندبعت امم وه سيلو كلذل لهأ هنأ ملعن الو ،هل كلذ زاوج يعدن ال نحنف هل نآلا ةلوئسملا

 ملعن ال اب لوقلا نم هنأل ؛انيلع هر لوقلا مرحو هب لوقلاو هتاعدا نم هللا انعنم دقو هب هللا

 اوكرشت نآو يحلا ربكي تلاو متاو تطبار بتي رَهلَع ام يتوَتلا ور مرح املف ل :ىلاعت هللا لاقو
 رس ص ص ۔ے م سر ه 8 ريص

 .)ه تونتعكالام تا لَع اولوقت نآو امطتس يري زلام تل

 وهو هل هللا رفغي نأ لهأ وه رهاظلا ةيالوب هل رافغتسالا زاج يذلا اذه نإ :لاق نمف

 كلذب ناكو ملعي ال امب هللا ىلع لاقو ،بذكلا هللا ىلع ىرتفا دقف ىلاعت هللا نم ةرفغملاب قيقح

 رئابكلا هذه ةلمج يف هدعف ،هب كرشلاب ملع ريغب هيلع لوقلا نرق دق ىلاعت هللا نأل ؛اكلاه الطبم

 .ةفيرشلا ةيآلا يف ةروكذملا شحاوفلاو

 هللا باتك نم ةيآ رافغتسالا تحابأف ،ةلأسملا هذه يف لوصألا تضراعت فيك رظناف

 ناتمكحم ناتيآ امهو ىرخأ ةيآ ىلاعت هللا دنع ةرفغملل لهأ هنأب لوقلا زاوج نم تعنمو ،ىلاعت

 ايهنم ةيناثلاو ،دابعلا لاعفأ نم وه يذلا ءاعدلاو رافغتسالا زاوجل ةدعاق امهادحإ ،ناتميظع

 ال نمل رهاظلا مكح يف رافغتسالا زاوج ررقت اذإو ،قئاقحلا ماكحأ نم كلذ ءارو ام عنمل ةدعاق

 هناحبس هنم طخسلاو ةبوقعلل لهأ وه مأ ،ىلاعت هللا دنع ةرفغملل لهأ هنأ ةقيقحلا ىلع فرعي

 . اذهو اذه لمتحملا نم هنإف

 ةنجلل لهأ هنأ "ملعن نأ انيلع سيلو رهاظلا ماكحأ يف يلولل ةنجلا لاؤس زئاج كلذكف

 هل لاؤسلا انل حابأ دق ىلاعت هللا ناك اذإو ،ةنجلل هتيلهأ مزلتسي ال لاؤسلا زاوج نإف ،ال م

 ليلدب الإ هب انرمأ ام ريغ ىلإ هنع زواجتن نأ انل سيلو ‘كلذ ىلع رصتقن نأ انيلعف ،هب انرمأو

 هللا انرمأي مل ام انلعفو ملعن ال ام هللا ىلع انلق دقف سايقلا اذه ىلع ادامتعا "هانزوابحت اذإف رخآ

 ين انيطاعتو ،ىلاعت هللا ىلع ىوعدلاب ةرباكملا لوط ىلل انيقتراو ،لاثتمالا دح نع انيدعتو ،هب

 )١( ةيآلا :فارعألا )٣٣(.

 .ملعت :(م) يف )٢(
 .هانزواج :(م) يف (٣)



 ٨٦ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 لطابلا نم ةدعاق انسفنأل انبصنف ،ةقيقحلا ماكحأب رهاظلا ماكحأ انطلخو ،بيغلا ماكحأ كلذ

 لاؤس انل زجي ملو ،ههدنع ةرفغملا هل تبجو نملالإ رافغتسالاب انرمأي مل هللا نأب لوقلا يضتقت

 ىلع يواعدلا حبقأو ءاشحفلا مظعأ نم هذهو هعم ةنجلا لهأ نم وه نمل الإ هتوم دعب ةنجلا

 .ىلاعت هللا

 نم يهو ،سابتلا يف رهدلا لازي الف سايقلا ىلع هنيد بكر نم :لاقي عضوملا اذه ينفو

 اهزاوج نم عنملاب الإ اهيف لوقلا ىلإ ليبس الف ©ىلاعت هللا باتك نم اهيلع عمتجملا نيدلا لئاسم
 دقو اذه يف سبل يأو .دسافلا لوقلا كلذ ىلإ بهذ نم اهب جتحي ام مظعأ نم هذهو ،اعطق

 نأ زوجيو ،ةريرسلا يف اكرشم ناك ولو رافغتسالا هل زوجي رهاظلاب يلولا نأ دعاوقلا يف ررقت

 وه ام الإ هل لأسي ال هنأب هيف لوقلا روصتي فيكف "ىلاعت هللا دنع انوعلم ناك ولو ةنجلا هل لأسي
 يلاوي نم ملعيل افيلكتو اهب هنم اناحتما اهب هللا اندبعت ةدابع الإ !انم لاؤسلا سيلو ،لهأ هل

 هءارو ايع انرذعو ‘كلذ نم انل رهظ امب اندبعت دقو ،هءادعأ رهاظلا مكح يف يداعيو هءايلوأ

 نإو "يلولل هب ىعدي ايب هل وعدنو ،هيلو رهاظلا ين يلاونف ،هملعب ةطاحإلا نع انروصقب هملعل
 .ةقيقحلا يف هل اودع وه ناك

 ،كلذ ملع انمزلي مل هنإف ،ةقيقحلا يف هتوادع ناكمإل هب هل وعدن امب الهأ سيل ناك نإو

 مصخلا مازلإو ،هيف هللا رمأ ةفلاخمل ةرهاظ ةيصعم وه هايإ انؤاعداو هل انمازتلاف هايإ انفلكي ملو
 ىفكو ،نيبتسملا باتكلا يف هب رومأملا دح نع جورخلاو نيدلا يف عطنتلا باب نم وه كلذ انايإ
 .ديهش وهو عمسلا ىقلأ وأ بلق هل ناك نمل ديزملا نع اذهب

 فالتخالا نم وأ ،ةلأسملا هذه ين ةي ىبنلا نع ثيدحلا نم ءىش دجوي الهف :تلق نإف

 ؟ةلضعم اهنإف اهيف ءاهقفلا لوق فرعنف راثآلا نم ءيش يف يأرلاب
 :لاق هنأ ةثَي يبنلا نع ىوري ثيدح هعماج يف رفعج نبا خيشلا نع دجوي ،معن :انلق

 .هل :(ت) يف ()

 .انعم :(م) ف (٢)

 .ا :(م) ف (٣)



 ١ ثوحبل ٨٧

 دحأ يف لوقلا نم عنملا ثيدحلا اذهل هليوأت نم ركذ اميفو ""«اران الو ةنج مكاتوم اولزنت ال»

 ىتوملا يف كلذب لوقلا نم عنملا تبث اذإو كلذك وهو رانلا لهأ نم وأ ةنجلا لهأ نم هنأب

 ءاذه ىلع رثألاو ثيدحلا !رفاظت دقف ،ىلوأو مزلأ ءايحألا نم مهريغ يف كلذب لوقلا عنمف

 ايك لصألا اذه ةفلاخم مهوي امم ءايلعلا مالك نم دجو ام امأو ،هيف لقنلاو لقعلا ةلدأل اقافو

 :لاق نيملسملا نم قحلا لهأ جراوخ ضعب لتقب ربخأ ال فلسلا نم ملعلا لهأ ضعب نأ ىكحي

 :ارعش بلاط يبأ نب يلع يف رضنلا نبا لوقكو ،لوزي ال ميعنو ةنجلا مهل كئلوأ

 لف سألرارقلايف لع ذالاذ

 :هيف هلوقو

 “لعشلامسحجلارح مهلتقب يلصواهيفرايخألا لتقدق

 نبا كلذ وحن ىكح نإو ،هيلإ عجري لصأب وه سيلف راثآلا يف لوادت نإو هبابو اذهف
 رضنلا نبا لوق ريسفت يف نيملكتملا يأر ضراعت اذهلو ،هيلع لوعمب سيلف هتاقالطإ يف رفعج

 هنأب لفسألا رارقلا يف ىلع كاذ :هلوق رسفي ناهبن يبأ نب رصان هيقفلا انخيش نم تعمسف كاذه

 ه اهفاوشكتأ ةتفلا لإ اكذر املك :ىلاعت هلوقك رانلا نم ال ةنتفلا نم لفسألا رارقلا يف
 ”هزاوج مدعل رانلا نم لفسألا رارقلا يف هنأب لوقلا نم ابره ةرابعلا هذه ىلإ خيشلا لدع دقو

 .هعم

 هئاضتقال هل زاوج الو حصي ال رانلا نم لفسألا رارقلا يف هنأب ريسفتلا يف لوقي ناكو

 فاصو نبا لفغ املو ،ةلأسملا يف ديعس وبأ خيشلا هركذ امل ًاقافو حيحص اذه يف هلوقو ةقيقحلا

 .هجيرخت قبس )١(

 .(ت) نم تطقس )٦٢(

 .عمف :(ت) يف )٣(

 .رهاظت :(م) ف )٤(

 .ةءاربلاو ةيالولا يف ةيماللا هتديصق نم ناتيبلا ناذه )٥(

 )٩١(. ةيآلا :ءاسنلا )٦١(

 .زاوج :(م) يف )٧(



 ٨٨ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 هيف قحلا نابأ هنأ الإ ههجو ىلإ دتهي ملو ‘تيبلا ليوأت يف كبترا اذه نع .ةيمالل "حراشلا

 7 تَهج + :ىلاعت هللا لاق ،رارقتسالا عضوم رارقلا :هصن ام لاقف بدألا ةياغب "هعم بدأتو

 زاجتسا فيك رضنلا نب دمحأ ركب يبأ نم بجعلا لك بجعلاو :2 } زارَقْلا كشيو اَهَتْوَلَص

 قساف الو ةنجلاب نمؤم ال سانلا نم دحأل دهشن ال اننأ انبهذمو اننيد نمو رانلاب هل دهشي نأ

 هب جرخي مالكلا يف هجو الثم هل نوكي نأ الإ ءايبنألا نم يبن وأ "نآرقلا هل دهش نم الإ رانلاب

 .هظفلب ىهتنا .ملعأ هللاو .ةجحب "لوقلا اذه نم

 نأ الا ةلأسملا يف هجولا فرعي مل امل هنإف ميكح بدأتمو ميلع فصنم نم هرد هللف

 «رانلاب هيلع دهشي نأ زاجتسا فيك بجعلا لك بجعلاو» :هَرَدص رانلاب هيلع دهش دق نوكي
 اذه “»ىلل بجعلا هنم غلب امل كلذب لوقلا زاوجل هملعي اهجو وأ افالتخا ةلأسملا يف نأ ولف

 ءايلعلا نم رضنلا نبا خيشلا نأ نم هدقتعي امل كلذ لاق امنإو ؤبجعلا لكب هدكؤي ىتح دحلا

 نم وه همهف ام بسح ىلع ملعلا لهأ عامجإ هيلع ام رهاظلا يف اذه هلوقب هفلاخ دقو ،ةمئألا

 قساف الو ةنجلاب نمؤم ال سانلا نم دحأل دهشن ال اننأ انبهذمو اننيد نمو» :لاق اذهلو ،هلوق

 !ءايبنألا نم يبن وأ ،نآرقلا هل دهش نم الإ رانلاب

 يبأ خيشلا لوق رهاظ وهو هفالخ زوجي ال ابهذم اهايسو نيد ةلأسم اهلعج فيك رظناف
 .-اهنع هللا يضر- رمعو ركب يبأ يف ديعس

 هل نوكي نأ الإ» :هلوقو ،طلغلاب هيلع عطقلا نع هفقوت وهف هفاصتاو هبدأت نايب امأو

 فرعي ال وه هنأ ىلع اذه همالك لد دقف ةجحب لوقلا اذه نم 77 جرخي مالكلا يف هجو الثم

 هدكأ نكل ،باوصلا ىلإ هدريو ،هريغ هلوأتي نأ ناكمإل هل جرخملا ىنثتسا اينإو ،هل جرخملا

 .حراش :(آ) يف )١(

 .هيف :(ت) يف )٢(

 )٣( ةيآلا :ميهاربإ )٢٩(.

 )٤( .نارقلا :(م) يف

 .هملعب :(م) يف )٥(

 .يف :(ت) يف )٦(

 .(أ) نم تطقس )٧(



 ١ ثوحبل ٨٩

 ةجحب الإ هل جرخملا ىري الو ،هزاوج مدع ىري "وهف ،اةجحب لوقلا اذه نم هب جرخي» :هلوقب
 هجولا وهف ناهبن يبأ نب رصان خيشلا باوج نم هانمدق اميف هل جرخملا انركذ دقو ،ةحضاو

 . لوأل ا

 رانلا نم لفسألا رارقلا يف هنأ نم فاصو نبا هلوأت ام ىلع ناك نإ :يناثلا هجولاو

 .حضوأ اذهو ،هللا ءاش نإ يتأيس ايك \ةطيرشلاب قلعملا لمجملا مالكلا نم نوكي نأ ههجوف

 :هلوق امأو

 لعشا ميحج ١ رح مهل . 2 يل صو

 :"مهوقك "يضاملا ظفلب ءاعدلا جرخم جراخ وه امنإو ءاعطق ةداهشلا باب نم وه سيلف
 .ديزملا نع هيف فاك اذهو ،هل رفغو هللا همحر

 ةدعاق ىلع ايرج هركنأف فاصو نبا همهوت ايك كلذب هيلع ةداهش هنأب لوقلا حصي الو

 .ررقت ايك عنملا ءاضتقال لوصألا

 هذه يف ملعلا لهأ لوق نم ظافلألا قالطإ نم بابلا اذه يف دجو ام لكف ةلمجلابو

 رانلا وأ ةنجلا لهأ نم هنأب رشبلا نم هنيعب دحأل ربخلاو ةداهشلا هجو ىلع جرخ نإ هلكف يناعملا

 ىلع الإ حصي ال هلكو ،طورشلاو دويقلا ىلإ دودرمو ،مومعلاو صوصخلا ىلع لومحم وهف

 حيرصتل اهيلع سايقلا ىنبي ةدعاق الو .هب جتحي الصأ نوكي نأ حصي الف ،دييقتلاو ةطيرشلا

 نوضراعملا هب قلعت امو }اعطق كلذ نم عنملاب لقنلاو لقعلا دهاوشب "ةديؤملا راثآلا هذه

 ايب اوجتحاو ،ةلطاب هبشب هيف اوقلعت امنإف ظافلألا هذه لثم نم ةلأسملا هذه يف رظنلاو سايقلاب

 نع مهنم ةلفغ مومعلاو صوصخلل ةلمتحم ليوأتلل ةلباق تايلكو ،ةلمجم راثآ نم هب ةجح ال

 الف ،تويبلا نهوأ هللا دنع وهو توبكنعلا تيب نم "نهوأ وه ايب قحلا يف اقلعتو ،لوصألا
 يورملا ثيدحلا ةدعاق ىلع اهيف اندنع امو ،جاهنملا ميوقب تسيل اهنأل ؛جاجتحالا اهب زوجي

 .وهو :(ت) يف )١(

 .هلوق :(ت) يف )٢(

 .ةدلوملا :(ت) يف )٣(

 .نوهأ :(ت) يف )٤(



 .٩ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 راثآلا لمجم نم اهنأ الإ .ةحيحصلا بهاذملاو ةحيرصلا راثآلا هذهو ىمدكلا انخيش بهذمو
 زوجي الف اهمومع ىلع كلذك تدجو نإو يهف ،مومعلاو صوصخلا ماكحأب ليوأتلل ةلباقلا
 ركذ كرتب اولهاست امنإو ،ةروهشملا دويقلاو ،ةروكذملا ةطيرشلاب اهصوصخ ىلع درت نأ الإ
 مالكو كلذ لثمب نوحشم ىلاعت هللا باتكو ،دعاوقلا ىلإ درلاب ةمولعم اهنأل ؛اهيف دويقلا

 .كلذ نم ولخت ال راثآلا ةماعو ،كلذك هرثكأ لي هللا لوسر

 يف مه ام ىلع اولتق دق اوناك نإ هانعم "لوزي ال ميعنو ةنجلا مهل كئلوأ :لئاقلا لوقف

 هلوق اذه لثمو ،ةطيرشلا ىلع الإ حصي ال امم وهف ،رئارسلا يف هللا اوقدص دق اوناكو رهاظلا

 ريغب املظ هلتق نإ :هريدقتو ه“ مَتَهَج هوآَرَجَش اًدَمَحَتُماَتموُم لْشَقَي نمو إ :ىلاعت
 .منهج هؤازج نوكي الف ادوق وأ ادح هلتق ولف الإو قح

 يف خيشلا هركذ ام الإ نكي مل ولو ،ىصحت نأ نم رثكأ راثآلاو ةنسلا نم اذه دهاوشو

 لهأل ةجحو ،رصبلا لهأل ةرصبتو كربتعا نمل ةربع هب ىفكل "رفعج نبا عماج ىلع ربتعملا"
 .لوقلا ديدرتو لقنلا ةلاطإ نع هب ىفتكي هلوادت ةرثكو “'كلذ حوضولو رظنلا

 نميف كلذ يف لوقلا زاوجب حيرص ةلأسملا هذه يف رفعج نبا خيشلا مالكف :تلق نإف

 مكؤاعداو لصألا وه رهاظلا بسح ىلع هؤارجإف ،رانلا لهأ نم هنأ رهاظلا ةوادع ىلع تام

 ؟ليلد ىلإ جاتحم ليوأتلا هيف

 رهاظلا:ةئالثلا هوجولل المتحم طرش الو ديق ريغب رانلا يف» :هلوق ناك امل :انلق

 نإ هنأل ؛ليوأتلل لباقو ريسفتلل لمتحم لمجم مالك هنأ لصألا يف انملع ةقيقحلاو ةطيرشلاو
 اقح ناك ةطيرشلا يف هنإ :انلق نإو ،هيلع اعمتجم الطاب ناك ةقيقحلا ىلع رانلا يف هنأ هلمجم :انلق

   

 .(ت) نم تطقس )١(

 )٢( ةيآلا :ءاسنلا )٩٣(.

 .ىصحي :(م) ف (٣)

 ةعبرأ يف ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو هتعبط هنم ريسي ءزج يقبو هبلغأ دقف يمدكلا ديعس يأ مامإلل باتك وه )٤(

 . ءازجأ

 .كلذ ركذ :(ت) يف )٥(

  

 



 ثوحبلا ٩١

 يي هلوسر مالكو ىلاعت هللا مالك يف عئاش طورشلاو دويقلا كرت نأ تيأر دقو ،هيلع اعمتجم

 هانرسف دقو اضعب اهضعب رسعت راثآل او ههوجو نسحأ وه كلذ ىلع هلمحف 8_ركني ال ىتح

 مذلا { :هلوق ف كلذب لاعت هللا انرمأ دقو ليعس يأ خيشلا نع حيحصلا رثألا قباطي ايب

 رس موه

 : } ,هنسحأ َبوُعَتَيَق َلوَقْلاَدوُعمَتنَت

 ريرقت نم ىضم ام يهو ،ةميظع ةدعاق رهاظلا يف رانلا يف هنأب لوقلا نم انعنم دقو

 يف خيشلا لوق نم ىضم ايك ،ةنج الو رانب اهيف مكحي ال رهاظلا ةوادع نأب هريركتو لوقلا

 لهأ نم وهف ،ةقيقحلاب هلل ايلو نوكي نأ نكمي رهاظلا ودع نأ تبث امل ارمعو ركب يبأ ةلأسم
 حصو ىرهاظلا ةوادعو رهاظلا ةيالو يف رانلاو ةنجلاب عطقلا عنم اهلك لوصألا تضنتتاف ،ةنجلا

 نم نوكي نأل لمتحم رهاظلا يلوو ،رانلا لهأ نم نوكي نأل لمتحم رهاظلا يف ودعلا نأب لوقلا

 ودع نأو ،رهاظلا يف ةنجلا لهأ نم نوكي نأ مزلي رهاظلا يلو نأب لوقلا لطبو ،ةنجلا لهأ

 لكو ،ىنعملا يف نايفانتم زاوجلاو "موزللا نأل ؛رهاظلا يف رانلا لهأ نم نوكي نأ مزلي رهاظلا

 يلو "نأ قحلاف ،“موزللا ليبس ال زاوجلا ليبس هليبسف نيرمألل لمتحمو نيلاحلل نكمم
 ايهيف لوقلا زوجيو رانلا لهأ نم نوكي دق رهاظلا ودعو ،ةنجلا لهأ نم نوكي دق رهاظلا

 يف قالطإ نم دجو ام لكو ،”انوكي ال دق» هيف زوجيف نوكي دق» هيف زاج ام نأل ؛كلذب

 .ريغ ال اذه ىلع الوأتم نوكي نأ هيف قحلاف بابلا اذه يف كلذب ظفللا

 يف لوقلا زاوج ديفي هنإف ازئاج كعم هارتو ،‘غئاس ليوأتلا اذه ناك اذإف :تلق نإف

 .هركني :(ت) يف )١(

 )٢( ةيآلا :رمزلا )١٨(.

 .نأل :(ت) يف )٣(

 .مزاوللا :(ت) يف )٤(

 .مزاوللا :(ت) يف )٥(

 .زاوجلاف :(ت) يف )٦(

 .نوكي دق الوق :(ت) يف )٧(
 .اذإو :(ت) يف )٨(

 .اقباس :(ت) يف )٩(



 ٩٢ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 دويقلاو طورشلا ركذي مل )ولو ةةطيرشلا داقتعا ىلع ناك اذإ ةنجلا لهأ نم هنأ رهاظلاب يلولا

 ولو ،رانلا لهأ نم هنأ كلذ ىلع تام نإ هنيعب هيف لاقي نأ رهاظلاب ودعلا يف كلذكو كلذ عم

 ىلإ "ةرورضلاب ةلأسملا تعجر دقف اذه تبث اذإو ،كلذ يف ظفللاب اهنيعب ةطيرشلا ركذي مل

 ؟هانلق ام زاوج

 لوأ نم انل مصخلا ملس ولو ،هيف فلاخن الو هيلع ملاسن يذلا قحلا وه اذه معن :انلق

 يف فالخلا ناك دقو ،كلذ يف انلداج امل ةطيرشلا ةدارإ ىلع الإ لوقلا اذه نوقلطي ال مهنأ ةرم

 نإف ،قرتفن ال هيف مكايإو نحنف ،قفتم "هيف ىنعملا نأل ؛ايظفل نآلا داعو ايونعم ةلأسملا
 نمو ‘دجو بلط نم :لئاقلا لوق لثم اذه يف ةلأسملا ليبس نوكيو اذهو اذهل لبقت ظافلألا

 هنأ الإ عماسلا دنع لوبقم ،ةغللا يف زئاج حيحص مالك وهو ،هل دلو جوزت نمو دصح عرز

 يف حيحص دصح عرز نم نإف "ماعلاو صاخلا مكح ىلع الإ حصي مل ماكحألا يف ربتعا اذإ

 وهف دصحي مث ابح نوكتف ،هلبانس جرخت نأ ىلإ ةفآ هبصت "ملو ايح يقبو عرزلا ربك نإ ةطيرشلا
 .روصلا يقاب يف كلذكو ،ةطيرشلا هذه ىلع حيحص لوق

 دنع ةمولعم اهنألو ،اهلوادت ةرثكل اذه لثم يف دويقلاو طورشلا فذح لمتحا امنإو

 نم ريبك باب زاجيإلا نأل ؛نايبلا ين غلبأ اهفذحب راصتخالا ناكف .دحأ ىلع ىفخت ال عماسلا

 هدرت هيف تققحت اذإ نكلو ىلاعت هللا باتك رثكأ هيلعو ،نايبلاو يناعملا لهأ دنع عيدبلا باوبأ

 ريبخ كنأل ؛دويقلا ىلإ دودرم هقالطإ يف لوق هنأ ملعت ماعلاو صاخلا ماكحأو تالمتحملا ىلإ

 .هل دلوي مل جوزتم نم مكو دصحي مل عراز نم مكو كدجي مل بلاط نم مك هنأب
 لئاقلاف ةنجلا لهأ نم هنإ هيف ليق نإ رهاظلا ةيالو ىلع تام نميف انلوق كلذكو

 .ول :(ت) يف )١(

 .ةورضلاب :(م) يف )٢(

 .(م) يف ترركت )٣(

 .(ت) نم تقس )٤(

 .(ت) نم تطقس )٥(

 .مل :(م) يف )٦١(

 .(م) نم تطقس )٧(



 ثوحبلا ٩٣

 ىلع تامو هتريرس يف اقداص ناك اذإ الإ كلذ حصي ال هنأ ةيعرشلا دعاوقلاب نافرعي عماسلاو

 لئاقلاف ،رانلا لهأ نم هنإ :هيف ليقف كلت هتوادع ىلع تام نإ رهاظلا يف ودعلا كلذكو كلذ

 قالطإ ناك اذإف }ةطيرشلا هذه ىلع الإ حصي ال كلذ نأ ةيعرشلا دعاوقلاب نايلعي لباقلاو
 ام دري نأ بجوف ،هلبق وأ هب لاق نمل ةمالسلا جهنم يهف ةطيرشلا هذه داقتعا ىلع اهيف لوقلا

 نم نصح يف لباقلاو لئاقلا نوكيل نيكملا لصألا اذه ىلإ روصلا هذه "لثم نم رثألا يف دجو
 رومألا رش نإف كنيد الو يأر يف هل لصأ ال ايع نيملسملا رشعم اي مكايإو ‘نيصح ةاجنلا
 ديعس يبأ خيشلا نع هاندفأ ام لصألا اذه يف يفكيو ،نيدتهملا ليبس قرطلا ريخو ،اهتاثدحم

 هفلاخ امو ديشرلا يأرلا وه هيأرو ،ديدسلا لوقلا وه هلوق نإف ديفم ملاع نم اريخ هللا هازج

 .ديعي امو لطابلا ءىدبي امو ،لطاب وهف لصألا اذه ين

 هريخ نم وهف هب ينربخأف هريغ يف قحلا دجو نمف ،هتفشكو مكل هتيدبأ هتفرع ام اذهف
 ىلاعت هللا هجول كلذ لعفي نأ ،ىدر نم ينذقني وأ ىده ىلع ىنلدي نأ ردق نم لك دشنأ انأو

 اذه يف هيلإ جاتحم انأ ام ينع متك نمو ،لادجلل يسفن بصان ريغ ،لاؤسلا ماقم يف مئاق ينإف
 نم ماجلب هللا همجلا هيتوأ املع متك نميف» روهشملا ثيدحلا يف ام ىلع هسفن ضرعيلف لاحلا

 .ملعأ هللاو .ريخ لك يلو هنإ ،مكلو يل قيفوتلاو ةيادهلا هنلا لأسأو ،"ران

 .(م) نم تطقس )١(

 .(ت) نم تطقس )٢(

 .هجيرخت قبس )٣(

 



 ٩٤ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 فيعضلا ىلع لاوقألا ددعت

 لدعأب ةفرعم هل سيل فيعض وهو ملعلا لهأ نم دحأ لوقب ذخأي نأ دارأ اذإ لجرلا يف

 ايب لمعي نأ هلأ كلذك "هنأ هارحت وأ رخآلا نم رثكأ لوقلا اذه نأ هسفن يف نكلو ،لاوقألا

 ؟اهنم ءاش

 :ملاعلا هل لاقو ملعلا لهأ نم دحأ كلذ هل ربع وأ ،ةلأسم يف الاوقأ دجو نإ كلذكو

 ؟كلذ ي اموثأم نوكي الو اهب صخ تي نأ هلأ ،اذكو اذك يهو \ةصخر اهيف

 هنود ام ىلإ لدعألا نع لداعلا نأ -هللا همحر- ديعس يبأ ةودقلا خيشلا نع تدجو ينأل

 لاوقألا ليدعت يف سايقلا ةيفيك فرعن ال ءافعض -انخيش- نحنو ،روجلاب لماع لاوقألا نم

 اهصوصخ انل حرصو ،اهعورفو اهلوصأ انل نيبو ،ةلأسملا هذه حرشب انيلع لضفتف ،ءارآلاو

 ذخألا زوجي ال لئاسملا نم ام لثم يفف ،اهيلع سايقلا ىلع "!ردتقن لئاسمب انل لثمو ،اهمومعو
 فيكو ،لاوقأآلا نم ءاش ام لمعي اريخ نوكي ام لثم يفو ،لدعألا هنأل اهيف لاوقألا دحأب

 امو ،سايقلا يف ةحضاو ةلثمأ عضوب "انيلع لضفتف فعضألاو لدعألا نيب سايقلا ةفص

 تاملظلا يف ‘١كب حبصتسن احابصم انل تلزال ،اباب اباب كلذ انل حرشاو ،هيلع ساقي

 ؟تامهملا يف كيلإ عجرن ًالئومو
 :باوجلا

 .ىفطصا نيذلا هدابع ىلع مالسو ،ىفكو هلل دمحلا

 لماشو هتمحر عساوو هفطل ميظع نم نإو رسع هيف سيل رسي هللا نيد نإف :دعب امأ

 حضوأ دقو ،اجرح نيدلا يف لعجي ملو اجوع مالسإلا يف قبي مل نأ ةينيدلا هتمعن غباسو همرك

 وهف امهيف صنلاب ىتأ ايف ‘تارينلا ننسلاو ،تايكحملا تايآلا يف ،مارحلاو لالحلا ملاعم مانألل

 .(ت) نم تطقس )١(

 .ردتقت :(م) ف )٢(

 .(ت) نم تطقس (٣)

 ءيضتسن :(ت]) يف ( )٤

 .(ت) نم تطقس )٥(

 



 ثوحبلا ٩٥

 اجن اه كسمت نم باطخلا لصفو بابلا م اهف ،بابلألا يلوأ دنع هيلع عمتجملا نيدلا

 ىلع لكوم حيحصلا ىلع وهف حيرص صن امهيف هب تأي مل امو ،ىوغو لض مهفلاخ نمو
 .طارصلا ءاوس ىلإ نيداهلا ةمألا ءايلع نم طابنتسالاب ،داهتجالا

 درو ايك ،ءايبنألا ةثرو كلذ يف مهلعج نأب ،ةمألا هذه ءايلع ىلع ءانثلا هللا مظعأ دقلو

 ناك املو "ليئارسإ ينب ءايبناك يتمأ ءاملع» :ةلي لاق “![ايكو] ؟حيحصلا ثيدحلا هب
 مهياب موجنلاك يباحصا» :لاق امزج لوقعلا جرادم تواقتل ؛داهتجالا مزاول نم فالتخالا

 و ش ۔

 لوسلا لي ةوَدَر لَو ل :ىلاعت هلوقب زيزعلا باتكلا يف راشأ اذه وحن ىلإو 'متيدتها متيدتنا
 4٩ ٨, مهتم هتوظينَتَص ّد ذلا هملعل هنم ه رمألايلؤأ ت تار

 كلذ يف ءاملعلاب اوناك اذإ ،نيدتهم مهلعج نأب ةمألا هذه ىلع ةنملا هللا " دقلو

 نم ملعلا ةثارو نإف نيدتقم مهئايبنأب اوناك اذإ نيدتهم ةمألا هذه لبق نم اوناك ا ۔نيدتقم

 ملعلا نأ مولعملا نم نإو الأ كش الو هثراول ةئارإلاب لقتني ثوروملا قح نأ ىضتقت ةوبنلا

 .قحلا عابتا ىلإ قلخلا ةاعد مهنأل ؛مولعلا رئاس نود ةلاصألاب ءايبنألا نم ثوررولملا وه ينيدلا

 حيباصمو ىدهلا مالعأ هضرأ يف هؤافلخو ،هنيد ىلع ىلاعت هللا ءانمأ ،قسفلاو رفكلا بانتجاو

 .اهب :(ت) يف )١(

 .اهفلاخ :(ت) يف )٢(

 ملعلا :باتك يف يذمرتلاو )٣٦١٤١( ملعلا بلط ىلع ثحلا :باب ،ملعلا :باتك يف دواد وبأ هجرخأ )٣(

 ثحلاو ،ءايلعلا لضف :باب ،ةمدقملا :يف هجام نباو )٢٦٩١(\ ةدابعلا ىلع هقفلا لضف يف ءاج ام :باب

 نب ءاجر نب مصاع ثيدح نم الإ ثيدحلا اذه فرعن ال :يذمرتلا لاقو )٢٢٢٣(. ملعلا بلط ىلع

 .خلإ ...اذكه لصتمب يدنع هدانسإ سيلو ةويح

 .ايك :(ه) يف )٤(

 هلبق نمو رجح نبا ظفاحلا ينعي- انخيش لاق ٣٤٠١: ص ،ةنسحلا دصاقملا يف يواخسلا ظفاحلا لاق )٥(

 يراقلا يلع لاقو ،ها ربتعم باتك يف فرعي ال هنإ :مهضعب دازو هل لصأ ال هنإ :يشكرزلاو يريمدلا
 .ها .هل لصأ ال ١:٢٣: ص عونصملا يف

 .هجيرخت قبس )٦(

 )٧( ةيآلا :ءاسنلا )٨٣(.

 .نأل :(ت) يف )٨(



 ٩٦ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 .هراونأب مهدمأو هرارسأ نم مهف فشك دق ،ىجدلا

 مالكلا لهأ فلتخا نإو ،عامجإو ةنسو باتك :فالخ الب ةثالث نيدلا لوصأ نأ ملعاو

 عضوم انه سيلف كلذ يف ءايلعلا فالتخاك هب دقعني امو هانعم يفو .عامجإلا توبث يف رظنلاو

 ايك ،ةثالثلا لوصألا نم اهعرفتل اعورف تيمس ،اضيأ ةثالث انباحصأ لوق يف عورفلاو ،هثحب
 ال يأرلاف رثألاو سايقلاو يأرلا مهلوق يف يهو الأ الوصأ نم ةرجشلا ‘”نوصغ عرفتت

 .هنيعب هريسفت ةرابع هيف ظفحأ يندجأ

 ايكح اهل دجي مل ةثداح يف ريصب ملاع نم يناسحتسا يرظن داهتجا هنأ حص نإ يرظن ينفو

 دجو مأ نيب ثاريم يف ”ةسمخملا يف ةباحصلا داهتجاك هيأرب اهيف دهتجاف ،ةثالثلا لوصألا يف

 :ةصلاخ تخأو بأل

 .دجلل يقابلاو ثلثلا مألل :سابع نباو ركب وبأ لاق

 .دجلل يقابلاو يقب ام ثلث مأللو فصنلا تخألل :دوعسم نباو رمع لاقو

 .نيفصن تخألاو دجلا نيب يقابلاو ثلثلا مألل :نايثع لاقو

 .دجلل يقابلاو ثلثلا مأللو فصنلا تخألل :ىلع لاقو

 .نييثنآلا ظح لثم ركذلل ةثالث ىلع تخألاو دجلا نيب يقابلاو ثلثلا مألل :ديز لاقو

 قلعت دق مهنم الك دجو ،مالسإلا ةمئأ "نم مالعألا ءالؤه هب لاق اميف لمأت نمف

 .هيلع دايتعالا نسحيو ،هب لوقلا غوسي لصأب

 “هدمتعاو تخألا ثرت ملف ،بألا ماقم دجلا ماقأو ،اهمهس مألا ىطعأ 'قيدصلاف

 .انباحصأ

 .لوصأ :(ت) يف )١(

 .ةسمخلا :(ت) يف )٢(

 .نمو :(م) ف (٣)

 .قيدصلا يف :(ت) يف )٤(

 .هتدمتعاو :(ت) يف )٥(

  

 



 ثوحبلا ٩٧

 تخألا ناكم ناك ول ايك تخألاو دجلا نيب يقابلا مسقو اهمهس مألا ىطعأ قورافلاو

 . مأو بأ ةلأسملا يفو ؤجوز

 .امهنيب همسقف نيثراولا ةبصعلاك تخألاو دجلا لعجو ،اهمهس مألا ىطعأ نايثعو

 .ةبصع دجلاو مهس يتاوذ تخألاو مآلا لعج ىلعو

 عمو ،نبيثنأل اظح لثم ركذلل اهنيب هلعج هنأ ال ا ،نايئع يأرب ءىش هبشأ ديز لوقو

 باتك نم هيلع صنلا تبثي ام اهنم ءيش ي سيلو ،عمفني م اذه نم ءيش ف سيلف صنلا مدع

 باتكلا مهدمتعم امنإو ،هيلع نودمتعي رثأ نم ةباحصلا دهع يف سيلو .عامجإ الو ةنسالو

 مهدعب نمو ©ثفلسلا نم اهيلع مهعبت نم مهرانم كلسيو مهراثآ دمتعي انإو طقف ةنسلاو

 ملعلا لهأل هيف قبس اميف نيعباتلا رثكأو ،ةمايقلا موي ىلإ ناسحإب مهل نوعباتلا مهف فلخلا نم

 .ىلاعت هللاب فرعأ مهنأل ؛رصبلا لهأ نم مهمدقت نم لوق ءافتقاو ،رثألا عابتا فرعي يأر

 .ةي هللا لوسر هب ءاج امبو ،هباتك ليوأتب ملعأو

 هلثم وهف “}ءيشلا هبشأ اميف :ليقو ،"ايهعمجت ةلعل نيئيش نيب هيبشت وهف سايقلا امأو

 غولبلا نم اهل ريغلا بوجوو ،ةيبصلا ةلأسم يف حهللا همحر- ناهبن وبأ خيشلا ركذ ايك عامجإب
 يف اهرمأ كلمت ال ايهنم الك نإ ثيح نم ةرهاظ امهنيب ةهباشملاف ،تقتعأ اذإ ،ةمألا ىلع اسايق

 )ةنسلاب ةمألل رايخلا ناكف ءامهرمأ اتكلم ةيبصلا تغلبو ةمألا تقتعأ اذإف جيوزتلا ةلاح

 .امهنيب ةعماجلا ةلعلل اهيلع سايقلاب ةيبصللو

 يف ةتباثلا مايصلا ةرافك ىلع ةسيقم اهنأ ءاهبجوأ نم دنع ةالصلا ةرافك يف اذكهو

 .همسقو :(ت) يف )١(

 .(ت) نم تطقس )٢(

 .اهعمجي :(ت) يف )٣(

 .(م) نم تطقس )٤(

 .(ت) نم تطقس )٥(

 .هجيرخت قبس )٦(



 ٩٨ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 نيب ةهباشملل رفس ريغ نم &"”ناضمر رهش يف اراهن دمعلاب ءطولا يف روهشملا ثيدحلا
 وأ ًاراهن ناضمر رهش يف لكأ نم ىلع ةرافكلا بوجوب لوقلا لب ،ةمرحلا كاهتنا يف نيضرفلا

 سقيلو اهيلع صوصنملا ءطولا ةلزان ىلع اضيأ ةسيقم يه امنإ ،هنطو يف ادمع هراهن يف برش

 نم هاري الو هزيجي ال نم هابأو سايقلا ركنأ نإو ءاعيمج نايدألاو ماكحألا باب يف كلذ ىلع
 ةبراغملا ضعبك نيقفاوملا نمو ،ةفرشلملا ةنيدملا هيقف يحبصألا سنأ نب كلام مامإلاك نيفلاخملا

 نم لوقل هجو ال ايك ،ايهلوقل هجو الف هعايشأو ةفينح وبأ مامإلا رثألا "!عابتا نع بغر ايك
 .الصأ يأرلا ركنأ

 عورفلا يف داهتجالاب لوقلا تبث اذإو ،هعياش نمو ،قداصلا رفعج مامإلا نع ىكحي ايك

 :هزاجأ نم دنع لاوقأ ةثالث ىلع وهف ةثالثلا

 هدابع دنعو هللا دنع قح "هلكف هيف هآر امف ،هلهأل هيف يأرلاب لوقلا زاج امنإ :اهدحأ

 | .ضعب نم لدعأ هضعب ناك نإو

 مل اذإ هفالخب لماعلا كلهي ل نكل ،اهنم دحاو يف الإ نوكي ال هللا دنع قحلا نأ :اهيناثو

 .هيلع ردقي ال امم دحأ ىلع فيلكتلا طوقسل هملع ىلإ غلبي
> 

 .نيدلا مكحب

 لوقلا وهو هيلع عمتجي داك اميف هفالخ توبثلو ،هيلع ليلدلا مدعل فيعض يناثلاو

 :بهاذم هيف مهلف هل مهرايتخاو ،هل مهتيطوت ىلعو ،لوعملا ملعلا لهأ عم هيلع وهو :لوألا

 ىلاعت هلل هيف ادهتجم نوكي نأ فالتخالا عضوم يف يأرلاب لماع لك ىلع "نأ :اهدحأ

 .هجيرخت قبس )١(

 .ضعب :(ت) يف )٢(

 .ام :(ت) يف )٣(

 .وهف :(ت) يف )٤(

 .مهنيطوت :(ت) يف )٥(

 .هنأ :(ت) يف )٦(

 



 ثوحبلا ٩٩

 اهذخأ يف سفنلا ةنعأل قلطم الو &رظنلل لمهم ريغ هب ًاذخآو لدعألل ايرحتم ،هنيدلو
 لمعلاو هب لوقلاف ،قحلا عابتا نم ال ىوهلا عابتا نم كلذ نإف ،ءارآلا نم تءاش اميأ ،اهاوهب

 هتقاط ردقب لك نكل ،سابع نباك ،هيف ادهتجم نوكي نأ لك ىلع نإ :مهضعب لاق ىتح لطاب هب

 .رظنلاو ملعلا غلبم يف ال ،طقف داهتجالا سفن يف هعسوو

 رظني نمب ناعتسا الإو ،كلذك هسفنب كلذ يف داهتجالاو رظنلا ىلع ردق نإ هنأ :اهيناثو

 هطابنتسا ىلع رادتقالاو كلذب ةفرعملا هل نمم ملعلا لهأ نم لدعألا يرحت يف هل دهتجيو

 "هزجع عم هيلع وهف ،كلذ هل زيمي نم ىلع ردق نإ يهقفلا داهتجالاو "يرظنلا لالدتسالاب
 ه ش ۔

 هودَر ولو ج :ىلاعت هلوق هيلع لدي امم هنأكو ،هنيد رمأ نم هب هللا هدبعت اميف هب نيعتسي نأ هسفنب

 الإ نوكي ال )طابنتسالاو ه مهتم ةئوطينَتَسي بذلا ةميعل مهتم رمكلايلؤأ كليو لوتلا لي
 ةجحلا مهف ،مهلوقب هيف ذخألاو ،مهيلإ هيف رمألا درب ءافعضلا رمأ دقو ،هب ءايلعلا ءاهقفلا نم

 .مهيلعو مهف هيف

 رمأ يأرلا لئاسم يف ليدعتلا ىلع ةلدألا طابنتساو لدعألا ةفرعمو داهتجالا نأ :اهثلاثو

 هيلع رثعي ال امم وه لب ،ةهقفتملا ريغ عسو يف سيل قاش فيلكتو ‘فيعضلا ةقاط نم جراخ

 مهرثأ نم وأ حيحصلا نيملسملا يأر نم لوقب ذخأ اذإ فيعضلاف ،ةذباهجلا نم نيخسارلا ريغ

 رضاحلا هيقفلاب نيعتسي نأ ةيضق لك يف همزلي الو ،هلايعتسا هيلع قيضي الو هل عساوف زئاجلا
 دق لب ،هدعب نمل هعابتا نسحي احيحص ارثأ هدروأف ،هيف همدقت نمم هيف تبئثأب هلوق سيلف

 رثأ نم هدجو اميف نارمألا ىوتساف سكعلابو ارظن حصأو اميلع رثكأ لوألا نوكي نأ نكمي
 فالتخالا دوجوب يحلا هيقفلا هربخأ وأ حيرص فالتخالا نم لئاوألا نع هل لقن وأ حيحص

 رضاحلا هيقفلا هريغ لدعو ‘فلسلا ءايلع ضعب هلدع امو ،هكيحي اميف ليدعتلا نع تكسو ءهيف

 .رظنلا :(م) يف )١(

 .رظنلا :(ت) يف )٢(

 .هملع :(ت) يف )٣(
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 .طابنتسالا :(م)و(ت) يف )٥(

 .هتابثإ :(م) يف )٦(



 ٧ج يليلخلا ققحملا ةبوجأ ..

 نيرمألا زاوج ىلإ هيف رمألا عجريو ،هليدعت يف ءاهقفلا فلتخا ام مكح همكحف ،فلخلا نم

 .ةلادعلا يف يأرلا نم نييوتسملا مكحك

 هدر نم دب ال يذلا وهف ،ارظن الو الوق مهل فرع الو ،ارثأ ءاهقفلل هيف دجن ال ام امأو

 ،طارصلا ءاوس ىلإ نوداهلا مهو ،طابنتسالا مهريغ ةردق يف سيل ذإ ؛مهيلع هضرعو "مهيلإ
 نم لوقب ذخأ نم كلهي ال هنأ ۔نيرخأتملا نع اريثك عاشو ،نيمدقألا ضعب لاق دق لوقلا اذهبو

 يباحصا!» :ةيم يبنلا لوقب هيلع لالدتسالا يف اوقلعتي نأ رظنلا يف مهلو ،نيملسملا لاوقأ

 .مهلوقب ءادتهالاو ،مهب ءادتقالا سفنب نيدتهم مهايس دقف "»«متيدتها متيدتقا مهياب موجنلاك

 .مهريغل هيف ةرظانم الو "مهسفنأب هيف اداهتجا مهمزلي نأ ريغ نم مهيأرو مهاوتفب لمعلاو

 ىلع مهدجو ،الوقو المع يأرلا لئاسم ىلع مهأطاوتو ةمألا ةملك قابطإ رظن نمو
 نيلمهم كلذب اومسي ملو ، "نيقفتم مهلايعتسا يف هيلع نونوكي نوداكي الو ،نيقبطم هذه

 .نولماع ملعلا لهأ داهتجابو نوكسمتم ةجحلاب مه امنإو ،داهتجالل نيكرات الو ،رظنلل
 هيلع تقلغت اذإ ،لالدتسالا هوجول يوقنملا ءهقفلا فونص يف نقتملا ريرحنلا ملاعلاو

 مكح اهيف وهو ©فيعض ةلأسملا كلت يف وهف ،اهيف لدعألا ةفرعم ىلإ دتهي ملو ،رظنلا باوبأ
 .عسو وأ زاج وأ مزل اميف ءافعضلا

 ال قح ةجحب اهيف لدعألا فرعو ،ةلأسم يف قحلا هجو رصبأ اذإ ّييعلا فيعضلاو

 ام همزلي وأ اهيف هل زوجيو ،اهيف هيقفلا ملاعلا وهف اهيلع لوصألاب لالدتسالا هجوب اهيف باتري

 ةلاح ءارقتسا نم هارأ ام بسحب يرظن يف جرخي يذلاو اذه ،اهيف مهمزلي وأ اهب ءايلعلل زاج
 ثالث ىلع كلذ يف مهنأ اهيف فلتخملا ةيهقفلا لئاسملا يف يأرلاب ذخألا ىلع مهدامتعا ين ءاهقفلا

 :رابتعالا ىنعم يف كلذك هنكل رثألا يف هب حرصملا يف هنيعب اصوصنم اذه دجن مل نإو ،تالاح

 ىلإ اقافتا اوري مل ءالمعو الوق يأرلا نم هجوب ذخألا ىلع اوقفتا ثيح :ىلوألا ةلاحلا

 ليدعتلا ةنحمو رظنلا ةنؤم هيف فيعضلاو ملاعلا ىفك دق هجو اذهف هسفن يف اقح ناك نإو ،هريغ

 .هجيرخت قبس )١(

 .(ت) نم تطقس )٦٢(

 .نيقفنم ةخسن يف )٣(



 ١ ثوحبل ١٠١

 يف قحلا ىلع جراخل هلوق نإو ‘همدعب سابع نبا اهيف لاق يتلا لوعلا ةلأسمك ،حيجرتلا ةقشمو
 ةلزنمب هريص يرمعلا يأرلل اقافو هفالخ ءاهقفلا قافتا نكل حيجن تباث يأرل هنإو لصألا

 يف كلذكو ،هدض ىلع ليلدلا بلطو ،هدايتعا ىلإ ىوتفلا يف ملاعلا جتحي ملو ليلدلاب حوجرللا

 .هيلع ليدعتلا بلطي الو هنع لأسي نم دجن الف ،ءاوس فيعضلاو ملاعلا نم هب لمعلا

 مهنيب ةيوستلا ىري نمل افالخ نيبرقألا ةمسق يف لضافتلاب لوقلا كلذكو
 - باطخلا نبا رمع نينمؤملا ريمأ يأر ىلع ،نينس عبرأب دوقفملا ةلأسم يف لوقلا كلذكو

 لوقلا طسب عضوم انه سيلو ،نيرخآ موق يأرلو هلوق يف دوعسم نبال افالخ -هللا همحر

 .هيلع

 لاق نمل افالخ ثاريملا يف نيجوزلا الخ ام ،ماهسلا يوذ ىلع درلا ةلأسم كلذكو

 ذخألاو ،هيف رظنلا كرت ىلع ءافعضلاو ءايلعلا قبطأ دقو ،هيف "لوقلا عستي باب اذهو {همدعب

 الو نيدت ريغ نم "نيحلاصلا مهفالسأل عابتالا ليبس ىلع مهنم حلاصلا فلسلا هيلع ايب
 .نيلماع وأ نيلئاق هب مه هب هوحضو أ ام فالخب لاق نمل ةئطخت

 نحتمي الف "حلاصلا فلسلل اعبت حيحصلا يأرلا كرت ىلع اوقفتا ثيح :ةيناثلا ةلاحلاو
 .قباسلا ثحبلا اذه يف اهدضب لومعملا لاوقألا هدهاشو ،هب لمعلا وأ لوقلا ةدارإل هيف رظنلاب

 ثيروت مدعب لوقلاكو ةيصولا يف نيبرقألا نيب ةيوستلاكو ،لوعلا يف سابع نبا لوقك
 نم لوقكو ،لاخلا ةلأسم يف رمع لوق نم لصألا يف هنأكو ،”يحبصلا هركذ ،الصأ ماحرألا

 .لوق ىلع ءارقفللو ،لاملا تيبلف ةبصع نكت مل نإ ماهسلا يوذ نم يقب ام نأ ىري
 نم مهريغو مالعألا قافتاف قحلا ةرئاد نع جرخت ال تناك نإو ءارآلا هذه لثمف

 ىنعم يف هب دتعي ال ام مكح يف اهنأل ؛نذؤم اهيف رظنلاو اهب لمعلا كرت ىلع مالسإلا ءافعض
 لثم ةروكذملا لئاسملا هذه لثم يف يأرلا نم زاج ايب ذخألا دارأ نمل لدعألا بلط نم هب رومأملا

 )١( .وهف :(ت) يف "

 .(ت) نم تطقس )٢(

 .فيرعت قبس )٣(

 .اهنأب :هلعل ملسم وبأ خيشلا لاقو اهنإف :(م)و(ت) يف )٤(



 ١٠٢ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 لاق نم لوقو ،ةيبصلا جيوزت يف ديز نب رباج يأر وحن اذه نم برقيو ،اهيلع لاوقألا هذه
 .اضيأ رباج نع ضعب هاكح دقو ،دحاو هنأ ةظفلب "ثالثلا قالطلا يف

 هيف ضراعت يذلا وهو نيلصفلا نيذه نع حيحصلا يأرلا نم جرخ ام :ةثلاثلا ةلاحلا

 نم قبس ام ىلع لدعألا بلطل ،هيف رظنلا طرشب هب ذخألا زاوج ي ءاهقفلا فلتخاو "رظنلا

 دارأ اينإ : لوقأف كلذ يل هلا رسي نإ هنم ائيش ركذأ نأ يلعلو مومعو صوصخ يف نكل ،لوقلا

 نم نوكي نآ امإ :نيرمأ دحأ نم هل دب ال هيف يأرلاب فلتخم نم هب ذخأي نأ لمعلاب ىلتبملا

 باصأ دقف ،هب لمعف يأرلا نم لدعألا رصبأف ىلاعت هللا نيبو هنيب اميف هب دبعتملا يف نيدلا ىنعم

 .مكحلا يف هيلع ايب ىتأو ،قحلا لصفم

 الو هنم طوحألا وه ايب ذخألا ءاش نإ لدعألا كرتي نأ عضوملا اذه ي هل زوجي نكل

 اذه يف هل زاج فيك رظناف هيلع نكي ل نإو لمعلا هب امم طايتحالا نأ افالتخا اذه ف ملعأ

 لدعألا كرت هل زيجأ ابرلو همومع نم صوصخ وهف هريغب ذخألاو لدعألا كرت عضوملا

 عبسوتل ا ىلإ ةيعاد ةقشم وأ ،ةئجلم ةرورضل اهيلإ ةجاحلا عضوم يف ةصخر هنود وه امب ذخألاو

 .صخ تلا نم زاج امب
 الو نايسن ريغل هنطو يف ادمع هلك ناضمر رهش رطفأ دق دبع ىلاعت هللا ىلإ بات :لاثم

 ام يردن الو ىرثألا هب ءاج الوق رشع ةثالث ىلع ةلأسملا هذه يف ءاهقفلا يأر ضراعت دقو كرذع

 دحاو ضرف هلك رهشلا نأ لدعألا نأ كلذب ىلتبملا ىأرف ريسلا نم هدجن مل اميف اهيلع داز

 عم طاتحي نأ ىأر هنكل "روهشملا ثيدحلا نتم يف روكذملا بيترتلا ىلع ةدحاو ةرافك هيلعف

 ام وأ هسفنل ًاطايتحا ،ةدح ىلع رهشلا نم موي لك نع رفكي !نأب ءاضيأ هلك رهشلا لدبب كلذ
 يهنملا لاملا ةعاضإ باب نم وه سيلف همزلي ال ناك نإو ،هنم عنام الف باب : اذه ىلع داز

 .نيدلا ف ولغلا نم الو اهنع

 .ثالثلل :(م) يف )١(

 .زاوج :(م) يف )٢(

 .هجيرخت قبس )٣(

 .نأ :(م) يف )٤(

 



 ١ ثوحبل ١٠٣

 طاتحي نأ دارأ ينإو ،هيلع هموزل ىري الو هيف فلتخم دحأل نايض هيلع بجو ول اذكو
 نمم ىلتبملا نأ انردقو ،هلام يف قاقحتسالا ةهج نم كلذ نم هل عنام ال ثيح هئاضقب هسفنل

 فعضل مايصلاب كلذ عيطتسي ال هنأ الإ ،ةرافك موي لكل هيلع ةرافكلا موزل يف لدعألا ىري

 ىتاأل ‘فططشلا اهفلكو ةقشملا اهمزلأو هسفن دهجأ ولو لام ةلقل ماعطإلاو قتعلاب الو ،لاح

 .ائيشف ائيش ولو كلذ ىلع

 نأ بحي ايك هصخرب ذخؤي نأ بجي هللا نإو رسع هيف سيلو رسي هللا نيد نإ :لاق هنكلو
 لدعأ لوألا ناك نإو هسفن يف ارذع ةدحاو ةضيرف رهشلا نأب لوقلا ىري ناكو همئازعب ذخؤي

 هيزجت ةبوتلا نأ ""ىأر] نم لوقب وأ هسفن ىلع ةقشملا لاخدإ فوخ هب صخرتف ،هرظن يف
 لوألا نأ ىري ناك نإو ،ةرورضلا ققحت عم هب صخ زتف ،هلامجإ يف حيحصلا ثيدحلاب اكسمت

 .عسوأ ةرضملا ققحت عمو ةقشملا فوخ عم ،هب صخ تلا هيلع قيضي الف لدعألا وه

 يأرلاو نيدلا رمأ نم عسوألاو لهسألاب ذخألا ”ةحابإب الإ ةصخرلا ىنعم سيلو

 "هتصخر اولبقتف هللا ةصخر يه» :لاقو ةصخر رفسلا ةالص ةت يبنلا ىمس دقف اعيمج

 .تخسن مث مايأ ةثالث اهيف انل صخر ةي يبنلا نأ ةعتملا ين اولاق مهنأ وجرأو

 نم نيملسملا لوق نم ءاش ايب ذخألا يف فيعضلل عسوت نم هيلإ بهذ ام تفرع دقو

 .يأرب ىري :(ت) يف )١(

 ةحابإلا :(ت) يف )٢(

 :باتك يف يئاسنلاو ۔(١٧٥١) اهرصقو نيرفاسملا ةالص :باب نيرفاسملا ةالص :باتك يف ملسم جرخأ )٢(

 )٣٠٤٥(. ءاسنلا ةروس نمو :باب ،ريسفتلا :باتك يف يذمرتلاو )١٤٣٢(، رفسلا يف ةالصلا ريصقت

 ريصقت :باب سةالصلا :باتك يف هجام نباو )١١٩٩(0 رفاسملا ةالص :باب ،ةالصلا :باتك يف دواد وبأو
 نأ حانج مكيلع سيل» باطخلا نب رمعل :تلق :لاق ةيمأ نب ىلعي نع )١٠٦٥( رفسلا يف ةالصلا
 هنم تبجع امم تبجع :لاقف سانلا نمأ دقف «اورفك نيذلا مكنتفي نأ متفخ نإ ةالصلا نم اورصقت

 ملسمل ظفللاو .'هتقدص اولبقاف مكيلع اهب هللا قدصت ةقدص» :لاقف كلذ نع ني هنلا لوسر تلأسف

 .حيحص نسح ثيدح اذه :يذملا لاقو

 :لاق هيبأ نع ةملس نب سايإ قيرط نم )٢٤٠٤( ةعتملا حاكن :باب ،حاكنلا :باتك يف ملسم جرخأ )٤(

 .ںاهنع ىهن مث اثالث ةعتملا يف ساطوأ ماع ةي هللا لوسر صخر»



 ١٠٤ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 .عسوأ هيف رمألاف رظن ريغ

 نم لدعألا نآ ىأر نإف مانألا نم مصخ هل اميف ماكحألا يف يأرلا لاجم نوكي نأ امإو

 مكح ولو ،هيف همكاحي الو هذخأ هل زجي مل هل ال همصخل هنوك ،هيف عزانتملا "هقحلا كلذ يف يأرلا

 ىأرو مصخلا هب كسمت نإف همصخ قح هنأل ؛مكحلاب هيلع هذخأ هل زجي مل لدع مكاح هب هل

 هنوك لدعألا ىري اذهو ،اذهل هنوك لدعألا نأ مصخلا ىأرو ،هقح وهف هل هنأ هيف لدعألا نأ

 الك نأب ،ةفرعملا دعب ايهنم يضارتلا ىلع هيف احلطصي نأ الإ هذخأ ايهنم دحاول زجي مل كلذك

 .هيلإ هنم ءعىربو همصخ هاري ايهنم

 هيف نايصخ ايهف ،هبحاص نود وه هل هنوك هعم لدعألا نأ هيف ايهنم لك ىري ناك نإف

 نم وأ ،نيدلا ءايلع نم ملاع وأ ،يلاو وأ ضاق وأ مامإ نم نيملسملا ماكح ىلإ هيف هب ناعجري

 جرخي ملام همكح اهمزلي ام هيلع هرمأ زوجي نمم !وهو امهنيب يكاح ايهنم يضارتلاب هنابصني
 .لاح ىلع ًادحأ مزلي ال لطابلا نإف ،قحلا نع

 كلذ نوكي نأ نم ولخي الف ايهنم يضارتلاب ءيش ىلع احلطصي ملو] ءالؤه مدع نإف

 .هنم هعازتنا ىلع هربج رخآلل سيلف امهدحأ دي يف ![وه ناك نإف ال وأ امهدحأ دي يف ءيشلا
 ايب مصخلا ىلع هسفنل ايكاح نوكي نأ عضوملا اذه يف هل سيلو ،رسقلا هجو ىلع هدي نم هذخأو

 نأ الإ زاج ام ىلع ديلا هيف هل تتبثو ،هضبق هل زاج دقو ،هلثم هيف هنإف مكحلا يف لدعأ هاري

 .هيف فلتخملا يف همكح همزلي نم مكح هنم هعزتني

 هل زاج ايب هذخأ حيبتسيف هيف كسمتي نأ ايهنم لكلف ،تبثت دي هيف امهدحأل نكت مل نإو
 .تباث مكحب قح ةجح هنم هعنمت مل ام ،يأرلا نم

 عيمج يف عقت دق يه لب ،ثاريملا ي اهيف فلتخملا ماحرألا لئاسمك بابلا اذه لاثمو

 .يأرلا نم :(ت) يف )١(

 .(ت) نم تطقس )٢(

 .ءايلع :(ت) يف )٣(

 .امهو :(م) يف )٤(

 .(ت) نم تطقس )٥(



 ثوحبلا ١٠٥

 اميف قحلا نإو "كلذ ريغ ىلإ "قتعلاو حاكنلاو عفشلاو ،تاراجإللاو عويبلا نم ماكحألا لئاسم

 امو تانايضلا نم لوهجم وأ مولعمل هتمذب قلعتي امم هملع مدعل وأ هبر ةبيغل مصخ هيف هبلاطي ال
 نم عساولاب وأ لدعألاب وأ ،عنام ال ثيح !آ طوحالاب ذخألا ين] هيلإ هيف يأرلاف ،اههبشي
 عضوم يف يأرلا نم ءاش ايب ذخألا زاوجل وأ ةرورضل وأ ثكلذ ىلإ ةجاحلا عضوم يف ةصخرلا

 .لوق ىلع لدعألا ةفرعم نع وه هفعض عضوم يف وأ ،لدعلا يف يواستلا

 يف ةيواستملا مكحك يدنع اميف اهمكحف ،حجرملا نبي ملو ،اعوبتم ارثأ ةلأسملا تناك اذإو

 مهرد وأ لوق ىلع نيمهرد ىلإ نيبرقألا ةيصو يف ةميقلا عطق ةلأسمك ،لاوقألا نم لدعلا

 رخأ لاوقأ عم "عبار لوق يف مهرد فصن وأ ،ثلاث لوق يف مهرد وأ رخآ لوق يف فصنر]

 الو باتك نم رخآلا ىلع امهدحأل احجرم ملعن الو ةيرظن ةيداهتجا رمآلا رهاظ يف "[اهلك

 .زئاج يأرو عوبتم رثأ ىلع دمتعا دقف مساقلا ذخأ امهيأف .عامجإ الو ةنس

 يف صن بوجول يعدم ال ذإ ؛ديدحتلا مدع اهيف لوصألا بسحب رظنلا حيحصلاو
 ةياغ ىلإ اهيف لئاق لك دمتعاف ءيش لك ين اهيلإ عجري ةياغ نم دب ال نكل ،عامجإ الو كلذ

 اهعم يأرلا يف لخادو ءاهنم ضعب وه اهلك لاوقألا نيب ناكو ،ةرثكلا وأ ةلقلا يف اهيلإ عجري
 .عامجإلاب هلثم وهف ءيشلا هبشأ امو 5اهب اهيبشتو 5اهيلع اسايق

 يرحت الإ عضوملا اذه يف هل سيلف نيمصخ نيب ايكاح يأرلاب ذخآلا ناك نإ امأو

 ءيش رظنلا نم هل سيلو ىوه عابتاب الو ىمع ىلع مكحلا زوجي ال ذإ ؛طقف هب ذخألاو لدعألا

 نأل ؛اروج همكح ناك الإو ،ةريصب نع لدعلا لامعتسا هيلع امنإو ةداوه الو )طايتحالا يف

 ةفرعم ىلإ همهف غلبي ملو هتفرعم ترصق اذإ معن ؤ كش الو روج وهف لدعلا نع جرخ ام
 ىلع هلوقب ذخأيف ،ملعلا لهأ نم لدعألا هيف رصبي نمب كلذ يف نيعتسي نأ هل زاج ،لدعألا

 .ربتعم سايق نم وأ رثأ حيحص وأ رظن نم هلدع هللا هيري ىتح هب مكحلا نم رذتعا الإو ،يأر

 .طوحألا يف ذخألاب :(م) يف )١(
 .ةرورضلا :(م) ف (٢)

 .(م) نم تطقس )٢(

 طايتحا :(م) يف )٤(

 .ذإ :(م) يف )٥(



 ٧ج يليلخلا ققحملا ةبوجأ

 الإ حصي ال داهتجالاو رظنلاو ،داهتجاب الإ نوكت ال هريغ نم لدعألا ةفرعم نإف

 رسعي عساو رحب اذهو "حيحص رثأ وأ عامجإ وأ ةنس وأ باتك نم ليوأتلاب جرخت تامدقمب

 ليوأتلا يف هوجولا ضراعتب فالتخالا أشنم اهنم فرعي الاثمأ هنم ركذأ ىنكل ،هيف ضوخلا

 .زيزعلا باتكلا صن نم

 قفارملا لإ مكيدتآَو مُكمحوَجُؤ اوثيغاأت ل :ىلاعت هلوق ءوضولا ةلأسم يف هلاثمف
 ىلع افطع مكلجرأ نم م اللا بصنب ءىرق ) ه نيبعكلا 1 مُكَتَجرأو مكسور أ ح م و

 ضراعتل اهحسمو لجرألا لسغ ف فالتخالا تبثف سوؤرلا ىلع افطع اهرجبو ،هوجرولا

 :ناعمل لدعألا وهف حجرأ لسغلا نإ :اولاق نكل نيتءارقلا

 هاكح نإو ،اهيف هريغ توبث اوركنأ دقو & انباحصأ دنع ةنسلا يف تباثلا هنأ :اهدحأ

 .اهيف مهريغ

 ىلعالإ يتأي ال حسملاو ،اعيمج حسملاو لسغلا ىلع يتأي هنإف طوحأ لسغلا نأ :اهيناثو

 . نيهجرولا دحأ

 نم وهو "قفارملا ىلإ يديألا ديدحتل نيبعكلا ىلإ هنوك وهو هتدئافب هديدحت :اهثلاثو

 هركذ رخأ اهنإو نايبلا عمجم بحاصو يرشح زلا كلذ ىكح دقو مهلوق يف لسغلا صاوخ
 :لاوقأ ىلع اهيف رجلا اولوأتو ،بيترتلا ةدافإل

 .لسغلا نع ةرابع حسملا نأ :اهدحأ

 .فيفخلا لسغلا هنأ :اهيناثو

 :راوجلا ىلع فطعلا :اهثلاثو

 )١( ةيآلا :ةدئاملا )٦(.

 (٢) هضرفو ءوضولا بادآ يف :باب ةراهطلا :باتك يف عيبرلا مامإلا هجرخأ )٩٢( نع ةديبع يبأ قيرط نم

 نم مادقألا نوطبل ليوو رانلا نم بيقارعلل ليو» :لاق ةلي يبنلا نع سابع نبا نع ديز نب رباج
 .ها .اهلسغ يف غلابيو ءاملاب كرعت نأ ةلي يبنلا كلذب دارأ :عيبرلا لاق رانلا

  

 



 ١ ثوحبل ١٠٧

 ةدارإل حسملا ىلع فطع ءاملا يف فارسإلل ةنظم لجرألا لسغ ناك "امل هنأ :اهعبارو

 .يرشخغزلا هلاق " سخلا يف داصتقالا

 .ةعتملا ةلأسمك هتوبثو هخسن يف فلتخا ام :يناثلا لاغملا

 ل :هلوقب اهلسغ بجيف هجولا نم يه :ليق ،ءوضولا يف نذألا ةلأسمك :اهنلاثو
 .ه مكسور اوخحسمأو ل :ىلاعت هلوق اهلمشيف سأرلا نم يه :ليقو ،ه مُكَحوَجَؤ أوسا
 .اهدحو ةنس يه :ليقو ححسميف سأرلا نم اهنطابو ،هجولا نم اهرهاظ :ليقو

 قاصلإ دارملاف ،قاصلإلل ءابلا نإ :اولاق ه مكسور اوحسمآَو ج :ىلاعت هلوق :اهعبارو

 هنأل ؛هباعيتسا بجيف هب ""[حسملا قصلم امهالك هبعوتسم وأ هضعب حسامو سأرلاب] حسملا
 سأرلا فصن )ردق هنم مدقملا نم وأ ،لوق ىلع بلغألاب ايكح هرثكأ وأ لوق ىلع طوحألا

 حسملا مسا هيلع عقي ام لقأ وأ سماخ لوق يف هعبر وأ عبار لوق ىلع هثلث وأ ،ثلاث لوق ىلع

 يف هيزجي تارعش ثالث حسم وأ ،عباس لوق يف عبصأب وأ سداس لوق يف ادعاصف نيعبصأب
 .ريثكلاو ليلقلاب قاصلإلا ريدقت يف ليوأتب هلك فالتخالا اذه ًأشنمف ،نماث لوق

 ةنلوملاو اهيلع بلصلاو نيكسملاو ءارشلل ثَكَدَصلأ امَتِإ ج :ىلاعت هلوق :اهسماخو
 مهأ يفف مهريغ ىلإ اهادعتت ال يأ ةيناثلا فانصألا ىلع تاقدصلا مسقت :ليق :1 ةولف

 تعقو مهيأ يو ،مهريغ ىلإ مهادعتت ال يأ شيرق يف ةفالخلا نإ :محلوقو ‘'تأزجأ تعقو

 .تزاج

 .(م) نم تطقس )١)

 .(ت) نم تطقس )٢(

 .(ت) نم تطقس )٣(

 .و :(م) يف )٤(

 .دقو :(م) يف )٥(

 )٦( ةيآلا :ةبوتلا )٦٠(.

 )٧( .(ت) نم تطقس



 ١٠٨ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 نأ يلبق نم َنُهوُمُتقَلَط نإو إ :ىلاعت هلوقك هب دارملا يف فالتخالا عقو ام :اهسداسو
 ةَدقُع وديب ىلآ أوُمتيأ كشن نأ ال مع ام ضيق ةميق ةنك تضف ذو َةُهوُسَت ح { و ء 2 22 > حوإ مه ۔۔۔ ۔۔۔ عه 2 ۔۔ے ر ء .هم

 :ليقو ،هب ةأرملا نذأت مل ولو زئاج هوفعو يلولا وه حاكنلا ةدقع هديب يذلا نإ :ليق "".( جاكتلأ

 نهضعب ىلإ غولبلا ةزعل رذعتي ابلاغ نهيلإ لصوتلا ناك امل هنكلو هريغل قحلا نأل ؛اهرمأب زئاج

 ."اهنع هب ربع اميف اهماقم يلولا ميقأ
 لوألاو ،قادصلا متي مل نإ هوفعو "جوزلا وه حاكنلا "ةدقع هديب يذلا نإ :ليقو

 هني هل دولوملاو إ :هلوق دعب( كلد لثم ثراولا لَعَو ل :ىلاعت هلوق يف عقو اذه لثمو 6رهظأ
 اهنم ثراولا :ليق ه كل لثم ثياولآ َلَعَو ز :هلوق ىنعم يف اوفلتخا "اه يورتللي نهوك
 .بألا توم دعب هعاضرإ اهيلعف مألا يهو ةصاخ نيوبألا نم يقابلا يأ

 هعاضر ةرجأ بجتف امومع يبصلل ثراولا وه هنأل ؛هسفن "دلاولا وه ثراولا :ليقو

 يأ ،دالوألاب صوصخ "كلامو يعفاشلا دنع وهو يبصلا تام اذإ هثري نم ىلع هتقفنو

 .ةبصعلاب صتخم نيرخآ دنعو ةدج وأ مأ وأ دج وأ بأ نم هدلو نم

 ! جوأ آم يندجأ ةل رق » :ىلاعت هلوقب اهيف فلتحم ةنسب صتخي ام :اهعباسو

 )١( ةيآلا :ةرقبلا )٢٣٧(.

 .(م) نم تطقس )٦٢(

 .(م) نم تطقس )٣(

 .حوزلا :(م) يف )٤(

 )٥( ةيآلا :ةرقبلا )٢٣٣(.

 .دلولا :(ت) يف )٦(
 نب كلام مامإلا هخياشم نم ه٠٥١ ةنس دلو ةيعفاشلا مامإ يشرقلا سابعلا نب سيردإ نب دمحم وه )٧(

 مألا باتك هل مهريغو روث وبأو لبنح نب دمحأ مامإلا هنع ذخأ ةكم يتفم يجنزلا دلاخ نب ملسمو سنأ

 ١/ ٢٦٩. .ىركلا ةيعفاشلا تاقبط ةمدقم :رظني .ه٤٠٢ ةنس يفوت ةلاسرلا باتكو

 جرعألا ديمحو قداصلا رفعج نم عمس يكلاملا بهذملا مامإ يحبصألا كلام نب سنأ نب كلام وه )٨(
 ةئامو نيعبسو عست ةنس يفوت هقفلا يف ىربكلا ةنودملا هل يعفاشلا هتذمالت نم نيرخآو ليوطلا ديمحو

 ٧/ ٦. لامكلا بيذهت :رظني .عيقبلاب نفدو نوراه مايأ يف

  

 



 ثوحبلا ١٠٩

 بلخ يذ لك ليلحت ىري نم لوقل "[يمدكلا ريبكلا] خيشلا اهب جتحا هه همعل رط
 اهب ةفارو ابدأ اهموحل لكأ نع يهنلا درو :لاقو ،عابسلا نم بان وأ ريطلا نم
 تضراعتف اهموحل لكأ مرح ةي يبنلا نإ :دمحم وبآ خيشلا لاقو ؤاميرحت ال اناسحتساو
 .ناخيشلا فلاختو ،ناتياورلا

 دهش نَمَق ل :ىلاعت هلوقك هيف ةمألا تعزانتو ،هليوأت ةحص يف فذحلا ردقي ام :اهنماثو
 رسرس اك .م. ث 2 ے ے س

 ةدعف ءىرقو ه َرَحأ ماكحأ نم ةَدمقرَمَس ن لعو اًسيرَم داك نَمَو ةمي َرَهَلأ مكنم

 هيف راطفإلا نإ :ليق .عفرلا ةءارق يف ةدع هيلعف وأ ،مايآلا نم ةدع مصيلف هريدقت ©بصنلاب
 هيلعف رطفأف :لصألاو فوذحم ريدقت :ليقو ،هيلع امم هنآل ؛مزال :ليقو موصلا زوجيف ةصخر

 دمتعا اذه ىلعو ،اهعم فوذحم ىلع فطعت دق اهنأ ةفطاعلا ءافلا صاوخ نم نأل ؛ةدع
 وه

 ز ةَكدَص ؤ رايم نم ةيذْيَد ۔ديأت نت ىتآ تي قأ اًسيرَت مكنم ناكمإل :ىلاعت هلوق هريظنو ،انباحصأ
 ه. ےم م

 )١( ةيآلا :ماعنألا )١٤٥(.

 .ريبكلا يمدكلا :(م) يف (٢)

 :باتك يف ملسمو )٥٥٣٠(، عابسلا نم بان يذ لك لكأ :باب ديصلاو حئابذلا :باتك يف يراخبلا )٣(

 ين دواد وبأو )٤٩٦٥( ريطلا نم بلغو عابسلا نم بان يذ لك لكأ ميرحت :باب .حئابذلاو ديصلا

 لكأ ميرحت :باب ديصلا :باتك يف يئاسنلاو )٣٨٠٦٢(0 عابسلا لكأ نع يهنلا :باب ،ةمعطألا :باتك

 بلخم يذو بان يذ لك ةيهارك يف ءاج ام :باب ةمعطألا :باتك يف يذمرتلاو )٤٣٣٦(« عابسلا

 يبأ قيرط نم )٣٢٣٢( عابسلا نم بان يذ لك لكأ :باب ،ديصلا :باتك يف هجام نباو )١٤٨٦((

 .'عابسلا نم بان يذ لك لكأ نع ىهن ةي يبنلا نأ» ينشخلا ةبلعث

 ةديبع يبأ قيرط نم )٣٨٧( بارشلاو ماعطلا بدأ :باب ،ةقدصلاو ةاكزلا باتك يف عيبرلا مامإلا جرخأ )٤(

 نم بلاخم يذو عابسلا نم بان يذ لك لكأ» :لاق هنأ ةلي يبنلا نع ةريره يبأ نع ديز نب رباج نع

 لكو عابسلا نم بان يذ لك لكأ ميرحت :باب .حئابذلاو ديصلا يف ملسم اضيأ هجرخأو ،'مارح ريطلا
 نباو )٤٣٣٥(، عابسلا لكأ ميرحت :باب ديصلا باتك يف يئاسنلاو )٤٩٦٩(( ريطلا نم بلحم يذ

 )٣٢٢٣٣(. عابسلا نم بان يذ لك لكأ :باب ديصلا :باتك يف هجام

 )٥( ةيآلا :ةرقبلا )١٨٥(.

 .ةفطاقلا :(ت) يف )٦(



 ٧ج يليلخلا ققحملا ةبوجأ . ١١

 . ووي
 4 كس

 ع

(١( 

 مايصلا نأ ىلع انباحصأ اهب جتحا هه مكربخ اوموُسَت نأو إ :ىلاعت هلوق :اهعساتو
 :هوجو ةعبرأ ةفيرشلا ةيآلا يفو ،راطفإللا نم ريخ هيلع ةردقلا عم رفسلا يف

 .يرشخمزلا هزوجو عئاش اهب جاجتحالاف ضيرملاو رفاسملل باطخ اهنأ :اهدحأ

 اهم جتحي الف كلذل كفبصنتب ءىرق دقو شةيناثلا ةيآل ١ ف ناضمر رهش امل ومقعم نأ : اهيناثو

 .رفسلا يف موصلا ةيلضفأل

 :مهل لاقو ماعطإلاب "ةيدفلا ف مهل صخر دقو هنوقيطي نيذلل باطخ اهنأ :اهثلاثو

 .هلك كلذ خسن "مث( مُكَلربَحاوموُسَت نآو ل

 .ةدودعملا مايألا مايص يف يه امنإو ناضمر رهش ريغ مايص ين اهلك ةيآلا نأ :اهعبارو

 تخسن مث رجاه امل ةلي يبنلا ىلع نهمايص بتك رهش لك نم مايأ ةثالثو ءاروشاع يهو
 :ىلاعت هلوق عم رفاسملاو ضيرملل ةصخرلا ركذ رركت اذهلو اهب ةجح الف اهلك ةخوسنم ةيآلاف

 مايأ نم لدبلا ىلع ناضمر رهش بصن زوجيو هي نارملا هيف لزنأ ئذلأ تاكعَمَر زهت
 . تادودعم

 ;ةليوأت مكمي اَمَو ج :ىلاعت هلوقك لصفلاو لصولا ثيح نم هيف فلتخا ام :اهرشاعو

 ملعي ال» :لاق ىلاعت هللا مسا ىلع فوقولا مزلأ نمف "ه ۔وپ اتماع ةولوثَي ليلا ف ةوخالاو ةلآ الإ
 نإ» :لاق لصو نمو ءاهب انمآ نولوقي ملعلا يف نوخسارلاو» فنأتسا مث «هللا الإ هليوأت

 ىنعم يف اوفلتخا نكل دئاقعلا لئاسم نم ةلأسم يهو .اهليوأت نوملعي ملعلا يف نيخسارلا

 )١( ةيآلا :ةرقبلا )١٩٦(.

 )٢( ةيآلا :ةرقبلا )١٨٤(.

 )٣( .ةيردقلا :(ت) يف

 )٤( .دق :ةدايز (ت) يف

 )٥( ةيآلا :ةرقبلا )١٨٥(.

 )٦( ةيآلا :نارمع لآ )٧(.

  



 ١ ثوحبل ١١١

 ةراشإ هانعمو جذومن اذه ،هيلع دمتعي لصأ ىلإ بهذي مهنم لك اضيأو ،هلوق ىلع هليوأت

 نم طابنتسالاب ليوأتلا ثيح نم وه امنإ يأرلاب فالتخالا لصأ نأ ىلع اهيبنت ،هيلع هساقيل
 اذهب ىفكو ،دفنت ال يتلا هللا تايلك اهنأل ؛ةتبلا نكمم ريغ ءيش يف هرصحو ،ةنسلاو نآرقلا ظفل

 .اعيمج نيلصألا ف هيلع سايقلا

 يف ثيدحلا مكحو ٨هانلق امل دهاشلاك نوكيل ثيدحلا ظافلأ ضعب انه دروأ نأ يلعلو

 هللا ءاش نإ حيضوتلا ديزمل هنم ائيش درون اينإو ءاوس هريغو خوسنملاو خسانلاو ىنعملاو ظفللا
 .ىلاعت

 رخآلاب امهدحأ خسن هيف حصي ملو ،رثكأ وأ ناثيدح هيف ضراعت ام :لوألا هجولاف

 .ةلغلا در هيلع :ليقف هنم لغتسا امدعب هوحن وأ بيعب هدر اذإ ةلغ هيف امل يرتشملا ةلأسمك

 .هيلع در ال :ليقو

 ."رمت نم اعاصو اهدر» :ةي يبنلا لاق ءةارصملا ةاشلا ثيدحب نولوألا جتحا

 ام هلف الغم نمض نم» :ثيدحبو نامضلاب جارخلا» :ةي هلوقب نورخآلا جتحاو
 عيبلا توبثب :ليقو ،امهداسفب :ليقو ،ايهتوبثب :ليق طرش ىلع عيبلا دقع ةلأسمكو لغأ

 .ثيدحب هل جتحي لوق لكو ‘طرشلا نالطبو

 عيبلاللق يبنلا هيف تبثأ ةريرب ثيدحف ليصفتلاب اهيف لاقف ثيداحألا ربتعا ضعبو

 طرش اذإ جوزلا وأ ءطولا مدع هيف تطرش اذإ ةجوزتملاك لصألا هتفلاخمل طرشلا لطبأو

 .سايقل :(م) يف )١(

 عيب ميرحت :باب ،عويبلا :باتك يف ملسمو )٢١٥٠(، ةذبانملا عيب :باب عويبلا :باتك يف يراخبلا هاور )٢(

 .ةريره يبأ قيرط نم )٣٧٩٤( هيخأ عيب ىلع لجرلا

 نميف :باب سةراجإلا :باتك يف دواد وبأ هجرخأ !نايضلاب جارخلا نأ ىضق ةلي يبنلا نأ» ةشئاع نع )٣(
 .عويبلا :باتك يف يذمرتلاو .نايضلاب جارخلا :باب ،عويبلا :باتك يف يئاسنلاو )٣٥٠٨( ادبع ىرتشا

 يف هجام نباو .ها .حيحص نسح ثيدح اذه :لاقو )١٦٨٩(، دبعلا يرتشي نميف ءاج ام :باب
 )٤٣ ٢٢(. نايضلاب جارخلا :باب ،تاراجتلا :باتك

 .هدجن مل )٤(



 ١١٢ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 ىلإ هرهظ طرتشا هنأل ؛طرشلاو عيبلا هيف زيجأ "رباج ثيدحو "نارح امهو هنع دلولا ءافتنا

 دقف هتايح هانكس طرتشاو هراد عاب نم فالخب هيف ررض الو مولعم تقؤم طرشلاف ةنيدملا

 يهنملا ررغلا نم بيرق وهو ءادبأ كفنت ال ةلاهج نم هب امل "طرشلاو عيبلا نالطب هيف يور
 .سكعلاب وأ مولعم نم لوهجم ىنثتسي نأ وهو "!اضيأ هنع يهنملا اينثلا عيب ،هنع

 اهجارخ نم ءزجب ضرألا ءارك يهو 8}ةرباخملا نع م يبنلا يهنك :يناثلا هجولا

 ربيخ ثيدحب هخسنو ثيدحلا توبث يفو ،عنملاو ةزاجالا ي ءاهقفلا فلتخاو ؤعبر وأ ثلثك

 .اهتلغ فصنب اهلهأ ىلإ اهدرو

 ٦ 'نمضي ل ام حبرو . 'ضبقي ل ام حبر نع ك ىبنل ىجن :مهلوقك :ثلاثلا هجولا

 نبا قيرط نم )٥٧٠( مقرب طرشلا عيبو رايخلا عيب يف :باب .عويبلا :باتك يف عيبرلا مامإلا هجرخأ )١(
 سيل وأ هنمث هدنع سيلو نيدلاب ىرتشا نم :باب ضارقتسالا :باتك يف يراخبلا هجرخأو سابع

 يذمرتلاو )٤ ٤٠٧(. هبوكر ءانثتساو ريعبلا عيب :باب {ةاقاسملا :باتك يف ملسمو )٢٣٨٥(0 هترضحب

 عويبلا :باتك يف يئاسنلاو )١٢٥٧( عيبلا دنع ةبادلا رهظ طارتشا يف ءاج ام :باب .عويبلا :باتك يف

 .هللا دبع نب رباج قيرط نم )٤٦٥١( طرشلاو عيبلا حصيف طرشلا هيف نوكي عيبلا :باب

 )٢( طرشلا عيبو رايخلا عيب :باب ،عويبلا :باتك يف عيبرلا مامإلا هجرخأ )٥٧٠(.

 )٣( ةنبازملاو ةلقاحملا نع يهنلا :باب ،عويبلا :باتك يف ملسم هجرخأ )١٥٣٦(.

 :باتك يف ملسمو )٢١٩٦(، اهحالص ودبي نأ لبق رايثلا عيب :باب ،عويبلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ )٤(

 عويبلا :باتك يف دواد وبأو )٢٨٨٩( ةرباخملا نعو ةنبازملاو ةلقاحملا نع يهنلا :باب ،عويبلا

 ،تاراجإلا :باتك يف هجام نباو )٢٣٧٠( اهحالص ودبي نأ لبق رايثلا عيب يف :باب ثتاراجإلاو

 .هللا دبع نب رباج قيرط نم )٢٢١٨( ةحئاجلا نينس راهثلا عيب :باب
 .ضبقت :(م) يف )٥(

 ءاج ام :باب ،عويبلا :باتك يف يذمرتلاو )٤٦٤٣(0 عيبو فلس :باب ۔عويبلا :باتك يف يئاسنلا جرخأ )٦(

 سيل ام عيبي لجرلا يف :باب ،ةراجإلا :باتك يف دواد وبأو ۔(٨٣٢١) كدنع سيل ام عيب ةيهارك يف

 ملام حبر نعو كدنع سيل ام عيب نع يهنلا :باب تاراجتلا :باتك يف هجام نباو )٤ ٣٥٠(\ هدنع

 فلس لحي ال» :لاق يي هللا لوسر نأ هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع قيرط نم )٢١٨٨( نمضي

 :يذمرتلا لاقو دواد يأل ظفللاو كدنع سيل ام عيب الو نمضت ل ام حبر الو عيب يف ناطرش الو عيبو

 .حيحص نسح ثيدح



 ١ ثوحبل ١٣

 عم لمتشي هنإ :ليقف هادع اميف اوفلتخاو ،نزو وأ ليكب عيب ييف كلذ ىلع ءاهقفلا قفتاو :"ليق

 جورخب :ليقو ،لوصألاو ناويحلا جورخب :ليقو لوصألاو ناويحلاو ضورعلا كلذ

 :لوصألا يف ليق هنأ الإ لكلل لومشلا رهاظلاو ،ءيش لك يف هدارطاب :ليقو ،اهدحو لوصألا

 نع يمهنلا توبثل هروضح طرتشي نأ ناويحلا يف يغبنيو ،ضبقلا ماقم مئاق اهيف عيبلا دقع نإ

 .رضاح ريغ وهو هيلع عيبلا عقو نإ هيف هتوبث مدعلو رضاحلا ريغ ناويحلا عيب

 جرخيو ،هدهع امع اريغتم هدجي مل ام هتوبث وأ ،لاح ىلع عيبلا داسف يف فالتخالا توبثلو

 هنأل ؛رهظأ داسفلاف قبآلا دبعلاك هيلع ردقي ال ثيحب نوكي نأ الإ هضقني ملام هزاوج اذه ىلع

 حبرلاف هارتشا امم نمضي مل اميف حبر اذإف ليواقألا كلت نم لوق لك ىلعو ،ررغلا عيب هبشي

 .عئابللف الإو هل وهف عئابلا هل همتأ نإ :ليقو ،هللا رفغتسيو ،يرتشملل :ليقو ،لوق ىلع عئابلل
 ءاب ىقست اهلك عورفلا عورف نمو ،ةيداهتجالا عورفلا نم اهلك ءارآلا هذهف ءارقفلل وه :ليقو

 .لكألا يف ضعب ىلع اهضعب لضفنو دحاو

 تنأا» :ةي هلوقك اعم ىنعملاو ظفللا ثيح نم هليوأت يف فلتخا ام :عبارلا هجولا

 ىلع هنم قفنيف هعيبو هلكأ هلف ثيدحلا رهاظب دلاولل حابم دلولا لام :ليقف كيبأل كلامو

 حيبيف كلملل هيف ماللا نأ يضتقي اذهو هل قح هيلع نم ءىريو ‘هنيد هنع يضقيو هلايع

 .يكلملا فرصتلا

 .كلذ هل زجي مل ىنغتسا نإف ،هيلإ ارطضم اريقف ناك نإ هل هلك كلذ زاوج :ناث لوق ينفو

 ال ةقاف نم ررض عفد وأ ءاضق هل دجي ال نيد يف الإ كلذ فالتإ هل سيل :ثلاث لوق يفو

 .اهنم دب

 .هنم هذخأ يف دلولا ىلع ررض ال اميف الإ كلذ هل سيلف :عبار لوق يفو

 لك هل زاج هعزتنا اذإف اهسفنب هنم هعزتني نأ دعب الإ كلذ هل سيلف :سماخ لوق ينفو

 .نبالا نهسمي ل ام هدلو ءامإ نم يرستلا ىتح ءىش

 .لبق :(آ) يف )١(

 .(ت) نم تطقس )٦٢(

 .هجيرخت قبس )٣(



 ١١٤ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 هيف ماللاف ،ةحابإلا ىنعم ىلع ديزي ال هلامجإ يف باطخ اذهف :سداس لوق ينو

 نآرب فالتإ الو ةبه الو هل يرست الف !سرفلل لجلاو» «!بيطخلل ربنملاه مالك صاصتخالل
 ةيآلا يف ةحابإلا تدرو اك يي هلا لوسر نم ةحابإلا ليبس ىلع هنم لكالا هل امنإو ،هريغ الو

 نأ مكميشنأ لعاي رح ضيرملا لَعالَو جرح عرملا لَع الو رح تكلا لعرنَل ز :ةفيرشلا
 ركذي ملو "ه ميخي توب ز مكيدهأ نوم وأ مكيآصام يوش زآ ميوت نم اولكأت
 .هنع لاؤسلا نع ينغ هقح ميظع يف هلثم نأب ًاناذيإو بألا قحل اميظعت ةيآلا هذه يف نبالا

 اذه ىلعو "مكبسك نم مكدالوأ نإو ،هبسك نم ءرملا لكأ ام قحأ نإ :ةشئاع تلاق

 ال ثيح نم ةرورض وأ ةقاف عفدل اييس الو ،نبالا هرك ولو اذه لثم ةحابتسا بألل نأ جرخيف
 .عسوأ وهف هلال لاصئتسالاو نبالا ىلع ررض

 وه امنإو هب مكحي الف ،زاجملا ليبس ىلع الإ جرخي الف اذه لثم يف نإ :""عياس لوق ينفو
 :يعفاشلا لوقك

 دمع ىلع نيتلقملا مهسب يننامر هنإف لازفغلااذه يمدب اوذخ

 دبعلابرحلا لنتقيال يبهذم يفو هدبعانأ يننإهولتقتالو

 ةقيقحلا مهوتب ةلأسملا هيلع تينب يزاجم رابتعا وه اينإو ،ةقيقحلا يف دبعب سيل هنأ ايكف
 ،بآلا قحل اميظعت كلذ همههوأ امنإو ،ةقيقحلاب كيلمتلا مالب سيل اذه يف ماللا كلذكف ،هيف

 :ناعم كلذ ىلع لديو

 سيل عامجإلا يف دلولا نأ ايكف ،دلولا ىلإ عجارلا ريمضلا عم فطعلا يف "هنارتقا :اهدحأ

 .هيلع فوطعم هنأل ؛هلام كلذكف ،دلاولل كلمب

 .هريغ هعم هثري نأ زجي مل هيبأل اكلم دلولا لام ناك ول نأ :اهيناثو

 )١( ةيآلا :رونلا )٦١(.

 )٢( .خسانلا نم أطخ هلعلو سداس ةطوطخملا خسنلا يف

 (٣) .اهنارتقا :(س) يف



 ثوحبلا _ ١١٥

 ."_ههدلوو دلاولا ىتح هلايب قحأ لك» رخآ ثيدح يف ىوري :اهثلاثو

 .جيوزتلاو هنم يرستلا دلولا عسي مل كلم هنأ ول :اهعبارو

 هنم صلختي نأ غلابلا دلولا لام نم قح همزل نم ىلع بجول كلذك هنأ ول :اهسماخو

 .هيبأ ىلإ
 هريغل هيف هنم زاج املو ،ةبه وأ عيبب هيف فرصتلا نم دلولا عنمل كلذ تبث ول :اهسداسو

 .هلك اذهم لئاق الو عنم الو ءاطع

 تنأ : هلوقب انباحصأ ضعب هرسف اذهلو ،لوقلا اذه هليوأت ف ام حصأ نأ ىلع لدف

 هبشيو ،حيصفلا مالكلا يف فرعي ال نم» عضوم يف ماللا لايعتسا نأ الإ ثكيبأ نم كلامو

 "ارفس مأ ف مايص مأ رب مأ نم سيل» :ثيدحلا ف يور دقف رفسلا ف موصلا ثيدح اذه

 بوجو ديفي يذلاو هرهاظب :ليقف ،هليوأت يف اوفلتخا امم فيرعتلا مال بلق يف نميلا ةغلب

 ال ربلا يفنل هنأل ؛لضفأ راطفإلا نأ ديفي :ليقو موصلا يف ربلا نوك يفنل رفسلا ين راطفإلا

 .هنود ام زئاجلا ي نوكي دقو ناسحالا ف عاستا وه ربلاو زاوجلا يفنل

 صصخو ا مولعلا سمش ( بحاص هركذ رفسل ١ ف ةلفانلا موصب صوصخم وه : ليقو

 نأب حرصي الو ،رفسلا يف موصلا عنمب لوقي انباحصأ نم ادحأ نأ ملعن الو صوصخملا ين هل

 دهع ىلع رطفنو رفسلا يف موصن انك :امهدحأ :نيثيدحب هيف اولدتساو لضفأ رفسلا يف راطفإلا
 ةلع هللا لوسر .( ااي ث

 .السرم ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع نسحلا قيرط نم ٢/ ١٤٦ هننس يف روصنم نب ديعس هاور )١(

 لاق ايك ظفللا اذهب فيعض ثيدح وهو مصاع نب بعك قيرط نم )٥/ ٤٣٤( دمحأ مامإلا هجرخأ )٢(

 .ةلجسملا هاواتف ضعب يف -هللا هاقبأ - يبونقلا ثدحملا خيشلا
 لوق :باب موصلا :باتك يف يراخبلا دنع «رفسلا يف موصلا ربلا نم سيل» :ظفلب ثيدحلا تبث نكلو

 :باتك يف ملسمو )١٩٤٦(6 رفسلا يف موصلا ربلا نم سيل» :رحلا دتشاو هيلع للظ نمل ةت يبنلا

 .هللا دبع نب رباج قيرط نم )٢٦٠٧( رفاسملل ناضمر رهش يف رطفلاو موصلا زاوج :باب ،مايصلا
 نع ةديبع يبأ قيرط نم )٣٢٠٧( رفسلا يف ناضمر مايص يف :باب موصلا :باتك يف عيبرلا مامإلا جرخأ )٢(

 بعي ملف رطفأ نم انمو ماص نم انمف ةلي هللا لوسر عم انرفاس» :لاق كلام نب سنأ نع ديز نب رباج

 رطفلا زاوج :باب مايصلا :باتك يف ملسم هوحن ىورو ت «مئاصلا نم رطفملا الو رطفملا نم مئاصلا

  



 ١١٦ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 دنع لضفأ وه ام الإ هسفنل راتخي ال وهو "»رطفأو رفسلا يف ماص ةني يبنلا نأ :امهيناثو
 ملو ،هانعمو ثيدحلا ظفل يف رظنلا يقبف ءةفيرشلا تايآلاب لالدتسالا هجو ىضم دقو هللا

 لمتحي هنإ :لوقأ هانعم يف يل هجتي ام ليبس ىلع نكلو ءاصن هعفرأف كلذ ىلع ملكت نم دجأ

 :ليوأتلا يف اهوجو

 5هب ىنتعي نأ يغبني يذلا ربلا نم سيل هانعمو ءةفصلا فذح ريدقت ىلع هنأ :اهدحأ

 يفو هيف نوكي دق ربلا نإف ،"هب سفنلا فيلكتو هنم ةقشملا لايتحاو ،رفسلا مايص هنأشب متهيو
 ةريصب نع لمكألا كلسو لضفألا ىرحت اذإو ،اهحلاصم هسفنل رظني نأ لاح لك ىلعو ،هريغ

 .صوصخلا ىلع همايص هنأشب متهملاو ،هب ىنتعملا ربلا نم سيل هنأ هيلع لكشي مل

 يقرشَمْلا لق مُكمموُجَو اولوت نآ يلآ س + :ىلاعت هلوق دنع يرشخمزلا هركذ ام اذه ريظنو

 ةردقملا ةفصلا يفنل قيس امنإو ،الصأ ربلا نم هنوك يفن هب دارملا سيل هنأ ىلع لدف )ه برعمو
 ةدشل ةيانعلا بجت يذلا مهملا وه هنأ دمتعي ال يأ ،هنأشب مامتهالاو هب ءانتعالا نوك يهو

 اذهو ،هفالخب رمألاف تالاحلا عيمج يف هب دارملا لماكلا وه هنأ داقتعاب هنع ريقنتلاو ثحبلا

 .لمأتيلف ةنسلا نم هريغ يف "هتبثي ام رابتعاب ،لايكلا بلطل ميلعتو رظنلا ىلإ داشرإ

 ةرضن يبأ ىلع فالتخالا ركذ :باب ،مايصلا :باتك يف يئاسنلاو )٢٦١٣(0 ناضمر يف موصلاو

 .يردخلا ديعس يبأ قيرط نم )٢٣١٠(.

 نع ةديبع يبأ قيرط نم )٣٢٠٥( رفسلا يف ناضمر مايص يف :باب "موصلا :باتك يف عيبرلا مامإلا جرخأ )١(

 رطنأف ديدكلا غلب ىتح ناضمر يف حتفلا ماع ةكم ىلإ ةي يبنلا جرخ» :لاق سابع نبا نع ديز نب رباج
 .الي يبنلا رمأ نم ثدحألاف ثدحاألاب نوذخأي اوناكو هعم سانلا رظناف

 هجرخأو )١٩٤٤(، رفس يف ناضمر نم امايأ ماص اذإ :باب موصلا :باتك يف يراخبلا هجرخأو

 )٢٥٩٩(. ةيصعم ريغ يف رفاسملل ناضمر رهش يف رطفلاو موصلا زاوج :باب إمايصلا :باتك يف ملسم
 .ًادحأ رأ :(م) يف )٢(

 .(ت) نم تطقس )٣(

 )٤( ةيآلا :ةرقبلا )١٧٧(.

 .(ت) نم تطقس )٥(

 .تبث :(م) يف )٦(

  



 ١ ثوحبل ١١٧

 مومعلا ىلع هلمح زوجي الف ،قباسلا ثيدحلاب صوصخم روصلا ضعب يف هنأ :اهيناثو

 رثؤت ةقشم لامتحا وأ ررض ةفاخم عضومك ،لضفأ اهيف راطفإلا نوكي يتلا عضاوملا ىلإ دري امنإو
 .ام بجاوب مايق وأ داهج وأ ةالص ىلع هعم ىوقي ال نأك سمن وأ نيد ف

 يفن هب دارملاو \ةلاح لك يف ربلا نم سيل هنأ ىلع "هبنف فعضلل ةنظم رفاسملاو

 .رادلا يف لاجرلا سيل :تلق نإف ،دارفألا ىلع يتأي ال مومعلا يفنو ،يفنلا مومع ال مومعلا

 ضعب نوك نم عنميال اذهو مهنم ضعبلا اهيف اينإو مهلك اهيف سيل هانعم نوكي نأ زاج
 .رب هيف مايصلا

 هانلق ام وهو روصلا ضعب هب دارملا نأ ىلع لد قباسلا ثيدحلاو وه ضراعت امل :اهثلاثو

 ىلإ ماعلاو ،هريسفت ىلإ دري يلامجإلا مالكلاو ،دوجوم صوصخلملاف امومع ظفللا ناك نإو افنآ

 مألا ةوخإ ثاريم يف نيتللا ةلالكلا يتيآك ريثك اذه لثم ةنسلاو نآرقلا يفو هصيصخت
 .عامجإلاو ةنسلا يف مكحب تصخ اهنم ةقرفب ةدحاو لك اهصيصختو بألا نم ةوخإلاو

 هرهاظف “انبالا تانبو تانبلا دنع تابصع تاوخاألا» :ثيدحلا نم هريظنو

 يف كلذ لشمو ،ةلالكلا ةيآ يف نهمكح توبثل كلذك سيلو ،مآلا نم تاوخألا لومش

 ةتباثلا ةنسلاب صوصحم ثيدحلا اذهف دعبتسي الف عئاش ةحيحصلا راثآلاو ةنسلاو باتكلا

 عضاوم يف مايصلا ربلا نم سيل هنأ ىلع لمحف رفسلا يف هراطفإو ةلي يبنلا مايص نم

 . ملعأ هللاو .قبس اك هبجوي ىنعمل وأ رذعل هنم لضفأ هريغ ناك ثيح وأ رارطضالا

 بجاولاف الإو هلوبق قحلا يف زاج نإ ثيدحلا اذه ليوأتل لوقلا نم هانجرخ اميف رظنيف
 .هب ءاج نم ىلع هدر

 .ةنضم :(م)و(ت) يف )١)

 .هيف :(م) يف (٢)

 .هصصخ :(م) يف )٣(

 لعجي ناك تباث نب ديز نب ةجراخ قيرط نم ٢/ ٤٤٦ ننسلا ف ىمرادلا هاور نكل ظفللا اذهب هدجن (٤)

 .يقب ام الإ نهل لعجي ال ةبصع تانبلا عم تاوخألا

 .غئاس :(ت)و :(س) يف )٥(

 .دعتسي :(م) ف )٦)



 ١١٨ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 .ههبشي امو صنلا "مدعل ءاهقفلا يأر اهيف ضراعت }للعل فالتخالا ناك ايبرو الأ

 ايف ايهنم ائيش هبشت الو ،ةنسلا نم الو باتكلا نم ءيش اهيف تبثي ملو هتمأ قلط نم ةلأسمك

 هيلع مرحي نكلو ،قتعنت الو قلطت ال :ليقو ،قالطلاب قتعنتو قلطت :ليقف هيلع دمتعنف هملعن

 ربتعا جيوزتلا ىلع يرستلا ساق نمف ،هيلع مرحت الو قتعنت الو قلطت ال :ليقو اهؤطو
 امهآر نمو &هب اهقتعأ ةيكلملا ةحابإ نم اهل هنم جارخإ هنأ قالطلا ربتعا نمو ،اهمرحو قالطلا

 داهتجالا لصأ نكلو حصألا وهو قلطت الو قتعنت ال :لاق اذه يف امهنيب ةسياقملا عنمو نيلصأ

 ايك ببس ىندأب هيف قلعتلا زوجيف ةيعطقلا نيهاربلا يف هل لخدم ال ينظ رمأ هلصأ يف يهقفلا
 .هلوق يف قحلاب هل ةدهاش ةيهقفلا تارابتعالا هذه لثمو .يلازغلا هب حرص

 اهيلع :ليقو ،اهلدب اهيلع :ليق سأرلا ةفوشكم ةغلابلا ةرحلا ةأرملا ةالص :ةلأسم هلثمو

 :ليقو رتس عضوم يف تلص اذإ اهيلع لدب ال :ليقو ،ليللا ةالص نود راهنلاب تلص ام لدب

 .لاح ىلع اهيلع لدب ال :ليقو ،اهل لحي ال نم اهيلإ رظني مل ام اهيلع سأب ال

 اهيلعو نيفكلاو هجولا الإ اهلك ةروع ةأرملا نأ ربتعا اهدسفأ نمف لاوقأ ةسمخ يهف

 :لاق كلذك رتاسلا عضوملاو رتس ليللا نأ ربتعا نمو ،اهل ةالص الف الإو ةالصلا يف ةروعلا رتس

 كلذ اهل لجي ال نم ىلع فاشكنالا دمعتت م اذإ اهنإ :هلوق دايق ىلع جرخي اقلطم اهيلع لدب ال

 ؛لدبلا دكأتيو .ةبوتلا اهمزليف دمعلا ىلع امأو ،اهعقوم ةالصلا تعقو دقو ةروذعم ىهف هنم

 .ةدحاو ةلاح يف ةيصعمو ةعاط عمتجت ال ذإ
 ضعب نإو اذه ،ريثك ةيرظنلا تاداهتجالاو ةيهقفلا تارابتعالاو روصلا هذه لثمو

 نم دجن مل نإو الصأ دحاو يف الإ هنم قحلا نوك زوجي ال امم هلهأ نيب يأرلاب هيف فلتخملا

 لوق يف ضرع مأ يه مسجأ حورلا ةلأسم يف هدهاشو ڵكش الو قحلا هنإف كلذك هب حرصم
 .ومنلاب ديزي ال ناسنإلا بيكرت يف ةلخاد ةيلصأ ةيناحور ءازجأ مأ .طيسب رهوج مأ ،ءاهقفلا

 .مالكلا ءايلع يققحم لوق يف "لوبذلاب صقني الو

 .للعب :(م) يف )١(
 .مدعك:(ت) ف (٢)

 .بونذلاب :(م) يف )٣(

  



 ١١٩ س ثوحبلا

 ةوقل لباقلا بلقلا يف دلوتملا فيطللا راخبلا يه مأ رخأ لاوقأ ةعست اهيف اوركذ دقو

 ءايلع حالطصا يف ةدرجملا ةيناسنإلا ةفيطللا يه مأ ،ءابطألا دنع ةكرحلاو سحلاو ةايحلا

 _»لوق هيف ضراعت امب انهاه داهشتسالا نكل دحاو لصأ ىلإ عجرت لاوقألا لكو ،ةقيقحلا

 امهنيب عمجلا عانتمال اضرع امإو ايسج امإ نوكت نأ دب الو ،اهيف عونتلا نكمي ال اهنإف {ءاهقفلا

 نع تلن كلت دولك 7 و ز ىلوأ هيف ضوخلا كرتو ينامحر رسو ،يهلإ رمأ يه وأ اےهنم ولخلا عنتمي الو

 .قيلألا وهو : اليلق ال إ وللا يرشأ َمَو ترشأ ن نم حورلا لف جورلا

 نأ لقن الو لقع ف حصي الف ،ناهقلو نينرقل ١ يذو رضخلا ة ةوبن ف مهفالتخا اذه لثمو

 امهدحأ نينثا لوق نيب قدصلا عمج ةلاحتسال ؛لاوقألا هذه لثم نم دحاو يف الإ قحلا نوكي

 فلتخا اينإو ريثك بابلا اذه لثمو ،رهاظ اذهو هنع ةوبنلا يفني رخآلاو ،يبن انالف نإ :لوقي

 ال نأ اهيف لئاق وأ رظان لك ىلع نأو "لالدتسالاو رظنلاو داهتجالا ةطساوب ايأر اهيف ءاهقفلا

 .داهتجالاو عورفلا نأش وه ايك هفالخب لاق نم ءىطخي

 .اههجول أانيبمو اهلكاشملاحضوم ،كتلأسم ىلع باوجلا نم ينرضح ام اذهف

 ىناعملا هذه لمجمل ءاصحإ ىوعد الو ،ءاصقتسا ريغ نم هليصفت ىلإ ةجاحلا سمت ام الصفمو

 اهرهاوج ةعدوملا نايدألاو ماكحألا رحب يف ضوخلا نم اهيلع ماحتقالا نإف ،اهلصفملالو

 ةذباهجلا هنع لكت كلذ ءافيتساو ،فلسلا عامجإو هيلي هلوسر ةنسو ،ىلاعت هللا باتك ظافلأ

 ريخ لك يلو هنإ هيلإ بوتنو ،هرفغتسنو هدمتسنو ،هيدهتسنو هنيعتسن هللاو كانلاثمأ نع الضن

 . (} ولا الإ هنم ذخؤي ال مث هلك كلذ ف رظنيف نيملاعلا بر هلل دمحلاو ،همركو هلضفب

 .يأر لوق :(ت) يف )١(

 )٨٥(. ةيآلا :ءارسإلا )٢(

 .فالتخا :(ت) يف )٢(

 .وأ :(ت) يف )٤(

 .و :(ت) يف )٥(

 .قحلاب :(ت) يف )٦(



 ١٢4 يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 دحاولا دجسملا يف ناذألا راركت مكح
 :ةلأسم

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 نافلخ نب ديعس فيعضلا ريقفلا لاق إملسو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ،هلل دمحلا

 امم وهأ ،ةدحاو ةالصل دجسملا يف هعم وأ ،ناذألا دعب ناذألا ةرثك نع لئاس ينلأس :يليلخلا

 ؟هنع ىهني مأ كرجألل ًابلط هب رمؤي
 ضعبلا اهب ماق اذإف لكلا نع ضعبلا اهب موقي يتلا تاعاطلا نم ناذألا نإ :هل تلقف

 .يهنملا ىهتناو رومأملا رمتتا اذإف ©ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاك نيقابلا نع تطقس
 .ناذألا دعب ناذألا مكح اذكو ،وغللاك ىنعم جرخي ةيناث ةرم يهنلاو رمالاف

 انخيش نوكي فيكف :يثراحلا رصان نب يلع نب حلاص دهتجملا بلاطلا خيشلا لاق

 َلمََو هلأ َلآَعَد نَمِم الَوَ نسحأ نَمَو ل :لوقي ىلاعت هللاو وغللاب اهيبش ناذألا دعب ناذألا
 ال ايك ثيدحلا يفو ،نينذؤملا لضف يف تلزن اهنأ ليوأتلا يفو "ه َيمتُمْلآَنم ىنتيلاَتَراًحلَص
 ناذألا لضف سانلا ملع ول»:ةيَي هلوق كلذ نمو ،ناذألا يف بيغرتلا نم كيلع ىفخي

 اذه ىلع مالسإلا ةضيبب انؤايلع ناك دقو نينذؤملا نم لوألا صخي ملو اهيلع اومهتسال

 كلذ مأ ،كريغ هنع ىهنت ام لعفت فيكف لوألا ناذألا دعب نذؤت كاندهاش اذكهو ،نيميقم

 ؟هيلع علطن مل عيش يف صوصخلا ىلع
 :لوقي ىلاعت هللاو ركذلا لضف نوكي الفأ ،ناذألا لضف ددعتلا يف سيل ناك اذإ تيأرأ

 رجش لك دنع ىلاعت هللا اوركذا» :هباحصأ ضعبل لاق دق ةلب يبنلاو "ه( مكركذأ فوكذاك ج

 )١( ةيآلا :تلصف )٣٣(.

 يراخبلاو ء(٢٩٢) اهعوشخو ةالصلا لضف يف :باب ءاهبوجوو ةالصلا :باتك يف عيبرلا مامإلا هجرخأ )٢(

 يفام سانلا ملعي ول» :ظفلب ةريره يبأ قيرط نم )٦١٥( ناذألا يف ماهتسالا :باب ناذألا :باتك يف

 .عيبرلا مامإلل ظفللاو «اومهاستل هيلع اومهاستي نأ الإ اودجي مل مث لوألا فصلاو ءادنلا

 )٣( ةيآلا :ةرقبلا )١٥٦٢(.

  

 



 ١٦١ ثوحبلا

 ةرم تيملا ىلع ةالصلاك لوألا ناذألا فاك هنإ لقت ملو ،وغل اذه لوقت تنأو ”اردمو رجحو

 ثكلذب نيتالصلا يف ليق ايك ،يأر يف لوق ىلع ةدحاو ةرم دلبلا يف ةعامجلا ةالصكو ،ةدحاو

 امو ،كلذ نم ةديعب هذه مأ ،هلضف ميظعو هزاوج اندجو ىرخأ دعب ةرم تيملا ىلع ىلص اذإف

 ءاش نإ رجؤت كلذ انل نيب ،نيتنعتمو نيتناع لطابلاب ال نيرهظم ةجحلل انلق امنإو ؟هيف ةجحلا
 ؟كيلع مالسلاو ،ىلاعت هللا

 :باوجلا

 .لكلا نع ضعبلا اهب موقي يتلا ننسلا نم لب تاعاطلا نم ناذألا نإ :انلق ايك وه معن

 نع طقس نذؤملا اهب ماق اذإف رفعج نبا هاكح تايافكلا "ضورف نم وه :رخآ لوق ينو

 رثكأو ،رظنلا يف حبقأ ةدحاو ةرم ريغ ناذآلا ىلع مهعايتجاو ،ىنعم راركتلل قبي ملو "نيقابلا

 .رثألاو ةنسلل ةفلاخم

 ناذأ الإ ةلي يبنلا رصع يف نكي مل هنأ وه ةنسلل فلاخ ناذآلا راركت نأ ىلع ليلدلاو

 لين 1 مهقابتساو ‘تاعاطلا لإ مهتعراسم ةدشو ةباحصل ١ ةرثك عم اهلك تاولصلا ف دحاو

 ةفيرشلا ةلصخلا هذهل مهكرت ناك لهف تاريخلا لعف ىلع مهصرح ةرئكو ،تابرقلاو لئاسولا

 ةنس عابتا نم ىلوأ مهب وه ام ىلإ هوكرت لب ،هللاو الك رجألا نم اهيف ايب الهج مأ ريخلا نع ةبغر
 دريل وه امنإو ةالصلل سيل ليللاب لالب نيذأتو دحاولا ىلع هراصتتقا ي ةلي هللا لوسر

 هللا لوسر يفو ثيدحلا موتكم مأ نبا نذؤي ىتح اولصت الف» مكمئان ظقويو مكلاض

 .رخال ١ مويل او هللا وجري ناك نمل ةنسح ةوسأ هباحصأو هني

 هيلع سيل لمع لكا ةلي يبنلا هب ربخأ اميف نأ ريبخ تنأو ،اهتاثدحم رومألا رش نإو الأ

 ةالصل دحاو دجسم يف دحاولا تقولا يف ناذألا ريثكتف ٢«هلعاف ىلع دودرم وهف انرمأ

 .ظفللا اذهب هدجن مل )١(

 .ضورفلا :(ت) يف (؟)
 .نع :(م) ف (٣)

 نايب :باب مايصلا :باتك يف ملسمو )٦٢١(، رجفلا لبق ناذألا :باب ،ناذألا باتك يراخبلا هجرخأ )٤(

 )٢٥٣٦(. رجفلا عولطب لصحي موصلا يف لوخدلا نأ

 سيل المع لمع نم» ظفلب سابع نبا قيرط نم )٤٩( ةءاربلاو ةيالولا :باب يف عيبرلا مامإلا هجرخأ )٥(

 حلصلاف زوج حلص ىلع اوحلطصا اذإ :باب .حلصلا :باتك يراخبلا هجرخأو .در وهف انرمأ هيلع



 ١٢٢ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 هسكع ىلع ليلدلا لب ،هيلع ليلد الف ةي هللا لوسر نع الو هللا نع هب رمألا عقي مل ةدحاو

 حاضيإب ةنيبلا ةماقإ هيلعو عدم ةدايزلا يعدمف \دحاولا ناذألاب ةنسلا توبث وهو حضاو

 ةدش ىلع ليلد ""اهيلع اومهتسال ناذألا لضف يتما ملعت ول»:ةيَي هلوقب مهلالدتساو ،ليلدلا

 ال لكلل احابم ناك ول ناذألا نإف - هونظ ثيح نم مهيلع ةجحلا وه امب مهقلعتو ،مهتوابغ

 صاخ وه اميف عيمجلا بغر اذإ اهيلإ جاتحي ةمهاسملا نإف ،ةعراقملاو ةمهاسملا ىلإ هيف جيتحا
 اونذأل ناذآلا لضف يتمأ ملع ول "[لوقي نأ مهلوق] حص ول يي هقح نم ناكو ضعبلاب

 .لكلل هزاوج ىلع اليلد نوكيف ،اعيمج
 يف تبث ام ريغ ىلإ ليبس ال هنأ ىلإ يناثلا ليلدلا ىهف هفالخب ةحصم ةمهاسملا ةنيرقو

 هل تبثي الفأ ناذآلا لضف هل تبثي مل اذإو هللا ركذ هنإ :كلوق امأو ،دحاولا ناذألا نم ةنسلا

 .هلئاضف نم ىصحي ال ام ىلإ ه مكركذ فوزكذأت زه :لوقي ىلاعت هللاو ،ركذلا لضف
 نع هل ثحب الو ةعيرشلا لوصأ يف هل رظن ال نمع ردصي دق لوقلا اذه لثم نأ هباوجف

 دبعتلا مار نمل ةحابملا راكذألا سنج نم ال ناذألا نأ فاصنإ يذ ىلع فاخ ريغف الإو ،اهقئاقح

 قلطمو نآرقلا ةءارقو رافغتسالاو سيدقتلاو حيبستلاو ،ريبكتلاو ليلهتلاك لاح لك ي اهب

 ركذلاب صوصخملا هنإف كرخآ نأش هل اذه نإف ،هتافصو هئايسأب هركذو ىلاعت هلل دمحلاو ،ءانثلا

 ،‘ضيحو ةبانجك هتوالت نم عنمت اةضراع رومأل نآرقلا هنم عنمي ام الإ ؤلاح لك يف ءاش نمل
 صوصخلا اهلخد ةالص ركذلا ناك اذإف ،ناسنإ لكل نامز لك يف قالطإلا ىلع يهف الإو

 ييف تحيبأو ،ىرخأ يف تهركو ،ةصاخ لاوحأ ىلعو ةصوصخم تاقوأ يف تعنمف ،مومعلاو
 .كلذ ىوس

 هل ناك اناذأ ركذلا ناك اذإف ىفخي ال ا ةحابملا تاقوألا ضعبب بوجولا صصختو

 ركذلا يف نيعطقنملا نم ادحأ دجت الف ،ةقلطملا راكذألا مكح ريغو ،ةالصلا مكح ريغ رخآ مكح

        

 )٤٤٦٧( رومألا تاثدحم درو ةلطابلا ماكحألا ضقن :باب ةيضقألا :باتك ملسمو )٢٦٩٧( دودرم

 .اهنع هللا يضر ةشئاع قيرط نم
 .هبيرخت قبس )١(

 .نأ موق :(ت) يف )٢(

 .ىلع :(م) يف )٣٢(



 ١ ثوحبل _ ١٢٢٣

 ةمألا عمتجت الو كلذك هلامعتسا مدع ىلع ةعمتجم اهرسأب ةمألاو 5هراهنو هليل ناذألاب لغتشي

 هكرت ىلع اوعمجأ كلذكو ،لايعتسالا ىلع اوعمجأ ول ايك ةجح كرتلا ىلع مهعامجإو "لالض ىلع
 الو فوسخلا الو ،ديعلا ةالصل الو ىحضلا ةالصل اونذؤي ملف هب ةصوصخملا تاقوألا ريغ يف

 هللا ركذ نع اوبغر مهل امف ءادبأ اهتاقوأ يف ضئارفلا ريغل الو \ناضمر رهش مايقل الو فوسكلا

 !؟هكرت ىلع اوعمجأو ،ىلاعت

 ال ناكل ،هلضفب دراولا ثيدحلا عم نامز لك يف ةحابملا راكذألا نم هريغك ناذآلا نأ ولو

 ليبس ال ام اذه نكلو ركذلا ةليضف لينل تقو لك يف نذؤيف نيدبعتملا ضعب صتخي نأ ولخي
 ءاهريغ ىلإ هب لدعي نأ زوجي الف {ةنسلا اهتنيب ةلاحب صاخ ركذ ناذألا نأ ىلع لدتسيف هبو ،هيلإ
 هنم كلذ ناكل هلثم ءىش لك لظ نوكي نأ لبق رصعلل وأ لاوزلا لبق رهظلل نذؤم نذأ ولف

 الو اليل اراهج هنع رتفي ملف ادرو هذختا ول "اذكو ،هيلع سبح هتني مل نإف ،هنع ىهني اركنم
 لطابلا حيرصب يضقي ،"هيتلعيح يف ابذك هب ىفكو سبحلاف هفكي مل نإف ،يهنلا هقحف اراهن
 الإ ضئارفلا نم هرتس زاج ام وأ ،لئاسولا نم لمع لك يف لضفأ رسلا نأ ىفخي الو ،هيلع

 هرسأ نإ هنإف هفالخب ناذألاو ءاهقفلا هررح ايك هيف هب ىدتقي نأ هملع راهظإب ديري ةودقل
 .ريغ ال ركذلا عون نم ناكو ،اناذآ مسي مل لعافلا

 ادارم سيل هنأل ؛اذكهو اثلاثو ايناث هب رهجلل ىنعم الو ،ناذألا ةليضف هل نكت مل نإو

 هدعب عيمجلا نيذأتف لوألاب كلذ لصح دقو ةرضاح ةدابعل ءاعدو مالعإ وه امنإو هتاذل

 ناذألا نأ ىلع فصنم ىلع لدي ام اذه يفو ءاضيأ ركذلا دعاوق نعو ،ناذألا ةدعاق نع جراخ

 يف فاكب سيل ركذلا سفن نأ ايك اهمومعو هصوصخل ةحابملا ةقلطملا راكذألا مكح هلوانتي ال

 ايك هيلع بقاعي احيرص اركنم "نوكي دقف الإو ،هب رومأملاو ةنسلا ىلع عقو اذإ الإ رجألا توبث

 ءهللا الإ هلإ الو ،هلل دمحلاو ،هللا ناحبس :لوق نم يهالملاو ءانغلا ىلع عمست ام هلاثمو

 .كلذكو :(م) ف )١)

 .هتلعيح :(م) يف )٢(

 .نكي :(م) ف (٣)

 .(ت) نم تطقس )٤(

  



 ١٦٤ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 هل نم هب لدتسي ام اذه يفو ،ركنملا دشأ نم وهو هللا هللا هللا :لوق نم فوفدلاو صقرلا دنعو

 احابمو {ةلفانو ةضيرف نوكي دق لامعألا نم هريغك وه انإ هريغو ناذألا يف ركذلا نأ رصب ىندأ

 روجح امإو هوركم امإ وهف هريغو ناذأ يف ركذ نم ةنسلا فلاخ ام لكف اروجحمو اهوركمو

 صنب ةلي هلوسرو ىلاعت هللا نم رمألا هيلع ناك ام كلذ نم هيلإ بودنملاو مزاللا اهنإو

 راكذألا نم وهف هب ىزتجي نمم ءافتكالا دعب ةجاح ريغل تقولا يف ناذألا ةرثكف ،طابنتساو

 هبحاص مثأي روجح مارح وهف ،ةنسلا ةفلاخم هب داري نأ الإ هيركت يهن هنع يهني ةنسلا ةهوركملا
 باب نم سيلو ،ةدئافلا مدعل وغللاب هانهبش هركملا عضوملا اذه يفو تقولا لبق ناذألاك

 .هفالخب ةنسلا يف كلذك اهزاوج توبثل ىرخأ دعب ةرم تيملا ىلع ةالصلا

 باب نم الو ،ليق اييف اجاوفأ كلذك ةي هللا لوسر ىلع سانلا ةالص تناك دقو

 انإو ةعامج لك عمو دجسم لك يف ناذألا عنمب لقن مل انإف ،دلبلا يف ةدحاو ةعايجب ءافتكالا

 ىلعو ىفخي ال اك اناذأ ةعامج لكل نإف ،ريغ ال ةدرفم ةعامجل ذف دجسمب دحاو تقو يف هانلق

 رجألل بلط وه امنإ ةدحاو ةعفد وأ اعباتتم "نيريثكلا نم نيذأتلاب دارملا ناك نإ :لوقأ اذه رثأ

 ىلع سفنلا ىوهب لاهعألا ةرثك يف ال ةنسلا ةقفاوم يف هاضرو هللا ةبوثم نإف لهجو طلغ اذهف
 يي يبنلاب عنق نمل كلذ نودب نذؤملا "رجأ لثم لين ىلع ةلي هلا لوسر لد دقو ،ةنسلا فالخ
 هل ناك لوقي ام لثم لاقف نذؤملا عمتسا نم» :ةلي هللا لوسر لاقف ،اليلدو ايداهو هل املعم
 رجألاو "ميرحت وأ ةيهارك ىلإ هلعافب غلبي يذلا ناذألا نم [رجألل] ةدارإ يأو ”كهرجأ لثم
 لداعت ال يتلا ةليضفلاو ،لجاست ال يتلا ةيزملا يهو هاي يبنلا ةداهشب هنودب لصاح

 .عنقت هبو عمست هل تنك نإ قحلا بلاط اي اهب كبسحف
 لب "نذؤي نأ دحأ لكل حبي ملو "نذؤملا رجأ لثم ىلع ةلاسرلاو يحولا نيمأ لد دقف

 كلذ ىلع ىضم دقو "اهيلع اومهتسال» :هلوق ليلدب عيمجلل هلعف نوكيال امم هنأب حرص

 .ريبكتلا :(م) ف )١)

 .رخآ :(ت) يف (!)

 يناربطلا هاور ١/ ٣١: دئاوزلا عمج : هنع يمثيهلا لاقو ٣٤٢٦٩. ريبكلا مجعملا ف يناربطلا هجرخأ (٣)

 .مهيف فيعض وهو نييزاجحلا نع شايع نب ليعايسإ ةياور نم ريبكلا يف
 .قايسلا اهيضتقي ةدايز )٤(

 



 ١ ثوحبل ١٢٥

 هنم حيرصتلا عم اذه ىلع داز ام ىلإ ةجاح يأو ؤفلخ قحلا يف مهب نحنو ©فلسلاو ةباحصلا

 ناذألا ةرثك نإ :انلق ةفيرشلا ةلصخلا هذه لجألو ،لوقي ام لثم لاق نمل نذؤملا رجأ لثم ةني

 يذلا مهيأ يردي ال اريحتم ىقبيف ،عماسلا لغشيف عماسملا ؤلمي امم هنأل ؛حبقأ ةدحاو ةعفد

 ناطيشلل انوع نونوكيف اذهبو ،لاحملاب هبشأ] نيريثكلا عابتاو ،هلوق يف هعبتيف ةنسلا هيلع تلد
 ايك لابلا شيوشت نم "'[لاحلا ين هيلإ يدؤي امل ناذآلا عمتسم ىلع عابتالا ةليضف تيوفت ىلع
 نودناعملا كلذ ىبأ نإو حىجحلا لهأ نم فصنأ نم ىلع ىفخي ال هلثمو ،ةرم ريغ هاندهاش

 .ي هلوسر ةنسو هللا باتك رارسأ ىلع مهعالطا مدعو ،مهتريصب فعضو مهمهف ةلقل

 ىلع جرخت هذه نإ :لوقنف "نيميقم اذه ىلع مالسإلا ةضيبب انؤايلع ناك دقو كلوق امأو

 صنأ نأ بجعلا نمو ،ةنيبلا ةماقإ يعدملا ىلعو اهب انل ملع ال نحنو ،اهلاق نمم ىوعدلا ىنعم
 كليبس حضاو الو ليلد ريغب مالسإلا ةضيب ءايلعب ينضراعت تنأو ةلي هللا لوسر نع كل

 :لوقأف كتاقلعتم عطقل هيف كعم "”[يرجأ ينكلو] ،نايذهلا نم اعون نايعلا يف اذه سيلأ

 ناهبن يبأ نب رصان خيشلا انل عفر دقف ،هفالخ ملعلا لهأ نع دوجوملاو اذه كل تبث نيأ نمو

 اراكنإ هعم نذؤي اذه هنبا ماق امل همتي ملف هيف عورشلا دعب ةرم هكرتو ناذألا عطق هنأ هيبأ نع

 جتحي اذه هنبا ناك هبو ءاريخ هللا هازج هناو يف هقفلا لهأ ةردانو هنامز بطق وهو كلذ هلعفل

 .ةروصلا هذه عنمب

 ىوزنب قلعتم قحلا نأو مالسإلا ةضيب ءاهقف نم ال ةدباهجلا ءالؤه نإ لوقت مأ

 .مالسلاو
 .مهراثآ دهشت كفالخبو ،ىوزن ءاهقف ىلع يواعدلا هذه كل تحص نيآ نمو :لاقيف

 قدصب انل ةدهاش ،يدنكلا دمحأ نب ديعس خيشلا ةلأسم هذهف .مهرافسأ يتبت كلوق دض نعو

 يبنلا نع يوري فنصملا :ةلأسم :!بابللا» باتك نم صنلاب اهلقن اذهو ءهانيعدا ام

 .ةعمجلا ىلإ ودغلاو ،ناذآلا :ماهسلاب نهيلع اوبرضل نهيف مهل ام يتمأ ملعت ول ثالئ»:ي

 .لاحلا يف هيلإ :اهيفو (ت) نم تطقس )١(

 .كرجأ نكلو :(م) : (٢)

 .اذهبو :(ت) : (٣)

  



 ١٢٦ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 .»«لوألا فصلاو

 يعم نأ ريغ ،لاق ام عيمج يف ؤي هللا لوسر قدص :يدنكلا دمحأ نب ديعس خيشلا لاق

 ىلإ ةقباسملاو ةعراسملل مهعم هتدئاف تحص ام عيمج يف نيدلا لهأ نيب ماهتسالا نسحي

 مهيأ نيملسملا عم رثكأ وأ نالجر ناك اذإ ةمامإلا لثم عيمجلل هيلع ةمحازملا عست ملو ،تاريخلا

 نأ نسحيف مهدحأ ميدقت اودارأو ءاوس ملعلا و لضفلا يف مهلك اوناكو كلذل ميدقتلل لهأ

 .هريغ نم ميدقتلاب ىلوأ نوكيف هيف عقوو مهسلا هل تبث مهيأف ،ةعرقلاب مهنيب برضي

 ىلإ نينثا نيب ةليضف تتبث اذإ كلذكو ةياورلا يف ءاج ايك مدقملا فصلاو ناذألا كلذكو

 تتبث ايك كلذ يف مهنيب ةمهاسملا نسحتف ،عيمجلل اهب مايقلا نكمي ملو ،كلذ نم رثكأ ام

 .ةينيدلا لئاضفلاو ضئارفلا يف ةمهاسملا

 مل عيمجلا ةليضفلا توفت الئل مايألاو تاقوألا يف مهنيب مسقلا نوكي نأ :لئاق لاق نإف

 تبث ايك لوألا فصلاو ناذألاو ةالصلل ةمامإلل ميدقتلا لثم هيف نكمي اميف قحلا نم دعبي

 ىنعم نسحي الو ،نيملسملا مامإ ميدقت لثم امأو كاهب اومكح ءايشأ يف روهشلاو مايألاب مسقلا
 .هريغو اذه يف قحلاب ملعأ هللاو هريغ يف ايك كلذ

 ” ءايهنيب ةيلبلا عوقو نم دب ال ناكو ،ةعامج وأ نينثا نيب ةيلب تلزن اذإ كلذك

 اكف َمَكاَسَف ز نونلا يذ نع ىلاعت هللا ربخأ ايك امهدحأ نم اضرلا عقي مل نإ امهنيب ةمهاسملا

 اجار نم هلثمو ،ةعمجلا ودغ لثم الو : ) ملم وهو م وهو تول ا هملق اك '(اثال تيضح َيِضَحَُملَا

 كلذ يف جاتحي الف عيمجلا نمو عيمجلل كلذ لعف نكمي ناك اميفو ت بلطو لئاضفلاو

 ناك ةليضفلا كلت لين ىلإ ىلوأ مزاللاب مايقلا ىلإ قبسأو عرسأ ناك نم لكو ،ةمهاسملا ىلإ
 .لضفأ

 ىلع كلذ هنع حص نإ هلثمو ‘كلذ يف -مالسلاو ةالصلا هيلع- لوسرلا لوق لمتحيو

 هللا ىلص هللا لوسر نأ ةريره يبأ نع )٥٩٠( ناذألا يف ماهتسالا :باب ناذألا باتك :يف يراخبلا هاور )١(

 هيلع اومهتسي نأ الإ اودجي مل مث لوألا فصلاو ءادنلا يفام سانلا ملعي ول» :لاق ملسو هيلع

 .!اومهتسال

 )٢( ةيآلا :تافاصلا )١٤١ - ١٤٢(.

 .ىتأ :(م) يف )٣(



 ١ ثوحبل _ ١٧

 .ملعأ هللاو.هيلإ قباسيو عراسي نمل لضفلا نم هيف امل هتمأل ميلعتلاو ثحلاو بيغرتلا ىنعم

 اهب نم ةيقب ناك هلعلو ،نيرخأتملا ىوزن ءاهقف لجأ نم وهو يدنكلا خيشلا مالك ىهتنا
 هنأ ىرت ايك هنامز كردن مل نإو هب نحن يذلا نرقلا اذه يف يفوت دق هنظن نمم نيهقفتملا نم

 ال امم ناذألا نأب اذه هلوق يف حرصو ةالصلا نم لوألا فصلاو ةماقإلاب ناذألا هبش دق

 نيأف ،هيف اوحلطصي ملو هيلع اوحاشت اذإ ةمسقلاو ةمهاسملا هيف نسحتف عيمجلل هب مايقلا نكمي

 راثآ يف كلذ دجن ملو نيرخأتملا رخآ نم اذهو ،ىوزن لهأ ىلع هفالخ كاوعدو كلوق نم اذه

 .نيمدقألا

 لهأ نم هملعن نمو قافولا لهأ نم فلخلاو فلسلا لايعتسا نآ ىلع لدي ام هيف سيلأ

 كنامز يف نم ىوزن لهأب ديرت تنك نإ امأ و ،ريغ ال دحاولا ناذأ نم انركذ ام وه فالخلا

 اذهف ،رظنلا لهأ نم ال هنوكل ،رثألا يف ةجح نوكي نأ زوجي الو ، "رصب الو هل ملع ال نم

 جاح ريغل لادجلا ىلع جاجل نم هب امل ۔جاجوعاب كتقيرط يف نذؤي هنأل ؛جاهنم ريغ ىلع لوق
 .هل باوج الف

 رظن نع كلذ بجوأ “!ام رمألف ،انل نذؤملا ناذأ دعب ناذأ نم هلمعتسأ ينارت ام امأو

 نم رثكأ ىرت ايكو ،ةقثلا ريغ ناذأب ءازتجالاب اوفلتخا دق انباحصأ نأ وهو ،حيبم ىنعمل حيحص
 .ةالصلا قحل اييظعت ىلوأ "فالخلا ةهبش نم جورخلا ناكف ،ةلادعلا يف لماك ريغ ىرولا يف

 .دجسملا يف نم الإ عمسي ام ردقب الإ هب رهجي الف كلذ عمو
 يعدتسي وهف ابلاغ ءافتكالا يف فالتخالا نع كفني ال امم لوألا ناذألا ناك اذإو

 اهنإو ،هب رهجلا زوجيف فالتخالا ةهبش نم اجورخ ةلعلا هذهل هريغ ناذأ ناسحتسا هاضتقمب

 .ىرن :(ت) يف )١(

 .(ت) نم تطقس )٦٢(

 .هانركذ :(م) ي (٣)

 .يليلخلا ققحملا ةبوجأ طوطخ نم حيحصتلاو طقس ديهمتلا خسن يف )٤(

 .امأ :(ت) يف )٥(

 .فالتخالا :(م) ف )٦)



 ١٢٨ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 ناذألا دعب ناذألا عابتا نم ةنسلا انيلإ بسنت ""نأ ةفاح هنود امب ريثكلا رهجلا كلذ نع يفتكن

 قافول نذؤملا ةماقإ وهو رخآ هجو نم اضيأ ةنسلا عابتا هيف انل ناكو ،ةدحاولا ةالصلا يف

 ةلأسم هلا ءاش نإ ىنعملا اذه درفن نأ ىسعو "مقاف تنذأ اذإ» :ننب هنلا لوسر نع ثيدحلا

 ليلدب اناذأ ىمسي امهالكو ،دحاو باب نم ةماقإلاو ناذألا نأ ملعاو ،هلك اذه يف رظناف ]ةيناث

 ناذألا نيب ينعي ءاش نمل ةالص نيناذأ لك نيبن هللا لوسر نع ثيدحلا ين ام

 زاج اذه تبث ولف عيمجلا نيذأتل كلذكف ،مامإلا عم اعيمج اوميقي نأل ىنعم ال ايك !ةماقالإو

 .هب لئاق الو يناثلا

 ريغ ثيدحلا اذه يف يغئاصلا خيشلا هنأ ينظو ،بابللا فنصم هعفر ام نأ ملعاو

 .ثيدحلا اذهب ناذألا صيصخت ،رثألا حيحص يف ةياورلا نم هانفرع يذلاو ،يدنع اميف حيحص

 ةغلابم فويسلاب هيلع اودلاجتل هلضف اوملع ول مهنأب رعشي هانعم يف هلكاشي هريغ ثيدح يفو
 ين افلتخا نإو ادحاو باب نم امهنأل ؛نايواستم امه لب ،نابراقتم ناينعملاو هلضف ميظع يف

 .دحاو ءايب ىقست اهنإف ،ظفللا

 ىلع اذهو ©فويسلاب هيلع اودلاجتل ةعامجلا نم لوألا فصلاو ناذألا لضف يف ءاج دقف

 اذهب ىفكو ،لحملا يف هيلع ةجاح ال هقيقحتو هانعم حرشو ،لضفلا يف ةغلابملاو بيغرتلا ليبس

 ةمكحلا ليلق هعفني مل نمو ،هريغ ال قحلا عابتا هدارم ناكو ،هلوسرو هللا نع مهف نمل نايبلا نم
 ِ .ملعأ هللاو .اهريثك هرض

 ين ةمهاسملا ناسحتسا يف ةلأسملا هذه يف يدنكلا خيشلا اذه هلاق اميف رظنلا يغبنيف دعبو

 يف ىلاعت هللا ربخأ ايك ءيش ىلع مهنم يضارتلا عقي ملو ،اهمزلي ال ةيلب اهب تلزن اذإ ۔سفنألا

 .-مالسلا هيلع- نونلا يذ هدبع ةصق

 لوقلا اذه باوص يل نبي مل لهجلاو ةوابغلا نم ي ام ةدشل ينإ هرثأ ىلع لوقأ يذلاو

 .نأب :(ت) يف )١(
 .هجيرخت قبس )٢(

 ةالص :باتك يف ملسمو )٦٢٧(، ءاش نمل ةالص نيناذأ لك نيب :باب ناذألا :باتك يف يراخبلا هجرخأ )٣(

 )١٩٣٧(. ةالص نيناذأ لك نيب :باب نيرفاسملا

 .و :ةدايز (ت) يف )٤(

  



 ١٢٩ ۔س ثوحبلا

 إو هملظ وأ هريغ كاله ضعبلا ةمالسل تناك نإ مهنيب ةمهاسملا نأل ؛لدعلل هتقفاوم الو

 نأ دحأل لجيال هنأ رثألا يف هب حرصملا نإف ءالصأ عازنلل هيف هجو ال عامجإلاب لطاب اذهف "لق
 لشم يف هسفن ي هل رمأ ال ذإ هتيهارك الو هب ىدفملا ىضر كلذ يف ربتعي الو ،هريغب هسفن يدفي

 .يآر الو اذه

 ملظلا ىنعم ىلع الإ روجحم هنآل ؛هسفنب هريغ الو هريغب هسفن يدفي نأ هل زوجي ال اكو

 سوفنلا نأل ؛عازنلا ىلإ ليبس الف عامجإلا يف روجح وهو دانعلاو لطابلاو روجلاو داسفلاو
 وأ اهكاله ىلإ يدؤي اميف ةمرحلا لصأ ي ةأفاكتم يهو ،دحاو مكح قحلا يف اهل ةيمدآلا ةيرشبلا

 الو ،ىنثآلاب ركذلا الو دبعلاب رحلا ىدفي الف ،رظنلل اهنم ءيش يف لاجم الو ،قحلا ريغب اهملظ

 ريغصلاب ريبكلا الو ،قسافلاب يلولا الو ،عباتلاب مامإلا الو لهاجلاب ملاعلا الو يمذلاب ملسلا

 ولو ،ادبأ اذه يف فالتخالا زوب الو سكع الو ،ميقسلاب حيحصلا الو ،نونجملاب لقاعلا الو

 لصألا يف هل سيل هنآل ؛لقعلا حيحص اغلاب ناك ولو ىضر كلذ يف هل نكي مل هب ىدفلملا يضر

 املاظ وأ هسفنل املاظ نوكي نأ نيب ملظ نميف قرف الو ،هريغ ملظ هل زوجي ال ايك هسفن ملظ

 نوك هل زجي مل نئل ؛ارفاك كلذب اكلاه ناكو اهملظ دقف كلذ هسفن نم حابأ نم لكو ،هريغل

 زاج اميف الإ نوكت ال يهو اذه يف هنم حصت وأ ةمهاسملا حصت فيكف ،هرايتخاب هسفن يف كلذ

 اذإو ،اهلكاشي امو ةمسقلا يف غاس ايك ةمهاسملاب الإ اوقفتي مل نإف كداز امف نينثا نيب نارمألا هيف

 كاذ نم اذه نيأو ةتبلا هيلع ةجاح الف هاضر هيلع زوجي نمم مهو مهنيب اميف رييختلاب اوضر
 نأ رظنلا يف زاجل اذه نم ءىش زاج ولو "لوانتملا دي نم ايرثلا نيأو ،نيقرشملا دعب اهنيب نإف

 .كلذ نوملسملاو هللا ىبأ نكلو «ةأرملاب لجرلاو دبعلاب رحلاو ،يمذلاب ملسملا ىدفي
 ريغ مهنم ةأرما لدبب راد لهأ ىلع مكح ارابج نأ ولف ،كالهلاو لتقلا نود يف ايف اذكو

 اهل ام مدعل ليبس نم ةمهاسملا ىلإ اذه يف نكي مل روجح نم هريغو روجف نم اهب هديري امل ةنيعم
 عفد مهل زجي مل رادلا يف ةأرما لك ذخأي رايتخالا ىلع هل اهعفد مدعل مهنأ اوملع ولو ،ليلد نم

 ىلع ةدعاسملاو إمشغلا ىلع الإ جرخي ال اذه نأل ؛ةمهاسملاب الو ربجلاب الو اهاضرب ةدحاو

 ىلإ بلقلاب ليملاب نوكرلاو ةاودلا ةدمب هتناعإ نم مظعأو دشأ هنأ لقاع كشي الو ،ملظلا

 (١) يليلخلا ققحملا ةبوجأ طوطخ نم حيحصتل او فيحصت ديهمتلا خسن ف .

 )٢( .املاظ :ةدايز )م) يف

 



 ٣٠ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 .)ه داتلاكَتسَتقاستَظََلاليارنكرتالو ل ةملغلا
 ضعب رحبلا ي الثم ةمهاسملا زوجيف ىلاعت هللا رمأ نم نوكي ام نيبو اذه نيب اقرف مأ

 لقع يف هزاوج حصيالو ،هب لئاق ال اذهو ،كلهملا جومتملا رحبلا يف مهضعب يمرب نيبكارلا
 كلذ يف ةكلهتلا ىلإ هسفن يقلي نأ رايتخالاو اضرلا ىلع مهنم دحال زوج ال ايك ادبأ لقن الو

 اقلطم ةكلهتلا ىلإ هسفن ءاقلإ نم هعنم دق هللا نإف ،هريغ ةمالس نم هوجري امل ديزملا مضخلا

 ؛كله هيف فلاخ وأ هفلاخ نمو ءاعطق هيف فالتخالا زوجي ال اعرش ميرحتلا بجوي هانعم

 ءاقلإ " [نم رمألا] اذه نوكي نأ نيد وأ يأر يف زوجي مأ الصأ يأرلا لئاسم نم تسيل اهنأل

 هيف ىجرت فيك ،قرححت ران وأ قرغي رحب يف اهيمر نم دشأ كاله يأو ،ةكلهتلا ىلإ سفنلا
 .ديري امل لاعف هنإ ىلاعت هللا ءاش ام الإ ةمالسلا

 هسفن لتاق اذهو ،“«رانلا يف هسفن لتاقلا نأ» ةلي هللا لوسر نع ثيدحلا يف حص دقو

 هذه يف هل نوكي فيكف هسفن لتاقل اهدعأ يتلا هرانبو ىلاعت هللا بضغب قيقح كش الب

 رايقلاو رسيملاب عضوملا اذه يف اههبشأ ايف ،هب هللا نذؤي مل ليبس ىلع يهو هبر دنع رذعلا ةمهاسملا

 ىلإ ادبأ ليبس الف هب اورفكي نأ اورمأ دقو ،توغاطلاو تبجلا ىلإ ةمكاحملاو مالزألا مكحو

 عضوملا اذه يف هيلعو هرمأل دار الو همكحل بقعم الو رمألاو قلخلا هل هلل مكحلا امنإو ،هتعاط

 .هلدعبف مهكلهأ نإ ،هئالب ىلع ربصلاو ،هئاضقل مالستسالاو هيلإ رمألا ضيوفتو هيلع لكوتلا
 هعوقو لبق اضعب مهضعب قارغإب .هعورش لبق كالهلا اولجعتسي الو ،هلضفبف مهاجن نإو
 .مهركم مهب قيحيو مهرصإ دتشيف

 تيجرو بطعلا فيخ ذإ هناجيهو رحبلا بخ يف ءاهقفلا هزاجأ ام دح نأ تيأر دقو
 ةمذلا لهأل رارحأ الو ديبع سوفن نم اهريغ ال ةعتمألا يمر وه اينإ لمحلا فيفختب ةمالسلا

 راثآ هنع تتكس امو رافسألا نوتم ين هب اوتأل اذه ريغ زاج ولو رايخألا نع الضف رارشألا

 ؛ريقنتلاو ثحبلا ىلإ هيلإ اوجاتحي ملف سوفنلا يف هعنم رارقتساو سانلا مظاعتل الإ فلسلا
 .ادبأ لهاج ال و ملاع بلقب هفالخ جلتخي الو ةميلسلا رطفلاو لوقعلا هلبقت ال لوهم ءيش هنأل

 )١( ةيآلا :دوه )١١٣(.

 )٢( .داقلإ رمأل :(ت) يف

 )٣( هسفن ناسنإلا لتق ميرحت ظلغ :باب ،ناييإلا :باتك يف ملسم هجرخأ )١٠٩(.

  

 



 ١ ثوحبل ١٣١

 ءارقتسا نع ةلفغلاو وهسلا ليبس ىلع الإ ةرابعلا هذه لثمب يتأي نأ خيشلا اذهب نظن امو

 نكلو ،باوجلا اذه وحن هلثم لهجي الو ؤباوصلا هيلع ئفخي ال هلثمف الإو ةلأسملا هذه داوم

 لمجم رثألا ينو .ةيرشبلا ىوقلا دح نع جرخي رمأ نايسنلاو ةلفغلاو وهسلا "نم زارتحالا
 .ةيربلا ءاهقفل اهيف رظنلا نم دب الف كورتمو ذوخأمو رسفمو

 - ىتم نب سنوي نونلا وذ هللا يبن هلعف ايب ةمهاسملا هذه زاوج ىلع لالدتسالا زوجي الو

 مل اهنأل "ه تل لمومو ثونلةَمََنلات ((ثإل ةيصحتملانم داكف مكا إ :لاق ذإ -هيلع هللا مالس
 اهب وه نم اهيردي "/ ةدئافلو ىرخأ ةحلصمل تركذ انإو " عيرشتلا ىنعمل كلانه ركذت

 ام باب نمو ،مانملا ايؤرب هنبا حبذ يف -مالسلا هيلع- ليلخلا ميهاربإ ةصق باب نم يهف ،ىردأ

 ةيكزلا سفنلا لتقو ةنيفسلا قرخ نم نيرسفملا دنع رضخلاب هنع ربعملا حلاصلا دبعلل ىرج
 -مالسلا مهيلع- ءايبنألا قح يف رومألا هذه لثمو رهاظلا مكح يف لتقلل بجوم قح ريغب

 سايقلا مهريغل نكمي ال مهب صاخ كلذو كش الب ىلاعت هللا رمأ نم اهنإف ،يحولا ةهج نم
 .هحبذي نأ مانملا يف هنبا حبذ ىأر نمل زاجل الإو كادبأ هيلع

 نع ركذ ايب بابلا اذهل جتحي نأ زوجي ال ايك ىدرو لالض وهف لطاب اذه نآ عامجإلابو
 يف ىتح اذه لثم زاج امبرو هلي هللا لوسر نع برضلا هسفنب ىقتي ناك هنأ ةباحصلا ضعب

 سفنلا لذب هاضتقمب يعدتسي يذلا هنإف رخآ انأش داهجلل نإف دارأ -هيلع هللا تاولص- هريغ
 ديري نأ الإ ةداهشلل ضرعتم ،هسفنل عئاب دهاجملاف \توملا راحب ماحتقاو ،تارمغلا ضوخب
 هماقمل لجأ وهف ،دونبلا قفخو انقلا نعطل دونجلا نيب هسقن لذب يف عرسأ ناك املكف ،هتايح هلل

 يدي نيب توملل اهميدقت هنم ةناكم عفرأو هيف ةلزنم ىلعأ نإو ،هبرل ىضرأو هرجأل مظعأو
 ميركلا هلل لضفلاو ،ةميق مظعأ اهل ةداهشلا ىرت سفنب ةميركلا هتاذل ةياقولا ين ةلي هلا لوسر

 ءازجلا ميظع نم اهيلع هدعوو ،هدفر نم ةنجلا اهب هباثأو هدنع نم يه اسفن هدبع نم لبقت اذإ
 امي "رجومَتأةَيف نم مكففنات سنت ملَتَت الك ل هتفرعم لإ غولبلا نع ةلماكلا لوقعلا رصقت ام مس ٨ وه 2 و- 7

 .نع :(ت) يف )١)

 )١٤١-١٤٢(. ناتيآلا :تافاصلا )٢(



 ١٣٢ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 . ًكولَمََيأوذاك

 اذه دعب يلعلو ،ةيضارتعالا هبشلا عطقل هانركذ اينإو ،هددصب نحن امم اذه سيل نكلو

 الوق اهيف مار نمل الصأ نوكي ىتح لدعلا هجو حضوي ام ةمهاسملا يف لوقلا نم ىرحتأ نأ

 طلتخملا يف الو لطابلا يف ال قحلا يفو ،رشلا يف ال ريخلا يف نوكت ةمهاسملا نإ لوقأف ،الصف

 ىلإ جاتحيف عضاوملا ضعب يف سبللا عقي دقو ءاهعاونأ عيمج يف كلذك يهو لطابلاو قحلاب
 مهام ىلع نيرخآلا ءاقب عم ضعبلا ةاجن تدافأ نإ الثم سوفنلا يف ةمهاسملا نإ :لوقنف اهنايب

 ةمالسل هملظ وأ دحأ كالهإ ىلع تناك نإو ‘لدعو ةزئاج يهف اعيمج اوكله ولو هيلع

 .ادبأ زوجت ال ةلطاب "يهف نيرخآلا

 نكمي سرف ىلع اوردق ةكله ىلع اوفرشأ ةعبسم ةزافم يف موق :ىلوألا ةروصلا لاثمو

 اهبكري مهيأ اومهتسا اذإف كلذ الإ اهب مهل ةجاح الو ،اهيف دحأل قح الو اهبكري نم ةاجن اهب
 هضيرعت الو مهدحأل هيف ملظ ال هنإف كلذ مزلي دقو لدعلا يف اهجو كلذ ناك اهب وجنيف

 ولو فلألا لمحت ال سرفلا نأل ؛لكلل ةاجنلا ببس عستي ملو ضعبلا ةاجن هيف امنإو شةكلهلل

 نمو ‘ضعبلا ةاجنل اببس عضوملا اذه يف ةمهاسملا تراص دقف ،اوكلهو تكله اعيمج اهب اوقلعت

 اينإو هسفنل هرايتخاب الو ةمهاسملا ببسب الو 5![اجن نم] ةاجن ببسب ال هكاله نإف كله

 .هقلخب فرصتملا وه هللا نإف هريغل تلصح نإو ،هنم ةاجنلا دبي مل اهلبق نم هب عقو رمأل وه

 ةمالسل رحبلا يف اهلهأ ضعب يمرو ةنيفسلا ةلأسم :ةروجحملا ةيناثلا ةروصلا لاثمو

 ردتقي ةمج روصو ةريثك هوجول اهنإف ىنعم اههباش ام اهيلع سقيلو ،تضم دقو نيرخآلا
 هذه لثم ررقت دقو ،ىلاعت هللا هقفو اذإ مهفلاب اهطابنتسا ىلع ملعلا رونب ريصبلا فراعلا

 .نيدلاو ،لاومألاو سوفنلا :ةثالثلا ءايشألا يف نوكت دق ةمهاسملا نأ ثوحبلا

 انه سيلف ،هيلإ ةجاحلا مدعل اهروص رئاس زاربإل دمعتن ملو اهمكح طباض ىضم دقو

 )١( ةيآلا :ةدجسلا )١٧١(.

 )٢( .يف :(ت) يف

 .ببس :(م) ف (٣)

 .(ت) نم تطقس )٤(

 .(م) نم تطقس )٥(

  



 ثوحبلا ١٣٣

 .اهطسب عضوم

 ءارقتساب اهرئاس فرعيو اهضعب ةينيدلا روصل ١ نم يدنكل ١ خيشل ااذه ركذ دقو

 اهنإ خيشلا اذه لاق نإو ءاصقتسالا عضرلل اذه ف اندارم سيلو هيلع ردق نمل اهداوم

 ةروشملاو رظنلاب نوكت اهنإف ،ثبيلغتل ١ مكحب كلذ نإف .ىركل ١ ةمامإال ١ ف هعم نسحأل

 الثم عناملا ايف الإو ،دافتسي بلاغلا نم اييف كلذك وهف ،ةمهاسملاب الو ةرطاخملاب ال داهتجالاو

 ىلع لضف الو ءامهدحأل ةيزم ال ةفص لك يف نييوتسم نينثا ىلع ءاهقفلا يأر قفتا انردق ول

 ىلع هميدقت زوجيو ءامل حلصي ايهنم الك نأ نوري مهو ىربكلا ةمامإلل ةيحالصلا يف رخآلا

 مالعألا ضراعت وأ اهيف ال ربيخت الف اهابأي امهالكو ةلودلا هب موقتو ةيافكلا هر لصحت هجو

 نم عناملا اف رخآل انع امهدحأ اهب صتخي ةحلصم روهظب الإ لكل اةيحالصل مدقي اهمأ ف

 ةيهقف ناعمل ةيرظن ثوحبو ةيريدقت ةلاح اهنكل هذه ةلاحلا تناك اذإ اهنيب ةمهاسملا ناسحتسا

 .ناكم يف كل عقت وأ نامز يف اهلثم قفتي املق

 صوصخلا "لمتحت امم اهنأ ملعيل اذه اندروأ امنإو ،هاكحو هلاق ام ىلإ ابلاغ عجرملاف

 .رثألا حيحص نم اهريغك مومعلاو

 سانلا ماوع رثكأ سايقلاب هيلإ يدتهي ال المج ةلأسملا هذه يف خيشلا لوق ناك املو

 ءافعض نع ةهبشلا ةحازإل ؛لامجإلا نم اهب ام عضوم نيبي ام لاقملا نم هيلع دروأ نأ ينبجعأ

 يف ام ىلإ درلاب لطابلا نم قحلا زييمتل رظنلاو لالدتسالا ىلع ردق نمل ةركذت نوكيو ،نيملسللا

 لك يف هريغ ال قحلا ىلإ لكلا عجرم نإف ،ةيعرفلا وأ ةيلصألا دعاوقلا ديهمت نم رثألا حيحص

 الو "نيملاعلا بر هلل دمحلاو ‘لدعلاو قحلاب الإ هنم ذخؤي ال مث ،هيف رظنيلف ملعأ هللاو ،ةيضق

 .ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح

 .لمتحي : ) م ( ف )١)



 ٣٤ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 ةريبكت م اكحأ ١ م ارحال

 بلاط نب دمحم نب رصان بلاط يبأ فيرشلا هيخأ ىلإ فيعضلا دبعلا باوج اذهو
 مومأم نم ،مامتلا ىلإ اهلوأ نم ،ماكحألا نم اهل امو ،مارحإلا ةريبكت نع هلأس امل ۔يميسقلا

 .مامإو

 يدهي وهو قحلا لوقي هللاو ليصأتلا "كاذ لامجإ نع ليصفتب هارت ايك باوجلا ناكف

 ةفص امو ؟اهنم ةالصلا يف يزبجي يذلا امو ؟اهانعم امو اهظفل ام مارحإلا ةريبكت يف ؛ليبسلا
 انل حضوم نم له الأ ؟ريبكتلا نم اهريغ نيبو اهنيب قرف نم لهو ؟همكح امو ؟اهيف نحللا

 ؟ريبخلا ميلعلا همهلأ ايك هملعن ىتح هايإ

 :باوجلا

 اهيضر ةملك الإ يه نإ :لوقأف داشرلا قيرط مار نم داشرإ ىلع ىلوملا نيعتسأ ينإ ىلب
 هدابع نم ةماعلاو ةصاخلا اهيلع ضحو ،هباتك نم عضوم ريغ ي اهيلع لدف ،هسفنل برلا

 اهتماقإو اهناذآ يف اهريغ ىلع ةمدقم اهماكحأ نم ىرت اكف ،ةالصلا نم عضاوم ىف اهعرشو

 كلذ ريغ يفو ،ءاهدوجسو اهعوكرو ،اهدوعقو اهمايق يف اهدودح نيب ةطسوتمو اهمارحإو
 نيديعلاو جحلا رئاعش يف ايك ىنعمب صخي "ام وأ رحن وأ حبذ عم رهج وأ رس يف هب رمؤي ام
 .نيتبطخلا ءادتباو

 مهلوقك اهانعم رابتعاب ةملك يه اهنإ مث ،ىرامت ال لئاضفو ©ىرابت ال ةيزم اهب كيهانو
 توكسلا نسحو اهب ةدئافلا رابتعاب مالكو ،اهبيكرتو اهظفل رابتعاب ناتملكو ،ةداهشلا ةملك
 درفلا هلإلل ةلالجلاو ءايربكلاو ةمظعلا تابثإ اهانعمو ،ربكأ هللا هيلع عمتجملا ظفلو ،اهيلع

 ىهانتي ال يذلا لالجلاو مظعلا نيع وهو ىلاعت هقح يف ءايربكلا ىنعم نأل ؛ةدابعلل قحتسملا

 .كلذ :(م) يف )١(

 .ةظفل :(م) يف )٢(

 .(ت) نم تطقس )٣(

 .ىلإ :(م) يف )٤(

 .(م) نم تطقس )٥(

 اب :(ت) يف )٦(

  



 ثوحبل ١٣٥

 ةمظعلا ةياهنب فوصوملا نأ مهفملا صاصتخالا ةدئافل مظعألا مسالا كاذب اهريدصتو

 ايف قداصلا وهو ،هنع ركذ ايك كلذ قحلاو ،ريغ ال هنلا وه ةلالجلاو ءايربكلا لاكب توعنملاو

 الو رانلا هتلخدأ امهنم ءيش ف ينعزان نمف ،يرازإ ةمظعلاو ،يئادر ءايربكلا» :لوقي

 ام يلظ ىعدا نمو ،هاوس اهقحتسي الو ،هل الإ ةقيقحلاب نانوكي ال اهنإف كش الو "'يلابا
 .!؟ةيبوبرلا قوقح يف عزانف ةيدوبعلا روط ىدعت اذإ فيكف هاوثم رانلاف دابعلا قح نم هل سيل

 ؛اضيأ ربكأ عفريو ،ءادتبالاب عوفرم وهو أدتبملا هنأل ؛اهنم ةلالجلا مسا عفر اهبارعإو

 هفرص نم عنميام ةنز ىلع ،هفصوو هريكنت يف هنآل نوني الو كأدتبملاب عوفرم وهو ربخ هنأل

 ةغيصب هنوكلو ،هقايس يف أدتبملا ىلإ عجار هقاقتشال ابوجو هيف نكتسم ريمض ريدقت نم دب الو
 حصأ ىلع "هل اريدقت ليوأتلا يف هل ةلص نم ىنعم نمضتي هديرجتو هدارفإ لاح ليضفتلا

 ربكأ وهف ،ركذي هعم ءيشل ةقيقحلاب ربك ال لب إميظع لك نم ربكأ هنأب اناذيإ ،ميوق هيف لوق
 .ةقيقحلا ىلع هل ربك ال لب رغصأ وهف الإو ،هسنج ىلإ ةبسنلابف ازاجم هريغ ربك نإو ،ربكألا وهو
 .رقحألا لذألا وهف

 ذإ ؛ريبكلا ىنعمب هيف ربكأف ،ايتح لعافلا ىنعمب هباب وأ اذه يف لعفأ نإف :رخآ لوق يو

 .راثآلا هتلقانتف ةقراشملا انباحصأ رثكأ بهذ هيلإو ،امزج هريغ نيبو هنيب لضافتلل ةبسن ال
 عا مم 1 م.< ميرو ۔ و ر مو م ؟ رم هوم ه م وص

 هتلع وهأ وهو هديجي رن قلحلا اوَدَنَي + :ىلاعت هلوق يف هنم اولاقو ،رافسألا هتلوادتو

 نم هيلع نوهأ ءيش نوكي نأ هتردق ميظع يف حصي ال ذإ ريغ ال هيلع ةنيه ةداعإلا نأ ىنعمب
 .ةعئاط هلو ةنيه هيلع اهلك رومأآلاو ةعساو ةردقلاف \ءيش نم هيلع قشأ ءيشو ،ءيش

 ظفح ينع بزع دقلو ،مركأك يضاملا لعفلا ةغيصب ربكأ اهنوطبضي ةيفنحلا ءاهقف دنعو

 هب يلع اميف يل هرسي وأ هل هللا ينرخس نإ هيف رظنأو نيح دعب هعلاطأ نأ يلعلو اهانعم مهلوأت

 )١( ربكلا يف ءاج ام :باب سابللا :باتك يف دواد وبأ هجرخأ )٤٠٩٠(.

 )٢( .ليصفتلا :(ت) يف

 .(ت) نم تطقس )٢(
 .هنأ :(ت) يف )٤(

 )٥( ةيآلا :مورلا )٢٧(.



 ١٣٦ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 ايوتسا اذإ "نوكت امنإ ةلضافملا نأل ؛حجنأو حصأ هب لوقلاف حجرأ لاوقألا لوأ نكل ،معنأ

 نإف .ركب نم عجشأ دلاخو ،ورمع نم مركأ ديزك سرخآلا نم هب فرعأ امهدحأ نكي مل ةفص ين
 ةانادمو ةبراقم ةدارإ عم وأ ©فيسلا نم ىضمأ تنأك ضحملا هيبشتلاف اهب فرعأ يناثلا ناك

 بابلا اذه رسفي نأ زوجي الو سمشلا نم ءوضأ ههجوك ةغلابم عم وأ ،متاح نم مركأ ريمألاك

 .باوصلا ليوأت يف اهلك هجوألا هذه نم ءىشب

 نم رونأو ،رمقلا نم ءوضأ سمشلاك طقف رابخإلا ىنعملاضيأ نوكت "دق نكلو .
 ناك نإو ليبقلا اذه نم نوكي نأ ليوأتلا حيحص يف زوجي نأ ىسعف رردلا نم عصنأ و مجنلا

 نيمحارلا محرأ وهو لمكأو لجأو لضفأ هللاو هنم عنام يأف ،ليضفتلا ةغيصب هلصأ

 يذلا ليضفتلاو هيبشتلا يناعم نم هانفلسأ ام ليصأتلا ىضتقمب عنمي اينإو ،نيقلاخلا نسحأو

 نمب اهلصو ردق نإ اهيف ليضفتلا لعفأ نأ هقيقحتو ،هانعم زاوج حضتا امم هريغ ال هانفصو

 ىلإ هئادتبا يف دعصي هل تينب نم لضف نأ يضتقي نيبهذملا حصأ ىلع ةياغلا ءادتبال رج يهو

 ىلإ نكل كلذك وه نميهملا قح يفو هميخفت نم كلذ ي امل هئاهتنا يف عماسلا نع تمهبأ ةياغ

 ."هميظعتل ىهتنم ال ذإ ةياغ ريغ
 نم نكي مل نإو عئاش ىندألا ىلع ىلعألا ليضفت نأ هنايبو ،هيف رهاظ زاوجلا هجوو

 ةياهن ال لضفلا نايبل رابخإلا سفن الإ هب دارملا سيلو ،هيناديف هبراقي امم الو هيهاضي الو هسنج

 يف جارسلا ةليتفو ردلا ةرجح ىلع جاهولا سمشلا ءايض ليضفت زاج ايك &راصحنا الو هل

 يهتني ىتح ىلعألا يف دازو ىندألا فرطلا نم رصق اميف اذكو ،راكنتسا الب اهنع رابخإلا ىنعم
 يهتني دح ىلإ هرصق ىلع ليلد ال ذإ هابم الو هاضمل طق مدق ال ثيحب يهانتلا مدع ىلإ لضفلا يف

 .هرصح يف هيلإ
 .نيمحارلا محرأ :لاقيف ميظعلا هللا نع ميركلا ماقملا اذه يف هب ربخي نأ زاج اذهلو

 .نوكي :(م) ف )١)

 .(م) نم تطقس )٦٢(

 .(ت)و(م) نم تطقس )٣(

 .ةروصب :(ت) يف )٤(

 .هميظعت ىلإ :(م) يف )٥(



 ١ ثوحبل ١٣٧

 .ربكأ هللا ركذلو ربكألا برلا وه ،نيقلاخلا نسحأو

 ،يفنلا ىلع لديف زواجتلا ىنعمل فرح نع اهب قلعي نأ تفرصت فيك ربك ةدام يف زوجيو
 :ارعش لوقي ثيح بيطلا يبأ لوقك ريثك عئاش هيف كلذو

 هججاربو هعمكاهنع ربكيو هطاسب كولملا هاوفأ لبقت

 1اهج هلا نمدهج ب ايتغ ١ لكو ةييغب 7 ازج نع يسفن ربكأو

 ميظع لك نم ربكأ هللا :ريدقتلا نوكيف ""ه ۔دَتَداَيع نَعَكوُريكَتَسيال { :ىلاعت هلوق هنمو

 .ميركلا ههجو لالجب قيلي ال ام لك هنع هيزنت ىلع ذئنيح لديف &"ميذيو حبقي ءوس لك نع
 كيرش لك نع ربكي وهف ،نودحلملا هل هلحتنا وأ ،نوملاظلا هب هفصو ام لك نع هسيدقتو

 لع

 عيمسلا وو ء ۔ييتيكتل زخ ريظن الو هل هبش ال ،ريهظو دلوو ةبحاصو ؤريزوو
1 ". 

 ردكلاو ،ةفآلاو ةلفغلاو ،لذلاو ةلقلاو لخبلاو زجعلاو لهجلاو ملظلا نع لج

 ةءاذبلاو شحفلاو طلغلاو ،نايسنلاو اطخلاو ،ةلاهجلاو قمحلاو ،ةلاذرلاو صقنلاو ،ةفاخملاو

 ال امم ،هباب نم نوكي ام اذه ىلع سقو ،سوبعلاو دعولا فلخو ،سؤبلاو عمطلاو ططشلاو

 ؛مركأو لجأ هب توعنم لك نعو "مظعأو ربكأ كلذ لك نع وهف هباوص مدعل هب هفصو زوجي
 هل يهف ،ةيبوبرلاو ءايربكلا لامكب درفتملا وهو ،ةيدوبعلاو قلخلا تافص نم صئاقنلا هذه نأل

 .ربكأ اهب قيلي ال ام لك نع :7 رهظأ

 ىنعم ىلع تلد اقلطم هنع هزني نأ بجي ام ىفن نم ةفيرشلا ةظفللا هذه هيلع تلد املو

 ريبك لك نم ربكأ هنأبو 6هللا ناحبس :لوق ىنعم موهفم هنإ اققحم هفرعاف هلك سيدقتلاو حيبستلا
 ربدم الو )ردقم الو ،تيمم الو ييحمالو قزار الو قلاخ الو ،هريغ بر ال هنأ ىلع اضيأ لد

 )١( ةيآلا :ءايبنألا )١٩(.

 .ميدي :(م) يف )٢(

 )٣( ةيآلا :ىروشلا )١١(.

 .(م) نم تطقس .(م) نم تطقس )٤(

 .(م) نم تطقس )٥(

 



 ١٣٨ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 نم الإ ريخ الو ،هب الإ هريغل دوجو الو "هاوس ضفاخ الو عفار الو ضباق الو طساب الو
 الإ هلإ ال ىنعم كلذو دالوألاو ةبحاصلاو ،دادنألاو ءاكرشلاو دادضألا نع ربكو لج هدي

 .هللا

 هسفن فرع نم»“»رس رهظي هبو ديرجتلا دعاوقو ديحوتلا لوصأ عيمج جردني هيفو
 هريغ ام نأ ةلالدب هالوم تافص دض هلف هاوس ام نأ ملع ربكأ هللا نأ نقيت نم نأل ؛«هبر فرع

 اهولأم ابوبرم ادبع الإ ابوجو نوكي الف ،رقحأو لذأو رغصأ نوكي نأ الإ حلصي ال هنم ربكأ

 اهل مزاللا اهقح اهتافص نم اهاطعأو ،ةيدوبعلاب هسفنل فرتعا نمو ،اقوزرم اربدمو ،اقولخو

 ةوقلاب هفعضو ،ةيبوبرلاب هتيدوبع لباقيف 5ةيبوبرلا قوقح نم هيلع بجي ام ةيدضلاب فرع
 ،ولعلاب هتعضو ،زعلاب هلذو "مظعلاب هتراقحو ،مركلاب هلخبو ملحلاب هقمحو ،ملعلاب هلهجو

 .ءاقبلاب هتومو ،ىنغلاب هرقفو
 ،لذلاو ةراقحلاو لهجلا هتفصو ،ةيدوبعلا هتقيقح تناك نم نأ هب ملعيل مث اذكهو

 هنودب ىنغتسي ال ام هيلإ هقزر نم ضيفي هيلع مئاقب الإ موقي ال هنأ ةردقلا قلطم مدعو
 لك ..م ربكأ هنأ هعم حص يذلا وهو ،هماعنإب هدمأ يذلا مويقلا يجلا هبر وه كاذف ،هماوقل

 .“ه هق نمَقرتمتَن ني مكيامو ل ريقن هيلإ جاتحم وهف هاوس ام لك نأو ،ريبك

 دمحلا هل همزلي ةرورضلابف رضلا فشكي يذلا ميركلا معنملا هنأ اذهب فرع نمو

 ةيبوبرلا توعنب فصتاو ،ةميمذلا ةيدوبعلا تافص نع ىلاعتو ربك نم قح نم هنأل ؛ركشلاو

 ةيلعلا تافصلا هذهل قحتسم وهف ،ةيندلا فاصوألا كلت نع هزنم هنأ كشأ الو ،ةميظعلا
 ركذي ةليمجلا هتافصب يذلا وهف نايعلل هريغ رهظو "ناهربلاب هلطب حص يذلا ثلاثلا مدعل
 ىنعم وه اذهو ربكأ هنع وهف هيلع زوجي ال هريغ نأل ؛ركشي ةيلجلا هيدايأو هئالآ ليزج ىلعو

 ديدسلا بهذملا يف نكمي موهفلاب ةطبنتسملا يناعملاو موزللا تالالد نم اذه لثمبو هلل دمحلا
 كلذك نوكي نأ دعبي الو "مظعألا هللا مسا اهنإ :ليق اذهلو ،ديحوتلا لوصأ عيمج اهنم عرفي نأ

 .(ت) نم تطقس )١(

 .ةيدضلا :(ت) يف )٢(

 .(ت) نم تطقس )٣(

 )٥٣(. ةيآلا :لحنلا )٤(

  



 ١ ثوحبل ١٩

 طامنأ يط يف رصحنم هلك اهمازتلا يف يناعملا لئالد نم اهمايتب ةملكلا هذه تحت ام نإف

 الامجو الالجو الاك هتافصو ىنسحلا ءايسألا نم الك نأل ؛طابنتسالاب اهنم ةلالجلا مسا يناعم

 هيلعو اهبطق رابتعالا يف وهف سكعالو ،اهنع ريخب هب ام ةياغ هنأ سبل الو ،ىنعملاب هيلإ عجرت
 رحبلا هنأ ملع .هريرس ءافص نع ةريصب ةقدب ،هيناعمل احملتم ،هينابم دنع فقو نمو 6رادلا

 .لوخدلا هباب نم مار نمل جذومنك وهف ،لوقنلا هذه يف هاندروأ امو ،رعق الو هل لحاس ال

 وأ ةكرح نم اهلام طباض الوأ كاهف إماكحألا نم اهل ام ىلإ مالكلاب عجرأف دعبو

 نيكست عم اهنم لصولا ةزمه حتفب اهب ءادتبالا يف يهف نوكي هاضتقمب مكحلا نإف نوكس

 ءالا اهب لصتت ةطسوتم ةدمف ،نيتمخفم ايهنم ةحوتفملا ةيناثلا يف ةمزال ةمغدم ،نيماللا

 ةزمه لاصتالا مكحب اهيلت مث ،ابوجو ةلالجلا مسال مزالملا فيرعتلا دوجول ةنونم ريغ ةعوفرم
 نكستو ،الصو ""[ةعوفرملا] ءارلاو \ةحوتفملا ةدحوملا ءابلاف ،ةنكاس فاكف ،ةحوتفم عطق
 .هللا ءاش نإ يتأيس ايك افقو

 نم ةزاجإ ام ريغل فرحأ ليدبت وأ ،بارعإ رييغت وأ صقن وأ ديزمب كلذ فلاخ امو

 برقلاو دعبلا ين هنيابتل هعضاوم بسحب هماكحأ فلتختو ،نحللاب هنع ربعملا وهف ةغل حيحص

 نم ركذأ نأ يلعلو ،هيركتلا وأ حبقلا وأ عنملا زكرم ىلإ بوجولا وأ نسحلا وأ زاوجلا طخ نم
 .هركذ ىلع هادهب ينتعي ام هرمأب هنم ركذأف ،هرشنل ىلاعت هللا ينرخسي نأ ىسع ام اذه

 هب ةالصلا داسف اموي دجو نإ همكحو ،هب نحلي ادحأ نأ ملعأ ملف فرحألا ليدبتب امأ

 ال ذإ ؛هقدصب هتالص متت نأ هقح يف زوجيف ،هنايب نم هعنمت هناسل يف ةمجع اذ ناك نم الإ ايتح

 ."ليصأتلا هيف كنودف اذه نود امو ،قيطي ال ام فيلكت ىلإ دوعيف قيضي هنأب لوقلا زوجي

 نم اهيف روصتي نحللاف الوأ لصولا ةزمهب -هللا ءاش نإ- هنم “}ءىدتبنف ليصفتو لامجإب

 :هجوأ ةعبرأ

 .ًايحتلم :(ت) يف )١(

 .يليلخلا ققحملا ةبوجأ طوطخم نم حيحصتلاو ،ةحوتفملا ةطوطخملا خسنلا يف )٢(

 .ليوأتلا :(م) يف )٣(

 .ئدتبيف :(م) يف (٤)



 .١٤ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 .هب ىنعملا لدبتي ال امم هنأكو ،اهرسك وأ اهمضب هتكرح لكش ةفلاخم :اعم اهيناثو اهلوأف

 ردص امنإو دايتعالا ريغ ىلع ناك نإ داسف ىلإ هب غلبي الف هلثمل ةوالتلا ماكحأ ين ام دايق ىلعو

 هدصق توبث نم هب امل هدمعب لهجلا قحلا "ضعبو نايسن وأ لهج وأ أطخ يف ناسل للز نع
 ىلوأ داسفلاف هلحو همارحل ةالابم ريغ ىلع وأ افافختسا وأ انواهت هلصأ ةفلاخمل دمعت نمو

 هقحلي نأ ىسعف هريغب اهيبشت نينكاسلا ءاقتلال هنأ هرسك يف الوأتم نوكي نأ الإ هلك كلذب

 نع انيد هجورخب عطقأ ال ينإف ايأر هلاق نإو ،هرذع نم هل عي مل نإ هيف فلتخيف لهجلا مكح
 .باوجلا اذه يف ةغللا لوصأ نم اظفح هتبثن مل نإو ؤباوصلا

 دعاوق يفو لصفلا دعب اهب ءادتبالا لاح يف لب لصولا ةلاح يف ال اهطاقسإ :اهثلاثو

 ولو ،اهدحب ةرورض اهبالتجا لوألا مزلي رسعتم :ليقو ،رذعتم كلذك اهب قطنلا نأ وحنلا

 مكح نم اهل قبس ام ىلإ عجرتف ذئنيحو ،لاحم كاذ نودب هرذعت نال ؛اهدمتعي ![ةدارإ نكت] ل

 هاري نم لوق ىلعو ،ىفك ام عنملاو زاوجلا يف همكح نم ىضم دقو ،لاح ىلع ةدوجوم اهنوك
 الإ ۔اهمامتب ةكرحلا لكش ةفلاخم مكح هل نوكي نأ دب الف هدوجو ناكمإ عم هدوهش يف ارسعتم

 ةزمه اهنأل ؛اهب ءادتبالا الول طوقسلا لمتحت لصألا يف اهنأ ريغ اهمادعناب هيلع ديزي اذه نأ

 .طقف ماللا يه فيرعتلا ةلآ نأ ىلإ بهذي نم لوق يف ييسالو لصو
 هنأ همكح يف جرخيف طقس لصألا يف اذهلو ءاهب قطنلا ناكمإل فلألا “ترلتجا اينإو

 يف ضقن ىلإ يلصملاب غلبي ال نأ ةوالتلا ماكحأ يف ءاج ام دايق ىلع زوجيف ،هب ىنعملا لدبتي مل نحل
 ةلأسملا هذه باوج نم تعقو ثيح لهجلاو نايسنلاو أطخلا اهب ينعنو ،ةثالثلا هجوألا
 ةلق وأ دانعلا مور وأ فافختسالا وأ نواهتلا ىلع ناك نإ دايتعالا يذب ىلوأ داسفلاب لوقلاو

 ىلع ،مارحإلا ةريبكت يف لاح ىلع داسفلاب عضرلا اذه يف ليق نإو ،داهتجالا كرتب ةالابملا

 ؛يأرلا ةلاصأ نم ديعب ريغ هنأ نيرخأتملا ضعب لوق يفف ماقملا ةمظعل اهريغ نود صوصخلا

 .ضقن :(م) يف )١(

 نم :ةدايز )م) يف (٢)

 .اهدجي :(م) يف (٣)

 .هدارأ نكي :(ت) يف )٤(

 .بلتجا :(ت) يف )٥(



 ١٤١ س ثوحبلا

 .مامتلا نم هيلع تعرش ام داضي ام ضبقلا نم مارتحالا كلذ يف نأل

 ىوحف يف زوجيف ءاهلصو لاح يف هذه ةزمهلا كرحتف اهلصأ نم ةيضقلا سكعت نإو
 ةدافإلا يف ءاوس ،ناصقنلا مكحك ةدايزلا يف اهف نوكيف هنحل نم كلذ نوكي نأ هنحلو لوقلا

 اهل نوكي نأ دعبلا لك دعبأ ال "ينكلو ،هدصق مدعل هاوس ام رقتفيو ،هدمع يف اهداسفب ىفقي

 نم بيرق هنأب هيف ليق ولف ءادبأ ىنعم كلذك "يهف اظفل تلصو نإو ءادتبالا مكح ىنغلاب
 .هزاوج درأ نأ ايأر يدنع نسحل ةزاجإلا

 دسفم حيبق ىنعمل لدبم حيرص نحل وهو ،اهب قطنلا نكمت دعب هيلع ةدم ةدايز :اهعبارو
 .عقي اذكهو عمجأ تامدقملا ثالثلا عم دمعلا اهب ينعنو ،عبرألا هتالاح يناهل

 وأ ايهماغدإ كف وأ اهلقث فيفخت هجوأ ةسمخ نم امهيف نحللا روصتيو ،اعم ناماللا مث

 .امهتلامإ وأ ايهنم يناثلا ةحتف ميخفت وأ ايهميخفت كرت
 يف هب ام ىلوأو ،طقف ةحوتفملا ماللا ىقبتو ةنكاسلا ماللا طقست هبو ،ديدشتلا كرت :اهلوأف

 هناسل يف ةلعل دحأل حص نإ رذعل ال عبرألا تالاحلا يف هب ةالصلا دسفت نأو عنمي نأ لاح لك

 ."”مطتسي ال ام هللا نيد يف فلكي الف اموي كلذ دجو نإ عفدي هب قطنلا نكمت نع

 رقتفي نأ هلاح يف زوجي ال حيبق دسفم نحل حيحصلا يف اضيأ وهو ،اهماغدإ كف :اهيناثو

 .ةلاهج الو دمعب

 طاقسإو لايك صقن وهو «ايهقيقرتب ءادتبالا ةلاح يف قطنلاو ايهميخفت كرت :اهثلاثو
 همسا فرحأ ظفللا يف لصألا نع هب ريغتي ملو ،ىنعملا هب لدبتي مل هنأ الإ لالج لحم يف لامج

 دمعت نم الإ هيفو هنم داسفب مزجلا ىلع ىوقأ ال هيركتو هل ةيهارك نم يب ام عم ينأكف ،ىنسألا
 يف ثبخ نم هب امل حداق هتالص ي هنإف فاستعاو هب نواهتل وأ هب ةالابم ريغ ىلع فالخلل

 مزجلا ىلع وقأ مل لاح ىلع هب اهداسفب اصوصخ مارحإلا ةريبكت يف ليق ولو ،حداف ةيوطلا
 ميظع يف ىزتجي الو ريبخ هب نم يأر يف رييغت عون هنأل ؛لاحملا نم هبيرقت الو قحلا نم هديعبتب

 .ينإو :(ت) يف )١(

 .وهف :(م) ف (٢)

 .عيطتسي :(م) ف (٣)



 ٤٢ ١ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 نأ نم مركأ هللاف هرذعل هزجع نوك هرمأ ""يف هل حص نم الإ اهمامتل اهب نايتإلاب الإ اهماقم
 .هركش نم هعيطتسي ال ام هفلكي

 برقأ نوكي نأ نم ولخي الو ،مايضنالا بناج ىلإ اهب الودع ماللا ةحتف ميخفت :اهعبارو
 هب اهضقن مدعف ىندأ حتفلا ىلإ ناك نإف "نيب نيب طسوتي وأ همكح ىطعيف "نيفرطلا دح ىلإ
 نإ هنأ الإ نيلوقلا لمتحي نأ زاج نيب نيب طسوت نإو "ىرحأ هنم عنملاف ىرخألا نكت نإو ،ىلوأ
 رافسأ ضعب يف تحملت ينأ وجرأو ،هنأش يف لاقي ام ىلوأ زاوجلاف هناسلو هتغل يف كلذك ناك

 ال نأ ىسعف هميخفت يف هب ةمضلا غلبت مل امو ءةيغللا هذه نم ءيش دوجو ىلع لد ام ةيبرعلا

 .هميقتسمو يأرلا باوص يف زاجف اذه يف يدنع ام حص نإ هميرحت ىلع عمتبيي

 هيركتلاف ةحتفلا دح نع جرخت مل نإو ،حبقأ يهو ةرسكلا بناج ىلإ اهتلامإ :اهسماخو

 عبرألا هتالاح يف هعنم نأل ؛عازن يف ربجي ال رسك نم ةرسكلا حيرص ين ام ىفخي الو حضوأ هب

 ١ .عامجإ عضوم
 :اضيأ هجوأ ةسمخ نم اهيف رظنلاو ،ءاهلاو ماللا نيب ةطسوتملا ةدملا مث

 .اهميخفت :اهلوأف

 اهماكحأ نم نيهجولا يف ىضم اميف اهلف ،اهمالل عبت كلذ يف امهو ،اهتلامإ :اهيناثو
 .اهماسقأ ةداعإ نع ىفكو ،قرف الب ءاوس

 هتالاح يف هداسفب ىضقي نأ زوجيف عنمي نحل حيصفلا ىلع وهو ،اهفذح :اهثلاثو

 زاجف راعشألا يف هلثم عاش دقلو ،عفدي الف دمعلا ىوس اميف رقتفي نأ زوجيو .عبرالا

 يف عنمي ال نأ هدايق ىلع زوجيف ،ايظنو ارثن عمس دقو ،ةغل هنإ :ليقو عطقي نأ ةرورضلل
 .حيحصلا وهف هللا باتك ءاج ام ىلإ هعدف حيصفلاب سيل هنأ الإ ءامزج عبرالا هتالاح

 ةدملا ىلع ديزي ال ذإ ؛هب سأب الف اقوذ حبقي ام ردق اطيطمت نكي مل امو 5اهليوطت :اهعبارو

 .مزج ريبكتلا نأ رثألا يف امل مزجلاب هركي اهطيطمت نآ الإ ايلم لاط ولو ائيش
 هلك و }ةعبشم اهم اهعم وأ ةدم نودب ةحوتفم وأ ةنكاس ةزمه ةدملا هذه بلق :اهسماخو

 .نم : ) م ( ف )١)

 .قطنلا وأ :(ت) يف )٢(



 ثوحبلا _ ١٤٢٣

 ناكل ،هنم ءىش ىلإ ةلهجلا ضعب نسلأ فارحنا الولو رجي عبرألا هتالاح يف وهف ركني "ام

 . .ركذي ال نأ هدعبل هقح
 :اضيأ هجوأ ةتس يف اهيف نحللا روصتيو ءاهلا مث

 نوكس وأ بصن وأ رج ىلإ نوكي ةكرحلا لكش ةفلاخم يف :ثلاثلاو يناثلاو اهلوأن
 دايتعالا نود ةروكذملا تالاحلا ثالث يف داسف ىلإ هب غلبي ال نأ ىنعملا لدبي ال هنوك يف ىسعو

 اهمارحإ ةريبكت يف رخآ لوق ىلع زوجي نأ ىسعو ،هدصق حبقل هتالص ضقنب هدمع يف هقحأ مف

 .اهماقم مظعل بارعإلا حيحصب اهمازتلال اباجيإ ىنعملا لدبي مل ول نحللا عم اهمامت مدع

 حيحص يف نحل حيرص هنإ يرمعلو ،مايشإلا عم عفرلا نسحي ال نمل اهناكسإ زاجأ ضعبو
 نسحي ال نمل وه له :يف فالتخاب رثألا درو نكلو ،مالكلا نم فقو لحم يف ال هنأل ؛ماهفألا

 رطضا نمب صوصخ هنأك هريغ ىلع ردقي ال نمل هلاق نم يأر يف هزاوجف ؟ فاك اهعفرب قطنلا

 نعاحفص برضاف ،ءيشب وه سيلف الإو هرمأ نم هيعدي ام حص نإ سأب الو ،هرذعل هيلإ
 هعنم مدعل يضقيف ،ةغل هزاوج ديفي هجو نم له :لقف ،هعفر نم الدب ةحتفلا زاوج ىلإ هركذ

 ايك ربكأ نم ةزمهلا ةحتف اهب سناي نأ نهو ىلع هيف حصي هجو نم نسح ريغ يف ىرعتي ال هنإف
 ةرسك سناجتل باتكلا ةحتاف يف هلل دمحلا ةملك نم رسكت لادلا نأ تاءارقلا ذاوش يف ىرت

 .باطتسي اديج نكي مل نإو ًاضيأ نحلب سيل هذه يف حتفلا نوكيف ،باطخلا يف اهمال
 مكحك ةدايزلا مكحو ،اهيف ايغدم اهنم افرح اهديزي نم ناسل يف اهديدست :عبارلاو

 .هداسف عبرألا هتالاح يف زواجي ال هنأ يرظن يفو {ةدافإلا يف صقنلا

 هبجوأ ضعب و هزاجأ ضعبف :مالعألا هيف فلتخا يذلا وهو ،مايشإلا :سماخلاو

 حانج ججح مهلو ضيرع ليوط هيف مهمالكو ،هزاج لوأت ضعبو هزاوج عنم ضعبو

 كلذ ىلع دهاش هنأك ابوجو اهريغ نود مارحإلا ةريبكتب مهلوق يف هصاصتخاو ضيهم اهرثكأ

 فنألا نم "!اهجرخت ىوعدو ،ماهفألا يوذ ىلع ةلكشم هب قطنلا ةيفيكو ،مارتحالاب لوقلا
 . مارملا نع دعبأو الاكشأ حضوأ

 .مالكلاب قطنلاو قوذلاو برشلاو لكألل ناسللاو مفلا قلخ دق هتمكح ميظعب هللا نإف

 .ال :ةدايز (ت) يف )١(

 .اهمرحت :(ت) يف )٢(



 ١٤٤ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 .مايشإلل ال مشلل فنألاو ،رظنلل نيعلاو عمسلل نذألا لعج ايك

 توتسا نإو ،ماكحألا نم هل ام ىطعيف ،ءيش يف مشلا نم مايشإلا ىنعم سيلو
 نهريغ يف اذكهو بالقنالاو بلقلاو ©بلاقلاو بلقلاك يناعملا فلتخت دقف ،افرحأ ظافلالا

 نم مارحإلا ةريبكت نأ الإ رثألا ربتعم الو رظنلا حيحص يف يردأ ال ينإ هللاتو "ينابملا نم
 يبرعلا ناسللاب ةصوصخملا ةالصلا ظافلأ نم ائيش نإ الو .ماكحألا يف اهريغك ظفللا ثيح

 ىلع ام مدعل نانثا هيف لداجتي نأ زوجي ال نايعلل رهاظ اذهو "نآرقلا ظفل مكح هلو الإ نايبلا

 .ناهرب نم هريغ
 عطقلاب ةغللا يف الو ةءارقلا ذاوش نم هانملع امم اهريغ يف الو عبسلا تاءارقلا يف سيلو

 اهظفل نم ءيشل نوكي نأ زوجي مأ .ماكحألا يف تبثي نأ زوجيف مايشإلا اذه ىلع هب لدتسي ام

 بلاطيف ،كلذ يعدي نأ لقاعب نظن الف ،ةيبرعلا ةدعاقلا فلاخي امم ةيلجلا اهفرحأ وأ اهبارعإ وأ

 ةيفيك نع ةرابع مايشإلاو ايظفل فالتخالا نوكي نأ الإ مهللا ،كلانه ليلدلا ةماقإب هيلع

 وهف نحل الو اهيلع فقو الو نكس الو اهدنع دم ال ةريصق ةمات ةفيفخ ةعفرب اهيف قطنلا

 قافتا عم ظفللا فالتخاب ةربع الو ايونعم قافتالاو ،ايظفل فالتخالا نوكيف ريغ ال هجولا

 .ىلوألا هب وهف حص نإو ،نيلوأتملا ضعب هلمح اذه ىلعو ،ىنعملا
 يف كش الف ،قلحلاو مفلا نم اهجرحم ثيح نم قطنلا يف ءاهلا تجرخأ نإف همكح امأو

 ةمزاللا اهضارعأ نم هنأل ؛اهضاعبأ همكح ىطعيف اهباوص ي اهل اعبات هجرحم نوكي نأ اهبارعإ

 هيعدي نم همعز ايك فنآلا نم جرخت نأ ىلإ فسعلاب اهقطن يف لدع نإف ءادبأ اهنع كفني الف اهل

 ءاملا ربغ فرح وه اذه ف هب قوطنملا نأو هليدبتو هفيرحت نم هنأ كش الف هيف كلذ دجو نإ

 نوكيف ،هنع ىزجي نأ زوجي ال هتائيس يف هل هفصو ةنيابمو ،هتاذ يف هل هتفلاخمبو ،هليلد حوضول
 .هنم الدب

 سيلفأ هسنج نم ال هنوكل هبانم بيني نأ زجي ملو هسفنب وه نم نوكي نأ لطب اذإو
 ؛عمجأ هوجولا نم ءيش يف زوجي الف .عبرأل ا تالاحلا يف دسملا " رييغتلا نم نوكي نأ هب لوألا

 .ءيشلا :(م) ف )١)

 .هللابو :(ت) يف )٢(
 .ريبعتلا :(ت) ف (٣)



 ١٤٥ _ ثوحبل أ

 ىلإ قلحلا ىصقأ نم ةدوجوملا فورحلا هذهل ةدوهعملا جراخملا نم جرخي مل توص نم ناك ام نأل

 .افرح ىمسي ال امهنيب ايف مفلا نم نيتفشلا

 باب ىمسي هبابو فرص وهف رجحلا ىلع رجحلا توصك عايسلا يف ههباش نإف
 يف دجت نلو ‘فورحلا نم ال تاوصألا باب نم وهف فنألا نم جرخ امو ءافرع تاوصألا

 .افلخ نيفراعلا دنع كلذ

 روهظل مكحلا الو ،عساولا يف اذه ىلإ بهذي ملعلا لهأ نم ادحأ نظن الف ةلمجلابو

 نم ةنغ دوجو ")عنم قلحلا نم يلصألا اهجرخم نم ءاهلاب قطن نإف ،هداسف حوضوو هدانع
 نولدبي ،نخألا هنومسي ةينايعلا ةغللا يفو ءنغأ اهب ملكتملا ناك نإف ،قطنلا يف رهظت فنألا

 رهظيف فرحلاب هقطن دنع هتوص جارخإ يف فنألاب نيعتسي يذلا وهو ،نيتمجعلملا ءاخلاب نيغلا
 ىوقي ال ذإ ؛اهلعف ىلإ ةرورض نم هب امل اهعفد عيطتسي ال نكلو ،اهلحم ريغ يف ةنغلا ضعب هيف
 .كلانه هرذع نم اذه دعيف كلذ نودب اهب قطنلا ىلع

 ىلإ هب غلبي ال نأ وجرأف دانع ىنعمل الإ هلعفي ال نأ ىلع ردق نم هلمعتسي نأل دمعت نإف

 جرخم ىأر نم لوق نم دارملا وه اذه لعلو ،هيف يدنع ام حص نإ هيركت عضوم هنكلو داسف
 نوكي نأ ىسعل هلاح ىلع هكرت باوصلاف الإو دادسلا يف هجو هل حص نإ فنألا نم اهمايشإ

 رافسألا هب تنحشو راثآلا هتلوادت اذإ اييس الو ،هلايتحال هيردي ال ثيح نم ىنعم هلئاقل

 ءاهقئاقح ىلع صوغلا نع يندعقأ ملع روصقو مهف روتف نم ي ام نوكي نأ ركنمب سيلف

 اذه يف لوقلا نانع تلسرأ دقف ،يمهو ةبلغ نم يب ام ىلعو ،اهقئاقد نم اهب ام ىلع روثعلاو

 .يمهف غلبم لصفلا
 هيلعو ،ناعتسملا هلاو يدهج باوصلا هيف تيرحت دقف يدبأ كلذ نم اميف رظنيلف

 .نالكتلا

 هتالاح يف دسفم نحل هنإ مهلوق يفو ،كلانه واولا رهظت ىتح ةدم اهعابشإ :اهسداسو

 ءاهقفلا ضعب لاق ،اهماربإل ضقن نم اهيف هدوجوب املو كلذ ريغ هيف يل نيبي الو عبرألا

 حيحصلا لوقلا حيجن يف نكي ملو ،اهنايب نم فاخ نمل اهناكسإ زاوجب :نورخآ لاقو ،اهمايشإب

 . عم :(ت ( ف ( ١)

 .وأ :(ت) يف )٢(



 ١٤٦ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 .ىفكو دمحلا هللو ،ىفش هيف لوق نم ىغم ايك حيرصلا اهعفر زاوج الإ

 :روصتي اضيأ هجوأ ةتس يف اهب نحللاو 5ربكأ ةزم مث

 رييغت كلذ يفو سةرسكو ةمض حيرص ىلإ اهب لدعي نأب ابارعإ اهلكش ةفلاخم :يناثلاو اهلوأ

 هتالاح يف هب ىلص نم داسفب ىضقيف عنمي نأ هب ام ىلوأو عطقلاب هل زاوج الف عضولا لصأ

 وهف رسلا يف نعظ ىنعمب -ءابلا رسكب- ربك نم رمألا ةغيص مهوأ ام رسكلا يف نال ؛عبرألا
 مسي مل يذلا ملكتملا ةغيصب همهو يف هسابتلال همض يف اذكو سنحللا نم ىنعملا ريغي ام باب نم

 ىنعملا يف هب امل عمجأ ةالصلل دسفم عبرألا هتالاح ين هنإف ،هلئاق كلذ ىلإ دصقي مل نإو ؤهلعاف
 ةعفرلا ةسناجمل اهنإ :فيعض هجو يف اهمض يف لاقي نأ الإ مهللا ليوأتل لمتحم ريغ ليدبت نم

 مسا ىلع لخادلا رجلا مال مضب هلل دمحلا }ةءارقلا ذاوش يف درو ايك فيرشلا ةلالجلا مسا نم

 نوكي نأ حص نإ ههبشي نأ هدايق ىلع ىسعف 6لادلا ةعفر نم اهلبق ام اهب هسناجيلو ةلالجلا

 .هداسفب مكحلا نم ىضم ام ىلع وهف الإو ،هدادسل اهجو نهولا نم هب ام ىلع
 نيلكشلا دحأ ىلإ ىندأ نكي مل امو ءاهميخفت وأ اليلق ةحتفلا ةلامإ :عبارلاو اهثلاثو

 مسا نع اهب جرخي مل ايف ،اهداتعا دق هل ةغل كلذ ناك نمل اييس الو ،ىلوأ هداقتعاف امهيلإ لودعملا

 نيهجوب ةزاجإلاو عنملا نم اهيف ىضقي نأ زاج نيب نيب اهب قطن نإف ءاهداسف بحن الف ،حتفلا

 .اهيدي نيبو اهفلخ نم لطابلا ضحمتي مل ام اهب ىلوأ قحلا نأ اهيلع مكحلا لصأ يف زوجيو

 نيب ماقتسا ام وه نيب نيب :"مهلوق نأ هنايبو .ىلعي ال وأ ولعي قحلا نأل ؛ىلوأ اهب زاوجلاف
 ناك امو ،دودحلا فارطأ ىلع مئاق دوجولا يف وهف "نيعلا يأر هيف امهدحأ حرصتي ملو ،نيفرطلا

 نع هجورخ حصي مل امو ،ةحتفلاب قطان لصألا يف وهو دودحملا نع جراخ ريغف كلذك
 :ثلاث لوق ىلعو ،هسكعب مكحلاف :رخآ لوق يفو ،اهرئاس نم مكحلا يف هب ىلوأ يهف ،اهرئاود

 .هسبل عضوم هنأل ؛اهلاكشإل فوقولا اهمكحف

 .عنمت اهنأ الإ هملعن لوق نم اهيف سيلو ،ةدملا ضحمتت ىتح ةحتفلا نيكمت :اهسماخو

 .عبرألا اهتالاح يف دسفت نأ اهب ةالصلا مكح نمو

 .سناجيلو :(ت) ف )١)

 .يف :(م) ف (٢)

 .هلوق :(ت) يف )٣(



 ثوحبلا _ ١٤٧

 نم ةالصف ،ليلد الو اهزاوجل هجو ال ليصأ فرح يهو ،ةزمهلا هذه فذح :اهسداسو

 .ليبس نم "اذه ريغ ىلإ امو ،لاح ىلع ةدساف اهطقسأ
 قطنلاو كرجحي ةثالثلا تاكرحلاب هلكش ةفلاخمو نكاس فرح وهو ربكأ نم فاكلا مث

 اموي دجو نإ ريدقت ىلعو روصتي ال داك ريدقتلاو ضرفلا ريغ يف هكيرحتف ©فخأ كلذك هب
 .رهظأ عبرألا اهتالاح يف اهب داسفلاف

 مهنمو فاقلا نم ابيرق هب قطني نم مهنمف فاكلا جرحم يف سانلا فالتخا امأو

 .فالتخا ىلإ مكحلا "يف هب غلبي الو ،عساو هلكف هريغ ضحمتي مل امو ،هسكعب
 :رهظي اضيأ هجوأ ةسمخ نم اهيف نحللاو ،ربكأ نم ءابلا مث

 امل رظحي نأ هقحف ىنعملا لدبي نحل وهو ،رسكت وأ مضت نأب اهلكش ةفلاخم :يناثلاو اهلوأ

 اهمض يفو رسكلاب اهليدبت يف رمألا ةغيص ىلإ ليضفتلا لعفأ نع ةملكلا ةغيص ليدبت نم ايه
 يف هدعنف زاوجلل اهجو هل فرعن ال هلكو رغص دض ربك نم ملكتملل عراضملا ةغيص ديفي ام

 نوكيال ذإ ؛انباحصأ دنع هب ةربع الف ىنعملاب اليوأت لبقي نأ رمألا يف زاج ولو زاجم وأ ةقيقح

 ركأ عضوم ف ركألا وأ ريبكلا لاقي نأ زوجي ال اك ،ىنبت ةدودحملا ةروصلا ربغ ىلع مهدنع

 ريبكلا هللا زاوج نم هعنم يف نكلو ربكألا هللا ةزاجإ نم هنع ىكحي اميفف "يعفاشلل افالخ

 نأ لمحتي ريبكلا نإ :هلوق ةلع تناك نإو كرجحي اهيلع سايقلا نأ ىلع لد ام اهنع اضوع

 ركنيال هنأ عامجإلابف ،ىلاعت هئايسأ نم ريبكلا نألل ادبأ ميقتست ال ةلولعم ربكألا هريغ نوكي

 .ركذي فصولا نم هل اميف هب لاقيف كلذ هقح يف لوأتي نأ زوجيالو
 اذه يف اهمكحو ،ةلامإلا وأ ميخفتلا وحن روهظب ةكرحلا ماكحإ مدع :عبارلاو ثلاثلاو

 .ةداعإلا نع همكح مهف نمل هب ىفكو ،ةزمهلا هذه يف لوق نم نآلا ىفم ام

 6رابتعا لك يف دساف وهو رابكأ اهظفل نوكيف ،ةحتفلل اعابشإ ةدملا ةدايز :سماخلاو

 عنمي نأ دب ال لاحم عون هنأ لاح ىلعو راجشألا ضعبل مسا هنأ حص نإ :راثآلا ضعب يف ليقو

 .عبرألا هتالاح يف هب ةالصلا داسفب ىضقي نأو

 .هيلع فقوي نأ مارحإلا ةريبكت يف هقحو ،ركذي اهنم فرح رخآ وهو ربكأ نم ءارلا مث

 .اهريغ :(ت) يف )١(

 .(ت) نم تطقس )٢(



 ١٤٨ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 ال اميف ةزئاج يهف ،ةغللا حيحص نم اهلك هجوأ ةعبرأ اهيلع فوقوللو ©رمؤي هيف هب يذلا وهف
 فيعضتلاو ،رثكأ هيلع دامتعالاو رهشأو اهيف ام حصفأ وهو نوكسلا يهو الأ ماكحالا نم

 فقولا ةلاح ددشي نأ هفيعضتو اهحورش نع ينغ هحوضوب نوكسلاف مايشإلاو مورلاو

 .)ه رمأو ىهدأ ةَماَسلأك ل :ىلاعت هلوق نم ءارلا ىلع فقي ايك ،ربكأ ءار ىلع فقيف

 وهف مورلا امأو ،رثألا حيحص نم هزاوج انفرع دقف سحصفألا هريغ ناك نإو هجولا اذه

 هدصق اذإ ءيشلا مار نم اهيلع لدي ام ردق ةكرحلا نم فيطل ءزج ءاقبإ هدمتعا نم لوق يف

 ينإو هتوص يف رهظي نأ نود نم نيتفشلا مامضناب اهعفر ىلإ ةراشإلا هنأ مهلوق يفف مايشالا امأو

 .موي يف هيلإ ىغصأ نم عمسلا ةساحب هكردي مورلا نأل ؛مورلا فلاخي اذهب وهف "نيعلا هرصبت
 يف اعفر هبارعإ نم زاج ام ىلإ لكشلا ةفلاخمب اضيأ روصتي هنإف فقولا عم نحللا امأو

 اهكيرحتف ،لدعلا يف ههجو يل نبي مل نإو ،ةفينح يبأ باحصأ هررق ايك احتف وأ لصولا ةلاح
 ريغ يف هب ةالصلا داسف مدعب لوقلاف ليدبت ىلإ اهانعمب غلبي ال هنإف انحل ناك نإو اعفر انهاه

 .ليق دق كلذ ين هب ام ىلوأ هنأك دصقلا ثبخل هب اهداسفو دمعلا

 .هلعف نم يضاملا ءانب ىلإ اعضو هب اهتروص ريغتل هليدبت نم نوكي نأ فاخأف حتفلا امأو

 ءيش يف همار نمل عطقأ ال لصولا يف ىتح هزاوجب "ينأ ىلع هليلد نم نوكي ام حضوأ عنملاف

 لك يف هب اهداسفف ،ظفللاو ىنعملا ريغي نحل يف انحل عضوملا اذه يف هارأ ينأل ؛عبرألا هتالاح نم

 مكح يفو ،اهعوضوم نم الدب نوكي هنإف ںليوأت يف ىنعم هل ردقي نأ زاج نإو عفدت ال ةلاح
 لدبي ال اهرج زاوج مدعل اهرسكب نحللاو ،ليدبتلا لمتحت ال اهنأ انباحصأ دنع اهعورش

 ءاملا لكش ةفلاخم يف مكح نم رم ايب ىضقي نأ هيف زوجيف ىهانت دق حبقلا يف ناك نإو ،اهانعم
 عم هيف اهمكحك عضوملا اذه يف لصولا ةلاح يف رسكلاو حتفللو ىضم دقو ةلالجلا مسا نم

 .لصفلاو فقولا

 ةررقملا هلوصأ ىلع هيف مكحلا يقبو ،نيحلا يف ايهحبق فعاضت نيونتلا اهيلع ديز نإو
 .حبقأ انه همكح ءاقب عم تمث حبقتسملا نوكيف ،اهلاحم وأ هب اهحابقتسا ديزم عم اهلاحب

 )١( ةيآلا :رمقلا )٤٦(.

 )٢( .هنأ :(ت) يف

 )٣( .فوقولا :(م) يف



 ١ ثوحبل ١٤٩

 هركي هب هنأ الإ هزاوج ىلع وه هلبق زئاجلاو .حضوأ اذه يف هلطب كانه مكحلا يف لطابلاو

 هرجح صيصخت زوجي وأ هلثم زاوج مدعل هلاح يف هلك اذه يف عنملا قالطإ زوجيو "حبقتسيو

 لصولا عم عبرألا نم ةلاح لك يفو ،هريغو عفرلا يف اقلطم همكح كلذكو ،هلطب ديزمل دمعلاب

 .لصألا ين هل ررقت ام بسحب اهنم عون وأ هجو لك يف ىضقيف سلصفلا وأ
 يف هنيونت مكح اهل نوكي نأ دعبي الف ،اكرحتم وأ انكاس توكسلا ءاه هيلع تديز نإف

 حبقأ ءاهلا ةدايز نأ الإ نهوب نذؤي صقن يف ديزمو نحل يف نحل امهالكف ةلمجلابو ،لدعلا

 نم اهل نوكي نأ دعبي الو عمجأ ةالصلل ةدسفم نوكت نأ عبرألا تالاحلا "يف اهب ام ىلوف

 الصفم هدوجو ةزعل رظن نع يدنع ام حص نإو نيحلا يف لوق نم هيلع قبس ام نيونتلا مكح
 .رثأ يف كلذك

 افقو اهعفر يف ايب هيف ىغقي نأ زوجيو لصألا يف نحلف لصولا ةلاح يف اهناكسإ امأو
 يف اذه زاج نإ رمؤي هيف هب ام لح هنأل ؛هيلع فقولل اريدقت رقتفي نأ زوجو ،ىضم دقو
 .ربتعيو هيف رظني نأ بحأ ينإف يأرلا حيحص

 "ميف لقف ليصأتلا كلذ يف دعب ركذت مل لوقلا نم لمج ىلإ عجراف ليصفتلا اذه دعبو

 يف رهظي امنإو لصأ الو عرف ين هل زاوج الو اهمامت لبق لصفو عيطقت نم ةريبكتلا للخ يف عقي
 ىلوأ دنع رهظي امبرف ركني امم هنوك عمو "قفرلا دح اهب زواجتي هيف ةانأ يذ نم قطنلا للخ
 ءابلا لبق فاكلا عم ناك امبرو ءءاملا فرح مامت دعبو اهنم ةدملا دنعو ةلالجلا مسا نم نيمالا

 ىلإ ةانألاو قفرلا دح زواجت نإف ءارلا لبق عضوم اهيف هزاوجل سيلف ،ءاوس عقو ثيح همكحو
 .عبرألا هتالاح يف داسفلا مكحب اهيف هيلع ىضقي نأ دب الف )ةنكسب وأ سفن ذخأب ةتبلا هعطق

 ذخأ ىلإ هب غلبي ال لاصفنالا نم قطنلا يف اهفرحأ نيب نم ناك نإف ،دادسلل قباطملا هنأ يدنعف

 يف ةيهاركلا همكحو ،الصفو اعطق دعي ال هنأكف ،لاقملا ين جوهلت وه امنإو ةنكس الو سفن

 .لامهإلا تاذ -داصلاب- صقن يهو ،ثالثلا هتالاح

 .نم :(م) ف (١)

 .رفتغي هلعل :اقيلعت ملسم وبأ خيشلا لاقو ةطوطخملا خسنلا يف اذك )٢(
 .ام :(ت) يف )٣(

 .هتكسب :(م) يف )٤(



 .١٥ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 ادادس نوكيف ةمجعملاب اهضقنب هيلع يضقي نأ زوجيف ،ادانع ةلمهملاب اهصقنل دمعت نمو
 ال امم هريغ وأ لكش ةفلاخم وأ لصفو عيطقتب مامإلا نم نحللا ناك نإف "لاح ىلع يأرلا يف

 يف هب مكح عامجإلا يف اهدسفم ةالصلل ضقان هنأ عايسلا يف حص ام لكف لدعلا يف هل زاوج
 فلتخي امم هنحل ناك نإف ،نيدلا مكحب هتالص داسفل نيمومأملل هعم ةالصلا زجت ملف ،رهاظلا

 ىلع يقبف هلاكشإل هقطن جرحم صحمتي مل نإف ،هيفتقي نم لدعألا مكحب ذخأي نأ زاج هيف
 هداسفب مزاج ريغو هيلع سبتلم مومأملاو ،هداشر هجو رحتم هنأ هداهتجاب لوقي مامإلاو هلايتحا
 نأ فاخي بيرقلا هجولا اذه نم هلاثم ،هدادس هجول نقيتسم ريغ هيف كش نم هب ام عم هنأ الإ

 يفدسفملا دحلا هب غلب هنأ ىلع نقيتسي مل هنأ الإ اهفرحأ نيب عطقلاب اهدسفأ دق مامإلا نوكي

 لاصتالا مكح لصألا يف اهل نإ :لاقي نأ اذه يف زوجيف ؤبيرم كش يف هنم وهف ،عرشلا
 ملامو ،لامتحا الو كش ىلع اهداسفب مكحي الف ،لاقتنا اهنع اهل حصي مل ام اهلوصأ ىلع رومألاو

 نأل ؛هيلع حصي مل ام هدمعب هيلع مكحي الو ،هلعف هيركت نم هب ام ىلع وهف هلصف نوك نقيتي
 .هدشر هجو نكمأ ام ىلوأ ملسملاب نظلا نسح

 ام عد»:ثيدحلا يفو كشلا ىلع ىدؤت ال ةالصلا نإ :لاقي نأ رخآ لوق يف زوجيو

 اهماكحأ يف كش ىلع هعم ىلص نإف فوقوم كوكشم لك رثألا يفو ""ككبيري الام ىلإ كبيري

 نم ةحضاو ىلع الإ نوكي ال مكحلا نأل ؛اهمامت وأ هتالص داسفب مكحلا نع فقوي نأ زاج
 .اهماكحأ

 ال هيلع امم هجورخ نإف ،نيقيلا ىلع هضرف يدؤي نأ هيلع نأ :ثلاث لوق ""ىلع زوجيو
 ؛ىلوملا هب هدبعت امم نيقيب جرخي ىتح ىلوأ كشلا ىلع هتالص ةداعإف "نيح يف كلذ نودب حصي

 .مالعألا نيب كلذ يف هفرعن فالخ الب ماكحألا هذه نم اهل اميف مامإلا ةالصل ةعبات هتالص نأل

 مامإلا ىلع مكحي الو ،ةبارتسالاو مامإلا ةالص يف كشلا عم هتالص ين مومأملا مكح اذه

 نظلا نسحأ وأ ،هباوص رصبأ نإ ةعامجلا نم هعم ىلص نم ىلع الو {ةباصإلا ىعدا اذإ هلطب
 نإ :رثألا يفو ،نيمألا وأ ةقثلا وأ لدعلا دح يف ناك نإ اييس الو ،نيحلا يف هل زاج ام ىلع هب

 اذكهو ،نيد وأ يأر يف كلذ ريغ بجوي ام مهنم دحأ ىلع حصي ىتح مهنيد ىلع ءانمأ سانلا

 .هجيرخت قبس )١(

 .دايق :ةدايز (م) يف )٢(



 ١ ثوحبل ١٥١

 .نيمومأملاو مامإلا نيب اقلطم نوحللا رئاس ىن مكحلا

 هركنأو ،الدع هب ذخألا مامإلا ىأرف ايأر هزاوج لصأ يف فلتخي امم كلذ ناك نإف

 يف ام ىلع ناتزئاج ايهتالصف ،ليدعتلا رصبي نمم امهالكو ،الزه يأرلا يف هعم ناك ذإ مومألل

 ييف هضراعي نأ مومأملل سيلو ،مالم الو هيلع بيرثت الف مامإلا قح يف قحلا هنأل ؛ليق هلثم

 يف حدقي نأ فاخأف ذئنيحو ،هتماقتسا نع هب هدصيف ،لزهأ هدنع وه ام ىلإ هدريف ،لدعأ هاري

 نأ الإ ،هبانتجا هيلع نأ مكحلا حيحص يف ناكو ،هباوص قحلا يف رصبي ال امب اهيف ىتأ نإ هتمامإ

 .هريخل هيلإ عجري نأ "[زاج هل هلدعف] كلذ لهأ نم مومأملاو )هريغب الإ ليدعتلا رصبي

 لدعألا ةفرعمل دتهي مل نإو ،ةلاح لك يف امهنيب رييختلا ىلع ناك ةلادعلا يف هعم ايوتسا نإف

 ؛هلثم يف اذه بجوأ نم لوق ىلع هسدق ةقيرطو يأرلا لدع ىلإ هيدهي نم ىلع ردق الو هسفنب
 لصأ يف ناك ام رييختلا زاوج ىلع يأرلا ين نوكي نأ زوجيف ،هلحل اطرش هلعجي مل اضعب نأل
 هداهتجا نم دب ال :لاق ضعبو ريبخ ريصب هب نم لوق يف يأرلا ةلاصأ نم جراخ ريغ قحلا

 يلعلو "ريفغلا مهعمج لوصألا ءايلع نم بهذ هيلإو ،نيد وأ يأر نم ءيش لك يف قحلا ةباصإل
 امل نايبلا ريرقت ىلإ هنم اعجار ،ماقملا اذه يف ديزملا نع رم ايب ايفتكم مالكلا ةنعأ كسمأ نأ

 ةقيرطف ،ناحلأ ةدع نم امهيلع داز ام وأ ،نانحل اهيف عمتجا اذإ ةريبكتلا مكح نم هنع لأسي

 اهنم اهب نحل نم اميف اعيمج يهب ىضقيف ،نوحللا كلت ماكحأ عمجتف طقتلت نأ اهيلإ مكحلا
 نم هركي ام راركت يف نأ ىفخي داكي ال ذإ.نوهقفي موقل اهب ىفكو ةلصفم تضم دقو "نوكي

 يف داسفلا بجوي ام رركتف داز اذإ فيكف سنهولا ىلإ ىندأ اهب نوكت ةيهارك ةفعاضم نحللا
 لهأ دنع هيلع عمتجم وأ هلهأ نم يأرلاب هيف فلتخم نم دايتعا وأ لهج وأ نايسن وأ أطخ

 ناهجو اهب عمتجا نإف ،دافتسملا مكح نم هجو لكل هموي يف ءاجام ىعاري نأ دب الف ،داشرلا

 ىلع مكحاف ،دمتعي هدحو مكح ايهنم لكلو ،هجوأ نم امهيلع داز ام وأ نافلتخم نايكح امهو

 .هريغل :(م) يف )١)

 .هل زاج هلدعف :(م) يف )٢(

 .(م) نم تطقس )٢(

 .هنع :(م) يف )٤(

 .(ت) نم تطقس )٥(



 ١٥٢ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 .دسألا لوقلا يف هل عبت ههجو يقابف ةمجعملا نيشلاب- دشألا مكحب دب الو- اهتلمج

 دسفم ثلاث ءيشو ‘هيف فلتخم رخآ نحلو ،هيركتب هيف ليق ام نحللا نم اه عمتجا هلاثم

 ام نود اهمكح يف اهيلع لوعملا لصألا وه عامجإلا يف اهداسفب اذإ مكحلاف ،هيردي نم عامجإب

 نم عماسلا ديفي ام ليصأتلا نايبل اغئاس ليصفتلاب هعم امهركذ ناك نإو .عازن وأ ةهارك نم اهب

 ةقباطمل اعم امهركذ نم دب الف ،هيف فلتخم رخآ عضومو ،هيركت عضوم اهيف ناك نإف ،ليوهتلا
 نأ زوجيف] رخآلا معي امهدحأ الو أمكحلا يف دحاو باب نم ال اهنأل ؛باوصلا يف عقاولا

 .حجرأ زاوجلا ناك نإ هيركت الب هيف دمتعي نأ "هيف فلتخملا يف زوجي ذإ ؛باوجلا يف هب [ىفتكي
 ريبخ هب نم يأر يف ةلادع ايوتسا نإ رييختلا وأ حضوأ هب هلزه ناك نإ الصأ عنميف سكعلا وأ

 .هماكحأ يف ررقت ايك هماسقأ نم كلذ ريغ ىلإ

 ىلإ همكح يف ىدأف ءاعنم بجوتسا ام بجي وأ اهعضوم يف الإ اعطق جردنت ال ةيهاركلاف
 هركي روجح لكف ،هلاطبإ مكح نم هلاح يف هلام ةليضفب دازو ،اهانعم مع دق هنإف ،داسفلا

 :ارعش هلوق يف رضنلا نب دمحأ خيشلا هدافأ ايك سكع الو

 ءامنمولو بورشم لكنم هلكمارحهوركم ركسلاو

 فرعي ايك ايكحو اعضوو ةيمست اهبيترت يف اذه فالخ دعاوقلا ىضتقم ناك نإو
 تاحضاو ناعم اهلكو ،ماسقألا رابتعاب كلذو ،ماكحألا رابتعاب اذه نإف ،اهبيلاسأ ءارقتساب

 .تاحلطصملا يف ةحاشم الو يناثلا ىلع اوحلطصا امنإو

 مات دسج يهف ةروص تلمك نإف "ينابملاو ظافلألا مكح نم هلضفب هللا حتف ام اذهف

 يذلا اهحورو ،حور هل سيل دسج حوريو ودغيف ايح موقي نأ لاحمو يناعملا هحورو لكشلا

 ةلفغلا وأ وهللا ليبس ىلع نم نإف "مويقلا يحلا ةمظع دوهشل بلقلا روضح موقتو هب ايحت

 ىنعم نم لاقي ايب هيلع دروي نأ دب ال اهانعم رعشتسم الو هيلإ تفتلم ريغ اهاكح وهسلاو
 هل ليق رذعي هب امل ال هنع ةلفغ هريغ ىلإ رظني بلقلا نيعب وهو ربكأ هللا :دبعلا لاق اذإ هنأ ربخلا

 هريغ ىلإ كلابقإو هنع كتافتلا نم كيلع ماق دقو ،ربكألا وه كدنع سيلف تبذك :لاحلا يف
 .ركنت ال لدع دوهش

 )١( م ) نم تطقس (.

 )٢( .هب :( م ) يف



 ثوحبلا ١٥٢٣

 ءءاسن وأ لاجر نم هريغ ىلإ هنع تفتلتف ،ءاسلجلا لقأ نع هجولا فرصب ضرت م اذإو
 هوعدت ،هيجارو هدبع تنأو ،ءاسمو احابص هتمعن يف لفرت يذلا كولملا كلام قح ىن هب فيكف

 كرس دهشيو كاري هنع ضارعإلا ىلع وهو ،عتري هريغ دنع كبلقو عمسي كل وهو .هيجانتو
 .ملع اميف هيلع ءانثلا كمهلأو ،مركألا هباب ىلإ كاعدو معنأو كيلإ نسحأ دقو ،كاوجنو

 ")هم هكرگكزل مهموق عمشت نأ اونما بذلل ملأ زخ هاوس ايع الدب هاضرت الو كاضرينأ

 سفنو عضاخ بلقو عشاخ فرطب هل مقو ،كالومل بلقلا غرفو كاوه نع درجتف الأ
 ةبانإلا كنم تدازو عوشخلاو ةبآكلا كيلع ترهظ دق ةنيل ةنكاس حراوجو ةنيه ةنئمطم

 ةزعلاو توكلملاو كلملا هل نم يدي نيب مارتحاو لالج يذ ماقم يف كنإف ،عوضخلاو

 هيف لوقعلا ةياغو كالمألاو كالفألا هحبست ©ىهابي ال هزعو ىمهانتي ال هلالج ‘توربجلاو

 ءابهر هوعدتو ابرط هعيطت الجخ افئاخ الجو اليلذ هيدي نيب نكف ،كاردإللا نع اهروصق

 هتمظع نم دهاشت ايب هفصتو كالاثتما هيجانتف ،الالجإ هباهتو ،ابعر هاشختو ،ابغر هوجرتو
 .ربكأ هللا :كلوق قيقحت نم كلنايب هادبأ ايب كنانج دهشيو كناسل لوقيف ،الالج

 ةبحملا سأك نم سال نم نإف ،اييقتسم هتبحم عرش ىلعو ،امييدتسم هتمدخ ىلع نكو
 دقف هدوجو نع ايناف هدوهش يف هب قرغتسا نإف ،قاتو هلاصو ىلإ قاتشاف هبرق ىلإ نح قاذو
 الإ اهاقلي امو "موتكملا مسلطملا اهزنكب ةبحملا نم رثعو ،موتخملا هقيحر برشب نافرعلا نم زاف

 .ميظع ظح وذ الإ اهاقلي امو "ميركلا اهالومل سفنلا داهج ىلع اوربص نيذلا

 كولسلل درجت نمالإ اهيلإ يدتهي داكي ال رارسأل ةقيقد ناعم ةقيرطلا هذه نمض يفو
 نم ركذي نأ ىسع ،اريبخ اهب نكأ مل نإو ،اريكذت اهنم ءيش ىلع هيبنتلا ينبجعأ {ةقيقحلا ملعب

 .بيجملا بيرقلا نم اضرلا ىلا اهب لصيف ڵبيجعلا اهئانب نع ثحبلا ىلإ يدتهيف ،بيني
 يلاح ةسخ نم عمست وأ ىرت امل هندرت الو ،يلاقم نم اقح ناك ايب فقاولا اهيأ ذخف

 يلاغتشاو سيولو يريصقت طرفل يوهسو يتلفغ ةرثكو ،يلاب شوشتو يرطاوخ بارطضال
 ادبأ مكلو اهل يحصنو ‘لوذع كلذ ىلع يسفنل ينإف ،ةيسدقلا قوقحلا نع ةيسفنلا ظوظحلاب

 )١( ةيآلا :ديدحلا )١٦(.

 )٢( .لوقتف :(م)و(ت) يف



 ١٥٤ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 يئاجتلا هيلإو .يباتعأ هب ميديو يباتم ققحي نأ يباتع هيف اهلو يايإ هيلإ نميف يئاجرو "لوذبم

 .يجاحب هلضف نم ينفعسي نأ يجال هب نم عيضي الو 6يجارلا هبابب بيخي ال نم يئاجر ""يف

 هتفرعمبو يجاهتنا هتمدخل نوكيف ،يجاجوعاو يغيز هب موقيو »يجادلا يبلق هتفرعمب رونيف

 .يجارعم هبرق ةرضح طاسب ىلإو ،يجاهتبا

 قيقحتب ديرجتلا يف امايق هبانج مور اهلك رايغألا نع رارفلاو ،هبابب ادبأ فوقولا مزالم
 الو ةوق الو ،لوح الو يل ةردق الف ،هيضتري نمم صالخإلاب هيضري ام قافو ىلع ديحوتلا

 لهأ وه ‘كلذ ىلع رداقلاو ،كلاملا هناحبس هب الإ ،هريغو اذه نم لج وأ لق ام ىلع لوط

 .ركشلاو دمحلا هلو ،ركذلا ليمجل
 .ملسو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو

 نيتالصلا عمج دنع برغملا ةنس طاقسإ

 ةدكؤم ةنس يهو نيتالصلا نيب عماجلا رفاسملا ىلع برغملا ةنس طاقسإ هجو ام ليق نإ

 ؟كلذ ين انباحصأ ةجحلا امو

 :باوجلا

 .ةبراغملاو ةقراشملا انباحصأ نيب اهيف فالتخالا دوجو عم ةلأسملا هذه يف ترظن دق

 يف ركذت ثيداحأ كلذ يف مهلو ،اهكرات ىلع ديدشتلا نوريو اهنولصي يرغملا ميلقإلا لهأف
 برغملا ةنس كرت نم :لاقي ايك رذع ريغ نم دمعلاب اهكرات ىلع ديعولا عاقيإ اهاضتقم مهراثا
 .رقس رح هلف

 هعابتا قحلاو قحلا وهف ني هللا لوسر نع اذه يف كلذ نم ءيش حص اذإ هنإ :لوقنو

 انباحصأ دنع حصت مل ثيداحألا هذه نكلو .مكحلا خوسنم ناك ام الإ هفالخ لطابلاو

 الو عامجإ اهيلع رقتسا الو لصتم دنس الو رتاوت ةرهش "اهل مقت ملو رخاوأو لئاوأ ةقراشملا

 ماكحأ دهاوش ىلإ اهدر بجي يتلا ثيداحألا نم يهف "لدعلاو ةماقتسالا لهأ نم قافتا

 طابنتسا ىلع نوردقي نيذلا لوقعلاو ملعلا ووذ مهو رمألا يلوأ ىلإ اهميلست بجيف لوصألا

 .و :(ت) يف )١(

 مهل :(ع) يف )٢(



 ١٥ ثوحبلا

 يف كئلوأ لثم لق دقو سابتلالا نم حضاولا قحلا زييمتو سايقلا نم حيحصلا ضماغلا
 ةفرعمل رظنلا نم هسفن لمهي ال نأ قحلا ةفرعم يف ةكلم ىندأ هل نم لك ىلع بجوف سانلا

 .بايترالا نع فشاكلا قحلا ةيلج ىلع روثعلاو "باوصلا

 .نيقفاوملا ملعلا لهأ نم نيملسملا لوق نم اندنع ررقت ام ىلع لصألا اذه تضرع املو
 :ركذتس ناعم دحأ نع ولخي ال هتدجو

 فالتخا ةلأسم اهنأل ؛لطاب اذهف نيدب رفاك اهكراتو ضرف ةنسلا هذه نإ :لاقي نأ اهلوأ

 يلع نع يور ام هل ةجحلا نأل ؛فيعض اهضرفب لوقلا نأ ىلع هيف فلتخم يف نيدلا زوجي الو

 هلوق ين اذكو برغملا ةنس يه :لاقف "هك درجتلا ربدأو ) :ىلاعت هلوق نعي يبنلا لأس هنأ

 .ىفكو ناتنس امهنأ ثيدحلا حيرص يفف ،“رجفلا ةنس يه :لاقف "ه وُجشلاَرَبَدلَي ل :لاعت

 لفنلاو ننسلا ركذ نأل ؛يهضرف ىلع ليلدب سيلف نآرقلا يف ايهيلإ راشم هنأ تبث نإو
 .رحسلاب رافغتسالاو ليللا مايقك ىلاعت هللا باتك يف عدب ريغ

 اضرف اهتيمست ىنعم ايف \برغأو بجعأ اذهف اهكرات كلهي الو اضرف "نوكت نأ امإو
 ننسلا ىنعمل يحالطصا ظفل هنإ :لاقي نأ الإ مهللا !؟ةتبلا ضورفلا نأش نم كلذ سيلو

 هيف امل هب لوقلا نسحي امم وه الو كلذب الئاق ملعن ال نكل تاحلطصملا يف ةحاشم الف ةدكؤملا
 .رذع الب هكرات كلهي ىلاعت هللا نيد يف اموزل ةبجاولا )ضئارفلا نم ميهوتلا نم

 كلت فعض ىلع كلذب انللدتسا اهكرات كيلهتل بجوملا اهضرفب لوقلا لطب املو
 ةدكؤم ةنس اهنأ يف رظنلا يقبف ،رومألا ىلإ درلا رايعمب تنزو امل مهدنع ةيورملا ثيداحألا

 نايتإلا بجاولا مأ اهاندكأ يتلا للعلا هذه ثيح نم كلذ بجي مأ اهكرت عمجلا يف زوجيفأ

 )١( ةيآلا :ق )٤٠(

 )٢( ةيآلا :روطلا )٤٩(

 )٣( هفنصم يف قازرلا دبع هجرخأ )٤٧٢٩(.
 )٤( نوكن :(ع) يف

 ضئارف :(أ) يف )٥(

 عمج :(ع) يف )٦(



 ١٥٦ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 نإ هنأ هيف ليق ام دشأف رضحلا وهو اهبوجو عضوم ين اهكرات امأ لوقنف ؟نسحألا وه مأ اهب

 هيلع مكح ريغ نم نيملسملا دنع لاحلا سيسخ هنإف هل حصي رذع ريغ نم كلذ ىلع مادتسا

 انواهت وأ اهب افافختسا وأ ةنسلل افالخ ىون نم الإ ةرخآلا يف هيلع ديعولا الو ايندلا ين ةءاربلاب

 نم هيهاونو هرماوأ ميخفتو هريقوتو يي يبنلا ميظعت نأل ؛ةنسلا كرتب ال هتين ءوسب كلهي هنإف
 نأ ايك ،ابدن رمألا ناك ولو عامجإلاب رفك اهب فافختسالاو نواهتلا داقتعاف .ةبجاولا ضورفلا

 .كلهملا داقتعالا وأ ةرفكملا ةينلاب نرتقي مل ام عامجإلاب زئاج هيلإ بودنملا كرت

 يبنلا نم اهلعف »ةمزالمب تدكأت اذإ نكل لصألا يف ةبجاو نكت مل نإ ننسلا كلذكف

 املاعامجإ هرفكب مكحي الو ىلب ؟لاحلا ةسخ نم كلذ سيلوأ اهكراتب كنظ ايف هباحصأو ةني
 :لاقف لوسرلا هل اهددعف هيلع ةبجاولا ضورفلا نع هلأسي ءاج الجر نأ ةت ىبنلا نع يور

 ىلع ةنجلا نلخدتل اهب تذخأ نتل هللاو» :ةي هللا لوسر هل لاقف ،ائيش اذه ىلع ديزأ ال هللاو
 الإ يدبع ينم وجني ال» :لوقي هنأ العو لج هبر نع هيكحي رخآ ثيدح يو .«نيتاه يتحار

 نوبرقتملا يلإ برقت ام» :هناحبس لوقي اذه لثم رخآ ثيدح يفو "اهيلع هتضرتفا ام ءاداب

 ةمزالم :(أ) يف )١(

 هتوص يود عمسي سأرلا رئاث دجن لهأ نم ةلي هللا لوسر ىلإ لجر ءاج :لاق هللا ديبع نب ةحلط نع )٢(

 مويلا يف تاولص سمخ »:َي هللا لوسر هل لاقف ،مالسإلا نع لأسي وه اذإف اند ىتح هلوق هقفي الو
 :لاق ۔«ناضمر رهش مايصو» :ةلي هللا لوسر هل لاقف اعوطت نأ الإ ال» :لاق ؟اهريغ له :لاق اةليللاو

 الإ ال» :لاق ؟اهريغ له :لاق مث 5.اةاكزلاو» :ي هللا لوسر لاق مث ،اعوطت نأ الإ ال» :لاق ؟هريغ له

 نإ حلفأ» :ةلي هللا لوسر لاق هنم صقنأ الو اذه ىلع ديزأ ال لوقي وهو لجرلا ربدأف :لاق !عوطت نأ
 هجرخأو ،هل ظفللاو )٥٥( عئارشلاو مالسإلاو ناييإلا يف :باب ،عيبرلا مامإلا هجرخأ .اقدص

 :باب ،ناييإلا :باتك يف ملسم هجرخأو )٤٦(، مالسإلا نم ةاكزلا :باب ،ناييإلا :باتك يف يراخبلا

 مك :باب ءةالصلا :باتك يف يئاسنلا هجرخأو )١٠٨(0 مالسإلا ناكرأ دحأ يه يتلا تاولصلا نايب
 ٣٩٢( و )٣٩١ ةالصلا ضرف :باب ،ةالصلا :باتك يف دواد وبأو ،ةليللاو مويلا يف تضرف

 لإ برقت امو :لاق لي يبنلا نأ ةريره يبأ ثيدح نم ىنعملاب يورم هلعلو ظفللا اذهب هدجن مل ملعأ هنلا )٣(

 )٦٥٠٦٢(. عضاوتلا :باب ،قاقرلا :باتك يف يراخبلا هاور ،هيلع هتضرتفا امم يلإ بحأ ءيشب يدبع



 ١٥٧ ثوحبلا

 "_).«مهيلع هتضرتفا ام ءادأ لب

 ىلع تبثت نأ بجيف رضحلا يف اهمكح اذهو ننسلا ةلمج نم ةنسلا هذه نأ تبث اذإو
 اذه يف اهكرت نإو ،عناملا مدعل اهتقو يف ةدحاو لك نيتالصلا رصق نمل رفسلا يف مكحلا اذه

 رضحلا فالخب ةصخرلا ين انأش رفسلل نأل ؛نيدلا يف ةلزنملا سيسخ هنأب لوقن الف عضرلا

 نإو ؟لفاونلاو ننسلاب كنظ امف اهنم رطش ىلع راصتقالاو ةثالثلا ضورفلا يف رصقلا تبث اذإو
 .هناكمإ عضوم ين هب نايتإلاو هلعفب رمأن لب كلذ كرت ىلع ثحنال انك

 ةنس كرت ام ةێَي هللا لوسر نأ ةيبرغملا بتكلا يف ةيورملا ثيداحألا يف تبث نإو

 .ةالصلا يف لصألا وه رصقلا نأل عضوملا اذهب صاخ وهف ،‘ةرقس الو رضح يف برغلا
 امهالص نمل نيتضيرفلا نيب ةنسلاب نايتإلا امأو {ةْلَي هلوسرو هللا نم ةصخر الإ عمجلا سيلو

 عمج نع ةرابع عمجلا لصأ نأل ؛عمجلا ىنعمل افالخ هارن لب هب رمأن الو هارن ال رمأف اعمج

 وهو امهنيب قرفلا دوجول عمجلا لطب ةنسلا ايهنيب تلخد اذإو ءامهادحإ تقو يف نيتضيرفلا

 الو رخآلا نالطب نيع امهدحأ توبثف ،لاحم دادضألا عامتجاو نادض قيرفتلاو عمجلاف ،يه

 .اهيلع عمتجملا ننسلا نم هنأل ؛عمجلا لاطبإ ىلإ ليبس

 ادهاش ةغللا عضو لصأب ىفكو ؟لصافلا دوجوب عمجلا لطبي ال هنأب لئاق نم لهو

 ام :لجو زع هللا لاق :لاق ةي يبنلا نأ ةريره يبأ ثيدح نم ىنعملاب يورم هلعلو ظفللا اذهب هدجن مل )١(

 .هجيرخت قبس دقو ،هيلع تضزتفا امم لإ بحأ ءيشب يدبع لإ برقت
 تبثي :(ع) يف )٢(

 رفسلا :() يف )٣(

 ريبج نب ديعس تيأر» :لاق ليهك نب ةملس ثيدح كلذ نم اهلصي مل هنأ ديفي ام ءاج لب ،اذكه هدجن مل )٤(

 عنص رمع نبا نأ ركذ مث "نيتعكر ءاشعلا ينعي ىلصف ماقأ مث تاعكر ثالث برغملا ىلصف ماقأ عمجب
 ي ملسم هجرخأ .«ناكملا كلذ يف كلذ لثم عنص ةو هلا لوسر نأ ركذو ،ناكملا كلذ يف كلذ لثم مهب

 ةفلدزملاب اعيمج ءاشعلاو برغملا يالص باجتساو ،ةفلدزملا ىلإ تافرع نم ةضافإلا :باب جحلا :باتك
 :باتك يف دواد وبأو )٤٨٠(0 برغملا ةالص :باب ءةالصلا :باتك يف ىئاسنلاو )٣٢١٠٠(0 ةليللا هذه يف
 ١٩٣٢( و١٣٩١ و٠٣٩١) عمجب ةالصلا باب :كسانملا

 دارفإلا :هب دصقي هلعل )٥(



 ١٥٨ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 ةاحنلا دنع عومجلا باب هنمو !سوماقلا" يف اذك قرتفملا فيلأت هانعم ةغل عمجلا نإف ،كلذ ىلع

 .روهشم وه اك ةدحاو ةظفل ف ريسكتلا وأ ةمالسلاب هعمج زاج ام فيلأتل

 فطاعلاب لصفلا دوجول اعمج كلذ مسي مل لجرو لجرو لجر ءاج تلق ولف اذهلو

 ةظفلب لكلا عمج هنوكل ،افرعو ةيمست حيحصلا عمجلا هنإف لاجرلا ءاج كلوق فالخب

 ين هلوخد لوأ نم ذف ظفلو دحاو دقعب نيتالصلا عمج دق يلصملا اذه نإ كلذكف ةدحاو

 .ةالصلا

 ىلع نيتقسانتم ايهئيجم كلذ نم عنمي الو ،ةدحاو ةالص امهنأب لاق نم لوق غاس كلذلو

 .عراشلا هصصخ بيترت

 وأ ةنسب تاولصلا نم عومجملا قارتفا عنم ىلع لدتسي دق اهبارضأو اهلك يناعملا هذهبو

 عمجلا قيرفت نأ كش الو ؤفلتؤملا قيرفت باب نم وهف ،قرتفملا فيلأت دض هنأل ؛اهريغ

 .ةتبلا هداقتعا زوجي الف قئاقحلا سيكعت ىلإ دؤم هنأل ؛هتلاحتساو هنالطبل بجوم

 وأ ناتالص امه : اولاقف تاولصلا ).رم عومجملل ةيمستلا ف نورخآ كلذ نع لدعو

 .اهعضو لصأ ىلإ ارظن ايهعم رتولا تديز نإ تاولص

 ليخد لمعب لصف ام ريغ نم ايهعايتجاو ايهنارتقا نم دب الف اضيأ ريدقتلا اذه ىلعو
 .ةعامجلا يف فصلا ىلإ فحزلاك ةالصلا حالصإل هلثم زاج ام الإ امهنيب

 ايك هوحنو يشملاو هثيدحلا ضعبب اهنيب لصفلا زاجأ نيملسملا ضعب نأ بجع نمو

 ضقنب ضاق هلك اذهو ،نيضرفلا نيب برغملا ةنس لاخدإ زاوج نم ةبراغملا انباحصأ نع يكح
 لاحلا يف ىرأ ال ينإ ؟كلذ ىنعم امو ءهدقعو عمجلا ةين ةدئاف ايف كلذ زاج اذإو ،ايهنيب عمجلا

 ؟هيلإ دشرأ فيكف هيلع لدي ام

 ةنس ىلإ رخآلا ءاشعلا ةضيرفو ايهتضيرف ىلإ برغملا ةنس عمجت نأ زوجي الفأ :تلق نإف
 ةضيرفب سيل هنأ عم اعم نيتضيرفلا ىلإ رتولا عمج زاج ايك اعم امهيلإ وأ اهتضيرف ىلإ وأ برغملا

 يف :( ع) يف )١(

 ثدحلا :( ع) يف )٢(

 عمجي :(ع) يف )٣(



 ثوحبل ١٩

 ؟حيحصلا ىلع

 يف لصألا نألف اهتضيرف ىلإ برغملا ةنس عمج امأ ،اندنع زئاج ريغ كلذ نإ :باوجلا
 يف افالتخا ملعن الو ءاهب ةقحال الو اهيلع ةقباس ال ضئارفلا عم عمجت ال نأ بتاورلا ننسلا

 عمجلا يف ةصاخ ةنسلا هذه يف ةبراغملا ءالؤه نع يكح ام الإ رفس يف الو رضح يفال كلذ

 ضئارفلا ىلإ ننسلا عمج زاج ولو ،هتوبثب عطاقلا ليلدلا مدعو لصألا فالخب لولعم وهو
 عناملا مدعل عمجلا يف هزاوج نم ىلوألا وه ناكو رضحلا يف زجي مل نإ رصقلا يف كلذ زاج

 لك ارصق يلصملل زوجيف ذئنيحو ،نيتضيرفلا نيب تباثلا عمجلا قرف نم روذحملا عافدناو
 زاوجب لئاق الو رجفلاو ناءاشعلا كلذكو ،اهتنسو رهظلا ةضيرف نيب عمجي نأ اهتقو يف ةالص

 ضئارفلا نيب عمجلا زاوج مدع لصألا نأ ىلع لدتسي هبف كلذ لطب اذإو ،ملعن اميف كلذ

 يف درطم لصألا اذهف لصألا وه عنملا نأ تبث اذإو ،كلذ زاحجل سكعلا ناك ول هنأل ؛ننسلاو

 .ليلدلا ةماقإ صيصختلا يعدم ىلعو اهريغو برغلا

 وهو ةصاخ عمجلا يف هزاوج هجو اميف رفس ةالص وهو اقلطم رصقلا يف كلذ زجي مل اذإو
 ةدشل ناك نإف ؟ننسلا نم اهريغ نود برغملا ةنسب هصيصخت هجو ام مث ؟رصقلا نم عون

 نأ ىلوأ ةروصقملا ضئارفلا مامتإ نأ سايقلا لب اهعمج زاوج ىلع ليلد نم كلذ يف سيلف اهدكأت

 ام اهدكأت ةدش يف سيل اذكو تاولصلا لوطو تاعكرلا ةرئك ضرغلا ناكو سايقلا زاج ول

 درف لصأل دحاو جهن ىلع ةيراج اهلكف ننسلا نم اههبشي اميف سايقلا زاوج عنم ىلع هب لدتسي
 .ليلد ىلإ جاتحم ةقرفتلل يعدملاو ،ةنسلا مسا وهو اهعمجي

 عمجي هنإف هب درفنم مكحب هصيصخت ىلع عمتجم هنإف كلذ ىلع ليلد نم رتولا يف سيلو
 هتقو رخأ نإو هتقو يف تزاج هيلإ تعمج ول اهنأل ؛هيلإ عمجت ال يهو رخآلا ءاشعلا ةضيرف ىلإ
 هنأ عم ةيزملا هذهب اصتحم رتولا ناكف هملعن نمم اهيف كلذ زاوجب لئاق الو رجفلا عولط لل

 :لاوحأ ةئالث نم نيتضيرفلا ىلإ اهعمج يف بوغملا ةنسل فلاخ

 .هفالخ يهو نيعومجم نيب عطقي ملف افرط ناك هنأ :اهدحأ

 كلذب هبشأف رجفلا ىلإ ةرخآلا ءاشعلا دعب نم وهو ادودحم انيعم اتقو هل نأ :اهيناثو

 .ريغ ال عبت اهنإف ةنسلل هب فلاخو ةضيرفلا



 .١٦ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 .ةدحاو ةعكر ىلإ ةزئاجلا ههجوأ نم اهقوف ايف ثالث نم عمجلا يف رصقي هنأ :اهثلاثو
 هتلحار نع لزني ناك هنأ ةلت دمحم يبنلا نع هقح يف يور ام عد ،اضيأ ضئارفلا كلذب هبشأف

 ."ةسداس ةالص هايس ةي هنأو ،""ةلفان الو ةنسل كلذ لعفي ملو ضئارفلاك رتولا ةالصل

 للعلا هذه يف هل ريظنلا مدعل هيلع سايقلاب لئاق الو ءاضيأ هصاوخ نم عمجلا كلذكف

 .اهوحنو

 ام عيمج عنم ىلع ليلدلا وهف ضرفلاو ننسلا نيب عمجلا زاوج نم عنملا اذه تبث اذإو
 وأ برغملا ةنس ىلإ ةرخآلا ءاشعلا ةضيرف عمجو ءاهتضيرفو برغملا ةنس عمج نم لاؤسلا يف ركذ
 .هوفرعاف عمجلاو رصقلاو رفسلاو رضحلا يف كلذ ءاوس اعيمج امهيلإ وأ اهتضيرف

 عمجلا يف نيضرفلا نيب اهلعف زجي مل اذإف ميظع اهكرتو ةديكأ ةنس اهنإف :تلق نإف

 .رسع رمأ هنأل ؛'اقلطم اهكرت زاوجب ليلدلا ةماقإ كيلعف

 :باوجلا

 رصعلاو رهظلا نيب عمج هنآ ةلت منلا نع تبل ام وهف اهكرت زاوج ىلع ليلدلا امأ

       

 :باتك يف ملسم هاور ام :كلذ نم ةلحارلا ىلع رتوي ناك هنأ ةدع تاياور تءاج نكلو ءاذكه هدجن مل )١(

 ناك :لاق رمع نب هللا دبع قيرط نم )١٦١٦( ةبادلا ىلع ةلفانلا ةالص زاوج :باب ،نيرفاسملا ةالص

 .ةبوتكملا اهيلع يلصي ال هنأ ريغ اهيلع رتويو هجوت هجو يأ لبق ةلحارلا ىلع حبسي ةي هللا لوسر

 :باتك يف يراخبلا ىورو )١٠٠٠(. رفسلا يف باب رتولا :باتك يف براقم ظفلب يراخبلا هاورو
 ىلع ةلفانلا ةالص زاوج :باب ،نيرفاسملا ةالص :باتك يف ملسمو )٩٩٩(، ةبادلا ىلع رتولا :باب ،رتولا

 تيشخ املف :ديعس لاق ةكم قيرطب رمع نبا عم ريسأ تنك :لاق راسي نب ديعس نع )١٦١١٣(، ةبادلا

 تلزنف رجفلا تيشخ :هل تلقف ؟تنك نيأ :رمع نبا يل لاقف هتكردأ مث ترتوأف تلزن حبصلا

 ناك ةيم هلا لوسر نإ :لاق هللاو ىلب تلقف ؟ةوسأ ةي هللا لوسر يف كل سيلأ :هللا دبع لاقف ،ترتوأف

 .ريعبلا ىلع رتوي
 نم )١٩٦٢( رفسلاو رضحلا يف ةالصلا ضرف يف :بابءاهبوجوو ةالصلا :باتك يف عيبرلا مامإلا ىور )٢(

 رتولا امأف تابجاو ننس ءاجنتسالاو ناتتخالاو مجرلاو رتولا :لاق ديز نب رباج نع ةديبع يأ قيرط

 .رتولا يهو معنلا رمح نم مكل ريخ ةسداس ةالص مكداز هللا نإ » :هباحصأل ةي يبنلا لوقلف

 تاقلطم :(أ) يف )٣(



 ١٦١ س ثوحبلا

 ."اهريغ الو ةنس امهنيب لصي ملو ،اعم نيتعكر نيتعكر اهالصف ةعمجلا موي تافرعب

 زاوج نم تبث امو .هركني ادحأ نأ ملعن ال مهريغو انباحصأ عم روهشم ثيدحلا اذهو

 هلثم »رخآلا ءاشعلاو برغملاف رصعلاو رهظلا يف لفاونلاو ننسلا نع ضئارفلل ديرجتلاو عنمل

 نأ بجو عمجلا تبث ىتمو ،ايهيف عمجلا لصأ توبث يف ايهل ناتيهاضم امهنأ ىلع عامجإلل

 .اعيمج نهيف ةيوتسم عمجلا بابسأ نوكت
 ةنس نم نهنيب ليخد لك كرتو تاعكر عبرأ يذ ضرف لك ريصقت عمجلا بابسأ نمو

 نأ ىلإ نيتالصلا نيب دعاقلل حيبستلا وحن نم مهضعب هزاجأ ام ركذ وأ نآرق ةءارق وأ ةلفان وأ

 ةرخآلا تايحتلا ىضق نمل ميلستلا لبق ةالصلا سفن يف زيجأ دق ايبر اذه لثمف مرج الو ،موقي

 .كلذ نم رصعلاو رهظلل تبث ام رخآلا ءاشعلاو برغملل تبثي نأ الإ حصي الف ،اضيأ

 الإ قرفلا مدعو ةلعلا داحتاو هبشلا لايكل اهلثم برغملا ةنسف رهظلا ةنس كرت تبث دقو

 نم هيلع الو ،ليبس نم كلذ ىلإ امو ءاهصيصختب ليلد دوعي وأ !اهصيصخت هجو تبثي نأ

 نإ يرمعلو .انعم حصي مل ام كلذ نإو هيلع هللا تاولص مساقلا يبأ نع هنوك حصي مل ام ليلد

 نم هنع مات رطش طح ف نيرف اسملل هتصخر ميظعو ىلاعت هللا ةعس ىلإ فاصنإلا نيعب رظن نم

 بتاورلا نم اهريغو ننسلا تادكؤم كرت نم ىري ام هيلع ناه رتولا رثكأ عم ةثالثلا ضورفلا

 لب ضئارفلا ضعبو رتولا رثكأب ننسلا قحلت نأ عدب ريغف ،هنع وفعلا تبث ام نود نم اهنإف

 ةلمج نم اهنأ اهلاح ناسلب حرصت نأ يه داكت الفأ .لصأل ا يف اهبوجو مدعل كلذب قحألا يه

 اهوكرت مهنأ الإ نيدلا يف ةماقتسالا لهأ نم نيملسملا ءاملعب نظن الف !؟اهلاثمأو ةحورطملا كلت

 قحلا وهو ؤ©فلس نع فلخ مهنم هذخأو ،رباك نع ارباك ةمئألا كلذ تلقانت دقف ةريصب نع

 متيدتها دقف متيدتقا مهيأب نيذلا ةرهازلا موجنلاو ةغلابلا ةجحلا مهو هيلإ هللا مهاده "نيبملا

 .قيفوتلا هللابو

 )١) هيلع هنلا ىلص يبنلا ةجح ةفص :باب .جلا :باتك يف ملسم هجرخأ وسلم)٧ ١٢١(.

 )٢( ةرخآلا :(ع) يف

 ناتيهاضتم :(أ) يف )٣(

 اهصيصنت :(ع) يف )٤)



 ١٦٢ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 رخآلا ءاشعلا ضرفو اهضرف نيب برغملا ةنس ىلصف دحاو كلذ لعف نإف :تلق نإف

 ؟هتالص مكح ام عمجلا ىنعم ىلع

 ىنعم هتالص يف جرخيف عمجلل امهدقع دعب ةنسلاب امهنيب لصف اذإ هنإ :باوجلا

 ىلع اذه لثم يف ةرافكلا يف فالتخالا نسحيو ،امهلدب هيلعف اعم "امهضقنب :ليقف فالتخالا
 يف ةدحاولا ةالصلاك ايهلعجي نم لوق ىلع هريغ نم دمعلاب هيف هبشأ لهجلاو ،دمعلاب هلعف نم

 نإف ،اهتقو يف اهؤاضق هيلعف ةيناثلا ضقتنتو اهتقو ناك نإ ايهنم ىلوألا متتف رخآ الوقو اهمكح

 . ةرافكلاو ءاضقلا هيلعف تقولا جرخ

 .اعم اتدسف ايهنم ىرخألا تقو يف ناك نإف امهدحأب يفتكي :ليقو

 .ةبراغملا انباحصأ لوق "ىلع عمجلا يف ناتزئاج ناتمات ايهف :ثلاث يأر ىلعو

 وهو عمجلا نع اعوجر رصقلا مكح ي نانوكي لصافلاب اےهنف : عبار لوق ىلعو

 هقفلا تافنصم ف دوجوم نييبرغخملا ضعبل لوق امهادحإ تقو ف ارصق امهزاوجف ،حيحصلا

 نم كلذ توبث ىلع هب لدتسي ام الإ نيينايعلا انباحصأ نم حيرصتلاب هب الئاق ملعن الو مهعم

 هب ىلصف رخآ دجسم ىلإ هنع جرخو دجسم يف رهظلا ةضيرف ىلص نمك ملعلا لهأ ضعب لعف
 الف لوقلا اذه ىنعم هبشي كلذ نأكف ،رفسلا يف رصقلا ةقيرطب دحاو تقو يف امهالك ،رصعلا
 .هنم هل جرحم

 ي اعمج امهالص يأ ايهعمج امل هنأ ىلع همالك لمح زوجيف اعمج ءايلعلا ضعب هايس نإو

 ةدوقعم "هتين نكت مل نإو عسوتلا ىنعم ىلع اعمج يمس رصقلا ةقيرطب ايهنم دحاو تقو
 11 ةرورض رصقلا ىنعم لإ اهنع عوجرلا عم عمجلا ةدعاق ةفلاخم نم ىلوأ اذهو ،اههنيب عمجلل

 .هانمدق

 قيلعتو برغملا عم اعمج اهدقع طرشب نيتضيرفلا نيب برغملا ةنس لاخدإ ناك اذإ امأو

 هيف جرخي نأ نم لاح ىلع دب الو ،هوجولا دشأ اذه نأ يسفن يفف اعيمج ايهب وأ رخآلا ءاشعلا

 ايهضقني :(ع) يف )١(
 )أ( نم تطقس )٢)

 ةينب :() يف )٣(

 



 ١٦٣ ۔ ثوحبلا

 يهف ظفللا ةروص تفلتخا نإو هنإف ،ةعبرألا هجوألا هذه يف لوقلا نم تبث ام فالتخالا نم

 .دحاو لصأ ىلإ عجرت ىنعملاب

 عمجلا قارتفال امهيتلك وأ نيتضيرفلا ىدحإ داسفب يأرلا حيحص نم لوقلا تبث اذإو
 نم قافتالا نم هزاوج تبث ايب ذخألاو اطايتحا اهكرت ديدسلا يأرلا سيلفأ امهنيب ةنسلا لصفب

 لوق نم ليصألا يأرلا يف زاج ايب ذخأ نمل انم ةئطخت ريغ نم نكل ،ىلب !؟عامجإلا وأ نيملسملا
 هذه لثمل نأ ىسعو انيبم كالهلا وه كلذف انيح هفلاخ نم للضيف انيد هلحتني مل ام حيحص

 ىلع مهملاستو اهذبن ىلع ليوعتلاو اهكرت الإ هقفلا لوحفو ملعلا ةذباهج نم "دجن مل يناعمل
 باوصلا نم هانيرحت ام ىلع رمألا نأ ىلع دهاشلا وه افالتخا مهنم دجن مل ىتح افالتئا كلذ

 ملأ ام ىلع هلل دمحلاف هنيعب مهلوق نم حيرصتلاب هدجن مل نإو ؤباوجلا اذه نمض يف هانطسبف
 .مولعلا قئاقح طابنتسا ىلع هب ردتقي هلقع يف رونب ىلاعت هللا هدمأ نم هلك اذه يف رظنيلف معنأو

 دمحلا هلو هدبع ناسل ىلع اهارجأ هللا ةمعن كلتف اقح نكي نإف ،موهفلاو فراعملا قئاقرو

 نم تردبو يدص بلق نع تردص ةيور ريغ نم رودصم ةثفن اهنإف سكعلا رهظ نإو ،هيلع

 الإ ةوق الو لوح الو هيم هلوسرو هللا نم ةميزعل هقالطإ ىلع لطابلا كرت نإو يبغ فيعض
 .ميظعلا يلعلا هللاب

 رهظلا ةثالثلا ضورفلا يف هيلع ةالصلا رصق بوجو رفاسملا يف تبث دق :هل تلق

 هلاب ايف ةماقتسالا لهأ نيب هيف افالخ ملعن ال ايب تمث اهمامت نم هعنمو رخآلا ءاشعلاو رصعلاو

 نم وهأ اذه يف لصألا امو ؟هيف ةجحلا امو ؟كلذ هجو امو امامت ميقملا مامإلا عم اهيلصي

 مالسلاو .بجعو هنم ةريح يفل انإف سبللا اذه انع فشكت الفأ ؟ال مأ رظنلاو سايقلا لئاسم
 كيلع

 :ب اوجلا

 يناده نإف ،لادجلاو سبللا داوم عفرو ،لاكشاإلا اذه عفد ىلع ىلوملا نيعتسأ ينإف ىلب

 دبت :() يف )١(

 ال :(أ) يف )٢(

 .ذإو :() يف )٣(



 يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧
١٦٤ 

 مهفلا عاعش هيف طسبأ نأب مهولا ءاطغ يبلق نع فشكو هقيقحت ءايضب يندمأو هقيفوت رونب

 اهنوكل ؛ةيرف الو اهاشغي مهو الو ،ةيرم الو .اهيف سبل ال مكيدل اهولتأو مكيلإ اهولجأف

 نم عرشلا يف ام رثكأ نأ لئاسلا اهيأ ملعاف ،عامجإلاب ةديؤم ضعازنلا نم ةملاس عانقلا ةفوشكم

 نم نمأ وأ بيلغتلا مكحل مومعلا بلاوق يف ةكوبسم رثألاو ثيدحلا يف دجوت امنإ لئاسملا

 سنج نم عونل هنأ صيصختلاف رخآ لحم يف هل ركذلاب صصختلا دارفإ ثيح نم سبللا
 هفلاخ نإو .همكح ين ةماتلا لمجلا نم لصتملل ءانثتسالاك همكح لماش نع هل جرحم مومعلا

 يف حصي الو ةمألا نم هملعن نم دنع اذه يف فالخ الب هانعم ين هيهاضي هنإف هظفل ةروص يف

 لهأ راثآو ةلي هلوسر ةنسو ىلاعتو هناحبس هللا باتك يف كلذ دوجو نم عاش امل هفالخ قحلا

 .ىلاعت هللا وه ريبخ لثم كلبني الو ريكن الب عضوم ريغ يف لدعلاو ةماقتسالا

 لوقل هنإ نيخسرفلا ىدعت اذإ رفاسملا ىلع ةثالثلا ضورفلا يف رصقلا بوجوب انلوق نإف

 وأ هدودحم ىف ريغلا لوخد نم هموهفمب عنام مسر الو دحب وه ام نكلو هباب يف لصأ وهو قح

 جارخإ نم دب الو صوصخلا عضوم يف مومعلاب اهل مكحملا تايلكلا نم هنإف ،هموسرم
 .اهنع هدارفإب اهنم صصخملا

 ةثالثلا ضورفلا يف انباحصأ دنع بجاو رصقلا نإ :لاقي نأ ةلأسملا هذه يف لوقلا مامتو

 .رخآ ضرف ىلإ ضرف نم لقتنم ريغ ةالصلاب بطاحم وهو ،نيخسرفلا ىدعت اذإ رفاسملا ىلع
 :اهلمجم ليصفتل اهحرش نم دب ال ناعم ةرابعلا هذه تحتف

 .تاعكر عبرأ يذ ضرف لك نم رطش ريصقت نع ةرابع وهو رصقلا ةظفل :اهلواف

 ظفل ةقفاومل حيحصلا وهو رصقلا مساب مهضعب اهتبثأف كلذب اهتيمست ين اوفلتخاو
 .نآرقلا

 رفسلا يف كلذك ترقأف نيتعكر نيتعكر تناك تاولصلا كلت نإ :رخآ لوق يفو

 ةشئاع نع يورم اذهو .ةي هللا لوسر ناسل ىلع رصق ال مامت يهف رضحلا يف هيلع تديزو

 نع ةلي ينلا لاس هنأ هنلادبع نب رباج ةياورل ةكرب نبا خيشلا بهذي هيلإو 8»امالسلا اهيلع»

 قيرط نم )١٨٦( رفسلاو رضحلا يف ةالصلا ضرف يف :باب ،ةالصلا :باتك يف عيبرلا مامإلا جرخأ )١)
 رفسلا ةالص ترقأف رفسلاو رضحلا يف نيتعكر ةالصلا تضرف » :تلاق اهنأ -اهنع هنلا يضر- ةشئاع

  



 ١٦٥ ۔ہ ثوحبلا

 امنإ رصقب اتسيل رفسلا يف نيتعكرلا نإ ال :لاقف ؟هللا لوسر اي اهرصقا :لاقف رفسلا ةالص
 نم امهدحأ سيل هتاذب مئاق ضرف ايهنم لكف :ثلاث بهذم يفو ،'"لاتقلا دنع ةدحاو رصنلا
 .ءيش يف رخآلا

 هيف رييختلا زاوج نم ةمألا هيف تفلتخا ام ىلإ ةراشإ انباحصأ دنع بجاو انلوق :اهيناثو
 .نآرقلا ظفل رهاظب هيف اوكسمت نيرخآ موق دنع

 اذهبو ،دهعلل اهفيرعتف لاؤسلا يف اهركذ مدقملا يهو ةثالثلا ضورفلا نم انلوق :اهثلاثو

 لب رصقلا مزال ريغ هنإف رتولا ريصقتب دري الو ڵ©برغملاو رجفلا ضرف لوخد نم زرتحا ديقلا
 ضراعتل ءاهقفلا نيب كلذ يف فالخ ىلع رضحلا يف ةدحاو هزاوجل رهشألا ىلع روصقم ريغ وه

 .هيف ةيورملا ثيداحألا

 .رضحلا لهأ هب جرخ اذبف رفاسملا ىلع انلوق :اهعبارو
 هبشأ زاوجلا نأل ؛كلذ صصخي ملو ؟ال مأ رصقلا هل زوجيأ ةيصعمل رفاسملا يف اوفلتخاو

 .عيطملا رفاسملاب هديقي نأ هيلعف عنملا هبهذم ناك نمو ،اندنع لوصألاب

 ريغلو كلذ نود رفس نم زارتحا هيف :نيخسرفلا ىدعتي لحم ىلإ انلوق :اهسماخو
 ام ةريره يبأ قيرط نموي هللا لوسر نع يورملاو ،ريثك فالتخا ديدحتلا اذه ين انباحصأ

 .هيلع انباحصأ عمجأ

 ال ذإ لقعلاو غولبلا طرش ركذ نع ةينغم ةلمج :ةالصلاب بطاخن وهو انلوق :اهسداسو
 ريغ نم لقع اذإ اهب رومأم يبصلا نكلو ارفاس نإو نونجم "الو يبص ىلع ةالصلا بجت
 هظفلف -هللا همحر- باطخلا نب رمع ىلإ بشن نإو ،حيحصلاب هسيلو مهضعبل افالخ ،باجيإ
 ضئاحلا جرخي اهبو ءاعيمج نيهجو لاب ةلمجلا هذه نم هانلق ام ليوأت حصيو ليوأتل لباق

 يف تاولصلا تضرف فيك :باب ءةالصلا :باتك يف يراخبلا هجرخأو .ارضحلا ةالص يف ديزو

 )١٥٦١٨(. اهرصقو نيرفاسملا ةالص :باب ،نيرفاسملا ةالص :باتك يف ملسمو )٣٢٥٠(، ءارسإلا

 :باب ةالصلا :باتك يف دواد وبأو ۔(٥٤ )٤ ةالصلا تضرف فيك :باب ،ةالصلا :باتك يف يئاسنلاو

 .اضيأ ةشئاع قيرط نم )١١٩٨( رفاسملا ةالص

 )١( هريسفت يف متاح يبا نبا هجرخأ ٤/ ١٠٥٣.

 .(أ) نم تطقس )٢()



 ١٦٦ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 .نيرفاسملا ةلمج نم اضيأ ءاسفنلاو

 هقدأو ،هبرغأو اهيف ام بجعأ وهو :رخآ ضرف ىلإ ضرف نم لقتنم ريغ انلوق :اهعباسو

 .هبزعأو مهفلا نع

 قئاقدو اهعاضوأ بئارغو ،ةعيرشلا رارسأ يف نيركفتملا نم هيف بجعتلا رثكي اذهلو
 دنع عدب الو ؤبيجع ريغ هنإف هللا دمحبو ،هلثم نمو ةكرب نبا خيشلا بجع دقو ،اهبئاجع
 هرماوأ عزويو هتافلكت عوني نأ يف ةبارغو ةبوجعأ يأف ‘كلذ يف ىلاعت هللا نع مهفلا قزر نم

 هللاف ةفورعم بيلاسأو ،ةفوصرم نيناوق ىلع ةمكحم اعيمج اهنوك عم هتدارإو هتئيشم قفو ىلع
 .هل بقعم الو همكحل لدبم الو ديري ام مكحي

 وأ] هباتك ماكحأ نم اذوخأم هرمأب نوكي نأ الإ لاقتنالا اذه نم ءيش يف زوجي الو

 ماكحأ يف ىلاعت هللا ىلع ضرتعي نأ دحأ نم سيل ذإ ؛هلعف نم وأ ةلي هللا لوسر ناسل ""[نم

 .هنيد

 ةطساوب هريغ ض رف ىلإ درفنملا هب بطاخملا ضرفلا نع ةالصلا يف لقنتلا نوكي ام رثكأو
 نيرشعو عضب نم درفنملا ةالص ”ىلع فعاضت اهنأ هيلع عمتجملا نأل ؛اهنأشل اميظعت ةعامجلا
 .اددع ءيش لك ىصحأ نم ريغ ملع هعسي ال ذإ ؛هل ةياغال ام ىلإ ةجرد

 ريغ اهنأ ةمألا عامجإ دعب ةعمجلا ضرف ىلإ هنيع ضرف نع رفاسملا لاقتنا :كلذ نمو

 سيلو ،عامجإب هيلع بجاولا هضرف هنع اهب طقسو ،اضيأ عامجإب هل تزاج امنإو ،هيلع ةبجاو

 هرايتخاب هل تزاج امنإو ،هيلع ةبجاو يه الو هضرف لثم الو هضرف نيع يه ةعمجلا ةضيرف
 هلوخدل هيلع عمتجملا هضرف طقس فيك اورظناف شةعايجلا ةليضف لينل هيلع هللا نم الضفت اهايإ

 .عامجإب هيلع بجت مل اهريغ ةالص يف

 ايف ،كلذب هيلع عمتجملا هضرف طاقسإ ىلعو هل كلذ ةزاجإ ىلع عامجإلا عقو فيك مث

 امامت رفاسملل ةالصلا زاوج عامجإلاب تبث دق هلثمف زاوجلا ىلع عامجإلا توبث نم هذه يف رقتسا

 .نمو :(ع) ف )١)

 .نع :(ع) ف (٢)

 .(أ) نم تطقس )٣(



 ثوحبلا ١٦٧

 عم ١ ميقمل ٠

 عبت هنأ هذه يف تبث دق هنإ كلذكف {مامإلل اعبت نوكت كلانه هتالص نأ رقتسا اكو

 .مامتلاب هعم هتالص ي ميقملا مامإلل

 ءاهيف لوخدلا هرايتخاب هل تزاج امنإو ةعمجلا ةالص ريغ رفاسملا ةالص نأ تبث اكو
 هعم لخد نإ مامإلا عبت هل زاجأ امنإو ،ميقملا مامإلا ةالص ريغ هتالص لصأ نإ اذه يف كلذكف

 دق انهاه كلذكف ةعمجلا ةالصب رفسلا ةالص ضرف هنع طقس اكو ،ةعايجلا فرشل هرايتخاب

 نم كلذ لك يف عامجإلا نم هل تبث امو ،ميقملا مامإلا عم هتالصب رفسلا ةالص ضرف هنع طقس

 .ءاوس ءاوس ايهف "ميقملا مامإلا عم هتالص يف هلثم عامجإلا نم هل تبث دقف ةعمجلا ةالص

 نأ فرعت اذهبو .عامجإب هلثم ةأرملاو دبعلاف ةعمجلا ةالص يف رفاسملل اذه نم تبث امو

 نع ةالصلا رييغتل عضولا لصأ نم ةمزلتسم اهنأل ؛درفنملا ةالص فلاخي انأش ةعامجلا ةالصل

 .اقلطم درفنملا ين اهتئيه

 رهجلا ىلإ رسلا نم تلقتنا دق هسفنب مامإلا ةالصف رفسلاو رضحلا يف درطم لصأ اذهو

 نآرقلا ةءارقك اهننس وأ اهضئارف ضعب طوقسب تريغت دق مومأملا ةالصو ،اهنم عضاوم يف

 هعابتا مومأملا ىلع بجوف ‘همكح يف دحلا هبشي ام هرايتخاب اهيف مامإلا داز ايبرو ،ةماقإلا كرتو
 .نآرقلا ةدجسك هيف

 ام ىلع قحلا نإف ،رماوألاو تادابعلا ةئيه تفلتخا نإو ادحاو قحلا عرش نم ناحبسف

 هبوجو لصأو ضرفلا لحم يف مومأملاو مامإلا يوتسي ةراتف لكلل لماش فالتخالا نم اهب
 .نيرفاسملا وأ نيرضاحلاك

 هيف نايوتسي دحاو لصأ ىلإ ىدلا عراش ايهعجريف لصألاو لحملا يف ناقرتفي ةرمو

 .ميقملا مامإلا عم وأ ةعمجلل رفاسملا ةالصك

 ايل تبث نإ نيهجولا يفف الإو رضحلا ايمل تبث نإ لوألا هجولا يف دبعلاو ةأرملا اذكو
 هيلع زوجي ال نم امهنيب قرفيف هبوجو لصأو ضرفلا لحم يف ناعمتجي اروطو ،رفسلا مكح
 هدحو مامإلل اهنإف فوحزلا ةفقاومو فوفصلا ةدهاشم دنع برحلا ةالصك همكح يف ليدبتلا



 ١٦٨ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 هتالصب ةدحاو ةغكر هعم "امهنم ةفئاط لك ىلصتف نيرطش هاوس نم "[ىلع] مسقنتو ناتعكر
 رضحلا يف اهلك ةسمخلا ضورفلا يف كلذب مهل ىفكو ،اهيف بيترتلا نم عراشلا هرقأ ام ىلع
 ديؤم نوملسملا هيلع ام نإف ةالصلا هذه ةيفيك يف فالتخا انباحصأ ريغل ناك نإو ،رفسلاو

 .تتم هنع ةحيحصلا ةنسلا لقنو نآرقلا رهاظب

 ىلإ ةفقاوملاو برحلا ةالص مكح نع لقتنا فويسلا تمكحو فوفصلا تقتلا اذإف

 تس :ليقو ،رهشألا ىلع تاريبكت سمخ ةضيرف لكل بجوف ةفياسملا ةالصب ءافتكالا
 .رفسلاو رضحلا ءاوس اعيمج سمخلا ضئارفلا يف اهب ىفكو "تاريبكت

 رخآ ضرف ىلإ ضرف نم لقتنم ريغ انلوق تحت ةفياسملاو برحلا ةالص تلخد دقو

 .هيف رصقلا بجي ام فيرعت نع كلذب تجرخف

 هتالاح فالتخا يف فلكملا لقنتو هنينفتو فيلكتلا عيونت رارسأ ىلإ رظن نم نإ يرمعلو
 نأ ىلاعت هللا نع مهفلا قدصب ملع فيفخت ىلإ ةدايز نم ىرخأو ؤفيعضت ىلإ صقن نم ةراتف

 ةرابعلا هنع زجعت ام ميركلا هنلا نم فطللا لومشو ةمحرلا ةعسو ةيانعلا مظع نم كلذ تحت

 تعسوو ،هتمكح ءيش لك يف تقد نم ناحبسف {ةراشإلاو مهولا غلبم هكرادم نع رصقيو

 .هتمحر ءيش لك

 ىلع ليلدلا امو ميقملا مامإلا عم امامت رفاسملا ةالص ىلع عامجإلا تبث نيأ نمف :تلق نإف

 .ليلدلا ةماقإ كلذ يف عامجإلا توبث ىعدا نم ىلعو حصي مل عامجإلا اذه لعلو ؟كلذ

 ىلع ليلدلا وه هنأل ؛هريغ نم هيلع ليلد الف عطاقلا ليلدلا وه عامجإلا نإ :باوجلا

 انإو باطخلا لصف لطبو لسلستلا مزل ىرخأ ةجح ىلإ ةجحلا توبث جاتحا اذإو ،هريغ
 هنأ ملعي ىتح هتقيقح امو وه ام .عامجإلاب لهجلا وهو دحاو ىنعم نم اذه يف لاؤسلا روصتي
 :نيلجر دحأ نوكي نأ نم اذه نع لئاسلل دب الو ؟عامجإ

 يلواب صاخ اذهو ،هب هفيرعت زوجي امم هاوس ام فرعي هبو هسفنب قحلا فرعي نأ امإ

 .قايسلا اهيضتقي ةدايز )١(

 .اهنم :(ع) يف (٢)



 ١ ثوحبل __ ٩ ١٦

 جتنملا سايقلا تامدقم يف ةركفلا ةطساوب اهلايعتسا طرشب "ةزيمملا لوقعلاو ةميلسلا ناهذألا

 .سانلا يف ءالؤه ليلقو ،لطابلاو قحلا نيب قرافلا ناهرلل

 "هلإ هنم عجر هلقع يف باوصلا حئاول هل تضرع نإو هريغب الإ قحلا فرعي ال نأ امإو

 هراثآ يف نالف خيشلا نع هدجن ملو كلذك هنأ اذه فرعي نيأ نم :لاقو هسفن مهتاو هيف كشلا

 ليلدلاب بطاخي نأ نسحي ال اذه لثمف ؟هرافسأو هلئاسم يف ريبكلا مليعلا نع هب انعمس الو

 اكش الإ كلذب دادزي ال هنوكل ججحلا ي اهتوبث ىلع عمتجملا لقعلا ةجحب ضراعي نأ الو
 مهيلإ ةراشإ حيولتلاب ىفكو ،كنامز يف ملعلاب نيمستملا رثكأ نأش اذهو ،اسبلو ةريحو ىمعو

 .حيرصتلا نع
 عامجإلا ركذ دق "عرشلا نايب»و "فنصملا» يرفس يف نإ :مهل لاقي نأ اذه لثم باوجو

 فصنأ نمل ةجح هب ىفكو هعفدي الو كلذ دري ادحأ نأ ملعت الو نيملسملا لوق نم كلذ ىلع

 .ليلدلا ةماقإ هيلعف عامجإلا ضقن ىعدا نمو

 ىلع عامجإلا ين نيملسملا نم ملعلا لهأ فلتخا دق :مهل لاقيف لوألا قيرفلا امأو

 :نبيهذم

 يبنلا نع فيقوتلاب تبث مكح نع ةرابع عامجإلا نإ :- حيحصلا وهو - ةفئاط تلاقف

 هطوقسو صنلاب جحلا بوجوك هنيعب ثيدح صن هيف لقني مل نإو ،هيلع نوملسملا عمتجاف ةي

 يف مكحت هريغل سيل ذإ ةي هللا لوسر نع هتوبث ىلع ليلد عامجإلا سفنف عامجإب دبعلا نع
 .ةسدقملا ةعيرشلا

 وأ لوق ىلع مهعايتجاو ملعلا لهأ فالتئا نع ةرابع عامجإلا لب :ىرخأ ةقرف تلاقو

 يأرلاب لوقلا هل نمم نورخآلا هل ملسو مهضعب هلاق مأ اعيمج هب اولاق ءاوس يعرش مكح

 .هيف ةجحلاو

 :نيلوق ىلع لصأ لك ،نيلصأ نم هيف لوقلا اذه لهأ فلتخاو

 .ةرينملا :(ع) يف )١()

 .(ع) نم تطقس )٢(

 .(ع) نم تطقس )٣(



 ٢ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 نم امأو ،عبتلا مهلو ةباحصلا مه :ليقف عامجإلا مهنم حصي نميف لوألا لصألاف

 فقو هنأ ملعلا لوحف ضعب نع ىوري ام اذه وحنو ،كرتيو مهنع ذخؤي لاجر مهف مهاوس
 دهعأ مهنأل ؛عبتلا مهلف ةباحصلا امأو ربقلا اذه بحاصل الإ ديلقت ال :لاقن تنب ىبنلا ربق ىلع

 .لاجر نحنو لاجر مهف مهريغ امأو { هللا لوسرب

 نيدلا يف يأرلا يلوأ نم هلهأ ناك اذإ عامجإ نامز لك لهأ نم عامجإلاف :رخآ لوق يو

 ىلع اوعمجأ اذإ :ليقف عامجإلا هب دقعني يذلا نمزلا دح يف مهفالتخا :يناثلا لصألاو

 . اعامجإ راص ةدحاو ةرم رمأ

 .هيلع رصعلا لهأ ضارقناب الإ عامجإلا دقعني الف :ناث لوق يفو

 اقفاوم رمع ناك :ليق دقف اذه لثم نم ةباحصلاب عقو ايب لوقلا اذه باحصأ جتحاو

 توم دعب كلذ نع عجر مث نيملسملا نيب ءيفلا ةمسق ةيوست يف = امهنع هللا يضر- ركب يبأل
 مث تاهمألا عيب يف رمعل اقفاوم يلع ناك دق اذكو ،تاجردلا عيزوتو ليضفتلا ىلإ قيدصلا

 .هتفالخ نامز يف كلذ نع عجر

 ىلع ليلدلا وهف عامجإلا ةقيقح لصأ يف نئاكلا عازنلا اذه يف نيملسملا رشاعم اي اورظناف

 فلتحم هادع ام نألل ؛هريغ ال يفيقوتلا عامجإلا وه اينإ نيدلا نم لصأ وه يذلا عامجإلا نأ

 فالتخالاو عامجإلا نأل ؛هيف افلت عامجإلا وأ اعامجإ هيف فلتخملا نوكي نأ لاحمو هيف

 يف تبثي الو لقعلا يف حصي الو ضرألاو تاومسلا تماد ام ناعمتجي ال ادبأ ايهف نادض
 ءايأر نيدلاو انيد يأرلا عوجرل لوصألا ضقانتو قئاقحلا سكاعت ىلإ ىدأل الإو اذه الإ لقنلا

 هاوس ةجح لوقلا كلذ دييأتل نكي مل ولو هب ىفكو ،عامجإلاب لاحم اذه نم دادضألا عايتجاو

 الإ اهنع جرخي نأ مصخلا نكمي ال ةملسم نيهاربو ججح كلذ ىلع هللا دمحب انلو فيكف

 .هيلع عمتجملا ةفلاخمو لقعلا ةرباكمب

 باجح فشكي لوق فينصتب نأشلا ةميظعلا ةلأسملا هذه دارفإ ىلع مزعلا عقو دقو

 .هيف :(ع) يف )١(

 .يقيفوتلا :(أ) يف )٢(



 ١٧١ ۔ ثوحللا

 راثآلا هبتشم زييمت ىلع هب نوردتقي ام ملعلا رون نم مهف نكي مل نيذلا ديلقتلا ءافعض نع سبللا
 ءافعض ىلع انرهد يئ ةنتفلا تمطو ررضلا مظع دقف ءاهماع نم اهصاخو ءاهمكحم نم

 الإ ابلاغ قبي مل ىتح مهفلاو بابلألا يلوأ ملاعم ساردناو ملعلا سومش لوفأل ؛نيملسلا

 ماكحأب اهيف فرصتي نأ الإامزج قحلا يف حصت ال ةلمجم كلذ يف راثآ نيب رئاح فيعض

 عيمج يفاهدر نمو ،كله كلذب اهيف نادو اهمومع ىلع اهلوأت نم ،مومعلاو صوصخلا

 . كله اهيف كلذب نادو اهتايضتقم

 الهج ال يه اك اهورقأف نيملسملا ء الع نم ريفغل ١ مجل ١ ىلع كل ذك تدرو دقو

 ةقثو ،اهب ةرسفملا راثآلاو ءاه ةرهظملا لوصألا ىلع ادامتعا نكلو اهنايب نع ازجع الو اهماكحأ

 ةيدمحملا ةيعرشلا ةمصعلا توبثل نامز مهنم ولخي داكي ال نيذلا ءادتهالا موجنو نيدلا ةادهب

 حيحصو مهراثآ حيرص يف نإ يرمعلو ،لالض ىلع ةمألا عمتجت ال ذإ ؛رييغتلاو ليدبتلا نع

 ههوجو جارختساو ،هيناعم طابنتسا ىلع ردتقي ال نكلو هلك كلذ فشك ىلع لد ام مهلوصأ

 .قيقحتلاب ةيانعلا هتدعاسو قيفوتلا رونب دمأ نم الإ ،هينابم نم
 نيذلا نم ناكف ةوبنلا ةثارو لابرس يلقعلا رونلا نم سبلأ نم الإ كلذب ققحتي الو

 ليوأتلا لالضب الإ نايدألا تقرتفاو سانلا فلتخا ايف الإو ،نولدعي هبو ”[قحلا ىلإ] نودهي

 زهي نإ ام رصعلا اذه يف ملعلا ىلإ نيبوسنملا نم ريثكل سبللا لوصح "نم اندهاش دقو
 لصألا اذه هجو نع باقنلا عفرو ،باجحلا فشك ىلإ ةمهلا ثعبيو رطاخلا كرحيو سفنلا
 كرتن نكل هدجو اذإ لدعلا لبقيو قحلا سمتلي نمب مدقلا ةلزم نع اقافشإو افوخ ،باجملا

 زنكلا كلذ نم هل نايبلا عضوم يف انل حتفي نأ ىلاعت هللا نم دمتسنو ،لحملا اذه يف هيلع لوقلا

 عوجرلا نوكي انهاه نمو ،قثوملا هلفق ليلجلا زمرلا كلذ ديق نع انل كفيو قلغملا هباب ميظعلا
 .باوجلا اذه مامت ىلإ ىلاعت هللا ءاش نإ

 لئالدلا دجت ،نيبملا لصألا اذه هيلع ضرعاف هتقيقحو عامجإلا ىنعم تفرع اذإ :لوقأف

 .قحلاب :(أ) يف )١(
 . (ع) نم تطقس )٢(



 ١٧٢ يليلخلا ققحملا ةبوجا ج٧

 الوق هيلع نيملسملا قابطإ نأل ؛هوركذ ام ةقيقحل يضتقملا هنإف .ةلماك عامجإلا طورشو .ةمات هيف

 نإو ،هلثم اذهف تبث كلذ تبث نإف ،ءاوسب ءاوس دبعلا نع جحلا طوقس ىلع مهقابطإك المعو

 .دبألا ىلع قاب هللا نيدو ،نيدلا لاطبإ نم هنأل يهنالطب لاحمو ،اعم الطب كلذ لطب

 يقافتالا عامجإلا نم نوكي نأ نكمم هيلع ةمألا قابطإب اذه يف عامجإلا سفنف :لاق نإف
 .فيقوتب هيلع عمتجملا نم هنأ ىلع ليلد نم هيف سيلو ،هيلع ةملكلا قابطإل

 سيل لئاسملا هذه نأب ضاق يقافتالا عامجإلا لصأ يف فالتخالا توبث نإ :باوجلاف

 رابتعالا اذهب يهف ،اهيلع حيحصلا عامجإلا توبثو اهيف فالتخالا زاوج مدعل ءيش يف هنم

 .ةلاحم ال يفيقوتلا عامجإلا يف لخدتو يعامتجالا عامجإلا فلاخت

 هجو ايف بيغلا فلكت نم ةي هلا لوسر نع كلذ نوكب عطقلا سيل وأ :لاق نإف

 ؟هزاوج

 نم هب ءاج نمم لوبقم نيدلا لك نإو {ةَي هلا لوسر نع هلك نيدلا لصأ نإ :هل انلق

 ام الإ هلك نيدلا لطب اذه لطب نإو { هيلإ لصتم دنسل ثيدحلا هيف حصي مل نإو ،نيملسملا

 ىفكو ءاهضعب الإ ليصفتلاب ةعيرشلا ناكرأ نم هيف تبثي الو ؤاحيرص نآرقلا صنب تبث
 .هانلق ام ىلع ةلالد اهيف راكذألا نم لاقي امو اهتاعكر ددعو ضئارفلا تاولصلاب

 عامجإلاو ننسلاو ضئارفلا اونيبف ًالفقم كلذ نم ائيش اوكرت ام ملعلا لهأ نإ مث
 .ىلاعت هللا باتك ريسفت نم ةي يبنلا نع تبث ام ليلدب فالتخالاو

 نإف الك يأرلا ةهج نم ذخؤي نيدلا نأ بسحت مأ ‘كلذ نم اذه نإ :لاقي نأ عنام ياف

 نيدلا لب ليلدلا نع ارئاح ليبسلا نع ادئاح سابتلا يف رهدلا لازي ال سايقلاب هنيد ذخأ نم

 عابتالا هرك نمو ميلستلاو عابتالا الإ هدعب نم هريغل سيلو ةي مساقلا يبأ نع ذخأ ام هلك

 .ميحجلا نم هل دب الف عادتبالا راتخاو

 ميقملا مامإلا عم امامت رفاسملا ةالصب افنآ موسرملا لصألا اذه يف ةركفلا عجار نم نإ مث

 .ةتبلا كوكشلا هيف هجلاخت نأ داكي ال ىتح هيف فيقوتلا توبث هلقع يف حجرتي نأ هل دب الف

 ©تارم ةليللاو مويلا يف ةرركتم اهنوك عم نيدلا ناكرأ مظعأ نم يه ةالصلا نأ كلذو

 ةلعيحلاو اهيف بيغرتلاو ثحلاو اهيلع ضحلاب ةروهشم ،تاعايجلا يف نيذأتلاب اهيلع ىدانمو



 ١ ثوحبل ١٧٣

 ىلإ مهروضحو ،هيلع اجاوفأ سانلا لوخدو ،هيلإ دوفولا ةرثك عم ةي يبنلا دجسم يف اهب
 .هتامم دعبو هتايح يئ اهبراغمو اهقراشمو ضرألا راطقأ نم فيرشلا هلزنم ةحاس

 ركب يبأ ندل نم هدعب نم هيف عنمب ليق مأ هدهع ىلع اعونمم كلذ ناكأ يرعش تيلف

 ةجحلا مه نيذلا مهئاملع نم وأ نيملسملا ةمئأ نم نيعباتلا نم مهدعب نمو يلعو نايثعو رمعو
 رصقلا زاوج نم هريغ ىلإ هيف فلاخ وأ هردص 1 جلتخا وأ دحأ كلذب لاق له مأ ! ؟نيدلا يف

 هلقنو هتعيفر نع نوملسملا لفاغت امم اذه نوكي نأ زوجي مأ !؟هلك كلذ عنم وأ ميقملا مامإلا عم

 بادآلا عيمجب مهئدحتو مهلقنو مهعفر عم نيدلا ناكرأ دحأ وهو ةي هللا لوسر نع
 ام وأ امئاق وأ ءاقسلا مف نم برشلا نع يهنلاك ءيش يف نيدلا نم نكت مل يتلا لاوقألاو

 ام الإ مهنم دحأ هنع ينغتسي داكي ال نيدلا لوصأ نم لصأ لافغإ زوجي فيكف كاذه هبشي

 !؟كبر ءاش

 هزاوج ةرهشب ءافتكا الإ كلذ اوكرت ام مهنأ ىلع هب لدتسي ام هلك اذه ف سيلفأ

 المعو الوق هيلع عامجإلاف هنيعب اثيدح كلذ ي اوتبثي مل نإو مهنإف هيلع عامجإلا سفنب ءانغتساو

 دطوم هنأب مهملعل الإ هعفرو كلذ لقن نع اورصتق اام مهنأب دهاش افلسو افلخ مهنم

 عازنلا قراوط نع عامجإلا عومجب سورحم ،ةحابلا نيصح ،دامعلا عيفر ،ءانبلا نيكم ساسألا

 .ملعأ هللاو .عادتبا الو هيف ةهبش ال

 مل كلذكف يني يبنلا نامز يف كلذ نم عنم نيرفاسملا نم ادحأ نأ عفري مل ايكف :لاق نإف

 . ةدحاوب ةدحاو كلتب هذهف هب هرمأ وأ مهنم دحأل كلذ زاجأ دق دايع يبنلا نأ عفري

 انإو ،ثيدح الو ةعيفرب رمألا لوأ نم هيف لقن ل انكلو ملسم اذهف كلذك وه معن :انلق

 هضراعي ام هدع عم مالسإلا لهأ نم هملعن نم عيمج دنع لوقو لمع نم عامجإلاب انججتحا

 .فلخ الو فلس كلذ يف ةضراعملا يعدي ال ذإ ججحلا نم

 .سابع نبا قيرط نم )٣٨٢( بارشلاو ماعطلا بدأ :باب يف هدنسم يف عيبرلا مامإلا هجرخأ )١(

 .سابع نبا قيرط نم )٢٨١( بارشلاو ماعطلا بدأ :باب يف هدنسم يف عيبرلا مامإلا هجرخأ )٢(

 .نوكيف :(ع) يف )٣(

 .(ع) نم تطقس )٤(



 ١٧٤ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 ال فيقوتلاو ،هانفلسأ امل هيفيقوتلا عامجإلا نم نوكي نأ همكحف ةلزنملا هذهب ناك امو

 .عنميف كلذ نم عفدي ام لقنلا يف الو لقعلا يف سيلو ةني هنع تبث اميف الإ نوكي

 يقافتالا عامجإلا يف فالخلا دوجو نأل ؛اميتح عامجإلا لطب اموي كلذ دري نأ زاج نئلو

 ام اذهو ،ايمف ثلاث ال ذإ ؛ةلاحم ال عامجإلا نالطبب ضاق يفيقوتلا عامجإلا يف ةلاحتسالا توبثو

 لقع نمل كلذب ىفكو مهاوس نم ىلع ةجحلا مهو ةماقتسالا لهأ نم هملعن نمم دحأ هيعدي ال

 .قيفوتلا يلو هللاو

 ةالصب هتالص يوني ميقملا مامإلا عم ىلص اذإ رفاسملا نأ ""نم ليق ام هجو امف :هل تلق

 ؟هانعمو ههجو ايف زاج نإو كلذب لوقلا حصي لهف مامت الو رفس ةالص يوني الو مامإلا

 :باوجلا

 نيمدقتملا ضعب ىلإ ابوسنم "فنصملا يف» هاندجو دقف رثألا يف كلذك درو امم اذه نإ

 ديعس نب دمحم ميهاربإ وبأ لاق ىتح كلذ ىلع اورجو ،نيرخأتملا ضعب نع راثآلا بابل» ينو
 .مامإلا ةالص عم مامتلاب اهاون نم ةالص ضقنب :"ركب يأ نب

 مامإلا ةالصب رفس ةالص اهاونو اهتاعكر ددع ركذ ام اهداسفب :ناديبع نبا لوق يفو

 مومع نم هنأكف امهريغ نع ةادغلاو برغملا ةالصل صيصخت خياشملا ءالؤه لوق يف سيلو

 نع ةرابع الإ مامتلا ىنعم سيلف كلذ ىبأي امهيف ريصقتلا نادقف نأ الإ ايهومشب يضاقلا لوقلا

 يف حص دقو فيكف امهل ثلاث ال ذإ مامتلا ىنعم تبثي رصقي مل !ادغلابو نادض ايهف رصقلا مدع

 .)نيع يبنلا ناسل ىلع رصق ال مامت رفسلا ةالص نأ ةي يبنلا جوز ةشئاع نع ثيدحلا

 اهفالخ ركي يبأ نبا ميهاربإ وبأ هركذ ايف رثألا حيحص يف ةيناثلا ةياورلا هذه رهاظ ىلعو

 .يقيفوتلا :(ع) يف )١(

 .(ع) نم تطقس )٢(
 يبأ نمز يف ناك يرجهلا عبارلا نرقلا يف شاع ملاع سيوكزاألا ركب يبأ نب ديعس نب دمح نب ميهاربإ وبأ )٣(

 )١٤٦(. ناميع مالعأ ليلد .رضنلا نب دشارو ىسوم نب ىسوم رمأ يف فقو نمم وهو رثؤملا

 .ةحضاو ريغ ةرابعلاف ًاطقس مالكلا يف لعلو ،ادعلاب :(أ) يف )٤(
 .هجيرخت مدقت )٥(



 ١ ثوحبل _ ١٧٥

 عنمل ىنعم ال ذإ ريغال ةثالثلا ضورفلا ين فالتخا ةلأسم نوكت نأ ليوأتلا هوجو نسحأف

 .هبوجو عضوم يف مامتلا داقتعا

 امهنيب املف مامإلا ةالصب اهنوك عم رفسلا ةالصب اهداقتعا عنم نم ناديبع نبا هركذ امو

 .مامتلاب اهنأل ؛رفسلا ةالص ريغ مامإلا ةالص نوكل داضتلا نم

 نم عنملاب :مهلئاق لاق اهذخأمو اههوجو نيب ام دعابتو اهداضتو يناعملا هذه ضراعتلو

 هحمدأ ام الإ تاعكرلا دع نم عنملاب مهنم لوقلا حيرص ل ملعن الو اعيح رفسلاو مامتلا داقتعا

 وه رفسلا ةين نم عنملا نم هيف لوقلا تبث ايب اهلوات ناكو ةرابعلا كلت كلس يف ناديبع نبا

 نوكي الو اهمزاول نم هنأل ؛مامإلا ةالصل ريسفتلا باب نم تاعكرلا ددعل هركذ نوكيف قيلألا

 .هيلع ليلدلا مدعل عنملل ايضتقم هسفنب الصأ

 ةالصب يونلا عم تاعكرلا ددع هركذل عنملا نوكي نأ اذه هلوق ليوأت يف زئاجلا نمو

 نم نأل ؛ىنعملا ةقيقح يف نافدارتم ايهنأل ؛مايتلا ركذ ةلزنمب تاعكرلا ددع ركذل اليزنت مامإلا

 ةنسو ضرف نم تاولصلا عيمج ركذي رفاسملا نأ نيرخأتملا راثآ يف هلوق نم اندجو "اميف هبهذم

 .تيملا ةالص الإ رفس ةالص لفنو

 عنام الو تاولصلا هذه ةلمج يف ةلخاد ميقملا مامإلا عم رفاسملا ةالصف اذه رهاظ ىلعو

 هدض انإو ،ماتلل دضب سيل رفسلا ىنعم نإف مامتلاب اهرهاظ ناك نإو رفس ةالص اهركذ نم

 ننسلاو نيديعلاو رجفلاو برغملا ةالص يف زاج اذإو رضحلا هدض رفسلا نأ ايك رصقلا

 يف هزاوج نم عناملا ايف رصقلاب نهريغت مدع ىلع عامجإلا عم رفس ةالص نركذي نأ لفاونلاو
 امم اهنأل رفسلا يف ةنرتقم "اهركذ يف ةدئاف ال ناك نإو ،هيلع ليلد ال ام هنأل ؛هرصبأ ال ينإ اذه

 نم هنأل ؛رصقلا نع ربعي نأ رخآ ليوأت ىلع زاج نإو ،هببسب رصقلا زاج ثيح الإ هب رثأتت ال
 .هب سأب الو يظفل فالخلاف هيلعو ببسلا ماقم ببسملا مايق باب نم وهف هفداور

 مدعل رفسلا ةالصب ركذت نأ اهريصقت عضوم يف ةثالثلا ضورفلا ادع اميف مزلي الف اذهلو

 .ر ;أتلا

 )١( ع) نم تطقس (.

 (٢) .ذإ ةدايز :(ع) يف



 ١٧٦ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 حصيو ،هزاوجل لوألا هجولا يف حصي ال ارفس اهاون نم ةالص داسفب لوقلاف اذه ىلعو
 ناهجو اهف ،هليوأت حص ىنعملا اذهبف رضح ةالص اهنأ هاضتقم نأل ؛هعنمل يناثلا هجولا يف
 لمتحملا نم هنإف هلامجإ ىلع كلذك رثألا درو نإو هب صتخي مكح هل امهنم دحاو لك نافلتخم

 .داسفلا رهاظ يناثلا بجومب امهدحأ ىلع مكحلاف مومعلاو صوصخلل

 افوخ مامإلا ةالصب هتالص نوك ىلع مومأملا ةين رصقو تاعكرلا ددع ركذ نم عنملا امأو

 يف مامتلا ةين نم عنمي نم لوق يف ادارم كلذ نوكي نأ حصيف مامتلا ىنعم هيلع لخدي نأ نم
 ءاقتناف همزاول نم اهنأل ؛اضيأ مايتلا تاعكر ددع ركذ عنتمي مامتلا ةين عنمب نأل ؛ةلأسملا هذه

 .هرهوج بلس عم ضرعلا ءاقب حصي ال ايك بجاو اهمزتلم ءاقتناب مزاوللا
 هرصق بجوف مامإلل عبتلا ىنعمل الإ كلذ هل زجي مل رفاسملا نألف "تبث نإ كلذ هجوو

 .هب الإ هل ازئاج كلذ نكي مل ذإ هسفنب ةين ىلإ ىدعتي نأ هل زجي ملو هيلع ةينلا يف
 سيلو ؛مامإللا ةالصب اهركذي هنإ رفاسملا ةالص يف هب ليق ىتح لئاوألا عم اذه عاش دقو

 ةينلا نم هوركذ امل قفاوم وهو عرشلا نايب» يف اذك ،اهريغو ةعمجلا ةالص يف كلذ ريغ هيلع

 .ءاوس امهيلع لوقلاف دحاو لصأ نم ايهنأكف ةرابعلا هتلمش امم هنإف ميقملا مامإلا عم

 ةيضقلا هذهب عيش هبشأ ةعمجلا ةالص نأل ؛ةلاحم ال رخآلا يف زاج امهدحأ يف زاج امو

 ىلع ليلد ليصأتلا اذه يف ايجنارتقابو ،ىفكو هانفلسأ ايك رفاسملا ضرف ريغ اهنوك ثيح نم
 فالتخالا لومش ىلع حضاو ليلد امهدحأ يف فالتخالا دوجوبو اضيأ دحاو باب نم امهنوك

 .ًادبأ هنع نيكفنم ريغ ايهنوكو ايل
 ددع ركذ نم رفاسملا عنم نأ لوصألا ىلإ درلاو سايقلاب رظنلا بجوم يف اندنع حصألاو

 الو "ضقن الف ةتبلا كلذ زاوج حيحصلاو ،لماخ فيعض لوق وه امنإ مامتلا ةينو تاعكرلا
 .هلدع رصبأ نمل ةيهارك الو داسف

 اضيأ هيلع تبث مامإلا ةالص هيلع تدسف نإو ،اعبرأ هتالص توبث كلذ ىلع ليلدلاو

 .امامت رضحلا لهأل امامإ اهيف نوكي نأ زاجو مامتلاب اهيلصي نأ

 .تبثي :(ع) يف )١)

 .صقن :(أ) ف )٢()

  



 ثوحبلا ١٧٧

 رضح اذإ ربكألا مامإلل ةعمجلا ةالص ين ةمامإلا زاوج نم لقنلاب تبث ام اضيأ هديؤيو

 مامإ نم ةمث سيلو نيمومأملا ةالصب مامإلا يلصي نأ ليحتسملا نمف ،ارفاسم ناك ولو رصملا يف

 نيتعكر اهدقتعي نأ مامإلا ىلع بجوو اذه لطب الف ،ةالصلا كلت يف مامإلا وه هنأل ؛هريغ

 اهريغو ةعمجلا يف لوقلا كلذب لاق نم لوفغ ىلع كلذ لد هءارو نمل امامإ ةعمجلا ةالص

 .للعلا يف ايهئاوتسال اهريغو ةعمجلا يف عطاقلا قحلا وه زاوجلا ناكف
 حيرصب ةلماش ةرابعلا كلت يف «اهريغو» ةظفل نأل ؛رخآلا يف زاوجلا ريغ امهدحأ زاوجف

 حيحصو ةرابعلا حيرص ثيح نم اهنم هل جرخ الف "ميقملا مامإلا عم رفاسملا ةالصل اهظفل
 .اعيمج سايقلا

 ءيش يف هيلع مدقتلا زوجي ال امم هنأل ؛كلذب صوصخم بوصنملا مامإلا لعلف :تلق نإف

 ريغ هنأ ىلع ليلدلا لب ،ليلد ريغب صيصختلا حصي ال ذإ صصخ ال هنإ :لاقيف هنذإب الإ

 ةالص سانلاب يلصي نأ رفاسملل هتزاجإ نم ""يلع يبأ خيشلا نع تبث ام كلذب صوصخ
 لمهي نأ سانلاب يلصملا مامإلا اذه حصيفأ ،ليق اميف كلذ وه لعف دقو ،مامإلا يأرب ةعمجلا

 ريغ مامإ ةالصب اهيوني مأ نيمومأملا نم هءارو نم ةالصب اهيوني مأ "ةعمجلا ةالص دقع
 هنأ الإ هب قلعتلا حصي هجو نم قبي ملف داسفلا حضاو نالطبلا رهاظ هلك اذهف !؟دوجوم

 حيرصتب لوقي ادحأ نأ ملعن الو ،هل ازئاج كلذ ناكف سانلل امامإ نيتعكر ةعمجلا ةالص ىون

 قرف نم سيلو مومأملل هزاوج نم عنام يأف مامإلل كلذ زاج اذإو ،افالتخا هدعنف هيف عنملا

 يسفن يفو ،؟ليلد الب امهنيب قرفي نأ قحلا يف حصيفأ ،اهل ةينلاب ةالصلا يف دبعتلا لصأ يف امهنيب
 هيلإ دهتن مل امم كلذ نوكي نأ الإ مهللا هيلإ ليبس ال امم امهنيب ةقرفتلا مار نمل ةجحلا مايق نأ

 .نيبم ناطلسب هيلع يتأي نأ نيح يف كلذ يعدي نم ىلعف نورخآ موق هب رئأتساو
 لامعألل ةينلا ةقفاوم نم دب الف ،تاينلاب لامعألا نأ هيلع عمتجملا نم نآ :يناثلا ليلدلاو

 نم حيحصلا ىلع وأ عامجإلاب ءابه وهف ةينلا نم الخ دبعتلا سنج نم لمع لكو ءاهقالطإ ىلع

 .هتمجرت تمدقت دقو يرجهلا ثلاثلا نرقلا يف نايع ءايلع ربكأ يلع نب ىسوم يلع وبأ مامإلا وه )١(

 .ةعامجلا :(ع) يف )٢(

 .هيلإ :(ع) يف )٢(



 ١٨ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧
 ةينلا داضتو حصألا ىلع هل دقعني مل مايصلا هب وني مل نإ ناضمر رهش يف عوجتملاك فالتخالا

 .لاحم دحاو ءيش ف لمعلاو

 دوعقلا سفنب دعاقلا يوني الو ادوعق كلذ همايقب ىون دق مئاقلا نأب لوقلا حصي ال ايك

 مئاصلا يوني الف نيدبعتملا نأش كلذكف ادحأ بابلألا يلوأ نم هلهجي ال اذه لثمو كًامايق

 ارفك مالسإلا لدبتي نأ زاجل موي يف كلذ زاج ولو ،امايص هرطفب رطفملا الو اراطفإ "همايصب

 ين ةلخاد لقعلا ججحل ةفلاخم ةلزنملا ةعيرشلا تراصو اهلك قئاقحلا تلطبو ،امالسإ رفكلاو

 ىلع هنوك زوجي ال امم اذهو لصأ الو اهل ةقيقح ال ثبعلا عون نم اهنوكل بعللاو وهللا زيح

 .لاح

 اكو ءاعبرأ يلصي نم ارصق يوني نأ اضيأ لاحملا نم كلذكف هلك كلذ لاحتسا ايكو

 وأ داز ايف اعبس وأ اسمخ وأ اثالث وأ نيتعكر اهيوني نأ لاحتسا كلذكف ارصق اهيوني نأ لاحتسا

 دب الف كلذ نم هل جرخملا مدعل اعبرأ اهيوني نأ ةلاحم ال بجو هلك كلذ لاحتسا اذإو ،صقن

 يناثلاف ،ةينلا نع ةدرجم ةالص نوكت نأ امإو اهيلصي ايك اعبرأ اهيوني نأ امإ :نيرمأ دحأ نم

 ذاش يأر يف كلذ جرخي نأ الإ مهللا ،عامجإلا ىنعم هبشي اميف ةين ريغب اهؤادأ حصي ال ذإ لطاب

 .ةلاحم ال لوألا بجوف هلثمب لدتعي ال داكي لوصألا نع

 ناسللا ةقشقش هيلع سبتلت مل بلقلا دصق اهنأ لامعألا يف ةينلا ةقيقح فرع نم نإو

 يف ةينلا نم يه سيلو ةينلا نع ةرابع اهنإف لمع لك ين ءادتبالا دنع ةدوقعملا تايلكلا فيلأتب

 لوق مالسإلا نأ نم هيلع اوعمجأ اب دودرم كلذو ،لوقلا سنج نم ةينلا "تناكل ال او ءيش

 الإو هباب يف لصأ ايهنم لكو ،لوقلا ريغ ةينلاو ،ةينلا ريغ لوقلا نأ كلذ لدف 5ةينو لمعو

 هب ىفكو هربتعم يف هللا همحر- ديعس وبأ هب حرص ايك هب سيلو لوقلا وشح نم كلذ ناكل

 دهاشب هنيهوتو لوقلا كلذ فيعضت نم هانلق ام ىلع هب لدتسي ام هلك اذه يف سيلفأ

 قحلاب مهف لئاوألا وأ رخاوألا نم دحاو ريغ هب لاق نإو لقعلا جئاتنو لقنلا حيرص ىلإ هل درلا

 )١( ع) نم تطقس (.

 )٢( .تناك :(ع) يف

  



 ١ ثوحبل ١٧٩

 عنقي الو هسفنل لدعلا سمتلي نأ فلكم لك ىلعو ،لاجر دبعتلا يف مهلثم نحنو ،لاجر
 ىلع قفشأ نم هلعفي داكي ال ام كلذ نأل ؛ديدسلا قحلا ناهرب نع هب عجريف ديلقتلا ةهبشب

 الف مهف ةكاكرو ملع ةلقل ابوجو سانلا همزلأ وأ اعرو نامزلا يف نم ضعب هايس نإو هسفن
 .هيلع هللا دمحب ليوعت

 عنملا حيرصتب لوقي ًادحأ نأ ملعن ال :كلوق نم ًائيش يسفن يف نإف :لاق نإف :هل تلق

 هب لدتسي ام اهقالطإ ىلع مهلاوقأ نم ءيش سيل وأ ةعمجلا يف ميقملاب رفاسملا ةمامإ زاوج نم
 ؟كلذ يف فالتخا ىلع

 نم مهرافسأ يف ملعلا لهأل هتدجو ام الإ كلذ نم يردأ تسل ينإو ملعأ هللا :لاق

 هتالص متي ميقملا نأ الإ هيلع عمتجم لك رفاسملاب ميقملاو ميقملاب رفاسملا ةالص نأ مهراثآ حيحص

 نب رمع هب لمع دقو ةي هللا لوسر لعف نم تبث دق اذه نإ :مهلوق يفو ،رفاسملا رصق "ام
 ةالص داسفب حرص نم لوق اورسفو ،هيلع عامجإلا رقتساو ؤبلاط يأ نبا يلعو باطخلا
 مامتلا بجاولا هضرف يف رصتقا اذإ ميقملا نأ ىلع صوصخلاب لومحم هنآ رفاسملا ةالصب ميقلل

 ال عضوملا اذه يف ةدساف هتالصف ةثالثلا ضورفلا نم نيتعكرلا متي ملف مامإلا كلذ ةالص ىلع

 ةحص ىلع ليلد هيفف كلذ ىلع عامجإلا رقتساو "مكتالص اومتأ» :لاق هنأ ةلي يبنلا نع تبث

 .هل ةداضملا مدعل هداسف ىلع ال هانلق ام

 امامإ نوكي نأ الإ ميقملاب رفاسملا يلصي ال :مهلوق وحن نم هريغو رفعج نبا هركذ ام امأو

 .ايلاو وأ

 .يلو وأ ملاعك نيدلا يف لضف اذ وأ ايلاو وأ امامإ نوكي نأ الإ :رخآ لوق ينفو

 ةالصلل يلوتملا وه عضوم يف رفاسملا نوكي وأ :هلوقب هيلع ديزيو اذهك :ثلاث لوق ينو

 .ملعت :خسنلا يقاب يفو ،ملعن :(ع) يف اذك )١(
 .امأ :() يف )٢(

 قيرط نم ٤/ ٤٣٢ هدنسم يف دمحأو )١٢٢٩(، رفاسملا متي ىتم :باب ةالصلا :باتك يف دواد وبأ هجرخأ )٣(
 نيتعكر الإ يلصي ال ةليل ةرشع ينايث ةكمب ماقأف حتفلا ةي هلا لوسر عم تدهش :لاق نصح نب نارمع
 .دمحأل ظفللاو ارفس انإف اعبرأ اولص» :دلبلا لهأل لوقي



 ١٨٠ يليلخلا ققحملا ةبوجا ج٧

 يلصيال :مهلوقك ىلوألاو لضفألا ىنعم ىلع لمجي امنإو ،روكذللا عامجإال دضب سيل هلك اذهف

 .ههبشي امو انيد مهلضفأ :ليقو .ةنسلاب مهملعأ :ليقو ضمهؤرقأ موقلا مؤيو رضاحب داب
 مولعم هنأ ريغ رثألا حيرصو ةنسلا حيحص يف تباث ديكأ اذه لك فالخ نع يهنلاو

 ف الو اهفالخب ءاج نم ةالص يف حدقت ال يتلا رماوألا باب نم هنأب ةمألا ءاهقف دنع لصألا

 يلصي ال :مهلوقف ،ةنسلا فالخ كلذب اوديري ملو اههجو ىلع ةالصلاب يتأي مامإلا ناك امأ .هنيد

 باب يف اذه نم هولاق ام ةلزنمب نيدلا يف لضف ةلزنم اذ وأ امامإ ناك اذإ الإ ميقمب رفاسم

 .ءاوس ميقملاب رفاسملا ةالص يف هلثم لوقلاف بابلا اذه يف زاج امو ،ةعايجلا ةالصل ميدقتلا

 ثيح نم انهاه فلخلا كلذكف اقلطم يلولا ريغ عم ةالصلا نم هيف فالتخالا تبث امو

 .اهلمشي هنأل ؛لصاألا كلذ

 بحاص نإ :مهلوق ةباثمب )اذهف ةالصلاب ىلوأ وه عضو يف نوكي وأ :رخآلا لوق امأو

 اذإ هنأ عامجإلا يفو هراد يف هيلع مدقتلا نع يهنلاو ،هريغ نم اهب قحأ وهو ةمامإلاب ىلوأ رادلا

 وه امنإ ةالصلا يف رادلل قح ال ذإ اضيأ زاج هرمأ الب هربغ ىلص نإو ،زاج ةالصلاب هريغ رمأ

 تبثت دجسم مامإ ىلع دحأل مدقتلا زوجي ال :ليق كلذكف ،بادآل او قلخلا نسح باب نم

 قحأ نيدلا ين لضفلا لهأف ،ةفيرش نيدلا ين ةلزنم اذ ناك نم وأ ربكألا مامإلا الإ هيف هتمامإ

 .نيدلا يف ةفيرشلا ةلزنملا كلت لهأ نم ال مامإلا نوكي نأب صاخ كلذو لاخ ىلع ةمامإلاب

 ةالصلا تزاج مامإلا رمأب مدقت نإف مامإلا نم ةلزنم ىندأ مداقلا ناك وأ ايوتسا اهمو

 دسمت هبو هنم اعونمم ناكو كلذ رجي مئاقلا مامإلا ةضراعم دصقل مدقت نإو ©فالخ الب

 هعم ىلص نمو ميقملا مامإلا ةالص تتبثو رذع ريغ نم كلذ ىلع هعم ىلص نم ةالصو هتالص

 ىلع ةيراج اهنإف ايهئاوتسال ةلأسملا هذه يف كلذكف ،هيف فلتخي ال ايب هل ميدقتلا بوجو توبثل

 .هدعب نم هباحصأو ةي يبنلا لعف نم لصألا يف تبث ام ىلع عامجإلا لومش ةلالدب جهنملا اذه

 نمف لصألا اذه دازم ضعبل فلسلا ريسفت نم هانفلسأ ام اضيأ كلذ ىلع لديو

 عقي الئل نيرخأتملا راثآ ضعب يف دجو ايك هقالطإ ىلع كرتي الو اهرئاس لمحي نأ بجاولا
 .هيلإ ليبس الو هتوبث دعب عامجإلا ضقن هب مهوتيف سبللا

 )١( ع) نم تطقس (.

  



 ١ ثوحبل ١٨١

 ينأ اوملعاو ،هلصأ ىلإ عرف لك درب اومكحاو هلك اذه يف نيملسملا رشاعم اي اوربتعاف

 الو "عازن يئ يأرب نيدتم ريغ ،ربتعملا قحلا سامتلاو ،رظنلا ىنعم ىلع ارثأ هتدروأف اذه تلق

 الو ،باوصلا سامتلا نم ضراعمل عنام الو ،باوجلا يف ةطاحإلا عدم الو ،عامجإلا هب ضقان

 رهتشا هريغب قحلا تيأر "نإ هيلإ تبهذ ال بصعتم الو سرهظ نإ قح لوبق نم فكنتسم
 هيف تفلاخ ام لك نمو ،رازوألاو بونذلا عيمج نم رافغتسالاو باتملاب ىلاعت هلل نيدأ ينإو

 ال مث ،هلك كلذ يف رظنيلف ،هلثمو اذه نم ءيش هيلع درو نمف "يلوقو يلمع نم يلهجب قحلا

 نامزو دعاسملا هيف لق نرق يف مهف كيكر ،ملع ليلق دمحلا هللو ينإف هلدعب الإ هنم ذخأي

 هلطب حيرصب لهجلا يوذ ضارتعاو هلهأ تومب ملعلا ليج ضارقنال دعاسلا هب نهو

 سبح بجاولا نم ناكل ،ةجاجللا نم يلع ناوخإلاب ام ةرثكو ،ةجاحلا ةدش نم ىرأ ام الولو

 نم نأ رثألا ضعب يف تبث امل نانجلا نع ىدأت ايب نايبلل ضرعتلا نع نانبلا ضبقو ناسللا

 بحاصو ملعلا وخأ كلذف هيلإ جتحي مل ام هنامتكب هلل نيدي نأ ملع يذ لك ىلع بجاولا

 .ةياردلا

 اذهلو ،هنيد ضورف نم هنيح يف تمصلا نوكي الفأ .لهاجلا نأش امو فيعضلا لاب ايف

 .مالكلا اذه نايب نم هلهأب سيل ام ىلع مادقإلا نم راذتعالا انل قحيف

 ءةرفغملاو وفعلاب هنم ينلماعي نأو حفصلا ليمجو رتسلا بوث يلع لبسي نأ لأسأ هللاو
 رهظأ دق عضوم ريغ يف هنإف "يلإ ءادتبالا يف هناسحإ هل يناجرأو يلع هلضف هيف ينعمطأ دقف

 هللا ىلصو ،لماشلا ميظعلا ركشلاو لماكلا دمحلا كلذ ىلع هلو ،حيبقلا انع رتسو ،ليمجلا انم

 .ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو "ميلستلاو ةالصلا لضفأ هلآو يبنلا دمحم انديس ىلع

 .امأ :ةطوطخملا خسنلا يف )١(



 ١٨٢ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 ةضيرفلا ةالص لبف لفنتلا عنم

 مانأل ١ ربخ ىلع مالسلاو ةالصل اب السوتم .حجنتسأ هركذبو ٠ حتمتس - أ هللا دمحب

 . ماركلا هبحصو هلآو مالظلا حابصمو

 مالك لكشم يف ،رواحملا اهيأ عمتسا :اباوص قحلاب هل اباوج يميسقلل كلذ دعب لوقأو

 .لئاقلا انخيشل ةمارك ىلحأ هنع ثوحبلا كرت نأ ىلوألاب كل يرظن ""نم ناك دق رصان خيشلا

 يلح اهسبلأ ةروص يف ،همارم ةقيقح نع كل فشكأ نأ تببحأ ،لئاسملا كنع تردص ذإ مث

 اعمج كيمحخ جرختسم ىنعمل . يلج جردتسم هجو ىلع هنع ةجراخلا هوجولا فشك عمو هماركإ

 انبسح هللاف لوبقلاب تئش نإ هقلتو لوقأ امل نآلا عمتساف حلاصلا انخيشل اييخفتو حلاصملل

 .ليكولا معنو

 رصان خيشلا نايع لهأ هيقفو نامزلا ةمالع تعمس دقف يخأ اي دعب امأ :ىلوألا ةلأسملا

 نمو ،هيبأ نع هيكحي يهنلا اذهو ،رهظلا ةالص ةضيرف لبق ةلفان ةالصلا نع ىهني ناهبن يأ نب

 انيلع لكشأ دقو اذه ،هفلخ تيلص امل كلذ لعف امامإ تدجو ول :هيف رصان خيشلا مالك

 . هللا ءاش نإ اروجأم انل هحضوأف هليوأت

 : باوصلا هدمتسن هللاو باوجلا

 ىلع ةراتو صوصخلا ىلع ةرات جرحت ،موهفلا لهأ دنع تاليوأت ءايلعلا مالكل نإ

 .اهليصفتب ءاتيإلا ىلع ريدق اهليصأتب ملاعل الإ اهليوأت يطاعت نكمي الو ٠مومعلا

 ايك نكي نإف ينرضحي ايب لوقأ كل اييركت نكلو ‘كانه دعي نمم تسلو كاذ انأ امو

 .ةقيقدلا هيناعم نم ةقيقحلا قباطي ام ىلإ غلبأ مل نإو ،هتناعإو هللا لضفب كلذف هتنابإ يف هتيخوت

 انم كلذ دعيف هلاطبإ ىلع ليحي نأ ريغ نم هلامجإ نم قبس ايك هلامتحا ىلع قاب خيشلا مالكف
 .هقح يف بدأ ءوس

 )١) ع) نم تطقس (.



 ١ ثوحبل ١٨٣

 هضرف ءادأ نم نكمتم تقو ين اهب لغتشي نم امأف كلذ يف لعافلا لاحربتعي :لوقأ

 نم هنإف صوصخلا اذه لثم يل هجتي صوصخلاب خيشلا يهن ناكف هببسب ابلاغ ريخأتلا عقيف
 .لضفألا نع لوضفملا ىلإ ةيربلا ماوع هب جردتسي ،ةيسيبلتلا دئاكملاو ةيسيلبإلا عدخلا

 .يهلإ رون ددمب بقاث لقع يذ نم ةريصب يذ ىلع الإ ،ريسع كاذ نم صلختلاو
 هاهنأ كلذ نع تنكف ةطلخلا هذه يف ةطلغلاب عقي نم ةيربلا ماوع نم انآ تدهاش دقو

 مرج الو همومع يف خيشلا يهن هبشي هصوصخ يف اذه ناكو هاهن ىلع كرتلا بعص نإو

 .هراكنإل ىنعم الف ليزنتلا يف ىتح ليوأتلاب عئاش صيصختلاب لوقلاف

 ةلالجب ةالاغمو اهنأشل اييخفتو ضئارفلا رمأل اميظعت كلذ نم هدصق نوكي نأ امإو

 رمألا نع لاغتشالل ةهارك لاغشألا نم هريغ ىلع لامعألا نم مهألا ميدقت ةراشإب اهناكم

 .لامتحالل لاجم هيف ناك ولو ،لاحلا يف بجاولا

 نع لغتشاف نامزلا ناطلس ةزرب لخد نميف ىرت ام :لاقيف لاثمألا برضت كلذ ينو

 .ةمث لمكألل زييمتلا مدعو ةمهلا ةسخل ،ناوعألاو ءارزولا ىلع ءانثلاو ،نايلغلاب كلملا ةيحت

 يف كلذ نإ :الصف الوق هل لاقيف الصأ كلذ نم هعمط ةفأش لصأتست نأب ايرح سيلفأ

 .بجع الو بدآلا ءوس نمل هقح

 يف نم ىلع مالسلاو دجسملا ةيحت كرتي هنأ يي نيلسرملا ديس ربق رئاز ىلإ ىرت الفأ

 ملسيف متألا بصنملاب أدبيو مهألا يضقي ىتح ،ايضرم املاع وأ ،ايلو امامإ ناك ولو دجسملا

 .هيبحاص ىلع مث ةي هيلع

 ؟مالسلا هيلع دجهتملا ننس نم دجسملا ةيحتو ،مالسإلا راعش نم مالسلا نأ ملعت ال وأ

 بتارم نع هلاوحأ طاطحنا ىضري ال نمل لضفألا ميدقت نأ ىلع ةلالد هلك كلذ ايفأ

 .هلايك

 لضفألا وه هلك تقولا كلذ يف لافتنالا كرت نأ ىلع هب لدتسي ام هيجوتلا نم اذه يفف

 .ةينلا هذه ىلع

 .م لمت : )أ ( يف )١)



 ١٨٤ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 ام ىلع سانلاو ءايهعايتجال ىربكلا ةلعلا وهف "كلانه ريخأتلل ببس كلذب نرتقا اذإو

 ارظن يهنلاب عسوت خيشلا نأ ىسع فرشاألاو سيسخلا نيب قرفلاب زييمتلا مدع نم هيلع مه

 .هلاحب قئال كلذ نإف اصوصخ مهلاح نم ىري امم حلصألا مف

 يتلا للعلا ىلع علطأ مل تنك نإو همالك ىنعم جرخي يأرلا يف ليوأتلا نم اذه ىلعف

 .اهملع هيلإ هتني مل نم قح يف بيغلا ملع نم اهنأل ؛اهدارأ

 هنأ ىلع ىرخأ ةلالد هيفف هفلخ تيلص ام كلذ لعفي امامإ تدجو ولو :هلوق امأو

 يف قبس ايك هصوصخ ىلع الإ هصوصن يف قلطي ال هنكلو ،ىلضفلا لاصخلا زيح نع هعم جراخ
 .ليواقألا كلتل ليوأتلا نم يضاملا

 نمل لامكلا ةرئاد ةطقن نع هجارخإ هاضتقم نكلو ،زاوجلا دح نع جرخي ام اذه يف سيلو
 نع ارابخإ هفلخ تيلص ام :هلوق هيلع لديو "لامعألا يف قيقحتلا كاردإ نع هتبتر ترصق
 نصح نع هجرخي ال كلذ نأب اراعشإ هفلخ ىلصي نأ دحأل زاج امل :لاق امو ،هسفنل هرايتخا

 نأ رمؤي هلثم قح نم نكل ،ةزئاج هفلخ ةالصلاف لمكالاب ريصب ريغ ناك ولو ينيدلا عساولا

 .لضفألا فالخب هفرعي نمب متأي ال

 مهبر يدي نيب ميدقتلاب نوضتري ال نيدلا يف ةودقلا نم نيملسملا مالعأ كلذكو

 مدقتلاب مهو ،ىلوأ ريخأتلاب وهف الإو بولقلا هيلإ تنأمطاو «سوفنلا هتيضر نم الإ إميركلا
 .ىرحأ هيلع

 يف لمكأ هاري نم هنيدل هرايتخا يف مولم ريغف هسفن نع هب ربخأ ام يخأ اي كنلوهي الف
 .ىأر دق وه ايك ىري ال نمل ليلضت الو هنم ةئطخت ريغ نم ،هنيح

 بالطل تالماعملا يف يأرلا نم تاناسحتسالا يناعم ىلع جرخي لوقلا نم اذه لكف
 يف نيدلا نم يه ام ،تاطابنتسالاو يأرلا لئاسم يف تاينلاو لاوحألا فالتخاب ،تالايكلا

 ام الإ تاقوألا عيمج يف تاولصلا ةحابإ ىلع مولعم "عامجإلاو اهيف داهتجالا رجحيف ءيش

 .عامتجالا : (آ) يف )١(



 ١ ثوحبل ١٨٥

 ."هبورغو سمشلا نم نرق عولطب نيموسوملا نيتقولاك هعنم صيصخت ةني ئبنلا نع تبث

 يتالص دعبو ديدشلا رحلا يذ ريغل هيف فالخ ىلع راهنلا فصتنا اذإ :اهنلاثو

 وأ مزال يف هيلع اقفتم نيتقولا يف ازاوج الإ "!اهبورغو سمشلا عولط ىلإ رصعلاو حبصلا

 ةنسل الإ ةضيرفلا لبق رجفلا تقو :اهب اهقاحلإ ءايلعلا نسحتسا عضاوم ةثالث الإو هب قحلم

 تافالتخا ءاملعلل نأ ىلع اضيأ برغملا تقو ضرفلا ةالص لبقو ،ةضيرفلا لبق رصعلا تقوو

 .هصخي ليلدب الإ ةحابإلا ىلع وهف كلذ ىوس امو ىنغ نآلا انه اهركذ نع انل ،اهماكحأ يف

 ىلع ىري وأ ءاسأر هنم عنمي نأ همهف ةعسو هملع ةرازغ عم خيشلا اذه نظن الو

 ىرت ام مهيف ىري نمم ىرولا نم صوصخب صوصخم ضراعل الإ اسايق ال ايأر ال اسأب هلعاف

 .يهلإلا رونلا ةيؤرب يهنملاب قيلأ هآر ىنعمل

 ال نم دنع لقعلا هلبقي ال ايب ءادلا يوادي ايبر رهاملا بيبطلاف كلذ نم بجعت الو

 تادهاشملا يف كل مكو ،هتوق ترفوت نمل فاعرلا عطقني مل اذإ دصفلاك لصألا هيف فرعي

 ديدشلا رحلا يف رئبلا ءام درب الإ "!ري مل ولو ،هيقف رهام نم الإ هيجوتلا اهرهاظ لبقي ال ةمكح
 .ديلجلا دربلا ناوأ ةرارحلا روهظب هيف رمألا ساكعناو

 )١( اهيف ةالصلا نع يهن يتلا تاقوألا :باب ،نيرفاسملا ةالص :باتك يف ملسم مامإلا جرخأ )١٩٢٦(

 دنعو سمشلا عولط دنع ةزانجلا ىلع ةالصلا ةيهارك يف ءاج ام :باب زئانجلا :باتك يف يذمرتلاو
 غروبها)١٠٣٢( اهبورغ دنعو سمشلا عولط دنع نفدلا :باب ،زئانجلا :باتك يف دواد وبأو

 )٣١٩٢( اهيف ةالصلا نع يجن يتلا تاعاسلا :باب ،تيقاوملا باتك يف ىئاسنلاو )٥٥٩(، هجام نباو

 اهيف تيملا ىلع ةالصلا حلصي ال يتلا تاقوألا يف ءاج ام :باب ،زئانجلا :باتك يف )١٥١٩( قيرط نم
 نهيف ربقن نأ وأ نهيف يلصن نأ اناهني ةي هللا لوسر ناك تاعاس ثالث» :لاق ينهجلا رماع نب ةبقع

 نيحو سمشلا ليمت ىتح ةريهظلا مئاق موقي نيحو ،عفترت ىتح ةغزاب سمشلا علطت نيح :اناتوم

 ها حيحص نسح ثيدح اذه :يذمرتلا لاق .!برغت ىتح بورغلل سمشلا قيضت ٠

 نأ سابع نبا قيرط نم )٢٩٥( ةالصلا عماج :باب ،اهبوجوو ةالصلا :باتك يف عيبرلا مامإلا هجرخأ )٢(

 ىتح حبصلا ةالص دعب ةالص الو سمشلا برفت ىتح رصعلا ةالص دعب ةالص ال » :لاق ةلي يبنلا

 .سمشلا علطت

 .نظت :(ع) يف )٢(

 .رت :(ع) يف )٤(



 ١٨٦ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 نب هللادبعل يي هلوقك صاخشألا فالتخاب همكح فلتخي ام ةيوبنلا ثيداحألا يف مكو

 ىهتنا "ههكتثيطخ ىلع كباو كناسل كيلع كسماو ،كتيب كعسيل» :ينهجلا رماع

 ىلع ربصيو سانلا طلاخي يذلا» :ىنعملا نم هدض ين لاق دقو 6لازتعالاب هل رمأ اذهف

 ىهتنا "" "مهاذأ ىلع ربصي الو سانلا طلاخي ال يذلا نم ريخ مهاذأ

 ربخ نأ كلذب ملعف ريخ وه ام الإ هتمأ نم دحاول راتخي نأ ةني هقح يف زوجيالو

 .هلاحب قئاللا هنأل ؛هل ريخ كلذف هلاثمأ نم ناك نمبو هب صوصخم هللادبع

 مهرمأل ميلستلاو ،مهتاراشإ لوبقو خويشلا ىلع ضارتعالا كرت ناك كلذكو

 بويعلا ريهطتب ةرخآلا قيرط يكلاس اميس الو ،مولحلا لهأ نم مولعلا بالط ةدمع مهرجزو
 ةرئاد نع جورخ مهلاثمأ قح يف خيشلا ةفلاخمو "يرورض مهقح يف هنإف بولقلا ةيفصتو

 يف ام عمست ال وأ مهبولق نع هوزربي مل ولو مهبونذ نم كلذ دعي لب مهلاحل داضم بدألا
 يف نيملعملا يدايأ نيب نيملعتملا بادآ عماجمل عماجلا زيجولا باطخلا نم زيزعلا باتكلا

 مهمو ص

 الَق ىنّمَعبَتَا نإف ٭ :هل لاق ثيح -مالسلا امهيلع ىسومو رضخلا نع ىورت يتلا ةياكحلا

 ."ه اكو ةنيكل تمأ َيَح منت نَع ىلتت
 دق كلذ نع كل كخيش ناك نإ :لئاسملا هذه نع لئاسلا اهيأ دجب كل لوقأل ينإو

 يفخلا عنملا دهاش يملعلا ملعلا ميقرت نم يماهلإلا رونلاب كلئايش نم ىأر دق نأ ىسعف ،ىهن

 :نيفوصتملا مالك يفف للزلا ىلع همالك لمحت الو للعلاب هبلاطت الف ،هيلع علطت مل ثيح نم

 همومعب لوق ريغ نم هصوصخ ىلع قح وهو «ادبأ حلفي مل نيهاربلاو للعلاب هخيش بلاط نم

 روهظلا نيع وه روكذملا اهقح يف ءافخلا نوكيف هب رعشت ال احالص اهئافخإ يف نأ ىسعف
 ردقلا ةليل ركذ ءافخإب ةيوايسلا بتكلا يف ةيهلإلا تايآلا بلاوق تزربأ لاحلا اذه لثم يفف

 .هجيرخت قبس )١(

 ىذألا ىلع ربصلا :باب ،نتفلا :باتك يف هجام نباو )٢٥١٥(0 ةمايقلا ةفص :باتك يف يذمرتلا هجرخأ )٢(

 .رمع نبا قيرط نم )٤٠٣٦٢(.

 )٣( ةيآلا :فهكلا )٧١٠(.

 .ريغ :(أ) يف )٤(

  



 ١٨٧ س ثوحبلا

 .ىلوأ "كلانه كلذ ناكو ىطسولا ةالصلاو

 اهفصوب طيحي ال ،ةينادحولا رهاظم ف ةروتسملا ةينابرلا مكحلا فئاطل نم ىرت ام عد

 ”بزعي ام رارسألا نم كلذ يفف ،لاوحألاو قازرألاو لاجآلاك هناحبس اهفشكب ريبخلا الإ

 ريغ ف ةمكحلا اوعضت ال) :تين هلوق ةلالدب هعضو ف لك عوضو نم دب الو رافسألا نع

 . 7 مهوملظتف اهلهأ اهوعنمت الو اهوملظتن اهلهأ

 هللا بادآب ابدأت رتس وأ فشك نم حلصأل ١ رظني نأ هيلع بجاو هللا رونب ريصبلا ملاعلاف

 . هدالب ف هتمكح يناعمب اقلختو هدابعل

 لخو ،هادع ام عدف هادهب يدتهتو ،هيلع لوعت كل اخيش هيلإ راشملا خيشلا اذه ناك نإو

 .دايقلا هيلإ ملسو ،داهتجالا كنع

 اذه يف تنأ نكل ،نيحصانلا بحي ال نمم نكت الف نيمأ حصان كل وهف ال ناك نإو

 تيدتقاف رخآ خيش اذ تنك وأ لضفأ كل هارت ام كل عساوف نيدهتجملا نم تنك نإ ماقمل

 ين هفلاخ نإو اوس نمب نظلا نسح كيلع نكلو ،تيدتها هب اذإ ،تيدتعا ايف كخيشب
 .هاوتقب داهتجالا

 حالص ىأر هنأ نظف نكلو كلذ زاوج لهج هنأ خيشلا اذهب نظت نأ يغبني الو

 عناوملا لاوز عم ملظلا يجايد يف تججأت ملع ىلع ران نم رهشأ هزاوجو ال فيكو ،كلاح

 ليطيف لاوزلا دعب اعبرأ يلصي ناك هنأ ةلي هللا لوسر نع يور امل عطاوقلاو للعلا عافتراو
 .“!اهيف

 .كانه :(ع) يف )١(

 .برغي :(ع) يف )٢(

 .هجيرخت قبس )٣(

 .نظن :(ع) يف (٤)

 نم )٢٠١( ةالصلا ةدربتو ىحضلا ةحبس يف :باب ،اهبوجوو ةالصلا :باتك يف عيبرلا مامإلا جرخأ )٥(

 لوسر تيأر :لاقف ةالصلا هذه ام :هل ليقف ،اعبرأ رهظلا لبق يلصي ناك هنأ يراصنألا بويأ يبأ قيرط
 .حلاص لمع اهيف يل عفري نأ بحأف ءايسلا باوبأ اهيف حتفت ةعاس اهنإ» :لاقف هتلأسف ،اهيلصي ةي هللا



 ١٨٨ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 هل نورفغتسي كلم فلآ نوعبس هعم يلصي امامت نهالص نم :لاق هنأ هنع ىوريو

 .برغملا لهأ انباحصأ فينصت نم مالسإلا دعاوق يف هظفل اذه ""ليللا ىتح

 :لاق هنأ ةلي هللا لوسر نع ةياورلا دح ىلع ةفيرشلا تاعاسلا نم اهنأ مولعمو اذه

 اهيف باجتسيو رهظلا ىلصت ىتح قلغت الف ءامسلا باوبا اهيف حتفت يتلا ةعاسلا يهو»
 .ىهتنا "ءاعدلا

 اذه سيلو ،رشكيلف ءاش نمو للقيلف ءاش نمف عوضوم ريخ ةالصلاف بير الو
 .نيرخآلا نود لاجرلا نم صوصخ اهيف يهنلا زاوجل ايفانم اهلئاضفب حيرصتلا

 هدابع نم رمألا يلوأل الاثتماو هرماوأل اميظعت هلل كرتلاو ،تاينلاب لامعألاف ةلمجلابو

 الف داهتجالا اهيف عنميف ةمزاللا تايلوصألا نم ةلأسملا سيلو كدايقنالاو ةعاطلاب هل لمعلاكف

 اههوجو عيرفت ىلع عالطالا تدرأ اذإف هلاح هيضتقي ام هيف لكلو "يأر عضوم هنأ كش

 :لوقأ امل عمساف عيونتلاب

 ةالصلاف ةعاط ريغ نم ةقشقش وأ اوه وأ ةلاطب الإ نوكي ال ةالصلا كرت اذإ هلاح نم امأ

 ،لاح ىلع ىلوأ هب اهنأ كش الف امهل فك ةالصلاو ،هناسل يداوع نم فاخي نمب فيكف هب ىلوأ

 ةي يبنلا نأ» ةشئاع قيرط نم )١١٨٦( رهظلا لبق نيتعكرلا :باب دجهتلا :باتك يف يراخبلا ىورو
 .'ةادغلا لبق نيتعكرو رهظلا لبق ًاعبرأ عديال ناك

 يف الصأ اهيف دجي مل يتلا ثيداحألا يف يكبسلا هدروأو ١/ 0١٩٣ ءايحإلا يف يلازغلا هدروأ دقو ،هدجن مل )١(

 ٦/ ٢٩٧. ىركلا ةيعفاشلا تاقبط باتك

 لبق اعبرأ ميدي هتيأر لع ةي هللا لوسر لزن امل :لاق بويأ يبأ نع )٤٠٣٥( ريبكلا يف يناربطلا جرخأ )٢(
 انأف رهظلا ىلصي ىتح باب اهنم قلغي الف ءايسلا باوبأ تحتف سمشلا تلاز اذإ هنإ» :لاقو ،رهظلا

 . .هربخ ةعاسلا كلت يف يل عفري نأ بحأ
 ةماقإ :باتك يف هجام نباو )١٦٧٠( رهظلا لبق عبرألا :باب ءةالصلا :باتك يف دواد وبأ هجرخأو

 لبق عبرأ» :لاق لي يبنلا نأ بويأ يبأ نع )١١٥٧( رهظلا لبق تاعكرلا عبرألا يف باب ،ةالصلا

 نب ىيحي نع ينغلب :هفيعضت ىلإ اريشم دواد وبأ لاقو ."ءايسلا باوبأ نهف حتفت ميلست نهيف سيل رهظلا
 فيعض ةديبع :دواد وبأ لاق ثيدحلا اذهب هنع تثدحل ءيشب ةديبع نع تثدح ول :لاق ناطقلا ديعس
 .مها



 ثوحبلا ١٨٩

 اهب مايقلا هنكمأ نإف ةةعايجلا راظتناك رذعل لاحلاب ةضيرفلاب مايقلا هنكمي ال نأ طرشب نكلو

 ."كاهتقو لوأل ةالصلا لامعألا لضفا» :ةي هلوقل اينغم اهتقو لوأب زوفيل ىلوأ هل وهف

 :نارجأ هلف ملع قحب مايق وأ ركف وأ ركذ ىلإ لقتنا ةلفان ةالصلا كرت اذإ هلاح نم امأو

 .هب لغتشا ام :امهدحأ

 يف ةالصلا رظتنم» :هلوق ين ةيَي هللا لوسر نع ةيورملا ةيونعملا ةالصلا رجأ :يناثلاو
 . ' اةالص (٢)

 لخادلا ةين فالتخاو ،هيف لخادلا لمعلا فالتخال قئاقد هلف حيجرتلا نازيم امأو .

 .اضيأ نيلصملا لاوحأ فلتخت دق نكلو لوطي هيف عيرفتلاو ،اضيأ

 يف هنيع ةرقو هحرفو هطاسبناو هسنأو هطاشن نوكيف لمعلا فدارت نم مأسي نم مهنمف

 ةاداعم ىلع ةلوبجم سوفنلا نإ :ليق ايك ارجض القثتسم كلذ ءارو ام ىلع يتأيو "لوألا لمعلا

 .هب ىلوأ لافتنالا كرت نأ كش ال اذه لثمف تاداعلا

 ءاليتسالاو سفنلا رهق ىلع اهيلع رارمتسالاب ريدق ،تادهاجملاب ريصب رخآ لجرو

 هفوخ لماكتو هطاشن دازو هبلق افص ةلفانلا ىلص اذإف لقعلا ناطلس مكح ةسايس تحت اهيلع

 ،هسنأ نطاومو هبلق ةحارو هنيع ةرق تناكف هللا لاجر نم وهو ةضيرفلا ىلإ راسف ،هطاسبناو

 نإو ،قاتعملا ضيرملل قايرتلاك هلثم يف ريصي هنأل ؛لاضعلا ءادلا نم اذه لثمب لافتنالا عنمف

 :باتك يف يذمرتلاو )٤٢٦( تاولصلا ىلع ةظفاحملا يف :باب ،ةالصلا :باتك يف دواد وبأ ىور )١(
 يأ ةلي هللا لوسر لئس :تلاق ةورف مأ نع )١٧١٠( لضفلا نم لوألا تقولا يف ءاج ام :باب ءةالصلا

 :هفعض ىلإ اريشم يذمرتلا لاقو ،دواد يبأل ظفللاو .اهتقو لوأ يف ةالصلا» :لاق ؟لضفأ لامعألا
 ثيدحلا لهأ دنع يوقلاب وه سيلو يرمعلا رمع نب هللا دبع ثيدح نم الإ ىوري ال ةورف مأ ثيدح

 ها .هظفح لبق نم ديعس نب ىيحي هيف ملكت دقو قودص وهو ثيدحلا اذه ف هنع اوبرطضاو

 )٢( دجاسملا لضفو ةالصلا رظتني دجسملا يف سلج نم :باب ،ناذألا :باتك يف يراخبلا جرخأ )٦٥٩(.
 ةالصلا راظتناو ةعايجلا ةالص لضف :باب دجاسملا :باتك يف ملسمو )١٥٠٨(. :باتك يف دواد وبأو

 دجسملا يف دوعقلا لضف :باب ءةالصلا )٤٧٠( مكدحأ لازي ال» :لاق ةلي هللا لوسر نأ ةريره يبأ نع

 .ملسمل ظفللاو ."ةالصلا الإ هلهأ ىلإ بلقني نأ هعنمي ال هسبحت ةالصلا تماد ام ةالص يف

 .ريصي :(ع) يف )٢(



 ١٩٠ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 فالتخاب نكيلف عيرفتلا نم اذه لثم ىلعو ،زاج اميف هب ىلوألا يهف تاولصلا عيمج يف درطي مل
 .سانلا لاوحأ سانجأ يف سايقلا داضتل ،عيونتلا

 هنيبأ خويشلا مالك ىنعم نم ذخو ،لاضعلا ءادلا نم ملست "لادجلاو ءارملا كنع عدف
 نم جنت هعماوج مومع نم صوصخلا زيمو ،هنسحأ نوعبتيف لوقلا نوعمتسي نيذلا نم نكت
 ميلعلا ىلإ هرمأ ملسف هباوص رهاظ ىلإ هباطخ نم دتهت مل نإف هعضاوم نع لوقلا نوفرحي نيذلا
 وه نكي نإف كتلأسم باوج نم رضح ام اذهف ،ريهشلا هلئاق نظلا نسحأ ىلع لمحاو ،ريبخلا
 .يمهف ردق ىلع يملع غلبم كلذف الإو هماتخ ضفب كتئج )دقف همالك ف خيشلا دارم

 ايب ىردأ تيبلا بحاصو "هلهجي انمؤاست هيلع يرزي ال هلصأ سيسأت ىلع قاب خيشلا مالكو

 .مالسلاو ،هيف

 اهدنع نآرقلا ةءارقو رباقملا ةرايز

 :ةلأسم

 يصورخلا سيمخ نب دعاج نب رصان انخيش لوق ف خيش نب نيدلا يحم انخيش لوقت ام

 رفغ ةعمج لك يف امهدحأ وآ هيدلاو ربق راز نم" :ةلي هللا لوسر نع ىورت يتلا ةياورلا يف

 امهدحأ وآ هيدلاو ربق راز نم) :ايك هللا لوسر لاق رخآ ثيدح يئو .اهتءارب بتكو هل هللا

 .""«هل هللا رفغ هللا ءاش ام وآ سي ةروس هيلع آرقو ةعمجلا موي

 رومأم ةعمجلا نأل ؛حصي الف ا ةعمج لكا" : هلوق امأ نايب :دعاج نب رصان خيشلا لاقن

 نآرقلا ةءارق نأل ؛حصي الف نآرقلا نم ءاش ام وأ سي ةروس أرقي :هلوقو ،اهيلإ روكبلاب

 لهأ نم بجعلا نمو ،هللا ةدابع يف نينمؤملا ةقسف كرش نم هنأل ؛دحأ لجأل أرقي الف ةدابع

 .دق :(ع) يف )١(

 هتوبث مدع ىلإ اريشم رافسألا لمح نع ينغملا ف يقارعلا لاقو ( ٩٥٥ ( ريغصلا ف يناربطلا هجرخأ ( ٢)

 .كورتم يلجبلا ءالعلا نب ىيحي يناربطلا دنع هخيشو لوهجم نامعنلا نب دمحمو لضعم وهو ٢/ ٨:

 ها

 لاقو ٢/ ٤١٣ تاعوضوملا يف يزوجلا نباو ٥/ ١٥١ لاجرلا ءافعض ف لماكلا ي يدع نبا هجرخأ (٣)

 ها .دانسإلا اذهب لصأ هل سيل لطاب :يدع نبا



 ١ ثوحبل ١٩١

 ىلع نآرقلا أرقي نأ مهدحأ يصويو ءازعلا مايأ مهاتوم روبق دنع نآرقلا ةءارق اولمعتسا نايع

 لطابو قسف وهف هللا ريغل ةءارق نم ناك ام امأو ،ادبأ ىلاعت هلل هب اووني نأ ةليح مهف سيلف هربق

 .كلذ يف كشالو

 لجأل ةرجألا هل لحتل ةرجألاب وأ ةيصولاب هسفن ىلع مدخي ربقلا عم ارقي يذلا امأو

 همزلي نمو سفنلا ىلع ةمدخلاو ،هلوع همزلي نمو هسفن ىلع مدخي ريجأ هنأل ؛هل زئاجف "هرجح

 .ىلاعت هللا ةدابع نم يه هلوع

 لجأل ربقلا ىلع أرقي يذلا كلذكو ،هللا ريغل هنأل ؛رجأ هل "الف كلذب ىصوملا امأو
 هيلع نوكي نأ فاخأو هللا ريغل هنأل ؛رجأ هل الف ةيصو قاقحتسا ريغلو ةرجأ ريغب تيلا
 .هللا ريغل نآرقلا أرقي نأ هل سيل ذإ كش الو مئإلا

 عم بهذت الأ :دحأ يل لاق ىتح ءازعلا مايأ ةرايزلل سانلا عم بهذأ نأ عنتمأ تنك انأو

 بهذن :لاقف ؟مهعم كريسم ءيش يأل نآرقلا أرقت فرعت ام تنأ :هل تلقف ؟ةرايزلل سانلا

 تلاقف ،نوؤرقي مهلك سانلا تعمسن انبهذف معن :هل تلقف ةءارقلل ال ءايحألل ةمارك مهعم

 :اهل تلقن أرقأ نأ تدرأف ،ال تنأو نوؤرقي مهلك سانلا نأل ؛هللا نم يحتست اله :يسفن يل

 سانلا نم وه امنإو ،هللا نم كسفن حتست مل ةقيقحلا يفو ،ناطيشلا عدخ قئاقد نم ! [اذه]
 .ىلاعت هللا نم يحتست ال مل لقت مل فيك دجسملا يف نوؤرقي اوناك اذإ كنأ ليلدب

 نم اهيتأت اعدخو قئاقد ناطيشللو سفنلل نأل ؛هللا ىلل بغر نمل اهيبنت اذه تنيب ينإو
 .ىهتنا كلذ فرع ةقيقحلا ملعو سفنلا لاوحأب املاع ناك نمو ،ىلاعت هللا نم فيوختلا ةهج

 نم هتيأر ايب ايناش كلذ نيبت كنم ديرن نحنو دعاج نب رصان انخيش هب ىتفأ ام اذهف
 فيس نب دمحم نم مالسلاو \بولطم كنم باوجلاو ؤبدألاو ملعلا نم هتسرد امو بتكلا

 )١( ،ثارتلا ةرازو ، ٦٧صث٥٧ج سوماقلا :رظني ،(هرجحت) ةعيرشلا سوماق طوطخم يف رقم)٥١٥(.

 )٢( قباسلا ردصملا :رظني .حصأ يهو (هل رجأ الف) : ةعيرشلا سوماق يفو ةرجأ :ةدايز (أ) يف ص٧٦.

 ،هل ةرجأ الو ةيصو قاقحتسا ريغلو ةرجأ ريغل :يليلخلا ققحملا ةبوجأ طوطخم يفو ،ةرجأ :ةدايز (أ) يف )٣(

 .٦٧ص "قباسلا ردصملا :رظني .هل ةرجأ الف :ةعيرشلا سوماق يفو

 (٤) سوماق طوطخم نم نيفوكعملا نيب ام الشريعة٬ج٧٥} ص٧٦.

 .(ع) نم تطقس (٥)



 ١٩٢ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 .يرذنملا يلع نب

 نيبو اننيب حتفا انبر اهدحو هلل دمحلا :نيدلا ييحم خيشلا لاق :نيدلا ييحم نم باوجلا

 :دعبو نيحتافلا ريخ تنأو قحلاب انموق

 هيأر نم كلذ هباوجو ،ةساطرقلا هذه يف روكذملا دعاج نب رصان خيشلا باوج ترظن

 .ةمالا عامجإ هيلع ام فالخب وهو ،هدحو

 اهيلإ روكبلاب رومأم ةعمجلا موي نأب اللعم حصي ال هنأب :لوألا ثيدحلا در ين هلوق امأو

 نأل ؛تادابعلا نم اهريغ الو ةعمجلا ىلإ روكبلا )عنم ال ةرايزلا نأل ؛ةيهاو ةلع اهنإ :لوقأف

 .ةرايزلا عنمي الف الثم ابجاو هانردق ولو ؤبجاو ريغ بحتسم ةعمجلا ىلإ روكبلا

 .ةدابع نآرقلا نأب اللعم نآرقلا نم هللا ءاش ام وأ سي ةروس ةءارق نع درلا ين هلوق امأو

 نم ىهوأ اضيأ ةلعلا هذهف هللا ةدابع يف نينمؤملا ةقسف كرش نم هنأل ؛دحأ لجأل أرقي الف

 .توبكنعلا تيب نم ىهوأ يه لب ىلوألا

: 

 َنِم َلَرَتئَو ل :ىلاعت لاقو ،ىون ام هلف ةجاح وأ باوث بلط وأ ضيرم ءافش نم ناسنإلا

 - .ةيآلا مومعل نينمؤملا نم نيتيملاو ءايحألا معت ةمحرلاو ""ه ينموم ةمحرو ءاقش وهام ناهزُْشلآ

 رزلاو ٭ :ىلاعت هلوقب تاومألا نم مهلبق نمل نورفغتسي نيذلا نينمؤملا حدم ىلاعت هللا نإو

 نأ عم شةيآلا "هه ننميإلاي انوقبس يزلا اتنولراكتز يغ انبر كرولوفب مهيب نم ومآج
 امل ىلاعت هللا ةدابعل اكرش كلذ ناك ولو "ةدابعلا خم ءاعدلا» :ةي هلوقل ةدابع ءاعدلا

 .عنمي :() يف )١(

 )٢( ةيآلا ءارسإلا )٨٦٢(.

 )٣( ةيآلا ءارسإلا )٨٦٢(.

 )٤( ةيآلا رشحلا )١٠(.

 سنأ قيرط نم )٣٣٨٢( ءاعدلا لضف يف ءاج ام :باب ،تاوعدلا :باتك يف يذمرتلا ظفللا اذهب هجرخأ )٥(

 ظفلب ءاجو ها ةعيهل نبا ثيدح نم الإ هفرعن ال هجولا اذه نم بيرغ ثيدح اذه :لاقو ‘كلام نب



 ثوحبلا ١٩٣

 هتءارق دنع ةلزانلا ةمحرلاب تاومألا عفنل نآرقلا ةءارق نوكت فيكف مهل مهرافغتساب مهحدم

 مهنأ عم ةرفغملاب مل اعد نمل لاعت هللا مهحدم ا ةءارقلاو ءاعدلا مهعفن ام ولو ؟ىلاعت هلل اكرش

 .تاومألل ءاعدلا عفن ىلع ليلد لدأ ةيآلا يفو ںتاومأ

 تخسن مث ،اهنع ايهنم اهترايز تناكو .عامجإلاب لاجرلل ةَّنس يهف روبقلا ةرايز امأو

 ؛اهوروزف روبقلا ةرايز نع مكتيهن تنك» :ةي هلوقب

 هللا محريو ،نينمؤم موق راد مكيلع مالسلا» :لوقيف عيقبلا ىلإ جرحي ةلتك ناكو

 لهأل رفغا مهللا ،نوقحال ىلاعت هللا ءاش نإ مكب انإو ،نيرخاتسملاو مكنم نيمدقتسملا
 نعالوأيلتق مهاهن امنإو ."توملاب مكركذت اهنإف روبقلا اوروزف» :يورو ،ادقرغلا عيقب
 .ةلي اهب مهرمأ ترهتشاو مالسإلا دعاوق ترقتسا املف ،ةيلهاجلاب مهدهع برقل اهترايز

 لاقو ،ريشب نب نايعنلا قيرط نم ٢٧١/٤ دمحأو )٣٣٨٣( يذمزتلا يف ايك «ةدابعلا وه ءاعدلا"

 .حيحص نسح ثيدح :يذمرتلا

 نم )٤٨١( روبقلا يف :باب زئانجلا :باتك يف عيبرلا هاور ،'اهوروزف الآ روبقلا ةرايز نع مكتيهن تنك» )١(

 ربق ةرايز يف لجو زع هبر ةيقف يبنلا ناذئتسا :باب ،زئانجلا :باتك يف ملسم هجرخأو سابع نبا قيرط
 ةبرشألا :باتك يف دواد وبأو )٢٠٣١(، روبقلا ةرايز :باب 5زئانجلا :باتك يف ىئاسنلاو )٢٢٥٧(\ همأ

 روبقلا ةرايز نع مكتيهن» ظفلب بيصخ نب ةديرب قيرط نم مهلك )٣٦٩٨( ةيعوألا يف :باب
 .!اهوروزف

 ةديرب قيرط نم )١٠٥٦( روبقلا ةرايز يف ةصخرلا يف ءاج ام :باب ،زئانجلا :باتك يف يذمزتلا هاورو

 ركذت اهنإف اهوروزف همأ ربق ةرايز يف دمحمل نذأ دقف روبقلا ةرايز نع مكتيهن تنك دق» ظفلب ًاضيأ
 .حيحص نسح ثيدح ةديرب ثيدح :لاقو «ةرخآلا

 :باب ،ةراهطلا :باتك يف ملسمو )٤٣( ةلي دمحم ةمأ ةمألا :باب ،هدنسم يف عيبرلا مامإلا هجرخأ )٢(

 ةيلح :باب .ةراهطلا :باتك يف ىئاسنلاو )٥٨٤(( ءوضولا يف ليجحتلاو ةرغلا ةلاطإ بابحتسا

 )٣٢٣٧(. اهب رم وأ روبقلا راز اذإ لوقي ام :باب ،زئانجلا :باتك يف دواد وبأو )١٥٠(\ ءوضولا
 )٢( همأ ربق ةرايز يف لجو زع هبر ةيقف يبنلا ناذئتسا :باب ،زئانجلا :باتك يف ملسم هجرخأ )٢٢٥٦(.

 كرشملا ربق ةرايز :باب ،زئانجلا :باتك يف ىئاسنلاو )٢٠٣٣(. يف :باب زئانجلا :باتك يف دواد وبأو

 نيكرشملا روبق ةرايز يف ءاج ام :باب ،زئانجلا :باتك يف هجام نباو ۔(٤٣٢٣) روبقلا ةرايز )١٥٧٢(.



 ١٩٤ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 هتايح يف هترايز هل بحتسي ناك نم نأ هلصاح ام هقيلعت يف "بيطلا وبأ ىضاقلا ركذو
 .ةايحلا لاح يف ايك توملا ي هترايز هل نسيف بحاص وأ بيرق نم

 وحنو مهيلع محتلا وأ توملا ركذت اهب دصق اذإ "!الإ مهترايز هل سيلف مهريغ امأو

 نيرضاحلل باوثلا نإف رباقملا : ةنس وهو رسيت ام نآرقلا نم هدنع أرقي نأ . نسيو كلذ

 .ةمحرلا هل ىجترت رضاحك تيلاو

 ثراو نم هل ءاعدو كلذ وحنو رئب رفحو دجسم ءانبو فقوو هنع ةقدص آ عفنيو

 اذإه ثيدحك ةحيحصلا رابخأللو ةمئألا عامجإب هتايح يف كلذ نم هلعف ام هعفني ايك 6يبنجأو

 حلاص دلو وأ هب عفتني ملع وأ ةيراج ةقدص :ثالث نم الإ هلمع علعقنا مدآ نبا تام

 ."اهل وعدي

 معن :لاق اهنع قدصتأفأ تتام يمآ نإ هللا لوسر اي» :لاق ةدابع نب دعس ثيدحو

 .هريغو ملسم امهاور ."ءاملا يقس :لاق ؟لضفأ ةقدصلا يا :لاق

 :لاق ي يبنلا نأ -هنع هللا يضر- ةريره يبأ نع حيحص دانسإب دمحأ مامإلا ىورو

 كدلو راقغتساب :لاقيف ؟اذه يل ىنأ :لوقيف ةنجلا يف دبعلل ةجردلا عفري لاعت هللا نإ»
 تذزآآ امرتالراكريغتآ ابر ےررأوثت مهدب نم و٣آج رز 1 إ :ىلاعت لاقو 6ث؛كل

 بهذملاو فالخلا يف فنص ،يلوصألا هيقفلا يعفاشلا يربطلا رهاط نب هللا دبع نب رهاط يضاقلا وه )١(
 ٣/ ٢٨٤. بهذلا تارذش :رظني .ه٠٥٤ ةنس يفوت لوصألاو

 .(أ) نم تطقس )٢(
 )٣( هتافو دعب باوثلا نم ناسنإلا قحلي ام :باب ،ةيصولا :باتك يف ملسم هاور )٤١٩٩(، يئاسنلاو 2

 تيملا نع ةقدصلا يف ءاج ام :باب ءاياصولا :باتك يف دواد وبأو ء(ا٣٥٦٣) اياصولا :باتك )٢٨٨٠(«

 فقولا يف :باب .ماكحالا :باتك يف يذمرتلاو )١٣٨١( .حيحص نسح ثيدح :لاقو

 )٤( نايفس ىلع فالتخالا ركذ :باب ،اياص ولا :باتك يف يئاسنلا هجرخأ دقو ملسم يف هدجن مل )٣٦٦٦(ء

 ءاملا يقس لضف يف :باب ،ةاكزلا :باتك يف دواد وبأو )١٦٧٩( .ةدابع نب دعس قيرط نم
 لاقو )٣٦٦٠(، نيدلاولا رب :باب بدألا :باتك يف هجام نباو ٢/ ٥٥٠٩ هدنسم يف دمحأ هجرخأ )٥(

 .ها تاقث هلاجر حيحص دانسإ اذه :يريصوبلا

  



 ١٩٥ ثوحبلا

 .نيقباسلل ءاعدلاب مهيلع ىلاعت هللا ىنث :أ .")هك ننميالآي اوقبس

 :ليقو .كلذب صوصخ ماعف ،"ه عمس امال ننتضإلل تل نأو إ :ىلاعت هلوق امأو

 .ثيدحلاب خسني نآرقلاو هب خوسنم

 ةثالثلا بهذمك تيملا ىلإ لصي ةءارقلا باوث نأ :ملسم حرش يف يوونلا مامإلا ىكحو

 ءايندلا يبأ نباو "يربطلا بحملاو ،حالصلا نبا مهنم باحصألا نم ةعامج هراتخاو ةمئألا

 هللا دنع وهف انسح نوملسملا هآر امو سانلا لمع هيلعو نورصع نباو رئاخذلا بحاصو

 .ملعأ ىلاعت هللاو نسح

 .خيش نب نيدلا ييحم ريقحلا هبتك :هرخآ بوتكمو

 نب دومح يعملألا نطفلا يعذوللا خيشلل يليلخلا نافلخ نب ديعس خيشلا نم باوج اذهو

 :هباوج يف لاقف اذه ف نيخيشلا مالك نم قبس ايع هلأس دقو ،يعرفلا ملسم نب فيس

 :دعب امأ ىفطصا نيذلا هدابع ىلع مالسو ىفكو هلل دمحلا ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 اذه قيمنت كماركإو كرب لجأل تمزتلاو ،باوألا ميركلا خألا اهيأ هب تثعب اميف ترظن دقف

 لاح لك ىلع عست الو هتعاط الإ زوجت ال ناك نم رمأل اعوط بجاولا ةياعر دعب باوجلا

 قحلا ةملك نم رهظي نأ قاطأ نم "لك ىلع قاثيملا ذخأ دق يبسح وهو يبر هللا مكلذ ،هتفلاحم

 عم لوقلا فلكتأ نأ ةجاحلا لحم يف دب الف 0 ںياَلل نميل زج :لاقف ،سابتلالا هب ليزي ام

 الإ حيجرت الو فيعضت الو حيحصت الو در مازتلا ريغ نم لوطلا مدعو عابلا رصقب ينارتعا
 امم هارأ وأ بولقلا بابرأ هاوحفو هنحلب هفرعيف ڵبولسألا اذه يط يف ىنعملاب جردني نأ

 اذه يف هتركذ ام دصقملاف الإو ،ةدايزو ىنسحلا باب نم كلذف "ةدافإلل هيلع هيبنتلا نسحي

 ام الإ ذخأي ال نأ هيف رظان لك ىلعو رييغتلاو ضارتعالاو درلل يدصتلا نم هادع ام ال ريرقتلا

 هل لمتحا ام هب نظلا نسح زاج نإو ،هبايترا رهظو هرمأ لكشأ ام عدي نأو هباوص حضتا

 )١( ةيآلا رشحلا ١٠.

 )٢( ةيآلا :مجنلا )٣٩(.

 )٢( ع) نم تطقس (.

 )٤( ةيآلا نارمع لآ ١٨٧.



 ١٩٦ يليلخلا ققحملا ةبوجا ج٧

 ةلفان هب عربت نإ ماركلا بأد نم كلذف "ىدرلا نع قدص جرح وأ ںىدهلا يف قدص لخدم
 نم لمع كبر عيضي نلف ،هدهج غلبم قحلا حضويو لطبلا ريغي ايب هيلع تأيلف الإو هدنع نم
 بر وهو تلكوت هيلع وهالإ هلإ ال يبسح وه ،لمآلا لمأ هدنع بيخي الو ،لماع ههجول

 .ميظعلا شرعلا

 عيطاقملا رابخألا نم امه امهيف ثوحبلا هذه ةسسؤملاو اهنع لوؤسملا نيثيدحلا نأ ملعا

 ثيدحلا عماوج حيحص نم هيلع انفقو اميف امهدجن ملو حيحص دنس اهف تبثي مل ينلا
 يفام بسحب يذمرتلاو يئاسنلاو دواد يبأ ةثالثلا ننسلا باحصأو أطوملاو نيحيحصلاك

 يف ربخ نم انباحصأ نم انفرع اميف امهانظفح الو الك لوصألا عماج "ىلإ لوصولا ريسيت
 طيحأ ال نأ ناكمإل الع اهنقيتأ مل نإ امزج ادحج امهدر حيبتسأ ال "”يننأ الإ رثألا حيحص

 يل فيكف امهدمتعأف ثيدحلا حيحص نم امهدقتعأ نأ زيجأ الو ،اركذ سانلا نيب عاش ايب اربخ

 ةجحلا مايق مدعل هيلإ ىرتت همالسو هللا تاولص هيلع لوقتلا زوجي ال نم ىلإ امهدنسأ نأب
 اهب ام ىلوأف حيحصلا دنسلاب لصتملا نم الو ،ريهشلا رتاوتملا نم ال ايهنألو ،هنع ايهنوكب

 ءايهتحصب عطقأ ال نيلوهجم لصألا يف اهنوكل نيفوقوم انوكي نأ يلثم امهيف هملع نملو يدنع
 يف فلسلا لاق ايك لوقأ نكلو ،ايهيف بيغلا ملع فلكتأ الو ،ايهلطبب مزجلا ىلع لوقأ الو

 .اوور ايب ىلوأ ثيدحلا لهأ :امهلثم

 ليوأت يف ذفان قيرط امهل نوكي نأ زوجيف ثيدحلا حيحص نم ايهنأ حص ول ايهمكح امأو
 نكل ،ماعلاو صاخلا نازيم يف ايهعضوب ماكحألا رهاوج نم ايهب ام جيرخت نسحأ نمل قحلا
 .هتحت لئاط ال اميف ضوخ ايهلصأ ةحص نع فوقولا عم امهب ةيانعلا

 قحلل تالمتحملا لايعألا نم اهريغك يهف انباحصأ دنع روبقلا ةرايز يف لصألا امأو

 نمف ،هركمو روجحو حابمو بودنم ىلإ كش الو مسقنت ًاذإ يهف "تاينلا بسحب لطابلاو
 يف نينمؤملل رافغتسالاو نيحلاصلل ءاعدلا وأ ةرخآلا ركذتو توملاب ظاعتالا لجأل اهراز

 لجأل اهراز نمو "هيلإ بودنم كلذ لعفو ،ىلاعت هللا ىلإ ةبرقو ةليسوو ةعاط يهف اذه لاثمأ

 .و : )أ ( ف )١)

 .ينأ :( ع) يف )٢(



 ١٩٧ ثوحبلا

 ."اهل ةمارك همأ ربق ةني ينلا راز ايك هل حابم يهف هتامم دعب بحاص وأ راج وأ محرل ربلا

 مهريغ ين اهزاوج ىلع يلج ليلد هعم نيخيشلا يربقو ةي هربق ةرايز ىلع عامجإلا يو
 ءاملعلاو ةمئألاك ءايلوألا نم مهريغ يفو ءاقلطم ءايبنألا روبق يف اهزاوجب نذؤي هنأل ؛اضيأ

 ي ماكحألا ءاوتسال نيملسملا ىتوم نم مهريغ يف زاج ءالؤه يف زاج اذإو ،اسايق ءادهشلاو

 يف محرلل ربلا زاوج تبث دقف صصخ الو ليلدب صخ ام الإ تامملاو ايحملا يف مالسإلا لهأ

 ةينلاب حابملا نم هريغ ىلع رجؤي امك هتين ىلع هيف روجأم كلذ لعافو ،هانررق ايك توملاو ةايحلا
 .ةحلاصلا

 ةاعارم هلعف ولف ىحلاك هتلصب رومأم ريغ تامملا دعب هنأل هتامم دعب اذه يف تلق امنإو

 دقف اذه يف يل هجتي ام حص نإ بدنلا باب نم نوكي نأ ىسعف هربل ًادصق يح محر بلقل
 .رظن نع هتلق

 نع ىضرلا مدعو طخسلا راهظإو شحفلاو رجهلا لوقو ءاكبلاو بدنلل اهراز نمو

 ىرعت ام هل هركيو 6ادبأ اروجحم ىركلا يصاعملا نم وهف ىرجملا اذهب ىرج ام وأ ىضق اميف هللا

 "مكدحأ ىرأ نأ هركأل ينإ»:باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ لاق ايك ةحلاط وأ ةحلاص ةين نم

 .اهمكح اذه ،اةرخآ الو ايند لمع يف ال اللهبس

 :لاق هنع ةياور يفو ،اهنع ىهن دق ناك ةأَي يبنلا نأ يف فالخ الف اهيف لصألا امأو

 .ةريره وبأ هاور اجورسلاو دجاسملا اهيلع نيذختملاو روبقلا تاراوز هثلا نعلا

 مالسلا اهيلع ةمطاف هتنبال هيلع هللا تاولص هلوق نم صاعلا نب ورمع ىور ام هوحنو
 كتعمس دقو هللا ذاعم :تلاقف ،ادكلا مهعم تغلب كلعل» :هب مهيزعت تيب لهأ تتأ دقو

 .هبيرخت قبس )١(

 .اغراف :ةدايز (ع) يف )٢(
 :باتك يف يئاسنلاو )٣٢٠(0 دجسم ربقلا ىلع ذختي نأ ةيهارك يف ءاج ام :باب يف يذمرتلا هجرخأ )٣(

 ةرايز يف :باب زئانجلا :باتك يف دواد وبأو )٢٠٤٦٢(0 روبقلا ىلع جرسلا ذاختا يف ظيلغتلا :باب شزئانجلا

 .نسح ثيدح :يذمرتلا لاقو )٣٢٣٦(( روبقلا ءاسنلا

 



 ١٩٨ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 هجرخأ "هكيبأ دج اهاري ىتح ةنجلا تيار ام مهعم اهتغلب ول :لاقف "هركذت ام اهيف ركذت

 .يئ :استلا .-
 ةخوسنم اهبارضأو هذهف ،"روبقلا يه ادكلا نأ بسحأ :ثيدحلا لهأ ضعب لاق ...

 الا روبقلا ةرايز نع مكتيهن دق تنك» وهو هتحص ىلع .عمتجلل روهيثملا حيحصلا ثيدحلاب

 ركذتل اهترايز نأب حيرص وهو ،يراخبلا الإ ةسمخلا يف "اةرخآل الا.مكركدت ا اي اهورت

 الو اهوروزف الأ روبقلا ةرايز نع مكتيهن تنك» :ةياور ينوقبس [كهبلإ بودنم " ةرخالا
 .حيحص نسح امهالكو انباحصأ عم اهتتتنتتتتكرجمترلؤفت ..

 بدنلاو روزلاو رجهلا لوق نم نولهاجلا هدوعت ايع يهنلا يه ةدئاق ةدايز1 اذه يفوة ۔۔:.۔۔

 يف ءاسنلاو لاجرلاو ءةرخآلا ركذتل اهب ةظعوملا دصق يف ةعاطلا نم اهب داري ايع ةلفغ روجلا
 هللا ىضر ةشئاع نع ةكيلم يبأ نبا ىور ام ليلدب ةينلا تنسحو دنصقلا حلص اذإ ءاوس كلك ٠

 ام كتدهش ول هللاو :اهلوق يف سيلو "نمحرلادبع اهيخأ ربق تراز ةكم تمدق امل اهنأ اهنع
 هيلعو ،ةدراو ءاسنلاو لاجرلل اهزاوجب نيملسلل راثآو ،هل اهترايز توبثل عنمل ىلع ليلد كترز
 ةرايز نع هللا همحر عيبرلا تلأس همأ نأ نايفس يبأ نع "عرشلا نايب» رفس يفف .ةدعسم .

 ءاكبلاو بدنلا ال علطملا لوهو هتعاظفو توملا لاح اهب نيركذتت نيبهذت تنك نإ :لاقف روبقلا :
 سأب الف

 ةيزعتلا يف :باب زئانجلا :باتك يف دواد وبأو )١٨٧٩(. يعنلا :باب ،زئانجلا :باتك يف يئاسنلا هجرخأ )١(

 لاجر دحأ يرفاعملا فيس نب ةعيبر ينعي ها فيعض ةعيبر :هفيعضت ىلإ اريشم يئاسنلا لاقو )٣١٢٣(
 .ثيدحلا اذه دانسإ

 )٢( بيهرتلاو بيغرتلا :رظني ٤/ ١٩٠.
 .هجيرخت قبس )٣(

 .يف :ةدايز (أ) يف )٤(

 .هبيرخت قبس )٥(
 )٦( روبقلا ةرايز يف ةصخرلا يف ءاج ام :باب زئانجلا :باتك يف يذمرتلا هجرخأ )١٠٥٥(.

 ©نايع ىلإ ملعلا ةلمح نمو بيبح نب عيبرلا مامإلا ةذمالت رابك نم ليحرلا نب بوبحم ةمالعلا مامإلا وه )٧١(

 ١/ ١١٧. نايعألا فاحتإ :رظني .ناسغ مامإلا دهع يف يفوتو يرجهلا ثلاثلا نرقلا يف شاع



 1٩٩ س ثوحبلا

 هربق يتأي نأ هل زوجيأ هتبيصم هيلع تمظعف بيرق هل تام "نميف ")هنم رخآ عضوم ينو
 الو ،هسفنلو تانمؤملاو نينمؤملل وعديو تيع يبنلا ىلع يلصيو هيلإ عرضتيو هللا وعديف انايحأ

 ؟تيملا ىلع ءاكبلاب هتوص عفري الو مثإب ملكتي

 .ىهتنا .ايثإ هيلع ىرأ ال :لاق

 سأب الو هسفن وه ىنعملاو عضاوملا ضعب يف هنيعب ظفللا نكي مل نإو ،هلك حيحص وهو

 نم زاج املو سةرخآلا ركذتو ةظعوملا لجأل ةرايزلا زاوج ىلع لد ام هيفو ،هاوس دارملا سيلو
 ءارزو هيف نأ ىلع لدي ام دجن الو ارجح كلذ يف ملعن الو ةحلاصلا دصاقملا نم هريغو ءاعد

 الأ» :ثيدحلا يف ام ليلدب ارخذ هيدي نيب همدق نمل ارجأ هيف نأو ،هيلإ بودنم هنأ رهاظلا لب

 .'ارجه اولوقت الو اهوروزنف
 عم نوكي نأ الإ ةرايزلل ادمعتم بهذي نأ نوبحيال اوناك مهنأ نسحلا وبأ هعفر امو

 كلذ حصي الو طقف بابحتسالا ين اينإو زاوجلا يف ال همالكف سأب الف اهيلع هرمم وأ ةزانج
 ةماعلا هيلع 1 حصنلاو ةقفشلا ىنعم ىلع هلمحف روهشملا ثيدحلا ف هيلإ راشملا بذنلا لحم يف

 باب نم هنأل ؛داسفب مهيلع عطقلا مدع عم ابلاغ ةدسافلا تاينلاو ةركنملا لاوحألا يطاعت نم

 لهجلا ةحئار مش عم ءادتقالا نم افوخ ولو هكرت نكل دادسلا ال لطبلا راهظال ةينلا

 اباش مئاصلل ةلبقلا هركت اک عرش يف اذه نادجو عدب ريغو ءاضيأ هيلإ بودنم ءادتعالاو

 لب نوبحيال مهف هاف ضمضم ول ايك الإ فلسلا لوق يف ىه امو ،هبرإ كلمي ال نأ ةفاخم

 لضفأ مهدنع كرتلا ناك نإو ،لاحلا يف نكي مل ولو ةدسفم ىلإ ربجي نأ هوفاخ ام لك نوهركي

 ءيش ي سيلو ،ازئاج ناك نإو هربغ ىلإ لضفأل اكرت نوبحيال مهأ زوجيف للعلا هذه ةفاخم

 اك راثآلا هيلع ترفاضتو رابخألا هب ترهاظت دقو ،الصأ زاوجلا عنم ىلع لدي ام اذه نم

 .ىفكو تيأر

 نإ لوقلاو ،ةرايزلا سفن ريغ رخآ ءيش يهف هربق ىلع وأ تيملا ىلع نآرقلا ةوالت امأو
 ةلي هللا لوس نع ةتباثلا ننسلا ىدحإ هنأب دارملا ناك نإف رظن هيف ةنس رباقملا يف نآرقلا ةءارق

 )١( ع) نم تطقس (.

 )٢( .نمف (ع) يف



 ..٢ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 هنأ ةني يبنلا نع يعدي انيلإ ىهانت اميف مالسإلا قرف نم ادحأ نأ ملعن ال ذإ ؛حيحص ريغ وهف
 يورملا اينإو ‘_هيلع هللا تاولص- هتنس نم دعيف هرقأف هرصع يف ناك وأ هب رمأ وأ كلذ لعف

 مهيلع لبقأف ةنيدملا لهأ روبقب يي هللا لوسر رم :لاق ،هنع هللا يضر سابع نبا قيرط نم هنع

 نحنو فلس انل متنأ مكلو انل هللا رفغيو روبقلا لهأ اي مكيلع مالسلا» :لاقف ههجوب
 ٨ ارثأل اب

 موق راد مكيلع مالسلا» :لاقن ةربقملا ىلإ ةي يبنلا جرخ :لاق ةريره يبأ نع هوحنو
 ةديرب نع يئاسنلاو ملسمو دوادوبأ هجرخأ . 'نوقحال - هللا ءاش نإ - مكب انإو ،نينمؤم

 ال طقف لوقلا نم هوحنو اذه ةي هنع يورملاف """ةيفاعلا مكلو انل هللا لاسا» :دازو هوحن

 ثحبلا ىلع مهصرح ةدش عم انايسن نوثدحملا مأ شةلفغ اهنع ةاورلا تكس مأ ،نآرقلا ةءارق

 تايبأ ركذ اوأر مأ ريثكلا همالسو هللا ةالص هيلع- ريذنلا ريشبلا ثيدح نع ريقنتلاو

 ركذلاو تابثإلاب قحأ و ىلوأ يه نمحرلادبع اهيخأ ربق دنع -اهنع هللا ىضر- ةشئاع اهتدشنأ
 . لوقت تلعج هربق تتأ امل اهغأ اوكح دقف نآرقلا ةءارق نم

 اعدصتي نل ليق ىتحرهدلا نم ةهرب ةميذج نامدنكانتكو

 اعبتو ىرسك طمرايانمللا باصأ انلبقو ةايحلا فريخبانشعو

 .اعمةليل تبنملعيتجالوطل اكلامو نأ كانقرفتالف

 يف ربخ ال لب الك نارمع لآو ةرقبلا نايلوطلا هيلع تلت دقو اهسرد ةاورلا عمست مل مأ
 .رثأ الو كلذ

 نم وأ كنامز لهأ نم نيرخأتملا دنع ةثدحم ةنس تراص دق هنأ دارملا ناك نإ امأو

 .لزهلاب وه امو لصف لوق وهف نيعباتلا نم مهمدقت
 رش :ليق ايكو ،نتفلاو عدبلا تراطتساو ،ننسلا هيف تسردنا دق نامزلا اذه نإ الأ

 نبا ثيدح :لاقو )١٠٥٥( رباقملا لخد اذإ لجرلا لوقي ام :باب ،زئانجلا :باتك يف يذمرتلا هجرخأ )١(

 .بيرغ نسح ثيدح سابع
 )٢( هجيرخت م دقت .

 .ناتلوطلا (آ) يف )٣(

  

 



 ١ ثوحبل _ ٢٠١

 لضفألاو زاوجلا نايبل لوقلا ليصفتب الإ حصيال هنكلو ةلمجلا يف اذهو ،اهتاثدحم رومألا

 .ةيهاركلاو رجحلاو

 اذإ هنأل ؛اهماذل ال لاوحألا نيابتل اهماكحأ فلتخت لامعألا نم اهريغك نآرقلا ةوالتف
 لوصأ يف نودم اذه حرشو ،لاح ىلع ىلاعت هللا ةدابع ضحم وهف لالتعالا بئاوش نم ملس
 عضوملا اذه يف احفص برضنلف هلهأ نيب يأرلاب هيف فلتخم وأ همكح ىلع عمتجم نيب ام هقفلا

 لمع نم وه ايك "روبقلا ىلع ةءارق ةرايزلا ةين ديرمب ه[صوصخملا عونلا] نايب ىلإ هركذ نع
 .روهشم مويلا سانلا

 ةحابملا نكامألا نم اهريغ وأ ةربقملا يف نآرقلا ةوالت نع عنملا وأ يهنلا قالطإ نأ ملعاف

 ايف هل ىنعم ال هنإ ىلاعت هللا هجو اهب هدصق ناكو لصألا يف ةوالتلا هل تزاج نمل ةرهاطلا

 نعو «ةدابعلا ىنعم نع كلذب جرخي مل لصألا ين هلل اهب هتين عم ةرايزلا اهب دصق ولو انل رهظ
 ةيهاركلا الو رجحلا بجوت "[ةلعب ملعن ال ةربقملا سفن امأو] ،ىلاعتو هناحبس هللا هجول اهنوك

 ىلع هيركتو بدأ يهن هنإف ةربقملا يف ةالصلا نع يهنلا درو نإو مث ،ةالصلا زاوج ليلدب

 عنملاف ربق قوف الإ هللا همحر ديعس وبأ خيشلا هب حرص ايك مكحلا يف حصأ اهزاوجو ،حيحصلا

 .يدتقملا هب يدتهي ارون هب ىفكو اهتداعإ خيشلا بجعأ نكل زاوجلاب :ليقو ،رذعل الإ حجرأ

 دوجسو عوكرو دوعقو مايقو ريبكتو حيبستو نآرق يهو اهيف ةالصلا زاوجب :مهلوقف

 كلانه ةوالتلا !زوبحت نأ زوجيال ذإ هيف كش ال ايب ةالصلا ريغ يف ةوالتلا زاوج ىلع رهاظ ليلد
 الب ةالص لكو «ضعب نود نآرقلا ضعب “"[زوجي نأ] زوجي الو ءاهريغ يف زوجت الو ةالصلا يف

 ؛اهنم عسوأو صخرأ نآرقلا ةوالتف فالتخا ةالصلا يف ناك نإو ،جادخ يهف نآرق ةءارق

 ليلهتو سيدقتو حيبست نم تادابعلا نم اهريغ نع ال اصوصخ ةالصلا نع يهنلا توبثل

 .صوصخلل (ع) يف )١(

 .(ع) نم تطقس (٢)

 سفن امو) :يليلخلا ققحملا ةبوجأ :طوطخم يف ءاج ام باوصلا ىلإ برقألا لعلو "ملعن ال تطقس (أ) يف )٣(

 .٧٨ص.\٥٧ج.ةعيرشلا سوماق طوطخم يف اذكو ،(ةلعب ةربقملا

 .زوجي (ع) يف )٤(
 .(ع) نم تطقس )٥(



 ٢٠٢ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 .ىلاعت هللا ركذ نم هريغو نآرق ةءارقو ريبكتو

 ةرهاطلا ةحابملا عضاوملا نم امهريغو ةرزجملاو ةربقملا وحن يف هزاوج هلك اذه يف رهاظلاف

 اهلالحمضاب ةحابإلا لصأ توبثل ؛زاوخجلا لصأ يف اهل ةربع ال ةيضرعلا للعلاو ،ةلعل الإ اعيمج

 .ءاوس كلذ يف امهريغو دجسملاو ةربقملا نألو ،اهلاوزب رجحلا ءافتناو

 »تناك نإ هتينو بلقلا ةديقع يف اهؤاقبو ةدسافلا للعلا كلت نايرط مرحملا عونمملاو

 هبشأ امو هيلع ءانثلا بلطو ةاهابملاو هب ةحدملا بحو بجعلاو ءايرلاك :ةيبلقلا لايعألا نم

 وأ مايص وأ ةاكز وأ ةالص وأ ملع وأ نآرقلا ةءارق نم ةدابع هنم ولخت املق اذه لثم نكلو "كلذ

 .اهريغ وأ جح

 رمؤي امنإو ،للعلا نم هدسفي نأ نكمي ام لجأل تادابعلا نم ءيش عنمب لوقلا زوجي الف
 مظعل امهتلابح يف عوقولا نم زارتحالاو ناطيشلاو سفنلا ةدهاجم طرشب اقلطم ةعاطلا لعفب

 هربص مدع وأ هتريصب ةلقو ءادلا نكمتل ايهنم صالخلا ىلع ىوقي الأ ؤرما ىشخي نأ الإ ايهتافآ

 هرذجي اميف عوقولا نم ابرهو ةمالسلل ابلط ةعاطلا لعف نم ءاش ام كرت نإ سأب الف ءاودلا ىلع

 .لاح ىلع هلل همازتلا نم هل دب الف هبوجول هلعف يف ريخي ال اميف الإ ةكلهلا نم

 ؟ةضرع ام] كيلع لكشأف تادابعلا رئاس نم اهريغك نآرقلا ةوالت نأ تفرع اذإو

 توبث ىلع عامجإلا نم تبث ايب هزاوج ىلع لدتست نأ سأب الف هب ىتوملا ةرايز ةين نم اهيلع
 ؟ةدحاو ةرم الإ زوجي ال مأ نآرقلا اهيفو مهيلع ةالصلا

 هب نوحشم هريغل اهزاوجو ىدارف ةي هللا لوسر ىلع اولص ةباحصلا نأ تبث دقو
 هللا لوسر ىلص دقو ،رثكأ زاوجلاف ىرخأ دعب ةرم ةالصلا يف فالتخا نم دب ال ناك نإو ،رثألا

 يفو ،هربق يف تيملا نوك دعب اذه زوجي ال مأ 0”ةشبحلاب وهو يشاجنلا ىلع ةعامج هباحصأب ةي

 .ناك (ع) يف )١(
 .ضرعاف (ع) يف )٢(
 :باب زئانجلا :باتك يف يراخبلاو )٤٧٩(. ةزانجلا ةالص :باب 5زئانجلا :باتك يف عيبرلا مامإلا هجرخأ )٣(

 )٢٢٠١( ةزانجلا ىلع ريبكتلا يف :باب زئانجلا :باتك يف ملسمو )١٣٣٣(( اعبرأ ةزانجلا ىلع ريبكتلا

 :باب ،زئانجلا :باتك يف دواد وبأو )١٩٧٠(\ ةزانجلا ىلع فوفصلا :باب زئانجلا :باتك يف يئاسنلاو

 )٣٢٠٤(. كرشلا دالب يف تومي ملسملا ىلع ةالصلا يف



 ثوحبلا ٢٠٢٣

 ىلص دقو هربق ي هيلع ىلصي نأ ةردقلا عم دب الف هيلع لصي ملو نفد ول هنأ رثألا حيحص
 نامز دعب هيلع ىلصف اهب تام دق "ةرصبلا ءاهقف ضعب ىلع - ليق اييف - نامعب ءاهقفلا ضعب
 هب كربتلا ىنعمل هيلع نآرقلا ةوالتب ةرايزلا ىنعم هبشت ةلفان الإ هيلع هتالص نكت ملو ليوط

 .هيلع ةالصلا يف ءاعدلابو

 اضيأ ةدابع اهنأل ؛ىلوأ ةالصلا رظح ناكل ةروظحم تيملا لجأل ةوالتلا يف ةينلا نأ ولو

 سفن نأ نظت مأ سبل الب اهريغ يف زاج اهيف زاج اذإف اهنم مظعألا نكرلا وه نآرقلا نألو
 هب دمتست لازت نلو ةمألا تلاز ام لب ،الك قسف وأ كرش عون هنآل ؛قحلاب عونمم نآرقلاب كربتلا

 رحب يف ىقرغ مهف ،”ىصحي ال يذلا ددملاو تاكربلا نم ىلج اعاونأ ىلاعتو كرابت ىلوملا نم

 هفورحب اروطو هتايآب ةرات ءاوحو اسبلو المحو ةباتكو ةوالت هتافرصت يف نوعونتي ،هتاكرب

 تشفو ،هعفانم تضافتسا دقو ،هبئارغ رهاوزو ،هبئاجع رهاوب نم كلذ ريغ ىلإ هتاملكو
 اذه ركني نم نيملاعلا يف لهف ،نيلقثلا ىلع تلدسناو ،نيقفاخلا تمعف ،هتمحر تمظعو ،هتكرب

 ؛قسف وه وأ رومألا نم صوصخ ي وأ امومع روجح هب كربتلا نأ ىري وأ ،هلضف دحجي وأ

 وأ ةيويند ةجاح ءاضق وأ رض عفد وأ هب عفن بلج ةدارإل ةينلا كارتشال هنلا ريغ هب دصق هنأل

 ريغ وأ ةبوثم وأ رجأ بلط وأ ةمحر لازنتسا وأ قحتسم ودع كاله وأ ضيرم ءافش وأ ةيورخأ

 .ىصقأ ىلع هل ىتؤي نأ نكمي الو ىصحي داكي ال امم كلذ

 قسف دقف كلذ نم ائيش هب دصق نم نأب لئاق الو ،هتحابإ ىلع ارط نوعمجم ةلبقلا لهأو
 .ينابملاو ماكحألا نم اهل ام هلف "يناعملا هذه نم عون الإ عضوملا اذه امو ،هتينب

 الو مولم ريغف هريغ ىلع كلذل ةوالت وأ هب كربتلل ادصق هيلع هتوالتب ىصوأ نمو
 اهعسي نأ نم مظعأ هباتك دئاوفو لوذبم هريخو ميظع هلضفو ةعساو هللا ةمحر نأل ؛لوذعم

 .لوقعلا اهيوتحت وأ لقنلا

 كلذ ركذ ايك -هللا مهمحر- بيبح نب عيبرلا مامإلا ىلع ىلص اينيح رباج يبأ نب ىسوم مامإلا وه )١(
 راثآلا بابلو ١٦/ ١٨٨ عرشلا نايب :رظني .-هللا ايهمحر- يمدكلا ديعس وبأو يلع نب ىسوم نامامإلا

 .ةفاقثلاو ىموقلا ثارتلا ةرازو ط ١٦٥٢

 )٢( .ىصحت (ع) يف .



 ٢.٤ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 نب يلع نب دمحم خيشلا لاق ،هعفنت تيملا ىلع نآرقلا ةوالت نأب لئاوألا ضعب حرص دقو
 ىلع وهو .ىهتنا اربق نيعبرأ ىلإ هرواج نمو تيملا عفني نآرقلا نإ :ليق - هللا همحر - يقابلادبع

 .اضيأ صوصخلا ىلع هلمحب هليوأت ةحصل هيف فرصتلا نم دب ال هميلست ريدقت
 ةداهشب ةمحرو مهل نكس اهنأ مهيلع ةالصلا يف تبث ام ليلدب ملسمف مهل هب عافتنالا امأ

 هيلع مقي مل نيعبرألا هديدحت سفن نأ ريغ ‘بايترا الب كلذ يف اهلثم نآرقلا ةوالتف "باتكلا

 نكل "اتيب نيعبرأب راوجلا ديدحت نم ةنسلا يف تبث ام ىلع اسيقم نوكي نأ هلعلو ،عطاق ناهرب

 الو .سايقب طبضي الو دحب رصحي الو دعب ىصحي ال ام ميظعلا هلضفو ةلماشلا هللا ةمحر يف

 هيف ليمأ ينأكف هل ةياغ ال ام كلذو مركلاو لضفلا ضحم ىلع مالك هنأل ؛سانلا مهف مهب طيحي

 هللا ةمعن ز اودعت نإو ٨ لاكلا توعنب وعنب "درفتملا كلملا لاضفإب قيلألا وه هنأل ؛رصحلا مع ٧

 هعفنت ال ةقيقحلا يف يقشلا نأ ىلع عازنلا ىبأي ليلد عامجإلا نأ ىفخي ال مث "ه آموس

 ريغ ف نايبلا حيرص نم نآرقلا مكح ي ءاج ام ناهربل لامعألا نم هريغ رال نآرقلا .

 :مهنم ةباحصلا نم ةعامج نع ةدع قرط نم ءاج )١(

 انهاه نم ةرشع ًاراد نيعبرأ ىلإ راجلاب مالسلا هيلع ليئاربج يناصوأ :ةيم هللا لوسر لاق :تلاق ةشئاع ١

 هدانسإ يف :لاقو )٢٧٦/٦( ىقهيبلا هجرخأ .انهاه نم ةرشعو انهاه نم ةرشعو انهاه نم ةرشعو

 هراج فاخ نم ةنجلا لخدي الو راوج نيعبرأ نإ الأ» :يي هللا لوسز لاق :لاق كلام نب بعك نع ٢-
 دادع يف وه :يقهيبلا لاق رفسلا نب فسوي هدانسإ يفو )١٩/ ٢١٣( ريبكلا يف يناربطلا هجرخأ .اهقئاوب

 .عضي نم

 الاشو انيمي اذكهو اذكهو اذكهو اراد نيعبرأ ىلإ راجلا قح» :ةي هللا لوسز لاق لاق ةريره يبأ نع ٣
 دبعب هلعأو )٢/ ١٥٠١( ءافعضلا يف نابح نباو )١٠/ ٣٨٥( هدنسم يف ىلعي وبأ هاور .افلخو مادقو
 .ثيدحلا ركنم هنإ :لاقو مالسلا

 ٤ ليسارملا يف دواد وبأ هجرخأ .اراج اراد نيعبرأ نم نكاسلا" :اعوفرم يرهزلا لسرم )٤٥٠(.

 .درفنملا (ع) يف )٢(

 )٣( ةيآلا لحنلا ١٨.

  



 ثوحبلا ٢٠٥

 مهب هللاو مظعأ هريغ يف مهتعنشف نيفلاخملا نم هب دتعن ال نم كلذ يف انفلاخ نإو ،هيف "عضوم

 ملع
 نينمؤملا نيقحملل امنإ ةرخآلا يف هلك ريخلا عمجو ةكربلا دمو ةمحرلا ناضيف نأ كش الف

 ةقسفلا نع وأ نيكرشملا نم ةمأشملا لهأل ال نيميلا باحصأ نم وأ نيرقملا نيفلاسلا نم

 مهنود برض دق ،الاكن ةرخآلاو ايندلا يف الابوو ايغ الإ هب نودادزي ال كئلوأ نيرفاكلا

 ىه اوثماَء ےريزللوُه لف { بابسألا مهب تعطقتو ،باوبألا مهنع تقلغناو ،باجحلا
 لم

 نآمز ف تاكنمو ل "ه ىعمع تهت موقو موزاداع ف كنمز ال يآو اكيو
 م م , مس 21١١ ,ص ر 2 ۔ے< ر إ ۔< ى <ءه . هوم

 ."ه غاطئويفَالك ميمح نم تيللتللاَم ل "هي اليم لضا مَعآ ةركلا رمت
 ةوالتو ةلبقلا لهأ نم داسفلاو قسفلا ىلع تام نم ةرايز نآ ىلع اذه يف ليلد الو

 تام ولو دحأ ىلع هب عوطقم اريغ ةرخآلا يف كالهلا رمأ نأل ؛عفنت ال وأ زوجت ال هيلع نآرقلا

 انإ هيف هدنع ايب ىردأ وهو هب ىلوأ هللاف اعيمج تاقبوملا رئابكلاب هيغ يف اكمهنم هقسف ىلع
 ةءاربلا عنمتو ،طقف عئارشلاو دودحلا ةماقإل ريغ ال ةيوايندلا ماكحألا يف رهاظلاب هنم ةءاربلا

 كلذب هيلع "فلح نمو ،همحري ال هللا نأب وأ ةرخآلا يف رانلا يف هنأب مزجلاو اعامجإ هنم ةيقيقحلا

 نم يبن وأ هللا لوسر ناسل ىلع وأ ىلاعت هللا باتك يف ةقيقح مكح هل تبث نم الإ كله

 عطقلا زوجيال ،ةرخآلا ماكحأ نم ةقيقحلا مكح عنم يف نووتسم ارط نوفلكملاف الإو "ءايبنألا

 هب فحتو ةيانعلا هلمشت نأل لمتحم مهلكف ادبأ هنم ةءاربلا الو مهنم دحأ ةيالو يف ةقيقحلاب

 الو هركم نم نامأ الف . ءاشي نم بذعيو ءاشي نمل هيف هللا رفغي موي ف ةرفغملا هبيصتو ةمحرلا

 .عوضوم (ع) يف )١(
 ٤٤. ةيآلا تلصف )٢(

 )٣( ةيآلا ءارسإلا ٧٢.

 )٤( ةيآلا رفاغ ١٨.

 .ىلع (أ) يف )٥(

 .باوصلا وهو ؤفلح هلعل :(ع) شماه يف ءاجو ،قلخ :ةطوطخملا خسنلا يف )٦(

 .هللا ءايبنأ (ع) يف )٧(

 .هلمتشت (أ) يف )٨(



 ٢ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧ ٠٦

 ىلوأ لضافلاو يلولا نأ الإ لاب يذ بلقب جلتخي نأ يغبني الف اذه عمو ءادبأ هتمحر نم ساي

 ثيح نم هل ةمارك ال قسافلاو رفاكلا نأل ؛هتافو دعب نمو هتايح يف لاح ىلع ماركإلاو ربلاب

 .ىضم ايك ةديقعلا ةمالسو ةينلا ةحص عم رخآ ىنعمل هرب زاج نإو الصأ نيدلا
 ةالصلا تزاج نم لك يف زوجي نأ ةلبقلا لهأ يف نآرقلاب ةرايزلا زاوج طباض نأ يدنعو

 الو يأر يف هل ةمارك ال ذإ هيلع ةالصلا تعنم نم لك نم عنميو ،نيعمجأ مهاتوم نم مهيلع

 ايب ىودج الو ،نيح يف كلذ يردأ ال ينإ هنم بجاولا عنم نم يف ةلفان لعجي نأ زوجي مأ ،نيد
 هعنم ريغ ىرأ الو ،نيكرشملا ىتح لكلا يف مومع كلذف هكالهب عطقلا زاوج مدعل )هل لمتحي

 ءادعأ نيرفاك موق سند نع هلايكل انوصو ،هلايجب ةالاعمو هلالج اسيدقت مهنع ههيزنتو مهنم

 نمل ىفكو ةرهطم ةعوفرم ةمركم فحص هرقمو ،ةررب مارك ةرفس رغ هلهأف ،نيمصخ هل
 ريبكتو نآرق الإ يه امو ،دوهشلا يف مهيلع ةالصلا عنم نم دوجوملا ناهربلاب فصنأ

 {| .دوجسالو عوكرالب حيبستو

 يأرلا نم هيلع درويلف الإو يلوط غلبم سايقلاو يأرلا يف وهف يلوق نم اذه "حص نإف
 .ريصقتلا وأ روصقلا ىلإ ىندأ رظنلا يف ينإف ؛ريرحن ةذبهج لك هرصبأ ام

 ةرجألا ذخأ زاوجو اهزاوج يف فلتخمف ةرجألاب اهريغ وأ ةرايزلل نآرقلا ةوالت امأو

 اهيف نيلوقلا عفر دقو "ملعلاو نآرقلا نم ضزتفملا ريغ ميلعتك ةعاطلا لمع نم اهنأل ؛اهيلع

 حيرصت “[يفو] ،رثكأ هب لوقلاو كرهشأ مهدنع زاوجلاو -هللا همحر- ناهبن وبأ رهاملا انخيش

 ةرجألا نارتقا نأل ؛‘“ةرجأ ريغب ةرايزلا يف ةوالتلا زاوج ىلع اضيأ هب لدتسي ام اهزاوجب رثألا

 هنوكل ىنعم الو ،ةحابإلا لصأ يف هب ةدئاف ال ةدابعلا نم لصألا يف وه ايب وأ ةعاطلا لمعب

 لذب نم هنأل ؛اهلجأل الإ زوجي ال لطاب لمع يف ةرجألا زوجت نأ لاحمو الصأ زاوجلل ةدعاق

 .هيف () يف )١(

 .فصتا (ع) يف )٢(
 .(ع) نم تطقس )٣(

 .يننإف (آ) يف )٤(

 .يف (ع) يف )٥(

 .رجا :(ع) يف )٦(

  

 



 ١ ثوحبل _ ٢٠٧

 كلذلو زاوجلا نم هل جرح هنأل حيحصلا لب ؛الك هريذبتو هتعاضإ كلذ يفو ىنعم ريغل لاملا

 ةليسولا بلط ىنعمل وه امنإو ىنعم ريغل ةرجألاب رجتؤملا عافتنال ال تزاجو ةيصولا هب "تنبل
 .هتوالتب ةحرلل اراردتساو ميظعلا نآرقلا ةوالتب اكربت ةليضفلاو

 اهب هرجأ لايتحا الولو ءاف قفو نإ ةحلاصلا هتين بسحب هرجأ كلذ يف ىصومللو

 ؛كلذ ريغ ىلع ةلاد اهلك مهراثآو اعيمج فلخلاو فلسلا اهلطبأل ةعاطلا باب نم هل اهنوكو

 هترهشل هنإف عفاد الو ريكن ال ىتح ةنوحشم اهب اياصولا توبثو ةنورقم زاوجلاب اهنأل
 .انهاه هيلع لقنلا حيرص داريإ نع ![نغتسم]

 ةرجألا تزاج مكحلا يف اهب ةيصولا زاوجلو ،اهب ةيصولا تزاج لصألا يف اهزاوجلو
 ىهنف ثفالتخالا نم اهب ام ىلع اهيلع ةرجألا ذخأ ربتؤملل زاج اهب ةرجألا دقع زاوجو

 ءاسكع وأ ادرط رخآلا ةحص ملعي اهضعب ةحصبو ضعبل اهضعب ةمزلتسم تامدقم
 ةعاطلا لمع يف اهعنم ىري نم لوق ىلع زجحت مل اذإ ةرجألا الإ اهلك دسفي اهضعب داسفبو

 اهب عربتملا دجو نإ رجأ ريغب اهب ةرايزلا زاوج يفالو ةرايزلل ةوالتلا زاوج يف ةلعب سيل اهعنمف
 الف ةعاطلا ىلع رجأ ذخأ سفنب ةنرتقم ةلعلا [نأل] ؛ىبنجأ وأ ثراو وأ ىصو نم ةلفان

 ةعاطلا وأ ةدابعلا درجمل ةرايزلا يف ةوالتلا نأ اعطق فرع اذهبو ،اهنع هولخ هاوس اميف يزجت
 اهيف تبث امل ةرجالاب ةءارقلا نم ىكزأو لضفأو عسوأو ىلوأو لجأو زوجأ نآرقلاب كربتلاو

 ال ةرايزلل اهنوكو ،اهنم هولخ اهنع درجت !يف حصي امم هملعن ال يذلا فالتخالا ةهبش نم
 ،هلل فيضلا ىرقيو ،هلل محرلا لصويو ،هلل ةقدصلا لذبت ايك اهب ىلاعت هللا هجو ةدارإ نم عنمي
 .لامعألا نم كلذ ريغ لإ

 سفن يفالو ةرايزلا لصأ يف ال هناحبس هللا ريغ ديري نأ هب نظي ال نيدلاو لقعلاف
 .زاجف نكمأ ام هب نظلا نسح ىلع هنيد يف لومحم نمؤملاو ءامهريغ يف الو ةوالتلا

 .تبثت :(ع) يف )١(

 )٢( .ةعيرشلا سوماق طوطخم نم نيفوكعملا نيب ام ج٧٥، ص٩٤.

 )( .ةحصل (ع) يف

 )٤( .ةعيرشلا سوماق طوطخم نم نيفوكعملا نيب ام ج٧٥، ص٩٥.

 )٥( (يف) :ةعيرشلا سوماق طوطخم يف .ج٧٥} ص٩٥.



 ٢٠ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 ةدابعلا درجمل ربقلا وأ تيملا دنع نآرقلا ىلتي نأ يفكيف ةرجأ ريغل ةرايزلا تناك اذإو
 هدنع ولتملاو يلاتلل ىجري اهبو ،ميركلا ههجول ةصلاخ هل نوكتف طقف ىلاعت هللا هجو ةدارإو
 نمل وهو ،ميمعلا هللا لضف نم هلهأل وهف الإو كلذ لهأ نم اناك نإ ميسجلا هباوثو هللا رجأ

 ةرايزلا ةين نع ديرجتلا عم ىلوملا هجو ريغ هب دري مل "ذإ ؛ىلعأو مظعأ هنأل ؛ىلوأ هيلع ردق
 هلالج ةشهد يف هلامج ةظحالمل هيلع هلابقإ يف هل نوكي نأ ديجملا ىلوملل اميظعت 5ديبعلل اهريغو

 .ىلوألا وه لب الك ةرايزلا يف هب عفن ال ةينلا هذهب هنأ نظت مأ ؤهلابب هريغ رطخي ال
 نأ ىلع حضاو ليلد هللا ءاش ام وأ اتيب نيعبرأ ىلإ هرواج نمو تيلا عفني هنأل :مهلوقو

 دصقي مل نمل هب ةعفنملا لوصحل ةرايزلل هب ةينلا دصقب ال ةوالتلا ةكرب درجمب لومأم عفنلا

 .يدنع اميف هريغ ال حيحصلا وهو ،نيرواجملا نم هب هترايز

 قحلا يفاهجو ناكل هرجأ هل نوكيل هنم الدب هنع نآرقلا ةوالتب دارأ ايصوم نأ ولو

 نوكت نأ كلذ عم طرتشا نإف ،لايعألا نم امهريغو مايصلاو جحلاب ةيصولا تزاج امك ،اغئاس

 نأ زوجي الو .هطرش نم عنمي مل نيتحلاص نيتين نيب اعمج هب كربتلل ابلط هربق دنع ةوالتلا

 يف- هللا همحر - ديعس وبأ خيشلا هرقأف هلصأ يف موقلا ضعبل لوق ىلع ال هتيصو يف فلاخي
 .هريغب رثكألا يف لمعلا ناك نإو ايأر ناكف همكح

 ةرايزلا ىنعمل نآرقلا ةوالت كرت نأ ىلإ بهذأ ينأ ملعاف هلك اذه يف زاوجلا ريرقت دعبو

 ىنأ الإ كاذ امو ،ىرأ ام ريغب لمع وأ ىأر نمل فينعت ريغ نم ،لدعأو اهلايعتسا نم لضفأ

 .عدبلا بئاوش نع اهدعبأو ،عبتلاو ءادتقالاب اهالوأو رومألا ريخ نأ امزج دقتعأو انيقي ملعأ

 فلسلاو هتباحص نم هيلي يذلا نرقلاو ةلي هللا لوسر هيلع ناك ام عدخلا ردك نم اهافصأو

 مهنع ذخؤي قحلاف ،باتكلاو ةوبنلا مهيفو باوصلاب ملعأ مه كش الو مهنأل ؛نيحلاصلا

 { دهش نم ضعب اضيأ همدقتو هلبق نم ةلي هللا لوسر ءانبأ تام دقو ،مهنم ردصيو مهب فرعيو

 هللا لوسر نأ نيملسملا رشاعم اي متعمس لهف هتباحص لضافأو هتبارقو هجاوزأ نم ةنجلاب هل

 دحأ وأ هسفنب هلعف نم ةوالتلا مهيلع نس وأ سرادملا مهيلع لعج وأ ءارقلا مهترايزل عمج ةي

 .نإ :(ع) يف )١(

 )٢( ع) نم تطقس (.

 )٣( .اعيمج :(أ) يف



 ثوحبلا - ٢٠٩

 ء

 يأر وأ نيعمجأ هتباحص لمع نم كلذ ناك وأ هرصع يف نم هيلع لد وأ هب رمأ وأ هريغ نم

 ركذت مل ةنس دارفنالا ىلع اهدحو هذه مأ ،رثأ الو ثيدح الو ربخ ال لب الك نيح يف مهضعبل
 لضفألا لعف نع اورصق مأ مهاوس نم هملع ام اولهج مهارت مأ ،عامجإب اذه لثم حصي نلو

 وأ هوكلس ام ىدهلا قيرطو ،هيلع مه ام يوسلا جهنلا لب الك "مهادع نم هب ماقو لمكألاو

 هوذختا كلذلف اروكذم ائيش نكي مل مهرصع يف ناك اذه نأكو "هيلإ ةلالدب اوراشأ وأ هب اورمأ

 دق انيلإ هنم ام اذه ىفتقت هيف ةنس الو ىوري هيف ثيدح الو ىكحي هنع لاؤس الف ،اروجهم

 .ىهانت

 ملو هيدل نيخيشلا ىلعو هيلع ميلستلاو ةي هربق ةرايز ىلع ةلبقلا لهأ عمجأ دقف اضيأ

 هلوق نم هنع ىوري ام هبشت ءانثو ةيحتو ءاعدو مالس يه امنإو ،هيلع نآرقلا ةوالتب هترايز تبثت
 كلذ ناكل لمعتست ةنس يه وأ لضفأ تيم ىلع ةوالتلا نأ ولو ،نيملسلملا رباقمب رم اذإ ةي

 مالسلاو ةالصلا ىلع اوعمجأ ايك هيلإ ةنمؤمو نمؤم لك ىعديو هيلع عمتجي نأب ىلوأو قحأ هل

 .هيلع

 ففالخلا لهأو انباحصأ راثآ نم اندجو اييف فالسألا نع مث هيف ىورت ةنس دجن ملو

 ريخ» :ةلي لاقو ،هريغ يف كلذ ىوعد "حصت ىنأف هردق مظع عم هل ةنس ةوالتلا نكت مل نإو

 يي هيلع لدل ادهشمو ارازم ذختت وأ ،ادبعتم لعجت نأ اهل ريخلا نأ ولو ،“؟سرد ام روبقلا

 باب نم اهنأل ؛هسكع ىلع لدت هيلع نآرقلا ةءارقل هل فاقوألا لعج نأل ؛هسردب رمأي ملو

 هراز نم نأل ؛كلذب صوصخ هنإف كلذك ةلي هربق ناك نإو ،هتعقبو هناكمب هيونتلاو هترامع
 .عامجإب هريغل اذه نم ءيش الو ،هافج دقف هرزي ملو جح نم نألو ،ايح هراز نمك اتيم

 نم اهيف ةالصلا نع يهنلاو اهسردب رمألا يف ام ليلدب ةدابعلل لعجت مل رباقملاف ةلمجلابو
 اذه يف هانلق ام ىلإ رظناف ،ةدايزلا نع ينغي امب زاوجلا يف لوقلا ليصفت نم قبس ايب ىفكو ٨ةدافإ

 .هبيرخت قبس )١(

 .حصي :(ع) ف (٢)

 .هدجن مل (٣)

 .وأ :(ع) يف )٤)

 .هيزنتلا :(ع) يف )٥(



 ٢١ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 .عامجإلا يف تبث امو ،باوألا يبنلا ةنسو باتكلا مكحم مكح ىلع هضرعاو ‘باوجلا

 هب ذخف ىده هنم دجت نإف ،حيجن سايق وأ حيحص رثأ نم ،عازنلا عضوم يف يأرلا حيحصو

 هدصق يف قحلا نع غاز ايع بكنتلا نم دب الو ںىلوأ كب هنإف ىدهأ وه امل هعدف الإو ادمتعم
 وهو هلضف نمف هل يناده نإف ،هليلد عابتاو هليبس دصق ريغ درأ ل نأ ملعي هللاو ،هدشر مدعل

 .ىلوملا معن وهو ،كلذ هنم وجرأل ينإو "ىلوأ لضفلاب

 ام ملعتل فاستعالا ةرثك نم كنامز يف امو فالسألا جهنم نيب ام ةسياقملاب نيبت مث

 دق ،اننس مهل اهذاختاو اننس عدبلا لعجب لئاذرلاو تاركنملا يطاعت نم لذارألا ءالؤه هيلع

 الو اقح نوفرعيال ،مهكسمأف هدياكم لئابحب مهعقوأو .مهكنتحاو ناطيشلا مهيلع ذوحتسا

 6دابعلا نم ملعلا لهأ هولهج ايع نولأسي الو ،داسف نم احالص نوزيمي الو ،اقدص نوعبتي

 ىلإ مهعدف ،افورعم ركنملاو اركنم فورعملا مهيلإ راص دق دالبلا يف ىرت نم رثكأ مه كللوأ
 .ةودق قحلا لهأل مه ايف ،ةوسأ مهيف كل كت الو ،مهريخ يف عمطم الف مهريغ

 نع سفنلا ماهتاو ،نيقحملا فلخلاب ءادتهالاو ،نيحلاصلا فلسلاب ءادتقالاب كيلعو

 عبات كلاوقأ عيمجو كلاوحأ لك يف كنأ نيقيلاب ملعت ىتح نيدلا يف تبثتلاو ،سبللا ةنظم

 .هيف ةيرم ال قحلا هنإف هيفتقمو ةي هللا لوسر يده

 تعطتسا نإ رثكأو ،مدنلاو ةبوتلاب كبر ىلإ عجراف مدقلا مهقيرط نع كب تلز نإو
 ةحص راعشتساب برلا ىلإ ءاجتلالا عم بنذلاب فارتعالاو ءاكتشالاو عرضتلاو ءاكبلا نم

 ءهيلإ لتبتلاب عاطقنالاو سراسكنالاو ةلذملا راهظإو ،رارطضالاو عوضخلا ماودو راقتفالا

 »لبقي يذلا وهف كيلع هلضفب بوتيف كيلإ هتمحر نيعب رظني نأ ىسعف ،هيلع ةيلكلاب لابقإلاو
 .اعيمج بونذلا رفغي يذلا وهو ءاعيطم هيلإ عجر نإ هب ام ىلع ءعيطخملا

 ينم ملعأ تنأو ،يلاكتا ايئاد كيلعو "يلاقم كيلإو كنمو "يلاحب ملعت تنأ مهللا

 اغباس كلضف حرب امو ،يلإ ةادسم كناسحإ دئاوع تلاز ال يحالف هيف ايب ىردأو ،يحالصب

 ،كنانتماو يب كفطل ينأ رجو كناسحإ ينقطنأ ىتح يلطخو ياياطخ ةرثكو يلمع ةلق عم يلع

 .يل كدنع ريخ وه ام كلأسأو ،يللز نم كرفغتسأ انأ اهف

 .ليقي :(ع) يف )١(



 ثوحبلا ٢١١

 تنأو يلامآ غلبمب ميظعلا كلضف نم عنتقم ريغ يلمأ ميركلا كباب ىلإ تهجو دقو
 ىلعو .ماتخلاو ءادتبال ١ ف هلهأ وه اك هلل دمحلاو ،لومأم مركأو لوؤسم ريخ اي يلاحب ريبخلا

 .مامتلاو لامكلا ىلع هلل دمحلاو ،مالسلاو ةالصلا لضفأ هلآو هللا لوسر

 داهجلا ةلاسر

 لاؤس ىلع ابترم هنم رذعي نمو هيلع بجي نمو هانعمو داهجلا ف :لوآلا لصفلا

 .ىرت امك حيضوتلا لجأل باوجو
 ؟افرعو ةغل هب دارملا امو ؟وه ام داهجلاف :هل تلق

 نإ افرع كلذك وهو ةغل اذكه ةدهاجمو اداهج ىمسي ودعلا عم لاتقلا نإ :ليق لق :لاق

 ىغبلاو كرشلا لهأ لمشيف هلاتق ىلإ دابعلا اعدو هبرحب هللا نذأ نم لك وه ودعلاب دارملا ناك

 :ىلاعت هلوقل نانسلاو فيسلاب نوكي ايك ناسللاب نوكي دق داهجلا نأ :نايبلا عمجم» يفو
 - هنامز يف نيقفانملا داهج نإف ""ه ممع نلعأو َبِفتُمْلَو رامكلا دهج نلا اًهباتت

 .لوقلا نم ظالغإلاو ناسللاب ناك امنإو فيسلاب نكي مل -هيلع هللا تاولص

 لوقب هيلع ةبوقع وأ هنع رجز وأ ركنم نع يهن لك داهجلا لمشي نأ زوجيف اذه ىلعو

 هصيصخت نم معأ وهف ،ةفيرشلا ةيآلا يف هيلع صوصنملا ظالغإلا نم هنأل ؛اقلطم لعف وأ
 مسا ناكف ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا يف اباب اذهل اودرفأ دق ءاهقفلا نكل ناسللاب

 .انهاه باوجلا بترتي هيلعو لوألاب اصوصخ مهفرع ين داهجلا

 ؟ةليسو مأ ةضيرف وهأ داهجلاف :هل تلق

 اضرف نوكي دق وهف مانألا ىلع دبعتلا يف اهدشأو مالسإلا ناكرأ مظعأ نم وهف :لاق

 . مايصلاو ةالصلاكو جحلاك ابدن نوكي دقو

 ؟هضرفو هبوجوب لوقلا تبث نيأ نمف :هل تلق

 )١( ةيآلا :ميرحتلا )٩(. .



 ٢١٦٢ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 اهناتي :ىلاعت هللا لاق ملعلا لهأ عامجإو يت هلوسر ةنسو ىلاعت هللا باتك نم :لاق

 "4 ةينار رَئشصلادهك ؤ
 ح وهو ايع اوهركت نأ حسمو مكل ةزكومَو لاتقلا متَع بيك إ :لاعت لاقو

 " ل
 ق ايندلا عنم لق برق لجأ ةلإ اننرخا الول َلاتفلآ انتبَع تبتك ول انبر اولاقو ل :ىلاعت لاقو “+ ؟ يدلا متم اه س د ,امأ ةآا اننكل ل آ لاتنلآ اتتلع تنك لا اكب اام ٢ : !اعت لاق

 ." الييق ةوتلنئالو قانع ركلاو
 ."4 اكيمَجاورفنآرأ تائاوئفناق مكرذح اوذخ اونما يذلأ اهيأي ل :ىلاعت لاقو

 .ث" رللالييَس ىنمكيشنآو مكيزمأي اوهجو الاتێر اناق اورفنا :لاقو
 مكَنَمل ةتنك اومَتاَو اوطياتو اوزيانصو أكيضآ اونما ےيزآآاهُأَي ل :ىلاعت لاقو

 : ." تےروخلنت

 ." هناك مكتوأيتيامك ةناك كيرشلا اوليتر :لاعت لاقو

 اذه لثمو "ه هكمل للبي ى اوثينتو ل" [هرنننيت ثنع مهوتفار ل :لاقو
 .ريثك هللا باتك يف

 )١( ةيآلا :ميرحتلا )٩(.

 )٢( ةيآلا :ةرقبلا )٢١٦(.

 )٣( ةيآلا :ءاسنلا )٧٧(.

 )٤( ةيآلا :ءاسنلا )٧١١(.

 )٥( ةيآلا :ةبوتلا )٤١(.

 )٦( ةيآلا :نارمع لآ )٢٠٠(.

 )٧( ةيآلا :ةبوتلا )٣٦(.

 )٨( ةيآلا :ةرقبلا )١٩١(.

 )٩( ةيآلا :ةرقبلا )١٩٠(.

  

 



 ثوحبلا ٢١٣

 مهجهم عيبو مهسفنأ لذب نم هباحصأو ةي هللا لوسر هيلع ناك ام ةنسلا نم ملع دقو

 يفو ،ةمألا تعمتجا كلذ ىلعو ديزملا نع ينغي ايب هناوضر ءاغتباو ىلاعت هللا ليبس ىن ًاداهج

 .هركذب انهاه ليطن ال ثيدحلاو باتكلا نم ريثك هب ثحلاو هيلع بيغرتلاو هلضف

 ناك نإو ،هكرتب سانلا رفكيو مثأي هبوجو عضوم يف داهجلا كراتف اذه ىلعو :هل تلق

 ؟هيلع ليلدلا ايف كلذك

 هللا لاق كش الو هضرفو هبوجو ليلد وه هكرتب ديعولا نارتقاو كلذك وه معن : :لاق

 ضنألا لإرشَقاَتأ هلا ليبس ىف اوؤفنأ دكل ليق ادل ١ كل ام ارثكاء بزلا اتآ ٧٦ :ىلاعت

 ةز ليلمالي رركا ناتيلآ ةريكنا غنتَم امن ةرخا ےرم انألا ةزيكنا شير
 .- , رق لدبتست << .مث دو اميل ادع س .- م ا اوبهن / د الإ

 لح ٦  . 4يرت 9: 1 ( ١.

 زهلؤتأي اوذهجن نأ رخآلا ررتلآو هقلي كورثيؤئ بزلا كئزتتسيال ه :ىلاعت ل اتو . م ,ك ح ھ < . مم .؟ ث و .و ص س ه .س يس -
 تاتزأو رخآلا روتلأو هقلاي كوثمقي ال بزلا كنت اَمَت ث َيتملاياغيع هتأر مرش .ر,۔} .ح ؟ .ر ے۔ < 27 .و ىم .< صس ,.س .س ً ےم ة .

 ٨ () تونب زهبتر يفزمت رفن ,() ك ۔۔ے۔
 ترد أرطقحةتتيلا ف الأ ينت الو ين نكتا لوق نك مهنيو ل :ىلاعت لاقو

 مل نإ مهب لادبتسالاو ميلألا باذعلاب مهدعو دقف إ ريرفكلاي "ةطيجُسَل َتَهَج

 يي يبنلا عم جورخلا كرت يف نذأتسي ال رخآلا مويلاو هللاب نمؤي يذلا نأ ربخأو ،اورفني

 رانب مهدعوتو ،رخآلا مويلاو هللاب نونمؤي ال نيذلا نيباترملا لعف نم كلذ امنإو ،هعم داهجلاو

 “'مظع نم داهجلاب املو ،هنم دشأ عيرقت يأو اذه نم مظعأ ديعو يأو رفكلاب مهمسوو منهج

 لسالسب نانجلا سيدارف ىلإ اوداقي نأ ىلإ هعم قلخلا جايتحالو فيلكتلا ةبوعصو ةنحملا

 )١( ناتيآلا :ةبوتلا )٢٣٨-٣٩(.

 )٢( ناتيآلا :ةبوتلا )٤ ٤-٤٥(.

 )٣( ةيآلا :ةبوتلا )٤٩(.

 )٤) ميظع :(ب) يف .



 ٢١٤ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 .جح الو مايص الو ةاكز الو ةالص يف هب تؤي مل ايب ظيلغتلا نم بابلا اذه يف ءيج ناحتمالا

 .هركذب ليطن ال ريثك كلذ نم زيزعلا باتكلا يفو
 انإ ةديدشلا رجاوزلاو ملؤملا عيرقتلاو عجوملا باتعلاو غيلبلا باطخلا اذه نإف :هل تلق

 :ىلاعت لاق دقو ،هريغك هذه يف وه سيلو ،هعم جورخلاب مه هرمأو مهايإ ي يبنلا ةوعدل ناك

 :ني هثنََتَي كبرآأ ةنك ناز ذ اس انترك امذك م كتتن رونتلا ءاعذاولمتتال ]
 . ( .م م وم .م م م ف ةني

 ه يلآ گ ُباَذَع مهبييصب .و نأ هويأ ّنَعَدوُفلاَم َذَلآ رَدَحَيلَف أل
 7 ص ه و رس سس

 الَو هلا لوُسَر نع اوُضَلَحَتي نأ باكلا .. ار َتاَكاَم ل :ىلاعت لاقو

 باطخلا نم حيرصتب امإ كلذ ىلع لد ام تايآلا لئالد رئاس يفو ه ۔هيتَت نعمسي

 .هريغ نكي مل -هيلع هللا تاولص- هنامز يف يعادلا نأل نئارقلا مكحب امإو

 موقي ىلاعت هللا رمأب ماوقلاو "لدعلا ةمئأ نأ ىلع لد ام ىلاعت هللا باتك يف تبث دق :لاق

 و وق ك إ َدوَعَدْئَس باَرَعَكْلاَنم َيِفََْشنَل لم ل :ىلاعت هلوق ليلدب هل ام كلذ نم مهلو هماقم كلذ يف

 ني عجو امك اوت نيو تسح اجأ هق مكيب اوشيلث نيق ةوشنو مهتوئيق بيش يلب لأ
 ."ه اًيللابادَع .ه۔۔ س ذ

 اعد امل ةي هلا لوسر ةفيلخ ركبوبأ وه ةفيرشلا ةيآلا هذه يف يعادلا نأ ةمألا تجاث .

 هتوعد ةباجإ نع فلخت نم ىلع ديعولا نم اهيف ام تعمس دقو ةفينح ينب لاتق ىلإ سانلا

 .ةمايقلا موي ىلإ ىلاعت هللا رمأب مئاق لدع مامإ لك عم هبوجو وأ كلذ توبث ىلع ليلدلا وهو
 ةفيرشلا ةيآلا هذه يفو ىفكو المعو الوق مهدعب نمو ةباحصلا عمجأ كلذ ىلعو

 يبأ ةمامإ ةحصب دهاش مظعأ يهو ربخأ ايك هعوقوو بيغلاب هرابخإلا ةي يبنلل ةرهاظ ةزجعم
 .لالض ىلع نكي مل هيلع ةمألا عايتجا نإو -هنع هللا يضر- ركب

 رصق يغبنيف نيكرشملا عم الإ داهج -هيلع هللا تاولص۔- هنامز يف ناك امو :هل تلق

 )٦٣(. ةيآلا :رونلا )١(

 )٢( ةيآلا :ةبوتلا )١٢٠(.

 )٣( ةيآلا :حتفلا )١٦(.

  



 ٢١٥ ۔ہس ثوحبلا

 .هريغ ىلع ليلدلا مدعل هيلع داهجلا
 :ىلاعت لاق ،نيكرشملا لاتق هيف تبث ايك يغبلا لهآ لاتق لاعت هللا باتك يف تبث دق :لاق

 حيتتل انينمت يملاع امه دخيتتب نيقاتهتيب وخيت ارثا ةهزنلا ينتعن )
 عمجأ دقو 3"هه كيطيقملا بم هل نإ 1ً لدا اهتيب اوخيصآت تم نيك رت ةلإ :نت
 .هاوس امع ةيافك هللا مالك يفو ثكلذ ع فلسلاو ةباحصلا

 نوكي عضوم يأ يفو ةيافك ضرف مأ نيع ضرف وهأ داهجلا بجو اذإف :هل تلق

 ؟ةليسو

 نع طقس ضعبلا هب ماق اذإ هنأ ىنعمب ةيافكلا ضورف نم لصألا يف هنإ :ليق دق :لاق

 مم قرف لكنم رقت الو ة( ے اوبفنيل َنوثمْوُمَلا ےراگامَو ا :ىلاعت هلوق ليلدب نيقابلا

 نأ وهو { هيلع هبوجو نيعت نم ىلع نيع رغرف نوكي دق هنأ ال ا 0 نيزلا ق وُهَمَمََيَ ةفياط

 هلو ةقر ركع ُهَلاَفَح نكلا ل :ىلاعت هللا لاق ددعلا يف هودع نم فصنلاك هب بطاخملا نوكي
 723 هنأ

 ودلعي فلأ مكنت نكي نإو نينئأم اولتي ةرياص ة ةئأَم مكني كي نإَق اًفَعَص اَمَعَص مكيف ت

 . َبريَصلآ عم 7 هللا نذإب

 لدي هنع داز ام فيفختب ةرابعلا موهفمو ،بوجولل ديدحتلا اذه نأ ىلع ةمألا تعمجف

 عسي ال هنأ ىنعمب نيع ضرف مهلاتق ناك نيرشعلا داهج مهيلع بجو اذإ ةرشعلاف ،كلذ ىلع

 لهأو هسفن نع ءرملا عافد نإ :يحبصلا لوق ىنعم وهو ةيافك ضرف هنأب اقلعت هكرت مهدحأ
 قح يف نينثا نم رثكأب ددعلا نوكي ال ثيحب هبوجو عضوم يف كلذك وهو ،نيع ضرف هتيب
 .ةليسو وهف كلذ ادعامو ىلاعت هللا باتك يف هب حرصملا هنأل دحاولا

 نأل ؛شويجلا يف ييس الو قيقحتلاب ودعلا نم ددعلا ةفرعم رذعتي يبرو :هل تلق
 .ابلاغ نكمي ال كلذ يف ةجحلا وه نوكي نمب هيلع عالطالاو ودعلا ةلخادم

 )١( ةيآلا :تارجحلا )٩(.

 )٢( ةيآلا :ةبوتلا )١٢٢(.

 )٣( ةيآلا :لافنألا )٦٦(.



 ٢١٦ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 ىلإ عجري هنأ ىلع لد ام هللا باتك يف نكلو ،اذه يف ارثأ ظفحأ ال انأو ملعأ هللا :لاق

 لو ج :ىلاعت لاق ال الإو بجو مهيلثم مهوأر نإف سةدهاشملا دنع رابتعالاو "!رزحلا ىنعم
 ."ه رتألا ف رْشغَرَتَنَلَو ها دل اريثك .م ۔ے رأ

 ىرخاو ولا لييكس _و لتقت ةمف اتقتلا نيتشف ىق ةياء كل ناكدق ٨ :لاعت لاقو > : ذم
 صم

 .م وم .ررم وقم < صس
 ."ه +آكبنم ررضتي ذيباتلو نيملا أت هجتنت مُهتنَري ةزؤاك ٠٥ ٠

 اوناك دقو "مهفعض يأ مهيلثم ذئموي نيكرشملا اوأر نيملسملا نإ :نيرسفملا ضعب لاقو

 مزلي نم دح يف مهوأر اذإ مهلاتق ىلع مهءرجيل كلذك مهايإ هللا مهارأ امنإو ،مهلاثمأ ةثالث

 ؛هنم الوق حصأ الو اذه نم تبثأ عضوملا اذه يف اهجو ىرأ الو ،هنع رارفلا زوجي الو هداهج

 دحأل هدجن مل بيرغ ثحب هنكل اعطق هيلإ ليبس الو امتح داهجلا ضرف لطبي هنع لودعلا نأل

 .ملعأ هللاو .انئاهقف نم

 نم ةدعو اددع ودعلا فصنك اونوكي نأ بوجولا طارتشا يف ءاهقفلا لوقو :هل تلق

 ؟هيلع عمتجي ام وه مأ ةنسلا نم مأ باتكلا نم هتوبث نيأ

 نم برحلل ذختي امم يهف ةدعلا امأو ،هيلع لد ام ددعلا يف ىضم دقو ،ملعأ هللا :لاق

 صاصرلاو عفادملاو قافتلاو حامرلاو فويسلا نم حالسلاو لبإلاو ليخلاك هتالآو هبابسأ

 هب حرصي مل نإو لقعلا هابأي ال هجوو لحم هلك كلذ ىلإ رظنلا يف مهلوقلو ،اهوحنو ترورابلاو
 .ةنسلا يف

 وأ نيقفت يوذ ىلع ايشام هفيسب جراخلا دحاولا ةأرجف هيف عيضاوملا فلتخت ايبرو

 صوصخمب ال مهنم لك لاغتشال ضعب اهضعب ىلع عومجلا ةمحازم دنع ةأرجلاك ال نيسراف

 صاصرلاو تورابلا نم كئلوأل ناك ولو كلانه ةربتعم ةدعلا ةرثك نوكت ال امبرف ؤهنيعب

 .ةعقولا كلتل يفكي ام ءالؤه دنعو لابجلاك

 .رزجلا :(أ) يف ) ( ١

 )٤٣(. ةيآلا :لافنألا )٢(

 )١٣(. ةيآلا :نارمع لآ )٣(

 



 ثوحبلا ٢١٧

 يل رهظي ام حص نإو ،ربتعي الف هيلع هنم ىوقأ قفتلا لهأ ىلع هفيسب محتقملا ناك يبرو
 الإ ةيآلا رهاظب اسكمت مزلت ايبرف كلذك ةدعلا نكت مل نإو فصنلا ىلع دادعألا توتسا نإ هنإف

 .هريغ رظنلا بجوي ام صوصخ يف

 ةئيهلا يف ةفصانملا يف مهلوقك اذه ىلع ةدايزلا نم رثألا ضعب يف دجوي امو :هل تلق

 .مهسفنأو مهباودو مهليخ اهب ىقست يتلا ةينآلا يف هب ليق ىتح بورشملاو موعطملاو

 اذهف هتيب ىلع هفلختسي ةقث دجي ىتح جورخلا مزلي ال هنأ يدنكلا خيشلا هاكح اميفو

 ؟ههجو ام هبابو

 يف سيل هنإف رثأ يف كلذك هب ليق نإو هيلع عمتجي امم سيل هنأ يدنعو ملعأ هللا :لاق

 كلذ ربتعا له يرعش تيلو ‘تبثي ال كلذك هقالطإب لوقلاو ،عامجإ الو ةنس الو هللا باتك

 - ةباحصلل ناك الهو ،هنودجي الو سوسملا رمتلا نودوزتي اوناك ذإ هباحصأو ةي ك يبنلا

 ؟ةدرابلا لاوقألاو ةثعلا طورشلا هذه لثمب مهيلع هللا ناوضر

 ةريثك انافج هل نأ ملعي نم داهج نع اهنم لكأي ةنفج هل سيل نم رذعب لوقلا زوجي لهو
 ؟ةدعم برشلل رولبلا نم احادقأو

 فلختسي نأ دعب الإ هتجاح وأ ةراجت يف جرخي ال نأ رفاسمل لقع وأ عمس يف جلو لهو

 ولو سجورخلا نع اللعت لاهجلاب صاخ وه مأ مامإلا ةيامحو مالسإلا راد يف مهو هلهأ ىلع ةق

 رثألا عاديإ ىلإ عاد يأو ،كلذك سيل هنكلو هيلإ لوسرلا دشرأو هيلع هللا هبنل كلذ هللا ملع

 ىلاعت هللا ليبس كولس نع للعتلاو طبثتلا ريغ اهف ىودج ال يتلا طورشلا هذه لثم حيحصلا
 .هتحت لئاط ال هب

 ”؟هب فيلكتلا تبث نم ىلعو ؟ةفيرشلا تايآلا كلت يف داهجلاب بطاخملا نمو :هل تلق

 رح لقاع غلاب لجر لك ىلإ هجوتم هب باطخلا نأ اهيلع عمتجملا ةنسلا يف تبث دق :لاق

 .ازجاع الو اكرشم الو ادبع الو انونجم الو ايبص الو ةأرما مزلي الف ،رداق ملسم

 ردخلاو جرعلاو ىمعلاو مرهلاك اقلطم ضرملاو فعضلا :يهو ةيندب ةلعل امإ زجعلاو

 )١( ب ( نم تطقس )



 ٢١٨ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 .اعيمج ةعناملا ماقسألا عاونأو

 نينثا نم رثكأ لاتق همزلي ال دحاولاك ةيمكح ةدعاقل امإو

 هعوجر دح ىلإ هلوع همزلي نم ىلع ةقفنلا مدعو نيدلا : يهو ةيلام ضراومل امإو

 .اهيلإ ةجاحلا تعد اذإ ةلحارلاو دازلا مدعو

 ضيرم هدنع نمكو ،جوزخلا نم هايإ امهدحأ وأ نيدلاولا عنمك :ةيجراخ بابسأل امإو

 رفاسملا مزلي ال هنإف رفسلاكو ،ةكله وأ اعايض هكرتب هيلع فاخيو هايإ هيفكي نم دجي الو هب موقي

 .ءاوس رفاسملاو ضيرملا مكح لعجف ضيرملاب يحبصلا ههبش دقو ،ررضلا دوجول

 ؟نيروذعملا ءالؤهل رذعلا تبث نيأ نمف :هل تلق

 اًلكيزلآ لعالك ىضرملا لَعالَو ءامكضلا لعل ل :لاعت هلوق يف كلذ تبث دق :لاق

 ووُغَع هاو ليس نم كينيخُشلا لع ام لوسرو ةيأوخَصت ادإ رح موقيام ودج

 .ه كت

 كلذكو ،نيروذعملا ءافعضلا نم مه نيناجملاو ةنامزلا لهأو ديبعلاو نايبصلاو ءاسنلاف

 الو جَرَحعَتَكَلَلَعَرَيَل إ :لاقف رخآ عضوم يف ركذلاب ىلاعت هللا مهدرفأ دقو ،جرعلاو يمعلا

 .ىلاعت هللا باتك نم اهب لوقلا قبس دق ةيمكحلا ةدعاقلاو "ه جرح ضيرملا لعاي جرَح جت لالع

 اليل لعالَر ل :ىلاعت هلوق يف ةفيرشلا ةيآلا هذه يف اهركذ تبث دقف ةيلاملا ةقفنلا امأو

 مداع نأل رهاظ ةقفنلا هذه يف هدازو رفاسملا زاهج لوخدو م " رح ے روتف ام روذج

 . .ةقفنلل دجاو ريغ دازلا

 الو % :ىلاعت هلوق يف تباثف يشملا نع زجعو ةقشملا تدعب ذإ ةلحارلا مدعب رذعلا امأو
 ص م , ت مهنع هس حع1 > او أوأرت ه هتلع ۔ے لمح 1 ثبت الت ق هلم ) ل رآ م ادا ١ےرز لا لَع

 )١( ةيآلا :ةبوتلا )٩١(.

 )٢( ةيآلا :حتفلا )١٧(.

 )٣( ةيآلا :ةبوتلا )٩١(.

  



 ثوحبلا ٢٩

 . َنوقِفْياَم اوذجمالا انَرح عمدلا

 مهعوجر ىلإ ةقفن ةلوع مهمزلي نملو ةلحار وأ اداز هريغ وأ مامإلا مهاطعأ نإف :هل تلق

 ؟مهرذعل اليزم كلذ نوكيأ

 مدعب قلعت دق رذعلا لوصح نأل كلذ ىلع لد ام ةفيرشلا ةيآلا يفو يدنع اذكه :لاق

 اذإ مامإلا نم كلذ بلط بوجو ىلع ةفيرشلا ةيآلاب لدتسي نأ زوجيو ،ريغلا نم كلذ لوصح

 .مزلي الف ةليسو هنوك رهظألاو ،هلوصح اوجر

 ؟هتوبث نيأ نم نيدلاب رذعلاف :هل تلق

 كلذك هب حيرصتلا دجأ الو هيلع مهتملك تقبطأو ءاهقفلا لاق اذكه ملعأ هللا :لاق

 نم داهجلا نأ ىلع هيف مهدامتعا ناكو عبتم رثأو لوبقم لوق نكلو ،ةنسلا نم الو باتكلا نم

 :روهشملا ثيدحلا يف تبث امل حصألا يف اهيلع مدقم وهف دابعلل قح نيدلاو ىلاعت هللا قوقح

 بوجو نم اعنام ارذع اهب ةمذلا ناهترا ناكف دابعلا قوقح نم الإ يزجت ةبوتلا نإ»
 .داهجلا

 نأ هلأ هؤاضق لاحلا ين هنكمي مل اذإ هيلع دهشأو هنيدب ىصوأف لام اذ ناك نإف :هل تلق

 ؟هيلع الو هل ال مأ هيلع مأ جرخي

 .نيد وهو "افلس ذخأ دق ةني منلا نا هديؤيو اذه ىلع جرخي نأ هل نإ :رثألا يفف :لاق

 ةمئألا ةارش ىلع الو ي يبنلا ىلع يتأت نأ زوجي الو نيد هيلعو -هنع هللا يضر- رمع تامو
 فلأ اتئامو فلأ افلأ نيدلا نم هيلع ناك ريبزلا نإ :حيحصلا يفو ،داهجلا نم مهعنمت ةلاح

 هموزلب لوقلا زاوج نم يدنع دعبي الو ريبزلا نب هللا دبع هنبا هاضق ىتح هيلع نيدلاو لتقو
 مهسفنأل ةعابلا مهنأل مزاللا نم مهيلع داهجلا نإف ةمئألا ءالوه لاحب الالدتسا هذه ةلاحلاو

 .جورخلا نم عنمي ارذع نيدلا سفن ىري نمل افالخ ىلاعت هللا ليبس يف

 )١( ةيآلا :ةبوتلا )٩٢(.

 .هجيرخت قبس )٢(

 نأ ناوفص قيرط نم )٣٥٦٦( ةيراعلا نيمضت يف :باب ،تاراجإلاو عويبلا :باتك يف دواد وبأ جرخأ )٣(
 .'ةنومضم ةيراع لب ،ال» :لاقف .؟دمحم اي بصغأ :لاقف نينح موي ًاعردأ هنم راعتسا ةي هللا لوسر



 .٢٦٢ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 نيدلا بحاص هل نذأ وأ هئاضق ىلع نمؤي ءيلم نم هب قثي نم هنيدب لفك نإف :هل تلق

 ؟جورخلا يف

 رظنيلف اظفح ال اسايق لصفلا اذه يف قبس ايك هيف فالتخالا زاوج نم ىرعتي الف :لاق

 الو ادحأ هنيدب لفك ال و لام هل نكي مل نإو داهجلا نويدملل حيبي هجو نم لهف :هل تلق

 ؟هيف نيدلا بر هل نذأ

 يف كلذ همزلي هنأ يدنعو هسفن نع "عافدلا عضوم يف هل كلذ نإ :ليق دق معن :لاق

 .هبوجو عضوم

 كلذك هدلب نع عافدلا هيلع نيع ضرف هنأل ؛هتيبو هلهأ نع عافدلا عضوم يف كلذكو

 وأ دلبلا لهأ نوك لمتحيف هريغب ةيافكلا لصحت مل نإ اييس الو ،دعبي مل هموزلب ليق ولو زوجيف
 رظنلا يف كلذ حصي الو ررضلا نيعتب عافدلا نع مهرذعيف لق ولو نيد نم نولخي ال مهرثكأ

 .رهظأ عيمجلا ىلع هبوجوف
 ؟هل كلذ زاوج ىلع رثألا يف صن نم لهف :تلق

 :هصن ام .بابللا ١باتك يف كلذ دجوي معن :لاق

 وأ انويدم ناك لتاقي نأ دحأ لكل زئاج :لاق ؟ىرت فيك دلبلا ودعلا لخد نإف :تلق

 .هظفلب ىهتنا .هدلاو هرك ولو راش ريغ وأ ايراش نويدم ريغ

 هنأب هيف لوقملا هسفن نع عفدلاك بوجولا عضوم يف هموزلب لوقلا الإ هيلع دزن مل نحنف

 .هلصأ ىلع قاب ضرفلاف اعم هريغو هسفن نع عفد هذه يفو نيع ضرف

 يحبصلا كلذ ىكح هموزل عضوم يف هيلع بجاولا نم وهف هلام نع عفدلا ناك نإف
 َ .ديعس يأ خيشلا نع

 .هيف ريخم وه :ليقو

 )١( عفدل ا :ةخسن يف .



 ثوحبلا ٢٢١ ٠

 دمحم يبأ خيشلا نع اذه يكحو هلايب هسفن يدفي نأ هل نأل همزلي الو عفدلا هل زوب

 .'بابللاه باتك يف كلذب حرص انويدم ولو زاج هلام نع عفدلا ىلع مزع نإف

 ؟هدلب نع جراخلا ي عافدلا ناك نإف :هل تلق

 .رخآ دلب نع اعافد جورخلا دلب لهأ ىلع سيل هنإ :ليق دق :لاق

 .دحاولا دلبلاك عفدلا يف اهلك نايع نإ :ليقو

 ل نيد هيلع نم جورخلا مزليأ هب مكحو يناثلا لوقلا اذه مامإلا ىأر نإف :هل تلق

 ؟هضقي

 ىلعو ،هفالخ زوجي الف هيلع عمتجملاك نوكي هيف فلتخملا يف مامإلا مكح نإ ،معن :لاق

 .هب ةيصولاو داهشالا عم هنم ىضقي ام لاملا نم هل ناك نإ نيدلا عم جورخلا همزليف اذه

 .هيضقي ام هل نكي مل ولو لاح ىلع نيدلا عم جورخلا هل زوبيو

 .هدلب نع عفدلا ين هموزلب ليق اك اقلطم نيدلا عم همزلي كلذ نإ :رخآ لوق يف جرخيو

 همكح نم اذه تبثيأ ءافو هل نكي مل ولو نويدملا جورخب مامإلا مكح نإف :هل تلق

 ؟هعابتا ةيعرلا مزليو

 يف ةيعامجإلا لئاسملاك راص هب مامإلا مكح اذإف يأر عضوم هنأل يدنع اذكه :لاق

 .هبوجو

 ؟ال مأ عفدلا اذه نم عضوم يئ نيدلاب داهشإللاو ةيصولا نع رذع هل لهف :هل تلق

 عفدلا هل زاج هنع زجع نإف ،هيلع بجاولا نم هنإف هل ةعاطتسالا عم هنم رذعي ال :لاق

 .دهشي ملو صوي مل ولو

 ،داهشإلاو ةيصولا عطتسي ملو هسفن نع عفدلاب لغتشاف هلتقيل دحأ ماق ول كلذ لثمو

 لاغتشالو عفدلاب هلاغتشال ردقي مل نإو همزل ةيصولاو داهشإلا ىلع وه ردقو دلبلا يشغ نإف

 لاح يف امأو كلذب رذعلا هل ناكو عفدلا هل زاج مهدنع ةيصولاو مهل داهشإلا نع سانلا

 .كلذك ةيصولاو مزال داهشالاف هدلب ريغ ىلإ هجورخ



 ٢٦٢٢ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 ؟ةيلبلا لوزن دنع هريغك

 زاوجلاو عنملاب لوقلاو هلمشي فالتخالاف ،رثألا نم هب حرصملا يف هب ليق اذكه :لاق

 هيلع بجح هنأ ىلع لدام ثيدحلا يفو رصاق رظنو &فيعض بهذم هرذعب لوقن ١ نكل .همعب

 ةيعر هللا هاعرتسا نم» :ةني يبنلا نع يوري امل هسفن نع عفدلا هيلع بجي ايك هتيعر نع عفدلا

 .كلذل ةردقلا عم مقي مل نإ كلاه هنأ ىلع لدف "ةنجلا حير مشي مل مهنع دذي ملو مهطجي ملف

 مامإلا ىلع وهف ًانويدم ولو هدلبو هلهأو هسفن نع عفدي نأ دحأ لك ىلع "نأ تبث دقو

 .ةمامإلا كرتي نأ باوصلا نم ىرأ ال ينأ ىلع "يدنع اميف رفكي ةردقلا ىلع هكرتبو ؤبجوأ

 نم قلخلا ذاقنإ ايهبر ىلع بجاولا نم ناك نيمهرد ببسب هتنامأو هللا رمأ كرتيو ةيعرلا عيضيو

 .هبوجو عضوم يف كلذب هيلع مكحلا زوجيو ،ايهب ةكن

 ةيامحلاو ةيعرلا نع عافدلا يف زوجأ مامإلل وهف هلام نع عفادي نأ نويدملل زاج اذإو

 .كش الو ةيمالسإلا كلاملل

 يأر ىلع وأ عامجإف اعامجإ نإ هيلع عافدلا بجو اذإ اضيأ هلثم اذه يف مامإلا ريغو

 . لزانملا تفلتخا نإو هبسحيق

 ؟هيف لوقلا ام امهدحأ وأ جورخلا نم اعنم اذإ نادلاولاف :هل تلق

 .جرخي نأ هلف عافدلا يف ايه يأر ال هنأ لوقلا رثكأ :لاق

 .هيلإ جورخلا هلو هيف ايل يأر الف اضرف داهجلا ناك نإ :ليقف داهجلا يف فلتخمو

 .رذعي داهجلا نع اهبو مزلأ يهف ةرضاح ةضيرف ايهتعاط نإ :ليقو

 نب لقعم قيرط نم )٢١٥٠( حصني ملف ةيعر يعرتسا نم :باب ماكحألا :باتك يف يراخبلا هجرخأ )١(
 ةحئار دجي مل الإ ةحيصتي اهطحي ملف ةيعر هللا هاعرتسا دبع نم ام» :لوقي يي يبنلا تعمس :لاق راسي
 .اةتحلا

 نم ام» :ظفلب )٣٢٦٤( رانلا هتيعرل شاغلا يلاولا قاقحتسا :باب ناميإلا :باتك يف ملسم دنع ءاجو

 .«ةنجلا مهعم لخدي مل الإ حصنيو مهل دهجي ال مث نيملسملا رمآ يلي ريمأ
 .هنأ :(ب) يف )٢(



 ثوحبلا ٢٢٢٣

 .ريحم وهف الإو جورخلا همزليف هب داهجلاو ةلودلا ماوق نم ناك نإ هنأ يدنع نسحيو

 .لضفأ دوعقلاف هريغب داهجلا يف هنع ىفتكي نمم ناك نإ :لاقي نأ زوجيو

 تبأ نإف اهنذاتسا » :هل لاقن ةدلاو هل نإ :لاق نم ةت يبنلا در ةلاحلا هذه لثم ينو

 .”«تاهمألا مادقأ تحت ةنجلا نإف دعنان

 املو ءاهنذإب الإ جورخلا نم هعنم -هللا تاولص- هنأ تبثي تبثي ملو داهجلا يف ةثراح لتق دقو

 ملو كبأ ل ةنجلا يف ةثراح ناك نإ هللا لوسر اي :تلاقف تيي يبنلا ىلإ همأ تءاج دهشتسا

 يف ةثراح نإو ،نانج نهنإ ةثراح ما اي :لاقف .عنصأ ام ىرتسف كلذ ريغ ناك نإو نزحا
 .حدم ةملك خب خبو ،"«ةئراح اي كل خب خب» :لوقت يهو تعجرف ىلعألا سودرفلا

 ةليسو وأ ضرف يف عافد وأ داهج يف اقلطم هل جورخلا زاوجب لاق نم لدتسي اذهب لعلو

 وأ اهضرم نيعت ولف هيف ايهيلع ةرضم ال جورخلا نوكب كلذ عم هدييقت راتخأ نكل ،هاعنم ولو

 نمم امهريغ قح يف اذكو يدنع دوعقلا همزل هريغ ايهب مئاق الو ايهجئاوحب مايقلا نع امهزجع
 ررضلا نإف "ه ررشلا يلؤأرتَع ل :ىلاعت هلوق ةفيرشلا ةيآلا مومع هلمشي اذهو ،هب مايقلا همزلي

 هللاو .مالسإلا يف رارضإ الو ررض ال هنأل رذعلا حضاو نم هلك هب مايقلا همزلي نمبو هسفنب

 .ملعأ
 ؟ناعون امه مأ ىمسمل نايسا عافدلاو داهجلاف :هل تلق

 ىلعأ نإو فرعت تاقبط لضفلا يف هلو عاونأ نم هتحت امل لماش مسا داهجلا نإ :لاق

 ةزعمو قحلا راهظإ الإ هب داري ال ناك ام هدنع اهبرقأو هلل اهاضرأو اهفرشأو هيف هوجولا

 مهتياكنو مهناخثإو هلهأ نيهوتو رفكلاو ملظلاو داسفلا قحمو نيدلا رانم ءالعإو مالسإلا

 ضرتفا يذلا وه كلذ ىلع لاتقلاف ءايلعلا ىه هللا ةملكو ىلقسلا اورفك نيذلا ةملك نوكتل

 . .هيلع سفنلاو لاملا لذب

 .كلام نب سنأ قيرط نم )٣/ ٥٦٨-٥٦٩( ناهبصأ يثدحم تاقبط» يف خيشلا وبأ ظفللا اذهب هجرخأ )١(

 )١٠٥٩٠(. مقر ٧/ ٢٣٦٢-٢٦٢٣ «ناييإلا بعش» يف يقهيبلا هجرخأ )٢(

 )٩٥(. ةيآلا :ءاسنلا )٣(



 ٢٦٤ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 ازلامَت ق ليقو أوُشَكات ن ر :ذلا َمَلَعيلَو { :ىلاعت هلوق ين روكذملا عافدلا وه :يناثلا هجولاو

 ني رقأ هموب رفني مه مكتتتأل الات تمت ت ارلاق رحتنا وآوتاليم ى ولي
 لتاقملاف ،لوألا داهجلا نع ةبتر هرخأتل ةفيرشلا ةيآلا هذه يف عافدلا ركذ رخأ دقف "ه ننكيإلل

 بلج وأ ةرضم عفد نم هسفنب هصخي ءيشل ال هنيد زازعإل هلل هسفن عئابلاك ال هسفن نع
 .ةحلصم

 هئادعأ تبكو ىلاعت هللا ةاضرمل ضحملا داهجلاو مئاهبلا ىتح هلمعتست ةرورض عافدلاف

 ءاملعلاو ةمئألاو ءافلخلاو راصنألاو نيرجاهملاو ءابقنلاو لسرلاو ءايبنألاو ةكئالملا نأش وه

 نيب ب قرفلا نايبل هيف لوقلا انب درطا امنإو كلذ ليصفتب ليطن الو ،ناسحإب مهل نيعباتلاو

 ؟غفدالؤلَو ج :ىلاعت هللا لاق بجوأ هب مايقلاف رضأ عافدلا كرت نوكي دق نكل ،نيداهجلا

 ."ه نكلا تدحتل يتبيرهكت شل
 ىلع دبعلاو رحلاو ريقفلاو ينغلا ىلع بجاو هعفد نإ دلبلا ودعلا ىشغ اذإ :ليق اذهلو

 اضيأ لوق ىلع ءافو هل نكي مل ولو نويدملاو لوق

 .الصأ داهجلا باب يف ةفصلا كلتب يذلا نويدملاو دبعلا ىلع كلذ بوجوب لئاق الو

 نويدملاو رحلاك دبعلاو ينغلاك ريقفلاف لكلا ىلع نيع ضرف هنوكل اذه يئ هب :ليقو
 .ىلاعت هللا نم اضرف كلذ بوجو عضوم يف هسفن نع لتقلا عفد مهنم لك ىلع نأل ؛رسوملاك
 هسفن نع اعافد لوتقملل ةداهشلا تتبث نإ يرحلابف "اديهش هلام نود لوتقملا :ثيدحلا يفو

 نم ضعب وهف داهجلا سنج نم عون الإ لصألا يف وه امو هلصأب داهجلا نم عونلا اذهل اقاحلإ

 )١( ةيآلا :نارمع لآ )١٦٧(.

 )٢( ةيآلا :ةرقبلا )٢٥١(.

 نم )٤٤٨( ءادهشلا ةدع يف :باب ،داهجلا :باتك سابع نبا قيرط نم -هللا همحر- عيبرلا مامإلا هجرخأ )٣(

 .سابع نبا قيرط
 :باتك ف ملسمو )٢٤٨٠( هلام نود لتاق نم :باب ثبصغخغلاو ملاظملا :باتك يف يراخبلا هاورو

 .)(٩ ٣٥) .مدلا ردهم دصاقلا ناك قح ريغب هريغ لام ذخأدصق نم نأ ىلع ليلدلا :باب ©ناميإل ١

 .اديهش وهف هلام نود لتق نم » ظفلب ورمع نبا نع امهالك

 



 ٢٢٥ ثوحبل أ

 نإف "ناسنإلاو سرفلاو ةقانلا ىلع ناويحلا لومش عاونأ نم هتحت ال لماش سنج كلذ ذإ هلك
 روجلاو ملظلا فكو هلهأ ةيوقتو مالسإلا ةزعم راهظإو مهلالذإو ةاغبلا ماغرإ عفادلا هب ىون

 قحل دقن ايلعلا يه هللا ةملكو ىلفسلا اورفك نيذلا ةملك نوكتل ىلاعت هللا دابع نع داسفلاو

 .لوألا داهجلاب ةبترملا يف عافدلا

 اذه ىن انل دارمب سيل هنكل اضيأ هلزانم فلتخت يبرو ناسللاب ناك ام ةجرد داهجلا ىندأو

 .هيف مالك الف عضولل

 هناحبس هللا رمأل الاثتما هلاتقو ودعلا ىلع جورخلا نأ ىلع لدي اذه كلوقف :"هل تلق

 ؟عافد نيملسملا ىلع جراخلا ودعلا لاتقو ،داهج

 .عضاوم فالتخاللو ،لاجم يأرلل هيف نكل ،اذكه :لاق

 ؟اذه يف روكذملا فالتخالا لحم نيأف :هل تلق

 .دلبلا نع عافدلا موزلب ليق دق :لاق

 .ةيرقلا نع :ليقو

 .هلك رصملا نع :ليقو

 ؟رصملا دح امو :هل تلق

 لخدتف ‘دحاو رصم نيرحبلاو نايع نإ :رخآ لوق يفو ادحاو رصم اهلك نامع نإ :لاق

 رضنلا نبا رصملا ديدحت يف هاكح دقو ،ابابللا» باتك يف كلذب حرص ،لوقلا اذه ين نيرحبلا

 ةايسملا لاوأ ةريزج ال عضوملا اذه يف نيرحبلاب ىمست يتلا يه ءاسحألا نإ :اولاقو هريغو

 اهدنع نيرحبلاب ةريبك ةريزج باحسك لاوأ :؛سوماقلا» باتك يفو .نيرحبلا "[نآلا]

 ىضتقمب اضيأ اهمكح اهقحلي نأ زوجيف نيرحبلا نم اهنإف هلوق رهاظ ىلعو ؤلؤللا صاغم
 .هب حرصملا وه لوألاف الإو ةغللا

 ىلع مأ بيترتلا ىلع وهأ رصملا وأ ةيرقلا وأ دلبلا نع روكذملا عافدلا بوجوف :هل تلق

 )١( نم تطقس )(.
 .نآلا اهلعلو ،نأل ةطوطخملا خسنلا يف (؟) .



 ٢٦٢٦ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 ؟قااطإلا

 هيلإ ةجاحلا تقو يف قالطإلا ىلع اذكه هموزلب :ليقف :اضيأ هيف فلتي امم اذهو :لاق

 .ليصفت ريغ نم

 .بيترتلا ىلع لب :ليقو
 .بيترتلا ىلع وهف الإو قالطإلا ىلع وهف عيمجلل ادصاق مصخلا ناك نإ :ليقو

 ؟ههجو امو روكذملا بيترتلا اذه امو :هل تلق

 نم كلذ مزلي مل هعفد ىلع رداق وهو هنيعب صخشل ادصاق مصخلا ناك نإ هانعم :لاق

 نإ اذكو ،هتيرق لهأ مزلي الو ،هدلب لهأ كلذ مزل هعفدل فكي مل نإف ؤدلبلا لهأ الو هرضح
 .ةيرقلا لهأ مزلي الو مهسفنأ ىلعف دلبل انيعتم مصخلا "ناك

 .مهتيرق لهأ ىلعف مهعفدل دلبلا لهأ فكي مل نإ :ليقو

 .لوقلا رثكأ وهو ىرخأ ةيرق نع اعافد جورخلا ةيرق لهأ مزلي ال :ليقو
 ىرقلاو نادلبلا لهأ نم مهيلي نم ىلعف اهنع عافدلل ةيرقلا لهأ فكي مل اذإ :ليقو

 .هلك رصملا ىلع يتأي ىتح "ال قافآلاو

 ودعلا ناك نإف ءاعيمج رصملا لهأ ىلع ابجاو هاريف بيترتلا بجوي ال نم :لوق يفو

 .بيترتلا مزلي الو حصأ لوقلا اذهف هلك رصملل ايصخ

 .رظنلا يف حصأ بيترتلاب لوقلاف طقف ةيرق وأ دلبل يصخ ودعلا ناك نإو

 ؟اذه ريغ يأرلا يف حصي لوق نم عافدلا يف لهف :هل تلق

 قحلل دايقنألا نع عنتماو هملظ ىلع رصأ اذإ نايع يف رابج لك نإ :ليق دق .معن :لاق

 عفدف هدانعو هروج ةلازإو هملظ عفدل هنأل ؛اعيمج رصملا لهأ ىلع بجي عافد هلاتقف همكحو

 هملظ اذه نأل ؛دشأ وه لب ملظلا عوقو هنم فوخملا جراخلا مصخلا عفدك قحلاب عقاولا هملظ

 .(ب) نم تطقس )١(

 .ةطوطخملا خسنلا يف اذك )٢(

  

 



 ٢٢٧ س ثوحبلا

 .دشأ عقاولا عفدب ةيلبلاو عقي نأ فوخ كاذو عقاو

 لاق ملعلا لهأ نم قافتالا هبشي اذهب لوقلا اذه نأ ىلع لد ام يحبصلا لوق اذه ينفو

 ةماع نع كلذ ظفحن انإو اهودعل داهجلا مكح يف دحلاولا دلبلاك نامع نإ :قافتالا هبشي ايف

 - ديعس نب دشار مامإلا يأر نم اذه ناكو عافد اهداهج نإو مهنم هللا ءاش نم الإ ملعلا لهأ

 .هظفلب ىهتنا .هنامز يف هعبات نمو -هللا همحر

 نإ :لاق عافدلا يف الوأ هلوق بتر فيك رظناف ،عافد هلك نايع داهج نأ ىلع لد ام هيفو

 معأ يه ىرخأ ةدعاق حضوأ ىتح كلذب فتكي مل مث ،اهودعل داهجلا مكح يف دلبلاك نايع

 نأ ىلع هقالطإ رهاظب لدف عافد اهداهج نإو :لوألا ىلع قسنلاب افطاع لاقف ىلوألا نم ربكأو

 .روصلا عيمجل لماش وهف هلك عافد نايع داهج

 يتأي ال عافد اهداهج نإو :هلوق نإف هانعم يف اذه نم حضوأ لوق نم لهف :هل تلق
 ؟كلذ ريغ ىلع لوانتلا

 نعو :يحبصلا ةلأسم راثآلا بابل» باتك نم كانهف هيف ديزملا تدرأ نإف معن :لاق

 ؟رثألا هفصو ام ىلع هيلع بجو نم داهجلل ةيعرلا ربج هل له مامإلا

 وأ راكنإلاو برحلا لهأ نم هودع ىلع اجراخ وه ناك نإ افالتخا كلذ يف نأ يعم :لاق

 مزلأو بجوأ مهحلاصم ىلع مهربجف هيلع جورخملا وه ناك نإو ،رارقإلاو ديحوتلا لهأ نم
 .رهاظلا حالصلا هيف مهل ناك اذإ

 جورخملا وأ جراخلا ةلزنمب اذه ىرتأ كًابلغتم اكلام نايع يحاونب دحأ ناك نإو :هل تلق
 ؟هيلع

 جورخلملا ةلزنمب اذه لعجي ارصم نايع ىري نم لعلو ائيش هيف ظفحأ ال ،ملعأ هللا :لاق

 ىهتنا .نيملسملا لوق هريغو اذه يف يلوقو جراخلا ةلزنمب هلعبجي اراصمأ اهلعجي نمو ،هيلع

 .بلغتملا كلاملل وأ مامإلل هيف ةراشإلا تناك نإ هيلع جورخملا ةلزنمب اذه هلعجي هلوقف

 ىلع جراخلا ةلزنمب لزن دق هنأل نيهجولا دحأ يف عافد رابجلا كلذ لاتق نأ تبث دقف



 ٢٢٨ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 نركت نأ ليوأتلا حيحص يف زوجي ال نكلو كشالو عافد مامإلا ىلع جراخلا لاتقو مامإلا

 ارصم نايع ىري نم نأل ؛هنودب ميقتسي ال ىنعملا نأل ؛مامإلا ىلإ الإ ةعجار ةراشإلا كلت

 ىلع بجوف ،هيلع جورخملا ةلزنمب عضوملا اذه يف مامإلا ىري اقلطم اعافد اهداهجو ادحاو

 اك عافد داهجلا اذه نأ ىريو رصملا ضعب ىلع هملظب بلغتملا رابجلا اذه داهج نايع لهأ

 ريسفت حصي اذهبو هانلصأ ايك هعبات نمو ديعس نب دشار مامإلا هيلع قفتا اميف دارملا وهو هانررق
 ةلزنمب مامإلا نوكي لوقلا اذه يف يأ جراخلا ةلزنمب اذه لعجي اراصمأ اهلعجي نمو :وه هلوق

 ةلزنمب مامإلا لزن عافد لاتقلا نأ لوألا يأرلا يف ناك ايب نكل ةقيقحلاب جراخلا وهو جراخلا

 .هيلع جورخملا

 عافدلا رصم لك لهأ مزلي الف راصمألا ةلزنمب ىرقلا تلعج امل يناثلا يأرلا اذه يفو

 مسا هلمشي الف داهجلل جراخلا ةلزنمب ًاضحم اداهج مامإلا نم جورخلا ناك رخآ رصم نع
 .همكحالو عافدلا

 امم هنأ مهوتي ايبرو ًالهاستو ًاحاست اراصمأ اهلعجي نمو :هلوقب هترابع يف نإو اذه

 .راصمأ اهنأب اهيف لئاق الو دحاو رصم ناميع نإف ،سبتليو ماهفألا ىلع لكشي

 هللا دنع ملعلاو نظن اميفو هب الهج الو هيلع عمتجملا لصألل افالخ اذه هلوق سيلو

 اهلعجي نمو ةرابعلا صيلختف عماجلا مكحلا ةلعل هيبشتلا ةدارإ ىلع اذه هلوق لمحي اينإو ؤىلاعت

 ىرخأ ةيرق نع عافدلا ةيرق لهأ مزلي ال هنإ :لاق نم لوق ىلإ ةراشإ اهمكح ين ةريثك راصمأك
 اذه يف داهجلل جراخلا مكح مامإلل لعج اذهلو مكحلا اذه يف رصملاك ىرقلا تلعج دقف

 .عضوملا

 رصملا نع جرخ ام فالتخالا اذه لمشي نأ نيد وأ يأر يف كدنع جرخي لهف :هل تلق
 ؟نيح يئ اعافد ىمسي نأ زوجيف

 ىلع ءاليتسالا نم هباحصأو يي هللا لوسر هيلع ناك ام متملع دقو يدنع اذكه :لاق

 .ةعساشلا ميلاقألاو ةديعبلا راصمألا

 رصم ىلع ىغب وأ راطقألا كلت نم رطق ىلع مئاق ماق ول هنأ لقن وأ لقع يف غوسي لهف
 عافدلاو هيلإ جورخلا سانلا اومزلي الو هوكرتي نأ هنع عافدلل هلهأ فكي ملف راصمألا نم



 ثوحبلا ٢٦٢٩

 كرت راصنألاو نيرجاهملا نم هعم نمو بلاط يأ نب يلع عسي ناك له يرعش تيلو

 .نايفس يبأ نب ةيواعم اهيلع مهملاس ول ماشلا نع عافدلا

 ةكمو هدهع يف اولخدو اوملسأ دق اوناكو ةعازخ هب تناعتسا امل ةي يبنلا نع تبث دقو

 مهرصنل جرخو نيملسملا رفنتساو 7 مكرصنأ نإ ترصن ال » ج لاقن ةرفاك ذئموي

 .يغبلا نم مهذاقنإو

 كلذب هيلع ءاعدلا بجوتسي ال ذإ بوجولا ليلد مكرصنأ مل نإ ترصن ال :آي هلوقف

 » وه مهنع يغبلا فكو مهتناعإو مهذاقنإو نيمولظملا رصنو هكرتو كلذ لعف يف ريخ وه نم

 جراخلا يف عافدلا بوجو ليلد وه كلذل اهلوح نمو ةنيدملا لهأ رافنتساو ،عافدلا ىنعم نع

 .هيلإ جورخلا مامإلا ىأر اذإ مامإلا كلم نع اجراخ ولو رصملا نع

 &©بجوأ هنع عفدلاف مالسإلا ةيار تحتو ،مامإلا ةيامح يف رصملا كلذ ناك نإف

 يحالطصا رمأ وه اينإ نايع رصمب مهديدحت نإ :انلق .نارصم ةنيدملاو ةكم نأ ىلع مهعامجإلو

 ىلع ةبوجألا يف مهنم ةلئسألا تناكف ،ابلاغ اهريغ يف ماكحألا مهل زجي مل نايع لهأ نأب يرع
 .اذه

 ىمسيال هنأ امأو اقلطم داهج وه امنإ ةكم يي يبنلا [حتف] نإ :لئاق لاق ولف :لاق

 الإ ببس ريغ نم ةكم لهأ لاتقل جرخ ول -هيلع هللا تاولص- هنإ لوقي لب ملسم ريغف اعافد
 يمه هللا ةملكو ىلفسلا اورفك نيذلا ةملك نوكتل نيدلا رون راهظإو نيكرشملا قيحمت ضحم

 مهذاقنإو مهتناعإو ةعازخ رصن وهو رخآ ثعاب اذه عم هيلإ مضنا الو ضحم داهج وهف ايلعلا

 داهج وهف اضيأ اعافد ىمسي نأ زاج هب ةناعتسالاو هيلإ مهنم ةياكشلا دعب يغبلا لسالس نم

 يمثيهلا هازعو !بعك ينب رصنأ مل نإ هللا ينرصن ال» :ظفلب ٧/ 0٣٤٣ )٤٣٨٠( هدنسم يف يلعي وبأ هاور )١(
 نبا ايهقثو دقو :لاق .ةشئاع نع هيبأ نع شيج نب ماشه نب مازح نع ىلعي يبأل ٦/ ٢٣٧ عمجملا يف

 . حيحصلا لاجر هلاجر ةيقبو نابح

 .وهو :(ب) ين )٢(

 .قايسلا اهيضتقي ةدايز )٣(



 ٧ج يليلخلا ققحملا ةبوجأ .

 .ةكم حتفل اببس ناك ةعازخ رصن نإ :ليق اذهو ،اعم عافدو

 مل نإو رصملا ريغ يف داهجلا موزل ىلع ليلد هيف الهف ضحم داهج هنأ تبث ولو :هل تلق
 ؟اعافد نكي

 .هب هرمأو ة يبنلا لعف نم هتوبثل كلذ ىلع هب لدتسي ام هيف نإ :لاق
 هيف زوجي عافد لك نأل ؛اضيأ عافدلا يف هتوبث ىلع ليلدلا وهف داهجلا يف اذه تبث اذإو

 نهو فرعت اذهبو هيف رييختلا مدعل ىلوأو تبثأ وه لب داهجلا باب يف زاج وأ مزل ام مزليو
 .رثألا يف كلذك هركذ رثك نإو رصملا ريغ يف مزلي ال داهجلا نأب لوقلا

 ةكم ىلإ هب ماقو تيي يبنلا هب رمأ يذلا داهجلا اذه :لاقو اذه يف ضراع نمو :هل تلق

 ؟هباوج امف ةليسو نوكي نأ لمتحم اهريغو

 داهجلا تايآ نإف هلوسر ةنسو ىلاعت هللا باتك هدري دساك يأرو دساف ليوأت اذه :لاق

 ولوأ الو نوفلخملا نذأتسا امو طق ةنيدملاب داهج يف لزنت مل ةميظعلا عراوقلا كلتب ةدراولا

 زوافملا عطقو ةديعبلا نكامألا ىلإ جورخلا اومزلأ نكلو ،طق برثيب داهج نع دوعقلا يف لوطلا
 .كلذب مهيلع ةنحملا تمظعف ةبعصلا

  

 هرنتع تدحب نكتلو ًلوشتأَل ادصاق اقَسَو ابرق امسَرَع ناك ؤ ل :ىلاعت هللا لاق
 نكامألا نم اهبارضأو كوبت ةازغ يف مهلاح نم ملع ايك رفسلا مهيلع قش كلذلو ""ه ةقشلا

 .مالسلاو ةالصلا لضفأ اهنكاس ىلع ةفرشملا ةنيدملا نع اهدعبل رصملا نع ةجراخلا

 رصملا يف عافدلاو داهجلا ىلع ربجلا زاوجب رثألا يف حيرصتلا دجوي لهو :هل تلق

 ؟هريغو

 مامإلل نإ :لوقو :لاق .«بابللا» باتك يف "يموغرلا ةلأسم نم هصن اذهو معن :لاق

 هيلع يغابلا هودعل رفظأ مهل هربج يف ناك اذإ مهيلإ جاتحا اذإ لاتقلا ىلع ةيعرلا ربجي نأ لدعلا

 ناك وأ ،هلبق امدقتم مامإلا وأ مامإلا ىلع اجراخ رصملا يف ودعلا ناك ،هرصم ريغو هرصم يف

 )١( ةيآلا :ةبوتلا )٤٦٢(.

 )٢) .مغر ةدام برعلا ناسل هاركإلا وهو مغرلا ىلإ ةبسن



 ١ ثوحبل _ ٢٣١

 ةمالعللو .ىهتنا يراشلا ريغو يراشلا ىلع كلذو مدقتم يغابلاو ءودعل اجراخ مامإلا
 .ملعأ هللاو .اذه رثكأ ىلع لد ام ىحبصلا

 بزح نم ةعامج داهج نمحرلا ءايلوأ نم دحاولل زوجي له ريرقتلا اذه دعبو :هل تلق

 ال لتقي هنأ ىريو مهيلع رفظلا وجري ال وهو ىلاعت هللا ليبس يف اداهج سفنلل الذب ناطيشلا
 .ةلاحم

 .عضوم ريغ يف ةي يبنلا باحصأ نع كلذ تبث دقو معن :لاق

 نيع ةيرس طهر ةرشع يك هللا لوسر ثعب : لاق ٠ )يراخبلا حيحص ف تبث ام اهنمو

 &۔هنع هللا يضر- باطخلا نب رمع نب مصاع دج يراصنألا تباث نب مصاع مهيلع رتأو
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 م ل اقي ليده نم يحلا اوركد ةكمو نافسع نب عصوم وهو ةادحلاب اون اك ادإ ىتح اوقلطناف

 هباحصأو مصاع مهآر املف .مهراثآ اوصتقاف مار مهلك لجر يتئام نم ابيرق اورفنف نايحل ونب

 ال قاثيملاو دهعلا مكلو مكيديأب انوطعأو اولزنا :مهل اولاقف موقلا مهب طاحأو دفدف ىلإ اوءاجل
 .ادحأ مكنم لتقن

 انع ربخأ مهللا رفاك ةمذ يف مويلا لزنأ الف هللاو انأ امأ :ةيرسلا ريمأ تباث نب مصاع لاقف

 "بيبح مهنم قاثيملاو دهعلاب ةثالث مهيلإ لزنف ةعبس يف ايصاع اولتقف ،لبنلاب مهومرف كيبن
 لاقف مهوقثوأف مهيسق راتوأ اوقلطأ مهنم اونكمتسا املف رخآ لجرو ةنثدلا نباو يراصنألا

 هرورجف ىلتقلا ينعي ةوسأل ءالؤه يف يل نإ مكبحصأ ال هللاو ردغلا لوأ اذه :ثلاثلا لجرلا

 .هولتقف ىبأف مهبحصي نأ ىلع هوجلاعو

 راصنأل نم الجر نوعبرأ : ةياور يفو الجر نوعبس مهو ةنوعم رئب ب احصأ كلذكو

 ىلع هودمتساو اوملسأ دق مهنأ اومعز نايحل ينبو ةيصعو ناوكذو لعر لإ نيع يبنلا مهلسرأ

 يبأ قيرط نم )٤٠٨٦( :هنوعم رئبو ناوكذو لعرو عيجرلا ةوزغ :باب يزاغملا :باتك يف يراخبلا هاور )١(

 .فرصت اهيف فنصملا ةياورو ةريره

 .ىحل اوركذ :يراخبلا دنع (٢)

 )٣( .بيبخ :يراخبلا دنع `



 ٢٣٢ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 تبث دقو "آعيمج اولتق ىتح مهولتاقف مهب اوردغف نيدلا مهوملعيل مهلسرأ :ةياور يفو
 نيعبس اوناكو ةي هلا لوسر مهثعب نيذلا ةازغلا مهو مورلا اهب طاحأ يتلا ةيرسلا ثيدح يف

 يف ةريهش مهصصقو مهريغو ةحاور نب هللادبعو رفعج لتق ىتح اييظع اعمج اولتاق الجر

 ."هريغو «عرشلا نايبه باتك

 رادجلا لهأك ودعلا نم ريثكلا مهنم ليلقلا لتاقي نيملسملا ةمئأ تناك كلذكو

 هلا ليبس يف مهباصأ امل اونهو ايف مهريغو دوعسم نب ىدنلجلاو ىيحي نب هللادبعو سادرملاو
 .نيرباصلا بجي هللاو اوناكتسا امو اوفعض امو

 خيشلل افالخ ةعامج الو درفم اهنم عنمي الف ةعيفرلا ةلزنملاو ةميظعلا ةجردلا يه هذهو

 نإف ،ءيشب سيل )ه ةَكْنبَلألي ركيرنب اوقلت الو ل :ىلاعت هلوقب هجاجتحاو ةكرب نب دمحم يأ

 .ةقيقحلا ىلع كلاهب سيل قوزرم يح ديهشلا نإو ةكلهتلا ىلإ ال ةنجلا ىلإ هديب قلم دهاجملا

 ةيمستلا هقحلت ديهش لكف اكاله لتقلا ىمسي ناك نإو ضمنهج ىلإ ةيدؤملا ةيصعملاب ةكلهلا امنإو
 انهاه داري ال هنكل )ه ,ةَهََو اَلإكلاَم ءيَم لكل :هلوق ليلدب كلاه وهف يح لكو ،كلذب
 ىلع ةقفشلا باب نم وه اينإ بالكلل ارزج اونوكي نأ بحأ ال :رثؤملا يأ خيشلا لوقو ،كلذ
 اوضترا دقو ىلوأ مهب مهو ملعأ دابعلا حلاصمب هلوسرو هللاو افالخ دعي الف ريغ ال نيملسملا

 لاق دقو هلك كلذ نم ربكأ هللا ناوضرو سودرفلا ةنجب اهل اعيب لاومألاو سفنألا لذب مهل

 ."'اهبحاص اهيلع لتقي رئاج ناطلس دنع لاقت قح ةملك داهجلا لضفا» :ةي هللا لوسر

 )١( ...ةنوعم رئبو ناوكذو لعرو عيجرلا ةوزغ :باب ،يزاغملا :باتك يف يراخبلا هجرخأ )٤٠٩٠(

 ديهشلل ةنجلا توبث :باب ،داهجلا :باتك يف ملسمو )٤٨٩٤( اوناك مهنأو كلام نب سنأ قيرط نم

 ماشه نبا ةريس يف ءاجو .الجر نيعبس )٢٠٤/٣(: نيعبرأ يف ...ورمع نب رذنملا ةي هللا لوسر ثعب

 .هباحصأ نم الجر

 .لجر فالآ ةثالث مهنأ ةريسلا يف يذلاو ٢٠٤ ص ماشه نبا ةريس رظني )٢(
 .اوباصأ :(ب) يف )٣(

 )٤( ةيآلا :ةرقبلا )١٩٥(.

 )٥( ةيآلا :صصقلا )٨٨(.

 .هجيرخت قبس )٦(



 ثوحبلا ٢٣٢

 نأ ىري وهو ةلدرخ لتق داهجلا لضفأ :۔هنع هللا يضر- لديز نب رباج ءاثعشلا وبأ لاقو

 .ملعأ هللاو .هلتاقو ةلدرخ لتق دقف هب لتقي ةلدرخ لتاق

 اعيمج لاملاو سفنلاب بجي داهجلا نايب يف :يناثلا لصفلا

 دعب هب دبعتي قح نم لاملا يف لهف بجاو سفنلاب داهجلا نأ ررقت ايب ملع دق :هل تلق

 ؟كلذ

 يف فلتخي هنأ ملعأ الو سفنلاو لاملا يف ةكرتشم ةضيرف داهجلا نإ :ليق دق معن :لاق

 .كلذ

 ؟ىلاعت هللا باتك يف اذه ىلع ليلد نم لهف :هل تلق

 ؤ مُكيْشنأو مكيؤمأي اوثهنجو الاكثَر اناخ اورفنا ل :ىلاعت هللا لاق .معن :لاق
 . هك ےر و 7 وُمَلَمَت رشنا إ مُكَلْرتَح و».۔ د د ولأ ليبس

 هلوتيرو هلي ةونم (ل ملآ باتع ن ركييشررج لع هكلذأ لمارنماء بلا امي ل :ىلاعت لاقو
 ." ة ولتت غك نإركلرزعركلد كميشنأوركلوتأيهقاريع فني

 تيتأو ى ة هسشنأو رومأب اوثهجشَمَم ارثماءكمنلاو لوسرلا نكت { : لا اعت ل لاقو

 ."هك ے مم تلآ مه كت كح .7 وتلا

 زييونأي ارثهنج لآ اريك هق لوشر تكخ مهدَتتمي تونلَحْْن " :ىلاعت لاقو
 .و ًدوُهَمَتَياراكَوَل اح > 1 لق لا ق : ولامو هللآ ليبس يفمتهَشنأَ

 دنع ةرد مظعأ من مهسفن هنأو او ميلومأيوت هللأ ليبس ى ادذَهَجَو اورَجاَمَو اوثماء َتينَلا ا :ىلاعت لاقو

 )١( ةيآلا :ةيوتلا )٤١(.

 )٢( ةيآلا :فصلا )١٠-١١(.

 )٣( ةيآلا :ةبوتلا )٨٨(.

 )٤( ةيآلا :ةبوتلا )٨١(.



 ٢٢٣٤ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 ."اه ةلتلا رهكيزأك وتا
 هنلا مهل كي منؤمأو رتمهثنأ كبيمؤنلا كم فرشل هق ةي ل :ىلاعت لاقو

 هبوجو ىلع لد ام ةفيرشلا تايآلا هذه يفف "اه رولَقو ةنو نولُئقيَف ولأ ليسم يف ےرولينقي

 .اعيمج لاملاو سفنلاب

 ؟هلاح يف نوكي فيك ،هلايب جورخلل هسفن حمست مل نمف :هل تلق

 كلذب هللا باتكو هقاقش ميظعو هقافن نم كلذ نإف هلام يف كالهب هلالض يف هرشب :لاق

 .دهاش

 ونل اولؤأ كتدتتس ملوشر مم اوثهنج هق اونيع نأ روش ترأ ايو ل :ىلاعت لاق
 الْرُمَم مريولف لع يطو فلاوَحلا عَم ارنركمي نأي وشر( 1 نكاد ااو هني ه
 ."« ( تيرفتنب

 عمافوكي نأي اوشر هايأ مشو كتؤدتَنَم ييلا ليرلاامك :لاعت لاقو
 5 لف ممتي مْشَعَجَر ادإ مثكتلي كونذتتي ( ةوثلتيال مت زر لع هنل عبر لاحلا

 تورث ش ةلوشرو ٌمُكَلَمَع ه ُهَلآىَرَتَسَر "سرا ني رم هللأ انأَبت ذف مكحت مؤت ذل اوز

 تلقن ادإ مكلت قايدوشيحيَس ث تومت رننكامي و ةتلاتلا لع اا

 توثيكتم اؤاك امي ارج منهج رهامو نشي مهتي ةبنعاورعأت ةمتع اوشرتشل مينلإ
 .ث

 دوعقلاب ينغلا ناذئتساب ىرت ايك ميظعلا ديعولا اذه قلعت دقو ءاينغألا مه لوطلا لهأف

 بونذلا مئاظع نم ةريبك جورخلا نع هراذتعا نأ ىلع ليلدلا وهف ،منهج رانب ديعولا ىلإ هادأف

 .هباقع ميلأ نم هللا ذاعم رانلا ىلإ هلعافل ةدئاقو ڵبرلا طخسل ةبجوم

 اوذ ح . 2

 )١( ةيآلا :ةبوتلا )٢٠(.

 )٢( ةيآلا :ةبوتلا )١١١(.

 )٣( ةيآلا :ةبوتلا )٨٦-٨٧(.

 )٤( تايآلا :ةبوتلا )٩٢٣-٩٥(.



 ٢٣٥ ثوحبلا

 .ةقباسلا تايآلا كلت رثكأ يف سفنلا ىلع لاملا ركذ مدق ةيزم يألو :هل تلق

 يرجلاب يل فيكف 8نايبلاو يناعملا يملع نم ءيش يف تسلو ،هباتك رارسأب ملعأ هللا :لاق

 .ناديملا اذه يف

 داهجلا بجي ال يتلا ةدعاقلا هنأل امإ لاملا ركذ مدق :لوقأف هيف يل هجوتي ايب تعنق نإو

 .اهب الإ ابلاغ

 .ةلحارلاو دازلا دادعإب ةبهألا هب ينتعي ام لوأ نإف دهاجملا نم هب مايتهالا مدقتل امإو

 نأب اناذيإ هب مامتهالا ديزمل مدقف دشأ اهيلع قافنإلاو حشأ لاملا لذبب سوفنلا نأل امإو

 .اهلك هجوألل لمتحم هنأب لوقلا زوجيو ڵبوجولا يف سفنلا ىلع مدقم هب رمألا

 ترييمؤُمَلا كرم كرشأ هلا نإ إ :ىلاعت لوق يف لاومألا ىلع سفنألا ميدقتف :هل تلق

 ؟ههجو ام "ه( ةَتلاُمُمَل تي مكنأو تمست
 ؟لوآلا نيبو هنيب قرف نم لهو

 ىضتقم نع ترخأ وأ عضوم يف تمدق ىلاعت هللا باتك يف ةظفل نم امو معن :لاق

 .ةعانصلا لهأ اهفرعيو ةغالبلا اهبجوت ةدئافل الإ لصألا

 ىلع سفنلا ميدقت نأل ؛عضولا بيترت ىضتقم نع فلاخملا وه كانه لاومألا ميدقتف

 .عرفلا ىلع لصألا ميدقتك ةرورض مولعم لالا

 ىلع تنأ ميدقت نع ثحب الف هالومل كلم امو دبعلاو كيبأل كلامو تنأ :ليق اذإف

 نع رخؤم عبطلاب وهو عبات لاملاف كلم امو :هلوق ىلع دبعلا ميدقت نع الو كلامو :هلوق

 ةغالبلا نم لصفملا قبطو ارحملا باصأ يذلا وه انهاه لصألا ىلع هب نايتإلاف ،عوبتمل
 نم يهالو فرشأ الو اهنم زعأ ال يتلا سفنألل يرتشملا نأل امإو كلذل امإ سفنألا ميدقتف

 ىلع اهعم لاملاب دتعي مل هنأك هلك ضرألا كلمب اهنع ضوعتي الو بهوي الو عابي ام سنج

 .ةيعبتلا ليبس

 )١( ةيآلا :ةبوتلا )١١١(.

 )٢( .رحنملا وأ زحملا اهلعلو خسنلا يف اذك



 ٢٣٦ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 اهب ىنتعملا يه ةيلاغلا ةفيرشلا هتاذو ةزيزعلا كلت هسفن نأب همالعإو عئابلا ناذيإل امإو
 دلخلا راد يه يتلا هتنج نع اضوع هدنع ةلوبقملاو ،ىلاعت هللا دنع ءارشلاب ةدارملاو اهعيبب دتعملاو

 اهل اماركإ اهعم ضوعمو اهدعب لوبقم وهف هب نهتميو عابي امم هنوكل لاملاو "ميقملا ميعنلاو
 .اهرجأل ةفعاضمو

 .ًاناسحإو كبر نم افطل اهنأشب ةيانعلا مظعو اهب مايتهالا ةدشل سفنألا ميدقتف
 .ةغالبلا بيلاسأ نع جراخ يناعملاب لخم عضوملا اذه يف لاومألا ميدقتو

 هلوق يف هللا ليبس يف داهجلا يتظفل نيب سفنألاو لاومألاب ءيج ىنعم يالو :هل تلق

 يف لاقو ")ه هتا يليس يف مكيشنأو مضحيمأي اوهجو الاكْثَر اناخ اورفنا » :ىلاعت

 ةيلومآبرتأ ليس ى ادذهجَص اوزجاَو ل :لاقو ""ه مكيشآرزكلونأيقاريع تعني ل :اهربغ
 ؟سفنألاو لاومألا ريخأتو هللا ليبس يف ميدقتب ه متنأو

 .هعم هركذ بجيف داهجلا قلعتم هنآل ؛عضولا ىضتقم وه هللا ليبس يف ميدقت نإ :لاق

 هلوق نأ وهو ةفيرشلا ةيآلا كلت يف هيلع سفنألاو لاومألا ميدقتو هريخأت نع ثحبلا امنإو

 هاضتقم ناك امل للا لييَس ىف مكيس مكيتأي اوثهنجبو الاتْثَر اناق اورنآ ل :ىلاعت
 مدقف لاملاو سفنلاب قلعتم داهجلا ضرفو "مهأ هب ضرفلا قلعت ام ركذ ناك موزللاو باجيإلا

 نكمي ال يذلا فرصملا نايبل ه هلآ لييَس فإ :ىلاعت هلوقب عبتأو “)هب مامتهالا ديزمل امهركذ

 .ىنعملل ةلمكت هيف الإ ةضيرفلا اذه يدؤت نأ

 :هلوق نع سفنألاو لاومألا ركذ ريخأتب ةدراولا رخألا تايآلا ىنعم يف لاقي نأ زوجيو

 ليبسلا ركذ ناك هيلع ثحلاو داهجلا لضف ركذ اهاضتقم ناك امل هنأ : هتنأ لييَس يف

 )١( ةيآلا :ةبوتلا )٤١(.

 )٢( ةيآلا :فصلا )١١(.

 )٣( ةيآلا :ةبوتلا )٢٠(.

 )٤( .(ب) نم تطقس

 )٥( .(ب) نم تطقس



 ١ ثوحبل _ ٢٣٧

 الإ حدملا بترتي ال ذإ ؛هنأشب امامتها ميدقتلاب ىلوأو سوفنلا يف عقوأو مهأ هيف داهجلا حودمللا

 .ىنعملل اليمكت سفنألاو لاومألا وهو هب دهاجملا نايب هيلع بترو
 ةلحارلاو دازلا دجو نم ىلع جحلاك نوكيأ «سفنلاو لاملاب داهجلا بجو اذإو :هل تلق

 ؟قيرطلا نامأو

 ال ثيح ةحارلاو دازلا نادجوب ةعاطتسالا لوصح يفو هموزل يف جحلاك وه معن :لاق

 هبوجو مدع يفو \بجو اذإ ةلهملا مدع ين هفلاخيو هنم رذع ضرملا نأل ؛ندبلا ةحصو اهل ىنغ

 ال هنأ يفو جحلا قيرط فالخب فوخم هقيرط هنأ يفو ،ءاسنلاك هيلع جحلا بجي نم ضعب ىلع
 ضرف هنأ يفو ،توملا دعب هنع ةباينلا زاوج مدع يفو ،رذع ريغل ولو فلتخم ىلع هب ةيصولا بجي
 نوكي نأ الإ لدعلا مامإلا ةيار تحت الإ هبوجو يف فلتحم هنأ يفو نيع ضرف جحلاو ةيافك

 .ملعأ هللاو .نيع ض رف همزلي اعافد

 ىلإ مهيلع هقفني ام دجي مل اذإ هرذع نم نوكيأ ،مهلوع همزلي لايع هل ناك نمو :هل تلق

 ؟هعوجر دح

 .ىلاعت هللا باتك نم كلذب رذعلا دوجو ىلع لالدتسالا ىضم دقو معن :لاق

 اهنم لوانت نإف لوحلا ىلإ هلايعل ةقفن نم همزلي ايب ةلوغشم هلام ةلغ تناك نمو :هل تلق

 ؟اذه ىلع جورخلا همزليأ &ررضلا عوقو نم فاخ رفسلا زاهجل

 الو ةراجت نم الو ةعارز نم الو ةعانص نم هل نكي مل نإ هنأ رظنلا يفو "ملعأ هللا :لاق

 لوحلا مامت ىلإ ةلخلا دس هب وجري ام لايتحا نم الو هب فحجم ريغ نهر وأ عيبب لام لضف نم
 هلام لضف وأ هتنهم وأ هتراجت وأ هتعانصب عجر اذإ يفتكي ناك نمو ،هرذع نم كلذ نأ يدنعف

 .هيلع جورخلا بجو دقف هلايتحا وأ

 ولو هلصف روضح ىلإف ةبقاعتم لوصف يف ةيتآلا عفانملا نم هريغ وأ عرز هل ناك نمو
 .هباوص نم يأرلا يف جراخ ريغف ىلاعت هللا ىلع هقزر نايضو هعوجر دح ىلإ ةربعلا نإ :ليق
 هفرعي ايك ةباحصلا دمتعم هيلعو هلكوت قح هللا ىلع لكوت نم الإ هيلع ىوقي ال اذه نكل
 .ءيش يف كلذ نم ماوعلا سيلو مهتريس ىلع علطا نم مهتقيرط ءارقتساب



 ٢٣٨ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 ول ام هتيافك نع لضف ةثر وأ ةينآ وأ حالس وأ ةوسك وأ ناويح نم هل ناك نمو : هل تلق

 ؟جرخيو هنم عيبي نأ همزليأ هقحلت ةرضم ريغب جورخلا ىلع هب ردقل هنم عاب

 .رثألا يف كلذكو يدنع اذكه :لاق

 وأ ةيهقفلا بتكلاو ةينآرقلا فحاصملا نم هنع ينغتسي ام هدنع ناك نإف :هل تلق

 عيب همزلي له ،ةيرعشلا نيواودلا وأ ةلآلا بتك نم اهريغ وأ ةينيدلا مولعلا وأ دهزلا تادلجم

 ؟هجورخل جاتحي ام

 ةعلاطم وأ هنيح ف هيلإ قلخلا ةجاحل وأ هنيد رمأل اهنم هيلإ جاتحي امو يدنع اذكه :لاق

 كلذ ف سانلا لزانم فلتخت دقو "هنودب ىنغتسي ال ناك نإ هعيب مزلي الف هيلإ ةجاحلا تعد نإ

 . هربتعنلف

 همزلي نمل يفكي ام ةلغلا نم هعم ىقبي هلام لصأ نم نهر وأ عاب اذإ ناك نإف :هل تلق

 ؟كلذ همزليأ هلوح مامت ىلإ هلايع نم

 .كلذك هنأ يدنعو ليق اذكه معن : لاق

 همزليأ هلاح يف اهنودب هل ةينغ الو هلام سأر اهلعج لق مهارد هل تناك نإف :هل تلق

 ؟رذعيف لوصألا ةلزنمب نوكت مأ اهب جورخلا

 .يحبصلا كلذ ىكح نالوق ايهف نيهجرلاب هيف ليق دق : لاق

 ؟هرذع نم كلذ نوكيأ ،اهنم جيوزتلا ىلإ جاتحا نإف :هل تلق

 .جحلا ةلأسم يف هب ليق ايك فالتخا عضوم هنأ يدنعو ،ليق اذكه :لاق

 ناك اذإ نكل ،جحلا ةلأسم يف فلتخي ايك هيف فلتخي نأ ىسعو هموزلب ليق دق :لاق
 دقو ةداعإلا نع ىنغي ام هيف لوقلا ىضم دقف نيدب ناك نإف ،دارملا وهف نيدلا ريغب لايتحالا

 نيدلاو ةنايضلاو وزغلا نم كلذ هعنمي ملف )ةنومضم ةيراع داهجلل اعورد ةني ينلا راعتسا

 .اافلس ذخأ دق ةلتق ىبنلا نأ» :ثيدح يف هجيرخت قبس )١(

  



 ٢٣٩ س ثوحبلا

 .هيف رظنيف ملعأ هللاو .ىنعملاب ءاوس

 هيلع ةيعرلا ربج مامإلل زوجي اميف :ثلاثلا لصفلا
 مأ كلذ ىلإ جاتحا اذإ هللا ليبس يف داهجلا ىلع ربجلا هل زوجي له ،لدعلا مامإلاو :هل تلق

 ؟ال

 مهنيد ىلع ءانمأ سانلا نأل ؛ةارشلا يف ىتح كلذ هل سيل هنإ :ليق دقو ،ملعأ هللا :لاق

 .هللا قح نم وه امنإو مهيلع مامإلا قح نم داهجلا اذه سيلو ،مهيلع بيقرلا وه هللاو

 .امزال داهجلا ناك اذإ ةيعرلا رئاس نود ةارشلا ربج هل زوجيف :رخآ لوق ينفو

 .ابجاو ناك اذإ ةصاخ عافدلا يف اعيمج ةيعرلاو ةارشلا ربج زوجيف :ثلاث لوق يفو

 .رصملا ةيامحو مالسإلا ةثاغإو ودعلا ةياكن مهب مامإلا اجر اذإ هزاوجف :عبار لوق يو

 دقو ةدعو اددع ودعلا فصنك اوناك نإ عافدلا يف مهربج زوجيف :سماخ لوق ينو

 يف دجوي ال اذه لعلو ،ةوشرلا لوبقو عمطلاو ةنايخلاو فلخلاو ردغلا ضعب مهضعب نم اونمأ

 .ةيالولا لهأ ريغ

 عضوم يف داهجلا نأل ؛عافدلا ىلع ربجلا هل ايك داهجلا ىلع ربجلا هل نإ :سداس لوق ينو

 .هلعف ىلع ربجي رذع ريغل ضرفلا كراتو ةضيرف هموزل

 .هريغ رصم ىلإ جورخلا سانلا مزلي الو هرصم يف ناك نإ هل امم كلذ نإ :عباس لوق ينو

 ربج هل سيلف هودع داهجل يفكي ام ركسعلاو ةارشلا نم هل ناك نإ :نماث لوق يفو

 .نيملسملا لوق نم هلكو هرصن بوجول كلذ زاج الإو ةيعرلا

 ؟انهاه مامإلل هلعف زئاجلا ربجلا ىنعم امو :هل تلق

 ؟هكرتو هلعف هل لضفألا امهيأو ؟هيلع ليلد نم لهو

 .رذع ريغل هنع فلختملا ةبوقعو جورخلا مازلإ وهف ربجلا ىنعم امأ :لاق
 لشف الو رمألا يف نهو الو داسف نم فاخي ال ربجلا هكرتب ناك نإف لضفألا نايب امأو

 .كرت :(ب) يف )١(



 .٢٤ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 .ىلوملا نيد يف طوحألا هنأل ىلوأ ربجلا كرتف ةيعرلا عييضت الو ةلودلا يف

 نالطبو ةلودلا لالحمضاو رمألا داسف ىلإ ىدأ ولو اقلطم ريجلا كرتب لوقلا امأو

 ىلإ رظنلا يف مهل سيلو قهاش ىلإ قهاش نم مهنيدب نورفي نيذلا ءاهقفلا داهز لوق وهف ةمامإلا
 داسف نم هيف اوعقو ام نأ مهنع باغ دقو قساب عرف الو خسار لصأ ةيمالسإلا ةلودلا ةماقإ

 .هلهأو مالسإلا ىلع رضأو هنم اوبره امم مظعأ ةلودلا

 ةيمالسإلا كلاملل طبضلاو ةلايإلا يف رظنلا لهأ هيلإ ةاعدلاو ىلاعت هللا رمأب ماوقلا امأو

 جيوعتو كلملا ماظن لالحنا ىلإ كش الو دؤم هنأل ؛هنوري الو كلذ نوتأي مهف ةلايإلا ميظعب

 الإ هل ىدصتي الو هنسحي داكي ال لئاهلا ماقملاو ليلجلا مكحلا اذه لثم نكلو "لدعلا قيرط
 ريغب دهدهلا جرخ امل 7 هيلع- ._ دواد نب ناميلسك ةميظعلا بصانملاو ةيلعلا تاماقملا لهأ

 .)ه نيش نطنشي ىتَتأَيلواشَتحذاَأ آائييكاكاتَع هبرل » :لاق هرمأ

 ابو هب كنظ ايف نيفلكملا ريغ نم وهو ريطلا عم تابوقعلا يف هتلاح هذه تناك نمو

 نأ زاجتسا امل دابعلا ىلع فيفختلا يف داهزلا ةقيرط كلس ولو ،نيفلاخملا ةاصعلا يف هنم نوكي

 ةميظعلا ةبيحلا نم وهو هرمأب الإ رشحلا نوكي الو ،نوعزوم مهف ريطلاو سنإلاو نجلا هل رشحي
 .هرهقو مهيف هتلايإ مظعل هنع فلختلا نع دحأ رسجي ال ثيحب

 يف ةودقلا مه هلسرو هللا ءايبنأو كلانه هيلع ىنثأ دقو ،كلذب هللا هفصو فيك رظناف
 .ءيش لك

 كوبت ةوزغ يف هنع نيفلختملا ةثالثلا ين ةلي هللا لوسر نم ىرج امب تعمس دقو

 مهرجهب سانلا رمأو مهرجهف ةيمأ نب لالهو عيبرلا نب , ةرارمو كلام نب بعك مهو

 ."تبحر امب ضرألا مهيلع تقاض ىتح مهئاسن لازتعابو

 وهف داهج يه امنإو اعافد ةازغلا هذه تناك امو ،عجوأو هذه نم مظعأ ةبوقع يأو
 .اعيمج عافدلاو داهجلا يف كلذ زاوج ىلع ليلدلا

 )١( ةيآلا :لمنلا )٢١(.

 )٢( ...كلام نب بعك ثيدح :باب ،يزاغملا :باتك يف يراخبلا هجرخأ )٤٤١٨( .ةبوتلا :باتك يف ملسمو

 هيبحاص و كلام نب بعك ةبوت ثيدح :باب )٤٧ ٩( .ليوط ثيدح يف



 ١ ثوحبل ٢٤١

 . يبنلا جورخب ةثالثلا ءالؤه نع ةيافكلا تلصح دقو ةيافك ضرف داهجلا نإ مث

 ولو فلختملل ةبوقعلا زاوج ىلع لدف كلذب مهرذعي ملف مهنم هب موقآ مئاق يأو ،هباحصأو

 . هريغب ةيافكلا تلصح

 ىضتقي اذهو هنع ضرفلا طقس دقف هريغب ةيافكلا تلصح نم نأ :رثألا دعاوق ينو

 تبث دقف هيلع ةبوقعلا تزاج امو كلذل مامإلا مهاعد اذإ ةليسولا ف ىتح ةبوقعلا زاوج

 .بيرغ ثحب هنإف لمأتيلف هيف ربجلا ىنعم

 اهب هل دوهشملاو ةسايسلا رومأ يف مدقملا وه -هنع هللا يضر- باطخلا نب رمع ناك دقو

 .هدي نم ةردلا عضي ال ناكو

 ىروشلا [باحصأ] ةتسلا قانعأ برضب هرمأ تولملا ضرم ف وهو هتلايإ ميظع نمو

 مكح دعب مكحلا بلطي هيلإ ءاج يذلا قفانملا لتق اهلثمبو ،ثالث ىلإ ةمامإلا ىلع اوقفتي مل اذإ

 نب رصانو ”رفيج نب انهم :نامامإلا ناك دقو ‘كلذ يف لوسرلا نذأتسي نأ ريغ نم ةلي يبلا

 .نأشلا نم ايهه ايب تملع دقو ةسايسلا يف ىلوطلا ديلا مهل نايع لهأ يف "دشرم

 .همصخ هيلع يوقو هتملك تنهو الإ طق مامإ هيف لهاستيو اذه كرتي ال هنإ : ةلمجلابو

 هيلع ءيرججيو هتبيه طقسي كلذ نأل لزعلل الهأ ناكو "مزحلا ةعاضإب مسوو زجعلاب فصوو

 .همصخ

 مزليأ هبذكو هقدص لمتحي اب رذتعاف جورخلا همزلآو مامإل ١ هرقنتسا نمو :هل تلق

 .قايسلا اهيضتقي ةدايز )١(

 ةعمجلا موي ةمامإلاب هل عيوب يرجملا ثلاثلا نرقلا ةمئأ نم دمحيلا نم رفيج نب انهملا لداعلا مامإلا وه ( ٢)

 نب كلملا دبع مامإل ١ هيف تام يذلا مويلا وهو نيتئامو نيرشعو تس ةنس بجر نم نولخ ثالثل

 نايعألا ةفحت :رظني .نيتئامو نيثالثو عبس ةنس رخآلا عيبر نم رشع سداسلا يف هللا همحر- يفوت ديمح

 ١/ ١٤٨.

 سيمخ خيشلا ةمالعلل ًابيبر ناك ةبراعيلا ةمئأ لوأ يبرعيلا كلام نب دشرم نب رصان لداعلا مامإلا وه )٣(
 ريشك هنع ترهش نييلاغتربلا درطو دالبلا دحو م٤٢٦١ /ه٤٦٠١ ةنس ةمامإلا هيلع تدقع يصقشلا

 ةفحت :رظني .(م٩٤٦١) فلأو نيسمخ ةنس رخآلا عيبر نم رشاعلا موي -هللا همحر- يفوت تاماركلا نم

 ١٠٦. ص ةيطارقميدلا نايع ٢/ ٣. نايعألا

 



 ٢٤٢ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 ؟هرذعي نأ مامإلا

 .ةنيب كلذ يف هيلع سيلو هلوق كلذ يف لوقلا نإ :رثألا يفو ،ملعأ هللا :لاق

 انئاهقف نيب لصفلا اذه يف ملعأ الو {ةاكزلا يف هب ليق يك نالوق هفيلحت يف زاج مهتا نإف
 .افالتخا

 .ةيعامجإ اهنأك ةلأسملا هذهف :هل تلق

 عنمي نكلو ،كلذب تلقل ىلاعت هللا باتك يف هريغ ىلع لدام توبث الولو ،ملعأ هللا :لاق

 :ىلاعت هللا لاق ميد هل نيبتي مل ام نيرذتعملل دوعقلاب ةنذإ يف ةني هلوسرل هل هللا باتع هنم
 .ه ري ذكلا س 7 و اوف ج س س دسب آ آ كلل نبت > > يح هل ت َن نز هل كلنَع ا اكع ٢

 بتاعي ام مبتدص هل نيبتي نأ لبق مهل دوعقلاب هنذإو مهترذعم لوبق لعج فيك رظناف

 لبق هنع وفعلا مدق نأ -هيلع هللا تاولص-هبر دنع هتلزنم ميظع ىلإ رظناو هلثمب ماليو هيلع

 وه لب كلذك سيل هنكل لحم باتعلاو ةمئألل ناك امل مزلي ام مهرذع لوبق ناك ولو باتعلا

 رهاظلا فالخب اوتأ اذإ ىوعدلا لحم يف مهنأل ؛مهل رذعلا قدص نيبتي ىتح هيف تبثتلا يغبني امم

 الإو هيلع عالطالا نكمي امم ناك نإ رذعلا هل نيبتي ىتح دوعقلاب مهل نذأي ال نأ هلف

 .ةيآلا رهاظب هب رومأملا وه لاوحألاو نئارقلاب لالدتسالاف

 رظناف هباتك ليلد نمو ىلاعت هللا لوق نم هنإف خايشألا نع اذه دجوي ال ناك نإو

 ءاهقفلا دمتعا هايإو ةلي هلعف نم تباثلا هنإف فيعضب لوألا سيلو دمتعت نيلوقلا يأ كسفنل

 ةيآلا يف هيلإ دشرأ ايك ةلايإلا مكح يف ىلوأو ةسايسلا باب يف عفنأو مزحأ هريغ نأ رهظ نكلو
 .ةفيرشلا

 نأ هل زوجي مأ عافد وأ داهجل مهرفنتسا اذإ ةيعرلا نيب ةيوستلا مامإلا مزلي لهو :هل تلق

 ؟ىرخألا كرتيو مهنم ةفئاط رفنتسي

 مهنم ءاشي نم ىلع رمأي نأ هلف ةيوستلا طارتشا مزلي الو كلذ يف رظنلا هل نإ :لاق

 هلوقب الدتسم يحبصلا ةمالعلا حرص هبو رثألا ي اذكهو ،حلاصملا بسحب نيرخال ١ كرتيو

 )١( ةيآلا :ةبوتلا ةروس )٤٣(.



 ١ ثوحبل _ ٢٤٢٣

 ح
 ى اوهتني ةَمبآط مهتي ةقرف ينكنمرَتَت الولف ةناك اوزنكل نونمؤملا اكامَو ل :لاعت ٠ و ے م س ح ِ ۔ س مم مم رت ے۔رس

 .هدعب نم ءافلخلا ىضم كلذ ىلعو ةي هلعف نم تباثلا وهو .ةيآلا ه نبزلأ

 هيزجيأ ،ةارشلا نم هنع جرخي نم ماقأف هلامو هسفنل داهجلا هيلع بجو نمو :هل تلق

 ؟هلاح يف كلذ

 كلذب لاق هريغب طحني ال ضرفلا نأل ؛جرخي نأ هيلعو هيزجي ال كلذ نإ :ليق دق :لاق

 الدب هنع هريغ جورخ يأرو مامإلا هرذع نإ :لوقن نكل -اريخ هللا هازج- يحبصلا ةمالعلا

 .ىلوألا ةلأسملا يف قبس ايك حلاصملا يف ارظن كلذ زاج حلصأ هنم

 نأ زوجي هلام يف ءيش كلذ دعب همزليأ ،هسفنب داهجلا نع رذع هل ناك نإ ينغلاف :هل تلق

 ؟هيلع هب مكحي

 ؟كلذ مامإلا ىأر اذإ فالتخالا نم ىرعتي ال نأ ىسعو كلذ يل نيبي ال :لاق

 ؟لوق نم مهريغو انباحصأ ةيف امو اذه نم ءيش ىلع لد ام لوصألا يف لهف :هل تلق

 اذه يف اهداريإب سأب الو كلذ ىلع لد ام يحبصلا ةمالعلا ةلأسم يفو ملعأ هللا :لاق

 :هنيعب اهظفل اذهف اهلك عضوملا

 لتقو ميرحلا ةحابتسا فيخو نايع رب يف تراصو نايع ىلإ ةاغبلا دونج مدق اذإو
 ؟مهداهج ىلع ةيعرلا ربج مامإلل زوبي له لاومألا بهنو ءاسنلا ىبسو سوفنلا

 نأ هل زوجي له ةلودلا هب موقي امم ائيش هدي يف مامإلا دجي ملو لاملا تيب مدع نإ تيأرأ

 ؟ضرقلا ليبس ريغ ىلع وأ ضرقلا ليبس ىلع ةلودلا ةنؤم ردقب ةيعرلا نم ذخأي

 هتلي ةنمو (ل يلأ يتمع تت ركييشززج لع كنذا زمارنماء يلا اني ل :ىلاعت هللا لاق دق :لاق
 ةاجنلا طرش هللا لعجف " ه () وتنك منكنيزكلنع ركد [كيشنآوزكيرمأي قاري فترئيجتر دشت
 باوثلا لين لعجو سفنألاو لاومألاب هللا ليبس يف داهجلاو هلوسربو هب ناميإلا باذعلا نم

 )١( ةيآلا :ةبوتلا )١٢٢(.

 )٢( ناتيآلا :فصلا )١٠-١١(



 يليلخلا ققحملا ةبوجا ج٧
٢٤٤ 

 .ه اوُحَمدآرآوتاريم يفاوثتت إ :لاقو كلذب

 بجاو نايع مويلاو سفنلاو لاملا يف بجاوو لقاع ملسم رح لك ىلع بجاو عفدلاف

 نأ مهيلع بجاوف نيرصانلا نم مايقلاب ةنوعملا ىلإو نيرصانلل جاتحا اذإ مامإلاو عفدلا اهيف
 .داهجلاو جحلا امهو سفنلاو لاملا يف ايهبوجو كرتشم نيتضيرف هللا لعج دقو ،هرمأ اولثتمي

 كلذ هل زئاجف هعفدو ودعلا اذه برح ىلع ربجي نأ نيملسملاو مامإلا رظن يف ناك نإف

 نم هيلإ نوجاتحي اييفو مهتنؤمب مايقلا يف مهحلاصمل مهيف هل دب ال ام مهنم ذخأي نأ هل زئاجو

 .لدعلاو قحلاب مهتلومح

 لاملاب هتعفادمف لاحلا بارخ هدارمو لاملاو سفنلل بلاط ودعلا اذه نأ يدنعو

 .نيملسملاو مامإلا رمأل الاثتماو الدعو اقح كلذ لعفيلف رداق لك ىلع مزالو بجاو سفنلاو

 .ىهتنا .ملعأ هللاو

 لصأ دهم نأ رهام هيقف نم هرد هللو همالك ليصأت يف رظناف اهلوطب انه "اهاندروأ دقو

 بتر مث داهجلا يف هجارخإ بجاولا يلاملا ضرقلا توبث نم ةفيرشلا ةيآلا قباطي ام ىلع ةلأسملا

 تبث ام هلمشيف داهجلا نم عون عفدلا نأل اهددصب وه يتلا عافدلا ةلأسم يف هزاوج هيلع

 .هتلمج يف هلوخدل هسنج يف صنلاب

 نم لئامحلاو نؤملا نم هيلإ جاتحي ام ذخأ ةيعافدلا ةلأسملا هذه يف يحبصلا زاجأ دقو

 الالدتسا داهجلا يف مهيلع هبوجو نم كلذ زاوج جرخو اهيلإ ةجاحلا تعد اذإ ةيعرلا لاومأ

 عون هنأ الإ ىلاعت هللا باتك يف ضزتفم ءيش صوصخلاب هيف ركذي عافدلا نأل ةفيرشلا تايآلاب

 هلمشي امم اذه نأ ىلع لدي كلذب هلالدتساو ،ررقت ايك داهجلا يف ةيلاملا ةضيرفلا تتبث دقو داهج

 .مهيلع ضزتفملاو هب فلكملا ةلمج نم وهف ةفيرشلا تايآلا ىنعم

 سفنلاب داهجلا نأ ىلع لدي اذهو :عمجملا يف لاق ،لوقلا اذه لثم نيرسفملا ضعبلو
 .عاطتسا ايب دهاجي نأ هيلعف نيهجولا ىلع عطتسي مل نمو امهب عاطتسا نم ىلع بجاو لاملاو

 )١( ةيآلا :نارمع لآ )١٦٧(.

 )٦٢( .(ب) نم تطقس



 ١ ثوحبل ٢٤٥

 ىمعألا نيب هيف قرف الف داهجلا ىلع رذع نم لمشي لصألا اذه نأكو :هل تلق
 . ءاحصأل ١ نم مهريغو ضيرملاو جرعألاو

 نعا عَرَح جيمكلالعالو رع تَكلََعَرَيل ل :لاعت هلوق دعب هب لوقلا حصي فيكو
 ؟"'ه عرتلا

 يف جرح نيورذعملا ءالؤه ىلع سيل ههجوف لوقلا اذه دايق ىلعو ،ملعأ هللا :لاق

 اهنم رذع ال اهلاحب ةيلاملا ةضيرفلا تيقبو مهب ررضلا دوجولو وزغلا نع مهسفنأب فلختلا

 اذهف "ه هلأ لييس ىف رشنتل كوعتت ءالؤنك رشنأتم ل :ىلاعت هلوق يف اهيلإ عيمجلا ىعد دقو
 .لوقلا اذه ىلع هيلإ وعدملا قافنإلا بوجو عضوم

 نم ةرشع ةماقإب دحاولا ينغلا رمأي نأ مامإلل زوجيف يأرلا اذه دايق ىلعو :هل تلق

 مامإلا جاتحا اذإ مهلحاورو مهتقفن همزليف هلام نم ةعسلا بسحب صقن وأ داز ام وأ لاجرلا

 .عافد وأ داهج يف كلذ ىلإ

 .رفعج نبا نع يحبصلا هاكح دقو لوقلا اذه ىلع يدنع جرخي اذكه :لاق

 ةلود يف نوجرخي لاجر ءابعأب موقي ريثك لام هدنع ناك نم نأ انظفح كلذكو :لاق

 .هظفلب ىهتنا مزاللا نم وهو كلذ هيلع نأ رفعج نبا عماج يف دوجوملاف ودعلا عفدل نيملسللا

 اهنإو هنايب قبس ايك ريغ ال داهجلا نم عون عفدلا نأل عفدلا ةلأسم يف انهاه هب ىتفأ نإ وهو

 اذهف مزال داهج لكو هيف نايبلا ررقت ايك هل هلمشي ام هل جرخيف هنع لئس ايب بيجملا ينتعي
 .لوصألا هيضتقت اك همكح

 ودعلل ىكنأو مالسإلل زعأ هب نيرخآ ةماقإو موق نم لاملا ذخأ مامإلا يأر نإف :هل تلق

 ؟كلذ لامعتسا هل زوجأ

 يف رظانلا وهو مهنم هذخأ زئاجلا قوف ذخأي مل اذإ لوقلا اذه ىلع يدنع اذكه :لاق

 )١( ةيآلا :حتفلا )١٧(.

 )٢( ةيآلا :دمحم )٣٨(.



 ٢٤٦ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 .اهيلع نمتؤملاو مالسإلا حلاصم

 كلذ ىلإ جاتحا اذإ ربجلاب ريمحلاو ليخلاو لبإلا ذخأ اذه ىلع هل زوجيف :هل تلق

 ؟زاهجلا لمحل وأ بوكرلل

 ءارك مهل هيلعو هنودب هنع ةينغ دجي مل نإ هزاوجب فلخلاو فلسلا نع رثألا ءاج دق :لاق

 .لودعلا رظنب لثملا

 داهجلا يف لاملا لذب نأل مهيلع هبوجو عضوم يف مهل ءارك الف كلذ مهمزل نإ :ليقو

 .ءاوس لاومألا مكح يف اهريغو ناويحلاو هيلع ردقي نم ىلع بجاو عافدلاو

 .تبثو زاج اهنم ءيشب مامإلا مكح نإف ةثالث لاوقأ يهف هلك كلذ نم عنملاب :ليقو

 الإ هدجي ملف هموقل وأ هباودل ماعط نم هعافد وأ هداهج يف هيلإ جاتحا ايف :هل تلق

 ؟هب عنصي ام شيجلا ىلع كلذب ررضلا نيعتو طرفملا ءالغلاب

 .هيف هل ربج الو نمثلا نم قفتا ايب هيرتشيف :لاق

 .هيلإ رطضا اذإ ضرقلاب هذخأ زوجي :رخآ لوق ينو
 .باودلا ءارك يف هب ليق ايك لودعلا ةميقب هذخأ زوجيف :ثلاث لوق يفو

 يف مهمزل ايك ةميق ريغب ولو هب داهجلا موزل تقو يف هلذب ءاينغألا ىلع نإ :عبار لوق يو
 نم جراخ ريغف اذه نم مامإلا ىأر اييأو اضرف داهجلا يف هقافنإ بجاولا لاملا نم هريغ

 .نيملسملا مامإ ةيرورضلا هجوألا هذه رثكأ نع ينغي نأ هللا ىسعف ،نيد الو يأر يف باوصلا

 ناك اذإ اهلحمف ةرورضلا عضومب صتخت هجوألا هذه لثم نإ :ءاهقفلا ضعب لاقو

 .مامإلا وه جراخلا ناك نإ ال ةلودلا ىلع هنم فوخملاو مامإلا ىلع جراخلا وه ودعلا

 اهلك ءارآلا هذهو ،داهجلا رئاس يف ال هلك عافدلا باب يف كلذ زاوج نإ :رخآ لوق يفو

 باتك نم هيلع لالدتسالا تبث ام ىدهلا ىلإ اهبرقأ و اهلدعأو اهحصأو داهتجالا باب يف ةغئاس

 .كلذ يف كش الو ةقحملا ةمألا عامجإ وأ ةي هلوسر ةنس 1

 عاونألا ضعبب هصيصختف همومع ىلع لد ام بابلا اذه يف ىلاعت هللا لوق نم ىضم دقو
 الف يأرلا يف فالتخا عضوم وهو كلذ امهيف دبت نلو ةنس وأ باتك نم رخآ ليلد ىلإ جاتحم



 ١ ثوحبل ٢٤٧

 وأ هوتعم وأ ميتي وأ بئاغ لام نم كلذل ذخألا زاوجب هيف ليق هجو نم لهو :هل تلق

 ؟ةأرما

 لك يفالو الصأ داهجلا باب يف هزاوجل هجو ال هنإف اقافتا صيصختلا عضوم اذه :لاق

 رصملا ودعلا ىشغ اذإ وهو دحاو عضومب صوصخم هنكلو هيلع عافدلا مسا قلطي نأ زاج ام

 دقف ةيامحلاو عافدلل يفكي ام دونجلاو ركاسعلا نم مامإلل نكت ملو نيملسملا ىلع هنم فيخو
 .عضوملا اذه يف فلتخي

 الو يبص الو ةأرما لام ىلع ليبس الف هيلع داهجلا بجو نم ىلع بجي عافدلا نإ :ليق

 .مهيلع عافد ال ذإ بئاغ الو نونجم

 كلذ ناك اذإ مهريغ لاومأ نم ذخؤي ايك مهلاومأ نم ذخأي نأ زوجيف :رخآ لوق يفو

 ةمالسل نيروكذملا ءالؤه لاومأ نم ءيشب عفادي نأ ءاهقفلا زاجأ دقف عيمجلا نع اعافد

 مهلاومأل ةيامحلاو بذلاو مهنع لاتقلاب عافدلل كلذ زاوجو حلاصملا يف ارظن مهلاومأو مهسفنأ

 رثألا هب قطن ايك ىلوأ زاوجلاب وهف ىلاعت هل ىضرأو ةاغبلل تبكأو ودعلل ىكنأو مالسإلل زعأ
 .رظنلا يف حيحصل هنإو

 هذخأل اضيأ هجو نم لهف عضوملا اذه يف ءالؤه لام نم هزاجأ نم لوق ىلعو :هل تلق

 زاحت نأ رصملا ىلع ودعلا رهظ نإ اهيلع فيخ اذإ فاقوألاو سرادملاو دجاسملا لاومأ نم

 ؟هلحم يف اهنم ءيش عضوي الو لكوتو لدبتو

 رثكألا ةمالسل اهلام نم ضعبلاب عفدي نأ زيجأ دقو قبس ايك اهيف فالتخالاف معن :لاق

 .رهظأو ىلوأ فيسلاب ةيايحلل اهنم ذخالاف
 ةعفادمل جالفألا تفك نم نورخأتملا خايشألا هب لمع ام ليبقلا اذه نمو :هل تلق

 .هريغو فقولاو ميتيلاو بئاغلا اهيفو اهيلع فوخلا عضوم يف ةيعرلا نع اهب رئاجلا ناطلسلا

 .جرفم نب دمحأ خيشلا نع كلذ عفريو عيمجلا ىلع هوزاجأ دقو

 يحبصلا اهيلع ساقو لاملا ضعبب رابجلا عفد يف كلذب اولمع مهنإ :ليق اذكه :لاق



 ٢٤٨ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 .- ًاريخ نيملسملا نع هللا هازج - هلوق نم انسح اذه ناكف لاتق الب هعفدل كلذ زاوج
 لوصأ ىلع لعجت نأ زوجي لهف تفكتو جالفألا هل دعقت نأ اذه نم زاج امو :هل تلق

 ؟هلام لصأ ردق ىلع دحأ لك ملسي لاومألا

 لجرلا نأ "لدعلا جاهنم» باتك يف نإ ىتح :لاق هب يحبصلا حرصو ليق اذكه :لاق

 ىهتنا .هلوع همزلي نم ةنؤمو هتنؤمب فحجمي مل اذإ كلمي ام ردق ىلع هنم ذخؤيل هتيب موقي
 .هل ظفللاو

 ىلع نوكي نأ زوجي الهف ةميقلا ردقب لوصألا ىلع "[كلذ نوكي نأ] زاج اذإو :هل تلق
 ؟كلذ ىلع هذخأ يف بتريف ةلغلا ردق

 .ءاوس هلكف لاتقو ةيامحب وأ لامب عفد يف ناك نإ يدنع اذكه :لاق

 ؟اهمكح اهل نوكيف كلذ يف لوصألا كراشت نأ زوجي له دوقنلاو ةراجتلاف :هل تلق

 الإ لدعلا يف لاومألا مكح ىرأ ال ينكلو يريغ نع هدجأ مل نإو يدنع اذكه :لاق

 ةجح الو ليلد ريغ نم كلذ نم اهريغ مزلي ال ام لوصألا مزلي ىنعم يأبف كلذ ي ءاوس ىلع
 .هبجوت

 ؟كلذك ضورعلاو ناويحلاف :هل تلق

 .كلذ يف ىل رهظي اذكه :لاق

 ؟كلذب رثألا يف لوصألا تصخ ىنعم يألو :هل تلق

 مزاوللا يف اهيلإ مهرظنو ،رثكأ اهيلإ مهتافتلاف نايع لهأ دنع لاومألا مظعم اهنأل :لاق

 هانركذ امنإو ىلوأ هتحت لئاط ال ايب لاغتشالاف اهترثكو هتلقل اهريغب اودتعي مل مهنأك ىتح ،رفوأ

 .ملعأ هللاو .ةدعاقلل ادرطو ،زاوجلا نايبل

 يف )لصأ ل اومأل ١ نم ءىشب عافدل ١ زاوج نم خايشأل ١ ءالؤه هب لمع 1 لهو :هل تلق

 ؟هيف هجولا فيك مأ ةنسلا

 .نوكي نأ كلذ :(ب) يف )١(

 .لصالاو :(ب) يف )٢(



 ثوحبلا ٢٤٩

 ةنيدملا نع نيكرشملا عفدي نأ دارأ دق» ةني ي يبنلا نع ىوري دقو .ملعأ هللا :لاق

 هيلإ ةرورضلا عضوم يف كلذ زاوج ىلع هب جتحاف «اهرامثآ نم ثلثلا ىلع احلص ةفرشلا

 دحأ نم ولخي ارصم دجت نلو عماج رصم ةنيدملاو هلعفي نأ يي يبنلا دري مل ازئاج نكي مل ول هنأل

 هباحصأ يف ةدش نم هل رهظ امل هنكلو هزاوج مدعل حلصلا هكرت ناك امو ابلاغ هرمأ كلمي ال

 سأبلا ةدشو مصخلا ةرثكب مهتالابم مدعو ودعلا ىلع ةأرجو

 كرت مأ هب لمعلا هل ىرتأ هوجولا هذه نم ءىشب ذخألا ىلإ مامإلا جاتحا اذإف :هل تلق

 ؟ىلوأ كلذ

 بلطو طايتحالا قيرط كولسو عرولا لايعتسا الإ هل بحأ الف ةعسلا لاح يف امأ :لاق

 فيفختلاو عمطلا كرتو رودصلا ةمالس نإف لاحلا لاملا يف مهب قفرلاو ةيعرلا ىلع فيفختلا

 نآنشلاو ءاضغبلا مهبنبحيو مهبولق يف ةبحملا عرزي يذلا وهو هيلإ بحأو هل ىضرأ قلخلا نع

 قلخلل ءابطأ مه ءاملعلاو ةمئألاو مهبولق نم ضرملا ةلازإل ءاود عفنأو جالع ربكأ اذه يو

 .ميعنلا راد ىلإ مهداوقو مهتاسأو

 نع اهدوذيو ىعرملا اهل ريختي همنغب قيفشلا يعارلاك مهب نوكي نأ مهنم لكل يغبنيف

 نيذلا ءارمألا رشو مكنوبحيو مهنوبحت نيذلا ءارمألا ريخ» :ثيدحلا يفف هدهج رغلا كرابم

 .(مكنوضغبيو مهنوضفبت

 مكتومأ مكلتتمي الو ل :ىلاعت هللا لاق ،دقحلا ثرويو نئاغضلا عرزي امم لاملا ذخأ نإو

 يف اذكه لاحلا ناك نإو ،"]ه © ركنتت جرمو الت مكفذتنَت اكونكتتتت ني(

 .هلهأو ردكلا نامزلا اذهب مكنظ ايف فيرشلا نرقلا كلذ

 ددبتو رمألا داسف فاخو ةرورضلا لاح يف اهلك هجوألا هذه لامعتسا كرت نإف :هل تلق

 ؟هل كبجعي ارف ةلودلا

 مزلي قذاحلا بيبطلاف اهلايعتسا نم دب الف اهب ىلوأ يه اماكحأ تارورضلل نإ :لاق

 ةمالسل ءاضعألا ضعب عطق نم هيلع داز ام وأ يكلا ىلإ ىدأ ايبرو ةيودألا برش ضيرملا

 )١( ةيآلا :دمحم )٢٣٦۔-٢٧(.



 .٢٥ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 .سفنألا

 هب ىلوألا وه كلذ ىأر نإ هجوألا هذه لامعتساف ةرورضلا دنع كلذك هلاح مامإلاف
 مزل يبرو هكرت نم ىلوأ عطقلا وأ يكلاب ولو يوادتلا نأ ايك هللا دنع لضفألاو هل مزحاألاو

 عابسلل اشهنو ،نيدسفملل ابهن ىقبتف هتيعر عيضيو هتلود كرتي نأ مامإل ىرنالف كلذ

 الإ كلذ يف هل عيسوتلا ىرن الو ،اليبس مهنع عفدلا ىلإو ةعس قحلا يف دجي وهو ،نيدراملا

 .لدعلا نع الومخو رظنلا يف اروصق

 محل زوجي الو ‘همكح ةيعرلا مزليأ هوجولا هذه نم ءيشب مامإلا مكح نإف :هل تلق

 ؟هنم عانتمالا

 زوجي الف هيلع عمتجملا ةلزنمب هريصي هيف فلتخملا يف همكح نأل يدنع اذكه :لاق
 .هفالخ

 هيف لوقلا نوكيأ اهيف فلتخملا هوجولا هذه نم ءيشب لاومألا يف مكح اذإف :هل تلق

 ؟كلذك

 .افالتخا كلذ يف ملعأ الو "يدنع اذكه :لاق

 هملع دعب هئافخإب مثأيأ مامإلا نع هرتسي نأ هنكمي ام لاملا نم هدنع ناك نمف :هل تلق

 ؟ةفصلا ىلع هب مكحلا تبث اذإ ةلمجلا يف وأ اصوصخ هيلع مكحلاب

 تبجو امدعب لدعلا مامإلا مكحو هللا رمأل افلاخم كلذب نوكي هنأل ؛يدنع اذكه :لاق

 .مامإلا وه مويلا رمألا بحاصف » كنيرتقلايلؤأو لونتلااوعيليأت زه :ىلاعت لاق ،هتعاط هيلع

 مامإلا هبلط اذإ اهنم جراخلاو لخادلا لذب لاومألا لهأ ىلع بجي اذه ىلعف :هل تلق

 .كلذب مهيلع مكحي ام عضوم يف هلذب مهيلع بجيو هنايتك هيلع مرحيف هب مكحو

 .اذه ريغ هيف يل نيبي الو "يدنع اذكه :لاق

 فيكف ةميركلا لاومألا لهأ ىلع ءالبلا مظعأ نم يه ةميظعلا ةدعاقلا هذهف :هل تلق

 .ديدش هنإف اذه نم صالخلاب مهل

 )١( ةيآلا :ءاسنلا )٥٩(.



 ثوحبلا ٢٥١

 لفكتملاو قلخلاب ىلوألا هنإف ميظعلا هللا رمأل ميلستلاو ىضرلا نم مهل دي الف :لاق
 ذإ ةنملا مهيلع مظعأ دقلو ،ىطعأ ايف لزجأ دقف رزنلا درتسا اذإو ،ىقبأ دقف ذخأ نإ ،قزرلاب
 .راتخيو ءاشي ام لعفي كبرو ةنجلا مهل نأب مهلاومأو مهسفنأ ىرتشا

 حيضوتلا ديزمل ةقباسلا روصلا ضعب يف ثحبلا رركأ نأ نآلا يل نع دقو :هل تلق

 ءاقبل هرمأ كلمي ال نم لام نم ءيشب عافدلا زاوجب هيف ليق يذلا تقولا نع لأسأف نايبلاو

 .رثكألا

 :بهاذم ةثالث هيفف لاملاب عفدلا زاوج ين امأ :لاق

 هريشك الو ملظلا ليلق يف ةداوه الو ملظ مهلاومأ نم ذخألاف الصأ هزاوج مدع :اهدحأ

 لق ولو ءالؤه لاومأ نم ائيش تنأ هيطعت نأ نم كل ريخ لكلا وأ هنم ريثكلا رابجلا ذخأي نألو

 مثآ هل نماض هرمأ كلمي ال نم لام نم قحب سيل ام عفادف قحب هل سيل ام هيطعت كنأل

 .ملظلا ىلع دعاسم

 هل ةءارب الو هيلع وهف الإو هنايض نم ئرب كلذ هل اومتأف بئاغلا مدق وأ ميتيلا غلب نإف

 .ناضلا مازتلاو هنم صالخلاب الإ فقو وأ دجسم لام نم

 نأ زاج هدي يف بهذت نأ اهيلع فيخو ءالؤه لاومأ رابجلا ضبق نإف :رخآ لوق ينفو

 .ةلغ وأ الصأ يقابلا ةمالسل ضعبلاب اهنع عفادي

 .ناك هجو يأب اهنع هفرصي نأ ىلع رداق هللا نأل الف ءاليتسالاو هنم ضبقلا لبق امأو

 .هنودب اهباهذ نقيتل عفدلا زاوج عضوم انهاهف اهل هلاصئتسا ققحت نإف

 دعب ىدفت ال سفنلا نأ ايك ةربابجلا دي يف عوقولا لبق ةيدفلا لحم نإ :ثلاث لوق يفو

 رداق هللا نإف عفدلا ىلع هللا ةردقب دحأل ةجح الو ،انهاه لايتحالاو ناكمإلا يف رظني الو اهلتق

 .هريغو رابجلا عفد ىلع

 اذه نكل هتردقب هنع هللا هفرصي نأ نكمملا نمف ئرمأ سأر هب عطقيل فيسلا عفر ولو

 .ةمكحلا ةداضمو بابسألا ليطعت نم هيف امل هيلإ تفتلم الو هب دتعم ريغ لامتحالاو ناكمإلا

 دورو نم عنتماو ،يعافألاو براقعلا رحج يف هدي لخدأو عابسلل هسفن ىقلأ نم نإف



 ٢٥٢ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 ىلإ قلم هسفنب رطاخم ضحم لهاج وهف كلذ هل هللا لعفي نأ ناكمإل ءاذغلا بالتجاو ءاملا
 .كلذب هللعتب روذعم ريغ هلعفب مثآ هديب ةكلهتلا

 ديري نمل هسفن لذب وأ هذخأي نأ نكمي هنأ ىلع الاكتا قيرط عطاقل هلام كرت نم نإو

 هركذ الولو هنم ءالقعلا كحضت ناكمب رارتغالاو قمحلا نم وهف هلتقي ال نأ لامتحال هلتق

 .ىلوأ هتعيفر كرت ناكل رثألا يف اصن كلذك

 مامإلا ىأر اذإ لاتقلاو ةيامحلاب مهنع عافدلل ءالؤه لاومأ نم ذخألا زاوجف :هل تلق

 ؟نوكي تقو يأ يف كلذ

 ذخألا زاج دلبلا ىلع جراخلا ودعلا فيخ اذإف هزاجأ نم لوق ىلعو ملعأ هللا :لاق

 .مهنع عافدلل مهنم
 .كلذ زاج ةيرقلا ةحابتسا هنم فيخ اذإف :رخآ لوق يفو

 .كلذ زاج هلك رصملا ىلع هنم فيخ اذإف :ثلاث لوق ينفو

 ءيش ىلع ىلوتسا اذإ مأ هيف هلوزن ملعو رصملا لوأ يشغ اذإ وهأ فوخلا اذهو :هل تلق

 ؟هنم

 رصملا نع هعفد دارملا نأل هزاوجل اطرش هنم ءيش ىلع هؤاليتسا نوكي نأ يل نيبي ال :لاق

 ىلع هيف طرش هميرحو هفارطأب هلولحو رصملا هلوصو نكل هنم ءيش ىلع ذوحتسي نأ لبق هلك
 .لوق

 ناك ولو هيلإ هدصقو رصملا ىلإ يغابلا جورخ سفن ملع اذإ هزاوج نإ :رخآ لوق يفو
 هيلإ هلوصوو رصملا هلوخدب زاوجلا قلعت نأل حصأ لوقلا اذهو هنع دعبلا لحم يف دعب مصخلا

 باكترا هيفو "اهيف بهنلاو بلسلا عوقو لبق مهلاومأل ةيدفلا زاوج مدع باب نم بيرق وه
 نونف ىلع رذعلاو قافنلا لهأل ةألاممو مصخلل ةيوقتو ةلودلا يف نهوو ررضلا ةفاخمو رطخلا

 .ىغبلا ىلع رصانتلاو قاقشلا

 مزحلاو دادعتسالا اينإو ،ةيعرلا عييضتو كلامملا باهذو لودلا داسف نوكي اذه لثمبو

 .(ب) نم تطقس )١(



 ٢٥٢٣ ثوحبلا

 نامزلا اذه يف دجن جراوخك عيمجلا ىلع مصخلا نم ىشخي ام عضوم يف كلذ لبق نوكي اميف
 مصخلا لذأو ناعأو ملس هللا نكلو ثرحلاو لسنلا كالهإ مهدصقو نازع مامإلا كلامم ىلع

 .ناهأو

 .ةيوجلا رايدلا ين مهتلبقتسا دق مالسإلا تايارو مامإلا شويجب اوملع امل مهنإف

 مهرايد ىلإ مهفوصو لبق اوعجرو ،ةيربلا يف مهباقعأ ىلع اوصكن هينمو فتح لك مهل تبلجو
 .لهأ هل ايك دمحلا هلو ،هدابع مهيغب نم حارأو هدالب مهنم هللا سدق {ةيدجنلا

 عفدلل مهريغو ءالؤه لاومأ نم هذخأ امل ةلزانلا هذه يف نماض ريغ مامإلاف :هل تلق

 ىلع ةاغبلا طلست نم فاخو هودع عفدل ىفكي ام لاملا تيب نم هل نكي مل ذإ مهل ةيامحلاو مهنع

 هزاجأ نم لوقب اعسوت لاملا ضعبب مهئاينغأ نم ناعتساو ،لاتقلا ىلع مهربجف هلهأو رصملا

 .دابعلاو لاومألا نع داسفلاو ملظلا عفد يف ىلاعت هلل اباستحاو

 .لوقلا اذه ىلع يدنع جرخي اذكه :لاق

 عفد هنأل ىلوأ مهريغو غلابلاو ميتيلا لام نم هذخأ نأ ةلزانلا هذه يف ىأر نإف :هل تلق

 ؟اذه همكح يف هتعاط سانلا ىلعو ؟كلذ يف ابيصم هارتأ .كلذك هب مكحف عيمجلا نع

 هب مكح نإ هيف فلتخملا هنأل هفالخ كلذ يف مهعسي هنأ ملعأ الو "يدنع اذكه :لاق

 .عامجإلاب مكحلاك مزل مامإلا

 جراوخ نع ربخلا يف تبث ايك رصملا ىشغت نأ لبق هيلع ةجراخلا تعجر ولو :هل تلق
 .كلذ يف هيلع نايض الف ةرملا هذه يف هيلع دجن

 .اذه يف يدنع اذكه :لاق

 نأ نوملسملاو مامإلا يأرف ةيغاطلا هذه جورخ لثمب "رابخألا ترتاوت نإف :هل تلق

 لهأ نم مهريغو ودبلا نم ماغطلاو شابوألا عايتجاو هيف مهبلغت نم افوخ مهيلإ ةردابلا
 ؟مرغم وأ ةصمحم وأ بصن نم مهباصأ امل انماض نوكيأ اوجرخي مل مهنأ حص مث قافنلا

 مهلاومأو مهسفنأب نيجراخلل هيلع نايضلا بوجو يل نيبي ال انأو {ملعأ هللا :لاق

 .رابخأ :() ف ) ( ١



 ٢٥٤ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 .روجأم هلمع يفو روكشم هيعس يف وه اينإو "كلذل
 يب هءاقل شيرق هتدعاو ال ىرغصلا ردب ةازغ يف ةنيت هللا لوسرل اذه لثم عقو دقو

 شيرق تفلختو هباحصأ نم ةفئاطب ةي هللا لوسر م جرخف دحأ ةازغ نم لباقلا ماعلاب مسوملا
 1 ود :ل لاقف ،ةريثك ةدعو ةميظع عومج يف هنوقالي مهنأب ربخلا اوعاذأ دقو ،هئاقل نع
 اتلأ ةي شاتلآ مهل لاك يزلا ج :ىلاعت هلوق لزنأ اهيفو !يسفنب ولو مهيلإ نجرخأل

 تن انكقنا © ليحكلا ممر ةقا اتجَسَحع اولاقو اميإ مهدارم مهوت مكل اوثمج
 ."'ه (©) ميم رشقرذتاوقاةرنياخبتاو +و مهتسنت مل رشقو

 هللا ناوضر عبتاو مهيقلت يف هللا لوس ىدتقا دقف نيدلا لهأ دئاقو نيملسملا مامإ نإو

 نم فلخت ايك مهتابتاكم لاصتاو مهدعو روهظ دعب هلاتق نع اوفلخت دقو مهيلإ جورخلا يف

 وهو عمسلا ىقلأ وأ بلق هل ناك نمل ديزملا نع اذهب ىفكو هي هللا لوسر ءاقل نع مهلبق
 لام نم هيف مامإلا ذخأ نإف اعافد ال اداهج نوكي ةفصلا هذه ىلع عقاولا جورخلا نكل ديهش

 .ملعيلف لاملا تيب يف هنايض مزلي أطخ كلذ نوكيف هداهتجاب فقو وأ بئاغ وأ ميتي

 نم بيصأ امل تلزنأ دق ةفيرشلا تايآلا هذه نأ نيرسفملا ضعب معز دقو :هل تلق

 ىلع اومدن ءاحورلا اوغلبف دحأ نم هباحصأو نايفس وبأ فرصناو ةلي هللا لوسر باحصأ

 كلذ غلبف مهولصأتساف اوعجرا ،متفدرأ بعاوكلا الو متلتق ادمحم ال :اولاقو مهفارصنا

 جرخف سمألاب انموي رضح نم الإ انعم نجرخي ال الأ :لاقو هباحصأ رفنتساف ةلي يبنلا ربخلا

 جرخ امنإو ،ةنيدملا نم لايمأ ةينايث ىلع يهو دسألا ءارمح ىلإ غلب اذإ ىتح الجر نيعبس يف

 رساك الو مهل نهوم ريغ حارجوأ لتق نم هباحصأ باصأ ام نإو ةوق يف هنأب هودع عمسيل
 آم دسب ىئرم لوشتلآو هل ز اوياجتسآ ذلا « :تلزنأ مهيفو مهودع ءاقل نع لذاخ الو مهتكوشل

 مكل اوعمج دَم ماتلا ي شاتلآ مهل كاك ةلامع جا ات اوَمَتاو مهتم اونح اوُثَسَحآ يزلل مملا مهباصأ

 ."اه ؟) ليحتتآ ميوت اتبَسَح اَتُبَسَح أولاكر انكيإ :

3
 

 ح
` 

_
 & 

} 

 )١( ةيآلا :نارمع لآ )١٧٣-١٧٤(.

 )٢( ةيآلا :نارمع لآ )١٧٦٢-۔١٧٣(.



 ثوحللا ٢٥٥

 لصأ ين افالتخا وه سيلو "ناك نيجورخلا يأ يف هنأ هسفن لوزنلا يف فلتخي معن :لاق

 فالتخاب لوزنلا يف فلتخا نإو هنيعب قاب ةصقلاب جاجتحالاف ،نكت مل اهنأ ةروكذملا ةءارقلا

 باهرإو ةبيهلا درجمل جورخلاو رافنتسالا زاوج ىلع ليلد ىرخألا ةصقلا هذه ينفو ،ةاورلا

 حارجلاب مهثارتكا ةلقو ودعلاب مهتالابم مدعو مهتءارج ةدشو مالسإلا ةوق راهظإو ودعلا

 عافدلا باب نم سيلو همكح هلف داهجلا مظعأ نم وهو ريبك لصأو عساو باب اذهو ،لتقلاو
 .هلوانتي الف ءيش ين

 رفنتسي نأ زوجيأ كلذك نوكي نأ فاخو هيلع جرخت ةجراخ نأ مامإلا غلب نإف :هل تلق

 عستي نأ "هرخأتب فاخ نإ كلذ هعم حصي نأ لبق سفنألاو لاومألاب اجورخ عافدلل سانلا

 ؟عراصلا نهولا عقيف ةيعرلا رشح هب ءعىطبي نأو عقارلا ىلع قرخلا

 انإو عضوملا اذه يف رذعتي امم هنإف ةقثلا ةدهاشم وأ ةلداعلا ةنيبلاب ربخلا ةحص امأ :لاق

 .ريغ ال لاوحألا نئارقب لالدتسالاو يرابتعالا رظنلا ىلإ هيف عجري

 جورخلا اوأر نإف ،هدادسو يأرلا باوص ىلإ هدابع يف هنيد ماوق دشري هللا نأ وجرنو
 الإو همكح هلو عافد وهف ةاغبلا جورخ تبث نإف كلذ زاج ىلوملا ةادعل ىكنأو ىلوأو مزحأ

 هتعنم ةدشو مالسإلا ةوق راهظإو هبيهرتو مصخلا بيعرت نم هيف ام هيفو ضحم داهج وهف
 .دسألا ءارمح ىلإ ةلي يبنلا جورخك

 مالسإلا لمش ديدبتو مامإلا كلامم عازتنا هدصق نأ افورعم جراخلا ناك نإف :هل تلق

 ؟هداهج بجي نم ىلعف ماكحألا رييغتو دودحلا لاطبإو

 ةارشلاو ةيعرلا نم كلذ همزلي نمم عفدلا ماكحأ نم هريغل ام هلو عافد هداهج نإ :لاق

 .مهسفنأو مهلاومأب هيلإ جورخلا ىلع مهربج مامإللو ،قبس ايك

 ؟هرمأ كلمي ال نم لام يف ىتح هزاوجب لوق اذه يف جرخي لهو :هل تلق

 مهف 6هريغالو هوتعم الو "ميتي لام ىلع نونمؤي ال ةربابجلا نأل يل رهظي اذكه :لاق

 .هريخأتب :(ب) ف )١)

 ميتيلا :(ب) يف )٢(



 ٢٥٦ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 عيفرلا مهروج لمشيو ث عيمجلا مهملظ معي فسخ اب سانلا موسو فسمعلاب نوفورعم

 ىلع ةيايحلل عيمجلا لاومأ نم مهعفد زاوجف ،كردي دح الو فرعت ةياغ ريغ ىلإ ،عيضولاو
 ىلإ برقأ هوأر امل هيف رظنلا نيملسملاو مامإللو ،باوصلا نم جراخ ريغ ةقباسلا طورشلا

 دابعلا حلاصم ف داهتجالل ١ ملو مهيلعو مهمكح ذقنو مهرمأ هيف زاج طسقلاب موقأو قحلا

 قحب الإ هنم ذخؤي ال مث هيف رظنيف ملعأ هللاو .همركو هلضفب داشرلا ليبس ىلإ مهيدهي هللاو

 . مالسل او

 يرذنملا خيشلا ضارتعا ىلع درلا

 :ةلأسم

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 قئاقدب مهروصتو مهريوصت تاذ يف ميكحلا ،نايبلا رارسأب هدابع ىلع معنملا هلل دمحلا

 ىلع رتاوتملا مالسلاو ةالصلاو ،ناهربلا رون حوضو ىلع قرشملا ،ريثأتلاو فيلأتلا بئاجع
 .ناجلاو ةكئالملاو سنإلا لضفأ

 هديب نم ىلإ ةلكشملا اهرداونب ادمعتم نايبتلا ةفيحص رشنب نتعم ىنتعا دقف :دعبو

 رعقم "”زرغم دعبل ىوكشب هل نعف ىوحف هيف هل نعأف ،ناحجرلاو لدعلا نيزاوم بصن

 ريشم هماهبإ هتدجو هماهفتسا هلجأل اميف "ناهلولا ةدعقلا ةبسن نع هلاون زنك طحم كرد روصت

 :هضفل اذه وه ام يأ هماكحأ هلثم جرخمل ال الئاق هماربإ روصلا يذب وه ام هماتخ ضفب يلإ

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ءارقفل ةضف شرق ةتاسمخب ،يناوربل ١ دوعسم نب يلع نب دوعسم خيشل ا ىصوأ

 دوعسم لعج دقو كتوم دعب هلام نم مهيلع قرفت . قحل ا ةلحن لهأ نم نيقحتسملا نيملسملا

 “[روكذملا] قحلا اذه ءاضق يف هتوم دعب هيصو يناوربلا رماع نب هللا دبع نب ديعس خيشلا اذه

 .مهيف :(ب) ف 69

 .ررغم :(ب) يف )٢(
 .ءارلا فرح اهنم طقس ثيح ءاهب قلعتم لاؤسلا (٣)



 ١ ثوحبل ٢٥٧

 رهش نم عسات موي خيراتب كلذب هنم ةتباث ةحيحص ةيصو ،كلذ يف هل ديدحتال هيأر ىلع هبابرأل

 هذه يف ام ىلع دهاش انأو .هديب ةبارع نب يناث نب ديعس نب لاله هبتكو 0١٢٧ ةنس نم بجر
 نب رصان بلاط وبأ انأو يديب هتبتكو ،نيدهاشلا ريخ هللاو \توبثمو بوسنمو بوتكم ةقرولا
 هسفن ىلع اهتبثأ دقو هذه هتيصو ىلع يلع نب دوعسم خيشلا يندهشأ .يميسقلا بلاط نب دمحم

 .هديب يديعسوبما بيبح نب رصان نب ىلع هلل ريقفلا هبتك كلذب هيلع دهاش انأو 6كيدنع هرارقإب

 :هسند

 نم اهب ايب بواجملا خيشلا يلإ ةلسرملا ةريظنلا يف ام ىلع اهلقن ةخسنلا هذه نأ ملعأ

 ءارلا لماك لصألا نمف الإو ،باوجلا ريدصت هيدل مظتنيل ءارلاو خيرأتلا ةطقن تطقس نيتلعلا

 .باطخلا لصفل باوصلاب قفولا لآسنو ،طقف خيراتلا ةظفل ىوس

 :باوجلا اذه لئاسلا اذهل خيشلا باوج ناكو

 ءارلا طاقسإك .ةباتكلا للخ نم يدنع هب عقو ام الإ حيحص يدنعف ةيصولا ظفل امأ

 يف تبتك اهنأكف ،ددملا لواطت ىلع ددعلا صقن يضتقي ايب روهشملا اهخيرات ليدبتو .روكذملا نم
 مكحلاف ءاهلصأ ىضتقم ىلع ،اهلقن نم اذه حص نإ ،روكذملا ريغ ىلع روصعلا فلاس
 .اهماكحأ نم اذه ىلع رجأو ،رهاش ىنعملاب هيف هنأل ؛رهاظ اذه ىلع ،اهدادس مدعو ،اهداسفب

 ءاضتقاو ءاهلصأ ةحص مدع عم اهعيمج ىلع يتأي ىتح ،اهعيونت يف ةدئاف الف ،اهماسقأ ةيقب يف

 .اهلك اهيف لطبلا

 نأ زوجي ام ،هماقم يف ذئنيح يطعيف لدع يدهاشب هريغ تبثو ©لقنلا اذه حصي مل نإو

 نم ركذلا لهأ هنع لآسيلف هلهج نمو ©ىفخي ال هب نيرصبملا ىلع كلذو ،هماكحأ نم هل نوكي
 ال هنع لاؤسلا هجوت نأل ؛ىرت ايك لقنلا نم عقاولا ىلع اراصتقا باوجلا هب لطأ ملو ،ىررولا
 يليلخلا ريقفلا هبتكو ،هلدعب الإ هنم ذخؤي ال مث ،هلك كلذ يف رظنيلف ملعأ هللاو ،لاحلا يف هريغ

 .هديب

 دعب الئاق ،هقيفوتو هللا نوعب هيلي يذلا اذه هل يباوج ناك مث :يلع نب دمحم خيشلا لاق

 .ىلع :(ب) يف ( ١(



 ٢٥٨ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 لكايهلا اهرئاس نم دجوأ ةيدوجولا ءايشألا هنك عدبم نإ :لوقأف .هل دمحلاو ةلمسبلا

 .ةيتوكلملا حاورألا رصانعب ىلجتت ةغمدأ ءافصب ،ةيتوسانلا

 قورت ايب موقألا هللا رس نم وه يذلا ملعلاب اهديفيو ،ملكلا ةروص يف مكحلاب ىحوتف

 .ةيبهولاو ةينسلا بتارملا مسق زايتما ىلإ مهبولق هجوتتل ،راكفألا هب ريحتو راصبألاو عماسملا هب

 نم اهيف مهلام عم ةلضملاو ةلدملا ةيوهألا نيب عزوي ايب ،ةيعنملاو ةيضرملا ةدابعلا تاعبتم بترل
 .مهرابخأ ولبيو ،نيرباصلاو مهنم نيدهاجملا ملعيل مهف هناحبس هنم ارابتخا ةربخلا

 مهيلإ ءايبنألا هثعبب ،ىلثملا ىلع مهدو ىوهلا نع مهاهنو ،ىوقتلا ةملك مهمزلأ مث
 يل الك ةذاشلاو ةبصانلاب مهنينت ةداق ةاده مهل اوناكف لجسلاو ءافلخلا ةدشرو ؤ،لسرلاو

 ةجحلا كلذب مهيلع موقتل ،ناهربلل يضتقملا ،نايبتلا لجأل هناسلب لك نيبي هنإو ،هتقو

 .ةمقن نيدلا يفو ،ةمحر عورفلا ىلإ ةمألا هذه فالتخا لعجو ،ةجللاو ةماهفلا مهنع يرصنتو

 ىدهلا ةلدأ قفو ىلع ،ناهربلا نم هعم هيف يضتقي ايب ،نايبلا ناهرب نم هيدل ايب لك ربعيف
 يلؤأ تيو ل ةنسلا يأ ه ولاو مقأ هوثرق ون ىف ممرت نإك إ :لاعت هلوقل ،ناقتإلاو
 .ةمئألا نم ةادهلا نيدلا ءايلع عامجإ يأ "ه مهنم رمألا

 هسنج نم ايكحو هل ابرق رهظأ وأ لصألا هبشأ عرف ىلإ وأ هلصأ ىلإ عرف لك دري اذإف

 هعباوتو هرهظي ىتفملاو ،ايعطق مكاحلا هب مكحيف ،رثألل رظنلل طيحملا رظن دنع همكح يف هعونل
 هعم حلصألا وأ لدعألا رظنيل اهنم ،هبلق هاوقتسا امل اريشم هفالخ بتارملا هل ديزملا ديفيل كايتابث

 ينب نم مهسفنأ ىلع اوددش نمك نوكي الئل هنم ةمحرو ،هدابعل هللا نم ةعسل اعسوت ،ًالمع

 هقح يف هل ةعسلا حاضيإف ،كبتشاف كبترا نم قح يف اصوصخ "مهيلع هللا دةشف ،ليئارسإ
 .كشوأ قحلل

 موجنلاك يباحصا»و ةمحر يارلا يف يتمأ فالتخا» :يي يبنلا لوق ىلإ ىرت الأ

 )١( ةيآلا :ءاسنلا )٥٩(.

 )٢( ةيآلا :ءاسنلا )٨٣(.

 دنع فورعمب سيلو :يكبسلا لاق : ثيدحلا اذه نع ريدقلا ضيف :يف يوانملا فوؤرلا دبع لاق )٣(

 ' .ها .عوضوم الو فيعض الو حيحص دنس ىلع هل فقأ ملو نيثدحملا



 ١ ثوحبل ٢٥٩

 اهنأو ءاهب ةيلبلا لوزن عم مهئارآب عسوتلا بتارم ىلل ةلي اريشم ""«متيدتها متيدتقا مهباب
 سيل رسي نيدلاف رصنب قحلاب هنحلف رصبتساو قحلا بلطو رصتخا نم قح يف اييس ال باوص
 تارامأ اهينابمل .عورفلا بتارم ىلع ةلاد ماكحألا يف ةيضقلا هذه دهاوش نإ :لوقأف ،رسعب

 وأ اينهذ اهنمض بسح يف ضراعم ال ىضقنا وأ لبقأ اميف ةاضقلا ةارادم اهيلإ ةرقتفملا لوصألا

 .ايجراخ

 .هتدئافب بهذ هتدعاق لصأ ىلع لك ضرعم نإف ،دئاوف اهقح يف دعاوق مسر مه اذإف

 مكح هئازجأو هتيلكو هعاونأ قيرط نم دحأ لك فرع نمف لوصأو هوجوو ماسقأ لكلو

 بلسلا يف ام زاوجب عورفلاو ءاهعم فالخلا عنمي ةينيدلا لوصألاك ”هتنيرق ةبسنل هتقيقحب

 طبنتسم يف كلت ىلع هذهب اسايق الإ ،هيناث ىلع اهدرف صخي ام ةفاضإ ريغ نم باجيإلاو
 بئارغ هيلع لواجتملا ميقتسملا طارصلاو ،ماظنلا لايكل لدعلا نازيملا وهو ،ةيعرشلا ماكحألا

 نع "رصاقتملا وأ ىوقتلل ىوهلا نع لدع نم اهب فرعتف سىوتفلاو مكحلا اهب نزت ،ماكحألا
 ايسج هريغك وهف ءايلع هلضف رهتشا ولو "مكاح وأ ملاع نم ىوهلا بئاوشب قطن وأ ،ىوصقلا
 3هب ءافتقالا طرتشي الف اعم امل وأ هريغل وأ هل نأ لدعألا فرع نم قح يف ايأر لدعلا رظن يف

 .ةلالد امهذاختا وأ ايأر هاوسل ام لدعلاب ملعلا عم هريغل ام ضفرو

 هلوقل «ضلئارفلا ماكحأ لك يف تباث نب ديز يأر ةعباتم مزلل كلذك كلذ ناك ولو

 هلوق نم ىنغأ ةرهش يأو ؛؛لبج نب ذاعم مارحلاو لالحلاب مكملعأو ،ديز مكضرفا»:ة

 .هبيرخت قبس )١(
 .ةبيرق (ب) يف )٢(
 .رصاقتلا :(ب) ف (٣)

 حارجلا ةديبع يبأو تباث نب ديزو لبج نب ذاعم بقانم :باب بقانملا :باتك يف يذمرتلا جرخأ )٤(

 نب سنأ قيرط نم ١٥٤( )ةلي هللا لوسر باحصأ لئاضف :باب ،ةمدقملا :يف هجام نباو )٣٨١٦(.
 ءايح مهقدصأو ،رمع هللا رمأ يف مهدشأو ،ركب وبآ يتمأب يتمأ محرأ» :ةلي هللا لوسر لاق :لاق كلام

 نب ذاعم مارحلاو لالحلاب مهملعأو تباث نب ديز مهضرفأو بعك نب يآ هللا باتكل مهؤرقأو ،نايثع

 نسح ثيدح اذه :يذمزتلا لاق ."حارجلا ةديبع وبأ ةمألا هذه نيمأ نإو انيمأ ةمأ لكل نإو الأ لبج

 . حيحص



 ٢٦٠ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 رثكأ لب ،ايعطق ضئارفلا يف ديز هاري ايب لمعلا دوروب ةجحلا مقت مل كلذ عمو .امهيف غ

 يف ذاعم هاري ايب الو سابع نباو دوعسم نباو بلاط يبأ نبا يلعك هفالخ ىلع لوحفلا
 عم ،فالخلا نم ايلعو الضف نيروهشملا ةباحصلا ءايلع نيبو هنيب ام دجوي ام عم طقف ماكحألا
 امهحدم اميف امهريغ يأرب لمعتسا نم ىلع ركني ملو .هيف مهيلع ركني ملو ،كلذب ةني يبنلا ملع
 هل مهنم كلذ نكمأ ولو هنم نذإ نود نم كلذ يف مهلعف نكمي ال هنأل ؛كلذب هملع عم هب

 مهدلب ٢ ملاع نع رظنلا علق موقلل نكمي ال ذإ !ةني هقح ي مهنم قاقحتسالا دوجو مزلل

 .هنع مهضراوع يف ءافتكا هريغب نولأسي الو .مهايندو مهنيد يف مهانتعا ايب هريغ نع ايلع ريهش
 لب الك ،هتعاط موزل عم مهرذنمو مهرشبمو مهبدؤمو مهملعمو يحولا ب بحاص نع الضف
 امم تاجرد لكلو ،باوص لكو ،هونقتأو ةلي هنم نذإب هب اولمعو هوعبتاف أي هنم قحلا اوفرع
 كبسحو .ميظعلا نوبلا نم امهنيب ام ملعت ١ عم داهتجالا ىفتناو ،ديلقتلا ت الإو اوملع

 نَعَتَو ةمأ لع اتآباء اندجو إ « : لاعت هلوق ىفكو ،ايهتلزنم لضف يف نيتيآلا نيتاه نومضم
 تفتسا» :تيي هلوقو ")ه مهت اتيف اوثَهج نين { :ىلاعت هلوقو : توُدَتَقمت مهرتاة

 متيدتقا مهياب موجنلاك : يباحصاو» "'كوتفاو كوتفأ نإو ةصباو اي كبلق
 . 'متيدتها (٤)

 لقعلاو لقنلا ةلدأب ،ملعلا راونأ يلجتب لضفلا بتارم ءافتناب قدصي اذه لكف

 “'ةحصب عطقي مكاحلاف ىوتفلا يف نأشلاك مكحلا يف رمألا سيل كلذ عمو .ىفكو بئاصلاو
 وأ ،هديرم قح يف داهجلا لاجمل ءاقبإ هنم هراتحم ىقتنيو ،لكلا حارص يتؤي هفالخ يتفملاو ،هرظن

 اباوصو اجيرخت هنوكل ىلاعت همعنو همركب اعسوت ،‘كبتشاف كبترا نم قح يف هحالص رظنل

 )١( ةيآلا :فرخزلا )٢٣(.

 )٢( ةيآلا :توبكنعلا )٦٩(.

 تفتساو كبلق تفتسا ةصباو اي » .هرخآ يف ءاج ليوط ثيدح يف )٢٢٨/٤( دمحأ مامإلا هجرخأ )٣(

 كاتفأ نإو ردصلا يف ددرتو سفنلا يف كاح ام مثإلاو سفنلا هيلإ تنأمطا ام ربلاه تارم ثالث كسفن

 )٢٥٣٢٣(. كبيري ال ام ىلإ كبيري ام عد :باب .عويبلا :باتك يف يمرادلا هاورو .!كوتفأو سانلا
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 .ةحصل عطقب :(آ) يف )٥(



 ٢٦١ ثوحبلا

 :لوقأف

 لاجم هقح اميف لصألا جرخم هجرخيف ،يتفملا نم عطقلاب عرفلا يف لوقلا نسحي ال هنإ

 رثكألا نإف نايغطلا روفوو ،نايمعلا ةرثكل ؛نامزلا اذه قح يف اييس ال نيدتهملا يأر يف رظنلا

 جرد ىضفأل هيف ريشأ ول نأ ام ،ةيلاحلاو ةيلاملا "ةطفسلا لاجم عطق يف مهل ""اؤيهت هنوري دق

 ىلع ىوتفلا ةلالدل ،هرايضم نع هتلوح رصقلو ،هراثم نع هدعقأل هقئاقد ةيلكب هنمض حصتم
 .هيضتري ام ىلع هتيوهأ ةقفاوم نم ،هيضتقي ام عطق

 عمسلا ديدم ريغل ،رطبلا عمتسملل مهوي اهخيرات ليدبت سفنل اهنالطب قالطإب لوقلاف

 بجاولا هب فطتقيو ‘هاوأبل هيضتريو ،هاوهل همزتلي ،ايعطق ايكح هنوكل ،رثآلا يط يف رظنلاو
 .بلاغو هقح ىن هلاوقأ لدعأب بلاطم هنود قحلاو ،بغاسلاو

 لالغأ نم هيلع امم رسيلا بجوي ايب رطضاو كبترا نم ىوتف قح يف رظنلا نإو الأ
 نم هقرط ةعس دوجو عم هقالغنال ؛بجعأو بحأ رثألا حيحص نم حلاص يأرب رسعلا

 نوك عضوم يف هيلع ناعأو ريسيلا هيلع رسعو ريخلا قرط هيخأ ىلع دس نمل ةفلك ،عرشلا

 فلك نمك نوكي الف ،الاحو الام حاجنلاب ةطرولا نم كاكفلاب ةلصخلا دعب هل نيعي نأ هقح

 اوددش مهنأل '”«مرلزا مهلتق هولتق» :نيي يبنلا مهيف لاقف ،تاف طغضناف ءاملا سمب رودجللا

 .ةمحرو ةفأرو مكحلا يف ةعس هيف هل وه اميف هيلع

 ريثكلا لاملا يف رينملا قحلا هجوأ نم هجوب هادأ دق ام مرغ ءرملا فلك نم نأ كش الو

 ملسملاو اضعب هضعب دشي ناينبلاك نوملسملاو ،مالسإلا يف رارضإ الو ررض الو ،هرض دقف

 .ابهخ :يليلخلا ققحملا ةبوجأ طوطخم يف )١(

 .ةطغضلا :يليلخلا ققحملا ةبوجأ طوطخم يف (؟)

 نع ةديبع يبأ قيرط نم )١٧٣( ضيرملا لسغ نع رجزلا :باب ءةراهطلا :باتك يف عيبرلا مامإلا هجرخأ )٢(

 تايف لستغاف هب رمأف لسغلا نم عنتماف دراب موي ين هرفس يف بنجأ الجر نأ ينغلب :لاق ديز نب رباج
 .«هللا مهلتق هولتق» :لاقف ةي هللا لوسرل كلذ ليقف
 .ةراهطلا :باتك يف هجام نباو )٣٣٧(، مميتي حورجملا يف :باب ،ةراهطلا :باتك يف دواد وبأ هاورو

 )٥٧٢(. لستغا نإ هسفن ىلع فاخيف ةبانجلا هبيصت حورجملا يف :باب
 .مدع :(ب) يف )٤(



 ٢٦٢ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 هللأ يرث ج :ىلاعت هلوق دضب مكحلا هيلع بجوأو ،هفالخب'وه راصو ملسملا هيخأل نوع

 هيف هل اميف ريصقتلا هيلع بجوأو ،ريسيلا هيلع رسعف ز ه رنُمْلا مي دير الررنشلا ُمُكي
 .ريب دتلا

 ه هنيل هنومضم نايبو هحارص يف هتبسنو هدح ىلع ام مكح لك عضي نأ ىتفملا قحو

 وهو ىلاعتو هناحبس ىلوملا ةمعن نم ةفأرو ةمحر ةفأر ةطساوب نيبملا قحلا مرك نم نيملسملل
 هرصح يف هرداغف ،هقلع عماجمب قبترملا هقلغ حاتفم هيخأ ىلع عاضأ نمك نوكي اليكل كلذك

 .هرطو عايضل

 يتلا دنع مجئالحص َتاكاَمَر ل : وحنك هريكذتو هثينأت زاج نوكي نأ] :لوقأ قحلابو

 الإ مهللاف ،هعباوت قلعتم ةلمج نم ابابحتسا هيف هقالطإ ةغيص [ َيدَسَتَو اكش الإ
 هقح اميف رعولاب ريشملاك راصف ،هيلإ هريغ مكح لقنب لحملا قتر يف ريصقتلا قتر نع كفني مل هنأ
 نم لوق كلذل دمعت دقو ،اماوق اعازنو اماكحأ ةقلطملاو ةديقملا عقرلا يف خيراتلل نإف لهسلا

 هريغ يناني ال اذإف ،ةجحلا لايك مامتل اهلايك بلطف ،مكحلاو مصخلل ة ةجح اهنيع قاروألا لعج

 ام ريصقت لحملا اذه يف هب هراصتقال هيلع بجوف "ىوتفلا نم هريغ بجحي الو ،يأرلا نم
 نم قح نم دييقتلا "حملب ايوان هب قلطأ وأ ءارظن اذك هنوك يف ريض الو ،لدعألا يف يغبني

 تبثيف ،كلذك ةيصو وأ رارقإ وأ دحاو عيب يف نيتقرولا مادص قلطم هب ريشي نأ نم ملعي
 .ناوعألاو نايحألل ارظن لصفتلا هقح اميف لمجأ هنأ الإ معنف اهريغ نود ةخرؤملا

 هدقفف ءايلعلا ضعبل اذيملت ناك سردم نم دراولا ىوتفلاك هريصقت ديق يف هب لزي ملف

 اراصق ىطعأ نميف كلوق ام :هل لوقي نم ارييخت هيلإ لسرأف اسردم لزتعا لب :هل ليقف اهخيش

 :هباوج لك ءانثأ يف هل لوقي نأب هاصوأ مث ؟امهنيب ةرجألا يف مكحلا ام ،هب ىتأو ،هل رصقي ابوث

 الصفم هب نايتإلا هقحو المج هلوق الإ هلاصخ نيب قرافلاب هملع ةلقب هملعل تأطخأ كنإ

 )١( ةيآلا :ةرقبلا )١٨٥(.

 .سيل :ىليلخلا ققحملا ةبوجأ طوطخم يف )٢(

 )٣( :لافنألا ىليلخلا ققحملا ةبوجأ طوطخم نم نيفوكعملا نيب ام ٣٥.
 )٤( .جملمب :(آ) يف .



 ٢٦٣ ثوحبلا

 .لثملا ةرجأ هل نإ :لاقف

 .تأطخأ :لاقف

 “‘٨“[ةرجألا لقأ :هل لاقن]

 .تأطخأ :هل لاقف

 .ةرجألا رثكأ :لاقف

 .تأطخأ :لاقن

 .ةرجأ هل سيل :لاقف

 .تأطخأ :لاقف

 .اهفرعأ ال ينكلو ةرجأ هل نإ :لاقف

 .تأطخأ :اضيأ هل لاقف

 .ناضلا همزلي :لاقف

 .تأطخأ كلذك :هل لاقف

 ءاطعإ نم زجع نم اسردم هسفن بصني فيك ًاذإ :لاقف هخيش لوسرلا ملعو ،راتحاف
 ؟اهقح راصقلا ةلأسم

 ال حيرصتلاب لوقلا هددصب نحن اميف قحلاو لضف هقح يف هل لكلاو كلذك مكحلاو

 ال هنأل ؛رصبلا يمع الإ هلبقي الف ،قيضملا عسويو ،عساولا قيضي ”ربح مكف الإو حيولتلا

 .هامعب امهنيب قرفلا ىلل لصي
 نأ نع قراش هبلق هب رانتسا نميف هللا رونف الإو ،ةربصبلا يمع قحب كلذ يف لاثملا اذكو

 .قئاع اذه لثم نع هقوعي

 لمعلا يف صيخرتلا ىتح رارطضالا يف دعاج نب رصان خيشلا زاجأ دقو ال فيكو

 .ةرج ًالالق هل نإ هلاقف :(ب) يف )١(

 .ربخ :(ب) يف )٢(



 ٢٦٤ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 .عساولاب يضارتلا وأ قحلا هب ملع نإ لزهاألاب

 نيب مكحلا ي الإ قالطإ ىلع ال هنإف ،هقالطإ ىلع لدعألا فرع نميف همدعب :ليق نإو

 .هذه هذهو مكاح نم نيمصخلا

 .ةقداص لوحف نم ةعطاق ةلدأب عطس هفالخ ةوق رونو -ىلاعت هللا دمحب - اذ فيكو

 نم اسبل مظعأ هنوك عم دارملا هب مهف نإ ىعس ردلاب مقر ام تبثي نأ مهضعب داك ىتح

 ةباتكلاو ،ةجحلا مه دوهشلا لعج نم دنع كلذك وهو الصأ همادتعا وأ خيرأتلا فارحنا

 ًدهَكنَم الإ إ :ىلاعت هلوقل ،نيقيلاب الإ ةداهشلا ىدؤت ال نأل ؛مهنايسن نم افوخ مهل ةركذت
 . نوملعي مهو قحلي

 ؛مهتاداهش اهب اوركذتو مهطوطخ اوعجار اهيلع ةنمزألا رورمب ةيضقلا اوسن ىتمف

 .كلذك وهو ،ينرقلا هلاق ايك عطاق نيقيب اهبجوم ىلع اهودأو

 رضي ال ذئنيحف ؛اه دوهشلا ةداهش ءادأل يأ ةمالع اهنوك نم هلثم لإ ناهبن وبأ راشأو

 ةجحلا مهو ،مهل ةركذت اهتروريصل اهب مهتداهش بجوم دوهشلا ءادأ عم ،هفارحناو همادتعا

 . اهنو د

 بجاولا متي ال اف بجاولاك اهيف تراص اذإف اهس ةقلعتم مهتداهش نكت نإ :ليق نإو

 اهب ىدؤت ةداهشلاو ةركذت اهنأ رم امل ةضحاد ةجح كلت :كل ليق ڵبجاو وهف هب الإ

 .اهنالطبب لطبتف اهب اهقلعت ال نايسنلل افوخ اهرارقتسا نوك افنآ رم دق لب اهريغبو

 .هلاق ام دكؤي هنإف "ه لدصتاي تاك مكتيب بتكيو ز :ىلاعت هلوقب رباك نإف

 لإ اميك ايمس هبتكت نآ اومَتَماَلَر ل :ىلاعت هلوق ةنيرق كيلع يمع وأ :هل انلق
 ے۔ ى < ےمر < 7 ٤ ۔سہے ي _ ۔ ۔ے . وسح

 ةقاثولا الإ بابإلا ىنعمب ال هنإ ه اوباَبرَت الأ قدأو ةدملل موقأو هلا دنع طحتا مكير لجل

 )١( ةيآلا :فرخزلا )٨٦(.

 )٢( .اهريغل :(ب) يف

 )٣( ةيآلا :ةرقبلا )٢٨٦(.

 )٤( ةيآلا :ةرقبلا )٢٨٢(.



 ٢٦٥ ثوحبلا

 .ريغ ال هانلق ام ةحص ىلع د وهش ةركذتلاو طقن

 ماهيإب اهلخأف اهخيرات ةطقن تمدع دقو ،اهل الحم اهمدعو طقنلا فلخت سيل وأ :لاق نإف

 ؟نود نمز

 ةنيبلا كلتل اهنوكب تاقثلا ةداهش ىفكو {ةركذت ةباتكلا نإ افنآ كل ""[انلق] :هل ليق

 ماوعألاب اهسبلو اهبير لاوزل ةوق اهيف مهطوطخ دوجول رصعألا نم اهريغ ال اه ةوعدلل
 .كلذ يف كل صيحم الف ،اهالعأ ام ال ةقبطلا "هذه ةأشن نم مهنوكل ةموهرللا

 هنأل ؛بوتكملا مكحل لطبم هنإ :لاقف ،اهفلختو طقنلا يف بيذهتلا يف ركذ ام ىلإ ىرت الأ

 ف مكحلا اذكو لاكشالا دنع الإ طقنلا فلخت رضي ال هنإ : ليقو : هلوقب در مث لمع هيلع

 اهب ىفكو ‘كلذب لقعلا ةلالد ةداهش عم اذك ةنسل اهنأ اهب دوهشلا ملع عم لاكشإ يأو ،اهمدع

 .هيف كل لاج ايف بيرلا داومل ايسح

 وذ ةجحلا ركذ ايك ايكح اهتوبث ةحص مدعب عطق الف ،اهخيرات ةيلك مدعب انروص ول انإ مث
 .هكرت اهلطبي ال دق :لاقف ايل خيراتلا كرتب نايضلاو رارقإلا لطبي نأ نم ناهبن وبأ ةماقتسالا

 ؟كلذك اياصولا له :هل ليق ،ًافالتخا مهلوق نم هيف ملعأ الو

 ليق نإو سحصي امم ملعأ ال امهنيب قرفلاو ،ايهلثم ايهخأ اهيف هباوص يل حضتي يذلاف :لاق

 اهنأب هيف حرص دحاو لوق يف الإ برطضم دعب هلوق نإف يمازلا خيشلل بسنت ةبوجأ ين هب
 .تبثت ال

 .ءيش يف عطقلا نم سيلف تبثت ال اهلعل :هلوق امأو

 .رخآ ءيش ىلع ال هفقوت ىلع لدي امم اهلطبأ نأ ردقأ ال :هريغ لوقو

 .ىهتنا .اهزاوج عضوم يف اهتوبث هيلإ ليمأ يذلاو

 .قايسلا اهيضتقي ةدايز )١(

 .(ب) نم تطقس )٢(

 ناك يرجملا رشع يداحلا نرقلا يف شاع 6ىوزن رقع نم يلمازلا ديعس نب حلاص ةمالعلا خيشلا وه (٣)

 ليلد ٢/ 0٣ نايعألا ةفحت :رظني .ةبراعيلا دهع يف ءاضقلا ىلوت ادشرم نب رصان مامإلل نيدقاعلا دحأ
 ٩٥. نامع مالعأ



 ٢٦٦ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 ةحص عم ثلثلا نم اهجرخم نوكل هيلع يه امم زوجأ زاوج يأو ،خيشلا هلاق ام اذهو

 .كلذك الإ اهيف لوقلا ملعأ الف 6اهدوهش ةوقو اهظفل

 قئاثولا يف هب ىتؤي امم لاح ىلع هسفن يف خيرأتلا سيلأ :رخآ عضوم يف اضيأ لاق مث

 سيسم دنع عجرملا نوكيل ،انهاه رخأتملاو مدقتملا ةفرعم يف هيلإ جاتحي امو ،لاجآلا ةفرعمل .

 امل الطبمو ،اهب الخ هكرتو اهتوبث يف اطرش راص دق ىرت وأ ،هيلع لد ايب لمعيف ،هيلإ ةجاحلا
 . ناض الو رارقإ ف هاضرأف كلذك ملعأ ال ينإ اهيف

 نإو ،ايهلثم امهنأ الإ اياصولا يف يل نيبي الو ،ايهلطبي ال هنأ ىلع لدي ام نيملسملا لوق يفو

 .هب الإ اهتابث ينبجعي ال :لوقي نم مهنم نأب ،مهل ةبوجألا ضعب يف نيرخأتملا ضعب نع عفر

 .هكرتب اهلطبأ نأ ردقأ ال :لوقي نم مهنمو

 يفشي ام اذه مهلوق يف سيلو ،ةلطاب وأ ةتباث نوكت نأو دب ال يهف تبثت ال اهلعل :ليقو
 مل نل ثحبلا يف لمتحم هنأل ؛مكحلا يف ايهنم ءيش ىلع مزجلاب لدي ام هيف نكي ملو ،يفكي فيكف

 ؟اهلطبي نأ ردقي ملو اهنالطب كبجعي له :لاقي نأل اهتوبث هبجعي

 . ملعأ هللاو . يردأ ال وأ معن وأ الب اهباوجو اهتبثي نأ ردقي له

 ىنعم نمضتت نأ اهيلع زوجي نأ ىسعو ،قافشإلاو ءاجرلا ىنعمل هب ىتؤي امم لعلو
 .اهيلع اقوبسمو الوأ نوكي نأ لمتحي امم هنأل ؛هعوقو بجي وأ ىشخي ام نوك يف كشلا

 ©بيغلا نم هنآل ؛هقافشإ الو ،هئاجر ةلاح هب عوطقم ريغف المتحم هسفن يف هنوك ناك نإو

 ايكح يضتقي فيكف ،ءاوس يردأ ال ام زيح يف وهف ،هبلق كشلا نم هيف جرخيف ،هب ىردي ىنأف

 .ىلوأ هب اييف كلذك ىلوألاو ،ايلع ديفي وأ

 عضوم يف مهضعب حرص دق نكل ءاذه ىلع اهنم ءيش هيلإ غلب نمل ةدئافلا عضوم نياف
 هلوقي ايف يأرل ١ لهأ نم دحأ ىلع رانش الو مول الو راع الو .خيراتلاب الإ تبثت ال اهخأب رخآ

 لكشأ ايع اذه لثم يف هفوقو يف الو ،هريغ لوق هيف هلوق فلاخ نإو ،يأرلا عضو يف يأر نع
 .هفلاخ نم ءىطخي انيد هبصني ام ءيش نم هيلع

 .ام :(ب ( ف )١)



 ثوحبلا ٢٦٧

 دسفتف ،اهزاوجل ةلع هاريال ذإ ؛اهتوبث ىلإ هكرت عم بهذي نم باعي الف اذه ىلعو

 . يأرلا لهأل يأر عضوم هنأل ؛هداسفن , وأ همدعب

 الو ،هناحجرل ليمت تابثإلا ىلإ يسفنو اذه ،لدعأ هاري ام لدعأ نوكي نأ لك ىلعو
 . ؟هناهرب ف هل رهظ ءيش يأل ،هب الإ تبثت ال اهنإ :لوقي نم لوق يردأ

 نأ مهدنع حص اذإ ةثرولا نأ مكحلا يف اهتوبث كلذ ىلع هبجعي ال نم لوق يف امأو

 هذه تابثإل اضيأ ةجح هذهو . اهنع هعوجر هعم حصي ىتح لطبت ال هب ىصوأ نإ كلاملا

 دق هيف كش ال هنأل ؛همدعب اهل تبثملاو هداسفل وأ خيرأتلا مدعل لطبملا نم نيفرطلا نم ةيصولا

 يصولا ذفنأو ءارقفلل مهاردب ىصوأ نميف يليلخلل مهلاؤس ليلدب ،اهب هؤاصيإ مهدنع ققحت
 كلذب اونقيأ مهنأ ىلع كلذ لدف يصولا ةثرو ديب اهذافنإ لايك حصيأ ،ضعب نع تامو اضعب

 .نيفرطلا يوذ يأرب تبثت ثت اهنأ انعم كش الف ،بير الب

 يف هعوجرب ةثرولا ملع مدعب اهتوبثب اجتحم هنوك لاح يف همدعب لطبملا لوق نإ كلذ عمو
 نأ دعب لطبي نأ ىفن ةجحلا هذهب همدع عم هنأل ؛رصبلا لهأ نم "[هيلع ردق نملا رظن لحم
 .ددرت هيأر ف حصف هب الإ تبثت ثت الأ هبجعأ

 ال هنأل ؛لطاب وه ام الإ لطبي نأ وأ \تباث وه ام الإ مكحلا يف لطبي ال نأ حصي لهو

 وه تبثي نأ الو هيف تباث وه ام لطبي نأ الو مكحلا يف تبثي تسثي ام الإ إ مهمزلي نأ زوجيف حصي

 .نطب امل هرهاظو هرهجل هرس / ةقفاوم عضوم يف زئاجلا ريغ ىلع

 مكح كرتيف ،نارمألا لمتحي ام عضوم يف نطابلا ريغ رهاظلا نوكي نأ زوجي اينإو
 .ريغ ال رهاظلا يف همكح نطابلا يف همكحف الإو ،نطابلا يف هب ام ةحص مدعل رهاظلا

 حضوأو ىدهأو موقأ هنأل ؛ىلوأ تابثإلا ىلإ عوجرلاف اذه يف ىرن ام بسح ىلعو

 رمأ اينإو ءاهيف خيراتلا طرش نعال اهتبثأف ءاهزاجأ العو لج ىلوملا نأ ليلدب "ىوقأو

 راثآ يف الو ،نيملسملا نم عامجإلا يف الو ةلي يبنلا نع ثيدحلا يف حصي ملو ،اهيلع داهشإلاب
 .اهزاوجل اهطورشل اهيف هتوبث نأب نيمدقتملا

 . ) ] ( يف ترركت ) ( ١



 ٢٦٨ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 هيعامل دب الو ،هبجوأ نأ نم الضف هبرقأ نأ يلع زع دعبلا لحم يف رظنلا نع وه ناك املو

 .هيف هل حصي هيلع ليلد مايق نزم

 نمك هارأ ال ينإ ءاهزاوج عضوم ين اهتوبث قلطم نع هب اهل ديقلا عضوم نيأف اذه ىلعو

 لمعلاف الإو ۔هقدصب هل دهشي حيحص ناهربل حيرص ليلدب هاوعد ىلع يتأي ولف ،هاري هنأ معزي

 هيلع ىنتعا ام ثحب لامك ةيدأتب ضرغلا ليمكتل مث ،مهفاف ريغ ال ناهربلا لايك هل اميف

 نم ارثؤم هب وعدملا كي ل نإو ،ءاهقابر اهل يهولملا اهتاثو نم اهضحدب لمعلاو ضارتعالا

 طايتب طونم طباضب هلح همكح ف لك عقيل هب ضرفلا لاك نم دب ال لب اهلقن نم الإ اهلصأ

 .ميوقلا عرشلا جهنم

 ام امهدارفأ نم لك ءاطعإ مزل ايقر ايهينعم بجوي قسنب رم ام عم هب هتايتإ ناك امل مث
 هقح ناكف ،ايهلوأب انه درفأو ،ماهيإلاو لامجإلا حملم ىلإ لاملا يف هقالطإ راشأ مث يكح هصخي

 يغبني هنأل ؛هفالخ رهظ الإو لمجملا عضوم لصفملا هعضول راصقلا ةلأسمب هيلإ راشملا يكح

 اهدادس مدعو ،اهداسفب لوقلا نأل ؛هلاح مكحب لك عقيف ،هلايكب هبتارم ماكحأب ءافولا هيق

 يلو اقافتا اهرودص يف نأ لكلاب لخيف ‘ههعاض وأ يف ةياقو مكح هل اهناصقنو فرحأ ةدايزب

 .اقاقشو اعزانت اهزاجعأ

 نب بيبح لضافلا هيف هلاق ام كبسحو ،للخلا ىلإ دؤم لكلا ىلع ضعبلا مكح مايعف

 ةدايز نع هلئاسل هلوقب هلاح مكح نيعم لك ءاطعإو ،هلايكب هحرصم نايب عم يديعسوبمأ اس
 كلذب تلتعا اذإ اهنأ نم :هل ابواجم لاقف ،اهاوس ام ةحص ءاقب عم اياصولا يف اهناصقنو فرحا

 ةيصوب رودصلا ىلع ةقوسنملا اياصولا ىدحإ يف ىتأ دق نوكي نأ الإ ءاهلك تلطب اهرودص

 .اهسفنب اياصولا كلت تتبث هليترتو هتبسنو يصوملا مسا ليكب ةمات

 ؛'روكذملا» ءار طاقسإب هلوقب ،هيلإ راشملا وه ايك اياصولا ءانثأ يف لالتعالا ناكاذإو

 مث ،اهنايع اهب دهشي ايك ،اهسأر نم اهلصأو اهدعقتم يف ال اهزجعو اهئانثأ يف ةملك نم اهنأل

 .طقف لتعملا لطبي اياصولا ءانثأ يف لالتعالا نوك نم لاق

 هيلع مكحي ال يآ ،هتوبث يف فلتخي ةلولعملا ةملكلا كلت نيمضت يأ هيلع قوسنملا امأو

 .تاطوطخملا يف اذك )١(



 ثوحبلا ٢٦٩

 يأ هتوبث ىلع يأرلا رثكأ لب :لاق مث كرظن لحم هنأل ؛كلذب هتراشإ تعقو ايك نالطبلا عطقب
 .كلذك نإ هب ةيصولا ةحص ىلإ هنم ةراشإ هريمضب هيلع قوسنللا

 ؟انه تيأر ام عم اذه يف لايتحالاب عطقلا ةحص عضوم نيأف ،ايكح انه كلذك وهو

 ؟هيأرب هلوق قلطم ىلع اهنالطب ةحص عطقل مكحلا طحم نيأو

 ،ينظلا ءارقتسالا كلذل عفدنيف ،ايقر اهيلع ةلدألا رهاشب اعرش اهتوبث يف مهو الف الك

 كلسملا ىلع لادلا ،يعرشلا رونلا نم بستكملا يعشعشلا لقعلل ءىطاوملا ينهذلا رظنلاب

 .ىرحألاب لمعلاو ىرجللاو
 يف هل عضولا يف لدعلا مكاحلا هرمأ ىلوتي دوقنملا يقاب نأشف كلذك رمألا ناك اذإو

 .ىغختراو رمألا ةلع هب عفدناو ،ىضقناو ىهتناف مهبئان وأ نيملسملا تاقث وأ هبئان وأ هقحتسم

 .هديزم ءىفاكيو ،هركش يفاوي ادمح كلذ ىلع هلل دمحلاو

 مكيلعو المع طوحألاب دصقاو ققحو لسو .ههباشم عدو .هباوص لمعلل رظناو ¡
 .هتاكربو هللا ةمحرو مالسلا

 .يرذنملا يلع نب دمح ريصقتلاب فرتعملا ريقحلا ريقفلا بحملا نم كلذو

 نم ىأر ضارتعالا اذه ىلع يليلخلا ملاعلا ينابرلا انخيش علطا املو :خسانلا لاق

 :باوجلا اذهب هرثأ ىلع نايتإلا باوصلا

 كلذب ناكو ،هغمديف لطابلا ىلع قحلاب فذقي يذلا هلل دمحلا ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ىلع لطابلل] لعجي ملو ةةجحلا نيدناعملا ىلع هتادهب ماقأو ،ةجحملا هادهب حضوأ يذلا ،اقيقح

 رصن نم نايبلل ىدهو ،نايذهلاب نيضراعملا قانعأ ناهربلا فيسب لصف يذلا ،٨[اقيرط قحلا
 .اقوهز ناك لطابلا نإ لطابلا قهزو قحلا ءاج لقو ،اقيقحتو هل اقيدصت قحلا

 نييبنلا نم مهيلع هللا معنأ نيذلا ،هناوخإو هلآو هللا لوسر ىلع همالسو هللا ةالصو

 .اقيفر كئلوأ نسحو نيحلاصلاو ءادهشلاو نيقيدصلاو

 كلذ ىلع درلا نم يرذنملا يلع نب دمحم هقفتملا خيشلا هرطس اميف ترظن دقف ،دعب امأ

 .اقيرط لطابلل قحلا ىلع :(ب) يف )١(



 ٢٧٠ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 ريغ للعب كلذ يف هقلعت عم ©باوصلا نع هجورخب هلوق نم عضوم ريغ يف همزجو ،باوجلا
 .رثألا نم هانعم مهفي ال ايب هيلع هجاجتحاو ،رظنلا يف ةملسم

 يف رظني نأ يغبني ام هردقو هئاضقو هللا ملع قباس دعب هرثأ ىلع دروأ نأ ينم ناكف

 .باتكلا مأ يه يتلا هلوصأ ىلإ اهنم لصف لك دريف ،بابلألا يلوأ نم هيلع فقو نم هلوصف
 .باصأ وأ أطخأ لوقب قحلا هل حضتي نأ لبق لجعي الو

 نمالو يلوق نم ذخؤي الف ،©باوج يف افلتخا دق نافيعض يرذنملا اذهو ينأ اوملعاو

 ناب رمأو هوعبتاف هدشر ناب رمأ :ةثالث اهلك رومألاف ©باوصو قح هنأ ملع ام الإ ادبأ هلوق

 رهظي وأ .هلدع حضتي ىتح هنم ةمالسلل ابلط هنع افوقو هوكرتاف لكشم رمأو ،هوبنتجاف هيغ

 .ليكولا معنو يبسح وهو نيعتسأ هللابو ،هلطب

 :نايب

 نحنف ،باوجلا كلذ يف ركذت ل ناعمل باطخلا نم هررق اميف يرذنملا اذه ضرعت دقو

 .لوصألاو اهمالك هباوج يف ناعمل نوكت لوصف يف اهنم هللا هردق ام ركذن

 :ايتفلا ةدعاق يف :لوألا لصفلا

 ةحصل عطقي مكاحلاف ،ىوتفلا يف نأشلاك مكحلا يف رمألا سيلف كلذ عمو :خيشلا لاق

 6هديرم ىح يف داهجلا لاجمب ءاقبإ هنم هراتخم يقتنيو لكلا حارص يتؤي هفالخ يتفملاو هرظن

 .انه هلاق ام رخآ ىلإ هحالص رظنل وأ

 عطقلاب يتفملا نم عرفلا يف لوقلا نسحي ال هنإ :لوقأف :هنم رخآ عضوم يف لاقو

 ةرثكل نامزلا اذه يف اييسال نيدتهملا يأر يف رظنلا لاجم هقح اييف لصألا جرخم هجرخيف

 .خلإ .نايغطلا روفوو نايمعلا

 يتفملا ىلع نأ امهدحأ :ناينعم هيف هراتخم يقتنيو لكلا حارص ىتؤي هفالخ يتفملاو

 نالطبلاب هدنع مكحلا ىضتقمف الإو ،هاتفتسا نم لك اهب ربخي اهلك يأرلا هوجو ركذي نأ اموزل
 .هاوتف ىلع



 ثوحبلا ٢٧١

 نمك ةفلك عرشلا نم "هقرط ةعس دوجو عم هفالخ نأل ؛دعب اميف هلوق اذه ىلع لديو
 .همعز يذلا رودجملا ةصق نم هركذ ام ىلإ ،ريسيلا هيلع رسعو ،ريخلا قرط هيخأ ىلع دس

 الك ىلعو ليلعتلا نم دعب هدروأ ام ليلدب بوجولا هدارم ناكف نسحي ال :ةرات لاق نإو
 .هترامأ حصت الو ،هترايع تبثت ال برخ ءانبو برطضم لوق وهف نيريدقتلا

 .حضوأو لدعأ هدنع ايب ربخيو ححجرألا حجري يأ ،هراتخم يقتنيو :هلوق امهيناثو

 ىنعم الو عازنلا عضوم يف لاوقألا نم لدعالاب ربخي نأ عامجإب بيجملا مزلي ال اذهو

 .راتخملاو ةجحلاب لدعألا وه هنأ املع هب طيحي ال ام راتخي نأل

 هفالخ ىلع ءاهقفلا قافتا هب ملعلا وأ لهجلا عضوم يف هموزل مدع ىلع انل ةجحلاو

 نأ يتفملا ىلع نإ :لوألا يف هلوقك ،رارق الو اهل لصأ ال ةفزاجم هلوق نم وهف ،راثآلا ؤطاوتو

 .هباطخ يف ةدورسم يأرلا هوجو عيمجب هباوج يف أي
 لاحم وهو ملعلاب ةطاحإلا همزلي نأ امإ :هجوأ ةثالث دحأ نم ىوعدلا هذه يف هل دب الو

 .اليلق الإ ملعلا نم متيتوأ امو ىصحي نأ نم رثكأ ملعلا ،لقنلاو لقعلا ليلدب

 ال ام هللا ىلع نولوقتأ لطاب اذهو ،هنم ملعي ملامو ،هملعأ ايب لوقلا همزلي نأ امإو

 .نوملعت

 عم هل حيبيو ،ملعلاب ةطاحإلا مزلي الئل هوجولا نم هملعي ال ايع هل رذعلاب لوقي نأ امإو

 اهنم رطشلاب الو ددعلا ثيح نم اهلقأب فتكم ريغ اهلك يأرلا هوجو نم هملعي مب ايتفلا كلذ

 .نيهاربلاو للعلاب هتحص ىلع نيحلا يف هبلاطي نأ نكي مل يذلا اذهف ،اهلجب الو

 ،هتراشإ ةقباسلا هوجولا كلت نم هصيلخت ىلإ غلبت ملو ،هترابع هصيخلت نع ترصق نإو
 هارن ال نحنو ،اليلد هيلع ركذي مل هتوابغ ةدشل "هنكل ،اليبس هسفنل هذختا دق يذلا وه هنأكف

 رقتسا دق ،ركذي نأ نم رهشأو رصحي نأ نم رثكأ هفالخب لمعلاف ،هاوعد نم ادبأ هلبقن الو

 .عازن فلخلا نيب هيف ركذي ملو ،عامجإللا فلسلا نيب هيلع

 .هفرط :(آ) يف )١(
 .نكل :() يف )٢(



 ٢٧٢ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 هلوقب عورفلا يف ةي هلا لوسر دهع ىلع يتفي ةباحصلا ءايلع نم لك ناك دقف
 .هتفلاخمب ملعي ناك نإو "هيف اداهتجا هفلاخ نم ىلإ تفتلم ريغ ،هدادسل هب لمعيف 6هداهتجاو

 ىتح ادحأ اوتفت ال :مهل لقي ملو ""«موجنلاك ياحصأ» :لاق مهيفو ةني هللا لوسر كلذ رقأو
 اذه يف مهعئاقوو موسرملا يرذنمل ااذه هاعدا ايك لكلا حارصب اوتأتف عيمجلا يأر اوملعت

 .ةريثك بابلا

 ©ثلثلا مألل :سابع نباو ركب وبأ لاق ادجو ةصلاخ تخأو مأ نيب ثاريملا يف اهنم

 دجلل هاثلثو ،يقب ام ثلث مأللو ©فصنلا تخألل :دوعسم نباو رمع لاقو ،دجلل يقابلاو

 فصنلا تخألل :يلع لاقو ،نافصن دجلاو تخالا نيب يقابلاو ثلثلا مألل :نايثع لاقو

 هاثلثو تخألل هثلث يقابلاو ‘ثللثلا مالل :تباث نب ديز لاقو ،دجلل يقابلاو ،ثلثلا مأللو

 .دجلل

 ناك لب ،ابيعم مهدنع نكي مل ذف لوقب ةمئألا ءالؤه نم دحاو لك ىتفأ دق فيك رظناف

 .ابيصم يأرلاب داهتجالا باب ين هب

 لاقف ،نيوبأو نيتنباو ةجوز نع =ةفوكلاب ربنملا ىلع وهو - بلاط يبأ نب يلع لئسو

 .لوعلا عنم يف لوقلا نم سابع نبال ام ركذي ملو ،اعست اهنمث راص :روفلا ىلع

 ىلع اريسعت وأ مهنم اريصقت كلذ ناك لهف ‘فالسألا ةقيرط تناك اذه لثم ىلعو
 ىدهلا ةداقو مانألا ةمئأو مالسإلا مئاعد مهو ،فالتخالا هوجو عيمجب اوتأي مل ثيح هللا دابع

 .مهرابغ قشي الو "مهوأش قحلي ال ىجدلا حيباصمو

 لهأ هلاق ايك ،نيدهتجملا ةباحصلا نود نيعباتلا نم ناك نميف اذه صوصخب لوقي مأ

 ديلقتلا هراكنإل نكل ،نيدلقملا نم مهريغ نود ةعبرألا مهتمئأب داهتجالا صيصخت يف فالخلا
 .ليبس نم كلذ ىلإ امو ليلدب الإ صيصختلا زوجي الو ديعب ناكمب مهنع هنأ ىلع لد

 .ءاود ملعلاو ،ءاد لهجلا نأ انعم اذه يف قحلاو

 هعنمي نآو ،هيفكيو هعفني ام ءاذغلا نم هيطعي نأ هقحف ،هيقفلا هبيبط ضيرم لهاجلاو

 .هجيرخت قبس )١(



 ثوحبل ٢٧٢

 .هيف هلمتحي ام دح زواجتي ال نأو ،هيفشي ايب ءاودلا نم هجلاعي نأو ،هيذؤيو هنم هرضي امع

 دحاو ءاود الإ هعفدي ال يذلا فلتلا ءادلاك ةيلوصألا لئاسملاب لهجلاف هقفلا اذكو

 .دئاع كالهلا ىلإ هرمأف هفلاخ نمو ،اجن هباصأ نمف

 هب ىلتبملا لاح فلتخيو ءافعضو ةوق فلتخي يذلا ءادلاك ةيعرفلا لئاسملاب لهجلاو

 نم رخآلا رضي ايب ضيرم عفتني دقف ،افصو نامزلاو ناكملاو نسلاو جازملا نيابت بسحب

 .ىفخي ال ايك ةدحاولا ةلعلا ين ءاودلا

 لمأل ةفشاكم وأ ةلماعم يف ةقيقح وأ ةعيرش نم نيدلا ىملع يف نأشلا كلذكو

 ربتعم نع ةتبلا كفنت ال مولعلا بابرأ نم اهب نيرصملا دنع اهلهأ لاوحأ نإف سةقيرطلا
 .مومعلاو صوصخلا

 موقل اراض نوكي ام اهنم نإف ،لادجلاو يأرلاب عازنلا لئاسم يف لاوقألا ركذ مكح اذكو

 .نيلئاسلل هب ةجاح ال اهضعبو هكرتو هركذ يوتسي ام اهنمو ،نيرخآل اعفانو

 رثكأ يف فالتخالا ركذ نأ ملعت هبو ءاهماسقأ عيرفت نوكي اهماكحأ نم اذه ىلعو

 لوقلا ضعبب لصح اذإف ،قحلا ىلإ داشرإلاو ةيادهلا ضرغلا نأل ؛بيجملا مزلي ال عضاوملا

 .بيصم امهالك لوئسملاو لئاسلاف
 راصبألا ىلوأ يأر نم ةفئاط ىلع راصتقالا زاوجب يضقت راثآلا رثكأ نأ ىرتالوأ

 يلوأ اي هيف اوربتعاف !بابللاه باتك نم هحضوي الاثم - هللا ءاش نإ - اذه يف دروأسو
 لدب هيلعف رضحلا يف وهو اراهن ناضمر يف ادماع حكن وأ برش وأ لكأ نمو :ةلأسم :بابلألا

 مث مايصلاب مث قتعلاب أدبي لوقو انيكسم نيتس معطي وأ ةبقر قتعي وأ نيرهش موصيو رهشلا

 ملو ،ةرافكلاو لدبلا هيلع بجوي نم لوق دايق ىلع هذهف ،ىمهتنا ريخمب وه سيلو ماعطإلا
 وأ اهلاق نم قح يف قح يه لهف ةراشإ يفالو ةرابع حيرص يف فالتخالا نمائيش اهب ركذي

 ؟اهلطبم ناك فالتخالا نم ةلأسملاب امركذ مدع نورت مأ كاهلبق

 ناهبن وبأ خيشلا ركذ لاوقأ ةرشع ىلع ديزي ام اذه يف هللا همحر ديعس يبأ خيشلا نع هيفو

 ي ةبوتلاب يزتجي نم لوق اهيلع دازو لاؤسو باوج نم هفنص اميف اهبلاغ - هيلع هللا ةمحر -
 .ىفكو رهشلا لدب هيلع نإ :رخآ لوقو لالجلا يذ هللا قح



 ٢٧٤ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ح ج٧

 .ىضم امل وأ همويل نوكي نأ نسحيف طقف لدبلا هيلع نإ :هريغ لوقو

 ةمئألل مامإ ربكأ وهو ريصقت نم كلذ لهف ليعس يأ خيشلا نع عفرت ل ل اوقأ هذهو

 ؟ديفم

 وأ مهو ةبلغل هسفن هفس نم الإ هيعدي هوهو لامكلا يعدي ال دحأ كلذ نم ولخي لهو

 ؟لابخ

 ةرصبت هريغ نود عضوم ف فالتخالا هركذ نم دحاو هيقف فينصت ف ام اذه ف كدقو

 .ربتعا نمل

 ين اهركذي مل اربتعملا» هباتك يف فالتخالا نم ةلمج ركذ دق يمدكلا انخيش اذهف

 دق هتقو ايف عايسلا نم ةجحلا هب موقت نم ةلأسم الإ نكت مل ولو ،هيف هرحبت ىلع اةماقتسالاه
 ام هريغو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا نم هلهج عسي ام باب ف اهنم لك ف لاقو ارضح

 .هماسقأ نم اذه يف هركذ ام رخآلا يف ركذي مل نإو هماكحأل هيف ىفوتسا دق

 "هب حرص دقو ،هيف فلتخملا يف راصتنالا زاوجل اهجو هنع دجن مل ناهبن وبأ خيشلا اذكو

 .هيقف رهشأ قحلا ةلحن لهأ نم نيعباتلا يف امهو ،هلئاسم ضعب يف ديعس وبأ خيشلا

 ءالؤه قحلا نم هيلع ىرج ام جهن نع لوقي ام مهفي ال يذلا يرذنملا كلذ نياف

 !؟ لوحفلا

 ىلإ عجرأ نأ يلعلو "لوقنلا ةرثك ىلإ هيف ةجاح الف ةعيرشلا رهاوظ نم بابلا اذهو
 :لوقأف ةلأسملا هذه ليصفت

 هيلع ضرعن نكل ىفك ام هيف لوقلا ىضم دقف هلك فالتخالا ركذ بوجو مدع امأ

 .موهفلا لهأ دنع قالطإ صيصخت هيف مزلتست يناعم مومعلاو صوصخلا رابتعاب
 وأ لاق نم هلهج يف هب أطخف .انيد يأرلا كلذ دقتعا دق لئاسلا نأ الثم هيقفلا ملع ولف

 ىلوألا ناك ايبرو ،فالتخاو يأر عضوم هنأ هربخي نأ كالهلا نم هذاقنإل همزل انيح هريغب لمع

( 

 .له :هلعلو تاطوطخملا يف اذك )١(

 .(ب) نم تطقس )٢(



 ٢٧٥ ثوحبلا

 .فالخلا نم هيف ايب هربخي نأ عنام ال ثيح هب

 رخآ لوق ىلع ةمذلا يفو ،لوق ىلع كيرش ةاكزلا :مهلوقك الدع نال وقلا ىوتسا نإف

 .لدعأ هاري ايب هسفنل ىلتبملا ذخأي نأ ىسع لضفأ هل فالتخالا ركذف

 لوقك ىلوأ ةماعلا ايتف يف هكرت ناك هريغب لمعلا ىلع اقفتم نيلوقلا ”[دحأ] ناك نإف

 عم دجلا يف تباث نبا يأرو ،لوحلا لبق نيدقنلا يف ةاكزلا بوجوو ،لوعلا يف سابع نبا
 هل هركذف .لمهم يأر عضوم هنأ ملعيل هقفتمل نوكي نأ الإ ،ىلثملا هتقيرط يف اذه رئاظنو ةوخإلا

 الو اهلهأ ربغ ف ةمكحلا عضو زئاج الو نسحب سيلو كلمعتسلملاب نكي ل نإو زئاج نسح

 مسالا ف نافرط هلو عطاس قحلا ف رون هل اهنم عون اذهو ،عفانلا ملعلا يه ةمكحلاو

 .ديبعلل هللا نم ةصخرلا وه امهاندأو ديدشتلا وه امهالعأف ،نافلتخ ىنعملاو

 ام نأل ؛هدانعل ملظلا لين ىلع هل ةنيعملا صخرلا نم عنمي هداسف يف مولظلا لهاجلاف

 .هريخ مدعل عونمم هريغ ىلع وآ هيلع تنعلا ىلإ يدؤي

 ةرطنق اهب ناكو اهعضو اهلهأ ريغ يفو اهقح ةمكحلا عنم دقف كلذ لعف نمو

 .نيمثآل ا نم كلذب وهو نيلهاجلل السو ،نيملاظلل

 قيرطلا هل لهسي لب ناطيشلا هيلع ديدشتلاب ناعي ال عشاخلا بينملا عضاخلا بئاتلاو

 .قيضملا نع اهب جرخيل اهيلإ هترورض تنيعت اذإ

 اهلهأ ةمكحلا عنم باب نم ،هحالف ىجري اهبو ،هحالص اهيف يتلا صخرلا نم هعنم نإف
 .حيبم نم قحلا يف هل ايف حيرص ملظ وهو

 وهف ،الماع اهب نوكي ال هئجلت هررض امريغ نم الهاست اهب لمعلل اهل هبلط ناك نإف

 لبق ةصخرلا بلاطو تنعتملاو تناعلا :نوباجي ال ةثالث :اهيردي نمل راثآلا تلاق هلثم يف يذلا

 .ةروصلا هذه نم ال هنإف ةرورضلا ريغ يف هيف هللا صخر امريغ اذه ،اهيف عقي نأ

 .قايسلا اهيضتقي ةدايز )١(



 ٢٧٦ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 عم بكر اذإ هيف كلذب مكحاف هدارفأ يف هب لوقلا "معنم لاحلا يضتقي ام لك نأ ملعاو

 نأ الإ ةلخ نم اهب ام ىلع نوكت عناملا ءاقبو ةلعلا داحتا عم اهنأل ؛هدارطال لاوقألا نم هريغ

 هيلع سيقيل جذومنأ اذهف ،هداسف ةلئاغ نم روذحملا عفدي هداشرب ام هعم تابكرملا يف نوكي

 . ملعلا اوتوأ نيذلا رودص ف تانيب تايآ وه لب مهفلا بابرأ

 نيدلا يف اهقفتم لئاسلا ناكو عناوملا تلازو عطاوقلا تعفترا اذإ لقو اذه يف رظناف

 ركذف .هصايتعا رسأ نم هصالخ موزل يأرلا يف همزلي ايب ىلتبم وأ ،نيدهتجملا تاقثلا نم وهو

 ذخأيلو ،يأرلا هوجو ىلع لوألا علذطعيل لضفأ اهتلأسم ف يأرلا لمعتسم نم يتفملا هظفحي ام

 .لزهألا نم اهلدعأ هل فشكي نمب نيعتسي وأ لدعأ هسفنل هاري امب يناثلا

 ءابدن هيف هل مصخ ال ثيح طايتحالابو ءايكح امهلدعأب ذخأيف هيلع بجي امبر داهتجالاف
 وأ الدع هوجول ١ توتسا اذإ اربح نوكي وأ لمعي نأ اهم هل زوجي ام عضوم ف ةصخر لاب وأ

 ال ثيح ىتم رخآ لوق يف عنملاب وأ ۔لهجي اهليدعتب ناك نإ ءاش اهيأب لمعلا هل زيجي نم لوق ىلع

 لإ ءىجلت ةرورض هنم ملعت الو بيرب مهتي ال ،نيلئاسلا نم لاحلا لوهجم ناك نمو

 يف كاذ الو اذه يف عنملا ققحتي مل نإو ،لادتعالا ةقيرط كولس هب ىلوألاف نيحلا يف صخرلا

 ءاهقف رثكأ ىواتف رثكأ اذه ىلعو ،ميقتسملا جاهنملا وهف ءاهطاسوأ رومألا ريخ نكل ،لاحلا

 هبح عم لصألا يف هل هزاوجل اراصتخا هباوج يف يأرلا ضعب ىلع هيقفلا نم ناك ايبرو
 هللا ءاش نإ- داعيس اك راذعألا نم يأرلا هوجو ركذ ءافيتسا نع هل نوكي ا وأ راصتخالل

 .هيلع فينعت الف -ىلاعت

 ساطسقب اوباجأ هب ام اونزو ،قلخلا ةادهو قحلا ةالو ةمئألاو ةثرولا مه ةمألا ءاهقف نإ

 هب اوطسبنا لصفلا مهطسب نإو ءاوطسقأف لوقلا يف اوزجوأ لدعلا مهضبق نإ ءاوباصأف ةيادهلا

 هيتؤي هللا نم لضفلا كلذ ،هدابعل ثوغلا مهو ،هدالب يف هللا ةاعد مه ،اوطرف الو اوطرفأ ايف

 .ميظعلا لضفلا وذ هللاو ءاشي نم

 )١) عم : ب ( ف .

  



 ١ ثوحبل ٢٧٧

 نوكي نأ هطرشو ،لاؤسلا اهانعم ""[حرشب] ةيضق ماكحأ نيبي مالك هقفلا يف باوجلا
 هيلع مكحلا نايب هيف ناك نإف ،لاح يف هل اباوج هنع يبنجألا نوكي الف ،هنم عقاولل اقباطم

 نايبلا يف ناتقيرط بانطإلاو زاجيإلا نإ مث ه «لالض وهف الإو قحلا وهف ةعيرشلا نيناوقل اقباطم

 .نأشلا كاذ لهأ فرع يف ىنعملل ظفللا ةاواسم ىمسي ثلاث عون امهنيب طسوتي ،ناتروهشم

 هبانطإ وأ هتاواسم وأ ظفل زاجيإ يف اهقرط نم كلس ام ايأ هباوج يف يتفملا ىلع سأب الف
 .هانعمو همكح يف قحلا نم جراخ ريغ ءهاضتقمل اديفم ،هلاؤسل اقباطم هلاح يف باوجلا ناكام

 .هرون ىلع ليطابألا ملظ لاخدإب فنعيو ،هروصق ىلع رذعلا عضوم ريغ يف مالي امنإو

 يكل هليصفت يتفملا ىلع بجو ءالمتحم يناعملا ةرثكلو ،المجم لاؤسلا ظفل ناك نإف

 نوكي نأ الإ .راصقلا ةلأسم باب نم ،راصقإلا نم هب امل هباوج راص الإو ،هليصأت هل حصي

 نوكي نأ نع هجرخي ال ديعبلا هلمتحم نع هيف بارضاإلاف ،اديعب لمتحملاو ايبلغأ قالطإلا

 ءرملا ةظفلك ،ناهرلا حضاو ليلد نم كلذك هلايعتسا ىلع نآرقلاو ةنسلاو عامجإلا يئ امل اديدس

 .رفاكلاو دبعلاو ملسملاو رحلا لمشت يه ه لوهل يلكَلَم َكلَح أكَْا :انإ ز :ىلاعت هلوق نم

 رقتسا هوحن ىلعو ©رهاشلا مكحلا نم هديفت اميف لخاد ريغ ملسملا رحلا ريغ نأ عامجإلابو
 ىلع الاكتاو ،هيلع هريغل ابيلغت لايتحالا اذه لثمب نوأبعي ال "مهتبوجأ يف ءاهقفلا لمع

 ءارشلاو عيبلا نم روصلا عيمج يف اذه ىلع اورجف ،لاؤسلا يف هريغ دارأ نإ هل لئاسلا صيصخت

 اذكه ةلئسألا دراوت عم هريغو ثاريملاو ددعلاو قالطلاو راهظلاو ءاليإلاو جيوزتلاو قاتعلاو

 .قالطإلا ىلع

 اذك هتجوزل لاق نميف رخآلاو ،هماحرأو هتابصع نم اذك نع تام نم نع اذه لأسيف
 .هماكحأ نم هريغ وأ قالط وأ ءاليإ وأ راهظ بجوم نم اذكو

 هتجوز يف هلاؤس هيضقي ايب يناثلاو ،نيروكذملا نيب هثاريمل ةمسقلا ةفصب لوألا باجيف

 كلذك هتابصعو هماحرأ وأ ادبع وأ اكرشم كلاهلا نوك لامتحا عم ،نيد وأ يأر يف مكح نم

 .حرشي :اهلعلو ، تاطوطخملا يف اذك )١(
 )١٧٦(. ةيآلا :ءاسنلا )٢(



 يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧
٢٧٢٨ 

 .ادمع هولتاق مه وأ

 ول اذكو ،قالط الو راهظ الو ءاليإ هنم تبثي الف ادبع نوكي نأ لمتحي جوزلا كلذكو

 .قانخلا هب قاض دق وأ هيلع هركأ وأ انونجم ناك

 هيف ايب مهملع عم قاتعو ءارشو عيبك روصلا نم اهريغ ف مهتبوجأ تاأطاوت اذه ىلعو

 نم ىمكو ، صوصنلا ريهاشم نم هنإف هيف لاكشإ الو :صوصخلاب هنع لأسي نأ هنم ءىشب ىلب

 املاودقع دقف ،ربتعا نمل هبابو اذه نم رثألاو ةنسلا يف امو "نآرقلا ةرابع زاوج ىلع ناهربلا

 .باوجو ةلأسم لك يف هركذ نع هب اونغتساو ،باوبألا نم هحضوي ام بلاغلا اذه فلاخي

 نأ سأب الف طوسبملا هفينصت وأ هباوج يف اهلك تالمتحملا ىصقتسي نأ ءاش نمو

 نم اهاوس ايع اهماكحأل ةزراف نوكتل \طورش وأ دويق يف اهب حملي وأ ،حورش يف اهرهظي

 .اهماقم يف مزاوللا نم ال ناك نإو ءاهماسقأ

 نأ زوجي امنإو ءالصأ هلمتحي ال ايب فيكف هعضو لصأ يف ظفللا هلمتحي اميف اذه تبث اذإو

 .هعفنل كلذ ءاش نم هيف لوقلا درطتسي

 ىردت ال ةياغب هايإ همازلإ يف لحيف ؤبيجملا همزلي نأل نيملسملا رشاعم اي هجو نم لهف
 .بيجع ءيشلا اذه نإو ةياغ ريغ ىلإ وأ

 جومت ايك ءاعضو كلذل ةطوسبملا تافنصملاو ريسلا يف ًاعيرفت دارطتسالا نوكي امرثكأو

 .اعنص هيلإ هللا نسحأ ،اةماقتسالا» رفس يف !يمدكلا»١ مضخلا ميلا رحب هب

 هلوق يف بيجملا درطتسي امبرو ،لئاسلا مالك ردق ىلع نوكت ام رثكأف لئاسملا ةبوجأ امأو
 ىلإ هتجاح ةدشل هملعل ،هيقفلا نم لئاسلا ىلع ةقفش وأ ،ةدئاع ىلع اهيبنت وأ ،ةدئافل اييمتت

 هيلإ ءادتهالا نع هتلفغل كالملا ف لئاسلا عقي هنودب هنأ ىري نأ الإ كاذ همزلي الو ،هيبنتلا

 .هيلع هنم بجي ايب لاؤسلا نع همهف روصقو

 وأ ،ةيناسفن ضراوعل هطسبو لوقلا حرش نع هدصي ام هسفن يف بيجملل ضرعي ايبرو



 ١ ثوحبل ٢٧٩

 ال هميقأ "هضبق ماقم وأ ؤباتع نوكب نذؤم يهلإ ضبق وأ ،ةيجراخ رومأ وأ ،ةيعيبط ةجزمأ
 .باتكلا قباس يف ةردقلا دي هيلع هب تفرصت اينإو ،بابسألا نم هملعي ءىئل

 هعبط ةفاثكو هتنطف ءوسو همهف روصقل امإ ،باجملاب قيلأ بيجملا اهآر ناعمل كلذ ايبرو

 نيع وهو سبللاو ةريحلا ىلإ كلذ هيدؤيف روصلاو هوجولا ةرثك نيب ةقرفتلا نع هنطع قيضو

 كلذب هل ناكو صوصخلا ىلع اهيلإ هدش رأف ،اريبخ اهنم هتجاحب ناك نإ اييس الو ،ررضلا
 .اريصنو ايداه

 نأ ىري نأ الإ كاذ امو معأ هب ةنتفلاو مطأ هنم ررضلاو مهأ اذه نم وه ىنعمل امإو

 هاري ايب مهنم قيرف لك اهروصو ،ناحتمالاو تاموصخلل تدعأ دق نامزلا لهأ ةلئسأ بلاغ

 “ركال مهف تناكو ةليسو مهيديأ نيب تايكاحملا يف اهومدقف "نارقألا ةبلغل هسفن يف ىوقأ

 .ةليح عفنأ لطابلاب سانلا لاومأ

 مهضعب ملظ ىلع اهب اونيعتسيل ججحلا هسفن تاذ نم مهل حتفي نأ اذه ىلع هب فيكف

 .قيرطلا عطاق افيس راعأ نمك قيقحتلاب مهنم كلذب هملع عم نوكيف ،جوع نم مهب املاضعب

 ةاود ةدمب ولو ملظلا نم ءيش ىلع نيعملاو ،هيخأب راضو هقنعل عطاق هيدعت يف ملاظلاف

 يف يتفملل ناك ،هرصقيف املاظ الو هرصنيف امولظم هردي مل نإو "ملعلاو لهجلا يف كلاه اذهف

 رحبلاو ربلا يف رهظ دق نكل ،ىلوأ هب وهف ىلوملا ىلإ هلئاس رمأو ،ىون ام هيلعو ىون ام كلذ
 ردق ىلع رصقن نأ باوصلا نم ناكف ،دانعلاو تاموصخلل ةلئسألا رثكأ هيجوت راصو ،داسفلا

 .ججحلا حتف هيف ايب راثكإلا ىلإ ةجاح قبت ملو ،رادقملا اذهب ضرفلا طقس دقف ؤباوجك هلاؤس

 اذه دنعو ،جهملاو لاومألا نم هيف مهل قح ال ام فالتإل .ججللا كلت ماحتقاب ةلهجلا ءارغإو

 لوح هب عار كنإف ،هيفس وأ ةلاحلا لوهجم لك ةناعإ يف رظنلا لامهإو كايإ هيقف لكل لاقي ماقملا

 .هيف عقي نأ كشوي ىمحلا لوح ىعر نمو ،ىمحلا

 ،هنومتكي الو سانلل هننيبيل ملعلا لهأ ىلع قاثيملاو دهعلا هب قبس هللا نم باتك الولو

 .ضيق :(ب) يف )١(
 .مغأ :() يف )٢(
 .لكأ :(ب) يف )٣(



 ٢٨٠ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 يف باوجلا نع رهدلا اذه يف راذتعالا ناكل ،هنولبقيو قحلاب نولمعي قلخلا نم ةيقب يقبو
 ءامولظم هتملع نمل الإ ججحلا حتف نم هيلع داز ام عد باوصلا نيع ابلاغ ماكحألا لئاسم

 نمو ،ةنايخب ماصخلا يف مهتي ال ةنامأ نم هب امل هنإف ةقث ناك نمل وأ ،امولم كاذب هرصن يف تسلف

 ملام .ةلاحم ال هركيف الإو كلذك هملعت مل ام اذهب هرصن نع فوقولا كقحف ةلاحلا لوهجم ناك

 .ةلاقملا هذه يف ىضم ايك يتح رجحيف هريغل وأ هسفنل هيف هملظ ملعت

 كلت يف هنع لاؤسلا هجوتي ام ىلإو ،ةيصولا كلت لقن ىلع مكحلا نايب يف :يناثلا لصفلا

 ةداهشلا ظفل يف امإو ،ةباتكلا سفن يف رظن امإ :هجوأ ةثالث نم ولخي ال اهيف رظنلاو ،ةيضقلا

 الإ ةباتكلا نم دارملا سيل ذإ ؛مكحلا ثيح نم ىنعم ريبك هيف ام لوألاف .دوهشلا ين امإو

 هذهب ريبخلا هتفرعمل يدتهي هجو ىلع ةباتكلاب روص "ةداهشلا ظفللا وه اهانعمو ،ىنعملا
 اهب نودهشي دوهشلا لوق نم ظافلأ ىه ةداهشلا ةقيقح نأل ؛ةداهشلا سفن ال ةعنصلا

 .نيرخأتملا نم كوكصلاب مكح نمل افالخ ٨مهل ةركذت الإ ةباتكلا تسيلو ةباتكلاب ال مالكلاب
 هتداهش درت نم وأ "مهب ةلاهجلل فوقولا وأ حيرجتلاو ةلادعلا ثيح نم دوهشلا ىلإ رظنلاو
 لوؤسمب ينسيلو ،ثلاثلا لوقلا وه اذه موقت ال وأ ةجحلا هب موقت وأ لبقت وأ كاذه ريغ ىنعمل

 ةيصولا كلت ضرع ةداع الو افرع الو هرهاظب هنع ثحبلا نمضتي ال ذإ ؛ةيضقلا هذه يف هنع

 ايك لوألا هجولاو اهظفل ىضتقمب اهمكح نايبل اهلصأ يف رظنلا درجمل اهلقن ضرع نع الضف
 هنم يفكيو ءاهب ربتعم ريغ هتءادرو طخلا ةدوج نأل ؛اهمكح ين هب دتعي ىنعم ريبك هب سيل انلق
 ظافلأ يه ثيح نم طقف يناثلا هجولا يف اهيف رظنلا يقبف ،لاكشإ نود نم ةءارقلل حلص ام

 دهش ول ريدقت ىلع ؟ال مأ ةتباث يهآ اهيف قحلا هبجوي ايب اولوقيل ءاهقفلا ىلع تضرع ةداهش
 ريدقت ىلع امأ صقن الو ديزم ريغ نم ظفللا كلذب ةضورعملا ةموسرملا ةداهشلا كلتب لودعلا
 الف ءاهب مهرارقإ نم زوجي ام مدع وأ اهل ةثرولا راكنإ عم اهلطب يف لاكشإ الف اهب اودهشي مل ول

 ول ريدقت ىلع ةداهشلا ظافلأ يف رظنلا ىلإ جاتحي اينإو ءاهظافلأ نع لاؤسلا يف ةتبلا ىودج
 ابتكو ةدوقعم اباوبأ تاداهشلا نم ظافلألا ماكحأل ءاهقفلا درفأ اذهلو ءاهب ةجحلا تماق

 دب ال لب الك قالطإلا ىلع اهب مكحلا حصي ةزئاج نالدعلا اهب دهش ةداهش لك ايف ةعوضوم

 .اطقس كانه لعلو ،تاطوطخملا يف اذك )١(



 ١ ثوحبل ٢٨١

 مكحلا ين اهتحصو اهتوبثو اهزاوجب ليق ىنعملا ةزئاج ظفللا ةحيحص تناك نإف اهيف رظنلا نم

 هذه يف باوجلا سيل هنأ اذهب رهش دقف ،اهلطب وأ اهداسفب لوقلا نم دب الف الإو 6ايتقلاو

 .طقف تاداهشلا يف ظفللا ماكحأ نوناق ىضتقم ىلع الإ ةيصولا
 :ةيصولا ماكحأ يف :ثلاثلا لصفلا

 :ةيلامجإ ىلوآلا ةدعاقلا

 هرمأ زوجي نمم عيمجلا نوك عمو ،اهيف ةدمعلا مه ةثالث شةتس ىلع اياصولا رادم نأ ملعا

 .هيلع

 هل زوجي ال نمالو ،هدسفنتف زئاج ريغ ين اهب يصوي ال نأ اهيف هيلعو ،يصوملا :لوألاف

 نم حيحص ظفلب اهدروي نأو ،زئاجلا دحلا ىلإ درتف اهيف هل زاج ام قوف زواجتي الو ،لطبتف
 نم ةردقلا عم اهيلع دهشي نأو هلصفم وأ هلمجم ف هر يصويو هب رقيف هنع مهفتسي وأ .همالك

 .دوهشلا نم ةجحلا هب موقت

 عضوم يف اودهشتسا اذإ اهؤادأ رذعلا مدعو ةردقلا عم اهيف مهيلعو دوهشلا :يناثلاو

 عضوم يف اودهشتسي مل ولو اودهشي نأ مهلو ،اهب مهبلاطي لدعلاب مئاق اهل نوكي ثيح مكحلا
 .هب مئاق الو ىلاعت هلل قحلا نوكي ام

 لطبت ال اهنإف دهش اهنع هلأس نإف ،هوحنو اذه يف ةداهش هعم نأ مكاحلا ربخي :ليق نإو

 .اهم ءادتبا دهش ول

 الو ليدبت الو ،اهنم ىنعمب لالخإ ربغ نم اههجو ىلع ةداهشلاب اوتأي نأ دوهشلا ىلعو

 .اهيف صقن الو ديزمب فيرحت

 ،يصوملا توم دعب اهئادأب ةبلاطملا دنع مهل ةركذت نوكتل اهوبتكي نأ مهل مزحلا نمو

 ةباتكلاب ال ۔هبو داهشأإلاب "هدبعت ىلاعت هللا نإف لصألا يف يصوملا مزلي امم اهباتك سيلو

 .دابعلا رمأ اهدحو

 رصقم داهشإ نود نم ةباتكلابو ،ملاس عامجإلا يف ضرفلل دؤم لودعلا داهشإب يصرللاف

 .هدبعن : ) ب ( ف )١)



 ٢٨٢ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 .ملاظ هيلع هبوجو عضوم يف رذع ريغ نم هكرتب وهف حصألا ىلع
 نوكي الو ءاهمزاول نم نكي مل نإو ،هيلع ةردقلا عم هب رمؤي امم وهف يصولا :ثلاثلاو

 كلاهلا لال هضبق نمو ةزئاجلا اههوجو يف اهذافنإ نم هيف لخدي ام ىلع انومأم ةقثالإ

 ةبلاطمو ،اهيلع ةجحلا ةماقإل ةديكأ هيلإ ةجاحلاو ،اهذافنإ نم هيلإ زوجي امل لدعلاب هنم هفيرصتو
 ىصوأ ايك لدعلاب اهذافنإلو ،اهل مهراكنإ عضوم يف اهتابث يف ةثرولا ةمكاحمو ،اهئادأب دوهشلا
 ىلعو ءاهزاوج عضوم يف امهل لطبم ريغ يصولا مدع ناك نإو ،اهذافنإ هل زاج اذإ كلاهلا هب

 .اهذافنإب موقي نم اهل ميقي نأ رذعلا لاوزو ةردقلا عضوم يف لدعلا مكاحلا

 ىلوتي نأ مهريغ وأ ةثرولا نم بستحمللف الإو "نيملسملا ةعايجف مكاحلا مدع نإو

 دق قح نم نيأكف ،يصولا يف مزحلا نكلو ،عامجإلا يف هب ةجحلا مايق عضوم يف كلذ ذافنإ
 .عاضو هب مئاقلا مدعل ردكلا نامزلا اذه يف لطعت

 هيضتقت امو ةداهشلا ظافلأ ثيح نم رظنلا ناك نإف ءاهماكحأ يف رظنلا لهأ مه ةثالثو

 "وأ اهمهبم وأ اهعدوم وأ اهفاضم وأ اهلصف وأ اهملعم نم اهرسفم وأ اهلمجم يف مكح نم
 نايبو اهدساك وأ اهحيحص نم اهدساف وأ اهزئاجوأ اهمكح وأ ظافلألا هباشتم نم كلذ ريغ

 هريظن وأ اهظافلأ لقن وأ اهظفل سفن ماكحأ نم كلذ هبشأ ام "وأ اهلطب للعو اهتابث هوجو
 هقفلا باب نم وهف اذه هبشي ام وأ موقت ال وأ اهنم ةجحلا هب موقت ام وأ اهلدع وأ اهروج يف اهلقن

 .هيقفلا وه قحلاب هيلع ملكتملاو

 باوج هنأل ؛اهلطبي الو ةيصولا سفن تبثي ال لطاب وأ تباث هنإ :اذه يف هيقفلا لوقو
 .لئاق يصوملا هب ام سفن ىلع مكح الو باوج ال لئاسلا اهاكح ةروصل

 حصي نأ الإ مكحلا ين هل ةقيقح ال يزاجم يريوصت رمأ هب هيقفلا ملع يف لاؤسلا سفنو

 ءيش يف لاؤسلا دورو نم ةحصلا تسيلو ،مزجلاب ةروصلا كلت ىلع كانه تناك هتيصو نأ
 حص نإ هنأ ،اريدقت همكح نع هيلع باوجلا دريف اريوصت لاؤسلا نوكي امنإو "مهفلا لهأ دنع

 .مرحلا :(آ) ف )١)

 .و :(ب) ف )٢)

 .و :(ب) ف (٣)



 ١ ثوحبل ٢٨٢٣

 .هلاؤس يف اهنع ثحبلا نمض نإ هماكحأ رئاس ىضتقم وأ هظفل مكح اذهف اذه

 وأ نالدعلا مهو اهدوهش ةيصولاب دهش اذإف لدعملا وه اهيف رظنلا لهأ نم يناثلاو

 اعيمج مهتلادع يف اددع مهيلع دازام وأ ةلادع نم مهب امل ءادهشلا نم ىضري نمم ناتأرماو لجر

 ةلطبملا للعلا هيلع لخدي نمم اونوكي ملو ،ةلاحم ال داز ايب ريض ال ذإ مهنم هب ىفتكي نم وأ

 .رهظألا ىلع ةيرحلا وأ لقعلا وأ غولبلا نادقفك اهريغ وأ منغم بلج وأ مرغم عفدك ،ةداهشلل

 مايقو مهتلادع روهظل زوجت وأ ةداهشلا مهيلع بجي ام عضوم يف ةجحلا مهب تماق نإف
 لدعملا ليدعت ىلإ مكحلا عضوم ين رمألا اهب عجر الإو ،هيلع وأ هدنع اودهش نم ىلع اهب ةجحلا
 .مهتلادع وأ دوهشلا حرج ةفرعمل

 يف ةءاربلاو ةيالولا نف ايلع هماكحأب اريبخ ليدعتلل الهأ ناكو لدعملا مهاكز نإف

 اهماكحأ يف رظنلا لهأ مهنإ :انلق نيذلا ةثالثلا ثلاث ىلإ اهيف رمألا ىهتنا دقف هماسقأ

 ولوأو ،نودهشي مهدهشتسا اذإ همكح عضوم يف دوهشلاف ،لدعلا مكاحلا وهو الأ ،اهداومو

 مهيلعو ؛مانألا نيب ماكحألا ذافنإل مالسإلا يف يلوتملا وهو ،نوحرجي وأ نوكزي هرمأب ليدعتلا
 هيلع عمتجملا ريغ يف ولو زاجو هيف فلتحم وأ هيلع عمتجم نم هلصف قحلاب ام لك يف هل دايقنالا

 .ايشغالو هنم أطخ نكي ملو ،هباصأف قحلا ةقيرط كلس ام ايكح هب اوضارت نم مكح

 .ايلعو ةودق مهل ناك اذإ هيلإ هقفلاب مهرمأ عجري نمم يأرلاب ولو مكحلا موزلب :ليقو
 .ايصتعم قحلاب مهنيب همايق يف مهيلعو مهل نيدلا يف مهل ةجحلا هنإف

 مهنإف هيف فلتخم ىلع رهظألا يف ربجلا ىلإ مهل ليبس الف روجلا ماكح نم مهريغ امأو
 .اليبس نينمؤملا ىلع نيرفاكلل هللا لعجي نلو ،عاعرلا هجمهلا لذرأ نم عامجإلاب

 تماق نمم ةثرولا ىلع اهب ةجحلا مايقل مكحلا عضوم ريغ يف اهب ةداهشلا نوكت ايبرو الأ
 .مهيلع هتداهش لوبق مهمزلي يذلا وه هنأ .ةجحلا مهيلع هب

 نم مهيلع هب ماق ام لاطبإو هتداهش در محل زجي مل كلذب هللا ةجح مهيلع تماق اذإف

 .ميلعلا عيمسلا ةجح مهيلع هب تماق امل ميلستلاو دايقنالا مهيلعو ،كلانه هللا ججح

 )١) جهمل ا:(ب) ي .



 ٢٨٤ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 يف لزان وه ثالثلا لزانملا هذه يأب ؟مانألا يف يرذنملا اذه نع ينربخي ريبخ نم لهالأ
 مأ ءاهتافص يف رظنلا لبق اهتابثب مزجيف ؟مكاحلا وه مأ لدعملا مأ ملاعلا هيقفلا وهأ ؟مالسإلا لهأ

 نإ مكاحلا نأل ؛دحاجلا هلضف هراكنإ يف ماليف ،دهاش ءزجلا يف لكلا "رصحب "هلاح نم هل
 نم هريغ لإ جتحي اريصب اهحرج وأ |هتلادع ف نيدهاشلا لاحبو ًاريرحن هقفلا ف ناك

 .اريبخ هب ىفكو لدعم الو ،هيقف
 دحاو يف ملاعلل عمجينأ ركنتسمبهلا نزم سيل

 يأ ىلع ناك هنأ ،تابثإلا اذه ي هنايب مدعل ،هناسل نم هيلع ذخؤي نأ فاخأ نكل

 ىلع ماكحلا نم هنأب يل ملع الو ،مزجلاب هنم لوقلا همهوت وه ايك مكحلا باب نم وهأ تافصلا

 ؟مانألا اذه

 يناعم ىلع ةيصولاب ةايسملا ةيزاجملا ةروصلا يف هب رصتقنف طقف ايتفلا باب نم وه مأ

 اه موقي ىتح ماكحأل ١ نم هريغ نع ال اهنم كلذ نع لاؤسلا ررق اك .مالكلاو ظافلألا

 ةقيقحلا ةيصول ١ يه ذئنيح نوكتف مالسإل ١ ججح ةماقإ عضوم ف وأ ماكحلا دنع اهدوهش

 اهرمأب مايقلا همزلي نمم هتغلب نمو اهزاوج وأ اهوجو عضاوم ف اهم هرمأ نم اهم هللا دبعت يتلا

 هل حص نإف "نيهاربلاو ججحلاب هلوق ىلع ذئنيح يتفملا كلذ بلاطيف ،اهنم همزلي امل ميلستلا وأ

 .نيبملا قحلا ىلإ عوجرلا هيلع بجو الإو لاق ام

 اهيفو .ةيلجلا اهيناعم يف مكحلا ةفرعمو ةيصولا كلت ظافلأ يف رظنلا يف :ةيناثلا ةدعاقلا

 :ثوحب ةعبرأ

 هب لماعتملا شرقلا فيرعت يف مات مالك وه له ةضف شرق ةئايسمخ هلوق :لوألا ثحبلا

 ؟ال مأ

 :فانصأ ةعبرأ اندنع ةفورعملا شورقلا نأل ؛هب هفيرعت روصق ىلع لدي رهاظلاو

 ةضفلا نم اهلكو ،©فاصتالاو نزولاو ةميقلاب نيابتت ،ةيمورو ةيرصبو ةيلحاوسو ةيسيسنرفأ
 ريغ وه ايك ضعب نم اهضعب زيمت ةفصب اهل دييقتلا يغبنيف اذهلو لمتحم وهف داز ام يردأ الو

 .ةلاح :(ب) يف )١(

 .رصح :(أ) ف (٢)



 ٢٨٥ ثوحبلا

 .فاخ

 .مزجلاب ىلوأ تملع امل هب حيرصتلا نإف إمكحلا يف اهلطبي ال اياصولا يف هكرت ناك نإو

 دلب لهأ هب لماعتملا فرصلا ىلإ درت نأ اهب ام ىلوأف همدع عمو ،لاكشإلل ةحازإو ةهبشلل اعفد

 .لاحلا يف يمرلا

 .لاحم ريغ مهناسلو مهفرع ىلإ هب عوجرلاف هريغ ةغللا قالطإ يضتقي ناك نإو

 اهنم طسولا ىلإ درت نأ زاج ناهثألا ةفلتخم ىهو ايلع داز ام وأ ناعون اهيف ىوتسا نإف

 ول ايك لمهملا توبثل نأشلا اذه لثم يف ةعس اياصولا ماكحأل نإف ؛صصحلابف الإو ،فرع نإ
 تبثتف نافلتخغ ةءادرلاو ةدوجلا يف امهو هتفيس نم فيسك ةفاضملا وأ ،هلام نم فيسب ىصوأ

 وأ قحب رارقإ نم هريغلو ،نايبلا يف هل صيصختلا مدع ايهلطبي الو كيتاهو ةروصلا هذه

 .هب ىفكو مكحلا هيف هبجوي ام هباب يف ءيش لكل هريغ وأ ءاضق وأ ضرق وأ ةنامأ وأ قادص

 قحتسا نم لعافلا مسال ءانب -ءاحلا رسكب- نيقحتسملا ءارقفلل هلوق :يناثلا ثحبلا

 هلبق امل ةفص نوكي نأ حلصيل ،ءالقعلا نيركذملل ةمالسلا عمج اعومج ،هبجوتسا اذإ ءيشلا

 .هنم لوعفملا فذح دق اهبتاك نكل ،ريسكت عمج ريقف نم

 ىلع هلاكتال مأ ؟هموسر نع هتالفغ ضعب نم وهأ هنع طقسأ ىنعم يأل يردأ الو

 لوانتي نأ هب داري ام عضوم يف وأ ؟هب سبل ال ثيح لوعفملا فذح نم ةغل زاج امل مأ ؟هموهفم

 ؟هريدقت يف نكمم لك
 ملو ،هقوطنم نع ظفللا موهفمب اياصولاو رارقإلا يف اوفتكي مل انباحصأ نم ءاهقفلا نكل

 حيحصلل حضاولا حيرصتلاب الإ اوذخأي ملو مالسإلا نم لمتحملاب ماكحألا يف اوعطقي

 نيقحتسم اونوكي نأ دب الف ىرت اك هفالخب اذهو ،لاكشإلا نع درجملا لايتحالا نم يداعلا

 .ءيشب نيقحتسم وأ ءيش ريغل

 وأ عنملا وأ ءاطعلل نوقحتسم ريدقتلا يف لاقي نأ زاوجل ؛لوهجم يناثلاو لطاب لوألاف

 .ضرف :(ب) يف )١(

 .تاطوطخملا يف اذك )٢(



 ٢٨٦ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 ءارقفل ةتيصو نوكتف ،لوانتم لك لوانتي ىتح ةءاربلل وأ ةيالولل وأ ةناهإلل وأ ماركإلل

 ىلع لاد ظفللا موهفم نأل اهتابث وأ شةلعلا هذهف اهنالطب يف يأرلا ضراعتيف \ةفص نيلوهجم

 .هريغل ال هب ىصوأ امل مهقاقحتسا

 .هلثم يف ةزاجإللاب لوق نم ىرعتي الف ءاهقفلا رثكأ هربتعي مل نإو

 وأ نجلل وأ ءاينغألل اهب ىصوأ ول امم اهتابث يف دعبأب مه ام ةفص نيلوهجملا ءارقفلا نإ مث
 ناك نم اهقاقحتسا عم مهيف اهعجرف ءارقفلا ىلإ عجرت اهنإ :اهنم لك يف ليق دقو ،ةكئالملل

 .هردق نم هيف رظنيلف هرصبأ نمل يأر عضوم وهف ©ىلوأ مهنم ةفصلا لوهجم

 .هنم ةلمهملا ءارلا طاقسإب !روكذملا هلوق يف :ثلاثلا ثحبلا

 دارملا حاضتاو هنودب ىنعملا ةماقتسال هداسفب هيف ىضقي ال نأ مكحلا رهاظ يف نسحيو

 كلذ نكي ل نإ .هطبض يف دهاشلا ناقتإ مدع ىلع هطخ يف بتاكلا نهو ىلع ليلد هيف نكلو

 حص نإ همدع ىلإ هب ريشي اديق لاحملاب هتعن لعجيف ،همهف ىلإ غلبي ال ايب هتعن ىلع يل همزع نم
 .ىفكو هب حرصملا وه لوألاف الإو .همكح نم اذه يف يل هجتي ام

 :خيراتلا يف :عبارلا ثحبلا

 نيرشعو عبس ةنسل ةخرؤملا ةيصولا كلت نالطب هرهاظب يضتقي ةيضقلا هذه يف وهو
 هروهشو هماوعأ نم ىضم دقو اهنم رشع ثلاثلا نرقلا يف نآلا نحنو ،ةرجهلا نم ةئامو

 لبق جرخي مل ةداهشلا هذه هيلإ تبسن نم رثكأ لعلو ،هعابرأ ةثالث نم بيرق هتاعاسو همايأو
 حيرصب مكحي نأ زوجي مأ ؟كاذو اذه نيب عمجلا حصي ىنأف ،ةدالولاب همأ نطب نم نرقلا اذه
 ؟هلاقم ىضتقم وهف تاداهشلا يف هل مكح ال هلاحم نم هب ام ىلع خيرأتلا سفن مأ ؟كانه كفإلا

 هجمتو ةميلسلا لوقعلا هابأتو عابطلا هنم رفنت ةداعلا قراخ عادتبالا حضاو هنكل

 .عامجإلاو ةنسلاو باتكلاو لقنلاو لقعلا هدريو .}»عايسألا

 هدييقت نع ضارعإللاب ةداع قدصلا لمتحي ال نامزب دهاشلا اهديق ةداهش الإ يه لهو

 .لالض بذكلا لوبقو لاحم اهل

 .عاسلا :(ب) ف )١(



 ثوحبلا ٢٨٧

 هيف عقي نامز هنمضتي امل ةتقؤملا لاجآلا نم عون الإ اياصولاو تاداهشلا يف خيرأتلا لهو

 ؟تالماعملاو ماكحألاو تايدلا عون ف اعيمح ايندلاو نيدلا رمأل لماش كلذو ،لامعألا نم

 ىلعو "باسحلاو تيقوتلا ىلإ ابلاغ ةرقتفم بابسألاب اهطابترال ايندلاو نيدلا رومأف
 .م ِ مم م يها س ىمه م م ر إ وص - ٠

 :لاقو : َجَحلاَو ساتلل تيقم 7 ظ ةلهالا نع تلوت + :ىلاعت هلوق لد اذه
- 

 رص ٥ هرم م م وح وم . م
 ." اليم ُهَتلَصَفوىَش ركو باحو َنَيلادَدك اوُمَلَعَتو -

 تعقو يذلا نامزلا هب ملعي تيقوت وه امنإف افرعو ةغل ةباتكلاب صخ نإو خيراتلاو

 فورظ يمه يتلا ،لاجآلاو تيقاوملا نم هريغل ام الإ هل سيلو &افرط اهب ناكف هب ةباتكلا
 .قحلاب امهنيب قرفلا مدعل لامعألا قلطمو اهيف هعوقو ذخأم

 ءهئاضتقاو هلولح نامز هب خرؤي لجأ ىلإ وه باتكلا صنب هيلع عمتجملا نيدلاف

 ٥هلثم رايخلاب عيبلاو كلذك ةنسلا نم هيلع عمتجملا ملسلاو ،هئاضقب ميرغلا ىلع مكحلاو

 .كلذ لثم لجؤملا قحلاب رارقإلاو

 اهتدم اهب خرؤت لاجآ نم اهريغو تاقدصلاو ةيركألاو تاراجإلاو عويبلا يف مكو
 !؟لاح ىلع مكح هل نوكي ال ىتح اهخيرأت نالطب لاب يف روصتي لهف اهتدع يضقنت ىتح

 ةيمذ يف ددعلا نم قالطلاو جيوزتلا يف هلثمب قلعتي ام نيبو هلك اذه نيب قرف نم لهو
 وأ لماوحلا وأ هنم سأيلا وأ ضيحملا تاوذ نم غلاب وأ ةقهارم وأ ةريغص نم ةرح وأ ةمأ وأ

 اهئاقب وأ ةدعلا ءاضقناب ةيجوزلا ماكحأ نع نهجورخ نم كلذ ىلع بترتي ام وأ ،تاتيمللا
 ةبيغ وأ دقف ماكحأ نم هوحن وأ دلولا قوحلو ،ةدملا كلت يف اهرك ولو اهيلع درلا زاوجو اهيف

 فرعي الف خيراتلا ىلع همكح بترتي امم امهريغو ةقفنلا ءارجإو ةثراوملا نم ايهيلع بترتي ام وأ
 ملاعم اهلعجو هللا اهيلع هبن يتلا ةينيدلا تيقاوملا نم وهف ،هاضتقمب الإ هيف مكحي الو ،هب الإ
 ىفخي ال ايك هدابع حلاصم نم اريثكو ،هاضترا يذلا هعرش ماكحأ نم المج اهيلع بترو هنيدل

 .هاري ةيادهلا نيعب نم ىلع

 )١٨٩(. ةيآلا :ةرقبلا )١(

 )٢( ةيآلا :ءارسإلا )١٦١(.
 )٣( .تاطوطخملا ي اذك



 ٢٨٨ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 كلذكو اهتالاح فالتخا ىلع ةعيبطلا ميوقتل لوصفلا ةفرعم نم هل دب ال بيبطلاو

 ىلإ اهتاهج ىلإ مساوملا يف نفسلا ءارجإ تقو ملعيل حالملاو ،اهتاقوأ يف ةعارزلا ةفرعمل حالفلا
 .نايبلا يف هفصو رثكيو هديدعت لوطي امم كلذ ريغ

 .ةيرمقلا روهشلاو ماوعألاب ةرات نامزلا رم ىلع خيرأتلاب طبضي امم لمج الإ وه لهف

 .ةيسمشلا ةنسلاب اروطو

 دهنتو ،ةيوايندلا رومألا لطعتت هبو ءاهلك تيقاوملا [تلطب] خيراتلاب دادتعالا لطب ولو

 ءاهتاعاس يف سمخلا تاولصلاك اهتاقوأ يف ةرصحنم اهلك لامعألا نوكل ،ةيعرشلا دعاوقلا

 نيدقنلا ةاكزو موصلا ضرف هيف نيعت رهش يف مايصلاو ،موي نم ةعاس يف ةعمجلا ةالصو

 .هرهش نم همايأ يف جحلا اذكو ،لوق يف هب صخي تقو نييعت ريغ نم ،لوحلا مامتل ماعنألاو

 اهرئاس يف زاج اهضعب ىلع زاج امو سانلل تيقاوم اهلكف هريغ نم ناك ام اذه ىلع سقو

 وأ ءارهظ برغملا يلصيف ،اهتيقاوم نم ءيش لك لدبي نأ حابتسي اهتيقوت نالطببو "سايقلاب
 هب لئاق الو ."هناتتفال جحلا رهش ريغ يف جحيو ،ناضمر نع ىدامج موصيو ،ارصع رجفلا

 .هلطب حوضول

 ءاضقنا لبق ةدملا كلت يف ةقلطملا جيوزت لجي وأ هلجأ لبق لجي ملسلا نإ لوق ال ايك
 وأ ،اهل هقالط دعب وأ ءاهب لخد موي نم دلولا قوحل ماكحأ يف ددملا خيراتب ةربع ال وأ لجألا

 رئاس يف اذكهو ‘ثارو الو ثوروم ريغ وأ اثوروم وأ اثراو خيراتلا كاذب نوكتف ،اهنع هتوم
 .ماوعألا نم يتأيس ام وأ ىضم ام ةفرعم ىلإ درت امم ماكحألا

 ال فيك ،هدعب وأ هلبق خيرأتب ةيناث عئابلا هعاب دق وأ خيراتب دحأل الثم عيبلا تبث اذإف
 .خيراتلا ىضتقمب الإ نيتنيبلا خيرات ةحص عم هيف مكحلا نوكي

 ةايح يف جيوزتلا عوقو ملعي لهف جوزلا وأ ليكولا تايف ،بئاغ وهو ليكولا جوزت اذإو

 مكحب الإ ناثراوتي لهو ؟خيرأتلاب الإ ةدعلاب اهيلع مكحي لهو ؟خيرأتلاب الإ هدعب وأ جوزلا
 نإ ،خيرأتلاب ثاريملاو ةدعلا طقستف ؟خيرأتلاب الإ اهنيب ثراوتلا عنمب ىضقي لهو ؟خيراتلا

 .هتوم دعب جيوزتلا نوك حص

 .هنانتفال :(ب) يف )١(
 



 ثوحبلا ٢٨٩

 جيوزتلا اذه يف دقعلا ةحص ملعي لهف ،ليكولا ةبيغ يف ةلاكولا عازتنا ىلع دهش ول اذكو

 ؟خيراتلاب الإ اهدعب هنأ حصي وأ ؟خيرأتلاب الإ اه هعازتنا لبق ناك هنأ هريغ وأ عيب ين وأ

 ؟خيرأتلاب الإ هتايح يف هنم اهقالط نوك ملعي لهف تامو اهقالط يف هلكو ول اذكو
 ؟خيرأتب الإ اهتدع يضقنت لهو

 لهو ؟خيرأتلاب الإ نيتدعلا ىدحإب اهيلع مكحي لهف توملاو قالطلا ضراعت اذإو
 ؟خيرأتلاب الإ هل ةثراو نوكت وأ هثاريم اهيلع مرحي

 .رظنلا هديأو رثألا اهب نحش دقو ،روصلا رئاس يف مكحلا اذكو

 ؟هلاطبإ نوك خيرأتلا قلطم يف يضتقي ،هلاجر نع يأر وأ نيد يف لوق نم متعمس لهف
 امو ،هلاحم نم هنأ ىلع اذه يف دهاش عامجإلاو ؟هلاح يف اهدحو ةلزانلا مكحب صوصخم وه مأ

 .هيف ةعجارملا لوط ىلإ جاتحيف ،هيعدي لقاعب نظن

 ؟كلذك تاداهشلا رئاسو دودحلاو اياصولاو رارقإلا يف خيرأتلا مكح سيل وأ

 .ليلدب الإ قرفلا يعدي نمل ليبس ال ذإ ؛كلذ يف اهنيب قرفلا ةرغ الب

 قدصلل لصألا يف ةلمتحم ةيضق لك نأو ،ةيضق ىمست ةداهش لك ظفل نأ مولعملا نمو

 .ةيربلا نيب بذكلاو

 ييف مهنم دحأ قدص داقتعا ريغ نم اهب مكحي ،لودعلا نم ةلوبقم رهاظلا يف ةقداصلاف
 عازن الو نيد ين بذكلاب مكحلا زوجي ال ذإ ؛عامجإلاب ةدودرم اهكفإ حضاولا ةبذاكلاو ،لوقي
 .دودرم أطخ اطخلاب مكحلا نأ عامجإلابف ‘دوهشلا أطخ نم كلذ ناك ولو

 لئاسلا هب ام رهاظ ىلع الإ هباوج نوكي الف 'روصلا كلت نم ءيش نع لئس نإ يتفملاو

 .ربخأ دق

 هلثم لطاب هب سبتلملاو ليحتسملا لطابلا تابثإل ايتف وأ مكح يف حصي اهجو نورت لهف

 ؟ليحتسم

 .تاطوطخملا يف اذك )١(



 ٢٩٠ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 الو .ةداع هيف اهنوك ليحتسي نامز يف اهعوقول دوهشلا ديدحت عم ةداهشلا زاوج نظت مأ
 بذكلا نوكي نأ الإ ةتبلا هيلإ ليبس الف ءلطاب لطابلاب سبتلملاو ،لطابلاب ةسبتلم اهنأ الإ ملعن

 هنأ الإ لاح ين ادبأ حصي الو ءاقح لطابلاو ،انسح حيبقلاو "ىده لالضلا بلقني وأ .اقدص

 .هدري ام فلسلا راثآ يفو هدصي هنع ام لوصألا يفو ،لاحم عون

 اهف صيصختلا ىلع هريغب اياصولا يف لاق نإف ،لوقنلاو لوقعلا هنالطب ىلع تأطاوت دقو

 ادهش نيلدع يف لوقت ام :هولأس نإ نيرصبملل هلطاب نآلا فشكنيسف ،لوبقم ليلد ربغ نم

 ازئاجو اتباث اذه نوكيأ اذكو اذكب هبر يقلو هبحن ىضق نأ دعب امهيلإ ىصوأ هنأ كلاه ىلع

 ؟ايهب ةجحلا مايقو ايهتلادعل ايهنم

 هنأ ملعو ،ناييإلاو لقعلا ةقبر نم خلسناو "ناتهبلاو ةيرفلا تبثأ دقف "معن :لاق نإف

 .رهاظ هلثمل ةرواحملا عنم هجوف ،رتاهتم نونجم

 نامزل تقؤم خيرأت وه هتوم دعب نم هيلع امهدهشأ ةيصولا هذه ين هلوقف ؤال :لاق نإو

 ؟ال مأ ةيصولا

 هنمضت ام هيف عقي يذلا نمزلا نايب الإ هل ىنعم ال خيراتلا نأل ؛ال :لوق ىلإ ليبس الف

 لوصفلا نم اهريغ وأ ،روهشلاو ماوعألاب اديقم ناك ءاوس ،ىضم ايك لمع وأ لوق نم

 .روهشم وه امم هريغو جاحلا مودقك ‘ثداوحلاو مساوملاو

 نم هتزاجإ يف ام ىلع ،ظيقلاو فيصلا وحن ىلإ ملسلا لئاسم يف ءاهقفلا هربتعا دقو
 خيراتو ،هل لجأ وهف الإو ،هتلاهج وأ اهب ملعلا حيجرت يف رظنلا ضراعتل مهنيب فالتخالا
 .فالخ الب هلحم

 رخآ ءيش مأ ؟ليحتسملا بذاكلا اهخيرات وهأ ؟اهلطبأ ءيش يأو :هل ليق .معن :لاق نإو

 ؟ليبس نم هدوجو ىلإ امو

 ناتهبلاو بذكلا وأ ةداهشلا يف طلغلا الإ نامزلا نم لمتحي ال ايب اهديدحتب لب :لاق نإف

 .نالطبلا هل بجوأ يذلا وه

 نم عم ةرجهلا نم فلأو نيتئامو نيسمخ ةنس يف امهيلإ ىصوأ انالف نأ ايهتداهشف :هل ليق

 كلت ىلع ايهتداهشك ةرجهلا نم فلأو نيرشع ةنس كله دق اذه انالف نأ هعم حص وأ "ملعي



 ١ ثوحبل ٢٩١

 ؟ال مأ ةروصلا

 له :هل لاقيف سقحلا لهجي ال نم دنع قرف ال ذإ ؛ءاوسب ءاوس ايهنأ الإ باوجلا لمتحي الف

 ؟هوبأ قلخي نأ لبق اذكب ىصوأ دق انالف نأ دهشي نأ نيبو اذه نيب قرف نم

 .هلدعب ةلأسملا كلت باوج يف فرتعاو ،هلهأل قحلاب رقأ قرف ال :لاق نإف

 بذكلا تابثإب الإ .ليبس نم كلذ ىلإ امو ليلدلا ةماقإ هيلعف اهنيب قرفي :لاق نإو

 .لطاب همساك كلذو ،لطابلاو

 مكح اذكهو رخؤملا وهف لطابلا همدق نمو ؟رخأت وأ هنم مدقت امهنيب قرف يأو

 همأ نطب يف ةفطن ناك موي اهجوزت هنأ ةأرمال لجر ىلع ادهش ولف ةيضق لك يف تاداهشلا
 .مدآ رشبلا يبأ دهع ىلع اهجوزت هنأ دهشن :الاقف إمداقت نامزلا نم اذه قوف ام الخ وأ ،ةيكزلا

 روصتي الف ؟ناتهب وأ أطخ نم اهب ام ىلع ايهتداهشب مكحلا يف هل زوجيأ ،نالدع رهاظلا ين امهو

 .ال مهللا :لوقي نأ الإ لقن يف زوب الو ،لقع يف

 هنأ ريبخ تنأو سةرجهلا نم نيرهش ماع يف اهجوزت هنأ ادهش ول كلذك سيلو :هل لاقيف

 كلت افرح دق نيدهاشلا نأ الإ كلذك ةأرملاو ،اهنم رشع ثلاثلا نرقلا اذه يف الإ قلخي مل وه

 مكحتف .ايهتلاقم نم اذه لوبق زيجتفأ ،ةداعلل قراخ وه امب أطخ وأ دمع يف اهاديقو ةداهشلا

 ؟اهلاحم رهاظ ىلع اهلاطبإب مكحت مأ ؟ايهتلادعل نظلا نسح ىلع هب

 ال ذإ ؛ايتفلاو مكحلا يف عامجإلا هابأيو ،لودعلا نم لطابلا لوبق اوزاجأ لوألاب لاق نإف

 لهأ لوق نم هفلاخي ام لوبق نيدلا يف زاجل الإو كلوصألا يف الو عورفلا يف لطابلا لوبقل هجو

 .نيعدتبملاو داحلإلا

 ةيلج نيرصبملا نويعل هراونأو ةّيلع -هللا دمحب- هدي يذلا قحلا وهف يناثلاب لاق نإو

 .ةيصولا كلت نالطب يف هلثمب لوقي نأ همزلي نكل

 اهلاطبإب رثألاف ،رزو الو هيلإ ليبس الو ،رفملا كلذ نع هل ىنأو ،ةيضقلا ىه ةيضقلا نإف

 هل تسل ام ةلاحلا هذه ىلع اهتابث نم بلطت دحاج كاذل تنأو ،دعاسم هل رظنلاو ،دهاش
 .دجاوب



 ٢٩٢ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 .لاقلاو ليقلا نم رثكيو ،لادجلا ليطي نأ هبجعأ نم اي ،دراب ديدح يف تبرض دقل
 لك ىلع هلل دمحلاو ،لاقي ام مهفي الو مهفي ام لوقي ال ،ىقرلا هبشت تايلكب هترواحم يف ءاجو

 .لاح

 :ججحلا نم هب ضرتعا ام عفد يف :عبارلا لصفلا

 ريغل }رظنلا عمتسملل مهوي اهخيرات ليدبت سفنل اهنالطب قالطإب لوقأف :خيشلا لاق

 هب فطتقيو ،هاوأبل هيضتريو ،هاوهل همزتلي ايعطق ايكح هنوك رثألا يط يف ،رظنلاو عمسلا ديدم

 يف هتركذام رخآ ىلإ ...بلاغو هقح ىف هلاوقأ لدعأب ،بلاطم هنود قحلاو ڵبغاشلاو بجاولا

 تناك نإ الإ اهانلطبأ ام نحنو طقسف نيرصبملا دنع هداسف رهظ دق ناك نإو ،طمنلا اذه

 لك ىلع وهو لطابلا لطبيو هتايلكب قحلا قحي هللا نأ ريبخ تنأو ،اهانركذ ايك لطابلاب ةداهش
 .ريدق ءيش

 نم ىلع ةمالم يأف ءةلطاع قدصلا ةيلح نم اهنوكل ،ةلطاب رهاظلا يف يه تناك اذإو

 همعزي ايك ،رطبلا مهوي ام اذه نم ءيش يف سيلو ،اهيفجن الف هللا ةنامأ كلتو ،اهيف ايب اهيف لاق

 بجوي ةلاحم ال يذلا وه اهتوعن لطاب نم حص ام ىلع اهتوبثب لوقلا امنإو ُررض الو قحلا هنإف
 اذه ىلع هيف لحم يأو كروجحملاب لمعو روزلا ةداهشل تابثإ هنأل ؛ةلالضلاو رفكلا
 .فالتخالا

 هذه.يئ ةبلاطملا نم هنورت ام كل حصي ىتح ©فالسألا وأ نيرخأتملا دنع هلثمب ليق لهو

 ؟ةيضرملا ءارألا نم اهيف جرخي ام لدعأب ةيضقلا

 يبنلا لاقو ،تايف طغضناف ءاملا سم رودجملا فلك نمل اهب كهيبشت كلذ نم بجعأو
 نوبلا لوصألا يف امهنيب لب ديدس حضاو امهنيب قرفلاو \تمعز ايك ""هللا مهلتق هولتق» :ةي
 .ديعبلا

 :هجوأ ةثالث نماهب هيبشتلاو ةياورلا يف كنم طلغ اذهو

 .ةجش هتباصأ نميف وه امنإو ءالصأ يردجلا هب نكي مل نميف ثيدحلا :اهلوأ

 .هجرخت قبس )١(



 ثوحبلا ٢٩٢

 يأرلا ين هل جرحم ال ضح أطخ هيلع ررضلا ةفاخم عم لسغلا هيلع مهباجيإ نأ :اهيناثو

 .لاق ام يي يبنلا هيف لاق اذهلو ،قحلا يف هل هجو الو

 ءاهقف نيب هيف فالتخالا زوجي ال يذلا قحلا وه ةيصولا هذه يف ةداهشلا لاطبإب انلوقو

 .لطاب لطابلاب قحلا هيبشت نأ مولعمو ،ةيربلا

 ضحملا لطابلاب ههبشت مث ،لدعاألاب هيف بلاطتو ©يأر عضوم اهنأ تنأ معرت :اهثلاثو

 .لطاب لطابلاب زئاجلا يأرلا هيبشتو ،هيف فلتخي ال يذلا

 لاملا ين ريملا قحلا هجوأ نم هجوب هادأ دق ام مرغ ءرملا فلك نم نآ كش الو :هلوقو

 ف وأ ،نيدلا ف م هللا هزاجأ ام سانلا ىلع قيضن ل انأب دودرم هرخآ لإ ... هرض دقف ريثكلا

 .هريبكو هريغص نيب قرف ال ذإ ؛هريثك ي الو هليلق ف ال ،نيملسملا نم هلاق نم يأر

 اهريغ ةجحب ال اهريخ ةلقل ةيصولا كلت يف ةلطابلا ةداهشلا كلتب هلام فلتأ نم امأ

 . مكحلاب يأر وأ نيد ف هيلع بجي ام مرغ 1 ررض الف

 نم ال ۔هداسفل رسعلا نم وهف ،مشغلاو بهنلا هجو ىلع ملظلل ةحابإ هفالخب هل لوقلاو

 .هدابعل هللا هديرب يذلا رسيلا

 هذاقنإب يناثلاو ،ةناعإلاب لوألاف ،املاظ وأ ناك امولظم كاخأ رصناف املاع قحلاب تنك نإف
 .ةنايخلاو ملظلا نم

 ال ينإف ،ةيلهاج لطابلاب ةيبصع نم كناوعأل وأ \ةيمح نم كناوخإل ام كنع عدو

 مهنع طحتو «سايكألا مهل رفوتل كاوهب صاخشألا حلاصم ىخوتت كاوتف يف تمد ام كمسأ

 هريغ نع كدعب يف كنإف ،ابحاص قحلا ذختتو ابناج قلخلا لزتعت ىتح سانلل همرغ بجاولا
 ييف مهل رظنلا كرت نأ ملعت ذئنيحو ،ابيبح هل نوكت قحلا ىلع كل مهضغببو ،ابيرق هنم نوكت

 .قدصلا الإ كعم ىقبي الو قحلا الإ كيجني سيلف ،ملسأ قحلا عنمي

 عفني الو ء صالخإلا الإ لبقي ال موي اباوص كباوجلو اباوج كلاؤسل دعتساف

 .صاصتخال ١ ولأو ءالخألا

 لصأ يف قحلاب ترظن نئلو ،اذالم كل قحلا دجت هيف ىنتعطأو ءاذه ىلإ ىعم تعجر نإف



 ٢٩٤ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 .ةيعرشلا ماكحألا يف هيلع بجو نإ لئاسلا همرغي ام درجم يف رظنلا نع تلدعو .ةيضقلا هذه

 ءاهاده مار نمل هللا دودح اهنكلو ‘_معزت ايك لهسلا هقح ميف رعولاب ريشملاك تسل ينأ ملعت

 منهج ران : ىدرت هنع لز نم ،اهنم طارص نتم ىلعل ينإو اهادعتت نأ كل الو ل سيلف

 .ىلاعت هللاب ذايعلاو ،ىدوأف

 نايب

 .ججح رشع وه اذإف ىوتفلا هذه نم هلاق ييف ىوعدلا نم نلع تقلتخا اييف تلمأت دقو

 .مكحلاو مصخلل ةجح اهيلع قاروألا لعج نم لوق كلذل دمعي دقو :هلوق :ىلوألا

 قلطمل هب ريشي هنأ نم ملعي نم قح يف دييقتلا حملمب ايوان هب قبطأ وأ هلوق :ةيناثلاو
 الإ معنف ،اهريغ نود ةخرؤملا ""تبثنف ،كلذك ةيصو وأ رارقإو دحاو عيب يف نيتقرولا مادص

 ىرتفلاك ،هريصقت ديق يف هب لزي ملف ،ناوعألاو نايحألل ارظن ليصفتلا هقح اميف لمجأ هنأ

 ةلأسم نم خيشلا كلذ هاكح ام رخآ ىلإ ءايلعلا نم دحأل اذيملت ناك سردم نم ةدراولا

 قاروألا تلعج ينإ :هلوقف راصنألا نم قحلل اونوكو ،راصبألا يلوأ اي اوربتعاف ،راصقلا

 .ةحجل مظعأ يف هنم قرغ دقو شحاف أطخ ةجح اهيلع

 قلطأ وأ :لاقف ،رئارسلا نم يهو ةينلا ىلع ملكت ىتح رهاوظلا ىلع عطقلا هفكي مل مث
 تكلس وأ هيلإ ترشأ وأ هتيون يذلا وه يرذنملا كاذ لعلو ،هرخآ ىلإ دييقتلا حملمب ايوان هب

 موقب تيلب ينكلو مهفي نم لكل حضاو حيرص هفالخب يلوقو د ملعأ ال هب انأو هليبس

 مهفي ال نم باطخو هيغ نع ىوعريال نم لذع ةيلبلا نمو

 ؟ةراشإلا نومهفي فيكف ،ةرابعلا نوفرحي
 رتقبلامهفتنأملاذإ يلعامو ايهعطاقم يف يفاوقلا تحن لع

 .تبثتف :() يف )١(

 .طق :(ب) ف (٢)



 ١ ثوحبل ٢٩٥

 ام هماقم ين ذئنيح يطعيف لدع يدهاشب هريغ تبثو لقنلا اذه حصي مل نإ :هل لوقن اذه

 .هماكحأ نم "نوكي نأ هل زوجي

 يف سيلو ةجح قاروألا سفن لعجي نم لوق ىلإ ةجحملا هذه يف تدمع ينإ :لوقن مث
 :ناتلأسم الإ انباوج

 هاضقتمب اودهش نإ ةداهشلا يف لدع فلأ ةئايب حص ولو ،لطاب لقنلا كاذ نأ :ىلوألا

 .ةدافإلا لهأ دنع هيف قحلا وهو {ةدايز الو هيلع صقن الب خيراتلا ليدبت نم هب ام ىلع
 ام اهماقم ين !امهتداهشل نوكيف لقنلا كاذ فلاخي ايب نالدعلا دهش اذإ :ةيناثلاو

 لقنلا فلاخي ايب اهتداهش نأب ،تاداهشلا ماكحأ عيمجل ةاعارم هيفو ،اهماكحأ نم هبجوتست
 ىلع ىوتفلا يف عطقن الئل نيرمألا دحأب مزجن مل كلذلف ،لطبلاو تابثلا لمتحي بيغم رمأ

 نإ :لوقأ يل يف .ةماقتسالا لهأ دنع هريغ زاوج مدعل ةمالسلا ليبس اذه يفو "نيعلا لوهجم

 لعج نم لوق كلذل دمعي دقو لوقيو ،هل بجي ام مكحلا نم ىطعيف لدع يدهاشب هريغ تبث

 :لئاقلا لوق [ك] الإ يلع نب دمحم اي كلثمو يلثم ايف مكحلاو مصخلل ةجح اهيلع قاروألا

 رظنلا فيعض نأ معزتو رمقلا ينيرتو ىهسلااہزأ

 قاروألاب كمكح نم هانلق امل كاذف ،دوهشلا ركذت ملو اهنالطبب تمزج دق :تلق نإف

 .دوهشلل ليلدلا وه اهسفن
 ةداهش ظفل وه ضورعملا لقنلا كاذ نأ ليبسلا حضاولا قحلا لب ليلد اذه يف سيل :انلق

 ةدئاف ال هنالطب عم هيف دوهشلا ركذف ،هداسف كل انحضوأ ايك خيراتلا كلذ ةقرافمب همكحو

 الف ،لودعلا اهدوهش ددع كلذب رثك ولو ءاهلطب يف ةقلطم اهلقن رهاظب اهغأل ؛هنامز يف هنم

 .لوصألا يف اهيلع لطبلا قالطإ نع كفنت

 ،دوجوم باوجلا ين همكح اذهو ىرخأ "ةروصب كلذ يف اودهش نإ دوهشلا ربتعي امنإو

 .نوكت :(ب) يف )١(

 .اهتداهش :(ب) يف )٢(

 .قايسلا اهيضتقي ةدايز )٣(

 .ةفص :(ب) يف )٤(



 ٢٩٦ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 اذإ نيتقرولا مكح ""يف ليق ام يدصق نم يب نظ امو ،دومحم قحلل قيفوتلا ىلع هناحبس هناو
 وأ بارس يهو ءام نآمظلا اهبسحي ليطابألا نم همهوت ام ةلمج نم وهف امهادحإ تخرأ

 يف ةدافإلا نم هانفلسأ اميفو ؤباحس هقوف نم جوم هقوف نم جوم هاشغي ىجل رحب يف تايلظك
 .ةداعإلا نع يفكي ام هجولا اذه ريغ ىلع خيراتلاب اهنالطب

 .لزهألاب صيخرتلا ىتح رارطضالا يف دعاج نب رصان خيشلا زاجأ دقو :هلوق :ةثلاثلا

 .ةتبلا اهيلع مكحلا يف هل لخدم الو ،ءيش يف اهلاطبإ الو ةيصولا تابثإ نم سيل هبابو اذهو

 مهف نإ يعسردلاب مقر ام تبثي نأ مهضعب داك ىتح رثألا نم لقن اميف هلوق :ةعبارلا
 نم اسبل رثكأ هنأ حيحص وهف ،همادعإ وأ خيراتلا فارحنا نم اسبل مظعأ هنوك عم دارملا هب

 .همادعناب ريض ال ذإ ؛خيراتلا مادعنا

 ىفم اميف هداسف انحضوأ دقو الف لطابلا ليحتسملا ىلع هريدقت نم اسبل رثكأ هنأ امأو

 .هماسقأ نم

 :هلئاسم يف ليق ذإ -هيلع هللا ةمحر- ناهبن يبأ خيشلا نع رثألا نم هعفر ام :ةسماخلا

 ؟ال مأ امل خيراتلا كرتب نايضلاو رارقإلا لطبأ

 ين هلاق ام رخآ ىلإ افالتخا مهلوق نم هيف ملعأ الو ،هكرت ايهلطبي ال :ليق دق :لاقف

 نأ هباب نم سيلو حيحص وهو خيراتلا مدع يف حيرص هنأ الإ ،بولسألا اذه ىلع اياصولا
 خيشلا مالك هلقنف ليلدلاب قبس اميف هلطب حضو دقو رخآ ىنعم وهف ليحتسملاب ةداهشلا خرؤت

 .هيلع عضاوملا ضعب يف ةجح نوكت نأ زوجي لب ،هيدي نيب اهمدقي ةجحب هل سيل
 مدعب لطبملا نم نيفرطلا نم ةيصولا هذه تابثإل اضيأ ةجح هذهو :هلوق :ةسداسلا

 مهلاؤس ليلدب ءاهب هؤاصيإ مهدنع ققحت دق كش هنأل ؛همدعب اهل تبلثملاو هداسفب وأ خيراتلا

 .ةلأسملا رخآ ىلإ ءارقفلل مهاردب ىصوأ نميف يليلخلل

 يف ةثرولا ملع ىلع لدتسا دق هنإ ،باجعلا ءيشلا اذه ىلإ بابلألا يلوأ اي اورظناف

 .يفو :(ب) يف )١(
 .هانعم انل حضتي مل امو تاطوطخملا يف اذك )٢(

  



 ٢٩٧ ثوحبل أ

 0١٧ لاحم هلوق نم اذهو ةريثك ناعمل ةلمتحم ةلوهجم ةروص نم مهلاؤس ف هوروص ايب ملاح

 يهو نم ىنعم ام الوأ :هل لاقيف كهراصنأ هيلع رهظيو 5هراتسأ فشكي نأ الإ هللا ىبأيو

 ؟مهلاؤس يف ةردصملا

 ىلإ هتلص عجرت نأ زوجي الوصوم ايسا يه سيلأ ،مهلاقم نم قلطي نأ زوجي نم نعو
 مهنم ىنثملا ىلإ وأ ارح وأ ادبع وأ اريبك وأ ناك اريغص هثينأت وأ هريكذت يف ءالقعلا نم درف لك

 ةلصلا ردص نم عوفرملا هدئاع فذح دقو ،اضيأ مهنم نيتلاحلا يف عمجلا ىلإو ،هيتلاح لك يف

 وأ ىنثم ءيش لك وأ ملاعلا ءالقع نم دحاو لك هب داري نأ لاؤسلا ظفل سفن لمتحاف ابوجو

 ؟مهريغ مأ مهتثرو مأ يصوملا مأ يصولا مأ الوسر
 ،نوريحت امل هيف مكل نإ كنوسردت هيف باتك مكل مأ ؟نومكحت فيك مكل ام هللا ناحبسف

 الو حيولت يف ال ةيصولا كلتب هريغ الو لئاسلا رارقإ ىلع لدي ام لاؤسلا ظفل يف سيلو

 نم ءيشب وهالو يل همسا ركذي مل مولعم ريغ صوم نع ةلأسم يه لب ،لاقمب حيرصت
 .موسوم تافصلا

 نأ لئاسلا قح يف زوجي ايك ءاريوصت ظفللا نوكيف ،اريدقت هقفتلل لأسي نأ زوجي دقو

 ءيشلا نع لأسي نأ زوجي دقف هسفنل لأسي هنأ رقأ ولو هسفنل لأسي نأ زوجي ايك هريغل لأسي

 .هيف عقي نأ لبق اريدقت

 كلتب دارملا اهنأ ىلع ةتبلا اهيف ليلد الف ءةيصولا كلت عم يلإ تلسرأ دق تناك نإو

 .ةينسلا ةلأسملا

 زوجي الو ،ارارقإ هنم كلذ نوكي الف اصن هنيعب ةيصولا ظفل نع ثراولا لأس ولو

 .قحلا كلملاو ىلب ؟قحلاب اذه سيل وأ ،ارارسإ الو ةرهاج هب هيلع مكحلا هعماسل

 .الو :(ب) ف )١)

 .ادبع وأ ناك ارح :(ب) : (٢)



 ٢٩٨ يليلخلا ققحملا ةبوجا ج٧

 يردأ ال رابجنز ضرأ نم ةلإ ردص نيريثكل ةلمتحم ةروصب مهنم هلاؤس يف هب فيكف
 هب عطقلا يف يلع وأ يل ةجحلا وه نوكيأ ،هللا دنع هملعو 6هب دارملا ةقيقح الو هلئاق الو هبتاك

 نمانأ امو اذإ تللض دقلو ؟نيد وأ يأر يف هوزاجأ ام ريغ ىلع ةيصولا كلتب يلب نم ىلع

 الو ،قذاح خيش نع هذخأي مل رارقإلا ةفصب الهاج ناك نم الإ رمألا اذهب لوقي الف ،نيدتهملا
 .رادتقا لطابلا نم قحلا زييمت ىلع هب هل نوكي ةريصب رون هل الو ،راثآلا نم ائيش هيف علاط

 لامجإ بيجملا كلذ نع اهيف ام ةياغو ،راصقلا ةلأسمب جتحي ةرم ريغ كلذ عم هارت مث

 .بيصم ريغ هنإ :ليق هبو {هليصفت عضوم يف لوقلا
 دعب نم ملكلا فرح لب "ليصفت الو لامجإ ىلإ ةتبلا دتهي مل يرذنملا خيشلا اذهو

 ابرو "ليلدلا وه انل لاقف هل ةجح طلغلاو مهولا درجم بصنو ©ليبسلا نع هب داحف هعضوم

 نم وحنلا يف مهرارقإو سيردتلل متفغلا ةيلحاوسلا نم هتقبط لهأ يف هلك اذه عم لزتعا

 نم برض الإ يه امو اهتيأر دقلو ،سيفنلا دقعلاو ميظنلا ردلا يه :اولاقف ةينونلا هتديصق

 يف ايتفم ناك ىتح هفكي مل مث "نايبصلا هب ""يغانتل نوناق ريغ ىلع عضو لوق وأ ،نايذهلا اذه

 .ملعلا يف هغلبم دح انل فشكيل ،ةعيلط هلادج شيجل ةسوسولا هذه انيلإ لسرأو ،ةعيرشلا
 .مهولل هتيؤر مدعو .مهفلل هفلكت ءوسو

 .لاق ام نالطب ىلع - هللا ءاش نإ - هب لدتسي ام ،لاثمألا نم هل حضوأ نأ يلعلو

 نميف لوقتام :هركم ريغ لقاع غلاب رح وهو هناسلب كل لاق الئاس نأ انردق :لوقأف
 الزانتو قالطلا هيلع هتجوز تعدا نإ هيلع هب مكحت هنم ارارقإ كلذ لعجتأ ءاثالث هتجوز قلط

 ؟قاقش نم امهنيب ال كمكح ىلإ

 يف امو ،ائيش قحلا نم ينغي ال نظلاو ،عامجإلا تفلاخو نظلاب تمكح معن :تلق نإف
 .عازن نم كلذ

 ةلأسملاك ةلأسملاف ةيصولا هذه يف هينتمزلأ ام تلطبأ -قحلا وهو -ال :تلق نإو

 دوقلاو ؟انز نميف كلوق ام :لاق نم ىلع دحلا باجيإ كمزلي ايهمازتلابو ،ةيضقلاك ةيضقلاو

 )١( يعانتل :(أ) ف .



 ٢٩٩ ثوحبلا

 عماج نميف لوقت ام :لاق نم ةجوز ميرحتو ؟انمؤم دمعلاب لتق نميف لوقت ام :كل لئاقلا ىلع

 هيلع لاق وأ هلام عاب نميف لوقت ام :لاق نم ىلع لاملا لذبو ؟انلعم ادمع ربدلا يف هتجوز

 ؟ىتغلاو رقفلا لهأل رانيد فالآ ةرشع

 .نيرخأتملاو نيمدقتملا راثآ هب تنحش دقف ،نيفنصملا ىلع هلثمب "}مكحاف اذه تبث نئلو

 .كلذ ي ريخ الف كلاقم نع عجراف الإو ءةدئاز الو ةصقان ال ةدحاو كلتو اذه يف ةلعلاف

 اهتافص نم ءيش يف ةيصولاب ةقلعتم ريغ اهتاذب ةمئاق ةلأسملا كلت لعج ول هرض امو

 .هدارمو اهيف هتينب ملعأ وه هداشرو هيغ يف لئاسلاو

 هريغل اهنع لأسي نأ نكميو ،ةيصولا هذه ريغ نع ةرملا كلت يف لأسي نأ عونممب سيلف
 .ةيلكلاب هنم بيرقل الو هل ال يبنجأ نم

 .نيتيضق نع هلاؤس هجويف ،نيتيلب يف دحاولا عقي نأ نكميو

 .ةدعابتم وأ لكشلا ةبراقتم ةريثك روص نع ةدحاو ةيضق يف وه لأسي نأ زوجيو

 اذهو ،هملعب اهيف ةجحلا هيلع موقت اذه ،ماكحألا ةثرولا نيب اهيف نيابتت نأ زوجيو
 ةرات كلذو اروط كاذو ةرم اذه لأسيف ،مالسإلا يف ةجحلا امهب هيلع موقت ال اذهو ،ةداهشلاب

 .مالم الو بيرثت الو

 .باوصلا ي ادبأ اذه ريغ ىلإ ليبس الو ،باوجلا نوكي هتدح ىلع لاؤس لك ىضتقمبو

 ةداهش اهنوك ىلع ةيصولا كلت تابثإو ،ينمولي قحلاب لوقلا ىلع يرذنملا اذه ايف

 .ينموسي لطابلاب

 ءائيش ير ءاشي نأ الإ هلاحم نم هللا ""يناجن نأ دعب ،هلاقم ىلإ عجرأ نأ يل ناك امو

 .!!نوركذتت الفأ ءايلع ءيش لك ير عسو

 ؟ةيصولا كلت ماكحأ يف معزت ايك ينم ددرتلا عضوم نيأ يرذنملا كلذ اي لقف

 .مكحلا يف :(ب) ين (١)

 .ام :(ب) يف )٢(

 .اناجن :(ب) يف )٣(



 يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧
٣.. 

 ؟ةيبنجأ ريدقتلا يف اهنع يهو ةلأسملا كلت باوج يف هتدجو ام وهأ

 مأ ؟لاكشألاو روصلا يف امهنيب )هباشتب مأ ،لاسرإلا يف امهنيب ةرواحملا سفنب كاذ ىرتأ

 .لالض الو ىده نم يريغل اهيف رهظ ام يردأ الو "لاح ىلع هملعأ ال انأو رخآ ءيشب

 تركذ دقف اهتحصب ةثرولا ملع ىلع هملع كدافأ ام صوصخ يف اعلطم تنأ تنك نإف

 نأ كقدص نمو ،اريصن قحلا ىلع يل نوكت نأ كقح نمف ،همكح ةلأسملا كلت باوج "يف كل

 عطقأف "ءيش بيغلا ملع نم لع سيل هنأ ملعت نأ قدصلا نمو ءاريهظ قدصلا ىلع يل حبصت

 يف مهمزلي ايع لاؤسلاب نودبعتم مهو ،نيح يف مهنم لإ ةلأسملا كلت رودصل نيثراولا ىلع هب
 يدهي هللاو ،داه موق لكلو ةيعرشلا فيلاكتلا نم اهريغ وأ ةيصولا هذه ماكحأ نم لاحلا

 .داشرلا ليبس ىلإ همركو هلضفب عيمجلا

 فورحلا ضعب ناصقن مكح نم لوقنلا نم ملاس نب بيبح خيشلا نع هعفر ام :ةعباسلا
 روكذملا اهنالطب نأ انباوج يف دجن الو ،لوقي اميف هفلاخن ال اذه يف نحنو ‘كوكصلا ةباتك نم

 لبق نم اهانحرش دق ىرخأ ةلعل اهانلطبأ امنإو ،اروكذملا» ةظفل نم مسرلا يف ءارلا طاقسإل

 .ىرحأ اهب يهو

 لب ،ةيصولا كلت داسفإل ةلاصألا مكحب ال ةيعبتلا مكحب ءارلا هذه فذح انركذ امنإو

 اهيلع هللا حتف ايب اهداوم رئاس ىلع ةلاسرلا هذه ين نآلا انهبن يك ناصقن نم اهب ام نايبل يه

 .ةلاقم نم

 .سأب الو باوصلا نم جراخ ريغف خيراتلا مكحب انرتقم باوجلا كلذ ي هانركذ نإو
 طخلا يف ىتح اهنأ ملعيل ،اهرومأ رهاوظ يف نهولا ةرثكل انايب اهروصقو اهصقن ديازت يف نإف
 .ساسألا ةمكحم ريغ سايقلا رهاظب

 وهف روصق وأ نهو وأ صقن نم هءارو ايف ،اهلطب روهظل ةدعاق اهخيرات داسفب ىفكو
 نم ساحنلا يف سمشم ءاےب ًاضوت نمع لئاسلا باوج ف ىفتكي اك كنع هب ىفتكمو كنود

 .هباشتل :(ب) ف )١)

 .(ب) نم تطقس )٦(

 .(ب) نم تطقس )٣(



 ١ ثوحبل ٣٠١

 كلذ هئوضوب ىلصف بات مث ءادمع لوقلاب دترا مث \ءوضولا يف بيترتلا عاري ملو ،ةفاضملا هايملا

 .هباوج يف فاك كلذو ،ءوضو ريغ ىلع اهنوكل ةدساف هتالصو هؤوضو دسف دق :هل لاقي نأب

 ام رجح وأ ةيهارك يف مكح نم اهب ام نيبو للع نم هئوضوب ام اهقفت حرشف داز نإف
 .ريخ ريخلا نم راثكإلاف ريض الو هباوص يف ءاصقتسالا وهف هيف فلتحت وأ هيلع عمتجم نيب

 نأ ةيافكلا ضرف هب طقسي نأ دعب هيلع سيلو ،ديزملل فاك ةجاحلا ردق ىلع راصتقالاو

 تانايدلا يف هقفتلل ال مالسإلا نيد يف بجاولاب لمعيل لأسي نم قح يف ابيس الو كديزي
 ،تارهاظلا هلاوحأ يف ةمكحلا لذبل ىضتري نمم وهو ،تارهابلا ةعيرشلا رارسأ ىلع روثعلاو
 .هيواتف يف ماكحألاب ةنورقم للعلا ركذ هيقفلا مزلي الو

 ةقفلملا للعلا هعفنت مل أطخأ نإو ڵباصأ دقف هب ىتفأ ييف قحلا لصفم باصأ نإ :ةنماثلا

 هب موقيل حيحصلا رثألا نم هعفرو جاجتحالا نم هقفلاب يرذنملا اذه عفتني مل ايك ،باوجلا يف

 قحلا نطاوم يف هل نكي ملو ،لزعمب هاكح يذلا رثألا نع هباوج ناكف ،جاجوعالا ةقيرط

 اقح ناك ولو لهج ام ودع ءرملا نكلو "ميوقلا باوجلا كاذ يف احداق هقفل ام نكي ملو ،لزنم

 .ميدق كفإ اذه نولوقيسف هب اودتهي مل ذإو ،ميلع هب هللاو

 اهخيرات ةطقن تمدع دقو ،اهل الخ همدعو طقنلا فلخت سيل وأ :لاق نإف :هلوق :ةعساتلا

 ؟نمز نود نم ماهبإب اهلخأف

 ةنسلا كلتل اهنوكب تاقثلا ةداهش ىفكو ةركذت ةباتكلا نإ :افنآ كل ليق دق :هل ليق

 ماوعألاب اهسبلو اهبير لاوزل ةوق اهيف مهطوطخ دوجولو رصعألا نم اهريغ ال اهل ةوعدلل
 .ىهتنا كلذ يف كل صيحم الف ،اهالعأ ام ال ةقبطلا هذه ةأشن نم مهنوكل ")ةموهوللا

 وهو هانفلسأ ايك ةلطاب ىهف لقنلا كلذ ىضتقت ةداهش امإ دوهشلا ةداهش نأ ءافخ الو

 وأ اهزاوج يف تاداهشلا ماكحأ اهلف ءاهسفنب ةلبقتسم اهتاذب ةمئاق ةداهش امإو ،هاندمتعا يذلا

 .ادبأ اذه نم امل جرخ الو ،اهلطب

 هيضتقي ال ناك نإو ،هيلع هيبنتلاب انم اعربت هدقتنا يذلا باوجلا يف هب انحرص دقو

 .ةموهرملا :() يف )١(



 ٣٠٢ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 .مازتلا وأ نمضت ةلالد نوكت نأ الإ مالكلا يف ةقباطملاب هيلع لدي ال ذإ ةتبلا لاؤسلا

 انهبن دق انكلو ،رخآ ءيش وه تاداهشلا نم لقنلا كلذ فلاخي ام ماكحأل ضرعتلا نإف

 .كلذ نع اموي ثحبلا مار نإ هنع هلوفغ لمتحي ام لإ هداشرإو لئاسلا ةناعإل هيلع

 دوجولو» :هلوقل ةيئاطسفوسلا هتسيقأ ىلع ةيمهولا ةلدألا نم يرذنملا اذه هب قلعت امو

 ةدش ىلع حضاو ليلد ءاةقبطلا هذه ةأشن نم هلوق ىلإ ...اهبير لاوزل ةوق اهيلع مهطوطخ

 .موهوملا نظلا ىلإ مولعملا نيقيلا نع هلودعل ،ماكحألا ةحضاوب هلهجو هتوابغ

 طلغ هنأ نظلا يفو لطابلا خيرأتلا كلذب لئاسلا ةعيفر بسحب تدرو دق نيقيلا نمف

 هللاو نظلاب مكحلا ىلإ ليبسلا فيك نكلو ،ةقبطلا هذه لهأ نم نيدهاشلا نوك نظلا ةرامأو

 .)ه اتيم قفأ نم ىنتيالَوَتلاَدإ ل :لاقو هعنم دق

 .لطاب أطخلاب مكحلاف أطخ خيرأتلا اذه نوكي نأ امإ دب الف لاح لك ىلعو

 .لطاب بذكلاب مكحلاو تحف بذك وهف ادمع نوكي نأ امإو

 اهلطب نم ةداهشلا لصأ يف هوملع رمأل دمعل دوهشلا نم دصق نع اذه نوكي نأ امإو
 مالك يف اذه لثمو لطاب لطابلا ليحتسملاب قلعملا نأل ؛اهلطبب ليحتسمب اهنع اوربعف

 .ةريثك مهراعشأو برعلا

 اوناك ولو ،اعطق هيف قحلاب مهل مكحي يذلا نمف ،لطابلا نم هريغل اودمعت اوناك نإو
 . الودع

 ىتح هدضب هل مكحي ملو ،هيلع هب مكح قسف نم هنود ام ” وأ رفكلا رهظأ اذإ يلولاف

 حصي مل ام ءيش لك يف اهرهاوظ ىلع ةيراج ماكحألا نأل ؛هيف رذع هل حصي وأ ،هنع عجري
 ىوهلا عابتال نظلا ىلإ اهب لدعيف ،اهدحو ةلزانلا هذه صصخت فيكف اهيف رهاظلا فالخ

 .قحلا تفلاخ ةيصو لقن لاطبإ ةفاخم

 )١( ةيآلا :سنوي )٣٦(.

 .اهلطبي باوصلا لعل )٢)

 .و :(ب) ف (٣)



 ١ ثوحبل ٣٠٢٣

 ءاهدوهش جرخي ام اهلاطبإب انلوق يف نكي مل ةداهشلا يف خيرأتلا نالطب ثيح نم رهاظلاف

 ةروص يه امنإو الصأ كلذك اهب مهتداهش ملعن ال انأ عم ،قحلا لامتحا ىلع انعم اوناك لب

 مهملعو "لزعمب اهنع ةداهشلا سفنو دوهشلاو ،اهمكح نع لأس ةيصو ظفلب تءاج ةداهش
 ناكو ءاهمايق مدع وأ مهب ةجح مايقو ءاهكرت وأ ةداهش ءادأو ،اهريغ وأ ةلادع يف هللا دنع

 :لاق كلذلو ،هانركذ نمم ةجح ريغب ضارتعالا ةمايق هيلع تماق نإو ،هانبجأ ام اهيف ىضتقم

 يسح اهب ىفكو كلذب لقعلا ةلالد ةداهش عم اذك ةنسل اهنأ اهب دوهشلا ملع عم لاكشإ يأو

 .ىهتنا .كل "لاجم الف بيرلا داوم

 ملاع نم وه امنإو ءةداهشلا ملاع نم انقح يف سيل هنأ دوهشلا ملع يف لقاع كشي الو

 هيضتقت ام ىلع رفاضتم لوقلا انإو ،هدافأ ييف فلكتن الو ،هيلع انعالطا نكمي ال بيغلا

 : .رهاوظلا

 دقف هي هقح يف ىتح ةينبم تابيغملا ىلع ال رومألا رهاوظ ىلع ةيعرشلا دعاوقلا لكو
 نأ مكدحأ لعلو .يلإ نومصتحت مكنإو .مكلثم رشب انأ امنإ سانلا اهيآ اي» :لات هنأ ىوري

 لام نم ءيشب هل تمكح نمف عمسأ ام وحنب هل يضقاأف هبحاص نم هتجحجب نحلا نوكي
 ."'منهج ران نم ةعطق هل عطقأ امنإف هذخاي الف هيخا

 ءارو ام فلكتي الو ،لأسي ام وحن نع بيجيو ،عمسي ام وحنب مكحي ةي هللا لوسر اذه

 .ضرألاو تاومسلا توكلمب فشاكملا وهو ،-هيلع هنلا تاولص- كلذ

 عمستو هانيع ىرت ام وحنب بيجي وأ يضقي نأ عنقي ال لهاجلا يرذنملا اذهب فيكف
 الو "مهاوس هملعي ال يذلا دوهشلا ملع نم نظي ام ىلع لوقلا هباوج يف ىطاعتي ىتح كهانذأ

 .لاحم :(ب) يف )١(

 هاورو ،هل ظفللاو سابع نبا قيرط نم )٥٨٨( ماكحألا :باب .ماكحألا :باتك يف عيبرلا مامإلا هاور )٢(
 .ةيضقألا :باتك يف ملسم )٢٤٥٨(6 هملعي وهو لطاب يف مصاخ نم مثإ :باب ،ملاظملا :باتك يراخبلا
 رهاظلاب مكحلا :باب ءاضقلا بادآ :باتك يئاسنلا )٤٤٥٠(. ةجحلاب نحللاو رهاظلاب مكحلا :باب

 :باتك يف يذمزتلا ۔(٣٨٥٢٣) أطخأ اذإ ىضاقلا ءاضق يف :باب ،ةيضقألا باتك يف دواد وبأ )٥٤١٦(.

 يذمزتلا لاقو ،ةملس مأ قيرط نم مهلك )٤ ١٣٤) ءيشب هل ىضقي نم ىلع ديدشتلا يف :باب ماكحألا
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 .هفلكت ام هنم فلكتن مل ذإ انيلع مقني مث !ىلاعت هللا الإ هتاذ ةقيقح ىلع علطي

 وهو ،ريدقتلاو ضرفلا ليبس ىلع ةطيرشلاب اقلعم هوعدا ول هيضتقي ام ىلع انملكت امنإو
 هءارو امل اقرتخم ةلمنأ ردق هزواجت نمو ،ريبخلا ميلعلا هللا نيد يف هب ملكتن نأ انل زوجي ام ةياغ

 .بير الب بدألاو ةبوقعلا رانب قرتحي نأ دب الف بيغلا بجح نم

 مكحل لطبم هنإ :لاقف ،اهفلختو طقنلا يف بيذهتلا يف ركذ ام ىلإ ىرت الأ :هلوق :ةرشاعلا

 لاكشإلا دنع الإ طقنلا فلخت رضي ال هنإ :ليقو :هلوقب در مث لمع هيلع هنأل ؛بوتكملا

 .ىهتنا

 لطابلا تابثإ هب دارأ هنأكو ،هلحم يف خيشلا اذه أطخأ نكل هلصأ يف قح مالكلا اذهو

 .هلوق نم
 فورحللو ماجعإلا يه يتلا طقنلا يف وه امنإ ،مالكلا نم هركذ ام نأ طلغلا هجوو

 .ةيبرتملاب نآلا ةفورعملا ةيدنهلا لاكشألا دعاوق يف ال ةيبرعلا

 اهعضو لصأ يف اهنع ةدرجم تناك اهنأل ؛فورحلا ماكحأ يف غئاس فالتخالا كلذو

 هللا باتك ريغ يف بارعإلا نود طقنلا دوجو نيرخآلا فرع يف راص دق ناك نإو فورعملا

 .لامهإلاب سبتلي ناك امل لاكشألا حاضيإ نم هيف نيبملا مهمسر رادم اهيلع ةدعاق ىلاعت

 لامهإ ىلإ دشرأ يذلا وه ايمأ هنوك عم ةلي يبنلا نإ :لاقي ةيفرحلا بتكلا ضعب ينو

 ةراشإلا كلت نع هنكل كلذ نم ءيش كلانه لبق نم نكي ملو 8"”اهمجعم ماجعإو ،اهلمهم
 .رشبلا نم ةمألا هذه يف رشتناو ضافتسا ةفيرشلا

 باب نم وه امنإو ،ماجعإلا نم لطبي ام اهنم لطبيف ؛مازلإلا ىنعمل هيف ةراشإلا تسيلو
 .حضاو ليلد نم عامجإلا يف امل حلاصملا ىلع داشرإلاو ،حئاصنلا

 طقنلا نع اهديربت نم ةينايثعلا فحاصملاب ةينآرقلا تايآلا مسر يف ام الإ نكي مل ولو

 .باوصلا ركني ال نمل ةجح هب ىفكل بارعإلاو
 يفاهريغ نوفرعي ال مهل ةدعاق طقنلا راص اذإ نيرخأتملا دنع فالتخالا نسحأ اينإو

 .هدجن مل )١(
 



 ٣٠٥ ثوحبلا

 افرعو ةفصو اتاذ ةمزألا يف فلتخت نأ زوجيف {ةعانص لصألا يف طخلا نأ فرعت اكو "نبحلا

 .هيضتقت مهدعاوقو مهفرع ام هيف موق لكل نوكي نأ زوجيف ،هعانتما ملسيالف
 ىلع نئارقلا لدت مل نإ .هسبل نع جرخم ال ثيح هسنج يف فالتخالا نسحي ام حضوأو

 .هلاكشإ رابغ ةوالتلا مار نمل ههجو نع هلاح يف ولحي ام

 ف سيلو نيهجولا نم هملعي 1 ءافيتسا يناثلا مث ،نيلوقلا لوأ عفر بيذهتلا بحاصف

 ىلع لقنلا هيطاعت نم هل دب ال هنكلو "لوقي اميف يرذنملا اذه همعزي ايك لوألا دري ام يناثلا هلوق

 ىلع هرهاظب اذه ءانب نإ مث ،حيبتسي ام قح لك ىلع ةءارجلا نم هب حيبتسيل حيحص لوق لك

 ةلداعلا ةداهشلاب لوقلا ريغ ىلإ هل سيل نم لوق ىلع وه سيلو ،كوكصلاب مكحي نم لوق
 ادبأ اذه سيلف يرتملا امأ لاقيف سالفإلا نم هب ام رهظيل هيف هيراجن نأ سأب ال نكل ،كولس

 .هباتك يف هيلع هب جتحي نألل ىنعم الف ،هباب نم
 لصأ يف فوجم لكش يمه امنإف ءازاجم ةطقنلاب اهتيمس نإو الصأ هيف طقن الف ةقيقحلابو

 ايبرو مهلوق يف ريدتسم هنإو ،ليطبت ىلإ هب غلبي ال هفيوجت مدع ناك نإو ،ليق ام ىلع هفصو

 فذح اذإف ددعلا تاناخ نم تفذح ةناخ لك ماقم يف رفص لك ماق مهفرع يف ارفص ىمسي

 نيئملا ىلإ فولألا يهتنتف ،تاناخلا نم اهتحت ام ىلإ دادعألا نم اهل مسر ام ةناخ هب تطحنا

 .داحآلاو تارشعلاو

 روفصلا عضوو دادعألا هذه دوقع ي هريغو يناربعلا نم للملا عيمج مالقأ يف اذكهو

 .اهنم الدب دادعألا نم موقي ايب اهنع ىفتكي ال ثيح اهتاناخ عافترا ىلع اهتالالدو اهتاناكم يف

 "»لهأ نم دحأ دنع ءاوس هكرتو اذه لثم فذح نأ نيملسملا رشاعم اي متعمس لهف

 امم هملعأ ال انأو "نيبي داكي ال يذلا يرذنملا اذه ريغ لقاع لقع هلبقي وأ نيكرشملا وأ مالسإلا

 .نيبملا يبرعلا طخلا نم طقنلا نيبو هنيب ةعماجلا ةلعلا مدعل ©نيد الو يآر ف ادبأ حصي

 نإو ،نيرصبملا نويعل رهاظ ةروصلا لماك فرحألا مات يبرعلا طخلا نأ امهنيب قرفلاو

 تاوذ نم طقنلا تسيلو كاهتاوذب طخلا يف ةدوجوم فورحلاف هفورح نم طقنلا تطقسأ

 )١( نم تطقس )(.

  



 ٣.٦ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 ضعب ف سبللا ةفاخم امل ةصصخم اهنيب ةقراف تعضو انإو ،اهتافص مزاول نم الو فورحلا

 يف لوق نم هتملع ام عم اهتايرورض نم هب نكت ملف ،ابلاغ سبللا عفدي ام نئارقلا يفو ،اهتالاح
 . اهعطق زاوج ىلع 0)ل اد اهعضو لصأ

 ل هيف دادعألا نأل ؛هلوصف بيترت اهيلعو ،هلوصأ ضعب يه يرتملا يف روفصلا هذه نإو
 هيف يوتست ‘تامهفم دادعألا يناعمل لاكشأ يه امنإو تايلكلاو فورحلاب اهؤايسأ بتكت

 .اهلاكشأ ضعب الإ اهلاح يف روفصلا سيلو ،تاغللا نم اهريغو ةيبرعلا ةغللاب ددعألا ءايسأ

 بكرت ام الإ ةعستلا اهدوقع ىلع دازام ةتبلا اهنودب ميقتسي الف ،اهنع اهل جرحم ال اهنم عون يهف
 اهرادم بطق اهرانم ف يهف الإو اهنم الدب تناكف اهنع دوقعلا هذه نم ءىش هعم

 يف كلذ زاوج ىلإ دجت نلو اليلق ريثكلاو ،اريثك ليلقلا ريصي صقن وأ ةدايز يف اهفالتخابو
 .اليبس لقنلا يفالو لقعلا

 يف ربتعم ريغ اهف ةيمستلا سفن نكل فرعلا يف اطقن روطسلا هذه ىمست نأ ركنت الو

 ي اهنيب عماج ال يتلا ةفلتخملا يناعملا ىلع قلطت يتلا ةكرتشملا ظافلألا نم اهنأل ؛مكحلا

 عضو لصأ يف امهنيب ام نيابت عم يبرعلا طخلا طقنل ام كلذل ىطعت نأ زوجي الف ماكحألا

 .يلج امهنيب قرفلاو ،يبرع كاذو يدنه ملق اذهف ،مالقألا

 اهئاجه فورحب اهلك ءايسألا مسر يف اهريغو دادعألا هيف يوتست يرعلا ملقلاف

 .اهظفلل ةقباطملا

 روفصو لاكشأ يه امنإو ءالصأ ءايسألل هيف مسر الف ‘كلذ يف هفلاخي يدنهلا ملقلاو

 . هئايسأ نعال ددعلا ىمسم نع اهب ربتعي

 .اهريغب الو ةيبرعلاب ال ءالصأ فورحلاب همسر مدعل هريغو يبرعلا ناسللا اهيف يوتسيف

 .الهج مكحتلا مزليف

 شراه وهو هعضاو ىلإ ةبسن وه امنإو دنهلا لهأل صوصخم ملق هنآل ال ايدنه ىمسيو

 .يدنهلا ميكحل ١

 .لادو :(ب) يف )١(



 ثوحبلا ٣٠٧

 كلت قئاقح نع اهب ربعف ،ةيدراطعلا هوجولل ةيكلف روص نم هجرختسا هنإ :لاقي اميفو
 هب قطني امل كلذك نوكت نأ زاجف دالبلا يف لوادتم روهشم وه ايك ةعستلا اهدوقعل دادعألا

 سابتلالا نع هب اهزييمت الإ دارملا سيلف سأب الو ،ناسل لك يف ءاوس يهف ‘كلذ ددعل مسا نم

 .سانلا نم ""[ريبخ اهب] وه نم دنع اهفيرعت هب لصح دقو

 الام ةلمج نم وه امنإو ث نيطخلا نيب الو الك ،نيتطقنلا نيب عميحت ةلع ال هنأ تيأر اكو

 .هتاطولغأ نم ركنتسي الو ،هتاطيلخت نم برغتسي

 عم ثلثلا نم اهجرح نوكل هيلع يه امم زوجأ زاوج يأو :خيشلا لاق “""[رشع يداح]

 .ىهتنا .كلذك الإ اهيف لوقلا ملعأ الف ءاهدوهش ةوقو اهظفل ةحص

 دق يذلا وهف هداسف وأ اهظفل ةحص امأ :يل كلذ هللا حتف نإ هرثأ ىلع لوقآ نأ يلعلو

 أطخ نم هيف ام ىلع هب لدتسي ام - ىلاعت هللا دمحب - اذه يف انركذ دقو باوجلا كاذ هل انعضو

 .باوص وأ

 نإو ،نآلا هيف هيراجن نأ ىسعف اهتوبثب لوقلا انمازلإل هب اجتحم اهدوهش ةوقل همزج امأو

 :هل لوقأف نايبلا كلذ يف ةلاصألاب هل ضرعتن م

 مل ولو مهتلادع سفن يهأ ةيصولا كلت تبثأ نأ اهب ينمزلي يتلا دوهشلا ةوق ىنعم امأ

 نم اهتحت اموسرم تيأر ام وه مأ 6 اودهش اه مهأ يعم حصي ل ولو مهتداهش مأ 6 اودهشي

 هوجولا يف هدوجو ةزعل ،ريصب هب تنأ الو ،ريبخ هب انآ ال رخآ ءيش يه مأ ،ةيلجلا مهطوطخ
 .ةيعرشلا

 - هيف حضونسو .ضحم رورغ ثلاثلاب قلعتلاو لاحملا ةرهاظ يناثلاو لوألا ىوعدف

 ميهي هنأ نيرصبملل حضويو ،ءاطغلا كتريصب نيع نع هب فشكني ام لاقملا نم _ هللا ءاش نإ

 :لوقأف اطخلا نم داو ف

 مهنم ةداهشلا باتك نأو "لودع دوهشلاو ،ظفللا ةحيحص ةيصولا كلت نأ الثم انردق

 .اهب ريبخ :(ب) يف )١(
 .رشاعلا :(ب) يف )٢(

 



 مايقل ةداهشلا نع ايفاك اهيدل مسرلا اذه نوكي لهف لوقنلا قدصب مهيديأ طخ وه اهرثأ ىلع

 ؟اهيلع ةجحلا

 ةوق سفنب ةيصولا هذه تابثإ يف دوهعملا لوق نع عجر نكلو ،باصأ ال :لاق نإف

 .نيدهاشلا ةوق ال نيدلا ف ةجح ىمه ةداهشلاف ،دوهشلا

 دوهشلا ةركذتل اهنأ راثآلا نم هعفري ايع عجرو ،ةداهش ةباتكلا لعج دقف معن :لاق نإ

 .ةلاحم ال هيلع هنم هتجحف هلاق اف اذه ركنأ دقو هدارم ريغ ال

 هذهف نودهشي ال مهلعلو كلذب يملع امو :تلق .نودهشي اهم مهنأ رهاظلاف :لاق نإو

 ؟اودهشي ال نأ عساولا نم لهو :لاق نإف

 فيكف اذهو اذه لمتحا اذإو ،اودهشي نأ مهل زوجي ال نأ نكممو لمتحم اذه :تلق

 مل نإف ازئاج احيحص ةيصولا ظفل ناك ول هنأ ررقت دقف !؟ اذ اي اهب نودهشي مهنأب عطقلا حصي

 .مكحلا يف ءيشب وه سيلف ةداهشلا ةجح هب موقت نم هب دهشي

 هيف هضراعي نأ بتاكلا قح يف لمتحيف ىفخي ال اك هباشتت طوطخلا نأ تملع دقف

 هللا نيبو هنيب ايف هل زوجت الف 0 هليصفت الو هتلمح ف هيلع دهشأ نإ نقيتسي الف 5كهاسنيف هبشلا

 .الصأ هب دهشي نأ

 ىلع هتداهشب روذعم ريغو . هنايسنب اروذعم ناك هنأل ؛كلهل هذه ةلاحلاو هب دهش ولو

 الو ،هباشتلاب ةلمتحم ةعنص هنأل ؛هدي طخ فورح نم هفرعي ام اهل هنايسن عم هعفني الو نايسنلا

 .ةقث دي يف الو هدي يف ةباتكلا نكت مل نإ ايس

 اذه ىلع هل فيكف ،اهقالطب هيلع مكحل هطخ كلذ نأ هذه ةلاحلاو قالطلاب مسقأ ولو

 ؟اهب دهشي نأ

 دنع قحم كلذ يف وهو دهشي الأو اهب دهشي نأ هقح يف زاجف بتاكلا يف اذه لمتحا اذإو
 .اهيلع دهشأ دق ناك ولو ،رذعلا نم هل امل ةداهشلا هذه كرتب هللا

 .نايب :ةدايز (آ) يف )١(



 ثوحبلا ٠٩.

 نأو ،كلذ ىلع دهشأ دق هنأ اعيمج هل اودهش نوديزي وأ لودعلا نم فلأ ةئام نأ ولو

 هيف دقتعي نأ الو .مهتداهشب عطقلا ىلع دهشي نأ هل زجي ملال سان وهو هتداهشو هطخ اذه

 .ةداهشلا نع كسمي نأ ابوجو هيلعو اذه نم مهمزل امم ءيش همزلي الو .مهداقتعاك

 .ربتعا نملاذه ريغ هجو نم لامتحالا يف عنمي ال ام عد ،رفك اذه يف فلاخ نإف

 قح يف هب فيكف هباتك يف ةداهشلا نم هتبثأ ايب دهشي ال نأ هسفن بتاكلا قح يف زاج اذإو

 ظفلب اهيلع لجس ولو نيد وأ يأر يف اهب نومكحي هنم ةداهش اهولعجي نأ مهل زوجيأ هريغ
 يزجي ام اهلك ةباتكلا كلت سفن يف ناك ام ةباصإلا لهأ نم لدع فلأ ةئام ةباتكلا يف ةداهشلا

 .اهلثم ةداهش اهريغ عم هيف زوجت اميف ةدحاو ةأرما ةداهش نم

 اهنأ عم نيرحبلا ةلأسم يف -هيلع هللا ةمحر- ناهبن وبأ انخيش ةلأسملا هذهب حرص دقو

 ءاهتوعن رئاس نع رظنلا كعطق عم اهتوبثب لوقلا مدع ىلع كراكنإ نم ابجعاوف ةلكشمب تسيل
 :ةريثك ناعم اهتوبثب مزجلا نم لقاعلا عنملو ،ةريظنلا الإ يلإ تلسرأ امو

 .لالض الو ىدهب هملعأ ال لاحلا لوهجم يدنع ةريظنلا بتاك نأ :اهلوأ

 .روكذملا لجرلا طخ وه روبزملا طخلا كلذ نأ ةقيقحلا ىلع يل ملع ال :اهيناث

 .هدارفنال ةجحلا هب موقت الف الدع ناكو هطخ هنأ حص ول :اهثلاث

 .ايهتلادع ملعأ ىتح يدنع ةجحلا امهب موقت الف هلثم رخآ هعم ناك ول :اهعبار
 مكحي نم لوق ىلع الإ مهتباتك سفنب ةجحلا موقت الف ايهتلادع تملع ول :اهسماخ

 .يعم كلذب ادهشي مل اهنأب ريبخ كلعلو ءاضيأ هارت ال كنأ معزتو يبهذمب سيلو ،كوكصلاب

 كلذ سيلف ةبوتكملا ةيصولا كلت نع ةريظنلا كلت لقن ىلع ايهناسلب ادهش ول :اهسداس

 اهيلع ةداهشلاف حصألا ىلع ةجحب تسيل ةباتكلا سفنو ،ةباتكلا ىلع ادهش دق امهنأل ؛ةجحب

 .اهلثم

 لقن ىلع ايهتداهش يزجت الف كوكصلاب مكحلا زيجي نم لوق ىلع اهيلع ادهش ول :اهعباس
 .روكذملا نالف طخ هنأ ادهشي ىتح طخلا قلطم

 ةداهشلاب بتاكلا نيعت عم ةيصولا سفن نع لدع يدهاشب لقنلا كلذ حص ول :اهنماث



 ٧ج يليلخلا ققحملا ةبوجأ .

 الدع ةلوقنملا ةيصولا بتاك نوكي نأ الإ ؛هدعب ىلع اضيأ لوقلا اذه ىلع اهتوبثب مكحي الف

 .يعم حصت مل نآلا ىلإ هتلادعو

 .اهلقنب فيكف مكحلا اذه الإ امهل سيلف اهسفن ةيصولا يلع تضرع ول :اهعسات

 ىلع ةجح نوكت الف كصلا بتاك مسر مكحك دوهشلا ةباتك مكح نأ :اهرشاع

 .ةداهشلاب الإ حيحصلا بهذملا

 وأ مهتلادعب اريبخ نوكأ نأ الإ مهتداهش تزجأ امل يعم اهب اودهش ول :اهرشع يداح

 .يدنع هليدعت زوجي نم مهدعب

 .هلهأ نم الإ لبقي ال ليدعتلا نأ :اهرشع ناث

 .ليق ام رثكأ يف ةءاربلاو ةيالولاب املاع الدع نوكي نأ :هنع ذخألا زوجي نم ةفص يف ليقو

 قحلاب اذه سيل وأ ،تابقعلا هذه لاثمأل عطق الإ تابثلاب اهيف همزج نيبو يرذنملا اذه نيب ايف

 لهاجلا رمغلا نوكتف ،ليطابألاب هضراعت الف الإو ،هيقفلا ملاعلا تنك نإ قدصلاب ينبجاف

 الإو حجهبألا هنإف جهنملا اذه اهب كلساو ،جوعلا اهنع لز وأ كججحلا اهيلع مقأف ،هيهفلا ديلبلا

 .عطست هراونأو عطقت قحلا فويس نإف سجلفملاو جلفلا ىلع كنأ نقيتف

 بيرضبافهلزأينأ لهجيو اهرون سمشلادسحي نم بعت يفو

 ىلع اهنم دعبلا لحم يف تنأو ةقيرطلا هذه دايق ىلع اهتابثب كعطق نم بجعت الوأ

 ءهدانعو لوقلا اذه فالخ رهظت مث ،ةداهشلاب الإ كوكصلا تبثت ال كنأ معزت ؟ةقيقحلا
 نأ بجاو الو زئاج يف سيلو ،دوجوم ةيصولا رثأ ىلع يذلا مهطخ مسرب دوهشلا نع يفتكتف
 .بتاك ةيصولل وه يذلا طخل تبث ام ريغ مكحلا نم اهل نوكي

 اذه ىلع ملعن ال اضيأ نيدهاشلا طخب ءازتجالاف ،ةداهشلا نع يزجي ال هنأ تملع دقو

 كنأ ىلع ينلد يذلا وه كعم كلذب اودهش مهنأ ىوعد ريغ نم اهكتابثإف ،هداسف الإ بهذملا

 .نيد وأ يأر يف تباث وهف اذكو اذك حص اذإ طرشب هديقت مل ذإ نيبم أطخ يف

 دقو ،هقاثوو طلغلا رسأ يف كنأب كيلع دهشي هقالطإ يف كنم لوقلا نانع ءاخرإو

 .ادنفم كلهج ةدشل هيلع انل تنكف ،اديقم لبق نم انباوج يف هتيأر



 ثوحبلا ٣١١

 كيعمسم تقرط امدعب مهتداهش تزجأف يعم اهدوهش كلذب اودهش لب :تلق نإف

 نيتفملا ةبتر نع تجرخ دق كنإ :كل لاقيف ،اهتافص نم نوكي ام ىلع اهتابثب تلق كلذلو

 .نيمكاحلا نم نآلا تنكو

 مكاح ىلع بيقر هللاو كلذف هاضر هيلع زوجي نمم مهو نايصخلا كمكحب ىضارت نإف

 ىوتفو ،هتانيب ىضتقمب مكاحلا مكحف ايتفلا ةقيرط ريغ مكحلا ليبس نأ ىفخي ال نكل ،هاضق اميف

 الف ،يناثلا يف سيل ام يناعملا نم لك يف نوكي نأ زاوجل امهنيب عماج الف ،هتالئسأ ردق ىلع هيقفلا

 لوصألا طلخب ىرجأ نم ىلع ةمالملا اينإو قحب هحضوي قرفب ايهنيب لاق نم قدص ىلع مالي
 .همالقأ ضعب يف اهضعب

 تمكح نإ اذكو ،نامأ يف كمكح ضقن نم تسلف ،نايصخلا كمكحب ضارتي مل نإو

 نم كب رصبتسا نم كب ينغيو "ايتفلا يف كينغي هقف يذب تسلو كاوه طرفل كاوعد درجمب
 ىفتكي الو ءءاضقلل حلصت اذه ىلع فيكف ءايشألا نم هلهجت ايع فقوت يذب الو ،ىمعلا

 ؟دوهشلا ليدعت يف كلثمب

 ةداهشلا ميدقتب وهف اهنع هلأستف موصخلا كمكحي نأ لبق نم اذه ىلع كعم دهش نمو

 اهيلع مكاجي ايصو اهل نإف بجاولا هللا قح نم عضاوملا هذه يف تناك نإو اهنأل ؛دودرم

 .بلاطي اهبو اهيف سفانيو

 نم اهيدل تدجو امل كانه ايتفلا ليبس ىلع اهتوبثب تلق امنإو كاذب مكحأ مل :تلق نإف

 ؟اهيلع دوهشلا ةداهش

 .كانربخأ دقف دوهشلاب الإ تبثت ال اهنأ تملس نإ كنإ :هل لاقيف

 تحت هومسر ام الو دلبلا يف مهتاوذ نادجو مهب دارمل سيل هنأ كاندفأ اميف قحلاو
 .دوسلا مهطوطخ نم ةيصولا

 مهل زوجي ام هلاح يف دوجولا يف مهتداهش راهظإ ةلادعلاب نيفورعم مهنوك عم ربتعي امنإو
 يف رظنلا سفنب هرثكأ وأ اذه نادجوو و ؟ىنعملو ظفللا ةحيحص اهنوك عم مهمزلي وأ ،اهب مايقلا
 تلدع دقو ،طورشلاب ديق اذإ الإ هتقيقح ىلإ لوصولاو هتفرعم ىلإ ليبس الف دوقفم ةيصولا

 .طونم قالطإلاب كباوجف هلعف نم دييقتلا اذه ىلع



 ٣١٢ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 راصقلا ةلأسم يف تلخد هبو ،هلاطبإ كلوقل بجوأ يذلا وه ةلأسملا هذه دييقتل ككرتف

 .ةلاهج نم كب ل يردت ال ثيح نم

 اهنالطب ةحص عطقل مكحلا طحم نيأو :هلوق يف يرذنملا خيشلا كاذ ىرج دق اذه ىلعو

 كلذل عفدنيف ءايقر اهيلع ةلدألا "دهاشب اعرش اهتوبث يف مهو الف الك ؟هيأرب هلوق قلطم ىلع

 .لاق ام رخآ ىلإ ينهذلا رظنلاب ينظلا ءارقتسالا

 ءامزج دوهشلا الو ةداهشلا طرتشي ملو ،اعرش اهتوبثب مزجو اعطق اهتبثأ دق هنأ رهاظلاف

 ال ذإ دوهشلا ةباتك نم اهلوح ىأر ايب اهتبثأ دقف ،ايقر اهيلع ةلدألا رهاشب تبثت اهنأ حرص لب
 :افنآ هلوق يسنو ،دوهعملا باتكلا كلذ الإ اهيلع مقر

 ىنعم ايف إمهل ةركذت تناك نإف ۔؟عجر دق كلذ نع وأ ،دوهشلل ةركذت ةباتكلا امنإ

 هلوقو ؟الصأ ةداهشلا طارتشاب هكرت عم عقو امب اودهشيف اودهشتسي نأ لبق اهتوبثب عطقلا

 اهلزغ تضقن يتلاك ،هفيسب هسأر عطقيو ،هفلظب هفتحل ىعسي هل ايف ،القن اهيلع رهاشب اهتوبثب
 .ةوق دعب نم اثاكنأ

 ركني اذه هودع لقاعلا هب بيصي ال ام هسفنب لعفي قمحألا نإ :لئاقلا قدص دقلو

 ضرعي مث ،اياصولا ىلع دوهشلاب الإ مكحلا حصي ال :لوقيو هيف عقي مث كصلا سفنب مكحلا

 ةداهشلا ةبقع كلذ نودو ،لزان هيلع مهولاو اهتوبث يف مهو ال :لوقي هيواتف نم هذه يف هنع

 مكحي نم لوقب رتست هنأ ولف !؟لوانتملا دي نم ايرثلا نيأو ءاهطرتشي ملو ،ةميقتسملا ةلداعلا
 .ىلحأ هتقيرطب هنأل ؛ىلوأ هب ناكل الدع بتاكلا ناك اذإ كوكصلاب

 نيلوقلا نيب ددرتي هيت يف يقبف ءالصأ اهكلسي مل هنإف ىلثملا ىه ةيناثلا ىري ناك نإو
 .لصح اذ الو هاوح اذ ال :لثملا هيلع قدصي ناطيشلا هاوهتسا يذلاك ،ناريح

 ‘كولملاو ةاضقلا دنع ةلزنملا هب مار نمب قيلآلا وه كوكصلا سفنب مكحلاب لوقلا نأ ىلع
 بصن هيدل نم ىلإ ةلكشملا اهرداونب ادمعتم هلوق يف هيلإ راشملا مه نامزلا اذه رابتعاب مهنأكف

 .ناحجرلاو لدعلا نيزايم

 .ام :(ب) يف )١)

 .تباثب :(ب) ف (٢)



 ثوحبلا ٣١٢

 ىلوأ هب ناكل ىلوملا هجول هبستحاو ىدر ةطرو نم مهذقنأو .ىده ىلع مهلد )هنأ ولو

 هل مهبح بلقني نأ كشوي اذإف كرورشلا لئابح لط ابلا نم مهل بصنيو ،رورغب مهدي نأ نم

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ناعم قحلملاو ،ناهم لطبملاف اضفر هل مهبيرقتو اضغب

 :سماخلا لصفلا

 مهتداهش بجومو دوهشلا ءادأ عم هفارحناو همادتعا رضي ال ذئنيحف : خيشلا لاق

 .هرخآ ىلإ اهنود ةجحلا مهو مهف ةركذت اهتروريصل

 نم اذه يف وه امنإ دوهعملا انلوقو ،لدعلا هيضتقي ام ىلع هلاسن لصفلا اذه يف نحنو

 كلذ نم ماقملا ين هل انلق دقو ،ةرابعلا نسحي الو ءةراشإلا هقفي ال ناك دق هنأ الإ دوهشلا ةداهش

 :بابلألا يلوأ اي هل اوعمتساف هظفل ام ،باوجلا

 هل زوجحم ام هماقم ف ذئنيح ىطعيف ،لدع يدهاشب هريغ تبثو لقنلا اذه حصي ل نإو

 .هماكحأ نم هل نوكي نأ

 هب دهشي ام نأ ىلع ةلالدلا يف ةحيرص تسيلأ :قحلاب اهيلع اولوقو ةلاقملا هذه يف اورظناف

 ال ذئنيحف :هلوق اذه ىلع ديزي الف دوهعملا هلاطبإ يف لخاد ريغ لقنلا كلذ فلاخي امم دوهشلا

 .مهتداهش بجوم دوهشلا ءادأ عم هفارحناو همادتعا رضي

 ءادأ عم رضيال هنأب مزج هنأ :امهدحأ :نيلاح يف الإ اهنيب قرف ال براقتم ىنعملاف

 يمف اهظفلب حرصي مل لاحلا يف ةبيغم مهتداهش نأل ؛لطاب وهو مهتداهش بجوم دوهشلا
 ةليحتسملاو ةزئاجلا اهنمو ،ةداهش لك لمشي لقنلا كلذ ريغ نأل ؛لاطبإلاو توبئثلل ةلمتحم

 .ىضم اك ةداعو القن

 ايك هريغو خيرات نم ةيصولا كلت صنب اهدوهش دهشي نأ ةيضقلا كلت يف اضيأ لمتحيو

 .هانررق ايك لطاب اهزاوجب همزجف ،هانفلسأ
 اك عضوم لك ي هلوق روصق ىلع لدف هانطرتشا دق اك ايهتلادع طرتشي ل :اهيناثو

 .هاندفأ

 .مه أ : ب) ي )١)



 ٣١٤ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 :نايب

 هماقم يف ذئنيح ىطعيف ،لدع يدهاشب هريغ تبثو ،لقنلا اذه حصي مل نإو :انلوق امأو

 اهتحت جردني ،دوهشلاو تاداهشلا ماكحأل ةعماج ةملك هنإف ،هماكحأ نم هل نوكي نأ زوجي ام

 .دودرمو لوبقم لك

 اهروص ءاصحإو ،اهلك تاداهشلا ظافلأ ءاصقتساب الإ نوكي ال اهلمج ليصفتو

 ظافلألا فالتخا ىلع ،اهنم ءىدرلاو ديجلاو "يوقلاو فيعضلاو ،لطابلاو زئاجلا ةفرعمو
 ىلع هيف مكحلا رصق مث اياصولا قلطم نم نالدعلا هب دهشي نأ نكمي ام عيمج يف تاغللاو

 .هماكحأ نم هل نوكي نأ زوجي ام انلوق وهو ،هب كسمت نم لضي ال يلامجإ هجو

 مكحي نأ زئاجلاف تلطب نإو ،زاوجلاو تابثلاب اهيف مكحي نأ اهمكح يف زئاجلاف تتبث نإف
 ءاهباوص حضتي ىتح ةفوقوم نوكت نأ اهمكح يف زئاجلاف تلكشأ نإو ،داسفلاو لطبلاب اهيلع
 نأ نم رثكأف عورفلا امأو هقفلا بتك هعضوم باوجلا اهلمشي يتلا اياضقلا لوصأ ءاصقتساو

 نم هماهلإب لضفت دق "ملكلا عماوج هبشي نأ رظنلا يف داك ةريثك لمجل لماش لوق هنإف ىصحت

 .دمحلا هلو هماعنإ دعب نم ناميإلاو مالسإلا ناكف ،هديحوتو هتفرعمب "انيلع لضفت

 ضعب يف لاق ،هباطخ ماكحألا ةقيقحب حرصي ملو ،هباوج قحلا راهظإ نع رصق املو
 نامجرت وهو هملق هب حرص امك هدمتعم كلذ ناكف ،ناوعألاو نايحألل رظنلا دصق هنإ هنطاوم

 .هدنع امو هللا هجو هب يتدارإو هدحو قحلا وه يدمتعم ناكو ،ناسللا

 اهنالتخاب فلتخت كنايحألل ةعبات ةسدقملا ةعيرشلا لعجي نأ لهاجلا نم بجع الو

 زجعي ال مث ،ناوعألاو عبتلا ةرثكل وأ ،ناوخإلا نم عفانملاو ةبحملا ةدارإل ،نامزلا لهأ ةقفاومل

 ارظن ،نيبملا قفرلا قيرط ىلاعت هللا ىلإ مهب كلاسو ،نيملسملل رظان هنإ كلذ يف لوقي نأ

 .مهالوم نع ةرخآلا ف مهدعبأ نإو ،مهايند حلاصمل

 نم ةدراولا ىوتفلاك هريصقت ديق يف هب لزي ملف فلاخي نم ىلع هاوعد نم لوقي مث

 .راصقلا ةلأسم نم راختفالا ضرعم يف هاكح ام رخآ ىلإ ءايلعلا ضعبل اذيملت ناك سردم

 .(ب) نم تطقس )١(



 ثوحبلا ٣١٥

 نع ضرعأ هنكلو ،لايعألا نسحأ هنم هدعنف لامجإلا كاذ لثمب يتأي نأ نسحي هتيلو

 هللا دمحب هتجح تناكف ،لادج يأ قحلا هب ضحديل لطابلاب لداجو ،لامو ةيلكلاب قحلا
 .لادتعا الو اهل ةماقتسا ال ةضحاد

 ملعلا نويع هيف تبضنو ءافجلا هنم ضافتساو افولا هيف ضاغ نامز اذهف :ةلمجلابو

 دريو هدري داك ىتح ،مهلهاج هيف اومظعو "مهلزانم هيف سانلا لهجو ،ملظلا نونف تشفو

 .ملعي ال هنأ ملعي الو ملعي ال وهو ملعي هنأ نظي نم هيلع

 ذخؤيف إملعي هنأ ملعيو ملعي نم قبي ملو ،ملعي ال هنأ ملعي ناك ملعي ال ناك ذإ هتيلو

 .هنم دافتسيل هبنيف ملعي ال هنأ ""[ملعي الو] ملعي نم الو ،هنع ملعلا

 ةذمالتلا رمز يف لخدي نأ حلصي الو يبغلا فسعتملا يرذنملا اذه لثمو يلثمف الإو

 اهب هللا عفري يتلا مهلزانم غولبو ،مهبتارم لين ىوعد نع الضف ةذباهجلا ءايلعلا ريراحن ةمدخل

 .تاجرد ملعلا اوتوأ نيذلاو اونمآ نيذلا

 هئاضق يف هللا ملع قباس دعب هريغو اذه نم لوقأ نأ يل هللا هردق اييف لوقلا فلكت امنإو

 ىلإ ۔جاجل نم مهب ام ةدشب يملع عم چجاجللاو شطعتلا نم لإ ةماع هرهظي ام طرفل هردقو

 ةلضملا ءاوهألاب لوقلا ىلع ءاهفسلا ةءارجو ءاهقفلا تومل ءافعضلا فعضأ نم ذخألا

 .ةلزملا ىواعدلاو

 لصو نم لك ىلإ ينم ةميزعو ،رظنلا لهأ هيف رظني نأ ينع ردصي ام لك يف يبح نمو
 نإ يب نظلا نسحل لع لكتي ل نأو كرهظ نإ قحلا الإ هنم ذخأي ال نأ يلوق نم ءيش هيلإ

 يئطخ ةرثكو يسح مهو ةبلغ يسفن نم فرعأل ينإو ،رشب انأ اينإف ،رثآلا هنم ءيش يف تفلاخ

 .ىدهلاب يلع معنيو ،ىدرلا نم ينذقنيف يبر ينكرادتي نأ الإ ،يبنذو

 عبط يب ديحتف ،نيفلكتملا نم هيف نوكأ نأ ايتفلا نم هب تيلب ام رثكأ يف ةفاخم ىلعل ينإو
 ام الإ ءوسلاب ةرامأل سفنلا نإ يسفن ءىربأ امو ،نيبملا قحلا نع عبطلا نيرو ،ىومهلا ةبلغ

 تمجرل هريغ يف قحلا نوكي ام ،باوجلا كاذ يف تملع ولف ،يبتع نم اذه ىلعو ،يبر محر

 .(ب) نم تطقس )١(

 .٤ال» اهلعلو ڵ تاطوطخملا يف اذك )٢(



 ١٦ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 .باوصلا ىلإ هنع

 كلذو افنآ هيف انلق اك وهف ىمعلا لهأ هلهج نإو هنإف ،بابلألا يلوأ اي هيف اورظناف

 .ءالهجلا ماهفأ اهنع رصتقت يبر عماوجلا ملكلا نكلو ،ىفخي ال هب نيرصبملا ىلع

 نم ركذلا لهأ هنع لأسيلف هلهج نمو :لاقف الملا نيب لوقلا حيرصب مهادان دقلو

 ملو : هيف انلوق نم حضوأو ئ اذه ف حرصأ ةرابع يأو ىرت اك نامزلا ف ليلق مهنكلو ،ىررلا

 يف هريغ ال هنع لاؤسلا هجوت نأل ؛ىرت ايك لقنلا نم عقاولا ىلع اراصتقا باوجلا هيف لطأ

 .ىنعم ىلع ةلاد اهلك تالاح سمخب حرص دقف ىهتنا لاحلا

 لقنلا فلاخي ال ضرعتي مل هنأب حيرص وهف ©لقنلا نم عقاولا ىلع اراصتقا هلوق :ىلوألا
 .ةداهش نم

 ال وه عقاولا لقنلا نأل ؛ةداهشلا لقن هاضتقم مكح ىلع روصقم هنأب حرص دق :ةيناثلا

 ءافتكا نود نم ةريصبلا وأ رصبلا نيعب هارت ايك يأ ىرت ايك هلوقب كلذ دكأ :ةثلاثلا

 ىلإ ربخلا در تاداهشلا ماكحأ نم لقنلا كلذ ظافلأ مكح ريغل ضرعتي م هنأ سةربخلا درجمب

 .نايبلل تبثأو هب ملعلا يف لخدأ نوكيل 5نايعلا

 لقنلا كلذ نع يأ هنع لاؤسلا هجوت نأ ىهو ثةلعب هيلع هراصتقا ىلع رذتعا :ةعبارلا

 الو هنم عقاولا قباطيل هاضتقمب باوجلا ناكف ،هانلق ايك ةضورعملا ةداهشلا ظفل وه يذلا
 .هانلصأ اك ءاوس ام ىلإ دارطتسالا همزلي

 ةيئانل ا الب افطع ضفخل فرحب ةرورجغ ىهو هريغ ال اضيأ هلوقب كلذ دكأ :ةسماخلا

 ىفندقو ادوجو لق نإو ةغل رثنلا ف هدع نم لوقب المع اظفل هل ةداعإ ريغ نم ريمضلا ىلع

 .ةضورعملا ةداهشلا كلت ظافلأ مكح نم لقنلا هنمضت ام ريغ باوجلا كلذ يف لخدي نأ اهب

 هيف لخدي نأ عنم دقو ،هيف حضاولا قحلا وهو ،هاضتقمب لقنلا كلذ يف باوجلا ناكو
 .هاوس

 هرون رهظي ام لوقلا نم هيف انحضوأ دقو ،؟ةروصلا كلت ىلع باوجلا يف مهو يأف



 ثوحبلا ٣١٧

 .هروتس مهولا نع فشكيو

 نم هانفلسأ ايب همازلإ داسف تملع دقو ،لاؤسلا نمضت ام ريغب باوجلا ينمزلي فيكو

 .هلاقم

 ةيهيبنت ةمتاخ

 اهظافلأ ىلع ةداهشلا ثيح نم ةيعرشلا سيماونلا ىضتقمب ةيصولا كلت ماكحأ يف
 :هوجو اهيفو ،ةيلجلا

 ةداهش اهنأل ؛ةلطاب يهف لقنلا يف يذلا خيراتلا كلذ ىضتقمب دوهشلا دهش نإ :اهلوأ

 .")هاندسفأ لقنلا رهاظب يذلا لصفلا اذهو ،ةبذاك وأ طلغ

 عم قدصلل لمتحم نكمم خيراتب نكل هاضتقمب وأ هنيعب ظفللا كلذب ادهش نإ :اهيناثو
 ايك اهلقن الو .ةبوتكملا ةيصولا ال ايهتداهشب ةربعلا نأل ؛ةزئاج يهف دسافلا خيراتلا كلذ حرط

 .هانفلسأ

 نمال خيراتلا نأل ؛اضيأ ةزئاج يهف خيراتلا نع ةدرجم ةداهش اهيلع دهش نإ :اهثلاث

 ثيح نم روصقلا ضعب لقنلا ىضتقمب نيتداهشلا ةروص يف نكل هانركذ ايك ةداهشلا مزاول
 .هانحضوأ اك داسف ىلإ هب غلبي الف حيحصلا ىلع ظفللا

 ال ذإ اهماكحأ نم لاحلا هيضتقي ام اهلف روصلا نم كلذ ريغب اودهش نإو :اهعبارو

 .هانققح ايك بيغلا نم ءيشب هيف عطقلا نكمي

 هب نوكت ام اهدقفل ةداهشلا ملاع يف هل ةايح ال مسج يهف اهب اودهشي مل نإو :اهسماخو

 .هاندفأ لبق رم ايك ءيشب يه سيلف اذإو ،ةداهشلا حور وهو الأ كاهتايح

 .هانيب ايك ةداهشلا مدع مكح اهلف لودع ريغ دوهشلا ناك نإو :اهسداسو

 يهف مهتداهش لوبقل ،مهتلادعب ةجحلا مقت ملو مهسفنأ يف الودع اوناك نإو :اهعباسو
 .هاندروأ كلذ يف ايب ىفكو ةداهش الك

 .هاندفأ :(ب) يف )١(



 ٣٦١٨ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 اهذافنإ يصولل زاج هيلع هقيدصت زوجي نمم مهو يصولاو ةثرولا مهقدص نإو :اهنماثو
 .هاعدا ام رهاظ ىلع

 .هاضقو هذفنأ اف ال إ هقيدصت نع عوجرلا مهل نأ : اهعساتو

 تبثأو "قيدصتلا نم مزلأ وه كلذب ىصوأ دق كلاهلا نأب ةثرولا رارقإ نأ :اهرشاعو

 .هانعم حيرصتب لودعلا ةداهش نم ةجح

 ىلإ ةفوقوم يهف هيلع هرمأ زوجي ال نمم ةثرولا ناكو اهب ةجحلا مقت مل نإ :اهرشع يداح

 .هاندز عربتلا هجو ىلع لصفلا يف املاومهفاف "نونجملا ةقافإو بئاغلا "هروضحو ميتيلا غولب

 اهب ةجحلا هل مقت مل هنكلو ،كلذب ىصوأ دق كلاهلا نأ املاع ىصولا ناك نإ :اهرشع يناث

 ةثرولا نم هضراعت ام رهجلاو ةريرسلا ي ىصوملا لام نم اهل هذاقنإ زاوج ف فلتخمف كلانه

 .عنملاب ةجح كلذ يف مهنع بوني نم وأ

 نم هاوعدب اهذافنإ هيلع هل نكي مل عنمت ةجح رهاظلا يف هيلع تماق نإ :اهرشع ثلاث

 .عبتي نأب ىلوأ قحلاو .عامجإب مكحلا رهاظ يف كلاهلا لام

 ةثرولا راكنإ عم ةيصولا ةحص نم ملعي ام ىلع كلاهلا لام نم اهذفنأ نإ :اهرشع عبار

 .مراغ كلاهلا لام نم هذفنأ امل وهف كلذل

 وهف 6هلاح يف هنيعب هعاجرتسا ىلع ردقي مل نإ ،هلام نم امرغ هلهأل هملسي نأ ىبأ نإو

 .ملاظ هللا نيد ف

 وهف ةريصب ريغ ىلع هذافنإ يف نكي ملو ةريرس هنم اهذافنإ هل رسيت نإ :اهرشع سماخ
 .ملعأ هللاو .ملسأ ةمالسلاو فالسألا ءاهقف نيب فالتخالا نم هيف زوجي ام ىلع

 نم فكفكأ ام ريثكو ،يملق ةطساوب يملك نم عضوملا اذه يف هرهظي نأ هللا ردق ام اذه

 .هتاسيبلت فشكو هتاهيومت عفد الإ هنم انضرغ نكي ملو ؤ©باطولا هنم ءىلتمتو

 نأ هركأ يلاح يف انأ امو عمسيو هل عيطيف قحلا عبتي نمل عنقم نايبلا نم هاندروأ اييفو

 .لوصو :(ب) ف )١)



 ١ ثوحبل ٣٩

 لهجلاب ينإف ،ينم هملع نإ هحلصأ وأ كلذ در نم ينع اريخ هنلا ىزجف ،يلاقم نم لطابلل دري

 .فصتم روصقلابو فرتعم

 لك ميكحلاو ؟طقسلا نع هزني يذلا اذ نمو طلغلا نم ولخي > هلاح هذه نمو

 .هتارثع نمؤت ال موصعملا ريغو ،هتاوفه تدع نم ميكحلا

 نم دجأ نأ يردق ةعضب فارتعالا نم ي ام ىلع يجاهنم ميوق يف يجاح ميظع نمو

 .يردأ ال هب ثيح ،باعلا نم يب ايب باعملاو بلثلا ريغ ىلع ينرصبي

 ىتح اهبئاوش نم اهذاقنإو اهبياعم نم يسفنأ ريهطت يدوبعمل كولسلا يف يدوصقم نإف

 .اهاوسل قلخأ مل ينإف ءاهالوم ةمدخل ىلحتت نأل حلصتف اهاوه نم لخت

 نأ ىسعف "قئالعلا اهظوظح عم ينتفقوأو ،قئاوعلا اهقوقحل مايقلا نع ينتفطتخا نإو

 نم يرهظ لقثأ ام طحو "ياتم قيقحتو يباتعأب نميف ،قئالخلاو قالخألا عبط نم ير ينذقني
 اعنتم نيركاذلا رمز يف نيركاشلا نيب هيلإ ينميقيو "يراهنو يليل يف هيلإ يريس عطقف ،يرازوأ
 ققحت ةدوبعب ةيبوبرلا قحل امئاق ،روكذملا دوهش يف ركذلا دوجو نع ةبيغلاب روضحلا دعب هركذ يف

 هاضري ام ىلع هاقلأ ىتح ،اليتبت اهلك رايغألا نع هل التبتم ،اليبس هيلإ ةفرعمل اجهتنم {ةيدوبعلا
 بر وهو تلكوت هيلع وه الإ هلإ ال هللا يبسحو اليدب هب ىغبأ ال هاضرو هقدص دعقم ف

 .ميظعلا شرعلا

 . ملسو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ،نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 سايقلا ماكحا ف

 :ةلأسم

 لوحف نيملسملا ءافعض ىأر املو :سايقلا ماكحأ يف ناهبن يبأ نب رصان خيشلا هلاق امم

 ريغ ناك امو ححص يلجلا قفاو ايف ‘هجهانمب ةفرعم ريغ ىلع هل }اوضرعت هولمعتسا ءايلعلا

 نإف ،سايقلا ةحص "عنمت يتلا طورشلا عناومب ءىطخي ةراتو حمهسايق بيصي ةراتف يلج

 اوضرعتو :(م) ف (١)

 .عنمي :(ت) يف )٢(



 .٣٢ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 .يردي ال هنأ يردي الو يردي ال ثيح يرجي وهف .مهف ريغبف باصأ
 اك هيلع درو ‘»%ضرتعاف داسفو سايقلا يف هأطخ رظن ملعلا يف رقبتملا ملاعلا ءاج اذإف

 لاومألا ىلع افوخ ةنيفسلا نم لاومألا يمر يف -هللا همحر- يدلاو اهيف فقوت ةلأسم ين هانيب

 ؟رثكأ مأ لقأ مأ فصنلا سوفنلا ىلع لعجي امو ؟هنم لاومألا ىلع لعجي ام سفنألا "ىلعو

 ارقف لاومألا اهب بساحو تايد سوفنلا ماقأف يدابعلا يلع نب رماع خيشلا كلذب ملعف

 "سايق وه لاقف هذه كتلأسم رثأ فنصت نأ لبق كلذ يدلاول تركذ :هل تلقف شيلع كلذ

 :هوجول لطاب
 هتايح يف نمث رحلل سيلو {ةيد "يه سيلف تمت مل ةيح يه سوفنلا نأ :لوألا هجولا

 .هتامم دعب الو

 .اصاصق اوربصي لب تايد اوريصي مهلتق ىلع لمعت ول :يناثلا هجولا

 نم تايد اوتبث ول نأ ةبشخلا كرحت ةدش نم دحاولا بيصي ام فرعي ام :ثلاثلا هجولا

 نانذألاو.عمسلا كلذكو ،ةمات ةيد كلذكف دعب نم اهتعلق نإو ةمات ةيد هلف هناسل تسرخأ

 . عباصأل او ةروعلاو فنألاو 5نانيعلاو ) صيلاو

 اببس مهعانتما نكي ملف اومر مهنأ عم ز ءيش نم مل سيل مهبيصي امو فيكف

 هنم ضعبلا ركذ هنكلو . حرشلا لك - هللا همحر- ِل حرشي ملو ٥ثكلذ تبثي نيأ نمف ،مهبيصي

 ةيد نود امهو كرشملا ةيد فصن ةكرشملا ةيدف ،تايد اوبسح 11 مث لاقو يمهف ىلع الاكتا

 .ملسملا ةيد فصن ةملسملاو ملسلل

 مهباسح نكي ملو . ءاوسل اب سوفنل ١ نأ نيملسملا عرش ف ميلستلا ف كلذ لعب فيكو

 عم ةطوبضملا سايقلا جهانم ملع ف دي هل نكت ثيحو ‘كلذ هل تحص نإو ،ءاوسلاب

 .هيلع :ةدايز )م) يف )١(

 .(ت) نم تطقس )٢(

 .(م) نم تطقس )٣(

 .وه :(م) يف )٤(

 .ريصبلا :(م) يف )٥(



 ١ ثوحبل _ ٣٢١

 اندرأ ام ىهتنا .طلغب هسيطارق يف هلاح ىلع هفنص ام كرتو ،قحلا هل حضتي مل ءاملعلا نيطاسأ
 .خيشلا مالك نم هلقن

 باتك يف يدابعلا يلع نب رماع نع خيشلا اذه "![هعفر ام لثم] "اندجو :هريغ لاق
 هنأ هيف ربخي ليلخلا انخيش نع اباوج هلثم اضيأ انيأرو ،”نافلخ نب انهم هفلؤم نع ابابلا

 .نورخأتملا هب حرص ايك ،رظن نع

 حضتتل ،هيناعم ةقيقح نع لاؤسلا انببحأ ضارتعالا اذهو يأرلا اذه اندجو امل نكلو

 نم كدنع ام حاضيإب خيشلا اهيأ انيلع لضفتف لهجلا نم اريخ ملعلا نوكل ،هينابم روص انل

 .مالسلا كيلعو ،هيف ملعلا

 :باوجلا

 نم هحضوأ امو ةلأسملا هذه يف خيشلا اذه هدروأ اميف هللا دمحب تلمأت دق :لوقأ

 يف تبثتلا ىلع ءافعضلا [ثح] نم هيلع هبن ام نسحأ امو -اريخ انع هللا هازج- ةسيقألا

 رباكأ الإ اهيلإ يدتهي ال يتلا ةسيقألا لايعتسا ىلع ةلجعلا كرتو ؤفقوتلا ىلإ مهداشرإو ايتفلا
 .ىلاعت هللا نم رونب نيرصبتملا ءاملعلا

 هب ام ىلع ةروكذملا ةلأسملا يف هيبأ فوقوب جتحاف ،هسفنب هيف مدق اذه لاق امل هتيل هنكلو

 كلذ ناكل ،ةيهبلا هراثآ ليلدب هبلق ىلع ةيهلإلا راونألا ناضيفو ،مهفلا ةعسو ملعلا روفو نم

 نم هريغك ""هيف راص سايقلاب اهحرش ىطاعت املو ،اليلدو ةجح حضوأو ،اليبس هل موقأ

 .هاندجو :(م) يف )١(
 .لثم هعفر ام (ت) يف )٢(

 ةرجهلا نم رشع يناثلا نرقلا يف دلو يديعسوبلا هللا دبع نب دمحم نب نافلخ نب انهم ةمالعلا ديسلا وه )٣(

 ةمالعلا رصاع ،ديعس نب دمحأ ديسلل ةيلاملاو ةيرادإلا لامعألاب امئاق هدلاو ناك انيح طقسمب شاعو

 :رظني .ه٠٥٦١ ةنس ينوت ،ةيملعلا لئاسملا ين ءارآ لدابت ايهنيب ناكو يصورخلا سيمخ نب دعاج خيشلا

 )١١١(. ص ديعسوبلا خيرات نم ديفملا زجوملا
 .ثيح :ةطوطخملا خسنلا يف )٤(

 .تيبثتلا :(ت) يف )٥(

 .(ت) نم تطقس )٦(



 ٣٢٢ يليلخلا ققحملا ةبوجا ج٧

 - ناهبن وبأ خيشلا هلاق ام يردن الو ."هريغك قحلا ين هنأل ؛ذوبنمو هلوق نم ذوخأمف «سانلا

 .ةرابعلا يف هب حرصي مل ذإ ةراشإ وأ حيرصت يف -هيلع هللا ةمحر

 فيكف ،هتامم دعب الو هتايح يف هل ةميق ال رحلا نأ اذه يف هيلإ بهذي ام ةدمع ناكو

 لصح هبو ،هيلع رابغ ال حضاو رمأو ،يلج وهف حيحص هلوق نم اذهف ،ميقلاب لاومألا محازي

 يأرلاب داهتجالاو طابنتسالاو رظنلا ىلإ اهيف جيتحاف لاكشإلا عقوو .ةلأسملا هذه يف سبللا

 .ىلاعت هللا ءاش نإ يتأيسو ،سايقلاو

 نم ءيشب سيل اذهف ءاصاصق اوريصي لب تايد اوريصي مل مهلتق ىلع دمعت ول :هلوق امأو

 يلو اهراتخا اذإ ةيدلا دمعلا يف نأ ادبأ هيف فالتخالا زوجي ال يذلا عامجإلا هبشي اميف ال هلوق

 لوتقملا يلو» :لاق هنأ ةتنَي هللا لوسر نع ةتباثلا ةنسلا هب تءاجو ثرثألا هب حصا اك لوتقملا

 نم اذه توبث يف فلاخي ادحأ نأ ملعن الو ةيدلا ذخأ ءاش نإو ،داق ءاش نإ "نيريخ نيب

 اليتق لتق نم :ةلأسم يف ةيواعم .وبأ هاكح لوصألا نع ذاشلا هبشي الوق وق الإ ادبأ ةنسلا

 عجرو مدلا لطب :ملعلا لهأ لاقف ءادمع هنأ لتاقلا ىعداو ءاطخ هلتق هنأ لوتقملا يلو ىعداف

 .ةيد

 ءامدل لطبم لوصألا فلاخ وهو ،ةيدالو هيف دوق ال :ليق هنأ ةيواعم وبأ ىكحو

 ةيدلا بوجوب لوقلاف ةيدلا هيلع نإ :لوقن نحنو ،ةيواعم وبأ هيلع لاقو ،ليلد ريغب نيملسملا

 .رهاظ وهس هفالخب لوقلاف ،هريغ ال ةحيحصلا ةنسلاب هيلع دمتعملا لصألا وه دمعلا يف

 .هريغل :(ت) يف )١(

 .نيزيح :(م) يفو (ت) نم تطقس )٢(

 :باتك يف ملسمو )٢٤٣٤(. ةكم لهأ ةطقل فرعت فيك :باب ،ةطقللا :باتك يف يراخبلا هجرخأ )٣(
 )٢٠١٧( ةكم مرح ميرحت :باب كسانملا :باتك يف دواد وبأو )٢٢٩٢(. ةكم ميرحت :باب .جحلا

 دوقلا نع لوتقملا يلو افع اذإ ةيدلا دمعلا لتاق نم ذخؤي له :باب ،ةماسقلا :باتك يف يئاسنلاو

 )٢٦٢٤( ثالث ىدحإ نيب رايخلاب وهف ليتق هل لتق نم :باب ،تايدلا :باتك يف هجام نباو )٤٧٩٩(.

 .ةريره يبأ قيرط نم
 .الو :(ت) يف )٤(

 .ةنسلا :(م) يف )٥(



 ٣٦٢٢ ثوحبلا

 اذه يف لعاف الو صاصق الو صالخ الف ،هيف ةدئاف ال انه اه صاصقلا ركذ نإ مث

 قرغم حيرلا نم فصاق زاجملا يف لعافلا :تلق تئش نإو ،مطمطغلا "”ءامأدلا الإ عضولل

 : لوقأ الو مركأو لجأ وهو ىلاعت هللا وه ةقيقحلا يف لعافلا :تلق تئش نإو مظعأ وهو

 :ارعش بيطلا وبأ لاق ايك الإ عضوملا اذه
 ٢٥) راذتعاالو قاس تة يدالو هيلعدوقالرغأقحجب

 ول نأ ةبشخلا كرحت ةدش نم دحاولا بيصي ام فرعي ام :ثلاثلا هجولا ين هلوق اذكو

 الو ،لاق ام رخآ ىلإ ةيد اهلف دعب نم اهتعلق نإو ،ةيد هلف هناسل تسرخأ نم تايد اوتبث
 تلصح امنإو ،هنم ءيش هب عقو الو ‘هيف نكي مل هلك اذه نأل اذه نم ءيش ىلإ انب ةجاح

 الو رظن يف جرخي الو ،ةحورطملا لاومألل ةمذلا يف هيلع نايضلا قلعت اهدوجوبو ،ةمالسلا

 هيلع مكحيو ،ءاضعأ لصفيف ةدح ىلع هنم وضع لك ىلع نايضلا هيلع نوكي نأ رابتعا يف حصي

 لكلو ،هدح ىلع ةيدب وضع لكل لتاق لك ىلع مكحل هب لوقلا تبث ولو اهنم وضع لك] ةيدب
 .كلذب لوقي لئاق الو كلذك أ[ةيدب ءازجألا نم اهريغو ساوحلا نم

 فيكف عيمجلا فلتأف لكلا لمشأ دق لتقلا نأ عم اذهب هيلع مكحي ال لتاقلا ناك اذإو

 عيمج يفو قالطإلا ىلع هب ءيش عوقو مدعو ،ةلمجلا يف هتمالس ريدقت عم اذهب هيلع مكحي
 لكل يصوصخلا مكحلا لب ىلب ؟لاحملا نم اذه سيلأ ،ةرهاظلاو ةنطابلا هساوحو هلاوحأ

 .ءازجألا نم ءيش لكلو ةيدلاب "هتدح ىلع وضع

 ءيشل وأ .وضعلا كلذل ةفلتملا ثداوحلا نم ءيش عوقوب صاخ مكح وه امنإ كلذكو

 .مأد :ةدام برعلا ناسل :رظني رحبلا ءامأدلاو فيحصت وهو ءامدلا :(أ) يف )١(

 ينبو نالجعلا ينبو ريشقو ليقع ينبب ةلودلا فيس عقوأ امل اهلاق ةديصق نمض يبنتملل تيبلا اذه )٢(

 يبنتملا ناويد :رظني .مهب هرفظو هيدي نيب نم مهلافجإ ركذيو هيلع اوفلاخو هلمع يف اوثاع نيح بالك
 :اذكه ناويدلا يف وهو ٢/ ١٠٠ يربكعلا حرشب

 راذتعاالو قاست ةيدالو هيلعدوقالرغأ فحي

 .دق :ةدايز )م) يف (٣)

 .(ت) نم تطقس )٤(
 .هثدح :(م) يف )٥(



 ٦٤ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 .هب قلعتلا الو هيلع سايقلا زوجي ال ءعامجإلا يف يصوصخ مكح وهف صوصخلا ىلع هنم

 .هيلإ ليبس الف عازنلا دارم

 ةيد نود امهو ،كرشملا ةيد فصن ةكرشملا ةيدف تايد اوبسح ول مث :هلوق يف كلذكو

 .كرشملاو ملسملاو ،ىثنألاو ركذلا نيب يواستلا مدع يف ركن يأو ةبارغ يأو هرخآ ىلإ ةملسملا

 وهف ةيدلا ىلع هسايق عم يواستلا ىلع مهيف الوعم يدابعلا ناك نإف ،هب لوقلا نم عنام يأو

 لوقلا سفن نأب :لوقأ نكلو هنم هيربأ الو ،"”اذهب لوقلا همزلأف هلوق ينرضحي ملو ،هطلغ نم
 .اهيلع هلوق بترت يتلا ةدعاقلا نم هدعبل ؛حيحص ريغ هب

 نكي مل نإ رظن نم اذه حصي نأ زوجيأ تايد مهنأب :هلوق يف رظنلا يغبنيف اذه دعبو

 يف تبث دقو ،عازن ةلأسم يهف .عامجإ الو ةنس الو باتك نم صن اذه يف سيلو ،رثأ يف كلذك
 وهف ةنيفسلاو لاومألاو سفنألا ةمالسل عاتملا حرط ناك اذإ هنأ ةلأسملا هذه يف رثألا حيحص

 هريغ نود صوصخلا ىلع اهنم ءىش ةمالسل ناك نإو ،ةنيفسلاو لاومألاو سفنألا نم لك ىلع
 اذإ سوفنلا ىلع بجو ام رثألا اذه نم لكشأف هتمالس لجأل عاتملا حرط ام ىلع وهف
 اهيلع كلذ عزويف ،اييق بسحت لاومألا نأل ؛اهلجأل حورطملا نايض يف لاومألاو يه تعمتجا

 .ةرحلا سوفنلل ةميق الو ،ةميقلاب

 وأ ،ءازجألا نم داز ام وأ رشعلا وأ عبرلا وأ ثلثلا وأ فصنلا سوفنلا ىلع :تلق نإف

 اؤلؤلو ةضفو ابهذ الاومأ هلك كلفلا نحش ول ليلدب لطاب وهف ةجح ريغب اذكه ةفزاجم صقن
 هرشع وأ ناضلا فصن مهمازلإف ،الاجر هوحالمو هتذخاون هيفو ،اربنعو اكسمو ،اتوقايو
 .لطاب ءازجأ رابتعا ريغب

 وأ عارذ وأ عاب نم تاحاسملاب :تلق نإو ،لطاب وهف "نزوب وأ ليكب ربتعي :تلق نإو
 اضيأ وهف هئاوهو هدسج يف ماقملاب كلفلا يف مهزيحت رادقمب :ليق نإو ،لطاب وهف هوحن وأ ربش

 .دارملا :(م) يف )١(

 .اذه يف :(م) يف )٢(

 .ءازج :(م) يف (٣)

 .نزو :(م) ف )٤)



 ثوحبلا ٣٢٥

 .لطاب وهف ربت عاص هيف هل نم ىلع ام نطق عاص هل نم ىلع نأ ىلإ يدؤي هنأل ؛لطاب

 .لطاب وهف ةصاخ سوفنلا ىلع هنإ :ليق نإو

 ملست :ليق نإو رثألا اهتفلاخمل لطاب وهف اضيأ سوفنلا ىلع ءيش ال هنإ :ليق نإو
 ءيش موزل مدعل لوق هنأل ؛لطاب اضيأ وهف لاومألا ىلع يقابلاو ،اهلهأ ءاش ام ةرحلا سوفنلا
 ال لوهجم هنأ الإ اهيلع هبوجوب نأو ،هفالخب دهشي رثألاو ،اهيلإ رايتخالا يف كلذ درو ،اهيلع
 ىلع ردق نمل يأرو رظنو داهتجا ةلأسم يه لب سلطاب وهف هيف رظنلا داهتجا زوجي الو ،هب مكحي
 .رصبلا لهأ نم اهيف قحلا طابنتسا

 ضرف وهف رثألا يف حيرصتلا مدعل اهب قحلا هجو هل نبي مل نم اهيف لوقلا ىلع فقوت نإف
 ءايكح ىمسي الو ءايلع ديفي ال فوقولا سفن نأل ؛رقأ هب اذإ قحلا لصفم باصأ دقو "نيع

 لوقلا ىلع فقو نم ةلأسم يف كلذ اوحرص امك ،امزج هللا هارأ ايب اهيف لاق نم لوق لطبي الو

 انهم :ناخيشلا هلاق اميف رظنلا ىغبنيف اذه دنعو ،"[ءعطولا ىلع] اهجوز دماعلا ضئاحلا ةمرحب

 ؟نائطخم "هيف امه مأ قحلا يف هجو امهلوقلأ ،ناديملا اذه يف هقبس نمو "نافلخ نب

 هنع ايلام اضوع رحلا يف ةيدلا تناك امل ،هئاوهب هلاق نمل كلذب لوقلا غوسي يذلا ناكو

 هيف تلزنأ ىلاعت هللا نيد ماكحأ يف اهزاوج وأ اهبوجوب مكحي ثيح هنع !ةيفاكو ،هبانم ةبئان

 تناك هنم اضوع تراص امل اهنإف ةغل هل ةميق ىمست “"[ال تناك] نإو سايقلاب هل ةميقلا ةلزنم

 هذهو ،ةنومضملا ءايشألل نمثلا رابتعاب يلام ضوع ةميقلا نأل ؛‘[ىنعملا ين] ةميقلل ةهبشم

 .ايلام اضوع "امهنوك ين اتهباشتف هي هللا لوسر نع هديدحت تباث يعرش مكحب يلام ضوع
 ام لإو نيرظانلل اداهتجا ميقلا رئاسو هلوسرو هللا نم مكحب ةيدلا ديدحت ثيح نم اتفلتخاو

 .نظف :(ت) يف )١(

 .ءطولل :(م) يف (٢)

 .(م) نم تطقس (٣)

 .هتيفاكو :(ت) يف )٤(

 .(ت) نم تطقس )٥(

 .(م) نم تطقس (٦)

 .اهنوك :(ت) يف )٧١(



 ٢٦ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 هلثم وهف ءيشلا هبشأ امو ،ىنعملا اذهب رابتعالا يف ""ناتهباشتم اهف نيميلا وأ ةنيبلاب هيف مكحي

 .عامجإب

 الف اهنع ضوعلا ذخأو ،هيف عيبلا ةزاجإ مدعل نامثألا رابتعاب هل ةميق ال رحلا ناك نإو

 بترت اينإو ،هنوك مدعل كلذ يف رظنلا ىلع ةجاح الو ،ةبه الو ضايق الو ،ءارش الو انه اه عيب

 ايعايلام اضوع ةميقلا نوكت امك هنع ايلام اضوع نوكت دق ةيدلا نأ نم هانلق ام ىلع سايقلا

 .اذه ريغ ةميقلل ىنعم ال ذإ هل ةميق ىنعملا يف يهف ،هاوس

 نم نوكي اميف ،اهيلإ عجري ةميق رحلل ضيق دق ىلاعت هللا انيأر امل انإ :لاقي نأ عنام يأو

 ايف هل مكح دق هللا نأ انفرعف ڵتزاج وأ ،ةيدلا تضرف اميف ةيدلا يهو الأ همسج وأ هيف ثدح

 اندجو ثيح هيلع انمكحف ،ةيدلا ىهو الأ ةلوهجم الو ةركنم ربغ ةنيب ةيعرش ةميقب هتاذ صخي

 يأف ،هتاذ يف ثادحألاب هسفنل هيف نايضلا نوكي ثيح هب هل هللا مكح ايب هسفن ىلع نايضلا

 اذه نإ :ليق ول لب ؤفصنأ نم دنع هنم ةجحلا يف نيبأو اذه نم سايقلا يف حضوأ هجو

 "باوصلا نم ديعب ريغ ناكل هنم ءزج هنأكف هنم هبرق ةدشل صوصنملا سفن نم وه سايقلا
 لهج ىلاعت هللا مكحب كيلعو كل مكح دقف اهيف كل مكحب كسفن يف كيلع مكح نم نإف

 .هملع نم هملع وأ هلهج نم كلذ

 سايقلا حصي الف ،اهبوجو وأ اهزاوج عضوم يف لتقلاب صاخ مكح ةيدلا نإ :لوقت مأ

 ؟عامجإب اهيلع

 الأ اهيلإ هب عجري ةميق ةايحلا يف رحلل تبث دقف ،دساف سايقو ،لطاب لوق اذه :لوقنف

 نيعلا ةيد نم هريغو حارجلا يف تبث ايك "قاوسألا يف يشمي يحوهو هيلإ ىدؤتف {ةيدلا يهو
 يف هيلع سايقلاب هتميق نم دبعلا يف تبث هتيد نم رحلا يف تبث ايكو نهريغو نذألاو "ناسللاو

 يي ينلا نع ثيدحلل ؛ةبادلا نيع يف تبث سايقلاب هتميق نم دبعلا يف تبث ايكو .حصالا

 .ناتهباشت :(ت) يف )١(

 .(ت) نم تطقس )٢(

 .(ت) نم تطقس )٣(



 ثوحبلا ٣٢٧

 هلك ىنعملاو ،هتيد نم رحلا يف تبث ام اهتميق نم ةبادلاو دبعلا يف تبث دقف 5""اهتميق عبرب
 يف ةحاشم الف ءاوس هلك ىنعملاو "يناعملا تهبتشا اذإ ماكحألا يف "ءايسألاب ةربع الف ،ءاوس

 اقادص ةرمو ةداعق ةراتو ءارك ةرات ىمست دق تاراجألا نأ ايك ةميق هذهو ةيد هذه ةيمست

 نوكت دقو ،ةراجإ فرعلا ين اهلكو ،افرعو ةغل همساب اهنم عون لك صتخي دقو ،ةفزاجم اروطو

 ىلع حاصفإلاب يداني نم ىلإ حاص اي ملهف الأ سةراجإ ىنعملا يف اهلكو ،اضيأ ةيقافتاو ةيمكح
 ديرم ريغ نم فاصنإلا نيعب ،باوجلا اذه يف رظنيل باوصلا بلاطو حاضيإلا ديزم

 .فالخلل

 "سوفنلا ىلع هنوك ثيح نم اهيلع نايضلا تبث اذإ :سوفنلا هذه ىلع مكحلا يف لوقيف
 نم اه هللا مكح يف تبث ام لثمب اهيلع مكحلا نوكي نأ يأرلا يف غوسي الف ،لاومألا يف ةصاخ

 موزل باب يف اهنع اضوع اهانلعجف ،اهيف ثادحألا باب يف اهنع اضوع هللا اهلعج ،ةيلام ةميق

 نم مولعملا ىلإ اهرمأ نم لوهجملا انددرو ،نايكحلا ىوتساو ،ناضوعلا هباشتف ،اهيلع نايضلا
 .رظنلا يف هنم حصأ الو ،هيلع دايتعالا حصي اهيف اهجو ملعن ال انأ عم 5اهيف هللا مكح

 دجوي ناك نإ هيلإ عجار ينإف هيلع ينولدف اليلد حضوأو ،اليبس هنم موقأ هريغ ناك نإف
 .هديؤي "[قحلا نم] ناهربل هللا نم حتف وأ ،“ههذختن دشرم لوق وأ ،هدمتعن رثأ نم كلذ
 ؛ةركاذملا ليبس ىلع الإ كلذك همسرأ مل ينإو نيح دعب ولو هيف رظان ينإف اذه يف اورظناف

 ،يدنع ام هيف ترهظأ دقو ،يدصق وهف اقح نكي نإف نيملسملا نم هيلع رثع نم هيف رظنيل

 هيف توعد وأ ،هاضر هيف تفلاخ امم هللا رفغتسأ انأو ىرحأ )درلاب وهف ىرخأل ا نكت نإو

 هلعأو هئافعض ي يليقعلا هاورو ...همجعم يف يناربطلا هاور ٤/ ٣٨٨: ةيارلا بصن يف يعليزلا لاق )١(

 .ها قيثوت ريغ نم ةعامج نع هفعضو ،ةيمأ يبأ ليعايسإب
 .ءاسألا ف :(م) يف (٢)

 .سومنلا :(م) 1 (٣)

 .دش :(م) يف )٤)

 .هذختنف :(ت) يف )٥(
 .قحل :(ت) يف )٦(

 .ىدرلاب :(م) يف )٧(



 ٣٢٨ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 .ملعأ هللاو هادهو هليبس ريغ ىلإ

 رجألل ابلط ةكمب ةماقإلا
 :ةلأسم

 نم ابرهو هرافن يف لومخلل ابلط ماقملا كلانه دارأو .مارحلا تيبلا جح نميف لوقت ام

 نم عنمي ال نمم وه مث ،هران نم افوخ هللا راوجب ءاجتلالل ابحو ،هراد يف ةعمسلاو "!ةرهشلا

 اب انيلع لضفت ؟نامعب وأ كلانه هماقم نم هل لضفأ اذه ىلع ىرت ايف ادلو الو لهأب جورخلا

 .نايبلا نم هللا كملع
 :باوجلا

 هللا ضرأ عيمج ىلع ةكم لضف ثيدحلا حيحص يف تبث دق ،باوصلا دمتسن هللا نمو

 اهدجسم يف ةالصلاو ةالص فلأ ةئام ىلإ ةنسحلا ةفعاضمو ةفرشملا ةضورلا نإ :ليق اذكه

 قحيال فيكف ركنتست ال كلذ لئاضفو ،ةدابع هلك هيلإ رظنلاو هب فاوطلاو ءاقلطم لضفأ

 يذلا هالوم ةدابعل دصق ريخ يف دهج لذب نع دبع عنمب يل فيك مأ ءاهيف ةيلكلا لذبو اهبلط
 همارجإ ديقو هماثآ رش نم هلغ كف يف اعمط "هلظب "انئالو هبانجب اذئاعو هباب ائجتلم 5هاَوس

 ايقلتم ،هتيلك لذبل "[هتيدوبع قدصت] هتيرح لايجل ادصقو ،هبويع نجس يف ،هبونذ سبحو
 .هاضري ايك هاوس يذلا هالوم ءاقلل

 .(ت) نم تطقس )١(

 .ةوهشلا :(ت) يف )٢(

 :باب "كسانملا :باتك يف هجام نباو )٣٩٥١(\ ةكم لضف يف :باب ،بقانملا :باتك يف يذمرتلا جرخأ )٣(
 ةروزحلا ىلع افقاو ةلت هللا لوسر تيأر :لاق ءارمح نب يدع نب هللا دبع قيرط نم )٣١٠٨( ةكم لضف

 .تجرخ ام كنم تجرخأ ىنأ الولو }هللا ىلإ هللا ضرأ بحأو ،هللا ضرأ ريخل كنإ هللاو » :لاقف
 .ها .حيحص بيرغ نسح ثيدح :يذمزتلا لاق

 .هتيلك لذبل هتيدوبع قدصب :ةدايز (ت) يف )٤(

 .اذئالو :اهلعلو ،اذئاع :(ت) يف )٥(

 .هتين صلاخب :(ت) يف )٦(

 .(م)و (ت) نم تطقس )٧(



 ١ ثوحبل ٣٢٩

 حاضيإب الو ليلدب ال .هسخب يضرو هسفن هفس نم الإ عطقي نمو عنمي هل اذ نمف

 ماقملا نع سانلا فرصي ناك هنأ -هنع هللا يضر- رمع نع ىوري ايب كلذ دري الو 6ليبس

 .ةرواجملل ةلاصألا ثيح نم رظنلا يف اذه ڵ©فورصملاب قيلت ناعمل هنم رظن هنإف شةكمب

 ةلوضفم ةراتو شةلضاف نوكت "ةرم ةرواجملاف ،ةريثك ماكحأ اهيف ضراوعلا بسحل امأو

 ين هانركذ ايب ققحت نمو ،هركت لاح يفو ةعونمم ةرمو ،ةبجاو نوكت ةراتو لضفأ ىرخأو
 .كلذ هيلع لكشي مل ةقباسلا ةلأسملا

 ىلإ اهب لصي نأ لاحمف روتسلا ءارو ايع هل فشكي ملو روشقلا اهبابل نم عنق نم امأو

 باتكلا هب لوطي امم ىرخأ ةرم هلثم وأ كلذ ىلإ عوجرلاو ،ةقيقد اهب فشكتسي وأ ةقيقح
 .ةروهقم ةردقلا ديب سةرومأم ةرخسم بولقلاف كيلإ راص ايب عنقاف ؤبانطإلا ةجرد ولعيو
 هنوكل ؛لئاسملا هذه نع لئاسلا اذه لاحب قيلي ام فشك هذه يف مهألا نأب لقعلا مكح دقو

 تييب هنأل ؛هلايك ةبتر هيف ام ىلع لديف ،هلاحب ينتعي نأ لهأ وهو ،رظنلا ذخأم نع افيعض

 تقحو ،ةياعرلا هل تبجو كلذلف ،ةداهزلا درومو ةدابعلا ىلصمو ةحيصنلا ةعرزمو ةمكحلا

 .ةيانعلا هل

 اهنع ثعاوبلا امأ ۔عناومو يعاودو ،عطاوقو ثعاوب كلئايش نم تيأر دق :هل لوقأف

 لصحت دقف ،اهيلع هيبنتلل ،اهيدل فوقو نم دب الف لفاغ اهنع كنأكف عناوملا امأو ،لئاس

 :تافآ عبرأ ةرواجملا كلت يف ةلمجلاب

 نمو ©فالخلا لهأ الإ رادلا يف سيل ذا ؛اهلئاضفو ةعامجلا ةالص عطق :ىلوألا ةفآلا

 تيوفت يه امنإف مزلي مل نإو إمالسإللا دضع دشو ماحرألاو ناوخإلا ةلص عطق هذه لاثمأ

 .لئاضف

 سبل نم ةقراط كتقرط اذإ كب فيكف مهفلا ليلق ملعلا فيعض كنإ :ةيناثلا ةفآلا

 .ةعيرشلا "تاصاغم وأ ،ةقيقحلا "تاصاغم نم ،هريغ وأ ديحوتلا ملع يف ،سفنلا ةسوسو

 .(ت) نم تطقس )١)

 .هب :(ت) يف )٢(

 .تالص :(ت) يف )٣(

 .تاصاعم :(م) يف (٤)



 ٢٣٣٠ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 هنم فرعت نم الو ،ىوقتلا ىلع هنمأت نم مث سيلو ،اهيف كشلا عسي ال ةملك يف كشلاب ولو
 اهلهأ نم ةبيرقلاو شةيصاقلا ةديعبلا ذخأي بئذلاك ناطيشلا نإ :لغملا يف ليق دقو .ىدهلا ةقيرط

 .ةيجان هنم

 ةميهبلاك "[ىقبي نأ] هتالاح لقأ نأل ؛هل حلصت ال ةلزعلا نا :فيعضلا يف ليق كلذلو
 :بارعألا يف لاعتو هناحبس انالوم لاق كلذلو ،ايكح هنم هب كيفشيف لع دادزت ال

 ةدحاو ةلأسم ملعلا نم ديفتست نئلو )ه ۔ولوشر لَع هلآ لك آم ةرثحارنكميالآ زتم َدَجلَوإل

 .ادبأ ضرألا لهأ ةدابع نم كل ريخ كنيعت

 ايحت بولقلا نإف ؛كيتبكرب مهمحازو ءايلعلا سلاج ينب اي :هنبال ناهقل اياصو يفو

 .رطملا لباوب ضرألا ايحت ايك ةمكحلاب
 ةمكحلا نإف فالخلا لهأ نم "ولو ،ءايكحلا محازأو ءايلعلا سلاجأ كلانهف :تلق نإف

 .اهدجو ثيح نم اهذخأي نمؤملا ةلاض
 ةفآلا هنم هقرطت نأ فيعضلا ىلع نمؤي ال نكلو ،حيجن جهنمو حيحص اذه :تلق

 عبطلاو ه دالآ مُكَسَسَتَئاسكَط تيلا لياونكرت الو ل هلطاب لهجي ام ىلا نوكرلا يهو :ةثلاغلا

 وأ انزح نيزحلا ىلإ رظنلا مادأ نمف ،هبرج نم هركني ال ريثأت هل رظنلا سفنو عبطلا نم قرسي
 "ثروي ىتوملا هوجو يف رظنلا راثكإ نإ :ليق ايك نطابلاك رهاظلا يف رثأ يبرو ضحرف حرافلا ىلإ
 وأ دهز يذ نم ،روظنملا قافو ىلع رظنلاب نطابلا ريثأت ةبرجتلاب دهوش دقو هجولا ةرفص
 نإ هلاوقأ نم عمسو هلايعأ يف رظنو عدتبملا دهاش نمو ،عايسلا يف كلذكو ،ةلاطب وأ ةمكح

 .تاصاعم :(م) يف )١(

 .ىقبت :(ت) يف )٢(

 .كلذب :(ت) يف )٣(

 )٩٧(. ةيآلا :ةبوتلا )٤(

 .(ت) نم تطقس )٥(

 .نأ :ةدايز (ت) يف )٦(

 )١١٣(. ةيآلا :دوه )٧(

 .رثؤي :(م) يف )٨(

 



 ثوحبلا ٣٣١

 ،اركذو ادمح هداعأو اركفو ةظع هدافأو اركش كلذ هداز ،نيقيلا يف لايكو نيدلا يف رصب اذ ناك

 .هللا ءاش ام الإ نوبلاب رهاظلا سورحم ،نوصلاب نطابلا سدقم كهنم اسورحم هنع عجرو
 ىلإ جاتحيف ،سابتلاو ةهبش يف هنم ىقبي نأ دب الف ،مهف ليلقو ملع فيعض ناك نإو

 كلذ يف "عطقنيف ،اهتاهبش نم جرخملا ىرت ال ذإ ؛اهتاهج نم ساوسولا نم هيتأي امل جالع
 ةيالو ين ولو ،لطاب لصألا يف يهو اهيلع لوعف اهيلإ نكر "نإو ،هنايحأ هيلع ردكتتو ،هنامز
 تفاهت ةاوهم يهف ،لهاجلا ريحيو لقاعلا كبتري اهلثم يفف ،ةمئألا مكح نم ىفم اميف ةءارب وأ

 .هللا ىقو ام الإ ءايكحلا اهيلإ ىواهتو ،ءاملعلا اهيف
 الإ نوكي ال "قئاقدلا نم جورخلا ءافقناو داقتعا يف مهيلإ بلقلا ةوبص ركنتسمب سيلو

 "٨ال هبهذم لصأ هيلع هب ملعي ايب ريخألا اذه صتخي نكل ،ديلقت ىلع ممصم وأ مج ملع يذل
 الف هللا دمحب رمألا رقتسا دقو ،ةلئاغلا نومأم اذه لثم نإ :لفاغلا لوقي ىسعو ،هادع ام

 ملعي ام ىلإ ليملا نأ قحلا لب سقيقحت ال ةفزاجم كنم باوجلا اذه :هل لاقيف فلاخم ىلإ تافتلا

 .ةلئاغلا نومأم وه هلطاب

 ،ةذباهجلا هيف لز دق فوخم وهف داسفلا نع هلزع قدو داهتجالا ف ©) .رسح ام امأو

 قح يف ىلاعت هلوق نم عمست امو ،نوكر ىلإ نوكس "نم نمؤي اذ نم مث ،ةذبانملا هيلع ترثكو
 ىرتف كلل اتح فيلا نَع َكوئيقَلأدذاك نيو ل لاق قحلا نم لالضلاب قلخلا ملعأ

 هلقع لايكو هتريصب ذافنو همهف ةعسو هملع ةرازغ عم اذه لقاعلا ربتعيلف ه ربع ات

 :هل لاقي مث ،ةوبنلا راونأب هديدستو يحولا سومانب هدييأتو نيدلا يف هبلصتو هيأر ةماهشو

 .عطقيف :(م) يف (١)

 .نئلو :(ت) يف )٢(

 .الإ :(ت) ين )٣(

 نومأم :(م) يف )٤(

 .نسحأ :(م) يف )٥(

 .(م) نم تطقس )٦(

 )٧( ةيآلا :ءارسإلا )٧٢٣(.

 )٨( .هديبأت :(م) يف



 ٢٣٢ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 ._ اليلق اميش مهتلا ك . : َتدكدَقل ك لتكت ن ن أ الوو {

 نيحلا عض تتم اذإ إ :هل لاقيف ديعولا عماوجب ديدهتلا عراوق هيلإ زربت مث

 رذحلاف ررضلا ةميظع ءالؤه لاثمأ ةطلخف هي اهىيت انلع كل دم ال ش تامسلا َفغِضَو

 .نوكسلا نم اجنو نوكرلا نم ملس نإ هسفن ىلع قفشأ نم اي رذحلا
 عيج نم ناك دقو ‘كلانه مهتارادمو ‘كلذ ىلع مهتنهادم يهو :ةعبارلا ةفآلا هتلبقتسا

 مهتئطختو ،ةلالضلاب مههوفت لاح يف اييس الو ؤبجاو نيدلا يف بلصتلاو ،ةمالس يف كلذ

 ينإو .هصوصخو همومع نايبو ،ههوجوو هلوصأ حرشل "ضرعتن ملو اذهف 5ةلاهج نيقحملل
 هتدجوف ،نايعب كماقم يف ترظن كلذ دعب مث ،هسفن يف لئاسلا هيلع "سيقيل اجذومن هانقس

 :اهيلع اهيبنت كل اهركذأ الفأ ،اهقارف رميو اهقاذم ولجي ةينيد ايعن كل

 :ةلالدب ركشلا لق كلذلو ،ليلق الإ ةدوجوم تماد ام اهفرعي ال ةمعنلا نأ ملعاف

 ةرورض اهفرعف ،هنم تذخأو هنع تبلس ةمعنلا فرعي مل نمو ه ُروُكَفلاَك كدابع نم ليق

 نبا لاق كلذلو ميدعلا الإ ىنغلا ردق الو "ميقسلا الإ ةحصلا ردق فرعي ال ايك ،اهدقف دعب

 .اهلاقعب اهديق دقف اهركش نمو ،اهلاوزل ضرعت دقف معنلا ركشي مل نم :هللا ءاطع

 عساوب اندمي نأ هللا لأسنف ثاهنادقفب فرع اهنادجوب معنلا ركشي مل نم :ليق كلذكو

 صتخت مب هللا ءاش نإ بابلا كل حتفي نكل "ه آكوضخنال هلا تمن اوت نيو ل هنع مهفلا

 .ناهعب كماقم يئ هب

 .ةعامجلا ةالصك ةعاطلا ىلع نوع دوجو :ىلوألا ةمعنلا

 .ملسم عفن وأ خأ وأ محر ةلصك لاحلاب صتخت امك :ةيناثلا ةمعنلا

 )١( ةيآلا :ءارسإلا )٧٤(.

 )٢( ةيآلا :ءارسإلا )٧٥(.

 )٣( ضرعتي :(م)و (أ) يف
 )٤( .سقيل :(م) ف

 )٥( ةيآلا :أبس )١٣(.

 )٦( ةيآلا :ميهاربا )٣٤(.



 ثوحبلا ٢٣٢

 »لالضلا لهأ هيومت نمو ،لالضلا هبش نم نيدلا "ةمالس مظعأ يهو :ةثلاثلا ةمعنلا

 .دادش تاسيبلتو دادح ةنسلأ يلوأ ،عدخلا نيطايش عدبلاو

 ملاعلا داسف أشنم نأل ؛نيدلا يف مهدضع دش يف نيملسملا داوس ريثكت :ةعبارلا ةمعنلا

 :ارعش يعفاشلا لاق ايك .حالصلا لهأ ةلقو حالطلا ةرثك نم هلك

 اہارخ نيمركألا تومب نكلو اهرارش تومب ايندلا برختالو

 ادحاو ادحاو مهناصقنب الإ ولخلا نوكي الو ©برخ هئاحلص نم رصملا الخ اذإو

 نيدلا اذه نأ ىرت ايكو ءاه اَهفاَرْطَأ نم اَهُسَنت ضرألا تتا ارب ملوأ ل ،ءاوس هريغو توملاو
 هدادمأ عطقنت نأ كشوأ هللا ةيانع هكرادت مل نإو ،ةكرابملا ضرألا هذه يف قمر الإ هنم قبي مل

 .ابيرغ أدب ايك ابيرغ نيدلا داع نأ مرج الو ،هدايع دهنيو
 مل ولو لضفألا وهف "نيملسملا ىوقيو ،نيدلا زعي ايب كيلع لضفألا دارأ نم اي الأ

 .هللا ءاش نإ ةيناث اذه يتأيسو ،لاحلا ناسلب الإ عطتست

 دوجوم ربعملاف ملع بلطو لاؤس ىلإ اهيف جاتحت ةينيد )ةمهم كتنع اذإ :ةسماخلا ةمعنلا

 داشر ليبس ىلإ داه هلل مئاق نم نامز لك يف دب الف ءايكحلا بهذو ءاملعلا لق نإو هللا دمحب

 ،لالض ىلع ةمألا عمتجت الو ،لقأ مهريغ يف وهف ةماقتسالا لهأ راد يف عفانلا ملعلا لق نإو
 .اهقح اهعارف ةينيدلا معنلا مظعأ يه ةمعنلا هذهو

 خأ برايف ةوسأ كيف مهلو ،ةودق لمعلاو سانلل ترص دق كنإ :ةسداسلا ةمعنلا

 نم دهاشيو كلامعأ نم ىريو كلاوقأ نم عمسي امل _ كتقيرطب يدتهيو كتريسب يدنقي

 ةرواجمو ةرايزو سةرمعو ةجح فلأ نم كل ريخ ادحاو املسم كب هللا عفني نئلو ©كلاوحأ

 داهجلا نم عون هنإف ،ةبرتم اذ انيكسم وأ ةبرقم اذ اميتي ةغبسم يذ موي يف ماعطإو ةبقر كفو

 .دابعلا يف لدعلا مايقو

 .ملعلا يف ةمامإلا نم عون لمعلا يف ةمامإلاو "ىربكلا ةمامإلا نم عون ملعلا يف ةمامإلاف

 .يف :ةدايز )م) : )١)

 .(م) نم تطقس )٢(

 )٤١(. ةيآلا :دعرلا )٣(

 .ةمه :(ت) يف )٤(



 ٧ج يليلخلا ققحملا ةبوجأ :

 اماقم هتجرد يف غلب دقف هتقاطو هدهج غلبم هلاعفأو هلامعأو هلاقمب ىلاعت هللا ىلإ ىعد نمو
 مالسلا مهيلع ءايبنألا ثاريم نم ءايلوألا مهس يه يتلا ىربكلا ةفالخلا بتر نم اييظع

 اهب عطقاو \كسفن اهيف لذباف الأ كلذب الإ نوّبنلا ماق الو كلذل الإ لسرلا لسرأ ام هللاوف

 ءافجلا ةرثكو ءافولا ةلقو ءافصلا مدع نم ©كسفن نم ىرت ام كلذ نم كعنمي الو كرهد

 ىلع رمألا ربدي هكلم ف هيلع ضارتعا ال عطقو لصوو ،عنمو ىطعأ يذلا هلل دمحلا لقو

 فشكاف الأ هتاسو هضرأ نم رفيلف هئاضقب ضري ل نمو "هدابع ف هللا ةنس كلت .هتثئيشم

 :ارعش ليق ايك روهظلا ناوأ اذهف روتسلا كنع

 : ضرافلا نب رمع ةيفوصلا ماما لات اك كلذ لثم يفو

 يتعلخو يلخب ارو رسم ةعااخللا سب ال ير اذتع او ير اذع تعلخ

 يتس ةعالخلاو يموق يبارتقا ىبأ نإو يضرف كيف يراذع علخو

 يتوفج هيف اونسحتس او لق او دبأف يكتهت اوب اعتساام يموقب اوسيلو

 يتحيضف اوباطتساو يراع يلاوضر دقو هلهأ ىوا نيد يف يلهأو

 .ىهتنا

 لسرلا مهنم ،يبن فلأ نورشعو ةعبرأو ،يبن فلأ ةئام هيف كمامأو ؤفيرش ماقم اذهف

 ةعاسلاو ،اعيمج نيعباتلاو ةباحصلا مالعأو ،رمعو ركب وبأ مهدعب نمو رشع ةثالثو ةئامثالث
 هضعب يفو ؤكب قيلي امم يل حتف ام اذهف ،نيدبآلا دبأ ةكم يف نيلقثلا ةدابع نم ريخ ماقملا اذه يف

 :دئاوف ثالث اهتدجوف كتعد يتلا ثعاوبلا ىلإ ترظن مث عنقم نيربدتملل

 .كدنع مهألا يه هذه نأكو اهلضفب لمعلا فيعضتو ةعقبلا لضف : لوألا ةدئافلا

 . كراد يف ةعمسلاو ةرهشلا نم برهلاو لومخلا بلط :ةيناثلا ةدئافلا

 فعاضو كلمأ هللا كفغلب ران نم افوخ ،هللا تيب راوجب ءاجتلالا :ةثلاثلا ةدئافلا

 ىنعم نم هيلإ ترشأ ام الإ دجأ ملف قئاوعلا نم ءيش نامعب كماقم يف له ترظن مث

 امأ اهل عمساف هوجولا هذه نع ءاطغلا فشك نم هللا ءاش نإ لب الف كلذلو ةعمسلاو ةرهشلا

 



 ثوحبلا ٣٣٥

 هريغب ساقني ال عاقبلا فرش نأ قيقحتلا يف نكلو حيحص وهف ةعقبلا فرشو لمعلا فيعضت

 اهفرش فيعضت صتجي امنإو عاقبلا فرش نم هلضفأ وهف لضف ىندأ ولو نيدلا يف ةيزم نم
 .لاحلاو تقولاو ناكملا لضف هل فعاضتيف لضفأ اهيف ماقملا هل ناك نمب

 لأساف ،لاجرلا فارشأ يف كنيعب رظناف الإو كش ال لوضفم ناكملاف كلذ نود امأو

 نوراهو ىسومو طابسألاو بوقعيو قاحسإو ميهاربإو حلاصو دوهو حونو سيردإ نع

 ربخلا نم ءيش يف تبث لهو ،؟مهرايد نيأ مالسلا مهيلع سنويو بويأو ناميلسو دوادو

 نإو كلذ نم مهاشاح ى ؟نوهلا تاماقم نم نودلا نم مهسفنأل اوضر مهارت مأ مهراوج

 تالايكب مهفرشو "مهريغل اهريغك مهل راد يهف ليق اميف مالسلا مهيلع ليعامسإو مدآ اهب لح

 .اهب "ال نيقيلا ةوفصو نيدلا

 مث ،اهب هفرش ال هب اهفرش ناكو ،اهيف ثعب ذإ ةي يبنلا قح يف يه تناك كلذكو
 يلايف "ىلاعت هللا دنع ابرق فرشأو المع رثكأو ةلزنم مظعأ هجورخ دعب ناكو ،اهنع هللا هجرخأ

 رحب نع كنأكو "نامز وأ ناكم وأ لمع نم فرشلا نم رهظ ام ىلإ تفلتلا رثكت يخأ اي كارأ

 ىفلز هللا ىلل برقت يتلا يه عاقبلا نأ نظت مأ لزعمب هقئاقدو نيدلا لوصأو ةقيقحلا

 يف وهو مالسلا هيلع مدآ كيبأ ىلع ناك ام ىرت الأ تاهيه ،ءاضقلا نم ادحاو ايهس عفدت"و

 .بابلألا يلوأل ىركذل كلذ يف نإ .ةنجلا

 قئاقد هيف نكلو حيحص اذهف ةعمسلاو ةرهشلا نم برهلاو لومخلا بلط :كلوق امأو

 مظعأ لومخ يأ بجعلل اي :تلقف كرمأ يف تربتعا دقو ،نيدلا قئاقحب ءارصبلا الإ اهفرعي ال

 كيدي نيب مولظم ةرصن ىلع ردقت له مأ ؟ كينيعب هارت ركنم رييغت ىلع ردقت لهف ،هيف تنأ امم
 سانلا يف تنأ له مأ ؟نيدلا مالعأ ةماقإ ىلع ردقت له مأ !؟نيدتعملا عافد ىلع ردقت له مأ !؟

 مث ،كسفن الإ كلمت ال تنأ مث "اه ىخآ ىيقت الإ كيم لل :مالسلا هيلع ىسوم لاق ايكالإ

 .(م) نم تطقس )١)

 .الإ :(م) ف (٢)

 .وأ :(ت) يف )٢(
 .(ت) نم تطقس )٤(

 )٢٥(. ةيآلا :ةدئاملا )٥(



 ٣٣٦ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 ؟لومخلا ةفص ايف اهكلم يف ريصقتلا نم فوخلا ينإو ،تحبرو تزفل اهتكلم ول
 سفن نإ :ليق ول مث ،لومخلا وه هنأ كربخأ انأف الإو ،لومخلا بلط نم اي ينربخت الوأ

 ةرهشلاف ةقيقحلا ىلعو ،دبعلا لعف نم سيل اهنأل ؛ططشلا فيلكت نم اذه ناكل مارح ةرهشلا

 ليئاربج هب ريهاشملا رهشأو ،هدابع نم ءاشي نم هوسكي ىلاعت هللا نم لضف عون يه لضفلاب
 .داهزلاو دابعلاو ءاملعلاو ةمئألاو ءايلوألاو ءايبنألاو لسرلاو مدآو ميهاربإو دمحمو ليئاكيمو

 مداصيف ،اهعفدل ديرم وأ اهعطق ىلع رداق نم لهف ،هدابع يحلاص يف ىلاعت هللا ةنس كلتو
 .لقاع هيعدي ال "ام كلذف الك ؟هدالب ين هدابعل هللا رايتخا

 لكو "حضني هيف يذلاب ءانإ لك نإف ،ليمجلا لعفي الف ليمجلاب ركذي ال نأ دارأ "نمو
 ةرهشلا بح هنم دسافلا امأو ،ركنتسم الو مومذمب كلذ سيل نأ حص دقو ،ركذي هيف امب

 صالخإلاو ،ةيدوبعلا قدص يف حداق اذهف ءانثلاو ةحدملاو ةيكزتلا لجأل سانلا دنع ةعمسلاو

 َداَل يل لعجتو ز :مالسلا هيلع ميهاربإ لاق ايك دومحمف ينيد ضرغل ناك اذا الإ ،ةيبوبرلل

 ."ه ينآلا فوني
 يدصتلاو اهب ةحدملا بح نم بلقلا يف ضراع لجأل وه امنإ ةرهشلا مذ ناك اذإو

 دعبلا يف بلقلا ةنايصو "مسجلا دعبب لوزي ال بلقلا يف ضرع بحلاف ،هل لمعلاو "!كلذل
 قوف ةرواجملاو جورخلاب هترهش نم هظحالي "امل دشأ دعبلا يف ناك اذإ فيكف ،ءاوس برقلاو
 ةيناثلا هذه نم ملسأ هنطو يف ناك ولو ،ىرخأ ةرم ىلوألا يف "عمتجيف .ةقباسلا ةرهشلا

 اذه نم كبلق سدقو سانلا ةظحالم نع كتمهب عفتراف الأ كل لوقأ نأ ىسعف اذه دعبو
 .قيقحت نود نم ةفزاجم هتدجو سانلا لوق ىلإ ترظن نإ كنإف ساوسولا

 .امم :(م) يف )١(

 .(ت) نم تطقس )٦٢(

 )٨٤(. ةيآلا :ءارعشلا )٣(

 .كلذك :(م) يف )٤(

 .ام :(م) يف )٥(

 .ةعباسلا :(ت) يف )٦(

 .عمتجتف :(ت) يف )٧(



 ثوحبلا ٣٣٧

 .ينم يب ملعأ تنأ مهللا» :٢لوقي حدم اذإ -هنع هللا يضر-ركي وبأ انديس ناك دقو

 اذه يف رظناف ،'نونظي امم ارش ينلعجت الو ،نولوقي امم اريخ ينلعجاف "مهنم يسفنب ملعأ انأو

 .هيلع هللا ناوضر ربكألا قيدصلا ماقمل قئالو مكحلا نم نوحشم هنإف هربدتو مالكلا
 الو رضي ال لطاب اهيف هللا ملع ادع ام نأب تملع كسفن يف ةقيقحلا ىلإ ترظن اذإ مث

 .هتمحرب هكرادتي نأ الإ ريصب دقانلا نإ مث ،هيلع علطت ال بيغ هللا ملعو ،عفني

 للخلاو ريصقتلا ةرثكل رطخلا لحم يف اهنأ تملع رظنلا قح كسفن ىلإ ترظن اذإ مث

 ،هب سانلا نظل هنيقي كرت نم سانلا قمحأف لئاق لوق ىلإ درلاب فيكف اذه عمو ©لمعلا ةلقو

 ىلع ةرهش الو الومخ بلطت الف ،كالوم ريغ ىلإ نكست نأ كايإو مث ،كاذ نم كايإو هللا انافاع

 بحأ نمو سرتسلا دنع وهف رتسلا بحأ نمف ،هيلإ تلكو امهدحأ بلطت نإ كنإف عطقلا
 هللا ءاش نإ هل هراتخي ام بحأو هيلإ رمألا ضوف ىلاعت هللا بحأ نمو ،روهظلا دنع وهف روهظلا
 نوفرعي ال اورضح اذإ نيذلا ربغلا ثعشلا نم ناكو ،هاقخأف نوصلا قدارس هيلع ب رض هرتس

 نيدلا يف هلعجو امامإ سانلل هزربأ هراونأ طسبو هراهظإ ءاش نإو ،نودقفي ال اوباغ اذإو
 دمحم ىلإ رشبلا يبأ مدآ ندل نم حلاصلا فلسلا هب لماع ايب هلماعو ةجح ضرألا يفو ةودق

 مهلئاضفو ،ةروشنم مهرابخأ دباعو ملاع نم ،نيعباتلاو ةباحصلاو رمعو ركب يبأ مث ي

 يبضغ ةق ايّيَرذَو اكوكزأ نما بَماَتَبر » :نولوقي سةروكذم حدملاب مهاوعدو ،ةروثأم

 ."هي امام رهتشت

 يف اوسفانتف ىندألاب اوضري مل إمهتمه ىلعأو ،مهتبلط ىنسأو "مهتجهل بيطأ ام هللف
 كلذ يفو ةداسلا مالعأو ةداقلاو ةمئألا ماقم وهو ىمسألا بصنملا اولأسو ىلعألا ماقمل

 .نوسفانتملا سفانتيلف
 هلإل ملسف ؤ‘كعضو وأ كعفر نأ كالوم ىلع مكحتلا كرت يف يأر نم يخأ اي كل لهف

 كلذ نم ىندأ الو نيع ةفرط يسفن ىلإ ينلكت ال مهللا :لقو ،دارأ ام كسفنل ضراو دابعلا

 .لوقب :(ت) يف )١(
 .(ت) نم تطقس )٢!(
 )٧٤(. ةيآلا :ناقرفلا )٣(



 ٧ج يليلخلا ققحملا ةبوج لا ققحملا ةبوجأ ٣٣٨

 نم نيفوصتملا ءالهج ةفرخزب رتغت "[نأ] كايإو ،كنيقيل لمكأو كنيدل ملسأ هنإف " رثكأ الو
 نم اوطاعتو ،ةعينشلا اوفلاحو ،ةعيرشلا اوفلاخف لوصألا اولهجو لومخلا اوبلط ،نيفسعتملا

 مهللا ةرم يبال ةبعل ةرغلاب اوراصف ءةالخملا سبلو هتيحل قلح يذلاك ،هللا هب نذأي مل ام ركنتلا

 .داشرلا ليبس ىلإ اندهاو دادسلل انقفو

 لخدال حيلمو ،هيف لوق ال حيحص اذهف مهرخآ ىلإ هللا راوجب ءعىجتلت كلوق امأو

 ام ،ءاكبلاو حونلا رثكأو ءءاكتشالا رهظأو ،ءاجتلالا دارأ نم اي :لوقأ هرثأ ىلع ينأ الإ ،هيلع

 وهو ،كلانه هتافص يمه انهاه هتافص ،ديرولا لبح نم كيلإ برقأ وه اه ،ديرت نمو ديرت
 .بات نمل رافغ ،"[يح لك لماش] هلضفو ،ءيش لك تعسو هتمحر ،"!كلانه وه ايك انهاه

 ميظع ،ةريرسلا كتهي ملو ،ةريرجلاب ذخاؤي ملو حيبقلا رتسو ،ليمجلا رهظأ ،بانأ نمل محار

 .اهقاقحتسا لبق معنلاب ءىدتبم ،ةمحرلاب نيديلا طساب ،ةرفغملا عساو ،زواجتلا نسح وفعلا

 رفسالو ،كبلق هتيبو كبرق هبرق نإف ،ةيبوبرلا قحب مقو ،ةيدوبعلل كنم ححصف الأ

 لبق قيفرلا مث ،كتامزع رفس ىلع كتافآ راحب عطقاو ،كتافولأم رايد نع جرخت نأ الإ هيلإ
 رذحلا ذخو ىوقتلا دازلا ريخ نإف دوزتو ،عفانلا ملعلا ىوس عطاقملا هذه يف قيفر الو قيرطلا

 هدونجو لقعلاب اهقلتف ،ةرامأآلا سفنلا دونج نم ةراغلا كيلع تنش نإف ىوهلا نماكم نع

 ركاسعب اهيلع نعتساف ،اهناطيش ىغبو ،اهناطلس ىغط نإف ،هدودح ةرواجم نع "'اهرصحاو
 .ةدابعلا نجس يف اهسبحاو ،ةداهزلا

 ةبعك كينيعل تءارتو ةيامحلا مرح ىلإ تهتنا دقف ءاهرغ تنمأو اهرش تعفد اذإف
 برشاو ،ناقذألا ىلع هيدل رخو "ناطلسلا "تيبب فطو نافرعلا باب نم لخداف {ةيادهلا
 نإف ،ةورملا ةورم لايك ىلإ ةوقلا يلوأ نيب ام عساو ،ءافصلا ءافص ىلإ جرخاو ءافولا مزمز نم

 .قايسلا اهيضتقي ةدايز )١(

 .كانه :(ت) يف )٢(

 .ءيش لك ىلع لماش :(م) يف )٣(
 .اهرذحاو :(ت) يف )٤(

 .كنيعل :(ت) يف )٥(

 .تيب :(م) يف )٦)



 ثوحبلا ٣٣٩

 رامج مراف ،رارسألا عيمج يف راونألا ةضافإو ،راكذألا تافرع يف ءانغلا رعاشمو ىنملا ىنم

 ىصقألا دجسملا ىلإ ءءاليللا ةليللاب ءارسإلا يف دجو ،قئاوعلا نم معنلا رمح رحناو قئالعلا
 كد رظتناو ،"ىوقتلا علخ سبلاو ،ىوهلا يلعن علخاف ىوط سدقملا داولاب ىسوم اي كنإف
 نيب كالفألا ىلع فوطتف ،راجشألا "ةرضخ يف رانلا ءادن عمست نأ ىسعف ،رونلا يلجتب روطلا

 ثيدحو ،جاهنملا كولس هيفف &روطسملا باتكلا ةيهلإلا ةوقلاب ذخأتو رومعملا تيبلاب كالمألا
 .ىندأ وأ نيسوق باقو ىوأملا ةنجو ،ىهتنملا ةردس ىلإ جارعملا

 لصوو هتمحر قيحر نم ةبرش انيلع ضافأو ،هتفرعمب مكايإو مكيلعو انيلع هللا نم

 هلضفب انع زواجتو 6هنارفغب انبونذو ،هناسحإب انتءاسإو هلصوب انرجه لدبو ،هلبحب انلبح
 انغلبو ،انلاوحأ ةماقتساو ،انلايعأ متاوخ انيلع ظفحو هلدع نم هلهأ نحن ام اناقوو

 .نيمحارلا محرأ هنإ نيملسملا عيمجل كلذ لعفو 8انلامآ تاحلاص

 يلامعأ ةلقو ،يلاب ردكتو يلاح "فعضب يلابأ الو هللا حتف ام اذه :لوقأل هدعب ينإو اذه

 فكلاو ،ىلوأ ل توكسلا ناكل اهلهأ ةمكحلا عنمأ نأ الولو ،يلاغشأ عطاوقب يلاغتشا ةرثكو

 ناسل ىلع هرهظأ امنإف ،ديفملاو بيجملا وهف ،ديري ام راهظإ الإ هللا ىبأ نكل ،ىلحأ باطخلا نع
 وأ ،للخ ىلع رثع وأ للز وأ ينم ةوفه ىلع علطا نمو ،هدفر نمو هدنع نم ةيده وهل ،هدبع

 سكعلاو ،“زاجيإلاب عضوم يف طسب ديزم وأ طرش دقفل ،رومألا ةرثك يف روصقلا ملع هل ناب

 .زاجنإلاب

 .للعلاو ريسفتلا نم ريثك ىلع تبرضأو ،لمجلاو هوجولا نم اريثك تكرت دق ينأ ملعيلف
 لاحلا ةنيرقب يفتكأ ايبر كلذلف ،لئاسولا فشك نم لئاسلا اذهل هتببحأ امل ابلاغ تضرعت امنإو

 .لاقملا عيرفت نع

 .ىوقلا :(ت) يف )١(

 .ةرضح :(م) يف )٢(

 .نم :ةدايز (ت) يف )٣(

 .فعضل :(م) يف )٤(

 .زاجنإلاب :(ت) يف )٥(



 ١ ح يليلخل ١ ققحمل ١ ةبوجأ ح ط م 4 ٠ ٤ ٢

 .هلآو دمحم انديس ىلع همالسو هللا ةالصو ،ليبسلا يدهع وهو قحلا لوقي )هللاو

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 تادابعلا نيبو هنيب ةلضافملاو جحلاب لفنتلا

 :ةلأسم

 :هلعاف قح يف لاقيف ،"رجزي هنعو ةيهارك هيف مأ رمؤي هبو ةليضف وهأ 5ةلفان جحلا يف
 ةالصلاو جحلا نيب ةلضافملا هجو امو ،مالكلا اذه ىنعم امو ،ارصم مدهيو ارصق ينبي نمك هنإ

 .باوصلا قيرط انل حضوأو باوجلاب انيلع لضفت ؟مانألا ءارقف ىلع ةقفنلا وأ مايصلاو
 :باوجلا

 نع زجعلا ماقم يف ينوكل ،يديب ةقيقحلا فشك الو ،يلإ سيلف ةقيرطلا حاضيإ امأ
 ةاراجم نانعلا قالطإب يل فيكف ،ةهالبلا ةرثكو ،ةهابنلا ةلق نم هيف انأ ام عم ،زنكلا اذهب روثعلا

 ام هفاطلأ ايافخ نم رهظيو ،نايبلا ىنملعيف ،نمحرلا يديب ذخأي نأ الإ ناديملا اذه يف ناسرفلا

 نإ .نيرمألا نيب بلقلا بلقم نيعبصأ نيب هل رخسم الإ انأ يف نامجرتلاك هنع يناسل نوكت
 حاضيإلا بهاو حاتفلا كلملا ناحبسف ،هلدعبف يسفنو ينكرت نإو ،هلضف نمف قحلا ينمهلأ

 .باوصلا يداهو

 هيلع عمتجم كلذف ةلفان جحلا لضف توبث نإ :لوقأف باوجلا اذه يف عرشأ مهللا كبو

 “؛يدانت اهمومع يف ةيآلاف : اليتس هيلإ عاطتسا نميلا جح ںياَتلا لعلو ل :هيف لادج الب

 ام الإ ،ةياهن ىلإ غولبب ،ةياغل اهيف ديدحت الب ةعاطلا هذه يف جورخلل ةعاطتسالاب فصتم لكل
 نمل ةلفان هيلإ بودنملا وهف اهاوس امو ،ةدحاو ةرم رمعلا يف اضرف “'[اهبوجو نملا ةنسلا هتنيب
 نديدو لبق نم نيحلاصلا بأد كلذو ،هالوم ىلإ ةبرقو هارخأل اداز هايند نم ذخأي نأ ءاش

 .دعب نم نيفراعلا

 .ملعأ :ةدايز )م) ؟ )١)

 .رجزب :(ت) يف )٢(

 )٣( ةيآلا :نارمع لآ )٩٧(.

 )٤( .ىدأتت :(ت) يف

 .اهبوجوب :(ت) يف )٥(



 ١ ثوحبل ٣٤١

 لقع نمل اذهب ىفكو ""«ةنجلا الإ هل ءازج ال روربملا جحلا» :ةتيَي هللا لوسر انديس لاق

 الو رظن حيحص الو رثأ يف هل دوجو الو ليلد الو لوق الو ليبس الف الك هيلإ قرطتي فيكف

 الو ،لداجم الو عنام الف ،اعرش هيلع عمتجملا نم هنإف ءاعطق ملعن اميف هب لئاق الو ،ربخ تبان
 .لضانم الو عفادم الو لضاعم الو عزانم

 "الأ ءيش يف "مهباطخ نم نحن ايف ،لوقعلا لهأ ريغ نم لوقملا نم نوكي نأ الإ مهللا
 ةعاطل دوهجملا لذبب ،لئاسولا ىلإ هتمه تمسو لئاضفلا يف هتبغر تمظع نم هيلإ ردابيلف
 رجهب هسفن ىلع لخبي الف ءةميظعلا تادهاشملاو ةميركلا تاماقملا كلت ىهتنا اذإف ،دوبعملا

 رافغتسالا يف أجلم ،راسكنالا مئاد ،قلقلا جعال نم قرحلا ءافطإو ،عومدلا حفسو عوجملا

 ءهاياطع ريثكتو هاياطخ ريفكتب هارخأ يف زوفي نأ ىسعل ،رانلا نم اريجتسم شراتسألاب اقلعتم

 .ريدق ءيش لك ىلع وه نم ايف هتعاط فاعضأب هتعاضب يف حبريف

 هراهظإ ،يفخلا رسلا نم يجللا رحبلا هنإف لضافلا هجو نع لضافتلا عانق فشك امأو

 نأ يرح وهو ،هليوأت هوجو عيمج ىلع يتأي ايب هليصفتل ضرعتلاب ينإف ،رزن هيف راثكإلاو رتس
 :هيف لاقي

 .اعيجح ةقيقحلا قئاقدو ةعيرشلا قئاقح ف رظنلا ىرجمو ركفلا لاج هنإف

 ي سأب الف نكلو ‘لاحب هئاصحإال 6لاقمب هئاصقتسا ف لاب يذل عمطم الفالك

 ىلع ىوهلا نار نم نود سسانلا نم نيرصبملل سايقلا ذخأم ىلع اهيبنت لمجلا نايبل ضرعتلا
 نحل هيف امل عمساف نأشلا اذه يوذ نم نكت نإو ،هلثل باطخ الف هلهج ءادرب رزتا وأ ،هلقع

 .نايبلا

 :باتك يف يراخبلاو )٤٤٣(( ةرمعلاو جحلا لضف يف :باب جحلا :باتك يف عيبرلا مامإلا هجرخأ )١(
 جحلا لضف يف :باب جحلا :باتك يف ملسمو )١٧٧٣(، اهلضفو ةرمعلا بوجو :باب ،ةرمعلا
 )٢٦٢٨(. ةرمعلا لضف :باب .جحلا كسانم :باتك يف يئاسنلاو )٣٢٧٦(( ةرمعلاو

 .مهئاطخ :(ت) يف )٢(

 .الأو :(م) ي (٣)

 .و :(ت) يف )٤(



 ٢٤٢ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 هوجو رصحب ،نيلضافتملا نيب ةسياقملا نم قيقحتلا مارو قيقدتلا بلط نمل دب ال لوقأ
 وأ ةبترم نم لوضفملا نع لضف ايب لضافلل يضقيف ،انطابو ارهاظو اضرعو ةلاصأ نيفرطلا

 نم هل حرطيف نيتهجلا "نيب لصاحلا عمجي مث ءارج ملهو ةثلاث وأ ةيناث وأ ةقيقد وأ ةجرد

 ةاوانملا ترهظو ةاواسملا ترذعت نإف هتالاح فالتخا ىلع هتاهج عيمج نم هيواسي ام هيهاضم

 ىلإ ةيمكلا نع لدع روصلا فالتخا ثيح نم وأ ،نطابلاو رهاظلا ةهج نم امهنيب فالتخال

 اذه نع ”[ةلضافملا] جرخت الو لضفألاب هل يضق ةفصلا لايك ىلع لدأ ناك امهيأف .ةيفيكلا

 .ةتبلا

 ءيشلا ىلع ةدايزلا ةغللا يف وهو لضفلا ىنعم فرع نمل الإ اذه يف لوخدلا حصي الو

 هلوضفم نم لضفأ لضافلاو لضافلا وهف ةيزم رخآلا ىلع هل ناك ايف افرع وه اذكو

 اذكهو هتحت "امل الضافو هقوف ايب الوضفم نوكي دق لضافلاو ،هلضاف نم صقنأ لوضفملاو

 توافتت امهنيبو لفسألا وه مهاندأو لضفألا وه امهالعأ "نيفرطلا نم ةياهنلا ةطقن غلبي ىتح

 لمع يف رظنلاب ،لايعألا نيب ةسياقملا يف هللا ءاش نإ عرشن انه اه نمو ،تاجردلاو بتارملا

 تابرقلا نم كلذ وحنو تاولصلاو باقرلا قتعو تاقدصلاو مايصلاو ةالصلاو جحلا

 :لوقنف ةيلاملاو ةيندبلا
 جحلا رضح نمل تقولا مكحبف ضراوعلا ىلإ تافتلا نود نم يأ ةلاصألا مكحب امأ

 ليمكتلو ،ماحرأ ةلصو مايقو .مايصو ةالص نم ةيندبلا تادابعلا عيمج نم لضفأ جحلا مايأ يف
 مايصلا يف ام عم ءاعدلا نع فعضلا ءارتعا يشخ نمل تافرع يف راطفإلا بحتسا ةليضفلا هذه
 .هقح تقولا ىطعأ نم ىلع ىفخي هلاخأ ال اذه !لثمو ،ركنت ال لئاضف نم

 نم لضفأ ملعن ال ةيلاملا تابرقلا يف كلذكو ،للعلاب ةلاطإ ىلإ هيف جاتحن ال كلذلو

 .نم :(م) ف )١)

 .هلضافمل جرخي :(ت) يف )٢(

 .ايب :(م) يف (٣)

 .مكحيف :(م) يف )٤(

 .يف :ةدايز (ت) يف )٥(



 ٢٤٣ ثوحبلا

 هيلع هللا تاولص وهو ""«جثلاو جعلا جحلا لضفا» :ةيَي يبنلا نع ىوري ايك جحلا دعب جنلا
 مص ےرم ۔ ے رم

 كبرل لصف :"هل ليق ذإ رمأ كلذبو ،"ندبلا نم نيتسلا نع فان ايب رحنلا موي يف برقت دق

 اهيلع ديزيو ةقدص هنأل ؛تاولصلاو تاقدصلا رئاس نم اندنع لضفأ كلذو ه نو

 نم هللا رئاعش ميظعت نأل ؛مويلا اذه يف كلذ طرشب كسنلا ةليضفو ناكملاو مويلا فرشب

 ال ايب هميظعتب راعشإ اهيف ربخلا كلذ ريكنتو ‘باتكلا صنب ربخ اهيف مكلو بولقلا ىوقت

 قتعملا ناك نإو "قيقد مكح اهل قتعلا نيبو هنيب ةلضافملاو ةراشإلاب الإ ههنك ىلإ ةرابعلا غلبت
 وهف ىلوألا هذه يف ءاتلا حتفب- قتعملا نيدل ةمالس هيف ناك ولو لضفأ قتعلاف لضفو نيداذ

 ثيح نم اذه يف هلك حيجرتلا اذهو ،ايهيلع هللا ةمحر لالب عم ركب وبأ لعف ايك لضفألا

 .لمعلا ىلع هلضفي وأ كرتلا بجوي رذع نم هل عطاق ال رضاح رداقل ةلاصألا

 وأ ميتي وأ 'محر ىلع ةقفن ليضفت نم ،لاحلاو تقولا مكح هلف رضاحلا ريغ امأف

 يهف داهج يف ةقفنلاك نيدلل عفنأ ناك ايلكو ،هللا ليبس يف داهج وأ ةبقر قتع وأ نيكسم

 حيضوت ىلإ اذه يف لوقلا طسب نع عجرنلو لحملا رذعتل إمدعلاك انرهد يف اهنكل ،لضفألا
 .نأشلا اذه نم مهألا

 روصقم اذه يف مالكلاف ةضراعلا قئاوعلاب ةضراعملا ءىراوطلا ثيح نم رظنلا امأو

 لمع وأ يوايند لمعب لوغشم امإ فلكملاف لضافتملا لمعلا يف مث ،لماعلا لاح ةفرعم ىلع

 الف ةسيسخلا يصاعملا يف ةسيفنلا سفنلا عاضأ نم الإ نهل ةعبار الو ،ةلاطب بحاص وأ يورخأ

 .رمع نبا قيرط نم (٢؟٦٩٨) جحلا بجوي ام :باب ،كسانملا :باتك يف هجام نبا هجرخأ )١(

 :باب ،كسانملا :باتك يف دواد وبأو )٢٩٤١(. ةي يبنلا ةجح :باب جحلا :باتك يف ملسم هجرخأ )٢(

 )٣٠٧٤( ةي هللا لوسر ةجح :باب ،كسانملا :باتك يف هجام نباو )١٩٠٥(0 ةي ىبنلا ةجح ةفص

 ىطعأو هديب ةندب نيتسو اثالث رحنف رحنلا ىلإ فرصنا مث ...:لاق ثيح هللا دبع نب رباج ثيدح نم
 .خلإ ...ربغ ام رحنف ايلع

 .(ت) نم تطقس )٣(
 )٤( ةيآلا :رثوكلا )٢(.

 .قتعملا :(ت) يف )٥(

  



 ٢٤٤ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 .اهب مسو ثالثلا '"كلت ىدحإ هيلع تبلغ نمو ٨هيف مالك

 ام عيمجف ،هنم بودنملاو بجاولا نود ،حابملا نم يوايندلا لمعلاو ةلاطبلا بحاصف

 يفاداهج وأ اجح وأ امايص وأ ةالص ناك نإ اهقح يف لضفألا وهف ةرخآلا لمع نم هب ماق

 هيلإ فرصيف هب قيلي رمأ هصخ نم الإ سانلا نم ماوقلا مكح يف بلاغلا وه اذهف ،نهلاثمأ
 يف لضفلاب فصوي نأ حصي تامرحملا كرتو تابجاولاب مايقلا دعب ءالؤه نم لكو ،همكح
 .نايصعلاو ةفلاخملا ةاوهم الإ هنم لفسأ ال ذإ ؛طاطحنالا زكرم نم ،ىندألا فرطلا وه ماقم

 اعيمج ةجردلا هذه لهأ و ،ةيصعملا نم ريخ ةعاطلا مهلوق دح نع لضفلاب هانمسو امنإو
 نينمؤملا رمأ يف نيلخادلا نم مهنأل ؛ةلاذرلاو صقنلاو ةلاطبلا مسا قالطإ نع نوهزنتم

 تاجردلا لهأ نيبو مهنيب ةسياقملا يف ةبسنلاب مهماقم نايبل كلذب مهفصو زاج امنإو ،نيلماعلا
 :مهيف لوقلا كاهو ،ىلعلا

 لدعب مئاق :فانصأ ةعبرأ مهف ةرخآلا لمعب الوغشم هتاقوأ رئاس يف ناك نم هنأ ملعاف

 "قدصتملاو فرتحملاك ضراوع اهريغو دعاوقلاو لوصألا يهف ،دبعتمو ،ملعتمو 9ملاعو

 .نهتاوخأ يف باقرلا قتعو ©فيضلا ءارقاو ،ةزانجلا عييشتو ،محرلا ةلصو

 ةجردلا نع عفترا دقف ،لئاسولا ةعباتمب ،لئاضفلا هذه ةرشابمل هتمه تمس نمو
 يه هذهو ،اهلبق ام رابتعاب 5ةيناثلا يهو ىلوألا ةجردلاف ىرخأ تاجرد هتلبقتساو ىلوألا

 لئاسولا نم ةرهاظلا لايعألا لئاضف ىلإ نوردابملا مهو ماوعلا صاوخ اهلهأل لاقي يتلا

 .نهوحنو ماحرأ ةلصو مايقو جحو مايصو ةالصو لمعو ملع نم اقلطم ةرهاشلا
 مهتاينع مظعمو صاوخلا ماوع :مهل !لاقيو ةثلاثلا ةجردلا لهأ ءالؤه قوف نمو

 راسكنالاو ةلذلا راعش سابلو ،رافغتسالاب جاجلإللاو تاولخلا يف ءاكبلاو تاوهشلا عمقب

 ناطيشلا ةبراحمو ىوهلا فرصو ،لمألا ريصقتو لجخلاو ءايحلاو «لجولاو فوخلاو
 بلقلا ةلاقصو رانلاو ةنجلا راكذت ةمادإو ،راربألا ةسلاجمو رارشألا نع رارفلاو ،ايندلاو

 .هذه :ةدايز )م) يف )١(

 .ةعنايب :(ت) يف )٢(

 .رابتعاف :(ت) يف )٣(

 .لاقي :(ت) يف )٤(



 ١ ثوحبل ٣٤٥

 لمحو ،لاميعألا حبقو ،لاوزلا ةعرسو ،لجولا لولحو سلجألا ءاضقنا يف ،ركفلا ةمادإو ربعلاب

 هدعب امو &'”توملاب كلاهملا يهاود نم كلذ ءارو امو عناوملا ةدشو ،عطاوقلا ةرثكو لاقثألا

 .كلذ هبشي امو ،باسحلاو داهشإلاو باتكلاو فوقولاو رشحلاو لزالزلاو رشنلاو ربقلا نم

 ءاطعإ يف رظنلا قيقحت ىلإ ءالؤه حمطمو صاوخلا صاوخ مه :ةعبارلا ةجردلاو

 ةزرب يف كولمملا بادآب ،دوبعملل بدأتلا يف دوهجملا غارفتساب شةيدوبعلا نم اهقح ةيبوبرلا
 نم بوش نع قوقحلل بلقلا ةيفصت ي ،داروأو ةدابع و داهج مه هلك تقولاف كوللا

 نم .عومدو ءاكبو .عوشخو عوضخب ةناكتسا يف ءاجتلاو ةناعتسا ضحم يف مهف ظوظحلا

 لصاوتو ،قوشلا مكحتسا اذإف "مئاه بصل مئاد نزحو عجار بلقب عشاخ فرط

 لصولا نم يظحو ءافصلاب ةيفصتلا نع لغتشاو ،ابع برشلاو ابرش "قوذلا داعف قوذلا

 نيقيدصلاو ءايبنألا نم ،نيقباسلل ةسماخلا ةجردلا ىهف ءايلعلا ةجردلا يف راص دقف ،افولاب

 . .نيبرقملا ءايلوألاو

 اقلطم مهداهجو ديحوتلا مهنأشو ،ديرفتلا مهدروو ،ديرجتلا مهم اعيمج ءالؤهو
 ءءاوسلاو رايغألا نع ءانفلا دعب الإ ءاقبلا اذه نوك لاحمو ،يلجتلا ةحص مهدارمو "يلختلا

 ماود ىلع تابثلا يف ناسنإلا ةيلك ةيلكلا لذبب ،نافرعلا لهأ نم ناك نمل الإ اذه ليحتسمو

 ناطلس يدي تحت ،تادارإلاو تارطخلاو ،تانكسلاو تاكرحلا رهقب ربصلاو تادهاشملا

 .تارضحلا

 نإف ،دارمل تافتلا وأ داهتجاوأ دايتعا نم ةيقب هسفن نم رم هيفو ماق نم كلذ ىلع رثعي الو

 يسنو ىنغ الو رقفل ىري ال ىتح ،هيدي نيب رقفلا ةقيقحب لسوتو هيمدق تحت كلذ لك عضو

 هيف ىلجتت ذئنيحف ،هبر ةرضح ىلإ هبلق هجو فرصف ىنملاو بحلا ىسانتو ،انعلاو مايقلا
 .ةيهلإلا فراعملا ميظع نع قوذلا ميلسب هل فشكيو ،ةينابرلا ةرضحلا نم ةيناحورلا راونألا

 توربجلا ملاع ةرانم ىلع فرشيو ،توكلملا حيسف يف حبسيو ،توسانلا فيثك نع بيغيف

 .ترملا نم :(ت) : )١)

 .بلقو :(م) يف )٢(
 .(م) نم تطقس (٣)

 (٤) ميلسل : م ( ف .



 ٣٤٦ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 حيبستو تادايجلا باطخل هنافرع عاس دهاشيو ،هناسل ىلع هبلق نم مكحلا عيباني رجفتف

 فئاحص نم ملعلا روشنم أرقيو ،تايلقسلا ")رئازج ف مكحلا توبثم هنيعب ىريو تانئاكلا

 .تايولعلا

 كلانه فقي الف اهنكسم تاكرحلا يفو ،اهنوكم ناوكألا يف ىري ىتح كلذك وهف

 .هريغ بلطي الف كلاسلا ةياهن كلتف ،كلامملا عيمج نع كلاملاب بيغي ىتح ‘كلذ نع عفتريلو

 عطقي مل راونألا ةوسكب ،راثآلا ىلإ در نإف ،هرونو هرانو ،هروطو هروط كلذف ،هريخ دعتي الو

 بوذجمو بوبحمو بحم هنأل ؛هيقرت يف هلثم 0"هليلذت لاح يف وهف ،رهاظلا ةيؤر نع رهاظملاب
 .بولسمو

 نيولتلا ةبوعص دعب دمي نأ ىسعل 6هرهدو هنامز هيف عطقيلو ،هرمع كلذ ىلع قبيلف
 .هناوأ ديرفو هنامز بطق نوكيف "نيكمتلا ةحارب

 الإ صالخلا يف عمطم ال نم ايو ،هدفر نم هلك لضفلا نم ايو ،هيديب ريخلا عيمج نم ايف

 هلاعفأ تءاسو هلاوحأ تشالتو ،هلايعأ تخارتف ،هبونذ هتلبكو "هبويع هتعطق دبع كبابب هب

 ينعطقت ال كاجر كنم كيف يل تيقبأو كاعد يالوم ينتمهلأ ايكف ،هلاصو رجهلاب لدبتف

 اي .لهأ هل نحن ايب ال هلهأ تنأ ايب انلماعو “كبانج نع ةلزب يندرطت الو ،كبابب ةفقو 7

 .نيمحارلا محرأ

 لك نأ ءافخ الف ءةلضافملا بابسأ فشك نم ،هددصب انك ام ىلإ هللا ءاش نإ عجرنلو

 مهماقم يف نودعي ال دبعتم وأ ملعتم وأ ملاع وأ لدعب مئاق نم فانصألا ةعبرألا نم فنص
 برضبو ،تاماقم تاجردللو ،تالاحلا مهبتارمف ،عبرألا تاجردلا هذه "نع عفرألا

 داكت ال بتر امهنيبو ،ةياهن هرخآل و ةيادب هلوأل ماقم لكو ،رشع ةتس نوكت ضعب يف اهضعب
 .مولعم ماقم هل الإ انم امو ىصحت

 ةبترلا هلف هلدع مايقب ملاعلا درجم هظفل ىلع ديزي نكل ،ملعب الإ موقي ال لدعب مئاقلاف

 ‘ثوروملل عبت ثراولاو ،ءايبنألا ةثرو مهنأل ؛ملاعلا فرش هدعبو ىنسألا فرشلا نم ،ىلعألا

 .دئارج :هلعل ملسم وبأ خيشلا لاقو رئارح : )م) ف )١(

 .هليلدت هلعل :ملسم وبأ خيشلا لاقو ةطوطخملا خسنلا يف اذك )٢(

 نم :(م) ف (٣)



 ١ ثوحبل ٣٤٧

 .ةعبارلا ةبترملا يهف ،دبعتملا مهئارو نمو ؛ملاعلا ةبتر غولبل لهأتم هنآل ؛ملعتملا فرش هدعبو
 .ىلعأ اهلبق امو ©ىندألا ىمه اهنكل

 لدعلاب مئاقلا كلذكو ،تاجردلا عبرألا كلت ىلإ كولسلا يف هلاقتنا نم دب ال ملاعلاف

 ،هتبترم نم ىلعألا ةجردلا غولب هقح ين هنإ :هل لاقيف لضفألا زييمت دارأ نمو كدبعتملاو ملعتملاو

 هنوه نم هل جرحم الف هنودبو ،همالم دح نع جرخي كلذبف ،هماقم فرش غولب يف دهاجيلف

 مركلا ضيفمو معنلا بهاو دنع نم بهاوملا ضحم نم بتارملاو تاماقملا سفنف نكلو
 حيحص ""نم ،ربتعملا مكح يف هترطفب هلوبق هتردق يف سيل ام لينب ؤرما ينتعي الف هناحبس

 .ناكمإلا زاوجل ناهذألا [ضرغب ال] ،رظنلا

 كرتيو ةدابعلا نع ضرعيف ءايكحلا فرشو ءايلعلا لضف نم عمسي ايب دباع "رتغي الف
 يأل فرعي "ال ىتح هدهجو هتقاط غلبم يف رظنيو هدح ىلع فقي نكلو ،هداهتجاو هداروأ

 يف رظنيلف الإو هقدص طرشب هقح يف لضفألا وهف ،‘هحالف نيماقملا يأ يفو هحالص نيرمألا

 نم عمسي امل ناطلسلا يسرك يف دعقيل ،ناطوألا نع جرخو ،حالسلاب لقتعا اذإ حالفلا لاح

 .هلهجل هيأر ةهافس نم مأ هلقع نم كلذ دعب ةرامإلا فرشو ،ةحالفلا ةسخ

 ةلزنم يف هتبترم لقن باستكالا لقع روفوو ملع لوبقل مهف دئازب دمأ نم امأو

 ءاهباوبأ حتفل اهبابسأ لوصح عم ملاعلا ةبتر غولبل اهيف ةدهاجملاب هفرشو نيملعت
 .لاملا ةعاضإ نم دشأ ىهو لاحلا ةعاضإ نم اهنع ضارعإلاف

 ةساسخلاو نودلاب ىضر اذإ ،ةرامإلا ىمرك تحت ةرازولا طاسب يف دعاقلاك :هلاثمو
 ةدابعلا يف هتبتر فرشف ةوقلا هذه مداع ةءورملا لهأ نم ناك نمو ،ةسانكلاو ةحالفلاك

 هنأل ؛هبابسأ هنع ترذعتو هباجح هيلع لدسنا ام ىلإ ىعسلا هيلع سيلو ،ةداهزلاب “"يلحتلاو

 ©لاحلاو تقولا ةياعر ىلع لاشتمالاب فقيلف ،ةدئاف ريغب ةقشملا ىلإ جراخو ةمكحلل داضم

 .و :(م) يف )١(
 .ضرعت الإ :(م) يف )٢(

 .دئاع :(م) ف (٣)

 .(م) نم تطقس )٤(

 .يلجتلا :(م) ف )٥)



 ٣٤٨ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 يف رسيل ام فيلكت نأل ؛حيحص وهو تقملا نم تقولا ةداضم نأ ىلع لد ام ءايلعلا مالك يفف

 رمج ىلع ولو اضقلا ضارقم تحت اضرلاب نكسيلو ،لهاج هللا ىلع ضرتعملاو لطاب عسولا
 دانعلا كرت ىوس هعسو يف ام دبعلاف ،هعضو دعب هعفرل ىلوتي يذلا وه ىلوملا نوكي ىتح اضغلا

 .داقملا ءاطعإو

 وأو ;7 اوثماء َبزَل لآ نلآ 7 ٭ حوتفل ١ به او نمف حونمملا ضيفل ا ةمسق أو

 ٢ .وك < ۔حس۔و<۔ . ص ص . م م ,سس ے۔ . ۔۔و۔ہ۔

 فتآأ مهتيد مك نكمتو مهلتق نم يبآ تلخت ناامك تكلا يف رمتل تيت

 ىلع هيف رقي الو .نودلاب هماقم يف ىضري ال مث ،هريخ الإ ريخ الو ،هريغ بر ال "ه نك نت ل ىسرأ
 معنأ ايلك رجاتلا لاح لثم رئاسلا لثملاب هيف هنإف هلضفأل بلطيو ،هلمكأل ىعسي نكلو 7

 وأ لامو ةقاط نم هدوهجم لذبو ركفلا فرصتلا ةيفيك يف ققد نأب رظنلا حبرلا بلط يف
 بورضب داع قيفوتلا دعاس نإف راحبلا نتم بوكر وأ رافقلاو يراربلا عطقك لاحب ةرطاخم

 هتبتر نم لضفألا غلبم كلذ ناكو ،هلاوحأ تمسو هلاومأ تمنف ،دئاوملا فونصو دئاوفلا
 .لاحلاو تقولا مكحب

 سالفإلاب دوعي سارملا كلذ كرتب سايقلا يف هنأل ؛لايكلا غلبم هقح يف وهو

 يف ىقرتي كلانهف ،ةرازولا ةعلخ هسبليل ةراشبلاب ناطلسلا لوسر هاتأ ولف سانلل ةكوحضأ

 بتارملا كلذكو ،ىلوأ لضفلاب هنأل ىلعألا هماقم يف نوكيف ،لاحلاو تقولا مكحب لاقتنالا

 .نييلع ىلعأ ىلإ ىقريف نيلفاس لفسأ نم ءرملا لقتني ةيوارخألا تاماقملاو ةينيدلا

 يف يقبو هدانجأ تقرفتو هدادمأ »تعطقناف سسكتنا ال سكتراف هرمأ سكعنا ايبرو

 اعاب لوطأ هماقم يف ناك نمو "ه اولمع اَِمتَجَرَد كيو ا }همالم هنوه ىلع هماقم

 )١( ةيآلا :رونلا )٥٥(.

 .قد :(م) يف )٢(

 .فرصت اهلعلو تاطوطخملا يف اذك )٣(

 .كرتي :(ت) يف )٤(

 .هفلخ :(ت) يف )٥(

 .تعطقتف :(م) يف )٦(

 .ةوه :(م) يف ()

 



 ثوحبلا ٣٤٩

 .ىندأ ماقملا يف هنود نمو ىلعأ وهف اعاستا رثكأو

 ءادعاصف ةثالث وأ نينثاب مهنمو ،دحاولا نفلاب ملاعلا مهنمف :ملعلا ةبترم يف كلذ لاثمو

 ايك ظوظحلا توافت نكلو ،ةطخلا ضعب هتبترم نم غلبو هطسق ملعلا مسا نم لان دق مهلكو
 وأ رصم وأ ةيرق وأ دلب يف ديلا دادتماو رادتقالا مظعب ةنطلسلا بتارم ي ايندلا لهأ توافت

 .عفرأو ىبرأ هل ةردقلاو هاجلاف عسوأو رثكأ كلملا ناك ايلكو ،عمجأ ةطيسبلا رومعم يف وأ ميلقإ
 ىبرأ ناك هتبترم يف دحاو دادزا ايلك ةداهز وأ ملع وأ ةدابع نم ةينيدلا ةبترملا هذه لهأ كلذكو

 اهعفرأ تاجرد ىلع هيف مهو هلسرو هئايبنأل هدعب نمو هلل قلطملا لايكلاو ،هفرشو هلضفل
 مهيلع همالسو هللا تاولص دوجولا ةوفص دوقعملا دمحلا ءاولو دومحملا ماقملا بحاص :

 .نيعمجأ

 نعالداع فاصنإلا جهن كلسو سايقلا يف ةفزاجمب سانلا نم عنقي مل نمو

 الوبق لاقملا قالطإ يف نأ ملع ةلضافلا ةقيرطلا هذه نع ةلضافملا راوغأ يف ققحتو ،فاستعالا

 ءايلع ضعب نم ،داهتجالا قدصب لضفأ دابعلا ضعب نإ هل ليق اذإ دعبتسي الف لايتحالل

 ىلإ رظنيلف ،تادهاشملا نم ليثمتب عنقي مل نإو تاجردلا غولب يف تاماقملاب مهفالتخال "دابعلا

 .ةرازولا "[ةبتر نم ىلعأ] ةرامإلا ةبتر نإ :انلوق

 ءاقدص قالطإلا هب نوكي رخآ طرش نم دب الف ،قالطإلا ىلع ال نكلو حيحص اذهف
 ريزوف هريغ ريمأ ريزوو ريمأ نيب ال ،“هريزوو ريمأ لك نيب ةسياقملا نوك وهو ايتح سايقلاف
 .ةدحاو ةيرق وأ دلب ناطلس نم مظعأ ةطيسبلا ناطلس

 يف دباعلا ىلع داز نإ هتبترل لضفلاب ىلعأ ملاعلاف دباعلاو ملاعلا يف لوقلا كلذكو

 مكحلاو ةسفانملا لجأل ةسياقملا نم دب الف ةجردو ةبتر افلتخا نإو .عفانلا ملعلا ديزمب هتجرد

 (١) ةيآلا :ماعنألا )١٣٢(.

 (٢) ٢ .دعتسي :(م)

 (٤) .ريزوو :(ت) ف

 .دياعلا :(م) : )٥)



 ٧ج يليلخلا ققحملا ةبوجأ 77

 ملعب الإ ادباع نوكي ال دبعتملاو ،هللا دنع ابرق فرشألاو هللا دابعل اعفن بلغألل لضفألاب

 .ءابه هملعف الإو ةدابع نم هل دب ال ملاعلا نأ اك ،ةدابعلا هب هل حصت

 ناك نمو ،ملعلا لايكتسال رمعلا عستي ال ذإ ملعتملا ةبتر نع كفني ال يهنم لك كلذكو
 يل لدعب مئاق وهو الإ دباع الو ملعتم الو ملاع نم امو 3ملعتي وهف ملع باستكا نم دايدزا ف

 ."«هتيعر نع لوئسم مكلكو عار مكلك» :مكحب ربكألا ملاعلا يف مامإلا مايقك رغصألا هملاع

 كلتف ‘هقوف نمل مومأمو هنود نم ىلع مامإ وهو الإ لصاو وأ كلاس نم ايف كلذكو

 ةدحاو يف ""وه نم لكو ىصحي ال ام ىلإ ظوظحلا يف اوتوافت ينإو ضعب نم اهضعب هوجولا
 كلذكف مرج الو سةرخآلا ةراجت ءاش نمل ةرخافلا فرح نم اهنأل اهب فيرعتلاب اهيلإ بسني

 .نيقيرفلا نيب ام ناتشو لاقصل ةلاقص وأ لاقبل ةلاقب نم اهلهأ ةيوايندلا فرحلا ىلإ بسني

 .سأب الف هللا دمحب نكلو

 انأ ملع اذه يف ققحت نمو نوماعلا الإ اهلقعي امو سانلل برضت لاثمأ الإ يه امف
 عطقو ،فانكألا ةعيدب فارطألا ةديعب مكح ،تاماقملا ملع ملاع نم ،هانلصأ امم جذومن "هانلق

 “[نطابلاو رهاظلاب] اهقلعتل لاحملا بورض نم هنأك لاجرلا نايعأ نيب لضافتلا يف اهب مكحلا

 نأ الإ مهللا لقاع هيعدي ال نظن ايف الإو ،رهاظملا نم رهاظلا نيب مكحب ىفتكا نمل الإ ،اعم

 نمل لاحلا فاشكتسا لاحملا نم سيلف ةسارفلا نيع رون نم فشكلا رظان ةوقب ىلاعت هللا هدمي

 ءةقيقحلا ملع يف نطابلا ةجيتن رهاظلاف رظنلا ةوقب دمأ دق ناك نإ كرهظو نطب اميف رظنلا معنأ

 ايب خضني ءانإ لك :ريهشلا لثملا يفو حيحص لصأ ىلع جرختي هلكو ،ةعيرش سكعلاب لوقلاو
 يناحور رس نع "ينابر دادمإب الإ نأشلا اذه ةقيقح ىلع "ناسنإلا عالطا دوجو لاحمو ،هيف

 .املاع :(م) ف )١)

 ةرامإلا :باتك يف ملسمو )٨٩٢(، ندملاو ىرقلا يف ةعمجلا :باب ،ةعمجلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ )٢(
 )١٧١١١( ةمامإلا يف ءاج ام :باب ،داهجلا :باتك يف يذمرتلاو )٤٧٠١( لداعلا مامإلا ةليضف :باب

 لاقو رمع نبا قيرط نم(٨٢٩٢) ةيعرلا قح نم مامإلا مزلي ام :باب ضجارخلا :باتك يف دواد وباو
 .ها .حيحص نسح ثيدح :يذمزتلا

 .رهم :() يف )٣(

 .انلق :(م) ف )٤(

 .رهاظلاو نطابلاب :(ت) يف )٥(



 ١ ثوحبل ٣٥١

 نيحلا ي مه جتنيف 6هدادو لهأ هدابع نم افصلا لهأل بولقلا ءاديوس يف بويغلا مالع هعدوي

 .نيقيلا ةرمث

 لآملا ىلإ فارشتسا نود نم لاحلاو تقولا مكحب وه امنإ رظنلا اذهف لاح لك ىلعو

 هيلع مامتلا ةنبلب هباب دس دقو ،هيلع هللا هعلطأ نمل يحولاب الإ هل ليبس ال "[يبيغ] رس هنإف
 رذعتي !امم لاوحألاو لامعألا نم نطابلاو رهاظلا نيب ةسياقملاو مالسلاو ةالصلا لضفأ

 6نايثشج قلخ لمعلاو "يناحور رمأ هسفن لاحلا نأل ؛نزولا يف امهنيب ةبسانم ال ذإ ؛ابلاغ هكاردإ

 رخآلا نع امهدحأ كفني نأ لاحمو ،ءايسلاو ضرألا نيب ايك ايهنيب لضفلا توافت يف امهلاثمو

 رهاظم تايلفسلاف سكعالو ،يولعلاب يلفسلا طابترال ىندألا نود ىلعألا لقتسي دق ىلب :

 .حاورألاب حابشألا طابتراك ،تايولعلا

 ةلبزم ىلإ ةليضفلا ةرئاد نع قرم دقف هطاطحنا لجأل هطابترا دوجو نع جرخ امو
 نم ةدحاو ةردق يف هظحب دبعلا جرعي ةينطابلا رارسألا نم ةيبلقلا ىوقلا هذه لثمبو ،ةليذرلا

 ماقملل هلوصو ةردس ىلإ هلوضف يف يهتنيف ،نيعلا يأر يف ىندأ وأ نيسوقلا باق ىلإ ةظحل

 نم رثكأ ةي ّيبنلا رمع ايف الك ،هينادي ام وأ اذهب هيبشتلا يف ساقني فيكف ،ىلوملا برقب ىلعألا
 كلت "'غلب امو ؛مانو دجهتو ،ماصو رطفأ دقف ،لاقتنالا دئاز لامعألا ةرثكب غلب ام غلبيف .هريغ

 ميلكلا ىسومو ميهاربإو حون ىلع قاف هبو ،هاهتنم ةردس ىلإ هاهنأ ىنعمب الإ ماظعلا تاجردلا
 .'”نولقاعلا 'دهتجيلو ،نولماعلا لمعيلف اذه لثملف ،مهيلع هللا مالس

 :نيعون ىلع هلك ملعلاف "لاحو لمعو ملع :ناكرأ ةثالث ىلع رئاد هلك ماقملا اذه بطق

 ةجيتن لمعلا نأ ةقيقحلا لهأ لوق يفو ،اهنم ةجيتن لاحلاو ىبسك هلك لمعلاو .يبهوو يبسك

 نم اهلك لامعألاو لاحلاف إملعلا ةجيتن لاحلا نإ :لاقي نأ حصيف نيلوقلا الك ىلعو لاحلا

 .يبغ :ةطوطخملا خسنلا يف )١(

 .ام :(م) يف (٢)

 .نم :(ت) ف (٣)

 .غلبي :(م) ف 23

 .دجهتيلو :(م) يف )٥(
 .نولفاغلا :(م) يف )٦(



 ٣٥٢ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 لامعألا رحبو ملعلا ةنيدم ةلي يبنلا ناك كلذل ،عوبتملا لصألا فرش اهيلع ملعللو ،عورفلا
 هماقم رثأ ىلعو ،عبات هلف هدعب وأ هلبق نمو لامكلا ةبتر غلب دق 3'كلذبو لاحلا ةرهوجو
 .عكارو دجاس

 تفلاخت وأ لايعألا تددعت ولو نطابو نطابو رهاظو رهاظ نيب سايقلا رذعتي ال معن
 "باوخل ،"هرمأ يف ةرغ اذ ناك نمو ،هدضو هتنيرقو هسفن :ةثالثب فرعي ءىشلاف ،لاوحألا

 يهف ءاوس نطابلاو رهاظلا ناك امو ،قافنلا عاونأ نم قافتالاب هنأل ؛هرشل هيف مالك الف هرس
 وأ ءرملا مركي ناحتمالا دنعو ،ةماقتسالا قيرط كلتف رهظأ ام ريخ رمضأ نمو ،ةمالسلا قيرط

 .ناهي
 هب كتئج دقف شةلضافملا رايعم يف هسفن !عدي ،“![رابتخالا ديزملا ،رابتعالا نازيم اذهف

 تاماقملا ىلإ ىلثملا قيرطلا دبت هلوصف نيب سايقلا يف زيمو ،هلوصأ نم عورفلا جرختساف شةلفان
 نم "دب الف ،يندللا رسلاو يهلإلا ملعلا نم ةبغنب ىلوملا هدمي مل نم اذه ركني نأ ىسعو ،ىلعلا
 كئارو نمو اباجح كيلع نإف ءالهج قحلا ركنت ال الهم :هل لاقيف ،هيلإ "فطلتب هيلع فطعت
 مزعلا فيس دلقتو ،داهجلا بلط يف داهتجالا يف مق ،[داصرلا عوطق] داصرملا ىلعو 6اباوبأ

 رودخ نم روتسلا ةحازإل رونلا قيفر بحطصاو ،مراضخلا شويجلا شخت الو .مراصلا

 وأ ماقملا كلذ غلبت ىتح ،اهلهج يف ةمالسلا ىأر "دقو ءاهلهأ ىلإ رومألا ضوفف الإو ،رودبلا
 قئاقحلا تيأرف ،كنيعب هنم تدهاشو ،كينذأب هنع تعمس هقوذ هنم تسل اذإف ،هقوف ام
 .كلادج يف ضرغلا سيلو كلاثمب عنصي ايف الإو ،ةفولأم رارسألاو ةفوشكم

 .(ت) نم تطقس )١(

 .هرخآ :(ت) يف )٢(

 .بوخ :ةدام ©برعلا ناسل :رظني .ىقتفا ابوخ بوخي باخ )٣(

 .رايتخالا ديرمل :(ت) يف )٤(

 .عرزي :(م) يف )٥(

 .كي :(م) يف )٦)

 .فطلتم :(م) يف )٧١(

 .(م) نم تطقس )٨(

 .لقو :(ت) يف )٩(

  



٢ ٥ ٢ 
 ١ ثوحبل

 عنقت الو اربص يعم عيطتست نل كنإف ،دايقنالا ىسوم اي ،داقتعالا رصح نع عجراف
 الو ةدايزلا بلطت نكت نإو ءاربخ هب طحت مل ام ىلع ربصت فيكف ،ديدسلاب وه ايف ديلقتلا ةهبشب
 الف رهاش اهيف ""[سايقلا ذخأم] نأل رهاظلا لمعلا ىلإ عوجرلا تدرأف ،ةدافإلا هذهب عنقت

 يفف "لاهعألا نم هريغو جحلا نيب سايقلا سايقم كاهف سابتلالا فشك مار نم ىلع ساب
 هذهل اباوجو لئاسلا اذه بلطمب ةيانعلل اراهظإ لالجلا يذ يالوم لوحب لاقملا مسحني كلذ

 .باوجلا ريسيت ىلع هب نيعتسنو ڵ©باوصلا هدمتسن هللاو ،لئاسملا

 رظنلا يقبف ةيندبلا تادابعلا رئاس نم لضفأ هردقف هرضح نمل جحلا نأ قبس دق :لوقأف

 دقف ،هتيب يف تادابعلا رئاس ةقناعم مأ هل لضفأ جحلا ىلإ جورخلا نوكيأ رضاح ريغ رداق يف

 نم ةرخآلا لمع سفنب لغتشم نم هريغ امأف ،ةلاطبلاو ايندلا لمع نم هلغش نميف لوقلا ىضم
 .جورخلاو ماقملا نيب ةلضافملا مكح هلف دبعتم وأ ملعتم وأ ملاع وأ لدعب مئاق

 رظناف قبس ايك لوضفملا نم لضافلا زييمتل نيتهجلا ىلإ رظنلاب الإ ةلضافملا حصت الو

 ام هدجت هيلإ جورخلا يف رظنا مث مايألا نم ةعضب ىلع ديزي ال هدجت هلك جحلا لمع سفن ىلل الوأ
 وأ رب يف هنوك نم دب الو اهنم صقني وأ اهنع ديزي وأ رشع وأ ةنس وأ رهش وأ موي ىلإ ةعاس نيب

 :نيهجو نم هيف انرظن ،ةليضفلا نم هيف ام فاشكتسا اندرأ اذإ ال ثلاث ال ذإ ؛رحب

 ،جورخب الإ ابلاغ كردت ال ةعاط يف اجورخ هاندجوف هلضف ةلاصأ ثيح نم :امهدحأ

 هگرذي . لوسرو هللأ لإ ارجاهم ۔هننب أم جرت نمو » هللا ىلإ ةرجهلا سنج نم عون ىنعملاب وهف

 .لقع نمل اهب ىفكو "ه ايحت اوفع ةلاناكو لالع رجت عقودَمَم تن
 لمع ةرئاد يف الخاد ناك ايف كرجألا ميظعل ةديفملا ضراوعلا ثيح نم :يناثلا رظنلاو

 ةبرغ ناوهو ةبرك تاساقمو بصنو بعتو ربصو ةدشو رسعو نوكسو ةكرح نم جورخلا

 روشنم يف بوتكمو بوسحم كلذ لكف نهلاثمأ يف دلوو لهأ نع داعبو نطو قارفو سفن ةلذل
 .هلآم يف هاقليسو هلامعأ

 اددع هاصحأ يذلا وهف ،ميركلا بهاولا ريغ هرجأو هباوث ءاصحإ يف عمطي يذلا نمف

 )١( م ( نم تطقس (.

 )٢( ةيآلا :ءاسنلا )١٠٠(.



 ٧ج يليلخلا ققحملا ةبوجأ 0

 .همركو هلضف ضحمب اددم هفعاضو

 نكل ،ةرخآلا لمع نم هلكف ملعلاو ةدابعلا نيبو جورخلا نيب ةسياقملا يف رظنلا مث

 وهف هسفنب هفرش ثيح نم لضفلا هل اهنم لك ملعت وأ ةالص وأ مايص نم اهلك ةدابعلا عاونأ

 دادعإكو ةالصلل ندبلاو بايثلاو عاقبلا رهطتك هل ادوصقم هريغ نوكي دقو هتاذل دوصقملا

 هريغل دوصقملا ىلع هتاذل دوصقملا ةليضفو ملعلا لجأل رتافدلاو حاولألاو دادملاو ملقلا

 ىلع جحلا لمع ةليضف كلذف "ملعلا خسان ىلع ملعتملا ةليضفو ملعتملا ىلع ملاعلا ةليضفك

 .لصاولاو كلاسلا نيب ايك هنم ةبتر ىظحأ جورخلاف جحلل جورخلا
 جورخك ،هتاذل دوصقم نم فرشأ هريغل دوصقملا نوكي دقف ناعونلا فلتخا اذإ نكلو

 يف "جورخلا كلذ سيلو ،رذع الب فلختملا دعاقلل ةالصلا ةلفان نم لضفأ ،داهجلاو وزغلا يف

 نيبو ءةالصلا لمع ةليضف نيب حصت ةسياقملاف معن ،داهجلا ةبتر نع هطاطحنال شةلفان جحلا

 .نالصأ انأل ؛جحلا ةليضف

 يفو ناعرف ايهنأل ؛جحلل دوصقملا !نيبو ،ةالصلل دوصقملا نيب حصت كلذكو

 6فرشأ رابتعالا اذهب اهنأكف ،‘_» «ةنيتت لوسرلا نيع ةرق»و )انيدلا دامع ةالصلا ):ثيدحلا

 ال جحلا لمع سفن نإ لاقي نأ حصيو ديعب نوبلا نإف جحلل جورخلا ىلع اهلضفب فيكف

 هيف ام عم ،لتبتو للذتو ،ركفو ركذ اهلكو ،ةالص فوقولاو ،ةالص فاوطلاف ةالص نم عنمي
 .الضفو افرش ةدايزلا نم

 .جورخلاك هلعل :ملسم وبأ خيشلا لاقو جورخل :(ت) يف )١(

 .جح :(ت) يف )٢(

 .(ت) نم تطقس )٣(

 .(ت)و(م) نم تطقس )٤(

 نع ةديبع يبأ قيرط نم )٢٨٥( اهعوشخو ةالصلا لضف يف :باب ،ةالصلا :باتك يف عيبرلا هجرخأ )٥(

 ةالصلا نيدلا دومعو دومع ءيش لكل» :يتب هلا لوسر لاق :تلاق نينمؤملا مأ ةشئاع نع ديز نب رباج

 .مكاقتأ هللا دنع مكريخو عوشخلا ةالصلا دومعو

 هللا لوسر لاق :لاق سنأ قيرط نم )٣٩٤٩( ءاسنلا بح :باب ،ءاسنلا ةرشع :باتك يف يئاسنلا جرخأ )٦(
 ."ةالصلا يف ىنيع ةرق لعجو ‘بيطلاو ءاسنلا ايندلا نم لإ ببح » :ةنز

 )٧( .(ت) نم تطقس .

  



 ١ ثوحبل ٣٥٥

 دوصقملا امأو لضفأ ‘ههرضح نمل جحلا نأل ؛قباسلا قالطإلا انل حص اذه لثمبو

 يهو هريغلدوصقم وهو لصأ يهو عرف هنأل ؛لضفأ هنم ةالصلاف جورخلا وهو جحلل

 نم ةبكرتمو ،نطابلاو رهاظلا نيلاحلل ةعماج يهو 6هاوظلا لمع نم هلك وهو چاهتاذل ةدوصقم

 اذه ررقت "اذإو ةةميظع بتارم يهو هيلع لضفت اذهبف ،اعيمج لمعلاو لاحلاو ملعلا :ةثالثلا

 ارط نهالعأ لدعلاب لاغتشالاو ،جورخلا سفن نم اقلطم لضفأ هميلعت وأ عفانلا ملعلا ملعتن

 وأ ةالص نم هريغو هسفن جورخلا فرش يف ةلاصألاب رظنلا ثيح نم اذه ©فرشلاو لضفلا يف

 .لدع وأ ملعت وأ ملع

 ةليضف هرضح نمل همايأ يف لضفأ هرضاحل جحلا لمعو لوضفم جورخلا نأ تبث اذإو

 .جورخلاب الإ رضاحلا ريغل نوكي ال روضحلاو اروضحلاب الإ كردت ال ،مايآلا هذه

 ةلضافملا يف رظنلا نوكي فيكف ،رب وأ رحب يفو ديعب نمو بيرق نم نوكي دق ”[جورخلاو]
 ىلإ رظنلاب كلذ حصي معنف ،لاميعألا رئاس ىلإ ةسياقملاب اعم جحلا لضفأو جورخلا لوضفم نيب
 يف هنأكف ،نيموي وأ موي ةليضفل نيرهش وأ ارهش لضفألا كرت نمف كاهبرقو جورخلا ةفاسم دعب
 .لضفأ جورخلا كرتف ©رقحألا لمعلاب يضر دق رفوألا رظني رثكألا

 عطقب بلق ريغتل لاصو لوحتو ،لاح للحتب الإ جورخلا عيطتسي ال نم مكح اذكو

 جايتحا نم هيرتعي امل هقح يف لضفأ جورخلا كرتف ركش ليطعتو ركذ لافغإو درو لامهإلل دراو
 الضف هلاح لايك ىلإ هلادتعاب دوعي نأ لبق هيلع ىضقي نأ ىسع مث ،جازم ريغتب جالع ةرشابم

 قئاوعلا مكارتل هعفد ىلع ةليحب ردقي الف ،هعطق مكح ىلع هعنم يف ىقبي وأ ،هلايك ديزم نع
 مل نإ ،درلا ىلإ يضفملاو دصلاب نذؤملا دعبلاو طاطحنالا نم هيف امل ،هيدل ءىش ىهدأ هيلع

 جح ىلإ جورخك ةقاشلا لئاضفلا تاجلاعم ىلع ةوق اذ "ناك نمو ،‘هتمحرب ىلوملا هكرادتي

 .رضح :(ت) يف )١(

 .نإ :(ت) يف )٢(

 .جورخلا :(ت) يف (٣)

 .(ت) نم تطقس )٤(

 .ةمحرب :(ت) يف )٥(

 .(ت) نم تطقس )٦(



 ٥٦ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 .لضفأ كش ال جورخلاف "‘}لمكأل عافد الو لضفألا نع عاطقنا ريغ نم ةرايزو ةرمعو

 .لضفألا وهف اطاسبنا متأو اطاشن رثكأ جورخلا يف ناك اذإ فيكف

 يف ررضلا ناك نإف ،دوعقلا ىلع ةيزم نم هيف امل لضفألا وهف نارمألا ىوتسا نإو

 لقعلا داسفب جازملا ريغت هببسب هيرتعي نمل رحبلا بوكرك ،ررضلا ثيح عنملا بجو انيد امهدحأ

 نمك لثملا يف هنأل كلانه هعنم بجو كلذب هسفن فرع نمف ،ضلئارفلا ةعاضإ ىلإ ىدأتي ىتح
 .لضفأ عنملاف لضفألا زعألا هقوعي ال نمو ارصم ملظلاب مدهيو ارصق ءارقفلل ينبي

 نيدلاولا ربك حجرأف بوجولا براق ايلكو حجرألا حجر ضراوعلا تفلتخا نإو

 هلا ءاش نإ لثمب هيف يتأنسو ملع ريثكو مهف دئاز ىلإ جاتحي ليصأتلا اذهب مكحلاو ،اقلطم
 ةحازإو ملع رشنب لغتشا اذإو لضفأ هل ماقملاف هريغب رصملا يف هنع نغتسي مل نإ ملاعلا :لوقنف

 جورخلا هعطق نإو ،هريغ كلذب ماق ولو لضفأ هل ماقملاف لاض ةيادهو فيعض داشرإو ةهبش

 فاخ نإو لضفأ ماقملاف جورخلا يف ةنتفلا هيلع فاخ نإو لضفأ هل ماقملاف ملعلا دايدزا نع

 .لضفأ ماقملاف "هجورخب سانلا ىلع ةنتفلا

 .هملع نع جورخلا هعطقي ال ناك نإو ؤبوجو بوش اهيفف كلذ دهاوش روهظ عمو
 نارمألا ىوتسا نإو لضفألا وهف هملعب ىبرأ ناك نإو لضفأ جورخلاف هنع ىنغتسم وهو
 ىلع سايقلاب ضراوعلا يقاب كلذكو ،لضفأ ماقملاف انوتفم هماقم يف ناك ناو لضفأ جورخلاف
 دق ءانغتسالا عم جورخلا ،هيلإ ةجاحل نوكي دق لايعلا ىلع لالحلا بسكل ماقملاف سانلا يقاب

 .مومعو صوصخو موزلو بدن ايهنم لك يفو لضفأ نوكي
 ميلعو لهاجو ميدعو ينغو ميقسو حيحصك هيلإ ليبس ال ضراوعلا عيمج ليصفتو

 مادأو مالكلا باطآو مالسلا ىشفأ نمو ماعطلل معطمو مالسإلا نع عفادو ماتيألل عفانو

 هلل ىطعأو دجاسلا عكارلا هرهد يف ناكو دجاسملا رمعو ماين سانلاو ليللاب ىلصو مايصلا

 لوضفملا نيب لضافتلل لباق لكو ،هلاثمأ نم اذه هبشأ امو هل ضغبأو هلل بحأو هلل عنمو

 .لمكألا :(م) ف )١)

 .(م)و(ت) نم تطقس )٢(
 .هجورخل :(م) ف (٣)

 .ليضفت :(م) ف )٤)



 ١ ثوحبل ٣٥٧

 لضفألا زيمتل ،نيتهجلا نم نيتليضفلا نيب هتنزاومب هريغ يف وأ هسنج عونتل هسفن نم لضافلاو

 .هقيقحت لمكأ هقيرط يف ىرحت نمل امهنم
 دح ةعاطلا عاونأ يف ىعسي نأ رمؤي لب سلئاضفلا نم ءيش نارجه لقاعلاب قيلي ال مث

 ايب] هلل هاري ام لمكأ ىلع لئاسولا فانصأ ىلع لئاضفلا يف هسفن عزويو ،ةعاطتسالا

 فورعمب رمأو جحو مايصو ةاكزو ةالص نم عيمجلا ىلع ”عيونتلاب يتأي ىتح ،”[هاضري

 .كلذ ريغو داهجو ركنم نع يهنو
 فعاضتو اهحبر مظع اهفانصأ ترثكو اهبابسأ تعستاو ةراجتلا تمظع املكف

 هذه يف كلذكو "ةماعلاو ةصاخلا دنع ةيانعلا تمظعو رجاتلا ردق كلذب دادزاو ،اهريخ

 .ةضيرفلا دعب ةلفان جحي نأ ءرملل يغبني :ليق اذه لثمو ،ةرخآلا لهأل ةرخافلا ةراجتلا

 ملع ،تاقوألا بيترتو تاعاطلا عيونتب ،ةيهلإلا ةيانعلا مظع نع هل فشك نمف ورغ ال

 ،لاقتنالا نم دب الف ،لايكلا ةبتر نع طحنم لاح وأ هلمع نم ةدحاو ةروص ىلع ءاقبلا نأ

 هل حتف نمل رارسألا زاكر اهتحت نإف ،ةرابعلا نم ةراشإلا هذهل هبتناف هدابع يف هللا ةنس كلتو

 .اهقح ركفلا نم اهاطعأف راونألا باب

 اهنم سانلا لخدي اباوبأ ةنجلل نإ» :ةي هلا لوسر مالك لد ماقملا اذه لثم ىلعو

 باب نم مهضعبو ةقدصلا باب نم لخدي نم مهنمو ،ةالصلا باب نم لخدي نم مهنمف
 ةنجلا لخدي ركب وباو داهجلا باب نم مهضعب اهلخديو جحلا باب نم مهضعبو مايصلا
 نم هيلإ ردابيلف ،لوعملا هيلعو لضفألا ماقملا وهو ڵثيدحلا ةمجرت اذكه اهباوبأ عيمج نم

 .يرجت :(م) ف )١()

 .هاضري :(م) يف )٢(
 .عونتلاب :(م) يف )٣(

 .ملع :(ت) يف )٤(

 .زاكرأ :(ت) يف )٥(

 .باوبأ :(م) يف )٦(

 .اهطعأف :(ت) يف )٧(
 هنع هللا يضر ةريره يبأ قيرط نم )١٨٩٧( نيمئاصلل نايرلا :باب موصلا :باتك يف يراخبلا جرخأ )٨(

 نمف ،ريخ اذه هللا دبع اي :ةنجلا باوبأ نم يدون هللا ليبس يف نيجوز قفنأ نم» :لاق ةي هلا لوسر نأ



  0٨يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 عبط هيلع بلغ نم نكلو ،حيحص وهو ليق اميف ضئارفلل ربج لفاونلا نإف ،ماقملا اذه مار
 اذه نايب "نآلا اندوصقم سيلو ،هرسفي نأ نع ايهف رصق نإ ،هركني نأ ىسعف ماوعلا
 .فارتعالا لهأ نم ناك نم هللا محرو فاصنإلاو مهفلا لهأ نم ناك نل باطخ هنإف "نأشلا

 رأ الوضفم وأ الضاف ناك نإ جورخلل ةعبات يهف جحلا ىلع ةقفنلا يف رظنلا امأو

 بلطيلو لوصألا ىلإ عجريلف حيجرتلا نم اذه ريغ اهيف ءاش نمو ،ديزملا نع هب ىفكو لضفأ
 فيرشو تاجردلا ميظع لين نم عاطتسا هلام عاضأ نم نإف لوضفملا نود هقح يف لضفألا

 مدهو ارصق ىنب نمك :هلثم يف لاقي نأ ريدجل هنإف لوضفم لين نم لومأمل ابلط تاماقملا

 .ارصم

 هيلع فطعتلاو ىلوأ هب فطلتلاف ،مالكلا ةفرعم يف ظح هل ال نم اذه ركني نأ "ىسع

 مالكلا اذه نإ :باوجلا يف هل لاقيف ؤ كلذ نع ثحبلاب لئاسلا حرص نأ اييس الو ىلحأ

 “'يسح وأ يلقع بكرم وأ درفم نم ال يسح بكرمب هيبشت نم ليثمتلا ىنعم ليبق نم جراخلا
 ىلإ هدرب بطاخملا دنع كلذ روصت هنم ضرغلاو ‘تاذلا نود تافصلا ضعب ي اهنيب ةاهاضمل

 .ميلس قوذ هل نم هركني ال كلذ عقوم يجراخ وأ ينهذ نم هدنع ررقتم

 تيتش نم عايتجالاو ،لومشلاو عاستالا ةرثكب اهيبشت رصملا ركذ كلذ يف نأ هنايبو

 كاردإلا دعب لوصولا هيلإ نكمأ ام ةعاضإ هيبشت رصملا مدهو ريخلا فونصو لضفلا

 ناك نمو داهجلا باب نم ىعد داهجلا لهأ نم ناك نمو .ةالصلا باب نم يعد ةالصلا لهأ نم ناك

 ركب وبأ لاقف س'ةقدصلا باب نم يعد ةقدصلا لهأ نم ناك نمو نايرلا باب نم يعد مايصلا لهأ نم
 ىعدي لهنف ةرورض نم باوبأل ا كلت نم ىعد نم ىلع ام هللا لوسراي يمأو تنأ يبأب ١ :هنع هللا يضر

 .ةاكزلا :باتك يف ملسم هجرخأو 3 'مهنم نوكت نأ وجرأو معن :لاقف ؟اهلك باوبألا كلت نم دحا
 ركب يبأ بقانم يف :باب ©بقانملا :باتك يف يذمرتلاو )٢٣٦٨(، ربلا لامعأو ةقدصلا عمج نم :باب
 لجو زع هللا ليبس يف نيجوز قفنأ نم لضف :باب ،داهجلا باتك يف يئاسنلاو )٢٦٩٤(( رمعو

 )٣١٣٥(.

 .نأ الإ :(م) يف )١(

 .نايب الإ نآلا هلعل :ملسم وبأ خيشلا لاقو "نايبب :(ت) يف )٢(

 .اذهو :(ت) يف )٣(

 .يبسح :(م) يف )٤(

 



 ١ ثوحبل ٣٥٩

 كلذ يف ضرتعم ضراعي نأ الإ كلذ يف ءافخالو ،دحاولا لمعلاك رصقلا ءانبو «لوصحلاو

 بجي ثيح الإ هب لوقلا حصي ال اذهو 5ايثإ فرتقاو ايلظ حرتجا دقف ارصم مده نم نإ :لوقيف

 حصيال نأ مزل نإ :"هل لاقيف ؟ءيش نم كلذ نم وه امو 8انه اه هب تيتأ فيكف طقن عنمل

 الب لمتحم هيف ضارتعالا اذهف ،اهريغو ةيمكو ةيفيكو ةيثيح لك نم ةهباشملا لايكب الإ هيبشتلا
 رحبلاب لجرلا هيبشتك ةسبالم ىندأب نكمم هيبشتلا نأل الصأ حيحص ريغ كلذ نكلو بوجو

 عاجشلا هيبشتكو سجاجألا همعطل الو جاجشلا ءايلل ةهباشم ريغ نم ملع وأ مرك نم هل ةفصل

 كلذ ريغ ال شطبلا ةوقو ةعاجشلا ىهو ةدحاو ةلصخ يف هب هبشملاو هبشملا كارشإل دسألاب

 هكرتو رصملاب ريثكلا لمعلا هيبشت كلذكو ،ةلئاحلا هقالخأ رئاس الو ةلئاهلا هتروص ىلإ رظن نم
 .ماثآلا ىلإ رظن نود نم ماقملا اذه يف حصي مدهلاب

 اذيف ؛مداهلا اذهل هلك رصملا نأ نهذلا ةنازخ يف ردق ولو اذه يف ميثأتلا مزلي فيك مث

 نم ماقملاب هبشأ ريدقتلا اذهو ،هلامل ةعاضإ ريغ نم هلامعأ يف هاري ىنعمل ناك اذإ مثآملا نم هيلع

 ")رضم ريغ لمعلا كرات] هلمع سفنب عقاو هيبشتلا نأل ؛ماتيألاو لمارألا تويب همده ريدقت

 يف هيبشت الف ءاهيلع ررض وأ اهل عفن نم لمع لكل لمع ام هسفنل نكلو 3”لاحب هريغل
 .هريغ ىلع هيدعت نيبو ،هسفنل هلمع نيب ةسياقمل

 جراخ وه لب ،هدمتعا وه ايك رمألا سيلف ،هدقتعا نمل دسافلا لايخلا كلذ عفدني اذهبو

 .باوصلا ىنعم ىلع
 حصي فيكف لضافتلا ديزمل ،لايعألا فنأتسم يف نآلا سايقلا ناك اذإ :تلق نإف

 ؟مئاق دوجوم يف الإ نوكي ال مدهلاو ،هلمع نم دعب نكي مل ام مدهب لوقلا
 هنأل ؛رهاظ رمأب رضاح ىلع سايقلاف \لاصو ريغتل لاح عطقب ربتعا اذا امأ :تلق

 نأ نم دبالف لمعلا فنأتسمب ربتعا اذا امأو سبل الف هدنعو دوجوملا مده دوجول ىعسي

 .(ت) نم تطقس )١(

 .رصم :(م) 1 (٢)

 .لاجع :(م) ف (٣)

 .ىلإ :(م) يف ()

 .رييغتل :(م) ي (٥)



 .٣٦ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 ايندلا ىرتشا دق هنأ رفاكلا يف لوقلا حص ايك ءةسياقملا هب حصت ينهذ دوجو هل ضرمي

 !؟يرتشي فيكف ةتبلا هل ةرخآ الف عطقلابو ةرخآلاب

 :لثملا يف لاقي نأ زاج لمكألا يه ةبتر نع طحنا نم لكف ريدقتلا اذه ىلعف :تلق نإف

 ؟ةيلع بتر نم هقوف امل رهاظ كلذو ،ارصم مده دق

 هلايك غلبم ىلإ رظنلاب حصي لب ،هريغ هيلإ غلب ام ىلإ ةبسنلاب حصي ال سايقلاف ال :تلق
 ريفغلا مجلاو رصقلاك ،هلايعأو هلاوحأ نم ةدحاولاف ،ريغ ال هماقم ي هل عيطتسم وه يذلا

 هتبترم نم سيل ،فلآ نم لضفأ دحاولا لمعلا ناك ولو ،مامقلاب قئال هيبشتلا اذه معن كرصملاك
 سمشلا "نأ تادهاشملا يف حص ايك رصم نم فرشأ دحاو رصق نوكي نأ القع حصيف

 رصق يف نوكي نأ ديعب ريغو عمجأ بكاوكلا رئاس عومجم نم فرشأ يه دحاو بكوك

 ناطلس نوكي نأ عنتمي ال ايك رصم نم هب فرشأ نوكي ام عاتملاو زونكلا عاونأ نم ناطلسلا

 .حجرل هب اونزو ولو ،اعيمج هرصم لهأ نم فرشأ نامزلا

 نزو ول» :مالسلاو هيلع نيلسرملا ريخ راشأ هلثم ىلإو نيدلا بتارم لهأ يف كلذكو
 “فكفكن نأ ىسعو ‘ثيدحلا ةمجرت "؛ئركب يبأ ناميإ حجرل نيملاعلا ناميإب ركب يبا ناميإ
 مكحاف سلاجملا اذه يف ،لاونملا كلذ سايق ىلع “١كيلخنف ،ممحلا رداوب تكسنو ،ملقلا ناسل
 صيخلتلا عيونتلا اذه عيرفت يف ذخألا نإف ،لاجرلا نم لاوحألا فالتخا بسحب اقلطم

 "طبحي الو ،نامزلا ينفي امبر ائيش ائيش اضعب اهضعب نم صيخلتلاب هوجولا صلختل نييبتل
 .ناسنإلا

 .يفو حرص :(م) يف )١(

 .ىلإ :(م) يف )٢(

 ناميإلا بعش يف ىقهيبلا هجرخأو ،اعوفرم رمع نبا ثيدح نم لماكلا يف يدع نبا اعوفرم هجرخأ )٣(
 ينعي حيحص هدانسإ ١/ ٣٥: ينغملا يف يقارعلا ظفاحلا لاق ،باطخلا نب رمع ىلع افوقوم )٣٦(

 .رمع ىلع فوقوملا
 .فكفكت :(م) يف )٤(

 .كيلجتف :(ت) يف )٥(
 .عونلا :(م) يف )٦(

 .طيح :(م) ف (٧)



 ثوحبلا ٣٦١

 نيح دعبو لضفأ اهملع قح يف نوكي .ةعاط اهيف ضرعي ةعاس دحاولا ىلع يتأت دقف
 نوكي ةرمو لضفأ هقح يف لوضفملا نوكي ةراتو لضفأ هتئيه نع هكرتو الوضفم نوكي
 قح ىف الوضفمو رخآ قح يف الضافو اذه قح يف لضافلا كلذ ىرتو ،الوضفم هلضفأ

 احابم ضعبلو اروجحم هاوسلو اهوركم هريغلو افوقوم دحاو يفو ،ريحم عبارلاو "ثلاث
 وأ ةعاس يف عمجأ تالاحلا هذه ىلإ دحاولا لمعلا يف دحاولا لقتنا ايبرو ،امزال نيرخآلو

 اقلطم لضفألا لضفأ ىلع مايقلاو ،تالاحلا ضراوعب ةيانعو تاقوألا قوقحل ةياعر ،اهنود

 لضف لكو -هيلع هللا تاولص- اعيمج ناوكألا ةوفص لماكلا ناسنإلا ىلع الإ رشبلا يف رذعتم

 دمحلاو الضاف وأ لضفأ هلضف ريغ ىلإ ةبسنلاب نوكي دقو ،هلضف ىلإ ةبسنلاب لوضفم وهف هنود
 .هدمح قح هلل

 هساكتنا لبق هصالخل امور هصالخإب دهتجيلو ‘هسمر لولح لبق هسفنل ءرملا رظنيلف

 الإ كلذ لمهيالو ،راجتسم ريخايف ران نم راد يف هناطيش نيرق هناكم "قيض يف ،هسأر مأ ىلع

 ىلإ لهجلاب داقنيو «ىمحلا لوح ىعريو ىمعلا يف عكتشي ،ةريحلا ىمعب ةريصبلا سومطم
 .اهنم هللا ذاعم ،ىوأملا يه ميحجلا نإف ،"ىوملا ةاوهم

 .ةياعرلا رارسأ ىلإ ةيادهلا مامزب ةيانعلا رون هداق قيفوتلا دازب قيرطلا يف دمأ نم امأو

 ريخايف 6هاوأم ةنجلا تناكف ،هاوه رجهو هايند يف دهزف ،اهبابسأب ماقو اهباوبأ نم لخدف
 اوفشوك نيذلا ةرخآلا ءالع نم كلاسملا هذهب كلاسلا ريصبلا نيأ :لوقأ كلذ دعبو ،لوئسم

 داسف كلاهم نم دابعلا ذاقنإ مهب ىجريف ،لامعألا قئاقدو بولقلا هتارطخو سوفنلا رارسأب

 .ىوهلاو سفنلاو ايندلاو ناطيشلا
 نيأ ؟ءايلوألا نيأ ؟لادبألا نيأ ؟لاجرلا نيأ ؟ءاودلاو ءادلاب ريصبلا نيأف الك

 ىرولا يف مهنم ىرناال انل ام ؟ءالضفلا نيأ ؟ءالقعلا نيأ ؟ءايكحلا نيأ ؟ءايلعلا نيأ ؟ءايقتألا

 .قح :(م) يف )١(

 .قيضأ :(ت) يف )٢(

 .ىوهألا :(م) يف (٣)

 .تارضح :(م) يف )٤(



 {ا -ةحملا ة أ ٢ ٣٦
 ٧ج يليلخلا ققحملا ةبوج

 نيلقثلا يف ةدومح ةريسو ،نينوكلا يف ةحودمم رابخأو ةروطسم "بتك يف ةروثأم ةروص الإ

 .اهقارغإ ىرولا لك ىلعو ،اهقارشإ ىرثلا نطب يفف ،نيملاعلا يف ةتوبثم راونأو

 مهيلع تقحف سايإلا عقو مأ ؟ةحايسلا هبلط يف ىضريف عمطم مهلثم يفأ يرعش تيل
 تهاتو ،ركاذلاو ركذلا لقو ،رباكألا كئلوأ يسنف رباغلا نامزلا مهدعب لاط مأ ؟ةحاينلا

 بضنو ،ملعلا ضاغف ،تاوهشلا ناطلس ةراغلا اهيلع نشو 5"”تالفغلا ءاديب يف بولقلا

 نيطايش ،عنشلا بائذ عمطلا بابذ نع ءافتخالا بجوو ءافجلا دازو ،ءافولا دابو ملحلا

 نم كسمت نمم نيملسملا رشاعم مكايإو هللا انلعج قيقحتلا لهأ ىلع قيرطلا عاطق .عدخلا

 ةعيرشلا تابجاوب مايقلا دعب ىلثملا ةقيقحلا نم ىلضفلا ةقيرطلا كلسف ؤفلسلا قيرطب فلخلا
 .هللاب الإ قيفوتلا امو ءاهلدعأ ىلع تامرحملاو يهانملا كرتو ،اهلمكأ ىلع

 .بتكلا :(م) ف )١)

 .ءالفغلا :(م) ف )٢)

  



 يليلخلا ققحملا ةبوجأ

  | سراهفلا |  





 سرهفلا

 (لوألا ءزجلا) ةينآرقلا تايآلا سرهف

 ةيآلا

 ٢٨٦ :ةرقبلا اهتتُؤالراسنتةتافكيال) .

 ٢١ :ةرقبلا لم ءمنآي فوئينآزل ا

 ٢٨٦ :ةرقبلا ۔يياتتةتالعالاناتنيحئالوار) ا

 . .ء .و, ء

 ١١٨ :ةدئاملا « (ل ُيكذن زيمن زا تكن ممت رهقت نيو ةدابع ممر ممذ ني ل : |

 ٢٢ :ءايبنألا © كنت ت عن انع يال ال» ا

 نَع لمل .دنع عن ل ا
 ٠١۔ ٩ :جحلا « (ادي عل ونظي ىل ا

 ملشي ١١١ :دوه « (آ) ترخيضئ اهمأل متشي برشلا يفنل كبرداكار ل ا

 ٢٥ ٢٦ :ملقلا ( (ة)ةرنكتت تيكركلا (ل ةيييتبنتيتالتتأ) :

 ٢٨ :ص « ( رات شلك وتات او |

 4 ١١ :ىروشلا « © ملا غيمت

 م ؟هَو اك ن 4

 دجي مهو هات

 ١- ٢١ :صالخإلا « () متلا تآ () دك ؛تاَرُه 7٦ { ا

 يرم ِذ مم مررم وع ..ي .

 2 مرو م ر

 لآ وهو 24َ .ي هلتمك

 رم مم رو م مورم ؟

 لال ديدس وهو هاف ولد نماكي ثييَت َيعَرَصلا لسو

 ٢٢ :ءارعشلا » 9 : هيتكلابراَمَر إ

 ٢٤ :ءارعشلا « )نيرش مثكناتهتنيامر تلاو توما بر ل » ا |

 ١ - ٢ :صالخإلا ( © ذعظتاتا ( دكت تاو وهل !

- 

 ٥٨ :تايراذلا « ( يتنا ةّثناوذ قرَلاَوُههَماَدإ ل ا   ٦٥ :سنوي اييمَج هي ةَزيلآ دل

 ..۔۔ _ - ۔۔ ۔س ۔۔۔۔ےہ۔ ۔۔

 ۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ےہ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔

 ۔ ۔۔ےم۔۔۔۔۔.۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔٫ءس -

 هأ 11 م م مم م م ےم م

 كادي تمدق امي ت كللت ذ د( قل َباتَع ةمليقلا مو مود هقيزنو يزخ تلآ ايف هل ه هتالص

 ١٢ :دعرلا } )ل
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 ٣٦٦
 الا ققحم ١ ةبوجأ

 ١٨٠ :تافاصلا } ةرملا ر ك كير حبش

 ۔۔ےہ۔۔ ۔_ .۔۔۔ے ۔۔.۔۔۔۔ _

 ٢٧ :ةيثاجلا يبيألاو نوتلا ةينكلا هل ,
 دا ۔. ۔ ۔۔۔ ۔۔ ہہ ۔.۔

 :فاقحألا « رن هللأ دنع مالا ََتا !{

 زع همأ إ رمأ ثيك تدامت رختأ ةعس ۔ويمب نم هدمي رحلاو ظتقأ ةرجم هي ناا دمأ زو ز . ٢٢٣

 نامقل (ج) ةكح .
 ٢٤ :ةيثاجلا رَغَت جح

 ١٨٠ :فارعالا ۔هبتنآ ف كرذيتي نلآ ا اورَدَو اي ؛رغةات ىلل هات ؟

 ١٤٣ :فارعالا تنبل رظنأ نيأت -. 2

 ٥٥ :ةرقبلا « رهج هلاىَز ىع كل نمز نل ,

 ٤٥ :ناقرفلا « َزلآَدَم ًدَم تيكفَيَر لرَرت ملال ا

 ١٠٦١ :لحنلا ( ننميإل يمظن دنلقت ةيركأ نم الإ

 ,ةتاكممَرَقَتَسآ نزت لبجلا لزنا نكت ىب زم زنأ نيأ ..ور الو
! 4 

 مس 7 ا 22 ,ء رمم م ےمم

 لوأ انار كنت تت كتكبش لاق َداَقأ انك رَحَو ات ةلكج يلبجني مر نجت انلف يبرت توت ا

 ١٤٢ :فارعالا ( © تينيؤنلآ |

 ةمصلا مكندعلف ةرحلا ىع كل نمز ن توش ثنف ذإو » | مكيع دعب نت مكتفَعب م رشو ةَقِمَصل
 ٥٦ ۔ ٥٥ :ةرقبلا ( (8) ةوزن مكلت ا

 َلَمَت اماتكيمئأ يتو لتق نت مهتكلم تن تش ل لَْةَمج هجرلا متَدَعا ة ملق يكمل لمت ةبس همو يوش ت «
 ٩ (© ةيفتلا ع تنآو اتحرآو ال زيمأ ار تآ ةت نم ىيذتو هات نم امي ليث كنتنف الإ ه أم ةهتشل
 لت َعيسَو تمحرو اتآ نم ۔وپ ثيس ادع لاق ن ب ةتخآلا ر هسح اشلا هذك ى اتل بمو

 توثلا تلا لوتلا توغيتي يذلا (8 ةوثمقياتيتاتي مه منلا ةركلا كؤؤو ومن
 دمت ليمو ركشنا نع ممتيو فوُرَمَسَلاي مهرمأي ليجنإلاو ةرونلا ىف مهدنع اتثكَم كتودج ىزلا

 ١٥٥ _ ١٥٧ :فاولا ر زهتتع تاكىلا لتقلاو مهرس مهنع سيو تيتحلادهتتعمَرَعَو تيقلا ا
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 سرهفلا

 ااناو تنبت ث كتكبش لاق ةاقأ انلق اكيس موث َرَحَو اك كلكجج لتحتل لمر لت انلق ولت توت ا
 ١٤٢٣ :فارعالا « & نيزتلا

    

 ٧٢ :جحلا ةلاوشمتجلرتواباذارتلني » ه وق مص م
 ١٠٢ :ماعنالا ( رصبلا ةك ةتسردئال ل ا

  
 و, مم 2ےم م مو م

 ٢٩۔_٩. هرم ( © ان ةنبأ لم ))نو نات ناا اتم لتق

 ٢٢ ۔ ٢٦ :ةمايقلا ه () ةرنامتر لراك ) ا

 ٤٥ :ناقرفلا « لياد تيككيَر يرت مألا

 ٦٨ :ةعقاولا (ت)ةرزرقت ديتقا ناشم { ¡

 ٥٨ :ةعقاولا ه ث نتنا يمأ ل

 ٧١ :ةعقاولا ه (8 ةورث آ رنات {

 ٦٠ :ةرقبلا « اورف ا

 ١٩٦ :ةرقبلاه ,تي ةرشناَو جنتار {

 رم ه و مء

 ٤٠ :تلصف مشتِضاَم اولمعا ل !

  

 ٧٢ . ضاق َتأ آم ضاق _

 ي م مع ص رمرم ص مم ,مم ,ح ےء > س . رم ط 2 مم ے م ,< أ
 ةر ادنه َلاَت ازاك رمتلا ار الم (؟2») كييذآلا ثحأ ال لاك مآ اتتت ي ر اَذنَه َلاَق 71 هلا هَلَع َنَج

 < 2 م رمم مهعم هيمرم

 آنأ [ ر ادنك ه َل ات ةحاب سقلا ار كنت }“( ة نيلا لصلا موعلا : تنتورك ق ر فده مل نيل لاق لفأ

 ٧٨ ۔ ٧٦ :ماعنألا } () ةزكرم امم ةرب قي موي َلاَت تأ

 ٨٢٣ :ماعنالا يموت لَع يهت آهتيتاءآاتَجُحكلتَر )ل ك

 م ١27 . س 7 2 ے . .م م 2 م . . .

 ١٦١ :ةرقبلا ( (©» بابسلا مهي تككَتَتَو ادصلا امأو اوعبتا كيد تم اوميثا يدآ انبت ذإ ¡

 ٨٦ ٨٧ :لحنلا ( () ةدتنب ااا مهنَعَسَر لسلا دمي هلل ... تؤزكتمكتإ     ( » لوملا مهتت اولاق قنرذ نياوغتت اكبلا انزاكيش ,تلؤنم ار اولاق زه :اكيرش ازكرتآ كييآآار تت ١ -, - ,2,ةعس ۔ همو < دص ,۔ے۔ ااي ر اش ه .4؟ .. - - ١ 42
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١٤٩ : 

١٥ . 

١٥ . 

٥٧ ١ 

  

١٥٧ 

١٥٧ 

١٥٧ 

١٥٨ 

١٩ 

١٦. 

١٦٠ 

١٦٠       



٣٦٨ 

 ٥٥ -٥ :س © رسن دنالتتت شب ,۔ م2ے ١
 ١٠٢ :ماعنألا ( زدصبألاذيرذئال ل .

 ه :هط ( ؛) رتساملا نعللا ا

 ؛٢ :ملقلا ( ينام نَع فكي مز _

 _ ٧٦١ :ماعنالا ( لاهنت ا

 ٧٦ :ماعنالا مكو ا

 ٧٦ :ماعنألا تراد لات ل ذ

 ٨٤ :تافاصلا « (لميلمرنذتي دير ءاج ذإ ] |

 ٧٥ :ماعنالا ينكلو توملا تركنَم ريهتنرئر كيتكر ) |

 ٢٤ :ءايبنالا () ةرديكلت مهت تي نتآ)» ا
 ؛٩ :ناخدلا ( ( ركنا زيزكناتأ كترقذ ز

 ٧٩:هط « (©اكتت رلا فشَتَتنتَرث هََرَلانكَم وع كنظ يتا قهتر كي زط ا

 ١٧٧ :ةرقبلا ايز يي نتلاةمدماَتلا تمان

 ٧٦ :ماعنالا « (©) رينلا بأ الاق زف اتتت ل

" 
١ 

. 

ه
س
 

  
 ٧٧ :ماعنألا 1 قر ىندم ل نيل َلاَق لآ انن قراذنه لات «

 ٢٥ :ميهاربإ } ) ءاتلا دعتت نأ :7 ىنتئجلو < |

 ٧٧ :ماعنالا ( (؟ َةنآَملا رتنا ني تتوكتل )» |

   ٧٨ :ماعنألا ( ةحزالسَمَقلااَراَيَلَ ل |

 ات تو ةكم اهيف منم (© ةنكتش دبآركلا لع لغ ىف رغُجكزأت مث )» رهك غش ي ملا ةتنا بحأ درل :

 ٧ ج يليلخلا ققحملا ةبوجأ
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١٦٢ 

١٦٣ 

١٦٢٣ 

١٩٠ 

١٩٠ 

١٩١ 

١٩١ 

١٩١ 

١٩٢ 

١٩٢ 
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١٩٢٣ 

١٩٢ 
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 ٠ ۔سر ر ت ص ٤ م ُ 7 م .ك .ه. و .<ے ۔ ب رسو 2 ے ِ ۔ ب --

 تيان او ائييع تألاو يوكا ىزلي هجر تَفَجَر نإل ةركرتن امع "ئرب فإ موقي لت )
 :ماعنالا « (©) يكرتنتا ٧٨ - ٧٩

 ٨٢ :ماعنالا ۔ييزت لع ميهت آهتبتاءآْئَجُح نر )ل .

37 
 ٨٢ :ماعنالا ه عرلعرميكع كبر د ةشق نمت يسل ..س ِ ص ےےم 1

 ٦٠ :ءارسإلا « يتل ةَتتي الكأ يلآ ي:لآاتتمجار)ل .

 ١٢ :مجنلا :ارد ل ا

 لزا
 ١٧ ۔ ١٢ :مجنلا !

 رمرم م مم وم و ١

 هنورلمتفأ «

١ 

 ىتم امو رصلا مراع ؟) نتتيام ةنذَيلآ ىعني ذإ( تلل ةنج امدن (©ل نتن ةرني دنع مم و ٥ _ م و

  1 (9:مجنلا ٢ ١ ێريام نلع

 نترهنم ٧٨ :رفاغ تت . ُطَقَت مل نت ے .م

 ت{
 مهنيَوَكلَعاَصَصَق

 ح ٠2 م- كوزَمَو تود باي نمَكتمنآ ق يئ

 ١٠٢ :ةرقبلا

 ٨٢ :ءاسنلا ه () اييكائتيخآ دياربلا

 نيكتمنآ قَع لزنأ آل .

 زول ا

  1:ةرقبلا ١٠٦٢

 مرم و م ٥هرمرم
 ٠١

 هر ,م همدص إ ح م م و ۔۔۔س ك

 ٩ :ماعنالا ( (؟) وشبتباك مهنع ابتو الُجَت ُهتنَمَجَ
 . تا . [ص ,رح2ےك م ه . م -ص

 ح 1 م ر آ ٠ » م :ءارسإلا « (©) الور اكتم ةمتتلا كت رهن اننأ تيلم كوشتت

 م ے م - م ء رو ٠ مم

 رعَك اَمَو َنَمِتلَس كلُم للع
 م ٦؟۔و ,مص "۔ے و, ..- ٤

 م ناملعي امو تورمو

 م , ٦ م

 4 مم ے رم م

 وقي قح رحأ

 رحنلا َعاتلأ دوُمِلَمِي اوزَمك كيتلا كت

 .م م ےس ٥ م تإ

 :ةرقبلا رثكت الك ةت نت

 .۔۔ءم م ث صس ؟

 لتقل انمدش ةلو {

 م م س ے۔ © ا { ١

 نآ س اتلا بحأ

 :ةرقبلاهم ١٩١

 م ..و هرم < هسه 2 ... ۔- ال مهو م و ۔.موک ءھ ۔

 ٢ ۔ ١ :توبكنعلا ٤9 اما اولوقي ن
   ںوس ممعي

 ت

    ٢.٤ 

       ١٥ :ناغتلاه ةتتيركدنتؤآرمكنونأامتل> .    



 ٣٧ ج يليلخلا ققحملا ةبوجأ ٧

 ٩ :ماعنألا ٤ اتم هتنجل {

 ٩٥ :ءارسإلا } ةكح تلم ِضْكلآ ىف كاكزل لف {

 ٠ م مه مهحر, ع مار ر م م۔.<ے2< .

 ٧٩ :ءايبنالا امنيراكحخاتيتء الحو نسل امسن
 ه ۔.۔۔ ۔۔ے۔ے .۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔ہس۔۔ ۔ ۔ .

 ١٨٧ :فارعالا كنب الإ كيأتالإل _

 ١٢ :ءارسإلا « ارشن ةتلابت ةمتملآ ميل رر ا

 ٧ - ٨ :قاقشنالا « (©اميي اكح بتامت قوَت(3© .يي ةبتكؤوأ مامأ ل

 ١ :رثوكلا « ( رتنا كتين تإ)

 ٣١ :ءاسنلا « مكاي مكنع رْفكَن ةنع دهنلا رابك ارئنتتت نإ ]  

 ٥٠ :فارعألا « نآ رياتَتَع ارين نأ ةت بحأ راتلبحصآ ئ {

 ٥٠ :فارعالا « ( ينكلاعاتَُمَع هتا كيال تا مكتتاتيأ )

 ١١٥ :نونمزملا « اكع متف اََتأل ا

 ١٦١ :ءايبنالا ه (؟) يريك اتهتيبامر سنألاو ةالآاَتقلَح امو
١ 

 | { ررم م م ممر ررم م م دصرم . سرص

! 

 ا

 نبَمَكاهَبَدَمَو ٢  1:دلبلا ١٠١

 ے<۔ 2 2.٠,م ے م .مم ّ

 ١٤٦ :فارعالا اليس ةرديتَي تلا زيحانتي نيد الييع ُودَتَيال دشرلا لييمارت نإل ١

 ٤٦ :فارعالا مهنم وي نونيتي ل ر يغلا لعو ل |

 ١٢ :ديدحلا ه( (©) اتلا هيكق ني ةنهلتو ةلاد .ةنيب بدأ ررشي تي ترشت )ل ا
 ١

 .. ۔ .م ےم ص ممم .م م ه م ه ےے 4 2- .2 م .+ ۔ ا

 ١٢ - ١٤ :ءارسإلا « (ة)لاييع قتع مز ةيفتي ىتكقتتكأرفآ () نشم ةتلبابت ةمنملا يشل عر |

 . ١٠ .-٤؟}ُم _ ۔ رمث ے +- ى 717 -+ .ردك
 ٧٥ :ماعنال ١ } ضرألاو توملا > ميهربإ ئرن كلذنو «

     ٥٠ :فارعالا ةنملا بحتارَلكبَحِسآ ئ » ا   ٥٥ :تافاصلا } ( ميحتلل ءآرس ىف امَرف مل عاق «
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 اققا
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٢٢١ 

٢٢٣١ 
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 سرهفلا

_ 

 1 م مم ؟ مم م ..

 ؛٨ :ميهاربإ « يضتكلآ رع شرألآ تنرب )
  

 ٨ :رمزلا ۔هنييتب مي ثتولظم ثةونكَتلأر ٦٧

 ه م مص ه و ھ 2 م ے م

 ١ ٢ :ريوكتلا ه (©» ترتكنآ مجان (ل تريكشنتااإ) ا

 ١٤ :ريوكتلا « ترََنَل )ل |

 ٢٤ :ةرقبلا ( كلل تتيأ)ل ا

 ١٣٣ :نارمع لآ « () مت تَديأ)ل .

 اذاقالو ضيألا ال دوديمال َبرَياهتمجت كلا راتلأ ل ا

} 
 ء

 انإ كلاَم ءىَم ل

 وو ><۔ ,مم ء
 ٣٥ :دعرلا 4 مياد اهلكأ

 و مص . ص

 ههجو

 ٢٧ :نمحرلا ه () راركولاو لتقن

 ١٠٠ :ةبوتلا ادبأ آي تييح إ

 « ١ صصقل : ٨٨

 و ۔۔۔ رو مهم ےممم

 وذ كير هجو نقبيو

 ٢٢ :ءاسنلا كس متام الإ نيكتشلا يتب اوفمجت نآرل .
} 

 ٨٩ :نارمع لآ ه ارال 3 ا

 اوثماء يذلأ اهيأي ل ا
 ( اميحر مكي تاك ةنأ دإ :كسن شنأ اوسن الور ل ( 2 2 ..و و حص

 ٢٩ _ ٢٠ :ءاسنلا « ايوق لَع كل ا

 مونلَميؤدعب رك هنا ىدمب تنك م م م مم
 ٨٦ :نارمع لآ +.

ِ 

 ؟وم مم

 لعفي نمو

 ٢ :ةبوتلا ه ِضكلا فأ ھ 2 دل

 ح :ةبوتلا يكرتئلان ةتترتبةقدأ»ل
 ١١ :رونلا ه يتإلاي شاعتنا يل ا
   ٢١ :رونلا « ركنت رنيرام ا

 ۔...۔ےسمس۔ ۔۔۔. ۔.۔_۔۔۔ ۔-۔

 } ١ صصقل : ٨٢

 ٢٩ :ءاسنلا ( ليينبلي مستبت مكترمآ اوئكأت ال
 دار انات هيلّضن َفوََق اًمنظَواًكلدَع كلت .ه م .مي ,ي ؟ ۔ رم م ۔و م

 ا

  

٣٧١ 

٢٥٥ 

٢٥٥ 

٢٥٥       

  

  

  

  



 لا -ةحملا ة أ ٣٧٢
 ٧ ج يليلخلا ققحم هبوج

  

 ٢٦ ٢٥٥ :رونلا ( ركني ِلضتناأرلوأرتأبالو ل .

 ٢٢ ٢٥٥ :رونلا « ي زنع نر .

  

 ٢٢ ٢٥٥ :رونلا « © ةيظَع ُباَتَع ملو ركلاو اندلاارنيل بتمزنلا ستيتنآ يتحتلا شدلا ديل .

 ٢٥٥ ؛ :رونلا « هتهش ةميزاينأبرت م يتنا ل

 7 ه :رونلا ((©ديت نكال

 ٠٠٦ ٢٥٦ :لحنلا ( ةييكيايش نيوز رتكرت ا

 = ١١٠ :نلا ( ( بيت ثَتَلاكيتب نيكر كل ا

 ٢ ٢٥٦ :ةبوتلا « .يوشو رقا كي ندأو ] ١

 ١١ ٢٥٦ :ةبوتلا نيزلا يف مكلوق ل

 ١٣٧ ٢٥٦ :ءاسنلا اورتكَرئاونَماء مف اورقكَتن اوئماء ن لاد » ك
 ۔.۔۔ ۔اے ۔۔

 ١٤٦ ١٧٦٦ ٢٥٦ :ءاسنلا ( اوبات يزلا الإ)»

 ١٢١ ٥ :هط ( ان هَر نمل ا

 ٩ ٢٧٥ :فسوي « () َيِصلَصاَمْوَق ۔ودقب نم ارئركتو مكيأ هو مكل لخيامسزآرخرارأ تشوبأولنفآ ]ل _

 ٢٠ ٢٧٥ :فسوي (؟©) ےييهةلاَنم هين اراك ةدودمم مهرد ينت نرتيورَتَو [

 ١٧٢ .٢٨ :فارعالا نب اولاق حْتَربثتآ مهنأ هلع ٍهَدَهْشأو مهتيرذ رهر هظنم مداء نب نم كبر 4 ةلو |

 ٢٧ ٢٨ :حون « (©الاتك جت الراتذليالر ل |

 ٢١ ٢٨ :روطلا ه مبتََُذ مهياتقننليكيإي مهترذ ممعت اثَماء نيذلاو ل

 ٢٨١ ؛ ٢ :مجنلا ( (ب ر اَليَرُمذر())ةيرنانع نامو ل ك
 ا

 م. م. م .م < م صس

 ٣٢ ٢٨٥ :ءارسإلا « () يوشن َداكهَِلتَتلاف فيرم ال طنس .هول اتنعَج دقف امولظم َليَفنَمَو ل ] مر , ۔ ذه مسوم ه مه .22 ,2 ؟ .م, ,2 عصص ب . < ,2 . !       ١٥ ٢٨٢ :ءارسإلا نيرخأ رنوةدزاك رزت الول |

  

  



 سرهفلا

  

 ١٨ :دوه « (©» بيلقلا لع هلان الأ)
  

  
2 ِ 

 ٥٩ :صصقلا ه ة كويد ا

 مي .وي .و وسر ء م ..

 مص ۔ےرم
4 

 ع و إ صس ۔إ ص ے<۔ صم ۔و

 م .م. {. م 54

 ۔ صم ے ےم سوم

 :فارعالا ١٧٢ ۔ ١٧٣

  

  

 ٢٤٢ :ةرقبلا اوتوم هلاهل دل ا

 ٢٤٢ :ةرقبلا ( رُهتآَمث)ل

 ١٨١ :نارمع لآ چ ةم ةقالا

 ١٨١ :نارمع لآ ه هييتأترل ا

 ٣١ :ةدئاملا ضتألا ىف ثحي إل ؛   ٣١ :ةدئاملا ه امزع هلتحت !

 . ک وس رس مرح ے۔ م ۔ےمو مقس رر
 ١٥ . ءارسإل ٥ } ١ وسر ثعبن نح كيدمعم انكام {

 ِ ٤2 مم مم , وهم .,ص ؟ _. ۔۔ےس < مومحم .و ۔2م ممر

 يهش انح امو اتيب مهتلع رثني الوسر اهأ ف تعبي يع رشلا يهش َكّنَر اكاو )اا

َنوثَْع مهق مهؤاباء ذأ 6 اًمرقَرِذنْك { |
 ٦ :سي ٤ © 

 وهم .س ۔و<؟۔۔ ۔ .م
 م

 ٢ :ةدجسلا « (ة) توت ممَلَمَل كيت نت ردت نت مهنتآآتاموت رينلا

 ١٥ :ءارسإلا ه () الوسر كنت ّقَع يوم انكام

 ٥٩ :صصقلا « الور اَمِتل ف تعب يع يرثلا َكرهُم كر اكاو

 ١٧٢ :فارعالا لب اولاق ك نري تسلأ مهنأ لع ¡

 ؤاباء كرتأ انزاولرقت ز ()

 . مص . م س ص ص م م م 2 :77

 ةو مهتيرذ رهروُهظ نم مداء فتنم كبر دخأ ذإو ل ;

 .م , 1 ح - . ٠ رمعم م

 َيلفَعاَدنه نَع اتح ات ةميقلا موي اولوقت نآ انهم

 ٦ :سي « (3 ةثيَع ممت ممآبامرينأات قرش » |

 ٢ :ةدجسلا « َكبَت نت ريذن نت مهنتآآتاموق رذنلا
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٢٧٤ 

 ١ زياي ٤ :ةدئاملا ٤ ٦

 ٦٤ :ةدئاملا ( مدنت 41 ةلوقم ونأ |

 ٨٤ :ةدناملا ان انلا «

 1 ٧٢ :ةدئاملا ( تيال .

 ٣٠ :ةبوتلا } :دلا يتات ,

 ٢ :ةبوتلا } للز

 ٢٣٠ :ةبوتلا } ىرتل و < :

 ٢٣٠ :ةبوتلا 4ٍ هللأ لفأ ميتلا .

 ٨ :فسوي ( ريثك ىنان 7 ك

 ٩ :فسوي « شرن , (

 ا
 -س
 ا
 ٢٢ -. تکخرتتي رشنأ آ امو {

 ٢٦ :ميهاربإ ( نوئئَرتأآمي ثرَتك رتك نال ا

 ١١١ :ءارسإلا كي ررر

     ١١١ :ءارسإلا « ينناف يرتشتل
| 

 ٢٥ :بازحأل ( رتلاو اييكةئ) ا   ٢٥ :بازحألا } يرلاو ا
 ا

 _ ۔۔۔۔۔۔مح۔۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔.

 ٧ج ىليلخلا ققحملا ةبوجأ
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۔
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 و ه ِِ

 لليرنل ا

2 

 2 ۔۔

 وقبو { ا |

  

 رم م ح ‘ 2 .

 اونم ١ . نبزل اال

 رم صم م يو ى .د

 احم ميتالَص نعمه نيلا ل !

 1ُ - رشع ذَمَلَو {

 لايل ) ا

 ىوت {

 ٢٢ :ةيشاغل 1 َرَدَكَو لوت

 » ت ۔ صم م 4

 (ق اهن ديزل ا

 م م صم ص مه م م

 امآ نتنلا

ُِ 

 رمم م مم م

 كرالك لوألا أشت

 :نوعام ٤

 « :ناقرفلا ٦٩

 ٢٢ :ميرم ه اتَحَزَتثي تلل ا

 ٦٦ :ميرم ه تماَم

 ٦٢ :ةعقاولا ه () ةه

 ١٤ :تارجحلا ه اتمتتنأأرلوُف نكتو اونمؤت م ل اتماع ب

 م س م ,2

 اتعلا هلق نم هرهمَر ةَحَتلآ هيف .هنطاب كم

 ٦٢٤ :ةيشاغا ه ؟) ربكألا باتلا هنا ةبزَمَت )لا

 ٢ :رصح » تحيَصلآ أوثمَعَر أ

 ٥ :نوعام ه د َںوُه

 ١١٤ :ةرقبلا آَهيارَع يف تسو همش

 م م _٥م

 مم ٠

 ١.٤ :ءايبنالا بثكتل لجنآ يلك آ

 !اه ركذي نآ هادهم عتمتنتم متأ نمو » ,

 ١٣ :ديدحلا } ( ب ت

 ۔۔۔.۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔_۔۔ ۔۔ س

١ _ 
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٢٧٦ 

 _ ۔۔ م ۔۔۔۔۔. ۔ ۔۔۔_ ۔۔۔

 ٤٩ :تافاصلا ه ؛©١ةرنكت تبتك !
 ۔ه - . ۔۔۔۔۔۔

 ؛٥ :جحلا ه ؛م) ديت رضَتَرَلظَمُش رقيو
 .< 9 ے۔ ,.ر؟جمودص م. ۔؟ . مهم + م..۔ م .و هممح م : . 2ێ۔۔

 نم ىرجت تنج موللا كيرشب يتبأ . يب مهرون عي يتمؤملاو َينمزملا ىرت مو ,
1 

 و, ه ٠ و م م <
 مظملآ ا ٢ اوشجتأ ليق مكرون نم شيتفت ايورظنآ ارثمام كيذل تقسن درشتملا لي موي ٢ ے.[»× 2 ۔ 2 رمم ۔ م ٠ ٠. < . م 7 - 4 2.

_ 

 ١٦١ - ١٤ :ديدحلا ھ (© زيننلا اب مكبعو لازنا ةع يح ؤرامألا كنزو |

 و ۔ ؟ ج 7 4 > م : ٨2 أي ٨ھ۔ے <ے۔ ىمر 2 . ى .و ىب ,.م

 رينلا تيو مكلوتىهزاَتلا وام اوزَمك نلأ نمالو ةيذف مكنيعا ويلا { |

  

 . و ص -

 ٦٧ :ةبوتلا ميت ةللاو إ

 ١٠٦ :ةرقبلا ةياي نت ام ل |

 ١٠٦ :ةرقبلاه هني رب تأت ] |

 ١٠٦ :ةرقبلا () ؤي ون كلع ةفا ةأ متنت متأ)»

 ٧٠ :ناقرفلا ينت مهتاتيَستا لزي كهتزأت ل |

 ١٦٢ :ءارسإلا ( ةربم راَمَلاَدَياءاتلَعر لتلا ةياءابوَحَم ل

  

 ؛٢ :رمزلا « اكهترم نيح رشنألا نوتيال

 ٢٩ :دعرلا ( ؟) بتيحلآأ ةدنم |

 ٥ :ةدجسلا ( يتألا لبمت ےمرتكلانتتن

  

  

"3 
   ه :ةدجسلا « َهرنَتاَتيِوََس تنأ 4لادقي داكمري فل ا

 ككلو لب الاق ممت نكت متأ مهترشب (©>ل باتملآ هيت ني ةنهنتو ةمأو هليلب ث ا

 + < ٦۔. ے . .ي
 زوفلا وه كلذ اهف نيدللخ رنهتالا اهيحت
 صم م

 ل روثي منت ترشق اؤاوشيتلاق مكبو
 هي.مم هم ,ےر۔۔ ,مص رشك ممه ث
 رشنتو 7 عكَقنأ رثنَف

 ١٥ :ديدحلا ه

 م ے۔ رو ص

 ٌتنكت ىندم ةمكأ زت لوقتا (]) ةيتا نيل تكنو ئاينج ىف تيام لع قرحت نت لوفآ ل |

 ٥٦ ٥٨ :رمزلا « () بيييخملاني ركان ةرك ىل كت باتلا ىرت تيح لشتزآ(© كهتني
 م

 ١٠١ :لحنلاه رتقُم تآ امك اولاق ثزتي اكيدتفأ؛تاو ةياء كاكت ةيا ءآتنباتإر » | 42 ى - 4 2 .؟ر2ثم ال, ر 2 2 ۔,۔ ؟؟ ,2 ! -
 م
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 ه ر٭. ۔ هبس مه َناَكم ٠ .< 2,ے۔ ه ه مهم ّ

 ٤ ! ٤ ٣٥ :ح راعملا } ةزح تأ ميخ هرادقم ن ر ف هت مورلاو ةكبتلمل ١ رت

 .ا )١٧٩(. ةيآلا :ةرقبلا « تات يلاك ل .
  

 ةيآلا :تايراذلا } (؟ زيو دبعل ل الإ ىنإلآو َرنَلتتَلَاَكَر
 )٦ ٥ (. ٣٦١

 )١٥٦١(. | ٦ ةيآلا :فارعألا ونع لت عيسو يمحتو

 )١٥٦(. ٦ ةيآلا :فارعالا َدوُتَنَيَبللامبئحآََت ل .
| 

 :ةرقبلا 1 اهيينئزآةَياَء نم خَنتاَم ل
 ١٠٦١ ٣٦٤

 :7 ٤ :مجنلا ( © ا

 ٣٧٧ امداَحك رتت ةرحتو اكرششْفَرتقأ ل 1 ل شأ رشعو رَعَدرأر مكنَوَعِلَو و مؤت مكؤاَباَء ن نإ ز { |

 ال
 ےص مص ے رص ممص و ر

 هلأو دراي نأ تأي يح اوصب تو هلي هليبس ق راجت لوسرو هللأ ے رم مكتلإ ل [

 ٢٤ :ةبوتلا « () يقتلا :تز ى ر

 ٢٤ ٣٧٨ :ةبوتلا ي :اب ةنا توأي يح اوبرت

 ٣٧٨ زآ مهةآتبأ زأ مه:آباء ارئاكزتو هلوسرو ةلا ةح نم توئآرن رخآ مزتلاو هلاي كوثمزن اوق دمت ال )ل

 ٢٦٢ :ةلداجملا مهَتريِضَعوأ زمتوَخإ

 ٢ ٣٨١ :ناسنإلا « () اروشكاَترَر اكاَم ات ريل 7"

 :سنوي « (©ل دوعمي ًِمرتَحَوُهإل
٣٩٥ 

 ٥٨

 ١٦٤ ٩٧ :تافاصلا « ) مرلنت ماقم دل الإاتياتر ل

س
د
 
| 

 ٢١ ٤.٨ :رضلاه رلاةَيَمَع نياكدَصتئاكِشَح هتأرل جج نع ةاترشلاتكاترأزت

 ٧٢ ٤.٩ :بازحالا ( ىكلم تَتَصآَلَع ةتاَمكلااَََعاَتإ ]

 :ءارسإلا » نارملا يف ةَئوعلمل آ ةرجشو {   ٤١١ ؛٢ :توبكنعلا « « بوشيصتآ الإ اهنيتباتر ةياي ائرضت لتنألا كنيو )»
     ١١٨ ٤١٦ :ةبوتلاه اوبوت اوبوت ط زهتع بت ا   ٦١٠ ٤١٣

ج
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٣٧٨ 

 ٨٧ :سنوي د ه ا ." ضيب امكيؤتلا ( ١

 ٩ :رشحلا « هلت ني نميلاو َراَدلأوُمَوَبَ جنل

 ;ت كيآ يفوتم آَتَميرمَ :-=
 نمحرلا « » نخآ الا نتضلاهرمم زم { _

 ٦١ :تافاصلا « ؛©) وليكلا اننم ل ثيل

 ٢٦ :نيففطملا ه (©) دوشنملا يئاري ةز |

 ٩٠ :ماعنالا ةرت مم "9

 )٣١(. ةيآلا :فارعالا هسم كدنع زكتنيزاوُذُع {

 )٩١(. ةيآلا :لحنلا « ئادقياشأات ل (

   )٤٣(. ةيآلا :ةرقبلا } ةركنزآؤاورةزلَملااوغيق قار {
 )١٨٧١(. ةيآلا :رقبلا ( مكلا بتكام اوعَاَيَهورِشبَنتل َنتلت و |

 )٣١(. ةيآلا :فارعالا « آؤرشالزاؤ ناراك )ل |

 )٢٢٢(. ةيآلا :ةرقبلا « مئَتِش ق آمكترعاات
 اوار داو يتلارتتي ةلا ملاو بتر انر هام تلاو معنف ل |    

 )٣٣(. ةيآلا :فارعالا 4 ةونمالاَم

 ۔۔۔۔ے ۔۔۔۔۔۔.۔.   )٩١(. ةيآلا :ةرقبلا } لق نم لا ة ةيبأ مولت , 733

   )٢( ةيال :قالطلا تسيت

 ١١٤ :ءاسنلا ياتلا كرتت

 . و

     َلَعاولوُمَت نآو امدس .رذق

٤١٧ 

٤٢١ 

٣٦٤ 

٣٦٤ 

٣٦٤ 

٤٢٥ 

3 

٤٣١ 

٤٣١ 

٤٣١ 

 31قل

٤٣٢ 

٤٣٨ 

٤٤١ 

٤٤٨   

  



 (ناثلا ءزجلا) ةينآرقلا تايآلا سرهف

 ةيآلا |

 ١٠٨ :ةبوتلا } ن لت هآاثي م ےر اواودَهَ نآ ےس روجأ رهبي هين

 لي رليل َتشيرأآنو) ا . 2 22 . 2 . 2 7- ا
 ةنسحةوسأوتاولوشرف ؤ مكل َناَكََمل دَمل ) ا

 ٨٥ :ءارسإلا ٤ ا لق

  4:بازحألا ٢١ ِّ ےے ےم م ے

 سرلا ل !ةدروو ا

 ةن |

 ه٢ :ءاسنلا مبتيةتوطرنتنت يذلأ ةميت مهتم رتكلايأ يتيك لو
 ٤٨ :روطلا © ر

 ١ :صالخإلا ح

 ٩٧ ٩٨ :نونمؤملا © ( ن ناير ِ دوعأو () 7 ٤ م م س

 ٢٠ :لمزملا ه هنتمرَياَماو
  

 ز |
} 
 ٢٦ :ميرم رع ىَرَمَر يرشاو لكف ل

 ١ :صالخالا( ( دحآ ماَوُهزل
 ؛ :صالخالا هل نكيلو »

 ئ :صالخإلا نكيمتَو ل إ
 ٨١ :سنوي ( ةيلات ةلأَإ»

 آوثي مث ةَربْشلاو كحناو<متكلاةتا يتؤي نآركي داكت » ُ و .م هو .و. < م ر
 م

 ٧٩

 انناكيا ءار |

 و رم ح مم مع ےہ م ےمرع

 ٢ :رثوكلا ه رحاو كبرل لصف

 ١ ٠ ٢ :ةرقبلا ه ةح ےہ ةر ص . [ ق َو 2 ۔ےس۔ ١ س ان

 ص مو2 م م ےحے

 ٧٨ :ءارعشلا (©)لبر   رع وهف ىنقلخ ىلآ {

 ٧ :ةحتافلا َتيآصتارل | ا   ١ :ةحتافلا( تتم ا

     :نارمع لأ « رئانودني ىن اناك ارزك راك

٨٣ 

١٥ 

١٢٨ 

١٤١ 

١٤٢ 

١٤٨ 

١٥٤ 

١٥٥ 

١٥٦ 

١٥٨ 

١٥٨ 

١٥٨ 

١٥٩ 

١٩ 

١٦٤ 

١٦٥ 

١٧٢ 

١٧٢ 

٧٩ 

    

  

  



 ٢٨ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 ١١٥ :ةرقبلا ه ولا هبنو الو اولوت اَمتأَت ثرت رن لل :

 ٧٩ :ءارسإلا كن ةليان.ديدَّجَهَتف تل لتلاَنمَر { م 2 مم

 ٢٠ :لمزملا اَرقناَر يرا اننال ا

 ٢ :رونلا جنلجةنايامترمو انيجت زوا » ]
 ١ :ةعمجلا هئاركز لرارتنقفتمجنا يرب ني ةراشلا
 ٧٩ :ماعنالا َئهتَرتَهَعَو ا

 ه :قفلا((كحايدياكزك نير ا
 ٦ :سانلا((9 رياتارةكولادي»

 ؛ :صالخالا( ةكحلا ٣ دض بل {

 ٦٩ ۔ ٦٨ :ناقرفلا « (©) اص .ميه ذلخر ةميلا مرب بادصلا هل فعضي (© انانأَونَي لد لعفبو

     ١١ ةيد( ديتلتت)
 ١ { :ةرقبلا ( مُكحَتَر نق الت ارَْتبت نأ اج اجل مكنع ل ١٩٨

 :ةدئاملا اداس مئنَعادإَر ل ٢
  

   ٧ :ناسنالا( ()؛تنن هر ات رذن
 ٦ :نجلا ( مُهوُداَرف َننلَنَت لامربَدوُدوُس ںن إلاَدياعي َناشَمأَو {

 : نئوتَنلل ثرقأَوهاولدعلاوليتتالآلع موت ناتك = مرجي |

  

 4 < ۔ _ ۔ے۔ م ,ح ٢ } . . كدخ اال -
 و نم ني رشع ماك هت ف ميلا مت 1 رع اكب ر مكلو لو مكيأ ؤ وتلا هنلا 1٦:

 ٨٩ :ةدئاملا « ةقر ر زا رمئوَسكوآ كيمآدومملظت 3

 ٩١ :ءاسنلا تتم م رةَقَر زرف الطَح اتموُم لتك نمو )ل

 ٢ :ةلداجملا ةبرتالا امدعب ني ةوزهظب تي { |

      
 :رونلا هب ةرذ كوك اتاك ةَجاَتلآ مجن يف غبشيلا مئاتضم اهف ززكتيكديرؤ لتم ضا تب وتلا هئلل
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 سرهفلا

 (ثلاثلا ءزجلا) ةينآرقلا تايآلا سرهف

 ةيآلا

 )٢٢(. ةيآلا :ءاسنلا ( ءآستلآ ت مكؤ ابا عكتامأوخكتالو

 22 2 م. . م

 نرج ع نورمي َنرضصلَو »
 )٥٩(. ةيآلا :بازحالا( َهييبتج ني ةمتع ينذي ينموملا اضر كابر ديكَزَأَل ف َُتلاامبأَي» 22 سس م ہر م س 4

 )٢١(. ةيآلا ماعنألا توُملظل لا م عيتئال )ل

 )٢١(. ةيآلا :رونلا ه

 ٩

ج
 

 )١٩٠(. ةيآلا ةرقبلا( يرتملا فرىيئالإ

 )١٠٣(. ةيآلا ماعنألا ( رصبلا دنال {

 انذوتاةوذخ متيال متفخ ناق هقادودحخ اميتي الأ انات نآ لابم :حاتا
 ٥مم .

 )٢٢٩(. :ةيآلا .ةرقبلا « ۔هيتدتفاامفاممتَع حاتم

 )٣٠(. :ةيآلا رمزلا } دنم مهتَِوتَيَم 4 ُتَيَمكَتِإ «

 ٦٢(. )ةيآلا قالطلا ركني لَدَع َتَوَد اودهش ,نأو

 دشأو نفررتَمي شرفو يورمميشَكيمأت منت 7 {
 ۔ےسہ۔ہ۔۔ _ _ ۔_ .

 )٢(. ةيآلا قالطلا 4٤ كن لَدَع
٠ . 

 ىرد دأو

 ٢٨٦. ةيآلا ةرقبلا ( شتت ادر اوذهشأو . و هرم رصرص م

 ٢٨٦. ةيآلا ةرقبلا ( دَدَشلاَدم دور نَعِم

 د . ے وو ے ۔ مم

 نهتدهف تبتزا نا ٦7

 )٦(. )ةيآل ا :ميرحتلا ة ةروس .4 ا را كييمأو كنأ اوف اونما َنزَلااَيأ { ا

 )٤(. قالطلا ةروس « رهن ره 7  

 ا ةيكا :هط ىتآو كير ذنيت ذ مجيتنانذلازريتت رمَر ممتي امكنآ ي اعتمم لركتعةتمتال )

 )١٣١)

 )١٢٦٢(. ةيآلا :ماعنألا ارمح ات بردل

 )٢٤(. ةيآلا :ءاسنلا . َنشرئرضاَو حجاتصملا يف رُهورُُجمهأَو ےرشوظيت ےرهَروتنَنواَت ال

 )١( حبيرلت بع مهتزت مهتمأ تككمام زآ مهتأ ال( ةوظح مهجرشي مه تيلت
 (٦۔-٥) تايآلا :نونمؤملا

٣٨١ 

٧ 

٩١ 

٠ ٠ ١ 

١٠٤   

١٦٢ 

١٦٢٣ 

١٦٢ 

  

 ا ۔۔ے س ۔۔۔۔ ۔۔۔۔ ۔۔ہ۔ .۔ے_۔ ل

 ا       ١ ا

 | ٢٦١٠
. 

, ٢٤٣   ١ 

  



 ٢٨٢ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

 ١٥ .(٠٢٢)ةيآ :ةرقبلا ةروس جيضُنانمديفمنآملميةتأو مكنوخَق مولت نات ل ا

 )٦(. ٢ ةيآلا :ءاسنلا ةروس يفوتتتلاي زكأتلت ايم تاكنو ففَمَتََيلقاَبيَع دكنو ل

 ٣ :ةرقبلا ةروس لذلاب نلو زيمتن وهزي نآ غيطتنالزآ اقيمَحزآ اهيف َحنآدتَع ىزلا ناكنإق ل ا
 )٢٨٢(. ةيآلا
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 )١٢٧(. ٣٢٥ ةيآلا :ءاسنلا « طقل تلل أومرتَت زآر )ل

 111 نآ ازاديو اا آكولكأت الو منقومأ مهتت اوقذاك كشن مهتي مثنكات نإف عاكلا اونب ادر ع تنلاب )
 74 ع وهس ء هس ص

 ٌةمرنلع اوذهتاق مهرمأ مهنتر مئعقدادرك فوشتلاي زكأمنق ايك ناكمو فيتس ابيع داكتو ايك
           )٦١(. ةيآلا :ءاسنلا ايحت كو



 سرهفل

 (عبارلا ءزجلا) ةينآرقلا تايآلا سرهف

 ةيآلا |

 ۔ے ےمرم

 )٢٧٥(. ةيآلا :ةرقبلا ه ازبَرلامََحَر عيَبلاهَشالحأَو {

 )٢٧٩(. ةيآ :ةرقبلا ه( مكحيو شور مكتَق رشبت نو |

 )٢٨٢(. ةيآ :ةرقبلا ه ىعم رجم كيني عنياَدتاَدرل |

 )٢٨٣(. ةيآلا:ةرقبلا ه ةصق نكرت اًباكا وت ملل ا

 2 ري ۔.ه۔ءم

   )١٨(. ةيآلا :رمزلا ح هحنَآ   وُعبَتَيَف َلْوَمَلاَتوُه وُممَتََب َنَلا {
 - . ۔- . م۔ه۔ م و ۔ ا 77

 ٠ ٢٨(. ( ةيآلا :ةرقبلا 4 ر رسيم كإة نف وَرتُغوذ اكنإ { |

   ۔.۔. ۔۔۔۔۔۔ےس۔۔۔۔ےہ ۔۔۔.۔ےہ

٣٨٢ 

_ ۔
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۔
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٣٨٤ 

 (سماخلا ءزجلا) ةينآرقلا تايآلا سرهف

 )١٢٧(. ةيآلا :ءاسنلا « تقل تَلأوشوقت نآو

 ٢٣٥-٣٦. ناتيآلا :ملقلا « (©)ةرثكحت تيكركناما؟) يرنناكنيتالتجتأ ) _

 )١٨١(. ةيآلا :ةرقبلا ه مي عبت لآةيةنولزَيدنلالع كئار دتيتامدنبلدب لمت )»

 )١١٣(. ةيآلا :دوه « ذاتلامكَتتتئانتَط دنلا ليارنكرتالر ]

 )٢٦٠(. ةيآلا :ةرقبلا ( ىت نمل نكتَو بلاق نمؤن ملو لات )ل

 )٢٨٦(. :ةيآلا :ةرقبلا « اهشؤالراسنتهتاشزكنال ل

 مم هم

 م صس 2 س ثر؟٥}م آم رم   )٢٦(. ةيآلا :لحنلا ه ديرقلا كت مهتنب هنا َتات)ل

 )٢٢(. ةيآلا :رجفلا « اًئَصاَفَس كلملاو كبرو «

 )١١٦١(. ةيآلا :فارعألا « ميظَع رخيي وبر مُهبَحَرَتْساَو ںياتلا بع ارزكس )ل

 )١٧٥(. ةيآلا :نارمع لآ ه ينموم متنكنرووئاو مهوئامت الم .ءآيزأ فوتمؤمتلامكيتامتر ل

 )٦١(. ةيآلا :ميرحتلا « ااتركيلهأرركششنآاوئانماء نيلات ل

 .(١ه٥) ةيآلا :نجلا ه اََمَر مواق نيلي ولاميردودوتب ںينإلآَنَم لاحي َناكشَنأر ل

 .(١٧٩)ةيآلا :هط « اكنَمرَمْلََُتَتنتكَرْثشَتَقرَحَلل

 )٧٢(. ةيآلا :ةبوتلا ه مهنع ظلغأو نيعتم َراَتكنا دهج »

 )٣!١(. ةيآلا :ةبوتلا ةلظ مكيفاوثجتلَرإل

 ا     )٢٩(. ةيآلا :حتفلا ( مت امحرراتكلالَع اتيل
 )٥٥(. ةيآلا :فسوي « ةيلع ظيفح نإ ضرألا نبآرَع لع ىلتبت ل

 .( )٣٦-٣٧ ةيآلا :دمحم ه ركتنتتآ جرمو ارلعتتمكيختامرنكنتتتنإ(8)مكتوتآ مكلتتالر»
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 سرهفلا

 م < 2 ٣٣

 )٢٥(. ةيآلا :ص ه حيتي رسكل يتنيال اكنم ل تك يزمرلا

  

 م ےرص 2 م ۔ .< ءه م

 ديدم أت لفأ ررق كي َدوَعَدْئَس باعلا نم َيَنَحشنل تنت)
 ل .وم < .وم ه

 نإو اكع ج اجلم همأ مكنزُي اوُميت نإق دوملا ممتوليتنرييك

 ۔(٦١) ةيآلا :حتفلا « ..ووي 2

 )٤١(. ةيآلا :ةبوتلا ( وا لييَس فمكيشنأك مكحيَومأي ارثهنججو الات اناخ اون ا

 < 2 ررم اوكح أ وص اَح“

 )٢٠(. ةيآلا :ةبوتلا } هتأدنم ةبردملا م مشأ ملومأيوت هللأ لييح ق أاوذَهَجَي اور اونما ن ه َضنَل {

 )١٢٢(. ةيآلا :ماعنألا ه رثع اي تَجَرَدزَكيل كلو

 ۔(٦٣) ةيآلا :ةيروتلا } َندَنْلاعَم كم هلأ ًدأارملَعار ةناك مكتوأيتامك هما ر رك رملا ا ان ثير ا

 )٩(. ةيآلا :تارجحلا ( رت ةبل: فتح ىنتتولاارليتن )ل ا . ك

 .و۔ نم . م ث 4 7 ق مه ومت 1 مو۔۔۔ح 2 و م .. ,س م ء ء .م
! . 

7 

 ؛انبنم .دتمت فناَلحنل ملعريغي ر رمت مُهَتَي مك وت نآ مُهوُمَلعَترَل تتم تتمؤم "امنو نونمؤم لاجر الؤلو {

 )٢٥(. ل . « اتيالاتعرتهنيرزتك يزلااتتتلارلترترت

  

 )١٩٤(. ةيآلا :ةرقبلا (') ه ¡مُكَتَع ىَدَتَعأاَم لقمي هتعأوُدتعَت مكيلع كدعن ل |

 )١(. ةيآلا :ناسنإلا اركنم اَئََم نكي مك رمخَدلَاَنِت تيح نتنإلازع قاذم ا |

 )١٥٢(. ةيآلا :ماعنألا ( ليبس نَع مكي َكَرَقتَف لبشلا اوُعيَتَت الو ةوخرَتات اميِقَتسَم ىر اَدَح دل ¡

  

 )١١٣(. ةيآ :دوه ه اتلا كتتأ اسك تنلا لرارنكتالت ل |

 )١٣(. ةيآلا :ءارسإلا ه .هينغ ةريط ةتترلا» ا

 )٢٨(. ةيآلا :دوه ه توهرنكامل رش :اوامرتكمرلنأل ا |

)7: 

 )٢٦(. ةيآلا - ىنتدوَرَمه ل ا

 لاع لييتااتتي (ق لييح نت ميتعام كهتؤأت ميلم دمبرَصتارَملَو {

 )٢٠١(. ةيآلا :فارعالا ( وميت مهادزتأوزَگكتت نطيتلآمب ثبتت مهتم ادي اوتتا كييتآكإ {

 )٥٩(. ةيآلا :رونلا ه ثحلا مكنم تنلا علبانإو ل «

 ي لا َلَع كر وم ًَ َك لاج رلا ل |

     )٣٤(. ةيآلا ءاسنلا ( مويلومأن نماأوُشَمنَا آاميَر ضعب لع : مهست هتا لحت اكب ءاس   )٤١٤٤٦٢(. ناتيآلا :ىروشلا 4 ات سالآ َدوُمللقي نل

 .. ۔۔۔ م ۔۔۔۔۔_
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٢٩٧ 

٢٩٨ 

٣٢ 

٣٣ 

٣١٤ 

٣١٤ 

٣٦٤ 

٣٦٤ 

٣٦٥ 

٣٩٧ 

٤٩٣     

  

  

 



 ۔۔ ., ٨٦
 ٧ج يليلخلا ققحملا ةبوجأ

  
  

 7ة٩٠ |[ :اسنلا « ةكم ةبقر درتو .ديمأ كرذع ةميت ةكين تنبو مكتنت موت نيا نزول

 )٩٢(. ةيآلا

 )٥٢(. | ٠ ةيآلا :بازحالا ( جتني لتب نأ الو ةتبؤي انل 5 «

 )٩(. ٥١١ ةيآلا :تارجحلا } رنأ ةلعف ىنتىلاارثيتم»ل

 )١١٥(. ٥ ةيآلا :ءاسنلا ( ايم امم تم هاسَرهَتَهَج . ويلصنَر لوت ام. زةييثناريتت تز

 ٥ ك )١٨٧(. ةيالا :نارمع لآ دنننكتالوريانلدننت»ل

 )٤(. | 0١٧ ةيآلا : رونلا ةشيتلامُه كبرل ا |

 )٥(. ٧ ةيآلا : رونلا ( تلا ل ا

 )٥(. ٧ ةيآلا :رونلا 2يوَتوْقَع ةنادل .

         )٣٤(. | ٥٢٣ ةيآلا :ةدئاملا حت رومَع هللا ترآاونلعات ميتَعادنيتت نأل نيازبات كي 113



 سرهفلا

 (سداسلا ءزجلا) ةينآرقلا تايآلا سرهف

 ةيآلا

 )٢٨٢(. ةيآلا :ةرقبلا .( بتح حز ل هنا ُهَمَلَع امك نحتَت نآ كاك بأبالو

 ےہ ےمرم . ر 1 ۔ ۔ م : ۔ے ممم

 )٥٢٣(. ةيآلا :سنوي 1 ةرو ىإ لق وه ٌقحأَكلَوُتْنََو

 .(٢)ةيآلا :ابس « قَمَككب زفةعاتلآاتيأتالاورتكيلالاقر ل ا

 .(٢٦٨٢)ةيآلا :ةرقبلا .ه ةيهَماَلو باكترا

 )٢٨٦٢(. ةيآلا :ةرقبلا .ه اوغدامادر:آدبُشابأيالو]ل ا

 )١٨٠(. ةيآلا :ةرقبلا . ةيصولا ائبع كرت نإ توملا مكدَارَصَحاةرمُكتع تيك .

 )٢٢(. ةيآلا :ابس ه راَهَتلَو للازكَم لب ا
! 

 - .۔ ۔ همو ۔رد 22 وم ۔۔و۔ <م س وو ح ۔۔ے۔ وإ ۔ إ رور << ۔ م4.
 )١٨١(. ةيآل : ةرقبلا .4 ملع عي تآ َتإتهولدبيبنَلاَلَع :همثإ امنإف هَّعمساَم دمب هلدب نمف ,{

 ح . ه هرم

 )١١(. ةيآلا :ءاسنلا ةروس ه نيتلاح لنيركَلل |

 )٢٢(. ةيآلا:رجفلا « كلملاو كر هو ل ا
 روو ثح م ء ۔

 )٢٧( ةيآلا :رونلا اهيآ لعارئكراشيأتت ع مكو تاتوب اوغنتالاونمام لاما » |

 )٦٢(. ةيآلا :ناقرفلا ه اًمكَسأوْلاَ وهلا ُمُهَبَطاَعاَلَرل |

 )٥٥(. ةيآلا :صصقلا .« هجلا ىنتنتالمكتتع ملعلا |
 س

٦ 

 )٦١(. ةيآلا :رونلا « مُكييشنآلع اوسنت ابورح :37

 )٢٩(. ةيآلا :ءاسنلا « مكيشنآعارشلتإل |

 )٢٩(. ةيآلا :ءاسنلا مكشنآ اولتقت الل ك

 )٥٨(. ةيآلا :سي .« ميحَتزير نمام ل ا
 > -(7 هر ه م<م

 )٥٨(. ةيآلا :رونلا ( ميع

     )٣٢(. ةيآلا :سنوي « (؟)>) تررضت قاف لصلا زر َيَحلاَدمباَداََت ل , ےے۔إ ا ۔ ے
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٢٦٧ 

٢٧٦     
  

  

  



 ٣٨٨ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٢

 7 ۔۔۔۔ےسممسس ۔۔ ۔۔ ۔ .. ۔۔۔۔۔ ۔۔ ۔۔۔۔ -

 ه ء ,۔.<ڵ م م
 )٤٧(. ةيآلا :مورلا } َنمؤُمْلا رصت انلع اتح ا {

 )٦٤(. ةيآلا :ءاسنلا « قو٨آجمُهَنأ اومل ذإ مهتأ رآو )ل |
 ۔۔_هس۔ ۔۔۔۔۔۔ ۔۔ . ۔ ۔۔ ۔

 .(١١١)ةيآلا :ةبوتلا اًمَحوََعاتَمَرل ا

 )١٠٨(. ةيآلا :ءارسإلا ( العَفََلاَََرُدَمَو داكن _
 ۔۔م۔ ۔۔ح ۔۔ے ح ۔ے۔۔۔۔۔۔_ ۔ ۔. ۔ ۔ه

 م م م ,ر

 )٧١(. ةيآلا :ميرم « اًَبِنَفَماَمنَحَكَيَرَلَعَن

 .(٦٨)ةيآلا:سنوي ( ةينكلأرزتلاريكيعياتتتت » |

 )١٩(. ةيآلا :لمنلا ( يميتلا ةياي ىف كيشب ىظنأت )ل ا

 )٩٥(. ةيآلا :ةعقاولا ( نيتلاوحَوَكاَدَعَد )

 )١٨٠(. ةيآلا :فارعالا ( ايوغان ] |

 )١٧١(. ةيآلا :نارمع لآ ( راعَسألإ ينناو )

 )١٠(. ةيآلا :رطاف ه ممرت غيضلالممنار ثيللاب هتر)»ل

 )١٨٠(. ةيآلا :فارعالا ( اهي وعدت ىلل امتألا رتو

   )٤٧(. ةيآلا :مورلا « ينمؤئلارَصتاَبلَماَح كان ل
  

 )١٨٦(. ةيآلا :ةرقبلا ( عدلاةَوَعَد ثبيجأالوبياكزإت ىنع ىدابيكتاأكاتإت )

 )٦٠(. ةيآلا :رفاغ « نبجتنآفوغنا ل

 )٣٢(. ةيآلا :مجنلا ( تَتايتينلغأرهمُكسشنأاررث الف ]

 )٢١(. ةيآلا :رونلا ( ًنييوُمجلَع نهي قرلَو
  

- 

 )٥٩(. ةيآلا :بازحالا ( َمهبيبتَج ني نهنع كيز  

 .(60٦)ةيآلا :رونلا ( ةتيجحيتتتَم » |
 .(١١)ةيآلا :ىحضلا . « (ةثِرَعَد ديروتل ل |

 )١١٠(. ةيآلا :فهكلا « )ادنر زتانيبدرشالزاكيص المع زلف اتلاح نانف ل

 )١٢(. ةيآلا :تارجحلا } اًسَنَب ركني تبالراورغتت ار ل

       ممص صم
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 سرهفلا

 .(٧٢)ةيآلا :رونلا ( اًهيمآلعارشترارشيأتتت ح مكيؤنرعاتياخنتال) ا و- هو ه و . 7 . 1 ص

 )١٨٩(. ةيآلا :ةرقبلا 4 اكيتآ تم تريجباازنأو ز

 )٥٥(. ةيآلا :فسوي ه ليلع ظيفح نإ ضزلآنيآرَع لع ىلمت ) م
٦2 7 

 )٨(. ةيآلا :لمزملا ( (ةاليتتهتر زتبتر كير منآركناو ) .

 )٥-٧(. تايآلا :ةحتافلا .(:

 )٦(. ةيآلا :نجلا ( (©)امَمر موا ننكنترلاميدودوينإلاَرتاعيدكشتار )ل .
 )١٢١(. ةيآلا :تلصف 4 نتمو فوس َعبَسَدهنَسَتَن ل |

 ۔(٧) ةيآلا :ةقاحلا ه ايوخ ماَيأ ةَيسَتَر لامَلعبحإل |

 )١(. ةيآلا :نباغتلا ه ذنَحناهَلَو كلمنال ل

 )٥(. ةيآلا :فهكلا ه رع نيي منلا )ل _

 )٤(. ةيآلا :صالخإلا « ةكارش نكتملَو )

 )٦٣(. ةيآلا :فهكلا « هيينأآترل

   )٧(. ةيآلا :ءارسإلا « مكموي اوثحي ةتخلا دوماع ادل ا

٣٤٢ 

٣٥٢ 

٣٢٣٥ 

 ٣٦٢ .) ةبتكتارزمتع بشنتترتموتع تمن ديلآطتم ميتلا تيي ا> كيتنت ةر ةبتدوإل
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 آ
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٣٨٢ 
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٣٨٤     
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٩٠ 

 (عباسلا ءزجلا) ةينآرقلا تايآلا سرهف

 ةيآلا

 ہ۔ہ۔ہےس ۔ ۔ہ۔۔۔. ہ۔ے۔۔۔ ۔۔-

 ١٠٠ :ءاسنلا ه بيَتلاغيَلا وموم .ينيك ؟

 ١٨٥ :فارعالا ه يكلاو توملا تركلَم ف ايزظرترأ ل ا

 ١٩٠ :نارمع لآ ٤} نيل راهتلأو لتلا تيغلا ضنألاو توحلا َوَلَع فكب { ا !

 ١١ :ىروشلا ويل غيمَتلأَوُمَو

 ٨٢ :سي چ ديلا لل ًومَب نأ اكينَك دارأ إ ر أامَتإ)ل ا

 ١١ :تلصف « يبآن انأ آتلاق امكو امط اينأضزأنلو امل لَتَت ةاعد ر اا - |
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 ٢٥٥ :ةرقبلا موقلا ُيحلاَوُه :1 [

 ٤ ۔ ١ :ةحتافلا 1 ٢٨ ) تنآ ري كيت ( ميتلا نسملا ؟) تميتحنآ تبت هق ة ذنصلآ ؟) يتانتاردايج +

 ١ :ةرقبلا « هَهَج ةلا هلأ ىرت يح كل نمؤن نآ ل ٥٥

 ١٣٨ :فارعالا } وثهتت موق مكتإل |

 ١٠٢ :ماعنألا ( زمبألاذرتثال ز

  
 ٢٥١ :ةرقبلا ‘ شيكلا تدحَتل يقبي مهتب رساتلأوتأغفد الولو

 ٥٥ :ةرقبلا « رهجلا ىر قح كل نمؤن نل ل

 ١٣٨ :فارعالا « ةونَهنتموَت مكَتإإل

 ١٣٨ :فارعالا ةهلا مل امك اهتإآتل لكجآ ىمومت 3

 مم ےرم مم

 ٥٥ :ةرقبلا ( ةرهَجهلا ىر يح كل رمن نآ ل |

  

 ١٧١ :فارعالا زّئيمكتنتاعآم ارذع ا

       ١٤٣ :فارعالا 7 لبجلا َلرزظأإل
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 ٢٨ :ناخدلا « !©)ليييت انبيبامو ركلاو يبومتلااتقلع امو ) ا

 ١٠٢ :ماعنألا رصبلا لرديَوُهَو رصب الائكرتنا {

 ؛ ۔ ٢ :صالخإلا } © ةكتارئكشت كي متر !ق كوب متو يحمت )

 ١١ :ىروشلا « ؟) ميتلا ميملا ومو ٤ .ينيكرتت _

 ٢٢ :ءايبنالا © تنك زعي اًمَع لال ] |

 ١٨٥ :ةرقبلا « رتملا مكي ديريال رتسلا : ديبل ¡

 ت ال رشنأو مكتي هقاو مكل رتوم ايع اوْتحَت ن ر كلكا شرك دكت

 ٢١٦ :ةرقبلا } |

 ٦٦ :ءاسنلا ممنيزيقالر٤ ولعَف ام مكرد نم أ اوجرخا وأ كشن أولُسقآ نآ مهتَلَع اتبتكاتأوتو |

 ٢٨ :ماعنالا هي تعار ملاوعلا اودرو ل ا

2 & `\ ن
 

 ٩٦ :فارعالا « يضزلاو زمتلانت يكرب مهتتعاتحتقل اوقتاو اوثماء مرشلا َلَهأَ 21

 ٦١ :ةدئاملا مهلتزأ تخت نيو رهق نم اونكمت مهر ني مهتلإ دنأ امو ليجنإلاو ةلا اوماقأ مهتالو ل !

 ٧ :ماعنالا « (©) ةمرح الرآتمم نر اهرتكيلا لاقت مهيرتأب رمست ساق ىف ابتككبتع نزوو {

 74 ول م

 ٧ :ماعنال ١ (2) ئ . س اًلإآَدك نإ ورتكلا ا َلاَقَل م م نأي ُهوُسَمَلق ُوُسملَك ة رساَطرق ىف ابنككتلَع اكرول

 ٨ :ماعنالا © دورمن ال كش عي مكل شل انتم تزنأ وت زول

 ١ :ماعنالا () وتينب مهتتع اتسبنََو المي ُهتلمجَلاكتم هتنت ولو ا

 03 ةيفخم مرق نت زب انصتأ تركش انتإاولاق ( ةوخرمي هباون متلا نم اباب ميتتع اتحتزتو » |
 ٥ ۔ ١٤ :رجحلا ( ا

 نكنل ءآكي دأ الإ انمزم ارئاكات نف ون لم رتعارتحر قزنارهمتو ةكيتملا متر آتزت اتوت ,

   ١١١ :ماعنالا ه () دولَهَي مُهَرََخح
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٣٩٢ 

 ٢٣ :لافنالا (ا& ے تروش 7 مُخَتأرلوتل ممع :هعستو ةبعت هعستلا 7 7 {
 ۔۔۔. ۔۔ ل

 ٥٢ ۔ ٥١ :هط « ( ىتنياَلَرْقَر لال تِكف ت ةنياهُشني لتق لرألآ نوثلآلانامم لاق > .

 ١٨٧ :فارعالا وه ال ابقل امذَغاَل قر دنياهشلياتإ زئاهسزم دأ ةقلاع دنرت »

 ؛٨ :فارعالا المي يرملا تي ) ا

 ٥١ - ٥٢ :تافاصلا ه ( َمقِنَمنانيَ ةنءألرثب(قل ةيتف ةاكزبمئنيزبات لات >

 ٧٧ :فرخزلا ه (©) رثكت ركنتا كرات يتي ثيك أتناتو ل |

 ١٠٨ :نونمزملاه () نونيَكت الو ايهايثتننلَق ) |

 ٥٠ :ىروشلا كنت

 نآو املس ۔هيذزتي زكام هئاياركرشت نأو تحن ريتب تبلاو مثإلاو لكبامرامتي رمع ام تمنرتلا ور مرح امترزف ل
 ٣٢ 7 . ل ا وقت

 ١٠١ :فاقحالاه يقي لَع ليرتن ةهاع دَتَر ل

 ٢٩ :ميهاربإ (؟ ارتلا رقيراكترتشصت تمج )

 ٩٢ :ءاسنلا اهؤاديحُمَتَكَج هواَرَجَت اًدَمَعَتُماتمؤُم لشي نمو

 ١٦٢ :ةنحتمملا هئا َنفَرفعَتَسارَرهَعياَم ل

  
 نأو ادس ۔ويذتي رام هقلياركرشت نآو كنآ ريتي تبلاو متاو لكبامواني رمعا موقلاو مع حاتا {

   ٣٢ :فارعالا (6) ةونتمت الام تال اولوقت
  

  
| 
!   

 ٩١ :ءاسنلا اهناوثكزأ ةتنفلآ لرارذزام لكل

 ٢٩ :ميهاربإ () يهلا ةهج )»

 ٩٢ :ءاسنلا ُمَتَهَج فت اًدَمَحَتُماَكمَوُم لْشَقَي نمو

 ١٨ :رمزلاه ةتسل َبوميَتَمت وقلادوُعمَتنَي لأ ل

 ٨٢ :ءاسنلا متم ت ملآ ةميمل مهنم - لونلا ليُودَروَلَو ل

 ٦ :ةدئاملا نتبمكنا قر مئكتمتآو مكيموةزب اوخحتماو قفارملا لإ مكيدتأو مكوج اوثيغات» ا

     ٦٠ :ةبوتلا « ا اهنع ليسلا نيكسملاو هةرقشلل ثَتَدَملااَمتلل !
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 ٧ج يليلخلا ققحملا ةبوجأ

 ۔ ..

  

  

  

  

  

    
 



 سرهفلا ٩٢

  

 ے 2 ى 2 2,( م. ٠.2 ح 22 ے و 2 ك

 ١٠٨ ىيتاأوتيزأ رثت نأ لإ عضرلا ضف ةّميرقَرنهف تضرف دقو هوت نأ لق نمَنُهوُمَتَْلَط نإو )ل 2م .ه ك "۔ .؟ ۔ي,.ث :رح ج ۔.ح 2 ث ۔ حو ع - 0 2 د

 ٢٢٣٧ :ةرقبلاه حالا ةَدَقُع .وديا
- - 

 ٢٢٣٢ | ١٠٨ :ةرقبلا َتيَد لثم ثراولا لعو ل |

 ٢٢٢ . ١٠٨ :ةرقبلاه يوتلي ةوك شتير هل دوللا

 ١٤٥ ٠٨ :ماعنألا « همحي وِعاَط لع امرحم لإ ىوأآم يفذجآ ال ر 2 22 2 م, م ص . 5 م وم ےررع

  

١ 

  

-
 ٠ 

 ره

27 
 ١٨٥ :ةرقبلا َرَمأ ماحأنَمةَدمَقرَمَس لَع وأ اسيم داك نمو ةمل رها مكنم دت نمتلا

 ١٩٦ | ١٠٩ :ةرقبلا يمأ ةَتَدَصؤأ رايم ن ةيذيت ويت نت ىنآ :وي زآ اتير مكنم اكرت ل .

 ١٨٤ ( ١١٠ :ةرقبلا مكَربعاوموست نأر]ل .

 ١٨٥ / ١١٠ :ةرقبلا « ٌناَهَرَمنا دف لزنأ ئزآآ دامر زهت

 ٧ | _ ١١٠ :نارمع لآ « ۔وپ انما ةي رتياف ةرحلاو هن اي :هليوأت مياتلا
 11 ١ :يرتنام اذغأتنا :كشا زالر س سيرلا لع الو ةرح ميقلا لع الو مح ينقلا لتلا

 مكيوجب ني اولك ات نا مكييفنا حلعالو جرح ضيرملا لعالو جرع جرعالا ىلعالو جرح مخت ل

 ٦١ :رونلا مكنولش ز ميمت م رآ مهحاورا
 ١٧٧ ١٦ :ةرقبلا برتملاو قرملا لمق مُكمموجَو ولو نأ يلارب ل ا م ٠ رمه مم ه م .ه ےمم مك ا

 ١ ؟ 22 ۔. & .. ۔ .۔۔ .< . ,م ؟ 2 بم ص , 2
 ٨٥ ٩ ١ ١ :ءارسإلا :9 اليلق الإ وليلا نم رّشيتوأ و قر رصأ نم غول لق حورلا نع تنتولتتو { ¡

 ٣٢٣ ١٢٠ ٠‘تلصف ةعملتشلا-۔م .:ا لاك<اكلصك ةامح هيآ .1اام .مالي 4ےرتك مر |
 :تلصف :ملّسلانم ىنتإلاقو احلص َلمَعَو هنا ىلإ اعد نمم الوف نحَحا نَمَو

 ١٥٦ ١٢٠ :ةرقبلاهم مكيكذآ فوزنات ل

 3 ١٤١ - ١٤٢ :تافاصلاه (ة)ةيمرممو ثولت ةتلات () تيضحنئلاني داكن مات )ل ا

 ١١٢ ٣٠ :دوه زاتلا مُكَتَستَارنتَع تيلا لرارنكتالت » ا

 ١٤١ - ١٤٢ . ١٣١ :تافاصلا (©)ةيئرممو ثوملا ةتنا () ةيضحننلادي داكت ممت { ا

  

 ١٧ ١٣١ :ةدجسلا (©) هنم اثاگامي ةرج معأ ةرق نم متك فنأ ت ىسقت ملعت اق { ا  

 2ِ م .< مر م + مي .م .و موس

 ٢٧ ٥ :مورلا هتتَع ترمأ رُهَو دين مث قلحلا ادل |
 .4 ح 2 ا

 ١٩ ١٣٧ :ءايبنالاه هتدابع نَع ةيركلا

 ١١ ٣٧ :ىروشلا( يتلا عييتلا رعو ت يتكن
       سف

  

  

 ١ ۔ ۔ ا

  

  

  

  

  

  

  

  

      
   



 ٧ج يليلخلا ققحملا ةبوجأ ن

  

  
      

  7٦:لحنلا هارت متي مكياتو ٥٢ ١٣٨

 _ :رمقلا )مار نأ الال ا ٤٦ 7

 . :ديدحلا هلأ رگزل مولن عت ن نآارثمام بل رايملا ١٦١ ١٥٣

 : :ق رجشلاو ٠؛ | ١٥٥

 _ :روطلا (©يججتارتنت» ا ٤٩ ١٥٥

 :فيكلا ملاو ةنيقل تييح نت نَع ىلتت الف الف ىنتتتاإق ل ٧٠ ١٨٦

 :ءارسإلا ينمل _ نامرشلا َنملزَنَو ل ا ٨٢ ٠٩٢

 | :رشحلا « نتيإلاي انوقبس يدت ايتخلرراكت زيف انبر ك ترولرثت مهيتب ني رئاج يآو ل ١٠ ٩٥

 ] :مجنلا « (؟ ىتمامالي ينإل رتل نآل ٢٩ 1٩٥

 :تلصفه ىعَع رتهتتع ومو رقو موناتاع ف نمزب ال كيتأرثاكير ىت اونما كيآيرُم زث ل ٤ ؛ ٢٠٥
 :ءارسإلاه (؟)الييت لمالا ركاف رمت مآ .وذنم ىف تاكنمو ٧٢ ٢٠٥

  9:رفاغ ( © غيل ١٨ ٢٠٥

 :ميرحتلا ممت ذلأو نفسل راَتكلا دهج نلا اامبأيل ا ٩ ٢١

 :ةرقبلا نكسل :ت ةتاكيانكت ن ىمر كل ةزكومو لاتقلا مكتتَع بيك إ ٢١٦ ٢١٢

 ةوُمتفنالَو ىتنا يملدتَع ةيآلاو يقالا غتمزف بيرقل كرتترتل ةل آلوت زاتيلآاتنتَع تبتك رلاتر الاقو )ل ٢١٢

 | الييق ٢ :ءاسنلا ٧٧

 { :ءاسنلا « (©) اًكيمَج اونا وأ تامث رزقنات مكرد اوذخ اونما« نلأ اهماي ٧١١ ٢١٢

 :ةبوتلا هللا لييس ف مُكيشنأل مكيومأب ارثهنججي الاتێت انات ابزفنال ٤١ ٢١٢

 | { :نارمع لآ « ) كوخيتن مكنحت هتنت اومتأو اوطياتو اوئباصواأديضآ ا انما يدلا اهأ ٢٠٠ ٢١٢

 :ةبوتلا هَتآاكمكتوأينتيامك ككتسخن اي ٢٦ ٢١٢

 :ةرقبلا ه مهون نار ا ١٩١ ٢١٢

 :ةرقبلا ( ؤتيَتبَتنَلاَنا ليس ف اوثتت ت ١٩٠ ٢١٢

       » ةزيحتاي رّشيضتأ ضيألا لارشتان رقا ريع ف ايئخنا كل ليم ادإ كلام ارهام يذلا اكتأتي ٣



 ٣٩ ۔ ٣٨ :ةبوتلا }3 ريرق ,تت م لكك لع هتارائيَع هررم الر مكرت وق لدتتتو امب

 2 ٢ نيتلا ةناو حمشنأو هلزنأر ارثهجت نأ رخلا رزيلاو هقلي كوئمزي دلا تئنزتتال ]
 ء ى .م, رص .م 2 .ع ي ۔ ,؟ 7٨ .ع وم

 ه ٥١ رذب 7 يف تمت رهنولف تاتزآو رخآلا موتو هتني 27 السزلاكنِزَتَتَاَمتإ .

 يفكلا ةممتم كرو ارتس تنيلف الآ ييتتالو نتنا رفنت مفلل ا ا َرَتَهج :اله َلنَدَت & 2 صس . ے ء ۔إإ ٠
 ٤٩ :ةبوتلا م

 ۔ ۔_ ۔ ۔ے۔ہےہ ۔۔۔۔۔ہ

 ه مكني ترأ ترزأ هنا هَناْمَلَتي دم اس مكيب ,اعذكم كت رلثتلآ :اصذأ داومَعاَل {

 ٦٢ :رونلا 4 اع مهيز نف منييت نآ هرت نَعةشلاَب َيلأرَدَحَلت
 هدرت < ع ميقن ادمريال وللا لومم . ر نع أ م هلع نأ بارت 1 آي رسلرع نمو ٍةَيِدَمْلا له

 انصح اجل ةنأ مكيب اويل نإق درمتت وأ ممتي ريي يأب يلؤأ ررق ك َدوَعَُئَس بعكلا نم لعشن ط ٦

 ١٦١ :حتفلاه (ة)اميلائاتَعَرك بذعي لت نيت معيو امك اولوت انكاوتتنلو

:: 
 ٩١ :تارجحلا( يطيقتلا ث هما ةراوطيقأو لدملاي اتتت ارميِسأَت ت نإ تام نإَت |

 :بوتلا يزلا ارتم ةما مهن وتزي لكنيرتتالؤنةئاكازونصيةرئمؤنلا اا ا
 ! ١٦٢

 1 ا مكنت نكت ن نإر نت ام ارقي ريا اع هئات ر مكنت كم ناق نإن ات اًئَمَع . اًمَمَع مكيف ترآ مع 215 و مكنعل هلامع ر زا نكا »

 أ

 ٦٦ :لافنالا ( ييسَصل : يربَصل لآم ََم هنأو ه هللآ نذإي نيملأ اوغب ! !

 ے هم س مص .ح س ُ .و ےس۔ ري كم

 ؛٢ :لافنالا رتملا ي رثعتو رشنتل اييك مكارتت ا
 ورس م ۔ ه ا

 أر هتني مهَترَرَي ةزؤاك نأووتاريك ف يتن ةئداَتَتَتلا رِمَتَكف ى ةياَء مكل داًكدق { |
| 

 4 و د م ه.ر؟2
 ١٣ :نارمع لآ هك كت 5 نم ورت دنوب لاو ن ١

  

خ

 

 س م مم يكم م مس حم مم ي۔ حرم رس آ ى - اي هل و هہم و ث ه م ,2 و مم

 هلوسرو ولي اوحصن اذإ جرح تروثفنيام توثجمال تردزآا لَعاَلَيىَصرتلا لَعالَو ءاصعضلا لَع تل {

 ٩١ :ةبوتلا ٤ © ءررزوفعةقاو ليبح نم تيزيختلالع ,

  

  

 ُ ن    

 لم 77 .2 2م م. <۔وو ]م ه. عم مم ء ا

 ١٧ :حتفلا جرع ضيرمل َلَعاَرعَرَح جيتخلالعالو جرح قلاع رتل ل ا
 )٨١(. ةيآلا :ةبوتلا « رح ےرورثيبام كتوثجيال تيزلا عالت ا

 اتح % مكبزكي ةب ابئت 312 ؟ه١ ليلق 7 خآلا يف اكتألأ ةويكلا غتَم امف ةرخا ري اتلا

 ا _-

    

٩٥ 

٢١٢ 

٢١٤ 

 آ!

٢٧١٤ 

٢٦ 

٢١٦ 

٢١٨ 

٢١٨ 

٢١٨     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 



 آل

 ةر يلا زعالر) ا |

 ٩٦ :ةبوتلا ( ©)َنوقباَم ادثميالأ ارح

 ٩١٥ :ءاسنلا } رشلا لؤأريع

 رفني مه مكتتبتةل الاتق متعتزت اولاق اوختنآوآوماريبع ناريت ازتامت منم ليقو اوتا ن ةلاتن ) 4

 ١٦٧ :نارمع ع نبإلا مهنم ترقأ ذمو |

 ٢٥٠ :ةرقبلا ‘ شلا تدحت يغبي مهم راتلأ _

 ٤٢ :ةبوتلا ةقشلا مهنع تدعب كلو 1 اكياق ارَقَسَو ابرق اسرع اكول

 ١٩٥ :ةرقبلاةكمبتأ لكرلا 5
 ٨٨ - تش . ىت لكل

 تروشتمتت زشنكنإ مكلت مكلت رتآلييس ف مكيشنأت مكيقمأي ادثهجت الاتنت ناتخ ابزنآ]ل

 ٤١ :ةبوتلا ( (م)

 مكيشنأر كيؤمأيوتاريع ف ةرديتتريوشتروتاب دز (آ يلأ باع نت ركييت ززع كلذازمارنتاء برلاب ل
 ١١ ۔ ١٠ :فصلا « ()ةيتتت متكنيزكل رع ريد

 مه كييتؤأي ث بَتلا نك كيتؤأو تهيشت ريلكنأي اشه مم اما يلاو لشلا يكل /
 ٨٨ :ةبوتلا () ةرخيفملا

  
  

 د م ے ےہ

 اوئهنتال اولاقو هقلاليبع ف مهيشآت يرنأب اوثهنج نآ اركو هقلا روشر تنغ مهدعتمي تثلَملا رت 5٦
 ٨١ :ةبوتلا « () َدوُهَتنَي ارئاكولارح دنأ رَتَهج زا زف رملا ف

 ٢٠ :ةبوتلا ه ٢ ةيقلا ده كيتوأت هقلآدنم ةبرت ملعأ مميشنأت مرتأيرتا ليع ف ادثمهك هزجاع ارنما2 ينلا ]

 ًوئقََق هقايس يف ےروتيتن ةَتصلا هت تي مقؤنأو مهنأ رهتشأ بيمؤنلا م كتفلا ةهئاةرإل ا
 ١١١ :ةبوتلا ولتق

 رينتلاعت نكت اتزد ارلاكو مهنم لتلا اوأزأ كتدتتتا لور ع ارئهجت هتأي انملع نأ روش ترنأ ااو »
 ٨٧ ۔ ٨٦ :ةبوتلا « (ل ےروُمتتيا :ن ي اونوكي نأي اوشر م

 ميث لع ةت عبطو فارخلا ععاذركت كي اوشر هايأ مغر كتؤدتتنت ذلازعلييتلاامتب» |
 نيتنا انات دق مكت تيون نل انذتنتال تل :دن ن |

  

    

"] 

    

٢١٨ 

٢٢٢ 

٢٦٢٤ 

٢٦٢٤ 

٢٣٠ 

٢٣٢ 

٢٣٢ 

٢٣٢ 

٢٣٣ 

٢٣٢ 

٢٣٣ 

٢٣٢ 

٢٣٤ 

٢٢٣٤ 

٢٢٤ 

 ٧ج يليلخلا ققحملا ةبوجأ

_ 

  



 سرهفلا

 زم كنت دمت لام ينع لإكرذزث م كلوسرو مكلمع ةقاىرمر ميانلا

 :ئه رهامو شخي هتنت اضرأ تع اوضرتتي موي دثتق درمت قلي ةرشيتتم © ةلت
 ٩٥ ۔ ٩٢ :ةيوتلا ( (©) ےوبريكيازاكاتيآرَج

 ١١١ :ةبوتلا ةلاهل أب موتأ ر مهَسشنأ ےريمؤُملا ترم ىرت 1(

 ٤١ :ةبوتلا را ليبس مكيل مكيتأي ارثهجت الاتنر اناتخ ايزفنأ) ¡

 ١١ :فصلاه مكيشنآر ركينأي وتار ف ةئيل ¡

 1 تلاتتتااتلتتل ارو
 : ز ؤ ا

 ؛٢ :ةبوتلا « () ےبيذكلا رمتو اردص ك دس بزلا كنت تبب قح رمت تز مل كدنع :ه |

 :ةبوتلا « نبزلا ف ارُهَتَقَنَل ةتبآط مهي ةرو لكنمرَتَتالْزلن ةناك اوهني َدونموُملا اكاو
 ١٦٦ ا

 مكيشنأو ركيؤنأهلالييت ف ردير لوسرو ونايم () ملأ ياع تت ركيش .ررحت لع ز كلذازهارنماء تلام ب
 ١٠ - ١١ :فصلا ٨ ( تلت مكنإ ركلرع رك

 ١٦٧ :نارمع لآ ب اوُحَف وعفرا == |

  

 ٢١ :لمنلا « ) زميث نطنُشي وي يتأَتوآدَتَحزاَأل وآاييك اب

 م مم

 ١٧ :حتفلا رع ِضيرتلالَعاَلَوعَرَح جتلا لَع الو جمَرَح كلال {

 ٢٨ :دمحم ھ رهلا لييح ىف اوثفنتل كوعتت ءالؤه زئلا»

 ٢٦ - ٢٧ :دمحم ( (8) ركننتتآ عرفت اولنت مكيحي اكونكتتتتنإ () مكنوت :مكلتبالز) ا

 ٩ :ءاسنلا دكي رتكلاينأو للئارئيهأو]ل ا |

 (© ليسولا متي هقاتبنَح اولكو اكير مهارق مهوت مكل اثمجج تق اتلا ة اتلا مهك تاق ةيلآ _
 .م وحم حم ۔ م ُ ۔۔ے۔ مم وم_ .و. ۔هس .ےم هللآ مه . مه اُاَتن

 ١٧٢ :نارمع لآ « (؟ ميظع شت وذهتاووقاتوشياوغعبتاو وس مهتسمت مك لتو رتل نت ةمي اولقن |
 -١٧٤ ز

  

 مهل لات ترلا(المظَع جناوقتاو مهنم اوئسحآ مزلي رقنا مهباصأ آم دسب لريم لونتلآو هي اوباجتسا ييلا ز .اذ ۔ ٤ .م ؟ اةَكَكا .و !2- .ك .مم و ,م 2 إو, 2 ۔ے ث گ

 :نارمع لآ ( (©)ليحرتا متنكةقأاتبسَح اولاقو امير مهداق مهوَكَحَت مكل اوعمج د مالآ دي سالا
 ١٧٣ ۔ : ١٧٦

  

 ٥٩ :ءاسنلا 1 لوسرلاو هلا لإ إ هوَدرق درق وىم ىف عر ن رتنا  

٣٩٧ 

٢٣٦ 

٢٤٣ 

٢٥٤ 

٢٥٤ 

٢٥٨     

 ۔۔ے۔۔سح ۔ ۔۔۔۔۔م۔.۔۔۔.۔م۔>۔_ _ .
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 ٣٩٨
 ج ليلخلا ققحملا ةبوجأ

      

  

  

  

 7 " ذلا ( [ :2 .رتألالئأكإت»ل ا

 7 | ٢٢ :فرخزلا زلا 9 كتنر ع ا 6 :ذو انإ !>

 ٦٩ 1 ٢٦٦ :توبكنعلا مهت اتيف اوثهنج يبلك {.

 ا ١٨٥ :ةرقبلا رنئلآمحي :ت

 ٨٦ ٢٦٤ :فرخزلا « © ةرشتتت مم حلي دنم الإ ٠

 ٢٨٢ 1 ٢٦ :ةرقبلا لذصتإ ثيك مكنيب ثيلو إل |

 ٢٦٤ | ه انباترك الآ قدأو ةدجم موقأو هقادنع صقأ مكية .ريج كا اييكنذت اينع هربكت - «

 ٧ [[ . _ :ءاسنلا :رت كلما كلم انتانإل

 ١٨٩ - ٢٨٧ :ةرقبلا جحلاو يالل ثيقَم هلف ُ ةامألارع كناك 3

 ١٦ . ٢٨٧ :ءارسإلا ( اليينت اليصفت ُهَتلَضَفوىَت زو باو لادع اوملعو { ا

 .., ح . ٢٦ :سنويه اتم أن يا |

 .. 1 ٢٧ :ةبوتلا .شر لع ةق لات ةرثخارنكتيالائتجأو ا

 ١١٢ 1 . | ٢ :دوه ه اتلا = َييلا ! ليانكرتالو { ا (

 ٧٢ ٣٣١ :ءارسإلاه ُرَعاَتتَع كتفت تنترآتتآ تيلايع كتوثيقلائاكديت 3 ا

 ٧٤ ٢ :ءارسإلا ( الي ابم زهتلإ كت َتدكدقل كتنبتنأ الولو » ا

 ٧٥ ٢ :ءارسإلا (©) ايىيتانتَعكلدَيالمث تامملا مضو ةربجلا كمض كتفدأل إ > |

 ١٢ ٣٢ :ابس ( زركلا كيام نيي »

 ٢٤ ٢٣٢ :مهارا( اكوشحالرئا تتيارثشت نإل ا |

 ٤١ ٣ :دعرلا امنارل ني ابش تنكل نلتاتأ انرب متأ ا

 - ٢٥ :ةدئاملا ىنأو هات ىبتكت 713

 - :ءارشل ( يكادوتمةتزرت5)
       ٧٤ ٢٣٧ :ناقرفلا 4 © اًماَمي كرقن مللاَتلصَجو و عأ ةش - تلا نيات بَاَبَ ر |



 سرهفلا

 ۔۔_۔.۔.۔,

.4   

 .رهم م

 إ َعاَطَتَسانَم نم تيل اح جح سيانلا ًَلَع لو {

 ٢ :رثوكلا « ( ز

 يدحيدتلاأأيصو نيأرثتاع يل
 رآ ف ث ووس رد 2 2ٍ ر

  

 .ء ؟ ك

 رخاو
 م ےص

 لصن {
 د

2 

 ٩٧ :نا رمع لآ ١ 4 ا اليس هيل
 ز مم م ص ص ى

 .مم ےم . ۔ مصصم

 رهنفلختسل ي

 ٠٥ :رونلا ادت
 ١٣٢ :ماعنالا انيع اًتِتتنَجَرَد = 3

 ے۔ ميك م 2 مم < ص - .وه مم

 اكيجَر اوفع هللا ناكوونالع هرجآ عقَرَدَمَن تون هكردي مف هيوشتو رقا لإ طياهم ۔هينت أم جت نمو
 _ :ىرولا ١١

٠١٠٠ .0 

 ح

 هلتقي كيلأ تننتنامك نألا

 ۔ ..

{   

 آ

٤٠ 

٣٤٣ 

٣٤٨ 

٣٤٨ 

٥   





 يليلخلا ققحملا ةبوجأ

 ا ثي داح هل س رهف
   





 ثيداحألا سرهف

 ةنجلا ي ق ةحلطو 6 ةنجلا ف لعو ةنجلا ف ناثعو ةنجلا ف رمعو ةنجلا ف ركب وبأ وبا ا

 ةنجلا ا ي حارجل ١.٠ نب ةديبع وبأو ةنحل ١ ف ديز نب ديعسو

 مكتالص اومتأ (

 ` يلع ةملظم دحال لع امو هللا ىقلأ نأ بحأ .

 ۔۔۔ ۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔ . ۔۔ہ .۔۔۔۔ ۔۔۔۔ ۔۔ے م ۔ .۔ م

  

 ةملظم دحأل يلع امو هللا ىقلأ نأ بحأ .
 ۔۔ مم ۔ - ۔ ۔۔۔۔ ۔۔۔ _ ۔ _ ۔.

 هب هدهشت يريغ تدجو الأ كملظ لع يندهشت تببحأ

 _ . ۔۔۔۔۔_ ۔۔ ۔ے ۔. ۔۔۔۔_۔۔۔<س-ه

  

 ةمحر يأرلا ف يتمأ فالتخا

 نبالا تانبو تانبلا دنع تابصع تاوخالا

 : نونقوم متناو هللا اوع هال ال لفاغ ب بلق ن نم ءاعدلا بيجتسيال لاعت هللاو ةباجإلاب ن تزأو هللا ا دا

 .. مقأف تنذأ اذإ ا |

 هيف ايب فلت نهرلا فلت اذإ
  

 هيف ايب فلت نهرلا فلت اذإ .
 ۔ے ۔ ۔۔ ۔۔ہے۔ا ۔۔. ۔۔۔ہ۔۔۔ہ م ۔۔۔ ۔ ۔ ۔۔۔ ۔۔

 ةعفش الف ررضلا فرصو دودحلا تبرض اذإ .

 ...ريكنلا يناثلاو ركلا ؟ لاقي ناقرزأ نادوسأ ناكلم هاتأ تيملا ربق اذإ |

 ةلفان ايكل اهالعجاو سانلا عم ايلصف ايكلاحر يف ايتيلص دق ايتنك اذإ .

 دلو وأ هب عفتني ملع وأ ةيراج ةقدص :ثالث نم الإ هلمع عطقنا مدآ نبا تام اذإ :

 هل وعدي حلاص |

 ردمو رجحو رجش لك دنع ىلاعت هللا اوركذا

 افيعض كارأ ا
   س

 ةنجلا ف صاقو يبأ نب دعسو ةنجلا يف فوع نب نمحرلادبعو ةنجلا ي ريبزلاو

 س ۔۔۔۔۔۔ ۔. ۔۔۔۔۔ ۔ے۔ہ ۔۔. ۔

    

٤.٠٢ 

٢٨٣ 

١٧٩ 

٨ 
٦٨ 

٣٤٤ 

٥٨ ٢ 

١١٧ 

٣     ١٦٠0٢ |   

  

  

  

  

  

  



.٤ 

 هل , رهف ف اتاوم اهنم اي ايحا ن نمف هلل ا رفرالا ا ا
 ۔ ۔۔۔ح ۔۔_ ۔ ۔۔۔۔_ _ ۔.

 تاهمالا مادقأ تحت ةنجلا نإف دعقاف تبأ نإف اذاتسا

 ةنومضم ةيراع داهجلل اعورد ةت ي يبنلا راعتسا

 كوتفأو كوتفأ نإو ةصباو اي كبلق تفتسا .

 كوتفأو كوتفأ نإو ةصباو اي كبلق تفتسا . !

 كوتفأو كوتفأ نإو ةصباو اي كبلق تفتسا ا

 كوتفأو كوتفأ ناو ةصباو اي هبلق تفتسا ¡

 ا
 ١
 ا
! 

 هلوسرو هللا لبع ينأ دهشا ا

 متيدتها متيدتقا مهياب اب موجنلاك يباحصأ
  

 متيدتها متيدنقا ميب موجنلاك يباحصأ |
 متيدتها متيدتقا مهيأب موجنلاك يباحصأ ا

 ءيش لك كعطي هللا عطأ

 كتبوقع نم كتافاعمب ذوعأو ،كتمقن نم كوفعب ذوعأو كطخس نم كاضرب ذوعأ |

 ،©كتبوقع نم كتافاعمبو ؤكتمقن نم كوفعب ذوعأو كطخس نم كاضرب ذوعأ

 كنم كبو

 كتبوقع نم كتافاعمبو ‘كتمقن نم كوفعبو ؤ كطخس نم كاضرب ذوعأ

 لبج نب ذاعم مارحلاو لالحلاب مكملعأو ،ديز كضرفآ

 اوباحت مكنيب اميف مالسلا اوشفأ

 مالسلا اوشنأ

  
 اهتقو لوال ةالصلا لامعالا لضفأ

           اهبحاص اهيلع لتقي رئاج ناطلس دنع لاقت قح ةملك داهجلا لضفأ ا
٢٥٧ 

٦١ 

٢٥٨ 

٩٥ 

٣٣٦ 

٩٠ 

٣٨٢ 

٣٨٤ 

٢٥٩ 

٢٦٧ 

٢٧٣ 

١٩ 

٢١١   

  

  



 ثيداحألا سرهف

 ۔۔_۔۔۔۔۔۔۔ے۔ہ ...

 اهبحاص اهيلع لتقي رئاج ناطلس دنع لاقت قح ةملك داهجلا لضنأ ا

 جنناو جملا جحلا لضن
 تضاف ثيح داسجأل !اورقا

 _ ۔ ۔ . ۔ ۔. ۔ ۔ ۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔ہ۔۔

 ةقيلطت اهقلطو ةقيدحلا لبقا

 - اهحكانو ةميهبلا اولتقا

 اهوءرقاف اهومتبتك اذإو اهوبتك

 هلبلا ةنجلا لهأ رثكأ

 ؟اهب عفتتت لاصخ ثالث كملعأ الا .

 ةوهشب لهس رانلا نإو الأ ،ةوبرب نزح ةنجلا نإ الأ .

 هيف عقي نأ كشوي ىمحلا لوح ىعر نمو همراحم هنا ىحو ىمح ءيش لكل نإ الا |

 هيف عقي نأ كشوأ ىمحلا لوح ىعر نمو همراحم هللا ىحو ىمح ءيش لكل نإ الا .

 ثراول ةيصوالالا

 يدلب يفاذه يرهش يف اذه يموي ةمرحك مارح مكيلع مكلاومأو مكءامد نإو ال ا
 تغلب له مهللا تغلب له مهللا ءاهقحب الإ اذه ا

 عقي نأ كشوأ ىمحلا لوح ىعر نمو همراحم هللا ىمح نإو ىمح كلم لكل نإو الأ |
 هيف ا

 ةنحلا الإ هل ءازج ال روربملا ججحلا |

 نايضلاب جارخلا ا

 ىلع ربصي الو سانلا طلاخي ال يذلا نم ريخ مهاذأ ىلع ربصيو سانلا طلاخي يذلا

 مهاذأ |

 .اهب الوتقم سبقم دجو امل ءابق لهأ ةي يبنلا همزلأ (

       يلابأ الو رانلا هتلخدأ ايهنم ءيش يف ينعزان نمف ،يرازإ ةمظعلاو ،يثادر ءايربكلا |
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٤٠٦ 

 هرادج لع ةب هبشخ خ لعج نأ نع هراج .مهدح عنمي ل نأ ةن نت ت يبلا رمأ .

 مهوتع ردق لع سانل ملكأ نأ ترمأ ا

 درو اك يتيب ينعسيو اس كسمأ

 صس ۔ ۔ ۔.۔ ۔۔ ۔۔۔ ۔ ۔۔ _

 ةنسح كلف تأطخأ نإو تانسح > رشع كلف اذ تبصأ نإ

 رقفلا فاختو ىنغلا وجرت حيحش حيحص تنآو قدصتت نأ ةقدصلا ملا لضنأ نإ .

 هل رهن اتاوم اب ايح نمف هلل ضرال نا

 دابعلا قوقح نم الإ يزجت ةبوتلا نإ |
 ۔ ا۔۔۔۔۔ ۔۔۔ج۔۔۔۔۔۔ےہ ۔ ۔۔ _ ۔. ۔۔۔۔ ۔ _ ۔. ۔ ۔ے _ .۔۔. ۔

 تاوهشلاب رانلا تفحو و 6هراكلملاب تقح ةنحلا , !

 ةنجلا هأ بابش اديس نيسحلاو نسحلا نأ

 كلت ةربقم نع باذعلا عفري ىلاعت هللا نإف ةيرق ةربقم ىلع رم .اذإ ملعتملا وأ ملاعلا نإ :

 اموي نيعبرأ ةيرقلا

 ١ ۔۔۔س ۔۔۔_سم ۔۔۔.۔ ۔. ۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔ ۔ ۔سہ ۔۔ ۔ ۔۔ہ

 رانلا يف ه هسفن فن لت اقلا آ

 ىنمتو اهاوه هسفن عبتأ نم زجاعلاو ،توملا دعب امل لمعو هسفن ناد نم .ريكلا ا |

 ينامالا ا هللا اىلع |

 كدلو رافغتساب :لاقيف ؟اذه يل ىنأ :لوقيف ةنجلا يف دبعلل ) ةجردلا عفري لاعت هللا نإ ا

 كل ¡

 ثراول ةيصوال الأ هقح قح يذ لك طعأ ل دق هللا 7
 .۔۔_ ۔۔۔ ۔-۔۔۔ح ۔۔۔ے۔ ۔۔ےہ ۔۔_۔د.

 ثراول ةيصو ال الأ هقح قح يذ لك ىطعأ دق هللا نإ |

 اذك بنذو اذك بنذ فرعتأ :لوقيو هرتسيو هفتك هيلع عضيف نمؤملا دبعلا يندي هلا نإ

 :ىلاعت هللا لوقيف كلهي دق هنأ هسفن يف ىأرو ،هبونذب هررق ىتحبر يأ .معن :لوقيف
 رافكلا امأو ،هتانسح باتك ىطعيف مويلا كل اهرفغأ انأو ،ايندلا يف كل اهترتس

   هللا ةنعل الا مهبر ىلع اوبذك نيذلا ءالؤه قئالخلا سوؤر ىلع : ىدانيف نوقفانملا ا
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 ثيداحألا سرهف

 _ آ

 نيبذاكلا لع ا

 افلس ذخأ دق ةي يبنلا نأ

 ةدلج نينايث رمخلا ىلع دح دق ةي يبنلا نإ

 (ةعتملا) اهنع ىهن دق ليي يبنلا نأ

 ةبانج ةرعش لك تحت نإ .

 كاري هنإف هارت نكت مل نإف ،هارت كنأك هللا دبعت نأ .

 هتنج مهلخدي نأ هيلع مهقحو هوصعي الو هوعيطي نأ هدابع ىلع هللا قح نإ :

 هل باجتسي ارفاك ناك نإو مولظملا ةوعد نإ _

 ءاضقلاب ىلوأ هللا نيد نإ .

 رسع هيف سيل رسي هللا نيد نإ

 تي يبنلا نع ثيدحلا يف تباثلا وهو هدي ي مب ىلوأ ديلا اذ نأ ;
 س

 ارفص امهدري نأ هيدي عفر اذإ هدبع نم يحتسي ميرك يبح مكبر نإ

  

 رفس الو رضح يف برغملا ةنس كرت ام ةي هللا لوسر نأ

 بسحأ اميف - هيلع هللا تاولص لاقف اليتق ةأرما دجو قدنخلا موي ةي هللا لوسر نأ

 ملو بيبحلا تكسف لاتقلاب ينتأدب اهتلتق انأ :نيملسملا ضعب لاقف ؟هذه لتق نم:= ,

 ردقلا ضرألا يف هللا رس نإ
 _ ه

 نإ :ةباحصلا هل لاقف ةفرشملا ةبعكلا يف يتلا لاومألا ذخأب مه باطخلا نب رمع نأ ا
3 

 كنم جوحأ اوناك دقو ركبوبأ الو اهيلإ هدي دمي ل يي هللا لوسر |

 ةنجلا لهأ ءاسن ةديس ةمطاف نأ ا

 اي وه نمل :هل ليقف ءارمح ةتوقاي يف ءارضخ ةدرمز يف ءاضيب ةرد نم ارصق ةنجلا يف نإ (

       معطأو مالسلا ىشفأو مالكلا باطأ نمل :لاقف ؟ملسو كيلع هللا ىلص هللا لوسر :

٤.٠٧ 
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 ۔۔۔۔۔۔ ۔ہہ ۔ ۔۔ ۔۔۔. ۔
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٤٠٨ 

 هللا لوسر اي اذه قيطي نمو :ليقف ماين سانلاو ليللاب لصو مايصلا ماداو :ماعطلا )
 الو هلل دمحلاو هللا ناحبس :نولوقت الأ هنوقيطت مكلك :لاقف ؟ ملسو كيلع هللا ىلص ,

 ىلع مكضعب ملسي الأ .مالكلا ةباطإ كاذف :لاق ،يلب :اولاق ؟ربكأ هللاو هللا الإ هلإ _

 مكمزلي نمو مكيلهأ نومعطت الأ .مالسلا ءاشفإ كاذف :لاق ،ىلب :اولاق ؟ضعب ;

 .ىلب :اولاق ؟ناضمر رهش نوموصت الأ ماعطلا ماعطإ كاذف :لاق ىلب :اولاق ؟هلوع ,

 كاذف :لاق ىلب :اولاق ؟ةعامج يف ةمتعلاو رجفلا نولصت الأ ،مايصلا ةمادإ كاذف :لاق

 ماين سانلا نم ريثكو ليللا ةالص

 مذجأ وهف هللا مساب هيف أدبي مل لاب يذ رمأ لك نإ

 عقي نأ كشوأ ىمحلا لوح ىعر نم نإو همراحم هللا ىمح نإو الأ ىح كلم لكل نإ |

 بف |
  

 هيف عقي نأ كشوأ ىمحلا لوح ىعر نمو همراحم هللا ىمح نإو الأ ىمح كلم لكل نإ ك

 نم مهنمو ءةالصلا باب نم لخدي نم مهنمف ،اهنم سانلا لخدي اباوبأ ةنجلل نإ

 اهلخديو جحلا باب نم مهضعبو مايصلا باب نم مهضعبو ةقدصلا باب نم لخدي

   اهباوبأ عيمج نم ةنجلا لخدي ركب وبأو داهجلا باب نم مهضعب
 ةنجلا لخد اهاصحأ نم ايسا نيعستو ةعست هلل نإ    

 وهالإ هلإ ال يذلا هللا :وه ةنجلا لخد اهاصحأ نم ايسا نيعستو ةعست ىلاعت هلل نإ

 .. .ربكتملا رابجلا نميهملا نمؤملا مالسلا سودقلا كلملا ميحرلا نمحرلا

 ةنحلا لخد اهاصحأ نم ايسا نيعستو ةعست ىلاعت هلل نإ

 قرتحال ةلمنأ ردق دبعلا مدقت ول ،رون نم اباجح نيعبس ىلاعت هلل نإ  

 هللا دابع ىلعو انيلع مالسلا ،انبر نم انيلع مالسلا لقيلف دحأ تيبلا يف نكي مل نإ |

 هللا ةمحرو تيبلا لهأ ىلع مالسلا ،نيحلاصلا

 هنم رسيت ام اوءرقاف فاش اهلك فرحأ ةعبس ىلع لزنأ اذه نإ |

     ._ ۔۔۔<۔۔.۔۔ ۔ہ۔۔۔ _ ۔۔۔ _ _   كسفن ىلع تينثأ ايك تنأ ا

 ٧ج يليلخلا ققحملا ةبوجأ
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 ثيداحألا سرهف

 كيبأل كلامو تنأ

 كيبأل كلامو تنأ ا

 لاقف كانذأ اهتعمس الو ‘كناسل اهب قطنت ملو \ةحرابلا اهتلق يتلا كتايبأ يندشنأ .

 يانذأ اهتعمس الو ؤيناسل اهب قطنت ملو اهتلق دقلو هللا لوسر كنأ دهشأ انأ :لجرلا

 اهايإ هدشنأ مث |

 ةحيصنلا نيدل ااينإ

 ةحيصنلا نيدلا اننإ

 ةدلج نيعبرأ رمخلا ىلع دح هنأ _

 رجفلا لبق ليللا رخآ اهالصو ،رخآلا ءاشعلا تقو يف ليللا لوأ رتولا ىلص هنأ |

 طارو الو طالخ ال هنإ |

 هللا ةيصعم يف رذن الو عيطتسي ال اميف الو ،كلمي ال اميف دبعلا ىلع رذن ال 71

 ةقدصلا نم ىطعي ال هنإ |

 ةرم نيعبس ةليللاو مويلا يف ىلاعت هللا رفغتسأ ىتح يبلق ىلع ناغيل هنإ

 ةرم اذكو اذك هللا رفغتسأ ىتح يبلق ىلع ناغيل هنإ

 ةرم نيعبس ةليللاو مويلا يف هللا رقغتسأف يبلق ىلع ناغيل هنإ

 اهيلع باثي الو هضرفل دؤم وهف هتالص لقعي ملو ىلص نم هنأ

 ايندلا يف اهالص ةبوتكم ةالص ردقك نمؤملا ىلع نوكي هنأ
 مه

 ةيفص يتمع اهنإ ك   ؟ءايقشأل ١ مرحيو ءادعسلا مهلي هنأ

 تافاوطلاو مكيلع نيفاوطلا نم انإ
 7 . !   متيدتها متيدتقا مهأب موجنلاك مجنإ
         حاكن هرخاو حافس هلوأ
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 ١ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

  

 77 ج هلعجأ نأ لدجناو .هشارف ىلإ ىوأ ليللا نم هنج اذإ إ ىتح منغو لبإ يعار بجأ 1

 لدعلا مكحلا انأو هبر ةمحر وجريو ةرخآلا رذحي امئاقو ءادجاس يل تيبي نمك ا

 7 ج ةجاب ل نمضأف اهب نذزيف ةكم يتي مكيأ ا
 ١٣١ ٣ج ةنجلا ةحئار اهيلع مارحف سأب ام ريغ يف اقالط اهجوز تلأس ةأرما ايأ ا

 ٣٣٢ ١ج هرشو هريخ ردقلاو رخآلا مويلاو هلسرو هبتكو هتكئالمو هللاب مؤي نأ نايب "7 ا

 ١٠٢ ٢ج ملسم لكل حصنلا ىلع ة هلا لوسر تعياب _

 ٢٣١ ٥ج فزاعملا قحمو رمخلا ةقارإو بيلصلا رسكب تثعب

 ٣٥٧ ٦ج ةيلهاجلا رومأو ناثوألا ةدابعو رهزملاو رامزملاو فزاعملا قحمب تثعب ك

 ٢٣٦ ٥ج هللا قلخ اوبذعت الو رعش نم طيخب اوعيب 1

 ١٢٨ ٧ج ءاش نمل ةالص نيناذأ لك نيب |

 ٤٥٢ ٢ج مارحب اووادت الو هللا دابع اووادت |

 ٦٨ ٧ج ىقثولا ةورعلا ةورعلا كلتو ،مالسإلا دومع دومعلا كلذو .مالسإلا ةضورلا كلت |

 تومت ىتح مالسإلا ىلع تناف _

 ١٨٥ ١ج ىجحترتل نهتعافش نإو ،العلا قينارغلا كلت ١

 ٣٤٧ ١ج اهماكحأو اهتوالتب تعفر ةروس كلت |

 ١٩٩ ١ج يبلق مانيالو يانيع مانت ا

 ٢١٥ ١ج لوبلا نم ربقلا باذع ةماع نإف لوبلا نم اوهزنت |

 _< آ ار
 ٣٥٥ ٢ج . ضبقي لام عيب نعو هنم يهنلا تبث

 ٢٦٢ آ ج ةظيرق ينبو ساطوأ ايابس يف ةز يبنلا نع تبث ا

 ١٦٠ ٧ج نيتعكر اهالصف ةعمجلا موي تافرعب رصعلاو رهظلا نيب عمج هنأ ةني يبنلا نع تبث

         ت اهريغ الو ةنس امهنيب لصي ملو ؤاعم نيتعكر .
  

  



 ٤١١ ثيداحألا سرهف

   ۔ ح ۔ _ ۔۔ ۔۔۔ےہ۔۔۔_۔ ۔۔۔۔۔_ ۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔س۔.

  

  

  

 ٨٥ | . ٧ج .] سمشلا نم نرق عولطب نيموسوملا نيتقولاك هعنم صيصخت ةي يبنلا نع تبث

 هبورغو

 | ٢٥٩٦ :| . ٣ج هيلإ تيدهأ دقو -مالسلا هيلع- ميهاربإ هدلو مأ ةيرامل هكلمت نم ةي يبنلا نع تبث ك

 كرشلا كولم ضعب نم |

 _ 9 ٢٢٧ | {| ٦ج | اهجوز ةيد نم يبابضلا ميشأ ةجوز ثرو هنأ يبنلا نع تبث ا

. . -.. -- " : 27 
 !| ٠ ! ٢ج ا ملذإ اهيبأ نع جحلا يئ هترواش امل ةيمعثخلا ةصق يف ةني هلا لوسر نع ثيدحلا يف تبث |

 ! ا ا

 | ربلا لايعأ نم هريغك نيدلا ءاضقب ةيتَي هثلا لوسر اهف ههبشف هب صوي ;

 "٤ 5 ٤ج قيرطلا نع ىذألا ةطامإ هيف ةجرد ىندأ نأ ناميإلا يف ثيدحلا يف تب ا
 | ا 8

 | ٦ ٧ج | اهتميق عبرب ةني يبنلا نع ثيدحلل ةبادلا نيع يف تبث |

 _ ١١٣ ٧ج رضاحلا ريغ ناويحلا عيب نع يهنلا نبث ذ

 | ١٢٥ أ ٧ج ءةعمجلا ىلإ ودغلاو ،ناذألا :ماهسلاب نهيلع اوبرضل نهيف مهل ام يتمأ ملعت ول ثالث |

 لوألا فصلاو

 ٢٤٥ | ٢ج :مهرجانح مهتالص زواجت ال :تاياورلا ضعب يفو مهناذآ مهتالص زوابحت ال ةئالث

 نوهراك هل مهو : ىلص موق مامإو ةزشانلا ةأرملاو قبآل ا دبعلا

 ٩٤ ٣ج نيترم مهرجأ نوتؤي ةثالث

 ٢٢٣ ٢ج ةمئألا ىلإ تاقدصلاو دودحلاو تاعمجلا

 ٣٤٠ ١ج لاتقلا نع رخأت ام ردقب ةنجلا نع سبح

 ١٧٣ ٣ج يم هللا لوسر لاق اك اهتليسع قوذي ىتح

 ٢٦٤ ٢ج ةمئألا ىلإ تاعمجلاو دودحلا |

 ٢٢٣٤ ٣ج هنإ هللا لوسر اي :نبالا هل لاقف ،هنبا نم اكش نميفو يبنلا نع يرزملا ثيدحلا _

 هل قح الف بهذا :هل لاقف {ةملك نآرقلا نم ينملع امو سهمك ينايسو ،ةمأ يمأ جوزت ا

               كيلع |

  



٤١٢ 

 ححص 2

 برعلا نم مهو { ةظيرق ينبو ربيخ دوهي ىبس دق هنأ ةنيت ينلا ن نع ثيدح 3

 ذؤم لك لنق زاوج يف يبلا نع ثيدح .

 نم َينَلَع كيزذي نمسلا ءاضر كابر ككَزَل لف لا امنا)» :تلزنامل ثيدح _

 نابرغلا نهنأك تاعفلتم راصنألا ءاسن تجرخ « نهيلع . _

 ‘كسملا نم بيطأ هحيرو ،نبللا نم ضيبأ هؤام ءاوس هاياوز رهش ريسم يضوح _

 ادبأ امظي الف هنم برشي نم كامسلا موجن نمرثكأ هنازيكو ا

 نايضلاب جارخلا

 مكنوضغبيو مهنوضغبت نيذلا ءارمالا رشو مكنوبحيو مهنوبحت نيذلا ءارمالا ريخ

   سرد ام روبقلا ريخ
 كييري ال ام ىلإ كبيري ام عد
م

 

  
 كبيري ال ام ىلإ كبيري ام عد

 كبيري الام لإ كبيري ام عد

 ةدابعلا خم ءاعدلا

 يلع ىلصي ىتح ضرالاو ءايسلا نيب فوقوم ءاعدلا لا |

 رفاكلا ةنجو نمؤملا نجس ايندلا دلا |

 لبإلا نم ةئام ةيدلا |

 رانلا لهأ نم كلذ 1

 هدي يف ايب ىلوأ ديلا وذ

 هللا ىقو ام الإ تلق ىلعل رحبلا بكار ا

         نزاوهو نينح ايابس در   هربأل هل لع مسقا ول هلهبؤي ال ن نيرمط يذ ربغأ ثعشأ بر :
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 ثيداحألا سرهن

 ۔۔۔۔.۔۔۔م۔ہ۔۔۔۔. ۔س۔ . ۔۔ ۔ ___

- - 
 رمت نم اعاصو اهدر

 مهيلع تقاض ىتح مهئاسن لازتعابو مهرجهب سانلا رمأو مهرجهف ةيمأ نب لالهو |

 تبحر امب ضرالا ¡

 هيف نهبرقي ال نأ فلحو ارهش نههزتعا هؤاسن هتبضغأ امل ويت يبنلا نأ يور |

 اهجوز ةيد نم يبابضلا ميشأ ةجوز ثرو هللا لوسر نأ يور _

 هب اوكربتيل هباحصأ نيب همسقو هسأر رعش قلح هنأ ةي يبنلا نع يور (

 كدمحبو مهللا كناحبس :لاق

 اهيف ليطيف لاوزلا دعب اعبرأ يلصي ناك هنأ يي هلا لوسر نع يور

 اهل ةمارك همأ ربق ةيب يبنلا راز |

 يف نيتعكرلا نإ ال :لاقف ؟هل لوسر اي اهرصقأ :لاقف رفسلا ةالص نعو يبنلا لاس
 لاتقلا دنع ةدحاو رصقلا اينإ رصقب اتسيل رفسلا |

 ردبلا ةليل رمقلا نورت ايك مكبر نورتس ا
 ح

 ةيفاعلا |

 مكب انإو ،نيرخاتسملاو مكنم نيمدقتسملا هللا محريو ،نينمؤم موق راد مكيلع مالسلا _

 دقرغلا عيقب لهال رفغا مهللا نوقحال ىلاعت هللا ءاش نإ ¡

 رئالاب نحنو فلس انل متنأ مكلو انل هللا رفغيو روبقلا لهأ اي مكيلع السلا

 ركنملا نع هني ملو ؤفورعمب رمأي مل نم مكرايخ نمز مكيلع ايس ا

   يتمأ نم رئابكلا لهال يتعافش ا

 ١ عيبرلا نب ةرارمو كلام نب بعك مهو كوبت ةوزغ ف هنع نيفلختملا ةثالثلا ةياور |

 أأ ةالصلا لل ماق اذإ ناك هنأ اهريغو اهنع هللا يضر ةشئاع قيرط نم ي يبنلا نع يور ك

 مكلو انل هللا لأسأ نوقحال = هللا ءاش نإ - مكب انإو نينمؤم موق راد مكيلع مالسلا (
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 يليلخلا ققحم هبوج ج٧ ١٤: لا ةقحملا ةب محأ ,

  
  

  

  

  

  
  

 .! ] ج "٠٠٠ هي لوسرلانبع ةرقو نيدلادايع ةالصلا /
 ٠٤: ٢ج هتيؤرل اورطفأو هتيؤرل اوموص ا

 ٩ ج اولجعتو اوعض _

 ٢٢١ ١ج نل اهنإ:لاق ةعاسلا ركذن :انلق ؟نوركذت ام :لاقف ركاذتن نحنو انيلع يبنلا علط (

 نم سمشلا عولطو ةبادلاو لاجدلاو ناخدلا ركذف تايآ رشع اهلبق اورت ىتح موقت

 فسخ :فوسخ ةئالثو] .جوجأمو جوجأي جورخو ميرم نب ىسيع لوزنو ،اهبرغم

 نميلا نم جرخت ران كلذ رخآو "برعلا ةريزجب فسخو برغملاب فسخو [قرشللاب

 مهرشحم ىلإ سانلا درطت

 ٣٤٤ ١ج ةمايقلا موي تايلظ ملظلا

 ١٣٧ ١ج كاردإلا وه كاردإلا نع زجعلا

 ٣٩١ ١ج هيلع اوهركأ امو مهسفنأ هب اوثدح امو نايسنلاو أطخلا يتمأ نع يفع

 ٩٥ ٧ج ليئارسإ ينب ءايبنأك يتمأ ءايلع

 ؛٠٧ ٥ج راهنلاب مهعرز ظفح عرزلا لهأ ىلعو ليللاب مهباود ظفح سانلا ىلع

 ٨٨ ٣ج (هئاسن نيب عرقي اديعب وأ ابيرق ارفس دارأ اذإ) كلذ لعفي ناك هنإ ةلق يبنلا نع

 ٢٦٢ ٦ج وأ ،هللا الإ هلإ ال وأ ،هللا ناحبس :لوقي وأ حنحنتي نأ وه ناذئتسالا نأ ةلي يبنلا نع

 لخدأأ مكيلع مالسلا :لوقي نأ ميلستلاو ءاذه وحن

 _ ٢ج قسوأ ةسمخ نم [جرخت اهنأ] :ةلي يبنلا نع

 ٦٦ ٧ج يفوت ىتح هتضرمف اندنع نايثع ىكتشا :تلاق نوعظم نب نايثع ةجوز ءالعلا مأ نع

 يتداهش بئاسلا ابأ كيلع هللا ةمحر :تلاقف ةي يبنلا انيلع لخدف ،هباوثأ يف هانلعجو

 يردأ ال :تلاق ؟همركأ هللا نأ كيردي امو :يلي يبنلا لاقف ،هللا كمركأ دقل كيلع

   هل وجرأل ينإ هللاو ،نيقيلا هللاو هءاج دقف وه امأ :لاق ،هللا لوسر اي يمأو تنأ ياب
       ٣٧٧ ٢ج هرفس يف ريقف هرضح يف ينغ :     هدعب ادحأ ىكزأ ال هللاو :تلاقف هب هللا لعفي ام هللا لوسر انأو هللاو يردأ امو ريخلا
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 ثيداحألا سرهف

 مئاصلا نارطفيو ءوضولا ناضقني ةميمنلاو ةيبغلا
 هل تئرق امل باتكلا تا

 ٠ ركنتام عدو فرعتام ذخف |

 توملاب مكركذنت اهنإف روبقلا اوروزف |

 ريضنلا ينب دوهي لخنب ةي يبنلا لعف ا

 موتكم مأ نبا نذؤي ىتح اولصت الف ا

 ران نم ماجلب هللا همجلأ هيتوأ ايلع متك نميف .

 نارينلا رفح نم ةرفح وأ ةنجلا ضاير نم ةضور ربقلا

 هلا مهلتق هولتق ا
 هوفلكتت الف هضرأ يف هللا رس ردقلا .

 هتمحرب ةنجلا هللا مهلخدي مث مهتاثيسو مهتانسح توتسا موق ٠

 نواأشنت هنم لدرخلا ةبح لثم :لاق ؟ هللا لوسر اي وه امو :ليق |

 ارفك نوكي نأ رقفلا داك .

 ادهاش فيسلاب ىفك ا

 نئاخ انيمأ نوكي وأ نئاخلا نمتأي نأ ةنايخ ءرملاب ىفك ٠

  

 3 بكري هنمو قلخ هنم بنذلا بجع الإ بارتلا هلكأي مدآ نبا لك ا

 ةالصلا ناميإلا ملعو ملع هل ءيش لك .

 هلعاف ىلع دودرم وهف انرمأ هيلع سيل لمع لك

 ٠ . هل قلخ امل رسيم لك .

 هللاركذ وأ ركنم نع ايه وأ ءفورعمب ارمأ :اثالث الإ هل ال هيلع هلك مدآ نبا مالك .
 ىلاعت

     هتيعر نع لوئسم مكلكو عار مكلك |   ۔۔ےہ۔ ۔۔_۔۔۔۔._۔۔ ۔۔۔۔۔ے۔ ۔ ۔۔ہم۔ -
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 ٤١٦ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

  

  

  

  
  

""""" 
 شطعلاو .

 ٧٤ ٧ج عوجلا الإ همايص نم هل سيل مئاص نم مكو رهسلا لإ همايق نم هل سيل مئاق نم مك ا

 شطعلاو ا

 ١٠٤ ٢ج قرطلا المي ام رجفلا دعن انك ينإ اذه مكرجف فرعن ام هلا لوسر نامز يف انك ا

 تريبلاو |

 ١٩٨ ٧ج ةرخآلا مكركذت اهنإف اهوروزف الأ روبقلا ةرايز نع مكتيهن دق تنك

 ٣٧٧ ١ج كقلطأ ال ينأ ريغ عرز مال عرز يأك كل تنك

 ١٩٨ ٧ج ارجه اولوقت الو اهوروزف الأ روبقلا ةرايز نع مكتيهن تنك

 ١٩٣ ٧ج اهوروزف روبقلا ةرايز نع مكتيهن تنك

 ٩٠ ١ج كسفن ىلع تينثأ ايك تنأ كيلع ءانث يصحأ ال

 ٣٩٠ ١ج كيلع ءانث يصحأ ال

 ٩٤ ٣ج نعضي ىتح لماوحلا الو نضحي ىتح لئاوحلا مكل لحأ ال

 ٢٩٥ ٦ج قلعي ام رخآ بكارلا حدقك ينولعجت ال

 ٣٨٠ ؛ج تاوصالا اهيف عفرت ال

 ١٢٢ ١ج هللا وه رهدلا نإف رهدلا اوبست ال

 ٢١٨ ٥ج سدقملا تيبلاو مارحلا تيبلاو هدجسم دجاسم ةثالث ىلإ الإ لاحرلا دشت ال

 ١٥٠ ١ج ردبلا ةليل رمقلا نورت ايك ةرخآلا يف مكبر نورتل مكنإ هللا ةيؤر يف نوراضت ال

 ١٨٧ ٧ج مهوملظتنف اهلهأ اهوعنمت الو اهوملظتف اهلهأ ريغ يف ةمكحلا اوعضت ال

 ٢٢ ٧ج مهوملظتف اهلهأ نع اهوعنمت الو ،اهوملظتن اهلهأ ريغ يف ةمكحلا اوعضت ال |

 ٧٦ ١ج بالكلا هاوفأ يف ردلا اوقلت ال |

           ٦٦ ٧ج اران الو ةنج مكاتوم اولزنت ال
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 ثيد احألا سرهن

 اران الو ةنج مكاتوم اولزنت ال .

 ملسم ئرما لام ىلع ىوتال .

 يرع ىلع قرالا

 دجسملا يف وأ اذه يدجسم ي مالسال

 دجسملا اذه يف وأ اذه يدجسم يف مالسال ا

 قانش ال |

 ربنمو مامإو عماج رصم يف الإ ةالصال ¡

 مالسإلا يف رارضإ الو ررض ال |

 مالسإلا ين رارضإ الو ررض ال

 مالسإلا يف رارض الو ررضال

 كلمي ال ايف ءرملا ىلع قاتع الو قالط ال

 مكرصتنأ مل نإ ترصنال

 ثراول ةيصوال

 ثراول ةيصو ال

 ثراول ةيصوال

 ثراول ةيصوال

 هب رمأي ايب قيفر :لاصخ ثالث هيف ناك نم الإ ركنملا نع ىهنيو فورعملاب رمأي ال

 ىهني ب ملاع هب رمأي ايب ملاع ،هنع ىهني اييف لدع هب رمأي اميف لدع ،هنع ىهني ايب قيفر
 هنع

   نبتلم لهأ ثراوتي ال
 عمتجم نيب ىرمي الو ©ىرمم نيب عمجال | :جع نيب قرفي الو ©قرتفم نيب عمجي ال

           هسفن ةبيطب الإ ملسم ءىرما لام لجال |
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 ٤١٨ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

  

  

      
    

      

 : لتل
 ٢٣ ا ٢ج ارصبو اعمس هل تنك هتببحأ اذإف ،هبحأ ىتح لفاونلاب يلإ برقتي يدبع لازي ال ك |

 شطبي يو رصبي يو عمسي يبف اديو اناسلو

71 :-- 
 ٦٦ ٢ج انل نذآ نم الإ انل مقي ال -

 ٦٢٤: ١ج نم كب ذوعأ ينإ مهللا :لوقي نكلو ةنتفلا نم كب ذوعأ ينإ مهللا :مكدحأ لوقي ال ١

 نتفلا تالضم _

 ١٥٦ ٧ج هيلع هتضرتفا ام ءادأب الإ يدبع ينم وجني ال |

 ٥ ٦ج مهوملظتف اهلهأ اهوعنمت الو اهوملظتف اهلهأ ريغ يف ةمكحلا اوعضتال |

 ١٩٧ [] ٧ج [ :لاقف هركذت ام اهيف ركذت كتعمس دقو هللا ذاعم :تلاقف ءادكلا مهعم تغلب كلعل

 كيبأ دج اهاري ىتح ةنجلا تيأر ام مهعم اهتغلب ول

 ١١٤ ٢ج دجاسم مهئايبنأ روبق اوذختا اماوقأ هللا نعل

 ٤١٩١ ج ك | مرحلاو لحلا ين اهولتقا يلصملا ريغ الو ايلصم عدت ام برقعلا هللا نعل |

 ١٩٧ ٧ج | جورسلاو دجاسملا اهيلع نيذختملاو روبقلا تاراوز هللا نعل

 ٢٦٤ | ٣ج 1 ةعقر ةعبس قوف نم هللا مكحب تمكح دقل |

 ١ | ٣٧ ج | نيعمجأ سانلاو هلامو هلهأو هسفن نم هيلإ بحأ نوكأ ىتح مكدحأ نمؤي ل |

 ٦١١ ا[ ج وأ كبتك نم ءيش يف هتلزنأ وأ كسفن هب تيمس كل وه مسا لكب كلأسأ ينإ مهللا |

 ( كدنع بيغلا ملع يف هب ترثأتسا وأ \كقلخ نم ادحأ هب تملعأ ا

 ٢٩٦ _ | ج 7 وأ كبتك نم ءيش يف هتلزنأ وأ كسفن هب تيمس كل وه مسا لكب كلأسأ ينإ مهللا

 كدنع بيغلا ملع يف هب ترثأتسا وأ كقلخ نم ادحأ هتملع

 كدنع بيغلا ملع يف هب ترثأتسا وأ كقلخ نم ادحأ هب تملع .     ١١٢ ئ 1 ١ج ١ وأ كبتك نم ءيش يف هتلزنأ وأ كسفن هب تيمس كل وه مسا لكب كلأسأ ينإ مهللا ا

  

  

  

  



 ثيد احأل ١ سرهف

 رش يذ لك رش نمو هب تءاج ام رشو
 ا

 كسفن ىلع تينثأ ايك تنآ كيلع ءانث يصحأ ا

 همد تردهأل هباصأ ول .

 هيلع اومهتسال ناذألا لضف يتمأ ملعت ول |

 هيلع اومهتسال ناذألا لضف سانلا ملع ول (

 رانلا هتسم ام باهإ يف نآرقلا اذه ناك ول _

 ركب يبأ ناميإ حجرل نيملاعلا ناميإب ركب يبأ ناييإ نزو ول |

 ليللا ثلث ىلإ ةمتعلا ريخأتب مهترمأل يتمأ ىلع قشأ نأ فاخأ الول ك

 مكؤرقأ مكمؤيل مث مكدحأ نذؤيل

  

 5 هريغ مكمؤيل

 هنمو] قلخ هنم بنذلا بجع وهو ادحاو ايظع الإ ىلبي ال ءيش ناسنإلا نم سيل

 ةمايقلا موي قلخلا [بكري

 رفس مأ يف مايص مأ رب مأ نم سيل
 كنتتيطخ ىلع كباو كناسل كيلع كسمأو ،كتيب كعسيل |

 اتيم الو ايح سجني ال نمؤملا

 مهيلع هتضزتفا ام ءادأ لثمب نوبرقتملا يلإ برقت ام  
 اهيلع مرحم يف يتمأ ءافش هللا لعجام ا

 لطاب وهف الطاب هوأر امو "قح وهف اقح نولمسملا هآرام ¡

   ىلأو رثك امم ريخ ىفكو لق ام

 ال كنم كب ذوعأو كتمقن نم كوفعب ذوعأو كطخس نم كاضرب ذوعأ ينإ مهللا ا

 ديهش فلأ فلأو ملاع فلأ فلأ باوث هل بتك الإ ملاعلا توم ىلع نزحي نمؤم نم ام _    

 . ۔.۔ہہ۔۔.۔.۔ ۔۔۔ ۔ ۔.

 ١!ج :| اهرش نم كب ذوعأو .ريخ يذ لك ريخو هب تءاج ام ريخو اهريخ كلأسأ ينإ مهللا

    

٣٨٢ 

٥٢٣١ 

١٢٢ 

 قن

٤٠٩ 

2 

٩٧ 

١٣٠ 

١٣٠ 

٢١١ 

١٨٦ 

١٩ 

١٥٦ 

٤٥٢ 

٢٢٨     
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 وهو خونخأ ىلعو }ةفيحص نيسمخ ثيش ىلع هللا لزنأ ابتك ةعبرأو باتك ةئام .

 لبق مالسلا هيلع ىسوم ىلعو "فئاحص رشع ميهاربإ لعو ،ةفيحص نيثالث سيردإ ,
 ميظعلا نآرقلاو روبزلاو ليجنإلاو ةاروتلاو «فئاحص رشع ةاروتلا |

 ملسف كتيب لهأ ىلع تلخد اذإو ،كرمع لطي هيلع ملسف يتمأ نم ادحأ تيقل م

 نيباوألاو راربألا ةالص اهنإف ىحضلا ةالص لصو ،كنيب ريخ رثكي مهيلع

 يتو هللا لوسر اهنع ىهن يتلا ةنبازملا

 ملظ رسعلا مازلإو ملظ ينغلا لطم |
 ملظ ينغلا لطم |

 مارحلاو لالحلاب مكملعأ ذاعم

 ديهش هلام نود لوتقملا |

 عمطلا هداسفو عرولا مكنيد كالم

 ران نم ماجلب هللا همجلأ هيلإ مهتجاح عضوم يف سانلا نع همتكف ايلع هللا هانآ نم

  

  

  
 ران نم ماجلب هللا همجلا هيلإ سانلا ةجاح عضوم يف همتكف ايلع هللا هانآ نم |

 هبلق نم ةمكحلا عيباني ترجفت احابص نيعبرأ هلل صلخأ نم

 هناسل ىلع هبلق نم ةمكحلا عيباني ترهظ احابص نيعبرأ هلل صلخأ نم

 هبلق ىلع ةمكحلا عيباني هللا ىرجأ اموي نيعبرأ هلل صلخأ نم      

 كردأ دقف ةالصلا نم ةعكر كردأ نم

 نوعلم وهف مهتاقرط يف نيملسملا ىذآ نم |
 1 ٠

 ةنجلا حير مشي مل مهنع دذي ملو مهطحي ملف ةيعر هللا هاعرتسا نم ¡

 هرجأ لثم هل ناك لوقي ام لثم لاقف نذؤملا عمتسا نم |

   لطاب وهف هللا باتك يف سيل طرش طرتشا نم .

 هيف اوعفش الإ هل نوعفشي مهلك ةئام نوفلبي نيملسملا نم ةمأ هيلع لصت تيم م م ك

    

 ٧ج يليلخلا ققحملا ةبوجأ

 اج

 ج
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١٨١ 
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٢٦٨ 

٣٢١ 

٣٥٥ 
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٢٣٤ 

٢٢ 

٤٥٤ 

٣٦٣ 

٣٧٥ 

١٩٨   
٢١١ 

٤١٠ 

٢٢٢ 

١٦٤ 

١٣٥ 
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 ثيداحألا سرهف

 هضبقي ىتح هعيبي الف اماعط ىرتشا نم .

 هضبقي ىتح هعبي الف ليكب اماعط ىرتشا نم .

 هيلع موق دبع يف هل اصقش قتعأ نم

 هيلع موق دبع يف هلاصقش قتعأ نم ا

 هولتقاف هنيد لدب نم |

 هتءارب بتكو هل هللا رفغ ةعمج لك يف امهدحأ وأ هيدلاو ربق راز نم /

١ 

 هل ا

 ايح ينراز نمك اتيم ينراز نم |

 رانلا نم هدعقم أوبتيلف امايق هل سانلا لثمي نأ هرس نم |

 لغأ ام هلف الغم نمض نم

 لدعي مل ةرامإلا بلط نم

 هبر فرع هسفن فرع نم |

 نيتنثا نآرقلا ارق نم نأ يك رجألا نم يطعأو هل هللا رفغ هللا هجول سي أرق نم

 ةرم نيرشعو

 ةنجلا حير حري مل روظنملا بكرو روهشملا سبلو روثأملا ىلع مان 7

 اهكردأ اذإ اهلصيلف اهيسن وأ ةالص نع مان نم |

 اهتقو كلذ نإف اهركذ اذإ اهلصيلف اهيسن وأ ةالص نع مان نم .

 موي ىلإ هينيع نيب رقفلا هللا لعج ةقافلا اكش مث نآرقلا ملعو مالسإلا ىلإ هللا هاده نم ا

 ةمايقلا ا
 م-==7

 ةيدوهي وأ ةيلهاج ةتوم تميلف جحي ملف جحلا ىلإ اليبس دجو نم ا

  

 بذك ملكت نإو ناخ نمتؤا نإو فلخأ دعو نإ قفانملا ;   7

_
۔
_
۔
۔
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 ۔-
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 هللا رفغ هللا ءاش ام وأ سي ةروس هيلع أرقو ةعمجلا موي امهدحأ وأ هيدلاو رق راز نم

    

٤٢١ 

٨٦ 

٢٩٩ 

٦٥ 

٢٦٥ 

١٩٠ 

١٩٠ 

! 
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|| ٣٨٧ 

٤١٧   
١١١ | 

٢٥٧   
٢١١   
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٩٥ 
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 اهبلاط ماني ال ةنجلاو اهبراه ماني ل رانلا _

 لاوش رهش يف ةشئاع انتديس جوزت ةنبتَي يبنلا

 فاك فاش اهلك فرحأ ةعبس ىلع نآرقلا لزن ١

 اهمايقو اهمايص ةنس ةدابع نم لإ بحأ ملاعلا ىلإ رظنلا |

 ةدابع ملاعلا ىلإ رظنلا

 ناويحلا نم بئاغ وه ام عيب نع هنأ ةي يبنلا ىهن

 ةلقاحملا عيب نع ةلي يبنلا ىجن

 نجلا حابذ نع ةێتَي يبنلا ىهن

 نمضت مل ام حبر نع ةي هللا لوسر ىجن |

 يلاكلاب يلاكلا عيب نم ةي هللا لوسر ىجن

 اناق وأ ءاقسلا مف نم برشلا نع يهنلا

  
 ةلبقلا لهأ نم نيلصملا نعل نع ىهن

 هلمع نم ريخ نمؤملا ةين

 لخدأأ مكيلع مالسلا :لقيل هل يلوق ناذئتسالا نسحي ال اذه   ةلي ىبنلا نع تبث دقو ،ةئيسنلا يف زئاج هلك اذه

 اهباهإب متعفتنا اله ا هعفتنا اله أ

 دمحم يجوز نإو ىسوم يمع نإو نوراه يبأ نإ :اهل تلق اله

 هتصخر اولبقتف هللا ةصخر ىه
  

 غابدلا دعب نم هب عافتنالا ةي زاجاو ك .م هب عافتنالا ةيتَي زاجأو |

           ةلفان مكل اهولعجاو أ

٢٣٩ 

٨٥ 

٣٧٥ 

٤١٤ 

٤١٤ 

٣٩ 

١٠٦ 

٤٤٦ 

١٩ 

٢٦ 

١٧٣ 

٢٨٤ 

١٣٣ 

 آنا

٢٦١ 

٤٧٨ 

٢٦٣ 

١٠٣ 

٤٥٠ 

٢٥٧   
  

  



 ثيداحألا سرهف

 كنم كب ذوعأو ا

 ميكح زيزع هللا نإ ةتبلا امهومجراف اينز اذإ ةخيشلاو خيشلاو

 نيتاه يتحار ىلع ةنجلا نلخدتل اهب تذخأ نئل هللاو

 يسفنب ولو مهيلإ نجرخال هللاو

 نارجأ هلف اهجوزتو اهقتعأ مث اهميلعت نسحاف |

 رانلا يف مهاغث كتعمسأل تئش ولو ا

 ارتو كتالص رخآ نكيلو .

 اهيف باجتسيو رهظلا ىلصت ىتح قلغت الف ءايسلا باوبأ اهيف حتفت يتلا ةعاسلا يهو .
 ءاعدلا

 مكؤرقأ مكمؤي ا

 هنهد نم دجي ام لضفأ مكدحأ سميلو اولستغاف مويلا اذه ناك اذإ سانلا اهيأ اي ٭

 هبيطو |

 نحلا نوكي نأ مكدحأ لعلو ،يلإ نومصتخت مكنإو .مكلثم رشب انأ اينإ سانلا اهيأ اي ا

 الف هيخأ لام نم ءيشب هل تمكح نمف .عمسأ ام وحنب هل يضقأف هبحاص نم هتجحب

 منهج ران نم ةعطق هل عطقأ انإف هذخأي |

 :لاق ؟لضفأ ةقدصلا يأ :لاق .معن :لاق اهنع قدصتأفأ تتام يمأ نإ هللا لوسراي ,

 ءاملا يقس ا

 ام ىرتسف كلذ ريغ ناك نإو نزحأ ملو كبأ مل ةنجلا يف ةثراح ناك نإ هنلا لوسر اي

 يهو تمجرف ىلعألا سودرفلا يف ةثراح نإو "نانج نهنإ ةثراح مأ اي :لاقف .عنصأ

 ةثراح اي كل خب خب :لوقت

 تاصرع يف مهب ريطت رضخ ةحنجأ اهل اهنوبكري بجن مهل مهروبق نم موق جرخي

   نم :ضعبل مهضعب لاق ةكئالملا مهتأر اذإف ،ةنحجلا ناطيح ىلع اوتأي ىتح ةمايقلا

 :| اهملعو ابدأ نسحأ مث ،اهبدأ مث ،اهءاذغ نسحأف اهاذغف ةمأ هل تناك لجرو .

        

٤٢٢٣ 

٣٤٠   
  



٤٢٤ 

 نم :لوقيف ةكئالملا ضعب مهيتأبف دمح ةمأ نم مهلعل يردت ال :نولوقيف ؟ءالؤه ا
 له &متنزو له :ةكئالملا لوقتف \دمحم ةمأ نم :نولوقيف ؟متنأ ممألا يأ نمو متنأ

 كلذ لكف اوعجرا :ةكئالملا لوقتف ،ال :نولوقيف ؟مكبتك متأرق له "متبسوح .

 انبر اندبع نكلو ائيش انكلم ام هيلع بساحنف ائيش انومتيطعأ :نولوقيف "مكءارو

 يدابع قدص :دانم يدانيف كانبجأف اناعد ىتح

  
 مهنع هدي عفر افلتخا اذإف افلتخي مل ام نيكيرشلا ىلع هللا دي |

 ةليل نيعبرأو ةسمخب وأ نيعبرأب محرلا يف رقتست امدعب ةفطنلا ىلع ناكلملا لخدي

 نابتكيف ىثنأ مأ ركذأ بر يأ :نالوقيف ،نابتكيف ديعس مأ يقشأ براي :نالوقيف

 صقني الو اهيف دازي الف فحصلا ىوطت مث 6هقزرو هلجأو هرثأو هلمع بتكيو

 ثلثلا ىلع احلص ةفرشملا ةنيدملا نع نيكرشملا عفدي نأ دارأ دق ةلي يبنلا نع ىوري

 اهرايثأ نم

 ىتح هل نورفغتسي كلم فلأ نوعبس هعم يلصي امامت نهالص نم :لاق هنأ هنع ىوري

 ليللا

 لجعتسي مل امو محر ةعيطق وأ مثإب عدي مل ام دبعلل باجتسي

 ةءارقلا ففخف يبصلا عمسيف ةليوطلا ةروسلاب ةالصلا حتتفي

 دوسالا بلكلاو «ضئاحلاو ،بنجلا :ةالصلا عطقي

 كترشب هسسمأف ءاملا تدجو اذإو ،نينس رشع ىلإ ولو ديعصلا كيفكي

 نهنم ىلوألا ةعاسلا يف رظنيف ليللا نم نيقبي تاعاس ثالث رخآ يف لجو زع هللا لزني

         تبثيو ءاشي ام وحميف ،هريغ دحأ هيف رظني ال يذلا باتكلا مأ يف

 ٧ج يليلخلا ققحمل ١ ةبوجأ
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 هم ۔۔ ۔۔۔۔ ۔ے ۔۔. ۔۔۔ ۔۔.    
  

  



  مالعألا سرهف  





 مالعألا سرهن

 نايلسابأ :

 ديزي ابأ

 يميمتلا ميهاربإ '

 ليعامسإ نب ميهاربإ ,

 ايندلا يأ نبا ,

 رماع نبا

 ناديبع نبا ا

 نورصع نبا |

 كلام نبا |

 يراجملا دحأ نب نسحلا وبأ

 يراوحلا وبأ

 بيطلا وبأ

 رثؤملا وبا |
1 

 رذنملا نبا ركب وبأ |

    

 3 ١/ ٥0٥ ج ٨ ١٩٨

 ح ١٦٤. ٣٩٧ ۔ج٦/ ٣٥٦

  

4 

  

 ح ٥ / ٣٦٤

 ¡ ج ٧/ ١٩٥

 ا ج7/٥ ١٩٥

 , ج١/ ١٨٣

11 / 1.0 ٤٠٨ 0١٧٠.٢/١ 
 ح ا 7 ٤

 ۔ ۔ -- ۔۔۔۔۔۔ ۔۔ ۔۔.

 ج٢/ ١٦٤ /ج ٢٦٣ ج٤/ ١٠٠  7ج٧ ٧٨٦1٩٦٦٥.

٢٤٥0١٧٩0٠. ٢١ 

 ج ١/ ٣٤٨0١٩١١٩٠
 ۔۔۔ ۔۔۔..۔۔

 ج ٤٩/٥. ٤٩٢٧٠١٩٣ ج٧/ ١٧٥١0١٧٤ ج ٢/ ٢٢٢ ج ٤/ ٣٣٧
 ۔ . س ۔ ۔۔ہسہح ۔ ۔ہد۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔ہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےہ ۔۔ ۔۔۔

 ج٧/ ١٥

 ۔
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 ۔۔
 ۔
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 ٣

 ج٤١/١ ج٣٩٧/٤ ج٢٨٣/٦

 ح ٤ / ٣١٨ ج ٥ / ٣٣٣
 ۔س ۔۔۔ ۔۔ ۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔_ ۔- ۔.۔.۔۔.

 ج ٢/ ١٢٤ ج ٤/ ٨٨

   ج ١ / ٤٤. ٧.١. ٩٥   ج٨٤/٣ ج٥١٤.٤٨١/٥ ج٢٤٥/٦   ج٣/ ٦٤. ١٢٩00٥٠٦ ج٧/ ٦٤. ٣٤١٩٤ ٣٢

  

  



٤٢٨ 

 ورمع وبأ

 بوبحم   نب دمحم نب هللادبع دمحم وبأ

 دمحم وبأ

 ناهدلا حلاص حون وبأ

 فسري وبأ

  
  

    

١ 

    

 ٧ج يليلخلا ققحللا ةبوجأ

 ج أ ١/ ١٩١

 | /ج ٥.٢٢٥!٣‘٥/٢٨ج ٠٠١‘٤/٨٨ج ٢/٣٦٢ج ١!٤/!ج ٠٧ج

 ج٧/ ٧١

 ج ١/ ١٨٢

 ج ٥ / ٥١٨٥٧ ج٧/ ٩٨

 ج١/, ٤٤. ٩٥. ١٧٥. ٢٥٠٥ ٢٥٧. ٢٨٠ ج٢!/٩. ٤٤٥٣٢٧١١٢٧ ج١٣٣/٣. ٢٦٤

 ج٤/ ٣٨٠ ج٥/ ٣٠٧. ٣٢٢٣. ٣٣٨ ج٩٩/٦ ج٦٩/٧. ٧٦. ٨٧ ١٧٨. "٢٠. ؟"٢٦٠؛

٢٠٨. ٢٧٤ 

 ج٢٥٤/١ ج٦٣/٥

 ج٢٥٦/١ ج٧/ ٢٥٩

 ج١/ ١٩١

 ج١/ ٣٥٠٣٤٨١٩٠٦

 ج ١ / ٩٥ ج ٥ / ٣٢٤

 ج١ / ١٦٦1٥٨٣٥

 ج١٦٧/٤

 ج٥/ ٥١٦

 ج١/ ١٤٤

 ج٢٥٣/١ ج٥٢٣/٥

 ج١/ ١٨٢

 ج ٥/,٤٦

 ج٥ /٥٣.٥٢.٤٨. 0٤. ٢٦٣. ٢٦٥۔٣٢٩ ج٦/ ١٥٠ ج٧/ ٣٢١

 ج١/ ١٨٢ ج٦/ ٣٦٢

  

 ۔.
.
۔
۔
۔
۔
۔
 

۔
.
۔
.
۔
۔
۔
۔
۔
۔
 

-
۔
۔
۔
۔
۔
۔
۔
۔
۔
.
۔
۔
۔
۔
۔
۔
 

۔
۔
۔
۔
۔
 

- 
 ۔

      



 سابع ردنب ,

 ينيوث !

 ديز نب رب اج |

 ٣٠٦٢٨٣٦6

۔  
۔
 

ا

 

 سيمخ نب دعاج

 ز

 نمحرلادبع وبأ رفعج |

 ىدنملا
 ل

 فيصخ نب ةعمج ¡

 ردب نب ثراحلا |

 ملاس نب بيبح |

 يرافغلا ةفيذح |

 يريرحلا |

       نسحلا إ

 ح ١ / ١٨٠

 ج ١/ ٣٧٧٣٢. ٤٠٠ ج٥/ ٢٥٨

 ج٥/ ٥١٩

 ج ١/ ١٨٠

 ج٧٨/٢ ج٣٤٥/٤

 ج ٥/ ٨

 ج ٥/, ٥٤

 ج ٤/,٤٥

 ح ٣/ ٣١٧ ح ٥ / ٥٤

 ج١/ ٦. ٣٥٣. ٣٩٨ ج٢/ ٦١ ٠٨: ٢٢٢ /ج 0. 0٤. ٢٥٢٣. ٢٦٦. ٢٨٠

 جح ٤/ ٢٣٨١٦٧٩٩. ٢٦٧. ٣٤٥ /ه ج ٤٨٠ ج٧/ ٩0١٠٦١٠٢ ١١٠ ٠0١١٦٤٠١١٥

 ج ١/ ٨ ١٥. ٢٤. ٣٤. ٣٥. ٤٢. 0٥١. ٤٥٧ ٥٨. ١٩٨ ج ٢!/٨. ٢٣. ٥٨. ٠0١٦١٦٤١٠٤

 ٣٥٨ /ج ٢٨١ ج٨/٤. ٥. ٣٩٦١٤١٠٨٨٢ ج٦٤٥/٦. ٣٢١ ج٧/ ٣٦١

 ج١/ ٢٥٢٣

 ج٦٩٧/١]٢٩٨ ج٥/ ٨ ج٢٣٢/٧

 ج٦٢/١ ٣٩٨٦٣٢٤١٨٦ ج٢/ ٣٢٦٤0١٨٥ ج٥ا!٨!. ج٦/ ٣٢٣٩٦٢٢٠

 ج٥/ ٥١٩

 ج١/ ٢٤ ج٥/ ٢ ٥/ ٥٢. ٣٢٨أ.٣٢٩ ج٧/ ٢٦٨. ٣٠٠

 ج١ / ٢١. ٣٥١٣٥٠٣٩٨٨. ٤٠٠ ج؛/٤١٠ ج٣١٦/٦

 ج٣٩٧/٤

 ج١٤٤/١ ج٨٧/٢

 ح ٥ / ١٤٣

 ۔۔.
 ۔
۔ .

۔

 

م

 

 ا۔
۔
۔
 

م
 

    



٤٣٠ 

 يعرفل ا

 يراوحلا .

 رخا ا
 يقاتسرلا يصقشلا سيمخ

 يوكزالا ميلس نب سيخ ا

 ةعمج نب شيورد ]
 يخبرلا |

 مثيخ نب عيبرلا ا

 يرشخمزلا ;
 ا

! 
 ۔...۔س ا

 ديعس نب ينيوث نب ملاس أ

 فيس نب ملاس

  

 ملسم نب فيس نبدومح .

 ا

 ج ١/ ٤٢٣ ج٦ / ٣٨٧
| 

 ٧ج يليلخلا ققحملا ةبوجأ

 ج٥/ ٧١

 | ج٢٤/١ ج٥٠/٥+

 ج٢/ ١٤٥ ج٢٢١/٣ ج٤/ ٢٤١. ٣٧٣ ج١٤/٦ ١

 ¡ ج١/ ٣٦٦٤0١٩١

 | ج١٣٨/٦ ج١٩٥/٧

| 
١ 

 | ج١/ ١٩٩٦٩ ج٢/ ١٢٤ ج٤/ ٨٨ ج٥/ ٥٠٧١٥

 ج ١/ ١٨٦. ٤٢٥ ج ٥/ ٥٣٩ ج٧/ ١٨٦١٣١0٩

 ج!/١٦٧ ج٢٤١/٧

  
 | ج!/٤٤٩ ج١٦٣/٣

 ج ٤/ ٢٥. ١٠٢ ج ٥/ ٢١٧

 ج ١/ ١٤٦

 ج٥ / ٣١٣. ج٧ /١٠٧١٠٦‘}١١٠\]١١٦  6ج ٤١/١ا٦٩ا[0١٣٦.١٠٣.0١٥٦.١٣٩

١٩٦٠٥ ٤_}٤١٧ 

 ج٥/ ٤٨. ٤٥

 ج٢/ ٣٦٣

 ج٢٥٢/١

 ج٥٢/٥

 ج١٠٤/٢ ج١٤٢/٦ ج٧/ ١٦٦١٢٦٥٠

 ج١٠٤/٢ ج٥/ ٥٢. ٥٦3٥٥

 ج٣٤٩/١ ج٥١٩/٥

 ج١/ ٤٥٤١٩ ج٥/ .ه ٤. ١٦٣ ج٣٦٠/٦       ج ١ / ٣٥٠ ج٧/ ١٥٧

  

      
  

  

  

  
  

  

  

  

  

  
  

  

  
  

  

  

  

  

  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

  
  

  
  



 مالعألا سرهف

 يرجح ١ ديبع نب دعم أ

 يخاهشلا مساق نب ديعس ا

 يناطبلا
 ديعس نب دمحأ نب ناطلس :

 جرفم نب دمحأ نب ناييلس ك

 رفظم نب ناميلس نب نايلس
 . . ا
 دمح نب ناييلس نب فيس |

      
  

٤٣١ 

 ح ٢ / ٢٥٠

 ح ١ / ١٧٠

 ج٦٥/١. ١١٠ ج٤/ ٢٧٤ ج١٣٩/٥ ج٢٤/٦

 ج ٥/ ٣. ٥٤  

 | ج ٥/, ٤٦

 ج ٥/,٤٦

 ٥٤ /ه ج

 ج٧٠/١. ٣١ ج١٩٨/٣ ج٥/ ١٥٢. ٥١٦. ٥١٧. ٥١٨. ٥١٩ ج٧/ ١٠٨. ١١٤.

٣٣٢ 

 جح ٦ / ٠ ٢٣٠

 ج١/ ١٤٦

 | ج٧/٥ ٢٨٦٦٢
 ۔ ۔۔۔۔. ۔ ۔ح۔۔۔سہ۔۔_ ۔۔ہ۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔_

 ج٢٩٧/١
 ہ}ہے ۔ ۔ . . ۔ ۔۔۔سمہ ۔۔ ۔ ۔_۔۔۔ ۔.

- 

.
 
۔
۔
۔
 

 ۔
۔
۔
.
۔
۔
۔
 
_
 

۔
۔
۔
۔
 
_
۔
_
۔
۔
۔
۔
۔
 
-. 
 ۔۔
۔
۔
.
۔
۔
۔
۔
 ج ٥/ ٣٣٢   

 ج ٥/ ٣٣٢
 س .. ۔۔ ہ۔ہ۔_۔ ہ۔۔ہ۔۔۔_۔۔ہے۔۔۔ےم۔۔۔ےہ ۔ ۔۔ے۔_

 ج٧/ ١٥

 ح ١ / ٢٥٤

 ج٤٦.٤٥/١} ٤٩٤٤٧. ٥١. ١٦١٨ ج٢!/0١٠١. ٣٥٤. ٣٥٦ ج٥٩/٣. ١٣٤ ج٢٣٩/٤

 ج٥/ ٥. ٢٩٤‘]٣٠٧ ج٧/ ١٢٠

 ج٣/ ٩٤

 ج١/ ٥١. ٢٦٢. ٦٩٧. ٤٠٨ ج٨٢/٢‘ ٨٤. ١٣٧٣٣١٢٥. ٦٥٠. ٣٥٨٣٢٨٤٢٧١.

 ٤٥. ٤٦٦ ج١٦١١/٣ ج٧٤.١٥/٤. ٣١٣٠. ٣٩٤ ج٥/ ٣٥. ١٤٤. ٣٢٨٨٠.

 ٩ ٣٣٦١. ٣٣٢. ٣٣٥. ٥٦٢٩. ٥٣٠ ج٢٦/٦‘ ٨٥. ٦٢٩١. ٢٤٥ ج١٠١/٧. ٦١٥.

٠٢١٨ ٢٣١٢٢٧٢٢. ٢٣٨. ٤٥٢٤٣٢٤٢ ٤٧.٢ ٢٤٨٦٢     

  

  

    
  



٤٢٣٢ 

 ۔۔۔۔۔.۔. ۔پ

 كاحضلا ٠

 يربطلا _

 يمايرلا ناييلس نب رماع .

 رصان نب هللادبع نب رماع |

 يلعربما

 يمشاهلا دمحم نب هللادبع

 عابمز نب دمحم ني هللادبع |

 سيق نب نازع

 ديعس ةجوز فيس تنب ةزع

 ناطلس نب

   ءاطع
 بطع |

 ةمركع

 يشيلبلا سيمخ نب يلع |
 لاله نب يلع

  
 يصورخلا باطخلا نب رمع

 يلازغلا ا

 دمحم تنب ةمطاف
  

  
 دومح نب لصيف

 يميسقلا |
 ءاعنص لماع مسيوقلا |

 ديعس نب دمحأ نب سيق |

 يئاسكل _ ١

     يبلكلا

 ٧ج يليلخلاققحملا ةبوجأ

    

 | ج١/ ٣٥٥٢. ٣٥٤

 /ج ٨٢ ج٧/ ١٩٥

 ج١/ ٢٤ ج٥/ ٣٥٠

 ج٢/ ٢٣٣

 ج ٢/ ٣٥٦

 ح ١ / ٢٥٨

 ج ٥/ ٥٢. ٥٥. ٢٦١٢.٢١٣ ج ٦/ ١٨٩

 ٥٤ /ه ج

 ج٣٤٩/١. ٣٥٠. ٣٥٣ ج٢/ ٢٠٩

 ج١/ ٣٥٢

 ج٣٥٢/١.  0٣ج٢/ ٦٤ ج٤/ ٩٤

 ج٢!/١٠١

 ج٤/ ١٢٦١

 ج٥/ ٦٣٦

 ج١٦٣/١. ٣٩١٦٤ ج٣٠٢/٢ ج٧/٦!٣٦. ٣٦٢ ج٧/ ٠. ١٨٨٨١١٨٤٣٧

 ج٥/ ٣٤٤

 ج٥/ ٤

 ج١/ ١٠٠٩. ج١٢٨/٧. ٢٥١

 ج٥/ ٦٠

 ج٥/ 0٢

 ج١/ ١٩١

       ج ١ / ٣٥٢ ج ٥ / ٢٨



| 

 ه

 آ

  

 ميلس نب دمحم

 ير ذنم ١ يلع نب دمحم ا

 ىصارحلا بلاط نب دمحم

 ب اهول اديع نب دمحم

 يمجعل ا يلع نب دمحم

 يقابلادبع نب يلع نب دمح

 نب دمحأ نب رمع نب دمحم
 جرفم

 بوبحم نب دمحم

 يربجلا رصان ني دمح

 فاصو نب دمحم

 خيش نب نيدلا يحم

 ينزملا   س
 يوزنلا ناضمر نب دوعسم |   ه

1 

  
 أ

 ل

    

 ج١/ ١٩٦

 ج٢١٥/١ ج٥١٩/٥

 ج٢/ ٢٥٤

 ج١٩٨/٧

 ج٥٢/٥

 ج٥/ ٤٨

 ج٣٠١/٥

 ج١/ ٣٩٤

 ج٢٥٦/٢ ج٥/ ٦٨٥. ٤٣١

 ج٢٦٩/٧

 ج٧١/٥

 ج٣٨٦/١ ج٧٨/٦!٢

 ج٢٩٩/٣ ج٥/ ٦٥

 ج٧/ ٢٠٤

 ج ٥/,٤٦

 ج٩٥/١. ٢٤٦ /ج ٨٤

 ج٦/ ٦٢٥٤. ٣١٤

 ج٥/ ٥٤

 ج١/ ٧١ ١٢٢ ك ج٥ / ٤٨٢

 ج١٤٥/٦ ج٧/ ١٩٥٠0١٩٠

 ج٥/ ٣٤٤

 ج١/ ٤١٦١١

 ج٢٣٧/٤

 ۔۔۔۔_ ۔۔۔ ۔

 ج٨٨/٤‘ ٩. ١٠٦٢. ٣٢٥. ٤٠٩. ٤٧٦١

 .. ۔۔.۔۔۔- ۔ےہ ۔۔ح

 ۔ ۔_ . ۔ے مم ۔ ۔ےہ

٤٢٢ 

 ج ٥/ ٨٤

    

  

  

  

  

  



٢٤ 

 ا

! 
١ 

 ض

. 
7٦ 

 يورنلا

 يدنهلا ميكحلا شراه _ |

7 

  

٤ 

 هللادبع نب ملسم ,

 يدجنلا قلطم ,

 ناميلس نب لتاقم /

 ( لزانم

 رصان نب روصنم |

 ينالعجلا رينلا نب رينملا !

 نافلخ نب انهم ١

 يلع نب ىسوم

 دعاج نب رصان

| 
 ا

| 

> 
 دشرم نب رصان |

 يعخنلا |

 يفسنلا |

 ير احمل ادمحم نب رصن

 ماغنا

 م امال ١ نب دمحم نب لاله

 (ريفخلا) يوانهلا

 ءاطع نب لصاو |

   ةيواعم نب ديزي

 ۔۔۔۔ ۔ہ۔۔۔ہ۔ہ۔۔۔ے۔۔۔۔۔۔۔ ۔ ۔۔.۔۔ ۔۔۔۔۔ ب

 ٧ج يليلخلا ققحلا ةبوجأ

 . ۔۔۔. &۔

! 

 . ج ٥/ ٢٨١

 ح ٢ / ٣٠٥

 ج٣٩/١ ج٢/ ١٧. ٧!١٦ /ج ٢٣٦٢٣٥٥٢ ج٠٨/٤ ١ ج٥/ ١٤ ج٦/ ٣١٥

 ٣٥١ ج٧/ ٠٢٣٦٠١٧٧ ٢

٢٩٦٦٣ 

 ج١/ ٢٧٠ ج٢!/١٦٨ ج٣٣٧/٤ ج٥/ ٩١ ج٧/ ٦٣. ٢٤١. ٢٦٥

 ج١/ 4٩-١٩-٢١١٣   ج ٥ / ١٤٦

 | ج١٩٩/٢

 ج١/ ١٤٤

 جا/٧٠ ج٥٨/٢! ج٧/ ١٩٥

 "جا ٣٠٦

 ج٥٣/٥ ج١٥٠/٦

 ج0٦٨٦/٥ ٢٨٧

 ج ١/ ٢٨٤     ج ١/, ١٤٤

 ج!/٢٠ ج؟/٣ا.6٤٥. ١٨١ ج٩٦/٤ ج٤٦٠.٤٤٥.٨٣/٥ ج٦٩٢/٦.ه١٥

 ج٢٠٢/١ ج١٧/٢ ج٣٨٩/٤ ج٦/ ٨٥. ٣٨٦٣٣٧٦٢٤٣ ج٧/ 0١٩٢١٠١٩١٠.

 تس حصنحح    

  

  

  

  

  

  



 يليلخلا ققحملا ةبوجأ

  
 تاحلطملا

 





 ةورب

  

    

 ٦٢٢. /٧ج ،يملاسلا مامإلا تاباوج . ةيدقن ةصح |

  
 ٦٣٠. /٧ج ،يملاسلا مامإلا تاباوج .وجناملاب فورعمل رجشلا |

 ٥٤. ص كةيناهعلا ةماعلا تادرفملا مجعم . باطخ وأ ةلاسر

 ٦٣٢٠. /٧ج "يملاسلا مامإلا تاباوج . قوتعملا ىلوملا رسيبلا ||

    

 هفيرعت
 .| ٦٣٢. /٧ج ضيملاسلا مامإلا تاباوج .جالفالا ءام يقس تقوب صاخ وهو تقولا نم ءزج

 ۔ ۔ ۔۔۔ .۔ ۔ ۔۔۔ے۔۔۔.

 .ضرألا ىلإ جلفلا لخدم :وهو ،راوص عمج

 ٦٣٢. /٧ج ،يملاسلا مامإلا تاباوج . دونهلا رافك نم قرف

 ٥. ٤؛ص ،ةيناهعلا ةيماعلا تادرفملا مجعم . رومتلا نم عون

 .٩٢١ص «ةينايعلا ةيماعلا تادارفملا مجعم .يدلبلا ركسلا عاونأ رخفأ نم

 .ةردخم ةدام

 ٦١٣٢. /٧ج يملاسلا مامإلا تاباوج .ةيراجتلا ةمصاعلا

 يملاسلا مامإلا تاباوج .وليك ةئاينايث لداعت نزو ةيمك ىلع قلطت ىربك نزو ريدقت ةدحو

 ٦٣٢. /٧ج

 ٦١٣٠ /١ج يملاسلا مامإلا تاباوج .اددحم اتقو هب يقسلا رمتسي جلفلا نم بيصنةداب عمج

 لمعي امنإو 6 اهلصأ كلم هل سيل نمم اهرمث عطقو ليخنلا حالصإب موقي يذلا لماعلا

 ٦٣٠. /٧ج ،يملاسلا مامإلا تاباوج . اهتلغ نم ءزجب

 .غبتلا :(نتتلا لمعي)

   ج ةينايعلا ١/ ١٧٦٦.   ةحاصفلا سوماق . ةعلسلا وه ذخأيو رخآلا اهنع عفديل راسمسلا دنع رعسلا يف ديازي



 ٤٣٨ يليلخلا ققحملا ةبوجأ ج٧

    

 .غبتلا ) كابنتلا ا

 ٢/ ٢٠٢٣. ج كةينايعلا ةحاصفلا سوماق . اهيقسيف عرزلا نم ةرينصلا ةعطقلا :ةلاطنلا . ليطنت

 | ةحاصفلا سوماق . راحلا لثم باودلا ف بارتلا لمحل مدختسيو صوخ نم . لمعي ءيش جوثلا

 | ١/١١٦ح. ٠ ١
 _ ٦١: ةنا أ ___

 | .رمتلا كلذكو © هريغ وأ رمسلا وأ لخنلا نم ءاوس بطحلا نم ةظيلغلا ةعطقلا يه ؛| حسلزج .
! 

 | ١ ٣ ٧٣. ج. ةينامعلا ةحاصفلا ةلا سوماق !

 .رادقم بوج .

 ١٤٥. /١ج .طيسولا مجعملا ليخدلا نم وهو فوصلا [ نم قيفص جيسن ا إ 1 خوجلا

 _ ٦٢١٨ .يملاسلا مامإلا تاباوج .فايلأ { نم جوسنم سيك | 1 . ةينوج

 _ ١ لعرب‘ج٣ ١/ ناسل لمدلا ثحلاو نوبحح هعمجو مرَيو حيقيف دسجلا يف يرتعي ر ام نبجلاو نوبحلا _

 | ١٠٤.

 | مامإلا تاباوج .. .عفترا 11 ةلباقملا ةهجلا لع قلطتو رادحنالا نم ذوخأم ا 6 ءاملا نايرج هاجتإ يردح

 ٦٣ /٧ج يملاسلا
 ۔۔_لاأ ___ ۔ ۔_.۔۔_.۔۔۔۔ ۔

 ١٠/ ٤١٥١ ج ،برعلا ناسل لمرلا يف صوغت ةبيود ا كلكلحلا |

   ٢ ١ ٦ص ،ةيناهعلا ةيماعلا تادرفملا مجعم .ةرفح ةبخ

 ۔۔
_
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 ٦٣٠. /٧ج يملاسلا مامإلا تابارج. جلفلا يقس نم نيعم بيصن ا { جلف ةروبخ |   سح

 ١١٣ /١ج ،ةينايعلا ةحاصفلا سوماق . اهرمث بيطي يتلا ليخنلا نم ةديجلا ةيعونلا || | فنارخلا |

 .نفسلا || {| بشخلا |

 _ ١٢٩. ص كةينايعلا ةيماعلا تادارفملا مجعم . لايعتسإلل ةحلاص ريغو ةميدق

 ١ / ١٦٤. ج شةينايعلا ةحاصفلا سوماق . سبايلا ليخنلا ق فرو ا صوخلا
 ا =- __ ___ __ ۔۔.۔۔۔۔۔.۔

  
            



      

٤٣٩ 

 .٣٢١ص هةينايعلا ةيماعلا تادرفملا مجعم. راهنمو مدهنم ا

 : ٧٢ص ١/ ج ،ةيناهعلا ةحاصفلا سوماق . ىرجو لاس يأ قحد نم ذوخأم

 َ ١٣٥. ص .ةينامعلا ةيماعلا تادرفملا مجعم

 ١٣٢٠. /١ج هةينايعلا ةحاصفلا سوماق . رئاظحلا يف رقبلا ناكم وأ ةريظح

 ٨. ٦٢. .٢١/٨1٦ج يلاسل مامالا تاباوج .رادجلاب قصتلم تيبلا لخاد يف عفترم ءزج

 ٣٦ ١. ص كةيناهعلا ةيماعلا تادرفملا مجعم . . لمرلا نم لولت وأ ٠ ةيبارت زجاوح

 . ذفاون

 ةميق نم ةنيعم ةبسن هلو اهيلع ةديازملل روهمجلا ىلع ةعاضبلاب يداني يذل ١ صخشل ١

 ١٣٧١. ص ءةيناهعلا ةيماعلا تادارفملا مجعم .عيبلا

 .رايدلا

 ٦٣٤. /٧ج ،يملاسلا مامإلا تاباوج . نيعم تقو ي جلفلا يقس نم بيصن

 ٤٣١. /٣م لامآلا جراعم مامإلا ةالص نم هتاف ام ءاضق

 .ةيئاملا ةحاصفلا سوماق . ةيلاب ءايشأ وأ رود وأ شئاشح اهب نوكت ام ًابلاغ ضرأ ةعطق

 ج١٦٦/١.

 ٧/ ٦٢٨. ج ،يملاسلا مامإلا تاباوج . اهديرجو ليخنلا فعس

 ٠ .٨٦١ص ٬ةينايعلا ةيماعلا تادرفملا مجعم . جلفلا قفن

 . جلفلا فقس

 تادرفملا مجعم .يودي ضبقم اهريدي ةريبك ةناوطسا هيف مدختسي ميدق ليجست زاهج

 .٩١٦١ص .ةينامعلا ةيماعلا
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 .٧ج ،يملاسلا مامإلا تاباوج . ناتسبلا   

 ۔۔.۔۔ . ۔۔ہ ۔۔۔۔۔.
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 يزاوغ

 ساحن ا
  

   رمت ةلسارف ا

 ٧ج يليلخلا ققحملا ةبوجأ

 ٢١٤. /١ج ةينايعلا ةحاصفلا سوماق .بعشلا وأ نيلبج نيب ام ءاملا ليسم ذ

 ٢٢٣٣. /١ج {ةينايعلا ةحاصفلا سوماق .هراغصو ليخنلا لئاسف :مرص اهعج (

 ٢٤٣. /١ج ةينايعلا ةحاصفلا سوماق . عورزلاو لاومألا ةبقارمب موقي صخش

 .١٩١ص هةينامعلا ةيماعلا تادرفملا مجعم .يلحلا ك

 ٢٤. /٢ج هةينايعلا ةحاصفلا سوماق .رثبلا |

 ٦١٣٤. /٧ج يملاسلا مامإلا تاباوج . مساوم يف عرزت ءاضيب ضرأ

 ٢٠٤. ص هةينامعلا ةيماعلا تادرفملا مجعم .ليخنلا فعس نم ءانب

 .٤٠٢ص . جلفلا ةرادإ نع لوؤسم وأ فرشم

 ٢٠٤. ص ،ةيناهعلا ةماعلا تادرفملا مجعم .حرف يف لبطلا ةقفارمب ءاسنلاو لاجرلا جورخ

 .ىولحلا اهيف ظفحت فعسلا نم ةيعوأ

 .ةرثبلا ىنعمبوأ ةبح لكش ىلع مسجلا ىلع رهظي ءام ءولمم سيك هنأك يدلج حفط

 .٩١٢ص ةينايعلا ةيماعلا تادرفملا مجعم. نزو ةدحو |     ٦٣٣. /٧ج ،يملاسلا مامإلا تاباوج. ةريغص ةيدقن عطق
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 م

  

        

٤٤١ 

 ۔ ۔۔.۔۔.۔۔۔م۔ ۔۔۔ے۔. ۔۔_ح_۔

 ٦٢٠. /٧ج يلاسلا مامإلا تاباوج .ليخنلا عاونأ لجأ
 .يملاسلا مامإلا تاباوج .هنم دورولل وأ هحالصإل هيلإ لصوت جلفلا :ة ةحتف

 ٦٣. /٧ج
| 

 ! .هريجأت :يأ

 ٢٢٨. ص 6ةيناعلا ةيماعلا تادرفملا مجعم . جلفلا ءام ريجأت

 ١٢٦/٢. ج .ةينايعلا ةحاصفلا سوماق .صوخلا نم ليبزلا

 .ندعم نم ةبلع

 | ءةينايعلا ةحاصفلا سوماق رمطلا وأ ٣٢! ص ةيناهعلا ةيماعلا تادرفملا مجعم مدر

 ١٣٧. /٢ج

 ٢٣٦. ص هةينامعلا ةيماعلا تادرفملا مجعم .ءاذح

 ص ةينامعلا ةيماعلا تادرفملا مجعم .ناردجلا ىلع ةقلستملاو ةفحازلا يلاحسلا نم عون

 ٢٣٩.

 .طقاستملا رمتلا

 .دجسملا يف لاستغالا نكامأ

 ٦٢٢. /٧ج "يملاسلا مامإلا تاباوج . ةيدقن عطق

 .ءام رم

 .حيقلا نم حرجلا يف عمتجي ام رسكلاب ةدلاو )٣/ ٢٩٦( برعلا ناسل ىف ايك ديدصلا يأ

 مامإلا تاباوج .هخبط وأ ةعطق دعب رمتلا هيف ففجي يذلا يوتسملا ناكملا حاطصم     ٦١٣٢. /٧ج ،يملاسلا مامإلا تاباوج . ةنيعم ةلخن

  

  

  

  

  

 



٤٤٢ 

    

 ،يملاسلا ج٢/ ٦٣٠.

 ةيماعلا تادرفملا مجعم . اهتتيهتل اريبك ادهج ذخأت يتلا ةيعارزلا ضرألا ىلع قلطت

 .٧٩٢ص تادرفملا مجعم اتوص ردصأف هتيقدنبب قلطأ

 .امرمأ يف صتخملا [ _

 ٧ج يليلخلا ققحملا ةبوجأ

 .۔4 ۔۔۔.
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 ةيماعلا تادرفملا مجعم .شرفم وأ ءاطغك مدختسي ةدودحم هاوأ فوصلا نم جيسن |

 مالعإلاو رشنلاو ةفاحصلل نايع ةسسؤم 0٦ :ط يسبحلا حلاص نب هللادبع ،ةينامعلا |

 .٤٨٢ص ٢٠٠٤. /ه ٤٢٨

 -٧/٨٢٦ج يملاسلا مامالا تاباوج .ةنيمثلا ةعتمألا هيف يفخت ريبك بشخ نم قودنص

 ٩.

 ص ةينايعلا ةيماعلا تادرفملا مجعم .سرغ نود اهسفن ءاقلت نم تبنت يتلا لخنلا ةليسف

 ٢٩٦.

 ٢٩٦. ص هةينامعلا

 ٦٢٩. /٧ج ،يملاسلا مامإلا تاباوج .ليخنلا فانصأ نم فنص

 ءةينايعلا ةحاصفلا سوماق . جلف ىلع ليخنلا نم نارطس نادضاعلاو ليخنلا نم فص

 ٤٥. /٢ج

 ٢١٤. /٢ج كةينايعلا ةحاصفلا سوماق . هيلع خرصي وأ لاع توصب يداني

   ٢١٧. /٢ج شةينايعلا ةحاصفلا سوماق. جاسنلا وأ كئاحلا ةبشخ
 .٠٠٣ص ءةينامعلا ةيماعلا تادرفملا مجعم .منغلا نم ةباد

 .ضرألا ثراح     ٢/ ٢٢٨. ج ،ةينايعلا ةحاصفلا سوماق . رمت لإ لوحت لق يذلا وهو بطرلا نم

       ٦٣٤. /٧ج يملاسلا مامإلا تاباوج . ةيقاسلا جلفلا ىرجم بناج ىلعأ !

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
  

  

  
  

  

  



 تاحلطصلا ٤٤٢٣

 . مهل اعن مه اياطو

 .ب ارتلا نم زج احلا بعرلا

 ٢٤١. /٢ج {ةيناهعلا ةحاصفلا سوماق . ةعارزلا يف ةمدختسملا ةعساولا ضرألا بعرو ا

 .٧١٢ص هةينامعلا ةيماعلا تادرفملا مجعم . ةبارق وأ محر ةلص هطبرت اننوصحي .

        
 ١/, ١٤٦. ج ،ةينامعلا ةحاصفلا سوماق . زهجتيو أيهتيو دعتسي رمذي

 | تادرفملا مجعم ابلاغ روث اهرجي ةريبك ةبرق لابرغ ةطساوب رئبلا هايم بحس ةيلمع رجزلا رجزي ا

 | ١٥١. ص كةيناهعلا ةيماعلا (

 | .٤٣٣ص هةينامعلا ةيماعلا تادرفملا مجعم .ةرجشلا ىلع يهو راهثلا عيبي ىنطي
١ 

 هةيناميعلا ةيماعلا تادرفملا مجعم .يقسي وأ ضرألا ثري لطني ص٤ ٣٥. |
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 ؛ ٤٧ عجارملاو رداصملا ةمئاق

 عجارملاو رمداصملاةمئاق

 .ىلوألا :ةعبطلا ۔يشاطبلا دماح نب دومح نب فيس خيشلل ،نايع ءايلع ضعب خيرات يف نايعألا فاحتإ

 .م٢٩٩١ /ه ٤٣

 .توريب = ةفرعملا راد :رشنلا راد دماح وبأ يلازغلا دمحم نب دمحم :فيلأت ،نيدلا مولع ءايحإ

 .م١٨٩١ /ه١٠٤١ ،توريب .رشنلاو ةعابطلل نيدلازع ةسسؤم ،طد ،يناخيش ريمس ،ةراضحلا مالعأ

 .توريب - فراعملا ةبتكم :رشنلا راد ،ءادفلا وبأ يشرقلا ريثك نب رمع نب ليعامسإ : فيلأت ،ةياهنلاو ةيادبلا

 ةبتكملا :رشنلا راد يطويسلا نمحرلا دبع نيدلا لالج :فيلأت ،ةاحنلاو نييوغللا تاقبط يف ةاعولا ةيغب

 .ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم :قيقحت ءاديص / نانبل - ةيرصعلا
 دماح دمحم هيلع قلعو هححص ينالقسعلا رجح نب يلع نب دمحأ ظفاحلا ماكحألا ةلدأ نم مارملا غولب

 .م٣٩٩١ /ه٤١٤١ توريب .ةيفاقثلا بتكلا ةسسؤم ،ةسماخلا :ةعبطلا ،يقفلا

 ةرازو .ىلوألا :ةعبطلا ۔يملاسلا ديمح نب هللادبع دمحم يأ مامإلل ،ديحوتلا يف لوقعلا راونأ حرش راونألا ةجهب

 .م٩٨٩١ /ه٤١٤١ ،ةيمالسإلا نوؤشلاو فاقوألاو لدعلا

 .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ،ىلوألا :ةعبطلا يدنكلا ميهاربإ نب دمحم ملاعلل عرشلا نايب

 .م ١٩٨٤ /هھ٤٠٤١

 .توريب ،ةيملعلا بتكلا راد :رشنلا راد "يدادغبلا بيطخلا ركب وبأ يلع نب دمحأ :فيلأت دادغب خيرات

 ةبه نبا نسحلا نب يلع مساقلا يبأ :فيلأت ںلثامألا نم اهلح نم ةيمستو اهلضف ركذو قشمد ةنيدم خيرات

 نب رمع ديعس يبأ نيدلا بح :قيقحت ١٩٩٥. - توريب - ركفلا راد :رشنلا راد :ىعفاشلا هللا دبع نب هللا
 . .يرمعلا ةمارغ

 .تد }طد {ةماقتسالا ةبتكم ںيملاسلا نيدلا رون ،نايع لهأ ةريسب نايعألا ةفحت

 نب فسوي نب هللا دبع نيدلا لامج :فيلأت يرشغز لل فاشكلا ريسفت يف ةعقاولا راثآلاو ثيداحألا جيرخت

 دبع نب هللا دبع :قيقحت ىلوألا :ةعبطلا ه٤١٤١- ضايرلا - ةميزخ نبا راد :رشنلا راد ،يعليزلا دمحم

 دعسلا نمحرلا

 ،توريب - ةيملعلا بتكلا راد :رشنلا راد يبهذلا دمحم نيدلا سمش هللا دبع وبأ :فيلأت ظافحلا ةركذت

 .ىلوألا :ةعبطلا

 :رشنلا راد دمحم وبأ يرذنملا يوقلا دبع نب ميظعلا دبع :فيلأت فيرشلا ثيدحلا نم بيهرتلاو بيغزتلا

 .نيدلا سمش ميهاربإ :قيقحت ،ىلوألا :ةعبطلا ۔\٧١٤١ - توريب - ةيملعلا بتكلا راد

 .كعلا نمحرلا دبع دلاخ :قيقحت \توريب - ةفرعملا راد :رشنلا راد "يوغبلا :فيلأت ،يوغبلا ريسفت



 ٧ج يليلخل ا ققحم ا ةبوجأ ٤٤٨

 :قيقحت ءاديص - ةيرصعلا ةبتكملا :رشنلا راد يزارلا سيردإ نب دمحم نب نمحرلا دبع :فيلأت ،نآرقلا ريسفت
 .بيطلا دمحم دعسأ

 راد "يرمنلا ربلا دبع نب هللا دبع نب فسوي رمع وبأ :فيلأت .ديناسألاو يناعملا نم أطوملا ين امل ديهمتلا

 يولعلا دمحأ نب ىفطصم :قيقحت ۔٧٨٣١ - برغملا - ةيمالسإلا نوؤشلاو فاقوألا مومع ةرازو :رشنلا

 .يركبلا ريبكلا دبع دمحم

 - ركفلا راد :رشنلا راد يعفاشلا ينالقسعلا لضفلا وبأ رجح نب يلع نب دمحأ :فيلأت ،بيذهتلا بيذهت

 .ىلوألا :ةعبطلا ١٤٠٤-١٩٨٤. - توريبب

 - ةلاسرلا ةسسؤم :رشنلا راد "يزملا جاجحلا وبأ نمحرلادبع يكزلا نب فسوي :فيلأت 6لايكلا بيذهت
 .فورعم داوع راشب .د :قيقحت ىلوألا :ةعبطلا ١٤٠٠-١٩٨٠. - توريب

 ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ىلوألا :ةعبطلا شيفطأ فسوي نبدمحم مامإلل ريسفتلا ريسيت

 .م ١ ٦٨٩/ه٦٠٤١

 ةبتكم :رشنلا راد "يوانملا فوؤرلا دبع نيدلا نيز ظفاحلا مامإلا :فيلأت ،ريغصلا عماجلا حرشب ريسيتلا

 .ةثلاثلا :ةعبطلا \م٨٨٩١ - ه٨٠٤١ - ضايرلا - يعفاشلا مامإلا

 ١٣٩٥ - 5١٩٧٥ - ركفلا راد :رشنلا راد ،يتسبلا يميمتلا متاح وبأ دمحأ نب نابح نب دمحم :فيلأت ،تاقثلا

 .دمحأ نيدلا فرش ديسلا :قيقحت ،ىلوألا :ةعبطلا

 :رشنلا راد رفعج وبأ يربطلا دلاخ نب ديزي نب ريرج نب دمح :فيلأت ،نآرقلا يآ ليوأت نع نايبلا عماج

 .ه٥٠٤١-توريب- ركفلا راد

 راد "يرصبلا يدزألا رمع نب بيبح نب عيبرلا :فيلأت 3بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا
 ،سيردإ دمحم :قيقحت ،ىلوألا :ةعبطلا ٤١٥ ١، - نامع ةنطلس توريب - ةماقتسالا ةبتكمل ةمكحلا راد :رشنلا
 .فسوي نب روشاع

 -توريب - ةيملعلا بتكلا راد :رشنلا راد يرمنلا ربلا دبع نب فسوي :فيلأت هلضفو ملعلا نايب عماج
 .ه ١٣٩٨

 ةبتكم ،طد ،ناحطلا دومح :قيقحت ،يدادغبلا بيطخلا ظفاحلا عماسلا بادآو يوارلا قالخاأل عماجلا
 .م٣٨٩١ /ه٣٠٤١ ضايرلا ،فراعملا

 :رشنلا راد ركب وبأ يدادغبلا بيطخلا تباث نب يلع نب دمحأ :فيلأت عماسلا بادآو يوارلا قالخأل عماجلا

 .ناحطلا دومحم .د :قيقحت ١٤٠٣. - ضايرلا - فراعملا ةبتكم

 فاقوألا ةرازو ،ىلوألا :ةعبطلا يدنكلا ملاس نب دمحم نب دجام ،يشاطبلا ةمالعلا لئاسرو تاباوج

 .م٣٠٠٢ /ه٤٢٦٤١ةينيدلا نوؤشلاو



 ٤٤٩ عجارملاو رداصملا ةمئاق

 ،ىلوألا :ةعبطلا .يملاسلا ديمح نب هللادبع دمحم يبأ مامإلل ماكحألاو نايدألا يملع ين ماظنلا رهوج ه

 .م ٩٨٩١/ه١ ٤١٠

 باتكلا راد :رشنلا راد .يناهبصألا هللادبع نب دمحأ ميعن وبأ :فيلأت ءءايفصالا تاقبطو ءايلوألا ةيلح ه

 .ةعبارلا :ةعبطلا ١٤٠٥. - توريب - يبرعلا

 راد "يراصنألا نقلملا نب يلع نب رمع :فيلأت ،يعفارلل ريبكلا حرشلا باتك جيرخت يف رينملا ردبلا ةصالخ ٥

 .ىفلسلا ليعايسإ ديجملا دبع يدمح :قيقحت ىلوألا :ةعبطلا ۔١!٠١٤ - ضايرلا - دشرلا ةبتكم :رشنلا

 - توريب - ركفلا راد :رشنلا راد يطويسلا نيدلا لالج لايكلا نب نمحرلا دبع :فيلأت روثنملا ردلا "

 .م ٩٣

 .تد توريب {ةفرعملا راد ء(ناويدلا حرش يف نايبتلا)يربكعلا ءاقبلا يبأ حرشب يبنتملا بيطلا يبأ ناويد "

 ميهاريإ /اقسلا ىفطصم :قيقحت توريب - ةفرعملا راد :رشنلا راد يربكعلا حرشب يبنتملا ناويد "

 .يبلش ظيفحلا دبع /يرايبألا

 بتكملا :رشنلا راد ،يناربطلا مساقلا وبأ بويأ نب دمحأ نب ناميلس :فيلأت (ريغصلا مجعملا) ينادلا ضورلا "

 دومحم روكش دمحم :قيقحت ،ىلوألا :ةعبطلا م٥٨٩١ -ه٥٠٤١- نايع ،توريب - رايع راد ،يمالسإلا

 .ريرمأ جاحلا

 ةيفاقثلا بتكلا ةسسؤم :رشنلا راد ،يقهيبلا هللا دبع نب يلع نب نيسحلا نب دمحأ ركب وبأ :فيلأت ،ريبكلا دهزلا "

 .رديح دمحأ رماع :قيقحت ةثلاثلا :ةعبطلا (م٦٩٩١ -توريب -

 زابلا راد ةبتكم :رشنلا راد ،يقهيبلا ركب وبأ ىسوم نب يلع نب نيسحلا نب دمحأ :فيلأت ىربكلا يقهيبلا ننس "
 .اطع رداقلا دبع دمحم :قيقحت \م٤٩٩١ - ه٤١٤١ - ةمركملا ةكم-

 ©توريب }ةيملعلا بتكلا راد "ىلوألا :ةعبطلا "ينطقرادلا رمع نب يلع ظفاحلا ،ينطقرادلا ننس "

 .م٦٩٩١/ھ ٤١٧

 -توريب - يرعلا باتكلا راد :رشنلا راد ،يمرادلا دمحم وبأ نمحرلادبع نب هللادبع :فيلأت يمرادلا ننس "

 .يملعلا عبسلا دلاخ «يلرمز دمحأ زاوف :قيقحت ،ىلوألا :ةعبطلا ه ٤٧

 ةلاسرلا ةسسؤم :رشنلا راد "هللا دبع وبأ يبهذلا زايياق نب نايثع نب دمحأ نب دمحم :فيلأت ،ءالبنلا مالعأ ريس "

 .يسوسقرعلا ميعن دمحم ،طوؤانرألا بيعش :قيقحت ةعساتلا :ةعبطلا ه٣١٤١ -توريب -

 ةلاسرلا ةسسؤم :رشنلا راد ،هللا دبع وبأ يبهذلا زامياق نب نايثع نب دمحأ ني دمحم :فيلأت ،ءالبنلا مالعأ ريس "

 .يسوسقرعلا ميعن دمحم ،طوؤانرألا بيعش :قيقحت \ةعساتلا :ةعبطلا ۔١!٣١٤ - توريب -

 راد :رشنلا راد دمح وبأ يرفاعملا يريمحلا بويأ نب ماشه نب كلملا دبع :فيلأت ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا "

 .دعس فوءرلا دبع هط :قيقحت ىلوألا :ةعبطلا ه١ ٤١١ -توريب - ليجلا

 



 ٧ج يليلخلا ققحملا ةبوجأ ٤0٥4

 نب راد :رشنلا راد يلبنحلا يركعلا دمحم نب دمحأ نب يحلا دبع :فيلأت ؤبهذ نم رابخأ يف بهذلا تارذش

 .طوؤانرألا دومحم ،طوؤنرألا رداقلا دبع :قيقحت ،ىلوألا :ةعبطلا ه٦٠٤١ - قشمد - ريثك

 :رشانلا .ديمحلادبع نيدلا يحم دمحم :قيقحت يليقعلا ليقع نب هللادبع نيدلا ءاهبل ليقع نبا حرش

 . ه١١٤١ ،طد ،مق ءادهشلا ديس تاراشتنا

 هححص يملاسلا ديمح نب هللادبع دمحم يبأ مامإلل ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا حرش

 .تد }طد طقسم ،ةماقتسالا ةبتكم يخونتلا نيدلا زع هيلع قلعو

 - ةلاسرلا ةسسؤم :رشنلا راد يواحطلا ةمالس نب دمح نب دمحأ رفعج وبأ :فيلأت راثآلا لكشم حرش

 .طوؤنرألا بيعش :قيقحت .ىلوألا :ةعبطلا \م٧٨٩١ - ه٨٠٤١ - توريب /نانبل

 باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا ،ةثلاثلا :ةعبطلا كنورخآو يزيربتلا ىيحي ايركز يأل ،دنزلا طقس حورش

 .م٧٨٩١/ه٨٠٤١

 ه١٠١٤١ ۔توريب- ةيملعلا بتكلا راد :رشنلا راد ،يقهيبلا نيسحلا نب دمحأ ركب وبأ :فيلأت ،ناييإلا بعش

 . .لولغز ينويسب ديعسلا دمحم :قيقحت ىلوألا :ةعبطلا

 ؛لوألا :ةعبطلا يبيصخلا زيزع نب دشار نب دمحم ،نايع ءارعش ءايسأ يف نايجلا طومس ىلع نامعنلا قئاقش

 .م ٩٨٤ ١ ،ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو

 :رشنلا راد يتسبلا يميمتلا متاح وبأ دمحأ نب نابح نب دمحم :فيلأت ،نابلب نبا بيترتب نابح نبا حيحص

 .طوؤنرألا بيعش :قيقحت ،ةيناثلا :ةعبطلا ١٤١٤ - ١٩٩٣. - توريب - ةلاسرلا ةسسؤم

 ءايحإ راد :رشنلا راد يوونلا يرم نب فرش نب ىيحي ايركز وبأ :فيلأت "يوونلا حرشب ملسم حيحص
 .ةيناثلا :ةعبطلا ١٣٩٢. - توريب - يبرعلا ثارتلا

 توريب - ةيملعلا ةبتكملا راد :رشنلا راد ،يليقعلا ىسوم نب رمع نب دمحم رفعج وبأ :فيلأت ،ريبكلا ءافعضلا

 .يجعلق نيمأ يطعملا دبع :قيقحت ؟ىلوألا :ةعبطلا م٤٨٩١ - ه٤٠٤١-

 ةعابطلل رجه :رشنلا راد يكبسلا يفاكلا دبع نب يلع نب نيدلا جات :فيلأت "ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط

 .ولحلا دمحم حاتفلا دبع.د يحانطلا دمحم دومحم .د :قيقحت ،٢ط :ةعبطلا ه٣١٤١ - عيزوتلاو رشنلاو

 - بتكلا ملاع :رشنلا راد \ةبهش يضاق نب رمع نب دمحم نب دمحأ نب ركب وبأ :فيلأت شةيعفاشلا تاقبط
 .ناخ ميلعلا دبع ظفاحلا .د :قيقحت ىلوألا :ةعبطلا ه٧٩٠٤١۔_-توربب

 - رداص راد :رشنلا راد ،يرهزلا يرصبلا هللادبع وبأ عينم نب دعس نب دمحم :فيلأت "ىركلا تاقبطلا :

 .توريب

 دمحم وبأ نايح نب رفعج نب دمحم نب هللادبع :فيلأت ءاهيلع نيدراولاو ناهبصأب نيثدحملا تاقبط

 :قيقحت ةيناثلا : ةعبطلا .م ١٩٩٢ -ه ١٤١٦٢ - توريب - ةلاسرلا ةسسؤم :رشنلا راد ،يراصنالا

 .يشولبلا نيسح قحلادبع روفغلادبع

 



 ٤٥١ عجارملاو رداصملا ةمئاق

 .تد }طد ينيجردلا ديعس نب دمحأ سابعلا يبأ خيشلل برغملاب خياشملا تاقبط ه
 ،ينالجرولا ميهاربإ نب فسوي بوقعي وبأ ملاعلا فالتخالاو هقفلا لوصأ ةفرعم يف فاصنإلاو لدعلا ه

 .م٤٨٩١ /ه٤٠٤١ .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ©ىلوألا :ةعبطلا

 ةيملعلا بتكلا راد :رشنلا راد "يزوجلا نب يلع نب نمحرلا دبع : فيلأت ،ةيهاولا ثيداحألا يف ةيهانتملا للعلا ه

 .سيملا ليلخ :قيقحت ،ىلوألا :ةعبطلا ه ١٤٠٣ - توريب -

 :ةعبطلا شابغ مناغ ديبع نيسح ثيدحلا يسايسلا خيراتلاو ةمامإلا ديلاقت ةيمالسإلا ةيطارقميدلا نايع ه
 .م ١٩٩٧ ‘توريب ديدجلا راد ىلوألا

 قاحسإ نبدمحم نبدمحأ :فيلأت "دابعلا عم هترشاعمو لجو زع هبر عم يبنلا كولس ةليللاو مويلا لمع ه

 - نآرقلا مولع ةسسؤمو ةيمالسإلا ةفاقثلل ةلبقلا راد :رشنلا راد ينسلا نباي فورعملا يعفاشلا يرونيدلا

 .ينربلا رثوك :قيقحت ڵتوريب / ةدج
 .ةيدوعسلا ،ةئيدحلا ضايرلا ةبتكم ،ط د «يلبنحلا يدجنلا رشب نب نايثع فيلأت ادجن خيرات يف دجملا ناونع "

 .تد

 بتكلا راد ءةيناثلا :ةعبطلا ،يرزجلا دمحم نب دمحم ريخلا يبأ نيدلا سمشل ،ءارقلا تاقبط يف ةياهنلا ةياغ "

 .م٦٨٩١ /ه٦٠٤١ ،توريب ةيملعلا

 - نآرقلا ةبتكم :رشنلا راد هدنم نبا ىسيع نبدمحم نب قاحسإ نب دمح هللا دبع وبأ :فيلأت دئاوفلا "

 .ميهاربإ ديسلا يدج :قيقحت ةرهاقلا

 :ةعبطلا ه٢١٤١ -ضايرلا - دشرلا ةبتكم :رشنلا راد مساقلا وبأ يزارلا دمحم نب مامت :فيلأت دئاوفلا "

 .يفلسلا ديجملا دبع يدمح :قيقحت ءىلوألا

 رصم - ىربكلا ةيراجتلا ةبتكملا :رشنلا راد ،يوانملا فوؤرلا دبع :فيلأت ريغصلا عماجلا حرش ريدقلا ضيف "

 .ىلوألا :ةعبطلا ه٦٥٣١-

 .توريب = ةلاسرلا ةسسؤم :رشنلا راد يدابآزوريفلا بوقعي نب دمحم :فيلأت طيحملا سوماقلا "

 توريب عيزوتلاو رشنلاو عبطلل ليجلا راد ،طد ،ناردب دمحم :ةمجرت ،تنارويد ليرياو لو ةراضحلا ةصق ٤

 .م٨٨٩١/هھ١ ٤٠٨

 :رشنلا راد ،ينابيشلا ميركلا دبع نب دمحم نب دمحم مركلا يبأ نب يلع نسحلا وبأ :فيلأت .خيراتلا يف لماكلا "
 .يضاقلا هللا دبع :قيقحت 0٢ ط :ةعبطلا ه٥١٤١ - توريب - ةيملعلا بتكلا راد

 راد :رشنلا راد "يناجرجلا دمحأ وبأ دمحم نب هللادبع نب يدع نب هللادبع :فيلأت ،لاجرلا ءافعض يف لماكلا "

 .يوازغ راتحم ىيحي :قيقحت .ةثلاثلا :ةعبطلا (م١!٨٨٩ - ه ١٤٠٩ - توريب - ركفلا

 نب رادرهش نب هيوريش ظفاحلا خيشلل "باهشلا باتك ىلع جرخملا باطخلا روثأمي رابخألا سودرف باتك "
 . م٧٨٩١ /ه٨٠٤١ ثارتلل نايرلا راد ىلوألا :ةعبطلا يمليدلا هيوريش



 ٧ج يليلخلا ققحملا ةبوج أ ٤٥٢

 :رشنلا راد ،يفوكلا ةبيش يبأ نب دمح نب هللا دبع ركب وبأ :فيلأت راثآلاو ثيداحألا يف فنصملا باتكلا

 .توحلا فسوي لامك :قيقحت ںىلوألا :ةعبطلا ه٩٠٤١- ضايرلا - دشرلا ةبتكم

 - ةديدجلا ةماقإلا راد :رشنلا راد بيطخلا نب يلع نب نسح نب دمحأ سابعلا يبأ :فيلأت تايفولا باتك

 .ضهيون لداع :قيقحت ،ةيناثلا :ةعبطلا «م٨٧٩١ - توريب

 يرشح زلا رمع نب دومحم مساقلا وبأ :فيلأت ليوأتلا هوجو يف ليواقألا نويعو ليزنتلا قئاقح نع فاشكلا

 .يدهملا قازرلا دبع :قيقحت ،توريب - يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد :رشنلا راد ءيمزراوخلا

 دمحم نب ليعايسإ :فيلأت سانلا ةنسلأ ىلع ثيداحألا نم رهتشا ايع سابلإلا ليزمو ءافخلا فشك

 دمحأ :قيقحت ةعبارلا :ةعبطلا ه٥٠٤١ -توريب - ةلاسرلا ةسسؤم :رشنلا راد يحارجلا ينولجعلا

 .شالقلا

 دمحم نب ليعايسإ ثدحملا خيشلل ،سانلا ةنسلأ ىلع ثيداحألا نم رهتشا ايع سابلإلا ليزمو ءافخلا فشك

 .م٨٨٩١ /ه٨٠٤١.ةلاسرلا ةسسؤم ةسماخلا :ةعبطلا يحارجلا ينولجعلا

 ةرازو ،ىلوألا :ةعبطلا ،يغئاصلا ديعس نب ملاس خيشلل ،رايخألا نيرخأتملاو نيلوألا ىلع ةدراولا راثآلا بابل

 .م٤٨٩١ /ه ١٤٠٤ 7ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا

 :ةعبطلا توريب - رداص راد :رشنلا راد يرصملا يقيرفألا روظنم نب مركم نب دمحم :فيلأت "برعلا ناسل

 .لوالا

 يميمتلا متاح يبأ نب دمحأ نب نايح نب دمحم مامإلا :فيلأت ،نيكورتملاو ءافعضلاو نيثدحملا نم نيحورجللا

 .دياز ميهاربإ دومحم :قيقحت ،ىلوألا :ةعبطلا ١٣٩٦ - بلح - يعولا راد :رشنلا راد ،يتسبلا

 باتكلا راد /ثارتلل نايرلا راد :رشنلا راد يمثيهلا ركب يبأ نب يلع :فيلأت ،دئاوفلا عبنمو دئاوزلا عمجم

 .ه٧٠٤١ - توريب ،ةرهاقلا -يبرعلا

 -توريب - ةلاسرلا ةسسؤم :رشنلا راد ،دواد وبأ يناتسجسلا ثعشألا نب ناييلس :فيلأت ليسارملا
 .طوؤانرألا بيعش :قيقحت ،ىلوألا :ةعبطلا ه٨٠٤١

 بتكلا راد :رشنلا راد يروباسينلا مكاحلا هللادبع وبآ هللادبع نب دمحم :فيلأت نيحيحصلا ىلع كردتسملا

 .اطع رداقلا دبع ىفطصم :قيقحت ،ىلوألا :ةعبطلا (م٠٩٩١۔ه١١٤١ - توريب - ةيملعلا

 - ةبطرق ةسسؤم :رشنلا راد ينابيشلا هللادبع وبأ لبنح نب دمحأ :فيلات ءلبنح نب دمحأ مامإلا دنسم

 - ةلاسرلا ةسسؤم :رشنلا راد عىعاضقلا هللا دبع وبأ رفعج نب ةمالس نب دمحم :فيلأت باهشلا دنسمرصم
 .ىفلسلا ديجملا دبع نب يدمح :قيقحت ،ةيناثلا :ةعبطلا م ١٤٠٧ ه۔٩٨٦ ١ - توريب

 . .ةمكحلا راد يملاسلا ديمح نب هللادبع نيدلا رون مامإلل ،لوقعلا راونأ قراشم

 ١٤٠٢٣ - توريب - يمالسإلا بتكملا :رشنلا راد يناعنصلا مامه نب قازرلا دبع ركب وبأ :فيلأت فنصملا

 .يمظعألا نمحرلا بيبح :قيقحت ،ةيناثلا :ةعبطلا ه



 ٢ عجارملاو رداصملا ةمئاق

 يراقلا يورملا دمحم ناطلس نب يلع :فيلأت (ىرغصلا تاعوضوملا) عوضوملا ثيدحلا ةفرعم يف عونصملا "
 .ةدغ وبأ حاتفلا دبع :قيقحت .ةيناثلا :ةعبطلا ه ١٢٩٨ - توريب = ةلاسرلا ةسسؤم :رشنلا راد

 ١٤١٥ - ةرهاقلا - نيمرحلا راد :رشنلا راد «يناربطلا دمحأ نب ناميلس مساقلا وبأ :فيلأت طسوألا مجعملا "

 .ينيسحلا ميهاربإ نب نسحملا دبعأ دمحم نب هلا ضوع نب قراط :قيقحت ه
 - لصوملا - ءارهزلا ةبتكم :رشنلا راد ثيناربطلا مساقلا وبأ بويأ نب دمحأ نب ناميلس :فيلأت ،ريبكلا مجعملا "

 .يفلسلا ديجملادبع نب يدمح :قيقحت ةيناثلا :ةعبطلا م٣٨٩١ -ه ١٤٠٤

 .م٢٩٩١ /ه٤١٤١ ،ةلاسرلا ةسسؤم "ىلوألا :ةعبطلا \ةلاحك اضر رمع نيفلؤملا مجعم "

 ،ئلا دبع وبأ يبهذلا زامياق نب نايثع نب دمحأ نب دمحم :فيلأت راصعاألاو تاقبطلا ىلع رابكلا ءارقلا ةفرعم "

 بيعش 6فورعم داوع راشب :قيقحت ،ىلوألا :ةعبطلا ه ١٤٠٤ - توريب - ةلاسرلا ةسسؤم :رشنلا راد

 .سابع يدهم حلاص طوؤانرألا

 - ه٥١٤١-ضايرلا - ةيربط ةبتكم :رشنلا راد يقارعلا لضفلا وبأ :فيلأت ،رافسألا لمح نع ينغملا "

 .دوصقملا دبع فرشأ :قيقحت ،ىلوألا :ةعبطلا م ٥

 :ةعبطلا ءيقاتسرلا يصقشلا دوعسم نب يلع نب ديعس نب سيمخ خيشلل "نيبغارلا غالبو نيبلاطلا جهنم "

 .م٣٩٩١ /ه٢١٤١ ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ،ةيناثلا

 ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ،ىلوألا :ةعبطلا ،يلوعملا دشار نب رماع نب دمحم خيشلل بدالا نيعو بذهملا "

 .م٨٩١ /ھه٨٠٤١

 عباطملا ىلوألا :ةعبطلا ،نيفلؤملا نم ةعومجم "نايع مالعأ ليلد برعلا ءايسأل سوباق ناطلسلا ةعوسوم "

 .م١٩٩١ /ه٦١٤١ طقسم .ةيملاعلا

 ثيدحلا راد :رشنلا راد ،يعليزلا يفنحلا دمح وبأ فسوي نب هللادبع :فيلأت ،ةيادهلا ثيداحأل ةيارلا بصن "

 .يرونبلا فسوي دمحم :قيقحت ه٧٥٣١۔_ رصم-





| تايوتحملا سرهف |    





 تايوتحملا سرهف

  

  

       

            

 . عوضولل

= 
 س 3 قيقحتلا ةمدقم

 . لاغتشالا بابساو عوضولا ةيمهأ
 ةماعلا ةيمهألا

 ح اخا ةيمهألا
 تت الا لامعألا

 " لمعلا يف انرود

 _ حسححخخخ×٭٨“منم دب ال تاظوحلم .

 قيقحتلا ةيجهنم
 _ سو وطخملا فصو
 -س -“.تلولا ةجرت
"" 
 -_- ةيعامتجالا هتايح
 تحتو
 س ةا -س , 1

 تت لوآو هتاجوز ]
 1 1 _ سس ةيملعلا هتايح ا

 ح تس 7
 هنارقأ | آ

 ......إ هلارقآريغ نم مهب رثات نم
 هتذمالت '

 ___ج تح 7 هتافلؤم

--- 
 هاو

2 

٢٧ .. 

٣٢ 

٣٢ 

٤٢٣ 

٦٧   | ٦١ 
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١٧ 

١٨ 

١٩ 

٢٠ 

٢٧ 

٢٨ 

٢٨ 
٢٧٩ 

٣٠ 

٣٦ 
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٤٥٨ 

 اهميرحتب الهج تامرحملا باكترا _

  

 __ __هتوجا يف يليلخلا ققحا رداصم
 ناميإلا باب

 ىنسحلا هللا ءامسأ ددع ¡
 77َ ۔۔۔ ۔ ۔۔۔م ۔۔

__ 

 - ۔۔ ۔ ۔۔۔ہم ۔۔۔۔ے۔۔۔۔۔۔_ اهوحنو يربس س ايو رون اي هلل لاقي نأ مكح

 نمحرلا مكنم بيرق :لوق ا

 نآرقل ا قلخ

 . َ هم هماسق و ملعلا ا

 ةجح آ هب موقت ام

 .. تايلمعلا يف عسي ال امو هلهج عسي ام

 رمخو ريزنخ امهتاب الهج رمخلا برشو ريزنخلا مح لكا

 هللا دوجو ناهرب

 تافصلاو ءامسألاو تاذلا ة ةفرعم

 هللا ىلإ رورسلا ة هبسن ٠

 1 ٠ " هللا اي :لوقب ءادنلا ةباجإ ا
 . . هللا ام فرعي نم هللا دبعي :ىنعم
 َ _ رفك ىنعملا نود مسالا دبع نم :ىنعم

 ىراصنلا عم ةبوتكملا هللا ءامسأ لاسرا
 س سخا . رهدلا :ىنعم

 _ . اهدادضا يفن اهب داري نل ت
 هبلق يف هللا تاذ روصتت نم ا

 - لعب ملعي هللا :لوق
 . َ . مارحلا قزري هللا نإ :لوق _
 امهماكحاو مسجماو هبشلا .

 لاعت هللا نع ةيؤرلا يف

 1 "لبجلل هبر ىلجت املف» ىنعم
 حت ر نابث] هيف ام ارق نم داقتعا .

 سس هللا ةدارإ ىنعم

١٦٧ |   
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١١٦ 
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 ٤٥٩ تايوتحملا سرهف

 ٨١ ءابنألا ىلع زوجي ال امو زوج ام ا
 .. 9 قينارغلا ةصق ١٨٥ _ ةةدمحم نع ضرا مهللا لوق

 ١٨٥

 ١٨٩ هموق وق ىلع ميهاربإ ةجح
 ١٩٥ .............۔ ۔...._..__ كتملا جارعم
 ٢٠١ تورامو توراه ينو يدهملا جورخو ىسيع لوزنو مدآ ربن
 ٢.٧ - 77.هحاورآ جورخب لافطآلا صصغ
 ٢٠٧ هتوم . دعب ءايحألا ءاعدب تيلا عافتنا
 ٢١١ . هلاوهآو ربقلا باذع نم ليق ا اميف هيأر
 5 | ةعاسلا طارشأ ]
 7 يوار تآ ٢٣٢ ت ت " ٢٢٤ حل رلاو ضوخلاو لاؤسلاو باتكلا
 ٢٣٩ ِ .. ذ . ءاجرلاو فوخلا

 ٢٤٢ 5 . ةمايقلا موي مولظملل ماقتنالا

 ٢٤٢ . ةنجلا يف ايندلا معن ضعب دوجو
 ٢٤٣ ةرخآلا ف نيتخألا نيب عمجلا مكح
 ٢٤٣ مالسالا لاعفأب تاي ملو ةلمجلاب ىتأ نم مكح .
 ةءاربلاو ةيالولا

 ٢٤٥
 ٢٤٥ . سارلاو ةيالولا هتيب لهآ لجرلا ميلعت ا _
 يلولآ فيرعت ا

 ٦٢٤٥ .

 ٢٥١١ ت -----۔--۔-ح تت تتح = لو ٢٤٦. . . هتءاربو ل فيعضلا ةيالو ا

 مب -[ خ و _ -- ٥٦!
 ٢٥٨ يلولاب نظلا نسح
 ٢٦٣ ... _ ةريغ نم يلولاب ة ةصاخلا ] افلألا ]

   ق - يلولا نم نم ةءاربلا ا ١

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 ٧يليلخلا ققحملا ةبوجأ

 _ ۔۔ _ ۔۔م _ _ ۔ہم۔ _ ۔س۔ _ ۔۔ ۔۔ ۔ ۔۔ مم . - _ ۔ ۔۔ ۔ ۔۔ _۔۔ ۔۔۔ . ۔_۔

  

  

 ٢٧٦ :ى هفذقو يلولا ىلعا ةداهشلا نيب زييمتلا

 ٢٧٨ ةءاربلا توبث

 ٢٨٠ ¡ ةءاربلاو ةيالولا ثيح نم لانطألا

 ٢٨٢ نيصوصحم دارفاو ؛ ةباحصلا ماكحا

 ٢٨٨ ; هنم ةءاربلا بجت يذلا قسافلا ةفص

 ٢٨٩ / يصاعملاو ةءاربلاو ةيالولا : ةفرفتم ماكحا

 ٢٩١ | ةرتفلا لهآ مكح
 ٢٩٢٣ ةيضابإلا نيدب نيدي هنكل نم عم هم ةقيقحلاب نيدلا يردي ال لاق نم

 ٢٩٤ (! "دابعلا قوقح در نود ةبوتلا

 ٢٩٥ | اهماكحأو ةيقتلا

 ٣٠٢٣ ا نآرقلا مولع باب

 ٣٠٥ ! نآرقلا ةءارق ين لصولاو لصفلا

 ٣٢٠ ا « صالخإل ة هروس ف لصولاو لصفلا

 ٣٢١ نآرقلا يف اهيلع فقولا زوجي ال يتلا عضاوملا

 ٣٢٥ ! تايآلا ضعب ةءارق طبضا |

 ٣٢٦ | زيزعلا باتكلا تايآ ضعب ريسفت

 ٣٢٦ ةحتافلا ة هروس نم ا ناميإلا © تاماقم

 ٢ { ٢٣٧ رز توملاو ل ىنعم

 ٣٣٨ _ ه وقلادم عتمتت نت ملظأ نمو ) .ريسفت ا

 ٢٣٨ « اجيف رلا عو باح امبو { ؛ريسفت ا

 ٣٤٢ ب م س ب ء۔ ح رم

 .. (ةئكت ت اك» .ىنم
 ٣٤٣ ه يشمت ديش يشمت رسف ِ امش رقيو ' ؛ىنعما

 ٣٤٣ : آ نآ رن هد ,مك ١ ١
 _ ه ةيآلا ..نيما نيب مهرون عسي تنم تتموُمْلَو ينموملا لا ىرت وا :ريسفت

 ٤٦ _ 4 اَهينئزآة ياع نم تنا ام » ىس

       ..| « كلاسا ےيرنألاتنل » « ثيثنَو ةاتميام هتنأ اوخمي .رس

  

  



 « اهنؤالإاسنتهتاشێكنال :ىنعم
 تاذقنملاو تاكلهملاو تايجنملا روسلا | روسلا اهب حتتفت يتلا فرحألا ليوات

 مكحلا نود ظفللا خسن '
 ديوجتلا ماكحأ ةفرعم .
 ةينآرقلا ماكحألا يف ةينارونلا ةردلا .
 ةفيرشلا ةنسلا باب ا

 فرحأ ةعبس ىلع نآرقلا لزن
 احابص نيعبرا هل صلخا نم .
 هسفن نم هيلإ بحا نوكأ ىتح مكدحأ نمؤي نآ ا عيز مأل عبز يباك كل تنك ا

 ناميإلا فصن ربصلا

 كطخس نم كاضرب ذوعا ينإ مهللا
 نايسنلاو اطخلا ىتمأ نع يفع .
 رفك نوكي نآ رقفلا داك
 ةقافلا اكش مث مالسإلا ىلإ هللا هاده نما
 هراكملاب ةنجلا تفح ¡

  

  

 مدخت ىتح هللا ىلإ برقتي دبعلا لازي ل ا
 _ ۔ - ۔ے ۔ہ ۔۔۔۔۔۔ے۔۔۔سہ 7 رون نم اباجح نيعبس ىلاعت هلل نإ :

 هلمع نم ريخ نمؤملا ةين ؛
 __ يما نم رئابكلا لهأل يتعافش '

 نمؤملا نجس ايندلا ا فورعمب رماي مل نم مكرايخ نامز مكيلع يتايس
 فلخا دعو نإ قفانملا ا

 هلبلا ةنحلا لهأ ناكس رثكأ ا
 روهشملا سبلو روثأملا ىلع مان نم
 اليهلا لوسر ىلع توملا كلم ناذئتسا .
} 
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 ملاع ع فلا فلآ ل ب باوث ل بتك ال ل زاعل ١ توم وم ىلع نزحي نمؤم نم ام

 ةدابع ملاعلا ىلإ رظنلا

 ةرم ٠ ه ةئام ه مويلا ف هلا لإ بوتأ ينإ

 . . 3 جاوزلا ةليل ءاعدلا
 . امايق سانلا هل لثمي نأ هرس نم

 . هيلع هلك مدآ نبا مالك

 1 ةالصلا ناميإلا ملعو ملع هل ءيش لك
 ءاعدلا الا ءاضقلا دري ا ال

 ةنتفلا ن نم م كب ذوعأ ينآ م مهللا مكدحا نلوقي ال

 . َ زێئ يبنلا توم دعب ضرألا تكش

 . ۔ .. ___ _ نيماشعلا نيب موتلا نع يهنلا
 ثراول ةيصو ال

 .,. لوصا باب
 . " نييلوصألا دن دنع رمآلا ةلالد

 ...... __ ادورامي ىلآ تاياورلا لهآ
 نيملسملا راثآ يف ءاج امب لمعلا
 .فالخلا ركذ يف 'ليق» ةظفل ةحارص

 ح ةداعلاو فرعلاو مكحلاب ذخآلا نطاوم ١
 ىوتفلا ف ملاعلا اط اطخ

 ةرهشلا ةيجح
 خ رضلا ىلع لاوقألا ةن ددعت ا

 . 7 ماكحألا لئاسم يف لاوقألا ددعت
 نيملسملا راثآ نم ظفحي اب فيعضلا ءاتف]

 ع = ٭

 ٧ىليلخلا ققحملا ةبوجأ

   ا ___ .-.  



 تايوتحملا سرهف

 زانل) ) قرف

 عوضولا

 تاراهطلا باب

 ةجاحلا ءاضق بادآ

  

 كرعلا ماقم ءاملا ةكرح ةماقإ

    

  

 ۔ ۔. ۔ ۔۔۔ ۔ ۔۔ ۔۔ےے۔۔ ۔ . ۔ _- _۔۔ ۔ہہ۔۔۔۔ . ۔ہہ۔.۔۔. ۔۔۔۔۔ے۔ م ۔۔ س

 ۔۔۔۔۔۔.۔ہ ۔۔۔۔ہ ۔ ۔ ۔۔ ۔۔۔۔ےا ۔ھ۔ ۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ه . سم _ ۔ ۔۔ہس ۔ ۔۔.۔ ۔ہ۔۔ م ۔ ۔ ۔ہ س ۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔._

 ......يب يبي
 -----تحتتتححتتتتحت ةجاملا ءاضق دع ريقلا ةناعتسالاو مالكلا

 ءاجنتسالا

 ةسوسولاب يلب نم ءاجنتسا
 ۔۔۔۔..۔۔۔ _

 - ترح رترلا تجتحا
 رهنلا ىلعأ تاساجنلا نم لاستغالا

 سسجتلاو رهاطلا اطلا ماكحا .

 _ . . ةنامأ كرشلا دنع : عضوت تاعئاملا ا مكح

 . . ...۔...۔۔.._ .. __ __ كداصنلا نم ذخؤت يتل ا ةيودألا مكح

 تت ر
 ٠ ةسبت مآ ةرهاط تاركلا

 ۔۔۔ الال ..._ يحلا نم صوصقملا رعشلا مكح إ
 ۔۔ ۔.۔ .__ _ _ ساطعلا دنع فنآلا نم جراخلا ا ماعطلا

 ۔۔۔۔.۔ الا.. .... ماعطلاب ط , طلتخملا ءاشجلا مكح |
 ۔د۔۔ لس الا.. دسجلا نباغم ف يذلا خسولا مكح ]

 -= حورقلا مد مكحا
 د ...۔.۔.۔...۔۔۔۔ ...... .__ حبقلا مكح .
 ۔.۔.۔۔۔۔.۔۔۔۔ ..... ___ ___ ۔2فلا نم ةجراخلا ةبوطرلا مكح

 - فلقألا مكح .

 دلا ...... نمؤملا ةتيم مكح
   -... رانلا هتقرحأ اذإ ب بوثلا مكح

٤٦٢ 

  



٤٦٤ 

 ._ _.._كوهجم مد هبيصي بوثلا مكح
 ةبانجلا هبيصت شارفلاو بوثلا مكح

 _ لعجلاو لمقلا مكح
 ___ __ ضوعبلا مد مكح _
 ___ ماعنألا ءيفو ةرج مكح ا

 ناضلاو منغلا لوب رثا مكح

 اهحلسو لبإلا لوب مكح .
 رونسلا رؤس مكحا

 لوبو رافلا رعب مكح ا
 شيفافخلا قرذ مكح _
 ةتبلا دلج مكح ا
 _ رافلا هيف تومي سلعلا مكح ا
 مدلا طويخ هيف تدب اذإ جاجدلا ضيب مكح .

 بطر وهو دسجلا بيصي سجنلا بوثلا مكح .

 ةساجنلا اهبيصت ةبطرلا ضرألا مكح .

 ةساجنلا رابغ مكح

 تاساجنلا ريهطت

 [ مد هل هنم جرخ اذإ قلخلا لسغ .

 ءاملا ريغب ةسجنلا بايثلاو ماعطلا ريهطت :

 ماعنألاو ث لافطآلا لوب ريهطت ٠

 اهلسغ دعب ةساجنلا رثأ مكح ا

 ةساجنلا صتمت يتلآ ةينآلا ريهطت ا

 ةالص نم رثكأل ءوضولا ا

 .ءوضولا يف ءاملا نينيعلا بارشإ

 ءوضولا ءانثأ مالكلا

 س ۔۔۔۔. ۔۔۔۔ح۔۔۔۔.۔..۔۔_ ۔ .۔ ..م ۔ ۔۔مم _ ۔ . ۔ے ۔ ۔ےہ ۔۔۔۔ےہ .۔۔ ۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ _   ءوضولا ءانثا ءاعدلا

 هسم -.. _ هم ۔ ۔ے ۔۔ ۔۔۔۔ے ۔.۔۔۔ ۔۔۔

 ٧يليلخلا ققحملا ةبوجأ

 ۔ب۔ مم ا ۔۔۔۔۔ہ ۔_۔۔ ۔

  

  

  

  

  

    

  



 7 ۔۔۔۔. ۔۔ہ۔۔۔م۔۔...

 فاضملاو لمعتسملا ءاملاب ءوضولا ا
 ءوضولا دنع رهنلا يف طاخملا حرط

 ءوضولا ضقاون
 ءوضولل هضقنو رعشلا علق

 ةسبايلا ةساجنلا سمب ءوضولا ضقنا
 ةروعلا سمي ءوضولا ضقن

 تاروعلا ةيؤرب ءوضولا ضقن
 عئضوتم وهو كيلع هللا ناحبس :لاق نم .

 3 رافغتسالاب ءوضولا ضقن

 : = . ءوضولا يف كشلا

 ضيرملل مميتلا
 ديصلا بلاطل مميتل ١

 ۔_.۔.۔۔۔۔ ۔ ..."؟ ۔۔۔۔.۔۔س

 تقولا لوخد لبق ق مميتلا

 ءاملا بلط لبق مميتلا
 ۔ _ ۔ ؟ ٫)

 _ مميتلاو و ءوضولا نيب ب ةالاوملا

  

 .»... __۔.۔. ۔۔۔۔ے سم

7 

 ۔ _ ۔

 ءاملا نادجو دنع ةساجنلا لسغ |

 اهنم لسغلاو ةبانجلا .

  

 ! ۔۔۔_ہ ۔.۔.۔_ -

 ةتيملا ةفطنلا نم لاستغالا / ا ؛

 تلزنأ اذإ ةأرملا لسغ

   ةعمجلا لسغ مكح ا
 . ..... ._ بحص عفومو مآلا عض
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 ةبوجأ ١ ققحمل ١ يليلخل ٧

  

 _ ِ 7 7 سافنلاو ضيحلا
 ۔ب..۔۔۔۔۔ےل . ةليلو اموي ضيحت نم
 ااا . اهعامجو ضئاحلا ةعجاضم ماكحا

 . اهلاستغا لبقو اهرهط دعب ضئاحلا عامج
 [ آ .اهتداع نع اهضيح مايأ تصقن نم عامج

 _ .... .ةضاحتسا ا اهضيح تنظ ن نم عامج .

 7 ___ ___ ربدلا وا ضيحلا يف ةءولطومل مكح
 ..لا لالا .__ .. نيعبرألا لبق رهطت يتلا ءاسفنلا ماكحأ

 _ . ن ننللالالاق .ةالصلا لماخلا كرتت ىتم .
 ئ _ ___ ..._ _..۔ . ةالصلا باب
 _ ةالصلاطورشا
 اناالا رجفلا ميدقت ي ف طايتحالا

 1 9 ىطسولا ةالصلا ١

 .. ىرخألا ةالصلا تقو لخد ىتح ةالصلا تقو ةعس نظ نم ا
 ل ۔.۔۔۔۔۔ل۔ بل رفسلاو رضحلا ( يف ةالصلا تقو نإ نيب فالتخالا
 ساي ۔بست۔۔۔ __ ٠ ةالصلا عطاوقو ةرتسلا
 » يلصملا ةلب ةلبق يف رمجلاو جارسلا مكح

 الاق صجلاو جوراصلا ىلع دوجسلا مكح .
 ةماقإلاو ناذألا

 0 1 _ .ةلا ريغ ن ناذاب ةالصلا

 . .تقولا لوآ باهذ دعب ناذآلا "
 - 7 تنو تألاب نوتلا حل

 نذؤملا ريغ ةماق] ١

 _ ةماقإلا ءادآ يف كشلا .

 - =- -ي ينت نح هلا
 1 ي ح - ةالصلا لاعفأ

 _ _ ةبيتنلا ظافلأ

 ل ١ 7 لدبلا ةالص يف ةينلا ظفل
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 ت ى وتحمل ١ سرهف

 -ي
 (حاتفتسالا . ءاعد) .هيجوتلا

 مارحإلا ا ةريبكت
 و ةريبكت يف دلا

 5 ةريبكت يف ءاملا طبض
 " اهتزواجم دعب مارحإلا ةريبكت يف. كشلا .

 ةذاعتسالا ١

 ةءارقلا ا
 7 ةالصلا يف ةحتافلا راركت عنم ةلع
 3 ةروسلا ةءارق يف ةلمسبلا راركت .

 7 ةءارقلا يف نحللا

 سس بؤاثتلا دنع ةءارقلا عطق

 ةيرسلا تاولصلا يف ةحتافلا عم ةروس ةءارق
 ءاعدلا ة ةينب ةالصلا يف ةءارقلا

  

    
 تتح تح دوجسلاو عوكرلا

 دهشتلا

 ةالصلا لاح ةضراعلا لاعفألا ]

 1 ةالصلا لاح ب يلصملل قيرلا علب

 - -ت ةالصلا يفن كحضلاو مسبتلا إ

 ةالصلا ف ساطعلا

 --- تحت لاح يذؤملا عفد

-= 
 ةالصلا دودح _

 -و
 ةوالتلا دوجس .

 - ==-- قر ارتل
 وهسلا دوجس _ دوجس

 ةالصلا ىق موتلا
   -ح تح
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 ققحملا ةيوجأ ؛ الخليلى٧ ٦٨

  

    
  

  

  

 _٨٦ ا . رم | راذعألا لهآ ةالص

 - نطولا ذاختا _

 _ : ( نطولا ف اهجوزل ةأرملا ةيعبت
 ١٩٤ | مامتإلاو رصقلا ثيح نم ةافولل ةدتعللا -- _

 | .س۔ . .

 . _ رفسلا دح وه اذك عضوم نآ ىلع ةرهشلا

 ١٩٨ _ : - ر ._- نارمعلا جراخو لايمألا ي ةالصلا رصق .

 .- - وتنا
 - عمجلاو رصقلا ةالص ا
 _ : عمجلا يف ىلوألا ةالصلا نم ميلستلا دعب قازبلا مكح ا

 . رفسلاو رضحلا يف لدبلاو ءاضقلا ا

 ٢٠٩ | نلاو نر . 7 فاوتلاو ننسلاو رتولا ةالص |

 - تاولصلا لدبب طايتحالا ¡

 = اهتقو لبق رجملا ةتس ةالص |
- . 
 : _ ننسلاو رتولا كرت

 منحلاحح رجفلا عولط دعبو رتولا دعب لفنتلا |
 . ننسلا ةالص يف عورشملا ةفلاخم ا

 :- نسلا تاعكر عمج ف صالخالا ةروس ةءارق
 . حيوارتلا ةالص ا
 ٢٢٢ | _ يلاد سخ ي ل ديعلاو ةعمجلا ةالص ا

 ٢٢٥ _ ز تت ..ي . ديعلا ةالص ا

 .. ٢٢٧ - تح ةالصلا يف ةعامجلل مامإلا ناذتتسا
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 ٤٦٩ تايوتحملا سرهف

"= 7 
 ٢٣١ دحاو دجسم يف نيتعامجلا مكح
 ةقثلا ريغ فلخ ةالصلا

 ٢٣٢
 ٢٣٦ مارحلا لكاي نم فلخ ةالصلا

 " [ نحلب هنآ فرعي ال نم مامتلا
 ٢٣٨ داضلاو ءاظلا نيب قرفي ال نمب مامتنالا

 ا "
 ٦٤ مامإلل ةعامجلا راظتنا .

 ٢٥٠ . ةعامجلل مامإلا راظتنا
 ٢٥١ حيوارتلا ةالص نيميقملا رفاسملا ةمامإ
 [ ٢٥١ . _ 1 ___. ةعامجلاب مميتملا ةمامإ
 ٢٥٢ . ةعامجلا ةالص لاح درفنملا ةالص

٢٤٧ 

  

  

  

  
    

 ] ٦ ا ةعامجلا ةالص نع راكذألاب لغاشلا
 ٢٥٧. | .... 3 ةعامجلا كردأ مث ادرفنم ةبوتكم ةالص ىدأ نم

 . ٨٨! .| ..... __ . مامإلا عم درفنملا فقوم
 | ٢٥٩ .أ ...... . ناكملا عاستا مدعو تارورضلا لاح فوفصلا ا

 | ٢٦٠٠ أ ...... ةنيفسلا يف ةالصلا فوفص .

 ن الاق فصلا فلخ درفنملا ةالص
 { . ٢٦٢١ .:| ... . ةعامجلاو مامإلا نيب لئاحلا مكح

 ا [:..٢٦٨٢.. ..... .۔۔_ .. ۔۔_۔۔_ مامإلا ةوفق فص نم ةالص داسف
 __ ٢٦٢٤ :ا ۔.۔. ۔__ ۔__. مومأملاو مامإلا ةين ظفل
 { . ٢٦٨٦٢ !{... . مارحإلا ةريبكت راركت

 /.. ٨٢٨٦٧. أ .__ ..... .....ا ةالصلا ظافلا يف مامإلا نحلا
 ا كاك الالالالال _ ةروسلا ةءارق مامإلا عطق .

 .. ٨٢٤ _ !ا... ۔ ..._ _ _ . __ سكعلاو رارسإلا عضوم يف رهجلا ا
 ١\}٧! :| .__ __ _ كردتسملا قوحل لجأل ةءارقلا مامإلا ةلاطإ

 ٨٧٧. ذ .. ......۔__۔_۔۔_۔۔_۔۔__ مومأملل مامإلا قبس

   ٢!!٢ .ا . .___ .__ مامإلل مومأملا قبس _
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 ةعامجلا ةالص يف وهسلاو كشلا
 مامإلا وهسل حيبستلا
 فصلا يف ةجرفلا

 مامإلا ن نود ةعامجلا ةالص ضاقتنا

 _ | ةالصلا يف فالختسالاو رخآ مام] ميدقت

 رفاسم فلخ اولص اذ] ةالصلا مهب متي نم ةميقلا ةعامجلا ميدقت
 نيموماملا ىلع نذؤملا ةالص ضاقنتنا رثأ

 " جورخلا ة ةجرف دجي ملو هتالص تضقتنا نم

 (قوبسملا ةالص) كاردتسالا ماكحا
 كاردتسالا ف ةذاعتسالا عضوم

 ةحتافلا ف كاردتسالا

 3 ةحتافلا دعب ةروسلا كاردتسا

 عوكرلا يف كاردتسالا
 ةعكرلا كاردتسا يف ةبثولا ةفص

 " كاردتسالا يف ايهاس ماق نمل دوعقلا يف ريبكتلا مكح
 هتالص ف ساعنلا هباصأ نم

 عمجلا نونب ةالصلا دعب مامإلا ءاعد

 ٠ نميألا بناجلا نم مامإل ا تافتلا ةلع

 زئانجلا

 تيملل ءوضولا تقو

 . مهتوم دعب لافطالل ءوضولا

 حيرجلاو لسرتسلا لسغ ةفص
 ةيبنجألا ةأرملا لسغ

 هلسغ دعب تيلا ثادح]
 هتوم دعب تيلا ءاضعأ كرحت

 هلمح د دنع تيللا رسك نامض

 " تيللا ىلع ةالصلا
   هيلع ىلصي ال يذلاو هيلع ىلصي يذلا ةفص

 ٧يليلخلا ققحملا ةبوجأ

     ا ۔۔۔_۔.۔۔_

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 تايوتحملا سرهف

 : هلع ةالصل ١ لبق تيلا نفدا

 روبقلا ماكحأ
 أطخ ةلبقلا ةهج ريغ ىلع تيلا هيجوت .

 ةلبقلا نع قنانلاو رفاكلا هجو ليومت
 نفدلا تقو تيملا ىلع ربقلا مادهنا

 اهيف تام ىتلا دلبلا ريغ يف تيلا ربق
 هبحاصو ربقلا لقن

 ربقلا ىلع ةمالع عضو .
 روبقلا ىلع يلا
 اهب اهب ءاصيإلاو روبقلا ىلع ةءارقلا

 . ۔.۔۔۔۔۔۔۔_۔.۔)>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ح

  

 [ . مسقي آ اذإ ثاريملا ةاكز _ ةاكز

 مهضعب ( ىلع دارفألا ةاكز لمح

 ةاكزلا يف بألا لام ىلع دالوألا لام لمح .
 ۔.۔۔ے ا ۔۔_۔۔۔۔م۔۔ےسس۔

 دبعلا لام ةاكز

 قادصلا ىلع ةاكزلا بوجو تقو .

 جوزلا يلع ةاكزلا جارخإ ةجوزلا طرش
 نيدلا ةاكز

 نيدملا ةاكز
 ةنامألا ةاكز
 ةدئافلا ةاكز ا

 ةضفلاو بهذلا يف صاقرألا

 اهتقو لبق ةاكزلا ميدقت
 لاملل ةاكزلا قارغتسا .

 ماعنألا ةاكز _
 ةجرخملا ماعنألا نانسأ
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 ٧يليلخلا ققحملا ةبوجأ

  

  

  

    
    

  

 ٣٢٩ __ لوحلا .
 ٣٠ 3 ةقلتلا
 ٣٣ (| 1 _ رامثلا ةاكز

 ] ٣٣١ ;¡ . ` ةاكزلا نم م رارق ءاكرشلا نيب ةرمثلا مسق

 | ٣٣٥ آ رامثلا ةاكز باصن

 ] | 3 7 . بطرلاو ر رسبلا نم ةاكزلا ذخا

 ] ٩ ةاكزلا يف اهضعب ىلع رامثلا عاونآ لمح .

 ٣٤__] _ | . رهتلاب يقسملا ىلع رجزلاب يقسملا رمثلا لمح 6

 | ٣٤٣ لاملا تيب بيصن ىلع راديبلا وأ يقاسملا ب بيصن لمح .

 _ ٣٤٤ . _ (راديبلا) يقاسلا ء ءزج ىلع ل لاملا .بر بيصن لمح .

 [ ٣ لآ .... ... .۔.۔۔۔_ ._ ...___ اكرلاةميف نمرالا ةنوم طح "
 | ٣٤٨_ | . »« رامثلا ةاكز يف ةميقلا آ جارخ] |

 |ا__٩٤٣ _ /ا . . رايخلاب عيبا ةاكز ا

 _ ٣٢٥١ | ا . _ ينطملا لاملا ةا ةاكز

 ٣٥٣ ا . ._ __ جارخ وأ مرغم لا لاملاب قحل اذإ ةاكزلا امكح /

 ا_._٤٨٢ _ | _ لختلا سوؤر ىلع ةاكزلا ينط ¡
 ] ء ا[ عيبل دعلا لفنرقلاو ركسلا ةاكز ا
 كتتا . . ةبراقعلا تالغتسملا ةاكز

 اقلت إ ا لاما نم ةعطتقلل | روشعلا ةاكز |

 ٣٢٦٢٣ _ اا __ ____.._.._ _ _؟تزلا فلت نامض .
 ا _ ٢٦٣ _ ل ةاكزلا ةيابجو مامإلا لماع ا

 ٣٦٤ | ةاكزلا يبي نم فصر .

 _ .اهبحاص ريدقتب ةاكزلا ذخآ
 ٣٦٧ | هفيلحتو ةاكزلا جارخإ ىعدا نم قيدصت '

 ٣٦٩ | هريغل اهيف فرصتلا ا دنسآ اذ] ةاكزلا جارخإل لاملا كلام نقيت مكح .

 ٣٧٠ همدع نم لاملا ءاقب نما دكاتلا ل .ضرفب ةاكزلا ريخأت ٠

 ٣٧٠ سس [ ةاكزلا فراصم .

 ٢٧٠ | __ يس ص يتراصم يف ةاكزلا مسق ةفص ا

  

  

  



 ةاكزلا نم ىطعي نم ةفص
 ةاكزلاب مراغلا نيد ءاضت

 ةاكزلا ذخآ زيجت يذلا نيدلا
 نيدلا طاقسإب ةاكزلا ةصصاقم
 ةاكزلا باسح نم لجاعلا قادصلاو نويدلا حرط مكح

 اهبحاصل اهعفد دعب ةاكزلا كلم

 أطخ اهبحاص ريغل ةاكزلا ءاطعإ

 ريجألل ةاكزلا ءاطعإ

 ريقفلا يبصلل ةاكزلا ءاطعإ .

 ةاكزلا نم فيضلا ءارقإ
 عورفلل ةاكزلا ءاطعإ

 جوزلا وأ ةجوزلل ةاكزلا ءاطعإ
 ةاكزلا نم هذخأ قحي ام رادقم ٠

 ةاكزلا لامب هفرتلا .

 رطفلا ةاكز
 رطفلا ةاكز همزلت نم ا

 رطفلا ةاكز يف رابخإلاو ةينلا ,

 رطفلا ةاكز جارخإ ةفص ¡
 رطفلا ةاكز رادقم ;

 رطفلا ةاكز يف ةميقلا جارخإ :

 موصلا باب
 هجورخو رهشلا لوخد تابثإ

 دحاولا ةداهشب موصلا مكحو لالهلا دهش نم مايص ا

 ةثيدحلا تالآلاب لالهلا ةيؤر ا
 نادلبلا علاطم فالتخا دح .

 مايصلل ةينلا
 مايصلا يف كاسمإلا ا

 مايصلا ضقاون _
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٤٧٤ 

 . 7 مايصلا راهن ايسان لكألا

 امهريغو ةعاختلاو قيرلا علب

 مئاصلا نم مدلا جورخ آ
 . مايصلا ىلع ةبانجلا رثأ

 مايصلا ىلع اهريثاتو يصاعلا

 رفسلا يف موصلا
 دسم ۔۔۔ے۔۔۔۔۔۔ےہ ۔ ۔.۔۔۔۔۔_ ۔۔ ۔۔

 ةرافكلاو مايصلا ف ءاضقلا

 جحلا باب _

 جحلا ف ةعاطتسالا

 نع جحلا لبف ريغلا نع جحلا ا

 ن يحلا نع جحلاب ريجأتلا

 جاحلل ةراجتلا

 ريغلاو سفنل ا نع جحلا عمج

 ۔ ۔۔ .-

 ۔ ۔۔ ۔۔ہ ۔ہ۔

 جحلا تيقاوم

 __ مرحنا نم مدلا جورخ ا
 ةورملاو افص افصلا نيب ; يعسلا يف ءوضولا مكح

 رجفلا عولط لبق رسحم يداو ةزواجس ا

 . ةفرشلا ةبعكلا الوخد

 ةلفانلا جح ق رصان خيشلا لوق ليوات :

 حابذلا باب

 {{ حبذلا ةفص
 حبذلا لح قارغتسا مدع

 ل عبسلا شهن دعب ناويحلا حبذ

 | حبذملا لسغ لبق ةحيبذلا لكا

 حبذلل ةطرش لوأ دنع ةيمستلا نايسن

   ةبوصغملا وأ ةسجتلا نيكسلاب حبذلا
 جحلل فلاخملا راجتتسا مكحو يفكي ثيح نم هب جحيل ةجحل هب [ لاملا لآ لاسرا -
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 تايوتحملا سرهف

 تلت
 بستحا ةحيبذ
 يبصلاو ةارما ةحيبذ
 . فلقآلا ةحيبذ

 كولمملا ةحيبذ
 مجعألا ةحيبذ

 ءاسفنلاو ضئاحلاو بنجلا ةحيبذ

 ةحيبذلا مميت ةفص

 مهرش ءاقتا نجلل حابذلا

 ةمعطألا باب

 ربلا ديص _
 هلكأل رانلاب دارجلا يش ا

 لدجألاو كلكلحلاو عوبريلاو بضلا

 اهمكحو نبلا ةوهق

  

 نخاسلا ماعطلا لكا مكح _

 تامرحملاو تاركسملاب يوادتلا :

 تاناويحلل سجنلا ماعطلا مكح ا
 روذنلا باب ا

 ةعاطلا ريغ يف رذنلا ؛

 راهنألاو روبقلاو دجاسملل رذنلا ا

 هلحم تاف ىتح هب روذنملا لعف يف يدامتلا :

 هب روذنملا لعف نع زجعلا !

 هماكحاو يدهلا باب !
 لالحلا ميرحت      

 ناميلا باب ;

 هقاثيمو هثلا دهعب نيميلا :

 ۔۔۔۔۔ ۔۔د>د ا ._ ۔ ۔ _

  

٤٧٥ 
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٤٧٦ 

 قالطلاب فلحلا

 ١ بيغلا ا نامآ

 ناملل ةفلتغ ظافلا _
 تارافكلا باب (

 ةبقرلا يف ناميإلا تنا
 تارافكلا يف قتعملا دبعلا ةفص

 نيميلا ةرافك يف موصلا 77 آ

 تامهب تارانكب املا
 ةرافكلا موص يف راطفإلل حبلا رذعلا |

 نيكسملا ماعطإ يف ددعلا ققحت ا

 نيميلا ةرافك يف دحاو نيكسم ماعطإ

 ةظلغملا ةرافكلا يف انيكسم نيتس نم لقأ ماعطإ ا

 تارافكلا يف ماعطإلا رادقم

 عورشملا دحلا نع ماعطإلا صقن

 تارافكلا نم ىطعي نم ةفص

      
 » ٭ ٭

 ٧يليلخلا ققحملا ةبوجأ

 أ ٧٧؛

٤٧٨٩٨ | 

٤٧٩ | 

٤٨٧ 

٤٨٩ 

٤٩١ 

٤٩٢ 

٤٩٣ 

٤٩٣ 

٤٩٤ 

٤٩٤ 

٤٩٥ 

٤٩٧ 

٤٩٨       
ب حححت
ح
ت
 
ح
ص
 

 رحن

  

  

  

  



 ؛٧٧ تايوتحملا سرهف

  

 لنلالاررل)سرن

 ةحفصلا عوضوملا

 ٥ حاكنلا باب

 ٧ ءاسنلا نم تامرحملا

 ٧ نبالا وأ بألا ةجوزب جاوزلا
 ٨ مراحملا نيب عمجلا

 ١ ىرخآلا تنب امهادحإ نأ اترراقت نيتأرماب جاوزلا
 ٩ عاضرلاب ميرحتلا

 ١٢ عاضرلا هب تبثي ام

 ١٥ هتينزمب ينازلا جاوز
 ١٦ اهب ينزملا تخاب جاوزلا
 ٧\ هسمل وأ ةأرما جرف ىلإ رظنلاب ميرحتلا
 ٢٠ هتمصع يف يهو اهجوز ريغ زشانلا جوزت
 ٢٠ عقاو ريغ وهو قالطلا عوقو اهنظ دعب ةارملا جوزت
 ٢١ لماحلا ةارماب جاوزلا
 ٢٢ اهتدع يف ةأرماب جاوزلا

 ٢٣ اهب جوزتلا مث هريغ ةجوزل بحلاب حاصفإلا .
 ٢٥ نهب جاوزلا لبق تانيعم ءاسن ميرحت
 ٢٦ حاكنلا دقع ناكرا
 ٢٧٦ يلولا

 ٩ ليللا يف جاوزلاب يلولا رمآ
 ٢٩ اهيلو باغ نم جيوزت
 ٣ اهتقفن مكحو ةيبصلا هتخأل خآلا جيوزت _
 ٣١ جيوزتلا نع برقألا يلولا لضع ا

   ٣١ هتمأ ةنبا ىلع لجرلا ةيالو

  

  

  

  

    



 ٤٧٨ ققحملا ةبوجأ الخليلي٧

  

 ٣٢ ةقتعملا جيوزتب ىلوألا

 ٢ هتيلول يلولا جوزت

 ٣٢ هسفنل اهجوزتف ةأرما جيوزت يف لكو نم

 ٤ اهل يلو ال نم جيوزت

 ٣٧ اهل يلو ال يتلا ةيبصلا جيوزت

 ٣٨ ناطلسلا ةيالو

 ٣٩ قادصلا

 ٩ قادصلا لقأ

 ٤٠ ةجوزلل قح قادصلا

 . لوخدلا لبق قالطلا لوصح مث قادصلاب عربتلا

 ٤١ جوزلا ىلع انيد قادصلا لعج

 ٤٢ اهب لوخدملا ريغ قادص

 ٤٢ لماح يهو اهب لوخدملا قادص

 ٤٣ ةدعلا يف تجوزت نم قادص

 ٤٣ ريغلا دعب ةيبصلا قادص
 31 انزلا ىلع ةعواطملا قادص

 ؛٥ اهجرف سم نم قادص
 ٤٦ لجآلا قادصلا لولح تقو

 ٤٧ قادصلا نم هيلع امم اهجوز ةأرملا نآرب

 ٤٨ لجآلا قادصلا تاطقسم
 ٤٩ حاكنلا يف ةداهشلا
 0٠ ةأرملا اضر عامس نود جاوزلا ىلع ةداهشلا

 0١ ةأرملا اضر

 ٢ ( جاوزلا ين ةءافكلا

 ٦٢ دقاعلا

 ٦٢ نايبصلا حاكن ماكحا
 ٦٣ ةيبصلا جاوز زاوج

   7 غولبلا لبق ةتيمملا وأ ةقلطملا ةيبصلا جاوز

  

  

  

  

  

  

  

    



 ٤٧٩ تايوتحملا سرهن

 ٦٥ ةجوزلل امرع ناك اذإ جيوزتلا يف هدلو نع يبصلا يبآ لوبت
 ٦٧ ربجلا تعداف ايبص تجوزت اذإ ةغلابلا ةآرملا
 ٦٩ هغولب لبق تجوزتو هتجوز قلط اذإ يبصلا

 ٦٩ ءطولا ىلع ةيبصلا ةجوزلا ربج
 ٧٠ لامعألا يف ةيبصلا ةجوزلا مادختسا

 ٧٠ غولبلاب مكحلا تنو
 ٧ غولبلاب ريغلا توب

 ٧٣ ىشنخلا جيوزت .

 ٧٤ نيقصتلم نيدسجب ادلو نم جيوزت

 ٥ جاوزلا دقع طورشلا
 ٧٥ لطبي امو اهنم حصي ام جاوزلا دقع يف طورشلا
 ٧٦ قالطلا يف قح ةأرملل نوكي نأ طرش
 ٨٢ جاوزلا نم تالاح

 ٨٢ ةعتملا جاوز

 ٨٥ نيديعلا نيب جاوزلا

 1 رمقلا ءوض ىلع جاوزلا مكح
 ٨٦ ءاسنلا ةرشع

 ٨٦ هتجوزل لجرلا مزلي ام
 ٨٦ مزاللا ريغ يف اهجوز ةمدخ نع ةأرملا عانتما

 ٨٧ تاجوزلا نيب لدعلا
 ٨٩ عامجلا يف يرارسلاو تاجوزلا نيب ةمساقملا

 ٩٠ نج سم اهب ىتلاو ةهوتعملا ةجوزل ا عامج _
 ٩١ ةأرملا بيدات دودح

 ٩٢ اهيدلاو ىلع لوخدلا هتجوز ىلع لجرلا رجح
 ٩٢ ءامإلا حاكن
 ١٢ هتقتعمب لجرلا جاوز
 ٩٥ دبعلا ةجوز عامج
     ٩٥ ءامإلل ءاربتسالا ماكحأ

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  

  

     



 ٤٨ اققحملا ةبوجأ لخليلي٧

 ٩٨ ءاربتسالا ةدم

 ٩٩ | ءاربتسا نود ةمألا عامج

 ١٠٢٣ ةيجوزلا ةقفنلا

 ١٠٣ اهرادقم

 ١٠١٨ ةجوزلا ةوسك كلم

 ٠٩. زشانلا ةقفن

 ١١١ {. ةقلطملا ةقفن

 ١١١ لماحلا ةقفن

 ١١٢ ةدعلا ءانثأ ةجوزلل ةقفنلاب ةيصولا

 ١١٣ براقألا ةقفن

 ١١٣ محلوعي نم نود لكأم هسفن لجرلا صيصخت
 ١١٤ هتناضح يف اوسيل نيذلا هدالوأ ىلع بالا ةقفن

 ١١٥ ك غلابلا دلولا ةقفن
 ١١٦ عيضرلا ةقلطملا دلو ةقفن رادقم

 ١١٧ هيبأ توم دعب نبالا ةقفن

 ١١٧ _ _ سوبحملا دالوأ ةقفن
 ١٧ اهدلو ىلع مألا ةقفن

 ١٢٠ ديبعلا ةقفن

 ١٦٤ _ _ حاكنلا ىلع انزلا رثأ

 ١٦٤ اهمراحمب وأ اهتخاب انزلاب ةجوزلا ميرحت
 ١٢٥ انزلا نم لاستغالا لبق ةجوزلا ةعماج

 ١٢٥ ةريغصلا اهتنبا جرف ىلإ رظنلاب ةجوزلا ميرحت

 ١٦٦ رخآلا دنع انزلاب نيجوزلا دحا رارقإ
 ١٢٨ ؟هيوزت يف ىعسي نأ هل لهف انزلاب لجر هدنع رقآ نم
 ١٦٩ ةيجوزلا ءاقب ىلع تافرصتلا ضعب رثأ

 ١٦٩ كرشلا ظافلا اهجوز نم ةجوزلا عامس

 ١٣٠ _ ةيجوزلا ىلع هرثاو رخآلل نيجوزلا دحأ يك
     ٣٠ انزلاب هفذق وأ رخآلا نيجوزلا دحأ نعل

  

  

  
 



 ٤٨١ تايوتحملا سرهف

    

 ١٣١ قالطلا باب
 ١٣١ ةربغلا ببسب قالطلا ةأرملا لاؤس

 ١٣٢ ةأرملا ديب قيلطتلا جوزلا لعج
 ١٣٥ كنم قلاط اناف ةنالف تجوزت نإ :جوزلا ىلع طارتشالا

 ١٦ اهقالطل ةأرملا يلو ءارش

 ٣٧ ةأرملل قالطلا عيب دح

 ١٣٨ هب هاضرو جوزلل ةأرملا قارف

 ١٣٨ جيوزتلاب قالطلا مادهنا

 1٩ قلطملا رابتعاب قالطلا تالاح

 ١٩ ناركسلا قالط
 ١٣٩ هركملا قالط
 ١٤٠ مجعألا قالط

 ١٤١ كيلامملا قالط

 ١٤٢ نيملسملا ةعامج وأ مكاحلا قيلطت

 ٤٥ ١ ةعدبلا قالطو ةنسلا قالط

 ١٤٧ قالطلا ظافلا

 ١٤٧ هراركتو قالطلا ةياكح

 ١٤٨ ثالثلا قالط

 ١٥١ ثالثلاب ةقلطم :لئاقلا لوق يف ءابلا ىنعم

 ١٥٣ قالط تنآ :هتجوزل لجرلا لوق
 ١٥٤ يئانكلا قالطلا

 7 قالطلاب رارقإلا
 ١٦١ قالطلاب فلحلا

 ١٦٧ قالطلا يف قيلعتلاو ةفاضإلا ا

 ١٦٧ مايأ ةرشعب يتوم لبق قلاط تنأ :لوق ا

 ١٦٩ قلاط تناف اذك نيلعفت موي :لوق

 1٦٩ مات وهف قالطلا تدرآ ام ىتم :لوق ا

 ١٧١ قلاط تناف نالف نم ىفهأ انأ تنك نإ :لوق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     



 ٤٨٢ ققحملا ةبوجأ الخليلىل٧

  

 ١٧١ انالف تيشع اذإ قلاط تنأ :لوق
 ١٧٢ قلاط تناف ارهش تثكمو كنع ترفاس نإ :لوق

 ١٧٢ قلاط تناف الإو اذكو اذك ينطعأ :لوق

 ١٧٣ عيبلا يف لاقتسا وأ لاقأ نإ ثالثلاب قالطلا قيلعت

 ١٧٥ ةقلطملا ةأرملا ةنكاسم

 ١٧٦ ءاليإلا

 ١٧٩ راهظلا

 ١٨١ هتجوز عامج دنع همأو هيباب هوات نم

 ١٨١ اريدقتو امارتحا مراحملا دحاب ةجوزلا باطخ

 ١٨٢ علخلا

 ١٨ لولا ةيبرت طرش ىلع علخلا
 ١٨٤ ةقفنلا نع لزانتلا لباقم علخلا

 ١٨٥ هتجوز ىلع دعتم ريغ ناك نإ لجرلل ةيدفلا ذخا زاوج

 ١٨٧ علخلا لدب يف ةفيضلاو بألا ةوشر باسح

 ١٨٨ نيفرطلا يضارت درجمب علخلا عوقو

 ١٩ يناروا عوجر ىلع قلاط تنأ

 ١٩٣ قلاط تناف يقاروأ ينتيطعا نإ

 ١٩٤ اهيلو نذإ نود اهاضرب ةعلتخملا در

 ١٩٥ قالطلا لباقم قادصلا نم يلولا ءاربإ

 ١٩٦ ةناضحلا

 ١٩٧ ةعجرلا ماكحأ

 ١٩٧ ةيعجرلا هتقلطم نم جوزلل لجي ام رادقم

 ١٩٧ ةعجرلا يف داهشإللا طارتشا

 ١٩ دحاو دهاشب ةجوزلا در

 ١٩٩ ةعجرلا دوهش ءاقل نع ةأرملا عانتما

 ٢٠٠ رخآ نم اهجوزت دعب اهجوز ةعجرب ةجوزلا ملع
   ٢٠٢ اهب لوخدملا ريغ ةجوزلا ةعجارم

  

  

  

  

  

  

  

  

    



 ٤٨٢ تايوتحملا سرهف

    

 ٢٠٢ نئابلا ةقلطملل ةعجرلا

 ٢٠٦ هتجوزل كولمملا در

 ٢٠٧ ةدعلا ماكحأ

 ٢٠٧ ضئاح يهو اهب ىنب امدعب تقلط نم ةدع

 ٢٠٧ ضحت ملو تلمح نم ةدع

 7 ضيحلا اهيتأي ال يتلا عضرملا ةدع
 ٢٠٨ ضيحملا تاوذ نم يهو ضيحلا اهنع عطقنا نم ةدع

 ٢٠ ةضاحتسالا مد اهنع عطقني ال ىتلا ةأرملا ةدع

 ٢١ قلختم ريغ انينج تطقسأ نم ةدع
 ٢١٢ ضيحلا اهءاجف اهسفن تجلاع نإ سئايلا ةأرملا
 ٢١٢ توملا ضرم يف ةعلتخملا ةدع

 ٢١٣ ةدعلل ةينلا مكح

 ٢١٤ ةدعلا تقو نم ةأرملا هيف قدصت ام لقأ

 ٢١٦ ءطولا ةدع ةدم

 ٢٦ اهجاوز مث رهشأ ةثالثب ضيحلا ةبحاص دادتعا

 ٢١٨ اهجوز اهنع ىفوتملا ةدع ظفل

 ٢٨ ةدعلا باسح ةيادب تقو

 ٢١٩ ةافو ةدع ةدتعملل حابي ام

 ٢٢٠ نيلجألا ىندأ دعب ةتيمملا نيزت

 ٢٢٠ بيطلا ىلإ ةدتعملا رارطضا
 ٢٢٠ ةتيمملا ةيرسلا ةدع

 ٢٢١ دوقفملاو بئاغلا ماكحا

 ٢٢١ مهلاح ملعي ملو ةنيفسلا مهب تقرغ نم مكح

 ٢٢٢ هلهأل عجري ملو همنغ تبلس اذإ يعارلا مكح

 ٢٢٣ هتارما صبرتو قيرغلا مكح
 ٢٦٤ توملاب بئاغلا ىلع مكحلا ةدم

   ٢٢٥ بئاغلا رمع يف دحاو لجر ةعيقرب ذخألا



 ٤٨٤ ققحملا ةبوجأ الخليلي٧

    

 ٢٢٥ هلام يف بئاغلا ةجوز فرصت

 ٢٢٦ هيلو نم قالطلا بئاغلا ةجوز بلط
 ٢٢٦ دوقفملا ةجوز قالطو ةقفن

 ٢٢٧ دقفلاب اهجوز ىلع مكحلا لبق ةارملا جوزت

 ٢٢٩ دقفلاب ناسنإ ىلع مكحلا تقو

 ٢٣٠ دوقفملا ةأرما ةدع

 ٢٣٠ دوقفملا ةأرما جيوزت طورش
 ٢٣٢ هتجوز راتخاو عجر اذإ دوقفملا
 ٢٣٣ دلولا قاحلإ

 ٢٣٢ رحلا جوزلا نم ةمألا دلو قوحل
 ٢٣٥ ةرحلا نم كولمملا نبا قوحل
 ٢٣٧ كولمملا نم ةمألا دلو

 ٢٣٧ شارفلل دلولا
 ٢٤٠ دلولا قوحل ةدم

 ٢٤٣ ءابآلاو ءانبألا قوقح
 ٢٤٣ نيدلا روما مهميلعت
 ٢٤٤ مهعم ىنكسلا رمأ يف نيدلاولا ةفلاخم
 ٢٤٤ جيوزتلا ناش يف مألا ةفلاخم
 ٢٤٥ دلولا لام نم نيدلاولا ذخأ
 ٢٤٦ ةيطعلا ي دالوألا نيب ةاواسملا
 ٢٤٨ هريغو عيبلاب امهنبا لام يف نيدلاولا فرصت
 ٢٥٢ كيلامملا ماكحأ

 ٢٥٢ (قرلا) ةيدوبعلا يف ناسنإلا لوخد طورش

 ٢٧٢ ارخ عاب نم نامض
 ٢٧٤ ةأرما ىلع ةكلملا ىوعد

 ٢٧٦ نيرفاكلا جنزلا نم ديبعلا ءارش
 ٢٧٧ غلابلا ريغ دبعلا عيبو ءارش
 ٢٧٩ هحاكن لحي ال نم عيب

  

  

  

  

  

    
 



 تايوتحملا سرهف

 نيبوبجملا ديبعلا ءارش

 ربدملا دبعلا عيب
 جوز اهل ىتلا ةمألا ميب

 دلولا مآ عيب
 راهنلا نود ليللا يف ديبعلا مادختسا

 مهضرم دنع ديبعلاب مايقلا

 هتبقرب دبعلا ةيانج قلعت

 لوخدلا نود يرستلا دقع مكح

 هديس نذإب دبعلا جاوز

 اهدبع ةأرما ةديسلا قالط

 هديس توم دعب دبعلا جاوز ءاقب

 ديسلا ةايح ىف ربدملا دبعلا جاتن

 هبرض وأ هل هديس يكب دبعلا قاتعنا
 عورتم اي :لوقب دبعلا قاتعنا
 كمأ اهنإ :لوقب دبعلا قاتعنا

 مهمأ عم لافطألا قتع

 دبعلا فصن قتع

 بوصغملا دبعلا قتع
 اعيمج كيلامملا قتعب ةيصولا
 اهاطي ةيرس لك قتعب ءاصيإلا

 هلام تاعبتلا تقرغتسا نم قتع

 ماتيألا لاومآ ماكحا
 ميتيلا لاومأ ىلع رتاجلا يلاولا ةلاكو
 هتعامج ميتيلا لاومأ مكاحلا ضيبقت

  

  

    

 ناتتخالا ثيح نم ءارشلا دنع دبعلا مكح

 هديس يار نود ةيطعلاو ةيدهلا يف دبعلا فرصت

 هضرم لاح دبعلا ةجوز ديسلا قالط

 ةدحاو وأ ناتقلط هل نمل ثالثلا قالط مكحو اهدبع قالطل ةديسلا مامتإ يخارت
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٤٨٦ 

 ميتيلل حالصلا رظن
 هنم هل حلصا وه امب بئاغلاو ميتيلا لام ةلدابم

 ميتيلا لام عيب طباوض

 ميتيلا لام ليكولا عيب

 هغولب دعب ميتيلا ريغ

 ماتيألل ليكولا ءارش
 لكألا رادقم يف ماتيألا فالتخا

 نئاخلا كيرشلا عم ميتيلا لام ةمساقم

 ميتيلا لام نم ةربابجلا جارخ ليكولا جارخإ
 ميتيلا لاومأ يف ضرقلاو ةبراضملا

 هدبعب ميتيلا ةمأ جيوزت

 هريغ دي يف تناك اذإ ميتيلا ةباد لامعتسا

 ميتيلا لام نم مدقملا لكألا

 ميتيلا لام نم يصولا لكأ

 ماتيألل بستحملا ةفص

 مهلاومأ ظفح نع ماتيألل بستحملا زجع

 ماتيألا عم كرتشملا هبيصن غلابلا عيب

 ليكو هل سيل ميتيل نامض هيلع نم ةءارب
 ةقثلا ريغ هليكول ميتيلا لاومأ عفد

   ميتيلل لاملا عفد تقو
 % ٭ ٭

 ٧يليلخلا ققحملا ةبوجأ

٣٠٥ 

٣٠٦ 

٣٠٩ 

٣١١ 

٣١٢ 
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٣١٥ 

٣٦ 

٣٧ 

٣١٨ 

٣٢١ 

٣٢٢ 

٣٢٢ 

٣٢٤ 

٣٢٥ 

٣٢٦ 

٣٢٩ 

٣٣٠ 

٣٣٢     



 ۔ ۔۔۔ ۔ ۔۔ے۔ ۔۔ ۔ ۔۔۔۔ . ۔۔ح۔۔۔. ۔۔ ۔ ۔۔۔ے ۔ ۔ ۔۔۔۔ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ے س ۔۔)۔}۔<سه ٩

 فرصلا
 ۔ے ۔۔ے س ۔ ۔۔۔۔۔ ۔۔ ۔۔۔ہ۔ ہےب۔۔ے۔ہ ۔۔ے۔۔۔ ۔۔ ۔۔۔۔ ۔۔۔۔ہ ۔۔۔۔۔ےہ .س _ ۔..۔.۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔سم

 مها ار دل اب شرقلا ةميق ا ةمق

 . هرثاو ةلمعلا ريغت |
 - ۔۔۔ ۔ .۔۔ ۔.. ۔.۔ ۔ا۔ ي ۔۔ى۔۔۔ . ۔۔۔۔۔ے۔_۔ه مم ۔۔

 .. .۔۔۔ ه

 _ " لاجرلل ريرحلا بايث عيب !

 ريرح 4 هيف نأل ‘ بوثلا در

 _ عيبلا يف نيغلا ا
 __ شعلا _

 5 ق رمتلاو رطقلاو نولا _ - |
 ديجلاب ءيدرلا ل طلخ

 . " ةئيللاب ةم ةسبايلا ةضفلا "7

   ۔ «۔_۔. ۔ ۔ ۔۔ہ۔۔۔ . ۔ہہ ۔ .۔ ۔۔۔ ۔۔۔ ح. ۔۔۔م۔۔ےسس۔۔۔۔ ۔۔۔۔-

 حرضرل)

 - ر
 . 9 " اهميلست تقو نع ةضفلا نمث رخات .

 ...... ___ .__ ___ رغصلاب ةئيسن ةضفلا عيب
 ..... ...... ___ __ ضعبب اهضعب سانجألا عيب
 ...............۔_.۔۔۔۔__. قلا قرع ءارش !

 ... .._ _ 7 " ةدايزلا عم لفنرقلاب ركسلا ء ءارش

  

٤٨٧ 

  

  

  

    
 



٤٨٨ 

 ررفلا

 " عيبلا ين ةلاهجلا

 ` رخآلا نود ةلاهجلاب نيفرطلا دحأ ملع

 هماكحأو دقاعلا
- 

 ...... ضيرملا عيب

 "هتافرصتو عألا عب

 . __هؤارشو دبعلا عيب

 ___ هركملا عيب
 ___ { _ يلوضفلا عيب

 _ ريغلا قح هب قلعت لام عيب

 _ اهؤافيتساو ةعلسلا
 ةعلسلا ةيكلم يف عئابلا لوق فالتخا ا

 هب عئابلا لالخإو نزولا طارتشا

 هنزوب ملعلا عم فازجلا عيب .
 هليك وأ

 هعيب رركت اذإ نوزوملاو. بكنا .

 ليكلا وأ نزولا دنع يرتشملا روضح مكح

 نزولا ين ةفراعتملا ةدايزلا

 نزولا وا ليكلا مولعم ناصقن يرتشملا لهج .

 عيبلا يف هيلع فراعتملا عاصلا .

 تاعفد ىلع اهذخاو ة ةثيسن ةعلسلا ءارش

 " هماكحاو نمتلا
 رخآل راش نم نمثلا فالتخا

 رثكأ اعلس يرتشي نم ىلع ةميقلا ضيفخت
 مهاردلا عفد ميدقت ببسب ةميقلا ضيفخت

 ادقن اهضعبو ةئيسن ا اهضعب ةعلسلا ا عيب

 ةمساقلملا ةدار] د دنع انطاب ءارشلا رعس ىلع ةدايزلا

 ٠ _۔._. "ضورعلا نم ءيش نمث ميدقت
   هقح نع ءاضتقالا هجو ىلع ةعلسلا ذخأ

 ٧يليلخلا ققحملا ةبوجأ

  

٥٥ 

٥٦ 

  

 ۔ __ -.. «.

٥٦ 

٥٧ 

٥٨ 

٥٩ 

٥٩ 

٦١ 

٦٢ 

٦٢ 

٦٣ 

٦٢٣ 
     _۔_>_۔_۔_ ___ ۔_۔_۔. ۔_ . .

  

  

  



  

  

 ۔ . ۔.۔۔۔۔۔۔_..۔ لوهجملا ا نمقلاب عيبلا |

 ۔...۔۔۔ ... ةعلسلا مكاحلا ريعست ا
 _۔.۔.۔۔۔ے مارحلا نمكلاب لالحلا ءارش .
 --- ليكولل نمثلا عفد |

 ..د تالماعملاو دوقعلا ضعي ماكحا ا
 (ةاطاعملا) ةمل اسملا عيب .

 ةحبارملا عيب !
 ءارشلاب رمآلل ةحجارملا عيب

 .... .۔۔۔۔۔۔۔۔ ..... عاشملا عب
 هعمج لبق دامسلا عيب ¡

 ةلماك ةنسلا ةنؤم ت

 ا عيب
 ه۔۔ ۔۔۔۔۔ ۔ہہ۔۔۔ہ۔۔.۔۔۔۔۔۔۔ہ ۔ ۔۔ ۔-۔- ۔۔ ۔۔۔۔_۔۔۔مہ.ہ۔۔ہ ۔۔۔ه۔ ۔۔ہہ - ۔- ۔ ۔.۔۔۔۔۔۔

 فلسل 1 ف ؤ ةل . 1 1

 ..._ ._ ۔- .۔۔ه۔س ۔۔- ۔ہ۔-

 »« فلسلا يف لجعتو عض ا
 لدب لابس ..س ۔۔ب .. .. فلسلا دقع دا داسف ىعدا نم ا
 ۔۔۔۔.۔...۔۔.۔_.۔....__ ولا دنع هيلع قفتملا سنجلا مادعنا ا
 . ...لالا ..... ` هيف فلتخا اميف فلسلا .
 = ا.۔.۔.. ._._._ __ __ فلسلا يف ضبقلا ا

 __ .. ءانظطلا ا

 _ كاردإلا لبق ءانطلا .

 {{ ضعب نود هضعب عب كارد] دنع ليخنلا ءا ءانط .

 ۔۔۔۔۔۔_ ۔۔۔ے۔_ ۔.ے۔۔۔ ۔ ۔_ - ۔۔ے ۔ ۔۔-. ... ليختلا لحف ءاتلع

 ... . ةاكزلا لاومأ ءانط .

   ...... ... " ةاكزلا لاومأ ءانط ةميق يق ةقثلا ريغ . ذخآ ا

 ۔ ۔۔ ۔۔_ ۔۔۔۔۔س ۔۔ے ۔۔.۔ _

  

٤٨٩ 

  

  



٤٩٠ 

 دجسملا لام ءانط يف ةحماسملا

 بئاغلا لام نم . ءانطتسالا
 س مم ۔ہ ۔ ۔۔۔ ۔۔۔ذ۔۔۔. ۔.

 هتلغ نم ءزجب لخنلا وأ عرزلا ءانط
 يناطلا ضرا يف ىنطملا ةدايز
 "ضايقلا
 _ صاقلا ا ظفل ا

 هعوقو د دعب ب صاي ايقل لا ضقن

 نيتلخنلا ةلغب ضايقلا ا
 ةفوقوملا لاومألاب ضايقلا .

 ماتيألا لامب ضايقلا .

 مارحلا لاملا ضايق .

 تالثامتملا ةلدابم .

 عيبلا يف ةقرفتم لئاسم ا |
 هدح ىلع ءاملاو ضرألا نم لك ميب |

 اهدالواو اهتجاحل اهلام ةأرملا عيب |
 هريغل هتاقاسم يقاسملا ت

 ةؤلؤل اهفوج يف ةكمس ءا
 هيلع ديلا ءاقب عم .س عيب |

 عيبلا يف طورشلا ا

 المح اهب نا ىلع ةبادلا عيب
 ةلاقإلا طرشب عيبلا ا
 رايخلا عيب ¡

 عيبلا يف ةماع ماكحا .
 هل يرتشملا ضبق لبق عيبملا فلت فلت ا !

 نمثلا لا عفد ( لبق ميبلا فلت ا

 عيبلا نع عئابلا عوجر ٠   .ضبقلا لبق يرتشملا توم _

 ۔مس صح ۔۔۔_۔۔۔۔_۔. ۔۔۔۔۔۔ے ۔۔ . ۔ . ۔.۔۔۔ ۔ہ ۔ ۔۔۔۔۔۔ ۔ ۔۔۔۔_

 1 ` ةجوزلا ةمأ ن مآ نمث .عفد لبق جوزلا توم .

 ةبوجأ ١ ققحمل ١ يليلخل ٧
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 تايوتحملا سرهف

_ 

 قجب عيبملا قاقحتسا

  

  

 ۔.۔۔.۔۔۔۔۔۔۔ _._._ 4 رما امم لقاب ةعلسلا روماملا عيب
 . . ._. . __ ___ .اهيلع يداني يتلا ةعلسلا ءارش دارأ اذإ لالدلا
 _ لوألا عيبلاب عئابلا ةقفاوم دعب هب ىدانملا نمث يف ةدايزلا

 _ _ _ اهب يداني ناك ام لقأب لالدلا نم ةعلسلا ذخا
 ۔۔ ۔۔۔۔۔. ._._._ .ةعلسلا نمث يف هداز امع عوجرلا دارأ نم ا
 ۔ .۔۔ہ۔۔ ۔۔۔ ہ۔.۔۔۔۔۔۔ . 7 اهتميق ةفرعمل ةعلسلا لالدلا ءاطعإ ا

 ___اهيلع نبازملا ريغل ةعلسلا لالدلا ءاطعإ ا
 ۔۔۔س۔۔۔ے ۔۔ ۔۔ہ۔ ۔۔۔ے۔ ۔۔۔۔۔۔۔ 7 ءادنلاب عيب اميف ريغلا

 ..۔.۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔_۔۔۔__ عيلا نم اءزج لالدلا طارتشا ]
 ةادانملا ماكحا نم :

  

 ...... .. __ كاوما كلاملا ضبق لبق لالدلا توم ]  
 حت ةراجإلا ا
 للكت دقاعلاو هيلع دوقعملا اكح ا

 ۔.۔.......۔۔۔۔۔.۔۔._ _ _ لآرقلا ميلعت يلع ةرجألا

 1 دقعلا دعب عيبملا ةدايز -

 ٠ . عيبلا يف بيعلا
 _ عيبلا يف ةلاقإلا
 1 عيبلا يف ةيلوتلا
 1 ثروملا توم دعب ةثرولا ىلإ رايخلا لاقتنا
 . اهراثآو ةضقتنلل عويبلا
 __ ضقتنم عيب يف هب عربتملا نمثلا ا
 _._._ _ _ _ عيبلا يف ريغلا ا
 ..ل ۔۔۔.۔ __ ( ةادانملا ) ةديازملا عيب ؛
 ۔۔۔ب۔۔ ۔۔ لالدلا دنع نم ءارشلا .
 _._._ لالدلا دنع ميتيل ةعلس دوجو .

 == ةادانملا يف ةلوبقملا ةدايزلا ا

 ۔۔۔۔..۔.۔_۔۔۔۔__۔___ رظيسولا لبق نم ةعلسلا نمث يف ةدايزلا
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٤٩٢ 

 __ ءاظلاو داضلا نيب قيرفتلا نسي ال نم ةرج
 دجاسملا يف ةءارقلاب اهدنع ةءارقلاو روبقلا ةرايز لادبتسا
 . خسنلا ىلع ةرجألا

 ... .ىراصنلل تويبلا ءارك
 9 ضرألا ةراجإ

 . قاوسألا ةراجإ

 . لحاسلا ميرح ةراجإ

 لاملا بحاص ملع نودب رجأ نم

 ۔۔۔ہ .. ۔.۔۔۔. ۔۔۔ ۔_

 ..... يجألا ةرجأل رمألاب مئاقلا ديدحت
 بستحل ١ ةرجأ

 لالدلا ةرجأ
 __ . سايلا ةرجأ :

 يرتشملاو عئابلا ن نيب ؛ طيسولا ةرجأ

 ءادفلا لعب رايخلاب عيب اميف راديبلا ةرجأ

 تخ للا [اناراتيلا رجآ
 عيزلاو رجشلا نم راديبلا قح .
 _ فئاشلاو سراحلا ةرجا

 . ريجألا ريجأ ةرجأ ا
 ةكرتشملا ةرجألا يف ءارجألا بيصن توافت

 لتلا ةرجأ نم رثكاب ةرجألا ا
 ةرجألا رادقم لهج .

 ةرجألا يف نمثلا ديدحت مدع
 ةبادلا فصنب ةراجإلا |

 ةبادلا دلت ام عبر. وأ ثلئب ةراجإلا
 ۔۔.۔ ۔۔۔۔۔۔_ .-

 هيلع قفتملا طرشلا ىلع ةرجألا عفد ميدقت

  

 _ هيلع قفتملا سنجلا ريغب ةرجألا ءادأ
 ةراجإلا ماكحأ

   ةراجإلا يف ةلاهجلا
  ١ 
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 . ۔۔۔مسم۔۔۔۔۔.
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 تايوتحملا سرهف

 " اهيف لوخدلا دعب ةراجإلا كرت ا
 . . رابجلا رمأب رجؤملا نامض .

 (لماعلا)راديبلا هلعفي امل ا لاما ك بر ر نامض ا

 . عناوملا نم . ريجالل ضرعي اما

 { ريغلا نع مايصلا يف ريجألا توم ا
 .... . .. .. رجؤملا توم
 " ةرجأتسملا ةبادلا توم

 .. ضرقلا
 | . .. _ضوقلا يف هفالتخاو سنجلا داحتا ا
 { _ هدنع نم ءارشلا مث عئاب نم ضارتقالا
 . . رخآ نيدب ضرقلا نامض
 . ةعفنم رجي يذلا ضرقلا :

 هلام نم لقأ ضرقملا ذخأ

 ءافولا دنع اهيلع فراعتملا ةدايزلا ذخأ .
 _ نئادلل نيدملا ةفايض ٠

 . . ةنامألا نم ضرقلا

 . . دلاولا توم ىلإ ضرقلا :

--- 
 9 ةجتفسلا ¡ ا ;

 ني ذل .

 " نيدلا ة ةيعورشم .

 اهباحصأل نويدلا ءاضق .

 . ىفوتملا نيد ءاضق ةيفيك ا

 ثاريملا لبق نيدلا ءاضق .

   اهلمح ةجوزلا مضو لبق كلاهلا .نويد ءاضق :
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 ٤٩٤ ققحملا ةبوجأ الخليلل٧

 ] ١ ٥ ٢ . !أ د.د ۔۔۔ .__ ۔۔.۔۔۔۔_۔۔_..۔.۔۔ ..._ . ._ .. هثرومل هيلع نيد نم ثراولا ةءارب

 ٢٥٢ ___ .. ___ ضعب نود نيدلاب ةثرولا ضعب رارقإ
 ٢٥٢ _ ءامرغلا نيب ةصصاحملا

 ٢٥٧ . . ءامرغلا هئاطع ن نود لاملا ن نم ءيش راخدا

 - ٢٥٨ 1 _ .. .۔۔__._.۔_ ِ ..... ءامرغلا يناب عم دلولا قح

 ٢٥٨ . .ءامرغلا يتاب عم ةجوزلا قح

 ٢٥٩ | . 7 هلام نيدلا قرفتسا نم لامب لرأآلا

 : " ءامرغلا ةيقبل رايخلاب يرتشملا ةمحازم
 7 . _ . ةيرورضلا هتجاح ن نع ع داز اميف هلام نيدلا قرغتسا نم فرصت ! ٢٦١

 ٢٦٧ __ ¡ نئادلل نيدملا ةفاضإ

 ٢٦٨ __ ا . .___ يغلا لطم
 ا __ ٢٦١٩ __ !أ __ ___ . _ لجؤملاو لاحلا يف لجعتو عض

 | . غلبملا نم ءزج طح طرشب نيدملا نع ءافولا

 ا ميدقلا هيد دادسل نئادلا نم نيد ذخآ
 ةلاوحلا _

 ح

 ح حرو
 يسح

 حت هاقلا
 يح

 ححلا ةرب
[ 

 ت۔----۔-ح-۔---ح<---۔-ح-ت حت حت ءاضقلا ( ىعدا اذإ ليفكلا قيدصت
 |تتصحتتتسحت :

 ---د۔-۔۔-۔۔۔_ ةدسافلا ةن ةنامضلا ف نومضملا نم راصتنالا
 تت 7 -ت ١

 ه" ] ح۔۔۔ے۔۔ زئاجلا طرشلاب ةنامضلا قيلعت

 |] ۔۔۔ءے حم
 ةنامضلا لثم ةلابقلا

: 

=: 
 7١! ._ _ . _.__... ةباتكلا ناكمإ عم نهرلا _

 ٢٧ ( _ س . ةنوهرملا نيعلا لامعتسا

 ٢٧٨ | تس " ةنوهرملا نيعلا نامض
       ٦٨ [ تت ×٨““77"ةانولا مدع ةلاح يف نهرلا عيب طارتشا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 تايوتحملا سرهف

 7 نهارلا توم دعب نهرلا ءادف ا
3 
 _ نهرلا يف ىوعدلا

 . رذمل ةلاكولا كرت نم ةرجأ ا

 . لكولل قح تابثإ يف ليكولا لجس ةيجح .
 نمث نم هعفد ام يرتشملل ليكولا مرغ

 اهبتاك لهج ةلاكوب لمعلا
 بئاغلا وأ ىفوتملا ليكولل لاملا ءاطعإ ىوعد .

 ةلاكولا دقع ىلع توملا رثأ
 ٠ ةكرشلا ا
 " ةكرشلا هب هيف ف نوكتا اميف ا

 ( كرتشملا عرزلا ر ريغ نم ضرآلا نم جرخ ام ا

 . مسقت مل ضرأ يف ةكرشلا ا

 . برش ش هل يذلا لاملا يف ليخنلا ددع ةدايز ا

  

 .برشلا لجآ نم ةرثدنملا لاومألا حالصإ |

 ِ _ .. . ةبراضملا
 ةفشلا
 رايخلا عيب ف ةعفشلا

 . . عال لال ق ةعفشلا _

 __ ميتيلاو ب بئاغلا ةعفش

 ءاعفشلا ا ددعت .:

 . رخآ صخش لإ عيبملا لاقتنا دعب ةعفشلا ذخأ ا

 ` كاردلا لبق راديبلا ةمساقم ا   --- لاا

 . _ . نهرلا ةميق يف ىوعدلا _
 ...... ةلاكولا
 ماعلا ليكوتلا هلمشي ام
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 ٧ىليلخلا ققحملا ةبوجأ

    

  

 [ ٣٠٦1 لاق 7 7 9 7 اقوذع ةرمثلا ةمسق

 1 ١ __ ٣٦ 5 . 1 . ..._ بايغلاو ماتيألا ةمساقم .

 ٣٠4٩ . . غولبلا دعب ةمسقلا ميتيلا فرع اذإ

 ٣١٠ .. ةلداع نكت اذإ لاومألا ة ةمسق

 ٣١٧١ __ 'أ ___ ___ ___ __ ` ةمسقلا دعب قحب لاملا ضعب قحتسا اذإ

 ٢١٨ / !أ _ ___ 9 . مارح لام دوجو عم ةمسقلا

 __ ٣٢١ _ __.نزا _ __ ۔ ___ ___ _ _ ._ ..._._._ كلاملا اهكرت ضرأ لك نم هقح دارأ نم .

 _.__؟"'!.._ :ا ۔...۔۔.۔...۔۔۔۔۔۔۔۔_.۔۔_.۔_. ف رفح طرشب ةمسقلا عوقو
 ___ ٢٢٢ _ 'ا ___ ِ . ...... ةمسقلاب نيمئاقلل لعج ام .

 ٣٢٣ ةنامألا

 ٢٣ ا[ "3
 ٢١٤ ا[ . اطخ ةن ةنامآلا لامعتسا

 ٢٢٠ [ . نئاخلااهبحاص لإ قحب ةقلعتملا ةنامألا عجر ا

 ٢٢٦ رغلا لإ ةنامألا لقن ا
 ٨٨٧ ا __ ةمألا بق باتحالا

 ٣٢٨ ! ةنامألا يف ىواعدلا !

 1 ٩ | 1 _ 7 سس ح ةنامآلا ةقرس ن نيمألا ىوعد |

 : | سس ٠ . اهبحاص. باغ اذإ ةنامألاب فرصتلا ( |

 : ت .الا " اكحاو نمؤلا توم ا
 ٤ .لا ىلع قحلاب هل رومأملا وأ نمؤملا توم رثآ ا
 :: . هل رومأملا يفوت نإ ةنامآلا در ا

 ٣٣٦ ةيراعلا ا

 حح تات ح -_-
 ٢٨٢٢ )آ _ ___ ...___ _ _ .___ شطب ةيشخ ريعتسملا دنع لاملا كرت ا
 ٣٣٩ | ... ...... _._._ . _ةيراعلا نامض ا

 ٣٤٠ | . ةيطعلاو ةبهلا ا

 ٢ ا _- - اهجوز لام نم ةارملا ةيطع

       7 3 ٠ ٠ ٠ . هتجوزل لجرلا ةيطع ٠

  

  

  

  

  

  



 ٤٩٧ تايوتحملا سرهف

                          

  

 ٣٤٢ ( .......۔..۔.۔__..__.__ جوز نود د هدالوأل جوزلا ة ةيطع ء
 _ ٣٤٢ -س ._ نيقابلا نود مهدالوأ . ضعبل نيدلاولا ة ةيطع

 7٦ . ال. ةيصولا هل تبثت نم ةيطع " )
 ال دجسملل ةيطعلا
 ٠ 1 - ٣٤٧ 7 ._ فصولا ف ل هل ىطعملا كراش نمل ةيطعلا ةيدعت ا

 ٦٢٨٣ رولا نامرح ةيخا ي بطعلا كح
 ٢٤٩ دد ... ...... ةيقت نع ةيطعلا ا
 ٢٥٠ ...... يورتل دقاع ة ةيطع ا |

 ٣٥٠١ | ...... _ __ __بوهوملل هلامعتسا زوجي ال ام ةبه ;
 ٢٥٢ :.| ...... .___ . لوهجا لاملا ةبه

 ٣٥٣ . | ...... ..._ .. . ةادهملا ةلخنلا . نمض لئاسفلا لوخد ا
 ٢٥٣ :| ...... . نوكي نمل ةيدهلا ءانإ ا
 ٢٥٤ . أ .. ... ۔... .. ___ هلجأل ةذوخأملا ضرغلا نع ةيطعلا ةدايز ا

 ٢٥٤ :| ...... ...___ ةثرولا ىلإ ةيطعلاب دعولا لاقتنا
 ٢٥٥ ) ..د ل ۔ ...... " __ هيلإ ىدهملل ةيدهلا توبث تقو ,

 ٢٠٨ اد .ال ۔ا..۔..۔..۔.۔۔ .__ ِ _ ___ علفتنالا ةدم 7

 . ٢٩٩. . !| ...... .___ . زارحإلا لبق ةيطعلا يف عوجرلا إ

 ] ٢٩ ا هتيطع يف دلاولا عوجر |
 | هيبا ةايح يف دلولا هزرحي ملو , ءيشب هدلول بآلا رارقإ إ

 دجسملا ةيطع يف عوجرلا |

 هتيطع يف ناطلسلا عوجر دن دنع ليكولا نامض

  

 تل ااا ايادهلا نع : رضوعلا مكح ا
 . ٣٢٦٢٣. ...اا .. .___ _ ةافاكملاو ةضواعملا نيب قرفلا |

 ٢٦٤._ ___ _۔_۔۔..۔۔_ ةطقللا |
 ٣٦٤ ! _ . اهذخأ مدعو ةطقللا كرت ز

     ٣٦٥ . للقت ةضفلا وأ بهذلا ةطقل |

 .. ٢٥ . ةطقللا نامض |

 ٢٨١٦ .. !ا .__ .... ىصلا ةطقل |
        

  



٤٩٨ 

 ااال 7 نفلا ةلاض
 ٣٦٨ | . [ . لبإلا ةلاض

 ٣٦٨ 7 نانلا " ةزايحلاو تاوملا ءايحإ

 ٣٦٨٣ [ 1 . ةزايحو ءايحإلا ةفص
 ٣٧٢ ¡ . . . .. ةزايحلا

 ٣٧٢ __ | _ ناا « يداولا نم م ءيش ة ةزايح .

 ٣٧٣ اا __ _ __ ناثلا هيف كرتشي ام

 ٣٧٤ اا _ .. ...... جاسملا ماكحا

 ٣٧٤ | _ ااا دجسملا حالصإ يف باستحالا

 ؛٧٧ | ...... فالخلا لهأل دجسملا ءانب .

 ٣٧٨ _ ا{ل { ..... __ لامكإ مدعو دجسم ءانب يف عورشلا ٠

 ٣٧٨٣ ا . . هفاقوا نم مدهنملا دجسملا ءانب

 اح ا
 ٣٧٩ هبارتو دجسملا ثاثأ يف فرصتلا

 ٢٨ سس . _ _ دجسملا يف تاوصألا عفر ا

 ٨٨ ...... __ __ سلا حرص يف خبطلا
 ٣٨١ . لاعنلاب دجاسملا لوخد .

 ٢٨٨ [ تح هتجاح نع دجسملا لام ةلضف _
 ٢٨1 ت سس .زجلا لام نم جارسلا .
 ٢٨ __ لا دجسملا يف يراوبلا عضو
 ٢٨٧٣ [ -ح 7 .__ هيف ةالصلا دجسملا ناريج كرت

 . ٢٦رپ ] _- سم ةرطفلا لجأل ةالصلا .
 == تتح حح ححصت لا دارش
 ح ح تتح رود دجسلا لام ضعب ءايحإ

 ٩٠ يس - _ ` دجسملا لام يف ليكولا فرصت .

 ٨٢٩ [ __ | ! ضرأل ليكولا ةعارز

 ٢٠ [ _ ح " قيرطلا ىلع يلا دجسملا ليخت ةنايص
     ٣٩٢ س | هلاومأ يف دجسملا ةعامج فرصت

 ٧يليلخلا ققحملا ة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 تايوتحملا سرهف

 دجسمل [ ف ةعتم لا م عضو .

                 

  

 ._ دجسملا ةرطف فاقوأ ا

 .لال .. " لام نم ةيناث ةرم لكآلا
 _ . .. ....____مئاص لكل ةرطفلا لام ¡
 ۔ ..._ .. _______ اهقوقحو قيرطلا ماكحا |
 ...... .___ قيرطلا رادقم .

 . .....۔...۔..۔۔۔۔.۔ے .___ ةرطلا توبث ا
 .__ __ قيرطلا ليوحت ا
 ...___ __ .قيرطلا ةضياقم !
 .. ...... ۔..._._ ___ قرطلا حالصإ هيلع نوكي نم _
 ۔.ا۔ل۔...۔.۔.۔..۔....۔.۔۔_____ قيرطلا سبك _
 __ سانلا لاومأ ف ىتلا قيرطلا :

 رخآ لامل لام قيرط مادختسا

 1 ` جيرصتلا ف ةداعلاب لمعلا ا

 5 يداولا ىرجم يف ىتلا ةيقاسلا جيرصت

 قيرطلا يف ةيقاسلا ثادحإ ا

 _ قيرط يف هارجم ناك اذإ جلفلا ا
 . _ . لياجآل ا حتف _

   . نيلام جمدل لياجألا حتفو جلفلا ةيقاس سبك ٠
 . ۔۔ . .. ۔ ۔۔ .۔۔۔۔... . قيرطلا قوقح ا
 === . يقاوسلاو جالفألا ماكحأ ¡

 7 آ آ 9 . جيرصتلا ا
 ۔_.۔۔ ._ جيرصتلا هيلع نوكي نم ا

 .__ ..._ ةيقاسلا جبرصت يف لماعلا اطخ ا
 -. _ _اهجيرصت دعب ةيقاسلا ضرأ نم ىقبي ام .
 __ ...... .. .... _ ةيقاسلا ليوحت ا
 -... اهجبرصت وآ ةيقاسلا ليوحتب ةيدضاعلا لخنلا رثأت ا
   . . مهقرطو سانلا لاومأ يف جلف ثادحإ ا
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 .. .__ .__ جلفلا ةمدخ

 ريقفلاو ينغلل ميدقلا جلفلا كلمت مكح .

 ۔۔ .دلبب ۔۔۔ي..۔ بيب .. جلفلا ليكو ةرجأ ٠

 .... ._ نيرجأتسملا عم ليكولا ةمدخ .
 _ هريغ رجأ 7 بسح ح ىلع. هسفنل ل جلف ة ةمدخل بستحملا راجثتسا ا

   .ةقثلا ريغ ليكولا نم دعقلاب ءاملا ذخا

 ةبوجأ ١ ققحمل ١ ليلخل ٧

 ...... _ جلفلا باح
 ل ريبيل لايس بيابس باس لبا ااا ب.. ... ...... 7 جلفلا ف ضوح ثادحإ

 - ._ ۔۔. __ ل ررضلا ةي هيشخ جلفلا نم مانغألا درو عنم

 ..... ذ . هرسك دعب جلفلا اهيف طبهي ىتلا ةدابلا
 ۔لب۔.۔.۔۔۔۔.۔۔۔۔۔.۔۔۔۔۔ ... ...__ .._. جلفلا نم لازملا ىصحلاو جوراصلا
 دللا .... ...... تلضف اذإ جلفلا لاومأ ةلغ لآم .

 ااا دعقلا |
 دعقف توافتلا

 ...... __ دحا هنم عنميالدمقلا
 -ل 7 "[ ءالغ عم ءا ءاملا دعق ف ةنبازملا

 __ __ . ةمواسملا دعق .

 رايخلاب عيبملا ءامل ءادف دعب يقسلاو دعقلاب يرتشملا عافتنا ا

 -= _ دعقلا ةرتف ءاهتنا لبق دعتقلا نم ءامل عزن
 __ _ جلفلا حالصل لعج ام ضقن .
 . دعقلا ةدم ءاهتنا لبق جلفلا عاطقنا .
 جلفلا ةداب نهر ا

 7 1 جلفلا ةد ةداب يف فرصتلا ا

 _ جلفلا ةضرع ماكحا نم ا
 همهارد در داراف جلفلا ةضرع يف عئابلل تبثي مل جلف ءام ىرتشا نم

 اهيلع هنمتاي نم دبي 1 نإ جلفلا ةضرع نا نامتك ا

 جلفلا ليكو لمع ا
   _ جلفلا ررض ليكولا فرص يف ناولا

 اتلا
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 .ةيقاسلا يف للخل جلفلا نم ضنتافلاب عافتنالا |
 {{ يداولا ببسب جلفلا لصأ ىلع دئازلا ءامل
 .. _... __ حلفلا نم لخنلل حزنلا

 .. ..... حلفلا يف ةداب ةدايز ا
 9 هحالصإلا اهعيبو .جلفلا يف ةداب ةدايز _

 كالمألا لقنت ال ةلطابلا ةداعلا ا

 .__ ءاكرشلا نذإريغب جلفلا ةيقاس حالصإ .

 . هتمدخ يف ةمراغملاب جلفلا ءاكرش مازلإ مكح .
 .اهنع لزانتلا وأ ءاملا رارمإب ةيقاسلا بحاص مازلإ ا
 . ..... . ..._._._ ةثطاخ ةمسق نم ارارم عيبملا ءاملا
 _ __البلا نع مهدعب لجأل جلف يف ةقرفتم موق هايم عمج .

 ...... رخا ماكحا
 .. ...... _ _ تيتلسفلا نيب ضرألا ا
 ةتوافتملا نيتاسبلا نيب حسفلا ¡

 5 " اهقيمعت وآ أ ضرآلا عفر دارأ نم حسف .

 8 . . . .. ليخنلاو رجشلا ميرح ز
 " دجسلاو راجلا ىلع تنان اذل رجشلاو ليخنلا ناصغأ ا
 ۔..۔.۔۔ ۔۔۔۔ ۔۔.۔۔.۔۔ ..._ ___ _ يقاسلا ميرح |

 _ ۔۔۔۔.۔ .___ _. .. _ قيرطلا ميرح ا

 _ ۔..۔۔۔۔۔۔.۔ « ءاوهلا يف قيرطلا ميرح

 .. .. .. . .... _ هلام ب يف ارادج ىبي نا دارأ نم ميرح |

 ..۔ ... .... ..... ._ _ . مارحإ ريغ نم ىنب وأ لسف نم ىلع. راكنإلا إ

 نافقولا ميرح ز

 ب.. ل .يب ۔ اب بس.۔ ...... ٠ دلبلا ميرح |             

 ..._ .. ._ _ همرحو د و دلبلا تاحابم ن نع نادلبلا لهآ عنم |
 ِ ۔۔۔..۔۔ ...___ رحبلا ميرح

 . »« __ رهتلاو رئبلا نع رهنلا ميرح
   لداب ...ب.. . _ اهبرق جلف ث ثادحإب ة ة رثأتملا ا رثبلا مرغ ا |
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 _ تالماعملا باب .

 7 لاومألا ماكحأ
 . . ةلوهجملا لاومألا

 وه نل دكاتي م الام هلام عم دجو نم
 ...... لاملا تيب لامو لوهجملا لاملا نم ريقفلا ذخأ .

 . ميدق ك كلم رثآ اهيلع ةيوارحص عاقبب راجشاو رامثب عافتنالا

 { مارحلا لاملا ماكحا ا
 . ةبوصخلل لاومألا ماكحأ !

 . جلفلا لامل ناطلسلا بصغ

 __ هتجوز لام جوزلا بصغ _
 بوصغملا دبعلا قتع .

 "ةبوصخلا ةبادلا عيب
 ١ ةبوصخلا بتكلا ةءارق

 لالا بصغ دصقب ةراضملا ى

 بوصغملا لاملا نم لكألا .

 ` بوصغملا لاملا عيب

 _ قوسلا يف بوصغملا عيب عنم
 لالح يه : :لاق ( مث ; مارح ا اهنأب وأ هريغل ةعلسلا ناب رقي نمم ءارشلا

 . هجاتنو بوصغملا عيب نامض

 .___ مارحلا لاملا يف ليخنلا عرز
 ضيرم ةدايعل مارحلا لاملا لوخد

 لاملا تيب ءامب ضرألا يقس

 ةبوصغملا ةرصعملا يف ركسلا رصع
   ةقورسملا لاومألا ماكحأ

 ٧يليلخلا ققحملا ةبوجأ
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 تايوتحملا سرهف

 7 هنذإ نود مامإلا لامع ذخآ
 .قورسلا لاملا نم صلختلا

 تس َبوهنملا ضبق نم ءاربتسال ١

271 
 _ ةربابجلا ل لاومأو لدعلا مامإلا ا

  

 ةربابجلا لاومأ نم دح ذخألا ا
 ۔۔۔ .۔ ۔_ ۔۔ ۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔ہم۔۔ ۔۔. ۔۔ ۔۔۔۔۔ - ۔۔.۔۔۔۔ س

 رابجلا نيعي نم لاومآ ا
 ...... . ...__...___ _ ةربابجلا لئاسر لمح
 ةربابجلا ةيطع ا
 لاومآلا. قيرغت مكح .

 ملاظملا يف ةقرغتسملا لاومألا يف فرصتلا _

 « . ملاظلا ه هقارغتسا يف كوكشملا لاملا ا

.- _ 
--- 7 . 

 _ فراعتلاو ةلالدلا ماكحا ا
 نامضلا ماكحا .

 . نامضلا نم نآربلاو لحلا ا
 ....ل . نامضلا ءادآ يف طايتحالا ؛

 لوهجملا نامضلا ءادآ ا

 .___ _ نامضلا بحاص توم ا
 . . ...البلا ءارقف ريغل ءارقفلا نامض جارخإ :
 _ . {. هملع نود هبحاص ىلإ نامضلا عجر _
 ن امضل ا ن ايسن '

 7 تانامضلا ىف ةصصاقلا ا
 . هلتق ديري صخش ىلع رابجلا . لد نم .نامض ٠

 لطابلا ىلع نيعملا نامض _
     3 9 ةبوصغملا ضرآلا ا نم ذوخأملا نيطلا نامض ا

٥.٢   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     



  

 " جلفلا هقرغأف ةيقاسلا يف الفط كرت نم نامض
 1 ِ _ . | .. يبصلل حالسلا عفاد نامض

 ._ ل 1 .... اتيم دجوف هكرت نإ يبصلا رجاتسم نامض
 - ..... هانز ىلع هذخأ يذلا لاملا ينازلا نامض

 , ۔ل۔.۔۔۔۔ ... ۔. ...... . ةأرملا قادص نامض

 ِ ۔ ..۔۔.۔۔.۔۔۔۔۔۔_۔۔۔۔۔۔_. _ _ فيرطلا يف يتلا لبحلاو ولدلا لامعتسا نامض

 ..... .... ..._._._ ةعواطملا ليبس ىلع هربغ ةمأ ئطو نم نامض
 رانلاب هريغ دبع ىوك نم نامض

 ةبادلا هتثدحأ ام نامض

 [ ...... ديجألا نامض .

 - . . ...... جلفلا نامض
 - جلفلا ة ةضرع يف بتكي ام نامض .

 7 " ةصقان تدجو نإ جلفلا دوقن نامض .

 _ . يصولا نامض :

 ١ 7 "نايبصلا ملعم نامض .

 . ٠ ودعلل لوتقملا هيخآ أ حالس كرت نم نامض .

 ِ . رطخ ناكم ىلإ الجر بحص نم نامض ٠
 ِ [ . .. سبحلا يف نامضلا .

 . . هلاومأ لاظمل تقرغتسا نم نامض
 ارح عاب نم نامض

 - . ةربابجلا رتافد بتاك نامض ا
 اا ل لام ىلع ناطلسلا لد نم نامض .

 _ لا كلا فالتإ نامض ا
 - ريغلا عرز فالتإ نامض ا
 تتح س ٨٨“”ل ةميق ال يذلا ريسيلا ءيشلا نامض
 ٠ 7 . ذ .. هريغ ةميهب ىتأ نم نامض

 هريغ ةباد عابط دسفأ نم نامض .

   ٠ تاقثلا ريغ اهلفك نإ ةبادلا بحاص نامض 1

١١٤ 

١١٥ 

١١٦ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 تايوتحملا سرهف

 _ __ جوز اهل ىتلا هتيراج ئطو نم نامض _
 لئاسلا علق دنع مألاب رارضإلا نامض

 . ..۔ ۔۔۔۔۔.۔۔۔ ب

 ` مهديس نذإ نود . د ديبعلا لا مادختسا نامض .

 هيلع ةبترتملا قوقحلاو دبعلا ةرابت نامض
 _ ۔_ ۔۔_ .- ۔ ..- ۔۔ -۔۔۔۔۔۔۔۔.۔۔ _ ۔۔۔۔. ۔_۔۔۔۔۔۔

 هنذإ نود هريغ ةباد بكر نم نامض ¡
 ۔۔ے۔۔۔۔۔ ۔.۔_ ۔_ ۔ے۔۔ہ۔۔_ ۔۔۔۔

 . _ راجشألا نم قيرطلا لا ىلع فان ام داسفإ نامض .

 ةنامألا نامض _

 ررض 4 هباصأف ف ىمعأ داق نم نامض .

 فالخلا لهآ لاومأ داسفإ نامض .

 تامف اضيرم ىقس نم نامض ا
 ليبسلا نبا ةلخ فلتا نم نامض ؛

 هلمح دنع تيللا 7 فلتا ام م نامض ا

 اهب ءاصيالا بوجوو هللا قوقح نامض
 _ بقنلا ق نامضلا

  

 هريغل اكولمم ب برض نم م نامض ' أ

 تامف هريغ هتباد تفاخأا نم نامض |

 . ةيفسلاذ ذاقنإل ا اهاقلا ىتلا لاومألا ةنيفسلا ا نابر نامض :

 ۔ ۔۔ے_ہ۔ ۔ ۔ ۔ ص . ۔۔۔

 ___ __ ءاسنلاب هشطب ملع لجر جيوزت يف يعس نم نامض ا

 ۔۔ ۔۔_ ۔۔.۔۔ ۔۔۔ _ ۔۔. ۔ہ ۔ہے مم ۔۔۔۔. ۔۔م م ۔_ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔_۔ ۔ ۔ہ۔۔۔ے ۔۔۔'س

 ةوشرلا ف ببستملا نامض (
 ۔ے ۔۔۔۔۔۔۔۔_۔۔۔۔_۔

 نامضلا يف ةقرفتم لئاسم ا
 ركنملا نع يهنلاو فورعلاب رمآلا باب

 ___ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمآلا همزلي نم .

 فورعملاب رمآلا تافص .
 فورعملاب رمآلا يف عسي ال امو هلهج عسي ام ا

 مئاقلا دوجو مدع عم فورعملاب مايقلا نيعت !
   ركنملا راكنإ مكح
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 ٢٠٥ ۔_..۔۔۔۔__.۔_ .__ . ركنا رييغت ; موزل دودح

 ٢٠٦ . " ةحلصم ركنملا نع يهتلاب مايقلا ريخأت .

 ٢٠٨ . ملظلا لهاو ةربابجلا لتق ا
 ٢٠٩ [ . و تيبلا ىلع ىدتعا نم ةلتاقم

 ٢١٠ _ آ 5 .___ { رثاجلا مكاحلا مامأ ركنملا رييغت

 ا ٢١٣ ۔۔۔_ .___ _۔__۔ __ ___ . . .__ _ لاوحأو بلقلاب راكنإلا .

 _ ٢٩١٤ 7 -. " ةالصلا ءادأل قوسلا لها ةماقإ .

 ٢١٧٥ { . ۔۔۔۔۔_۔۔۔ _._._ ._ .إ __ { "الصلا هدبع ديسلا ميلعت موزل .

 ا۔____؟ ٧٦ ...اا ....۔۔۔..۔.۔۔۔__....۔ ..._._._ " ينغملا ىلع راكنإلا موزل .

 ا___١٦١٢ _ ..ا _ . لاق ملعلا لهو نيملسملا متاش ىلع راكنإلا .

 ___٢؟٧١۔_.._ :أ _.۔۔۔۔۔ .__ .۔_۔۔۔۔۔_.۔ __ دجاسملاو نجلاو روبقلل روذنلا ميدقت ىلع راكنإلا ا
 _ ٢٨ ِ ۔.۔.۔...۔.۔.۔۔..۔_۔..._._ .._ . اهملا يف مهرامث نوقلي نم ىلع راكنإلا .

 [.. __٢١٩4_. _ _._._ __..__. هسفنب رارضإلا يف ببسنملا ىلع راكنإلا ا
 ] ٢٢٠ . ىماتيلا لاومأو جالفآلا اياضق يف راكنإلا

 لتتقا ...... قاوسألل ءاسنلا جورخ ا
 "٨" ا . _ _ ..._ ...___ _ _ _ _لافطالل يماللا ءادهإ راكنإلا ا

 ...___ ٢٢٣ ... بهذلا هسبل يف دلولا ىلع راكنإلا .
 ٣ تابوصغملا عيبي نم ىلع راكنإلا .

 آ ٢٢٤ ا . هقبس ملظ ىلع مامإلا راكنإ .

 ا ٢٢ 1 7 اأ ___ . .. . " ةيدولا يف سبكلا ىمر نم ىلع راكنإلا ٠

 _ ٢؟!٥.. ..ا هيلع راكنإلاو هل غلبم عفدب الإ محللا عيب نع سانلا عنمي نميف ا
 _ ٢٢٦ ا . ةحلصملاو ظفحلا تافرصت .

 ٢٦٢٦ | . "ميتيلا رمأب مايقلا -

 ٢٦ ا ثادحا نم مهنيب ام ىلع نايبصلا رومأ ءايلوأ حالطصا ا

 __۔؟!٢_.__.ل| ...... ._ _. . مدذجماو يردجلا بحاصل يحصلا رجحلا
 ٢٢٨ اهكسمي ةباد لك ىلع لعجي امو راًوصلا .

 :: _ لالضلا بتك داسفإ ا
   ٦٢٢٢ ةاصعلا نبب تاذ داسف

 ٧يليلخلا ققحملا ةبوجأ

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  



 اهماحرا ةرايز نع هتجوز لجرلا يهن .
 زشانلا ةأرملا يلولا ءاويإ ا

 تابوقعلاو مهتلاو بيدأتلا ماكحأ '

 1 -ح بيداتلا دودح

 ح َ ابيدات ديبعلا دييقت ١

 7 7 [ ةارملا زوشن ا

 .. مهتملا ريزعت ا
 ...... مهركانم ىلإ نيعجارلا برض |
 -.. ..._ ةبوقعلا بلط نع يكاشلا عوجر ,

 _ ةعامجلا ةالص كرت نم بيدأت

 ل دحاو ديقب داز امو نينثالا دييقت |

 . ديقلا زاوج طرش |
 _ تلا نل آ
 . (نويفألا) نتنلا عيبب مهتلا سبح ز
 .___ ةيصاعلا هتنبا دلاولا سبح |

 .أ _._....۔..۔۔۔ يقحلا بحاص لبق نم مهتملا سبح
 . اا_۔۔۔۔ مكاحلا رظن ىلإ ةبوقعلا ةفص عوجر |
 8 الطاب اجاوز ةجوزتملا ريزعت ا
 8 8 نيمدقلا ىلع برضلاب ريزعتلا ا
 _- ةلل ةرانا لاشلا
 -« اهنم يبنجا عم ةأرملا فوقو ةمهت ا
 ..... لاملا تيب ةقرسب مهتملا ريزعت ]
 ملسم ريغل ولو ملاظلا ةبوقع |
 نايبصلا سبح |
 مكح نود هلام ذخأ نم ةبوقع !

       . قانع عتملا ةريقح نم دحآ بق   يلاولا وا يضاقلا ةعاط يبآ نم ةبوقع ا

٥.٧ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 [ هدعب وآ لدعلا مكح لبق برضلا ببس نع لاؤسلا .

 ... _.طول موق ةشحاف
 . __ لتقلا ةمهت ةيوقع .

 ةمامإلا باب

 . داهجلاو ةمامإلا ماكحا
 __ "لدعي مل ةرامإلا بلط نم» ريسفت .
 .__ ._ .ةمامإلا رمأ عيضي نم ىلع لتقلاب مكحلا .

 ااا { هتيعر نم لبحلا مامإلا لاؤس ٠

 ااال 7 فاتوأل ا لاومأ مامإلا هيلوي نم ةلادع

 مهريغو لاجرلا عيمجلا ىلع داهجلا ىلإ ةوعدلا

 .. __ .__ داهجلل جورخلا ىلع ءارقفلا ربج
 'الاقثو افافخ اورفنا» ىلاعت هلوق ريسفت

 ۔۔_.۔.

 .۔

 ۔۔۔_۔

 ۔

 .۔-
_
 

. 

8 

 1 هزاوج ليلدو نيبراحملا لاومأ فالتإ .

 ةاغبلا ماكحأ

   ةاغبلا ةفص

 ٧يليلخلا ققحملا ةبوجأ

 ۔۔ . ۔۔۔_۔ ح .. ۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔ےہ ۔۔۔ ۔ےہ

 ۔س .- ۔

 تت . _ ۔. _ ...مهريغ ىلع نيدهاجملا ليضفت ¡
 ٍلاملاو سفنلا ىلع داهجلا بوجو ا

 . تاركلا ىلع باودلا لهأ مامإلا ربج ا
 _ .تحتلا زعل ةيعرلا نم ضرقلا

 .__ عافدلا نع نيدعاقلا نم لالا ذخآ ا
 ةلودلا زعل لاملا تيب لاومأ عيب ا

 حت لودلا زعل ءارقفلا لام عيب ا
 . البلا نع عافدلل نيكاسلاو فاقوألا ميرغت ا
 مرا
 ِ 9 للا داهجلل نيد هيلع نم جورخ

 نيرخآلل قوقح هيلع نمل سفنلا نع عافدلا :

 َ”يغبلاو كرشلا لهأ نم نيبراحا لاومأ ماكحأ ا
   . نيدسفلا لاومآ يشخ

 - ..۔ ا
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 تايوتحملا سرهف

 ._ دلبلاو ميرحلا ىلع ةاغبلا ةلتاقم "
 _ مهبرح لبق ةاغبلل ل ةوعدلا ا بوجو

 ةنعلو ا يغابلا يدعتملا متش .

 . حالصإلا هجو ىلع نتفلا يف لوخدلا
 .ىرخأ ةئف ىلع هلاح لهج نم ةناعإ
 عرشلا مكحب لبقي مل نم برح _

 . يغابلا ة ةبراحم ىلع ةيعرلا ربج

 تبلاو لتقلا يف اتلا
 ركانملا لهأ عم جراخلا نامض .

 ةيغابلا ةقرفلا نامض !

 ٠ نيملسملا نم هلتق حابي ال نم لتق نامض __

 لحتسملا ىلع ىلا ءامدلا رده
 روجلا نيطالسو ةيامحلا ماكحأ ا
 ةيامحلا دح ;

 غوسم ريغب يركسعلا لزع _
 قسفلا لهأ ةلود عم لماعتلا :

 هيلإ ىوكشلاو رئاجلا ناطلسلا رمأ ةباتك ا

 روجلا لهآ ىلإ مكاحتلل سانلا عفد _
 قحلا ةماقإل رابجلاب راصتنالا '
2 
 لاملا نع طقسأ اذإ جارخلا غلبم .

 ةليغ رابجلا لتق !

 ةربابجلا دهعب ءافولا مدع

 مكحلاو ءاضقلا بدأ ٠

 مكاحتلل ةقثلا ىلإ سانلا عفر .
     مكحلاو ةنانئمطالا دح :

٢٨٧ . 
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٢٨٩ | 
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٥٠٩ 
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٢٩٢ 

٢٩٢ 

٢٩٢ 

٢٩٩ 

٢٩٤ 

٣٢٨ | 

٣٢٨   
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 . لطابلا مكحلاب قحلا لاقتنا -
 ايادهلل يضاقلا لوبق |

 رخآ ضاق نم مكحلا بلط
 . . ىوعدلا عامس ر ١

 ةداهشلا !

 اهقيرطو دوهشلا ةلادع

 دحاولا ةداهش مكح :
 .ةرهشلاب لمعلا .

   ركنأ نم ىلع نيميلاو يعدملا ىلع ةئيبلا _

 . مهتموصخ ليكو لعج موصخلا ىلع طارتش
 ىوعدلا ةماقإ ناكم .

 7 . نيمصاختلا نم مالكلا ةداعإ بلط

 اهماكحأو ىواعدلا ¡

 ...... هدي يف امب لوآ ديلا وذ ]

 ةبوجأ ١ ققحمل ١ يليلخل ٧

 ۔ ۔۔۔ےہ ۔۔۔۔ ۔

 ... ۔۔..۔۔۔.۔ .

 _ 7 ةداهشلا ىلع ةداهشلا .

 1 . . تاروعلا ىلع ةداهشلا مكح ٠

 1 رخآ ىلإ ناكم نم تانيبلا لمح !
 ح 2 1 ";

 -= -۔۔۔ح۔ تحت تيم ىلع قحب ةداهشلا ا

 تحتحتتح - .. دوهشلا ةداهش فالتخا ا

 --- ح ةبصعلا ةداهش ةفص |

 -ح تح حت ` سكعلاو هيبأل دلولا ةداهش ا

 ح سفنلا ىلع رارقإلا .

 ,. 0 . . ۔۔۔ - - 1 دوهش ن نودب تناك اذإ ةباتكلا ا

 --- نومضملا ركنأو ةباتك هسفن ىلع رقأ نم

 سس - . ىوعدلا يف نيميلا

 -- ملعلا نيميو عطقلا نيمي نيب قرفلا .

   تح متشلا ىوعد يف نيميلا

 _ ۔ . ۔۔.۔۔۔.۔۔_ | 0 ٣٤٥

٣٤٥ 

٣٤٦ 
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٣٥٢ 

٣٥٢٣ 
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 تايوتحملا سرهف

١ 

١ 

! 

  

 ت توملا ضرم يف قالطلا ىوعد :

 __ جوزلا ةافو دعب قادصلاب ةبلاطلا
 ._اهل برضلا اهيلو ىلع ةأرملا ىوعد اا

 _ { عيبلا يف ليكوتلا ىوعد .
 . ةبراضملا يف ىواعدلا .

 ۔_۔۔۔_۔۔ _ ۔پ

 ضيحلا يف ءطولا ىوعد يف دبعلل نيميلا هيجوت ا
 دجسملا ليكو ىواعد يف نيميلا

 قلطلا ةافو تقو ةدعلا ءاقب ايعجر ةقلطملا ىوعد .

  

  

 __ نينس دعب ءارشلا يف اضرلا مدع ىوعد !
 " ضرآلا نود ةرجشلا عيب ىوعد ا
 عيبل يلع اهجوز بصغ ةجوزلا ىوعد .
 ةباتكلا ة ةيروص .جوزلا ىوعد .

 1 " عيبلا ل لاح ىمعلا ىوعدب رييغتلا ؛

 ........__ جاوزلا يف ىواعدلا .

 ...... . قادصلا يف فالتخالا ;

 ..._ ._ __۔____.__ا٢٨جوز نم رييغتلا ةارملا ىوعد |
 - ةيبصلا حاكن يف رييغتلا نم عنملا ىوعد _
 .=== __عويبلا يف ىواعد .
 ۔ ..._ _._._ ___ ضبقلا ةفص يف فالتخالا ا
 ۔..۔ .۔...۔ ءارشلا راكنإ ىوعد

 ...... ___ . ._ علا يف عئابلا لوق لوقلا
 لا لاب ` عيبلا نمث رادقم يف فالتخالا ا

 نهرلا د دقع يف نمثلا يف فالخلا وغ ا

 . ..._ نمثلا عفد يرتشملا ىوعد .
 .... . عطقلاو رايخلا نيب عيبلا يف ىوعدلا

 ... ...... __ ._ _ ةلاقإلا طرشب مازتلالا ىوعد
 -_- | .لالدلاو لاملا بحاص نيب ىواعدلا ا

   === فرصلا يف ضوعلا ميلست راكنإ

٣٨٢ 

٣٨٤ 

٣٨٥ 

٣٨٥ 

٣٨٦ 

٣٩٢ 

٣4٩٤ 

٩٥ 
٣٩٧ 

٣٩٨ 

٩٩ 

٩٩ 

٤٠٢ 

51 

٤٠٤ 

٤٠١٥ 

٤٠٥ 

٤٠٦ 

٤٠٨ 

٤٠9٩ 

٤١٠ 

٤١١ 

٤١٢ 

٤١٣ 

٤١٤ 

٤١٥ 

٤٥ 

٥١١ 
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 . ةيطعلا دعب ةراعإلا ءاعدا
 قتعلا ديبعلا ىوعد

 ةمالل ءاربتسالا ةدم ف ىوعدلا

 . ةنيفسلا يف ينوت نمل ل لاملا ىوعد

 ةنيب نود دحاو كلم ف نايعادتل

 ._ {{ {| ةعونتم ىواعد

 . لاومألا نيب ب يذلا تاوملا ىوعد

 اهنم يعدملا دكاتي ي مل اذإ ةبادلا ىوعد

 _ سالنإلا ءاعدا
 نمثلا ءادا تقو بوجو مدع ىوعد

 برضلل اببس ركنملا لعف بستحا ىوعد _
 ةزايحلاب قحلا طوقس _

 ةرجأتسملا ةجحلا مامتإ ىوعد

 نيرخآلا لاوما ذخأل اببس راصتنالا ىوعد '
 حيصفلا نود ةماعلا ةغلب قحلا راكنإ

 ___ تيم يلع ىوعدلا إ
 نكاسملا توم دعب ةيجوزلا ىوعد .

 .___ رارقإلا راكنإ ا
 ثاريملا يف ةبصعلا ركانت ا

 ۔.۔۔۔. ۔۔۔ ۔۔۔. ۔_ ۔ ح ... ۔

 ةيكولمللاب دبعلا رارقإ ا

 __ حلصلا _
 ٠ سانلا ن نيب حلصلاب م موقي نم طرش __

 ملعلا ليلق نم حلصلا
 موصخلا يلع حلصلا مكاحلا احلا ضرع ا |

 _ لطاب عبب يلع نيمصاختملا نيب حلصلا
 ___ ._.____ قحا فصن ةيدات ىلع حلصلا _

 بايغألاو ماتيألا لام يف حلصلا

 ۔ ۔ے ۔ ۔۔ . ۔
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 .... ۔۔.,4ا .. ا. _ ۔_۔_ اا ۔۔_  
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 ... ت راكنإلا ىلع حلصلا : 3
 هيف ف اقح ل نا ملعي ال ال رمأ ىلع حلصلا

 [ اهيف اهيف قح هل سيل نمل ةحلاصملا لدب ذخآ ا
 _ لطابلا حلصلا يف نامضلا ا
 ثاريملا نم نامرحلا ىلع حلصلا ا

 _ زئاجلا ريغ حلصلا ضقن ا

 5 ررضلا ماكحأ ا

 . رجشلا نم قيرطلا ىلع فانا ام ةلازإ || ا

 ريغلا لاومأ ىلع لخنلاو رجشلا نم فان ام ةلازإ |

 _ قيرطلا ىلع لصاحلا ررضلا ةلازإ ا
 قيرطلا يف بصي بازيم ثادحإ

 . قيرطلاب راضلا كوشلاب ةيمحملا ردجلا

 ...... قيرطلا يف لامرلا سدك |
 ._ " قيرطلا يذؤي امي نيتاسبلا ةيامح آ
 ءانبلا ماكحأ

 ١ ينابلا يف ررضلا ا
 راجلا ةروع فشكت ; ىتلا فرغلا حيباصم | ١

 . دجسملا بناجب رادج ءانب |

 | نصحلا برق ءانبلا ا

 ةراجحلا وآ بارتلاب حئاوجلا هتدسفأ ام حالصإ

 . ءاملا دورول نيرخآلا تويب ىلع رورملا |
 3 نيرخآلا ىلع باب حتف ا

 هلادبتسا طباوضو رادلا يف بازيملا عضوم ,

 ` لاومألاب قلعتملا ررضلا |
 9 ريغلاب رضي امب نايدولا فرص | |

 ةيدوألا ىلع (ءانبلا) ثادحإلا ا

 ةيدوألا يف بارتلا يمر ا

     ادجسم كلاملا ناك ولو ررضلا ةلازإ
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 ___ ِ 3 . ىقاوسلا ىلع لصاحلا ررضلا
 | ٤٦٨ | ._ __ _ __ درضتملا توكس عم ةيقاسلا ثادحإ

 3 7 1 ٤٩

 ٤٦٩ ا . ريغلا لام دسفت ةباد ىلإ رظنلا
 ٤٦٩ | ._ __ _ ثوكي نم ىلع باودلا ظفح

 ٤٧٦ | ةكولم تناك اك ولو تاناويحلا نم يذؤملا لتق
 ٤٧٤ ا __ .اهكلام ىلع ةبادلا ةفيج فرص |

 ٤٧٩ - ۔۔لا۔۔۔ ۔.___.__._ _ ___ ةمدخلل ةحلاصلا ر ريغ ةبادلا نم صلختلا

 ٤٧٩ ___ اا _ ._ ۔__۔_۔۔__۔___.۔ [ .__ شورألاو تايدلا
 ٧٩ _ تايدلا ريداقم ا
 ١ | ٤٨٦ . 7 سولفلا ىعم ا _

 ٤٨٦ | لاا . نينجلا ة ةيد :

 ۔۔۔___ ٤٨٦ .__ 5 َ ةيدلا ب ف ؤ ريعبلا ةميق "7
 ٤٨٧ { _ اطخلا ة ةيد ةلقاعلا عيمج "[ |

 ا___ ٤٨4٩ ___ _ حورجلاو شررآلا ا
 اذيه م ِ نذألا ةذفان شرا |
 ٤٨٩___. __ .اهشوراو حورجلا ماسقا !

 ٤٩٢ نيجوزلا نيب صاصقلا |

 __ . __ ٩٣: [ - ةيحللا ب فتن ةتن شر

 ٤٤ -_._.۔ ركذلا بيضقو ردصلا ة ةراحم حرج شرأ |

 ٤ - هدلو قرآ نم هسفن بآلا ءاربا
 __ ٤٤ اآ___ل ةرثؤلا شرآ حرجلا ءاطعإ ا

 ٤٩٥ حرج اهطسو يف ىتلا ةرثؤملا ةبرضلا شرا .
 ٩٦: ا فنألا برضب مشلا باهذ ىوعد لوبق ¡

 ٤٩٦ َ ح اج نامض
 مس __ ۔۔۔۔۔_

 3 .... ._ كوبلاو عامجلا عضوم طالتخا شرآ |
 ٤٩٨... .___ اا _ . عامجلا نم ةآرملا ررضت نامض :

 ٧ يليلخلا ققحملا ةبوجأ

  

  

  

  

        

  

  

  

  

  

  

  

 



 تايوتحملا سرهف

 ىغابلا حرج نامض :

 يغبلا دنع شرألا ا

 اهتماقإو دودحلا |

 دودحلل يلاولا ةماقإ ا

 هماكحأو فذقلا |

 فوذقملا بلط نود دحلا ةماقإ !

 فذاقلل سبحلا

 فذاقلا فذقب فوذقملا مالعإ

 ثينختلا ةظفلب فذقلا دح

 لمحلا اهب رهظ اذإ ركبلا فذق مكح

 مارحلا دلو هنبال لاق نم |
 ةأرماب ينزي الجر دجو نمل زوجي ام ةفص

  
  

 ۔۔۔۔_۔ . ۔۔۔ح.

 رمخلا براش دح رادقم

 دودحلا لئاسم ضعبب قلعتي اميف فاشكلا بحاص ىلع تابيقعت
 هماكحاو لتقلا

 دحاولاب ةعامجلا لتق 0

 اهديس عامج ببسب ةيرسلا توم ا

 يغابلا لتاقلا عنم مدع نامض

 ةريرس هلتق زاج نم عم لمعلا ةفص

 لتقلا يف سفنلا نع عافدلا ىوعد
 لتقلا ةيدب ةبلاطملا مدع

 ءارقفلل ةيدلا ذافنإ

 ريفحلا لتق
     دحاو نم رثكأ لتق نم ةبوقع |
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--- 
 : =-ناتلبرتآ رج نم ىلع يتل موزل

 ٥٣٨ .___ ___ لتقلا يف مامإلا ىلع راكنإلا .

 ٣٩ . _ _._._ لماحلا ةارملا لتق ا

 ٤٠ دوقلا ىلع هرثاو لوتقملا ةافو رخات ا

 ةماسقلا ¡
 ٤١ ٥

 ه۔ہ۔ . .. ۔۔_۔ ۔۔۔۔

 0٤١ ._ نيتيرق نيب ليتقلا نامض ا

       ٤٢ لتاق هل فرعي ال نم نامض |
 ٭ ٭ ٭

    



 تايوتحملا سرهف
 ٥١٧

 رر _
 :عنملا

 كوكصلا باب !

 ملعلا ليلق ةباتك ا
_ 

 . تا دعا
 باجح ءارو نمو تابقنتملا ءاسنلل ةباتكلا _

  
 - هل ةباتكلا دارأ نمم ةبارتسالا !

 ١ ةقثلا ريغ رماب ةباتكلا ا

 ثراول ةيصولا ةباتك إ
 . زوجت ال امبف ةبتاكلا مكح ا
 = لوهجم وأ نئاخ اهيصو ةيصو ةباتك مكح |

 ۔۔ ۔.۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔_۔.__ _ يقشملا ةين ةفرعم نود رايخلا عيب ىلع ةبتاكملا مكح ا
 ِ ١٥ .۔ . .۔ أ ..۔۔.۔ . ... هلجأ ءاضقنا لعب رايخلاب عيبملا ءاملا ةباتك |

 ١٦. . [ .. . . . ._ .... .___ _ هردق لهجي يذلا رارقإلا ةباتك مكح ]
 ١٦١. : . ةحيحصلا ظافلألاب ملعلا مدع عم كوكصلا ةباتك |

 ٨٨... ...أ ... ۔.۔۔ ._._._ كوكصلا يف ةلمسبلاو خيراتلا كرت |
 ١٨١. :| . ةباتكلا ظافلا طبض

 ۔٨٤. . ۔۔۔-۔۔۔۔۔۔..۔-۔ ااا ۔۔۔۔۔. ةيصولا ةباتك يف طلغلا ا

 | ٢٠. ___!أا ___ _ رقملا ىلع ةقرولا ةءارق مكح |

 ا _ ۔_۔٢"...۔۔اأ۔۔۔۔_۔_._.. _ كوكصلا ةباتك يلع داهشإلا |
 ٢٨٢ _.۔_اأ۔_۔۔.۔_۔۔_۔۔۔۔_ ل داهشإلا ةظفل |

 ۔۔؟"۔ __ أأ __۔۔۔_۔۔.۔۔ ةباتكلاو طخلا ةيجح |
 . ٢٦١ _ _ 7 اهيلع فراعتملا جالفألا خسن مكح

 همأ باتكب بئاغلا لجرلا لام مفد

 . .". _ !| __ __ اهيف امي ةبلاطملا نود ةقرولا مداقت ]

 ]... ٢٢ __ إ . اهباحصأ تومب قاروألا نالطب
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٣٣ 
٣٥ 

٣٥ 

٣٦ 
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٣٩ 

٣٩ 

٣٩ 

٤٢ 

 ..._ . .__ [ اياصولا باب
 اياصولا ماكحأ

 .__ -. ضيرملا ةيصو مكح

 ةيصولا هدنع مزلت يذلا ضرملا دح .
 _ _ .. ._ _ ضيرملا فقو |

 _ __ هل ىصوملا
 ._ثراولل ةيصولا .

 ءارقفلل ةيصولا مومع يف ثراولا لوخد ا
 ةجوزلل ةيصولا ا
 ٤٢ هانب يذلا دجسملا مايق ىلوتي نمل فقوب ةيصولا ا ٢ دالوآلل ةيصولا ا

 ٤٤ ربقلا رفاحل ةيصولا
 ٥ ٤ | | ربقلا ىلع نآرقلا أرقي نمل ةيصولا !

 ٤٥ هئازع يف تامئاقلا ءاسنلل تيزب ةيصولا ¡
 5 س ۔۔_ ۔۔۔ ۔ ۔۔۔ د

 ؛ ٥ متاملاو ءازعلا رضحي نم ماعطإب ةيصولا |
 7 ديز لامل وأ فقولا لامل ةيصولا |

 ٥١ هلبق تام نم مهيف ةعامجل ةيصولا ا
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 ٢ مهل ىصوملاب يصولا ةفرعم مدع ا
 0٢ " ناسنإ ةثرول ةيصولا ةمسق |

 __ __ هب ىصوملا |
 ٣ لاملا لكب ةيصولا ا

 2 دجوي ال نيعم ةيصولا ا
 ٥٨ مهبمب ءاصيإلا |

 ٩ الماك هيلإ لآ مث كرتشم لام نم هبيصنب ةيصولا ا
 ٥٩ لا ةايح يف ةيصولا جاتن ا

 ٠ ةباتك ريغب ةيصولا ٦٠       ٦٠ ةيص ول ا ظفل ةفص

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

       



  

 ةيصولا يف ةداهشلا ظفل ةباتك ةفص
 ةيصولا عماس ةداهش

 ةلطابلا ةيصولا ىلع ةداهشلا

 يصولا
 ةقث يصولا نوك طرش

 لاحلا لوهجم ىلإ ةياصولا

 يصولاب ةثرولا اضر

 لاملا يصولا ءاطعإ نع ةثرولا عانتما
 ةنامأ مأ ةنامض دي يصولا دي

 ةيصولا ذافنإب نييصولا دحأ دارفنا

 ةيصولا هجاتحت امم رثكأ يصولا عيب
 ةقثلا ريغ يصولا نم ءارشلا ا

 ةيصولا ذافنإ يف باستحالا

 مزتلا ام ريغب يصولا مازلإ ا
 ةيصولا ذافنإ

 ةيصولا ذافنإ ةيفيكو ثلثلا ةفرعمل ةكرتلا نيمثت
 بجاولا قحلا نع ةيصولا ناصقن |

 ةيصولا يف ام عيمج ذافنإ طرش

 كلاهلا هب ىصوأ امم لقأب ةيصولا ذيفنت

 ةيصولا يف فرصلا ةميق ريغت رثآ |
 تارافكلا ةيصو ذافنإ يف ماعطلا عون

 نيدملا ةيصو ذافنإ

 ءارشو اعيب هب ىصوملاب فرصتلاو ةيصولا لافغإ

 ضعب نود ةثرولا ضعب اهزاجأ اذإ ةيصولا ذافنإ ةفص

 ةيصولا ذافنإ نع عوجرلا

 نيبرقألا ةيصو ةمسق ةفص |
    

 ۔.۔۔دص ا ۔ ۔۔ہس۔۔ ۔_۔ ۔۔ ۔۔۔ہ_ ۔۔۔-۔۔-
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٥٢. 

 7 ` نيبرقألا ةيص ةيصو ذافنإ لبق ءابرقألا توم ا

 _ نيبرقألا ةبصو يف لافطألا ءابآ لإ ةيصولا ذافنإ
 نيددعتمل ةيصولا ةمسق ةفص

 . .اهلاطبإو ةيصولا تابلإ

 . ۔۔_ . ..._ . ةيصولا نع عوجرلا
 __ _ هتايح ف اهدعب جح دقو ةججب ةيصولا

 ... _صيوعلا ةيصو لآم ٠
 . ةماع ماكحأ .

 نيبرقألا ةيس .ةيصوو نامضلاو ةيصولا نيب قرفلا .

 . ةيصولا ةطساوب ةثرولا نامرح .

 ___ .صوي مل نم ةيصو نع ثحبلا

 ٠ مكاحلا مكجب ةيصولا تابثإ طورش _

 هل ىصوملل هب مكحي مل اذإ هب ىصوملا نم هعافتناو دهاشلا لكأ '

 اهيلع يليلخلا ققحملا قيلعتو اياصولا نم جذامن
 آ .فقولا ١ باب ٠

 _ لاملا تيبل هلام مكحا نم هب هب ىصوأ يذلا فقولا ا

 _اهل فوقوملا ةهجلل فقاولا رييغت ا
 فقولا ةيعون يف فقاولا لوق .

 __ __ فقولا نع عوجرلا ¡
 بيلعتل فقو امم نوطعي نيذلا نوملعتملا .

 كلذل فقو ام نوذخاي نيذللا دجسملا رامع :
 هل فوقوملا دجسملا ةلاهج

 لاملا هل فوقوملا ربقلا لهج ..
 .ءارقفلا ىلع ةفوقوملا لاومألا
 . سرادملا لاوما ا

 _ . فقولا رادقم لهج ا

   اهتوم دعب ةفوقوملا ليخنلا عضاوم لهج :
 بوتكم . رهاظب ا كسم هت .هتوم ضرم ف مهثروم ةدارإل ةثرولا ةفلاخ ٠

 ٧يليلخلا ققحملا ةبوجأ

١١٨ | 

  

! ١١٧ 

١١٧ 

١١٨ 
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 تايوتحملا سرهف

 فقولا ذيفنتل خسنلا يف ام ذخآلا ]
 دجسملل لامب ةقثلا ريغ رارقإ |

 ةفوقوملا لاومألا ليكوو نيمألا ةفص |

 ةقثلا ريغل فقولا بتك ءاطعإ

 فقولا لاومأ ىلع ةقثلا ريغ لامعتسا

 فقولا لاومأ ضبق نم صلختلا

 ةفوقوملا لاومألا لسفب بستحملا مازلإ

 فقولا ةلغ عيزوت ىلع بستحملا ةرجأ

 فقولل حالصلا رظن

 اهسفن لاومألا نم ةفوقوملا لاومألاو دجسملا حالصإ

 ةيقاسلا حالصإ لجأل برشلل فوقوملا ءاملا نم فرصلا

 دجسملا لاومأ نم مامإلا ةرجأ جارخإ

 فوقوملا لاملا نم لامعلا ةرجأ جارخإ

 هئانغتسا دنع فقولا لام يف فرصتلا

 نفكلل فقو امم ىنغلا نيفكت
 ةربقملل ةفوقوملا ضرألا ةلغ

 ىرخأ ةلغ ءارشل فوقوملا لاملا ةلغ عيب

 ةربابجلا نم هصيلختل فقولا نم مهس لعج
 فقولا لامب ةيقتلا

 فقولا ليدبت
 ةلودلا زع يف ةفوقوملا لاومألا مادختسا

 فقولا لقن

 هيلع فوقوملا راثدنا دنع فقولا لآم

 هيلع فوقوملا مادعنا

 همادعنا وأ فوقوملا لاملا ريغت

 نيملعتملا مدع عم ميلعتلل فوقوملا ةلغ ملعملا ذخأ

 ةفوقوملا لاومألا نامض

     ثاريملاو ةكرتلا باب

 ا ۔ ۔ ۔۔ ۔. ۔ہ۔ے۔۔ ۔۔ے۔۔۔۔ ۔۔. . ۔۔ .
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 ققحملا ةبوجأ الخليلي٧
٥٢٢ 

 _ ىفوتملا ند ءاضق ةيفيك ا
 _._._ .__ ._ ثاريملا لبق نيدلا ءاضق .
 اهلمحل ةجوزلا عضو لبق كلاهلا نويد ءاضق .

 هثرومل هيلع نيد نم ثراولا ةءارب

 ضعب نود نيدلاب ةثرولا ضعب رارقإ .
 ةقثلا داهجإ دنع ةجح جارخإل هثرو اميف فرصتلا

 ماهسلا يوذ ثاريم .
 رخآلا ةيد نم نيجوزلا دحا ثاريم

 اهجوز نم نئابلا ةقلطملا ةارملا ثاريم ا
 نايبصلا نم جاوزألا ثاريم

 ريغت ملو ريغلا تدارا دقو اهجوز نم ةيبصلا ثاريم |
 مهسلا يذو محرلا ماحدزا ا

 علخلا يف جاوزألا ثاريم
 ٢٤١ اهجوز ىلع ةمرحملا ةارملا ثاريم |

 ٢٤١ ثراوتلا مدع ىلع نيجوزلا طراشت !

 ٢٤٢ تيملل بيصعتلا ءاعدا ا
 ٢٤٢

٢٢٧ | 

٢٦٩ 

٢٦٢٩ 

٢٣٠ 

٢٣١ 

٢٣١ 

٢٣٣ 

٢٣٦ 

٢٣٧ 

٢٣٨ 

٢٣٩ 

٢٤٠ 

٢٤٠ 

 ماحرألا يوذو تابصعلا ثاريم
 .ىلوملا ثاريم ٢٤٨
٢٤٨ 

٢٤٩ 

 هبسن نود هتليبق تفرع نم ثاريم ا
 ثراو هل سيل نم ثاريم :

 ٢٥٢ _ انزلا دلو ثاريم
 ٢٥٢ _ ىمدهلاو ىقرغلا ثاريم ا

 ٢٥٤ ةثرولا نيب ةيدلا ميسقت ا

 ٠ ناسار هيفو دلو نم ثاريم ٢٥٥
 ٠ بادآلا باب ٥٧ .

 ناذئتسالا ٢٥٩

 س ہس۔ ۔۔ ۔۔ ۔. ۔۔_۔۔. ٢٦٨ | _ مايصلا وا ةلوليقلا تقو يف ةرايزلا

   ێ     ٢٦٩ ۔۔.۔ ۔۔۔.........۔.۔ ... ديص ىلع كولمملا ناذثتسا ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
      

      



 تايوتحملا سرهف

 ةين ريغب تيبلا نم جورخلا ]
 مالسلا ماكحا
 ةيصعملا يذ ىلع مالسلا

 ؛ابحرم» ظفلب مالسلا در

 ةماقإلا يف وهو يلصملا ىلع مالسلا
 ماعطلا هئاقتناو فيضملا تيب عاتم ىلإ فيضلا رظن

 فيضملا تيب يف راطفإلا وأ مايصلا

 ىنغلاو ريقفلل ةفايضلا
 رافغتسالاو ءاعدلا

 ادمحم قحب» ءاعدلا

 يئاجر ايو يلمأ اي :يعادلا لوق

 راحسألا دنع ءاعدلا طورش

 هللا لإ بئاتو هللا ىلإ بوتأ نيب قرفلا
 ثنحف فلح نم ةبوت

 ةبوت رافغتسالا

 تانامضلا عجر ةبوتلا طرش |
 ءاعدلا يف وب ينلا ىلع ةالصلا مكح |

 !اذك مساب كلاسأ» ب ءاعدلا

 ءاعدلا يف !كيلع قحو» :لوق |

 ثدحلا رافغتسا |

 عامجلا وآ ءالخلا لاح هللا ركذ
 ثدحملل ساطعلا دعب دمحلا

 ديمحتلاب ساطعلا اوقباس

 سانلا ماوع وأ نيربكتملا ىلع رخفلا ا

 سانلا مذ هنزجي نم |
 (هاو) ب هواتلا

 فنألا مرخ مكح |
 (ةيرسلا ةداعلا) ديلاب ءانمتسالا ا
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 ٥٢٤ ققحملا ةبوجأ الخليلي٧

 __ - . ۔۔۔۔۔ عمج

    

 ٣٠٦ | _ هيلا رظنلا _ وآ هؤادبإ زوبي امو ةروعلا دح .

 -_- ءاسنلا راتتساب رمألا

 - ح جالعلل ةيبنجألا ةآرملا لجرلا يطخت ا

 - هيلع ةافاكملاو يوادتلاو يكلا

 - - تب كولمملاو ةارملا يك ا

 ٦ _ __ باوسولاب ىلتبلا جالع ا
 ٣١٥ بهذلا ةلحكم لامعتسا .

 بهذلا م متاخ تختلا |
 ٣١٦

 ٣٦ . رازإلا لابسإ |

 ٣١٧ ريرحلا سبل |

 ٣٢٠ ةالصلا يف صاصرلاو رفصلاو بهذلا سبل |

 ٣٢١ لاجرلل بهذلا ةغايص | |

 ٣٢١ | ضايبلا سبل ا

 مرتحم نسح رهظمب روهظلا |
 ٣٢٢

 - نارفعزلاب غوبصملا بوثلا ى سبل 0

 _ تايبنجألا ءاسنلا نم ةلصفنملا ةبيطلا حئاورلا مش أ

 _ راتسألا اهمزلي ىتم ةيبصلاو ثبيبالجلا عضو اه زوجي يتلا ةريبكلا ةارما دح |

 . -د
 ٣٦٦ نآرقلا ةءارق يف توصلا ةعامجلا عفر |

 ٣٢٧ مهيلع ديزيف هباحصا عم نآرقلا [ ارقي نم ا

 ٣٢٧ ريغلا ةباد ىلع نآرقلا ةءارق ا

 -- عاضرلا نم مآلارج رجه |

 _ ةجوزلا برضب رارقإلا |

 ٣٢٩ راجلا قحو راوجلا دح ا

 ٣٢٩ 1 بلقلا يف ماحرألا ةعبطق ةين | ك

 ٣٢٣٠ هرمأ كلمي الو متشيو ةعرسب بضغي نميف ]

 __ اذك تلعف تنك نإ بالك نبا انآ :لاق نم ¡

   _ . ةرام دلو وآ رامح هتاب نبالا باطخ
  

  

  

    



    

 ٥٥ ت ايوتحم ا سرهف

  

  

 ٣٣٢ _ !| نيملسملا نم لجر هدنع متش نم
 ٣٣٢ | هاجلا لجأل فورعملا لعف

 ٣٣٦ هاجلاو ءايرلا نيب قرفلا

 ٣٣٨٣ | ةحلاصلا لامعألا ىلع يصاعلا رجأ

 تلاق يتلاو سسجت
 ٤٢ هفالخإو دعولا

 ٣٤٢ هجالعو لمألا لوط

 ٣٤٣ | مثإلا سلاجمو مهتلا فقاوم سفنلا لازنإ

 ٣٤٣ | ريخلا ىلع سفنلا هاركإ

 ٣٤ ةقرفتم لئاسم

 ٣٤٤ اهباحصأ نذإ ريغب بتكلا خسن

 ٣٤٥ ةذاعتسالاب تابتاكملا ريدصت

 ٣٤٦ بوتكملا لاؤسلا يف (هل تلق) ةرابع مادختسا
 ٣٤٧ انزلا ىلع تهركأ نمل بارطضالا

 ٣٤٨ راجتلل نازوألا ةرياعم

 ٣٤٩ قيطت ال ام اهليمحتو ابيدات ةبادلا برض

 ٣٥٠ لجر اهحكن اذإ ةبادلا مكح

 ٣٥٠ -هللا همحر- يلع نب ىسوم لصاوي ناك يذلا دهازلا ةصق

 ٣٥٤ هتليبق ريغ ىلإ لجرلا باستنا
 ٣٥٤ ةعامجلا زيح نع جورخلا

 ٣٥٥ نيدلا ىلع ةيقتلا

 ٣٥٦ ىقيسوملا تالآو فزاعملا مكح

 ٣٥٨ لجرلل سبايلا زبخلا عنص مكح
 ٣٥٨ ةجاح نود وأ عبشلا قوف لكألا

 ٣٦٠ ةقيقحلا ملع يف

 ٣٦٠ ا[ ةقيقحلا ملع ةفص
 ٣٦٤ __ ] ميلع هنلا مسا ةضاير ةفص

     ٣٦٤ قافوألاو تامسلطلا

  

    



 ٥٢٦ ققحملا ةبوجأ الخليلى٧

 . ا . . قراسلل تاريوحتلاو مسالطلا لمع ٣٦٥
٣٦٥ 

 عورصملل بتكي ام

  

 ٣٦٦ قافوألا نم كالمألا دادعا جارخإ ا

 ٣٦٦ رارسألاب فينكلا لوخد إ

 ___ رازلا مكح !
 ٣٦٩ |

 ٣٧٢ ءاوهلا يف ناريطلاو عابضلا بوكرو سانلا لكاو رحسلا يف ا
 ٣٧٣

  

 ةيبدأ تارذش !

 ٣٧٢٣ ةكمب ليس خيرات !

 ٣٧٦ ةسامحلا يف نيتيب باوج
 ۔۔ل

! 
 ١

 ٣٧٧ ةقرفتم تايبأ ا

 ٣٧٨ وحنلاو ةغللا يف ا

 ٣٧٨ : راهنلاو ليللا ىلع مويلا قالطإ

 ٣٧٨ | دسجلا ءاضعا نم ثنؤملاو ركذملا _

 ٧٩ ءاسنلا ءامسا ةباتك ةفص |
 7 قاب نطلا ةفع

 ٣٨١ ةءارقلا يف ربمضلا نم عبشي ال امو عبشي ام ةفرعم ]

 ٣٨٢ بارعإلاو وحنلا

 ٣٨٣ عراضملا لعفلا مزج ا

 ٣٨٤ ___ تسل ءاي فذح ,

 ٣٨٥ مزال وأ دعتم رينت ةظفل ا

 ٣٨٥ (هدحو هللا الإ هلإ ال ) لوق يف هدحو لاد مفر

 ٣٨٦ _(تيارا) :بارعإ

    

 ٣٨٨ | يماعلا مالكلا ضعب يف _     ٣٨٨ ةيواعم ةظفل ريغصت .  

  

  

  

  

  

  

  

  

       



 يليلخلا ققحملا ةبوجأ

| عباسلا ءزجلا سرهف _    





  

 تايوتحملا سرهف

 هللا تاذ ىنعم

 لعفلا تافصو تاذلا تافص

 هللا ةيؤر

 ةيؤرلا يفن يف ةديصق

 ةيحلصألاو ةيحالصلا

 رانلا وآ ةنجلاب نيعم ىلع مكحلا

 فيعضلا ىلع لاوقألا ددعت

 دحاولا دجسملا يف ناذألا راركت مكح

 مارحإلا ةريبكت ماكحأ

 نيتالصلا عمج دنع برغملا ةنس طاقسإ

 ةضيرفلا ةالص لبق لفنتلا عنم

 اهدنع نآرقلا ةءارقو رباقملا ةرايز

 داهجلا ةلاسر

       يرذنملا خيشلا ضارتعا ىلع درلا

٥٠٠٩ 

١٣٤ 

١٥٤ 

١٨٢ 

١٩٠ 

٢١١ 

٢٥٦ 

٣٧   



 ققحملا ةبوجأ الخليلي٧
٢ 

سس . سايقلا ماكحا ق
 

[: - 
 _ تادابعلا نيبو هنيب ةل ةلضافملاو جحلاب لفنتلا

 تايآلا سرهف :
 ٣٦٣

- . 

 مالعألا سرهف
- 

 تاحلطصلا
 ٣٥:

 ؛ ٤٥ عجارملاو رداصملا |

 تايوتحا سرهف
           ؛٥٥

 : ٭
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