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 :عيزوت

 راثآلا نئازخ ةبتكم
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 :يمالعإلا يعارلا

 ينورتكلإلا ةريصب عقوم

 ةيمالسإلا مولعلا يف ةينورتكلإ ةعوسوم
 يليلخلا دمح نب دمحأ ةماتعلا خيشلا ةحامسل
 نامُم ةنطلسل ماعلا يتفملا
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 جاتحي امم اباب اباب اهيناعمو ةيعرشلا لوصألا عامجإ يف

 ضيرقتو هلاقم ةبوذعو هلوق ةحصب هنع ىنفتسي الو هيلإ

 نايبتلا ةحضاو ةلمجم دئاوفب هيناعمو هلوق راصحتاو هنايب

 ناعمو نايبو لوصف اهل ةقرشم

 - ةيَِملأ ينلا ةرمل ةداسولا تلخي ناملس عَيَرلايأل

 ت) : ٤٧١ /_ه ٠٧٩ ١م )

 تيِتحو ةكرا رد د

ازيلرنزلل ةمهم وي



 



 اده ١ ٩٦

 :ىلإ يلامعأ ةروكابو عضاوتملا دهجلا اذه يدهأ

 ريقوتلا لك هل نكأ يذلا يسولدنأآلا ةعمج زيزعلا يدلاو -

 يخامشلا فسوي تنب ةرهز ةرباصملا ةيفولا يتجوز -

 نمحرلا دبعو سايلإو يماس :ةرربلا يئانبأ -

 (نامع) طقسمو (رئازجلا) بازيمو (سنوت) ةبرجب خياشملا -

 يورب داشرإلاو ظعولاو يعرشلا ءاضقلا دهعمب ملعلا ةبلط -

ةبيبحلا نامع ةنطلسب نييبرجلا نيسردملا يئالمز -





 ريدقتو ركش

 ىلإ ريدقتلا رفاوو نانتمالا ميظعو ركشلا صلاخب مدقتأ

 فارشإلاب ءاوس لمعلا اذه روهظ يف لضف هل ناك نم

 :عجارملاو تاطوطخملا ريفوتب وأ اةعباتملاو هيجوتلاو
 .يريبعجلا تاحرف روتكدلا

 حصنو رزألا شو دعاس نم لكل ليمجلاب فرتعأو

. ءايفوألا يئالمز نم عجارو





 هم

 ريدصدل

 ةديقعلا ممألا ملعيل ةلي ادمحم لسرأ معنلاب لّضفتملا هلل دمحلا

 هللا هازاج "متأو ةنامألا غلبو ملعو اهريسفتو ةلمجلا غلبف "ميقلاو ةعيرشلاو

 .هتمأ نع ايبن ىزاج ام لضفأب

 ةنوزخملا فحتلا) باتك ميدقتب فرشأ انأو ةرماغ ةداعسب تسسحأ

 يخأ قيقحتب ،يتازملا فلخي نب ناميلس عيبرلا يبأل (ةنوصملا رهاوجلاو

 لالخ نم اهنع فشك يتلا رردلاب تعتمتساو ،يسولدنألا دومحم موحرملا

 ثارت زاربإل اماس دومحم ذاتسألا ناكو .ضرعلا ةنقتملا ةديقعلا لئاسم

 ةقمعملا هتساردب ىرثأو "ميقلا طوطخملا اذه نع رابغلا ضفنف ؤفلسلا

 ذاتسألا لقتني نأ هللا ردق .ةفرعملا ىلإ نيشظعتملا ىورأو ةيضابإلا ةبتكملا

 ىلوملا هجوتي نأ ىسعف هتلاسر شقاني نأ لبق ىلعألا قيفرلا ىلإ دومحم

 زنك قيقحتل رابلا ةبرج نبا نم ةدئار ةلواحم ةلاسرلا هذه .لماعلا ملاعلا جاتب

 نيثحابلا ممه رظتنيو ،ةريزجلا تابتكم هب رخزت يذلا انثارت نم نوفدم

 ةيمهأ عجرتو .ضرعلا نسحو قيقحتلاو ةساردلا يف بردلا ةلصاومل

 لئاسم ضرع يف جضنو رولبت نم باتكلا هلقمي ام ىلإ (ةنوزخملا فحتلا)

موحرملا لأي ملو .ءاملعلا دوهج نم هقبس امل ةلمكتو لومشو ةديقعلا
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 ةءاربلاو ةيالولا لئاسمل هقيقحتو ‘هرصعو فلؤملل هتسارد يف ادهج دومحم

 .هدهجب هللا عفن ٠ تاعوضوملا نم اهريغو ةفرعملا ةيرظنو اهريسفتو ةلمجلاو

  

 ىلإ صلخو ةعونتمو ةريثك رداصم ىلع ثحابلا ققحملا دمتعا دقو
 صحنفتي هعدأو ئراقلا ىلع ليطأ ال .صصختملاو ئدتبملا عفنت ةديفم جئاتن

 همحر ثحابلا نكيلو هرفس ققحملا اهب عضر يتلا يلآللا فشتكيو فحتلا
 . ةمألا ثارتو ةديقعلا ىلع رويغلا ليجلل ةودق هللا

 حلصم دمحأ هبرد قيفر



 خيشلا ةحامس ةمدقم

 منيتماوزي تب

 ىلع مالسلاو ةالصلاو لضفلاو دوجلاو دجملاو دمحلا لهأ هلل دمحلا

 تحرشناو نوكلا هتعلطب قرشأو ،دوجولا هدوجوب دعس يذلا دمحم انديس
 ملع نئازخو دشر علاطم اوناك نيذلا هبحصو هلآ ىلعو رودصلا هتوعدب

 .ناسحإب مهعبت نم ىلعو .ةياده حيباصمو

` 

 ايندلا ريخل اهعمجأو اهفرشأو مولعلا لجأ نم نيدلا لوصأ ملع نإف
 هرصبتو هريصمو هئدبمب هفزعتو ‘هقلاخب قولخملا لصت اهنأل .ةرخآلاو

 تسنفانتو ممهلا ترابت كلذل ،ةايحلا يف هفيلاكتو دوجولا يف هتلاسرب

 حدقلا هللا مهمحر انئاملعل ناكو ،بانطإو زاجيإ نيب اهثحب يف حلارقلا

 اهنيهارب حاضيإب اهايابخ فشكو اهرارسأ ةيلجت يف افلخو افلس ىلعملا
 .اهدراوش دييقتو اهدعاوق ليصأتو اهججحو

 هيقفلا يلوصألا مامإلا ناديملا اذه يف يلجملا هرقشأب حبس نمم نإو

سماخلا نرقلا يف ىفوتملا هني يتازملا فلخي نب ناميلس عيبرلا ابأ
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 فحتلا» ميقلا هباتك فيرشلا نفلا اذه يف هتحيرق هب تداج اممو ،يرجمهلا

 خيشلا زيزعلا انيخأ لضفلاو ملعلا ديقف ةمه تكرحت يذلا «ةنوزخملا

 اياوز نم هجارخإو هنع نمزلا رابغ ضفنل هني يسولدنألا ةعمج نب دومحم
 ةقرشم ةروصو ةبيشق ةلح يف ىلجتيل هقحتسي ام ةيانعلا نم هئاطعإو لامهإلا
 ةساردلاو قيقحتلا نم هب ريدج وه ام هالوأف "بابلألا عماجمب ذخآ لامجو

 .ةيهازلا ةروصلا هذهب جرخ ىتح

 ةيفاص ةقارقر هلوادج يرجت ملعلاب اضايف اعبن فيرشلا ملعلا ةبلط ىلإف
 رهاملا ققحملاو ةمالعلا فلؤمللو ،دراوملا ردكيو عيبانيلا بوشي ام لك نم
 .ةنسحلا ةبوثملاو قيفوتلاب انؤاعد رشانللو ءازجلا نسحو ةمحرلاب انؤاعد

 دصقلا ءاو نم هللاو

  

 ىليلخلا دمح نب دمحأ
 ه٦٣٤١ ةدعقلا يذ/٩ طقسم



 ثحابلا ةمدقتم

 فلؤمل ١ رصع

 هعضيو ،فلؤملاب تفَرَعُي نأ يناسنإلا ثارثلا بتكل سرادلا نأش نم نإ

 دقلو .ةيعقاوو احوضوو الومش رثكأ ةسارذلا نوكتل ؛يخيراتلا هراطإ يف

 ةبراغملا ةيضابإلا ءاملع ريهاشم نم هنأ باتكلا اذه ةمدقم يف ةراشإلا تقبس

 .ةرجهلل سماخلا نرقلا يف

 هرصع لاوحأ نم بناج ىلإ ريشن ةيملعلا هتّيصخشبو هب فيرعتلا لبقو
 عيبرلا وبأ اهرصاع يتلا ةلودلا يه امف .صاخلاو ماعلا نييوتسملا ىلع

 ةيسايسلا فورظلا يه امو - باتكلا اذه بحاص ۔ فلخي نب ناميلس
 ةيعامتجالاو ةينمألا عاضوألا يمه امو ؟ةلولا اهتفرع يتللا ةيفاقّملاو

 يفو فلؤملا ةايح ينف هلك كلذ ريثأت ىدم امو ؟نرقلا اذه يف ةيضابإلل

.؟ةيملعلا هتكرح
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 ١( رصعلا اذه يف ةيسايسلا ةايحلا

 يتلا ةرتفلا لالخ ةيسنوتلا دالبلا تمكح يتلا يه ةيجاهنصلا ةلولا نإ

 ةرهاقلا ىلإ لحر اممل يمطافلا هللا نيدل زعملا أ كلذ ؛ةسارذلا هذه ىف انينعت

 ةيقيرفإ ىلع اريمأ (ه٣٧٣ ۔٢٦٣) "يريز نب نيكلب نيع ه٢٦٣ ةنس

 ةلزنم عقاولا يف زواجتي مل اذه نيكلبو ،ا"سلبارطو ةيلقص ادع برغملاو

 .'"رييمطافلل عبات لوأ

 سيداب هنبا ق .(ه٦٨٣ _ )٣٧٢ روصنملا هنبا مكحلا يلو هتافو دعبو

 همع ةدايقب امميثك اميج اهيلإ رسف ،'ةتانز ةليبق تراث ريخألا (ه٦٠٤ _ )٣٨٦

 تراث ذئدنعو ،هكلممل ارقم اهذختا ةعلق هسفنل ىنب دامح رصتنا املو ،داممح

 تومب برحلا هذه تهتنا دقو ،هممع نيبو هنيب برحلا نلعأو ،سيداب ةرئاث

 ©ناوريقلا اهتمصاعو :ةيقرش ةرامإ ىلإ ةّيجاهنّصلا ةلولا ماسقناو ،سيداب

 زعملا هنبا هفلخ سيداب يفوت املو .دامح ينب ةعلق اهتدعاقو :ةيبرغو

 ميمت نب يلع مث إ(ه١٠٥_٣٥٤) ميمت هدعب نمو ،(ه٣٥٤ _ )٤٠٦

 ةيسكالاب هلصوو ةلولا فيس :هبقلو ،حوتفلا ابأ 7 كنيكلب َلََب فسروي :هامس دقو )١(

 {ةيدابلا لهأ نع ةيابجلا عفري الو ،ربربلا نع فيلا عفري الأ :ثالثب هاصوأو ةرخافلا

 :رانيد يبأ نبا رظناو ١. دنجم ،خيراتلا :نودلخ نبا رظنا .هتيب لهأ نم ادحأ يلوي الو

 ٥. :سنؤملا

 نبا رظنا .يمتاكلا فلخي نب هللا دبعل سلبارطو يبلكلا نيسحلا يبأ ينبل ةيلقص تناك )٢(
 .ةحفصلاو باتكلا سفن :نودلخ

 )٣( :ةيلامشلا ايقيرفإ خيرات :نايلوج رظنا ٨٩.

 دجلا 5اناش وأ اناج مسا نم ذوخأم ةليبقلا هذه مسا نأ ىلإ نيخزؤملا بلغأ بهذي )٤(
 برغملا خيرات يف ماه روضح ةليبقلا هذهل ناك دقو ك اهل لوألا سيئآلا وأ ،اهل لؤاألا

 عورف اهلو طسوألا برغملاب نونكسي نييتانزلا رثكأو ،يمالساإلا دهعلا يف يبرعلا
 برغملاب ةيبهذملا ةكرحلا يف ةتانز رود :ةريمع نب دمحم رظنا .ةريثك نوطبو
 .م٤٨٩١ رئازجلا ط يمالسإلا
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 تضرقنا كلذبو ،(ه٣٤٥ _ ١٥ا٥) يلع نب نيسحلا ايخأو ،(ه )٥٠١ _ ٥١٥

 .ةجاهنص ةلود

 فرع ىبهذ رصع امهلوأ :نيرصع تشاع ةلولا هذه نأ ظحالملاو

 ةعمس ىلع ةلولا هيف تزرحأو ،ةايحلا يحاون فلتخم يف ةراضحلا راهدزاب

 ،بناجألا ءارمألاو نييمطافلا لبق نم زعملا ىلع ايادهلا تلطاهت دقف .ةبيط

 .ه٥٣٤ ةنس ىلإ ةرتفلا هذه تتما دقو

 ائتفو ابورحو لقالقو تابارطضا ةلولا هيف تفرع دقف يناثلا رصعلا امأ

 هذهو .ةيركفلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تايوتسملا ىلع ةيبلس جئاتن تثروأ

 ةرصاعمل كلذو ؛ثحبلا اذه يف ةصاخ ةفصب انمهت يتلا يه ةرتفلا

 ناك دقو ،اهثادحأ نم ريثكل هتشياعمو ،'اهل فلخي نب ناميلس عيبرلا يبأ

 لماوعلا ىلإ ةفاضإلاب يملعلا هطاشن ةريسم ةلقرع يف غلابلا رثألا اهل

 .رئتقو ةيضابإلا اهب رم يتلا فورظلاو ،ةيلخادلا

 ةصاخ ۔ دهعلا اذه لالخ يسايسلا رارقتسالاب أنهت مل دالبلا تناك اذإو

 .؟رتوتلا اذهل يسيئرلا ببسلا وه امف ميمت هنباو زعملا نمز

 يمسلا بهذملا نأ ىلإ ةراشإلا نم َذُب ال لاؤسلا اذه ىلع باوجللو

 هرشن ىلع صرحلا مامت نويديبعلا صرح دقف يعيشلا بهذملا ذئتقو ناك

 اوراث (ةيكلاملا) ناوريقلا لهأ نأ ريغ ءاهيلع مهئاليتسا ةليط ةيقيرفإ يف
 يذلاو ،ليتقت رش مهولئقف (ه٩٣٤ ةنس كلذو) زعملا نمز ةعيشلا ىلع
 ةرصنلا دح زواجت هنإ لب ،اقلطم اذييأت مهل زعملا دييأت كلذ ىلع مهعجش

 بهذملا عابتا ىلع سانلا لمحو "نييمطافلا ةعاط علخ نالعإ ىلإ

 اذه نم يلي اميف هتبثنس امك (سماخلا نرقلا) نرقلا اذه ةيادب يف دلؤ دق فلؤملا نأ كلذ ()
 ©هتايح نم ةماهلا ةلحرملا يف ةروكذملا ةرتفلا نوكت كلذبو ١٧(، ةحفص رظنا) ثحبلا

 .ءاطعلاو طاشنلاو ةوقلا ةلحرم ىهو
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 برضو مهماكحأب مكحلاو (بطخلا يف) نييساتعنن ءعرل و ۔ رك۔۔لا

 ةدايسو دالبلا لالقتساب هل ف رتعي ريخألا : :.

 ةيجاهنصلا ةلول ةفيلخلا أ كلذ هل زتتسي مل ربأل .7 " "

 ينب بارعأ لسرأف نيِتجاهنصلا نم هسفنل مقتني نأ دارأ ةرهاقلاب يمطافلا

 ىلإ زعملا ًاجلأ امم اهوبرخو ناوريقلا ىلع اومجهف ةيقيرفإ ىلإ "لاله

 تدتشاو هلاح تءاسو هكلم فعض كلذبو ةيدهملا ةنيدم ىلإ رارفلا

 يذلا ميمت هنبال كلملا نع لزانت رايهنالاب سحأ املو هيلع تامزألا

 هدهع يف ةلولا تدادزا دقو مةيلحاشلا قطانملا يف هتلود ترصحنا

 لحاوشلا يف نامروتلا نيب ةموسقم تراصف تطقس نأ ىلإ )اقعض

 نيرصعلا نيذه تشاع دق دالبلا تناك اذإو .لخاذلا يف فئاوطلا ءارمأو

 امو ؟امومع ةيركفلاو ةياملا ةايحلا يف كلذ راثآ يه امف نيفلتخملا

 .؟هتئيبو فلؤملا ةايحب كلذ ةقالع

 ةعيشلاو ةترفصلا بهاذم ةيقيرفإب تناكو» :٢٨ص سنؤملا باتك يف رانيد يبأ نبا لوقي )١(
 الإ همايأ يف قيي ملف ةيكلاملاو ةيفنحلا ةنسلا لهأ بهاذم نمو .ةلزتعملاو ةيضابإلاو
 .«كلام مامإلا بهذم

 بهتلا ىلع نوشيعي اوناك ديعصلا بارعأب اوفرعو ديعلاب اورقتسا ةيودب لئابق مهو )٢(
 دض ةطمارقلا ةنتف يف اوكرتشا دقو ةكم ىلإ جاجحلا لفاوق ىلع قيرطلا نوعطقيو ةراغإلاو

 ٢١١. «يقيرفإلا لامشلا يف ةيمالسإلا قرفلاد :ليب درفلأ رظنا .ةيسابعلا ةلولا
 نع دالبلا بلاغ جرخ عملا مايأ يفو» ٨٣ - ٨٥: ص سنؤملا باتك يف رانيد يبأ نبا لوقي )٣(

 ...ةيبرغلا دالبلا لج جرخو ةجابو ةصفقو ةسوس تفلاخو نوفلاخملا هيلع ترثكو هتعاط
 .«...نتفلا اهيف ترثك همايأ نأ الإ ...ميظع بناج ىلإ مركلا نم ناكو

 راغص ءارمأ ديب ناك دقف ديرجلاو ناوريقلاو سنوتك لخادلا امأ سباق ىلإ ةسوس نم كلذو )٤(
 :باهولا دبع ىنسح نسح رظنا .ةلودلا فعضل لالقتسالا اونلعأ مهريغو بارعألا نم
 ٩٣ :تابختنملا

 نامروتلا ىلوتساو (ه٠٨٤ ةنس كلذو) اهوبهنو ةيدهملا ىراصتلا مجاهو لقالقلا ترثك دقف )٥(
 ١٥٠ _ ١٦٣. :خيراتلا ربع سنوت :رماع نب دمحأ رظنا .(ه٤٨٤ ةنس كلذو) ةيلقص ىلع
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 رصعلا اذه يف ةيفاقتلاو ةيداملا فورظلا ٢(

 هيف تدهش دقف ۔ راهدزالا رصعب فورعملا وهو ۔ لوألا رصعلا امأ

 ةيحانلا نم دالبلا تروطتو اظوحلم اومن ةراجتلاو ةعانصلاو ةحالفلا

 ."ليثم هل دهشي مل اروطت ةينارمعلا

 ءارعشلاو ءابدألا رثكف ،ةيركفلا ةايحلا يف يداملا راهدزالا اذه رقأ دقو

 زعملا نبا ميمتو ،قيشر نباو ،قاَرولا نودبع نباو ،يناوريقلا ديز يبأ نبا)

 ةماعلا نيب ميلعتلا رشتناو طلا ىقترا امك (نايرصحلا يلعو ميهاربإو

 .ءاحنألا فلتخم نم ةبلطلا اهيلإ ُدِفَي ىربك ةّيلُك ةبقع عماج راصو ،ةصاخلاو

 ةكرح ذئدنع ترهظو ،بدألا قوس ىهدزاف» :باهولا دبع ينسح نسح لوقي
 .'")«دعب الو لبق اهلثم ةيقيرفإ رت مل ةيركف

 يركفلا طاشنلا اذه راطإ يف سانلا نم مهريغك ةيضابإلا شاع دقلو

 ناوريقلا ىلإ مهتبلط نم ريثكلا لحرو .ةيملعلا مهتاقلح تمظتناف {ماعلا

 ةللا دبع يبأ رفس ؛كلذ ىلع لاثم ريخو ،ةيبرعلا ةغللا دعاوقو وحنلا ملعتل

 يف قمعتلا امهدحأ ،نيضرغل ناوريقلا ىلإ يئاطسرفلا ركب نب دمحم
 .'_نينيعلا جالع :امهيناثو .ةيوغللا تاسارذلا

 نم يفلأ ىلإ جاتحت تراص ةجاب ثأ دح ىلإ بوبحلا جاتنإ مخضت ةحالفلا ناديم يفف )١(
 ٩٦(. :ةيلامشلا ايقيرفإ خيرات :نايلوج رظنا) .بوبحلا لمحل موي لك لبإلا
 يناوأو ،ةيريرحلاو ةيفوصلا تاجوسنملاو ،ةرخافلا يبارزلا تفرع ةعانصلا ناديم يفو

 نسح :رظنا) .رانيد فلأ ٤٠٠ سوكملا نم ةلولا لخد راص ةراجتلا عاطق يفو .جاجزلا

 ٩٤ ٩٥(. :سنوت خيرات ةصالخ :باهولا دبع ينسح

 تاهزنتملاو (هنايلمو رئازجلا يتنيدمك) ندملاو راوسألاو عالقلاو نوصحلا تديش دقل )٢(

 ٩٥. ص قباسلا .م .ن رظنا .تاهجلا فلتخم يف تاقرطلا تشمو

 )٢( :سنوت خيرات ةصالخ :باهولا دبع ينسح نسح ٩٥.

 )٤( :ريسلا :ينايسولا رظنا ٥٠
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ترثأت دقف يناثلا رصعلا امأ
 يتلا ةيسايسلا فورلاب ةّداصتقالا ةايحلا هيف 

 دوكر ىلإ ىذأ ام _ اهيلإ ةراشإلا تقبس 2 لقالقو تابارطضا نم اهب ترم

 يركفلا راهدزالا اذه ة رمتسي نأ نكمملا نم ناكو ةيفاقثلا ةايحلا يف يبسن

 .ةيسايسلا تابلقتلا هذه الول اقاطن عسوأ ةيملع ةكرح دالبلا دهشتف هؤمن ىف

  

 رصعلا اذه يف ةّيضابالا عضو ٢

 ؛ هيترتفب رصعلا كلذ يف ةيملعلا مهتكرحو ةيضابإلا ىلع ثحبلا انزكر اذإ

 نع الضف ،ا»ةيسايسلا تارتوتلا هذهب ةّيضابإلل احضاو ارثأت ظحالن انإف

 .ةصاخلا ةيلخادلا عاضوألا

 :ةيجراخلا تارينألا ۔ أ

 لاله ينب بارعأ لسرأ يمطافلا ةفيلخلا أ ىلإ ةراشإلا تقبس دقل

 اوعورف اداسف ضرألا يف اوثاع العفو ©نييجاهنصلا نم ماقتنالل ةيقيرفإ ىلإ

 اذهب رثأت نممم ةيضابإلا ناكو .لاومألا اوبلسو ضارعألا اوكتهو ،يلاهألا

 عيبرلا ابأ نأ :كلذ نم ڵبعؤلاو فوخلا نم تارتف اوشاعف "موجهلا

 ،ذيدش فوخ مهقحل '"تسلومتب اوناك اممل هذيمالتو فلخي نب ناميلس

 نب مساقلا ابأ أ دح ىلإ بارعألا ءالؤه لبق نم ةرركتم تاءادتعاو

 رثأ نم كلذل ام ىفخي الو ،‘مهتقرفتب رمأ ربخلا هغلب اممل ءايركز

 " نييلالهلا ةراغ نأ امك .يركفلا مهجاتنإو ةيملعلا مهتكرح ؤمن يف

 انّيب دقف يناتلا رصعلا اشأو .ةيملعلا مهتكرح يف يباجيإلا هرثأ انظحالف لزألا رصعلا اقأ )١(

 .ةيجراخلا تاريثأتلا رصنعل انليلحت لالخ ةيبلشلا هراثآ

 :رظنا . هتازمو ةياملو ةقزنز نم ةيبهولا اهنكست دالب طسو رمد لبج تحت ةيرقلا هذه عقت (٢)

 ٢٣١ ٥/ ٥٣٢. ص يخامشلا ريس بتاكلا فيرعت ةسارد يف نسح دمحم

 )٣( :برغملاب خئاشملا تاقبط :ينيجرلا رظنا ١٩٢/١.
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 'ينايسولا ىور دقف ،ةريسلا بتك يف ةروهشم (ه٩٥٤ ةنس) ةبرج ةريزج
 عوقولا اولواحو تانبلا اوبصغو ،ةريزجلا اولخد لاله ينب بارعأ نأ الثم

 تامجه ىلإ ةفاضإلابو ،'"نيقتملا هدابعل هتياعرو هللا ظفح الول نهب
 ةفاضإلاب مهتالقنتو مهتالحر ءانثأ ةيضابإلا ىلع قيرطلا مهعطقو نييلالهلا
 ليبس ىلعو ،نييجاهنصلا وزغ نم اضيأ اوملسي مل ةيضابإلا نإف ؛كلذ ىلإ
 لتقو ،اهبيرختو مه٠٤٤ ماع نيجرد ينب ةعلقل مهترصاحم ركذن :لاثملا

 ةبرج ةريزج ىلع زعملا ركسع موجه نأ امك ،'")مهئاسن ةحابتساو ،اهيلاهأ

 سوفن يف قيمعلا رثألا هل ناك 'ءاملعلا ريهاشم ليتقتو ا(ه١٣٤ ةنس)

 راثآ اهيلع بترتت ىمظع ةثراك دعي ثدحلا اذه لثم نأ كلذ ةيضابإلا

 يف بيصن مهل ناك ىراصتلا ىنح لب .يملعلا ناديملا يف ةصاخ ،ةيبلس

 ه٢٥٤ ةنس اهيلإ ثعب ةيلقص ريمأ أ كلذ ،ةبرج ةريزج ىلع موجهلا

 لاومألا تمنغو ،ةيرشبلا سفنألا تلتقو ؤدالبلا تلتحاف اميظع الوطسأ

 اذه ،'اهلهأ نم يقب نم ىلع ةيزجلا تضرفو ،لافطألاو ءاسنلا يبسو

 دح زواجتيف كرخآل نيح نم ٌدتحي يذلا يبهذملا عارصلا ىلإ ةفاضإلاب
 نيب نالجرو ةقطنم يف ثدح امك ،يلعفلا لاتقلا ىلإ لدجلاو شاقلا

 .'"_ه٢٣٤ ةنس كلذو ةيضابإلاو ةيرعشألا

 يخزؤم رابك دحأ ،ينايسولا هللا دبع نب ناسح نب ماللا دبع نب ناميلس عيبرلا وبأ )١(

 هل ،هتاقبط يف ينيجرلا ةدمع .(ه٠٠٦_٠٥٥) رشع ةيناتلا ةقبطلا ءاملع نم .ةيضابإلا

 برغملاب خئاشملا تاقبط :ينيجرذلا رظنا .نسح هئأب يخاممشلا هفصو ،ريسلا يف فيلأت

 ١١٢/٢. ريسلا :يخاممشلا رظناو ٢

 )٢( ريسلا :ينايسولا رظنا ٤٨.

 )٣٢( :برغملاب خئاشملا تاقبط :ينيجرذلا رظنا ٤٠٧/٦٢.

 )٤( ريسلا :ينايسولا رظنا  0٣١ص م ن ىرخأ ةلثمأ رظناو ٤٨، 5١٢٨ ١٥١.

 )٥( جم نودلخ نبا خيرات :نودلخ نبا رظنا ٥ ص ٤٢٨} ٤٢٩.

 )٦( برغملاب خئاشملا تاقبط :ينيجرذلا رظنا !/٤٧٢، ٤٧٣ ردصملا سفن يف رخآ الثم رظناو ٤٨٢/٢.
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 ةيسايس افورظ ذئتقو اوشاع ةيضابإلا نأ ىري عاضوألا هذه ىف لقأتملاف

  

 نييلالهلا وأ نييجاهنصلا لبق نم تاموجه كلتو ةيبهذم نتف هذهف ةئيس

 هذه لثم نأ بير الو نيملسملا ريغ نم نيعماقلا لبق نم تاوزغ كلتو

 ةيحانلا نم ةيضابإلا طاشن ىلع ةيبلس تاساكعنا اهل نوكت نأ ب ال فورلا

 ةبلطلا قرفتو تاقلحلا فّتوت بارطضالا كلذ جتنأ دقف لعفلابو ةيفاقلا

 رطضي دق لب مهتذتاسأ نم ةدافتسالا نسحو ملعلا ذخأ نع نيسرالا

 .ءادعألا ةمواقمو لاتقلل غزفتلاو ملعلا نع يلختلا ىلإ مهعيمج

 ةيلخاذلا تاريثأتلا - ب

 يأ) رصعلا اذه لبق ةيضابإلا اهب رم يتلا ةيسايسلا لاوحألل عبتتملا نإ

 يف) اوكراش مهتأ كلذ ةريسع ج اهتأ ىري (ةرجهلل سماخلا نرقلا لبق

 ىوقلا عيمج اتفزنتسا 6نيتمراع نيتروث يف (عبازلاو ثلاتلا نينرقلا

 زجعلاو فعضلاب نوسحي ةيضابإلا لعج امم ءاملعلا نم ارفاو اددع اتقحسو

 ءادعألا ىلع ةروقتلاو مكحلا يف ريكفتلاو ةسايسلا نوؤشب لاغتشالا نع

 ايملعو ايعامتجا انيوكت مهسفنأ نيوكتب اومتهاو مهتايح راسم اوريغ ذئنيح

 تاقلح اوماقأف ركب نب دمحم هللا دبع وبأ هسسأ يذلا ةبازعلا ماظن راطإ يف

 تجتنأ دقو اقيقد اميظنت اهميظنت ىلع اولمعو نونفلا فلتخم يف ملعلا

 لسرأ هتأ كلذ دادغبب لگوتملا مايأ تناك دقف ونام ةعقو اقأ ياغابو ونام اتكرعم امهو )١(

 اوعمتجاف ةسوفن تعمس سلبارط نم برق املو ترهات ىلإ هجوتف برغملا ىلإ ازكسع
 املأ رشع انثا مهنم لتق ثيح ةيضابإلا ةميزهب تهتناو ناقيرفلا لتتقاف اهنع هص اوررقو
 ةعقو امأو (١١۔١/٧٨ برغملاب خئاشملا تاقبط :ينيجرلا رظنا) ملاع ةئامعبرأ مهنم

 عملا هلتق يذلا (رئاقلا يضابإلا دئاقلا) دلخم نب ديزي مساقلا يبأ رأثل تناك دقف ياغاب

 ةميزهب تهتنا اهتأ ريغ حون وبأو رزخ وبأ ةكرعملا هذه داوق نم ناكو يمطافلا هللا نيدل
 ١٦٨١ _١٣١. :م ن رظنا .مهنم ريثكلا لتقو ةيضابإلا

 اميف امهنع ثدحتنسو فلؤملا نمز ةبرج ةريزج يف هقينلا ةقلحو نيذلا لوصأ ةقلح اهنم ()
 .ثحبلا اذه نم يلي
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 يضابإلا يركفلا جاتنإلا راهدزا يف غلابلا رثألا مهل ناك ءاملع تاقلحلا هذه

 .)ةقحاللا روصعلا ىف

 نيتروكذملا نيترولا يف ةيضابإلا اهب ينم يتلا ةميزهلا تناك نئلو

 سكعلا ىلع لب ،ايملعو ايركف ادومج جتنت مل اهنإف ةيسايس ةثراكو ةسكن
 ةايحلا ميظنتو ‘ةساردلاو ملعلل غؤفتلا ىلإ ءاملعلا ممه تعفد كلذ نم

 الولو ،'"يضابإلا نايكلا ىلع ةظفاحملا نمضي ايلخاد امميظنت ةيعامتجالا

 اهل ضرعت يتلا ةعؤنتملا نتفلاو ،ينمألا رارقتسالا مدعو ؤبارطضالا

 ©رفوأ ءاملعلا ءاطع ناكل ةيملعلا مهتكرح ريس تلقرع يتلاو ةيضابإلا

 تلظ سرتلا تاقلح نإف كلذ لك مغرو عسوأ مهطاشنو .مظعأ مهجاتنإو

 .هتمدخو ملعلا بلط يف ينافتلا نع ةربعمو ،ةرمثمو "ةرمتسم

 فلخي نب ناميلس عيبرلا وبأ عاطتسا ،©ثادحألا هذه مضخ يفو

 اذخأ ىملعلا هطاشن سرامي نأ ةيضابإلا ءاملع زربأ نم دحاو وهو

 نيب ةقومرملا ةبترملا َلتحا كلذبو ليقارعلاو تابقعلا لاك مغر ءاطعو

 امك مالكلا ملع يف ةصاخ ،همالعأ نم املع راص لب ،هبهذم ءاملع

 ،يطوشلملا ىسيع نب نيروغبت :امهدعب نمو ‘نالسيو دمحم يبأو ،عيبزلا يبأ :لاثمأ )١(

 مهريغو ،ينالجراولا بوقعي وبأو يفاكلا دبع رامع وبأو ؤيئاطسرفلا ركب يبأ نب دمحأو

 .ملعلا باطقأ نم

 نرقلا لئاوأ يف يئاطسرفلا ركب نب دمحم هللا دبع وبأ شنأ يذلا ةبازعلا ماظن هب ينعنو )٢(

 ماظن» :ناونعب عوضوملا اذه يف ةيليصفت ةلاسر يريبعجلا تاحرف فلأ دقو سماخلا

 .«ةيبهولا ةيضابإلا دنع ةبازعلا
 دق لب ،اهطاشن فنأتست ام ناعرس اهنكل عاضوألا مات دنع كلذو ؛انايحأ فقوتت دق معن )٣(

 عيمجل عستي ال راغلا ناك اذإو "ناريغلا ىلإ تاقلحلا لقنتف فورلا هذه ىلع لّيحتي

 ثدح امك .امهنيب لقنتي نيفلتخم نيراغ يف نيتقلح ىلإ مهمسقي مهسزدم نإف ؛ةبلطلا
 .هتبلطو فلخي نب ناميلس عيبزلا يبال
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 ةيملعلا هتلزنم نايب ىلإ لاقتنالا لبق نكل ةقحاللا تارقفلا يف هنيبنس

 لصتي امم كلذ ىلإ امو اممَلعتو ةأشنو ابسنو ادلوم هب فيرعتلا ردجي

 تامولعم نم ريشلاو خيراتلا بتك هب تداج ام دودح يف هتايح ليصافتب
 .عوضوملا اذه يف

  



 فلخي نب ناميلس عيبلا يبأ ةايح

 هبسنو همسا ١(

 .تسلومت ةيحان نم يتازملا يتالسولا فلخي نب ناميلس عيبلا وبأ وه

 :ركب نب دمحم هللا دبع ىبأ تالحر ىدجإ نع اًئردحتم ىنيجرتلا لوقي

 نب ناميلس عيبلا يبأ هيقفلاب (هذيمالتو هللا دبع :يأ) اوقتلإ تسلومت برقو»
 :هل لاقي عضوم ىف ةيدابلا نم نيمداق "يراوهلا ىسيع نب دمحمو 7

 .("».. .ماعنأو لهأ هب امهلو &'"«مكيرضأ»

 ىف ءايركز وبأ هركذ ام تسلومت ةقطنم ليصأ هنأ ىلع اًضيأ لدي اممو

 نم اهيف سيلو “©تسلومتب اورمف» ةقلحلا سيسأت إدبم نع هثيدح دنع هريس

 .ا}ه...لافطألاو ءاسنلاو عيبلا يبأ مع نتيلصي الإ ةوعدلا لهأ

 داهجلاو ةرولاب اهلهأ فرغ دقو ،'ةيربربلا ةتاول نم عرف ةتازم ةليبقو
 '»متسر نب نمحرلا دبع نب باممولا دبع مامإلا نع ركذي كلذلو ؛لاملاو

 .ةمجرت ىلع هل رثعن مل )١(
 .هعقوم ديدحت ىلع رثعن مل )٢(

 (٣) برغملاب خئاشملا تاقبط :ينيجرلا ١٨٥/١.

 )٤( :ةريشلا :ءايركز وبأ ٢٦٤ برغملاب خئاشملا تاقبط :ينيجرتلا رظناو ١٦٨/١.

 )٥( توريب ط ٦/٩٧١جم :خيرات :نودلخ نبا رظنا ١٩٦٨.

 ينورابلا :ةمجرت رظنا .ه٠٩١ ةنس يفوتو ١٧١ ةنس مكحلا ىلوت نييمتسزلا ةمئأ يناث وه )٦(
 ١٥١ ٢٢٠. ةيضايرلا راهزألا



 ةس ار دلا مسق

 هه
7 
 ك

  

 اهركذ دقو ،'«ةتازم لاومأو ةسوفن ف ويسب نيذلا اذه ماق امنإ» :هلوق

 يف سباق يلاوح شيعت تناك يتلا ةيربربلا لئابقلا نيب نم اهذعف 'ىركبلا

 .'"'يديبعلا دهعلا
 (٥ .. ٍ 2 . . - . ۔

 رزخ يبأو ى '_})حون يبا نمز عبازلا نرقلا يف ةتازم تناك دقلو
( 

 اهلهأ ناكو آسراف فلأ رشع انثا اهب ناكو ةميظع ةوق ىف '١ديزي ىبأو

 هيشخ هلتقب ةماحلا ىلع هيلاو ميمت وبأ رمأ كلذلو كديزي يبأل بحلا يديدش

 ."هيلع مهبلأت

(١( 

(٢) 

(٦) 

()٧( 

 ٥٩٠. :ناظقيلا يبأل ،يخاممشلا ريس باتك قحلم

 ٤١/٢ _ ٤٥. ريشلا :ىخامشلا :رظنا
 هل { يسلدنأ يفارغجو خزؤم (ه٧٨٤ ت) يركبلا دمحم نب زيزعلا دبع نب هللا دبع ديبع وبأ

 ايقيرفإ ركذ يف برغملا» مساب هنم ءزج عبط يذلا وهو ،«كلامملاو كلاسملا» :بتكلا نم

 .اهريغو ،«يلاقلا يلامأ حرش»و ،«ةوبنلا مالعأ»و .ط «مجعتسا ام مجعم» :هلو ،«برغملاو

 ٢٣٣/٤. مالعألا :يلكرزلا رظنا

 ١٦٩. :ةبازعلا ماظن :يريبعجلا رظناو 0١٨ 0١٩ :برغملا :يركبلا رظنا

 هيلع حرتقا اممل هنع َكْذي (ه٠٠٤۔٠٥٣) ةنماثلا ةقبطلا ءاملع نم ،ليغنز نب ديعس حون وبأ

 .رزخ يبأل ارصاعم ناك .نالجراو ادصاق بره مث ‘ضرامت رصم ىلإ هتقفارم ميمت وبأ

 ،عبارلا نرقلا ءاملع رهشأ نم ،(ه٠٨٣ ت) فاتلز نباب روهشملا ‘بويأ نب الغي رزخ وبأ

 عافد مامإ هل عيوب "مالكلا ملع يف ءارآب اودرفنا نيذلا ةرشعلا ةمئألا نم ينالجراولا هدع

 عم لقتنا مث ©تقفخأ هتروث نكل ،ديزي مساقلا يبأ لتقمل نييديبعلا ىلع ةروثلا نلعأ امل
 ماق دقو ،«نيفلاخملا عيمج ىلع درلا» :باتك هل ،يفوت اهبو ه٢٦٣ ةنس رصم ىلإ زعملا
 ىلع هقيلعت يف يلكب نملحَلا دبع رظنا .ائوقرم لازي الو ،هقيقحتب يمانلا ةفيلخ ورمع
 ٣١. ١٤. ٌيلاطيجلل «مالسإلا دعاوق» باتك

 املاع ناك ،ينايسولا دلخم نب ديزي مساقلا وبأ !(ه٠٥٣-٠٠٢) ةعباسلا ةقبطلا ءاملع نم

 هنأ يخامشلا ركذ ،ليغنز نب ديعس حون يبأل امزالم اليمز ناكو مركلاو ىنغلاب اروهشم

 .هلتقب رمأ ميمت ابأ ربخلا غلب املف سةروثلا ىلع همزعب هيلإ ساف يدوهي دنع ميمت ابآ ذ
 ٣٣/٢. ريسلا :يخامشلا رظنا

 ١٢٤/١. :برغملاب خئاشملا تاقبط :ينيجرلا :رظنا

  
    



 2 ٢٥ ةنوزخملا فحتلا باتك

 هتدالو ٢(

 انفعست مل رداصملا أل ؛ديدحتلا هجو ىلع هداليم ةنس طبض عيطتسن ال

 5'»ةرشاعلا ةقبطلا ءاملع نم هنأ وه ةريسلا بتك يف هدجن ام ةياغو ،كلذب

 اذإ بيرقتلا هجو ىلع اهيف لو يتلا ةرتفلا فاشتكا ىلإ لصوتن دق اننكل

 نع ىور ينايسرولا نأ كلذ .ضعبب اهضعب انطبرو ةيخيراتلا رابخألا انعبتت

 تولال ماع ثذيؤ يأ يل تلاق» :هلوق ريخلا نب نسكام دمحم يبأ
 ؟'تولال يف عقو يذلا ثدحلا اذه وه امف ،'"«(اذك) نيغلب نب تفوطي

 .؟فلؤملاب ريخلا نب نسكام ةدالو ةقالع امو

 :نيرمألا دحأ مهفي نأ هنكمي ةرابعلا هذه يف لقأتملا نإ

 ذئنيحو تولالب ةقالع هل مولعم صخش مسا «تفوطي» ةملك نأ اتيإ ۔

 :ةلمجلا لصأ لعلو ظافلألا يف اصقنو بيكرتلا يف للخ ةرابعلا يف نأ نيبتي

 .«تولال ىلع نيكلب نب تفوطي موجه ماع تدلؤ يأ يل تلاق»

 نب سيداب نأ يورت خيرائلا بتك نإف لوألا لامتحالل ةبسنلاب امأ

 ىلع ايلاو سيداب هنيع دقو ،نيكلب نب تفوطي :همسا مع نبا هل ناك روصنملا

 ماوعألا نم ماع يف مجه دق تفوطي نوكي نأ دعبي الو ،'«ريشأ»و »ترهات»

 )١( .م .ن رظنا ٤٢٥/٢ ىلإ ه٠٥٤ نم ةرشاعلا ةقبطلاو ٥٠٠ه.

 .ثحبلا اذه نم يلي اميف هتمجرت رظنا )٢(

 امك ،نيكلب نبا وه نيغلب نباو \ةسوفن لبج ىرق ىدحإ يه «تولال»و ٥٨ :ريس ينايسولا )٣٢(

 .خيراتلا يف تبثم وه

 لبجلا برغل يفاقئلاو يسايسلاو يداصتقالا زكرملا يهو \ةسوفن لبج ىرق ربكأ نم يه ()
 ريسلا باتكل ةساردو قيقحت :نسح دمحم رظنا _ سمادغ ۔ ةطاربص ةيراجتلا قيرطلا ىلع

 ٥٥٢. ص :يخامشلل

 )٥( خيراتلا :نودلخ نبا رظنا ٧/٦}١ لماكلا :ريثألا نبا رظناو ١٥٦٢/٩.

 نب نمحرلا دبع اهستأ .نارهو زكرمل يقرشلا دحلا ىلع رئازجلاب ةنيدم :ترهاتو



 ةساردلا ٢

 :. / م ..؟ ٢٦

 عيطتسن انتأ ريغ قيقحتلا هجو ىلع كلذ ناك ىتم يردن ال انتكل تولال ىلع

 نب سيداب نأل كلذو ه٦٨٣ ةنس دعب ناك امتإ ثدحلا اذه نأ مزجن نأ

 .ه٦٨٣ ةنس الإ مكحلا َلوتي مل روصنم

 مجه يذلا وه 'أ.ريكلب نب دامح نأ هنم مهفيف يناتلا لامتحالا امأو _

 مل ريخلا نب نسكام نأ يهو ةدحاو ةجيتنلاف رمألا ناك ام ايأو تولال ىلع

 ةدالو نأ ح;جرن انلعجي لب كلذ انل دكؤي يذلاو ه٦٨٣ ةنس لبق هتدالو حصت

 نأ نم ريشلا باتك هاور ام وه ه٩٩٣ ةنس لبق نوكت نأ نكمي ال نسكام

 ىلإ هقأ هتلمحف (مايأ ةعبس ليقو) تاونس عبس نبا وهو هرصب بيصأ نسكام
 ىلإ هدرب اهترمأف ءاكذلا تامالع هيلع تظحالف سيداب نب عملا جوز

 .ه٦٠٤ ةنس مكحلا ىلوت زعملا نأ ىفخي الو باتكلا

 نأ انيدل حجرتي هنإف ه٩٩٣ ةنس دعب نسكام ةدالو انيدل دقأت هتأ امبو

 نأ ررقي ينايسولا نأ ىلع انب ةرجهلل ةئامعبرألا دعب عيبرلا يبأ ةدالو نوكت

 .'"'نسكام هقيدص نم انس رغصأ عيبرلا ابأ

 وبأ اهبرخ نأ ىلإ كلذك تلظو ةيمتسزلا ةلوتلل ةمصاع اهلعج مث ه٠٦١ ةنس متسر -=

 ةنيدم :ريشأو 0١٦٠/٩ ١٦١. ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد رظنا .ه٦٩٢ ةنس يعيشلا هللا دبع

 .ه٤٣٣ و ٣٢٤ نيب ام دانم نب يريز اهانب رئازجلاب «ةيدم» يقرش بونج عقت ةنيصح

 دحم وبأ اهيلإ بستني .ةمظع نم اهل ناك ام ىلع دت راثآ الإ مويلا اهنم قبي مل
 فراعملا ةرثاد رظنا .سورعلا جات بحاص يجاهنصلا هللا دبع نب دمحم نب هللا دبع

 ٤٤٦. ۔ ٤٤٤/٣ ةيمالسإلا

 :نودلخ نبا رظناو ٤٧٦ ريشلا :يخامشلا رظنا .نيكلب نب تفوطي وخأ وه نيكلب نب دامح )١(
 ٧٦. خيراتلا

 )٢( :ريس ينايسولا :رظنا ٥٨ برغملاب خئاشملا تاقبط :ينيجرلا رظناو ٤٣٠/٢.

 )٣٢( :ريس ينايسولا :رظنا ٥٩ برغملاب خئاشملا تاقبط :ينيجرذلا رظناو ٤٣١/٢.



 ٢٧ و ةنوزخمل ا فحتلا ب اتك

 هخويش ٢(

 ركب نب دمحم هللا دبع ابأ مهنم ركذن نيريثك ةذتاسأ نع ملعلا ذخآ دقل

 نمجيو نب ىيحي ءايركز ابأو حلاص يبأ نبا نالسيو دممحم ابأو يئاطسرفلا

 .روسم يبأ نبا ليصف ينبا سنويو ءاتركزو ىيحي نب ركب ابأو

 هنقتأف لوصألا ملع هنع ذخأ ىتح هتالحر يف هل اقفارم هرغص ذنم هل امزالم

 ."اميظع اغلبم هيف غلبو

 أدب .ةسوفن لبج ةقطنم ليصأ وهو ا"ه٥٤٣ ةنس هللا دبع وبأ دلو دقل

 ءايركز يبأ ىلع ذملتتيل ةبرج ىلإ لقتنا مث هسأر طقسمب ةيئادتبالا هتسارد

 حون يبأ نع لوصألا ذخأف ةقاحلا ىلإ لحر مث "روسم يبأ نبا ليصف

 لقتنا مث ةيبرعلا ةغللا مولع نم دؤزتيل ناوريقلا ىلإ رفاس مث ليغنز نب ديعس
 هللا دبع وبأو 6ءاتركز نب ىسوم نارمع يبأ نع عورفلا ملعتف 'ةيليطسق ىلإ

 (١) :ةمئألا رابخأو ةريسلا :ءايركز وبأ رظنا ٢٨١. :برغملاب خئاشملا تاقبط :ينيجرتلا ١/١.

 (٢) :نالجراوب ةيملعلا ةكرحلا نع حمالم :يمانلا ةفيلخ ورمع :رظنا ٢١.

 مهحلاصم ىلع رهسي هتبلطب مامتهالا ريثك ناك .(ه٠٠٤ _ )٣٥٠ ةنمالا ةقبطلا ءاملع نم )٣(

 خئاشملا تاقبط ينيجرتلا رظنا ءارقفلل هلثمب عبتيو ةيقت ةربابجلا معطي ناكو ارس مهنيعيو

 ٥١/٦. ريسلا يخامشلا رظناو ٣٦١/٢ ٣٦٤ برغملاب

 ايلاطصق اضيأ بتكتو ةطفنو سويقتو ةقاحلاو رزوت اهندم مظعأو يسنوتلا ديرجلا ضرأ ايلاطسق )٤(
 ءايركز يبأل ةمئألا رابخأو ةريشلا باتكل هقيقحت يف بويأ نمحلا دبع رظنا .ةيلاطصقو

 .١٦؟ص ٩ عت باتكلا سفنل هقيقحت يف يبرعلا ليعامسإ رظناو ٥. عت ٦١!١ص ينالجراولا

 :برغملاب خئاشملا تاقبط :ينيجرلا ١٤٤ 0١٥٨ :ةمئألا رابخأو ةريشلا :ءايركز وبأ رظنا )٥(

 ماظن :يريبعجلا ٥٨٢. يخامشلا ريس قحلم ناظقيلا وبأ ٢٧٧. ٣٩٢. ريسلا يخامشلا 0١٩٠١.

 ناويلا خسن ىلوت يذلا وهو ليغنز نب ديعس حون يبال رصاعم نارمع وبأو ٣١. ٣٢ ةبازعلا

 رظنا .خايشألا ناويدب فورعملا وهو ةبرجب جامجم راغب ةعبسلا ءاهقفلا هفلأ يذلا روهشملا

 ٧٣/٢، ٧٤. ريشلا :ىخامشلا



 ..ك _ ٦٨
 ةساردلا مسق

 .:ت

 ماظنلا اذهل هسيسأت عجريو ""ةباّزعلا ماظن سشسؤمب ةيضابإلا خيرات يف فرعي

 :نيسيئر نيببس ىلإ

 كلذو ةيضابإلا ةلولا ءانب ةداعإل ةيسايسلا تالواحملا لك لشف :لؤألا

 ."ةيضابإلا ىوق اتكهنأ نيتللا نيتميظعلا نيتسكتلا دعب

 ءاشنإ هنم بلط دقف ليصف ءايركز يبأ هخيش ةبغرل ةباجتسالا :ينالا

 ةكرح ةماقإل هدهج فرص ذئنيحو نامتكلا عم ىشامتي لماكتم ماظن
 ةنس كلذو ةقلحلا ماظنب فرعي ام ستأ لمأتو ةسارد دعبو ةمظنم ةيملع

 .'"”سويقتب ةينملا دجسمب ه ٩

 رخآ ىلإ ناكم نم ۔ هذيمالت ةبحص ۔ لقتني ةلاخر هللا دبع وبأ ناكو
 هتالحر يف ناكو ."ةيعامتجالاو ةيسايسلاو ةينمألاو ةيعيبطلا فورظلا بسح

 سلاجيو امهيلع ىصعتسا اميف مهيتفيو مههجويو مهظعيو هتوعد لهأ دقفتي

 خيرات بوقعي نب ملاس ،باتكلا لماك :ةبازعلا ماظن يريبعجلا :ةبازعلا ماظن ليصافت رظنا )١)
 ١١٠. ۔٦٠١ :ةبرج ةريزج

 حاورألا يف ةصاخ ةحداف رئاسخ ةيضابإلا اتفلك نيتللا نيتروهشملا نيتروتلا امهب ينعنو
 ١٢. ص قبس ام رظنا

 :يخامشلل ريشلا باتكل ةساردو قيقحت :نسح دمحم رظنا :يسنوتلا ديرجلا دالب نم يه
 .١٦٧٢ص ءايركز يبأل ةمئألا ريس باتكل هقيقحت يف يبرعلا ليعامسإ رظناو ٩

 تاقبطلا ينيجرذلا ؤ٠٧٢۔٢٦٢ ةمئألا رابخأو ةريشلا :ءايركز وبأ :هتالحر ليصافت يف رظنا
 ٦١ - ١٨٣.

 فاطأ اولصو ماعلا نم اوفتكا امتلف» :تسلومتل هتارايز ىدحإل هفصو يف ينيجرلا لوقي
 ليللا نم تقو ىضم ىتح مهنيد لئاسم نع نولأسي يحلا لهأ هب فاطأو خيشلاب ةذمالتلا
 تعمتجاو لاجرلا سلجم قرفتف موتلا مهيلع بلغو باوجلاو لاؤسلا نم مهتجاح اوضقو
 ةرات وهو ... بيجي خيشلاو هنولأسي لاجزلا ناك امك هنلاسي خيشلاب نفطاف يحلا ةوسن
 خئاشملا تاقبط :ينيجرتلا) «رجفلا علط ىتح ظعاوملا يف ملكتي ةراتو هقفلا يف ملكتي
 ١٨٥/١(. برغملاب



 ٢٢ هص٫و ةنوزخملا فحتلا باتك
 ه ک؛< ه

 .هيب ٠٥

 ةنبا نأ وه كلذ ىلع لدي يذلاو هعم لقنتلا ريثك عيبرلا وبأ ناكو مهءاملع

 دئاوفلا هذه لجأل» :هل تلاق هعالظا ةعسو هللا دبع ىبأ ملعب تبجعأ امل هلاخ

 "_»«ناميلس اي انع كتبيغ تلاط

 نيوكت يف لاعفلا رثألا هل نوكيس هللا دبع يبأ عم هثكم لوط نأ ش الو
 .لاحرتلاو لحلا يف هل نيبحاصملا هذيمالت زربأ هنأو ةصاخ ةت : اه ا هتنت خ

 دق فحتلا باتك يف عيبلا وبأ اهضرع يتلا ةيمالكلا ءارآلا نأ بير الو
 باتكلا لج يف هنأ اميس ال هللا دبع يبأ هخيش نع ۔ اهمظعم يف ۔ اهذخأ

 .هءارآ هيلإ بسنيو هنع ةياورلاب حرصي

 لب '"”تاماركلاو لئاضفلا نم ريثكلا هخيش نع يوري عيبلا ابأ نأ امك

 نم لب ةوبن ريذنب سيلو ىلوألا رذنلا نم ريذن وه» :لوقي هب هباجعإ ةدش نم

 '“«نيرذنم مهموق ىلإ اولو نيذلا

 ةرئادب ولجآ ةربقم يف روهشم هربقو ه ٤٤٠ ةنس هتافو تناك دقلو

 .'ترقوت )٥() _ . ۔ _

 نأل عيبلا يبأ ة ةيصخش حضتت هللا دبع يبأب فيرعتلا يف عشوتلا ردقبو

 العفو .هتفاقث نم ارفاو اداز لاني نأ دب ال هذاتسأل مزالملاو هيبنلا ذيملتلا

 دمحم هللا دبع يبأو هتامل يف ريمألا نب هللا دبعو سالفسراو دمحم يبأب هؤاقل كلذ لاثم )١(

 ١٨٧/١. تاقبقلا :ىنيجرلا _ 0٢٦٩ ٢٧٠ هريسلا :ءايركز وبأ رظنا نالجراو يف يتاردشلا

 )٢() برغملاب خئاشملا تاقبط :ينيجرذلا ١٨٥/١.

 )٣( برغملاب خئاشملا تاقبط :ينيجرذلا رظنا ٣٨٣/٢۔ ٣٨٥.

 )٤( ك ريشلا :ينايسولا رظنا ٤٠ ةبازعلا ماظن :يريبعججلا ٥٧.

 مسا وهو ترقوت ةرئادب رمعا ةديلب ةيرق يف دجسم يف نآلا ىلإ فورعم عضوم ولجآ ةربقم )٥(

 تاقبط :ينيجرتلا رظنا هتالحر ةرثكل كلذب بقل دقو حئاسلا دمحم يديس :مساب روهشم

 ٣٤. :ةبازعلا ماظن :يريبعججلا رظناو ةحفصلاو .م .ن ١عت رظناو ٣٩٢/٢ برغملاب خئاشملا
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 ةدمعلا دعب اميف راصو هرصع يف ةيقازلا ةيملعلا ةناكملا عيبزلا يبأل تناك

 .عورفلاو لوصألا يف

  

 ظفح دقف ينسارهيلا حلاص يبأ نبا نالسيو دمحم وبأ هخيش امأ

 زقتسا مث عورفلا ملعتف ةسوفن لبج ىلإ لقتنا مث هتس ربك ىلع نآرقلا
 ىلإ عمتجاف هقفلا سيردتل دعقو ةقلحلا ماظن سأ ثيح ةبرج ةريزجب

 هباحصأو عيبلا يبأ ةلحر تناكو .اهجراخ نمو ةريزجلا لخاد نم هذيمالت

 دممحم وبأ ناكو نسارهي ينب خئاشم ىلع هقفلا يقلت ضرغل ةبرج ىلإ
 ةيهقفلا هتقلح ىلع ابظاوم عيبلا وبأ ناكو ةذمالتلا ءالؤهب انتعا مهرثكأ
 ."لوصألا ميلعتب هلاغتشا مغر

 لؤافت مغر هنامز لهأ لاحل ءاتسم ناك هتا دمحم يبأ نع رثؤي اممو
 لابجلا يف نيلزتعملا نيقباشلا نم الاح نسحأ مهتأ نوري نيذلا هباحصأ
 مهل الإ نامز رمي مل تاهيه» :هلوقب مهيلع دري ناكو يراحصلاو تاراغملاو
 .'"«ءارش وأ عافد وأ روهظ مامإ

 يف هرمع ىنفأ نأ دعب سماخلا نرقلا ةيادب يف ملاعلا اذه يقوت دقلو

 ."حالصإلاو ميلعتلاو ءاتفإلا

 لئاسملا يف هيلإ عجري املاع ناك دقف نمجيو نب ىيحي ءايركز وبأ امأو
 دق عيبزلا ابأ نأ كش الو 6لضماوغلا بحاصب ىعدي ناك كلذلو ةصيوعلا
 مهدصق نيذلا نسارهي ينب خئاشم نم دحاوك عورفلا ملع نم ائيش هنع ذخأ

  

 )١( :ةريشلا :ءايركز وبأ :رظنا ٢٨١ ٢٨٢.

.٤٧٨/٦ 
 )٢( ريسلا :ينايسولا ٨ .خئاشملا تاقبط :ينيجرلا رظناو

.٧٩ 
 :ةبرج ةريزج خيرات بوقعي نب ملاس رظنا

(٣) 

.٤١٦/٢ 
 خئاشملا تاقبط :ينيجرلا رظنا

)٤( 



 ةنوزخمل ا فحتلا ب اتك

 اورزق ةيرورضلا رومألا ضعبب نيلغتشم مهدجو امملو ضرغلا اذه لجأل

 ."بوانتلاب موي لدعب اموي هل دوعقلا

 يبأ نبا ليصف ءايركز يبأ ءانبأ سنوي مساقلا وبأو ءايركز ىيحي وبأ اقأو

 ذئتقو ةريزجلا يف ءاملعلا ةلجأ نم اوناك دقف ىيحي ركب وبأو ينسارهيلا روسم

 ملع ةقلح ىلع فرشي ناك الثم ءايركز وبأف ملعلل ةقلح سأرتي مهنم َلك ناكو

 اوحرتقا خئاشملا نأ دح ىلإ ةبلطلاب تظتكا هتقلح نأ رداصملا ركذت لب مالكلا

 ."سيردتلا يف خيشلا ةدعاسم (هباحصأو عيبرلا يبأ) نيدفاولا ةبلظلا ىلع

 مهلو خويشلا ءالؤه عيمج ىلع ذملتت دق عيبلا ابأ نإف رمأ نم نكي امهمو

 نب دممحم هللا دبع وبأ وه عزانم الب هتذتاسأ صخأ نأ ريغ هيلع لضف اعيمج

 .ةيناتلا ةجرذلاب حلاص يبأ نبا نالسيو دممحم وبأو ىلوألا ةجرتلاب ركب

 هتالحر(

 مث هللا دبع يبأ نع لوصألا ملع ذخأ عيبلا ابأ نأ ىلإ انرشأ نأ قبس دقل

 اهب تناك دقو .نسارهي ينب خئاشم دنع هقفلا ملعتل ةبرج ةريزج وحن هجوت
 مالكلل ىرخألاو نالسيو دمحم يبأ ةسائرب هقلل امهادحإ ناتريبك ناتقلح
 .ءايركز يبأ ةدايقب

 هللا دبع يبأ ذيمالت ىلع خئاشملا حرتقا مالكلا ملع ةبلط رثك املو

 اوضفر مهنكل ةيمالك سورد ءاقلإ يف مهتدعاسم (هباحصأو عيبلا يبأ)

 نم ءايحتسا كلذل ادادعتسا ىدبأو حارتقالا لبق دقف عيبرلا يبأ ىوس اعيمج

 سيردتلل يدصتلا ىلع مهردقأو مهأفكأ ناك هلعلو مهلضفب اارتعاو هخويش

 فغش لكب هلوح ذيمالتلا عمتجا ذئنيح .هئالمز نم دحأ همدقتي مل كلذلو

 )١( .م .ن رظنا ١٩٢/١.

 )٢( خئاشملا تاقبط :ينيجرتلا رظنا ٦١ ريشلا :يخامشلا :اهتمجرت رظناو ٦٨/٦.



 ةساردلا مسق .."
 :ح

 الو "ةفزنز لابج ىلإ مهنع لحر نأ ىلإ لاحلا هذه ىلع اولظو مامتهاو

 مهتأ ركذت ةيخيراتلا تاياورلا نأ ريغ كلانه اهوضق يتلا ةينمزلا ةذملا يردن

 ملعلل ىربك ةقلح تميقأ ثيح عيبلا دلب ۔ تسلومت ىلإ ذئدعب اوهجوت
 .(ةتانزو ةياملو ةفزنز) ىقش لئابق نم ذيمالتلا نم رفاو ددع اهيف عمجت

 تسلومت نأ كلذ رارقتسالا ىلع مهدعاست مل ةينمألا فورظلا نكل

 اوناكو ايقيرفإ ىلإ سلبارط نم مهرورم دنع لاله ينب بارعأ قيرط تناك
 لابجو ةيامل يف قرفتلا ىلإ ذيمالتلا رطضا كلذل مهيقالي نم لك نوزفتسي

 نم اوعمتجا مث .ءايركز يبأ نبا سنوي مساقلا يبأ مهخيش نم رمأب ةفزنز
 يف اورقتسا ثيح "!نلع ينب ةعلق عيبلا وبأ مهب دصقف ةفزنز لابجب ديدج

 ميسقت ىلإ عيبرلا وبأ رطضاف راغلا صغ نأ ىلإ ةبلطلا مهيلع دفاوتو راغ

 "بوانتلاب هسورد امهيلع يقلي نيجوف ىلع هتبلط

 ايلاطسقب ارورم '‘فوسأب مهباحصأ ةرايزب اوماق ه٩٤٤ ةنس يفو

 ىلإ اهنمو "نيساست ىلإ امهنمو ""هنالغو ىلإ اوراس مث "هرارطنقو

 وأ ةفزنز دالب ىرق نيب نم ركذ .ةيسنوتلا دالبلا يقرش بونج ةيضابإ ةيربرب ةليبق :ةفزنز )١(
 ةساردو قيقحت :نسح دمحم رظنا .يلع ينب ةعلق يرجهلا سماخلا نرقلا يف ةفزنز لبج

 ٥٤٣. ص يخامشلل ريسلا باتك

 سماخلا نرقلا يف رماع .يسنوتلا رطقلا يقرش بونج لبجلا يف تسلومتو ةفزنز نيب عقت )٢(

 .١٥٥ص م ن رظنا يرجهلا

 .خئاشملا تاقبط :ينيجرلا :رظنا )٣(
 :نسح دمحم رظنا .ديرجلا يبرغ بونج يرئازجلا رطقلا نم يقرشلا بونجلا يف عقت (٤)

 ٥٤٥. : :ىخامشلل ريشلا باتكل ةساردو قيقحت

 )٥( ص .م .ن رظنا .هتاول نم مسق هنكسي نيجرد يقرش ديرجلا يف دلب ٥٥٢.

 )٦( ص م رظنا .غيرأ يداو يف ةحاوو دلب يه ٥٢٤.

 يبأل ةريشلا باتكل هقيقحت يف بويأ نمحزلا دبع رظنا .رئازجلاب اًيلاح ترقوت راوجب عقت )٧(
 ٩. عت ٢٧٢ ص ءايركز

  



 ةنو زخمل ا فحتلا ب اتك

 :ءايركز وبأ لاق ادوهشم الابقتسا اهلوح نمو اهلهأ مهلبقتسا دقو نالجراو
 لاق ىتح ةبيجع ةميظع ةدعب نالجراو لزانم نم مهيلي نم مهاقلت كلذكو»

 .'"«اهريغ يف الو ةجاهنص يف ةعلا هذه لثم رأ مل مهنم لئاق

 ىلإ هذيمالتو عيبلا وبأ داع "ةلماك ةنس تقرغتسا ةليوط ةلوج دعبو

 عيبلا يبأ لايتغا ديري "ليقع نب راجنم مجاه نأ ىلإ اهب اوثكمو تسلومت

 فوخ يف مهو هباحصأ عم هيف لزنف "ه«نيتوت» هل لاقي عضوم ىلإ رفف

 "هحارجب ارقأتم يفوت ىتح بعرو

 كلذ لبق اهأ هجرخت دعب تناك امنإ تالحرلا هذه مظعم نأ ظحالملاو

 لمتحملا نمف ركب نب دمحم هللا دبع يبأ هذاتسأل امزالم ناك هتأ انركذ دقف

 فيرعتلا دنع اهيلإ انرشأ نأ قبس يتلا هتالحر لج يف هل اقفارم نوكي نأ
 د )٦ .

 هورصاعمو هؤاقدصأ ٥(

 دقف ينايسولا ريخلا نب نسكام دممحم وبأ وه هئاقدصأ رهشأ نإ -أ

 هتمدخ يف ادهج ولأي الو نيمات ءافوو صالخإب هلماعيو اريثك هبحي ناك

 )١( :ةريشلا :ءايركز وبأ ٢٨٦.

 ةنس تسلومت ىلإ مهتدوع دنع تاركبلاب اورمو ه٩٤٤ ةنس تسلومت نم اوجرخ مهتأ كلذ )٢(

 ٣٨٦ :م ن رظنا ه٠٥٤

 .ةمجرت ىلع رثعن مل )٢(
 .رابآ اهانعمو تسلومت برق ةيسنوتلا دالبلا يقرش بونج لبجلا يف ءام نويع هيف عضوم ()

 ٥٣٤. ص يخامشلل ريشلا باتكل هقيقحت يف نسح دمحم رظنا

 )٥( :ةريشلا :ءايركز وبأ رظنا ٢٨٢۔ ٢٨٨. .

 ةلاقمب هذاتسأل عيبلا يبأ ةمزالم ىلع انللدتسا دقو ثحبلا اذه نم قبس ام رظنا )٦(

 .هلاخ ةنبا



 ةساردل ٣ 1١ . ف

 ح >

 عباتيو بتكلا هيلع أرقي هتاعلاطم يف هل امزالم ناك "هحلاصم ةاعارمو

 سفن هلدابي نسكام ناكو .ةلأسم ةلأسم هيلع اهضرعيف لئاسملا هعم

 اراهظإ اس هنم رغصأ هنوك مغر ةلوؤخلاب هوعدي راص هتأ ح ىلإ روعشلا

 .مارتحالاو ةبحملل

 امهكاكتحا ةذش ىلع لدت ةفيرط ةصق امهنع ينيجرتلا ىور دقلو

 يلصي نسكام ناكو اسكاشت ىتح اموي اعزانت امهتأ كلذ امهضعبب
 هتاف هللا كافاع هب لص هبحاص هل لاقف هعزن دارأف عيبلا يبأل بوثب

 حماستلاو بولقلا ءافص ىلع اذه نم لدأ الو "ءيش يسفن يف سيل

 .ءاقدصألا نيب

 هاري نم َلك نامزلا بيجاعأ نم ناك هنآ عيبلا وبأ هنع ركذ دقلو

 نوبيعي ام اريثك هبارتأ نأ ريغ هظفح ةعرسو هتعاربو هئاكذ طرفل شهدني
 مهذاتسأ ىلع انايحأ نوحرتقي مهتأ ح ىلإ هبضغ ةعرسو همالك ةدح هيلع

 ةي هللا لوسر نأ اوملعت ملأ» :الئاق مهنم كلذ ىبأي هنكل ةقلحلا نم هدرط
 ةلالد اذه يفو '«هبلق يف ةرازغل لاقف نمؤملا يف ةقخلا نوكت مل هل ليق

 لان لعفلابو رهازلا هلبقتسمب مهلامآ قلعتو هل هخويش ريدقت ةدش ىلع

 ميتيب بجعأف» :ينيجرلا لوقي ملعلا يف ةعيفزلا ةلزنملاو ةيلاعلا ةبترملا
 ."تقو عرسأ يف ةياغلا هذه ىلإ يهتني رصبلا فوفكم ميدع

. 

1 

 ينيجرلا رظنا .هرصب نادقفل ارظن همدخيو همزالي نم ىلإ ةجاح يف نسكام نأ كلذ ()
 ٤٣٠/٢. خئاشملا تاقبط

 )٢( :م رظنا ٤٣١/٦.

 .م .ن رظنا )٣(

 )٤( :برغملا يف خئاشملا تاقبط :ينيجرذلا رظنا !٤٣٠/٦.

 )٥( م ن رظنا !/٤٣١.

  



 ٢٥ ج. و ب ةنوزخملا فحتلا باتك

 "ص

 ةيملعلا روصعلا ىقرأ نم سماخلا نرقلا نإ :هل نورصاعملا ءاملعلا - ب

 ءالؤه نمو مهتاقلحو مهتاكرحت يف اوطشنو ءاملعلا رثك دقف ةيضابإلا دنع
 وبأو ىيحي نب ةلاصمو لدعي نب بوقعيو يغاوزلا هللا دبع نب ورمع ءاملعلا
 دمحم وبأو ريمألا نب هللا دبع دمحم وبأو نيردوس نب دمحم هللا دبع

 ."يدهم نب سالفسراو

 دواد ناميلس وبأ لالجإ اميأ مهلجي عيبلا وبأ ناك نيذلا ءاملعلا نمو
 خئاشملا نم ةلمج نأ ينيجرتلا ركذي ...ه٢٦٤ ةنس يقوتملا فسوي يبأ نبا

 دواد ةافو ربخ مهغلب امل (امهريغو روصنم نب يلعو فسوي نب ميهاربإ)

 هتبطاخم ىلع ہسجي مهتأ اوجانتف» ربخلاب عيبلا يبأ ةمداصم نم اوجزرحت

 قاحسإ وبأ اندف ملع هدنع مذقتي مل اذإ ةعور هيلع اولخدي نأ اوشخو كلذب

 لاقف ةفزنز ينب نم لجرل سرف ىلع بكار ذئنيح خيشلاو فسوي نب ميهاربإ
 ىلع لزن عمس املف ...هيف ةبيصملا يف كرجآو خيشلا يف كازع هلا نسحأ هل

 .'"«نوعجار هيلإ انإو هلل انإ لاقف سرفلا

 :هتاقو ٦(

 عيبلا وبأ زف تسلومت ىلع مجه امل ليقع نب راجنم نأ انيب نأ قبس دقل

 حرجو هتوسك تعزنف عيبلا وبأ نيهأ كلانهو هب مهقحلف راغ ىلإ هباحصأو

 يوت ىتح هيف لزنف «نيتوت» هل لاقي عضوم ىلإ هذيمالت ةبحصب لقتنا مث

 هنأ ۔ ةبرج يف ةيضابإلا خرؤم - بوقعي نب ملاس ركذيو .'""ه١٧٤ ةنس كلذو

 ءاقدصألاو ذيمالتلا نزح يقوت املو ةيرئازجلا ةلقرو ةنيدمب هربق دهاش

 )١( م ن رظنا ١٨٥١ _ ١٩٤.

 (٢) م ن رظنا ٤٠٣/٢.

 )٣٢( ريسلا :يخامشلا رظنا ٨٦٢/٢.



 ةسا ردلا مسق

 : ..ك ٢٦

 كلذ يف ةغلابملا ىلع مهمال ء ءاملعلا ضعب نأ دح ىلإ هيلع مهؤاكب ذتشاو

 اونوك» :الئاق هنع هوذخأ ام ىلع ةظفاحملاب نوكي امنإ هل ءافولا نأ مهل انيبم

 همّلسيل ارانيد هاطعأ لجر ةنامأل ايفو "ميهاربإ نبا ميهاربإ ناك امك هل ءايفوأ

 الو (هينيع يأ) ناتاه طقست :هل لاقف هطوقس نم هرذح نأ دعب هريغ ىلإ

 ")«هاممع اي (رانيذلا يأ) طقسي

  

 :هرثآمو هتافص ٧(

 رهاظم نمو .ءافج هعمسي الو دحأ ةئطختب لجعي ال اًئيرتم اًئيصر ناك

 بجوي ال ضئارفلاب لمعلا نأب يتفي '"'رذي نب بوقعي ابأ ةرم عمس هنأ كلذ
 يبأ هذاتسأ فقوم ضرعب ىفتكا لب همداصي ملو هضراعي ملف اهب ملعلا

 .‘سزدملل ريدقتو بدأ لكب كلذو ركب نب دمحم هللا دبع

 ينيجرتلا ىكح .ةروثأم تامارك بحاصو ىوقتو عرو اذ ناك هنأ امك

 مهئاملعب ن نيئزهتسملاو ةيبهولل نيقاذلا دحأ ىلع ة هزم اعد هنأ عيبلا يبأ نع

 .هتايحب ىدوأ ديدش عجوب بيصأف

 تفي ال مهب ءانتعالا ديدش هذيمالتل ةبحصلا ريثك ناك هنأ هلاصخ نمو

 ةعومجم نأ ىنيجرتلا ركذي .لاحرتلاو لحلا يف ريخلاب مهيصويو مهحصني

 تازاجإ يف مهنادلب ىلإ نيدئاع نيرفاسم ةزم اوجرخ عيبلا يبأ ذيمالت نم
 مكاتإف مكلزانم هللا ءاش نإ متلصو اذإف مالشلاب اوضما» :الئاق مهعيدوتل فقوف

 )١( ريشلا :يخامشلا رظنا ٢!/٨٦٢.

 )٢( برغملاب خئاشملا تاقبط :ينيجرلا ؟/٤٢٨} ٤٢٩.

 )٣( .هتمجرت دجأ مل

 )٤( برغملاب خئاشملا تاقبط :ينيجرلا رظنا ٤٢٨/٢.

 )٥( ن م رظنا ٤٢٥/٢} ٤٢٦.

  

 



 ٢٧ هه ةنوزخملا فحتلا باتك
..+ 

 دب الف اهربدتسا نمو هتقرغأ اهلبقتسا نم نإف مكهوجوب اهولبقتست نأ اينذلاو

 مكاتإو ركذلا سلاجم ظفحو روازتلاو ةحيصتلاو ةفلألاب مكيلعو هنم ذخأت نأ

 .'«مالسلاو مكتوعد لهأ نم مكيلع دري نميف ريصقتلاو سانلا رومأو

 ثالث هذيمالت نيب يرجي ىتح ملع سلجم نم موقي الأ هتداع نم ناكو
 باعيتسا ىدم رابتخا اهنم ضرغلاو ةيفاقث ةارابم لكش يف مقت "لئاسم
 سفانتلاو ةعجارملاو بيقنتلاو ثحبلا ىلع مهتيبرتو مهمئازع شو ةبلظلا
 .ريخلا يف

 هللاب ذوعن» :لوقي سلجم لك نم همايق دنع ناك هتأ اضيأ هنع رثؤي اممو

 روحل ١ نمو داهتجال ١ دعب كرتل ١ نمو مهتئطختو نيملسمل ١ يأر نيوهت نم

 .'"«لعفلا حيبقتو لوقلا نيسحت نمو يتأي ام مذ نمو روكلا دعب

 هتافثؤم ٨(

 ءاملع دنع ةناكملا هذه هل تناكو عيبلا يبأ لاصخ يه هذه تناك اذإ

 يضابإلا ثارتلل ةبسنلاب اهتميق امو ؟راثآ نم كرت اذامف هذيمالتو هرصع
 .؟ةماع ةيمالسإلا ةفاقتلاو ةصاخ

 ةثالث كرت عيبلا ابأ أ نيبتن تاقبطلاو ريسلا بتكل انعتتت لالخ نم انتإ

 (ثحبلا اذه يف هصن ضرعنس يلا وهو) ةنوزخملا فحتلا :يهو تافلؤم

 يف باب» :ناونع تحت دحاو باب ىلع لمتشي باتك وهو) ةريشلا باتكو
 .ريخلاب فيرعتلاو لئاضفلا باتكو («ملعتملاو ملاعلا بادآو ملعلا بلط

 (١) م ن ٢/ ٤٢٦. ٤٢٧.

 (٢) :ريشلا :ينايسولا رظنا ٩٣.

 (٣) برغملاب خئاشملا تاقبط :ينيجرتلا ٤٧٩/٢.

  



 ةساردلا مسق

 :. .ك ٦٨ _ ے

 ةيضابإلا ءاملع نيب نيلوادتمو نيدوجوم نالازي الف نالزألا ناباتكلا امأ

 هركذ ام ىوس ءيش هنع فرعي الف ريخألا باتكلا امأو .ىناتلا باتكلا ةضاخ

 ةبراغملاو ةقراشملا ةيضابإلا بتك نم ةلمج اهيف ىصحأ ةلاسر يف يداربلا

 .")هناونع ركذ ىلع دري مل هتأ ريغ

 ةريزغ ةيملع ةدام نم هيف امل عزانم الب هتافلؤم رهشأ وه لألا باتكلاو

 هتلزنمو هفيلأت ببس نايبو هليلحت ىلإ دوعنسو هلوصأو هقفلاو ديحوتلا يف

 صوصخلا هجو ىلع نيذلا لوصأ بتك رئاس نيب
 هل ةريسلا باتك نإف هتافلؤم رهشأ وه فحتلا باتك أ انرزق دق انك اذإو

 يف ملعملاو ملعلا بلاطل اروتسد دعي نأ نكمي لب اهب ناهتسي ال ةيمهأ اضيأ
 تايلوؤسملاو تابجاولاب ةيعوتو ظعاومو تاداشرإ نم هيف امل تقولا سفن
 هنيب قرفلا امو هتاعوضوم مهأ يه امف ليلحتلاو ةسارذلاب اريدج ناك كلذلو

 .؟فحتلا باتك نيبو

 يف اهصيخلت نكمي باتكلا اذه يف اهضرع يتلا لئاسملا نإ
 :طاقن سمخ

 لقعلا حيحص غلاب لك ىلع هبوجو هيف نب دقو :ملعلا بلط مكح

 .ةفيرشلا ةيوبنلا ةّئسلاو نآرقلا نم صوصنب كلذ ىلع الدتسم

 عضاوتلاو ربصلاو داهتجالاو صالخإلا يهو :ملعلا بلاط تافص ۔ ب

 ملعملا ىلع ةنوؤملا ةقخو عامتسالا نسحو تمصلاو ملعلاب لمعلاو
 .ملعلل ةياعرلاو ظفحلاو

 هقيلعت يف يلكب نمح زلا دبع نأ امك ٩٤/٢!٦ ةيمالكلا جراوخلا ءارآ :يبلاظلا رامع :رظنا (١)

 فورعملا ةريشلا باتك نيبو هنيب ةقرفتلاب اًحرصم فيلأتلا اذه ىلإ ريشي دعاوقلا باتك ىلع
 ١٤/١. مالسإلا دعاوق :يلاطيجلا :رظنا
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 سانلا دنعو هللا دنع نأشلا عيفر ملاعلا نوكي ال :هتابجاوو ملاعلا ةلزنم - ج

 ريخلا لعف ىلع اصيرح ةرخآلا يف ابغار ،اينآلا يف ادهاز ناك اذإ الإ

 ،اروبص ‘هيلإ سانلا ةجاح ردقب ملعلا رشن يف اداج رشلا نع اديعب

 حيضوت ليبس يف دهجلا لك الذاب مهعم بتأتلا نسح هتبلطب اميطل
 نوكي نأ نود ىلاعت هللا باوث هلك كلذب ايجار مهل اهطيسبتو لئاسملا

 .هنيدب ابَسكتم

 بيلاسألا نم ةلمج رصنعلا اذه يف دع دقف :بلقلا ءايحإ لئاسو ۔ د

 قافنإلاو ءاعلاو ةدابعلاو ركلا اهنم ركذن يحورلا بناجلل ةيوقملا
 .هدعب امو توملا يف ريكفتلاو

 لالحلا بلط ىلإ ةوعذلاو حصانتلاو رواشتلا بوجوك :ةماع ظعاوم _ ه

 نم رذحو عمظلا رصنعلا اذه يف مذ دقلو .سفتلا ىلع دامتعالاو

 رشذت امك ءاسنلا ةسلاجم نم راثكإلاو ينعي ال امب لاغتشالاو ءايلا

 عرولا ةلقو 6ملعلا عايض ببسب مهلاحل ءاتساو هنامز لهأ نم

 ظيلغ ديدش نامز» :الثم لوقي وهف بونذلا ةرثكو بولقلا ةوسقو

 ةكلهلا هيف ترثكو ةاجنلا بابسأ هيف تلقو مظعأو دشأ هلزاونو

 عرولا هيف لقو ملعلا هيف سردناو رزلا هيف لبقأو ريخلا هيف ربدأ
 تدمخو بولقلا تسقو سانلا بولق نم فوخلا هيف بهذو

 الإ بولقلا تسق امو بولقلا تسقو الإ نويعلا تدمخ امو نويعلا

 . ""«بونذلا ترثكو

 تمنو ءاملعلا هيف دجو دق هرصع نأ ىلإ تابقعلاو ليقارعلا مغر قبس اميف انرشأ دقل )١(
 ةيضابإلا اهفرع يتلا ةرهازلا تارتفلا ضعب عم ةنراقملاب امتإ اذه همكحف ملعلا تاقلح

 .ةيمتسرلا ةلولا دهعك

 :ةريشلا :فلخي نب )٢(
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 يفو همجح يف فحتلا باتك نع امامت فلتخي باتكلا اذه 1 ظحالملاو

  

 ""باتكلا اذه فاعضأ ةسمخ هتاحفص قوفت فحتلا باتك نأ كلذ هاوتحم

 هلوصأو هقفلاو ديحوتلاو مالكلا يف ةيملع لئاسمل اليلحت هيف دجن ال اننأ امك

 ةلمجل ماع ضرع درجم وه امتإو - فحتلا باتك ىلإ ةبستلاب نأشلا وه امك

 .اهب ديقتلا ملعتملاو ملاعلا ىلع يتلا بادآلاو قئاقرلا نم

 .۔ قيقحت نود - باتكلا اذه عبط مت دقلو

 ءاقلإ لواحنسف ةنوزخملا فحتلا هباتك امأ ةريسلا باتك ىلإ ةبسنلاب اذه

 .ةدذعتم بناوج نم هيلع ءاوضألا ضعب

 :هناوتع۔أ

 رايتخا نم باتكلا اذهل ةيمستلا هذه تناك له ةقيقحلا يف يردن ال انتإ

 .دعب اميف هيلإ دنسأ هتأ مأ هذيمالت عضو نم مأ هسفن فلؤملا

 ريغ فّؤملا اذه اركذ دقف هتاقبطو ىنيجرتلاو هريس يف ءايركز وبأ اتنأ

 ."هناونع ايمسي مل امهتأ

 امنيب '"«ةنوصملا رهاوجلاو ةنوزخملا فحتلا» هامس دقف يداربلا امأو

 .')«لوصألا ىف فحتملا باتك» هيلع قلطي يخامشلا

 عم ةحفص ١٩ ىلع يوتحي ةريشلا باتك امنيب ةحفص ١١٠ ىلع لمتشي فحتلا باتكف )١(
 .سايقلاو مجحلا يف ةفلتخم تاحفصلا نأ ةظحالملا

 0١٩٤/١ ١٩٥. تاقبظلا :ىنيجرتلا رظناو ٢٨٥ :ةمئألا رابخأو ةريسلا :ءايركز وبأ رظنا )٢(

 ةبتكملا خ اهرخآو اهلوأ ةصقان ةخسنلاو هجو ١٥ ةقرو قداصلا ثحبلا :يداربلا رظنا )٣٢(

 .ةينورابلا

 )٤( ريسلا :يخاممشلا رظنا ٨٢/٢.
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 عامجإ يف ةنوزخملا فحتلا» ناونعب يه انيديأ نيب يتلا ةخسنلاو

 اذهب باتكلا ركذ نم نيخزؤملا نم دجن ملو «اهيناعمو ةيعرشلا لوصألا

 اذهل حيحصلا ناونعلا نأ وه يماتلا ةفيلخ ورمع هحجري يذلاو ناونعلا

 ركذي مل هتأ ريغ قداصلا ثحبلا هباتك يف يداربلا هتبثأ ام وه "باتكلا

 عضو نم سيل ناونعلا نأ وه صتلا ىلع بلغي يذلاو حيجرتلا ببس

 لاقي :هلوقب ىفتكا ريخألا نأل ءايركز يبأ دعب ثدح امتإو هسفن فتؤملا

 ولف ٨' زنانلا (ىنالا ءزجلا يأ) يناتللو لزألا (لألا ءزجلا يأ) امهدحأل

 .هركذل همساب ذئتقو افورعم ناك

 ۔ تفلتخا نإو ۔ غيصلا نإف هرصعو ناونعلا عضاو نع رظتلا عطقبو

 باتكلا يف امع ريبعت يهو «ةفاحتلا» ةفص يف وأ «فحتلا» ةملك يف كرتشت

 ردني ملعلا بلاط ىلإ ةبسنلاب ةنيمث رهاوج دعت ةميق تامولعمو راكفأ نم
 فحتأ يتلا يه ةميقلا تامولعملا هذهو بتكلا نم هريغ يف اهلثم دوجو

 .""اهب مهصخو هذيمالت فلؤملا اهب

 اذهب ةريثك بتك تفرع امنإو باتكلا اذهب ةصاخ تسيل ةيمستلا هذهو

 هنأش قلع زاربإو باتكلا ةلزنم نم عفزلا اهب داري اهلكو اًئيدحو اميدق ناونعلا

 .باتكلاب زازتعالا رهاظم نم رهظم وهو

 ةيزيلجنإلا ةغللاب ةرداصلا ةيماسلا تاسارآلا ةلجمب هل لاقم يف يمانلا ةفيلخ ورمع رظنا )١(

 ٧٣. ص 5١ ١٩٧٠ مقر 7 ٥

 )٢( :ةمئألا رابخأو ةريسلا :ءايركز وبأ ٢٨٨.

 وهو ائاحتإ هفحتأ ءيشلاب لجزلا تفحتأ :ف ح ت» ةدام ديرد نبال ةغللا ةرهمج يف ءاج )٢(

 ةفحتلاو «4فحت» ةدام روظنم نبال برعلا ناسل يفو .هب هصخي وأ ءيشلاب طبضت نأ

 .فطّلاو ربلا نم لجرلا هب تفحتأ ام



 ۔ ب

 م 2ِ

 ا نا

 ةساردلا ٣
 ر مسع ک ع ٢

 ه٥٩ه
 ر 37

 :هفلؤم ىلإ باتكلا ةبسن ةّخص

 هفلؤملا ىلإ نيخرؤملا برقأ وهو ينالجراولا ءايركز وبأ تبثأ دقل

 ")يناملا يناللو لوألا امهدحأل لاقي رتفد يف اباتك عضو عيبلا اب

 هنم ءزج ىلع اوعلطا يخامشلاو يداربلاو 'ينيجرتلا نم الك نأ امك

 يف يتازملا فلخي نب ناميلس عيبلا يبأ خيشلا باتكو» :يداربلا لوقيف

 يناتلا ىلع تفقو هقفلا لوصأ يفو مالكلا ملع يف يناتلاو لألا نيدلجم
 .() «لؤألا ىلع فقأ ملو

(١( 

(٣) 

(٦١) 

 وه انيديأ نيب يذلا باتكلا اذه رأ ىلع اليلد موقي ال هدحو كلذ نأ ريغ

 وهف (٠٠٥۔_٠٥٤) ةرشاعلا ةقبطلا ءاملع نم ينالجراولا ركب يبأ نبا ىيحي ءايركز وبأ وه

 تاقبط :ينيجرتلا رظنا هتافو ىتح هتريس ىور هتأل هدعب يوت هنكل فّلؤملل رصاعم

 ٤٤٨/٢. برغملاب خئاشملا

 ٢٨٨ :ةمئألا رابخأو ةريشلا :ءايركز وبأ رظنا

 (ه٠٧٦ ت) ينيجرتلا ديعس نب دمحأ ساتعلا وبأ وه ينيجرلاو ١٩٤/١ تاقبطلا هباتك رظنا

 لهس يبأ نع ملعلا ذخأ يسنوتلا ديرجلاب ةطفن ةقطنم ليصأ .حافكو ملع ةرسأ نم

 يف برغملاب خئاشملا تاقبط باتك هبتك رهشأ نالجراو ءاملع دحأ ميهاربإ نب ىيحي
 .ك/١ برغملاب خئاشملا تاقبط باتك ةمدقم يف يالط ميهاربإ رظنا .نيأزج

 خزؤم (م٠١٨/٧٠٤١ ت) يداربلا ميهاربإ نب مساقلا وبأ وه يداربلا 0٢١٩ ٢٠. رهاوجلا هباتك رظنا

 ثحبلا»و «تاقبظلا باتك هب لخأ ام مامتإ يف ةاقتنملا رهاوجلا» هبتك رهشأ .ةيضابإلا ءاملع نم

 ١٧١/٥. مالعألا :يلكرزلا رظنا «فاصنإلاو لدعلا باتك رارسأو قئاقح نع فاشكتسالاو قداصلا
 ردبب بقل (ه٨٢٩ ت) يخامشلا دحاولا دبع نب ديعس نامثع يبأ نب دمحأ سالا وبأ
 حون نبا حلاص فيفع يبأ نع ملعلا ذخأ يخاملا هب ديرأ ردبلا قلطأ اذإو نيآلا

 ميهاربإ نب رماع نب ىيحي ءايركز وبأو دمحم نب سنوي نع مث ايبيلب ةسوفن نم يتريمدنتلا
 «فاصنإلاو لدعلا رصتخم» «ةتضابإلا ءاملع مجارت يف (ط) ريشلا» هفيلآت نم امهريغو

 باتك ةمّذقم :يبايشلا دوعس نب دمحأ رظنا (خ) «فاصنإلاو لدعلا رصتخم حرش» (ط)
 .لوالا ءزجلا يخامشلل ريشلا

 رامع قيقحت ،رامع يبأل زجوملا باتكب ةقحلم ةيضابإلا بتك دييقت يف ةلاسر :يداربلا
 ٢٨٩/٢. يبلاطلا
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 "ص

 كلذل .نوخزؤملا ءالؤه هنع ثذحتي يذلا وهو عيبلا وبأ هفلأ يذلا هسفن

 .هبحاصل باتكلا ةبسن ةدكؤم ىرخأ نيهارب نع ثحبلا انيلع امازل ناك

 يبأ نع اهلقن ةلماك تارقف دجي "ناهربلاو ليلذلا باتكل عبتتملا نإ

 وه امك هصنب الماك بابلا دروي انايحأ هتإ لب "اهيلع قلعو اهحرش مث عيبلا
 لوق درون نحنو» :لوقي وهف «هلهج سانلا عسي ال ام» بابل ةبسنلاب لاحلا

 ال ام باب يف لاق هلهج عسي ال اميف فلخي نب ناميلس عيبلا يبأ خيشلا
 ناك ارح هلقع ةحصو هغولب دنع غلاب لك ىلع بجي اممو هلهج سانلا عسي

 يف عرشي مث هلمكأب بابلا لقن يف يضميو «...ىثنأ وأ ناك اركذ اذبع وأ
 )٣)۔ ۔.. - .. ٠
 . هرم لدعب هرم هحرس

 تالاهجلا باتك يف (هذيمالت رهشأ نم وهو) ىسيع نب نيروغبت نأ امك
 فاصنإلاو لدعلا باتك يف 6)ينالجراولاو باتكلا اذهل هحرش يف "رامع ابأو

 ءازجأ ةثالث يف ١٥٧( هت) ينالجراولا ميهاربإ نب فسوي بوقعي وبأ هفلأ يذلا باتكلا وهو )١(

 .نيذلا لوصأ يف لئاسملا نم ةلمج ىلع يوتحيو نيدلجم يف تعبط
 )٢( جم ناهربلاو ليلذلا هباتك لاثملا ليبس ىلع رظنا 0١ ٣٧/٢، ٥٧ ٦١.

 نم ٦٢ص ىلإ ٢٣ ص نمف بابلا حرش امأ ٢٢؟۔٠٢٦/! .جم ناهربلاو ليلذلا :ينالجراولا )٣(

 .ءزجلا سفن

 نم ينيجردلا هع (ه٠٧٥) ينالجراولا يتوانتلا بوقعي يبأ نب يفاكلا دبع راممع وبأ )٤(

 داع مث اًماوعأ اهب يقبف ةسارلل سنوت ىلإ لحر (ه٠٠٦ _ ٠٥٥)رشع ةيناتلا ةقبطلا ءاملع

 حرش باتك» فيلآتلا نم هل لدجلاو قطنملاو مالكلا ءاملع نم ناك نالجراو ىلإ

 رامع قيقحت) ط نيدلجم ىف «زجوملا» .انوقرم لازي الو رماع نب سينو هققح «تالاهجلا

 .«خئاشملا تاقبط ركذ يف ةلاسر» ط .«ضئارفلاو ثيراوملا راصتخا يف باتك» (يبلاظلا

 :ينيجرلا رظناو ٢١١٠. تالاهجلا باتكل هقيقحت ةمقم يف رماع نب سينو رظنا .ط

 ٤٨٥/٢ ٤٩١. برغملاب خئاشملا تاقبط

 يف هقفتو نآرقلا ظفح (ه٠٧٥۔_٠٠٥) ينالجراولا يتاردسلا ميهاربإ نب فسوي بوقعي وبأ )٥(

 رهشأ نم .ميجنتلاو ثيدحلاو ريسفتلا يف غبنف سلدنألا ىلإ لحر مث نالجراوب نيلا

 = رظنا .ةنتلا مايأ ددع اهتايبأ ةليوط ةيزاجح ةديصق هلو نيأزج يف ناهربلاو ليللا هفيلآت



 ةسا دلا هت
 :. ردلا مسق ..؟ ٤

 تالاؤشلا باتك يف 'يفوشلاو فاصنإلاو لدعلا باتكل هحرش ىف يداربلاو

 ةريبك ةلمج اعيمج اودروأ دق فاصنإلاو لدعلا رصتخم حرش يف يخاتشلاو

 دنع ةددعتم ةلثمأ انركذ دقلو فحتلا باتك يف ةتبثملا عيبلا يبأ راكفأ نم

 ةعطاقلا نيهاربلاب فلؤملل هتبسن تتبث دق باتكلا ناك اذإو "صلل انقيقحت

 تاعوضوملا مهأ يه امو ؟كلذ ناك ىتمو هفيلأتل يسيئزلا عفاذلا امف ملل

 .؟اهيلع لمتشي يتلا

 :باتكلا فيلأت ببس ۔ ج

 نيذلا لوصأ يف ةقلح ةسائر ىلوت عيبلا ابأ نأ ىلإ انرشأ نأ قبس دقل

 يقلي ىضمو نسارهي ينب خياشم ةبغرل ةباجتسا كلذو ةبرج ةريزج يف
 يف هتراهمو ةيملعلا هتءافكب ةبلطلا بجعأ املو هذيمالت ىلع ةيمالكلا هسورد

 ّنكل رمألا لأ عنتماف مالكلا يف لماش باتك فيلأت هيلع اوحرتقا نفلا اذه

 ءايركز وبأ يوري .ةبغرلا هذهل ةباجتسالا ىلإ هعفد كلذ ىلع هذيمالت حاحلإ

 يبأ نطب نم جرختسي هتأ همانم يف ىأر هذيمالت دحأ نأ رامضملا اذه يف ۔

 ريبعتب نيروهشملا دحأ هايؤر نع لأسيف السع نيتءولمم نيتعطق عيبلا

 .'")اهرك هملع هنم ذخؤيس ملاعلا اذه نأب هرشبف سباق ةنيدمب ىؤزلا

 يف ةيضابإلا :رمعم ىيحي ىلع رظناو ٩١٤ _ ٤٩٥. برغملاب خئاشملا تاقبط :ينيجرتلا =

 ٢٣٧. :رئازجلا

 وهو ركب نب دمحأ ساتعلا يبأ نع ملعلا ذخأ ينغراملا يفولا ةفيلخ نب نامثع ورمع وبأ )١(
 نوميم هذيمالت نم ةرشع ةيداحلا ةقبطلا يف ينورابلا ركذ سداشتلا نرقلا ءاملع نم
 رئازجلا يف ةيضابإلا :رمعم ىيحي يلع رظنا .تالاؤسلا باتك فيلآتلا نم هل يصينكنتلا

 ٤٨٥. ۔ ٤٨٣/٢ برغملاب خئاشملا تاقبط :ينيجرلا رظناو ١.

 .باتكلا لماك ىف ةرشتنم هترابعو عيبزلا يبأ راكفأ نإف تالاؤسلا باتك يف اهنم درو ام ةطاخ )٢(

 )٣( :ةمئألا رابخأو ةريسلا :ءايركز وبأ رظنا ٢٨٨/٢٨٧. .

  



 ٤٥ هفو ةنوزخملا فحتلا باتك
 .هيب ب ر

 يلمي ذخأف فيلأتلا يف عرش حارتقالا اذه ذيفنت نم اضانم دجي مل املو

 ةبلطلا ماق ذئنيحو باتكلا مت ىتح لئاسملا نم ةلمج موي َلك يف هذيمالت ىلع

 اهفلؤم ىلع اهضرعو اهبيترت اولوت مث حاولألا نم سوردلا هذه عمجب

 ءانغتسالا ةرورض هل تنيبت ام اهنم طقسأو ابسانم هآر ام اهنم تبثأف اهتعجارمل

 ىف تناكذف اهخاسنتساب رمأ اهحيقنت دعبو . '٧١ءاطخأ نم هل رهظ ام ححصو هنع

 رظتلل !_".ريردوس نب دمحم هللا دبع يبأ ىلع باتكلا ضرع ذئدعبو نيدلجم

 :ينيجرتلا لوقي ادج ةفيفط تاليدعت الإ هيلع لخدي ملف هيلع قيلعتلاو هيف
 كلذ دعب امهضرعو يناتلاو لألا نيدلجم يف اناويد اهلعجو اهخسنتساف ...»

 . ("«نيفرح الإ امهيف دري ملف نيردوس نب هللا لذدبع يبأ ىلع

 :هفيلأت تقو 7

 يف يأ ه٩٤٤ ةنس دعب ناك امنإ باتكلا اذهل عيبزلا يبأ فيلأت نأ ودبي

 ىلإ ريشي ينيجرلا نأ وه كلذ ىلع لدي يذلاو ."ماتلا يلقعلا جضنلا ةرتف

 يف مهتوعد لهأل ةرايزب اوماق ءاملعلا نم ةلمجو هذيمالتو عيبلا ابأ أ

 ةرايزلا هذه دعب ذيمالتلا نأ تبث مث ه٩٤٤ ةنس كلذو 6ةدعتم قطانم

 حصي مل ينيجرتلا ناك نإو لوصألا يف باتك فيلأت مهخيش ىلع اوحرتقا

 لوقي ذإ كلذب ىحوت هترابع نإف باتكلا فيلأت لبق تناك ةرايزلا هذه نأب

 .ن م رظنا )١(

 عيبزلا ابأ رصاع .عرولاب افورعم امامإ ناك ةرجهلل سماخلا نرقلا يف ةيضابإلا ءاملع نم (؟)

 ٧٠/٢. ريسلا :يخامشلا رظنا .فلخي نب ناميلس

 ةطيسبلا ةدايزلا هذه عضوم يردن انسلو 0١٩٤/١{ ١4٥. برغملاب خئاشملا تاقبط :ينيجردلا )٣(

 .كلذ ددحي مل ريسلا باتك نأل

 )٤( قبس اميف هتدالو قيقحت خيرات رظنا .نيسمخلا نس دودح يف ذئتقو هنأل ص٧١ا١.

 .قبس ام رظنا .اهب اورم يتلا قطانملاو اهوراز يتلا قطانملا هتالحر نع انثيدح دنع انركذ دقل )٥(
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 فلؤي نأ عيبرلا يبأ ىلإ اوبغر ذيمالتلا نإ مث» :ةلحلا ليصافتل هتياور دعب
 يه اهسفن ةرابعلا هذه لعلو ...هنع هووريل لوصألا ملع يف اباتك مهل
 انلصوت يذلا جاتنتسالا سفن صالختسا ىلإ يمانلا ةفيلخ ورمع تعد يتلا
 .ه٩٤٤ ةنس دعب ناك باتكلل هفيلأت نأ انيدل حججرتي كلذ ىلع ءانبو "هيلإ

 :باتكلا تايوتحم ۔ ه

 ديحوتلا يف اباب نيرشعو ةسمخ ىلع المتشم هباتك فلؤملا لعج دقل
 ريرحت وه فيلأتلا اذه نم تاذلاب دوصقملا نأ ريغ هلوصأو هقفلاو مالكلاو
 كلذ يف ببتلاو ‘"ةليلق هلوصأو هقينلا اياضق تناك كلذلو مالكلا لئاسم

 هعورفو هقفلاب هماملإ مدع ينعي ال اذهو مالكلا ناديم يف هصصخت ىلإ عجار

 يف قممعت ىتح ملعلا ةقلحل ردصت ام عيبرلا ابأ نأ تبثي ينيجرلا نإ لب

 (;هنم ارفاو ابيصن ذخأو هقفلا

 لئاسملا مهأ ىلإ ريشن انتإف "ثةيلوصألاو ةيهقفلا تاعوضوملا ةلق مغرو
 :هلوانت ام زربأ نإف هقفلا لوصأ لاجم ىف امأ .اهل ضرعت ىتلا

 عبازلا بابلا ةلأسملا هذهل صصخ دقو :فيلكتلاو مازلإلاو يهنلاو رمألا -
 راشأو هماسقأو رمألا ىنعم ضرع امك هطورش نيبو فيلكتلا هيف فرعف
 له ء ءيشلا نع يهلاو هدض نع يهن وه له ء ءيشلاب رمألا ةلأسم ىلإ

 ٥. دضب رم ا وه

 )١( برغملاب خئاشملا تاقبط : :ينيجرذلا ١٩٤/١.

 (٢) ص (ةحورطألا) يضابإلا ركفلا روطت :يمالا ةفيلخ ورمع رظنا ٢٨٩.

 )٣( .مالكلاو ديحوتلا اياضق عم ةنراقملاب كلذو .

 )٤( :برغملاب خئاشملا تاقبط :ينيجرآلا رظنا ١٩٤/١.

 .هقفلا لوصأ يف يأ )٥(
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 ةلأسملا هذه دروأ دقو يألاو ةنسلاو نآرقلا ةثالث ىهو عيرشتلا رداصم

 نيلا هيلع ءاج هجو مك لاق نإف» :لاقف سماخلا بابلا ماتخ يف لامجإب

 ليزنتلا ركنأ نمو نيملسملا يأرو ةنسلاو ليزنتلا هجوأ ةثالث ىلع لقف

 هذه ليصفت ىلإ ضرعتي ملو .'»«رفاك وهف نيملسملا يأرو ةنسلاو

 نم اهيف ام ىلإ ةراشإو ةّئُسلا ماسقأل نايب نم هركذ ام ىوس رداصملا

 )٢( رخآ عضوم يف هنكل صاخو ماعو خو سنم و خسانو هباشتم تمو مكحم

 بوجو ىلع اًحلمو دهتجمل . ١ طورش ىلع اًرَكرم '"داهتجالا ةيضق دروي

 .احوتفم داهتجالا باب ءاقبإ

 ةعزنلا هيلع رطيست ام ابلاغ تاعوضوملا هذهل هلوانت دنع هتأ ظحالملاو

 يهو هلل لاعفأ اهتأ نيبي فيلكتلاو مازلإلاو يهنلاو رمألا ةلأسم يفف ةيمالكلا

 دنعو دحأ نم ال هقلخ» :لوقيف «اذهب هللا رمأ» انلوق ىنعم رشفيو هنم لدع

 ىلع ليللاو لقعلا ةينامسج تابثإ ةلأسم ىلع زكري فيلكتلا طورشل هضرعت

 .«لقاعلا لقع

 تاليلحتلا نم هباتك ولخ مغرو ايدئاقع اضرع لئاسملا هذهل هضرع مغرو

 الالدتساو هفقاومل اليلحتو ةيلوصألا هئارآل اراثآ دجن انتإف ةقيقذلا ةيلوصألا

 هذه ضعب دمتعا دق الثم ينالجراولاف .ةقحاللا هقفلا لوصأ بتك يف اهيلع

 كىخامشلاو يداربلا نم لك برتلا اذه ىلع راس مث اهضعب شقانو ءارآلا

 )١( :فحتلا :فلخي نب ناميلس عيبلا وبأ ١٦١.

 داهتجا يف سانلا فالتخا باب :ناونع تحت رشع ثلاتلا بابلا يف ةلأسملا هذه دروأ )٢(

 هنود هتمأ هب تصتخا امو ةلي يبنلا هب صتخا ام ضعب ىلإ بابلا اذه يف راشأ امك يأرلا

 .طوطخملا نم ٣٢ \١٢٣ص رظنا

 زيكرتلا ةيمهأ ىلإ ةراشإ اباب هل صصخي هتكل يأزلا ماسقأ نم امسق داهتجالا ناك نإو ()

 .هيلع
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 ةلق ىلع نييلوصألا رداصم نم اردصم فحتلا باتك دعي نأ نكمي كلذبو

 .نفلا اذه يف هتاليلحتو ةلئاسم

 ةريثك ةيهقف لئاسم دجن انتإف هقفلل ةبسنلاب امأ هقفلا لوصأل ةبستلاب اذه

 .يأرلا داهتجا يف سانلا فالتخا باب ةظاخ باوبألا نم ددع يف ةثوثبم

 ام ًابلاغ باتكلا اذه يف اهدروأ يتلا ةيهقفلا ماكحألا ةلمج نأ ظحالملاو

 ضرعب ىفتكا امنإو ءاهقفلا نيب فالتخالا وأ لالدتسالا نع ةدرجم نوكت

 .هيدل ىنبتملا يأزلا

 ام اهنمو "امهماكحأو ةالصلاو ةراهظلاب قلعتي ام اهنم ماكحألا هذهو

 .'"تاروظحم نم اهتفلاخم ىلع بترتي امو "ةماعلا بادآلاب لصتم وه

 ديبعلاو باحصألاو ناريجلاو ماحرألاو نيدلاولا قوقح ىلإ ضزعت امك
 .اةمذلا لهأو

 (لوهجملا مارحلا يف سانلا فالتخا باب) رشع يداحلا بابلا رخاوأ يفو
 .0)تابوقعلا ماكحأ ضعب ىلإ راشأ

 يف قمعتي مل هبحاص نإف هلوصأو هقفلا ةساردل فلؤي مل باتكلا نأ امبو

 ةبسنلاب امأو لسغلاو ءوضولاو ءاجنتسالا نم لك مكح ضرع دقف ةراهظلل ةبسنلاب امأ )١(
 ىلع ةرلاو اهبوجو ىلع لالدتسالاو ةعمجلا ةالص ةيضقب صخأ ةفصب متها دقف ةالصلل
 ماكحأ ضعبل ةبستلابو طوطخملا اذه نم ٠٤ص رظنا .روجلا ةقئأ ءارو اهئادأ يعنام
 .طوطخملا اذه نم ٢١٦ص رظنا ةراهظلا

 نم كلذب لصتي امو اهيلإ رظتلاو ةروعلا ءادبإو ةأرملا روفس ةمرحو هرو ماللا ءاقلإك )٢(
 .طوطخملا نم ٣٣، 0٦٣ ٢٢0ص رظنا تايئزج

 .طاوتلاو انزلاك )٣(

 .طوطخملا نم 0٣٢ ٣٤ :فحتلا :عيبرلا وبأ رظنا )٤(
 .طوطخملا نم 0٦٧ ٢٨ :فحتلا :عيبرلا وبأ رظنا )٥(
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 .ب

 لئاسم ريرحت باتكلا فيلأت نم دصقلا ناك املو .تاعوضوملا هذه ليلحت

 نم ةديقعلا اياضق فلتخم عبتت يف ادهج لأي مل فلؤملا نإف نيذلا لوصأ

 .مهججح ةشقانمو نيفلاخملا ىلع درلاو لالدتسالاو ليلحتلا ثيح

 لئاسمل '"باتكلا (عبر) ثلث نم برقي ام صصخ لب كلذب فتكي ملو

 .شاوحلاو نوكسلاو تاكرحلاو ضارعألاو رهاوجلاك ةفرص ةيمالك

 مامتهالا اذه لك فلؤملا نم تذخأ دق نيذلا لوصأ لئاسم تناك اذإو

 يلقعلا اهيفنصب اياضقلا هذه مهأ يه امف باتكلل يساسألا روحملا اهرابتعاب

 .؟ يمالكلاو

 :طاقنلا نم يلي اميف اهصيخلت نكمي تاعوضوملا هذه نإ

 ."هلهج عسي ال امو عسي ام :ىلوألا ةطقتلا

 بجوأف نيفلكملا ىلع فلؤملا دتش دقف هلهج ساتلا عسي ال اميف اتنأ

 يحيحص اونوكي نأ ةطيرش مهغولب درجمب ةلأسم ةرشع عبس ةفرعم مهيلع
 .دبعلاو رحلا نيب الو ىثنألاو ركذلا نيب كلذ يف قزفي ملو لوقعلا

 :ماسقأ ةثالث هلعج دقف هلهج عسي ام اقأو

 .؟ىلاعت هللا تافص ةفرعمك هب ةجحلا مايق وأ "دورولا ىلإ هلهج عسي ام ۔

 لوصو لبق جحلاو مايصلاو ةالصلاك هتقو ءيجم ىلإ هلهج عسي ام _۔

 .ملعلا مزل لعفلا بجو اذإف اهتاقوأ

 .تاحفصلا نم ١١٠ ىلع إمتشم باتكلا )١(

 .ثحبلا اذه نم يلي اميف ازجوم اليلحت ةلأسملا هذه انللح دقو )٢(
 .لابلا ىلع رطخت نأ يأ نهذلا ىلع ةركفلا دورو دورولاب دوصقملا )٣(
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 ام فراقي وأ بذكلا هللا ىلع درفلا هيف لؤقتي مل ام ادبأ هلهج عسي ام

 ."صاصقلاو ابرلا تايئزجو ثيراوملا ةمسق لثم هللا مرح

 فوقولاو ةوادعلاو ةيالولا :ةينالا ةطقنلا

 يتلا ةيضقلا هذه لوانتل باتكلا نم ثلاتلا بابلا فلؤملا صضخ دقل

 ةيالولا نم الك فرع دقف "ةيضابإلا دنع ةحورطملا اياضقلا مهأ نم ربتعت

 باتكلا نم اهتضيرف ىلع ةلدألاو اهنم لك تابجوم ركذو فوقولاو ةءاربلاو

 اًصاخ امامتها ىلوأو ةءاربلاو ةيالولا ماسقأ مدق مث صوصخلا هجو ىلع

 .ماكحأ نم مهب لصتي امو ("})مهفانصأ فالتخا ىلع لافطألاب

 لكش يف اهدروأ ةريثك ةيئزج لئاسم بابلا اذه يف ضرع امك

 .ةبوجأو ةلئسأ

 ريسفتلاو ةلمجلا :ةثلانلا ةطقنلا

 ةلمجلا يمسق باتكلا اذه نم سماخلا بابلا يف فتؤملا نيب دقل

 حضوأ مث ريسفتلاو ةلمجلا ةيمست للعو ارجوم احرش اهنم مسق لك حرشو
 وه ام هنمو (جحلاو مايصلاو ةالٍصلاك) دودحم وه ام هنم هتلمج يف نيلا نأ

 فيلكت نم ةمكحلا انيبم (نيدلاولا رزبو ،ءاجرلاو فوخلاك) دودحم ريغ
 .ا‘هل دح ال امب دابعلا

 .باتكلا نم نيلؤألا نيبابلا يف ىلوألا ةطقلا هذه فلؤملا ضرع دقل )١(
 .ةيضقلا هذه بناوج فلتخم هيف انللح ةلأسملا هذهل الصف انصصخ دقو )٢(
 ذإ يلاوملاو الافطأ اوناك ذإ ىڵوتملا ديبعو نيرفاكلا لافطأو نيملسملا لافطأ مكح ركذ دق )٣(

 ةكرش اوناك ذإ لافطألا ديبعلاو ةلمجلا لهأ وأ ةيالولا لهأ نم مهقتعأ نم ناكو الافطأ اوناك
 .نيناجملا لافطألاو مالسإلا ىلإ كرشلا نم لخد نم وأ دترملا لافطأو هريغو ىڵلوتملا نيب

 .ةفرعملا ةيرظن لصف يف اضيأ عوضوملا اذه انللح دقل )٤(



 ٥١ ه

 نآرقلا قلخ ةيضقو هللا مالك :ةعبازلا ةطقنلا

 نيروحم لوح رودي باتكلا اذه نم سداسلا بابلا ىف ثيدحلا ناك دقل

 :نيتساسأ

 ريغ اماع افيرعت مالكلا فيرعتب الأ أدب :ىسومل هللا مالك :لألا روحملا _

 ناسلب ناك ىسومل هللا مالك نإ نيلئاقلا ةهبتشملا ىلع ةر مث اقيقد

 نأ وهو مهقفاو نمو ةيضابإلا لوق كلذ لباقم دروأ مث تاوهلو نيتفشو

 هعمس يذلا هللا مالكل هللا ثادحإ ىوس ىنعي ال ىسومل هللا مالك

 :ءاملعلل ةثالث اًڵلاوقأ ددعلا اذه يف لقن دقو . الت ىسوم

 .ىسوم هعمسف عطقملا هنع ماقف عيطقتلا هللا قلخ :لوألا لوقلا

 هعمسف مالكلا هنع ماقف ىتوملا ماسجأ نم امسج هللا رهظأ :يناتلا لوقلا

 .ىسرم

 ىلع ركذلاب هزێم امإو ءايبنألا رئاسك يحوب ىسوم هللا ملك :ثلاتلا لوقلا

 أ لاحلاو هللا ليلخ ميهاربإو هللا حور ىسيع ىمس امك صاصختسالا هجو

 ."هلل اهلك تويبلا نأو هؤاحأ مهنك هللا ءايبنأ أو هلل اهلك حاورألا

 ةث نم نآرقلا قلخ ةلدأ ضرع دقو :نآرقلا قلخ ةيضق :يناتلا روحملا ۔

 ىلإ راشأ بابلا ةياهن ىفو "!ةيلقعلا تاجاتنتسالا نم ةلمج اهنم صلختسا

 لئاقلا ىلع مكحلا ةلأسمك عوضوملا اذهب ةقلعتملا ةيئزجلا لئاسملا ضعب

 ."ضارعألا نم ضرع نآرقلا نأ ىلع لالدتسالا ةيضقو !نآرقلا مدقب

 .طوطخملا نم ١٦١ص فحتلا «مالك وه نايب لكو نايب وه مالكلا» )١(
 طوطخملا نم ٦1!١، ١٧ ص :رظنا )٢(

 .طوطخملا اذه نم ١١ ص :رظنا )٣(

 .كرشلا نود رفكلاب هيلع مكح ()
 .تقولا سفن يف ةدذعتم ةنكمأ يف نآرقلا دوجو يه كلذ يف هتجحو )٥(
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 ملعلاك هتاذ يف هلل ةفص عي نأ خصي ال هتإف ائدحم ""نآرقلا ناك اذإو

 هتاذ يف ملكتم وه لب ملكتم هتأب فصوي ال هنأ ينعي ال اذهو "ةردقلاو

 . '"هالكلا هثادحإ ىنعمب ال هنع سرخلا يفن ىنعمب كلذو هتاذلو هتاذبو

 :رفكلاو ناميإلا :ةسماخلا ةطقتلا

 نم) ةيمالسإلا قرفلا فالتخا الوأ فّلؤملا ضرع لاجملا اذه يفو

 ركذب كلذ فدرأ مث ناميإلا فيرعت يف (ةيرعشأو ةلزتعمو ة ةّيرفصو ةئجرم

 : نم هب هللا رمأ ام لك وه ناميإلا أب لوقت اهتأ نيبف ةبطاق ةيضابإلا فقوم

 سيلو قافن رفك رفاك وه لمعلا عيضو لوقلاب ىتأ نم لكو لمعو لوق

 تبن تبنأو ةمعتلا يلو ىلإ داسفتسالا هنأب رفكلا فرع امك 'ُ{)ملسمب الو كرشمب

 .هعيمجب الإ قحتسي ر ال هتإف ناميإلا فالخب ةدحاو ةلصخب قحتسي هنأ

 اعمج كلذو ناميإلاو مالسإلاو نيذلا نيب فدارتلا فقوم ىبت امك
 .تايآلا نيب

 لهأو نيفلاخملاو نيقفانملا نم َلك ةلماعم ةتفيكل هباتك يف ضعت امك

 .نيذترملاو نيكرشملاو باتكلا

 زاوج نم مهيلع مالسإلا ماكحأ ءارجإ بوجوب حرص دقف 'نوقفانملا امأ

 مهقوقح عيمج مارتحاو مهعم ةالصلاو مهحئابذ لكأو مهتثراومو مهتحكانم

 .ناميإلاب مهتيمستو مهتيالو ءانثتساب

 .روبزلاو ليجنإلاو ةاروتلا كلذك هللا مالك كش الب وهو )١(

 .طوطخملا نم ١ا٧ص رظنا )٢(
 نم نيرشعلا بابلا يف اهدروأ امإو بابلا سفن يف اهدروي مل ةلأسملا هذه نأ ظحالملا )٣(

 ٦٨. ص «بحلا يف باب» باتكلا

 .طوطخملا نم ١٨١ ص رظنا )٤(

 نم قافنلا فيرعت رظنا لمعلا اوعيضو نيتداهشلاب اوتأف مهلوق مهلمع فلاخ نيذلا مهو )٥(
 .ثحبلا اذه
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 ةيداقتعا فقاوم نم هوتبت ام كرت ىلإ نوعدي مهتإف نوفلاخملا امأو

 ةءاربلاو نيلوتملا نم مهعابتأو ةيضابإلا ةمئأ ةيالو ىلإو ةيضابإلل ةفلاخم
 مهتمئأ نم اوئربو مهيف اونعطو ةيضابإلا ةلاقم اوهفسو اوبأ نإف هنم اوئرب امم

 .مهيرارذ يبسو مهلاومأ ةحابإ نود مهئامد كفسو مهلاتق زاج

 ضرعب ىفتكا امتإو اهنأش يف اًحيرص ايأر دبي ملف نيفلاخملا ةداهش اقأو

 ماكحأ يف اهوزاجأ امتإ اهل نيزيجملا نأ اًئيبم ءاملعلا نيب دراولا فالخلا

 ءاملاو دودحلا يف اهوعنمو كلذ هباش امو عويبلاو ةيصخشلا لاوحألا

 .ريفكتلاو ةءاربلاو ةيالولاو

 نيكرشملا مكح مهمكحف اوبأ نإف ةيزجلا مهنم ذخؤتف باتكلا لهأ امأو

 لاجزلا الإ لتقي ال هتأ ريغ لاومألا ةمينغو يرارذلا ىبسو ءاملا ةحابإ يف

 امك هحابأ دقف مهئاسن حاكن امأو .نيملسملا لاتق لع ناعأ نمو نولتاقملا

 دعب اورصأ نإ نولتقي مهتإف نودترملا امأو .ميكحلا ركذلا يف نيبم وه

 ىلإ ةراشإلاب ىفتكا امتإو انيعم ايأر دبي مل مهلاومأ صخي اميفو مهتباتتسا
 ."اهيف ءاملعلا تافالتخا

 ركنملا نع يهتلاو فورعملاب رمألا :ةسداشلا ةطقتلا

 كاذب وهو ةوقلاو ةقاطلا ردقب نيفلكملا ىلع امهبوجو فّؤملا دنأ دقل

 مل نإف هديب هرهغيلف اركنم مكنم ىأر نم» :روهشملا ثيدحلا ىلإ ريشي

 عسوملا وأ ركنملاب رمألا نأ نيب امك ."«هبلقبف عطتسي مل نإف هناسلبف ن عطتسي

 هلهأ نع قسفلاو رفكلا يفان وأ هللا عشو امل قيضملا وأ هللا قيض امل

 امتإو دحاو باب يف فتؤملا اهعمجي مل ةطقنلا هذه يف ةروكذملا لئاسملا أ ظحالملا )١(

 رخآلا ضعبلاو (رفكلاو ناميإلا يف سانلا فالتخا باب) عباتلا بابلا يف اهضعب لوانت

 .اهضعبب اهلاصتال اعم اهاندروأ دقو رشع عباشلا بابلا ىف

 .ثحبلا اذه نم يلي اميف ثيدحلا جيرخت رظنا )٢(

  



 مسح ةس ١ ر دل ا :

 ص ٥
 .+: ٠ _ ه

 لاض كلذ لعف نم لك (رسكدعلا وأ) اريبك ريغصلا لعاج وأ (سكعلا وأ )

 ذع كلذ نم ضيقلا ىلعو .عزانم الب كرشم وهف كرشلاب رمآلا امأ كلاهو

 .'»ديحوت ريغ ةعاط لفاونلا وأ ضئارفلاب رمألا

  

 نيلا كلاسمو ةمامإلا :ةعباسلا ةطقنلا

 نأ اتبثم اهيلع ةردقلا دنع دابعلا ىلع اهبوجو نيب دقف ةمامإلل ةبسنلاب امأ

 دوجوو حالشتلاو لاومألاو لاجزلا ةدع رقوتب نوكت امتإ ةمامإلا ةعاطتسا

 ليصفت نود هقوقحو مامإلا تابجاو نم اًضعب دروأ مث ؟ث "!)لداعلا مامإلا

 وأ حرش ىأ نود اهدرسب ىفتكا دقف نيذلا كلاسم امأ " وأ عوضوملل

 .اهل ليثمت وأ قيلعت

 اهليصفت يف قمعتي ملو اباب ةلأسملا هذهل درفي مل هتأ ظحالملاو

 اهب نيدي يتلا لئاسملا نمض تاێمومعلا هذه دروأ امنإو "!اهليلحتو
 .(ثةي ةيضابإلا

 ‘اهلئاسوو ةفرعملا :ةنمانلا ةطقنلا

 نم ابناج سمي فيرعت وهو ةطاحإلاو كرلا هتأب ملعلا فرع دقل

 دفو ٧6)ميلعتلا هليبسو ديحوتلا ملعلا لؤا أ نيبو ملعلا ةدرفم يناعم

 .«ركنملا نع ىهتلاو فورعملاب رمألا باب» ناونع تحت نمالا بابلا ىف لئاسملا هذه للح دقو )١(

 )٢( .طوطخملا اذه نم ٩٣ص رظنا .

 ةمامإلا بوجو ىلع لدتساف اصاخ امامتها ةلأسملا هذه ىلوأ يذلا الثم رامع يبأل افالخ )٣(

 .راكتلاو ةلزتعملاو تادجتلاو ةيديزلا ىلع ةرو

 .يأرلا داهتجا يف سانلا فالتخا رشع ثلاتلا بابلا يف كلذو )٤(

 ..ةسارذلا مسق يف الصف ةلأسملا هذهل اندرفأ دقو )٥(

 .ثحبلا اذه نم ٤٢ص رظنا )٦(

 .ثحبلا اذه نم ٤٢ص رظنا )٧(
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 ةلصلا ىلإ هتراشإ دعب كلذو ملعلا بلط بوجو ىلع ةلدألا نم اضعب

 نم كرشلاو ديحوتلاو لهجلاو ملعلا نيبو ،ةهج نم ملعلا نێب ةنيتملا
 )() . آ زاح
 . رخا بناج

 :نيهجو ىلع امهو بلقلا امهلحم لهجلاو ملعلاو

 .شاوحلا هتكردأ ام ملع وهو :رارطضا _

 .شاوحلا هتكردأ ام هيلع َلد ام ملع وهو :باستكا ۔

 هيلإ دصقي ملعلا نأ وه بستكملا لهجلاو بستكملا ملعلا نيب قرفلاو
 نوكي امتإو هيلإ نودصقي ال مهف مهنم بابسأ نع نوكي لهجلا امنيب دابعلا
 ."اهيلإ نودصقي يتلا يعاولا نع اببسم

 صصخ دق فّؤملا نإف ةفرعملل ىلوألا ةليسولا ساوحلا تناك اذإو

 نإو توصلا الخ ام ماسجأ تاسوسحملاو شاوحلاب هيف فرع اباب اهل
 دنع ساسحإلا ةيلمع لطعت ىلإ راشأ امك دحاو سنج نم تسيل شاوحلا
 .'"”قئتاوعلا ثودح

٠ 
» 

 ضارعألاو رهاوجلا :ةعساتلا ةطقنلا

 فني ال وهو تحتو قوفو لامشو نيميو فلخو مامأ تس تاهج هلو

 ناك ام وهف ضرعلا امأ انكاس اقإو اگرحتم امإ ناكملا ىف نوكلا نم

 .ثحبلا اذه نم ٤٢ص رظنا )١(

 )٢( ص «لهجلاو ةفرعملا باب» عساتلا بابلا يف لئاسملا هذه طسب دقل 0٢٣ ٢٤.

 ىلإ ٨٨ ص نم رظنا «ساوحلا يف باب» نيرشعلاو عبازلا بابلا يف لئاسملا هذه للح دقل )٢(

 .طوطخملا يف ٩٢ ص

 .طوطخملا اذه نم ٩٦٦ص رظنا )٤(
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 وهو لاوحألا هيلع مت ال هنوك يف هنع فلتخيو رهوجلا يف اضرعتم
 لباق ريغ وهو ةيلاتلا لاحلا يف مدعيو هثدح لاح الإ هل دوجو الو دوجوم

 دودحلاب فصوي الو ناكملا يف نوكلا هيلع يرجي الو ضقغبتلاو ديدعتلل

 ."لوطلاو ضرعلاو

 ")امهنم لك تافص ىلإ راشأ ضرعلاو مسجلا يموهفم نايب دعبو
 مسجلا كاردإ ةيناكمإو "”هئانفو ءيشلا ثدح نيب ةقالعلا ىلإ مث

 نود رئاظنلاو لئاللاب ناكردي نيذللا هئانفو هثدح فالخب شاوحلاب

 لولدملاو ليلدلا نم َلك موهفم ىلإ قرطت ذئنيحو .'!"شاوحلا
 لدتسملا نم باستكا لالدتسالا نأ اًئيبم هل لدملاو لدملاو لالدتسالاو
 .")اعبط الو ارارطضا سيلو

 نوكشلاو تاكرحلا :ةرشاعلا ةطقلا

 .'اهتض نوكلاو ناكم يف ءازجأ هنم لعفي ال ام يه ةكرحلا

 ناكم ىلإ ناكم نم لاوز ىه ةلقنلاف .ةلقن ريغو ةلقن نامسق ةكرحلاو
 ."اهسكع ةلقنلا ريغو

 .طوطخملا اذه نم ٦١٦ص رظنا )١(

 .طوطخلا اذه نم ٧٠ ٩٦٦0ص رظنا )٢(

 .طوطخملا اذه نم ١١ ص رظنا )٣(

 .طوطخملا اذه نم ٢٢٧ص رظنا )٤(

 .طوطخملا اذه نم ٢٧ص رظنا )٥(

 .طوطخملا اذه نم ٧٨ ص رظنا )٦(

 .طوطخملا اذه نم ٨١ ص رظنا )٧(

 .طوطخملا اذه نم ٧٨٢ ص رظنا )٨(
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 دعب ناكملا يف ناكم وه ثبللاف ثبل ريغو ثبل نامسق كلذك نوكلاو

 ."ثبلا ريغ هسكعو ناكملا سفن يف وهو هيلع نيتلاح رورم

 ءاجزلاو فوخلا :رشع ةيداحلا ةطقنلا

 نوكي امنإ كلذ أ نيبو ءاجرلاو فوخلا نيب لداعتلا بجوأ دقل

 زبك) اهدودح فرعت ال يتلا تاعاطلا يف بولطملا حلا غولب ءاجرب

 يتلا بونذلا يف عوقولا وأ حلا اذه غولب مدع نم فوخلا عم (نيدلاولا

 .رئاغص مأ يه رئابكأ فرعت ال

 مهف مهريصمب نيفراع اوناك نإو ءايبنألا أ بابلا ةياهن يف ظحالو

 ."ءاجرلاو فوخلاب نودتعتم

 رارصالاو ةبوتلا :ةرشع ةيناثلا ةطقتلا

 نم ۔ باتكلا نم رشع سماخلا وهو ۔ بابلا اذه يف فلؤملا قلطنا

 بنذلا نع عالقالا يه ةبوتلا أ تبنأف رارصإلاو ةبوتلا نم لك فيرعت

 رارصإلا امأ .تاعبتلا نم لصنتلاو هيلإ ةدوعلا مدع ىلع سفنلا نيطوتو

 ."ادبأ بنذلا ةقرافم مدع ىلع مزعلاو ةبوتلا نم ءابإلا وهف

 ةمرحو ةبوتلا بوجو ىلع لدتسا نيفيرعتلا نيذه ضرع دعبو

 مث "ةبوتلا بوجو تقو نيبو "فلشلا لوقأو نآرقلا نم تايآب رارصإلا

 اذه لوانتل نيرشعلاو دحاولا بابلا صصخ هتأ ظحالملاو :طوطخملا اذه نم ٧٨ ص رظنا )١(

 .«ضارعألاو رهاوجلا يف باب» ناونعب عوضوملا

 .طوطخملا اذه نم ٢٨\ ٢٩ ص رظنا )٢(

 .طوطخملا اذه نم ٢٨\ ٢٩ ص رظنا )٣(

 .طوطخملا اذه نم ٢٨\ ٢٩ ص رظنا )٤(

 .طوطخملا اذه نم ٢٨\ ٢٩ ص رظنا )٥(
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 رفكلاو رارصإلاو ةبوتلاب ةقلعتملا ةتئزجلا لئاسملا ضعب ضرع

 1 )١) / او

 ةلاسزلاو ةؤبنلا :رشع ةثلانلا ةطقلا

 قرفلاو ةوبنلا موهفم رشاعلا بابلا وهو - بابلا اذه يف فلؤملا ضرع

 تبثأ امك الوسر يبن لك سيلو يبن لوسر لك نأ ائيبم لوسلاو ىبنلا نيب

 يف لحت ةوبتلا أ كلذ باستكا ةلاسرلاو رارطضا ةوبتلا نأ رامضملا اذه ىف

 .ةلاسرلا غيلبت فالخب مهنم رايتخا نود ءايبنألا

 ءايبنألا ةمصع نع مث يحولا يقلت ةفيك نع بابلا اذه يف ثحت امك

 يف ركذو "يبلا طورش ىلإ راشأ امك .ةؤبنلا دعب رئاغصلا نود رئابكلا نم

 .'"”مهتافصو ةكئالملا صئاصخ ضعب بابلا ماتخ

 ىلاعت هللا تافص :ةرشع ةعبازلا ةطقنلا

 ناونعو ىلاعت هللا تافص نع ثيدحلاب هباتك باوبأ فلؤملا متخ دقل
 هليلحت أدب «هللا نع ةاواسملاو ةراشإلا يفنو ديحوتلا باب» عوضوملا اذهل

 اهلك تافصلا نأ يهو اهلهج عسي ال ةماع ةدعاق هيف ركذ ديهمتب عوضوملل

 كلذ ىلع 7 )] :ىرولا] ه ىوت ۔هلتمك ىل « :ىلاعت هلوق يف ةلخاد

 رطخي وأ ملعت مل ىتم ليصفتلا هجو ىلع تافصلا ةفرعم سانلا فلكي مل

 ءافولا ىلع تمي مل هتأ لاحلاو اهنم بات يتلا بونذلا ىلع دبعلا ةذخاؤم يف فالتخالاك )١(

 ال امو ةريغصلا بكترمل لاقي امو قفانملا مأ كرشملا اباذع شأ وه نميف فالتخالاو هنيدب

 .هل لاقي

 .اودب وأ الفط وأ ةأرما وأ ادبع نوكي الأ كلذو )٢(

 مدآ ينب نم ةينب ىوقأ مهتأ كلذ نم )٣(

 .طوطخملا اذه نم ٩٢ ص رظنا )٤(



 ٥٩ جج. وزخمل : ةنوزخملا فحتلا باتك

 "ص

 ةروكلاك ىلاعت هللا ىلع ةليحتسملا تافصلا نم ةلمج ضرع مث "لابلاب

 ةقصالملاو ناكملا يف لولحلاو رونلاو ةملظلاو نوكسلاو ةكرحلاو ةثونألاو

 قح يف لاقي نأ زوجي ام ضعب ركذ ةبسانملابو هتردق يف ءانثإلا ليصافتو هل

 "هتاذ ىلع ةدئاز تسيلو هتاذ نيع يه ىلاعت هتافص نأ تبثأ مث '"ىلاعت هللا

 ليوأتب لغتشا ةياهنلا يفو تافصلا نم ريثك ريسفت ىلوت مث .'اةميدق اهنأو
 .'"هيبشتلا اهرهاظ ديفي يتلا رابخألا ضعب

 باتكلا مييقت ۔ و

 تاعوضوم نم باتكلا هيلع لمتشا ام مهأل ةماع ةصالخ ضرع دعبو

 يتأي الو هتيمهأ ىدم زاربإو باتكلا مييقت ديفملا نم ىرن ةّيمالكو ةێهقف

 ةقباشلا بتكلا نم هريغب هتنراقمو ةيملعلا ةيحانلا نم هتزيم ةفرعمب الإ كلذ

 .هل ةقحاللاو

 ءارآ نع ةيليصفت ةروص ضرع نم نكمي هنإف ةيملعلا ةداملا ثيح نم اقأ
 ءارآلا رولبت ةلحرم نم ريخألا روطلا يف كلذو ةيمالكلا مهفقاومو ةيضابإلا

 .اهزيكرتو ةيضابإلا ىدل ةيدقعلا

 فّلؤملا ةطاحإ ىدم كردي هلئاسمو باتكلا باوبأل عبتتملاو

 ليلحتلاب امإ اهيلإ ضرعتي مل ةلأسم دجن املق ذإ ةيمالكلا اياضقلاب
 وهو مهريغو نيملسملا نم نيفلاخملا ةشقانمو ةلدألا ضرعو ةسارتلاو

 .طوطخملا اذه نم ٤٩ص رظنا )١(

 .طوطخملا اذه نم ٩٥\ ٩٧ ص رظنا )٢(

 .طوطخملا اذه نم ٠٠١ص رظنا )٣(

 .طوطخملا اذه نم ١٠١ص رظنا )٤(

 .طوطخملا اذه نم ١'٨_-٤٠١ص رظنا )٥(

 .نيميلاو قاسلاو ةضبقلاو ببخلاو هجولاو ديلاو ءاوتسالا لوأ دقف ١١٠ ٩٠١ص رظنا )٦(



  

 ..ةمكح ._
1.3 7 

 ريغ نم ىتبتملا يأرلا درسب ءافتكالاب اقإو ،بتاكلا ىلع بلاغلا

 .'»ليلحت الو لالدتسا

 لوصأ يف ةيضابإلا بتك مدقأ هنوك يف رهظتف ةيخيراتلا هتيمهأ امأو
 عيمج ىلع ةزلا»و ""حتف نب سورمعل «ةيفاصلا ةنونيدلا» يباتك دعب نيلا

 .فاتلز نب الغي رزخ يبأل «نيفلاخملا

 نيروكذملا نيباتكلا نم ةيمهأ رثكأ وه باتكلا اذه نأ ركذلاب ريدجلاو

 يف عشتوتلا ثيح نم امهقوفي هتأل كلذ ،ايخيرات هيلع امهمذقت مغر
 نم ةحورطملا لئاسملا ةفاثك ثيح نمو ةهج نم لالدتسالاو ليلحتلا

 .ةيناث ةهج

 - انيلإ لصو يضابإ طوطخم لوأ ناك نإو هنإف ةيفاصلا ةنونيذلا باتك اقأ

 ةيضابإلا ةيمالكلا ءارآلا نع ةلماشو ةحضاو ةروص يطعي ال هنإف نفلا اذه يف

 ةلق ىلإو انيديأ نيب يتلا ةخستلا ناصقن ىلإ عجار كلذو ةأشنلا روط يف

 ىوس نيفلاخملا ىلع اودر هيف دجن ال انتأ امك '""تالالدتسالاو تاليلحتلا

 يتلا لئاسملا نم ةريبك ةلمج دروأ دقف يأزلا داهتجا يف سانلا فالتخا باب يف ءاج امك ()
 اياضقلا نم اضعب إف) مالكلا لئاسم لك ىوح هباتك نأ ينعي ال اذهو .ةيضابإلا اهب نيدت
 دروأ هتأ كلذب اندرأ امتإو (طارصلاو نازيملاو قزرلاو ربقلا باذعك الصأ اهل ضرعتي مل

 .لئاسملا مظعم

 سايلإ روصنم وبأ هالو .(ه٠٨٦) ةسداتلا ةقبظلا ءاملع نم يسوفتلا حتف نب سورمع (؟)

 قحلا عنام لتق كمتاخ ذخف ةثالث لتقب يل نذأت مل نإ :سايلإل لاق هتأ ىوري .ءاضقلا

 ةنودم هخاسنتسال ملعلا قراس يممس .نيملسملا تاروع ىلع لاذلاو ،هللا نيد يف نعاظطلاو

 امأ هربكأف ةكمب قرشملا ملاع بوبحم نب دمحمب لصتا هملع نود يناسرخلا مناغ يبا
 ٢٢٠/٢ - ٣٢٥. برغملاب خئاشملا تاقبط :ينيجرتلا رظنا .رابكإ

 )٢( ةلأسمك ةليلق رصانع اهيف لوانت تاحفص رشع زواجتت ال ةدوجوم لازت ال يتلا ةخستلا هذه =

  



 ٦١ صه ةنوزخملا فحتلا باتك
 ٥ ٥

 "ص

 هبحاص نإف نيفلاخملا عيمج ىلع ةلا باتك امأو .'ةفيفخلا تاراشإلا ضعب

 لاعفألا قلخو هتافصو هللا ءامسأك تاعوضوملا ضعب ىلع هيف رصتقا دق

 كلذلو .هلهج عسي ال امو عسي امو ةريبكلا بكترم مكحو ناميإلا ةقيقحو

 لج هيف ضرع يذلا فحتلا باتك ةبترم يف باتكلا اذه رابتعا نكمي ال

 .مالكلا لئاسم

 فقاوم ضرع دق ناك نإو رزخ ابأ نإف لالدتسالاو ليلحتلا ثيح نم امأ
 مهيلع رلا ىلوتو '‘)راكنو 'ةلزتعمو '"ةيرفصو '"ةعجرم نم نيفلاخملا

 يف عرتلا يف عيبزلا يبأ ةجرد كلذب غلبي مل هتإف ةيلقعو ةيتلقن ججحب
 دقف رفكلاو ناميإلا ةيضق يف هدروأ ام كلذ لاثم لئاسملا نم ريثك ليلحت

 مل عيبلا ابأ ثأ ريغ ةيضابإلاو ةيرفصلاو ةئجرملا نم لك فقوم ىلإ اضرعت
 ىلإ ضرعت امك ةلزتعملاو ةرعاشألا يفقوم فاضأ لب كلذ ىلع رصتقي

 ةدابعلا نيبو ةّلملاو نيذلا نيب ةقالعلاو ناميإلاو مالسإلاو نيلا نيب ةقالعلا

 ايندلا يف نيقفانملا ماكحأ نع ثدحت امك ةعيرشلاو ةلملا نيبو ةعاطلاو

 ةيصعملاو ةريغصلاو لالضلاو قسفلاو رفكلاك تاحلطصملا ضعبب فزعو

 ثحبلاب ال رزخ وبأ اهيلإ قرطتي مل ةريثك ىرخأ ةيئزج لئاسم ضرع امك
 .اهيلإ ةراشإلا درجمب الو ليلحتلاو

 امك هلهج عسي ال امو عسي امو رفاكلاب لاضلا ةيمست ىلع لالدتسالاو كرشلاو ديحوتلا =

 .ديعولاو دعولا ةيضق نم ابناج ضرع

 نم ٤ص رظنا .ةريبكلا بكترمل راتلا يف دولخلا ينعي ام ةبسنلاب نألا وه امك ()

 .طوطخملا

 )٢( ص رظنا لوق ناميإلا نإ مهلوق يف ةصاخ كلذو ٦١١٥٧.

 )٢( رظنا ايندلا يف ةريبكلا بكترم مكح يف ةصاخ كلذو ص٦٤.

 )٤( رظنا دبعلل لاعفألا قلخ مهتبسن يف كلذو ص٧١٠۔٧١.

 .ةقولخم هتافصو هللا ءامسأ نإ مهلوق يف كلذو )٥(



 ردلا مسق ...ح ٦٢ ةساردلا مست

 :ح

 اهعبشأ يتلا عضاوملا ضعب دجن دق لب اماع امكح نوكي ال اذه نأ ىلع

 ةأرملل ةبسنلاب نأشلا وه امك عيبلا يبأ نم رثكأ الالدتساو اليلحت رزخ وبأ

 ."اهجرف نود ىتؤت يتلا

 امهقبس امو حتف نب سورمعو رزخ يبأ يباتك نإف رمأ نم نكي امهمو

 دعاوقلا هذه زيكرت اهب داريو ةيضابإلا لوصأل اريرقت اعيمج دعت بتك نم

 .لالدتسالا ىلع دامتعالا نود ناهذألا يف اهخيسرتو

 جاجتحالاو ليلحتلا يف عشوتلل قيرطلا ةيادب وهف فحتلا باتك امأ

 ةعيبط نأ ىلع نوقبسألا اهخشر يتلا ئدابملاو راكفألا هذه ةحص ىلع
 نيصصختم ةبلط ىلإ ةمدقم سورد ةلمج هنأل عشوتلا كلذ يضتقت باتكلا

 هدعب ءاج امب باتكلا سيق اذإ يبسن عشوتلا اذه نكل .ناديملا اذه يف

 تغلبو ةيدقعلا راكفألا هيف تلمتكا يذلا ةرجهلل سداشلا نرقلا لالخ

 ةيمالسإلا ةفاقتلل ماعلا يركفلا منلا راطإ يف كلذو ماتلا جضتلا ةلحرم

 ءاج كلذلو ةيمالسإلا نونفلا فلتخم يف رصعلا اذه يف اهجوأ تغلب يتلا

 ةيمالك تاشقانم ىلع ايوتحم ةرابعلا نيتم الثم "!رامع يبأل زجوملا باتك

 '"نريتمالسإلا نم نيفلاخملا ةججاحم هب دصقي يلدج بولسأب تضرع

 .ا٧نيترهذلا نم مهريغو

  

 بجت ام لك نوكي نأ ىفنو ثيدحلاو نآرقلا نم صوصنب ةريبك اهلعف نأ ىلع لدتسا دقف ()
 امنيب نيفلاخملا عيمج ىلع ةدرلا هباتك نم ٢!٢؟۔٩١ص رظنا دحلا هيف بجي ةءاربلا هيف

 .الصأ ةيضقلا هذه ىلإ رشي مل عيبزلا وبأ
 .فالخلا لهأ ىلع ةلا يف لاقملا صيخلتو لاؤّسلا ليصحت يف زجوملا :لماكلا هناونعو (؟)

 (٣) .تادجنلاو ةيديلاو ةلزتعملاو ةيرعشألاو ةلبانحلاو ةيماركلاك .

 :ماسقأ مهو اهل لقأ ال اولاقو ءايشألا ثودح اوركنأ مهنأل كلذ ملاعلا مدقب نولئاقلا مهو ()
 رامع وبأ رظنا عئابطلا باحصأو سيلاطوطسرأ باحصأو ةينمتلاو ةيتاطسفتلاو نومجنملا
 ٦٢٥٦/١ _ ٢٨٣. زجوملا



 ٦٦ صم . ةنوزخملا فحتلا باتك
 + زم

 دالبلا يف ترشتنا يتلا ءاوهألاو للملا باحصأ تالاقم فلتخمب فرعف

 باتكلا لهأو 'ةمهاربلاو ةيونتلاو ...تارظانم تجتنأ يتلاو ةيمالسإلا

 قرفلا ضعب ةشقانم ىوس فحتلا باتك يف الصأ هرثأ دجن ال ام اذهو

 عيبلا وبأ شاع دقف نيتئيبلا فالتخا ىلإ عجار كلذ يف ببشلاو ةيمالسإلا

 تارظانم هلو ةنوتيزلا عماج يف سرد رامع وبأ امنيب تارايتلا هذه نع اديعب

 بتكلا يف كلذ دعب ةنودم تراص ةيركف ةروث تدلو مهريغو نيملسملا نيب

 ىدل يديقعلا جاتنإلا لحارم نم نيتلحرم نيب اطسو فحتلا باتك ناك اذإو

 بتكو ةهج نم ةقراشملا ةيضابإلا بتك نيب هتبترم يه امف برغملا ةيضابإ

 .؟ىرخأ ةهج نم مهريغ

 :دهعلا كلذ يف اهنم فرع ام رهشأ نإف ةقراشملا ةيضابإلا بتكل ةبسنلاب امأ

 ."رفعج نبال عماجلا باتك _

 .'هيمدكلا ديعس يبأل ربتعملا باتكو ةماقتسالا باتك ۔

 ةينويقرملاو ةيناصيذلاو ةيوناملا :ماسقأ مهو نينثا نيهلإ نوكلل إ نولئاقلا مهو ةيونتلا )١(
 ٢٩٧. ۔٢/٤٨٢ زجوملا :رامع وبأ رظنا

 اوشاع دونه مهو امهارب همسا كلم ىلإ وأ ميهاربإ هل لاقي لجر ىلإ نوبستني ةفئاط مهو )٢(

 :رامع وبأ رظنا ةوبتلل مهراكنإ وه هب نوفرعي ام رهشأو نورق ةينامث يلاوحب داليملا لبق

 ٣١٦٢. ۔ ٢٩٧١ زجوملا

 عبازلا نرقلا لئاوأو ثلاتلا نرقلا رخاوأ يف شاع :يوكزألا رفعج نب دمحم رباج وبأ )٢(

 (ط) «عماجلا» باتك هتافتصم رهشأ نم .ىكزأ ةدلب نم ةيقاتسلا ةسردملا نم وهو ةرجهلل

 رظناو ١٠/١- ١٢. عماجلا باتكل هقيقحت يف رماع معنملا دبع :رظنا ءازجأ ةثالث يف

 0٩١٧/١ ٩٢. مالسإلا دعاوق باتكل هقيقحت يف يلكب نمحرلا دبع

 ةمامإلا يف ىقب يذلا ديعس نب دشار نامز يف شاع :يمدكلا ديعس نب دمحم ديعس وبأ )٤(
 يف هنم مسق عبط) «ربتعملا» نيئزج يف (ط) «ةماقتسالا» هبتك رهشأ نم ه٥٤٤ ةنس ىلإ

 دوقعلا :يثراحلا دمح نب ملاس رظنا رفعج نبال عماجلا باتكل حرش وهو (ءازجأ ةعبرأ

 ٢٥٧. ةيضفلا

 



 ةساردلا مسق

 .""يويسبلا نسحلا يبال عماجلا باتك ۔

 اهتاعوضوم ةيدودحم يف فحتلا باتك نع فلتخت ةعبرألا بتكلا هذهو

 ةيالولاب ةصاخ لصتت يتلا لئاسملا ضعب ىلع اهيف اورصتقا اهباحصأ نأ كلذ

 ةبوجأ ةعومجم وه يويسبلا نسحلا يبأل عماجلا باتكف ةفرعملا ةيرظنو ةءاربلاو
 ةعافشلاو تافصلاو ردقلاو رفكلاو ناميإلاو ةءاربلاو ةيالولاب ةقلعتم ةلئسأ ىلع

 ةءاربلاو ةيالولا ماكحأ يف لوقلا ليصفت وهو نيعم ضرغل فلأ ةماقتسالا باتكو

 لئاسم اهيلع تبلغ دق ةديقعلل ةصصخملا ىلوألا هئازجأ يف ربتعملا باتك نأ امك

 .رفعج نبال عماجلا باتكل ةبسنلاب نأشلا كلذكو ةءاربلاو ةيالولا

 فحتلا باتك نإف رصعلا اذه يف ةيقرشملا بتكلا ةعيبط هذه تناك اذإو

 امل عماجو مالكلا تاعوضوم لجل واَح هتأل لومشلا ةيصاخب اهيلع زيمتي

 ثيح نم ةيمهأ اهقوفي هتآأ امك نيحلا كلذ ىتح فقاوم نم ةيضابإلا هانبت
 .لوانتلا ةلوهسو ةرابعلا رسيو لالدتسالا ةرثك

 :هرداصم ۔ ز

 ةيسيئر رداصم ىلع دمتعا دق هفلؤم نأ ظحالي فحتلا باتكل سراذلا نإ

 .ةثالث

 ةياورلاب اهاقلت يتلا راكفألاو تامولعملا ةلمج وهف لزألا ردصملا اتنأ

 مالكلا ملع يف لألا هذاتسأ عي يذلا ركب نب دمحم هللا دبع يبأ هخيش نع
 .صوصخلا هجو ىلع

 .نامع ضرأب الهب لامعأ نم ايسب لهأ نم وه :ينايبلا يلع دمحم نب يلع نسحلا وبآ )١(
 يف ىقب يذلا ديعس نب دشار مامإلا نامز يف شاع .ةكرب نبا نع مث هيبأ نع ملعلا ذخأ
 نسحلا يبأ عماج» (ط) «يويسبلا رصتخم » هتافلؤم رهشأ نم ه٥٤٤ ةنس ىلإ ةمامإلا

 .ةيضفلا دوقعلا :يثراحلا دمح نب ملاس :رظنا (ءازجأ ةعبرأ يف عوبطم) «يويسبلا



 ٥ ٦٥٩ . ةنوزخملا فحتلا باتك
 هيم

 بتك نأ ريغانفلسأ امك ةقومرملا ةيملعلا ةناكملا هللا دبع يبأل تناك دقلو

 هذيمالت دادعإ يف هتايح ىضق هلعلو هيلإ بوسنم باتك دوجو يورت ال ريشلا
 كلذلو ةبازعلا ماظنب فرعي ام راطإ يف ةيعامتجالاو ةيسارلا ةايحلا ميظنتو

 ناكو عيبلا وبأ هذيملت هنع اهاور دق هراكفأ لج نأ مهملاو فيلأتلل غزفتي مل

 ةراتو '_»«خيشلا لاق» :لوقي ةراتف ءارآلاو تامولعملا هذه هيلإ بسني ام ابلاغ

 '‘«خيشلا نع هانظفح يذلاو» وأ '"«خيشلا نع ركذ» وأ '«خيشلا نع ليق»

 .'_«هثذ خبشلا باوج» وأ خيشلا تلأس» :رخآ ائيح وأ
 حون يبأ نع هتلصو يتلا تاياوزلا باتك وهف يناملا ردصملا اقأو

 قيرط نع اقإو "ىسيع نب رباص دوعسم يبأ قيرط نع امإ ليغنز نب ديعس
 عجار كلذ لعلو حون يبأ ىلإ ةرشابم يأزلا بسني دقو 'لباس نب سنوي

 ىلإ ريشت ريشلا بتك نأل حون يبأ بتك ىلع رشابملا عيبزلا يبأ عالظا ىلإ
 ىف يداربلا هفصو دقو ادوقفم لازي ال هتأ ريغ ديحوتلا ىف هل باتك دوجو

 م ةلأسمك ةديقعلا اياضق مهأ هيف ضرع هفلؤم نأ ركذف مئاحلا ءافش باتك

 مالكو نآرقلا قلخو ةعاطتسالاو ىلاعت هللا ةيؤرو هلهج عسي ال امو هلهج عسي

 .(طوطخملا اذه نم )٣ ص الثم رظنا )١(

 .(طوطخملا اذه نم ))٢ ص الثم رظنا )٢(

 .(طوطخملا اذه نم )٨ ص الثم رظنا )٣(

 .(طوطخملا اذه نم )١٩ ص الثم رظنا )٤(

 .(طوطخملا اذه نم )٦٥9 ص الثم رظنا )٥(

 .(طوطخملا اذه نم )٢٠ ص الثم رظنا )٦(
 ةنماتلا ةقبطلا ءاملع نم يأ حون يبأ نامز يف ناك ىسيع نب رباص دوعسم وبأ )١(

 ةلأسم نع هولأس هتذمالت نأ يخامشلا ركذ .نيروهشملا ءاملعلا نم وهو (ه٠٠٤ _ )٣٥٠

 ينوبيتتست مآ مل :مهل لاقف هيلإ اوعجر مث هنع اوجرخف معن لاقف «هسفن هللا دارأ له» يهو

 ٩٧/٦. :ريشلا :يخاممشلا رظنا سيلبإ تسل ينإف

 .ةمجرت ىلع رثعن مل )٨(
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 يف هدوجو ىلإ ةراشإلاب ةيضابإلا بتك دييقت ةلاسر يف ىفتكاو ىلاعت هلل

 ."هلقأ شرتما دقو رتافلا

 اروهشم ناك هتأ ودبي لوهجم باتك فحتلا باتكل ثلاتلا ردصملاو

 اريثك هتأ امك """«باتكلا يف ركذو» ةغيصب هيلع لاحأ عيبلا وبأ هركذ املكو

 هتأ ىلع لدي ام انل سيلو «ىوري»و «ىور» ةغيصب رزخ يبأ نع يوري ام

 نأ ساسأ ىلع دعبتسم ريغ كلذ نأ ريغ ارشابم اعالظا هباتك ىلع علا

 تناك ديرجلا ةيضابإو ةبرج ةيضابإو ةسوفن لبج ةيضابإ نيب تالاصتالا
 ادصقم تناك ةبرج نأو ةضاخ ةيملعلا تالحرلاو تارايزلا لضفب ةفتكم

 وبأ نوكي نأ دعبي الف .ءاحنألا فلتخم نم (ةنوآلا كلت يف) ملعلا بالطل

 اهدروأ دق هتارابع نم اريثك نأو اميس ال هدمتعاف باتكلا اذه هلصو دق عيبلا

 ةلزتعملا ىلع هدودر امأ اهظافلأب ديقتي انايحأ هتأ لب هباتك يف عيبلا وبأ

 نم امإ قرفلا ءارآ ىلع علظا هنأ اهنم مهفيف راكنلاو ةيرفصلاو ةرعاشألاو
 وأ ةيضابإلا نم اهوفلاخم اهنع هبتك ام لالخ نم امإو اهباحصأ تاباتك لالخ

 اقيرط حججرن نأ عيطتسن الو ةيوفشلا رابخألاو عامسلا ةطساوب امأو مهريغ

 ام هباتك يف دجن ال انتأل كلذ نم ءيش يف هردصم اهربتعنف قرطلا هذه نم

 .حيجرتلا نم اننكمي

 وأ ردصملا اذه نم اهاقتسا هنأ ىلع لدي ام انل سيلف ةيعيبطلا هؤارآ امأو

 هدجن ام ةياغو امهريغو ماظنلاو ظحاجلا ءارآ هتلصو فيك يردن ال انتآ امك كاذ

 .اهباحصأ ىلإ اهتبسن ريغ نم ةيعيبطلا لئاسملا يف مهتايرظن ةشقانم باتكلا يف

 قحلم ناونع تحت ةيمالكلا جراوخلا ءارآ باتك رخآ يف ةققحم ةلاسزلا هذه تعبط دقو )١(

 ٢٨٩/٢. ةيمالكلا جراوخلا ءارآ :يبلاطلا رامع رظنا ةيضابإلا بتك
 باتك الثم رظنا «باتك يفو» ةغيصب هيلع ةريثك تالاحإ دجن خايشألا ناويد يف كلذك (؟)

 ٤/١. ماكحألا
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 :هبولسأ

 ىميلعت بولسأ وه باتكلا اذه ىف فلؤملا هراتخا يذلا بولسألا نإ

 ىوت دقلو هتبلط ىلع اهاقلأ يتلا سورتلا نم ةلمج وه باتكلا نأ كلذ

 ىلإ جاتحت ال ةلهس هظافلأو هتارابع تناك كلذلو حيضوتلاو طيسبتلا ةقيرط

 .قيلعت وأ حرش َيأ

 ...لاق نإف» :اهنم ركذن ةريثك يميلعتلا بولسألا اذه ىلع ةلادلا غيصلاو

 لاق نإف» «...باوجلا ...نع تلئسو «...باوجلا ...نع لئسو» .«باوجلا

 .«...لئاس لأس نإف» «...لئاق

 ةدحاولا ةلأسملا يف لاوقألا فلتخم دروي هتإف ليلحتلا يف هتقيرط اقأ

 مهلوق ىلع قّلعيو باوصلاو لدعلا لهأ مهتمسيو ةيضابإلا لوقب ابلاغ اهعبتيو

 اهباحصأل اهضعب بسني لاوقألل هداريإ نيح وهو «باوصلاو لدعلا وهو» ةرابعب
 ضعب كرتي دقو مهضعب لاق وأ ليق :هلوقب يفتكيف رخآلا ضعبلا ةبسن كرتيو

 .«هانركذ ام ريغ اذه يف ليقو» هلوقب اهيلإ ريشي لب اهدروي الف لاوقألا

 «هب لوقأ يذلاو» :لوقيف هيأرب لقتسي وأ ءارآلا نم ايأر انايحأ حجري دقو

 دقو «ملعأ هللاو» لوقي ةلاحلا هذه يفو حيجرت نود لاوقألا داريإب يفتكي دقو

 .فالخلا داريإ ريغ نم ةلأسملا يف مكحلا ركذي

 رخآ ائيحو ميركلا نآرقلاب جاجتحالا ىلع زمري انايحأف لالدتسالا اقأ

 تاليلحتلا ىلع ح دعبأ ىلإ كلذ يف عشوتي دقو لقعلا ةلدأ ىلإ دنتسي

 «شاوحلاو» «تاكرحلا» «ضارعألاو رهاوجلا» «ةمكحلا» باوبأ الثمف ةيلقعلا

 ةيلقع ثحابم اهيف ام لك امنإو ثيداحألاو تايآلل رثأ يأ دجن ال «نوكتلا»

 ينتعي ائايحأ هتأ امك .تاعوضوملا هذه ةعيبط ىلإ عجار كلذ لعلو ةدرجم

 امك ةلدأ ريغ نم اهماكحأ ركذيف ةدحاولا ةلأسملا يف ةريثك تايئزج درسب
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 ديحوتلا يف لئاسم درويف ةقرفتم تاعوضوم نيب نايحألا ضعب يف طلخي

 .لالدتسا ريغ نم اهمظعمو هقفلا يف ىرخأو

 "نيسحلا نب دمحأ ىلع ةجهلا يف ةنش باتكلل سرادلا ظحالي امك

 كرتو هيأرب بجعأو هلقع سايق عبتا هنأب هفصيو هيلع مجهتيف صخأ ةفصب

 اممو نيملسملا رايخ نم هلبق ناك نم فالخ يف ىعسو هێبن ةنسو هللا باتك

 راوع فشكو هللع ضقنو هبهذم داسف يف انباحصأ هب جتحا يذلاو» :هيف لاق

 سايقلا لمعتساو امهب ءادتقالا كرت نيذللا هيبن ةتسو هللا باتك هيلإ بهذ ام

 وأ لوقلا اذه نم هللاب ذوعنف» :لوقي ةيلاوملا ةحفصلا يفو .'؛امهفالخ يف

 .'"«...هسفن ىلإ هلكوأو هللا هلذخ نم نوكي كلذكو ...عدبلا نم هيلإ رجي امل

 رفكلاو ناميإلا

 تناك يتلا اياضقلا نم ةلمج هليبس ضرتعت عوضوملا اذهل سرالا نإ

 اهتأ ىري لاجملا اذه يف مهتارواحمل عبتتملاو مالكلا ءاملع نيب شاقن لحم
 .ةيلاتلا طاقتلا لوح رودت

 ؟لمعو لوقو داقتعا ناميإلا له -

 .ةريبكلا بكترم مكح -

 .مالسإلاو ناميإلاو نيذلا نيب قرفلا -

 نإ هتالاقم نم .ةينيسحلا ةقرف هيلإ بسنت يذلا وهو يسلبارطلا نيسحلا نب دمحأ وه )١(
 ةيالولا يف لاقو لقعلا يف نولضافتي الو ةعاطتسالاو فيلكتلا يف نولضافتي ءالقعلا
 نوفاخي ةنجلا لهأو باقع فوخ ال لالجإ فوخ لسزلا فوخ لاقو ةيرطشلاب ةءاربلاو
 5٥٥٨ ٥٩. قرفلا ةلاسر :يفولا رظنا .نوجريو

 .طوطخملا اذه نم ٤٥ ص (٢)

 .طوطخملا اذه نم ٤٦ ص )٢(



 ٦٩ و ةنوزخملا فحتلا باتك

 هزن"

 نم ةلأسم لك يف مهريغو كلذ لك نم ةيضابإلا فقاوم يه امف

 .؟ةروكذملا لئاسملا

 ؟لمعو لوقو داقتعا ناميالا له ١(

 :بهاذم ةعبرأ ىلع كلذ ىف ةمألا تفلتخا دقل

 ةرورضلاب ملع ام لك ةفرعملا هذه لمشتو :طقف بلقلاب ةفرعم ناميإلا -أ

 لئاسم نم كلذ ىلإ امو هلوسرو هللاب قيدصت نم ةق دمحم نيد نم هأ

 لاق هبو (ه٤٢٣۔٠٦٢) يرعشألا نسحلا يبأ يلوق دحأ وهو داقتعالا

 '”يدنوارلا نبا ىلإ "!اضيأ لوقلا اذه يدادغبلا نعو .'(ه٠٦٤ ت) يسوظلا

 "يزارلا نم لك اضيأ فقوملا اذه ىتبت امك .يلجبلا لضفلا نب نسحلاو

 .'}يديرتاملاو '"ينيوجلاو
 و وم .& ,؟<ص۔ . م ؟ ے ,س 4 - - 7

 4 دولق نمؤت لو رتههوفأي اتَماَء اولاق » :ىلاعت هلوق ءالؤه ةجحو
 و م ) ؟د ر حص < س

 م الإ » :هلوقو ١٤[ :تارجحلا] ٩ ةكيوأف ف نليإلا لخدي املو « :هلوقو ٤١[ :ةدئاملا]

 سماخلا نرقلا ءاملع نم ةعيشلا ءاملع نم يسوطلا ققحملاب فورعملا نيسحلا نب دمحم وه )١(

 .داقتعالاب قلعتي ام يف داصتقالاو ةمامإلاو مالكلا ملع يف يفاشلا صيخلت :هفيناصت رهشأ نم

 ٢٢٧. :داقتعالاب قلعتي اميف داصتقالا هباتك يف كلذب لاق دقو ٨٤/٦. مالعألا .يلكرزلا رظنا

 )٢( :نيذلا لوصأ هباتك رظنا ٢٤٩.

 رهاجم فوسليف يدنوارلا نبا وأ يدنوازلا نيسحلا وبأ قاحسإ نب ىيحي نب دمحأ وه )٢(

 ةعيرشلا ىلع نعطلا يف اباتك رشع انثا اهنم بتك ةدع هل دادغب ناكس نم داحلإلاب

 ٢٥٦/١} ٢٥٣. مالعإلا :يلكرزلا رظنا ه٥٤٢ ةنس ليقو ه٨٩٦ ةنس تام ةيمالسإلا

 .(ةلاحإلا) ةمجرت )٤(

 )٥( ريبكلا ريسفتلا :هباتك رظنا ٢٥/٦٢.

 )٦( داشرإلا :هباتك رظنا ٣٩٧.

 ناميإلا ثأ ىلع ةلقلاو ةيلقعلا ججحلا داريإ يف بنطأ دقو ٣٩٢ ۔ ٣٧٢٣ :ديحوتلا هباتك رظنا )٧(

 .بلقلاب قيدصت
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 تم

 ةينالع مالسإلا» :ةت هلوقو [ا.٠:لحنلا 4 ننميإلأب نيَمظُم هبلقو هركنأ

 .""«هبلق نع تققش اله» :ةداهشلاب رقملا لتق نمل هلوقو "بلقلا ىف ناميإلاو

 ةيبرعلا ةغللا نأ ائبثم ةديدش ةضراعم هاجتالا اذه مزح نبا ضراع دقلو

 .'"ااعم ناسللاو بلقلاب قيدصتلا نوكي نأ ىضتقت

  

 ملسم نب ناليغ ىلإ لوقلا اذه بسنيو :طقف ناسللاب رارقإ ناميإلا ۔ ب
 طرش هدنع داقتعالاف ناليغ امأ .'”يناتسجتلا مارك نب دمحمو "!يقشمآلا

 ال ةاجنلا نأ ركني ال هتإف مارك نبا امأو هتيهام نم ءزج سيلو ناميإلا يف

 ال «نمؤم» هتأب صخشلا ةيمست نأ ىري هنكل يبلقلا قيدصتلاب الإ نوكت

 ناميإلا ناك كلذلو هظملتو هقطنب الإ كلذ ىتأتي الو هرهاظ بسح الإ نوكت
 ردقن ال اننأل ناميإلا فيرعت ىف هل لخد الف بلقلا امأ ناسنلاب رارقإ هدنع

 . .'_هيلع عالطالا ىلع

 سإ ,۔ ۔ ۔ « يم ر إ , . . . ؟ ٤

 اَمَو ايلإ نأ آم هأب اتماع ولوق » :ىلاعت هلوق قيرفلا اذه ةلدأ نمو
 1٣٤ ۔ .هشح ے,۔\١٠۔ ك 27١2, ۔۔ ١. ذإ 1

 :زلتن هلوقو [٠٦٢:ةرتبلا] ؟ طابسألا َبومَعََو قَحْنِإَو ليتسإ رتهنإ لإ لز ا
4 

 )١( دنسملا :لبنح نب دمحأ هجرخأ ١٢٥/٣.

 )٢( داهج د۔٨٥١ ناميإ .م ٩٥ نتف هج ١ مح ٤٣٩/٤}5 ٢٠٧/٥.

 (٣) لصفلا :مزح نبا رظنا 0١٨٨/٢ ١٩٠ زجوملا :مهل رامع يبأ ةشقانم رظناو ٩٦٢/٢ - ٩٥.

 نم هرشو هريخ ردقلاب لوقي ناك .ةيناليغلا ةقرف هيلإ بسنت .ردقلا يف ملكت نم يناث وه )٤(
 :يلكرزلا رظنا .ه٥٠١ دعب يقوت ناورم نب كلملا دبع هبلص ليقو جاجحلا هلتق ليق .دبعلا

 ١٧٧/٨. مالعألا

 ةيبرعلا نيتخَلا ملعت .نطوملا ئسراف .(ه٥٥٢۔0٩١) مارك نب دمحم هللا دبع وبآ وه )٥(
 راصنأ هل ناك .طقف ناسنلاب رارقإ ناميإلا نإ هلوق ببسب هتافلؤم تقرحأو نجس ةيسرافلاو
 .راتخم دمحم ريهسل هتايح ليصافت رظنا .رشع ثلاتلا نرقلا لئاوأ ىلإ اوقب ةيماركلاب نومسي

 .١١٦۔ ٤٧ :ص نيملسملا دنع ميسجتلا باتك

 )١( ريبكلا ريسفتلا :يزازلا عجار !/ 0٢٥نيملسملا دنع ميسجتلا :راتخم دمحم ريهس 0٢٩٨ ٢٩٩.
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 "ص

 مصع هللا الإ هلإ ال لاق نمف هللا الإ هلإ ال اولوقي ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمأ»
 .'«هللا ىلع هباسحو اهقحب الإ هسفنو هلام يتم

 هبو ةفينح وبأ كلذب لاق دقو :ناسللاب رارقإو بلقلاب ةفرعم ناميإلا - ج
 عمجلا ءالؤه ةجحو ""!هيلوق دحأ يف يرعشألا نسحلا وبأو ةيمامإلا رثكأ لاق

 باحصأ اهضرع يتلا صوصنلاو لوألا قيرفلا اهب لدتسا يتلا صوصتلا نيب

 ءزج نوكت نأ نكمي ال لامعألا نأ ىلع روشاع نبا حلأ دقلو .يناتلا قيرفلا

 نأ ىلع لدت ةنسلاو باتكلا نم ةريثك اصوصن كلذ يف اعتتتم ناميإلا نم

 ."ناسللاو بلقلاب قيدصت ناميإلا

 لوق وهو حراوجلاب لمعو ناسنلاب لوقو بلقلاب داقتعا ناميإلا د

 .")ةرعاشألا نم ضعبو ةلزتعملاو ةيديلاو ةقرازألاو ةيرفصلاو ةيضابإلا

 ةقرازألاو ةييرفصلاو ةيديزلاو ةلزتعملاو ةيضابإلا أ ركذلاب ريدجلاو
 ةرعاشألا امنيب هيف ةحص طرشو ناميإلا ةيهام نم ءزج لامعألا نوربتعي

 ةلاقملا هذه مهيلع '"يشحملا باع دقلو "لامك طرش لامعألا نأ ىلإ نوبهذي

 (١) هماسق م٦٦ تاێد خ ٦٢٥. ٢٦ _ تايد ١ه دودح ت ۔١ دودح د ١٠١ ةماسق ن ٦. ميرحت ٦

 ميرحت ٥ _ .ا دودح هج

 )٢( ةنسلاو باتكلا هروصي امك ناميإلا :معنملا دبع يلع رظنا ١٨٤.

 ىلع هدر يف ٩١/١/٩٠/٣ لصفلا مزاح نباب نراق ٢٧٢/١ ريونتلاو ريرحتلا :روشاع نبا رظنا )٣(

 ٩٥/٢} ٩٦. زجوملا :مهل رامع يبأ ةشقانم رظناو :قيرفلا اذه باحصأ

 )٤( زجوملا :رامع وبأ رظنا !/٩١.

 ديفي همالك قايس ّإف) ٢٥١ نيلا لوصأ :يدادغبلا رظناو ٤٦/١ يرابلا حتف ارجح نبا رظنا )٥(

 نع القان ٢٠٢ ةئُسلاو باتكلا هروصي امك ناميإلا :معنملا دبع رظناو (فقوملا اذهل هينبتب

 (ه٤٢٢٦ ۔٧٥١) مالس نب مساقلا ديبع يبأ

 )٦( يرابلا حتف :رجح نبا رظنا ٤٦/١.

 )٧( عضرلا هتشاح :يشحملا رظنا ٥.



 م ٧٢!
 ةساردلا مسق

:+ _ 

 احرصم طقف قطنو داقتعا ناميإلا نأ نوري نيذلا ةئجرملا لوق نم ابارتقا اهذعو

 افلاخم ناك ولو ناميإلا يف رقؤي ال لمعلا ماد ام يلكش مهنيب فالتخالا أب
 ثيداحألاو تايآلا نم ةلمج قيرفلا اذه باحصأ ةجحو '"هيهاونو هلإلا رماوأل

 رتف دقو اث .ةرتبلاا 4مُكتنميِإ يض هلأ َاكاَمَو» :ىلاعت هلوق :اهنم ركذن
 رو ۔۔ ۔ے د رم م ےم رم

 هلوسرو هناب اوئَماَء نيلأ كرونمَوَملا» :ىلاعت هلوق "!ةالصلاب ةيآلا ىف ناميإلا ٠
 ِ ٠٨ ا .2 <

 رو ع . : 7 . . م ي . ,ىه ح ۔ ص ۔ ُ

 مه فيتلؤآ ه ليس يف رهشو مهلرتأي ايَهَحَر ااتري مل مث
 ."قداصلا ناميإلا نم ءزج داهجلا ةيآلا تدع دقف [" :تارجحلاا ؟ روقصلا

 لمعلا هقدصو بلقلا ىف رقو ام نكلو ىنمتلاب ناميإلا سيل» :ةت هلوق

 نحن اولاقو مهل ةنسح الو اينلا نم اوجرخ ىتح ينامألا مهتزغ اموق نإو

 .'"«لمعلا اونسحأل َنَضلا اونسحأ ول اوبذكو هللاب نقلا نسحن

 لمعلا هتعيبطب يضتقي حيحصلا ناميإلا نأ ىري ةيضقلا يف لقأتملاو

 نازفاح ناذهو هنم فوخلاو هتح مزلتسي هتافصو هللاب ناميإلا نأل حلاصلا

 ناسللاب ءاعدا درجم تسيل ةلأسملاف .'ةيصعملا بانتجاو ةعاطلا ىلإ نايوق

 ةيضابإلا ءاملع نم (ه٨٨٠١ ت) يشحملاب روهشملا يبرجلا ةتس يبأ نب يبصقلا رمع نب دمحم وه )١(

 عبط بيترتلا ةيشاح هبتك رهشأ نم ةبرج يف ةقلحلا اوسأرت نيذلا نم وهو رشع يداحلا نرقلا يف
 ٢٢٥. ةبازعلا ماظن :يريبعجلا رظنا بيبح نب عيبزلا دنسمل حرش وهو ءازجأ ٨ يف نامعب

 .ريسفتلا ريسيت :شيفطا رظناو ٩٧/٢ زجوملا :يفاكلا دبع :رامع وبأ رظنا )٢(
 داهجلاب كلذ اوققحو اوكشي ملو اوقدص يأ» )٢٤٩/٨(: ةيآلا هذه ريسفت يف يبطرقلا لاق )٢(

 .ةحلاصلا لامعألاو

 .ريبكلا خيراتلا :يراخبلا )٤(
 :ىلاعت هلوقل هريسفت دنع كلذو ىنعملا اذه ليلحت يف يليلخلا دمح نب دمحأ عتوت دقل )٥(

 لكب ناميإلا نأ هانركذ امع الضف نيبف ٢[ !:ةرقبلا 4 تلآ ونمو 1 ه َنيتلنَل ىده»

 لامعأل نيظفاحلا ةكئالملاب ناميإلا ذإ يلمعلا هرثأ هل ةيمالسإلا ةديقعلا ناكرأ نم نكر

 رظنا ...اهب ءادتهالا ىلإ يضفي بتكلاب ناميإلاو سفنلا رذحو ظقيتلا ىلإ عفدي ناسنإلا

 ١٢٩/٦٢. ريسفتلا رهاوج :هباتك



 ٧٣ ه هو ةنوزخملا فحتلا باتك
 هوي ٠

 هلأ َدوُتحُت سنك نإ لف » :ىلاعت لاق حلاصلا لمعلاب كلذ قيدصتب ةربعلا امإو
 ح مص .ے مهرس م رذ ركَل .. ء۔۔ و ۔ . ے مر

 دقلو ٣١] :نارمع لآ] ه ميجحت رومع 1 او { ركت َرهَمََو هللآ 7 َ د عت اذ

 ةلزنمب ماظنلا اذه يف ناميإلا سيلف :لاق نيح يدودوملا ىلعألا وبأ نسحأ

 مهتريسو مهلامعأو دارفألا قالخأ هيلع فقوتت يذلا وه لب بسحف ةينيد ةديقع

 .'«ةايحلا يف

 يف فالتخالا حبصأ لمعلاو ناميإلا نيب قيثو طابترالا نأ تبث ىتمو
 .ايلكش ال مأ ناميإلا نم ءزج لمعلا رابتعا

 مل نإ هناميإل ةميق ال ناسنإلا نإف ةعاط لك ساسأ داقتعالا ناك اذإو

 بضغ قحتسي يهاوتلاو رماوألاب هديقت مدعو هنايصعب ذإ احلاص المع رمثي

 .هباذعو هللا

 يف هطيرفت مغر نمؤم وه له ؟هيلع قبطني يذلا مكحلا وه ام نكل
 ؟كاذو اذه نع فلتخي همكح مأ نيكرشملا رئاسك رفاك وه مأ تابجاولا

 :ةريبكلا بكترم مكح ٢(

 ال رفكلا نأ رابتعاب رئابكلا هلعفب صاع نمؤم هتأ اوأر دقف ةرعاشألا اقأ

 '"١.يتلزنملا نيب ةلزنملاب اولاقف ةلزتعملا امأو ."دحوملا ريغ ىلع الإ قلطي

 .اقالطإ كرشلاب هيلع نومكحي ةيرفصلا امنيب

 .رشنلاو ةعابطلاو ةفالغلا راد ٢٩٢ :اهئدابمو اهستأ :ةيمالسإلا ةراضحلا :يدودوملا )١(

 ًاوَتَفآ َينمَوُمْلا َنِم ه نامي نلو » :ىلاعت هلوق اهنم ةريثك ةلداب كلذ ىلع اوجتحا دقو )٢(

 ٩[ :تارجحلا] 4 هأ ارثأ لإ ةحفت يح ىغبت ىتلا اول رتللا َلَع امه دحي تعب ن اتهتنب اوخلَسآَ
 ٢٣٥/٣. لصفلا مزح نبا رظنا

 :يسوطلا رظنا .ةيمامإلا ةعيشلا لاق كلذ لثمبو ١٧٣ نيلا يف ريصبتلا :ينييارفسإلا رظنا )٣٢(

 ٢٣٣. داقتعالاب قّلعتي اميف داصتقالا

 .ليصفتلا نم ءيشب هذه مهتلاقم يف ةيرفصلا شقان دقف !/١١٩ زجوملا :رامع وبأ رظنا )٤(



 ...كح ._  
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 هل اوتبثأو تقولا سفن يف ناميإلاو كرشلا هنع اوفن دقف ةيضابإلا امأو
 رفك لب ىلاعت هللا ةمعن ركشي مل هنأ ريغ دحوم هنأ كلذ ىنعمو "ةمعنلا رفك

 اذه نولمعتسي امنيح ةيضابإلاو .ىلاعت هللا رماوأ هتفلاخم ةطساوب ةمعنلا هذهب

 :اهنم ركذن ثيداحأو تايآب هيلع نولدتسي امنإ حلطصملا

 ۔ حلص إ ج 7 اط .رس ءم وو ,ث ۔۔ 2 م ّ

 ه٦ نمو اليم ٩ هلإ َعاَطَم اط نم ربلا جج سانلا ملل ٥ :ىلاعت هلوق -

 4 ح م

 ماع لك يفأ ةنيت : لوسزلا لئس املو ٩٧[ :نارمع لآ] 4 ملحلا نع ع ه هللا نإف

 تبجو ولو تبجول معن تلتق ول هديب يسفن يذلاو» :لاق ؟هللا لوسر اي

 »... : اذإ اولعفت مل ولو اهومتلعف امل

 ٤٤[. :ةدئاملا] 4 ن تور ا كنا مه كيت أ لزأ اب ر ركت مل نم و ف :ىلاعت هلوق ۔

 .'"«ةالصلا هكرت الإ رفكلاو دبعلا نيب سيل» :ةي هلوق ۔

 .ا"«رفك دقف انهاك وأ اهربد يف ةأرما ىتأ نم» :ةي هلوق -

 رفكب كلذ نع ربعو رفكلاب ةس ريغب هاوه عبتاو ءاملا كفس نم ىلع ضابإ نب هللا دبع مكح دقل )١(
 ١٢٣٥ _ ١٢٢٨. يثراحلا ملاس ةيضفلا دوقعلا باتك يف ناورم نب كلملا دبع ىلإ هتلاسر رظنا ةمعنلا

 :يمرادلا - ٢ كسانم :هجام نبا ١ كسانم :ىئاسنلا ٥٥ 0١٥ ةروس ريسفت :يذمرتلا )٢(
 حيحصلا عماجلا بيبح نبا عيبزلا ٢٥٥. 0٢٩١ ٣٧١. ٣7٢ » ٠/٢ لبنح نبا ۔ ٤ كسانم
 ٣٩٤. ثيدح

 :يمرادلا - ٧٧ ةماقإ هجام نبا ٩ ناميإ :يذمرتلا ١٥ ةنس دواد وبأ ١٣٤ ناميإ :ملسم )٣(
 ٢٠٢٣. مقر حيحتلا عماجلا :بيبح نب عيبرلا ۔ 1.٣٧٠/٣ ٣٨٩ لبنح نبا ٩- ةالص

 )٤( ةراهط :يذمرتلا !١٠_ ةراهط هجام نبا ١٢٢ ءوضو :يمرالا ١١٤ لبنح نبا !/٤٠٨، ٤٧٦

 ثيدح جرخأ امنإ ؤصنلا اذهب هجرخي ملف بيبح نب عيبرلا اق ٤٨ ةوهش الجر ىتأ نم»
 نع ديز نب رباج نع عيطاقملا رابخألا «رفك دقف ّنهزاجعإ يف ءاسنلا ىتأ وأ ءاسنلا نود نم

 هللا لزنأ امم ءىرب وهف لوقي اميف هقدصف ارحاس وأ انهاك وأ اًفيرع ىتأ نم» :لاق ةث يبنلا

 ثيدح « ةت دمحم ىلع ٩٧١. .



 ٧٥ هھجمي. وزخمل ٍ ةنوزخملا فحتلا باتك

 ( ع )

 . '"؛«ضعب باقر مكضعب برضي اراك يدعب اوعجرت ال» : ةيي هلوق 7

 ءاملعلا نم اريثك نإف '""صوصتلا هذه رهاظب اوذخأ دق ةيضابإلا ناك اذإو

 اهرابتعاب صيصختلا ىلع امإو ظيلغتلا ىلع امإ اهولمح ةيضابإلا ريغ نم

 .'اهل نيركنملا وأ هللا ماكحأب نيرتهتسملاب ةصاخ

 اًضيأ اولمعتسا ةيضابإلا ريغ نم ۔ ءاملعلا ضعب نأ ةظحالملاب ريدجلاو

 هذه ريسفتل مهضرعت دنع كلذو (ةمعنلا رفك حلطصم) حلطصملا اذه

 «ةمعن رفك«و «كرش رفك» :نيمسق رفكلا ربتعي رجح نباف اهلاثمأو صوصنلا

 لاق نم امأف رفاكو نمؤم يدابع نم حبصأ» :ةلي هلوقل هحرش دنع كلذو

 انرطم لاق نم امإو بكاوكلاب رفاك يب نمؤم كلذف هتمحرو هللا لضفب انرطم

 دبعلا نأب كلذ رسفيو .'«بكاوكلاب نمؤمو يب رفاك كلذف اذكو اذك ءونب

 رفك دقف ةبرجتلا ليبق نم كلذ لاق نإو كرشأ دقف اعنص ءوتلل تأ دقتعا نإ
 .'«ةمعن رفك

 )١( ملع :يراخبلا  5٤٣جح ٣٢. يزاغم ٧٧. بدأ ٥. دودح ٩، نتف ٨ ناميإ :ملسم ١١٨ ١٦٠

 ةنس دواد وبأ ١٥ نتف يذمرتلا  0٦٨ميرحت يئاسنلا ٢٩ نتف :هجام نبا ٥ - :يمرادلا

 كسانم ٧٦...

 )٢( مقر ثيدح حيحصلا عماجلا :بيبح نب عيبرلا رظنا ٧٥٦‘ :لهس يبأ ةديقع ٦٩۔

 :ةيفاصلا ةنونيلا :حتف نب سورمع ٧ - :نيروغبت لوصأ ىلع ةيشاح :يبعصملا ٢٧.

 نبا ٣٣٤ ديحوتلا :يديرتاملا - ٧١/١٠١ يذمرتلا حيحص حرشب ةضراع :يذوحألا رظنا )٢(

 0٦٣٦/٣ ٢٣٧. ١ لصفلا :مزح

 :يراخبلا ٦٢. مقر ثيدح رفكلاو كرشلا ركذ يف باب :حيحصلا عماجلا :بيبح نب عيبلا )٤(

 ٤. :ءاقستسا :أطوملا ١٢٥ ناميإ :ملسم ٢٥ ديحوت 0٦٢٨ ءاقستسا 0١٥٦١ ناذأ

 وهو» :لاقف مالكلا اذه ىلع ةتس وبأ قلع دقلو ٥٢٢/٢، ٥٢٤. يرابلا حتف :رجح نبا رظنا )٥(

 ٩٧/١. بيترتلا ةيشاح ةتس وبأ «باحصاألا هيلع امل بسانم مالك



 ةسا ر دلا مسق

 . ه ٦ ٧

: 

 ثيداحألا نم اريثك دروي رفكلا عاونأل هدادعت دنع روظنم نبا نأ امك

 يذمرتلا حيحصل هحرش يف يذوحألا كلذك "ةمعنلا رفك ىلع اهلمحيو

 رفك دقف وأ» :لوقي ؛رفك دقف ةالصلا كرت نم» :ةي هلوق ريسفت ىف لوقي

 اميأ لاق دقو لاملا ةمعن رفك رفك دقف ةاكزلا كرت نم نأ امك ندبلا ةمعن رفك

 .'"«رفك دقف هيلاوم نم قبأ دبع

 دقف ةمعن رفك ارفاك ةريبكلا بكترم اومس دق ةيضابإلا ناك نئلو

 ماكحأ هيلع يرجت ادخ;خوم هرابتعاب هيلع مالسإلا قالطإ اوزؤ3ج

 هتيالو ىوس هيلع ةالصو ةحكانمو ةثراوم نم اينلا يف نيملسملا
 .'_هتداهش لوبقو

 نم هريغك حلطصملا اذه لمعتسي ناك نإو شيفطا دمحما نأ امك

 نأ زوجي هتإف قالطإلا هجو ىلع نمؤملاب قسافلا ةيمست عنميو ةيضابإلا

 ققحم د;خحوم هتأ ينعت ةرابعلا هذه وأ ا!ناميإلا صقان نمؤم هنأش يف لاقي
 لالخإلا اذه نأ ىفخي الو هنم ىرخأ ءازجأب لخم ناميإلا ءازجأ ضعبل

 سفن لمعتسا يذلا مزح نبال اًنالخ (ةمعنلا رفك) رفكلا ىلإ هجرخي

 رفكلاب قسافلا ىلع اقالطإ مكحي ملو (ناميإلا صقان نمؤم) حلطصملا
 .'_هناميإ ناصقن مغر

 .«رفك» ةدام برعلا ناسل :روظنم نبا رظنا )١(

 )٢( ناميإ :يذمرتلا رظنا ٩ ةالص :يئاسنلا ٨ ةماقإ هجام نبا ٧٧ لبنح نبا ٣٤٦/٥.

 ناميإ :ملسم هجرخأ ثيدحلاو ٧٩/١١ :يذمرتلا حيحص حرش يذوحألا ةضراع :يذوحألا )٢(
 ٢٣٢. :داصتقالا :يسوطلا رظنا ةيديزلا لاق كلذ لثمبو ٣٦٥/٤ لبنح نبا ٦٢

 )٤( لوقعلا راونأ قراشم :يملاسلا رظنا ٣٣٠ رهوجلا راثن ىحاولا رظناو ٥٦٢/١.

 )٥( دازلا نايمه :شيتفطا دمحما رظنا ٢٠٦/١. .

 )٦١( لصفلا :مزح نبا رظنا ٢١١/٢.

 



 ٧٧ ةنوزخملا فحتلا باتك

 ٢( ناميإلا ةدايز ونقصانه١‘

 نأ الإ 7 اميدق ةلأسملا هذه ىف اًضيأ ءاملعلا ءارآ تنيابت دقل

 :فقاوم ةثالث يف اهرصح نكمي اعيمج مهلاوقأ

 :صقنيو ديزي ناميإلا -

 عبارلا نرقلا ذنم يأزلا اذه نوتبتي مهنم ةبراغملا نإف ةيضابإلا اقأ

 ؛ ولاك امي هما مَبَتَأت » :ىلاعت هلوقل هضرعت دنع الثم رزخ وبأف .ةرجهلل

 ًلَرنأ ح ئزَلاَرُه » :ىلاعت هلوقب اجتحم هناصقنو ناميإلا ةدايز ىلإ هتني ٨٥[ :ةدئاملا]

 .[! حتفلاا 4 مهنكيإ عم اميإ ازذاَدََل ينموملا بولق ىف ةيكتلا

 ةدايزلا يفني هّتأ ريغ بهذملا سفن بهذي سداشلا نرقلا ىف ىفوشلاو

 ."هلاصخ ةيدودحمل هتاذ ديحوتلا نع ناصقنلاو

 ءاملع ضعب دنع اهحرط مغر ةيضقلا هذه ىلإ فلخي نب ناميلس عيبلا وبأ رشي مل )١(

 كرت امترلو ركذلا قحتست ال ةيئزج اهدع هعلو (الثم رزخ وبأ) نيقباتلا ةيضابإلا
 مالكلا لئاسم لك بعوتسي نأ نكمي ال باتكلا نأ تش الو اهنع وهلا باب نم اهركذ
 ةدايزب لوقي هتآأ وه ناميإلل هراتخا يذلا فيرعتلا نم مهفي يذلاو .يليصفت لكشب

 نمضتي رمألا نأ امبو لمعو لوق نم هب هللا رمأ ام لك هدنع ناميإلا ذإ هناصقنو ناميإلا

 ثأ جتنتسن نأ الإ قبي مل - يهنلاو رمألا باب يف هتبثأ ام بسح بدتلاو بوجولا
 هللا نمبو» :لاقف رفكلاو ناميإلا باب ماتخ يف كلذب حرص لب ناميإ اهلك تاعاقلا

 ةضيرف ىلإ عضوملا اذه ريغ يف ةعاطلا مسق دقو .«اناميإ اهلك ةعاطلا لعج نأ هلضفو

 انايحأ رثكي دق درفلا لب اهيف نوتوافتي ساتلا نإف ناميإلا نم لفاونلا تناك اذإو ةلفانو

 يذلاو .اهتلقب صقنيو لفاونلا ةرثكب دادزي نذإ ناميإلاف رخآ اًئيح اهنم للقي دقو اهنم
 مهنع رتؤي مل هدعب وأ هلبق ءاوس ةيضابإلا نم برغملا ءاملع ثأ وه هانجتنتسا ام حجري

 .كلذ فالخب لوقلا

 )٢( :تالاؤسلا :يفوتلا رظنا ٦٤ زجوملا :رامع وبأ رظناو ٩٨/٦٢.



 هسار مسق .ص ٧٨ ةساردلا مست

: 

 امهدحأ ۔ نيملاع دجن يأزلا اذهل نيرصتنملا نيرخأتملا نمو

 '"(سشتفطا دمحما وهو) يبرغم رخآلاو '"(يصقشلا وهو) يقرشم

 هناصقنو ناميإلا ةدايزب لوقلا يف نيقفتم اناك نإو ناملاعلا ناذهو

 ديزي ناميإلا نأ ىأر دقف يصقشلا امأ كلذ ةيفيك يف نافلتخم امهتإف

 بلقلاب داقتعا ناميإلاف» :لوقي ذإ لهجلاو ةيصعملاب صقنيو ةعاطلاب

 فعضيو ملعلاو ةعاطلاب ديزيو حراوجلاب لمعو ناسللاب قطنو

 حلاصلا لمعلا روهظو بلقلا يف نطاب ناميإلاو ...لهجلاو ةيصعملاب

 .'"”«هتدايز ىلع لدي

  

 ال قيدصتلاب ناقلعتم هدنع ناصقنلاو ةدايزلا نإف شتفطا دمحما اقأو

 سانلاو ربدتلا كرتب فعضيو لقأتلاو رظنلاب ىوقي ناميإلا ذإ لمعلاب

 سيل هقيدصتو ركب ىبأ قيدصتك سيل انقيدصت ذإ ناميإلا يف بتارم
 .ءايبنألا قيدصتك

 ىلإ روهشم هركذو رشاعلا نرقلا رخآ ديلاوم نم هتأ نملا بلاغ يصقشلا ديعس نب سيمخ )١(
 غالبو نيبلاطلا جهنم» هبتك رهشأ ةبراعيلا مامإ يناث فيس نب ناطلس ةمامإ يف ه٠٦٠١ ةنس

 نيبلاطلا جهنم :يصقلا رظنا .«ىمظعلا ةمامإلا باتك هلو اغزج نيرشع يف «نيبغازلا
 دوقعلا :يثراحلا دمح نب ملاس رظناو .يثراحلا دمح نب ملاس ققحملا ةمذقم نم ٧١ ٨،

 ٢٦٠ ٢٧٩. ةيضفلا

 .بيدأو هيقفو رتفم (ما٤١٩_٠٢٨١) (ه٢٣٣١۔٦٣٢١) يرئازجلا شيفطا فسوي نب دمحما )٢(

 نايمه» ءازجأ ٧ يف (ةيرجح ط) «ريسفتلا ريسيت» اهرهشأ نم فلؤم ةئامثالث نم رثكأ هل

 (ط) «ةنامّضلا ءافو» نآزج (ط) «عرفلاو لصألا لماش» (ط) «صلاخلا بهلا» «دازلا

 :يلكرزلا رظنا (ط) ءزج ١٧ يف «ليتلا حرش» ديحوتلا ةديقع حرش» (ط) «لمشلا عمتج»
 ٧٥٦٧. مالعألا

 )٢( نيبلاطلا جهنم :يصقشلا ٥٧٥/١.

 )٤( دازلا نايمه :شيفطا دمحما رظنا ٢٠٧١١.

 .فقوملا سفن ىتبت دقف 5٥٤/١ 6٥٥ :رهاوجلا راثن :يحاورلا رظناو ٢٠٨/١ م ن رظنا )٥(



 ةنوزخملا فحتلا ب اتك

 :لوقي ثيح رجح نبا هركذ امل قباطم يصقلا يأر نأ ظحالملاو

 قفاوم شێتفطا دمحما فقومو .'«ةيصعملاب صقنيو ةعاطلاب ديزي ناميإلا»
 ."هخويش دحأ نع اضيأ رجح نبا هاور امل

 هركذ ام ىلإ ةفاضإ ةيضابإلا ريغ نم ءاملعلا نم اريثك نأ ركذلاب ريدجلاو

 ةَئُسلاو نآرقلا نم صوصنب نيلدتسم بهذملا سفن نوتبتي رجح نبا نع

 .""اهنم ازيبك ابناج يراخبلا دروأ دقو ةباحصلا لاوقأو

 :صقني الو ديزي ناميإلا -
 صوصخلا ىلع مهنم ركذن ةيضابإلا نم ةقراشملا روهمج لاق هبو

 ديعس وبأ امأ (نيرخأتملا نم) يملاشلاو (نيمدقتملا نم) يمدكلا ديع ابأ

 هناصقن نود ناميإلا ةدايزب لوقلا ةياورب ىفتكا امتإو هيأر نع حصفي ملف

 بهذ هناميإ صقن اذإ هتأل صقني سيلو ديزي هناميإ ليق دق هتأ يعم» :لاقف

 اذهل هحيجرتب مكحلا نكمأ اهل ةفلاخم ةياور دروي مل هنآ امبو .''«هناميإ

 .اللعم هضرع هتأو ةصاخ لوقلا

 نود هيأر نع برعأ لب فقوملا اذه ىلع ديعس ابأ يملاسلا قفاو دقلو
 ىلع ةجحلا تماق املك يأ فيلاكتلا ةدايزب ةدايزلا رتف هنكل سابتلا يأ

 ناميإلا يف لصألا نأل هناميإ دادزا هب نمآف نيلا رومأ نم رمأب فلكملا

 )١( يرابلا حتف :رجح نبا ٤٦/١ ةنسلاو باتكلا هروصي امك ناميإلا :معنملا دبع يلع رظناو ١٩٩

 ةئُسلا لهأ داقتعا حرش هباتك يف يئكلاللا مساقلا يبأ نع فقوملا سفن ىور دقف
 .نيعباتلاو ةباحصلا نم ريثك ىلإ لوقلا كلذ بسني ثيح ةعامجلاو

 .م ن رظنا )٢(

 (ثيدح جيرخت) سمخ ىلع مالسإلا ينب :ةت يبتلا لوق باب :ناميإلا باتك :يراخبلا )٢(
 حرش يذوحألا ةضراع ۔ ١٩٧/٣، ٢٠٤ لصفلا :مزح نبا ٢٥٣، نيذلا لوصأ :يدادغبلا رظناو

 ٨٤/١. يذمرتلا حيحص

 )٤( ديفملا عماجلا :يمدكلا ١٥/١.
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 نمآو ةديقعلا لئاسم نم ةلأسمب ةجحلا تماق املكو ثالتلا لمجلاب رارقإلا

 هب تماق ام نأل هدنع نكمم ريغف ناصقنلا امأ .هناميإ دادزا فلكملا اهب

 .")هلك ناميإلل مده هب لالخإلا ذإ لاوحألا نم لاحب هكرت نكمي ال ةجحلا

 :نيرمأ ىلإ هتني يأرلا اذهل هريرقت دعب يملاشسلاو

 كلذب ديرأ اذإ فلكملل ةبسنلاب «ناميإلا صقان» ةرابع لامعتسا زاوج

 ثيدحلا يف ءاج دقو راذعألا نم رذعل هنع ضئارفلا ضعب طوقس نع ريبعتلا

 موصلاو ةالصلا هكرتب نهنيد ناصقن رسف ذإ '""«نيدو لقع تاصقان ءاسنلا»

 درفلا ال دارفألل ةبستلاب ناميإلا توافتب لوقلا نم عنام ال .ضيحلا ءانثأ

 فێلك دق ديز ناك اذإ ورمع ناميإل ةبستلاب صقان الثم ديز ناميإ ذإ دحاولا

 .'"ورمع هب فلك ام نود ضئارفب

 هب درفتي مل هناصقن نود ناميإلا ةدايزب لوقلا نأ ةظحالملاب ريدجلاو

 لاثملا ليبس ىلع مهنم ركذن ءاملعلا نم مهريغ اًضيأ هب لاق امنإو ةيضابإلا

 .'"رسنأ نب كلام

 :صقني الو ديزي ال ناميإلا ح

 هب لاق امتإو ۔ انملع دح ىلع ةيضابإلا نم دحأ هتبتي مل لوقلا اذهو

 نأ كلذ يف مهتجحو "يزارلاو ينيوجلاك ةرعاشألا ءاملع نم ضعب

 )١( :لوقعلا راونأ قراشم :يملاسلا رظنا ٣٢٤} ٣٣٥.

 )٢( ضيح خ ١٦ ناميإ م۔٤٤ ةاكز ١٣٢ ناميإ ت ۔٥١ ةنس د ٦ نتف هج ۔ ١٩ مح ٦٧/٢،

.٧٢٣. ٣٧٤ 

 .م ن :يملاتلا رظنا (٣)

 )٤( :ةنسلاو باتكلا هروصي امك ناميإلا :معنملا دبع يلع رظنا ١٩١.

 )٥( داشرإلا :ينيوجلا رظنا 0٣٩٩ ٤٠٠.

 .ريبكلا ريسفتلا :يزازلا رظنا )٦١(



 ٨١ هه ةنوزخملا فحتلا باتك
 هز ه ٥

 الو ليصافتلاو ةدايزلا هيف روصتي ال اذهو مزاجلا قيدصتلا وه ناميإلا

 .'"ناصقتلا هيرتعي

 لألا قيرفلا ججح نأ انل نێبتي ةلأسملا هذه يف ءارآلا ةلمج ءارقتسا دعبو

 لقأتلاو رظنلا ةموادم دنع دادزي ناميإلا نأ دكؤي ناسنإلا عقاو أل ىوقألا يه

 لفاوتلاو تاعاطلا ةفعاضمو ثداوحلاب رابتعالاو هتمظعو هللا تاقولخم يف

 .لئاضفلا نم ريثكلا نع يلختلاو ةلفغلا دنع فعضي كلذ نم سكعلابو

 نود ةريخألا ةلأسملا ىف ةيضابإلا نيب لصاح فالتخالا ناك اذإو

 نيلا ةيضق نم مهفقوم نوكي نأ نكمي اذامف اهل نيتقباشلا نيتلأسملا

 اهلولدم نأ م ةددعتم ناعم تاذ تاحلطصم يه له م »)سإلاو ناميإلاو

 ؟.اهظافلأ فالتخا مغر دحاو

 مالسالاو ناميالاو نيلا ٤(

 دحاو ىنعمب نيلاو مالسإلاو ناميإلا نأ ىلإ ةيضابإلا روهمج بهذي
 وبأ هدروأ امب جتحا دق مهلكو .يمالسإلا نيلا هب ءاج ام عيمجب ءافولا وهو

 اهنيب طبرلاو ليلحتلا يف مهنيب توافت عم تايآ نم فلخي نب ناميلس عيبزلا

 .'"ةيوبن ثيداحأو ىرخأ تايآب اهمعدو

 يلولدم يف فالتخالا اوتبتف ةيضابإلا ضعب كلذ يف فلاخ دقلو

 لكف ناميإلا نم معأ مالسإلا نأ ىري الثم يصقشلاف مالسإلاو ناميإلا

 ااش ناك نمو ش ناميإلا يف ضيقنلا لامتحاو ضيقتلا لامتحا وه ناصقتلا لامتحا نال )١(

 .نمؤمب سيلف

 (٢) :تالاهجلا حرش :رامع وبأ ۔-٦ :عضولا :ينوانجلا رظنا ١ تالاؤشتلا :يفوتلا ۔ ٣ -

 عضولا ةيشاح :يشحملا ٤٤ :لوقعلا راونأ قراشم :يملاشلا 0٣٢٩ ٣٣٠.
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 )) .< ٠ ا ّ
 ينالقابلا بهذ اذه لثملو انمؤم ملسم لك سيلو ملسم نمؤم
 ةلاسملا هذه يف لقأتملاو "ةيمامإلا ةعيشلا نم ديفملا خيشلاو ةرعاشألا

 نيتفدارتم اتءاج ۔ صخأ ةفصب ۔ مالسإلاو ناميإلا يتملك نأ ىري

 .'"”نيتلخادتمو نيتنيابتمو

 مننكني ولكوت هتلعف هلاب مثنَماء مغك » :ىلاعت هلوق يف رهظيف فدارتلا امأ م 2 مي ۔<27 م . ١ً 1 ر

 اهف اَنذََو ات ٥ ينموملا َنِم 7 َناكنَم اَتجَرتَلَت» :هلوق يفو !ه :سنربل ؟ نيملسم
 م ى .م م 4

 ىلع مالسإلا ينب» :ةي هلوق يفو .ا ٥. :تايراذلا 4 ملسملا َنَي تبر

 هللا الإ هلإ ال نأ دهشن نأ» :لاقف مالسإلا نع ىرخأ ةزم ةليب لئسو '«سمخ

 امك .'«اهزمو اهولح اهرشو اهريخ رادقألاب نمؤتو هللا لوسر ينأ دهشتو

 هللا ال ١ هلإ ال نأ ةداهش لاق ال اولاق ؟ناميإلا ام نوردتأ» :لاق هتأ ةيب هنع درو

 اوطعت نأو ناضمر موصو ةاكزلا ءاتيإو ةالصلا ماقإو هللا لوسر ادمحم نأو

 مالسإلا تأ نيبتي ثيداحألا هذه نيب عمجلابف .'"سمنفغملا نم سمخلا

 .ناميإلل فدارم

 عَتبَي نَمَو » :ىلاعت هلوق ليلدب ناميإلاو مالسإلل فدارم نيدل نأ امك
 ره م و ء )+

 ٨٥] : نارمع ل آ[ ه َسرسنَحْلا نم ٠ نم ةرك 1 ق وهو هنم لبقي نلف د انيد مكل ١ رع

 ١٩[. :نارمع لا لآ] 4 غكَسإلا آرّلأك اذدنع تربزلآ ة { :هلوقو

 )١( نيتمالسإلا بهاذم :يودب نمحرلا دبع رظنا ٦٢٧/١.

 مقو كلذ ىلع فَؤملا هقفاو دقو ١٠١٧. :يمالسإلا نيذلا لوصأ :رصان يلع دمحم رظنا )٢(
 0٦٦١. نيبلاظلا جهنم :هباتك رظنا يصقتل ةبسنلابو .هبهذم ةحص ىلع ةلدالا نم ةلمج

 .ةلأسملا هذه ىف لاوقألا فالتخا يف ببسلا وه اذهو )٢(

 يئاسنلا 0٣ ناميإ يذمرتلا ٢٢١٩. ناميأ ملسم ٢٠ 1 ةروس ريسفت .! 6١ ناميإ :يراخبلا )٤(
 !/٦!، ٩٣. ١٦٢٠ ٣٦٤/٤. لبنح نبا ٣

 )٥( ةمدقم هجام نب هجرخأ ١٠.

 )٦( ةنس :دواد وبأ ١٦ مقر ثيدح ٤٦٧١.



 ص ٨٢ ةنوزخملا فحتلا باتك
 و ۔چح . ۔ه>

: 
 اتماع ك تك تلام » :ىلاعت هلوق يف ةصاخ ودبيف فالتخالا امأو

 م ,
 ؛ةكيوثف ىف نميلا لُحَدَي او انمتأ اولوق نكتلو أومَوَت مل لم

 7 بلقلاب قيدصتلا وه ناميإلا نأ ةيآلا ىضتقمو ١٣[. :تارجحلا]

 .مالستسالاو عوضخلا راهظإ

 لدي "ناسحإلاو مالسإلاو ناميإلا يف ذ اتا ليربج ثيدح ر امك

 لوقلا ىنعمب ب مالسإلاو بلقلا قيدصت ىنعمب لمعتسا ناميإلا را ىلع

 هل لاقف رخآ طعي ملو ءاطع الجر ىطعأ ذل هللا لوسر 7 درو امك لمعلاو

 : يك هللا 7 لاقف نمؤم وهو هطعت ملو انالف تكرت :ةباحصلا دحأ

 ء

 . '«ملسم وآ»

 .امهيلولدم يف مالسإلاو ناميإلا نيب رياغتلا ىلع ةلاد صوصنلا هذه لكو

 مالسإلا :لاقف ؟لضفأ لامعألا يأ لئس ةي لوسرلا نأ هنمف ")لخادتلا امأو

 .)ناميإلا :لاقف ؟لضفأ مالسإلا يأ ليقف

 يف تلمعتسا دق ةثالتلا هوجولا هذه نأ ؛ىلاطيجلاو يشحملا نێب دقلو

 ٢٤، 0٢٧ ناميإ ياخبلا :ناسحإلاو مالسإلاو ناميإلا ناكرأ هيف لصف ليوط ثيدح وهو ()

 ؛ ناميإ يذمرتلا - ١٦١ ةنس دواد وبأ ٥، ٧} 0٨ ناميإ ملسم - ٣١ ةروس ريسفت 0٢٦ تاداهش

 نم اهريغو ٢٧١ لبنح نبا ٩\ ١٠ ةمّقم هجام نبا ۔ ٤ ةالص ٥. 5٦ ناميإ يئاسنلا

 .تاحفتلا

 )٢( ناميإ :ملسم ٢٣٦ - ةنس دواد وبأ ١٥ ناميإ يئاسنلا ٧ لبنح نبا ١٧٦/١.

 رخآلا يف انمضتم امهدحأ نوكي نأ وهو )٣(

 ناميإ يئاستلا ١٢١ بدأ دواد وبأ 0٣ 0٦ ٦٥ ناميإ ملسم ٩ ناذئتسا - ٥. 0٦ ٢٠ ناميإ يراخبلا )٤(

 ٢٣/ ٣٧٦٢. لبنح نبا ٤ قاقر يمرادلا ١ ةمعطأ هجام نبا ١ ١٢

 ىسوم يبأ نع ملعلا ذخأ (ه٢٥٧ ت) يسوفتلا يلاطيجلا ىسوم نب ليعامسإ رهاط وبأ )٥(

 ناهر يسرفك يخامشلا رماعو وه ناك .ه٢٢٧ ةنس ىقوتملا يسيمرظلا ىسيع نب ىسيع



 ةسا ر دلا مسق

 لمعتسا اذإف يعرشلا ىنعملاب ةراتو يوغللا ىنعملاب ةرات ثيدحلاو نآرقلا

 ناك يعرشلا ىنعملا ديرأ اذإو لخادتلا وأ رياغتلا ناك يوغللا ىنعملا

 :ةتس وبأ لوقي .فدارتلا

 قالطإو ةغللا يف حيحص هجو نيابتلاو لخادتلاو فدارتلل نذإف»

 .'"«عرشلا ىف

 ررض يآ هيلع بترتي مل ةلأسملا هذه يف ءاملعلا نيب فالتخالاو

 ملو ضعبب اهضعب ةنر اقمو اهليلحتو صوصنل ١ عتتت ىلع د دعاس لب

 ىل ب بهذي ءاملعلا روهمجو يو ثيدحلاو ريسفتلاو ديحوتلا بتك فلتخم
 '"فدارتلاب لوقلا

 ةعبط) ءازجأ ةثالث يف «تاريخلا ريطانق» (ط) نيئزج يف «مالسإلا دعاوق» هفيلآت نم -=

 .مالسإلا دعاوق ىلع يلكب نمحرلا دبع قيلعت رظنا (خ) ةينوتلا حرش» (ةيرجح

 رظناو ٢٨٣/١، 0٢٨٤ 0٢٨٥ تاريخلا رطانق :يلاطيجلا رظناو ٨٥/١ بيترتلا ةيشاح :ةتس وبأ ()

 لصأ لوق لكلو :لوقي هتإف ةثالتلا هوجولا ضرعي مل نإو) ٥٧٤/١ نيبلاطلا جهنم :يصقلا

 قرفلل عضو نكلو» :مالسإلاو ناميإلا نيب قيرفتلا هيفن يف يذوحألا لوقيو .(هيلع ىنبي
 حيحص ىلع يذوحألا ةضراع .هدقتعي ام فالخ نطبي نم نيبو دقتعي ام رهظي نم نيب
 دصق اذإ هتأ حضويف اًميطل اججيرخت ةلأسملا جزخي مزح نبا ثأ امك ٧٧/١٠. يذمرتلا

 ةلملل مالستسالا درجم هب دصق اذإو نمؤملا وه ملسملاف قسفلاو رفكلا فالخ مالسإلاب

 ٢٢٦/٣(. لصفلا هباتك رظنا) نمؤملا ريغ ملسملاف
 :يمساقلا 5٦٠٨٧ ٢١٠/٢٥ ريبكلا ريسفتلا :يزارلا ٤٠٤٤١٣٩٤. ديحوتلا :يديرتاملا :رظنا

 اتماع ثاركلا تلاق » :ىلاعت هلوقب لدتسا نم ىلع هةر يف لوقي ٥١٤٧٢/١٥ ليوأتلا نساحم

 فعتلا ةياغ يف لالدتسالا اذهو» :لوقي ١٢[ :تارجحلا] .. .اتنتنتآ آولوق نكنلو أ اومسو ل لف

 رظناو «عضاوملا ضعب يف يوغللا امهانعمب امهقالطإ نم عنمي ال اغرش امهفدارت نال
 دقف) ٧ ١٠ يمالسإلا نيذلا لوصأ :رصان يلع دمحم رظناو ١٨٤ ةيفسنلا دئاقعلا :يفستلا

 .(فدارتلاب مهلوق يسربظلا نعو ةيمامإلا ةعيشلا نع لقن

٢) » 



 ٨٥٩ هه ةنوزخملا فحتلا باتك
 . ه ه

 ٠

 "ص

 نمؤملاو ملسملا نيب ةيمستلا يف نوقزفي ال مهتأ سانلا عقاو نأ ظحالملاو

 نأ نێبتي كلذبو نيملسملا ماكحأ هيلع اورجأ «ناميإلا» مسا هيلع اوقلطأ نمف

 مالسإلاو ناميإلا مسا قحتسا هنطابل اقباطم هرهاظ ناك نإف نمؤملا وه ملسملا

 نأ انرمأ انتأل نمؤملاب هتيمست يف انيلع ءيش الف هرهاظل افلاخم هنطاب ناك نإو

 .رئارشلا ىڵوتي هللاو رهالاب مكحن



 هم

 :ديهمت

 نع هزنم قلاخلاو قولخم ءاوسو قلاخ هلل نأ ىلع ةيمالسإلا ةمألا تقفتا

 يمتلا َوُهَو ث ىت ۔ويتمكرتنآ» :ىلاعت لاق ثداوحلا تافص عيمج
 نوكت نأ نع هزنم هللا نإ ةيضابإلا لاق قلطنملا اذه نمو ١[. :ىروتلاا 4 متيلا

 اوزوجي مل كلذ ىلع ءانبو .حراوجلا نم ةحراج ةيأ وأ مسج وأ هجو وأ دي هل

 لقعلاب هودقتعا ام ةحص ىلع اولدتساو ةرخآلا يف الو اينذلا يف ال ىري نأ
 .لقتلاو

 :ةيلقعلا ةلدألا ١(

 :يلي اميف اهزجون ةيلقعلا ةلدألا نم ةلمجب ةيضابإلا جتحا دقل

 :ةيؤزلا طورش رفوت مدع أ
 :يهو ةعست طورشب ةديقم اهوأرف ةيؤرلا عقاو ىلإ اورظن دقل

 هتلباقم ةساحلل هروضح عم ةيؤرلا زئاج ءيشلا نوك ةساحلا ةمالس

 يئرملا يف امك ةلباقملا مكح يف هنوك وأ تاهجلا نم ةهج يف ةرصابلل
 ةياغ مدع دعبلا ةياغ مدع ۔ ةفاطّللا ةياغ مدع "»رغتلا ةياغ مدع ۔ ةآرملاب

 )١( :لوقعلا راونأ قراشم :يملاسلا رظنا ١٩٨.



 ٨٧١ هده ةنوزخملا فحتلا باتك
 . هزنع .

 نأل كلذ _ هريغب وأ هتاذب ائيضم نوكي نأ 7 لئاحلا باجحلا مدع - برقلا

 ةيمسجلا نع هزنم هتأ امبو مسج يف الإ رقوتت نأ نكمي ال طورشلا هذه

 .ةليحتسم هتيؤر تناك

 :ةطاحإلاو زيحتلا ةلاحتسا ۔ ب

 نود ناكم يف هاري وأ ناكم َلك يف هللا ىري نأ نم ولخي ال رظانلا نإ

 هاري ناك نإو قولخملاك دودحم وهف ناكم نود ناكم يف هاري ناك نإف رخآ

 .ناك امنيأ هرصبب هلاني هتأل قلاخلا نم مظعأ قولخملاف ناكم لك يف

 هنم هيلع ىفخي وأ ءيش هنم ىفخي الف هاري نأ نم ولخي ال رظانلا نأ امك

 طاحملاف بناج لك نم هب طيحم وهف ءيش هنم هيلع ىفخي ال ناك نإف ءيش

 ريغ هيلع ىفخي يذلاف ءيش هنم هيلع ىفخي ناك نإو لطاب اذهو دودحم

 .'”دودحملل ةفص وه يذلا رياغتلا يضتقي اذهو هيلع فخي مل يذلا

 حصي دوجوم لك نأ ساسأ ىلع القع اهوزاجأ دق ةيؤرلل نوتبثملا ناك اذإو

 هل قلخي هتأ وأ "رصبلا ةساح رظانلا يف يوقي هللا أأ ساسأ ىلع وأ 6"ىري نأ

 لك اوشقان دق ةيؤرلل نيفانلا نإف فيك الب هاري هنأ وأ اهب هاريف ةسداس ةساح

 .اهفعض ةدشل اًحفص اهنع ضارعإلا بوجو اوأرو اهوفعضو ةلدألا هذه

 )١( نيبلاطلا جهنم :يصقشلا :رظنا ٤١/١.

 ٣٠٢. فقاوملا :يجيالا :رظنا (؟)

 )٣( :ةنابإلا :يرعشألا :رظنا ١٦.

 رمأ اذهف ...«:ليلذلا اذه ىلع رلا يف معنملا دبع ةزع لوقتو ٤/٣ لصفلا :مزح نبا رظنا )٤(

 هدێؤي يلقن ليلد وأ هتبثي يلقع ليلد نود ةئشسلا لهأ ضعب هيلإ بهذ يلتختو يضارتفا

 نيتبثملا نيب ىلاعت هللا ةيؤر «نيقيلاو توبقلا ىلع لب ضارتفالا ىلع ىنبت ال دئاقعلاو
 ٧٢. :نيفاتلاو

 .مهيلع ةرلاو ةفكلبلا باحصأ لوق دروأ دقف ٢؛٧)ص ةحورطألا :يريبعجلا رظنا )٥(
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 نأ نكمي ال اهتإف تيوق امهم ۔ ائابثإ وأ ايفن ةيلقعلا ةلدألا نأ ةقيقحلاو

 ليللاب الإ تبنت ال ةيدقع ةلأسملا نأل نيتبثملا وأ نيفانلل ةجح نوكت

 بناج يأ) نيبناجلا نم لقعلا ليلد فعض دقو» :يشكيودشلا لوقي يعطقلا
 .'هيلقتلا ليللا الإ قبي ملو (مهريغ بناجو ةيضابإلا

 :ةيلقنلا ةندألا ٢(

 يهف كلذ نع الضفو "!عوضوملا اذه يف ةضراعتم يهف ةيوبنلا ثيداحألا اقأ
 :تافصلا عوضوم يف ينيوجلا لوقي اهيلع دامتعالا ىتأتي ال داحآ رابخأ
 اهعيمج نع انبرضأ ولو ملعلا ىلإ يضفت ال داحآ اهب نوكتمتي يلا ثيداحألا»
 ىلع الإ نوكي ال لالدتسالا يف ليوعتلا نإف كلذك رمألا ناك اذإو «.'"!اًغئاس ناكل
 :ميركلا نآرقلا نم نيتججح داريإب يفتكن لاجملا اذه يف نحنو يعطقلا صنلا

 :ىلوألا ةجحلا

 ؛ يبت فيطلا ومو ءابألا ا كردي وهو ربألا هكيذت ث ال » :ىلاعت هلوق ۔؟ ؟
 :اهمهأ هوجو ةّذع نم ةيآلا هذه يف ثحبلاو ٠.٢. .ماعنألا]

 يف تدلو يأ نالف ةايح تكردأ برصلا لوقت :ةطاحإلا ديفت ال ةيآلا آ
 ىلع ةلاللل اكرادتم يلاوتملا رطملا ىقست امك هتايح نم ريخألا نمزلا
 لئاقلا لوقو ٨[ :فارعألا 4 اهف اوكتادأ ادإ َيَح» :ىلاعت هلوقو .ميدلا قحالت
 ىنعملا يه تسيل نذإ ةطاحإلاف ةطاحإلا ىلع امهيف ةلالد ال «مهتلا هكردأ»
 ةنيرق الو ةنيرقب الإ هيلإ لقتني ال هل يزاجم ىنعم يه امتإو كاردإل يقيقحلا

  

 )١( :تانايذلا ىلع ةيشاح يشكيودتلا ٢ ديحوتلا :يديرتاملا رظناو ٧٧.

 :نيفاتلاو نيتبثملا نيب هللا ةيؤر :معنملا دبع ةزع :رظنا ةيؤزلل ةتبثملا ثيداحألا صخي اميف )٢(
 ٧٤. :ص م ن رظنا اهل ةضراعملا ثيداحألاب قلعتي اميفو ٩ ٥٢

 (٣) داشرإلا :ينيوجلا ١٦١.



 ةنوزخملا فحتلا باتك

 ىنعملا ىلإ (راصبإلا وهو) يقيقحلا ىنعملا فرص بجوت ةيآلا هذه يف

 .('”ةطاحإلا وهو) يزاجملا

 ديفت «راصبألا» ظ فل يف ماللاو فلألاف :بلشلا مومع ديفت ةيآلا -

 عيمج هكردت ال :ةيآلا ىنعم ريصي كلذبو يلوملا مومعلاو قارغتسالا

 '"'.ريرفاكلا راصبأ وأ نينمؤملا راصبأ كلذب ءاوس راصبألا

 نع ةبحاصلاو دلولا يفن يف '"اةقباتشلا تايآلا ذإ :حدملا ديفت ةيآلا - ج

 زوجي ال هلل اًحدم ناك امو هل ةحدم ةيآلا هذه كلذك هل ةحدم كلذو ىلاعت هللا

 7 هفاصتاو هنع هلاوز

 ةدع نم اهيلع درلا ىڵوتو ةنثالتلا هوجولا هذه يجيال ا ضرع دقلو

 ضرع ايفاض اليلحت ةيآلا هذه للح دق يريب _ آ دجن لباقملابو ُ}بناوج

 )دودرلاو تاضارتعالا فلتخمو ةيآلل ةيضابإلا تاريسفت هيف

 :ةيناتلا ةححلا
 س ؟ ., < 4 2 ِ ك 7 ہ۔٫ -

 لتل رظنأ رأ ت بَر َلاَق هبر هُهَمَلكَو اتشقيمل ىسوم اج اًمَلَر» :ىلاعت هلوق

 22 ,. ج ,22 ۔ء۔ے رح ص ے<۔ےے 2 2

 ىلحت امك نرت َفوَسَص ,ةناكم َرََسَسآ نإ لبجلا لي رظنا نكتلو ىننرت نل ل

 )١( يملاتلل لوقعلا راونأ قراشم باتك ىلع هقيلعت يف يليلخلا دمح نب دمحأ رظنا ص٢٠٢، ٢٠٣.

 )٢( ريسفتلا ريسيت :شيفطا دمحمأ رظنا ٢٧٦٢/٦٢\ :ةكلاملا ضعبل لاؤس باوج :ميهاربز ديبع ٢٠.

 وهو رم لك نلو ةصلص هل كت ركوو ,هل ركي نأ ضتكلاو تودمتلا ييب » :ىلاعت لاق )٢(
 ٦٠١[. :ماعنألا] 4 ُملَع ءىش م لك

 قفاو دقف ٥١٤/٢٣ نآرقلا ماكحأ :صاصجلا رظناو ٢ :تانايدلا ىلع ةيشاح :يشكيودشلا رظنا )٤(

 .ةقيرطلا سفنب ةثالتلا هوجولا هذه تابثإ يف ةيضابإلا

 )٥( فقاوملا :يجيالا رظنا 0٣٢٠٨ ٣٠٩.

 نيب ىلاعت هللا ةيؤر :معنملا دبع ةزع رظناو ٦٢٨٠ ٢٨٨ :يضابإلا ثارتلا :يريبعجلا رظنا )٦(

 نيفاتلاو نيتبثملا ٦٩ _ ٦٤.
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 و ح س , ۔ س , و ١ . س ح ع ى وه <۔ے ً ّ

 تس تفلنكحجبس ل اق قاف افأ الف اًممَص اقعَص سوم َرَخَو اكد هلَحَح لبجلل 7
- 

 .م وس َ

 .[١؛٣ :فارعألا] 4 نمؤملا لمأ أأ او كلإ

 نأ نع هللا هيزنت يه ةنيرقلاو ديبأتلا انه ديفت «نل» نإ ةيضابإلا لاق

 ةساح عيطتست ىتح ناكم يف رقتسم مسجب سيل هنأل شاوحلا هكردت

 اوملح نل » :ىلاعت هلوق يف ءاج ام ديبأتلا يف هلاثمو ."هتيؤر رصبلا

 هذه يف ةرعاشألا هب جتحا ام امأو .(ء٢ :عحلا ةل أوُعَمَكجَ ولو اباب

 هدر دقف فتن ىسوم لبق نم اهبلط ببسب ةيؤزلا ناكمإ ىلع ةيآلا

 ىلع اديكأتو هموق ىلع ةّجحلل ةماقإ ناك امنإ بللا نأ نيتبثم ةيضابإلا
 .'"اهتلاحتسا

 رارقتسا وهو) نكمم رمأب اهقيلعت ببسب ةنكمم ةيؤزلا نأ نم ليق امو
 قيلعتلاو هللا ملع يف ليحتسم لبجلا رارقتسا نأب هيلع ةر دقف (لبجلا

 '}>ليحتسم ليحتسملاب

 ةيؤرلا عوقو ىلع ةرعاشألا هب جتحا يذلا يسيئزلا يلقنلا ليللا امأو

 0٢٦: ٢٢[ :ةمايقلا] ه ةَرظاَت اهير ل ٥ ا نيموي ةوجو » :ىلاعت هلوق وه ةمايقلا موي

 رظتلا تالالد ىلإ ادانتسا مهبهذمل ةضحاد ةجح ةيضابإلا هربتعي ملف

 بيبح نب عيبلا دروأ دقلو .راظتنالا اهمهأ نم يتلاو ةغللا يف ةفلتخملا
 ({ةرآلا هذه ريسفت يف نيعباتلاو ةباحصلا نع ةددعتم تاياور هدنسم يف

 رظنلا أ انيبم ريسفتلا اذه ةحص دؤي يوغل ليلحتب اهيلع بقع مث

 كلذ نم برعلا تالامعتسا يفو ميركلا نآرقلا يف دراو راظتنالا ىنعمب

 (١) نيروغبت يلع ةيشاح :يبعصملا رظنا ٨٨.

 ٣٠٨ _ ٣٠٩. ىضابإلا ثارتلا :يريبعججلا رظنا ()

 )٣( :نيفاتلاو نيتبثملا نيب ىلاعت هللا ةيؤر :معنملا دبع ةَّرع رظنا ٣٩ _ ٤٢.

 )٤) باب :حيحصلا عماجلا :بيبح نب عيبرلا رظنا ١٧ باب وأ ١٨ ج ٣.



 ٥ ٩١ وو ةنوزخملا فحتلا باتك
 +بء٠ ه و

 "ص

 :لئاقلا لوقو [١ه :] 4 ةدو هَحيَصاَلِإ ءالؤتَك رظني اَمَو > :ىلاعت هللا لوق

 ينالجراولا يضمي قستلا سفن يفو "كيلإ مث هللا ىلإ رظنأ امتإ
 اهيلع نيلدتسمو ةغلل ١ يف رظنتل ١ يناعم نينيبم يمل اسل او يخ امشلاو

 . ""برعلا راعشأو نآرقلا نم صوصنب

 هيلع ر دقف «ىلإ» فرحب نرقي ال راظتنالا رظن نأ يدادغبلا هركذ امو
 ّ رسرس .٠٭رس / و ۔ .1

 :رعاشلا لوقيو ةرسيم لإ ةرظنف» :ىلاعت هلوقب

 حالفلاب يتأي نمحزلا ىلإ تارذظان ردب موي هرجو

 :رعاشلا لوقيو

 "ةرظان فراعملا نكر كلم ىلإ ىوهلا ىلع يزاجحلا ليل اهب هوجو

 ركذ وه تايآلا قايس أب ةيسحلا ةيؤرلا عنم ىلع ةيضابإلا جتحا امك

 ىنعمب) ةرظان ظفلو «!ةرساب» ظفل هلباقي «ةرضان» ظفلف باقعلاو باولا

 راقف مصقي امعيظف ارمأ ةعقوتم ىنعمب) ةرقاف ظفل هلباقي (باوملا ةرظتنم

 كلذ دعب ركذي نأ بسانملا نم ناكل ةيؤرلا ىنعمب رظنلا ناك ولو (رهلظلا

 ."ةيؤرلا نم رفاكلا نامرح

 اهلوأ دقف ةيؤرلا تابثإ ىف ةرعاشألا اهب كشمت ىتلا تايآلا ةقب امأو

 :ىلاتلا وحتلا ىلع ةيضابإلا

 )١( باب :حيحصلا عماجلا بيبح نب عيبرلا :رظنا ١٩ مقر ثيدح ٨٥٩.

 )٢( ناهربلاو ليللا :ينالجراولا :رظنا مج0١ ٧٨/١\ ٧٩ - يسمادغلا ىلع ةلا :يخام شلا ٢١ -

 قراشملا :يملاتلا رظنا ١٩١ ١٩٣ ضرف ىلع ثيداحالا يف ةدراولا ةيؤرلا رتف هتأ ريغ)

 .(ملعلاب اهرتف اهتحص
 )٢( ص ١عت يملاشلل قراشملا باتك ىلع هقيلعت يف يليلخلا دمح نب دمحأ رظنا ١٩٢.

 )٤( نيروغبت ىلع ةيشاح :يبصملا رظنا ٨٤.
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 اولاق :[اه .نيفقطملال 4 ويج نمو مهيز نع متاك » :ىلاعت هلوق -ا
 هلل ةهجلا نم هيضتقي امل يحلا باجحلا اوعنمو هتنج هنع بوجحملا

 هيلجت ديفي هتيؤر نع هئادعأ بجح أ نم ةرعاشألا هلاق امو ىلاعت

 وهو ةفلاخملا موهفمب لالدتسا هتأ ساسأ ىلع ةيضابإلا هلبقي مل هئايلوأل

 .'"تاتداقتعالا يف ضوفرم

 و 3 ٠ ىم ٠

 :اولاق ٤٦[ :ةرتبلا] 4 ممهتَر اوقلَم مهتأ َنوُنظَي َيزَلأ» :ىلاعت هلوق ۔ ب

 ال زاجم كلذ نأل ةيؤرلاب ءاقللا ريسفت اوعنمو ثعبلا انه ءاقنلاب دوصقملا

 نمؤملا كارتشال كلذو هفالخ ىلع ليللا لب ليللاب الإ هيلإ راصي

 احَدَكك كر لإ حداك كن ُننإلآ اهيأي » :ىلاعت لاق ءاقلا يف رفاكلاو

 ."أ .قاقشنالا 4 هيقلف

 ركذي مل اولاق (" .نينقطملاا دورب ِكيَرَلاَلَع» :ىلاعت هلوق ۔ج
 هلوق يف ءاج لب ؟ىلاعت هللا ىلإ رظنلاب رتفي اذاملف ةيآلا يف روظنملا

 مهتأ ىلع لدي ام ٠"[ :ناسنإلا 4 ايكاكلُمو ي أر م تراد » :ىلاعت

 .'"””تاريخ نم مهل دعأ ام ىلإ نورظني

 دوصقملا اولاق [٦٢:سنوي] ه ةَداَزَر قن اونسحأ َبذَلَل» :ىلاعت هلوق ۔د

 ديزملا سنج نم الإ نوكت ال ةدايزلا نأل ميعنلاو باوتلا ةدايز ةدايزلاب
 .'"ىلاعت هللا ىلإ رظنلاب ةدايزلا ريسفت اوضفر كلذلو هيلع

 .٩١؛ قراشملا :يملاسلا رظنا ()
 .ةحفصلا م ن )٢(

 )٣٢( :لوقعلا راونأ قراشم :يملاتلا رظنا 0١٩٤ ١٩٥.

 )٤( :م رظنا ١٩٣.

  



 ٩٢ ٥و ةنوزخملا فحتلا باتك
 ٠٥% ےھ ه

 "ص

 اذه يف تاشقانملاو تاليلحتلا فلتخمل زجوم ضرع دعبو

 لك نع ىلاعت هللا هيزنت هقلطنم امتإ ةيؤرلا يفنب لوقلا نأ نيبتن عوضوملا

 الب اهرابتعا ىلإ ةيؤرلا يتبثم اعد يذلا وه رمآلا اذهو ميسجتلا رهاظم

 .")ملعلاب اهليوأت وأ فيك

 يف دةرتم هتأ ودبي يلازغلا ثأ ريغ ٥/٢. :صاصجلا 0١٨٧/١ نيلا مولع ءايحإ :يلازغلا رظنا )١(

 .ةرخآلا يف نيعالاب يئرم ىلاعت هتأب حرصي ةرمو ملعلا نم عون اهتأب ةيؤرلا رسفي ةرمف كلذ
 :رظنا ةعيشلل ةبسنلابو .اهدعب امو ٤ :ينغملا :رابجلا دبع يضاقلا رظنا ةلزتعملل ةبستلاب

 بناج ىلإ رظنا ةِتضابإلل ةبستلابو ١١٢/١١. يمالسإلا نيذلا لوصأ :رصان يلع دمحم

 ١. زجوملا :رامع وبأ :امئاد ةروكذملا رداصملا



 يف اريبك انأشو اعساو ىدص نآرقلا قلخو هللا مالك ةيضق تذخأ دقل

 لب يمالكلا لدجلا دودح دنع فقت ملو ،خيراتلا ربع ةيمالسإلا طاسوألا

 ضعب لعج ام اذهو ."راوطألا ضعب ىف بيذعتلاو فنعلا ىلإ تزواجت

 اهيف راح يتلا ةلضعملا لئاسملا نم اهربتعيو ةيضقلا هذه نم لؤهي ءاملعلا

 .'"'ضرألا لهأ اهيف برطضاو نوملكتملا

 :ةثالث لوصأ ىلإ عجار لاجملا اذه يف فالتخالا ببسو

 مأ ساسألا وه ظفللا له ىنعملاب ظفّلا ةقالع يف لتمتيو :يوغل لصأ ١

 :فقاوم ةعبرأ ترهظ لاؤسلا اذه ىلع باوجللو ؟ىنعملا

 .قلخلاب قيرفلا اذه باحصأ لاق ذئنيحو ساسألا وه ظفللا ۔أ

 لوقلا كلذ نع جتنو ساسألا وه سفنلا يف لوجي امو ىنعملا - ب

 .مدقلاب

 قولخم ظفتلا ثأ رابتعاب :نيقياتلا نيفقوملا نيب عمجلا ۔ ج

 .ميدق ىنعملاو

 .خيراتلا بتك يف ةوهش يهو لبنح نبا دمحأ هل ضرعت يتلا ةنتفلا كلذ لاثم )١(

 وهف ٦٣ نيذلا لوصأ :نيرمغبت :ثنذ بق .ظن م ٣١ د ىربكلا ىواتفلا :ةميمت نبا رظنا (؟)

 لق نم اهيف راحي امتإ. نمححنح بن .اح تسم نرقي ساتلا ضعب ناك نإ» :لوقي

 .؛هردص قاضو همهف
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 أ ساسأ ىلع لاؤشلا اذه ىلع باوجلا نع كاسمإلاو فقوتلا ۔ د

 وأ قولخم هنوك نع رظنلا عطقب هليزنتو هحيحصو هللا م الك نآرقل ١

 .قولخم ريغ

 مأ ركفلا قبسأ نيرمألا يأ يف فالتخالا ىلإ عجار كلذو :يفسلف لصأ ۔٢

 .ميدق نآرقلا أ ىلإ اوبهذ ركفلا ةيقبسأب نولئاقلاف ةغلا

 .قلخلا ةركف اونس ةغللا ةيقبسأب نولئاقلاو

 ال وأ تالا نيع يه له تافتلا يف فالتخالا نأ كلذ :ىمالك لصأ _ ٢٣

 :ةلأسملا هذه ىف فالتخالا هيلع بترت

 .نآرقلا قلخب اومكح تالا نيع ىمه اولاق نيذلاف ۔

 .قولخم ريغ هتأ ىلإ اوبهذ تاذلا ريغ ىه اولاق نيذلاو ۔

 هذه يف نيملسملا نيب فالتخالل ةيسيئرلا بابسألا ىه هذه تناك اذإو

 .؟اهنم مهفقاومو ةّيضابإلاب كلذ ةقالع امو ضوخلا اشن ىتمف ةيضقلا

 اًحرسم اتناك ةفوكلاو ةرصبلا نإف ةيضقلل ماعلا راطإلا ثيح نم اقأ

 ساتلا نيب ىقلأ دق ناك "يناصيتلا ركاش ابأ نأ كلذ ثدحلا اذهل

 يف ةركفلا هذه لّتمتتو ءايشألا مدقب هلوق نم اهاحوتسا ةديدج ةركف

 نك ىلدأ شاقنلل ةحورطم ةلكشملا تراص املو .اميدق نآرقلا رابتعا
 يف ةيمالك تاعازن نع ترفسأو رظنلا تاهجو تفلتخاف هولدب ملاع

 . عوضوملا

 نم ةلأسملا مهيلإ تلقن دق ةيضابإلا نإف صاخلا راطإلا ثيح نم امأو
 سفن يف برغملاو قرشملا ةيضابإ نم نيملعتملل ادصقم تناك يتلا ةرصبلا

 ٣٦٣ _ ٣٦٥. يضابإلا ثارتلا :يريبعجلا رظنا ()
 ١٠٥. :يملاسلا رظنا نيملسملا نيب ةنتفلا ءاقلإو شلا لجأل مالسإلاب رهاظت يدوهي )٢(
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 عوضوملا اذه يف ضوخلا كرت ىلع ةيئاهن ةفصب قافتالا عقو ةرو ذخأ دعبو
 كلذ عمو هيحوو هللا مالك نآرقلاو ءيش لك قلاخ هللا نإ لوقلاب ءافتكالاو

 . '_»قلخلاب لوقي نم ىلع ديدشتلاب اورمأ

 يمتسزلا ناظقيلا يبأ ةمامإ ذنم نآرقلا قلخب لوقلا عاش برغملا دالب يفو

 مدقلاب لوقلا ىلإ كلانه ةيضابإلا ءاملع نم دحأ بهذي ملو ""(ه١٨٢۔٤٢)

 نكي مل هتأ ريغ كلذ ىلإ ليمي هتأ '"'يرازفلا ديزي نب هللا دبع نع ركذ ام الإ
 .ةيضابإلا ةئيبلا ىف رثأ يأ اذه هلوقل

 برغملا يف مأ قرشملا يف ءاوس عوضوملا اذه يف ةيضابإلا ءارآل عبتتملاو

 :فقاوم ةسمخ يف ةروصحم اهدجي

 .ةقراشملا روهمجو ةبراغملا لوق وهو قولخم نآرقلا -أ

 .يتاهلقلا هب لاق نم زربأو ميدق نآرقلا ۔ ب

 نب دمحم لوق وهو مدقلا وأ قلخلاب نيلئاقلا رذع عطق نود فقوتلا -ج

(٤) 
 .'“'بوبحم

  

 .ىملاتلا رظنا )١(
 نم يداربلل رهاوجلا باتك رخآ يف ةعوبطم يهو ضرفلا اذه يف ةلاسر فلأ دقل )٢(

 نييمتسزلا ةمئألا سماخ (ه١٨٢۔ )٢٤١ بامقولا دبع نب جلفأ نب دمحم وهو )١٨٣ _ ٢٠٠)

 ٢٦٥٦. مالعالا :يلكرزلا رظنا .رفاو يملع ديصر هل .هيبأ ةرامإ مايأ ترمهات يف أشنو دلؤ

 ناك ةفوكلا يف شاع .يناقلا نرقلا رخاوأو ثلاتلا نرقلا ءاملع نم يرازفلا ديزي نب هللا دبع )٣(
 «ديحوتلا باتك» هفيلآت نم ةدذعتم ابتك اهيف فلأو راكتلا تالاقم رهظأ يذلا وهو املكتم
 ورمع ركذ دقو «ةعاطتسالا باتك» «ةضفازلا ىلع ةلا باتك» «ةلزتعملا ىلع درلا باتك»

 رظنار دودرلا باتك ناونع لمحت هتافلؤم ىدحإل ةطوطخم ةعطق ىلع رثع هنأ يمانلا ةفيلخ
 ١١٥. :نوفلخ نبا ةبوجأ :يمانلا ةفيلخ ورمع

 )٤( لقتنا مث ةكمب ماقأ (ه٠٦٢ ت) يشرقلا ةريبه نب ليحلا نب بوبحم نب دمحم هللا دبع وبأ =

  



 ٩٧ و ةنوزخملا فحتلا باتك
 ٠٥ ه و

 صم

 ءىش لك قلاخ هللا :لوقن نأب كلذو ليصفتلا نود لامجإلاب ءافتكالا ۔د

 نبا دمحم لوق وهو هليزنتو هيحوو همالك نآرقلاو قولخم هاوس امو

 .ةقراشملا نم هريغو '_"مشاه

 يلع يبأ لوق وهو ةتاذ الو ةيلعف ةفص سيلو هللا مالك نآرقلا ۔ ه
 . (٢) لع نب ىسوم

 نيرخأتملا نإف عوضوملا اذه يف ةيضابإلا نيب عقاولا فالتخالا مغرو

 فالخلا اوربتعاو نآرقلا قلخب لوقلا ىلع اوعمجأ دق ابرغو اقرش مهنم

 نيلئاقلا أ ىري الثم يملاشلاف .راذعألا هل اوسمتلاو ايئزج افالخ لصاحلا

 ةفص كش الب يهو ىلاعت هللا نع سرخلا يفن ةفص تابثإ اودارأ امتإ مدقلاب

 مدقب نامع لهأ ضعب لوق لمحي شيفطا دممحماو .'"”دوجولا قلاخل ةيلزأ

 '‘)ىئعمو اظفل اليصفتو الامجإ نآرقلاب هللا ملع تابثإ مهدصقم نأ ىلع نآرقلا

 نێبيو قلخلاب نيلئاقلا نيب براقتلا ىلع دكؤي هشيتفطا قاحسإ وبأ هدعب نمو

 نب تلصلا مامإلا اوبصن نيذلا دقعلاو لحلا لهأ مامإ ناك .راحص يف يقوت اهبو نامغ ىلإ -

 :يلكب نمحرلا دبع رظنا .اغزج نيعبس نم رثكأ يف عماجلا باتك هل (ه٢٧٢۔٨٣٢) كلام

 ١١٢ نوفلخ نبا ةبوجأ :يمانلا ةفيلخ ورمع رظناو .مالسإلا دعاوق باتك قيقحت

 لامعأ نم اجيس لهأ نم يناقلا نرقلا يف ةيضابإلا ءاملع نم :ناليغ نب مشاه نب دمحم ()

 هقيقحت يف رماع معنملا دبع رظنا .ناليغ نب مشاه ديلولا يبأ هيبأ ربق دنع هربقو لئامس

 .لوالا ءزجلا نم ١}؛ه٥ص )١( عت رفعج نبال عماجلا باتكل

 يف ةقراشملا ةيضابإلا ءاملع نم (ه٠٣٦ ت) يوكزألا ةرزع نب يلع نب ىسوم يلع يبأ )٢(

 .ه٦٢٢٦و ٢٠٧ نيب ام ةمامإلا يلو يذلا ديمح نب كلملا دبع مامإلا نمز شاع يناملا نرقلا

 ةيضفلا دوقعلا :يثراحلا دمح نب ملاس رظنا .ه٦٢٢ عيوب يذلا رفيج نب انهملا ةمامإ كردأو

 ٥٤. ٢٥٥.

 )٣٢( لوقعلا راونأ قراشم :يملاسلا رظنا ٢٤٥، ٢٤٦.

 )٤( مئاعتلا حرش :شيتفطا دمحما رظنا ٦٢٦٢٣/١، ٢٦٢٤.

 )٥( شيفطا ميهاربإ قاحسإ وبأ )١٣٠٥_ ١٢٨٥ه( نب دمحم هدلاو مع هخيش ىلع نآرقلا ظفح =



 :. هساردلا مسق _ ...كح

 ىلإ نورخآلا رظن امنيب همالكو هتفصو هملع نآرقلا نأ ىلإ اورظن لئاوألا نأ

 اومكحف رودصلا يف ظوفحملاو نسلألاب ولتملاو فحاصملا يف بوتكملا

 ."ثدحلاب هيلع

 هذه نأ رهاّتلاف مالسإلا ءاملع نيب ةيضقلا هذه يف فالخ نم راد امهمو

 اهيف ءاج امم تسيل اهنإ ذإ اهب هللا اندبعت يتلا لئاسملا نم تسيل ةلأسملا
 يف شاقتلل حرطت مل ةيضقلا نأ لب مدقلا وأ قلخلاب لوقلا بجوي عطاق ليلد
 ىلإ انأ» :لاق نيح 'يبايشلا قدصو ةباحصلا رصع يف الو عيرشتلا رصع

 ةجح نوكيف هعبتأ اصن هيف دجأ مل ذإ ميدق وأ قولخم هأ هيف يل ملع ال نآلا
 ءافلخلا اذكو ائيش هيف لاق هتأ هنع ينغلبي ملو ةل هللا لوسر يوت دقو لع

 كلذ يف ائيش اولوقي ملو نيعباتلاو ةباحصلا نرق ىضم كلذكو نودشازلا

 .'"”«فّكتلا نم ريخ تكلاو مهعسو ام انعسيو مهافك ام انيفكي نحنف

 هجوت مث ةنوتيزلا عماجب سردف سنوت ىلإ لقتناف ه٣٢١؟ ةنس يفوت نأ ىلإ همزالو فسوي -=
 «نينمؤملا ليبس ىلإ ةياعلا» هباتك فنصو جاهنملا ةلجم أشنأف ها٠٤٣١ ماع ةرهاقلا ىلإ

 يقوت يبطرقلا ريسفتك بتكلا ضعب قيقحت يف كراشف ةيرصملا بتكلا رادب لمعو (ط)

 ٧٣/١. مالعألا :يلكرزلا رظنا ه٥٨٢١ ةنس ةرهاقلاب

 .شيتفطا دممحمال ديحوتلا ةديقع حرش ىلع شيفطا قاحسإ يبال قيلعت رظنا )١(

 يبايشلا ليهم نب ليمج نب نافلخ ىيحي وبأ وه (ه٢٩٣١ ت) يبايتلا ليمج نب نافلخ ()
 ىلع فكع مث ايضاق مث اسردم لغتشا .يملاسلا نيلا رون هخويش رهشأ نم يلئامتلا

 نيئزج يف تيب فلأ ٢٨ (ط) «رثألا ررغ يواحلا ررذلا كلس » :هفيلآت رهشأ نم .فيلأتلا

 ؛لوصألا لوصف باتك» حورجلاو ءاملا يف اهحرش عم ةيميم ةموظنم «ىمعلا ءالج باتك

 نم لوألا ءزجلا ةمدقم نم .«باوجلاو ةلأسملا يف باطخلا لصف باتك» هقفلا لوصأ يف

 .باطخلا لصف باتك

 )٣( :باطخلا لصف :يبايسلا ١٠/١.



 ةقرعملا ةيرظن

 1 ٦0
 { .نيرحاا تححماا ] ١٠..٢٨»٨ا لاحلا (

 -- ۔تتمالعسخنن

 ةفرعملا نيبو هنيب قرفلاو ملعلا فيرعت

 : ديهمئ

 لئاسم لوح رودت اهدجي اهماسقأو اهتاعوضومو ةفسلفلا يف لقأتملا نإ

 :ثالث ىربك

 هلاوحأو هردصم ثيح نم دوجولا يف ثحبت يتلا يهو :دوجولا ةفسلف ۔أ

 .ايجولطنألا ثحبمب ةفسلفلا نم مسقلا اذه ىمسيو هلآمو

 .ايجوليسألا حلطصم اهيلع قلطي يتلا يهو ةيقالخألا ميقلا ةفسلف - ب

 . ايجولومتسبالاب ةامسملا يهو :ةفرعملا ةفسلف _۔ ج

 هب متها كلذلو ةفسلفلا يف ةيرهوج ةيضق دعي ريخألا ثحبملا اذهو

 :اهنم ركذن ةددعتم بناوج نم هولوانتو اضاخ امامتها نوثدحملاو ىمادقلا

 .هسيياقمو هلئاسوو ىناسنإلا ملعلا ردصم يف رظنلا -

 .هتفرعم داري يذلا عوضوملاو ةفراعلا تالا نيب ةقالعلا فشك -

 .'"اهدودحو ةفرعملا ناكمإ ىف ثحبلا .

 )١( ةفرعملا ةيرظن :يزيزع وب رظنا ٢٣ _ ٥.



 ةساردلا مسق . ص .. ١

 نح

 هنأل دوجولا ةفسلفب اقيثو اطابترا طبترم ثحبملا اذه نأ ركذلاب ريدجلاو

 قلطنملا اذه نمو هكاردإ لئاسوو دوجولا اذه ةفرعم ةيناكمإ لوح رودي

 «ةفرعملا ةحفص يف ثحبلا يه» :موق لاقف ةفرعملا ةيرظن تافيرعت تدعت

 قئاقحب اهتاقالعو اهدودحو ءايشألا ةفرعم ةحص يف ثحبلا يه» :موق لاقو

 .'»«ملعلا قلطم يف رظتلا يه» :نورخآ لاقو «ءايشألا

 .'”ينانويلا دهعلا ذنم ةددعتملا اهبناوج نم ةفرعملا ةلأسم تثحب دقلو

 مهأ نم ةلأسملا هذه تناك ةينانويلا فراعملا ةمجرتب نوملسملا فغش املو

 ةغبصلاب اهوغبصو ليلحتلاو ةسارتلاب اهولوانتف مهيلإ تلقن يتلا اياضقلا

 يضاقلا وه اًضيفتسم اليلحت ةيضقلا هذه للح نم لقأ نأ ريغ ةيمالسإلا

 ءاملعلا كلذ دعب هعبت مث ("'اأماك اباتك عوضوملا اذهل صصخ دقف رابجلا دبع

 .)نيذلا لوصأ ىف باتك لكل ةمدقم رظتلاو ملعلا باب راصف

 بناج ىلإ ،عوضوملا اذه يف نيملسملا ءاملع ثحب لماوع مهأ نمو
 امهب ةيانعلا ىلع هقحو ةفرعملاو ملعلا ىلع مالسإلا زيكرت وه انركذ ام

 ال َمنَلأك َدوتكَعَي ينل ىوتسي لك» :العو زع لاق دقف ءاملعلا نأش نم هعفرو
_- 

 "ث .رطاف 4 أّوَمَلْعلا هدابع نم هل ىش اَمَتِإ» :لاقو اه :ربزلا نوملعي

      

 )( م ن رظنلا ٥. ١٣٧. ١٤4٠.

 ١٥٦. م ن رظنا .نييروقيبألاو نييتاوزلاو وطسرأو نوطالفأو طارقس لبق نم تثحب دقف (؟)
 تحت وهو سرهفلا نود ريبكلا مجحلا نم ةحفص د٢٢ يف عقيو رشع يناقلا ءزجلا وهو )٢(

 .©فراعملاو رظنلا ناونع

 ملعلا يف ةفسالفلا نم نيرخأتملاو نيمذقتملا راكفأ لصحم» باتك نم لألا نكلا يف )٤(

 باتك نم لوألا مسقلا كلذكو يجيإلل فقاوملا باتك نم لزالا فقوملا كلذكو «رظتلاو

 .اذكهو يملاتلل لوقعلا راونأ قراشم

 ةرقبلا ٢٨ رطاف ١٨ نارمع لآ 0١١ ةلداجملا 5٩ رمزلا ٤١. نمحزلا ٥١. قلعلا رظناو )٥(
 ٢٤٣١.



 ١٠١١ ه ةنوزخملا فحتلا باتك
 هرو ._

 نيسمخ يلاوح نآرقلا يف هركذ نم ملعلا ةلزنم نم مالسإلا عفر ىلع لدأ الو

 . ( : زم ةئ امن امثو

 ح ىلإ ةفرعملا ةيرظن ىلع زيكرتلا يف رصعلا اذه يف ءاملعلا غلاب دقلو

 نأ بسنألا نم ناكو ةليسو ال افده تراص لب ةفسلفلا فصن اهوذع مهتأ

 فادهأ قيقحت ىلإ ةيدؤملا لئاسولا نع ثحبلا يف ةرظنلا هذه فلتوت

 ."هلامآو ناسنإلا

 هنيب قرفلا امو هتقيقح يه امف مهدنع ةلزنملا هذه ملعلل تناك اذإو

 ؟ةفرعملا نيبو

 :ملعلا موهفم ١(

 ملعو هب رعش ىنعمب ءيشلا ملعو هفرع يأ املع ءيشلا ملع لاقي :ةغل -أ

 .'")هنقتأ هملعتو رمألا

 ضرألا ملعم هنمو ةرامألا يأ ةمالعلا نم وهو لهجلا ضيقن يقن ملعلاو

 . ) 'بروقلاو

 نب ناميلس : اهنم ركذ ملعلل ةريثك تافيرعت تدرو دقل : احالطصا ب

 ةنابتسالا رشفو «ةنابتسالاو ةطاحإلاو كرذلا وه» :لاقف فلخي

 . ‘١٨ءاقخلا مدعب

 )١( يزارلا دنع ةفرعملا ةيرظن :يزيزع وب رظنا ١٦٠.

 )٢( صلاخلا ديحوتلا :دمحم ميلحلا دبع رظنا ١٧٥.

 دمحأ ١٢/٤، طيحملا سوماقلا يدابآزوريفلا ى «ملع» ةدام برعلا ناسل :روظنم نبا رظنا )٢(

 ٣٠١/٢. طيحملا سوماقلا بيترت :يوازلا

 )٤( صصخملا :هديس نبا رظنا ٢٨/٢۔ ٦٩.

 )٥( فحتلا :فلخي نب رظنا صه٤!١.



 ةساردلا مسق ١٠٢ ٣

:. 

 نأ امك .فيرعتلا اذهل هحيحصت يئاظسرفلا نع لقني يملاشتلاو

 امل هةري هنكل يرعشألا يلوق دحأ وه فيرعتلا اذه نأ ىلإ ريشي يجيإلا

 «هب وه ام ىلع» ةرابع نأ ىريو ملعلا نع زاجم كاردإلا نوكلو رود نم هيف

 تسيل ةرابعلا هذه نأ ةقيقحلاو ."كلذك الإ نوكي ال كاردإلا نأل ةدئاز

 اًملاخم كاردإلا نوكي دق ذإ عقاولا ةقباطم تابثإ اهنم دوصقملا نأل ةدئاز

 .املع ىمسي الف عقاولل

 فيرعتلا وهو :«هب وه ام ىلع مولعملا ةفرعم وه» :يناتلا فيرعتلا -

 نمحرلا دبع دع دقو 'ينالقابلاو "ينيوجلا نم لك ىدل راتخملا
 نع لودعلا نم ضرغلا أ نيبو انام اعماج فيرعتلا اذه يودب

 }هودعملاو دوجوملل فيرعتلا لومش نامض «ءيشلا» ظفل لامعتسا

 دق مهنم َلكو فيرعتلا اذه اوضتري مل يلازغلاو يجيإلاو يداربلا أ ريغ
 :ةيواز نم هدقن

 امأو "ديدس ريغ فيرعت هنأ ىلإ ةراشإلاب ىفتكا دقف يداربلا امأ

 اهفداري ام ركذب ظافلأ ريركت هنوك نع جرخي ال ليوطت هتأ ىأر دقف يلازغلا
 هربتعا مث ثيللا وه دسألا وأ دوجو هل يذلا ءيشلا وه دوجوملا انلوقك

 هتأب فيرعتلا اذه ىلع مكح دقف يجيإلا اتأو .ا"دودحلا عاونأ فعضأ

 )١( راونألا ةجهب :يملاسلا رظنا ١٤/١.

 )٢( :فقاوملا :يجيإلا رظنا ١٠

 )٣٢( داشرإلا :ينيوجلا رظنا 0١٦ ١٣.

 .ينالقابلا نع القن ١٠ :فقاوملا :يجيإلا رظنا )٤(

 بهاذم يودب رظنا .ةرعاشألا دنع ءيشب سيل مودعملاو دوجوملا وه ءيتلا نأل )٥(

 ٥٩٦/١. نيتمالسإلا

 :هتلاسر رظنا تافيرعتلا ىلع راصتقالاو راصتخالا ةلاسرلا نم ضرفلا نأل كلذ للعي مل )٦(

 )٧( ىفصتسملا :يلازغلا رظنا ٢٤/١.



 ١٠٢ . ةنوزخملا فحتلا باتك

 1 ٦٩

 لجألو . ")ةفرعم ىلاعت هملع ىمسي ال ذإ هللا ملع لمشي ال هتأل عماج ريغ

 اهب ىلجتي ة ةفص» :لاقف «ةفص» ظفلب ةفرعملا ظفل ىملاشلا لدبتسا كلذ

 ."_"«هيلع وه ام ىلع مولعملا

 راتخا دقو «هب وه ام ىلع ءيشلا داقتعا وه» :ثلاتلا فيرعتلا ۔

 نم فيرعتلا اذه شقون دقو '"ةيضابإلاو ةلزتعملا ضعب فيرعتلا اذه

 دّنقملا نأ كلذ «داقتعالا» ظفل لامعتسا ةيحان نم ةصاخ بناوج ةدع

 ملاع ىلاعت هللا نأ امك اعطق ملاعب سيل ةقيقحلا يف وهو دقتعم
.. ٥) 

 نأب ضراعمف سفتلا نيطوت عم ةرابع فيرعتلا اذه ىلإ فاضأ نم اتأو
 .ملاع ريغ وهو هدقتعا ام ىلإ هسفن نكست اضيأ دلقملا

 وأ ةرورض عقو اذإ» ةرابع نم ۔ يئابجلاك ۔ ةلزتعملا ضعب هداز ام امأو

 لك تاليحتسملاب ملعلاو هلل كيرشلا مدعب ملعلا نأل اضيأ دودرم وهف «ارظن

 .ءيشب املع سيل هنأ ريغ ملع كلذ

 ىلإ ىهتناو هتافاضإب ريخألا فيرعتلا رابجلا دبع يضاقلا شقان دقلو

 ىلإ مل اعلا سفن نوكس يضتقي يذلا ىنعملا» وه ملعلل فيرعت نسحا نا

 .'"«هلوانت ام

 ١٠. :فقاوملا :يجيإلا رظنا ()

 .رارسألا فشك هباتك يف يراخبلا فيرعت نم هسبتقا هلعلو ٣٧ :قراشملا :يملاسلا رظنا )٢(

 .«هب يه تماق نمل روكذملا اهب ىلجتي ةفص وه» :لوقي ذإ )٢/١(

 يتالتلاو ٢١/٦٢( :زجوملا) رامع وبأ :ركذنف ةيضابإلا نم امأو ىبعكلا ركذنف ةلزتعملا نم امأ )٢(

 . ١٩(. :ةكرابملا ةديقعلا حرش)

 .ةريصب ريغ نع هب وه ام ىلع ءيشلا دقتعي دق ذإ ٢٥/١، 0٢٦ ىفصتسملا» :يلازغلا رظنا )٤(

 )٥( :نيدلا لوصأ :يدادغبلا رظنا 5٥ ٦.

 )٦( ينغملا :راتاجلا دبع يضاقلا رظنا ٢ داقتعالا ثأ ىلإ ريشي يسوظلا لاق كلذ لثمبو =



  

 .يح . لاا
13 1 

 ملعلا نأ اعيمج اوأر دقف يجيإلاو يصقشلاو يملالاو ىشحملا امأو

 . )) «ضيقتل ١ لمتحي ال اًريمت اهفصومل بجوت ةفص) وه

 ةبوعصل كلذو ناصقتلاب مستت اهتإف "ملعلا تافيرعت تدذعت امهمو

 ءاملعلا ضعب لعج ام اذهو ةعنامو ةعماج ةرابعب قيقذلا هجولا ىلع هديدحت

 لماكتت ملعلل ةعونتملا تافيرعتلا أ بير الو .'"!هل ح ال ملعلا نأب حرصي

 كردأ دقلو دقنلل ةدح ىلع اهنم لك ضرعت يف ةضاضغ الو اهنيب اميف

 ميسقتلا قيرط نع هانعم حرش ىلإ أجتلاف قيقلا ديدحتلا رسع يلازغلا

 '}(داقتعالاو تلاو لهجلاك) هريغ نع هزييمتب نوكيف ميسقتلا امأ .لاثملاو

 اميغ داصتقالا :يسوظلا رظنا سفنلا نوكس ىلع رصتقي امنإو دحلا يف هركذ بجي ال =
 05١٥٥ ١٥٦١. :داقتعالاب قلعتي

 )١( عضولا ةيشاح :يشحملا رظنا  6٩١قراشملا يملاتلا ٢٧ نع القن) الشماخي(٠

 نيبلاقلا جهنم :يصقلا  0١٨/١فقاوملا :يجيإلا ١١ يف ةفيفط تافالتخا ةظحالم عم)
 (ظافلالا

 فاشكنا هب ام» اًضيأ هتافيرعت نمو راصتخالل ابلط تافيرعتلا مهأ ركذ ىلع انرصتقا ()
 يفيرعت دحأب هيبش وهو (هنم ضمغأ وه امب ضماغ حرش ىلع شاوح) «ءايشالا قئاقح

 :يجيإلا) «ملاعلا مسا هب ماق نمل وأ املاع هب ماق نم نوك بجوي يذلاد يرعشألا
 نمو ٢}١٦، ١٣( داشرإلا هباتك يف فيرعتلا اذهل ينيوجلا هتشقانم اضيأ رظناو ٠ :فقاوملا

 ١١( فقاوملا :يجيإلا رظنا) «هدنع وأ لقعلا يف ءيشلا ةروص لوصح وه» اًضيأ هتافيرعت
 رظناو (ةحفصلاو قباسلا م ن رظنا) «هناقتإو لعفلا ماكحأ هب فصتا نم حصي ام وه وأ»

 رظناو ١٦. ١٣( داشرإلا) ينيوجلاو ٢٤/١( ىفصتسملا) فيرعتلا اذهل يلازغلا ةشقانم

 ٢٩/١. .١جم ماكحألا :يدهالا

 ٧٤١١. راونلا ةجهب :يملاسلا رظنا

 ةفلاخملا ةيواز نم امنإ لهجلا نع هزييمت نأ نيب دقف 0٢٥/١ ٢٦ ىفصتسملا :يلازغلا عجار
 نع هلصف بناج نم داقتعالا نعو همدعو مزجلا ةهج نم كشلا نعو عقاولل ةقباطملا وأ

 هبشلا مامأ دمصي ال دقو ةريصب نع ال هب وه ام ىلع ءيشلا دقتعي دق دلقملا داقتعالا

 .ملاعلا فالخب

٣) 

3 _ 
-
 



 ١٠٥ و ةنوزخمل ا فحتلا باتك

 ٥ هرو ٠

 ىلإ موهفملا برقت ةلثمأ ميدقت يف رهظيف لاثملا اقأو

 ١ نهل )(.

 :ةقرعملاو ملعلا نيب قرفلا ٢(

 :ىنعملاو ظفللا يتيواز نم ةفرعملاو ملعلا نيب نويوغللا زيم

 يضتقي «ملع» لعف امنيب دحاو لوعفم ىلع «فرع» لعف عقي :اظفل ۔أ

 .ةفرعملا ىنعمب ناك دحاو لوعفم ىلع عقو اذإو نيلوعفم

 :ةثالث بناوج نم كلذو :ىنعم _ ب

 .هلاوحأب طبترم ملعلا امنيب ءيشلا تاذب ةفرعملا قلعتت ۔

 هكاردإ دعب بلقلا نع باغ امب ةقلعتم الاغ ةفرعملا نوكت ۔

 نع الصأ ابئاغ ناك ام روضح وه ملعلا امنيب راكنإلا اهتضو
 .لهجلا 7 نهلا

 ."لمجم ءيشلاب قلعتم ملعلاو الصفم ءيشلا نيعل ملع ةفرعملا -

 ةيوغللا ةيحانلا نم ةفرعملاو ملعلا نيب ةقيقذلا تاقريوفلا ضعب يه هذه

 لاقيف لامعتسالا يف نافلتخي امهنكل دحاو امهانعمف حالطصالا ثيح نم امأ

 يعدتست ةفرعملا نأب قيرفتلا اذه للع دقو اهتملع لاقي الو نم هللا تفرع

 'ُ}ه«فراع» هنع لاقي الو ملاع هللا لاقي كلذلو ملعلا فالخب لهجلا قبس

 ةلثمأ عابطنال هباشم سفنلا يف تايهاملاو قئاقحلا عابطنا أ نيب دقف ةحفصلاو م ن عجار ()

 .نيعلا وأ ةآرملا يف ءايشألا

 .ميملا باب نيعلا لصف «ملع» ةدام سورعلا جات :يديبزلا ىضترم رظنا )٢(

 )٣( :ةؤلؤللا حرش يخاممشلا مساق رظنا  0١٧رهوجلا راثن :يحاورلا ملسم وبأ ٦/١.

 )٤( :تالاهجلا حرش ىلع شاوح رظنا ١٣.



 ةساردلا -
 مسح . صح ١٠٦

+. 

 اميدق نيثحابلا نأل ةفرعملا ةيضق يف رتؤي مل قيرفتلا اذه أ ظحالملاو

 تناكو .ادحاو اتحبم امهنوذعي لب ةفرعملاو ملعلا نيب نوقرفي ال اثيدحو

 دعب اهلئاسوو ةفرعملا رداصم نع ثحبلا عوضوملا اذه يف ةيسيئلا مهتيضق

 .'»ءايشألا قئاقح مهراكنإ يف ةيئاطسفسلا ةشقانمو اهناكم تابثإ

  

 الإ ىبي مل مالسإلا ءاملع عامجإب ةمئاقو ةنكمم ةفرعملا أ تبث املو

 .ةماع ءاملعلا رئاسو ةصاخ ةيضابإلا دنع ةفرعملا لئاسو ىلإ ضرعتن

_ _ 

 5،١٣١ ١٥١٥ يزازلا دنع ةفرعملا ةيرظن :يزيزع وب رظناو ١ قرفلا نيب قرفلا :يدادغبلا رظن ا رظنا )١(
 .قئاقحلا يركنم ىلع يزارلا ة درو كامكشلا فقوم ضرع دقف



 ةنوزخملا فحتلا باتك

 .. .ىتلاتلاا :تحدسللا 6

 ةقرعملا لئاسو

 ةفرعملل ةدوهعملاو ةشيئلا لئاسولا أ يف نيملسملا نيب فالخ ال

 وأ ربخلاو رظنلاو شحلاب اضيأ فرعتو يحولاو لقعلا ٥©سحلا :يهو ثالث

 .عمشلاو لقعلاو سحلا

 :ةنشحلا ةقرعملا ١(

 ةطساوب لصاحلا ملعلا يه ةيسحلا ةفرعملا نأ يف ءاملعلا نيب فالتخا ال

 اهفئاظو يه امو شاوحلا ةقيقح يه امف كلذك رمألا ناك اذإو شاوحلا

 نأ مأ ناسنإلا رايتخاب تاسوسحملا كردت لهو ةفرعملا ةيلمع يف اهرودو

 ؟.ةفلتخم سانجأ مأ دحاو سنج يه له مث ؟ارارطضا عقي كاردإلا كلذ

 :ساوحلا فيرعت ۔ أ

 ،نذأآلا ،نيعلا :يهو ناسنإلل ةسمخلا رعاشملا دحأ وهو ةساح اهدرفم

 .ديلا ناسنلا ؤفنألا

 اهكردل شاوح شاوحلل ليقو .شساوحلاب عقاولا ملعلا وه ساسحإلاو
 .'"”شساوحلاب كردت اهتأل كلذك تاسوسحملل ليقو تاسوسحملا

 .«سح» ةدام برعلا ناسل :روظنم نبا رظنا (١)

 ٨٨. فحتلا :فلخي نب رظنا )٢(



 ةساردلا مسق ص ٨
 :ح

 :ساوحلا فئاظو ۔ ب

 .ةصوصخم ةفيظو ةشاح لكل نوكت نأ ىلاعت هللا ةمكح تءاش دقل

 مشلا فنآلابو سملا ديلابو راصبإلا عقي نيعلابو عمشلا ةيلمع عقت نذألابف

 ."قوذلا ناسلابو

  

 ةشاحب كردم هتأل انول نوتلا ناكو نوللا كردي هنأل ارصب ناك رصبلاو

 .'"تاسوسحملاو شاوحلا رئاس اذكهو رصبلا

 :سحلا ميسقت ج
 يذلا وه رهاظلاف .'"”نطابو رهاظ ىلإ سحلا ءاملعلا نم ريثك مق دقل

 لثمو لصتم سح ىلإ ينوانجلا همسق دقو سمخلا شاوحلا قيرط نع عقي

 شلاو عمشلاو ةيؤزلاب عقاولا وهو لصفنم سحو "قوذلاو سمللاب هل
 عملا شاوح نأ نيبيف فلخي نب ناميلس عيبلا وبأ ريشي كلذ لثم ىلإو
 سمّلاو قوذلا فالخب اهقصال ام كردت الو اهنع ناب ام كردت مشلاو رصبلاو
 .'_امهنع ناب ام ناكردي الو امهقصال ام ناكردي امهتإف

 يف ناسنإلا هدجي ام يأ تاينادجولاب هنع رتعملا وهف نطابلا سحلا اقأو

 هيلع قلطأ دقو ضغبو بحو ةحارو شطعو عوجو حرفو ةذلو ملأ نم هسفن
 .'''«ةينب شسح» حلطصم ينوانجلا

 يدادغبلا ۔ 0٢٢ ٢٣ عضولا ةيشاح :يشحملا :يناعملا هذه نم ىنعم لك فيرعت صخي اميف )١(
 ٩ ١٠. :نيلا لوصأ

 )٢( فحتلا :فلخي نب رظنا ٨٨.

 5٤٠ ٤١. قراشملا :يملاسلا 0٢٠ 0٢١ عضولا ةيشاح :يشحملا الثم رظنا ()
 .ارشابم الاصتا سوسحملاب شاحلا لاصتال كلذو )٤(
 :عضولا :ينوانجلا رظنا .سوسحملا نع احلا لاصفنال كلذو )٥(
 لصفنملا سحلاب ىنوانجلا دنع هنع ربعملا مسقلا وهو (٦١)

 )٧١( :عضولا ةيشاح :يشحملا رظنا  3٦٤فاصنإلاو لدعلا :ينالجراولا ١٤/١.



 ١٠١٨ ه ةنوزخملا فحتلا باتك

 :ةفرعملا يف شاوحلا رود ۔ د

 وهو خوفايلا ىلإ تاسوسحملا روص لقنت اهتأ وه ساوحلا عقاو نإ
 ."كاردإلا ةيلمع لمتكت كلانهو غاملا ىلإ كلذ لقني هرودب

 الو ةفرعملا هب لانت يذلا ببشلا شاوحلا عيبلا وبأ ربتعا كلذلو

 دقف املكو شاوحلاب الإ تاسوسحملا نم ءيش ةفرعم ىلإ بلقلل ليبس

 رودو بلقلل بلاوج نذإ شساوحلاف 'اهسوسحمب ملعلا دقف ةساح ناسنإلا

 بلقلاب دوصقملا أ ىفخي الو .'"هيلإ ةبولجملا روصلا نيب زييمتلا ريخألا
 كلملاب يشحملا ههتش دقو زيمملاو لقأتملاو رظانتلا وه هتأل لقعلا

 اهيلإ كاردإلا ةبسنو شالف الإو كردأ اهحتف نإ ذفاون اهل ةولخ يف سلاجلا
 سفنلا وأ) لقعلا وه يقيقحلا عطاقلا ناك اذإف ؤنيمكسلا ىلإ عطقلا ةبسنك

 ىلع ضرتعي "يبعصملا لعج ام اذهو كلذل ةليسو الإ نيعلا امو (ةقطاتلا
 تاسوسحملل كردملا نأ تبثيو شاوحلا ىلإ كاردإلا بسني نم لك

 ىلوألا ةليسولا ةيسحلا ةفرعملا نأ بير الو لقعلا وه امتإ تالوقعملاو

 نايبصلا دنع ةبلاغلا يهو لايخلا اهرود ةمدقملا ةوقلا) ىوق ثالث غامدلا يف دجوت ثيح )١(

 ىلإ ةلقانو ةيلايخلا ةوقلا هب تظفتحا امل ةظفاح :ةركفملا يهو ىطسولا ةوقلا ،نيناجملاو

 هرودب يذلا بلقلا ىلإ اهيتؤتو تاسوسحملا روص ظفحت يتلا يهو ةظفاحلا ةوقلا ةثالقلا

 ١٨/١. فاصنإلاو لدعلا ينالجراولا رظنا .اهيف رظنلل لقعلاو حورلاو سفتلا ىلإ اهلقني

 )٢( فحتلا :فلخي نبا :رظنا )٦٢٣. ٨٩(.

 .)٣( :تالاؤشتلا :يفوتلا رظنا ١٤٥.

 )٤( عضولا ةيشاح :يشحملا رظنا ٢١5٢٠.

 شاوحلا نإ لئاقلا (نيروغبت) فنصملا شقان دقو ٧ :نيروغبت ىلع ةيشاح :يبعصملا رظنا )٥(

 .تاسوسحملل ةكردملا يه

 يناقلا نرقلا يف ةيضابإلا ءاملع نم .يكيلملا يبعصملا دمحم نب فسوي بوقعي وبأ وه )٦(
 ىيحي نب ديعس نع ملعلا ذخأ اهب رقتساو ةبرج ىلإ بازم يداو نم هدلاو عم لقتنا .رشع

 = .اهيف مكحلا سلجم سيئرو ةبرج يتفم ناك يشكيودتلا يناريولا رمع نعو يوداجلا



 ةسا ر دلا مسق

 .يكوا  
 1 ن .

 ذعي الثم يديرتاملاف .مالسإلا ءاملع نيب هيلع قفتم رمأ ةفرعملا لئاسو نم

 .'"هتنعت ةمواقمل ديدشلا برضلاب هماليإ ىفكيو ازباكم ةهيدبلا هذه ركنم

 ىلع زكري يزازلا امنيب دانعلاب ركنملا اذه ىلع مكحي يدادغبلا كلذك

 ب ال يهلإ ءاطع اهتأ ىريو فراعملاو مولعلا باستكا تالآ شاوحلا نأ

 .'"هب عافتنالاو هلالغتسا نسح نم

 ج و ر سر ۔ -< , . -

 نوطب نم مكَحَرَحَل هللآو » :لاقف شاوحلا هدهب هدابع ىلع هللا نتما دقلو

 ھس.۔ , ے < ال ۔ .ي ممم ر ص ,ي مر ر , س مم س۔ ر رر م ء 22 7 .س ر >
 ٩ توزكتت َمُكَلَعْل ةدتفال او رلضنال او عمتلا مكل لعجو اًكبَش رومت ال . ١

 م تك ار ط :لاقف شاوحلا هذه يجوت ةێلوؤسم ناسنإلا لمحو ٧٨[. :لحتلا]

 .ه۔ وء۔۔ ۔,ے& ۔ فل ر مو مر 34 م ر

 [٦٣:ءارسإلا] 4 اَلوُشَسَم ,7 ن كيتلؤ 1 داوفل رصبلاو عمسلا نإ ملع ۔هي كل ضل

 اميومَج ام ادإ حَيَح » :ةمايقلا موي هيلع ةدهاش تناك اهمادختسا ءاسأ وه نإف

 فێع دقلو ٠! .تلصنا 4 ولتي اؤئاكامي مهذولو مهرضبأو مهَعَمَس ميلع دك
 نأرَد دَمَلَو » :لاقف ناويحلا نم ىندأ ةبترم يف مهبّعو شاوحلا يلطعم هللا

 ال ةب مكو اي ةرهتني ل بوث مف ةينلاو نيل ت ابيكرت
 مه كيتذأ لس مه زب رتنألا يز اهي ةوعمتَي ال تات ملو امي ةميتي
 ١٧٩[)٠'. :فارعألا] 4 توكلا

 ةيانع ثحبملا اذه اولوأ دق ءاملعلا نإف ةتشحلا ةفرعملا ةيمهأل ارظنو
 اذهل درفي ۔ الثم ۔ فلخي نب ناميلس عيبزلا وبأف ةركبم ةرتف ذنم ةصاخ

  

 ةيشاح» اهنم سشاوحو لئاسر نيب افلؤم نيرشع نع لقي ال ام كرت ه ١١٨٨ ةنس ةبرجب يوت =
 ١٠٢ ٧_١. ةيضابإلا ةديقعلل يراضحلا دعبلا :يريبعجلا رظنا ىسيع نب نيروغبتل نيذلا لوصأ باتك ىلع

 (١) :ديحوتلا :يديرتاملا رظنا ٧. ٨.

 )٢( قرفلا نيب قرفلا :يدادغبلا رظنا ٣١١.

 (٣) يزازلا دنع ةفرعملا ةيرظن :يزيزع وب رظنا ١٨٧ ١٨٩.

 ٤١} ٥٠. :نيهقفلا ىف تالوج :ىوح ديعس ١ نيتمالسإلا بهاذم :يودب رظنا
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 7 ٦٩

 شاوحلاب قلعتت يتلا لئاسملا فلتخم هيف ضرعي القتسم اباب عوضوملا

 .ةيناسنإلا ةفرعملا ىف اهرودو

 لب اذه انموي ىلإ عوضوملا اذهب مهريغو نيملسملا ءاملعلا مامتها لظ دقلو

 .)ةفرعملل ديحولا ردصملا يه ةيسحلا ةبرجتلا رابتعا دح ىلإ هيف غلاب نم مهنم

 :باستكا مأ رارطضا ساوحلا كرد ۔ه

 ةعيبط يه امف ةفرعملا ةتلمع يف يلوأو يساسأ رود شساوحلل ناك اذإ

 ءايشألل انكاردإ نا مأ رارطضالا قيرط نع كلذ نوكيأ ؟تاسوسحملل اهكاردإ

 ؟ام رايتخاو بسك وه امتإ

 نيتيواز نم عوضوملا يف رظنلا انم يضتقي لاؤسلا اذه ىلع باوجلا نإ
 اذهو شاوحلا يف تايضاخلا عاديإب قلعتتف ىلوألا ةيوازلا امأ .نيتفلتخم

 قلاخلا عبط دقف ىلعتو كرابت هللا عضو نم - مالسإلا ءاملع نيب فالخ الب ۔

 الإ كردي الو ناولآلا كرد ىلع عوبطم رصبلا ذإ هكردت ام كرد ىلع ةساح لك

 ةساح لكو شاوحلا رئاس اذكهو تاوصألا الإ كردي ال عمشلاو ،ناولألا

 .'٨ىرخألا هكردت ام كاردإ نع ةرصاق

 اذه يفو همادختساو هتاذ كاردإلا هيجوتب ةلصتم يهف ةينالا ةيوازلا نم اقأو

 هذه ىلإ رظنلا راتخي يذلا وه ناسنإلا ذإ لخد ةيناسنإلا ةدارإلل نوكي لاجملا

 .'"هتدارإو هرايتخا ضحمب توصلا كاذ نع هعمس فرصي يذلا وهو ةيحانلا

 دقف) 0١٤٧ ١٤٨ يزارلا دنع ةفرعملا ةيرظن :يزيزع وب ٥٣‘ ةفرعملا ةيرظن :بيجن يكز رظنا )١(

 (كول نوج كلذ ةلثمأ نم ركذ

 نييمالسإلا تالاقم :يرعشألا 0١٢١١ 0١٤٦ تالؤَلا ىفولا ٨٨\ فحتلا :فلخي نبا رظنا )٢(

 . ٩/٢ ٧٠.

 )٢( فحتلا :فلخي نبا رظنا ٨٨\ تالاؤسلا يفولا ١٤٦١.
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 ةصاخلا هذه هيجوت نأو قلاخلا نم يه ةشاحلا ةيصاخ نأ : نيبتي اذهبو

 عطقلا هتيصاخ يذلا نيكسلاب كلذل ليثمتلا نكميو ناسنإلا نم اهرييستو

 يقيقحلا كردملا وه ناسنإلاف .هنم هيجوتو عطاقلا نم ةدارإب الإ عطقي ال هنكل

 .هساوح ةطساوب

 :دحاو سنج شاوحلا و
 اهلعج ىلاعت هللا لهف يناتر ءاطع شاوحلا نأ ىلإ انرشأ نأ قبس دقل

 .؟ضعبلا اهضعب نع ةفلتخم يه مأ ادحاو اسنج

 ةفلتخم سانجأ شاوحلا نأ ىلإ بهذي هنإف فلخي نب ناميلس عيبزلا وبأ امأ

 تاسوسحملا تناك كلذ نم سكعلا ىلعو تاسوسحملا فالتخاب كلذ لّلعيو
 .'"هدعب اميف يفوتلا ريشي كلذ لثم ىلإو "شاوحلا فالتخا ببسب ةفلتخم

 ىلإ بهذف ظحاجلا ذش دقو يأرلا اذه نونبتي ءاملعلا رثكأ نأ ظحالملاو
 عناوم يفو سوسحملا سنج يف فالتخالا نأ ىأرو دحاو سنج شاوحلا نأ
 وه نوللا نأ اوتبثأ نيح ةيناصيذلا هآترا يذلا بهذملا سفن وهو 7 شاوحلا

 .() - توتلا وهو ةحئالا وهو معطلا

 :امهو شاوحلا عوضومب ناتلصتم ناتلأسم تيقب
 ؟ضارعأ مأ ماسجأ شاوحلا له :ىلوألا ةلأسملا 7

 .ةفرعملا ىف اهرثأو ساوحلا أطخ :ةيناتلا ةلأسملا -

 )١( فحتلا فلخي نبا :م ن رظنا ٨٨.

 )٢( تالاؤسلا :يفولا رظنا ١٤.

 )٣٢( نييمالسإلا تالاقم :يرعشألا رظنا ٣٣/٢.

 أأ نوري مهو ما٤٥ ةنس دلؤ لصالا يسراف ناصيد نبا ىل ةبسن :ةيناصيلاو ٤٠/٢ م ن رظنا )٤(

 ٢٩١/١. زجوملا :رامع يبأ رظنا تاوم ةملظلاو يح رونلاو ةملظلل لل رونلا ةجزاممب تنزكت ءايشألا
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 1 ٦٩

 شاوحلا نم اّأك نأ اهنم ةيضابإلا فقوم نإف ىلوألا ةيضقلا اتنأ

 بحاصو ينالجراولا فلاخ دقو ا"توصلا الخ ام ماسجأ تاسوسحملاو

 توصلا نأ ىلإ لزألا بهذف ةيضابإلا روهمج تالاهجلا حرش ىلع يشاوحلا

 نم لعافلاو ناطيحلا مدهي ةيوقلا تاوصألا ضعب نأب اجتحم مسج اضيأ
 ماسجأب تسيل تاسوسحملا نأ ىلإ يناتلا بهذو ")امسج الإ نوكي ال قلخلا

 .'"”قالطإلا هجو ىلع ةيضابإلا ىلإ لوقلا اذه بسنو ضارعأ الو

 اهيلع أرطت نأ نكمي ةساح لك نأ اهنم ةيضابإلا فقوم نإف ةيضقلا امأو

 نم اهعنمي دق لب ميلشلا كاردإلا نع اهبجحت قئاوع وأ ةيضرم تالاح

 بلقنتف نايحألا نم ريثك يف ئطخت دق ساوحلا نأ امك الصأ كاردإلا

 نم ةشاح لكل قئاوعلا نم ةلمج ينالجراولا دتع دقلو اهيدل قئاقحلا

 .ا" سمخلا شاوحلا

 ةيدودحم رهاظم نم رهظم كلذو ةدودحم تناك نإو - ساوحلاو

 هذه ىلإ ناسنإلا هبتني نيح ةفرعملل لوألا ردصملا ىقبت اهتإف - ناسنإلا

 هرود وه امف لقعلا وه امتإ كلذ قيقحت ىلإ ةليسولاو ءاطخألاو قئاوعلا

 .؟هدودح يه امو ؟ةفرعملا يف هفئاظوو

 :ةيلقعلا ةفرعملا ٢(

 ةقيقح ىلع فرعتن نأ نيقباسلا نيلاؤشلا ىلع بيجن نأ لبق انب نسحي

 .ناسنإلا تاذ يف هلحمو لقعلا

 )١( فحتلا :عيبلا وبأ رظنا ٨٨ تالاؤسلا :يفولا ١٤٥.

 .ينالجراولا نع القان ٢٣ عضولا ىلع ةيشاح :يشحملا رظنا )٢(

 ١٤. :تالاهجلا حرش ىلع شاوح رظنا )٢(

 )٤( فاصنإلاو لدعلا :ينالجراولا رظنا ١٧/١.
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 :لقعلا موهفم أ

 قمحلا هتضو رومألا يف تبثتلاو مهفلا وه لقعلاف ةغللا ثيح نم اقأ

 ىلع اهسبحو سفنلا رصقو حبقلا نع كاسمإلا هنأب فرعو ىهنلاو اجحلا وهو

 نم قتشم هيأرو هرمأل عماج يأ لعاف وهف لقعي لقع ردصم وهو "!نسحلا
 .'"”همئاوق تعمج اذإ ريعبلا تلقع انلوق

 طبضلاو ةقدلا يف توافتت ةريثك تافيرعت هلف ؤ!حالطصالا ثيح نم اتأو

 بلقلا يف ةريصبو ةوق وه لئاقو أتاسوسحملا نيب زيمملا وه لئاق نمف

 '_١ةتضابإلا روهمج ىلإ لوقلا اذه ىفولا ازع دقو نينيعلا نم رصبلا هتلزنم
 ينالجراولا راتخاو '"اهداقتعاو مولعلا طبضل تلعج بلقلا يف ةلآ وه ليقو

 مولعلل اهلمعتسيو ةتلبجلا همولع هيف ةزوكرم طيسب يناحور رهوج لقعلا نأ
 .'ةّيرظنلا ةيبيرجتلا

 هتأ ةقيقحلاو .اج ةريثك اهتأل لقعلا تافيرعت عيمج عبتت عيطتسن الو

 .لقع ةدام :برعلا ناسل :روظنم نبا رظنا )١(

 )٢( صصخملا ةديس نبا رظنا ١٤/٢.

 :لقع ةةام :برعلا ناسل :روظنم نبا رظنا )٣(
 يف كلذل ضرعنسو هلحم ركذب ىفتكا امتإو:هفيرعتل ضزعتي مل عيبزلا ابأ نأ ظحالن )٤(

 .يلاوملا رصنعلا

 )٥( عضولا :ينوانجلا رظنا ٣٦. تالاؤنلا :يفولا رظنا  0٢٤٧:نيروغبت ىلع ةيشاح :يبعصملا ٧.

 )٦( تالاؤتلا :يفوتلا رظنا ٤٧. :نيروغبت ىلع ةيشاح :يبعصملا ٧.

 )١( زجوملا رامع وبأ رظنا ٢٢/٦٢.

 ٢٢ قئاقحلا ةلاسر :يداربلا :هنم برقي ام رظناو ٢١/١ :فاصنإلاو لدعلا ينالجراولا رظنا ()

 رهوج وه) ١١ :فاصنإلاو لدعلا رصتخم حرش :يخامشلا رظناو (ينارون طيسب رهوج وه)
 .(رييغتلا لبقي ال طيسب

 عوضوملا اذه يف فالخلا نأ ىلإ راشاو فلآ نم رثكأ اهنإ لاقف كلذ يف يشحملا غلاب )٩(
 ۔ ىرخأ تافيرعت رظناو 0٢٤ ٢٥ عضولا ىلع ةيشاح هباتك رظنا ةدئافلا ليلق ةقشملا ريثك
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 ةحضاو لقعلا راثآ نإف كلذ رسع مغرو اًحضاوو اقيقد افيرعت هفيرعت بعصي

 عدي ال ادوجو هدوجو ىلع ةلاد يهو ةتخيراتلا روصعلا ربع ناسنإلا ةايح يف

 .كشلل الاجم

 :لقعلا لحم ۔ ب

 ىملاشلا دنسأ دقو '٨بلقلا ىف لقعلا أ ىلإ ةيضابإلا روهمج بهذي

 يمدكلا ديعس س يبا ىلإ هازعو نيملكتملا رثكأو يعفاشلا ىلإ يأرلا اذه

 نكنلو رَصبألا ىت الاَهَتَف» :ىلاعت هلوقب اجتحم حصألا لوقلا هدعو

 بلاط يبأ , يلع نع ةياور دروأو ٤٦] : :جحلا] » رودشلآ ق لآ آ ثولملا ىمعت ت

 نأ اوفني مل بهذملا اذهل اورصتنا نيذلاو ""بلقلا ىف لقعلا تأ اهيف ءاج

 اذهو اضعب اهضعب دمي ءاضعألا أ كلذ بلقلاو غامتلا نيب ةطبار نوكت

 لقعلا دأ ىلإ بهذي ينسارهيلا ءايركز يبأ نبا ءايركز ىيحي ابأ لعج ام

 نع يفوتلا هركذ ام عوضوملا اذه يف ليق ام برغأ نمو '")غامتلا ىلع

 الإ اهلك ناسنإلا حراوج يف هللا هبكري نأ زوجي لقعلا أ فسوي نب ىسيع
 . ©هدقلا نطاب يف

 :يملاشلا 0٢٢٢ }؟٢/٢٣ عرشلا نايب يدنكلا ٨/١، عرفلاو لصألا لماش شيفطا :لقعلل =

 ةلاسرلا ديحوتلا ةعومجم ةيضابإلا ةديقعلل يراضحلا دعبلا :يريبعجلا ١/١}0١ لامآلا جراعم

 يفسلفلا مجعملا :ةبهو دارم 0٨٣ 0٨٤ نيدلا لوصأ :رصان يلع دمحم ٧٣٧، .٦٣٧ص ه

 .(ةديدجلا ةفاقتلا راد ٣ ١٩٧٩ ط) ٤. ٢٦٧٥

 )١( فحتلا :عيبرلا وبأ رظنا ١٣ تالاؤشلا :يفوتلا ٢٤٧، عضولا ةيشاح :يشحملا ٢٤،

 نيروغبت ىلع ةيشاح :يبعصملا ٤١ عرشلا نايب :يدنكلا ٢!/٦٢٧، ٢٢٨.

 )٢( لامآلا جراعم :يملاسلا رظنا ١٢/١.

 )٣٢( تالاؤتلا :يفوتلا رظنا ٢٤٧.

 .م ن رظنا )٤(
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 ةيضقلا نؤف هتقيقح يف لاوقألا تفلتخا امهمو هلحم ناك ام ايأو

 يف هتلزنمو لقعلا اهب موقي يتلا ةمهملا يه عوضوملا اذه يف ةيرهوجلا
 .ةيناسنإلا ةفرعملا

 :لقعلا ةفيظو ۔ ج

 ام لقعلا ىلإ بلجت شاوحلا نأ فلخي نب ناميلس عيبزلا وبأ تبثأ دقل

 هكردت مل ام ىلع هتكردأ امب لدتسي مث اهبتريو تاكردملا هذه زێميل هتكردأ

 .'»شاوحلا هتكردأ ام هيلع لد ام ملعب هنع ربع ام اذهو

 شحلا قيرط نع ةدراولا تامولعملا نأ يف ةيضابإلا ءاملع نيب فالخ الو

 اهءاطخأ ححصيو "ااهيلع يضقيو اهيف لقأتيل لقعلا ىلإ اهعجرم هريغو

 هتمظع كرديف هتر ناسنإلا فرعي لقعلابو "ءاطخألا هذه بابسأ نع فشكيو

 ةيعرشلا ماكحألا طبنتست هبو مهقدص نيبتيف لسرلا تازجعم يف رظني لقعلابو
 عرتخيو فشتكي هبو .ةنسلاو باتكلا :يمالسإلا عيرشتلا يلصأ نم اقالطنا

 نسح ىلع مالسإلا تح اهلك ضارغألا هذهلو ةعيبطلا صئاصخ رمثتسيو

 توكسلا ىف ادام اورظنا ل » :لاقف تانئاكلا يف ريكفتلاو رظنلاب رمأو همادختسا

 4 توخ الفأ » :هلوقب مهلوقع اولع نيذلا ىلع ىعنو [٠١ا:سنديا 4 ضرألاو

 4 َبوُرَنَدَي الفأ » ٦٨[ ؛سي) ٩ َنوُلِقَعَي الفأ » [ .ةيشاغلا ٩ َورظَي الفأ » ٢7[ :ةدجتلا]

 اَهتِإَق» ( .دفنألا 4 َدولَِيال رذلا كنلا مملا هلأ دنِع ٍآوَدلا َرَش » ا!٤ :دمحمل
 م { ه و هدعم م ء۔ مع ه ء م ٨4 رمس ,ح 1 ُّ
 . ٤٦] :جحلا] 4 رودصلا ٤ قلا بولقلا ىمس نكنلو رتصبالا ىمه ال

 )١( فحتلا :عيبرلا وبأ :رظنا ٢٢.

 )٢( تالاؤتلا :يفوَسلا رظنا ٢٤٧. ٢٤٨ ىنغملا :رابجلا دبع ىضاقلا رظناو ٥٨/١٦.

 لقعلا ةياده نأ ىلإ كلذ دعب ريشي هنكل " ٦٦٦/١، :ريسفتلا رهاوج :يليلخلا دمحأ :رظنا )٣(

 مامتإو لقعلا ءاطخأ حالصإ يف عرشلا دامتعا ةرورض ىلإ هنتبيو هتيدودحمل ارظن ةيفاك ريغ
 .هصقن
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 "الضفو ةتمو ةبه هيف هللا هبكر ناسنإلا رهوج وه لقعلا نأ نيبتي كلذبو
 ميركتلاو ليضفتلا فرش لان هبو هداجيإو هقلخ دعب هيلع ةمعن لوأ ناكف

 باقعلاو باوقلا قلعتي مل فيلكتلا طانم ناكف هيلإ باطخلا هجوت هببسبو
 ."هدوجوب الإ دبعلا لعفب

 فيلكتلا ةقيقح يه امف فيلكتلاو لقعلا نيب ةنيتم ةطبارلا تناك اذإو
 .؟امهنيب طبرت يتلا ةقالعلا ةعيبط يه امو

 :لقعلاو فيلكتلا ۔ د

 :فيلكتلا موهفم - الأ

 هتمّشجت يأ ءيشلا تفلكتو هيلع قشي امب هرمأ يأ اًميلكت هفلك :لاقي :ةغل -

 .'""كتداع فالخ ىلعو ةقشم ىلع

 'ث)ىهتلاو رمألا وهو ةقشم هيف سفنلا ىلع ام دبعلا هللا مازلإ وه :اعرش ۔

 .'»ضئارفلل باجيإلاو مازلإلا وأ

 :لقعلاب فيلكتلا ةلص - ايناث

 حيحص )٧) ال اب ناك نم الإ فتكي مل هنتأ ىل اعت هللا ةمكح نم

 :مالسإلا دعاوق :يلاطيجلا س٥٢ عضولا ةيشاح :يشحملا :نم فرصتب يناعملا هذه انسبتقا )١(

 ٧٣٦. ٧٣٧. ص ١٥ ةلاسرلا :ديحوتلا ةعومجم ١

 )٢( :ةريشلا :يويسبلا :رظنا ٤٦٢.

 .«فلك» ةدام برعلا ناسل :روظنم نبا رظنا )٣(

 )٤( :قراشملا :يملاتلا رظنا  0٦٩عضولا ةيشاح :يشحملا ١٢.

 )٥( تالاؤشَسلا :ىفولا رظنا ©١٩}60١ ١٢٠.

 )٦( عضولا :ينوانجلا رظنا ٣١.

 ةبسنلاب) نييدقلا بعكت لمحلا ضيحلاو نسلا مالتحالا رعش تابن يه غولبلا تامالعو )١(

 0٧٠٣ ١٠٤. عضولا ةيشاح :يشحملا 5،ا ٢/١، مالسإلا دعاوق :يلاطيجلا رظنا (ىئنألل
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 رثكأ هيلع وه امك غولبلا عم وه امتإ لقعلا لامكو "لقعلا

 .'_"نيملكتملا

 لك أ رابتعاب غولبلاو فيلكتلاو لقعلا نيب ةنيتم ةطبارلا تناك نئلو

 ريغ غولبلاو لقعلا نيب مزالتلا نإف "لقاع فلكم لكو فلكم غلاب لقاع

 ريثك ذإ لقاع غلاب لك الو غلاب لقاع لك لاقي ال كلذل ةدرطم ةفصب دراو

 نيغلابلا نم اريثك نأ امك نيفلكم الو نيغلاب ريغ مهو ءالقع لافطألا نم
 .'"نيلقاع ريغ

 :فيلكتلاو لقعلا ليلد ائلاث

 وه امنإ ةيعرشلا فيلكتلا ةيلوؤسم هلمحتو لقاعلا لقع تبثي يذلا نأ
 يف ءايشألا عضوو ريبدتلا نسح كلذب دوصقملاو .بهاذملا نسح

 امب اهنم يتأي ام ىلعو اهرهاوظب رومألا نطاوب ىلع لالدتسالاو اهعضاوم
 امو هل ام ملع لقاعلا ةمالع نأ ىلإ يدنكلا ريشي قايسلا اذه يفو .'ىضم
 نأ نم يفوتسلا هركذ امل قباطم اذهف "حيبقلاو نسحلا نيب زييمتلا عم هيلع
 .'"باستكالا لعف وه بهاذملا نسح

 )١( فحتلا :عيبرلا وبأ رظنا 0١٣ ٢٤، :تالاؤَسلا :يفوتلا ١٦١.  0١٢٦دعاوقلا :يلاطيجلا ٣/١.

 )٢( نيتمالسإلا تالاقم :يرعشالا :رظنا ١٧٦/١.

 )٢( ناهربلاو ليلذلا ينالجراولا رظناو «رظن» ةةام برعلا ناسل :روظنم نبا رظنا مج١

.٧٨١. ٧٩ 

 .م ن )٤(
 مل يشحملا ثأ ريغ ١٤ عضولا ةيشاح :يشحملا ٢٥‘ عضولا :ينوانجلا ٢٤٦. :م ن رظنا )٥(

 ريغ مهو بهاذملا نسح مهل لافطألا نم اريثك نأ رابتعاب كلذ ىلع ينوانجلا قفاوي

 )٦( فحتلا :عيبزلا وبأ رظنا ١٢.

 )٧( عرشلا نايب :يدنكلا رظنا ٢٢٨/٢.

 )٨( تالاؤشلا :يفوتلا رظنا ٤٦ :تالاهجلا حرش ىلع شاوح ٨.
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 فيلكتلاو لقعلاو ملعلا ميهافم ديدحتب اولغتشا دق نومّلكتملا ناك اذإ

 هولعج لب رظنلاب ۔ لاجملا اذه يف ۔ اضيأ اونتعا دق مهتإف كلذب لصتي امو

 :اهنم ركذن ةدذعتم بناوج نم لوانتي اضاخ اثحبم

 :هب فيرعتلا - الوأ

 ةلباقملا اهنمو راظتنالا اهنمو نيعلاب ةيؤرلا اهنم ةعونتم ناعم رظنلل :ةغل _

 هريدقتو ءيشلا يف ركفلا اهنمو ةمحرلاو فظعتلا اهنمو ةاذاحملاو

 .ريخألا ىنعملا وه ثحبملا اذه يف انمهي يذلاو "هريغ ىلع هسايقو

 :اهنم ركذن تافيرعت ةدع تدرو دقل :احالطصا _

 ."ليلذلا هنم لدي يذلا هجولا نم ةلاللا ةوق يف ركفلا وه ه

 ءاغتبا يف لطابلاو قحلا ةفرعم هب ماق نم هب بلطي يذلا ركفلا وه ه

 .'"نونتلا ةبلغو مولعلا

 .اهيف روظنملا ةلاح يف ركفلا وه ه

 لوهجم ىلإ ةيدأتلل ةمولعم رومأ بيترت هنأب ةرات فرع دقف ركفلا اقأ

 ١0جم ناهربلاو ليلذلا ينالجراولا رظناو «رظن» ةدام برعلا ناسل :روظنم نبا رظنا ()
 ٧١. ٧٩.

 )٢( :قئاقحلا ةلاسر :يداربلا :رظنا ٢١. زجوملا :رامع وبأ ٢٢/٦٢.

 القن) ٢٨/١ ،١جم ماكحإلا :يمدآلا ٢، :داشرإلا :ينيوجلا 0٢١ :قئاقحلا ةلاسر :يداربلا :رظنا )٢(

 (ينالقابلا نع
 تاكرب 0١٧/١ تومحزلا حتاوف :روكلا دبع نبا 60١٥ :تالاهجلا حرش ىلع شاوح رظنا )٤(

 ٢٣٣. ةينادحولا

 ريخألا ضرع دقو ٩ :رصتخملا حرش :يخامشلا 0٦١٥ :تالاهجلا حرش ىلع شاوح رظنا )٥(

 = لوهجم ىلإ يدؤتل ةينظ وأ ةيملع رومأ بيترت وه امهلوأ فيرعتلا اذهب نيهيبش نيفيرعت
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 ةثداح ليثمت وأ هريغ نيبو هنيب ليثمتلاو ءيشلا لاح لقأت» هتأب ىرخأ ةراتو

 .'"«اهريغ نم

 ] وهو دحاو ىنعم لوح رودت اعيمج تافيرعتلا هذه أ ىفخي الو

 .جئاتن ىلإ لصوتلل ةرضاح تايطعمو تامّذقم يف

 :لدجلا نيبو هنيب قرفلا ۔ ايناث

 مازلاإل ةججاحم دزجم وه ريخألا نأل لدجلا نم عسوأو معأ رظنلا نإ

 وه رظنلا امنيب هب فارتعالا ضفري ناك امب رارقإلا ىلإ هعفد ام لداجملا

 ."_هنايب قبس امك لوهجم ىلإ لصوتلل ةمولعم رومأ بيترت

 :رظنلا ماسقأ ۔ انلاث

 نامسق وه لؤأ رابتعابف :نينثا نيرابتعا بسح رظتلا ميسقت نكمي

 لدي يذلا هجولا ثيح نم ليللا ىف رظنلا وهف حيحصلا امأ .دسافو حيحص

 .'"”هسكع وهف دسافلا امأو لولدملاب ملعلا ىلإ هب لصوتيو هنم

 يئادتبالا امأ يريكذتو يركذو يئادتبا :ماسقأ ةثالث وه ناث رابتعابو

 مث رظاتلا هبسن يذلا وه يركذلاو ةتبلا هب ملع رظانلل مّذقتي مل ام وهف

 لمعتسا مث رظانلا هبسن يذلا وه يريكذتلاو ركف لامعإ ريغ نم هركذ

 .!هرگذت ىتح هركف

  

 .نظو ملع ليصحت ىلإ هب لضوتيل ةينظ وأ ةيملع تامدقم بيترت وه امهيناثو بولطم =
 .نيبأ يناقلا ثأ مغر قدأ هرابتعاب لوالا راتخي يخامَشلا ناك نإو نابراقتم نافيرعتلاو

 ركفي رظانلا نأ نيبف رظنلاو ركفلا نيب طبر دقو ٤/٨٦، ٥ :ينغملا :رابجلا دبع يضاقلا رظنا )١(
 ٥٣/١. نيلا ملاعم :ينيمثلا :هنم برقي ام رظناو .اهفالتخا ىلع ةلدالا يف

 )٢( :ىمالسإلا نيذلا لوصأ :رصان يلع دمحم رظنا ٧٣.

 )٣( قئاقحلا ةلاسر :يداربلا رظنا ٢١ :داشرإلا :ىنيوجلا ٣.

 )٤( نيذلا ملاعم :ينيمتلا رظنا ٥٥/١.
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 :ملعلاو رظنلا اعبار

 لئاقو ديلوتلاب لئاق نمف رظنلا نع ملعلا بيترت ةيفيك يف ءاملعلا فلتخا

 .دادعإلاب رخآ لئاقو بجاولاب لئاقو ةداعلاب

(١) 

(٢) 

(٣) 

(٤) 

(٥( 

 نأ ةطيرش ملعلا دلوي مهدنع رظتلاف :ةلزتعملا مهو :ديلوتلاب نولئاقلا

 .""هل اًدقتعمو ليللاب املاع رظانلا نوكي نأو ليلدب اقلعتم رظنلا نوكي

 ةداعلا نأ مهبهذمو ةيديرتاملاو ةرعاشألاو ةيضابإلا مهو :ةداعلاب نولئاقلا

 هللا وه ملعلا دوجو يف رثؤملاو رظنلا بيقع ملعلا لصحي نأ ترج

 ."اهلولعمل ةلعلا باجيإ هبجوي الو ملعلا دلوي ال رظنلاو

 نأ ىري وهف يزارلا لوقلا اذه هيلإ ىزعي نم زربأو :باجيإلاب نولئاقلا

 ةداعلا هذهو همدع ةلاحإبو رظنلا بيقع ملعلا دوجو باجيإب ترج ةداعلا

 نيب طسو فقوملا اذه نأ ظحالملاو "ىلاعت هللا ريدقت نم يمه امتإ

 .نيقباشلا نييأرلا

 نهذلا عي رظتلا 1 ءالؤه ىريو :ءامكحلا مهو :دادعإلاب نولئاقلا

 .'ايوجو - تن ا هيلع , ٠2

 '١٥ةر ۔لل افالخ ملعلا ديفي رظنلا أ ىلع قفاوي عيمجلا نأ مهملاو

 داصتقالا :يسوظلا دنع يأرلا سفن رظناو 50١٠١/١٢ ٤٠٩ ينغملا :رابجلا دبع يضاقلا رظنا

 ١٥٩. :داقتعالاب قلعتي اميف

 :نيلا ملاعم :ينيملا ١٣٧ 0١٣٩ نيلا لوصأ :يدادغبلا - /٦، ٧. داشرإلا :ينيوجلا رظنا

 ٦٢/١. تومحرلا حتاوف :روكشلا دبع نبا _ ٥١ ٥٥

 ٢٤/١. تومح لا حتاوف :روكلا دبع رظنا

 .م ن رظنا

 وبأ رظنا سحلا ءارو ام نوركذيو حاورألا خسانتب نولوقي دنهلاب ةدلب تانومس ىلإ ةبسن

 .يبلاطلا رامع ققحملل ٨ عت ةضاخ ٢٧٧/١ زجوملا :رامع
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 كلذ يف مهشقان دقو .ةفرعملل ةديحولا ةليسولا يه ساوحلا نإ نيلئاقلا

 فيكف تاسوسحملا ليبق نع جراخ رظنلا داسفب ملعلا نأ مهل اونيبف ءاملعلا

 ؟. ) ةفرعملا لئاسو نم ةليسو رظنلا نوك راكنإب مكحلا ىنست

 ؟تابجاولا لأ وه '"رظتلا له اسماخ

 تلاقف ةنيابتم لاوقأ ىلع لاؤشلا اذه ىلع باوجلا يف ءاملعلا فلتخا

 تابجاولا لوأ لب ىنيوجلا لاقو "رظنلا فلكملا ىلع تابجاولا لوأ نإ ةفئاط

 ىلإ ينالقابلا بهذو (ُ)ملاعلا ثودحب ملاعلا ىلإ ىضفملا حيحصلا رظنلا ىلإ
 ةقفتم اعيمج لاوقألا هذه نأ ىفخي الو رظنلا لوأ وه امنإ تابجاولا لوأ نأ
 .هقلاخل هتفرعم لبق هغولب دنع فلكملا ىلع رظنلا بوجو يف

 هب نيلئاقلا ىلع اودرو هوشقان لب فقوملا اذه اوضتري ملف ةيضابإلا امأ

 هتفرعم لوصح لبق رظانلا اهيف رظني ةينمز ةم ىلإ جاتحي رظلا نأ ةجحب
 دقو هغولب لاح لوأ يف هقلاخب لهجلا زيوجت هنم يضتقي اذهو ىلاعت هللاب
 لك يف لهف ةلدألا ىف رظني لازي ال وهو رظانلا تومي دقو رظنلا ةذم لوطت

 ؟.فيلكتلا هنع طقاسو روذعم وه تالاحلا هذه

  

 لأ أ نوري ةيضابإلا عيمج نإف ههباش مو لالدتسالا اذه ىلع ءانبو

 . '_»هديحوتو هللا ة ةفرعم تابجاولا

 نيلا ملاعم :ينيمقلا ٢٣/١© تومح زلا حتاوف :روكلا دبع نبا ٢ :داشرإلا : ينيوجلا رظنا )١(
 0٥١١.

 .قلاخلا ةفرعم ىلإ لصوتلل دوجولا يف لتاتلاو ريكفتلا رظتلاب دارملا )٢(
 .ينييارفسإلا نع القن ١٨. 6١٩ :ةؤلؤللا حرش : :يخامشلا مساق رظنا (٣)

 )٤( :داشرإلا :ىنيوجلا رظنا ٣.
 .ينالقابلا نع القن ٨. ١٩. ةؤلؤللا حرش : .يخامشلا مساق رظنا )٥)

 يخامشلا ٤٦، ةريشلا :يويسبلا 1٦ تالاؤتلا :يفوتلا ١٤٩/٢. ١٥٠. زجوملا :رامع وبأ رظنا )٦(
 = ٦ تالاهجلا حرش ىلع شاوح ١٢. عضولا ةيشاح :يشحملا ٣٨ ديحوتلا ديقع حرش
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 نأ انل نيبتي ةفرعملا يف امهرودو رظنلاو لقعلل ليلحتلا اذه دعبو

 .ىرخألا نع امهادحإل ىنغ الو ةيسحلا ةفرعملل ةممتم ةيلقعلا ةفرعملا

 شاوحلا نأش هنأش هتإف ةفرعملاو رظنلا يف عساو لاجم لقعلل ناك نئلو

 .أطخلا ةيناكمإو روصقلاو ةتدودحملا يف

 ىلإ امو ةالصلا تاعكر ددع نم ةمكحلا هجو كاردإ نع رصاق لقعلاف

 اهنأل ةيبيغلا لاوحألا كاردإ نع زجعي امك ةفرصلا ةيدبعتلا لامعألا نم كلذ

 ةصاخ هتاريدقتو هماكحأ نم ريثك يف ئطخي هتأ بير الو .هتاناكمإ زواجتت
 ةشام ةجاح يف هتأ كردن كلذ لك ىلع انبو ةئطاخ تامقم نم قلطنا اذإ

 نأ رابتعاب عرشلا نم كلذ ىلع ردقأ الو هصئاقن ممتيو هءاطخأ حلصي نم ىلإ

 .ىلاعت هللا وهو الأ اقلطم الامك لماكلا نم يه هرابخأو هماكحأ

 ةنعمتلا ةقرعملا ٣)

 هسفن يف هلقمأتب ذإ قلاخل قولخم هتأ كردي نأ عيطتسي هلقعب ناسنإلا نإ

 دوجوب نمؤي نأ الإ عيطتسي ال بئاجعو رارسأو تانئاك نم هب طيحي اميفو
 الالقتسا اهتفرعم ىلإ لصوتلا ىلع ردقي ال ةريثك ارومأ تأ ريغ .قلاخلا

 ."اعم ةرخآلاو اينذلا يف ةداعسلا هل اققحمو ناسنإلا ةرطفل تافصك

 ام اهنم مولعلا نأ ىلإ ريشت ةيضابإلا رداصملا نم اريثك دجن قايسلا اذه يفو
 لوقي يحولاب الإ هيلإ قيرط ال ام اهنمو لالدتسالاو رظنلاب ملعي نأ نكمي
 تادراولا يف عئارشلا ىلع مدآ ينب مولع نمو» :يناتلا قيرطلا نايب يف ينالجراولا

 لصالا لماش :شيفطا س٢/٦٣٢ عرشلا نايب يدنكلا 6٥٥٧ ٥٨، نيروغبت ىلع ةيشاح يبعصملا -

 .١٢۔-٨١ ةؤلؤللا حرش ،يخاممشلا مساق 0٢٣٦/٢ عرفلاو

 ىلإ سانلا ةجاح :ةلاسرلاو ةوبنلا لصف)٧٤٧١ب ص ثحبلا اذه نم يلي اميف كلذ ليلحت رظنا )١(

 .(لسزلا
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 دالبلا حالصتساو دابعلا حلاصم يف ةكئالملا يديأ ىلع ءايبنألا ىلإ ةل هللا نم

 .'”«لوصفلاو لوصألا نم مولعلا هذه تنمضت امو ائاهلإو ايحوو امالعإو اًقطن

 هرظن ماد ام هفلاخي امب يتأي ال هتإف لقعلل اممتم ناك نإ عرشلاو

 نم ئشانلا ادب نإف امهنيب اضراعت دجن نأ نكمي الو نيحيحص هلالدتساو

 هتخص تنيبت نإف صنلا توبث قيرط يف الؤأ رظنن نأ انيلع مزاللا نإف كلذ

 ماهتا ذئنيح بجو كلذ ىلإ ام وأ هدييقت وأ هصيصخت وأ هخسن تبئي ملو

 نيملسملا نم دحأ الو .'"سكعلا ال لقعلا ىلع يضاقلا وه عرشلا نأل لقعلا

 قيرط حصأ هدعي مهعيمج لب ةفرعملل يسيئزلا ردصملا "!يحولا رابتعا ركني

 ةفرعملا ىلع قلطأف اًّصاخ امامتها ردصملا اذه ةلب ىلوأ دقلو "هلمكأو

 اهلك تارابتعالا هذهلو 'روتلاو "ناقرفلاو ةمكحلا ظفل هقيرطب ةلصاحلا

 ."ةفرعملل عيفرلا هاجتالاب ردصملا اذه يمس

 قيرطلل لثم دقف ٦١. ٢٢ عضولا ةيشاح :يشحملا رظناو !/٢٢٥‘ 0٢٣٦ :ناهرلاو ليلذلا :ينالجراولا )١(

 ديعس هركذ امب نراقو .موصلاو ةالصلا بوجو ةفرعمب يناتلا قيرطللو هللا دوجو ةفرعمب لزألا

 قيرطلاو :دئاقعلا مسق :نيمست ىلإ عرشلا مسق نيح ١٤ص نيبهقفلا يف تالوج هباتك يف ىح
 .سايقلاو عامجإلاو ةنسلاو باتكلا اهيلإ قيرطلاو :ةيملعلا ماكحألا مسق .لقلا اقإو لقعلا اقإ اهيلإ

 جاهنم :ةيميت نبا :هب نراقو ٢١٧/١ نئازخلا نونكم .يرشبلا ٢٨١/٢، عرشلا نايب :يدنكلا رظنا )٢(

 ١٢٩/١. ةنسلا

 يوبنلا بلقلا ىلإ لصي يهلإ مالك وه حالطصالا يفو ةعرسب ةراشإلا وه ةغللا يف يحولا )٣(
 ٦/١. رهوجلا راثن :يحاورلا رظنا بلقلا يف ثفنلا وأ ليربج ةطساوب

 (٤) :نيهقفلا يف تالوج :ىوح ديعس 7 نيلا لوصأ :يدادغبلا :لاثملا ليبس ىلع رظنا ٦٤.

 )٥( :ةرقبلاا 4 ايشَك ايع قوأ دق ةمسلا َتؤُب نمو ةآكي نم ةميلا نؤي» :ىلاعت لاق ٦٠٩!.

 رفنو كتامس مكنع رفكت انامرف مكل لمي هقلااوثَنت نإ اونماء كيآ امجأَي» :ىلاعت لاق )١(
 ٢٩[. :لافنألا] ؟ ميظعلا لتلا وذ هلأو كل

 مك لتو ۔هيمحَت نم نبلفك مكيزي يلوتي ارنماَو هق اومتأ اوثماع يذلأ اهئأتي» :ىلاعت لاق )٧(
 ٢٨[. .ديدحلا] ؟ةَتزوفَع ةلآو مُكلرفْمَبَو .هي دوُشْنَت او

 اننأل رصنعلا اذه انزجوأ انتأ ظحالملاو ٦. :يزارلا دنع ةفرعملا ةيرظن :يزيزع وب رظنا (٨)

 .«ةجحلا» ثحبم يف عمتلاو لقعلا نيب ةقالعلا يف لوقلا لصفنس
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 لئاسولا هذه يق تحبلا ةصالخ ٤(

 ءاطع جتنتل اهنيب اميف دناستت ةفرعملا رداصم نأ قبس اميف نيبت دقل

 ةرهاظلا تاسوسحملا ناسنإلا كردي سمخلا شاوحلابف .الماكتم اّتفرعم

 نراقيف ءايشألا نيب زيمي لقعلابو سيساحألاو رعاشملا كردي نطابلا سحلابو

 لصتيو ةفرعملا لمتكت عرشلابو جتنتسيو حخصيو للحيو بقمريو لدتسيو

 .")اهتاجرد ىصقأ ىلإ

 ةقرعملل ةيئناتثتتسالا لئاسولا ٥(

 اهنكل ةفرعملل ىرخأ قرط دجوت ةروكذملا ثالتلا لئاسولا نع الضف هتإ

 .سدحلاو ةفشاكملاو ماهلإلاو ةقداصلا ايؤرلاك سانلا نم ةيلقأل الإ رقوتت ال

 :ةقداصلا ايؤلا أ

 ةقباطم كلذ دعب ءيجت ثادحأ نم همانم يف نێقتلا نمؤملا هاري ام يهو

 حلاصلا لجزلا نم ةنسحلا ايؤزلا» فيرشلا ثيدحلا يف ءاج دقو هاري امل

 .'"«ةوبنلا نم اءزج نيعبرأو ةّتس نم ءزج

 ةفرعم يه لب لقعلا وأ سحلا نم ساسأ ىلع موقت ال ةفرعملا هذهو

 ."ةطساو ريغ نم نمؤملا بلق يف هللا اهعدوي ةينار

 ةجح تسيل ىهف ةحيحص تناك نإو ةقداصلا ايؤزلا تأ ةقيقحلاو

 ح :ةثالث دابعلا ىلإ مولعلا اهيف قرطتت يتلا قيرظلا نأ ملعا» :ينالجراولا لوقي ()

 :هدبع دمحمب نراقو ١٤/١. فاصنإلاو لدعلا «عومسم عرشو عومجم لقعو عوبطم

 ك رعاشملاو شاوحلا ،يرطفلا ماهلإلا :ةعبرأ ةيادهلا قيرط) 6٥٦٢ ٥٣ م١ رانملا ريسفت

 .(نيتلاو ©لقعلاو

 )٢( مقر ثيدح حيحصلا عماجلا :بيبح نب عيبرلا ٥١، ج٢٠/١.

 )٣( جم ناهربلاو ليللا :ينالجراولا رظنا ١. ٢٣٦/٢ جمو ٢. ٢٠٥/٢} ٣٠٦.
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 ةراشب درجم يه امتإو ةيلمعلاو ةيملعلا لئاسملا ىلع اهب لدتسي
 .")ءايقتألا نينمؤملل

 :ماهلإلا .

 قيرطب سفتلا يف ىنعم عاقيإ وه وأ "نمؤملا بلق يف هللا هفذقي رون وه
 ."باستكالا قيرطب ال ضيفلا

 هللا نم اددم الإ سيل ماهلإلا قيرط نع لصاحلا ملعلا نأ حضاولا نمو

 اذه نأ ىفخي الو ،©بسانملا لحلا هتالكشم لح ىلع هتدعاسم هب داري هدبعل

 سيماونلل اقفاوم ناك اذإ الإ ةجح نوكي ال هسفن يف نمؤملا هدجي يذلا ىنعملا

 )يحولا اهب ءاج يلا ةيعرملا

 :ةفشاكملا ملع ۔ ج

 نم عوتلا اذه ينالجراولا حضوأ دقل :يندللا ملعلاب ىمسملا وهو

 ملعب هللا هرثآ ةيلاع تاجرد هتر ةعاط يف غلب اذإ دبعلا نأ نيبف ةفرعملا
 هيلع لدتساو ةطساو الب ةزعلا تر ندل نم همولع نوكتف هبلق يف هل فشكي

 اينعم ةمحر ةع » :ىلاعت هلوق كلذو يندل ملع نم رضخلا يتوأ امب
 و ۔ . 2 ۔ ى

 .'ث)إ٦ه ؛فيهكلا] ؟ امَلِع ث نم هلنملعو

 .هبحاصل ثودحلا ريثك وهف ىناتلا فالخب ةيئانثتسالا تالاحلا ضعب

 )١( تاقفاوملا :يبطاشلا رظنا ٨٦٢/١.

 )٢( ناهربلاو ليلذلا :ينالجراولا رظنا ٢٣٧/٢.

 )٣( :ةكرابملا ةديقعلا حرش :يتالتلا رظنا ٣٩.

 )٤( تالكشملا لح :يمايرلا ديز وبأ رظنا ٢٠\ قراشملا :ىملاَسلا ١٣٠.

 )٥) جم ناهربلاو ليلذلا :ينالجراولا رظنا ٢} 0٦٢٨/٢ ٦ ٣.

 



 ه ١٢٧ ةنوزخملا فحتلا باتك
 :سدحلا = د

 لئاسملا نم اهريغو ةيضاير تالكشم لولح نم ناسنإل ١ هاري ام وهو

 ةرثك امإ كلذ عجرمو ةنهربو ليلحت نود عيرس لكشب ةيرظنل ١ ةلقعلا

 .نفلا كلذ يف رظنلا لامعإ ىلع ةموادملا وأ ناديملا يف براجتلا

 كش ال كلذو ')رعشلا نازوأ نم ناسنإلا هكردي ام فنصلا اذه هبشيو

 ىلع نوموادي ام ازيثك ءالؤه لاثمأ نأ ريغ سانلا عيمجل يتأت ال ةبهوم هنأ

 .لضفألا وحن يقترتو مهتبهوم بهذتف راعشألا ةءارق

 نم فشكني ملع اهتأب تفرع دقو سدحلاب ةهيبش يه ةسارفلا كلذك

 رونب هنإف نمؤملا ةسارف اوقتا» :ثيدحلا يفو روصلا راثآ سرفت ببسب بيغلا

 .'"«رظني هللا

 ملعلا لهف يحولاو لقعلاو سحلاب اساسأ ةعقاو ةفرعملا تناك اذإو

 ؟ةدعتم ماسقأ وه مأ دحاو عون وه ثالتلا لئاسولا هذه ىدحإب لصاحلا

 )١( نيلا لوصأ :يدادغبلا رظنا ٤. ١٥ نيتمالسإلا بهاذم يودب نمحرلا دبع ١٣٨/١.

 (٢) رهوجلا راثن :ىحاوزلا :رظنا ٧١ :ريسقتلا باتك يذمرتلا هجرخأ ثيدحلاو ٥.



 ةساردلا مسق ١٢٨

  

: 
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 ملعلا وهف ميدقلا امأ ثداحو ميدق :ناتسيئر نامسق هلصأ يف ملعلا نإ

 نوكي نأ امإ وهف ثداحلا امأو 'أ٢ةرعلا ترب ضاخ وهو ىلزألاو قلطملا

 امف اقيدصت وأ اروصت نوكي نأ نم ولخي ال امهالكو '"اًيورخأ وأ اّيويند

 ؟اًضيأ ميسقتلل نالباق امهرودب امه لهو ؟قيدصتلاو روصتلاب دارملا

 بذكلاو قدصلا لمحتي ال ام وه وأ يمكح ريغ كاردإ وه :روصتلا ١

 .'"روصت وهف مكحلا نع الخ ملع لك نأ كلذ ىنعمو

 مكح رادصإ هيف ملع لك نأ كلذ ىنعمو روصتلا فالخ وهو :قيدصتلا ٢
 .اقيدصت وهف

 نم هيلإ انرظن اذإ اًيورخأ وأ اقيدصت مأ اروصت ناكأ ءاوس ثداحلا ملعلاو

 ةيواز نم هيلإ انرظن اذإو يرظن امإو يرورض امإ نامسق وهف هليصحت ةيواز

 ملع هتأل تاميسقتلا نم كلذ ىلإ امو قيدصتو روصت هنأب ملعلا نم عوتلا اذه فصوي الو ()

 ٣٨. :لوقعلا راونأ قراشم :يملاسلا ليصفت عجار مولعلا رئاس نع فلتخي
 موجتلا ملعك) يناحور ىلإ يويندلا مسق دقف ٢؟۔١/٩١ نيبلاظلا جهنم :يصقلا رظنا )٢(

 هامسو) يورخألا مسقو ءانبلاو ةدادحلاك) تاعانصلا ملع وهو ينامسجو (طلاو باسحلاو

 .نيموصعملاو ءايبنألا ملع وهو صاخو مارحلاو لالحلاب ملعلا وهف رهاظ ىلإ (اينيد
 :فقاوملا :يجيإلا ٢٨/١- نيلا ملاعم :ينيملا - ٣٩ :لوقعلا راونأ قراشم :يملاسلا رظنا )٢(

 ٧٩. :ىمالسإلا نيذلا لوصأ :رصان يلع دمحم ١

 )٤( .ةقباسلا رداصملا سفن رظنا .
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 امهيناثو هلهاج ىلع ةعسوتلا يضتقي امهدحأ ناعون اضيأ وهف هلهج مكح

 .هيلع قييضتلا بلطتي

 يبسكلا ملعلاو يرورضلا ملعلا :لألا رابتعالا ۔الؤأ

 :يرورضلا ملعلا ١(

 ملع» حلطصم اًئايحأ ملعلا نم عوتلا اذه ىلع ةيضابإلا قلطي

 . '"ةێتزيرغلا ملعب هنومسي ىرخأ انايحأو '«رارطضالا

 عيبلا وبأ هب حرص امك ،شاوحلا هتكردأ ام ملع دصق نإ ملعلا اذهو

 ةيسحلا ةفرعملل ائبات ذئنيح نوكي هتإف - "يفوشلاو "فلخي نب ناميلس
 لوصح عنم كلمي ال ناسنإلا نإف سوسحملا ىلع عقو اذإ سحلا نأ هانعمو

 لقأت ىلإ جاتحت ال يتلا لئاسملا ملعلا اذهب دصق نإو ةيشحلا ةفرعملا

 نإو مسقلا اذهو .ةيلقعلا تايولوألاو لوصألا ةفرعم هب داري هتإف باستكاو

 ةيضابإلا ءاملع نم اريثك نإف هيلإ رشي مل فلخي نب ناميلس عيبلا وبأ ناك
 '»ينوانجلاف .ليصفتلا يف مهنيب توافت ىلع ليلحتلاو ثحبلاب هولوانت دق

 )١( فحتلا :فلخي نب عيبرلا وبأ :رظنا ٢٣.

 دعاوقلا ىلع ةيشاح 0٢١ عضولا ةيشاح :يشحملا ٢١١/١، نئازخلا نونكم :يرشبلا :الثم رظنا )٢(
 ىندألا دحلا كلذب دصقيو فيلكتلا هب هللا طانأ ام هتأب هفرعيو يزيرغلا لقعلاب هيمسيو ٨

 .تاێولوألاو تايرورضلا ةفرعم وهو يلقعلا كاردإلل

 )٢( فحتلا :فلخي نب رظنا ٢٣.

 )٤( تالاؤتلا :يفوسلا رظنا ١٤٥.

 عاديإ ةيواز نم عوضوملا ىلإ انرظن اذإ رارطضا شاوحلا كرد نأ قبس اميف انيب دقل )٥(

 .(ثحبلا اذه نم ١؛٢ص رظنا) شاوحلا يف تايضاخلا

 نرقلا يف ةسوفن لبجب ةيضابإلا ءاملع نم ينوانجلا ريخلا يبأ نبا ىيحي ءايركز وبأ وه )١(

 رصتخم «عضولا» باتك هفيلآت نم .نوراه يبأ نب ناميلس عيبلا يبأ نع ملعلا ذخأ .سماخلا

 ١٧٨/٦. ريشلا :يخاممشلا رظنا يميلعت رصتخم «ةسوفن ةديقع» .ط .هقفلاو لوصألا يف
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 زئاجو ليحتسمو بجاو ىلإ لقعلا امسقم ةعيرس ةراشإ هيلإ راشأ دق الثم

 ملعلل هريرقت ىلع ةلاد اهتاس يتلا ةلثمألاو "اهنم مسق لكل الممو

 ")ناسنإ هتأب دحاولا ةفرعمب ملعلا نم عوتلا اذهل لمي يفوتلاو يرورضلا
 ال نيدَضلا ٥أبو نينثالا فصن دحاولا أب ملعلاب هل لثمي يشحملاو

 هيلع وه امو ناسنإلا ملع اهالعأ بتارم مسقلا اذه عي يملاسلاو "!ناعمتجي
 يف دعاقو مئاقو دحاو تقو يف مودعملاو دوجوملا نيب قرفلا مث تالاح نم

 رابخألاو ةيئانلا نادلبلاب ملعلاك رتاوتلا قيرط نع لصحي ام مث ةدحاو لاح

 .٨}بتاك ىلإ ةباتكلاو ءانب ىلإ ءانبلا ةجاحب ملعلا مث ةيضاملا

 ينالجراولا نم َلك ميسقت نم دافتسا دق يملاشلا نأ حضاولا نمو

 :يهو بتارم عبرأ هدع دقف لزألا امأ يرورضلا ملعلل يخامشلاو

 .هتالاحو هلاعفأو هتافصو هدوجوو هتاذب ناسنإلا ملع لمشيو :ةينبلا ملع أ

 :لمشيو تازئاجلاو تاليحتسملاو تابجاولاب ملعلا ۔ ب

 .ءانب ىلإ ءانبلا ةجاح ةفرعمك ةلهو لأل عقي ام -

 لازنإو لسلا ثعب ىلإ ةجاحلا ةفرعمك رطاخلا ددرت دعب عقي ام -

 .مسجب سيل عناص تابثإو بتكلا

 .ساوحلا ةهج نم ملعي ام - ج

 عامتجا لقعلا ةلاحتساب هل لتمي ليحتسملا مسقل ةنيبلاب الثمف ٦١ :عضولا :ينوانجلا رظنا ()

 اهلك هذهو دحاو نآ يف نيتهج ىلإ مسجلا كرحتو نيناكم يف ءيسلا دوجوو نيفلا
 ٢٣٤/٢٣. ! جم ناهربلاو ليللا :ينالجراولا ميسقتلا سفن رظنا .ةيلقع تارورض

 ٢٤٩. تالاؤلا :يفولا (٢)

 )٣( عضولا ةيشاح :يشحملا رظنا ٢٤٢١. :دعاوقلا ةيشاح ١٨ عرفلاو لصألا لمأت شيفطا ٨/١.

 )٤( راونألا ةجهب :يملاسلا 0١٤١ ١٥.
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 نادلبلاو ةيضاملا ممألا رابخأ ةفرعمك :ةرتاوتملا رابخألا ةهج نم ملعي ام ۔د

 بسك هتيادب مسقلا اذه نأ ىريو ةعئاشلا راعشألاو لاثمألاو ةيئاتلا
 )١)۔ . .
 . "ةرورض هتياهنو

 تاينادجولا هيلع فقوتي روصت همذقتي ال ام وه ىهيدبلا روصتلاف () يهيدب

 ةدوربلاو ةرارحلا ىنعم روصتك تاسوسحملاو ةّذّنلاو ملألا ىنعم كاردإك

 :عاونأ ةسمخ وهو هيلع فقوتي قيدصت همذقتي ال ام وه يرورضلا قيدصتلاو

 .ةئيضم سمشلا نأ ةفرعمك .رهاظلا سحلاب كردي ام -أ

 .دحاولا نم ربكأ نينثالا نأ ةفرعمك لقعلا درجمب كردي ام ۔ ب

 نأ ةفرعمك ةبرجتلا راركت ةطساوب سحلاو لقعلا عومجم نم لصحي ام ۔ج

 . قرحت رانلا

 .ةمركملا ةكم دوجوب ملعلاك :رتاوتلاب لصحي ام ۔د

 .تحم وأ عئاج ينأب ملعلاك نادجولا قيرط نع لصحي ام ۔ه

 :بستكملا ملعلا ٢)

 لك هنع ربع دقو هلقعو هشاوح لضفب ناسنإلا هبستكي يذلا ملعلا وهو

 لد ام ملعل ينالجراولاو 6يفوشلاو "فلخي نب ناميلس عيبلا يبأ نم

 )١( فاصنإلاو لدعلا :ينالجراولا رظنا ١٦/١- ١٩.

 )٢( فاصنإلاو لدعلا رصتخم حرش :يخامشلا رظنا ٨ ٩١.

 )٢( فحتلا :فلخي نب رظنا ٢٣.

 )٤( تالاؤشسلا :يفوتلا :رظنا 0١٤٥ ٢٥٠.

 عمتلا ةتاح هكردت يذلا توصلاب هل لقم دقو ٢٠/١. فاصنإلاو لدعلا :ينالجراولا رظنا )٥(

 .لهجلا وأ ملعلاب حبقلا وأ نسحلاب هلئاق ىلع ناسنإلا مكحيف
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 تاجاتنتسالاو تالالدتسالا ةلمج كلذب نودصقيو ساوحلا هتكردأ ام هيلع

 براجتلا راركتو ةيسحلا ةفرعملا يساسألا اهردصم يتلا ةيلقعلا تالقأتلاو

 .")ةيلقعلا تايولوألاو تارورضلا ميكحتو

 :ماسقأ ةعبرأ ىلإ ملعلا نم عوتلا اذه يملاسلا مسق دقلو

 انلوقو ثداح ريغتم َلكو ريغتم ملاعلا انلوقك يلقعلا سايقلاب لصحي ام ۔أ
 .ثدحم ىلإ جاتحم ثداح لكو ثداح ملاعلا

 .'"راكسإلا يف رمخلا ىلع ناخلا سايقك يعرشلا سايقلاب لصحي ام ۔ ب

 .(«ديز ماق» لعافلاو لعفلا لاثم يف انلوقك ليثمتلاب لصحي ام _ ج

 ةدعاق ءانبل هيلع موكحملا دارفأ بلاغ عتتتب كلذو ءارقتسالاب لصحي ام ۔د

 ."غضملا دنع لفسألا هكف كرحي ناويح لك :انلوقك ةيلك

 عمجي يذلا وهف ناسنإلا ةيصخش رهظت ماسقألا هذه نم مسق لك يفو

 يمدكلا هنع ربع ام اذهو اهنم خسنتسيو اهنيب قشنيو اهبتريو تامولعملا
 ملع نم ليلقلا نأ انيبم "ةزيرغلا ملعو !ةداملا ملع نيب مزالتلا ةرورضب

 ملع نم ريثكلا امنيب اريثك ريصي ةزيرغلا لبق نم هرامثتسا نسحأ نإ ةداملا

 .'_اليلق ريصي هتإف همدختسي ملو هبحاص هيف لقأتي مل نإ ةداملا

  

 مسقلا لعج دقف) ٢٠/١ فاصنإلاو لدعلا :ينالجراولا رظناو ٢٤ :عضولا ةيشاح :يشحملا رظنا )١(
 .(«فرحلاو تاعانقلا يف ةداعلا نايرج نم ملعلا هب عقو امه بستكملا ملعلا ماسقأ نم ثلاتلا

 ةعيرشلا مولع يف ثحبلاو رظنلا ةهج نم هب ملعلا عقو ام» مسقب ينالجراولا هامس ام اذهو )٢(
 .رظن هيف سايقلا اذهو .ةحفصلاو قباشلا م ن رظنا .«هقمنلا وهو

 )٢( :لوقعلا راونأ قراشم :يملاسلا رظنا ٤٠

 .اهعمجو تامولعملا لقن درجم هب دصقيو )٤(

 .ريكفتلا هب دصقيو )٥(

 )٦( ربتعملا :يمدكلا رظنا 0١٧/٦ ١٨.



 ١٢٢ هه ةنوزخملا فحتلا باتك
 7 ٦٩

 يبسكلا ملعلا نأ نيبف ىنعملا سفن نع دعب اميف "يدنكلا ربع دقلو

 .'لامهإلاب صقنيو لامعتسالاب ومني

 نم سيل يبسكو يزيرغ ىلإ ملعلا ميسقت نأ ةظحالملاب ريدجلاو

 ىلإ يرورضلا مسقي ام اريثكو اًيرظن يبسكلاو ايرورض يزيرغلا نومسيو

 . 7 وشح و يهيدب

 عقاولا ملعلا امأ لقعلا وأ سحلا قيرط نع لصاحلا ملعلاب قلعتي اميف اذه

 بناج نم يبسكو بناج نم يرورض يبتلل ةبسنلاب هتإف يحولا قيرط نع

 وأ يحولا كلم ةطساوب ىلاعت هللا نع هاقلتي هتإ ثيح نم يرورض :رخآ

 .سانلل هغيلبتو همهفو هظفح يف دهجلا لذب ثيح نم يبسكو ماهلإلا

 هيف ناسنإلا رودو ملعتلاب بستكم ملع هتأ بير الف يبنلا ريغل ةبسنلابو

 هللا دري نم» :ةي لاق .اهيلع سايقلاو اهنم جاتنتسالاو اهمهفو صوصتلا ظفح

 ةضيرف ملعلا بلط» :لاقو "«مّلعتلاب ملعلا امنإو نيلا يف ههقفي اريخ هب

 ٢٣٤/٢. عرشلا نايب :يدنكلا رظنا ()

 رهشا نم (ه٨٠٥ ت) يوزتلا يدملا يدنكلا ناميلس نب ميهاربإ نب دمحم هللا دبع وبا )٢(

 .(عرشلا نايب) هتافلؤم

 ۔ ٩١/١ تاقفاوملا :يبطاشلا - ٢١١ قرفلا نيب قرفلا ١٢٩ و ٨ :نيدلا لوصأ يدادغبلا رظنا ()

 ملعلا) ٥٩٧/١ ،(فالعلا دنع مولعلا ماسقأ) ١٣٦/١- ١٢٨ نيتمالسإلا بهاذم :يودب

 دنع يهيدبلاو يرورضلا مولعلا نيب قرفلا) ٧٠٧/١ (ينالقابلا دنع يرظتلاو يرورضلا

 . (ينيوجلا

 ةوبنلا عوضوم يف كلذ ىلإ دوعنسو عمتلاب لقعلا ةقالع عوضوم يف كلذ ىلإ انرشأ دقل )٤(

 .ةلاسزلاو

 ةمدقم هج ا٤ ملع ت ۔_ 0٩٨ ١٠٠ ةاكز 0١٧٥ هراصا م 0١٠. ماصتعا ٧©٥ سمخ ٠. ملعلا :يراخبلا )٥)

 .اهريغو ٣٠٦/١ مح ٨، ردق ط 0١ قاقر ٦٤. ةمدقم ىد ٧
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 ريغ ةنايذلا ملع أ ىعتي نم ىلع ءاملعلا دش دقلو ""«ملسم لك ىلع

 نم ءيش دجوي لاق نم انم سيلو» :ينوانجلا لوقي مّلعتلا قيرط نع بستكم

 ."”«ميلعت ريغب ةنايذلا ملع

 :عسي ال امو هلهج عسي ام ۔ ايناث

 امه نيريبك نيمسق ىلإ يعرشلا فيلكتلا رابتعاب ملعلا نومسقي ةيضابإلا نإ

 .هلهج عسي ام أ

 .هلهج عسي ال ام - ب

 نيبو غولبلا درجمب ايروف اموزل هملع مزلي ام نيب زييمتلا كلذب دوصقملاو

 دهع ذنم اصاخ َءانتعا ثحبملا اذهب ةيضابإلا ىنتعا دقلو .هلهج يف حماستي ام

 لوقي هلك نيدلا يلصأ هلهج عسي ال ام ملعو هلهج عسي ام ملع اوربتعاو ركبم
 كرابت هللا نيد عيمج نأل هللا نيد عيمج الصأ امه نالصألا ناذهو» :يمدكلا
 نيرمألا نيذهو نيلصألا نيذه دحأ نم لاوحألا نم لاح يف جرخي ال ىلاعتو

 ال ةثالث ادودح هلك نيلا اودع امك "«هلهج عسي ال لصأو هلهج عسي لصأ

 '})نيع ةفرط هلهج عسي ال ام ةفرعم وه دودحلا هذه لأو اهادعتي

 وه امك ثحبملا اذهب ةيضابإلا دنع نيذلا لوصأ بتك ردصت ام اريثكو

 .فحتلا باتك يف فلخي نب ناميلس عيبلا يبأ دنع نأشلا

 .قيقحتلا مسق ثحبلا اذه نم يلي اميف ثيدحلا اذه جيرخت رظنا )١(
 حرش :يخامشلا مساق - !١ ديحوتلا ةديقع :عيمج نبا رظناو ١٢ ةسوفن ةديقع :ينوانجلا )٢(

 ١٢٨/١. :فالعلا نع يودب هلقن امبو ١/٠٢٢؟ ينغملا :راجلا دبع يضاقلاب نراقو ٢ ةؤلؤلا
 (٣) :ةماقتسالا : :يمدكلا ٢٥/١.

 :يشحملا 0٦ :ةسوفن ةديقع ٠ عضولا :ينوانجلا 5٥ :ديحوتلا ةديقع :عيمج نبا رظنا )٤(

 (ضئارفلا عيمج وهو) هكرت عسي ال ام لعف امه نارخآلا ناحلاو 0٩٦ ٩٧ عضولا ةيشاح

 .(يصاعملا عيمج وهو) هلعف عسي ال ام كرتو
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 سانلا ىلع عسوملا مهنم ناقيرف لاجملا اذه يف مهءاملع نأ ظحالملاو
 ."مهيلع قتضملا مهنمو "”رومألا نم ريثك يف

 نيقتضملا ىلع ةزلاو نيعسوملا ةيمست يف الصف ينالجراولا دقع دقلو
 أ ىلع اًملمو ثيدحلاو نآرقلا يف ةدراولا رييستلا صوصن نم اقلطنم

 الإ هلإ ال ثأ ةداهش يهو ديحوتلا ةلمج ىلع هتوعد يف زمري ناك ةف لوسزلا
 لئاسملا هذه يف قييضتلا ينالجراولا ربتعا امك "هللا لوسر ادمحم نأو هللا

 الو '‘}نومقتملا هيلع ناك امل ةفلاخمو اديدشت كرشلاب اهلهاج ىلع مكحلاو

 دقف فلخي نب ناميلس عيبرلا وبأ وه بابلا اذه يف نيقتضملا زربأ نأ بير
 يف ينالجراولا هشقان دقلو 6ةلصخ نيرشع ءاهز ةفرعم غلابلا ىلع بجوأ

 بجوي مل كلذ عمو اذه نم دكوأ وه ام دروأ نآرقلا نأ انيبم قييضتلا اذه

 آَمَو اني نأ آمو هللي اماع أولوف» :ىلاعت هلوق يف ءاج امك هتفرعم ءاملعلا
 م

 س 7 س - 2 سر س , م س ۔ے ه >٭, ۔ مس - 7 ک ۔ س { ممم ے,۔ر ه

 امَو ىميِعَو ىسوم قوآ اميَو طاَبَسآلاَو َبوَقَعَتَو َقَحِإَو ليتسإ و معهرتإ كلإ لزنأ
 .[ :ةرقبلا ؟وم هل نت هني رح تنب ثَرَمُن ال رهبت نم كيتلا قوأ وإ ء» < & ,< ۔ >.ر ٠ ۔ م ورس

 ادحاو مهتفرعم نيفلكملا عيمج مزلي ال هتاف مهئامسأب ءايبنألا ركذ مغرف

 دحأ ىلإ دصق ريغ نم ةلمج مهب ناميإلا أ ىلع لصاح عامجإلا لب ادحاو

 بجوي يعطق صن هتلاسرو الثم مدآ ةوبن يف دري مل هتأ امك زجم هنيعب

 .؟'”هلهج عسي ال ام مسق يف هتفرعم جردت فيكف كلذ يف داقتعالا

 .رزخ وبأو حتف نب سورمعو رقصلا نب نازعو متسر نب نمحلا دبعو بوبحم نب دمتحم لثم )١(
 .ركب نب دمحم نب دمحأ ساتعلا وبأو عيبزلا وبأ لثم )٢(

 .اهدعب امو 0١ ٧/٢ جم ناهربلاو ليللا :ينالجراولا رظنا )٣(

 )٤( جم :م ن رظنا ١ ٢٣/٢.

 .لوألا بابلا ١. ٢ ص فحتلا :فلخي نبا رظنا )٥(

 يناعم نم :ةدوف ميحرلا دبع رظناو ٢. ١٤٦/٣-٥٠}١ جم ناهربلاو ليللا :ينالجراولا رظنا )٦١(

 ١٢٨. نآرقلا



 ةساردلا مسق ص ٦
: 

 تبجو ةييداقتعا لئاسم يف قييضت نم عيبلا وبأ هركذ ام نأ ةقيقحلاو

 ةلي هللا لوسر نع روهشملا لب ايوق ادنتسم هل دجن ال غولبلا لؤأ دنع اهتفرعم
 مث نيتداهشلاب مهتبلاطمب مالسإلا ىلإ نيكرشملا هتوعد دنع يفتكي ناك هأ

 .ةيجيردت ةفصب مهمالسإ دعب ةيليصفتلا لئاسملا هذه نوملعتي

 نم عوضوملاب هتطاحإب هفارتعاو عيبلا يبأل هرابكإ مغر ينالجراولاو
 لوقي نيمذقتملا نم نيعسوملا فقومل هركذ مدعب ءاتسي هنإف هبناوج عيمج

 ىفك دق هنثؤ فلخي نب ناميلس عيبرلا ابأ خيشلا نأ ملعا» :ينالجراولا

 الإ ناميإلا نم هلهج سالا عسي امتم ركذي مل هنكل لئاسملا هذه يف ىفشو
 .'«ةوعذلا لهأ نم نيرخأتملا ةقيرط

 :مهنم دروي نيعسوملا نم ةلمج ينالجراولا ركذ دقلو

 نم نأ ىلإ ةيعمجلا هبطخ ىدحإ يف راشأ دقف "متسر نب نمحزلا دبع - أ
 عيمج نم ابتو . ريملسمل ١ عيمج ىلوت دقف باتكلا ةحتاف ةالصلا يف أرق

 كانه ولو "هيلع يذلا ديحوتلاب ىتأ دقف دهشلا أرق نمو "!نيرفاكلا
 ."نيذلا دومع اهنإف ةالصلا يف ةلق لوسرلا هجردأل دابعلا مزلي ءيش

 .١.٢/٧جم م ن ()

 ةديبع يبأ نع ملعلا ذخأ برغملا ىلإ ملعلا ةلمح دحأ (ه١٧١ ت) متسر نب نمحرلا دبع )٢(

 سيسأت يف يرفاعملا ىلعألا دبع باظخلا ىبأل نميألا دعاشلا ناك ةميرك يبأ نبا ملسم
 نمحلا دبع رظنا .ه٠٦١ ةنس ترهاتب ةيمتسرلا ةلوذلا سأ مث ناوريقلاو سلبارط يتلود
 ١٣/١. يلاطيجلل مالسإلا دعاوق ىلع هقيلعت يف :يلكب

 بموُصفَملآ ربع مهنلَع تسن نيلا رم ه ميتلا طرِضَاانيفآ» :ىلاعت هلوقل هتءارق دنع كلذو )٣(
 .4 لاضلا الررهنلَع

 هلوسرو هدبع ادمحم نأ دهشأو هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأد :هلوق دنع كلذو ()
 .«هتر دنع نم قح هب ءاج ام ناو

 )٥( ناهربلاو ليلذلا :ينالجراولا رظنا مج١ 5١٧/٢ ١٨.



 ١٧ رح ةنوزخمل ا فحتلا باتك

 هزج

 لثم "ةلمجلا ريسفتب قلعتي ام لهج زوج دقف : حتف نب سورمع ۔ ب

 ةجحلا مقت مل ام هل ملعلاو ةردقلا تابثإو هللا نع دودحلا يفن

 ."كلذب

 روبزلاو ليجنإلاو ةاروتلا يف تش نم» :لوقي وهف '"”رقصلا نب نازع ۔ج
 نمو عسي مل ركذ اذإف ركذي مل ام هلهج عسي هتإف رانلاو ةنجلاو
 عسي مل ركذ اذإف عساو كلذف روبقلا يف نم ثعبي هللا نأ لهج

 .'_"«...هلهج

 كرشلا الخ ام مارحلا عيمج لهج عسي هتآ ىلإ بهذ دقف :زرخ وبأ ۔د

 فرعي مل نمف مزح ام ىلع رارصإلاو هللا مرح امك لالحتسالاو

 كلذ نم ءيشب ةجحلا هيلع مقت مل ام دحوم وه نييبتلاو ةكئالملا

 ملو انيديأ يف امل نيضقانلا رفكو قافتلا ةقيقح لهج نم كلذك

 .'ةجحلا هيلع موقت ىتح هيلع ءيش ال رئابكلا نيب قرفي

 نم كلذ امتإف نيعشوملا نم ةعبرأ ركذ ىلع انرصتقا دق انك اذإو

 ناميإلا بوجو ىلع نوزمري ةيضابإلا روهمج ّإف الإو ليثمتلا باب

 .نيتداهشلا نع ةعرفتملا تاداقتعالا ةلمج هب داري يضابإ حلطصم ةلمجلا ريسفت ()

 )٢( ،جم ناهربلاو ليلذلا :ينالجراولا رظنا ١، !/ 0١٨:ةيفاصلا ةنونيدلا :حتف نب سورمع ١٠.

 هللا دبع يبأ نع ملعلا ذخأ .يوزن رقع نم (ه٨٧٢ ت) رقصلا نب نازع ةيواعم وبأ )٢(

 امهتأ امهنع ليق ملعلا يف ناهر يسرفك يراوحلا نب لضفلاو وه ناك بوبحم نب دمحم

 ةفيلخ ورمع رظنا .ه٨٦٢ ةنس ليقو ٢٧٨ ةنس راحصب تفوت .نيبج يف نينيعلاك نامغ يف

 دعاوق باتكل هقيقحت يف يلكب نمحرلا دبع رظناو ١١٧ :نوفلخ نبا ةبوجأ :يمالا

 ١٤/١. مالسإلا

 )٤( !جم :م ن رظنا ١٩/٢.

 )٥( :نيفلاخملا عيمج ىلع ةلا :رزخ وبأ رظناو ٢/٠٢؟ \١جم م رظنا ٢٣.



- 
١٢٨ 

 ۔ه>ح
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 ك  

 موقت ىتح اهب ناميإلاب سانلا نومزلي الف ليواقألا ةيقب امأ نيتداهشلاب

 .")ةجحلا

 امو ديحوتلا ةلمجب ةيضابإلا دنع هنع رتعملا وه نيتداهشلاب ناميإلاو

 ةلمجلا نم مهفقوم وه امف ةلمجلا ريسفتب مهدنع فورعملا وه كلذ ىوس

 .؟امهب ةلصتملا ماكحألا ةلمج يه امو اهريسفتو

 ......ب

 نيبلاظلا جهنم :يصقلا ٦٧/١. عماجلا :رفعج نبا ٥٢ ديحوتلا ةديقع حرش :شتفطا رظنا )١(
 ١٤١. مالسإلا دعاوق :يلاطيجلا ٥٣٧١.



 آ و ةنوزخملا فحتلا باتك

 1 ٦٩

    . ... 23 . 

 .:خناازرلاا كعم رلاا

 اهريسضتو ةلمجل ١

 نأ ينعي ال اذهو ةيضابإلا دنع الإ امهل دوجو ال نيحالطصالا نيذه نإ

 ثحبم كلذ نإ لب ىرخألا ةيمالسإلا قرفلا دنع امهل رثأ ال امهيلولدم
 ةديقعلا لوح نارودي امهيعوضوم أ رابتعاب نيملسملا عيمج نيب كرتشم

 يلكش بناج وه امنإ لاجملا اذه يف ةيضابإلا هب صتخا امو اليصفتو ةلمج
 ةلمجلا نم َلك ةقيقح يه امف .هبيوبتو عوضوملا قرط ةيفيكو ةيمستلاب قلعتي
 .؟ليلحتلاو ثحبلاب ةيضابإلا امهلوانت فيكو ريسفتلاو

 :ةلمجلا موهفم ١(

 قح هب ءاج ام نأو هلوسرو هدبع ادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش ىهو

 ىفتكي نم ءاملعلا نمو "ثالثلا اضيأ ةلمجلا هذه ىمستو ."_هللا دنع نم

 امم يه لب "ةيناتلا يف ةنمضتم ةثلاملا ةلمجلا نأ رابتعاب نيتلوألا نيتلمجلاب

 ىسيع ابأ نأ تبثي ينالجراولا أ كلذ ةلق لوسلا دعب نوملسملا هداز

 سيلو نيتمألا ىلإ هللا لوسر ادمحم نإ لاق - دوهيلا نم لجر وهو يناهبصألا

 .'ةرابعلا هذه اودازف مهئاعد يف نوملسملا طاتحاف انيلإ لوسرب

 عت ١٣٠ و ١٢٦ قراشملا :يملاتلا 0١١/١ دعاوقلا :يلاطيجلا ٢٧ :تالاؤسلا :يفوتلا :رظنا )١(

 ١. ققحملل

 ١٤٤. ةؤلؤللا حرش :يخامشلا مساق 0١١/١ مالسإلا دعاوق :يلاطيجلا رظنا ()

 )٢( ص ققحملل عت :يملاسلا لوقعلا راونأ قراشم باتك رظنا ١٢١.

 = نم َقح هب ءاج ام ثأو» :ةرابع نأ ظحالملاو ١ ١/٢ جم ناهبلاو ليللا :ينالجراولا رظنا ()



 ةس ا ر دل ١ مسق

  

 .هنج .ككا

 ناميإلا تايلك نع رتعت يناعم ىلع اهلامتشا وه ةلمجلاب اهتيمست ببسو

 .")لمعو داقتعا نم تايئزج اهتحت جردنت يتلا

 :ةلمجلا م اسقأ ٢(

 : ن ايسيئر ن امسق يهو

 هب ءاج ام لك لمشت يتلا يهو :هريغو ديحوتلا تمظتنا يتلا ةلمجلا - ا

 نأ ةداهشو ديحوت هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش ذإ ماكحأو ةديقع نم مالسإلا

 لئاسم ةقب لمشت هللا دنع نم قح هب ءاج ام نأو هللا لوسر ادمحم

 .'”«نيدلا ةلمج» حلطصم عيبزلا وبأ اهيلع قلطأ كلذلو نيلا

 هلثمك سيل» :دحوملا لوق وهو :ريغ ال ديحوتلا تمظتنا يتلا ةلمجلا ۔ ب

 فيرعتلا ساسأ ىلع ناك امتإ نيمسقلا نيذه نيب قيرفتلاو «!ءيش

 ترصح كلذلو قلاخلا هيزنتو ةيهولألا دارفإ وهو ديحوتلل روهشملا
 .'"”«ديحوتلا ةلمج» ةلمجلا نم يناقلا عونلا ىلع تمظتنا يتلا ةلمجلا

 :ةلمجلا ريسضت موهفم ٢(

 نمو يهاوتلاو رماوألا ةلمجو اهداقتعاب انرمأ يتلا ةيليصفتلا رومألا وهو
 :نافنص ةلمجلا ريسفت نأ نيبتي زجوملا فيرعتلا اذه لالخ

  

 :ةحفصلا هذه رظنا) هباحصأل ةق لوس[زلا اهملع يتلا دهشتلا ةغيص يف درت مل «هللا دنع =
 ال نأ اودهشي ىتح ساتلا لتاقأ نأ ترمأ» :ثيدحلا ىفو ٢٠٣/٨( لامآلا جراعم :يملاتلا
 .ةرابعلا هذه هيف درت ملو «..هللا لوسر ينأو هللا الإ هلإ

 ١) ص ١عت يملاتسلل قراشملا قيقحت يف يليلخلا دمح نب دمحأ ۔٦١ فحتلا :فلخي نب رظنا ١٢١.

 )٢( فحتلا :فلخي نب رظنا ١١.

 :يفولا رظناو ٧ :ةسوفن ةديقع :ينوانجلا دنع ميسقتلا سفن رظناو م ن رظنا )٢(
 ٦٤. :تالاؤتلا



 ٦٩٥ ١١ ةنوزخملا فحتلا باتك

 تافصب ناميإلاك مالسإلا يف تادقتعملا عيمج لمشيو :يداقتعا ريسفت ۔أ

 نيملسملا ءامد ميرحتو ردقلاو رخآلا مويلاو هلسرو هبتكو هتكئالمو هللا

 .نيكرشملا ءامد ليلحتو

 ةديقعلا نع ةمجانلا ةيعرشلا ماكحألا لك نمضتيو :يملع ريسفت ۔ ب

 هللا ةدابع قحب ءافولا يضتقي ةلمجلاب فارتعالا نأ كلذ ةحيحصلا

 ."ةايحلا تالاجم لك يف همكحل مالستسالاو

 :اهيق تدحلاو ةلمجلا بوجو ٤

 حيحص غلاب َلك ىلع ةلمجلا بوجو يف ءاملعلا نيب فالخ ال :اهبوجو ۔ أ

 :ةيلاتلا ةثالقلا هوجولا دحأب الإ دحأل ديحوتلا تبثي الو لقعلا

 .ءانمألا ةداهشب وأ ةدهاشملاب كلذو ةلمجلا ةفرعمب ۔

 وأ ةدهاشملاب اضيأ كلذو مالسإلا ةرطف ىلع ايبرتم نوكي نأ ۔

 .ءانمألا ةداهشب

 روضحو جحلاو ةالصلاك مالسإلا عئارش نم ةعيرشل امزالم نوكي نأ ۔

 دجاسملا داتعي لجزلا متي ةيأر اذإ {« : :ثيدحلا يف ءاج دقو زئانجلا

 "ناميإلاب هل اودهشاف

 إ » ليزنتلا يفو (٣)«هللا لهأ دجاسملا رامع» :لاق هتأ ةلي هنعو
 زركلا ‘\ ,م ه ۔ ء _ م مس ر مر _ م س ِ 4 دحلم م

 ٢ 7 ةلصلا امأو رخلا موللاو هللاب ٠ صا نم مهب هلل

 ١٣١. ققحملل ١ عت لوقعلا راونأ قراشم :يملاتلا رظنا ()

 يد ١٩ دجاسم هج 5٩ ةروس ريسفت 0٨ ناميإلا ت ثيدحلاو ٢٧٤ تالاؤشلا :يفوتلا رظنا (؟)

 ٦٨/٢. ٦٧. مح ٣٢. ةالص

 .ثيدحلا ظافلأل سرهفملا مجعملا يف هيلع رثعن مل )٢(



 ةس ار دل ١ مسق

  . ١ 3 ٢ 

 ر

 اًضيأ بجوأ دقف ةلمجلا داقتعا هللا بجوأ امكو ٨[. .ةبرتلا ؟... هلأ الإ ست

 امل ةلق لوس لا نأ وه كلذ ىلع ليلدلاو مهلاتق لبق اهيلإ نيكرشملا ةوعد
 مهرذنتو مهوعدت ىتح موقلا لتاقت ال يلع اي» :لاق ةيرس ىلع ايلع ثعب

 ةلي لوسلا نيبت املف برعلا ءايحأ نم ئح نم ىرسأب ءيجو .«ترمأ كلذبو

 ديحوتلا ىلإ مهتوعد دعب كلذو مهليبس ةيلختب رمأ ةلمجلا ىلإ اوعدي مل مهتأ
 ." ةيبوبلاب مهرارقإو

 اقإ نوكيو ةلمجلا ضقني ءيش ثادحإ وهو :ةلمجلا يف ثدحلا ۔ ب

 مكحلا نيب ايلكش اهيف كملا وأ اهب ةجحلا مايق دعب اهلهج وأ اهراكنإب
 كرشم ركنملا نأ اوتبثأف لهاجلاو ةاشلا ىلع مكحلاو ركنملا ىلع

 ةاواسم كرش نيكرشم ادع لهاجلاو الا امنيب دحاج هتأل دوحج كرش

 ."ةفصلا يف هقلخو هللا نيب امهتيوستل

 الو هكرش لهج عسي ال هتإف اقافتا اكرشم ةلمجلا يف ثدحملا ناك اذإو

 يف تش نم ةلالض لهج عسي ال امك هالوت وأ هبوص نم ةلالض لهج عسي
 دقف كلذ نم دعبأ وه ام ىلإ ءاملعلا بهذ لب هل يلوتملا وأ بوصملا ةلالض

 يف اوفلتخاو '"اةمايقلا موي ىلإ اشلا يف اشلا ةلالض لهج نم ىلع اوقيض

 ىرخأ ةفئاط تمكحو ا؛هكرشب ةفئاط تلاقف ثدحملا كرش يف اشلا كرش
 .)قافن رفك هرفكب

 )١( :لوقعلا راونأ قراشم :يملاسلا رظنا ١٣٤.

 (٢) م ن رظنا ١٣٤۔١٣٦.

 .م ن رظنا )٣(
 (ديحوتلا ةمذقم :هباتك رظنا) عيمج نباو ( مالسإلا دعاوق هباتك رظنا) يلاطيجلا لوق وهو )٤(

 ١٢٥. قراشملا :يملاسلا رظنا

 )٥( :لوقعلا راونأ قراشم :ىملاسلا رظنا .ةقراشملا رثكأو يملاشلاو يمدكلا لوق وهو ١٢٥.
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 :ةلمجلاب ظلتلا ٥(

 بناج ىلإ ضرف ةلمجلاب رارقإلا نأ ىلإ "ةيضابإلا روهمج بهذي
 :يلاطيجلا لوقي داقتعالاو قطنلاب الإ كرشلا نم جورخ الو بلقلاب داقتعالا

 نبو هنيب اميف هناميإ مت دقف اداقتعاو اقطن ثالملا لمجلا هذهب دبعلا ىتأ اذإف»

 .'"«هلامو همد اهب نقحو دابعلا

 هيلع ىرجت الو روهمجلا مكح يف اكرشم ةلمجلاب ظقلتلا كرات ناك نئلو
 ناك نإ هللا دنع نمؤم وهف نيتداهشلاب قطتلا دعب الإ '١نيدخحوملا ماكحأ

 نم بجاو كرتب صاع هللا مكح يف هتأ ريغ ؤهسفن ةرارق يف ةلمجلاب اقدصم

 لوقلاو قيدصتلا) ةثالتلا هذه نم ادحاو عيض نم» :يملاسلا لوقي تابجاولا

 ."«...كلاه وهف هموزل دعب (لمعلاو

 ةليط ةلمجلاب ظلتلا كرت نيدحوملا نم دحأ دمعت روصتي ال هتأ ةقيقحلاو

 رارقإلا نع ىّلختيف) طقف بلقلاب قيدصت ناميإلا نأ ىري نممم نوكي نأ الإ هتايح

 .")امكح وأ 'ةقيقح قطنلا نع نيزجاعلا نم نوكي وأ (هبهذمل اديكأت سانلا مامأ

 حرش يخامشلا مساق 0١٨٣ 0١٨٤ تالاؤشلا :يفولا ٨/٣، لاعفأ نييبت :يئتاظسرفلا :رظنا )١(

 ناميإلا ثأ ىأر نيح روهمجلا شێتفطا فلاخ دقو ١٣٧. لوقعلا راونأ يملاسلا 0١٤٧ ةؤلؤلا

 لخدي اَمَلَر» :هلوقو ٠٠٦[ :لحتلا] 4 ننيإلاي "ثيمطظطُم,هْمَلَمَو » :ىلاعت هلوق ليلدب فاك بلقلاب

 وأ ناسللاب هنع فشكلا نكميو بلقلا يف هدنع ناميإلاف ١٤[ :تارجحلا] 4 مكيولق ىف نإلا

 .(شيتفطا نع القن ةحفصلاو م ن رظنا) هريغ
 )٢( مالسإلا دعاوق :يلاطيجلا ١/)١١

 .ةيالولاو ةزانجلاو ةثراوملاو ةحكانملا ماكحأك )٣(

 راونألا ةجهب :يملاسلا 0١٤ ةؤلؤللا حرش :يخامشلا مساق 0٤٨ تالاؤلا :يفوتلا :رظنا )٤(

 ٠. ٧١.

 )٥( قراشملا :يملاتلا ٣٣٣.

 .سرخأ نوكي نأك )٦(

 )١( ةؤلؤللا حرش :يخامشلا مساق رظنا ةيقت قطنلا نع عنتميف امقئاخ نوكي نأك ١٤٦.



 ةساردلا مسق .ص ١٤

13 1 

 بوجو اضيأ نوري لهف ةيضابإلا دنع ابجاو نيتداهشلاب قطتلا ناك اذإو
 الإ مزلي ال كلذ نأ مأ لابلاب امهروطخ وأ امهعامس دنع امهب ظلتلا ةداعإ

 ةيبرع ةغلبو «دهشأ» ظفلب امهب نايتإلا طرتشي لهو ؟رمعلا يف ةدحاو ةم

 .؟ةبترم ةفصبو

 حصأ نأ اًئيبم يملاسلا اهيلإ هتن دقف نيتداهشلاب قطنلا راركت ةلأسم امأ
 ةلمجلل مهركذ ةرثك عم مهنع لقني مل ام ةداعإلا بوجو مدع وه لاوقألا

 اذإ هتأ ةلي يبنلا نعو مهنع لوقنملا امتإو» اهوعمس املك اهب ظفلتلا راركت
 ملو نيملسملا مكح يف هولخدأ ةدحاو ةرم نيتداهشلاب ظلتو دبعلا ملسأ

 .'»«ءيشب كلذ دعب هوبلاطي

 طرتشي نم ةيضابإلا ءاملع نم دجن ملف ةداهشلا ةغيصب قلعتي اميف امأو

 نم عنام ال ذإ مزاجلا رارقإلاو ةداهشلا لولدمب مهدنع ةربعلا امنإو ائيعم اظفل
 ."ادحاو ىنعملا ماد ام دهشأ ضوع «دقتعأ» ةداهشلاب رقملا لوقي نأ

 ناك نئلو هيف فلتخمف ةداهشلا ءادأ ىف ةيبرعلا ةغللا طارتشا امأو
 ضعب يف ناسنلا رتعت نإ الإ كلذ ىلع بهذملا نأ ىلإ ريشي يخامشلا

 نع ءايركز يبأ نع» :بوجولاب حيرصتلا دعب لوقي يفوشلا نإف "!فورحلا
 ةغل يأ هتغلب اهب ىتأ اذإ ةلمجلا هيزجت هأ هللا مهمحر ناميلس عيبرلا يبأ
 لثم ىلإو .'ُ«قيرز دجسم يف ةدحاو ةم اهباجأ ةلقي دمحم مسا ريغ تناك
 .)«هيزجي هنأ حيحصلاو» :لوقيف يملاسلا بهذي كلذ

 )١( راونألا ةجهب :يملاسلا ٧١} ٧٢.

 )٢( :ةؤلؤللا حرش :يخامشلا مساق رظنا ١٤.

 )٣٢( ةؤلؤللا حرش :يخامشلا مساق رظنا 0١٤٦ ١٤٧.

 )٤( تالاؤلا :يفوتلا ٢٧} ٣٨.

 )٥( لوقعلا راونأ قراشم :يملاسلا ١٣٩.
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 ب رچک

 "ص

 ءاملعلا نيب فالخلا ىملاسلا ىور دقف اهئادأ يف بيترتلا طارتشا امأو

 مهضعب دازو ةسوكنم ةلمجلاب نايتإلا زاوج نوري مهرثكأ أ ريغ كلذ يف

 .'">سيكنتلا نم دصقملاو ةينلا نسح طارتشا

 :اهريسضتو ةلمجلا نيب قرفلا ٦(

 :ىهو ةد ٢7 بن اوج

 :لاؤشلا يف سيفنتلا أ

 ملعتي ىتح كلذ نم ءيشب ةجحلا هيلع تماق نمل ةلهم ءاطعإ دوصقملاو

 ةلمجلا نأ رابتعاب ريسفتلاو ةلمجلا نيب قيرفتلا عقو لاجملا اذه يفو .لأسيو

 امنيب اهب ةجحلا مايق درجمب ةدحاو ةظحل اهيف سيفنتلا مدع ىلع عمجم

 :لاوقأ ثالث ىلع هيف فلتخم اهريسفت

 ةجحلا تماد ام ةلمجلا ريسفت نم ءيش يف اقالطإ سفني ال :لألا لوقلا

 ."نيسحلا نب دمحأو يمدكلا لوق وهو ةمئاق

 ىلع كلذ نم ءيش هغلب يذلا فلكملل ةعسوتلاو سيفنتلا :يناتلا لوقلا

 وهو ليصفتلا هجو ىلع كلذ نم ءيش ملعت ةصرف هل حتت ملو لامجإلا هجو

 .'{هلهج عسي ال اميف نيعسوملا لوق

 .م ن رظنا )١(

 .م ن رظنا ىلاعت هللا ىلع ةت دمحم ليضفت سيكنتلاب دصقي ال نأ كلذ ىنعمو ()
 )٢( قراشملا :يملاتلا رظنا ١٤٦.

 ىقلي ىتح ةالصلا كرت هعسو اربعم دجي ملو ةالصلا بوجوب ةجحلا هيلع تماق نمف )٤(

 .نيعسوملا لوق ىلع كلذو رتعملا
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 ريسفتلا يف قيرفتلا ةرورض ىري يذلا يملاسلا بهذم وهو :ثلاّنلا لوقلا

 لاؤسلا يف سيفنتلا عانتما يف ةلمجلاب ةقحلم ةبجاولا تافصلا نيب يداقتعالا

 امأ »ةيداقتعالا لئاسملاو تافصلا ةيقب فالخب اهب ةجحلا مايق دنع اهنع

 يف سيفنتلل هزيوجت همالك نم مهفي هتإف هيلإ رشي مل نإو يملعلا ريسفتلا
 دئاقعلا ةبترم نم ىندأ ةبترم يف كش الب يه لامعألا نأ كلذ هنع لاؤشلا

 يأ ىلع ةعطاقلا ةلدألا هيدل ترقوت اذإ فلكملا نأ ىري ةلأسملا يف لقأتملاو

 نع ثحبلا همزل يعرش مكح هغلب اذإو هداقتعا همزل داقتعالا ءازجأ نم ءزج

 ىلع انبو هدّنقي يذلا ملاعلا ىلإ نانئمطالا وأ ادهتجم ناك نإ حجازلا ليلذلا
 ىوتف ىلإ عامشلا وأ ليلذلا مايق درجمب ذيفنتلا ىلإ ةعراسملا هتمزل كلذ

 .دلقملا ملاعلا

  

 :ثدحملا ۔ ب

 لهج عسي ال هتأ نوري ةقراشملا روهمج نإف ريسفتلل ةبسنلاب اقأ
 مكح لهج زوجي نمل افالخ _ امامت ةلمجلاك _ هيف ثدحملا مكح
 .'ةاّملا وأ لهاجلا

 رومأ نم رمأب ةجحلا هيلع تماق نمف ةجحلا مايق لوح رودت ةلأسملاو
 .الوأتم نوكي نأ الإ هريفكت مزل لعفي مل نإف هب ميلستلا هيلع بجو ةديقعلا

 :ظْلتلا مكح - ح

 نإف ةلمجلاب ظفلتلا بوجو ىف ءاملعلا نيب الصاح فالتخالا ناك نئل
 ."ريسفتلاب قلعتي ام لك يف يبلقلا قيدصتلاب ءافتكالا زاوج ىلع دقعنم عامجإلا

  

 )١( :لوقعلا راونأ قراشم :يملاتلا رظنا ١٤٦.

 )٢( .م ن رظنا

 (٣) م ن رظنا ٦ ٧١؛ا.
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 :ظّملتلا ريرقت ۔ د

 تركذ املك ةلمجلاب ظلتلا ةداعإ مكح يف ةنيابتم ءاملعلا ءارآ تناك اذإ

 ءاملعلا ذإ ريسفتلاب قلعتي اميف كلذ فالخ ىلع رمألا نإف لابلاب ترطخ وأ

 ."كلذب ناميإلا ريرقت بوجو مدع ىلع اعيمج نوقفتم

 فێلكملا نامزلي امنإ ريسفتلاو ةلمجلا نأ ثحبملا اذه لالخ نم ىفخي الو

 فقاوم يه امو اهمايت بابسأ يه امو ؟دوصقملا امف امهب ةجحلا مايق دعب

 .كلذ لك نم ةماع مالسإلا ءاملعو ةصاخ ةيضابإلا ءاملع

 (١) م ن رظنا ١٧.
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 .نا { (

 اهمايق ةێفيكو ةجحلا

 :هجحلا موهفم ١(

 )١)۔ ح ع . ّ ّ ِ ِ ء
 ةكم دصقلا ي ١ جحل اهنمو دصق ىنعمب جحي جح ردصم يه :ةغل ۔ أ

 . ")حرجلا نم هجرختساو هعطق اذإ هجحي مظعلا جحو

 يفو "ةموصخلا دنع رفظلا هب نوكي يذلا هجولا وأ ناهربلا يه ةجحلاو
 تفرعو ايناميإو يلوق يأ ؤ!ةرخآلاو اينلا يف يتجح تبث مهللا ثيدحلا

 ةقيقح قطانلل هب عقي ام وأ "ىوعتلا ةحص ىلع لد ام اهنأب اضيأ ةجحلا
 .")هيف ر ظن ا

 ىلع فيلكتلا تبثي همايقب ليللاو ناهربلا يه ةجحلا :اغرش ۔ ب
 .'»لقاعلا غلابلا

 .«ججحد» ةام برعلا ناسل روظنم نبا رظنا )١(
 .ججح ةدام ةغللا ةرهمج ديرد نبا رظنا (؟)

 .ججح ةدام سورعلا جات رظنا )٣(

 (٤) رتو ٦٥ تاوعد ت ١٠٢ _ ءاعد هج ٢ مح ۔ ٢٦٢٧١.

 .«ججح» ةدام برعلا ناسل روظنم نبا رظنا )٥(

 )٦١( تالاؤتسلا :يفوتلا رظنا ١٢١.

 )٧( :لوقعلا راونأ ةجهب :يملاسلا رظناو م ن رظنا ٦٣.

 ءاملعلا لوانت لالخ نم فيرعتلا اذه انجتنتسا امنإو صاخ يعرش فيرعت ىلع رثعن مل (ه)
 .عوضوملا اذهل
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 :حبقلاو نسحلا تحبمب ةجحلا عوضوم ةقالع ٢(

 :حبقلاو نسحلا ةيضق يف ثحبلا ةأشن ۔الزأ

 لقعلا لالقتسا ةلأسم يف نيملسملا اهمايق ةيفيكو ةجحلا عوضوم راثأ

 اذهب تنتعا ةيمالسإ ةقرف لوأو حيبقتلاو نيسحتلا ىلع هتردق ىدمو ةفرعملاب

 امهنيب قيرفتلاو حيبقلاو نسحلا فيرعتب اوممتها دقف ةلزتعملا يه عوضوملا

 اكرتشم كلذ دعب ثحبملا راص مث امهنم مسق لك ماكحأو امهماسقأ نايبو
 ضعب بهذ دقلو مهريغو ةيرعشأو ةيديرتام نم ةيمالسإلا قرفلا فلتخم نيب
 نيتفاقتلاب رثأتلا هببس امتإ حيبقتلاو نيسحتلاب لوقلا لصأ نأ ىلإ نيرصاعملا

 ."القع فراعملا بوجول ىلوألا روذبلا اتعضو نيتللا ةيدنهلاو ةيسرافلا

 نينرقلا ذنم عوضوملا اذه اولوانت دق مهنم ةقراشملا نإف ةيضابإلا اتنأ

 ثحبلا لصاوت مث يمدكلاو ةكرب نبا نم لك عم ةرجهلل سماخلاو عبازلا

 اوثحبي مل مهنم لئاوألا نإف ةبراغملا امأو اذه انرصع ىلإ عوضوملا اذه يف

 ينالجراولا هركذ ام الإ الصف وأ اباب هل اوصصخي ملو عوضوملا اذه يف الصأ

 .""حتف نب سورمع نع القن يصاعملل لقعلا حيبقتب لوقلا نم

 :حيبقلاو -رسحلا نم لك فيرعت ۔ ايناث

 راتجلا دبع يضاقلا هركذ ام مهدنع تافيرعتلا حضوأ نإف ةلزتعملا امأ

 ئخمو ازداق ناك نإ هلعف ىلع مذلا هلعاف قحتسي ام هتأب حيبقلا دح نيح

 .نيملسملا دنع ميجنتلا :ريهس رظنا )١(

 نيروهشملا نامع لهأ نم .عبارلا نرقلا يف ةيضابإلا ءاملع نم ةكرب نب دممحم هللا دبع وبأ )٢(

 ةفيلخ ورمع رظنا هقفلا يف وهو نيئزج يف ط «عماجلا» فيلآتلا نم هل .ةعساولا ةفرعملاب

 ١١٢. :نوفلخ نبا ةبوجأ باتكل هقيقحت يف يمانلا

 يف اهيلإ ضعتنس فقاوملا ةيقبل ةنيبلاو 0٦ ٢٠٨/٣ جم ناهربلاو ليلذلا :ينالجراولا :رظنا )٣(

 .ثحبلا اذه نم يلي اميف اهعضاوم
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 كلذ ىلع هعوقوب ملاع وهو عنام هلعف نم هعنمي نأ نود لعفلا نيبو هنيب
 هملع اذإ مذلا هلعفب هلعاف قحتسي ال هجو ىلع عقو ام وه نسحلاو هجولا

 روكشلا دبع نبا هدروأ ام مهتافيرعت نم راتخنف ةيديرتاملا امأو "هيلع وه امك

 ضوغلل امئالم ناك ام وأ لامكلا ةفص ىلع المتشم ناك ام نسحلا نوك نم

 .'"صقتلا ةفص ىلع المتشم ناك ام وأ ضرغلل اقلاخم ناك ام وه حبقلاو

 (ةلزتعملا يأ) لئاوألا أ وه ةيديرتاملاو ةلزتعملا يفيرعت نيب قرفلاو

 ىلإ ةتديرتاملا رظن امنيب مذلا وأ حدملا قاقحتسا ثيح نم لعفلا ىلإ اورظن

 ضرغلا ةمءالم وأ صقنلا وأ لامكلاب لعفلا فاصتا ةيواز نم عوضوملا

 قحتسا ضرغلل امئالم وأ الماك ناك ام نأ رابتعاب ةدحاو ةجيتنلاو هتفلاخمو

 يف ةيديرتاملاو ةلزتعملا نيب قرفلا ىقبيو حيبقلا هفالخو نسحلا وه حدملا

 وه ديحولا بجوملا نأ نوري ةتديرتاملا نأ كلذ هب مازلإلاو لعفلل باجيإلا

 .6"ةلزتعملل افالخ مازلإلا يف لقعلل لخد الو ىلاعت هللا
 ىلع ىنثأو عرشلا هنسح ام وه نسحلا نأ نوري مهتإف ةرعاشألا امأو

 رمألا دورو الإ اسيل حبقلاو نسحلا نأ ىلإ بهذي ينيوجلا نإ لب هلعاف
 ةتديرتاملا نأ وه لاجملا اذه يف ةرعاشألاو ةيديرتاملا نيب قرفلاو "يهلاو
 ةرعاشألا امنيب لعفلا يف حبقلاو نسحلا هجو فشك ىلع رداق لقعلا نأ نوري

 مهفقوم نم اولع مهنم نيرخأتملا نأ ريغ عرشلا صاصتخا نم كلذ نوربتعي
 :ةثالث تارابتعا ىلإ حبقلاو نسحلا اومسق امدنع كلذو

 )١( يتيفملا رابجلا دبع يضاقلا رظنا ٨٦.

 )٢( :ردصملا رظنا ٣١/٦.

 )٣( تومح لا حتاوف روكشلا دبع نبا :رظنا ٢٥/١.

 )٤( تومحزلا حتاوف :روكشلا دبع نبا :رظنا ٢٥/١ جم يناعملا حور :يسولالا :رظناو ٣٩/١٥.

 )٥) :داشرإلا :ينيوجلا رظنا 0٢٥٨ ٢٦١.
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 لعفلا هققحي ام رابتعاب يأ :هفلاخ ام حبقلاو ضرغلا قفاو ام نسحلا -أ

 .ةدسقم وأ ةحلصم نم

 .صقنلا ةفص هيف ناك ام حبقلاو لامكلا ةفص هيف ناك ام نسحلا ۔ ب

 '"باقعو مذ هلعافل ناك ام حبقلاو باوثو حدم هلعافل ناك ام نسحلا ۔ج

 ةيديرتاملا ىلإ ةرعاشألا ليم نيبتي ةثالتلا ترابتعالا هذه لالخ نم

 .حبقلاو نسحلا فاشتكا ىلع لقعلا ةردق رابتعا يف مهنم مهبارتقاو

 قلعو اَقنآ ةروكذملا ةثالتلا تارابتعالا اضيأ يملاشلا ضرع دقلو ةرعاشألا

 رابتعالاو ةلزتعملاو ةيضابإلا نيب اهيلع قفتم نيلوألا نيرابتعالا نأب اهيلع
 نيح يجيإلا هركذ يذلا فقوملا سفن وهو "مهنيب عازنلا لحم وه ثلانلا

 وهف عازنلا لحم وه اذهو باقعلاو مذلا وأ باوقلاو حدملا قلعت ثلاملا» :لاق

 .'"«يلقع ةلزتعملا دنعو يعرش اندنع

 :ىلاعت هلا ةفرعم يف ةجحلا (؟

 نأ لهف ىلاعت هللاب ناميإلا وه ةيمالسإلا ةديقعلا ناكرأ نم نكر لأ نإ

 كلذ يف طرش لقأتلا نأ مأ ةيلقعلا ةهيدبلاو ةرورضلاب كردت نكلا اذه ةفرعم

 هذه نم ةبيرق تافيرعت ةثالث يلازغلا ضرع دقلو ٢٣ ٢٢٤. فقاوملا :يجيإلا رظنا (١)

 ام نسحلا ۔ ب ۔ .هفلاخ ام حبقلاو لعافلا ضرغ قفاو ام نسحلا - أ - :يهو تارابتعالا

 ىلع قلعو .حيبقلا هةضو لعفي نأ هلعافل ناك ام نسحلا - ج هفالخ حبقلاو عرشلا هنسح

 ةقفاومب الإ هريغ نع زيمتي ال لعفلا أ انيبم امهيب ضراعت ال نأب ةثالقلا يناعملا هذه

 ةلزتعملا فقوم نم هبارتقا ىلع ليلد اذهو عرشلا دورو مدع دنع كلذو هتفلاخم وأ ضرغلا

 ٥٦/١© ٥٧(. ىفصتسملا :يلازغلا رظنا)

 )٢( لامآلا جراعم :يملاتلا رظنا ١٦٤/١.

 (٣) :فقاوملا :ىجيإلا ٣٦٤.
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 انيلع نيعتي لاؤشلا اذه ىلع باوجللو ملعتلاب الإ لانت ال ةفرعملا هذه نأ

 :لاجملا اذه يف فقاوم ةثالث ضرع

  

 :ةر ورضلاب كردت هللا ة ةفرعم ۔ ]

 ريكفتلا اهيلع موقي تايولوأو تارورض لقعلل نأ ىلإ انرشأ نأ قبس دقل

 هذه ىدحإ يه ىلاعت هللا ةفرعم نأ ءاملعلا نم ةفئاط تأر كلذ ىلع ءانبو

 دةرت البو ةيهيدب ةفصبو ةلهو لؤأل كردي مهدنع لقعلا نأ كلذ تارورضلا

 نأ كلذ ىنعمو ةلع لولعم لكل نأ رابتعاب عناص نم ب ال ةعنصلا هذهل نأ

 :يملاسلا لوقي لالدتساو رظن ةوق ىلإ جاتحت ال ةيلقع ةهيدب ىلاعت هللا ةفرعم

 وهو الإ هريغب الصتم وأ ةريزج ىف ادرفتم لقعلا لماك لقاع دجوي الو»
 هعناص نأ دقتعي نأ اقأو ققويف ةيانعلا دي هب ذخأت نأ امإف اعناص هل نأ فراع

 ينالجراولاو ."”«اًضيأ هكارشإب كلهيف هعناص ىف ددرتي وأ كلهيف ىلاعت هريغ

 نس هغولب دنع يبصلا نأ ىلإ لصي لقعلا لامتكا يف جزدقلا تابثإ دعب
 لقعلا ملعو شاوحلا ملع ناملع هفنتكيف ةيلقع ةساح ىوقت رشع ةعبازلا

 :كلذ حيضوت يف لوقي ثدحم ىلإ جاتحي ثدحلا نأ ةرورضلاب كرديف

 يبصلا نأ ليلدب ثدحم ىلإ جاتحي ثدحلا نأ هلقع نونكم يف لصح دقو»

 اذه ناكف ؟اذه بحاص نم وأ ؟اذهب ءاج نم وأ ؟اذه ثدحأ نم لوقي

 (")م...اًيرورض داقتعالا

  

 هباتك رظنا هعفد لقاعلل نكمي الو تلا هيلإ قرطتي ال ام اهتأب ةرورضلا ينالجراولا فرع )))
 ٥٨. قرفلا ةلاسر :ينغراملا رظناو ٣٢٤/٣ ،؟جم ناهربلاو ليللا

 (٢) :لوقعلا راونأ قراشم يملاتلا ١٢٦ جم ناهربلاو ليللا :ينالجراولا رظناو !. ٣٦٢٤٣.

 نأ تانايدلا بحاص نع يوري تقولا سفن يف هنكل
 عضولا ةيشاح : :يشحملا ٩-٢١

 .كلذ يف هشقاني الو رارطضالاب لانت ال هللا ةفرعم

 )٣٢( ناهربلاو ليلذلا :ينالجراولا مج٢} ٣٠٣/٣.
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 :ريكفتلاو لمأتلاب كردت هللا ةفرعم - ب

 اهرارسأ يف لقأتلاو تادوجوملا يف رظتلاب ناسنإلا نأ كلذ ىنعمو

 ىلع ةجحلا لأو» :يدنكلا لوقي اعدبمو اقلاخ نوكلل نأ كردي اهبئاجعو

 ضرألاو ءامسلا نيب دهاشي امو هتايآب ىلاعت هتر دبعلا فرعو .لقعلا دبعلا

 يف امو ريبدتلا ةعينص راثآ نم امهيف امو رمقلاو سمشلاو راهتلاو ليلاو

 ادحاو اًقلاخ هريغ نمو هنم ءايشألا هذهل تأ هملعو ريبدتلا رثأ نم ةصاخ هسفن

 .'»«ءيش هلثمك سيل اربدم

 "ةيضابإلا ءاملع نم نيثدحملاو ىمادقلا نم ريثك ىحنملا اذه احن دقلو

 هنم ةصاخ ديحوتلا يف وه امتإ ريكفتلا لضفأ أ ىلع حلي يئاظسرفلا نإ لب

 .'""تاعونصملا ثدح ىلع لالدتسالا

 .ملعتلاب الإ لانت ال هللا ةفرعم - ج

 ال هللا ةفرعم نأ ىلإ ةبراغملا ةيضابإلا ءاملع نم ىرخأ ةعامج تبهذ دقل

 ةطساوب اباستكا ناسنإلا اهبستكي امتإو يلقعلا رظنلاب الو ةرورضلاب لصحت
 نأ ىري راممع ابأ نإ لب فرحلاو تاعانصلا نأش كلذ يف اهنأش '‘)مّلعَتلا

 ظحالو ملعتلاب الإ ملعت الأ ىلوألا نم تناك كلذلو ضمغأو قدأ هللا ةفرعم

 )١( عرشلا نايب :يدنكلا ٢٣٦/٢ م ن رظناو ٢٧٩/٢.

 لصالا لماش :شيفطا {! :ةريشلا :ينايسبلا \ناطحق يبأ ةريس ٨٨ :تاباوجلاو ريشلا رظنا )٢(

 ةياغ :يشاظبلا ٢٨٩/١، 50٦٩٠ :ريسفتلا رهاوج :يليلخلا 0٦٢/١ بركلا فشك ٦٢١/١، عرفلاو

 ٢٣٦/٢. عرشلا نايب :يدنكلا ٦٢١/١. باطخلا لصف :ىبايّسلا ٣ روتلا :مصألا ٥١. لومأملا

 ٥٦. :نيروغبت ىلع ةيشاح :يبعصملا ٩ ٨١

 رظتلاب الإ لانت ال هللا ةفرعم نأ اتبثم يسوطلا بهذي يارلا اذه لثم ىلإو يئاظسرفلا رظنا )٣(

 ٤٢. :داقتعالاب قلعتي اميف داصتقالا :هباتك رظني

 حرش يبعصملا 0٧٦ 0٧٧ تانايدلا حرش :يتالتلا ٤٥. :تانايدلا :يخامشلا رماع رظنا )٤(

 ١١٢. عضولا ةيشاح :يشحملا 5٥١ ٥٢، :تانايلا
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 ىلع ىنبو ةهلآلا ددعتب لوقلا ىلإ اولصوف ريكفتلا اونعمأ ءالقعلا نم اريثك نأ

 ىلإ لقعلا هجوي يذلا ربخملاو هتنملا ىلع دامتعالا بوجوب مكحلا كلذ
 فرع ام مهلوقع ىلإ هدابع ملسأ هللا نأ ولو تانئاكلا يف لتأتلاو ريكفتلا
 يف لقعلا رود يفني ال هاجتالا اذه نأ ةظحالملاب ريدجلاو "!هبر مهنم دحاو
 ةفرعملا هذه نأ رابتعاب ةفرعملا هذهب هلالقتسا وه هضفري يلا امنإو هللا ةفرعم
 ءابنألا هيلع تلد ام» :ةرابعب يخام شلا مساق هانع ام اذهو ريكفتلاب لانت ال
 يف ريكفتلاو لشقأتلا ىلع ةردقلا هل لقعلاف .""«تانئاكلاو تامالعلاو

 ىلإ هوعدي نم ىلإ جاتحي هنكل هتمظعو هللا دوجو صالختسال ثداوحلا

 .هيلإ هدشريو رظنلا

 هلصت ال ةريزج يف عطقنم وه نمل ةبستلاب ةضاخ ةحورطم ةلكشملاو
 ةفرعم هناكمإب لهف لئاسولا نم ةليسو ةيأب سالا نم دحأ الو لسلا رابخأ
 .؟هقلاخ فرعي ملو رظني مل ول هيلع اذامو هقلاخ

 _ لقأتلاب امإو ةرورضلاب امإ لقعلاب كردت هللا ةفرعم نأب نولئاقلا امأ
 رظتلا ىلع ارداق القع هيف عدوأ هللا ماد ام ةريزجلا بحاص نورذعي ال مهتإف
 يف روذعم ريغ الثم ةريزجلا بحاصو» :شتفطا دمحما لوقي ةفرعملاو
 ."")«...تايآ ملاعلا رئاسو هتاذ يف نأل ديحوتلا

 مهيفن مغر مهتإف ملعتلاب الإ كردت ال هللا ةفرعم أب نولئاقلا اقنأو
 يف مهتجحو ةريزجلا بحاص اًضيأ اورذعي مل هللا ةفرعمب لقعلا لالقتسال

 لالقتسا ةيناكمإب مهلوق يف ةلزتعملا ىلع ةر دقو ١}ه×۔٢/٩٣١ زجوملا :رامع وبأ :رظنا )١(
 ماد ام لسلا ةثعب ىلإ ةجاح ال ثأ ةمهاربلا لوقب هيبش كلذ نأ اربتعم هللا ةفرعمب لقعلا
 .فاصنإلاو لدعلا هوجو كاردإ ىلع ارداق لقعلا

 ١٥. :ةؤلؤللا حرش :يخامشلا مساق رظنا (؟)

 جهنم :يصقلا رظناو ١ عرفلاو لصألا لماش هباتك رظناو ٦١٢/١ بركلا فشك :شێفطا )٢(

 ٦٣/١. ربتعملا :يمدكلا 0٢٨١/٢ 0٣٠١ عرشلا نايب :يدنكلا 0٢ :ينايسبلا ٥٥٥٢ ٥٥٦ نيبلاطلا
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 :لاق مث [ .ةدئاملا 4 َكَيَت نم كنإ نأام عيب لوُسَلا اهيأي » . زيامت هلوق كلذ
 ءالقعلا عيمج غلب هتأ مولعملا نمو :٥[ :تايرالا] 4 مولَمي َتن م امش مهنع لق ط

 ")منهجو مهتنج

 هللا ةفرعم لوصح ةيفيك نم مهفقاوم فالتخا ىلع ةيضابإلا نأ ظحالملاو

 يف عطقنملا رذع عطق يف 'ةتديرتاملا نم ةفئاطو "ةلزتعملا نوقفاوي

 لألا قيرفلا ةجح أ ىفخي الو .ىلاعت هللاب ناميإلا ةلأسم يف ةريزجلا
 نأ ملسي ال لقعلا نأل كلذ يناتلا قيرفلا لالدتسا نم نيبأ وأ حضوأ

 هتأ عقاولا امنإو {ةيملاع هتوعد تناك نإو ،ءالقعلا عيمج غلب دق ةلت لوسزلا

 ردقب سانلا ىلإ مالسإلا ةوعد غيلبت يف هتنسب ىدتقا نمو هباحصأو وه ج

 نم رصع يف سانلا نم ةليلق ةفئاط دجوت نأ ليحتسي الو ةيرشبلا ةقالا
 .ةق دمحم لوسرلا ةوعد اهغلبت مل روصعلا

 :ىلاعت هنلا تافص ٤)

 لقعلا تافصلا ىف ةجحلا نأ ىلإ ةيضابإلا ءاملع نم ضعب بهذ دقل

 لاعفألاو تاذلا تافص ةفرعم نأ ىري الثم يمدكلاف عرش كلذب دري مل ولو

 :يخاممَشلا مساق ٥٦، نيروغبت ةيشاح :يبعصملا 0١٩ 0٢٠ عضولا ةيشاح :يشحملا :رظنا ()

 ١٧٦. :ةؤلؤللا حرش

 ثأ نيب دقف ٥٨٣/١ فاشكلا :يرشخمزلا رظناو ٢ ينغملا :راجلا دبع يضاقلا :رظنا )٢(

 .ةجحلا مازلإل اميمتتو ةّلعلل ةحازإ ناك امتإ لسلا لاسرإ

 مظعم لوق اذه» :لاقف كلذ نم ةيفنحلا مظعم فقوم تومح لا حتاوف بحاص ضرع دقل )٢(

 يأ) مالسإلا رخف مامإلاو يديرتاملا روصنم يبأ ىدهلا ملع مامإلا خيشلاك ةيفنحلا

 تومحزلا حتاوف :يلعلا دبع) «هريغو ةعيرشلا ردص هراتخاو نازيملا بحاصو (يودزبلا

 دقو ارفك دقتعي مل ام لقاتلل لاهمإلا هرذع عطق يف حراشلاو فتصملا طرتشا دقو ٢٨/١(

 ٢٩. ص م ن رظنا كرشلاب ىتأ ولو ءيش ىلع هتذخاؤم مدع ىأرف مامهلا نبا كلذ يف فلاخ
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 :هلوقب كلذ لّلعيو باتكو لوسر الو ربخ كلذب تأي مل ولو لقعلاب ةبجاو

 هل هتوبثبو هلدعب ىلاعتو كرابت هلل فارتعالا الإ لوقعلا يف زوجي ال هنأل»

 ةَمأ شاتلآ ناك » . :ىلاعت هلوقب جتحاو .»«هقلخ نم هاوس نمع هتفصو هتايآبو

 اوناك سانلا ٥أ ىلع ٢٢[. ؛ةرتبلاا 4 َيرِذنَمَر يرتم م يلا هللأ كعك ةدح

 مهيلإ لسري نآ لبق هتدابع يف اوفلتخا املو هتافصو هللا ةفرعم ىلع نيعمجم

 .")يصاعلا باقعو عبطملا باوثب ةرشبم لسزلاو بتكلا تءاج لسزلا

 هلقعب هللا ملع همزل اذإو» :لوقيف كلسملا سفن جهني هدعب نم يصقلا

 '"”«هريغ اهب فصوي نأ زوجي ال يتلا هلقعب هللا تافص ملع همزل

 ةيضابإلا روهمج نإف فقوملا اذه انيبت دق يصقشلاو يمدكلا ناك اذإو

 .كلذ فالخ ىلع

 يف ةجح لقعلا رابتعا يف يصقشلا فقوم نم يملاشلا برتقا دقلو

 روطخلاب كلذ دييقت يف هفلاخ هتكل ةزئاجلاو ةبجاولاو ةليحتسملا تافتلا

 فصو هيلع بجو لامكلا تافص نم ةفص هلاب ىلع ترطخ نمف لابلا ىلع

 نمو اهنع ىلاعت هللا هيزنت همزل صقن ةفص هلابب ترطخ نمو اهب ىلاعت هللا
 يصاعلا بقاعيو عيطملا بيقثيو بتكلا لزنيو لسزلا لسري هللا نأ هلابب رطخ

 هلابب كلذ روطخ دعب هل سيل هتإف» :هقح ىف ةزئاجلا لاعفألا نم كلذ ىلإ امو

    

 )١( ربتعملا :يمدكلا ٦٢/١.

 (٢) :م ن رظنا ٦٤.

 (٣) نيبلاظلا جهنم :يصقلا ٥٥/٢.} ٥٦.

 لح :يمايرلا 0٢١٢١ باطخلا لصف :يبايتلا ٩/١، ةعيرشلا سوماق :سمخ نب ليمج رظنا (٤)
 ٢٥/١. عرفلاو لصألا لماش :شيفطا دمحما ء"٦ : :تالكشملا

 ةليحتسملا ...عمشلاو ةدارإلاو ةردقلاو ملعلاك ىلاعت هلل هتابثإ مزلي ام يه : :ةبجاولا تافصلا )٥(
 ىلاعت هب فصتي نأ زاج ام يه ةزئاجلاو زجعلاو لهجلاك ىلاعت هللا نع هيفن مزلي ام يهو
 .٦١؟١/٩ لامآلا جراعم :يملالا رظنا كلذ ىلإ امو لسزلا لاسرإو مهئانفإو قلخلا داجيإك
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 وه لقعلا نإف عمسلا قيرط نم كلذ ةحصب عمسي مل ولو اهنم ائيش يفني نأ
 .'"«كلذ ةحص تابثإ ىف ةجحلا

 :يهاونلاو رماوألاو ("ءامسألا ةفرعم

 ال ةيعرشلا ماكحألاو ءامسألا عيمج ةفرعم نأ ىلع نوقفتم ةيضابإلا نإ

 ةجح لقعلا لعج ىلاعت انترف» :يملاشلا لوقي "عمشلا ةطساوب الإ نوكت

 عمتلاب الإ كردي ال اميف ةجح عمشلا لعجو لقعلاب هتفرعم نكمي اميف

 ةيلمعلا تادابعلاو ةلمجلاب دهشتلاو ىلاعت هللا ءامسأ اذه تحت لخديف

 ."رقنلا ةهج نم الإ كردي ال اهعيمجف ةيكرتلا تامرحملاو

 نع زجاع هنأ امك الالقتسا ءامسألا كاردإ نع زجاع ةلاحم ال لقعلاف
 نع هزييمتو نسحلا ةفرعم امأ تابرقلاو تادابعلا يف ترزلا ىضري ام كاردإ

 دري مل ولو كلذ فاشتكا ىلع لقعلا ةردق ىري نم ءاملعلا نم نإف حيبقلا

 .حبقلاو نسحلا هجول نيبم عرش

 ةعيبط يصاعملا ةفرعم نأ حتف نب سورمع نع لقني الثم ينالجراولاف

 نود هريغ كلم ىلإ مدقتلا هسفن نم حبقتسي هتأ كلذ نم ناسنإلا يف ةيرطف

 هلل ةزئاجلا تافصلاب ةيلامجإلا ةفرعملا فلكملا يصقشلا مازلإل ةبستلابو .ةحفصلاو م ن )١(

 لقتسي لقعلا نأ ىأرف 8.٥٦/٢ ٥٨ نيبلاظلا جهنم هباتك رظنا عمتلا دورو مدع دنع ىلاعت

 ةبجاو يه هدنع داعملا ةفرعم امنيب هللا ةفرعم بوجوب هلالقتساك لسلا ةفرعم بوجوب

 ٦٤} ٦٥. نيدلا لوصأ هباتك رظنا لقعلاب ال عرشلاب

 .اهئامسأب رانلاو ةئجلاو ةلق دمحمو هلالج َلج «هللا» ةزعلا تر مساك ءامسألا ()
 نب ليمج ٥٦/٢_ ٥٨ نيبلاطلا جهنم :يصقشلا \٤٧۔٢٧ ٦٠/١، ربتعملا :يمدكلا رظنا )٢(

 لامآلا جراعم :يملاتلا ٢٦ :تالكشملا لح :يمايرلا ٩/٧، ١١، :ةعيرشلا سوماق :سيمخ

 عرفلاو لصألا لماش :شيفطا ١٢٢ راونألا قراشم 5٧٤ ب١/٣ راونألا ةجهب 0١ 0١٤٨

 ١٩٢. :روتلا :مصألا ٢١/١. :باطخلا لصف :يبايسلا ١

 )٤( لامآلا جراعم :يملاتلا ١٤٥/١ نيبملا حتفلا :يصورخلا رظناو ١٠٤.
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 ىلع سفنلا يف ةحيبق يصاعملا لج أب كلذ ىلع ينالجراولا قلعيو نذإ

 يمدكلا ىري قايشلا اذه يفو "تائيسلا حبقتسي مدآ ينب عبط نأ ساسأ

 ملظلا ميرحتو فاصنإلاو لدعلا بوجو ةفرعم ىلع رداق لقعلا نأ ةكرب نباو

 حبذك هلقع يف حبق ام كرتب ةريزجلا يف عطقنملا ةكرب نبا مزلي كلذلو

 بوجو ةجح هيلع تماق نم أ ىلإ بهذي يمدكلا نأ امك "تاناويحلا

 يف نسح ام ىلع اهيةؤي نأ هيلع نيعتي هتإف 'ازبعم دجي ملو الثم ةالصلا
 مزلي لوألا أ وه لاجملا اذه يف ةكرب نباو يمدكلا نيب قرفلاو "هلقع

 رصحي يناتلاو هيف حبق ام بانتجاو لقعلا يف نسح ام عابتاب فّكملا

 .نسحلا لعف دبعلا ىلع ضرفي نأ نود حيبقلا كرت يف فيلكتلا

 يصقشلاف "يصقتلاو 6يمايزلاو "رفعج نبا نم لك يمدكلا قفاو دقلو
 لقعلا كاردإ مغر لطابلا عبتا وه نإ فلكملا رذع عطق بوجو ىلع حلي الثم

 برض الجر نأ ول "ريشب لاقو» :لوقيف فلشلا دحأ فقومب جتحيو كلذل

 ةجحلا هيلع تماق دق هنأل ةءاربلا براضلا انمزلأل كلذ قوف ام وأ ةبشخب الجر
 .'})«لقعلا نم ةجح نم ههبشأو اذه لاق ملظ كلذ نإ لقعلا يف

  

  

 )١( جم ناهربلاو ليللا :ينالجراولا رظنا !، ٣٠٨/٢.

 ٦٤٥ ٤٦. ١٠٠ لوقعلا راونأ قراشم :يملاتلا رظنا ()

 .هقيبطت ةيفيكل نيبملاو هب ربخملاو يعرشلا مكحلل رتفملا وه رتعملا )٢(
 )٤( ربتعملا :يمدكلا رظنا ١١٠/١.

 )٥( عماجلا :رفعج نبا رظنا ٧٣/١.

 (٦) تالكشملا لح : :يمايلا رظنا ٢٢ ۔ ٢٤.

 )٧١( نيبلاطلا جهنم :م :يصقلا رظنا ٥٣٩/١ _ ٥٤٤.

 ةديبع يبأ نع بيبح نب عيبلا نع هيواتف يوري ناك .ينامثلا رثألا يف دارملا وهو ريبكلا خيشلا ىمسي ناك ىوزن رقع لهأ نم وهو يناقلا نرقلا ءاملع نم يناوزتلا رذنملا نب ريشب (ه)
 يف يضايرلا دهعملا تاقبط :يبايشلا دومح نب ملاس رظنا .حون يبأو ديز نب رباجو
 ٤٣. :ىضابإلا بهذملا تاقلح

 )٩( م ن ٢٠/٢ م ن رظناو ٢٨/٦.
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 اميف ةكرب نبال امهتقفاوم ديفي ""يليلخلاو يدنكلا مالك رهاظ نأ امك

 .عرشلا دورو مدع دنع لقعلا حيبقت دايتعا نم هيلإ بهذ

 وأ حاورألا تاوذ لتقي رخآ لجرل لجر ةنواعمب كلذل لمي يدنكلاف

 '_»لقعلا مكح يف روج لعفلا اذه نأل راكنإلا بوجوب هيلع مكحيف اهبّعي

 عرشلا ىلإ لوصولا رذعت دنع لقعلا مادختسا بوجوب حرصي يليلخلاو
 وه عرشلا نأ ملسن نحنو» :لوقيف ةكرب نباو يمدكلا بهذمل لدتسيو

 رذعت عم لقعلا مادختسا بوجو ىرن انكلو لامعألاو دئاقعلا يق مكحلا

 لبق هلقع هحبقتسي ام لك ناسنإلا بنجتي نأ يضقي اذهو عرشلا ىلإ لوصولا

 عنمب يضقت اهلك ةمليّلا لوقعلا نأ بير الو يعرشلا همكح ىلإ لصوتلا
 نييمامإلاك انئاملع نم بهذ نم بهذ كلذ لجأل داسفلاو ملظلاو ءادتعالا

 عرشلا ىلإ لوصولا رذعت دنع لقعلا ميكحت بوجو ىلإ ةكرب نباو ديعس يبأ

 .'"”«ةيملعلا رومألا يف ىتح

 نيبو ةيضابإلا نم ءاملعلا ءالؤه نيب قرفلا تأ ركذلاب ريدجلاو

 نكمي الو لقعلا هنسح ام وه نسحلا نأ نوري نيريخألا نأ وه ةلزتعملا

 امكاح نوكي نأ نكمي ال لقعلا نأ كئالوأ ىري امنيب هفالخب عرشلا دري نأ

 هيلإ ريصملا بجو هفالخب عرشلا درو اذإف عرشلا دورو مدع دنع ال

 مل يذلا فلكملا ىلع اوبجوأ كلذلو مهنم ةبوتلاو لعفلا نع لودعلاو

 قرشملا يف ةيضابإلا ملاع .ايلاح ماعلا نامغ ةنطلس يتفم يليلخلا دمح نب دمحأ وه ()

 نآلا ةح ىلإ هنم عبط ميركلا نآرقلا ريسفت يف «ريسفتلا رهاوج» فيلأتلا نم هل برغملاو
 .ةريثك ىواتفو تارضاحمو ةطرشأ هلو . ءازجأ ةعبرأ

 )٢( عرشلا نايب :يدنكلا رظنا ٢٠٦/٢\ ٣٠٦.

 )٢( ريسفتلا رهاوج :يليلخلا دمح نب دمحأ ٢٩٠/١.

 )٤( راونأ قراشم :يملاسلا رظنا ٤٥، لامآلا جراعم ٧٦/١\ 0تالكشملا َلح :يمايلا ٢٤، ٢٥.
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 عاتتا بوجوب ةنونيدلاو ربعملا نع ثحبلاو لاؤشلا داقتعا عرشلا هلصي

 .'عرشلا هنع فشكي امدنع قحلا

 رثكأ نإ عرشلا دورو دنع لقعلا ميكحت ناكمإ ةيضق نع رظنلا عطقبو
 تاعومسملا يفو لقعلا تالوقعملا يف ةجحلا نأ الامجإ نوري ةيضابإلا ءاملع

 تناك امو هتخص دنع بجو لقعلاب هتفرعم تناك امف ""يشاطبلا لوقي عمشلا

 . "هلوصح دنع بجو عامسلاب هتفرعم

  

 ىلإ بهذي ةيضابإلا نم اقيرف نأ نم يدادغبلاو يرعشألا هركذ ام اقأو
 ماقم موقي ام وأ ربخلاب الإ هريغو ديحوتلا يف قلخلا ىلع هلل ةجح ال هنآ
 مهتلاقم يه امف مهنم ةبراغملا ىلع قبطنم وه امنإف "ءاميإو ةراشإ نم ربخلا
 .؟ةيضقلا نم ةقراشملا فقوم نيبو مهنيب قرفلاو ؟كلذ يف

 :ةبراغملا دنع هدابع ىلع هنلا ةجح ٥(

 هدابع ىلع هللا ةجح نأ نوريو لقعلا ةجح نوضفري ةبراغملا روهمج نإ

  

 :يملاسلا لوقي ()
 عبتت هاده رون اربعم عطتست مل نإ لاؤتلا دقتعاو

 امممتم هئادأ نم تيأر امك هيدؤت نأ كيلع نكل
 لوق ىلإ راصف هفالخ هل رهظ مث فقوملا اذه ىنبتي يملاشلا ناك دقلو !١٠ :قراشملا
 ٤٦. :م ن رظنا عرشلا دورو مدع دنع يمهاوتلاو رماوألاب فيلكتلا مدع وهو روهمجلا

 ملع يف لومأملا ةياغ» فيلآتلا نم هل .نيرصاعملا ةيضابإلا ءاملع نم :يشاطبلا سماش نب دمحم )٢(
 .شتفطا فسوي نب دمحمال لينلا حرش باتك مظنب ماق امك .ءازجأ ةع يف ط !لوصالاو عررفلا

 :هباتك رظنا ةيمامإلا نم يسوطلا بهذي كلذ لثم ىلإو ٥/١. :لومأملا ةياغ :يشاطبلا )٢(

 در بوجوو ملقلا حبق ةفرعمب لقعلاب ملعي امل لتميو) ٦ :داقتعالاب قلعتي اميف داصتقالا

 عرشلاب الإ ملعي ال امل لتميو ناسحإلا نسحو نيدلا ءاضق بوجوو فاصنإلاو ةعيدولا
 .انزلاو رمخلا برش حبقو ةاكزلاو ةالصلا بوجوب

 ٨٥. قرفلا نيب قرفلا :يدادغبلا 0١٨٦/١ نيتمالسإلا تالاقم :يرعشألا :رظنا )٤(
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 ريغبو عامسب لوقعلا يحيحص نيغلابلا عيمج تمزل دقو لسزلاو بتكلا

 كلذ يف اوقرف مهنكل عمسي ول وأ عمس هللا نايصع يف دحأل رذع الو عامس

 لؤألا اورذعف كلذ ريغ ىلع ناك نمو ءايبنألا نم يبن نيد ىلع ناك نم نيب

 عمسي مل وأ عمس يناتلا رذع اوعطقو عامشلاب هيلع ةمئاق ةجحلا اوربتعاو
 هبجوأ يذلا ملعتلا يف هطيرفتو هللا لدعبف عمسي مل نإو هللا لضفبف عمس نإف

 ال شمكني رلا لمأ اولتق » :هلوقب هدابع عيمج ىلع ىلاعت هلل

 :هلوقو «ملسم لك ىلع ةضيرف ملعلا بلط» :ةلي هلوقبو ١! :ءايبنالا] « روسل

 .«نيصلاب ولو ملعلا اوبلطا»

 رابتعا يف نيسحلا نباو ةلزتعملا ةيضابإلا نم قيرفلا اذه شقان دقلو

 يرازفلا ديزي نب هللا دبع اوشقان امك لقعلا يه دابعلا ىلع هللا ةجح نأ
 لاح يف هللا ةجح اوعمس دق اعيمج ساتلا نإ مهلوق يف هباحصأو

 .")ةلوفطلا

 نأ ىلإ انرشأ نأ قبس دقف لقعلا ةجح باحصأ ةشقانمل ةبسنلاب امأ

 مّلعتلاب الإ هنود ام الو عناصلا ةفرعم ىلع ردقت ال لوقعلا نأ نوري ةبراغملا

 الوسر هللا ثعب ام لقعلاب ةفرعملا تناك ولو .تاعانصلا ةفرعم ىلع اسايق

 دابعلا نوكي ثيح امارح مهيلع مرح الو الالح مهل لحأ الو هقلخ ىلإ
 ةريثك تايآب اولدتسا امك فراعملا نم مهلوقع يف هنودجي امب نيفتكم

 السر » :ىلاعت لاق لوقعلا تسيلو ةجحلا مه لسلا نوك نع برعت
 ۔ و 2 ۔ےي ح و مي ے م سرس 4 س ر . ر ه . م مومس م س م

 اًرهزَع همأ ناكو لسرلا دعب ةجح هللأ لع سانلل دكي الل َبرِذنُمَر َرِتَبَم
.- 

 رس إ هسم و ررمو ,ح ر س سر ےس ىسوم ۔٠< م 7

 للع كل ن انلوُسَر مكاج له بتكن ( له ر : :ل اقو [٥٦١٦ه :ءاستتلا] 4 اًكيكَح
 ة _ _-

 رذنو ريشب مكاج دقف رذن الو ريش م اتآَج ام اولوقت نأ لسرلا ني رةرتف ٭٨© كنا ركذ دز ٦٧2 .< م ا اك +۔ .< ,هثح ۔۔ .ذ وه .2 ۔ ووه هس ہےہ .م۔۔ ملع ۔ س 4

 :يتالتلا اهدعب امو ٥٣ :نيروغبت ىلع ةيشاح :يبعصملا ٥ _ ٤٩. نيلا لوصأ :نيروغبت رظنا (١)

 ةبخن ١ نيتمل : ١٠٦.
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 4 َببَذَعُم و » » :لاقو [٩١٠:ةدناملاا 4 ق ت د لك للع نأو

 .')[١ه :ءارسإلا] 4 الوسر

 ماكتحالا نأ ىلع لاد لوقعلا فالتخا نأ ةجحب ةلزتعملا ةلاقم اوضحد امك

 (}»} سانلا نيب عزانتلا رمتس سال مهالول ذإ لسزلل الإ نوكي ال

 اذهل ىلوأ دق رامع ابأ نإف ديزي نب هللا دبع ةشقانمل ةبسنلاب انأو

 يراكتلا ديزي نب هللا دبع نيب تعقو ةرظانم لقنف اريبك امامتها عوضوملا

 '"دشزلل برقأ اهنأ اتبثم ريخألا ةجح اهدعب حجر مث دادحلا نب ديعسو

 جارختساب متها نيرظانتملا نم الك نأ ةرواحملا هذه يف ظحالملاو

 .ةلزتعملا ةلاقمل هتلاقم ةقرافم ىدم زاربإو همصخ ةجح يف فعضلا نطاوم

 هللا دبع هجاح ساتلا عيمج ىلع تماق لوسرلا ةجح لاق اميل اديعس نأ كلذ

 موقت نأ نكمي ال عمسي مل نم نأل لقعلا ةجح رابتعا يضتقي لوقلا اذه نأب

 ةجاحم ىلإ هلاؤس نع لدع اديعس نأ ريغ لقعلا ةهج نم الإ ةجحلا هيلع

 نم اورذع نيذلا ةلزتعملا ةلاقمل لثامم عامشلاب ةجحلا ةماقإ نأب همصخ

 ةلزتعملا ةلاقم يف عوقولا نم رارف هتأب هيلع جتحاو هب ءاج امو ادمحم لهج
 عيقرتلا اذه ديعس ربتعيو «اًعيمج اوعمس دقو» ةرابعب هتلاقم عيقرت ىلإ رطضا
 هنأ لاحلاو اوعمس دق اعيمج سانلا نوكي نأ لقعي فيك ذإ هللا دبع نم ةطقس

 تانايتلا حرش :يتالتلا 0٢٠ :عضولا ةيشاح :يشحملا 0ا٩٤۔٦/٧٤١؟ زجوملا :رامع وبأ رظنا ()
 ٩ كلملا - ٢٤ رطاف ٤٤ نينمؤملا 0١٥٦ ماعنألا :اضيأ اهب اوجتحا يتلا تايآلا نمو ٧ ٧٨.

 ۔٩٥١ فارعألا - ٩٨ سنوي ١١٦- دوه ۔ ٤١ صصقلا ١٢٤ هط ٤ ميهاربإ ٥٦ رفاغ -
 ١١٣. نارمع لآ

 )٢( زجوملا :رامع وبأ رظنا ١٥٦/٢_ ١٥٤.

 رظناو اهدعب امو ٢٦ ريشلا :يخامششلا كلذك رظناو ١٦٢ ۔٥٥١/! زجوملا :رامع وبأ رظنا )٣٢(
 !/١٤٨، ١٤٩. ينيجرتلا تاقبط :يراكتلا امكيو عم حون يبأ ةرظانم كلذك
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 ضقانت نع فشكي اذهبو "»ةوعلا هغلبت ملو ئبن نيد ىلع ناك نم رذعي

 مهتأ كلذ ةلزتعملا ةقفاوم نم هسفن ةئربت ىلإ اريخأ ديعس ىهتنا مث هتلاقم

 عمسي مل وأ عمس ادحأ رذعي مل وه امنيب هتلاسرو ادمحم لهج نم اورذع

 ."هريغ وأ داقتعالا لاجم يف

 سانلا نإ هباحصأو هللا دبع لوق نأ رامع وبأ ظحال ديعس يأر حيجرت دعبو

 غلبت مل ةيَق دمحم لوسلا ةوعد نأ كلذ طقاس مالك ةلمجلا اوعمس اعيمج

 يف وهو ةوعلا موي لوأ يف مهنم تام نمف هيف ثعب موي لوأ يف سانلا عيمج
 ."نملا نم ةعرسلا هذه لثم يف ةوعلا هغلبت نأ نكمي ال ضرألا ىندأ

 ىلع نكي مل نم رذع عطق هتضبقب جرحأ نيح راممع ابأ نأ ظحالملاو
 اذهو ميلسلا رظنلا رقوتب كلذ ليلعت ىلإ رطضا ةوعتلا هغلبت ملو ێبن نيد

 ناسنإلا هللا فلكي فيكف الإو عرشلا دورو مدع دنع لقعلا ةجحب هنم رارقإ

 فقاوم نيب ةنراقملابو ربخم يأ هب هربخي ملو هلقع هيلإ لصوتي ال ام ةفرعم
 ىوقألا يه ةقراشملا ةجح نأ نيبتي ةيضابإلا نم ةقراشملاو راكتلاو ةيبهولا

 الإ مهفلكي ال هتإ ثيح هدابعب هللا ةمحرو ناسنإلا ةعيبط عم اماجسنا رثكألاو

 هيلع ةجح كلذ دعو هب فلك الالقتسا هكاردإ لقعلا عاطتسا اميف نوقيطي ام

 هلوق نم ديز نب رباج نع رثأ ام امأو ربخلاب ةجحلا هكاردإ نع زجع امو

 لاق :ةلأسملا هذه يف راكتلاو ةيبهولا نيب قرفلا دروأ دقف ٥٤ قرفلا ةلاسر :يفوتلا رظناو )١(

 هل لحي ال هنيد ىلإ ايسوجم اعد نإ يبن نيد ىلع وهو ةوعلا هغلبت مل يذلا اذه :راكتلا

 مقت مل ام هل لحي اولاقف كلذ يف ةيبهولا فلاخو ةت دمحم ثعبم دعب هل بيجتسي نأ

 ةفنأتسملا يبنلا ةجح

 )٢( جم ناهربلاو ليللا :ينالجراولا رظناو !، ٣٠٦/٢.

 )٣( زجوملا رامع وبأ رظنا ١٦٣/٢. ١٦٤.

 )٤( م رظنا ١٤٦٢/٢.

 بهذملا ستؤم وهو ساتع نبا نع ملعلا ذخأ روهشم يعبات .يدزألا ديز نب رباج وه )٥(
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 مهتغلب سانأ ىلع لمحي هتإف هوبكري مل ام مارحلا عيمج لهج سانلا عسي

 مارحلا يف عقو ىتح ملعتلاو لاؤسلا يف مهنم رصق نمف ةيمالسإلا ةوعلا
 .روذعم ريغ هتإف

 تالوقعملا يف لقعلا ةجح رابتعا يف ةقراشملا ينالجراولا قفاو دقلو

 كلذلو نيفلتخملا نيب اطسو ابهذم اذه دعو تاعومسملا يف عمتلا ةجحو

 بطاخي ال لوقلا اذه لوقي نم لثمف» :هلوقب ديزي نب هللا دبع فقوم ىلع قلع

 ىلع بقعو .'"«برقأ نونجلا ىلإ اذهف تايسحلاو تايلقعلا هدقفل بتاعي الو

 يف ناك نم فلكي نأ محرأو فأرأ '"تلاو» :هلوقب دادحلا نب ديعس يأر

 كرشملا نأ تبثأ قلطنملا اذه نمو .«زاجحلا يف ناك نم هب رمأ ارمأ نيصلا

 امأ هلقع ةطساوب هقلاخل هتفرعم ناكمإو ةرطفلا هتفلاخمل اقالطإ روذعم ريغ

 نع باغ نمب كلذل لتمو عامتلاب الإ اهيف ةجحلا هيلع موقت الف تادابعلا

 يلع وب وهف تابجاولا نم اهريغ وأ موصلا وأ ةالصلا ةضيرف هغلبت ملو ةلي دمحم
 ليسم نم ه ےيييخشلا َلَع ام» :ىلاعت هلوق يف ءاج امل روذعم هلوق ح

 :لوقيف شيتفطا دمحما بهذي كلذ لثم ىلإو '"له١ .ةبوتلا 4 ميحت ًر وفع هلأو

 تايآ ملاعلا رئاسو هتاذ يف نأل ديحوتلا يف روذعم ريغ الثم ةريزجلا بحاص

 (٤)

  

 «عمسي ىتح ضئارفلا رئاس يف روذعمو

  

 نم ملعأ تام» :لاق رباج ةافو ربخ هغلب امل كلام نب سنأ نأ يخام شلا ىور يضابإلا -=

 بسنيو ٦٧/١ - ٧٢. ريشلا :يخامشلا رظنا .«ضرألا لهأ ريخ تام لاق وأ ضرالا رهظ ىلع

 هءارآ نيرصاعملا نيثحابلا دحأ عمج دقلو دوقفم هنكل رباج ناويدب فرعي ناويد هيلإ

 .[شوكبلا ىيحي وه] «ديز نب رباج مامإلا هقف» هامس مخض باتك يف ةيهقفلا

 )١( جم ناهربلاو ليللا : :ينالجراولا ٦. ٣٠٩/٢.
 )٢( م ذ مج٢، ٣١٠/٣.

 ٣٠٧/٣ . ٣٠٨. .؟ جم م ن ()

 )٤( بركلا فشك :شيفطا ٦٢/١.
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 الإ قبي مل ةجحلا مايت عوضوم يف ةيضابإلا لاوقأ فلتخم ضرع دعبو
 .ىرخألا ةيمالسإلا قرفلا رئاس نيبو مهنيب نراقت نأ

 نم ضعبو ةقراشملا ةيضابإلا نيبو مهنيب براقتلا انيأر دقف ةلزتعملا اقأ

 ةجحلاف تاعومسملا امأ طقف تالوقعملا يف ةجح لقعلا رابتعا يف ةبراغملا

 ."عمشلا اهيف

 يه ةجحلا نأ يف ةبراغملا ةيضابإلا لج عم نوقفتي مهتإف ةرعاشألا امأو

 نإف ةوعتلا هغلبت مل نم رذع نوعطقي ال مهتأ ريغ "لقعلا ال لسزلا

 رفكلا دقتعا نإو نيملسملا مكح همكحف ماكحألاو لسرلا لهجو قحلادقتعا

 ريغ وهف الإو ديعولا قحتسا قباس يبن ةوعد هتغلب نإف داقتعالاب رفاك وهف
 ")هلضفبف هيلع معنأ نإو ')هلدعبف هللا هبذع نإ هيلع باقع الو باوث ال فلكم

 هبذع هللا ءاش نإ رفاكب الو نمؤمب سيل وهف ارفك الو اديحوت دقتعي مل نإف
 .")هنم الضف هيلع معنأ ءاش نإو هنم الدع

 عيطتسن ال انتإف ةيضقلا هذه نم ةرعاشألا فقوم انضرع دق انك نئلو

 فقوم نم برتقا دق مهنم اضعب نأ رابتعاب كلذ ىلع مهعامجإ ءاعا

 :ىلاعت هلوق رسف نيح يزازلل ةبسنلاب نأشلا وه امك ةقراشملا ةيضابإلا

 يف هارنس ام اذه حتقم وأ نسحم لقعلا لهف عرش دري مل اذإ ام ةروص يف امأو قبس ام رظنا ()

 .يلي ام

 عماجلا :لقعلا ةهج نم باذعلل قحتسم ريغ وهف ةوعلا هغلبت مل نمو» :يبطرقلا لوقي (٢)

 0٣٩١٣/١٠ ٢٩١٤: يمساقلا ريسفتو ٤٣٢/٣ دوعشلا يبأ ريسفت رظناو ٢٣٢/١٠ نآرقلا ماكحأل

 رظناو ؛لسزلا لاسرإ دعب الإ رانلا ادحأ لخدي الو لاصئتسا باذع اموق هللا بذعي ال»

 0١٧٠ ١٧١. :نيلا يف ريصبتلا :ينييارفسألا

 هنم لدع وه لب مهل اباقع سيل اذهو تاناويحلا همالجإك )٣(

 .مهل اباوث سيلو هنم الضف ةنجلا نيملسملا لافطأ لاخدإك )٤(
 )٥( نيدلا لوصأ :يدادغبلا رظنا ٢٤، ٦٥، ٢٦٢.
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 ىلع ترشف اهنا ىورف .[٠١ه :ءارسإلا] 4 الوسر ب ليح َنيَذَعَم انكامَر»

 :نيهجو

 .لقعلا لوسر ثعبن ىتح نيبذعم انك امو :امهدحأ ۔

 الإ اهدوجو ةفرعم ىلإ ليبس ال ىتلا لامعألا يف نيبذعم اك امو :امهيناث -
 .)عرشلا ءيجم لعب الإ عرشلاب

 الصأ مالسإلا هغلبي مل نم رذع يف ةرعاشألا روهمج مزح نبا قفاو دقلو
 ."ماكحألا مأ ةديقعلا لهج ءاوس

 ناميإلا ةفرعمب لقعلا لالقتسا نوري مهمظعم نإف ةيديرتاملا اقأو

 نم ىلع رفكلا اومرحو ناميإلا اوبجوأ كلذلو كلذ وحنو ركشلا بوجوو

 لهجلا يف دحأل رذع ال» :ةفينح ىبأ نع ةياورب نيجتحم ةوعلا هغلبت مل

 ةيضابإلا هيلإ بهذ ام سفن وه اذهو .'"”«لئاللا نم ىري امل هقلاخب

 ةبراغملا ةيضابإلا نم ضعبو ىملاشلاو ىصقشلاو يمدكلاك ةقراشملا
 .شێفطا دّمحماو ينالجراولاك

 ىتأ ولو ةوعلا هغلبت مل نم رذع يف ةرعاشألا مامهلا نبا رياس دقلو

 فلكملا رذعف نيفقوملا نيب تومحزلا حتاوف بحاص طشوت "!كرشلاب
 دقتعا اذإ اهأ لمأتلا ىف ةدم هيلع ضمت مل اذإ لقعلا ءادتبا دنع هترل لهاجلا

 لقأتلاب هصيلخت ىلع ةردقلا عم ناميإلا كرتو هراتخا هتأل هرذعي مل هتإف ارفك

  

 )١( يزارلا رظنا ٠ :ىف هركذ امب نراقو ١١٠/١١.

 ماكحألا هفيلكتب دحأ لقي ملو كلذ نم ءيش هغلبي الو عزشت ماكحالاو لزني نآرقلاو نينس تس ةشبحلاب بلاط يبأ نبا رفعج ءاقبب جتحا دقو 0٦٠/٤ ٦١ :لصفلا مزح نبا رظنا (؟)
 .هعاطقناو هبايغ ءانثأ ةعورشملا

 (٣) تومحزلا حتاوف ؛روكشلا دبع نبا رظنا ٢٨/١.

 )٤( توبلا ملسم حرش تومحزلا حتاوف :روكّشلا دبع نبا رظنا )٢٩/١(.
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 ةذملا هذهو بلقلا هيبنت يف لوسلا ةوعد ةلزنمب يه لمأتلا ةدم نأ ربتعاو

 ال يودزبلا لوقب دهشتساو لوقعلا توافتل ارظن رخآ ىلإ صخش نم ةفلتخم

 كردل هلهمأو ةبرجتلاب هناعأ دق هللا ماد ام سانلا نم فنصلا اذهل رذع

 غلب اذإ هيفشلا يف ةفينح وبأ لاق ام وحن ىلع ةوعلا هغلبت مل نإو بقاوعلا
 ."ةبرجتلا ةدم ىفوتسا دق هتأل هلام نم عنمي ال هتاف ةنس نيرشعو اسمخ

 يف امل عناصلا ةفرعم يف ةجح لقعلا نأ وه بلقلا هيلإ ليمي يذلاو

 لقعلا نكل قلاخلا دوجو ىلع ةحضاو ةلالد ةلاد تايآ نم سفنلاو نوكلا

 هنأ امك هتيناكمإ زواجتت يتلا رومألا نم ريثك ةفرعم ىلع ردقي ال دودحم

 يذلا هجولا ىلع امكحم اميظنت ناسنإلا ةايح نوؤش عيمج ميظنت نع زجاع

 ةدودحم ال ةوق ىلإ ةجاح يف ناسنإلا ناك انه نمو .هل ةمئالا ةداعسلا ققحي

 ةدابع ةيفيكب هفعتو هتايح نوؤش هل مظنتو هلقع هيلإ لصوتي ال امب هفرعت
 ةمحر بتكلا لازنإو لسرلا لاسرإو» :يسولآلا لوقي قايسلا اذه يفو هقلاخ

 دودحلاو تادابعلا عاونأ نم لوقعلاب لاني ال ام نايبل كلذ نأ وأ ىلاعت هنم

 .'"«هب ىفتكالو الوسر ىلاعت هللا لسرأ ام ةجح لقعلا ناك ول هتأ ةري الف

 ههتنيل لسلاب هديأ لب هدحو لقعلا كرتي مل هدابعب هتمحر نم ىلاعت هللاف
 .هيلع ردقي ال ام ملع هل فشكيلو هيلع ردقي اميف لقأتلاو ريكفتلا ىلإ

 ربدتلا قيرط نع هتمظعو هلا ةفرعم ىلإ لقعلا دشري لوسلا ناك اذإو

 لوسلا نأ دارملا امنإو الالقتسا ةفرعملا هذه نع لقعلا زجع ينعي ال اذهف

 ناسنإلاب هللا نم ةمحر كلذو هتلفغ دنع ههيبنتو لقعلا دييأت لاجملا اذه يف

 ةجاح الف كلذك رمألا هظاقيإ ناك اذإ لوقي نأ دحأل غوسي ال كلذ ىلع ءانبو

 .ه٤٢٣١ رصم ةلاسرلا ١ ط :يلازغلل ىفصتسملا ليذ هققلا لوصأ يف ٢٨/١ م ن رظنا ()

 .٥١٢٤ه ٥. جم :يناعملا حور :يسولألا (٢)
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 لثمو ةركفلا هذه يسولألا حضوأ دقلو ىلاعت هللاب ناميإلا ىلإ لسلا ةوعد ىلإ

 ةيفاك ةدحاولا ةيآلا نأ مغر ىنعملا سفن يف تارزكتملا تايآلا لازنإب اهل

 ناك اذإو '”ديكأتلاو نايبلا وه ضرغلا نأ بير الو دابعلا ىلع ةجحلا ةماقإل

 فلكملا اهنع ينغتسي نأ نكمي ال ةفرعملا لئاسو نم ةسيئر ةليسو عمشلا
 يه امو ؟هماكحأو هرابخأ غيلبت يف ةجحلا وه نمف هلقع ةبترم تناك امهم
 ؟كلذ يف ةربتعملا سيياقملا

  

 كلذكف ةجحلا يف ةيفاك ريغ ةدحاولا ةيآلا نأ ىلع لدي ال راركتلا اذه ثأ امكف :م ن رظنا )١(
 .لسزلا هثعب ال ول هللا ةفرعم يف ةجحب سيل لقعلا نا ىلع لدي ال لسلا لاسرإ
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 عمشلا غيلبت يف ةجحلا

 لسلاو بتكلا يه لقعلا هتفرعم ىلع ردقي ال اميف ةجحلا نأ نتيبت اذإو

 ةفرعم مزاللا نم لهو ؟لسزلاو بتكلا هب تءاج ام غيلبت يف ةجحلا وه نمف

 ؟.كلذ نع ربعملا ةفص

 :لاقف ةيضقلا هذه نم ةيضابإلا ضعب فقوم ىلإ يرعشألا راشأ دقل

 دق ةلبقلا أ وف تمزح دق رمخلا أب ربخلا هيلع درو نم مهضعب لاقو»

 كلذ ملعي نأ هيلعو رفاك وأ نمؤم هربخأ يذلا نأ ملعي نأ هيلعف تلوح

 مل اذه همالك أ ريغ .'«ربخلاب هيلع كلذ نأ ملعي نأ هيلع سيلو ربخلاب

 مأ رفاكلا ربخ لوبق نوبجوي ةيضابإلا نم ءاملعلا ءالؤه نأ له هيف حضوي

 مأ طقف ضئارفلاو ماكحألا يف كلذ نأ لهو ؟ناميإلا رتعملا يف نوطرتشي

 رابخإ مزلي مأ ادحاو رتعملا نوكي نأ يفكي لهو ؟اًضيأ دئاقعلاو رابخألا يف

 يرعشألا اهنێبي مل ةيليصفتلا لئاسملا هذه لك ؟نيرتعملا نم نيعم ددع

 .نايب ىلإ ةجاح يف المجم همالك ناك كلذلو

 :كلذ ىف ةجح رفاكلل له ۔أ

 ملو لسزلاو بتكلا هب تءاج امب فيرعتلا ىف ةجحلا هدحو وه هللا نيد عيمجب

 )١( نيتمالسإلا تالاقم :يرعشألا ١٨٦/١ :قرفلا نيب قرفلا :يدادغبلا رظناو ٨٦.
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 نيرمألا نيب زيم نمل اقالخ عسي ال ام نيبو هلهج عسي ام نيب كلذ يف قفي

 املسم هنوك نع رظنلا عطقب هلهج عسي ال اميف ةجح ةقلا ريغو ةقثلا ربعملا عف

 .""كلذ يف ةجح اضيأ هوتعملاو يبصلا أ ىري نم ءاملعلا نم لب ارفاك وأ

 ث؛«ةماقتسالاو لدعلا لهأ» نم ناك نم هيف ةّجحلاف اهلهج عسي ام ملع امأ

 ىأرو "ةبطاق ةيقاتسزلاو ربتعملا يف يمدكلاو رامع يبأ بهذم وهو
 ناك ولو ربعم لك نم ربخلا اولبق كلذلو ةجح هسفن يف قحلا نأ نورخآ

 ةلي ئبتلا ىلإ عوفرم ثيدح كلذ يف مهتجحو ارئاط وأ ايباتك وأ ارفاك وأ الفط

 ىلع لطابلا درو ابيبح وأ ناك اًضيغب هب كءاج نمم قحلا لبقا» هيف ءاج دقو
 .'_«ابيرق مأ ناك اديعب هب كءاج نم

  

 .طوطخملا ىف ٤٠ :فحتلا فلخي نب :رظنا )١(

 )٢( لامآلا جراعم :يملاسلا :رظنا ٥٦١.

 ىور دقف ١٦٩ :ةؤلؤللا حرش :يخام شلا مساق :رظناو ٥٤٤/١ نيبلاطلا جهنم :يصقلا رظنا )٣(

 ثعبب ربخأ نم لك ىلع لمعلاو ناميإلا بوجو ىري هتأ ركب نب دمحم هللا دبع يبأ نع

 .دبع وأ ةأرما وأ لوهجم لجر لبق نم ولو دمحم لوسلا
 هيلع قفتم رمأ اذهو عامجإلا وأ ةئُسلا وأ باتكلا نم ملعي نأ وه هلهج عسي اميف ةجحلا نإ )٤(

 وأ باتكلا نم هتأ هب بطوخو قحلا نم هجو هيلع درو نميق فالتخالا امتإو ةيضابإلا نيب

 ۔٢/١٧١ .زجوملا :رامع وبأ رظنا كلذ ملعي ال بطاخملاو عامجإلا وأ ةنسلا

 .ةيضابإلا نم يأ )٥()

 نيرتعملا عيمج نأ ىأر دقف ةماقتسالا باتك يف اتنأ ٤٩ :لوقعلا راونأ ةجهب :يملاتلا رظنا )٦(
 .ةحفصلاو م ن رظنا قيض هتقوو هلمع مزلي اميف ةجح

 قاتسرلا لهأ نيب تافالتخا ةدع تدجو دقو نامعب ةقطنم قاتسرلا ىلإ ةبسن :ةتقاتسزلا )٧١(

 .نامع خيرات يف ةفلتخم لئاسم يف ىوزن لهأو
 ةماقتسالا باتك يمدكلا بهذ هيلإو ءادتهالا يف يدنكلا هتبثأ امك ةيناوزنلا بهذم وهو ()

 .ه. ٩ :لوقعلا راونأ ةجهب يملاسلا رظنا

 نإف هتعمس اذإ قحلا قلتو» سرهفملا مجعملا يف تدجو ٥٠. راونألا ةجهب :يملاشلا رظنا )٩(

 ٤٨٦/١. سرهفملا مجعملا دواد يبأ ننس يف هدجأ مل ينكل ٥ ةنس د «ارون قحلا ىلع



 : ١٧١ ةنو زخمل ا فحتلا باتك
 :هلهج عسي اميف ةجح دحاولا له ب

 عمتجي ىتح هلهج عسي اميف موقت ال ةجحلا نأ ىلإ راكتلا بهذ دقل

 نيذلا ةيضابإلا روهمجل نوفلاخم لوقلا اذهب مهو »مهرسأب نوملسملا
 ."ماكحألا يف تاداهشلا ىلع اسايق ةجحلا ةماقإ يف نايفاك نينثالا نأ نوري

 اهذعو ةلأسملا هذه نم سالا فقاوم يفاكلا دبع رامع وبأ صخل دقلو

 :بهاذم ةثالث ىف ةرصحنم

(١( 

(٢) 

 هديدحت يف اوفلتخاو ددعلا كلذ يف ةجحلا اولاقو :ردقلا لهأ

 .اريبك امالتخا

 يناتسرهشلا لب رابخألا رتاوتب الإ ةفرعملا دكأتت ال اولاق :رتاوتلا لهأ
 الإ موقت ال رابخألا يف ةجحلا نأ ىلإ بهذي ٦٧/١( لحتلاو للملا)
 ةعامجلا نأ ىريو ةنجلاب نيرشبملا نم رثكأ وأ دحاو مهيف نيرشع ربخب

 موصعم مهيف نكي مل نإ بذكلا اهيلع زوجي ددعلا ةريثك تناك ولو
 ملعلا عقي دق نيرشعلاو ةعبرألا نيب ةعامجلا ربخ أ ىلإ ريشيو

 .عقي ال دقو مهربخب

 .ةجح ناك دحاو نم ولو درو اذإ قحلا تإ نولئاقلا

 ٥٥. قرفلا ةلاسر :يفوتلا رظنا

 برغملا لهأ ةيفاك يفو ١٠4 تالاؤتلا :يفولا رظناو ١٧٠/٢ زجوملا :رامع وبأ رظنا

 لوقلا ٣٨ باب هقف ١٢٦/١٢٥٤ نامع ثارتلا ةرازو خ ا دومحملا نب ىسوم نب هللا دبعل

 :ةجحلا يف

 رارسإ الب ارهج اربخيو راطمألا يف ناغلبي نانلا
 اثوبل مكبسح هوببتاف اّئوعبم ألملا يف ايبن نإ

 يف نينيمألا ةداهش ةجحلا فلكملا مزلأ دقف ١٤٩ ةؤلؤللا حرش :يخامشلا مساق رظناو

 ةلأسمب فرعت كلذ يف ةصخر تالاؤّسلا باتك نع لقن هتأ ريغ هتافصو هللا ءامسأب فيرعتلا

 . ل اب اس نب سن وي



 ردلا مسق ه ٧٢ ةساردلا ق
 :ح

 ال رثك امهم ددعلا نأ نيبف لألا شقان ةثالتلا لاوقألا هذهل هضرع دعبو

 رابتعاب بارطضالاب يناتلا لوقلا ىلع مكحو ،قحلل افلاخم ناك اذإ ةجح ربتعي
 ىلإ يدؤي كلذو لاوحألا لك يف رذعتم رمأ رتاوتلا دامتعا ىلع راصتقالا نأ

 ال اذه نإف نيلوألا نيبهذملا رامع وبأ شقان نئلو نيلا رومأ نم ريثك عييضت

 دنع دحاولا ربخ ةيجح تابثإ هدارم امنإو اقالطإ نيقيرطلا نيذهل هضفر ينعي
 قحلاب نيربخملا ددع رثك وأ ربخلا رتاوت اذإف نيربخملا دعت وأ رتاوتلا رذعت
 يف ملعن الو» :لوقي ذإ ةرهشلا ةجحب يمدكلا هامس ام وهو "ىوقأ كلذ نإف

 روهتلا نم فلس ام ملع بجوت اهتأل ةرهشلا ةجح نم حضوأ ةجح مالسإلا

 .'"«...املع ناسنإلا هب طيحي ال امو روهشلاو نونسلا هيلع تضم امو

  

 ججحلا نم ةلمجب هللا نيد يف ةجح دحاولا نإ نولئاقلا لدتسا دقلو

 :اهنم ركذن

 .هب مهرذع عطقو دحاو لوسرب هب مهدبعت اميف هدابع جاح هللا نإ -

 .مهيلع هب جتحيو ادحاو قافآلا ىلإ لسري ةلت لوسرلا ناك -

 هب اوؤاج يذلا ربخلا ناك اذإ رتاوتلاو ةرهشلاو ةرثكلاو ددعلل ةميق ال -

 اذإ ةجح دحاولا تأ نوري ةيضابإلا نم اريثك نأ ظحالملاو "!قحلل افلاخم

 ةجحلا مهب موقت الف نيملسملا ءافعض امأ هلضفو هملعب اروهشم املاع ناك

 يف نيروهشملا ءاهقفلا دحأ نع القان فيعضلا نوكي نأ الإ اورثك وأ اولق

 .)هلقني اميف فيرحتب مهتي ال نأ ىلع نيآلا

 داحآلا ربخ لوبقب لوقي رامع ابأ ثأ كلذب دارملا سيل !١٦٧/٦-١٧٠ زجوملا :رامع وبأ رظنا )١(

 وأ ةيآ هللا باتك يف نإ لاق اذإ ةجح نوكي دق دحاولا نأ وه دوصقملا امنإو دئاقعلا يف
 .رابخألا اهب ترتاوت يتلا تايعطقلا نم يه ةلأسملا هذه نإ لاق وأ اذك ربخ وأ مكح

 )٢( ربتعملا :يمدكلا ٨٧/١.

 )٣٢( زجوملا رامع وبأ رظنا ١٦٧/٢، ١٧١.

 )٤( نيبلاطلا جهنم :يصقلا رظنا ١٥٤٤١ لامآلا جراعم :يملاتلا ١٢٧/١.

 



 1 ٩و ةنوزخملا فحتلا باتك

 .يج

 نأ ىلإ هتنيف اقيقدتو احيضوت ةلأسملا ديزي لاجملا اذه يف يملاشتلاو

 ايصخش هفرعي ملو هتلادعو هلضفو هملعب اروهشم املاع يقل اذإ فلكملا

 مل ام هنم كلذ لوبق همزلي ال هتإف تايعطقلا نم عيش يف ةجحلا هيلع ماقأف

 .'٢كلذب روهشملا نالف وه اذه نأ هدنع نالدع دهشي

 ةريزجلا يف عطقنملا ةيضقب ةهيبشو ةجحلا ثحبمب ةطبترم ةلأسم تيقب

 ءيش لهج يف نوروذعم مه لهو ؟ ءالؤه مه نمف . ةرتفلا لهأ مكح يهو

 ؟ماكحألا وأ ةديقعلا نم

 :ةرتفلا لهأ ةقيقح -

 مهكردت ملو ىلوألا اوكردي مل مهنكل نيتلاسر نيب اوشاع موق مهتأ

 يتلاسر نيب ام اوشاع نيذلا سانلا كلذل لاثم ريخو اهل ةيلاوملا ةلاسزلا

 .ةيسيئر لاوقآ ةثالث ذهلتيت دمحمو ىسيع

 :ةرتفلا لهأ مكح ۔ ب

 :ةيسيئر لاوقأ ةثالث ىلإ مهنأش يف ءاملعلا فلتخا

 نيروذعم ريغ ةرتفلا لهأ نأ ءاملعلا نم قيرف ىري :لألا لوقلا

 الي ةمأ ن نيَو» :ىلاعت هلوقل كلذو هريغ يف الو ديحوتلا يف ال اقالطإ
 ؛نييث يلكَص ىنك لبق نم لاك ناو» :هلوقو (٤٢:رطافا « رمذت اهيف الَح
 هللا مهفصو دقف ٦٩[. :تافاضلا] 4 َنيلآَص رها وملا مهتا » :هلوقو ٦[ :ةعمجلا

 )١( :لوقعلا راونأ قراشم :يملاسلا رظنا ١٢٨.

 :يزارلا ١٤٠/١٥. ،ه جم يناعملا حور :يسولألا ٧ ةؤلؤللا حرش :يخاممشلا مساق رظنا )٢(

 نيب يتلا ةدملا تيمسو هتدح تنكس اذإ ازوتف رتفي ءىشلا رتف لاقي) ١٩٤/١١ ريبكلا ريسفتلا

 .(عئارلا كلتب لمعلا يف يعاولا روتفل ةرتف ءايبنألا



 , ص ٤ ٧ ١
 ةساردل ١ مسق

 :ح

 هللا ثعب دقو الإ ةرتف نم ام هتأو اميس ال لالشضلاب تايآلا هذه يف ىلاعت
 .")الوسر اهيف

 ال اميف نوروذعم ةرتفلا لهأ نأ لوقلا اذه باحصأ ىريو :ينالا لوقلا

 ناسنإلا يف يرطف وهف ىلاعت هللاب ناميإلا امأ عمشلاب الإ هيف ةجحلا موقت

 .'""ضصاخلا هريكفت ىلع دامتعالا درجمب هتفرعم لقاع لك عيطتسيو

 مهغلبت مل مهتأل ءيش َلك يف نوروذعم ةرتفلا لهأ :ثلاتلا لوقلا

 !.ه :هرسالا « الوُسَر كنت ع ذم انكام » :ىلاعت هلوقب اوجتحاو ةوعذلا
 نأ لسرلا َنَم ةرتك لع مكل نت انلوسر مكج م بتكنا لهأي » :هلوقبو

 ١٩[. :ةدئاملا] 4 رمذت الو ريج رم انءاج ام اولو

 تايناكمإل ةاعارم نم هيف امل رهظألا وه ىناتلا لوقلا أ ىفخي الو

 تعاطتسا امف نوقيطي ام الإ مهفلكي ال هدابعب فيطل ىلاعت هللاو ناسنإلا

 مل ام هلهج مهعسي هتإف هتفرعم نع اوزجع امو هب اوفلك هكاردإ مهلوقع

 وأ رومألا نم رمأ مهلابب رطخ ىتم قحلا نع ثحبلاو لاؤتلا يف اورصقي
 .نايب وأ ليصفت ىلإ جاتحي يلامجإ ربخ مهغلب

  

 ريغ هتإف هنع ضرعأو كلذ فرع نمف '"اؤيّي ميهاربإ نيد ىلع هبتر دبعي

 ةفرعم ىوس مهيلع فلكت - ر الف سانلا نم مهريغ امأو قحلل هتفلاخمل روذعم

 .هديحوتو هللا

 )١) نيروغبت ةيشاح :يبعصملا رظنا ٥٢.

 نبا ٨٤ :ليلجلا حتفلا :يصورخلا ٢٣، ۔ ٣١ :لئاسولا ةصالخ :يثراحلا ىسيع رظنا )٢(
 ٢٥/١. تومحزلا حتاوف :روكشلا دبع

 )٣( ه جم :يناعملا حور :يسولألا رظنا 50١٥ ٤٠.

  

 



 +. ١٧١٩ ہ٣هه ةنوزخملا فحتلا باتك

 ىلعو داحآ رابخأ يهف ةرتفلا لهأ لآام فصو يف ثيداحأ نم درو امو

 كرشلا ىلع تام نم ۔ ملعأ هللاو - مهب دوصقملا نإف اهب ميلستلا زاوج ريدقت

 دارفألا ضعب لوخدب ةربخملا ثيداحألا لك يواصلا ةر دقلو ديحوتلا نود

 نأ نكمي ال داحآ رابخأ اهتأ ساسأ ىلع سيقلا ئرماو يئاطلا متاحك رانلا

 قَح نيعم امكامَو» :ىلاعت هلوق يعطقلا كلذب دصقيو يعطقلا ضراعت
 و ۔ س 1

 ٦٥[. :ءارسإلا] الوُسَر `۔ب هع

 مهيلإ هللا ثعبي """سرخألاو همكألاو مصألاو ةرتفلا لهأ نأ درو ام كلذك

 عم ضراعتي لوقلا اذه نإ .هاصع هيصعي نأ ديري ناك نمف الوسر ةمايقلا موي
 ."فيلكت راد ال ءازج راد يه ةرخآلا نوك

 لئاسو عمشلاو لقعلاو سحلا نأ لصفلا اذه لالخ انتبثأ دق اك اذإو

 ينغتسي نأ نكمي ال ملسملا أ ىلع دكؤن انتإف ةفرعملل ةيرورضو ةيشيئر

 ةساسح ةفيظو لكل نأ كلذ نييرخألا نيتليسولا نع لئاسولا هذه نم ةدحاوب

 .اضعب اهضعب مدخي ام ابلاغو

 رشلا بانتجاو ريخلا عابتا راتخي لقعلاو رشلاو ريخلاب فرعي عرشتلاف
 .هرماوأو عرشلا تاهيجوتل عضاخ سحلاو

 لمعتسي هب ذإ ملسملا دنع ةفرعملا روحم وه عملا نإف كلذ ىلع ءانبو
 .ىرخألاو اينلا يف ةداعلل اققحم امميلس الامعتسا لقعلاو سحلا

 الإ متي ال ةفرعملا نم عوتلا اذه لوصح نإف كلذك رمألا ناك اذإو

 يه امو يبنلا نيبو هنيب قرفلا امو هتقيقح يه امف هللا نع غلبم ةطساوب

 .؟هقدص تامالعو هتافص

 )١( نيلالجلا ىلع يواصلا ةيشاح :يواصلا رظنا ٢٩١/٢۔

 نمم اوناك نإ الإ نوصوقنم مهتأل سرخألاو همكألاو مصألا زجوملا بحاص رذع دقل )٢(
 ١٤٢/٢. زجوملا :رامع وبأ رظنا لاكشألا نم لكش يأب مهفي وأ هل بتكي وأ بتكي

 )٣( نآرقلا ماكحال عماجلا :يبطرقلا رظنا ٢٣٢/١٠.



 ةساردلا مسق ١٧٦
  

 د

  

 :يبنلا موهفم ١(

 ليعف وه وأ ميلأو ريذن لثم لعفم ىنعمب ليعف نزو ىلع ءيبتلا :ةغل۔ًا

 ربخأ يأ ًأبنأو أجن نم قتشم وهو لوعفم نزو ىلع وأ ةغلابملل لعاف ىنعمب
 ربخم ىنعمب نوكي لعفم نزو ىلعف .ربخلا وهو أبنلا هنمو أبن درجملا هيثالثو

 ."هب ربخم ىنعمب نوكي نيعلا حتفب لعفم نزو ىلعو "ءابلا رسكب

 كلذلو برعلا رئاس اهب نوفلاخي مهو ةكم لهأ ةغل ءيبّنلا يف زمهلاو

 .اهلامعتسا لقف ةئيدر تع

 ةعفزلا يأ ةوابنلاو ةوبتلا هنمو عفترا ىنعمب ابن نم قتشم اضيأ يبنلاو

 .ةلزنملا ةعفرب فرغ نم يبنلا نوكي كلذبو

 اذإ ىرخأ ىلإ ضرأ نم تأبنو مهيلع تعلظا اذإ موقلا ىلع تأبن لاقيو
 ."اهنم تجرخأ

 ")هغيلبتب رمؤي ملو عرشب هيلإ هللا ىحوأ ناسنإ وه نبتلا :اعرش ب

 مزح نبا اهفرع دقو ناسنإلا اذه اهب صخي يتلا يحولا ةيلمع يه ةؤبنلا

 )لبق هملعي نكي مل ام هيلإ ىحوملا ملعي نأب كلذو هللا نم يحولا اهنأب

 .«أبنأ» ةذام برعلا ناسل :روظنم نبا رظنا ()

 )٢( لوقعلا راونأ قراشم :يملاسلا رظنا ٢٣٠.

 .«أبن» ةدام برعلا ناسل :روظنم نبا رظنا )٣(

 )٤( لوقعلا راونأ قراشم :يملاتلا رظنا ٢٠. ثاحبأ هباتك يف نادمح دواد نأ ظحالملاو ص٢١

 باتكلا نم هل ساسأ ال هتأ مغر تاملسملا نم راص فيك بجعت لب فيرعتلا اذه ضتري مل

 ص١٧١.
 يلي ام رظنا غيلبتلاب رومأم لوسزلاك يبنلا نأ ىري هتأل كلذو هلوق ح ىلع ةنسلاو

 )٥( :يلحملا :مزح نبا رظنا ٥٠/١.

  



 ه ه ١٧٧ رجح ةنوزخملا فحتلا باتك
 تب

 ص

 امإ كلذك يمس نێبّنلا نأ وه يعرشلاو يوغنلا نييينعملا نيب ةلصلا هجوو

 راصف رابخألا نم ةلمجب هربخأ هللا نأل امإو هرابخأو هعرشب هللا نع ربخم هنأل

 يذلا وهو ربخلا ىنعمب إبنلا نم قاقتشالا ناك اذإ اذه ۔ ءابلا حتفب اربخم

 ."فلخي نب ناميلس عيبلا وبأ مهنمو ءاملعلا روهمج هراتخا

 عفرأ ناك نم وه تبتلا نإف ةعفرلا ىنعمب ةوبنلا نم قاقتشالا ناك اذإ اتأو

 .""سانلا دنعو هللا دنع ةلزنم قلخلا

 :لوسزلا موهفم ٢(

 ىنعمب لوسرو لسرم وهو ثعب = ال اسرإ لسري لسرأ :ةغل ۔ أ

 .'‘ةرافتلا يه ةلاسرلاو "ثوعبم

 اهنم لسري لبإلا عيطق ىلع ةداع قلطيو ءيش َلك نم عيطقلا وه لسلاو

 ."لاسرأ اهدروأ اولاق ةعطقتم هلبإ برعلا دحأ دروأ اذإو

 تاوذ ءازلا حتفب لسرلاو نبللا وه لسرلاو "هرد عباتت يأ نبللا لسرو

 ."عباتتلا وهو لاسرتسالا هنمو ةعباتتم يأ السر لبإلا ت ءاجو نبللا

 .[طوطخملا اذه نم ٢٢ ص] فحتلا :فلخي نب رظنا )١(

 راونأ قراشم :يملاتلا 0١٥٤ نيدلا لوصأ :يدادغبلا ٣. :عضولا ةيشاح :يشحملا رظنا (؟)

 ٤٠١٥. ينغملا :رابجلا دبع يضاقلا ٠ لوقعلا

 .«لسر» ةدام برعلا ناسل :روظنم نبا رظنا )٢(

 )٤( ةؤلؤللا حرش :يخاممشلا مساق رظنا ١٢٣.

 .«لسر» ةدام برعلا ناسل :روظنم نبا رظنا )٥(

 )٦( :نيدلا لوصأ :يدادغبلا رظنا ١٥٤.

 .«لسر» ةدام برعلا ناسل :روظنم نبا رظنا )٧١(
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 هب لمعلاب هرمأو عرشب هيلإ هللا ىحوأ ناسنإ وه لوسزلا : اعرش ۔ ب

 هللا نيب دبعلا ةلاسر ىه» :لاقف ةلاسلا يخامشلا مساق فرع دقو "هغيلبتبو

 .'""«ةيوينّذلاو ةننيلا حلاصملا نم

 هللا هثعب دق لوسزلا رأ وه يوغّلاو يعرلا نيينعملا نيب طابترالا هجوو

 رد عباتتك يحولا هيلع عباتتي يذلا وه وأ لاسرإلا ىنعم وهو عرشب هقلخ ىلإ

 .لاسرتسالا ىنعم وهف "نبلا

 لوسزلاو يبنلا نيب قرفلا (؟

 فيلكتلا ةيواز نم لوس لاو يبنلا نيب نوزيمي ءاملعلا روهمج نإ
 يذلا يبتلل اقالخ ديدج عرش غيلبتب رومأم لوسزلا نأ ساسأ ىلع غيلبتلاب
 نع الضف ةقباسلا ةعيرشلا ىضتقمب لمعلا ىلإ هموق داشرإ هتفيظو هللا لعج

 .'ث)ةماقتسالاو حالصلا يف مهل ةودق هنوك

 امهالكو هتر نم هيلإ ىحوي امهنم الك نأ وه امهنيب كارتشالا رصنعف
 امهنيب فالتخالا ةطقنو .كوللاو ةدابعلا يف هريغل ةودقو هئايفصأ نم يفص
 نوكت دق سالا ىلإ ةديدج ةعيرش غيلبتب رومأم لوسزلا نوك يف لتمتت
 أ لاقي ن اوعنمو يبن لوسر لك نأب ءاملعلا مكح كلذلو اهلبق امل ةخسان
 .'})لوسر بن لك

 ٢٠. :لوقعلا راونأ قراشم :يملاتلا رظنا )١(
 ٦٢٢. ةؤلؤللا حرش :يخامشلا مساق رظنا )٢(
 ١٥٤. :نيذلا لوصأ :يدادغبلا رظنا )٣(
 ٣٠٧/٢. ريونتلاو ريرحتلا :روشاع نب رهاظلا رظنا )٤(
 - ةديقعلا حرش :يتاللا دواد (طوطخملا اذه نم )٦٢٥ :فحتلا :فلخي نب :رظنا )٥(
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 هزم

 امهانعم لوسزلاو يبنلا نإ اولاقف "ءاملعلا ضعب كلذ يف فلاخ دقو

 ةلدألا نم ةلمجب كلذ ىلع اوجتحاو يبن لوسر لكو لوسر نێبن لك ذإ دحاو

 :اهنم ركذن ةيلقعلاو ةلقنلا

 [٦:فرخزلا] 4 نيلوألا
 ١ ے .هر سر __

 4 ءامسلاو سألا ا اذَتلَ

 ب أ

 » :هلوقو ٢٦٢[ :ةرقبلا] ... َنرزنُمَو

 إ يبت نت رتََرَق ىف اَنَلَسَرَأ آمو » :هلوقو
ًِ 

 ٧[ :فرخلا] « َن نو ُرهَتسَل ۔و اناك ا ين نم نت مهينأت امَو » : :هلوق و ٩٤[ :فارعألا]

 فدارت ىلع لي امم لاسرإلاب ةوبنلا اهلاثمأو تايآلا هذه تطبر دقف

 تايآلا هذه ىلع ءانب ێيبن لك ذإ «لوسرد»و «يبن» يتملك نيب

 ."لسرم

 نع ال لسرملا يبنلا نع ثدحتت امنإ تايآلا هذه أب مهيلع ةرو

 ىلوألا ةيآلاف نيب وه ام صيصختلا ىلع ةلاللا نم اهيفو ءايبنألا مومع

 صيصختلا ةدارإ ىلع نهربت اهنم ةنيرق لك ةددعتم نئارق تنمضت الثم

 ىلع لاد كلذ لك «نيرذنمو نيرّشبمو» باتكلا مهعم لزنأو «ثعبد» هلوقف

 .'"”لسزلا نيروكذملا نيێبتلاب دارملا نأ

 عماجلا :يبطرقلا ٤٩/٢٣، ريبكلا ريسفتلا :يزارلا 0١٥٤ نيدلا لوصأ :يدادغبلا :ةكرابملا -

 يناعملا حور .يسولالا 0١٨٧١/٣ 0١٩ فاشكلا :يرشخمزلا ٦١/٠٨؟ نآرقلا ماكحال

 ١٧٣١٧٧١٧.

 نمو راتجلا دبع يضاقلا ةلزتعملا نمو نيسحلا نب دمحأو ريمع نب ىسيع ةيضابإلا نم )١(

 .ينازاتفتلا دعتلا ةتديرتاملا

 )٢( :ثاحبأ نادمح دواد رظنا ٢٠ _۔٢١.

 )٣( ريونتلاو ريرحتلا :روشاع نب رهاظلا رظنا !/٣٠٦.
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 ٠ انمرح

 :ةيلقعلا ةلدألا

 لوح رودي ةلأسملا هذه يف ةيلقع نيهارب نم هب اوجتحا ام عيمج نإ

 ملعلل نامتك نم غيلبتلاب فيلكتلا مدع ىلع بترتي ام نايب يهو ةدحاو ةطقن

 لزنأ ام نومتكي نيذلا ىهنو هعرش ,غيلبتب سانلا عبمج رمأ دق هللا نأ لاحلاو

 ام دمب نم ىدلاو تملأ َنم اتلأ آم وُمْشْكَي سيلا نإ » :لاقف تايآلا نم

 "له :ةرقبلا 4 كوثوللا مهثعلبَو هنأ مهنعل كيتؤأ بتكنا يف يالل هكتب
 .غيلبتلاب املكم نبتلا نوكي نأ ىلوأ باب نمف كلذب نيرومأم انك اذإو

 يفنملا نإ كلذ فالخ وه روهمجلا دصقم نأب لالدتسالا اذه ىلع ةريو

 يبنلا نإف الإو ةديدج ةلاسر غيلبتب فيلكتلا امنإو غيلبتلا درجم ال يبلا نع
 نم هب لسرأ نأ قبس يذلا هللا عرشب لمعلا ىلإ ةوعتلاب ةقالا قافتاب رومأم

 .لسرلا نم همذقت

 نإف لولدملا يف لوسزلاو يبتلا نيب فالتخالا ىلع روهمجلا ةَدأ امأ

 ةيآلا «... . ن الو ٍلوُسَو نم كلتك نم تنسب مو » :ىلاعت هلوق اهرهظأ

 الإو امهنيب ةرياغملا ىلع ليلد ةيآلا يف لوس لا ىلع يبنلا فطعف !ه" :جحلا
 يغالبلا هزاجعإل كلذ لثم نع نآرقلا هزن دقو ديفم ريغ اراركت ناكل

 ىلع هيف ةجح ال هنأ اوتبثأف ليللا اذه يناملا قيرفلا باحصأ شقان دقلو

 نيسنجلا فالتخا ىلع لدي ال لصفلا درجم ذإ لوسزلاو يبنلا نيب قيرفتلا

 نامزلاو لختلا نيب لصفو ءايبنألا رئاسو ةي دمحم انيبن نيب هللا لصف دقف
 ."ةهكافلا نم امهو

 )١( :ثاحبأ نادمح دواد رظنا ٢٨ ٣٠.

 :يرشخمزلا ٤٩/٢٣، ريبكلا ريسفتلا :يزارلا ٦ 01٧٢/١٧ جم :يناعملا حور :يسولالا رظنا (؟)

 َ 1 ١٩/١٨/٣. فاشكلا

 )٢( :ةسمخلا لوصألا حرش :رابجلا دبع يضاقلا نع القن) نييمالسإلا بهاذم :يودب :رظنا ١٦٨(.
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 هرن ٠

 لصفلا نأ كلذ جاجتحالا فعض هل حضتي درلا اذه يف لقأتملاو

 زاربإ يهو ةمكحل هب ءيج امتإ ءايبنألا نم هريغو دمحم نبتلا نيب
 اشنج ءايبنألا نم هريغو ةلق دمحم يبنلا ناك نئلف اعيمج مهيلع هلضف

 ول لوسرلاو يبنلا امنيب ميظع دصقمل ناك ركذلاب هصيصخت نإف ادحاو

 نم ةغلاب ةمكح رهظت نإ الإ اوشح اعم امهداريإ ناكل ىنعملا يف اناك

 لولدملا يف رياغتلا ىلع ةيآلا تلد ةمكح يأ تبثت مل املو .كلذ ءارو

 .لوسرلاو يبنلا نيب

 وهف ةهكافلا نم امهنوك مغر نامرلاو لختلا نيب لصفلاب لالدتسالا امأو
 يف نافلتخم ناسنج امهف ةهكافلا نم العف اناك نإو امهتأل فيعض جاجتحا

 زاربإ هنم دصقملا امتإ نامرلا ىلع لخنلا فطعف معلاو نونلاو لكشلا

 هل ناقزلاو لختلا نم الك نأ رابتعاب ماعنإلاو لضفلا دتعت راهظإو نانتمالا

 امهنيب رياغتلل ديفم لخنلا ىلع نامرلا فطع ناك كلذلو هصئاصخو هتازيمم

 رخآلا ىلع امهدحأ فطع دقف لوسزلاو يبنلل ةبسنلاب نأشلا كلذكو

 .امهيلولدم فالتخال

 هيلإ ىحوي ام غيلبتب فلكم لوسزلا نأ انيدل تبثي كلذ لك ىلع انبو

 لوسلا ىلإ ناسنإلا ةجاح ىدم امف كلذك رمآلا ناك اذإو .ماكحأو رابخأ نم

 قيقحتو هنوؤش عيمج رييست ىلع ةيتاذلا هتردق ىلع دامتعالاب ردقي لهو

 .؟ةرخآلاو ايندلا يف هسفنل ةداعلا

 :لسزلا ىلإ سالا ةجاح ٤
 اًرممو اكردم القع هل لعجو ميوقت نسحأ يف ناسنإلا هللا قلخ دقل

 هسفن يف رظنلا ةطساوب كلذو قلاخل قولخم ءيش لك نأ كاردإ ىلع ارداقو

 .نوكلا ءازجأ نم ءزج يأ يف وأ
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 نأ نم ب ال هتإف هب ناميإلاو هقلاخ ةفرعم ىلإ هلقعب ناسنإلا لصوت اذإ
 ىلإ روعشلا اذه لوحيس فيك نكل .هميظعتو هسيدقت ىلإ ةجاح يف هنأ رعشي

 هتأ ضرف ىلعو ؟هتدابعل اهراتخيس يتلا ةقيرطلا يه امو ؟ئلمع قيبطت
 نم لهو ؟هتر يضرت اقح اهتأ هاردأ نمف ىلثملا يه اهآر ةيفيك هيدل تحججرت

 .؟مهلوقع فالتخا عم ةدحاو ةقيرط ىلع سانلا عيمج قافتا نكمملا

 ىقلي الو اًمهدنمو اريحتم فقيل اهلاثمأو ةلئسألا هذه مامأ ناسنإلا نإ

 سانلا عيمج قلاخ ىلإ هليصفتو هلك كلذ نايب وزعي نأ الإ احيرم اباوج اهل
 اهيلإ نوتئمطي ةدحاو ةقيرط ىلع دابعلا عمج ىلع ديحولا رداقلا وه هتأ كلذ

 .اهنوضتريو

 قلاخلا ديري يتلا ةيفيكلا مهغلبتل ةطساو نم دابعلل ب ال ناكو

 كلذ أ ريغ اعابشإ بلطتت تاجاحو زئارغ ناسنإلل نأ ىفخي ال هتآ امك
 ىهتنم يف ةايحلا تناك الإو قيقد ماظن بسح فلك نوكي نأ يغبني عابشإلا

 هجولا ىلع هعضو عاطتسا ام ماظنلا اذه طبضب ناسنإلا فلك ولو .ةيوضوفلا
 تابغرلاو ةضراعتم حلاصملاف مهيضريو سالا عيمج دعسي يذلا لمكألا
 ال ريطخ عارص ىلإ اهضراعت يةؤي دقو ةتوافتم ىؤرلاو لوقعلاو ةفلتخم

 نوكتف عيمجلا اهب نمؤي ىمظع ةوق ىلإ ماكتحالاب الإ هيفالت ىلإ ليبس
 اضر نع ةيويحلا نوؤشلا هذه عيمج ميظنت يف هب ديقتي دحوم نوناق ردصم
 ةمظنألا هذه سانلل حرشي هللا نع غلبم دوجوب الإ كلذ ىتأتي الو .ةيعاوطو

 .بيهرتلاو بيغرتلا ةطساوب اهقيبطت ىلإ مهوعديو

 يف ئطخي ام ازيثك هتيدودحمل ارظن يرشبلا لقعلا نإف كلذ نع الضفو
 وأ ةئيبلا ريثأت تحت كلذو سكعلا وأ احيبق نسحلا ىريف حبقلاو نسحلا ريدقت
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 هماكحأ بلقتت دق دحاولا نإ لب ةلجاعلا ةحلصملل ةقيضلا ةرظنلا وأ ةفطاعلا

 .مويلا سفن يف ضيقنلا ىلإ ضيقتلا نم لوحتتو

 ام ىلإ مهدشري لوسر ىلإ ةجاح يف سانلا ناك تارابتعالا هذهلو

 ملاعلا قلاخلا نع ةرداص اهرابتعاب مهسوفن اهيلإ حاترت ماكحأ نم مهدعسي

 .اهيلع مهرطف يتلا مهترطف عم مجسني امو مهلاوحأو دابعلا حلاصمب

 هملاع نع باغ ام ةفرعم ىلع ردقي ال دودحملا هلقعب ناسنإلا نأ امك

 روصت ةفرعم نع زجعي امك ةيهلإلا تافصلا عيمج كاردإ عيطتسي الف يحلا
 .ءازجلاو باسحلاو ثعبلا لاوحأ

 هتدابع ةيفيك هل نيبي لوسر ىلإ ةديكأ ةجاح يف ناسنالا نوكي كلذبو

 ىلإ هوعديو ةلفغلا دنع هلقع هتنيو هتايح نوؤش ميظنتل ىلثملا ةقيرطلاو
 هعلطيو هصئاقن لمكيو للزلا دنع هءاطخأ ححصيو فارحنالا دنع داشزلا

 َنصتمألآ يف تعب ىلآ ره » :ىلاعت لاق الالقتسا هتفرعم ىلع ردقي ال ام ىلع

 لتق نيأزناكنإك ةمكجلاو بتكنا مُهُمَلَعَر مهيكننو ۔هيتياع مهيتع ولتت منم الور
 ٢[)'. .ةعمجلا « نيبت ىلك ىنل

 ناميإلا تضفر يتلا ممألا أ ىري يرشبلا خيراتلا يف لقأتملاو

 ةداعسلا فرعت مل ةايحلا نوؤش ميظنت يف هللا ىلإ ماكتحالاو لسزلاب

 يف اظاطحنا يناعت تراصف يعامتجالا رارقتسالاو ةيسفنلا ةحارلاو

 طلستي يوقلا حبصأو ةيعامتجالا ةايحلا يف ىضوفو ةتقالخألا ميقلا

 ةيامحل تامظنم مايق مغر هتمارك سوديو هقح مضهيو فيعضلا ىلع

 .ناسنإلا قوقح

 قراشم :يملاسلا ١٦١ ةؤلؤللا حرش :يخامشلا مساق :رظنا عوضوملا اذه يف عشتوتلا ديزمل )١(

 ١٧٦٧-١٧١١. يمالسإلا نيلا لوصأ :رصان يلع دمحم 0٢١٦ لوقعلا راونأ



 ةسا ردلا مسق ص ٤ ٨ ١

 ه هفل
 :ح 7

 راحتنالا ةرهاظ يشفت اهتالكشم لح نع مويلا ةيرشبلا زجع رهاظم نمو

 نم رارفلا الإ هب داري ال كلذ لك اتام ةيقازلا ممألا يف تاردخملا يطاعتو

 وبصي يتلا ةداعسلا قيقحت نع زجعلاو سأيلا نالعإ الإ قبي ملو عقاولا رمألا
 .يح نئاك لك اهيلإ

 ةعماج ةلاسر ىلإ ةدوعلاب الإ تاملقلا هذه نم ةيناسنإلل جرخم الو

 ءانه الو ةداعس ال اهراعشو هللا الإ هلإ ال ةملك اهساسأ اهلك ةيرشبلل ةدحومو

 .هللا عرش ىلإ ماكتحالاب الإ

  

 :لسزلا ةثعبب لضفتلا ٥(

 لسلا ةثعب نأ كلذ ىنعي لهف لسلا ىلإ ةحلم ةجاح يف سانلا ناك اذإ
 .؟ىلاعت هللا ىلع ةبجاو

 اذهو ىلاعت هللا ىلع ةبجاو لسلا ةثعب نأ ىلإ ةلزتعملا بهذ دقل

 أ كلذ هللا يلع فطلاو حلصألا بوجو يتدعاق ىلع ينبم لوقلا

 ال» :راجلا دبع يضاقلا لوقي هيلع بجاو رمأ مهحلاصمب سانلا فيرعت

 فيرعت نم هركذ ام وه ىلاعت لوسرلا هل ثعبي يذلا نأ حص اذإ هتآ ملعأ

 هتأ امك بجاو كلذ نأ يف ةهبش الف اهنێب يتلا هوجولا نم حلاصملا
 فاطلألاب للعلا ةحازإو نيكمتلا بجي نأ نم تب الف فلك اذإ ىلاعت

 .'٢«كلذ لكاشمو

 نأ ىلع انب هللا نم لضفت لسلا ةثعب نأ ىلع اوقفتا دقف ةيضابإلا اممأ
 بوجوو فطنلا ىتدعاق ىف ةلزتعملا اوشقان دقو ىلاعت هللا ىلع بجاو ال

 ةيمامألا ةعيشلا ضعب نع رصان ىلع دمحم ىور دقلو ٦٣/١٥. ينغملا :رابجلا دبع يضاقلا )١(
 قلعتي اميف داصتقالا يسولا رظناو 0١٧١ :يمالسإلا نيذلا لوصأ هباتك رظنا .فقوملا سفن
 ٢٦. :داقتعالاب
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 نسح امل هتأ نم اقالطنا لسلا ةثعب ناسحتسا اوتبثأو )حلصألا ةياعر

 هركش ةيفيك مهل نونێبي السر مهيلإ ثعبي نأ نسح هدابعل هللا نم فيلكتلا

 ال هتأ هتمكح نم هللا نكل مهلوقعب قلخلا هللا دبعتي نأ نم اعنام نوري الو

 هلا ركش) ركشلا اذهل دب الو» :مصألا لوقي حلصألاو لضفألا الإ لعفي

 مهيلإ لسلا ثعب هللا نم نسحف دابعلا اهفرعي ةيفيك نم (هقلخ ىلع
 فيلكتلا يف ناكو ...هب مهالوأ ام ىلع ركشلا اذه (اذك) ةيفيكب مهملعت

 نويعلا هارت الو دهاشمب كن يرابلا نكي ملو ...ءايشأ لعفو هاونو رماوأ

 لاسرإ ىلاعت هللا نم نسح كلذ ملع مهغلبي يكل ءيش هلثمك سيلو

 هللا رمأ نم نورذي امو نوتأي ام سانلل نونبي نيفلكملا هدابع ىلإ لسلا

 هللا ثعب امل نكلو مهلوقعب قلخلا هللا دتعتي نأ ازئاج ناك نإو هيهنو
 الإ لعفي ال ىلاعت هللا نإ انلق دقو لضفأ لسزلا لاسرإ تأ انملع لسزلا

 .'"«نسحألاو حلصألاو لضفألا

 ىلاعت هنم لضفت لسلا ةثعب نأ يف حيرص مالكلا اذه أ بير الو

 ةمكحلا ءاضتقا ىلع لي هبحاص نأ هنم مهفي هتأ ريغ هيلع ةبجاو تسيلو

 نأ هللا ىلع سيل» :هلوقب ينالجراولا هنع رتع ام اذهو لسلا ةثعب نم ةهلإلا

 الإ بجاو نم هللا ىلع سيلو ةمكحلا بجوم يف الإ لسزلا سانلا ىلإ لسري
 .'"«كلذ يف لضفلا هلو ةمكحلا ىضتقم يف

 نكل ةرخآلاو اينذلا يف مهداعسإل هدابع ىلع هللا نم لضفت نذإ ةلاسزلاف

 مزجلاو هب فارتعالاو لوسرلا قيدصت نم سانلا نكمت يتلا ةليسولا يه ام

 .؟ىلاعت هللا نم لسرم هأب

 )١( لامآلا جراعم :يملاشلا :رظنا ١٦٦/١ ١٧١.

 )٦٢( روتلا :مصألا  0١٩٥:ةؤلؤللا حرش يخاممشلا مساق رظناو ١٦٩.

 )٣( جم ناهربلاو ليلذلا :ينالجراولا ٢، ٣١١/٣.



 : ةساردلا مسق ١٨٦

  

 :اهموهفم

 اذإ انالف تزجعأ لاقي ازاجعإ زجعي زجعأ نم لعاف مسا يه :ةغل أ

 ءيشلا لعف نع روصقلاو فعضلا وهو ةردقلا ضيقن زجعلاو .ازجاع هتيفلأ

 . '"ةياورو ةباسنو ةمالع مهلوقك ةغلابملل تديز ةزجعملا يف ءاهلاو

 براقتت اعيمج اهنكل ةزجعملل تافيرعت ةدع تدجو دقل :احالطصا ۔ ب

 نورقم رشبلا نم دحاو نع رداص يبوبر لعف» :يه لئاق نمف ىنعملا يف
 رمأ» وأ «ائتاذ نكمم ةداع عنتمم لعف يه» :لئاقو «ةّوبتلا ىوعدو يدذحتلاب

 .'")«هل ةضراعملا مدع عم يدحتلاب نورقم ةداعلل قراخ

 ةقيقحو» :لاقف دحاو فيرعت ىف تافيرعتلا هذه يدادغبلا عمج دقلو

 - ١ راد ىف ةداعلا فالخ رما روهظ نيملكتمل ر فيلكتل ذ ة ذالخ ,مأ روهظ :-بملكتملا ةقيرط ىلع ةزجعملا

 نم لوكن عم ءايلوألا نم ةمارك يذ وأ ءايبنألا نم ةؤبن يذ قدص راهظإل

 .'‘«هلثم ةضراعم نع هب ىدحتي

 يدادغبلا نع هانلقن امب اهيبش افيرعت دروي ةيضابإلا نم يفوشلاو
 نم ةوبنلا يعي نم دي ىلع رهاظ ةداعلل ضقان لعف َلك يه» :لوقيف
 نأو ةقباطم نوكت نأ موق دازو - نيدحتملا ىلع رذعتملا روهظو يدحتلا
 .'؛«فيلكتلا نامز يف نوكت

 .«زجع» ةدام برعلا ناسل :روظنم نبا :رظنا )١(

 )٢( نيدلا لوصأ :يدادغبلا رظنا ١٧٠.

 (٣) ىمالسإلا نيلا لوصأ :رصان يلع دمحم رظنا ١٦٥.

 .دحاو فيرعت يف ةزجعملاو ةماركلا نيب عمج هتأ ىفخي الو ١٧٠ نيلا لوصأ :يدادغبلا )٤(
 .يدادغبلل افالخ فيرعتلا يف ةماركلا جردي مل هتأ ظحالملاو ١٢٣ تالاؤشلا :يفوتلا (٥)

  

  

 



 ١٨٧١ هو ةنوزخملا فحتلا باتك
 _ ه
 اب

 "صم

 ءاملعلا اهعضو يتلا طورشلا صالختسا اننكمي تافيرعتلا هذه لالخ نمو

 :ىهو ةزجعملل

 نبتلا عباصأ نم ءاملا عبنك العف وأ ميركلا نآرقلاك الوق نوكت نأ -أ

 . الكت ميهاربإ رانلا قارحإ مدعك اكرت وأ نيم دمحم

 .هقلخ نم دحأ دي ىلع هرهظي وأ ىلاعت هللا نم لعفلا نوكي نأ ۔ ب

 .ةدوهعملا ةيعيبطلا نيناوقلل افلاخم يأ ةداعلل اضقان لعفلا نوكي نأ ۔ج

 نم برغت وأ قرشملا نم سمشلا علطت نأ يقدص ةيآ الثم لاق نمف

 اهعولط يقدص ةيآ لاق ول سكعلا ىلعو .اًرجعم كلذب نكي مل برغملا
 .قرشملا نم اهبورغو برغملا نم

 ."هل قيدصتلا ةقيرط ىلع ةؤبنلا يعتي نمب ةصتخم نوكت نأ ۔د

 .""خارت الو مدقت نود ةوبنلا ىوعد بيقع ةعقاو نوكت نأ ۔ه

 . هوجرولا نم هجو ىأب اهب ىذحتملا لبق نم اهلثم لعف رذعتي نأ ۔ و

 تامالع نم ةمالع يأ روهظ لبق يأ فيلكتلا نامز يف ةعقاو نوكت نأ ۔ز

 .")ةمايقلا

 دبع دي ىلع هللا هرهظي ام وهف ةماركلا امأ .ةناهإلاو جاردتسالاو ةماركلا كلذ نم جرخيو ()

 جاردتسالا امأو (١؛٠ص رظنا) يلي اميف ةزجعملا نيبو اهنيب قرفلا نتبنسو حالصلا رهاظ

 ةوبتلل عم قساف دي ىلع رهظي ام يهف ةناهإلا امأو .هب اركم قساف دي ىلع هللا هرهظي ام رهف

 :يملاشلا رظنا .ةحيحصلا تيمعف أربتل روعأ نيع يف لفت نيح ةمليسمل عقو امك هل ابيذكت

 5،٦٢١٧ ٢٥٨. راونألا قراشم

 .م ن رظنا اصاهرإ يممسو هتبن لبق يبنل عقي ام كلذب جرخو )٢(

 بهاذم يودب 0٢٦١٣ ٢١٤ }١/٩٩١ه ينغملا :رابجلا دبع 0١٧١ نيلا لوصأ :يدادغبلا رظنا )٢(

 ةلمج يسوطلا ركذ دقلو 0٢١٧ ٢١٨. لوقعلا راونأ قراشم :يملاسلا ۔٧٧٤ ٤٧٦/١، نيِتمالسإلا

 ٢٥٠. داقتعالاب قلعتي اميف داصتقالا هباتك رظنا اهيف لصفو طورشلا نم



 :::. ١٨٨ . ةساردلا مسق

 ةزجعملا نب قرفلا والكرامة١'

 روهظ يه اضيأ ةماركلا نأ ةزجعملل يدادغبلا فيرعت لالخ نم نيبت دقل

 .نيحلاصلا هللا دابع نم دحأ لي ىلع ةداعلل | قراخ رمأ

 امهتإف ةداعلل نيتضقان امهنوك يف نيتقفتم ةماركلاو ةزجعملا تناك نئلو
 :ةثالث هوجو نم ناتفلتخم

 الو يلولا نم ةماركلاو نبتلا نم نوكت ةزجعملا نإف :لحملا ثيح نم -
 .ىرخألا ىلع امهادحإ قلطت

 ائيش يعي ال اهبحاصو نامتكلا يف داهتجالا اهطرش نم ةماركلا نإ -
 بلطو يدحتلاو روهظلا اهيف طرتشي ذإ كلذ فالخ ىلع ةزجعملا امنيب

 .ةوبنلل عم اهبحاص نأل ةضراعملا

 هيلع رهظي الف هلاح لدبتت نأ نومأم ةمصعلا لماعب ةزجعملا بحاص نإ -

 هيلع أرطت دقف موصعم ريغ ةماركلا بحاص امنيب ةيصعملا وأ رفكلا

 .""تاضقانتم لاوحأ

 ۔لێحتلاو رحلاو ةذوعشلاو ةزجعملا نيب قرفلا

 رس انلا عيمج اهب عدخني نآ نكمي ال لتحتل او رحشتل او ةذوعششل ١ نإ

 نوعدخني ال ءاهبتلاو ءايكذألا وأ الثم رحشلا يف نيصصختملا نأ كلذ

 ةزجعملل ةلثامم تناكل تثدح ول ةماركلا أ ةجحب تاماركلا دوجو ةلزتعملا ركنأ دقل ()
 ىلع باوجلاو ٢٤٦/١٥!، ٢٤٣ ينغملا رابجلا دبع رظنا .نيرمألا نيب زييمتلا رذعتي كلذبو
 يعدي ال ةماركلا بحاص امنيب ةوبنلا يعدي ةزجعملا بحاص نال رتتتم زييمتلا نأ وه كلذ
 ميرم نايتإ ميركلا نآرقلا يف تاماركلا ةلثمأ نمو اهراهظإ درجم ىتح ىشاحتي لب ةوبنلا
 .بارحملا يف ةفكاع يهو اهبارشو اهماعط

 ١٧٤} ١٧٥. نيلا لوصأ :يدادغبلا ١٢٣. تالاؤتلا :يفوتلا رظنا (٢)
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 امهم ةزجعملا امنيب اهباحصأ حضفو اهرارسأ فشك ىلع نوردقي لب اهب
 لاجملا يف مهعربأو ناديملا يف اصصخت مهرثكأو سالا ىكذأ لواح

 عقو امك كلذ نع زجعي هتإف يبنلا ةضراعم لواح امهم هيف ىذحتملا

 تلجت اميل كلذلو رحتلل مهناقتإو مهتعارب مغر نوعرف ةرحسل ةبسنلاب
 ىموُم ر ٥ َبِلَعلَا 7 اتماع » :اولاقف قحلل اونعذأ زاجعالا رهاظم مهل

 .":ه .عب :ءارعشلا] ه ورمو

 روصتي لهف اهطورشو اهديقب اهريغ نع ةزيمتم ةزجعمل اتناك اذإو

 ىلع مهل نهربيو هموق اهب ىدحتي ةزجعمب ديؤم ريغ هللا نم لوسر لاسرإ

 .؟هتلاسر قدص

 ةزجعملا بوجو

 عم مءالتت تازجعمب هلسر ديأ هللا رأ نيملسملا نيب هيف فالخ ال امم هنإ

 ملسيل "يشح اهنمو "يلقع وه ام اهنم لوسر لا هيف ثعب يذلا رصعلا

 ناك يذلا وهف ةزجعم ريغ نم لوسر ةثعب ناكمإ امأ مهاوعد قدصب سانلا

 .مالسإلا يملكتم ضعب نيب لدج لحم

 مهلوق ىلإ عجار اذهو ةزجعملا بوجو ىلإ نوبهذي العم ةلزتعملاف

 ثعبي ال هللا نإف كلذ ىلع ءانبو ىلاعت هللا ىلع حلصألاو حالصلا بوجوب

 )١( ىنغملا :رابجلا دبع رظنا ١٥، ٢٦.

 نوردقي ال امب هللا مهاحتف نايبلا يف برعلا عرب نيح ترهظ يتلا ميركلا نآرقلا ةزجعمك )٢(

 .هلثم ىلع

 هللا مهادحتف رحشلا يف موقلا عرب امنيح ةيح اصعلا بالقنا يهو الت ىسوم ةزجعمك (؟)

 .تلا راهدزا نمز صربألاو همكألا ءاربإ يهو ان ىسيع ةزجعمو مظعأ وه امب



 ةساردلا مسق .ه ٠
.: 

 مايق دعب سانلا هقتصيف يتنتملاو يبنلا نيب قرفلا رهظيل ةزجعمب الإ الوسر
 ")ناهربو ةجحب الإ الوسر ثعبي ال هللا نأ نوري ةرعاشألاو "مهيلع ةجحلا

 نوهزنتي مهتأ ريغ 6)هيدي ىلع ةزجعملا روهظ الإ يبنلا قدص ىلع ليلد ال ذإ
 الو مازلإلا ردصم وه هللا أ يه مهدنع ةدعاقلا نأل هللا ىلع كلذ باجيإ نع

 .هيلع بجاو

 هلوقب نيججحتم ةزجعم ريغب لوسلا ةثعب اوزوج دقف ةيضابإلا امأ

 ١[٢ُ ؛ميهاربز] 4 هلل نذي إ نل مكيتأت نأ انل ك & اَمَو » :ىلاعت

 ةزجعملا اودع كلذلو ىلاعت هللا ىلع باجيإلا عنم زيوجتلاب دارملاو

 :يملاسلا لوقي ةلاسرلا نأش اهنأش هنم الضفت

 لدعألا طارصلا ىلإ اننودهس لسزلا ثعب زئاجلا نم مث

 “ثالوقتلا لطبت تازجعمب الضفت مهاوعد ةنورقم

 ىلاعت هيلع بوجو نع عئشان ريغ ءاطعإ يأ» :هلوقب لضفتلا حرش دقو

 'ا«ةفسالفلا لوقت امك باجيإ نع الو ةلزتعملا لوقت امك

 :داصتقالا هباتك رظنا يسوظلا بهذ كلذ لثم ىلإو ١٦٤/١٥ ينغملا :رابجلا دبع رظنا ()
 ٦٤٧.

 (٢) نيذلا لوصأ يدادغبلا رظنا ٦ ٦٠٧ نيلا يف ريصبتلا :ينييارفسإلا ١٦٩. ١٧٠.

 )٣( داشرإلا :ينيوجلا رظنا ٣٢٣١.

 يناتسرهشلا ٨٦، قرفلا نب قرفلا :يدادغبلا ١٦٨/١ نيتمالسإلا تالاقم :يرعشالا رظنا )٤(
 يف ةيضابإلا رداصم نمو .ةلاقملا هذه ةيضابإلا نع اميمج اولقن دقف ٨٢١ لحنلاو للملا
 ١٢٥. ةؤلؤلا حرش :يخامشلا مساق رظنا ةلأسملا هذه

 )٥) قراشملا :يملاتلا ٢١٥.

 (٦) م ن ٢١٨.
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 حلأ نم مهئاملع نم نإف روكذملا ساسألا ىلع كلذ ةيضابإلا زؤج نئلو
 رظن نأ كلذو» :مصألا لوقي ةجحلا مايقب اهنارتقاو ةزجعملا ةيمهأ ىلع

 راهظإ نود كي هللا نم ةجح كلذ نوكي ال هتيؤرو هتدهاشمو لسرملا لوسزلا
 اهلثمب يتأي نأ ردقي نأ الو قلخلا نم ةداع اهب رجت مل يتلا ةرهابلا هتازجعم
 .'"«نيملاعلا نم دحأ

 نأ كلذ ةلأسملا هذه يف ةرعاشألاو ةيضابإلا نيب براقتلا رهظي اذهبو

 هلا نأ ناركني الو اًئالطإ ىلاعت هللا ىلع بجاو ال أ دقتعي نيقيرفلا نم اك

 لوسلا كرت نأل هتمكح ىضتقمب كلذو تازجعملاب هلسر ديؤي هنمو هلضفب

 ازيثك نإ لب هاوعد قدص ىلإ نانئمطالا مدعو هبيذكت ىلإ يدؤي ةزجعم نودب

 كرت ول فيكف ةزجعملا روهظ مغر لطابلا ىلع رصيو دناعي نم سانلا نم
 .؟نيدناعملا اهب نودحتي تازجعم ريغب لسلا

 مهاتآ اميل الثم دومثف تازجعملا راهظإ مهلسر نم موقلا بلط دقلو

 تك ني ةياي تأت التم رتب اليك ام ٥ رحسلا م تآ مت » :اولاق حلاص
 ١٥٢٣. ٦١٥٤[. :ءارعشلا] ه 21 م

 فرتلا نم هلعل لب ئلكش ةلأسملا هذه يف فالخلا نأ ىفخي الو

 لئاسملا ثحب يف عتوتلا ببسب نوملسملا هيف عقو يذلا يركفلا

 اهل ةلص ال ةيرظن ةلأسم نوكت نأ ودعت ال ةيضقلا هذه تأ كلذ ةيئزجلا

 عيمجلا ماد ام ررض يأ اهيف فالتخالا ىلع بترتي الو داقتعالا لوصأب

 مهاوعد قدص ىلع ةلاد تازجعمب اوديأ مهتأ دقتعيو لسزلاب نمؤي

 .ماحفإ امتأ مهموصخل ةمحفمو

 ١٩٦. روتلا :مصألا ()



 لسزلا تافص

 :ماسقأ ةثالث ىلع اهدجي لسلا عيمج تافص يف رظانلا نإ

 . ةليحتسمو ةبجاوو .ةزئاج

 :ةزئاحلا تافتلا ١)

 زئارغو ةيوضع تاجاح مهل ارشب مهرابتعاب لسزلاب ةقلعتملا يهو
 قاوسألا يف يشميو برشيو لكأي ناسنإ لوسلا نأل كلذ اعابشإ بلطتت

 ىلإ امو حرفلاو ملألاو ضرملاو ةحصلا تالاح هيلع أرطتو ءاسنلا يتأيو
 امو ماَعْطلا بوكاي ال ادسج مَهَتلَعَج امو » :ىلاعت لاق سيساحألا نم كلذ
 رس س 2 م 7 مس م ىس مس ر ٥ ر س ِ ه

 ءاحلا لكأي لوتبلا ادنك يلام اولاتي» :لاقو ه .ءايبخلا « َنيلَح اوناك
 ٧[. :ناقرفلا] ... قارنكلا فيف ىََيَو

 تافص ىلع مهرهاوظ نيِتمدآ لسرلا نوكي نأ ةيهلإلا ةمكحلا تءاش دقف

 مهنم باطخلا لوبق سانلل نكمأ ام ةيرشبلا ةعيبطلل ةفلاخم تناك ول ذإ رشبلا

 ق اكو لق « :ىلاعت لاق نيتعيبظلا نيب رفانتلا لصحي كلذبو ةلوهسب
 ّ و ء۔۔ + ى ؟
 اككتم ءامَسلآ ت مهنع اًنَتَل َنيتيمظُم كوشنمي ةكيتتم ضرالا

- 

 ك ه <
 .[٥ه :ءارسإلا ؟ الوسر

 ٢ ) ١ ول ا ت افصل ١ ةبج :

 ةنامألاو غيلبتلاو قدصلا يهو تافص تس يف ءاملعلا اهرصح دقو

 .ةناطفلاو لقعلاو طبضلاو

 رابخألاو ماكحألا غيلبت يفو ةلاسرلا ىوعد يف قدصلا لمشيو :قدصلا -أ

 .لاوقألا عيمجو

 )١( قراشملا :يملاتلا رظنا ٢١٩.

  



 ١٩٢ 27 . ةنوزخملا فحتلا باتك
 1 ٦٩

 مهكاله ىلإ كلذ ىأ ولو هغيلبتب اورمأ ام لك لاصبإب نوكيو :غيلبتلا - ب
 .)ةيقت غيلبتلا كرت نيزؤجملا ةعيشلل افالخ

 يأ القحتي نأ نكمي ال هوتعملاو نونجملا ذإ ةيهيدب ةفص وهو :لقعلا ۔ج

 .ةلاسرلا ةمهم نع الضف ةيلوؤسم

 .وهس ىندأ نود ناقتإب هتر نع هغلبي ام ظفح وهو :طبضلا ۔د

 لوسزلل ةبجاو ةفصلا هذه تناكو ةهابنلا ةتشو ظقيتلا ىهو :ةناطفلا ۔ه

 نع هزجع نع الضف هيدناعمو هموصخ ليح هيلع يلطنت دق لقغملا نأل

 .مهيلع ةجحلا ةماقإ

 ."هنع يهنمب ستلتلا نم نطاوبلاو رهاوظلا ظفح يهو :ةنامألا ۔ و

 ىلع رئاغصلاو رئابكلا عانتماو ةمصعلا ةلأسم ىلإ ريشن لاجملا اذه يفو

 كلذ لك يف ءاملعلا لوق ىلإ ضرعتلا لبق اننكل اهدعبو ةوبنلا لبق ءايبنألا

 .احالطصاو ةغل ةمصعلا موهفم ركذن

 ةمصعلا

 :هنباو حون نع اّمذحتم ىلاعت لاق '”ةياقولاو عنملا يهف ةغللا يف اقأ

 هللا رمأ نم مويلا م ماَع ال َلاَق ءالآ ےم ىنمتي لبج لإ ئراتَس لا»
 ٢٣[. .دوه) ؛ريقَرَقُمْلا نم كاكف جوملا اممتنَب َلاَعَو ٌِحَر نم الإ

 دمحم دروأ دقو ."ةيصعملا ةعقاوم نم ةيامحلا يهف حالطصالا يف اتأو

 هلعفي فطل» وهو دحاو ىنعم لوح رودت ةمصعلل تافيرعت ةسمخ رصان يلع

 5،٦٦٢٠ ٢٢١. م ن رظنا )١(

 ٢٢١. لوقعلا راونأ قراشم :يملاشلا رظنا (؟)

 .«مصع» ةدام برعلا ناسل :روظنم نبا رظنا )٣(

 ٢٢١. روتلا :مصألا رظنا )٤(
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 اهنم ةيضابإلا فقوم وه امف ةيصعملا عوقو هنم عنمي ثيحب فلكملاب هلل

 ؟ةماع ةروهشملا ةيمالسإلا قرفلا رئاسو ةصاخ

 نم حئابقلا لعف نع لس لاو ءايبنألا نوهني ةيضابإلا نإف ةؤبنلا لبق امأ
 مهتأ بهذملاو» :شتفطا دمحما لوقي تاركنم نم امهنود امو قافنو كرش

 نأ نوري امك '»«...اهعم الو ةؤبنلا لبق ةريغلاب الو ةريبكلاب نوفصروي ال

 نأ ريغ نيسان وأ نيلفاغ الإ رئاغصلا وأ رئابكلا نم ائيش نوبكتري ال ءايبنألا
 ةيعمشلا ةلدألا رقوت مدعل رشسيتم ريغ رمأ كلذب عطقلا أ ىلإ ريشي يخامشلا
 زاوجلا تأ انيبم فقوملا سفن اضيأ ىملاشلا دروأ دقلو كلذ يف ةيعطقلا
 قيلألا وه عنملا نأل هاندمتعال ليلد حص ولو عوقولا ىلع اليلد سيل

 روهمج عفد يذلا وه كلذ يف يعطق صن توبث مدعو ")ميركلا مهبصنمب

 .ةوبنلا لبق ءايبنألا ىلع رئاغصلاو رئابكلا زيوجت ىلإ ةرعاشألاو "ةلزتعملا
 .'ثهزرخت يأ نود

 لبق اقالطإ ةمصعلا بوجوب اولاقف ةيمامإلا ةعيشلا كلذ يف فلاخو
 كلذ يف يوتسيو اهرئاغصو بونذلا رئابكب لصتي اميف اهدعبو ةوبنلا
 .'"وهشسلاو دمعلا

 )١( دازلا نايمه :شيتفطا ٤٦٠/١ ريسفتلا ريسيت هباتك رظناو ٥٨/١ م ن رظناو ١١/٦.

 .يخامشلا نع القن ١٠٠/١ بيترتلا ةيشاح :يشحملا :رظنا )٢(
 )٣٢( لوقعلا راونأ قراشم :يملاسلا رظنا ٦٦٢٤، ٢٢٥.

 نأ اتبثم ةؤبتلا لبق ةرقنملا رئاغصلاو رئابكلا رودص عنمف راجلا دبع يضاقلا كلذ يف فلاخ دقو )٤(
 فقوم صخي اميفو ٥ ينغملا هباتك رظنا اهدعب مهيلع زاج ام الإ ةثعبلا لبق مهيلع زوجي ال
 .كلذ مهنع ىور دقف ١٧٥ مالسإلا نيذلا لوصأ :رصان يلع دمحم رظنا ةلزتعملا روهمج

 )٥) نيدلا لوصأ :يدادغبلا الثم رظنا  0١٦٨جم يناعملا حور :يسولالا ٦} ٢٧٤/١٦.

 ادمع ال اوهس هلعاف نيشي ال اميم ةبتلا لبق ءايبنألا ىلع رئاغصلا زوج دقف ديفملا خيشلا الإ )٦(
 ١٧٥. يمالسإلا نيذلا لوصأ :رصان يلع دمحم رظنا
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 ىلع ةقفتم ةمألا نإف اهدعب امأ ةوبنلا لبق ءايبنألا ةمصع صخي اميف اذه

 نوزؤجي مهتأ ةعيشلا نع درو ام الإ "رئابكلا نم ائيش نوبكتري ال ءايبنألا نأ

 ةقرازألا ىلإ بسني ام وأ كالهلا فوخ دنع ةيقت كرشلا راهظإ نبتلا ىلع
 وأ "!اهدعب وأ ةوبنلا لبق امب كلذ دييقت نود ءايبنألا ىلع رئابكلا زيوجت نم

 رئاغصلاو رئابكلا نم ةمصعلا بوجو مدعب لوقلا نم ةلبانحلا نع ركذ ام

 عقو امك ليوأتلا يف أطخلا ليبس ىلع كلذ ناك اذإ ةوبنلا دعب اوهسو ادمع

 ."اهعاونأل اهنيعب ةرجش ىلع هلمحف لكألا نع يهلا لوأ امدنع ذه مدآل

 وأ قالطإلا ىلع زؤجم نيب ءاملعلاف مهنع رئاغصلا رودص صخي اميف اتأ

 .وهشلاب كلذ عوقو دتقم نيبو قالطإلا ىلع عنام

 ةؤبنلا دعب رئاغصلا نم ةمصعلا بوجو نوري ال ةرعاشألا روهمجف
 نيذلا ةيمامإلا ةعيشلل افالخ ")كلذ ىلع يعطق ليلد ال ذإ اوهس الو

 وهلا ليبق نم كلذ ناك ولو ءايبنألا نم اهلك رئاغصلا رودص اوزج
 .'»أنايستلاو أطخلاو

 0٢٦٢4 راونألا قراشم :يملاتلا 0٤٤ نيتلا لوصأ :نيروغبت ٢٥ فحتلا :عيبرلا وبأ :رظنا ()

 يضاقلا ٢٥٦\ داشرإلا ينيوجلا 0١٦7 0١٦٩ نيلا لوصأ يدادغبلا 0٢١٧ روتلا :عصألا

 ٢٧٩٦٥. ينغملا :رابجلا دبع

 راتجلا دبع ىضاقلا ضراع دقو (ةعيشلا نع القن) ٢٢٤ لوقعلا راونأ قراشم :ىملاشلا رظنا ()

 نإف لتقلاب دده ولو لاوحألا نم لاح يأ ىف لوسزلل زوجت ال ةيقتلا نأ ائتبم يأرلا اذه

 ٨٤٥. ينغملا باتك رظنا ءادألاو ربصلا هبجاو

 )٣( ةيمالسالا بهاذملا خيرات :ةرهز وبأ رظنا ٧٤ يناعملا حور :يسولألا رظناو مج٢٢٤/١٦.

 تالاؤسلا هباتك رظنا ةيرفصلا ىلإ لوقلا اذه بسني يفوتلا امنيب ٦٥.

 )٤( يمالسإلا نيذلا لوصأ :رصان يلع دمحم رظنا ١٧٦.

 نع القن) ١٧٥ يمالسإلا نيذلا لوصأ :رصان ىلع دمحم رظناو ٣٥٧ داشرإلا :ينيوجلا رظنا )٥(
 نيب زيمي ملو اهلك بونذلا نم نوموصعم مهتأ ىلإ بهذ دقف يدادغبلا امأ (ةرعاشألا رثكأ

 ١٦٧. نيدلا لوصأ هباتك رظنا رئاغصلاو رئابكلا

 )٦( يمالسإلا نيذلا لوصأ :رصان يلع دمحم رظنا ١٧٥.
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 سيسخ ريغ ناك ام الإ رئاغصلا نم ءايبنألا ىلع اوزؤجي ملف ةلزتعملا امنأ

 ريغ هلعاف تفختسي ال يذلا ريغصلا نإ» :رابجلا دبع ىضاقلا لوقي رقنم ريغو

 هللا ةيالو نم هجورخ يف رثؤي ال هتأل لفاوتلا نم لالقإلا ةلزنمب هنأل هب تعم

 ال لفاونلا نم مهلالقإ أ ملع اذإف رقنت هسفن يف ةفص هل الو هتوادعو هناحبس

 .'»«رئاغصلا نم لحملا اذه لح اميف لوقلا كلذكف رني

 نكمي اتم لسرلل اهيزنت فقوملا سفن نوتبتي امامت ةلزتعملاك ةيضابإلاو
 يتلا ةيلاعلا مهتناكم ىلع ةظفاحمو مهب ءادتقالاو مهعاتتا نع سانلا دصي نأ

 دعب نوموصعم مهتأ بهذملاو» :ىملاشلا لوقي سانلا رئاس نع اهب اوزيمت

 ىلع ةلدألا نم مقت امل اضيأ رئاغصلا سيسخ نمو اقلطم رئابكلا نم ةوبنلا

 .'”«مهيلع لحي ال ام ةلاحتسا ىلعو مهل بجي ام بوجو

 نولعفي ءايبنألا ٥أب حرصي فلخي نب ناميلس عيبلا ابأ نأ ظحالملاو

 ةيضق ىلإ رشي ملو نيبنذم الو نيصاع كلذب نومسي ال مهتأ ريغ رئاغصلا
 نأ تبثي نيروغبت هذيملت امنيب '"ريفنتلاو ةسخلا ةلأسم ىلإ الو دمعلا وأ وهلا

 :ن مدآ نأش يف ىلاعت هلوقب الدتسم وهسو ةلفغ نع تناك امإ رئاغصلا هذه
 ٥ ّ . رح ح ' و< ديإ هم م ۔ے۔

 ؛ 'يتالتلا ورمع كلذ ىلع هعبات دقو .'![٦ه:هطز امزع هل دجن ملو ىنف »

 .'_»اوهس رئاغصلا باكترا لجأل ناك امتإ هئايبنأل هللا باتع نأ انيبم

 (١) ينغملا :راجلا دبع يضاقلا ٣٠٩/١٥ م ن رظناو ه٦٢٧٩/١، ٢٨٠.

 )٢( :لوقعلا راونأ قراشم :يملاسلا ٢٢٤.

 .طوطخملا اذه نم ٢٥ فحتلا :فلخي نب رظنا )٣(
 (٤) نيلا لوصأ :نيروغبت رظنا ٤٤.

 ىلإ رفاس .رشع يناقلا نرقلا يف ةبرج ةّيضابإ ءاملع نم .يتالتلا ناضمر نب ورمع وه )٥)

 ةنس يوت .رهزألاب ةيعوطت اسورد يقلي ناكو نولوطب ةيضابإلا ةسردمب ةساردلل ةرهاقلا
 دعبلا :يريبعجلا رظنا ۔ خ «ةينوتلا ةموظنملا ىلع ةينوميملا يلآللا» هفيلآت نم .ها
 ١٢٠. :ةيضابإلا ةديقعلل يراضحلا

 ۔ نم ءاملعلا ضعب نع يبعصملا هاور امل افالخ اذه ١٥٩. نيتملا ةبخن :يتاللا ورمع رظنا (٦١)
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 ه

 ال نكل رئاغصلا باكترا ءايبنألا ىلع زوجي ةيضابإلا نم مصألا نأ امك

 نع ائدحتم لوقي وهف ليوأتلا يف أطخلا هجو ىلع امتإو وهلا ةيواز نم

 لتقلا ةهج نم ال ليوأتلا يف هئطخ ةهج نم ةريغص هنم تعقوف» :ذال ىسوم
 يف هئطخ ةهج نم باتو ىسوم رفغتسا دقو ،ارفاك ناك لوتقملا نأل
 .'”«ليوأتلا

 لعجف هللا مهافطصا دق سانأ ءايبنألا ٥أ ىري ةيضقلا يف لقأنملاو

 مداع حّمطضآ هللأ نإ » :ىلاعت لاق لئاذزلا لك نم ةصلاخو ةتقن ةرهاط مهسوفن
 7 مص س هے ےم ےم 7 ح ] س

 هللا » :لاقو ٢٢( :نارمع لآ] 4 َيمَكَعَلا َلَع ةرمع لاَءَو عيهرتبإ َلاَءَو اكو

 اونوكي مل ولو ٧٠! .جحلا ؟ںياتلآ ےرمر السر ةيكملا ےم ىفط
 تافرصتلا لك يف سانلل ةودق مهرابتعا حص ام ثئابخلا نع نيموصعم

 ناكل ةحيبقلا لاصخلا نم ةلصخب افصتم مهنم دحاولا ناك ول لب لامعألاو

 أطخلا امأ ةبجاو لسلا ةعاط نأ ىلع ءانب تاركنملا لعفب نيرومأم سانلا

 نإ كدخا ال ابر » :نآرقلا يف ءاج دقو ناتيرشب ناتعيبط امهف نايسنلاو

 ءايبنألا نأ ىلع عطاق يعمس ليلد يأ دجن الو ٢٨٦( .ةرقبلال 4 ًاتأكطتأ وأ ايت

 ةيلوؤسم ناسنإلا لمحي مل هلضفو هتمحرب ىلاعت هللاو كلذ نم نوموصعم

 .هتدارإ قاطن نع ةجراخلاو ةيوفعلا هلامعأ

 ولع ىلإ هدرمف اهيف اوعقو ءاطخأ ببسب لسرلل باتع نم درو ام امأ

 امأ كلذ ناكل لاعفألا سفن مهريغ نم تردص ولو مهماقم عافتراو مهتبترم

 تائتس راربألا تانسح أ كلذ خيبوت وأ مول يأ هيلع بترتي ال اتداع

 اذهو هللا يهنب هل سيلبإ ريكذت مغر ةرجشلا نم لكأ الثم مدآف ادمع تناك رئاغصلا كلت نأ ۔
 ٤٩. نيروغبت ىلع ةيشاح هباتك رظنا دمعلا ىلع ليلد

 ىلع يواصلا رظناو ١٠٩ و ١٠٨/٢ ليوأتلا نساحم :يمساقلا رظنا و٩١٢ روتلا :ةصالا ()

 ٤٣/١. ريسفتلا :يفستلا رظناو ٥٦/٣ نيلالجلا
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 ءايبنألا ةئطخت نع ءاملعلا ضعب هنت مهفن قلطنملا اذه نمو "نيبرقملا

 باب نم وأ ""ىلوألا فالخ باب نم وه امتإ مهنم ردص ام لك نوربتعي
 دقف ةالصلا يف وهلا ةلأسم يف ثدح امك عيرشتلا ضرغل أطخلا ىلإ دصقلا

 ةالصلا يف وهسلا دنع ةالصلا حالصإ ةيفيك سانلا ميلعت دارأ هللا أب ترتف

 نأ زوجي ال ةيعيرشتلا ماكحألا نإف الإو "ةي دمحم نبتلا اطخ قيرط نعو

 يبنلا نأ ىلع عرشلا يف تلا ىلإ يدؤي كلذ نأل نايستلا وأ أطخلا اهيف عقي

 ءادتقالاب نيرومأم مهنوكل ارظن أطخلاب ساتلا مازلإ هيلع بترتي أطخأ اذإ

 حلصي ام ناعرسف أطخأ اذإ لوسزلا نأ ىري نم لوق ىلع الإ مهللا مهئايبنأب

 6٧ سانلا نم دحأ يأ هب يدتقي نأ لبق هؤطخ

 نم ءيش اهيف هيلع أرطي نأ نكمي ال ةيبيغلا رابخألا عيمجل ةبسنلاب كلذك

 نايسنلا وأ أطخلا ىلع بترتي دقو ةساسحو ةقيقد لئاسم اهنأل نايسنلا وأ طخلا

 :ىلاعت هلوق امأو اهلوبق ىف ددرتلاو ءايبنألا رابخأب بيذكتلاك ةريثك رطاخم اهيف

 ام نسحأ نإف ٠٠٠( :ةتبلا 4 اهلتم وآ هني ريَي تأت اًهين زآ ةَياء ني خنت ام
 ."هللا اهملعي ةمكحل ةيآلا لازنإ ليجأتو ريخأتلا وه ءاسنإلا يف ليق

 )١( :يناعملا حور :يسولألا رظنا مج0٦ ٢٧٤/١٦ نيلالجلا ىلع يواصلا ريسفت رظناو ٥٦/٢.

 )٢( يفستلا ريسفت رظنا ٤٣/١ دازلا نايمه :شيتفطا رظناو دنقرمس خياشم نع القن ٤٦٠/١.

 )٢( ةؤلؤللا حرش : :يخامشلا مساق رظنا  0١٧٢نيلالجلا ىلع يواصلا رظناو ٥٦/٢.

 ًقَح رس هل دوكي نأ يل اام » :ىلاعت هلوق ريسفت ىلع ابيقعت شيفطا دمحما لاق )٤(

 ٦٧ ٦٨[ :لافنألاا 4يظَع ّگاَدَع معأ اميف د مُكَسَمَل تب كحك هللأ رم س ثتكالوآ .. .ضرألا ف كخم
 ىلإ اوعجريف هللا مهربخأ اوثطخأ نإ مهتأ الإ نودهتجي ءايبنألا أ ىلع ليلد ةيآلاو :لاق
 ةدوف ميحرلا دبع نم الك نأ ةظحالملاب ريدجلاو ٤١٢/٤. ريسفتلا ريسيت :شيفطا .باوصلا
 ىلإ هيبنتلاو ةراشإلا نود نبتلا ىلع نايستلا وأ أطخلا زيوجت ىلإ بهذي نادمح دوادو
 ٤٣. :«ثاحبأ» نادمح دواد 0١٦٩ نآرقلا يناعم :ةدوف ميحرلا دبع رظنا روكذملا ديقلا

 )٥( يبطرقلا رظنا ٣: نآرقلا ماكحأل عماجلا ٦٨/٦.
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 ىلع موقي امم اينذلا نوؤشو ةايحلا بيلاسأب ةقلعتملا رومألا ةيقب

 يحولاب هل ةلص ال غئاس رمأ كلذ يف اطخلا نإف يأرلاو تاربخلاو براجتلا

 ناكم رايتخا ةيضق يف ةي هللا لوسر رذنملا نب بابحلا لأس دقف هتيسدقو

 هللا هكلزنأ لزنمأ لزنملا اذه تيأرأ هللا لوسر اي» :لاقف ردب ةعقاو يف لوزتلا

 باجأف «؟ةديكملاو برحلاو يألا وه وأ هنع رخأتن الو همقتن نأ انل سيل
 يألا ىلع ةعرفتم يه لب ةيعيرشت تسيل ةلأسملا أ ديفي امب ةلي لوسزلا

 رمأ حلصألاو بسنألا وه بابحلا يأر نأ ةلي هل نيبت امل كاذلو ةربخلاو
 ."بابحلا ةطخل اذيفنت ناكملا كلذ نم ليحزلاب

 ام نأ ىلع ةحضاو ةلالد لدي ام ثداوحلا نم اهريغو ةثداحلا هذه ىفف

 ساسأ ىلع مئاقلا داهتجالا هتأل نايسنلاو أطخلل لباق يحولاب هل ةقالع ال

 .ةيصخشلا ةرظنلاو ةربخلا

 :نيمسق ىلإ يبلا لامعأ مسقي رابجلا دبع يضاقلا دجن لاجملا اذه يفو

 .نايسنلاو أطخلا هيف زوجي ال مسقلا اذهو :هللا نع هيف يدؤي ام -

 .'”نايستلاو أطخلا زوجي هيفو :هللا نع هيف يتؤي ال ام ۔

 يبنلا نم ملعأ يبنلا ريغ نوكي نأ يفولا عنم مهفن ساسألا اذه ىلعو

 دقلو بورحلا دياكمك يأرلاو رظنلا رومأ يف كلذ هزيوجتو نيلا رومأ يف
 اهب رومأملا ىروشلا تأب ٦٥٩[ :نارمع لآ] 4 1 ف مهَرواَسَو % :ىلاعت هلوق رشف

 يتلا ةايحلا اياضق نم كلذ هبشأ امو برحلا لئاسم يف ةروصحم ةيآلا يف

 .'"ةربخو ارظن بلطتت

 )١( جم ةيوبنلا ةريسلا :ماشه نبا رظنا 0١ ١٩٢/٢.

 )٢( ينغملا هباتك رظنا ٢٨٦٦٥.

 )٢( :تالاؤتلا هباتك رظنا ٦٦ ليوأتلا نساحم :يمساقلا رظناو ٣٠٣٩/٨ دمحم ديس .د رظناو
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 :ةليحتسملا تافصلا ٢(

 ايبغ وأ انونجم وأ ائئاخ وأ اباك نوكي نأ زوجي ال لوس زلا أ بير ال

 لعجت يتلاو ةلاسرلا ةيسدق يف حدقت يتلا ةميمذلا تافصلا نم كلذ ىلإ امو

 .هتوعدب نوثرتكي الو هنع نوضرعي سانلا

 ١ ط اهدعب ام ة ٢٣٧ :رصعلا اذه ىف هيلإ انتجاح ىدمو داهتجالا :يناتسناغفألا اناوت ىسوم =
 تافالتخا دروأو هثطخو لوس لا داهتجا ةلأسم يف مالكلا لصف دقف ١٩٧٢. ةرهاقلا

 .مهججحو نييلوصألا



 ة ء اربل او هي ٦ثول ١

 ديهمت

 ةقرف مهأ ةيضابإلا نأ ىري ةيمالسإلا ةفاقتلا يف ثحبملا اذهل سرالا نإ

 افيرعت هبناوج عيمج ثيح نم اَعلاب امامتها عوضوملا اذهب تمتها ةيمالسإ

 .اًقيبطتو الالدتساو امعيرفتو اميسقتو اليصفتو

 الإ نوكي ال هزرحو نيذلا ظفح نوربتعي ةيضابإلا نأ ركذلاب ريدجلاو

 :ةعبرأ لعفب

 .ريخ هنم ملع نم ةيالو _ أ

 .رش هنم ملع نمم ةءارب ۔ ب

 .ملعت ىتح هلاح تلهج نم نع فوقولا ۔ ج

 .")ىصاعملا كرت - د

 اباتك دجي املق سرالا نإف ةيضابإلا دنع ثحبملا اذه ةيمهأل ارظنو

 لب ةيلامجإ ةفصب ولو عوضوملا اذه ىلإ ضرعتي ال نيذلا لوصأ بتك نم
 عسي ال يذلا قيضملا ضرفلا نم ةءاربلاو ةيالولا دعي نم مهئاملع نم

 رصتقا دقو) ٢٠٥ تالاؤتلا :يفولا ١٠٥/٢.، نيلا ملاعم :ينيملا :لاثملا ليبس ىلع رظنا ()

 ٩٨ عضولا ةيشاح :يشحملا ،(رش هنم ملع نميم ةءاربلاو ريخ هنم ملع نم ةيالو ركذ ىلع

 ٥. ٤عيمج نبا ةديقع (يصاعملا كرت ركذي ملو)



 ةساردلا مسق ..ع ٢٠٢
13 

 ءيش ىلإ ةجاح يف ةلأسملا نإف كلذك رمألا ناك اذإو "نيع ةفرط هلهج

 .ليلحتلا نم

 ىلع ةيعرش ةلدأ نم لهو ؟ةءاربلاو ةيالولا نم لك ةقيقح الوأ يه امف

 امو ثحبملا اذه يف ةيضابإلا اهيلع زكر يتلا بناوجلا يه امو ؟امهبوجو

 .كلذ جئاتنو نيلصألا نيذهل مهقيبطت ىدم وه

 )١( يلي ام رظنا ص١٩٩.



 ه ٢٠٢ ةنوزخملا فحتلا باتك

 ١ ١ .ص .ل -٠. )١['٨, .كل ١ . ٢. !ل ١

 ةءاربلاو ةيالولاب فيرعتلا

 ةيالولا موهفم ۔١

 رثكأ حتفت ءارفلا لاق اهحتفب ةيالوو واولا رسكب ةيالو يلي يلو :ةغل أ

 ةلالذلل رسكلاب ةيالولا لمعتست ام ابلاغو اهرسك زوجيو ةرصتلا اهب ديرأ اذإ
 ."ةرامإلا ىلع

 مامتهالاو رصتلاو رمألاب ريغلل مايقلاو برقلا ىنعمب ةملكلا لصأو

 امئاقو هل ابرَقُم ناك اذإ نالفل لاوم نالف :لاقي لاصتالاو ظفحلاو حلاصملاب

 .""لاصتالا عضاوم يف هب الصتمو هتبيغل اًّمفاحو هحلاصمب اممتهمو هرمأب

 نالف سلج لاقيو .'هحلاصمب مامتهالاو هرمأب مايقلا ميتيلا رمأ ةيالوو

 تقبأ امف اهلهأب ضئارفلا اوقحلأ» :ةت هلوق هنمو يبرقب يأ ينيلي امم
 ."هتيملا ىلإ لجر برقأل يأ «ركذ لجر ىلوألف ضئارفلا

 ةعانصلا سنج نم ناك ام لكو لمعلاو ةعانصلا نم اسنج اضعب مهضعب موقلا يلوت يف نأل ()

 نبا :رظناو «يلو» سورعلا جات :يديبزلا ىضترم دمحم عجار .روسكم وهف ةطايخلاك

 ` .اًضيأ «يلو» ةدام برعلا ناسل :روظنم

 .م ن رظنا )٢(

 )٣( لوقعلا راونأ قراشم :يملاتلا رظنا ٣٣٨.& لومأملا ةياغ :يشاظبلا ١٠٥/١.

 ٤٥/١. مالسإلا دعاوق :يلاطيجلا رظنا (؛)

 ٨/٦٢. نيبلاطلا جهنم :يصقلا رظنا (ه)

 م ٥، ٧} 5٩ ١٥ ضئارف خ :ثيدحلاو ديحوتلا ةعومجم نم ٦٥٥/١٥ ةلاسرلا :ةميمت نبا رظنا )٦(

 ۔٨٢ ضئارف ىد ۔ ٨ ضئارف ت ۔ ٢ ٣ ضئارف
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 نم وهو فيلحلا وه ىلوملاو (٨قيدضصلاو تحملاو رصانلا وه ێلولاو

 .'""كتعنمب عنتماو كزعب عف كيلإ مضنا

 ةرصتلا ,ه ةغللا , ےف ةيالولا ,يناعم صخأ تناك اذإ :احالطصا ۔ ب
 يه يف يىعم صح ء :

 ورمع عمج دقلو )٢( ينعملا اذه نع فلتخي ال يعرشلا اهانعم نإف برقلاو

 :يلي اميف اهزجون ةيالولل ةيعرش تافيرعت ةعبس يمانلا ةفيلخ

 .نيملسملل رافغتسالاو محرلا باجيإ ىه -

 .ناسللاب ءانتلاو نانجلاب ولا يه ۔

 .ةينيلا ةاخاؤملاو ةدوملا يه -

 .رافغتسالاو ةدوملا يه

 .ةرخآلاو اينذلا يف هسفنل هتحي ام ملسملا هيخأل ملسملا ةبحم يه -

 . هتعاطل عيطم ىلإ حراوجلاو بلقلاب ليملا يه

 ."هدو داقتعاو لولا قحب مايقلا يلوت يه

 عمجلابو رخآ ائيح لماكتتو ائايحأ هباشتت تافيرعتلا هذه نأ ظحالملاو

 نسحو هتاخاؤمو هتدومو نمؤملل بلقلا يف ةبحملا يه ةيالولا نأ كردن اهنيب

 هل ءاعتلاو هل رافغتسالاو هيلع مخرتلا نالعإو ناسنلاب هيلع ءانتلاو هب نلا

 ")نيلاب هئافوب ملعلا دعب كلذو قحلا يف هترصانمو ىرخألاو اينّذلا يف ريخلاب

 (١) «يلو» سورعلا جات :يديبزلا ىضترم دمحم رظنا .

 )٢( .«ىلو» ةدام برعلا ناسل :روظنم نبا رظنا

 ١٠٥/١. لومأملا ةياغ :ىشاظبلا ٢٣٦. .: .. ثييفطا دمحما نع القن) يملاسلا رظنا ()
 ٢٣٢ ٣٣٢٣. ةحورطألا :يمالا :رظنا ()

 يئاظطسرفلا ٥ :فحتلا :فلخي نب :ينوانجلا :ةيالولا فيرعت يف رظنا ( ١
 :ىخامشلا ٥٧١. مالسإلا دعا ٦. .اجلا :رقعج نبا ٣. :ديحرتلا لناس۔:
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 ةيالولا» :لاقف ةدحاو ةلمج يف يناعملا هذه لك '«ينيمتلا رصتخا دقلو

 ىلإ حراوجلاو بلقلاب ليملاو ناسآلاب ركذلاو نانجلاب حلا اهتقيقحو
 . (٢) «هتع اطل عيطم

 ٢) ةءاربلا موهضم :

 ىنعمب وأ دعابتو هزنتو صلخت ىنعمب أربي ئرب ردصم ةءاربلا :ةغل أ
 و هس ے م مس | محم س

 رذع يأ [١.ةبوتلاا هلوسرو هللآ نم ةءارب » :ىلاعت هلوق هنمو رذنأو رذعأ

 لثمف ضفرف لمعلا ىلإ انث ةريره ابأ باطخلا نبا رمع اعد دقلو راذنإو
 ءارب هنم انأو ءيرب يتنم فسوي نإ :ةريره وبأ باجأف ةين فسويب رمع هل

 ةوادعلا ةءارب كلذب دري ملو هب ساقأ وأ مكحلا يف هيواسأ نأ نع ديعب يأ

 نع ديعبلا لطابلا نع يحنتملا حئابقلا نم يصفتملا وه يربلاو ضغبلاو

 .'")مهتلا

 ضارعإلاو ناسنلاب متشلاو بلقلاب ةوادعلا داقتعا يه :احالطصا ۔ ب

 رفكلاب هتيمستو هنع ناميإلا يفن يضتقي كلذو .'؛هنايصعل صاع نع

 ةبوقعلاو طخشلاو بضغلاو ةنعللل هقاقحتسا ةفرعمو هل رافغتسالا ميرحتو

 رافغتسالا ميرحتو رفكلاب ةيمستلاو ناميإلا يفن ةءاربلاو» :رفعج نبا لوقي

 ةيشاح يبعصملا 0١٠٦ عضولا ةيشاح :يشحملا ٤٨، ٦٤، ٨٢. 0٨٤ :ديحوتلا ةديقع حرش -=

 ٨/٦. نيبلاطلا جهنم :يصقلا ٧ :يلربوك ةلئسأ ىلع ضويب ةبوجأ 0٣٩ :نيروغبت

 دلؤ رئازجلاب ةيضابإلا ءاهقف نم :نيلا ءايض ،ينيمتلا يبعصملا ميهاربإ نب زيزعلا دبع وه ()
 «ليتلا باتك هب لخأ ام ليمكت» ط «ليلا» هفيناصت نم ه٣٢٢٦١ ةنس يقوتو ه٣٣١ ةنس

 .(م٩٧٩١ توريب ط) ١٢/٤ مالعإلا :يلكرزلا رظنا .نيدلا لوصأ يف وهو ط «نيلا ملاعم» ط

 قراشملا باتك يف هتأ ريغ ٥١؟ راونألا ةجهب :يملاسلا رظناو ١١٥/٢، نيلا ملاعم :ينيمقلا (؟)

 ٣٣٨. قراشملا رظنا ضعبل مهضعب دابعلا ةيالوب ضاخ فيرعتلا اذه ثأ ىلإ ريشي

 .«ئرب» ةدام برعلا ناسل :روظنم نبا :رظنا )٣(

 )٤( نيلا ملاعم :ينيمقلا :رظنا  0١٢٥/٢راونألا ةجهب :يملاسلا ١٥٢.
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 نمل ةبوقعلاو ضغبلاو طخ شلاو بضغلاو ةنعللا باجيتساب هل ةفرعملاو

 . '_»«منهج ران ىف كلذ قحتسا

 امل ةءاربلا ظفلل يوغللا لصألا ىلع ةينبم يناعملا هذه نأ ىفخي الو

 يناعمل هضرع دعب شێتفطا دمحما لوقي صلختلاو دعبلا ىلع زيكرت نم اهيف

 .'""«ةيعرششلا ةءاربلا ىبت كلذو» ةغللا ىف ةءاربلا

 رثكأ وأ ابناج لوانتي دق "ةءاربلا فيرعت ىف ليق ام لك نأ ظحالملاو

 دقو اهنيب اميف لماكتلاب اهيلع مكحن نأ نكمي اهنيب عمجلابو انركذ امم

 :تافيرعت ةعبرأ ىف يمانلا ةفيلخ ورمع اهصخل

 .رفاكلل ةنعلو متشلا باجيإ يه -

 .ةوادعلاو ةذبانملا يه

 .ناسللاب متشلاو بلقلاب ضغبلا يه

 .ا‘هضغب داقتعاو هثدحو ودعلا نم يربتلا يه -

__ 

 دعاوق :يلاطيجلا ا(يمرضحلا بقيأ نب لئاو نع القن) 5١٠٥/١ ١٠٦ عماجلا :رفعج نبا ()
 نبا 0٢٩٤ ةؤلؤللا حرش :يخامششلا مساق ٠٦ عضولا ةيشاح :يشحملا ٨١ :مالسإلا
 ١٤٤. :ةلجم تافيلخ ديحوتلا ةعومجم نم ٦٥ ص ٥ ةلاسرلا :ةميمت

 .شيفطا دمحما نع القن ٢٤٤٠ قراشملا :يملاسلا )٢(
 .ديحوتلا لئاسم يئاظسرفلا 0٤ ةسوفن ةديقع :ينوانجلا ٥٥ :فحتلا :فلخي نب :الثم رظنا )٣(
 فيرعت وه ثلاقلا فيرعتلا نا ظحالملاو 0٢٣٣ ٣٤ ةحورطألا :يمانلا ةفيلخ ورمع رظنا )٤(

 .ه ص فحتلا يف فلخي نيا
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 :ز ا۔: ث }' ..._ ... - :
 هس رمح" ث ۔ م

 ةءاربلاو ةيالولا مكح

 امهمكح ۔١

 ناميإلا نم ةءاربلاو ةيالولا نأ ملعا» :فلخي نب ناميلس عيبلا وبأ لوقي

 ."٨«دابعلا ىلع ناتضيرف امهو اهكرت الو اهلهج عسي ال قيضملا

 ىفن نم الإ ادحوم نوكي الو» :ةءاربلا مكح تابثإ يف ةميمت نبا لوقيو

 )٢(. «هلعف نممو هنم ًاربتو كرشلا

 ةءاربلاو ةيالولا نم نيملاعلا نيذه فقوم نيبتن نيلوقلا نيذه لالخ نمو

 نم امهرابتعا ةجرد ىلإ امهتلزنم نم عفرلاو امهبوجو ىلع امهقافتاو

 نيكرشملا نم ةءاربلا نإ لب اهكرت الو اهلهج عسي ال يتلا ةقيضملا ضوزفلا
 .ديحوتلا تامزلتسم نم ىه

 ةضيرف ىلع ةيمالسإلا ةمألا ءاملع نيب لصاح قافتالا نأ ركذلاب ريدجلاو

 ىلإ ةيضابإلا نأ وه مهريغو ةيضابإلا نيب قرفلا نأ ريغ ةءاربلاو ةيالولا
 صاخشألا ةيالو اوفاضأ ةلمجلا ةءاربو ةلمجلا ةيالو بوجوب لوقلا بناج

 عماجلا :رفعج نبا ،تانايذلا :يخام لا رماع :رظناو ٤. :ةنوزخملا فحتلا :فلخي نب )١(

 ٢!/١٦٢. نيبلاطلا جهنم :يصقلا ١ 01٨٤

 دمحم لوقي ةسداسلا ةلاسرلا يفو ٥٢ :ىلوألا ةلاسلا ديحوتلا ةعومجم :ةميمت نبا ()

 ...نيطايشلا اورهاظ نيذلا هءادعأ تحي وهو هللا ةبحم لجر يعي فيكو باولا دبع

 ةعومجم) ،ناميإلا لوصأ نم ميظع لصأ هللا يف ضغبلاو هللا يف بحلا نإف ةلمجلابو

 ١٥٩(. :ديحوتلا
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- 

 اهداسفو لامعألا حالص ىلع ءانب اهبوجوب اومكحو "صاخشألا ةءاربو

 ديحوتلا ساسأ ىلع ةلمجلا ةءاربو ةلمجلا ةيالو ىلع نورخآلا رصتقا امنيب

 .كرشلا وأ

 اهبوجو تقو ٢(

 ةعراسملا بوجو ىلإ "ينوانجلاو ("ف_لاخي نبا نم لك بهذ دقل

 .فيلكتلا لاح يف غولبلا لؤأ عم بجي اممم امهادعو ةءاربلا وأ ةيالولاب

 رخأ نم رفكب مكحف ةءاربلاو ةيالولا نيب قرف دقف يخام شلا مساق اقأ

 افالخ م)اهتوبث دعب اهلمهأو اهعيض نم ىلع ريكتلا ددشو اهبوجو دعب ةيالولا
 .'اهتيضرف يف ةعسوتلاب لوقلا حجر يتلا ةءاربلل

 ريخأتلا عنم ىلإ نابهذي شێفطا دممحماو 6"عيمج نبا نم الك نأ امك

 ادل تلا اهتأَي » :ىلاعت هلوقل ريخأتلا زوجي ال هتأ حيحصلاو :شفطا لوقي
 ."ةيآلا 4 ثتمُمْلَا لماج

  

 ضوێب ةبوجأ 0١٠١١ تالاؤشتلا :يفوتلا ٤٥/١} ٦٧} 0٦٨ :مالسإلا دعاوق :يلاطيجلا :رظنا )١(
 .صاخشألا ةيالوو ةلمجلا ةيالو نيب قرفلل ةبسنلابو ٨ :يلربوك ةلئسأ ىلع ميهاربإ

 (٢) عت رظنا ٨١٤.

 )٢( :عضولا ينوانجلا رظنا ٣٢.
 )٤( :يخامشلا مساق رظنا ٢٣٧.

 )٥) م ن رظنا ٢٤٠.

 نم مجرت نمالا نرقلا يف ةبرج ةريزج ةيضابإ ءاملع نم صفح وبأ :عيمج نب ورمع وه )٦(
 دنع نيذلا لوصا بتك مهأ نم عت يتلا ديحوتلا ةديقع» باتك ةيبرعلا ىلإ ةيربربلا
 . ٩٩) توريب ٤ ط) ٥ مالعألا :يلكرزلا رظنا .ه ٠٥ يلاوح يقوت .ةيضابإلا

 )٧( عرفلاو لصالا لماش :شێتفطا ٥٨١.



 ج ٢٠٩ ةنوزخملا فحتلا باتك

 اهبوجو ةلدأ ٢

 :ميركلا نآرقلا نم - ١

 درو ام اهنم اهل ةبجوم ةريثك تايآ تءاج دقف ةيالولا ضخي اميف اقأ
 الإ مهناميإ متي ال يتلا ةمزاللا مهتافصل ادادعتو نينمؤملا حدم ةغيص يف

 تروشأب ضعب هآيلزآ ممضنب ثتمَوَمَلاَو توثمَوُمَلاو » :ىلاعت هلوق يف امك اهب
 م م 2 م ء 4 آ 7 ۔٨۔ 2 مه ر ۔ ,س.۔۔ . رمم

 ر : : و ٢ ل ١ :7 ةلَصل ١ ۔روُمَقَو ر ملا نع نوهنيو يفوُرعَملاي

 8 ےم ے كيم ۔وررس ہ۔ س وس ور ے٫د
 انتلف ٧١] : ةبوتلا] 4 يكح زيزع هذلا نإ هل ١ مهنكس كيلأ 7 وُسَرَو دالا

 ءاتيإو ةالصلا ةماقإو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا عم ةيالولا تركذ

 .بوجولا وهو مكحلا سفن تقحتسا هلوسرو هللا ةعاطو ةاكزلا

 ىلإ ةوعد ةروص ىف درو ام اًضيأ ةيالولا بوجو ىلع ةلادلا تايآلا نمو

 هللا بزح نم ءادنلا اذهل نيبيجتسملا رابتعاو نينمؤملاو هلوسرو هللا ةيالو

 وميم دنلا اونماء لأو هلوشو هأ مُكَملَر امي » :ىلاعت هلوق يف امك نيبلاغلا
- 

4 

 هلأ برح نإف أونَماَء يزلاو ,هلوسرو هنلا لوني نمو © توعد مهو ةؤكَلا َتوتَوُيو ًةزَلَصلا ً . . سرس > صم وو ےس مر س ح ,2 م س ح 7 ,4 م يعد هم ٥ 2, 2 ٠ و۔,۔ ۔ .< 2 كا 2 ررم م صم ص

 :ةدئاملا] » توللَعلاُُه ٥٥. ٥٦[.

 هنرقو نينمؤملل رافغتسالا ىلإ ةق لوسلا ميركلا نآرقلا اعد امك

 رافغتسالا نأل ةيالولا بوجو ىلع ةلالد كلذ يفو ةێنادحولا ةفرعم بوجوب

 بنمؤتنلر كلدل رقتساو هآ الإ هك آل هلَتآرتكعات» :ىلاعت لاق ةيالولا ةرمل
 .')م٩ .دقحم] « ركنتم َمُكَحَلَمَتم ُمَكَمَي هو مملا

 ءايبنألا تاقيبطت نم جذامن انل ركذ دق هللا نإف ةءاربلاب قعتي اميف امأو

 ودع هنأ هل نيبت امل هيبأ نم أزبت دق انن ميهاربإ نأ درو ام اهنم اهل نيقباشلا

 حآ. غش _- .ي ۔ ى ل ۔ . ۔۔, ,< ع 7 تراك امَو» :ىلاعت لاق هلل
 اهدعو ةدوم نع الإ هيبال ريهرتإ رافغتَشا

 )١( لوقعلا راونأ قراشم :يملاتلا رظنا ٣٣٩.
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 .:تن

 ؟ 7 2ہ 4 2

 امك .[6"٤:ةبوتلا] « ميلح ل عير د هنم ات هلل رع هنأ ردأ ىن املف ها

 اورهاجو مهموق نم اوؤ زبت نيح هعم نمآ نمو ميهاربإ هيبن هللا حدم

 :كل تاعدَت دق : :لاقف هعابتأو ني دمحمل ةنسح ةودق كلذ 7 مهتوادعب

 ب وو۔۔ ,س 4 ح ؟

 َدوُدُبَعَت اممو مكنم اؤ اؤيَرُب ات مهل اولاق ةي دهعم تلات بهت ف ةنسح ءوس
 ر

 ت - آ 2<آا و بو ات ادو 7 ي م ُ .ع 4 1 4

 4 ناي اونم ةت يح ١ دبا اسمنلاو ودعل ١ ح مرك ر هللآ نود نم

 .[: :ةنحتمملا] ه... رهَدَحَو

 عيبرلا وبأ بهذ دقف نيرفاكلا ةيالو نع ىهنت يتلا تايآلا اقأ

 نع يهلا نأ ساسأ ىلع ةءاربلا بوجو يف ةجح اهتأ ىلإ فلخي نب ناميلس
 ام اهنع يهتلاو نيرفاكلا ةيالول هميرحت يفو» :لوقي وهف هدضب رمأ ءيشلا
 ريغ '""«هدضب رمألا وه ءيشلا نع يهنلاو ...اهمزلأو مهتءارب رمأ هللا نأ تبثي

 يضتقي ال ةيالولا نع يهلا نأ ةجحب لالدتسالا اذه ضتري مل يملاشتلا نأ

 ضارتعالا اذه نأ ةقيقحلاو "فوقولا وهو ثلاث رمأ دوجو ةلعل ةءاربلا بوجو

 رفكلا مولعم رفاكلا امنيب هلاح فرعت ال نمب صاخ هتأ كلذ فوقولا عقاو هدري

 كلذبو هنم ةءاربلا باجيإ الإ قبي مل هتيالو تمرحو هيف فوقولا ىفننا املف

 .ةءاربلا بوجو ىلع ةّجح ركلا ةفلاسلا تايآلا عيمج نوكت

 ةيالولا يأدبم ىلإ ةراشإلا دجي ةحتافلا ةروس رخاوأ يف 7

 4 مون منأ نلأ طم ٥ ميقتسملا راتما » :ىلاعت هلوقف ةءاربلاو
 هنلَع بوصنملا رَع » :ىلاعت هلوقو نينمؤملا ةيالو نمضتي ءاعد ١[ :ةحتافلا]
 © نيرفاكلا نم ةءاربلا ديفي [٧.ةحتافلال 4 ًَنلآَصلآ الو

 )( نارمع لآ  0٢٨ءاسنلا ٨٩. ١٤٤. ةدئاملا  6٥٥١ةبوتلا  0٢٢ةلداجملا  5٢٢ةنحتمملا ١٢.

 (٢) :فحتلا :فلخي نبا ٤.

 )٢( لوقعلا راونأ قراشم :يملاسلا رظنا ٣٤٠ ٣٤١.

 :امه نيتاه نيرمأ ديفت ةيآلا نأ نيبف ىنعملا اذه يليلخلا دمح نب دمحأ حضوأ دقل )٤(
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 رمألا نيب عمجت ةريثك ثيداحأ تدرو دقل :فيرشلا ثيدحلا نم :ب

 ةهاركو هللا ةبحم ىلع ثحتو رفاكلا ودعلا نم ةءاربلاو نمؤملل ةيالولاب

 :ثيداحألا هذه نمو رفاكلا

 لكل حصنت نأ ىلع هعياب ةي هللا لوسر نأ يلجبلا هللا دبع نب ريرج نع ۔-

 . ')رفاكلا نم ًاربتو ملسم

 .'"«هللا يف ضغبلاو هللا يف بحلا لامعألا لضفأ» :لاق هتأ ةلي هللا لوسر نع -

 هلل ضفغبأو هلل بحأ نم» :لاق هتأ ةنيم هللا لوسر نع دواد يبأ ننس يفو 7

 . '"«ناميإلا لمكتسا دقف هلل عنمو هلل ىطعأو

 ةءاربلاو ةيالولا كرات مكح ٤

 نيقفانملاو نيرفاكلا نم ةءاربلاو مهبيوصتو نيملسملا ةيالوب رارقإلا نإ
 دنع رفك امهف نينمؤملا نم ةءاربلاو نيرفاكلا ةيالو امأ ةعاطو ديحوت

 ريغب ناك نإو لالض وهف ليوأتب ناك نإف اهتضيرف راكنإ امأو ةيضابإلا

 .(ةيالولا رهاظم نمم رهظم وهو) نينمؤملا نيب طبارتلا بوجو - -
 ريسفتلا رهاوج هباتك رظنا (ةءاربلا نيع وهو) نيلا ءادعأ نم نينمؤملا ةرفن بوجو _۔

 ٩٥١. ٢٩٦.

 )١( هدنسم يف لبنح نب دمحأ هجرخأ ٣٥٨/٤٦‘} 0٣٦٢ ٣٦٤.

 .لوهجم لجر هيف ثيدحلا نأب ققحملا قلع دقو ٤٥٩٩ ثيدح هنس يف دواد وبأ هجرخأ (٢)

 (٣) ثيدح هننس يف دواد وبأ هجرخأ ٤٦٨١.

 كرشأ دقف ةلمج نينمؤملا نم أربت وأ ةلمج نيرفاكلا ىتوت نم ثأ ىلإ يبعصملا بهذي ()
 ءاملعلا ضعب نأ ىلإ ريشيو كلاه وهف مهلك ساتلا نم أربأ وأ مهلك سانلا ىلوتأ لاق نمو

 يملاتلا ةر دقو ةيالولاب نيملسملا صيصخت هدصق لامتحال مهلك سانلل هيلوت يف هرذعي

 وبأ امأ .مهلك سانلا نم أزبتأ لاق نمل ةبسنلاب دراو لامتحالا سفن نأ رابتعاب لامتحالا اذه

 ةءارب نيملسملا نم هتءارب يف نأل كرشلاب كلذب لئاقلا ىلع امكح دقف يلاطيجلاو عيبزلا
 قراشملا :يملاتلا 0٢٢ :تانايلا ىلع ةيشاح :يبعصملا رظنا كرش اذهو ءايبنألا نم
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: 

 نإف امهتضيرف يف تلا امأو .كرشلا هيلع بترتي ليزنتل ةر وهف ليوأت

 لالض ليوأتب ةءاربلاو ةيالولا يضرف يف كش نمف» :هقح يف لوقي يمدكلا

 قساف قفانم ةمعن رفاك اندنع وهف ةنس فرصتمب الو ليزنتل هنم ر ريغ نم

 .""«بوتي نأ الإ ءارب هنم هلل نحنو هللا نيد نع

 نم نيضرف امهرابتعاب ةءاربلاو ةيالولا كرات ىلع ءاملعلا دنش نئلو

 نم ةءاربلاو نيرفاكلا ةيالوب قطني نأ هركملل اوزاجأ مهتإف هللا ضورف
 قطنلا كلذ زواجتي ال نأ ىلع قحلا لاطبإو لطابلا بيوصتو نينمؤملا
 اهزاجأ يتلا ةيقتلا نم كلذ عو بلقلا يف هفالخ رامضإ ةرورض عم ناسنلاب

 :يملاسلا لوقي ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلاو نآرقلا

 "!ضخي لوقلا هب نم رض لين نم صلخ نإ لوقب ةيقت زجأ

  

 ٧٦ ٥٧٧ تالاؤسلا :يفولا :رظناو ٩٦/١. :دعاوقلا يلاطيجلا ٦. فحتلا فلخي نب = ٦٨٩

 ٣٦٢/٢. نيبلاظلا جهنم :يصقشلا ٦. :ديحوتلا ةديقع :عيمج نبا ٨٧. ٨ 0٦٠ ٢٤١ ٢٤٢.

 )١( ربتعملا :يمدكلا ١٢٧/٦.

 قراشملا هباتك يف ةلأسملا هذه يف لوقلا ليصفت رظنا ٤٥٣. لوقعلا راونأ قراشم :يملاسلا ()

 ٠٧۔١/٧٦ بركلا فشك :شتفطا رظناو ١٢ ديحوتلا لئاسم :يئاطسرفلا :رظناو ٤٥١ ٤٥٦

 ةسداتلا ةلاسلا) ١٦٠ :باهولا دبع نب دمحمو ةميمت نبال ديحوتلا ةعومجم رظناو

 تسيل» :ساتع نبا لوق متاح يبأ نباو يربطلا نع اهيف لقن دقو (بامتولا دبع نب دمحمل
 نيرهاظلا نيرفاكلل فظطتلا راهظإ زاوج نايب اهيفو «ناسللاب ةيقتلا امنإ لمعلاب ة تقتلا

 ٢٨[. :نارمع لآ) 4 ةنمت مهنم ومت نآ ال » :ىلاعت هلوقل نيذلا يف ةفلاخملا عم نيبلاغلاو
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 . ,. ث 0 . . .

 تكيدزانحرا .::. .يي لزا (
" _ 

 ةءاربلاو ةيالولا ماسقأ

 .:يهو ةيسيئر ماسقأ ةثالث ىلإ ةءاربلاو ةيالولا نم لك مسقنت

 .ةلمجلا ةءاربو ةلمجلا ةيالو ۔

 .ةقيقحلا ةءاربو ةقيقحلا ةيالو ۔

 .صاخشألا ةءاربو صاخشألا ةيالو ۔

 .ماكحأ ماسقألا هذه نم مسق لكلو

 :ةلمجلا ةءاربو ةلمجلا ةيالو ۔١

 نيرخآلاو نيلوألا نم نيملسملا عيمج ىلوتت نأ يهف ةلمجلا ةيالو اتنأ

 لامجإلا هجو ىلع فرعن مل نمو مهنم انفرع نم مهتكئالمو مهتجو مهسنإ
 ةلمجلا ةيالو اقأف» :فلخي نب ناميلس عيبلا وبأ لوقي نييبتلا ليبس ىلع ال

 .'٨ههصخشب دحأ ىلإ دصق ريغ نم اذكه نيملسملا يلاوت (اذك) نأ

 تاومألاو ءايحألا لمشت اهتأ نيبف فيرعتلا اذه يخامشلا مساق لصف دقو

 .ةكئالملاو نجلاو سنإلا ‘ثانإلاو روكذلا ،ديبعلاو رارحألا ،رابكلاو راغصلا

 .'اينذلا ءاضقنا ىلإ قلخلا لوأ نم نيلوهجملاو نيفورعملا عيمج

 .آ :ةسوفن ةديقع ٢ عضرلا :ينوانجلا رظناو ٤ :ةنوزخملا فحتلا :فلخي نب (١)

 ٥. :عيمج نب ةديقع رظناو ٢٩٢ :ةؤلؤللا حرش :يخاممشلا مساق :رظنا )٢(

 



 ةساردلا مسق 7 ٢١٤

 ٠ ةنح

 نيرخآلاو نيلوألا نم نيرفاكلا لك نم أربي نأ يهف ةلمجلا ةءارب امأو
 دصقلا نود مومعلا هجو ىلع فرعن مل نمو مهنم انفرع نم نيلا موي ىلإ

 .")هنيعب دحاو ىلإ

 ةيضابإلا هيلع قلطأ دقف ةءاربلاو ةيالولا نم مسقلا اذه ةيمهأل ارظنو

 كلذرشفيو '”«ناسنإلا ةديقع اهثلاث» :يملاسلا لوقي «ناسنإلا ةديقع» حلطصم

 .'"”«ائيد هدقتعي نأ فلكم لكل تب ال هتأل كلذب هنع انرتع امنإو» :هلوقب

 باولا هيلع هللا بجوأ ضرف هتأ ملعيو هب لمعيو دقتعي نأ بجي امم وهف

 . (ؤ)باقعلا هكرت ىلعو

 ةقيقحلا ةءاربو ةقيقحلا ةيالو ۔٢

 ةعاطلاب اوفرع نيذَا اريم وصعملا ةيالو امشتف ةقيقحلا ةيالو امأ

 ىلع وأ زيزعلا هباتك يف هللا مهركذ دقو رئابكلا لعف نم ةناصحلاو ناسحإلاو
 .‘ةتجلا لهأ نم مهتأ ىلع صنو ةلي دمحم هێبن ناسل

 ةبوجأ ٧. عيمج نب ةديقع ٣. ةسوفن ةديقع ٣٣. :عضولا :ينوانجلا ٤. فلخي نب :الثم رظنا (١)

 ٢٤٢٣. قراشملا :يملاتلا 6٨ ض وب

 )٢( لوقعلا راونأ قراشم :يملاسلا ٣٤١.

 رظنا رفكلا قلطم كلذب دصقو فصولا قلطمب ةءارب يخاممشلا مساق اهامس دقو ٣٤٣. م ن )٣(
 ٣٤٦. ةؤلؤللا حرش هباتك

 )٤) :مالسإلا دعاوق :يلاطيجلا 0 ى :ةنوزخملا : حتلا :فلخي نب رظنا ٤٣١ ٤٦. ٦٩

 ديحوتلا ةديقع حرش :يخامشلا ٥ ديحوتلا ةديقع حرش :شيفطا ٥٦٢\} ٦٢٣١ 0٢٣٠۔، لماش

 عرفلاو لصالا  5٥٦/١نيتملا ةبخن يتالتلا رمع 0١٥١ ١٥٦{ ةؤلؤللا حرش :يخامششلا مساق

 ٩٣. ديحوتلا ةمذقم عيمج نب ٦. عضولا ةيشاح :يشحملا ٠٩. ةيشاح :يبعصملا

 :نيروغبت ٩.

 :يشحملا 6٥ 6٦ ديحوتلا ةمذقم :عيمج نب ٣٢ ٣٣. عضرلا 6٦ ةسوفن ةديقع :ينوانجلا رظنا )٥(

 ١٠٦١. عضولا ةيشاح



 ةنوزخملا فحتلا باتك
 هزيم

 :ةعبرأ ماسقأ ىلإ سانلا نم فنصلا اذه مسقي يلاطيجلاو

 ةرحسو فهكلا باحصأو لسزلاو ءايبنألا ةلمجك :ةلمج نيروكذملا ۔أ

 ب

 .دودخألا باحصأ مهلتق نيذلا نينمؤملاو نوعرف

 :نيعون ىلع مهو :دارفألا -

 .ميهاربإو حونو مدآك مهئامسأب صنلا مهركذ نيذلا مهو :نوممسم :الؤأ ۔

 نوعرف ةأرماو ىسوم مأك مهنع يك نيذلا مهو :نيمسم ريغ : ايناث -

 .'»نوعرف لآ نمؤمو

 . ءايلوألاو ءايبنألا مهو :روكلا - ح

 تايمسم ريغ وأ نارمع تنب ميرمك تايمسم نكأ ءاوس :ثانإلا ۔د

(١) 

 .'""نوعرف ةأرماك

 :نيقيرط دحأب تبثت امتإ ةنجلا لهأ نم مهتأ داقتعاو ءالؤه ةمصعو

 وأ هنع ىك وأ همساب حرص ءاوس دحأ ةيالو بجي امب نآرقلا دري نأ

 . امهبم هدروأ

 .ةداعسلا لهأ نم انالف تأ هللا لسر نم لوسر قطني نأ

 :نيعرف ىلإ مسقلا اذه يملاسلا عرف دقو

 .نوعرف ةأرماو ىسوم مأك هنع ينك نم ۔

 ٣٤١. :قراشملا هباتك رظنا .نوعرف لآ نمؤمك ةينكب الو مساب صخي مل :امهبم ءاج نم ۔

 ثانإلاو روكذلا نم نيموصعملا ةيمست صخي اميفو ٦٧/١. مالسإلا دعاوق :يلاطيجلا رظنا

 ضخي اميفو ٣٢ :ديحوتلا ةديقعل يتالتلا دواد حرش رظنا :مهنأش يف ةدراولا صوصتلاو

 مهيلع صوصنملاب ةقحلم اهنأ ىلإ ينيمتلاو يلاطيجلا نم لك بهذ دقف نينمؤملا مأ ةشئاع
 ةديقع :ينوانجلا رظنا كلذ يف فالخلا ركذب ينوانجلا ىفتكاو اهمساب اهيلع صني مل نإو

 .٦٢۔ ٦٢٢٣ رولا ٧٨/١، دعاوقلا 0٢ ةسوفن



 ةساردلا مسق صم ٦
 هه
7 : 

 لوسلا ناسل نم عماسلا عمسي نأ يناتلا قيرطلا يف ءاملعلا طرتشا دقو

 عمشلا بناج ىلإ اوطرتشاف كلذ نم رثكأ اوققد لب هب هقطن تقو مالكلا كلذ

 عي الف لودعلا لقن امأ مالكلا كلذب قطن نيح لوسزلا يتفش ىلإ رظنلا

 .")ةرهشلا ةبترم اوغلب اذإ الإ اذه يف ةمجح

 مهتيالو نيتروكذملا نيتقيرطلا ىدحإب مهتمصع تتبث نيذلا ءالؤهف

 اكرش اهكرتو اديحوت اهلعف ربتعا كلذلو نيقيلاو عطقلا ليبس ىلع ةبجاو
 نم هتيالو ىلإ تدصق نم امأف» :فلخي نب ناميلس عيبلا وبأ لوقي

 هتيالو تبجو اذإ كرش هتيالو كرتو ديحوت هتيالوف هتيلوتف نيموصعملا
 يف ببشتلاو .'"«رفك اضيأ اهراكنإو اهدوحجو كرش نيد اهتأ اهب لهجلاو

 لئاسملا نمض ةءاربلاو ةيالولا جاردإ وه كرشلاب لهاجلاو كراتلا ىلع مكحلا

 ضضصتلاب تباث ربخل ةر وهف اهراكنإو "اهب دوحجلا امأ اهلهج عسي ال يتلا
 .بيذكتلا نم هيف امل كرش فرصتلا اذه نأ بير الو يعطقلا

 يصاعملا مهنم ترهظ ولو ريغتت ال ةتباث يهو ضرف نيموصعملا ةيالوف

 لخدي اذه أ ملع اذإ هتإ لوقأ يتأ ريغ» :"يمايرلا ديز وبأ لوقي ةرمكملا
 ."«ةريبكلا ثدحأ ولو ةرخآلا يف بضغلاو رانلاب هيلع وعدي نأ هل سيلف ةنجلا

 نإ هلوق ناهبن يبأ نبا نع لقني يملاسلا نأ ريغ ةضافتساو رتاوت :نامسق بابلا اذه يف ةرهشلا )١(

 يف ةجحلا نأ يلاطيجلا ىريو ١٥٦ :راونألا ةجهب :يملاسلا رظنا ةقيقحلا ةيالو بجوت ال ةرهلا
 ٤٧/١. مالسإلا دعاوق هباتك رظنا رابخألا ةحص اقإو رابخإلا رتاوت امإ نيموصعملا ةيالو

 )٢( فحتلا :فلخي نب ٤ :ىلاطيجلا رظناو ٤٧/١} ٧٧ تانايدلا ىلع ةيشاح :ىبعصملا 0٦٣ ٢٤.

 )٣( .ةقيقحلا ةيالوب يأ . :
 رصاعم (ه٦٦٢١۔٣٠٣١) .يمايرلا ديز يبأب ىتكملا قيزر نب دمحم نب هللا دبع وه )٤(

 (ط) تالكشملا لح باتك هل نامغ ضرأب يكزإ ةيحان نم وهو يملاسلا ديمح نب هللا دبعل

 ٢٦٤} ٢٦٥. ةيضفلا دوقعلا :يثراحلا دمح نب ملاس رظنا

 )٥( تالكشملا لح :يمايرلا ١٧ وأ ١٨.



 ٢١٧ ده ةنوزخملا فحتلا باتك
 ب .

 "صم

 هيصاعم نم ةءاربلا نإف ةبجاو رئابكلا هباكترا مغر موصعملا ةيالو تناك اذإ

 نأ ملعي نأ هيلع نكل الطاب ديعس نم لبقي نأ دحأل لحي ال هتأل اضيأ ةبجاو

 .' هيلع ماقت اهريغو دودح نم رهاقلا ماكحأو امئات الإ تومي ال ديعلا اذه

 ةيالو نم لوحتت هتيالو نإف ديعس هتآ صنلا هيف لزن مث الجر ىلوت نمو

 اديحوت ةيناتلا يفو ةعاط ةزم لؤأ نوكتف ةقيقح هتيالو ىلإ ؤرهاقلا مكحب

 ةءارب امأ ةقيقحلا ةيالوب قلعتي اميف اذه ")ةيالولا ديدجت كلذ نم مزلي الو

 ثرالا لهأ نم رفاك هتأ هللا نم ربخلا ءاج مومذم َلك نم ةءاربلا يهف ةقيقحلا

 .نيقيلاو عطقلا هجو ىلع يه ةءاربلا هذهو

 دومثو طولو حون موقك لامجإلا هجو ىلع ركذ نم مهنم نومومذملاو

 همساب روكذملا مهنمو طول ةأرماو حون ةأرماك مسي ملو هنيعب دصق نم مهنمو

 امهو نيقيرطب تبثت .ةقيقحلا ةيالو لثم .ةقيقحلا ةءاربو ناماهو نوعرفك

 .')ةهفاشملا ديكأت عم رتاوتملا ثيدحلاو نآرقلا ن

 :ىملاشلا لوقي تاعاطلا مومذملا نم ترهظ ولو ةبجاو ةءاربلا هذهو

 هنم تحت هتإف رهاتلاب ةيالولا تابجوم لعف نإو هتإف ةقيقحلاب ودعلا اذكو»

 رباقم يف نفدي الو هيلع ىلصي الف اصاصق لتقو ترا ةقيقحلا ةيالو لهأ نم ادحأ ثأ ولف ()

 بهذو يأرلا اذه فلاخ يملاسلا نكلو ١٨. ١0ا٦ص قباسلا م ن رظنا ثروي الو نيملسملا

 تام بير الب هتأل نيملسملا رباقم يف هنفدو هيلع ةالصلا بوجو يضتقت هتيالو نأ ىلإ

 ٣٤٤. لوقعلا راونأ قراشم :يملاشلا رظنا ةبوتلا ىلع

 .ثحبلا اذه نم ١١٢ص يلي اميف رهاظلا مكحب ةيالولا فيرعت رظنا (؟)

 )٣( تالاؤتلا :يفوتلا رظنا ١٠٨.

 :عيمج نب 0٣ :ةسوفن ةديقع ٣ ٣٤ عضولا :ينوانجلا ٥. فحتلا :فلخي نب رظنا )٤(

 ٧. :ةديقعلا

 ٣٤١، ٣٤٢. لوقعلا راونأ قراشم :يملاسلا ٧٠/١\ مالسإلا دعاوق :يلاطيجلا رظنا (ه)

 )١( قراشملا :يملاسلا رظنا ٣٤١ ٣٤٢.



 ةساردلا مسق ص ٨ ٢١

 ه٥٥9٩
7 : 

 (ةقيقحلاب ودعلاو ةقيقحلاب لولا) ناريصيس امب انملعل هتاذ ال لاعفألا كلت

 ىلإ بهذف يمايرلا كلذ يف فلاخو .'»«انملع نع عوجلا انل حصي الو هيلإ

 ةيالو انيلع بجوأ هللا نأل رهاظلا ةيالو ىتوتي سانلا نم فنصلا اذه نأ

 ."رهاظلا مكحب عيطملا

 :فلخي نبا لوقي كرش اهكرتو ديحوت هيلع صوصنملا قدعلا نم ةءاربلاو

 نوراقو ناماهو نوعرف لثم رفاك هتأ هللا دنع نم هب ربخلا ءاج نم لك ةءاربف»

 .'"«كرش هتيالوو ديحوت هتءاربف

 يفولا نإف (سكعلا وأ) رفاك هتأ ربخلا هيف لزن مث الجر ىلوت نم اتنأ

 عيبرلا يبأ نع كلذ دعب ركذي هتأ ريغ ءيشب امهيف نابيجي ال اناك امهتأ
 يوري امك ©باتكلا فالخ هعسي فيك الئاق يلوتملا ىلع ركني ناك هأ
 باتك يف دجن اننكل 'كلذ يف ةعسوتلا ركب نب دمحأ سابعلا يبأ نع

 ةرهشلا وأ صنلاب ذخألاو ةيالولا نع لودعلاب همازلإ دابعلا لاعفأ نييبت
 .ةححل . ١ مايق دنع كلذو

 ةتخيرات ةيضق اهنأل عقاولاب سمت ال ةيرظن ةلأسملا هذه نأ ةظحالملاو

 رهاظم نم رهظم اهيف ثحبلا نإف ثدحت مل اهتأ امبو ةوبنلا نمزب ةلصتم

 .يركفلا فرتلا

 كلذك اتيمس ةقيقحلاب ةءاربلاو ةقيقحلاب ةيالولا أ ركذلاب ريدجلاو

 )١( م ن ٣٤٥ يبلاطلا جهنم :يصقلا رظناو ١٤١/٦.

 )٢( تالكشملا َلح :يمايرلا :رظنا 0١٧ ١٨.

 )٣( فحتلا :فلخي نبا ٥ عضولا ةيشاح :يشحملا رظناو ١١٠.

 )٤( تالاؤتلا :يفوَسلا رظنا ١٠٨.

 )٥() دابعلا لاعفأ نييبت :يئاطسرفلا ركب نب دمحأ ساتعلا وبأ :رظنا ٣٣/٢.



 .يج ٢١٦١ ه . ةنوزخملا فحتلا باتك

 امهف لاوحألا تريغت امهم امهريغت مدعو امهتوبثو عقاولل امهتقباطمل

 .')نابّنقتت ال ناتتباث ناتقيقح

 ("رهاظلا مكحب ةءاربلاو رهاظلا مكحب ةيالولا ۔٢

 نيذلا (نييعتلا هجو ىلع) نيملسملا ةيالو يهف رهاقلا مكحب ةيالولا امأ

 ."ةحلاصلا مهلامعأ نم رهظ امب مهنيدب ءافولا مهنم ملع

 لامعألا هنم ترهظ نمل ةوادعلا رامضإ يهف رهاقلا مكحب ةءاربلا اقأو

 ةءاربو صاخشألا ةيالوب فرعي يذلا وه ةءاربلاو ةيالولا نم عونلا اذهو "ةثيبخلا

 .")ةلزتعملاو ةيديزلاو ةيرفصلاو ةيضابإلا نم لك امهبوجوب لاق دقو صاخشألا

 ةءاربلاو نينمؤملل ةيالولا باجيإ يف ةدراولا صوصتلا امهتضيرف يف ةجحلاو

 لك ةيالو كلذ ىلع بترت ةبجاو نينمؤملا عيمج ةيالو تناك اذإف نيرفاكلا نم

 كلذل لمم دقو ةءاربلل ةبسنلاب ناشلا كلذكو هصخشب فرع اذإ نينمؤملا نم درف

 .'٨ةقاك نيكرشملا لتقب رمألا ىلع اسايق نيكرشملا نم دحاولا لتق بوجوب

 لهأ ةءارب» حلطصم ةقيقحلا ةءارب ىلع قلطيو ٣٤٥. :لوقعلا راونأ قراشم :يملاتلا رظنا )١(

 ةبخن :يتالتلا رمع ٤٤ تانايلا :يخامشلا رماع ٧، ديحوتلا ةديقع :عيمج نبا رظنا «ديعولا

 ٢٤٢. ةؤلؤللا حرش :يخامشلا مساق 0١٥٦٣ نيتملا

 .صاخشالا ةءاربو صاخشألا ةيالو امهيلع قلطيو )٢(

 رابتعا يف ءاملعلا فالتخا ىرنسو ٢ :ةسوفن ةديقع ىنوانجلا ٤، :فحتلا :فلخي نبا رظنا )٢(

 (ةيالولا تابجوم) ٦٦١٢ص ىلي ام ىف رظنا ةيالولاب ايزجم هدحو لوقلا
 )٤( :فحتلا :فلخي نبا :رظنا ٥ عضولا :ينوانجلا ٣٤. :ةديقعلا :عيمج نبا ٧

 :يلاطيجلا ٥٤ فحتلا :اضيأ رظنا ةيضابإلل ةبستلابو ٢٩٤ ةؤلؤللا حرش :يخامشلا مساق رظنا )٥(
 0٣ ٤. ةسوفن ةديقع :ينوانجلا ٥٦/١، عرفلاو لصألا لماش :شيتفطا ٥٦/١. ٥٩ مالسإلا دعاوق

 )٦( :ةبرتلا 4 ًهةَمآك يكرتلا اولينقر» :و لاقو [ه :ةبوتلاا 4 َتيكرقُملَا اوُلْثَقأَك » :ىلاعت لاق ٨٦١[

 عضولا ةيشاح :يشحملا رظنا .ادحاو ادحاو مهلتقن ال ةلمج مهلتق ىلع ردقن مل نإ انتإ لهف

 ٥٦/١. دعاوقلا يلاطيجلا ٠٧.



 ةساردلا مسق ص ٠

: 

 ةلعلاو ةلمجلا ةيالو ىلع ةساقم صاخشألا ةيالو أ نێبتي كلذبو

 ةلمجلا ةءارب ىلع ةساقم صاخشألا ةءاربو هللا نيدب ءافولا يه ةعماجلا

 ىلع اًضيأ اولدتسا ةيضابإلا نإف كلذ نع الضفو هللا نيدب لالخإلا ةلعل

 اهنم ركذن "ثيداحألا نم ةلمجب ةءاربلاو ةيالولا نم مسقلا اذه بوجو

 لمكتسا دقف هلل عنمو هلل ىطعأو هلل ضغبأو هلل تبحأ نم» :ةت هلوق

 .'"«ناميإلا لئاصخ

 بحأ هلوسرو هللا نوكي نأ ناميإلا ةوالح دجو هيف نك نم ثالث» :هلوقو

 رفكلا ىلإ دوعي نأ هركي نأو هلل الإ هبحي ال ءرملا تحي نأو امهاوس امم هيلإ

 .«راتلا يف فذقي نأ هركي امك

 هدوعيو هيقل اذإ هيلع ملسي» : فورعملاب تس هيخأ ىلع ملسملل» : هلوقو

 بحيو سطع اذإ هتمشيو ىقوت اذإ هدهشيو هاعد اذإ هل بيحتسيو ضرم اذإ

 .«هسفنل بحي ام هل

 هتامزلتسمو ناميإلا تامالع نم ملسملا ةيالو نأ ثيداحألا هذه ىضتقمو

 .رفاكلا نم ةءاربلل ةبسنلاب نأشلا كلذكو

 ةفصب طقست اهتإف ةيضابإلا دنع ةبجاو صاخشألا ةيالو تناك نئلو

 :يبايسلا لوقي ةيالولا قحتست مب فرعي ال يذلا لهاجلل ةبستلاب ةتقؤم

 امب صاخشألا يف ماكحألا لهج نإ اهتءاربو ةلمجلا ةيالو هيفكت معن»

 يف ارمأ بارتسا اذإ ءاملعلا لأسيو ملعتي مث ةءاربلاو ةيالولا هب نوقحتسي
 . «نيعم صحشس )٣() . . د . _

 (١) قبس ام عجار ةءاربلاو ةيالولا مكح ثحبم يف اهنم اضعب انركذ دقو ص١٩٩.

 )( ثيدح ةنس يف دواد وبأ هجرخأ ٤٦٨١.

 )٣( باطخلا لصف :يبايسلا ٦٢٨/١.



 ٢٢١ هه ةنوزخملا فحتلا باتك
 هي

 هلا نأ كلذ رهاتلاب مكحلا ساسأ ىلع موقي ةءاربلاو ةيالولا نم مسقلا اذهو

 ")هب ناسنإلل ةقاط ال يذلا بيغلا نم وه ذإ نطابلا ىلع عالطالاب انفلكي مل

 ملسم نالف :لاقي نأ هخيش نع القن - فلخي نب ناميلس عيبلا وبأ زوج كلذلو
 دقلو .'"الف هللا دنع امأ يدنع رانلا لهأ نم رفاك نالفو يدنع ةنجلا لهأ نم

 ىف اًيلكش ائنالتخا '"نولهس نب بوقعي وبأو ركب نب دمحم هلا دبع وبأ فلتخا

 زاوج يناملا ىأرو يدنع ملسم اذه لاقي نأ زاوج ىلإ لألا بهذف ةلأسملا هذه
 هذهل قحتسم يدنع هتأ ملعي هللا نأ كلذب دصقي وهو «هللا دنعو» ةرابع ةفاضإ

 .'ينيجرتلا هرزق امك يظفل نيملاعلا نيذه نيب فالخلا نأ نيبتي كلذبو ةيمستلا

 دحأ نم أربت نم نإف رهاظلا مكحب نيتبجاو ةءاربلاو ةيالولا تناك اذإو

 ال هنإف ةماقتسالا لهأ نم هتآ هملع يفو هللا دنع وهو هرفك وأ هقسف روهظل

 ةرورض الو هللا ماكحأ نم مكحل هقيبطت ىلع روجأم وه لب كلذ ىلع مثأي

 نيسحلا نبال ائالخ نطابلل رهاقلا ةقفاوم ئزبتملا وأ يلوتملا طرتشي نأل

 كلذ ىنعمو '١ةطيرّشلاب ةبجاو هنم ةءاربلا وأ صوصخملا ةيالو نأ ىأر يذلا

 )١( تالاؤتلا :يفوتلا رظنا ٧٧\ :تانايدلا ىلع ةيشاح :يبعصملا ٢٤.

 )٢( :فحتلا :فلخي نب رظنا ٦ ةحفص تالاهجلا حرش يف رامع وبأ هركذ امب نراقو ٣١٨.

 يبال رصاعم (ه٠٥٤۔٠٠٤) ةعساتلا ةقبطلا ءاملع نم :نولهس نب فسوي نب بوقعي وبأ )٢(

 نبالاو بوقعي يبأك بالا» لاقيف لثملا هب برضي زاب نبا هل ناك .ركب نب دممحم هللا دبع
 برغملاب خئاشملا تاقبط :ينيجردلا رظنا ظفح امل اًنقتمو ظفحلا ريزغ ناك .«بوتأك

 ٨٠/٦٢. ريشلا :يخامشلا ٢

 دقف ةيظفل ةلأسملا ثأ ىلع هصن مغرو ٤٢٣/٢ برغملاب خئاشملا تاقبط :ينيجرتلا رظنا )٤(

 .يناقلا يأرلا حجر

 نم أربت نم نأ نيب دقف ١٨ :نالجراو لهأل ينايغدصلا مث يبرجلا هللا دبع يبأ ةلاسر رظنا )٥(

 هللا دنع وهو ادحأ ىلوت نمو ةلمجلا ةيالو يف لخاد وهو رجأ هلف نمؤم هللا دنع وهو دحأ

 .ةلمجلا ةءارب ىف لخاد وهو رجأ هلف كلذ ريغ

 )٦( :قرفلا ةلاسر :يفوتلا :رظنا ٩.



 ةساردلا مسق ص ٦٢

: 

 نأ ركذلاب ريدجلاو .ةءاربلا دنع هداسف وأ ةيالولا دنع هنطاب ةمالس طرتشي نأ

 طرشلا اذه نأ ىأرف عضوملا اذه يف ةءاربلاو ةيالولا نيب قرف نيسحلا نبا

 امأ لطابلا لهأ ىلع نيبلاغ قحلا لهأ ناك نإ ةءاربلا نود ةيالولا يف وه امتإ

 .)ةيالولا نود ةءاربلا يف طرشلاف لطابلا لهأل ةبلغلا تناك اذإ

 سانلا ضعب عفدت دق ىحلا لهأ ةبلغ نأ قلطنم نم كلذب مكح هلعلو

 سانلا ضعب رجت دق لطابلا لهأ ةرطيس نأ امك مهقئاقح ءافخإو رتستلا ىلإ

 .'"مهشطب نم افوخ مهتقفاوم راهظإو مهتلماجم ىلإ

 اذهو تارتل ىلوتي يذلا وه هللاو رهاظلا مكحلاب رمأ ملسملا نأ ةقيقحلاو

 هلا رمأ دقو «رئارشلا ىلوتي هللاو رهاتلاب مكحن نأ انرمأ» :ةي هلوق قادصم

 ملو تاركنملا رجهو ناميإلا ىلع هندهاعي نئج يئاللا تانمؤملا ةعيابمب هێبن

 لهج ادإ نولل اَهئََي » :لاق لب نيسحلا نبا هعضو ينلا طرشلا اذه لثم هفلكي

 نق الَو تنم الو قري الو ايس هلل رذ ال ال نأ لَع كعيبي ثتمؤملا
 يفوتم ف تلّييمتيالت ےرهلجتتأت ن يأ ب : نهي نيبار مملا
 و, . ۔ صم ے و. ََ

 !١[. :ةنحتمملا] ؟ × حر زوفَع هلأ نإ 1 رفغتساو نَهعياب

 يف هبهذم ةحص ىلع اهسفن ةيآلاب نيسحلا نبا لدتسي نأ بيرغلا نمو

 نم هانبت امل اهتفلاخمو اهلولدم حوضو مغر ""!ةطيرشلا ةءاربو ةطيرشلا ةيالو

 ةءاربو ةطيرشلا ةيالوي نيسحلا نبا لثم اولاق ةقراشملا أ ظحالملاو طرش

 :نيتيواز نم امهيلإ اورظن دقو ةطيرشلا

 دقف) ٩. تالاهجلا حرش :رامع وبأ رظناو ١٦٢۔ ٦٤ تانايلا ىلع ةيشاح :يبعصملا :رظنا (١)

 .ةيرجح ةعبطلا (ةطيرشلا ةءارب يف) ٥٠٥ :يخامشلا ريس رظناو (هفعضو لوقلا اذه ىلإ ضعت
 .٤٠٦ص قبس ام رظنا ةتقتلاب ةيضابإلا دنع ىمسي ام اذهو )٢(

 (٣) :تانايلا ىلع ةيشاح :يبعصملا :رظنا ٢٦.



 اب رچ

 "ص

 دنع (ةلمجلا ةءارب وأ) ةلمجلا ةيالو نيب طبرلا بوجو ةيواز نم ۔أ
 ملسملا نأ كلذ ىنعمو :(رهاقلا مكحب ةءاربلا وأ) رهاظلا مكحب ةيالولا

 ام هسفن ةرارق يف رضحتسي نيملسملا ةقفاوم هنم ترهظ اصخش ىلوتي امدنع

 ملع يف ناك ول نأ اينمض هنم أربت دق نوكي ذئنيحو ةلمجلا ةءارب نم هدقتعا

 (ةطيرّشلا ةءاربو ةطيرّشلا ةيالو يأ) امهبود» :يمدكلا لوقي ءايقشألا نم هللا

 ملسي امهبو ةقيقحلا يفو رهاتلاب مكحلا يف هللا ءادعأ ةيالو نع دابعلا ملسي

 هللا نم امهبو ةقيقحلا مكحو رهاتلا مكحلا يف هللا ءايلوأ ةوادع نع دابعلا

 ةوادع هفلك نمو مهنايعأو مهئامسأب هللا ةيالو ةفلك نم ةمالسلاب هدابع ىلع
 هل اوداعيو هئايلوأ عيمج دابعلا يلاوي نأ وهو مهنايعأو مهئامسأب هللا ءادعأ

 . '”«ةلمجلا ىف هئادعأ عيمج

 ال نأب كلذو هعوقو وأ هعون ثيح نم ثدحلا يف كشلا دنع ۔ ب

 ام لعفب مئاقلا نأ ملعي ال وأ ةريغص مأ ةريبك وه بكترملا لعفلا له يردي

 ىلع ءاقبإلاو موق دنع فوقولا يضتقت لاوحألا هذهو لطبم مأ قحم وه له

 نأ نم هل دب الف فقاولا فقو وأ يلوتملا ىلوت نإؤف "نيرخآ دنع ةيالولا

 لواح دقلو "!ةءاربلا ىلإ ةيالولا نم هجرخي هثدح ناك نإ هنم ةءاربلا دقتعي

 نأ ىلإ ىهتناو ةلأسملا هذه يف ةبراغملاو ةقراشملا نيب قيفوتلا يملاشلا

 مهتأ كلذ ةلمجلا ةءاربو ةلمجلا ةيالوب نولوقي ةيراغملا ماد ام ئظفل فالخلا

 ةءاربلا تقولا سفن يف نودقتعي هلل يلو هتأب نالف ىلع نومكحي امدنع الثم

 سيلو ماقملا اذه يف انعم نوقفتم مهف» :هلوقب همالك متخيو هلل ودع لك نم

 .'٠«ةحاشم حالطصالا يف

 0٦٧/٦ ١٤. نيبلاطلا جهنم :يصقلا رظناو ٢٩/١ ةماقتسالا :يمدكلا ()

 .ثحبلا اذه نم ٨٤٢ص يلي ام رظنا اهنم ءاملعلا فقاومو هعاونأو فوقولا صخي اميف ()

 ٣١/٢. نيبلاطلا جهنم :يصقششلا ١٢١/٢، ربتعملا :يمدكلا :رظنا )٣(

 )٤( لوقعلا راونأ قراشم :يملاشلا ٣٦٧.



 ةساردلا مسق ٢٢٤

٥ : 

 ۔ .__    
 م ب

 امهقرطو ةءاربلاو ةيالولا تابجوم

 :ةءاربلاو ةيالولا تابجوم ۔ اّنؤأ

 ءافولاو تاحلاصلا هنم ترهظ نمل نوكت امتإ ةيالولا نأ انيب نأ قبس دقل

 ىلإ جاتحي لامجإلا اذه نأ ريغ هنم ءيشب لالخإلا ةءاربلا بجومو نيلاب

 ىلع مكحلا نم نكمت يتلا تامالعلا يه امف ليصفتلاو نايبلا نم ءيش

 .؟ةءاربلل بجوملا لالخإلا وأ ةيالولل بجوملا ءافولاب صخشلا

 اذويق اوددحو ةيالولا نتعتت اهرقوتب اطورش اوعضو مهنأل كلذ راسفتسالا

 .ةءاربلا مزلت اهدحأ رفوتب

 :ةعبرأ يهف مهدنع ةيالولا طورش امأ

 .نينيعلا ىضرت ةلاح دبعلا ىلع رهظت نأ -ا

 .هاضرت ام الإ هنع نذألا عمست الف هب رمأ امب هلل ءافولا هنع لقني نأ - ب

 اتعمس ام نانذألا لبقت نأ» :مهلوقب نيطرشلا نيذه نع ةيضابإلا ربع دقو

 .اترصبأ ام نانيعلاو

 لاثتماب بهاذملا نسح نم شاوحلا هيلإ يوؤت ام ىلإ بلقلا نوكس - ح

 تبلج امل اقفاوم بلقلا نوكيف هنع هللا ىهن ام كرتو هب هللا رمأ ام عيمج

 .مكاحلا وه هتأل هب ايضار شاوحلا هيلإ



 ٢٢٥ هو ةنوزخملا فحتلا باتك
 .‘۔.::ب ٥
 ص

 نيب قافتا لحم امهف نالوألا ناطرشلا امأ (١)اّيبهو اًيضابإ نوكي نأ ۔د

 هل رابتعا ال نأ اًئيبم ىشحملا هطقسأ دقف ثلاتلا طرشلا امأو ةبراغملا

 .'"اترصبأ ام نانيعلاو اتعمس ام نانذألا تلبق اذإ

 طرشلا ىف ةيضابإلا ءاملع نم ريثك دنع لخاد وهف ريخألا طرشلا امأو

 .)يبهو اًيضابإ ناك نمع الإ ايضار نوكي ال - مهدنع - بلقلا نأل ثلاتلا

 :ةيلاتلا ةعبرألا رومألا دحأ يهف ةءاربلا دويق امأو

 بهذم ىنبتي نأك ةيبهولا ةيضابإلا ةديقع فلاخي نيدب دبعلا نيدي نأ -أ
 .اهمد َلحتسيو ةيبهولا ئطخي وأ ةقرازألا وأ ةئجرملا وأ ةيردقلا

 .'أتارومأملا كرت وأ تايهنملا لعف ۔ ب

 ."اهيلع هتيالوو اهلعاف بيوصتو تاركنملا لعفب اضرلا ۔ج

 .")رئاغصلا ىلع رارصإلا ۔د

 بسحف ةبراغملا لبق نم لصفت مل ةءاربلا دويق نأ ةظحالملاب ريدجلاو

 يتلا ةيالولا طورشل افالخ ةقراشملا اهنايبو اهديدحت يف مهكراش امتإو

 ضعب عفد يذلا ماعلا ببتلا ىلإ ةراشإو ةيضقلا نم انفقاومل انايب هيف نإف عت يلي ام رظنا ()

 .ماكحألا هذه لثم ىلإ ءاملعلا

 ١٠٠. عضولا ةيشاح :يشحملا رظنا (؟)

 :عيمج نبا 0٦٢/١ مالسإلا دعاوق :يلاطيجلا \ے٢ ةسوفن ةديقع ٢٣. عضولا :ينوانجلا :رظنا (٣)

 5٥٤٠ نيروغبت ةيشاح :يبعصملا 0٣٤ :ديحوتلا ةديقع حرش :يتالتلا دواد ٦. :ديحوتلا ةديقع

 ١٥٠. :ةلجملا :تافيلخ ضوع 0٦٩٧ 0٦٩٨ ةؤلؤللا حرش :يخاممشلا مساق

 )٤( نيبلاطلا جهنم :يصقشلا :رظنا ٣٥/٢.

 نيتملا ةبخن :يتالتلا ورمع ١ مالسإلا دعاوق :يلاطيجلا ٣٤\ عضولا :ينوانجلا رظنا )٥)

 ١٠/٦. نيبلاطلا جهنم :يصقلا ١٥٢

 )١( نيبلاطلا جهنم :يصقلا :رظنا ١٠/٦٢.

 )١( دعاوقلا يلاطيجلا رظناو ةحفصلاو م ن ٥٩/١.



 ص ٢٢٦
 ةساردلا مسق

 :ح

 اميف فالتخالا ىلإ اسأر عجار ببشلا لعلو اهعضوب ةبراغملا لقتسا

 ةفرعملا دعب الإ ىتوتي ال دبعلا نأ نوري ةبراغملا نأ كلذ ةيالولا هب يزجت

 بهذي امنيب لمعلاو لوقلا يف ةيضابإلل هتقفاومو هداقتعا ةمالسب ةماتلا

 هيلع مكحلل فاك لوقلاب ءافولاب ملعلا درجم نأ ىلإ ةقراشملا ضعب

 اومتهي مل كلذلو قحلل هتفلاخم ىلع لدت ةرامأ هنم رهظت مل ام ةيالولاب

 لوقي ةبراغملل ةبسنلاب نأشلا ناك امك اهليلحتو طورشلا هذه ليصفتب

 ىلوتي ال هتأ نم مدقت امو» :يئزجلا فالخلا اذه فصو يف شێفطا دمحما

 فلتخاو (ةبراغملا يأ) اندنع روهشملا وه هلمعو هلوق ءافوب الإ ناسنإ

 تبجو نيلا يف هتقفاوم هب تبثت ام حص نم ليقو كلذك ليقف ةقراشملا

 .'"«هلامعأب ملع ىلإ جايتحا ريغ نم هتيالو

 يف ةقفاوملا درجمب ةيالولا ناكمإ ناح;جري الثم يملاشلاو يشاظبلاف
 ؛...كَتعيي ثتمؤُملآ ءآج ادي ميتلا اهيأي » :ىلاعت هلوق ليلدب لوقلا
 ىتح ّنهرمأ يف راظتنالا هفلكي ملو نهل رافغتسالاب هللا هرمأ دقف "١[ :ةنحتمملا

 .'""حالصلا نهنم رهظي

 نأل كلذ ةقراشملا ىدل ةجحلا ةوق كردي لالدتسالا اذه يف لقأتملاو

 ساسأ ىلع هيلع ةيالولا بيترتو نهدهعت رهاظب ذخألا ىلإ يعذ ةلي لوسزلا

 ىلوتي نأ يغبني كلذلو امهاضتقمب لمعلا نيتداهشلاب رقملا يف لصألا نأ
 .كلذ فلاخي ام هنم رهظي ىتح

 "يدقعلا فارحنالا أ بير الف ةءاربلل ةبسنلاب امأ ةيالولل ةبسنلاب اذه

 )١( عرفلاو لصألا لماش :شيفطا ٦٦/١} ٦٧.

 )٢( لومأملا ةياغ :يشاطبلا رظنا  0١٠٩/١لوقعلا راونأ قراشم :يملاسلا ٣٤٦} ٣٤٧.

 نئلو نآرقلا قلخو ةيؤرلاك نيملسملا نيب اهيف فلتخملا ةيديقعلا لئاسملا نع رظنلا عطقب )٣(

 ۔ ىلإ جاتحت ةيضقلا نإف ةءاربلاو ريفكتلاب مكحلا اهيف ةفلاخملا ىلع نوقباتلا ءاملعلا بتر



 ٢٢٧ 7 ةنوزخملا فحتلا باتك
 1 ٦٩

 مدعو لطابلا لهأ لاعفأب اضرلا وأ هيهاونو هللا رماوأب ديقتلا نع فوزعلا وأ

 ىلع ةمالع عي كلذ لك رئاغصلا باكترا ىلع رارصإلا وأ مهيلع راكنإلا

 .ةءاربلل بجوملا نايصعلا

 :ةءاربلاو ةيالولا قرط ايناث

 :ةيالولا قرط ۔١
 :اثالث اقرط ةيالولل ةيضابإلا ءاملع دح دقل

 ةفرعم ىڵوتملاب افراع يَتوتملا نوكي نأ يهو :صخشلاب ةربخلا

 اقفاوم ناك ام الإ هنم عمسي ال نأو هنم ىري ال نأب كلذو ةيصخش

 .مالسإلل

١ _
 

 +٭«

 .'نيتأرماو لجر وأ نينيمأ نيلدع ةداهش ۔ ب

 لبقت الو (‘)ةءعورملاو '""ىوقتلل مزالملا '"۔-ريلا يف قفاوملا وه لدعلاو

 لثم نع نوكيو اضعب مهضعب نورذعي نيملسملا تيلو .ثترتلاو لقأتلاو رظتلا نم ديزم -

 مهنيب عمجت ةدحاو مهلوصأ ثأو اميس ال هيزنلا يعوضوملا شاقنلاب نوفتكيو ماكحألا هذه

 راص كلذلو ةيداحلإلا تارايتلا نم ريثك هيف ترشتنا ارصع نوشيعي مهو ديحوتلا ةملك

 راهظإ ىلع زيكرتلاو ةريطخلا بهاذملا هذه ضحدب مامتهالا ىلإ ةجاحب مويلا نوملسملا

 لهأ نم صاصتخالا يوذل ةيعرفلا لئاسملا يف ضوخلا كرتو ةيمالسإلا ةديقعلا ءافص

 هيف عقو امو ىرخأ ةهج نم ةجحلا ةوق دامتعاو ةهج نم حماستلا ساسأ ىلع مالكلا
 يوق لعف ةر فقوملا نوكي ام ريثكو مهيفلاخم ىلع دتشت نم بهاذملا َلك يف نوقباتلا

 .ةيخيراتلا تارتفلا ضعب يف ةيضابالل ثدح امك دحت وأ زازفتسا ببسب

 ٢٥٣. قراشملا :يملاسلا رظناو ٨١\ ١١. فحتلا :فلخي نبا رظنا ()

 .عدتبملا هنم جرخيو (٦٢)

 .ةريبكلا لعاف وأ ضرفلا كرات هنم جرخيو ()

 ٣٤٩. قراشملا :يملاسلا رظنا .لفسلا ةسلاجمك تاحابملا نم سئاسخلا بانتجا يه ()



 ةساردلا مسق ,ه ٢٢٨

 :ح

 يذلا صخشلا نع ركذي اميف نيقفتم اناك اذإ الإ نيلدعلا نم لك ةداهش
 .")ةماقتسالاو حالصلاب هنافصي

 :لاوقأ ىلع اهنأش يف ءاملعلاف دحاولا لدعلا ةداهش امأ

 لدعلا دحاولا ربخملا نأ قيرفلا اذه باحصأ ىريو :اهب نوذخآلا ۔

 دهاشلا ناك ولو لوقي نم مهنمو هتداهش لبقت ةءاربلاو ةيالولا ماكحأب ملاعلا

 ةقملا دحاولاب ةيالولا لبقت هتإ ليق دقو» :يمدكلا لوقي "ادبع وأ ةمأ وأ ةأرما

 نأ دعبو ."«ةءاربلاو ةيالولا فرعت تناك اذإ ةأرملا كلذكو اذبع ناك نإو

 رابخإ ءاتفإلا نأل كلذ ايتفلاب ةيالولا اهبشم هانبتو هرقأ لوقلا اذه ضرع

 تناك اذإف هتماقتساو هنيدب صخشلا ءافوب رابخإ ةيالولاو يعرشلا مكحلاب
 ةءاربلاو ةيالولا ماكحأب رصبملا ةداهش نوكت ال ملف ةجح دحاولا ملاعلا ىوتف

 .؟اًضيأ ةجح

 لدعلا لوق لوبق ىلع ءاملعلا قافتاب بهذملا اذه باحصأ جتحا امك

 دمحما لوقي لصألل اتابثإ الإ تسيل ةيالولاو لدعلا ةلادع نم هعفر اميف

 ."ه«لصأ اهتأل ىتنأ لدع وأ ركذ لدعب ةيالولا تيرجأ امتإو» :شيفطا

 وعديو اهنع جحي نأب تصوأ يتلا همأ حتف نب سورمع ىتوت دقلو ٢٤٨. ص م ن رظنا )١(

 الاثم رظناو ةيرجح ةعبطلاو ٢٨ ريشلا :يخام لا رظنا) ةدحاو ةأرما ةداهشب اهالوت اهل

 ةداهشب ةاقوتملا همأ ةيالو يف نوميم يبأل صخر يرصملا داتع نبا نأ امك ٢٣٢( رخآ

 بركلا فشك :شيفطا ٦٣/١. مالسإلا دعاوق يلاطيجلا رظنا اهنع جحو ةالوتم ةأرما
 ٠٠١.

 )٢( جهنملا :يصقلا رظنا !/ 0١٠٢ةؤلؤللا حرش :يخاملا  0٣٠٠دعاوقلا :يلاطيجلا ٦٢/١{

 عضولا ةيشاح :يشحملا ١٠٨.

 )٣( :ةريشلا :ربتعملا :يمدكلا ١.

 .م ن رظنا )٤(

 )٥( عرفلاو لصألا لماش :شيفطا ٥٧١١.

  

 



 ٢٢٦٩ و ةنوزخملا فحتلا باتك
 ےهھ .

 4٠

 "ص

 ةيالولا يف دحاولا لدعلا ةداهش اوساق ءاملعلا ضعب نأ ركذلاب ريدجلاو

 ةراهطو ةالصلا تقو لوخدو ناضمر لاله ةيؤر توبث يف ةداهشلا ىلع

 ةيالولا نوكت ال ملف دحاولا لدعلا ةعيفرب ائباث هلك كلذ ناك اذإف "بولا

 مايصلاو ةالصلا يتضيرف نإ لب ؟اهب هللا اندعت ةضيرف الك نأ لاحلاو كلذك
 الو دحاولا لدعلا ةداهش امهيف ىزجت فيكف ةضيرفلا هذه ىلع ناتمةقم

 .؟ةيالولا يف ىزجت

 صخش ةماقتسا هتغلب نم نأ ىلإ ءالؤه بهذ دقو :رييختلاب نولئاقلا ۔

 أ ريغ "فقوت ءاش نإو ىڵوت ءاش نإ اريخم ناك دحاولا لدعلا ةعيفرب

 تراص تتبث ىتم ةيالولا نأ ةجحب لوقلا اذه ضتري مل شتفطا دمحما

 ربتعت نأ امإو دحاولا لوقب ةتباث عت نأ امإف بجت مل تبثت مل ىتمو ةبجاو

 ."ةتباث ريغ

 حزصف لئس نإ دهاشلا نأ ءالؤه ىأر دقو :لاؤشلاب كلذ نودتقملا _۔

 اذإ لدعلا ىلع اًسايق» :كلذو مزلت مل لأسي مل نإو لئاسلا تمزل ةيالولاب

 الف لأسي مل نإو ليدعتلا يف هلوق لوبت بجو نيعم ةلادع نع لئس
 '«بوجو . )٤)

 يف ةداهشلا ىلع ةيالولا يف ةداهشلا اوساق دق :اقالطإ نوعناملا ۔

 .لاومآلاو ءاملا ماكحأ

 )١( دعاوقلا :يلاطيجلا رظنا ٦٦٢/١} ٦٣.

 قيرفلا باحصأ نم هتإف الإو لوقلل وار درجم يلاطيجلا نأ ظحالملاو م ن رظنا ()

 .لؤالا

 .(شتفطا نع اّلقن) ٣٥٤ قراشملا :يملاسلا رظنا )٢(

 0١٥٩ ١٦٠. راونألا ةجهب :يملاسلا ()



 ةسا . ٢
 ردلا مسع . . ٢ ٢

: 

 ملو هتماقتساو هلضف رهش نمف :عفدت ال ةرهش ريخلا يف ةرهشلا -ج
 ريغب ىلوتي هتاف هتيالو ترهش وأ ءاملعلا نم دحأ هتلادع يف حدقي

 نوكت يتلا يهو قحلا ةرهش ىمست يتلا يه ةرهشلا هذهو "ةنيب
 ةجحلا مهب موقت الف ءافعضلا امأ ")ءاملعلا نم ريفو ددع نع ةرداص

 ةجح مهب موقت الو ءافعضلا ةيالو ةرهش نوكت ال» :يمدكلا لوقي

 "نيملسملا نم اوناك ولو ىواعتلا ىنعمب ةجراخ مهتيالوو

 مهلهج وه مهتلادع مغر ءافعضلا ةرهش رابتعا مدع يف ببشلاو

 ةيالوب نومكحيف رومألا مهيلع سبتلت دق ذإ ةءاربلاو ةيالولا ماكحأب

 مهنم ردصي دقو ةين نسح نع مهنيب اميف كلذ نورهشيو هلل ودع

 يف فلاخ دقلو ةنومأم ريغ مهماكحأ تناك كلذلو كلذ سكع

 نولوقي ال الودع مهرابتعاب مهترهش زاجأف ناهبن يبأ نبا كلذ

 '}قوقثولا مامت هب نيقثاو اوسيل مهو ءيشب

 نكمي ال ةرثك مهف نيقباسلا نم ريخلاب نيروهشملا نييعتل ةرورض الو

 سانلا نيب عاشو هيدهب ىدتهاو ةلق لوسرلا رصاع نم مهنم مهددع رصح

 مهملعب نوفورعملا نوحلاصلاو ءاملعلا مهنمو رمعو ركب يبأك هاقت

 نوكت اعيمج ءالؤهف ةرخأتملا وأ ةمدقتملا روصعلا يف اوناكأ ءاوس مهعروو

 نب ناميلس عيبلا وبأ لوقي ءانمألا مهل دهشي مل ولو ةرهشلاب مهتيالو

 ٦٦٢/١. مالسإلا دعاوق :يلاطيجلا رظناو 0١١ !١ :يوسيبلا نسحلا يبأ ةريس رظنا ()

 )٢( :يوسيبلا نسحلا يبأ ة ةريس رظنا ١١. !١ مالسإلا دعاوق :يلاطيجلا رظناو ٦٢/١..

 هيف فلتخم مهددعو بذكلا ىلع مهلثم ؤطاوت نكمي ال ةعامج مهتأب ةرهشلا لهأ فزع ()

 نيعبرألا نم ليقو ادعاصف نيرشعلا نم ليقو ادعاصف ةرشعلا نم ليقو ةسمخ مهلقأ ليقف
 قراشملا :يملاشلا رظنا ةجح لكلو كلذ ريغ ليقو ادعاصف نيعبشلا نم ليقو ادعاصف

 .ددعلا نييعت مدع حجرو اهتلدأب لاوقالا هذه دروأ دقف ٠. ٣٥١

 )٤( راونألا ةجهب :يملاسلا رظنا 0١٦١ ١٦١.



 ٢٢١ رال ةنوزخمل ١ فحتلا باتك

 .هزنم

 دهشي مل نإو هراهشإب هتيالو زوجت ريخلا يف روهشملا كلذكو» :فلخي

 .'»«ءانمألا هيلع

 :ةءاربلا قرط ٢)

 عبرأ يهو

 بجوملا لعفلا بكتري وهو فلكملا دهاشي نأب كلذو :ةدهاشملا -۔أ

 .'١رقكم لعفلا اذه نأب املاع دهاشملا نوكي نأ ىلع ةءاربلل

 ىلع رصم هنأ وأ "ةريبك لعف هتأب فلكملا فرتعي نأب كلذو :رارقإلا _ ب

 مدنلا ليبس ىلع ال اهب راختفال او رورشلا ليبس ىلع اهب رقمو ةريغص

 . ) "ةرسحلاو

 نأ ىلع ةريبك لعف دق فلكملا اذه نأ ادهشي نأب كلذو :نيلدع ةداهش ۔ج

 .ةديج ةفرعم صخشلاب نيفراع انوكي

 ةداهشل ةقباطم امهدحأ ةداهش تناك اذإ الإ امهتداهش لبقت ال نالدعلا ناذهو

 لعف هنأب رخآلا دهشو اذك ةريبك بكترا انالف نأب امهدحأ دهش ول امنيب رخآلا

 ةريبك لعف نالف الاق اذإ امأ .امهتداهشب أربي ال هتإف لوألا اهركذ يتلا ريغ ةريبك

 .'‘رئاغصلاو رئابكلاب نيملاع اناك اذإ هنم ةءاربلا بجت هتإف اهايمسي ملو

 نب تلصلا رثؤملا يبأ نع القن ٢٠٧ تالاؤشلا :يفوشلا رظناو ٩ :فحتلا :فلخي نبا )١(

 حرش :يخامشلا مساق 0١١١ عضولا ةيشاح :يشحملا ٧٩/١، مالسإلا دعاوق :يلاطيجلا رظنا )٢(

 ماظن :يريبعجلا ٢٤٧ قراشملا :يملاشلا ٢٣. :لاصخلا رصتخم :سيق نبا ٣٠٠ ةؤلؤللا

 . ١٠٦. ةبازعلا

 .ميركلا نآرقلا صنب دوهش ةعبرأ اهيف طرتشي يتلا انزلا ةريبك ريغ )٢(

 .ةقباسلا م ن رظنا )٤(

 )٥( قراشملا :يملاسلا رظنا ٣٤٨.



 ةساردلا مسق . ص ٢٢

 3 ٦2

 ثدحلا ريسفت ىلإ امهنم جاتحي ال هتإف نيملاع اناك اذإ نادهاشلا ناذهو

 نابلاطم امهتإف نيفيعضلل افالخ ةجحلا امهنم تبلط نإ الإ ةءاربلل بجوملا

 نع ىوري رامضملا اذه يفو .")ةءاربلا قحتسا اهلجأ نم يتلا ةريبكلا ركذب

 فيك الاقف امتنعل نم هللا نعل لاقف ادحأ نانعلي نيلجر ىأر هتأ ديز نب رباج

 .")هنعل ىلع امكعامتجا ينيفكي لاقف فرعت ال نم نعلت

 يف فلتخا دقف دحاولا لدعلا ةداهش اقأ نيلدعلا ةداهشل ةبسنلاب اذه

 تبثت يتلا تادابعلا نم ريثك نيبو امهنيب قرف ال موق لاقف اهب ةءاربلا زاوج

 يتلا ةيالولا نيبو اهنيب زييمتلل لاجم ال ىرحألاب وأ "هدحاولا ريخبو نتلاب
 ةءاربلا نوكت ال نورخآ لاقو هدحاولا لدعلا ةداهش ءاملعلا روهمج اهيف زاجأ

 علخ» :ةلت لوسرلا لاق دقو دودحلا يف ةداهشلا ىلع اسايق نيدهاشب الإ

 .'ث«هلتقك نمؤملا

 دحاولا لدعلا ةداهش عنم ىلإ نوبهذي ءاملعلا روهمج نإف كلذ ىلع ءانبو

 '»هلاض وهف دحاوب أربت نمو» فلخي نب ناميلس عيبلا وبأ لوقي ةءاربلا يف
 امنإو» :هلوقب لاجملا اذه يف ةءاربلاو ةيالولا نيب قيرفتلا شيفطا دمحما لّلعيو

 ةءاربلا حصت الف عرف ةءاربلاو لصأ اهنأل ىثنأ لدع وأ ركذ لدعب ةيالولا تزجأ

 ىلع ائمأتسم هرابتعاب) لداعلا مامإلا كلذ نم ىنثتسي هنأ ريغ '"«نيلدعب الإ

 )١( ربتعملا :يمدكلا رظنا ٥٣/٢، ١٤٧. نيبلاطلا جهنم :يصقلا ١٠٦/٢.

 )٢( مالسإلا دعاوق :يلاطيجلا رظنا ٨٠/١.

 )٣٢( لوقعلا راونأ قراشم :يملاسلا رظنا ٣٤٩.

 )٤( ةريشلا :ينايسبلا :رظنا ١٢.

 امك هلتقك نمؤملا نعل ةغيصب ١٠ تايد ىمرادلا هاور ثيدحلاو ٥٢/٢ ربتعملا :يمدكلا رظنا )٥(

 . ٨٣/٤} ٨٤ هدنسم يف دمحأ هجرخأ

 )٦( فحتلا :فلخي نبا  0١:ديحوتلا لئاسم يئاظسرفلا رظناو ١٠.

 )٧( عرفلاو لصألا لماش :شتفطا ٥٧/١.



 ٢٢٣ هو ةنوزخملا فحتلا باتك
 ےهھ ر

 ب ٠٥

 صم

 الو رخآ لدع ةداهشب دضعت مل ولو ةءاربلا يف هتداهشب ربخيف (اهلك ةيعرلا

 ةءاربلا ةروطخ ىعار امنإ دحاولا لدعلا ةداهش عنم ام دنع روهمجلا نأ ىفخي

 لبق نم هتعطاقمو هنع فوزعلاو هنم أربتملل ةوادعلا رامضإو ةنادإلا نم اهيف امو

 ةطيحلاو رذحلا مامت بلطتت ةريطخلا ةيلمعلا جئاتنلا هذه لثمو اهلك ةقألا

 .رابتعالاب ردجأو قثوأ نيلدعلا ةداهش تناك قلطنملا اذه نمو تبتلاو

 نأ ىلع فلخي نب ناميلس عيبلا وبأ اهزاجأ دقف ءاسنلا ةداهش اقأو

 نيلجرب الإ ةءاربلا بجت الو» :هلوق يف كلذو رح نيمأ ةداهشل ةدضعم نوكت

 كلذ يف هفلاخ دقو '"«نيتنيمأ نيتملسم نيتأرماو لجر وأ _"نيزح نيملسم

 امأ .'اقالطإ ءاسنلا ةداهش ةرف (ركب نب دمحأ ساتعلا وبأ) يئاظسرفلا

 ديضعت بوجو ىلإ رشي مل هتأ ريغ ءاستلا ةداهش اضيأ وه زاجأ دقف يفوتلا
 ."اهل لجزلا ةداهش

 يف ةجح لجزلا عم نيتأرملا ةداهش نأ ىري يمالسإلا هقفلل سراتلاو
 يف ّنهدحو ءاسنلا ةداهش زيجي ءاهقفلا نم اضعب نأ امك لئاسملا نم ريثك

 ةداهش رابتعا نم عنام الف كلذ ىلع اشسايقو '}١ةتئانثتسالا تالاحلا ضعب

 نيب ةريبك تلعف اهنأ ةأرما نع الثم نلقن اذإ ةصاخ ةءاربلا يف ءاسنلا

 .ءاسنلا عمتجم

 )١( بركلا فشك :شێيفطا رظنا ٩٩/١.

 6١ ديحوتلا لئاسم :يئاظسرفلاو ٩.. :فحتلا :عيبرلا وبأ اهضفر دقف دبعلا ةداهش اقأ (؟)

 ١١٤. تالاؤسلا :يفولا اهزاجأو ٢٥٣\ قراشملا :يملانتلاو

 )٢( :فحتلا :فلخي نبا ٩.

 )٤( ديحوتلا لئاسم :يئاظسرفلا رظنا ١١.

 )٥( تالاؤسلا :يفولا رظنا ١١٤.

 نيب لاجزلا دوجول لاجم ال ذإ ةيفاك نيتداهش نإف ءاسن مامح يف ةيانج الثم تعقو ولف )٦(

 .نمألاو لدعلا َلتخاو قوقحلا تعاضل فورلتلا هذه لثم يف ءاستلا ةداهش تةر ولو ءاسنلا
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 ىمعألا ةداهش لاجملا اذه يف ءاملعلا اهراثأ يتلا لئاسملا ةلمج نمو

 يناقلا نوك نع رظنلا عطقب رخآل ادضعم نوكي نأ طرش اهب ذخألا زاوج ىلع

 نع ةيالولا ذخأ اوزاجأ دقو» :شتفطا دمحما لوقي هلثم ىمعأ وأ ارصبم

 نأل هلثم ولو هريغ عم هنع اهل ذخآلا يدنع حيحصلاو ةءاربلا ال ىمعألا

 أربي هتأو رصبملا نيبو هنيب قرف ىقبي ال ىتح رمألا ققحي دق ىمعألا
 .')«هققح اذإ توصلاب

 ةطساوب تبثم وه ام نيب ىمعألا ةداهش يف قيرفتلا يضتقي رظنلاو

 امم تناك نإو هتداهشب دادتعا الف رصبلا قيرط نع تبثم وه ام نيبو عمشلا

 ائالف نأ ملاع نع القان ناك نإو هتداهش يف حدقلل لاجم الف رصبلاب كردي

 .عمشلا ساسأ ىلع موقي هتأل ةجح هلقن نإف ةءاربلا يف

 يهو ةفصلا كلت ىلع اهلثم بذكي ال يتلاو عفدت ال يتلا ةرهشلا ۔د

 نم راكنإ ريغ ىلع اهب ةحيحصلا رابخآلا ترهاظت يتلا ةققحملا ةرهشلا

 ربخل تبثملا رتاوتلا ةرهشلاب دارملاو .ةجحلا مهب موقت نيذنا اهلهأ

 .هيف سابتلا ال قداص

 يف ةرهشلا نأ وه ةءاربلا يف ةرهشلاو ةيالولا يف ةرهملا نيب قرفلا
 الإ تبثت ال ةءاربلا يف ةرهشلا فالخب قح اهتأ نملا درجمب تبثت ةيالولا
 اهل ةميق الف بذكلاو لطابلا يف ةرهشلا يهو ىوعلا ةرهش امأ "نيقيلاب

 دوهيلا عامتجا ىلإ تفتلي ال كلذلو لودعلا نيملسملا نع ردصت مل اهنأل

 :يحاورلا ٢٥٣\ لوقعلا راونأ قراشم :يملاشلا رظناو ٦١/١ عرفلاو لصألا لماش :شيفطا )١(

 ٦٦/١. رهوجلا راثن

 :يملاتلا ٣٠١، ةؤلؤلا حرش :يخامشلا مساق ٢٢٣، :لاصخلا رصتخم :سيق نبا :رظنا )٢(

 ٣٤٧. ٣٤٩ ٣٥٢٣. قراشملا

  



 ٢٢٥ و ةنوزخملا فحتلا باتك

 ه.

 رمعو ركب يبأ لالض ةرهش ىلإ وأ لتق دق التتاظ ىسيع نأ ىلع ىراصنلاو

 .")اورثك وأ هلهأ لق الطاب امود ىقبي لطابلاو رهنلا لهأو ةشئاعو

 ةداهش ةيضق يهو ةيضابإلا ءاملع ضعب اهحرط ةيلاكشإ تدرو دقلو

 عيبلا وبأ امأ هتيالو ىلع ىقبي له ةريبك لعف هتأ ريخلاب روهشم يف نينيمأ
 رمألا ضَوفف هرمأ لأ يف ريحت نإ يفولا هنع ىور دقف فلخي نب ناميلس

 مظعأ ةرهشلا نأ تبثأو هيأر نع عجر مث كرت ءاش نإو ءاش نإ عماسلا ىلإ

 حرص دقل "مهددع رثك امهم دوهشلا ةداهش هيف حدقت نأ نكمي الو ةجح

 ريخلا يف روهشملا نأ كلذ يف باوجلا» :لاقف فحتلا هباتك يف فقوملا اذهب

 يئاطسرفلا كلذ ىلع هقفاو دقلو '"«اورثك نإو دوهشلا ةداهشب هنم أربي ال

 .'ىلوتم ناك ولو دهاشلا نم ةءاربلا بوجو ىأرو

 نم نيبو هتامم لبق كلذ هنع يور نم نيب كلذ يف قرف دقف يفوتلا اقأ

 هتأ ريخلا يف روهشملا ىلع نانيمأ دهش نإو» :لاقف هتامم دعب كلذ هنع يور

 .'>«دوهشلا نم أربي هتإف تام نإو هنم ئرب ايح ناك نإف ةريبك لعف

 موصعمب سيل هتإف هاوقتو هلضف ناك امهم ريخلاب روهشملا نأ ةقيقحلاو

 رهاشلا مكحب هتيالو تماد امو لاوحألا نم لاح يأب هنم ةءاربلا عنتمت ىتح

 .هنم ةءاربلا تمزل ةريبك بكترم هّتأ هتح يف تبث ىتم هنإف

 )١( ربتعملا :يمدكلا رظنا ١ ٨٩. ٩١. !٩ ةماقتسالا ٤٩/١، قراشملا :يملاسلا ٣٤٩.

 )٢( تالاؤتلا :يفوتلا رظنا ٢٠٧. .

 )٣( :فحتلا :فلخي نبا ٩.

 )٤( :ديحوتلا لئاسم :يئاظسرفلا رظنا ١٠.

 وه ىأر دقف ٢٣٧ ةؤلؤللا حرش :يخاممشلا مساق كلذك رظناو ٢٠٧ تالاؤشلا :يفوتلا رظنا (ه)

 .يأرلا سفن اضيأ
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 مهاج
 ت©

 )ةضيبلا ةيالو ١(

 هلا نيدب ءافولاو ةماقتسالاو ةعاطلا هل تتبث نم لك نأ قبس امم نيبت دقل
 اذإو ةءاربلا قحتسا هنايصعو هرفك تبث نم رم لكو هتيالو تمزل د المعو الوق
 ةلمج نم دحاو هتأ لاحلاو هتيالو بوجوب مامإلا صخ ملف كلذك رمألا ناك
 .؟ةءاربلاو ةيالولا ماكحأ مهيلع قبطنت نيذلا نيملسملا

 اهب ىظحي يتلا ةيملاعلا ةناكملا ىلإ اساسأ عجار كلذ يف ببشلا نإ

 ۔كێق قلاخلا دعب ۔ نيدل لوألا سراحلا وهو ةلوتلا سيئر وهف مامإلا

 عيابملاو ةمألا نوؤشل يعارلاو لدعلاب ساتلا نيب مكاحلاو عرشلل ذفنملاو

 نأ اريدج ناك هتلزنم هذه تناك نمو .طشنملاو هركملا يف ةعاطلا ىلع

 .ءالولاو ةدوملاو ةبحملاب صخي

 ةيالو بوجوب لوقلا ىلإ ةيضابإلا اعد يذلا يسيئرلا لماعلا وه اذه

 ةفرعم افورعم نكي مل ولو صيصختلاو نييعتلا هجو ىلع نيملسملا مامإ

 ةبسن كلذب تيممس ةيشاحلا نم هتزوح يف ناك نمو نيملسملا مامإ ةيالو اهب دوصقملاو )١(

 ساأزلا ىلع لعجي (كلذ وحن وأ) دلج وأ ساحن وأ ديدح نم ءيش يهو لاتقلا ةضيب ىلإ
 دقو هتزوح ءيش لك ةضيبو موقلا ريبك ىلع ةضيبلا قلطن ليقو فيشلا برض نع ةياقو

 لهاب لتاقي هتألو موقلا ريبك وهو لاتقلا مامإلا ناش نم ذال اهيلإ مامإلا ةيالو تفيضأ
 ١٥٥. ةديقعلا حرش :شێتفطا رظنا .هتزوح

  



 ٢٢٧ هه ةنوزخملا فحتلا باتك
 ب ٠٥

 "ص

 ةريبك باكتراب سانلا نيب رهتشي ال نأ طرشب هتيالوب مزلملا ىدل ةيصخش
 .'_رئابكلا نم

 مالسإلا راد يف ةمامإلا هل تدقع نمل ةبسنلاب نوكي امتإ كلذ نأ ىلع

 امامإ مامإلا مدق وأ ةنتف راد راذلا تناك اذإ امأ ةيضابإلا لقاعم نم لقعم يفو

 ةقث هنأ نالدع ناملاع دهشي ىتح هتيالو مزلت ال هتإف ةيضابإلا لقاعم ريغ يف

 . '"ةمامإلل قحتسمو

 ناك نم لك ىلإ ىدعتت لب هصخش دنع فقت ال لداعلا مامإلا ةيالوو

 :يلاطيجلا لوقي هتعاطب ارقمو هتضيب يف الخاد نيملسملا نم هئاول تحت

 ملو همكحب يضرو هتعاط هيلع ترج نم لكف الدع نيملسملا مامإ ناك اذإ»

 هنيعب هنوڵلوتي ةيالولا نم مهمكح يف مهدنع وهف نيملسملل فالخ هنم رهظي

 .'"«ادصقو ةلمج ةضيبلا يف نم عيمج نولوتيو

 ام هنزاخو هيضاقو مامإلا ريزو اضيأ لمشت ةيالولا هذه نأ كلذ ىنعمو

 لمعتسي ال لداعلا مامإلا نأ وه كلذ يف ببسلاو رئابكلا مهدحأ لمعي مل

 نم لك ةيالو تناك كلذلو ماقت ناك نم الإ نيملسملا حلاصم يف ادحأ

 .مامإلا ةيالول ةعبات مامإلا هالو

 يف ةيعبتلا هذه اوفنف نامع لهأ نم نورخأتملا كلذ يف فلاخ دقلو

 .يدنكلل عرشلا نايب باتك نم اصيخلت ٧٦ ،ةءاربلاو ةيالولا :هتاحش نسحلا وبأ رظنا )١(

 :يصقلا 0٣٢٤ ةؤلؤللا حرش :يخاملا مساق ۔ ٤٢/١١، ٤٣، ١١٩ فنصملا :يدنكلا رظنا )٢(

 ١٢٣/٦\، ١٢٦. نيبلاظلا جهنم

 دابعلا لاعفأ نييبت 0١٥ ديحوتلا لئاسم :يئاطسرفلا :رظناو ٤٨/١. مالسإلا دعاوق :يلاطيجلا )٢(

 ٣٢٤. ةؤلؤللا حرش :يخاممَشلا مساق ٢٣، عضولا :ينوانجلا ٢

 )٤( ةسوفن ةديقع :ينوانجلا رظنا ٦٢، ٣.

 )٥( ديفملا عماجلا :يمدكلا رظنا ١٩١/١.
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 رهاظلا مكحب ةيالولا ماكحأل .الم عيمج عوضخ بوجو اوأرو مكحلا

 نم الإ مهتيالو مزلت الف تلبتو تريغت هت لاوحألا نأ ىرأو» :يصورخلا لوقي

 يف صخرتو طالتخا مهنم حص سانلا نأل ةيالولا بجومو ةقفاوملا هنم رهظ
 نم رهظم اذه نأ تكش الو .'”«لاجزلا ةلقو لاحلا قيضل لامعلا لامعتسا

 هالوتي ال نم ةيلوت ىلإ جاتحي فيكف الإو ةيمالسإلا ةلودلا فعض رهاظم
 قيقحتو حلاصملا ةياعرو نوؤشلا رييست ت يف هيلإ نأَمظْت فيكو نوملسملا

 .؟ .؟عرقل ماكحأ عيمج قيبطتو ةلادعلا

 هنزاخو هبتاكو هريزوو روجلا مامإ امأ هتيشاحو لدعلا مامإل ةبسنلاب اذه
 رئاجلا مامإلا ىلوتي نم لكو ةءاربلا يف مهتإف روج ىلع هعبت نم عيمجو

 هتيالو لهأ نم هيهنو هرمأ تحت ناك نم امأ "ةءاربلا يف مهلثم وهف هتيشاحو
 . "ةيقتلا مهلامعتسا لامتحال هل ءالولا اورهظأ نإو مهنم ةءاربلا زوجت الف

 ماكحألا هذهو ةءاربلاو ةيالولا ثيح نم ةصاخ ماكحأ اهل لكك رالاو

 فعض وأ هلهأو نيلا روهظ ىلعو مهروج وأ اهماكح لدع ىلع ةفقوتم

 :نأشلا اذه يف ةعبرأ الوقأ يخامشلا مساق دروأ دقلو مهمتكتو هعابتأ

 ةءاربلا قحتسا نم الإ ةيالولا يف اهلهأ ةلمج نإف الداع مامإلا ناك اذإ -أ

 روهظو رابتخالاب الإ ةيالولا تبثت الف ارئاج مامإلا ناك اذإ اهبجومب
 .ةماقتسالا لهأ

 الإ ةيالولا يف اهلهأ ناك ةلداع ماكحألا تناك ىتمف ماكحألل عبت راذلا -
 يف اهلهأ نإف ةرئاج ماكحألا تناك ىتمو ةءاربلا بجوم هنم رهظ نم

 .نيدلا يف ةقفاوملا هنم ترهظ نم الإ ةءاربلا

 )١) ليلجلا حتفلا :يصورخلا يليلخلا ٩٠ :لاصخلا رصتخم :سيق نبا رظناو ٣٢

 )٢( ةريسلا :ناطحق وبأ :رظنا ١٤٥.

 )٣( ليلجلا حتفلا :يصورخلا يليلخلا ٩٠ :لاصخلا رصتخم :سيق نبا رظناو ٣٣.



 ٢٢٢ و ةنوزخملا فحتلا باتك
 هي

 ىلع ةيراج ةحيحص ةلحتلا تناك نإف :ةلحتلا مكح وه راذلا مكح ۔ج

 .مهيلع بلغت نم مهنيد يف اهلهأ رضي مل هلوسر ةتسو هللا باتك
 بلاغلا ناك ولو لدع راد رالا نإف مهنيد راهظإ ىلع لدعلا لهأ ردق اذإ ۔د

 .اروج راد يهف الإو لالضلا اهلهأ ىلع
 رفك راد ىمستو نيملسم اهلهأ ناك اذإ مالسإ راد ىمست رالا نأ رهاظلاو

 مكحلا امأ روج وأ اهمكاح لدع نع رظنلا عطقب نيرفاك اهلهأ ناك اذإ

 عيمج يلوتل ناتيفاك ةلمجلا ةءاربو ةلمجلا ةيالو نإف ةعاربلا وأ ةيالولاب
 نيرالا يف نيرفاكلا عيمج نم ةءاربلاو رفكلاو مالسإلا يراد يف نيملسملا

 رابتخاو ةنحم ىلإ نوجاتحي الو ةيالولا مالسإلا راد لهأ عيمج يف لصألاو

 ىلوألاف رفكلا راد لهأ امأ ةنايخلا هنم رهظ نم الإ لمعلا وأ لوقلا يف

 يزجت سانلا نم ىقبت نميفو هلاح ملعت ىتح انيديأ نيب لثم نميف فوقولا

 .انفلسأ امك ةلمجلا ةءاربو ةلمجلا ةيالو هيف

 :اهتم ةءاربلاو سقلا ةيالو ٢(

 :سفنلا ةيالو ۔أ

 .هسفن ةيالوب بلاطم وه هريغ ةيالوب افلكم نوكي نأ لبق ناسنإلا نإ

 تاعاطلا مازتلا ىلع اهتحو اهل رافغتسالاو ءاعتلا سفتلا ةيالوب دوصقملاو

 ."يصاعملاو بونذلا نع عالقإلاو

 ردصلا حارشناو رورشلاب روعشلاو اهنع اضرلاب سفنتلا ةيالو ريسفت امأ

 )١( ةؤلؤللا حرش :يخاممشلا مساق رظنا ٣٢٥.

 )٢( ةؤلؤللا حرش :يخاممشلا مساق رظنا ٣٣٣. ديحوتلا ةديقع حرش :شيفطا ١٠٣.

 نم اصيخلت ٣٩ ةءاربلاو ةيالولا :هتاحش نسحلا وبأ ٦٢/١، مالسإلا دعاوق :يلاطيجلا رظنا )٣(

 .يدنكلا عرشلا نايب باتك
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 ةيكزت نم هيف امل بسانم ريغف "تاێيهنملا كرتو تارومأملا لاثتما دنع

 ال ملسملا أ امك [٢٢:مجتلاا 4 ٍمْكَسَشن اركش الك » :ىلاعت لاق دقو سفنلل

 .تاريخلا لعف نم ديزملا ىلإ امود حمطي امتإو اهيلع وه يتلا ةلاحلاب ىضري

 هلا ىلو هتأ ربخلا حص نإ الإ رهاظلا مكحب ةيالو يه ةيالولا هذهو

 ال ةضيرف يهو ."ةقيقح ةيالو نوكت ذئنيح اهتإف ةنجلا لهأ نم ديعس هتأو
 ام هنأل هبرل نايصعلا ديدش ناكو اهب فلكم ناسنإ لكو "!اهلهج عسي

 ولو بونذلا عيمج نم ةبوتلاو هسفنل رافغتسالاب بطاخم وهو الإ دحأ نم
 .لابجلا لثم تناك

 :سفنلا نم ةءاربلا ۔ ب

 ضابقنالاو قيضلاب روعشلاو حراوجلاو بلقلاب سفنلا نع ليملا يهو

 نأل اضيأ ةبجاو يهو .'ةيصعملا باكترا دنع كلذو مدنلاو ةرسحلاو

 نازوجي الف اهتداعمو سفنلا نعل امأ حوصتلا ةبوتلا تايضتقم نم كلذ

 نم رثكملا يصاعلا نيب يصقلا قرف دقلو 'اخيبق بنذلا ناك امهم

 فالخلا ىورو هسفن نم ةءاربلا لوآلا ىلع بجوي ملف رصملا نيبو ةبوتلا
 .)يناقلا يف ءاملعلا نيب

 عيمجلا ىلع ةبجاو ةبوتلا نأل نيصاعلا نيب قرف ال هنأ رهاظلاو

 )١) :ص نيتملا ةبخن هباتك ىف ىتالتلا ورمع هراتخا يذلا فيرعتلا وهو ١٥٦.

 ٣٣. ةؤلؤللا حرش :يخامشلا مساق رظنا ()

 )٢( تالاؤَلا :يفولا رظنا  0٢٤١مالسإلا دعاوق :يلاطيجلا  0٦٢/١ديحوتلا لئاسم :يئاظسرفلا ٧.

 )٤( ديحوتلا ةديقع حرش :شيفطا رظنا ١٠٢.

 )٥( :نيتملا ةبخن :يتاللا ورمع رظنا ١٥٣.

 )٦( :ةءاربلاو ةيالولا :نسحلا وبأ رظنا ٣٩.

 )٧( نيبلاطلا جهنم :يصقلا رظنا ٤٢٢٢.
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 "ص

 ىلع سفنلا بيعو موللاو ءايتسالاب روعشلاو مدنلا اهتابلطتم نمو
 .ةيصعملا يف اهعوقو

 :هبرل نمؤملا ةيالو ٢(

 همعنب هل افرتعم هل ادحوم هترب افراع ناك اذإ الإ انمؤم دبعلا ربتعي ال

 هقلخ يف هلدع اذدقتعمو نينمؤملا رومأ عيمج نئلو هتأب ائمؤمو هئايلوأ ةرصنبو

 بلقلاب ليملاو هرماوأ عيمج لوبقو هتبحم يضتقي كلذ لكو هيهنو هرمأو

 .تاێيهنملا نع تكلاو تارومأملا لعف عم هب رمأ ام ىلإ حراوجلاو

 اذإ الإ ةقداصو ةمات ةالاوملا هذه نوكت الو ىلاعت هللا ةالاوم ىه كلت

 :ىلاعت لاق .هتافرصتو هلاوقأ لك يف هل ةودق هذختاو لوسلا دبعلا عبتا
_- 

 .[١٨هنارمع لآ 4 كنود رمك رمو هأ مكبمتي ينوُعيَتاَ هللا دوت رئنكن لم »

 مالسالا ىنإ كرشلا نم جراخلا ةيالو ٤(

 رظتني مأ نيتداهشلاب نايتإلا دزجمب ىلوتي له ملسأ نميف ءاملعلا فلتخا
 .ةربابجلا نم ةءاربلا ىلإ ىعديو نحتمي نأ ةحلاصلا لامعألا روهظ هنم

 نانيمأ هيلع دهش نم نأب يفوّسلاو فلخي نب ناميلس عيبرلا وبأ حرص دقل

 كلذ ىلع يشحملا امهقفاو ."هتيالو تبجو هتر دحوو كرشلا نم جرخ هنأ

 اورفك يلل لق » :ىلاعت هلوقف لوألا امأ يوبن رخآو ينآرق صنب اجتحم

 مالسإلا» :للك هلوقف يناقلا امأو ٢٨[ :لافنألا] ه فلس دك اهت مت رعشي اوهَنَي نإ

 فلاخم دي ىلع ملسأ نم نيب قرفي ءاملعلا ضعب تأ ريغ '«هلبق امل بج

 :يتالتلا ورمع كلذك رظناو .تالاؤسلا :يفولا رظناو ٨& ٥٥. فحتلا :فلخي نبا رظنا )١(

 ٥٢. نيتملا ةبخن

 = هلبق ناك ام بجي مالسإلا ظفلب يربطلا هاور ثيدحلاو ٩ عضولا ةيشاح :يشحملا رظنا )٢(
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 هتديقع يف هعبتاو فلاخم دي ىلع ملسأ نم نإف قفاوم ىلع ملسأ نم نيبو

 رهظت ىتح ليقو لاحلا يف ىلوتي ليقف قفاوم دي ىلع ملسأ نم امأ "هنم أزبتي

 نيح شيتفطا دمحما هيلإ بهذ ام وه كلذ يف باوصلاو "!تاحلاصلا هنم

 .'"ةريبك ثدحي مل ام فلاخم دي ىلع ولو ملسأ نم ةيالو بوجوب ىضق

 "هيلكب نمحزلا دبع هدر دقف ةربابجلا نم ةءاربلا راهظإب ةيالولا طرش امأ

 ناك ةنيت لوسرلا أ تبثأو مالسإلا نم ريفنتلاو ددشتلا رهاظم نم ارهظم هربتعاو

 نم مهملعي مث نيتداهشلا الإ مهنم بلطي نكي ملو مالسإلا ىلإ سانلا وعدي

 .ا"مهتيغاوطو مهئابآ نم ةءاربلاب مهبلاطي ناك هنأ هنع تبثي ملو مالسإلا عئارش

 :هفالخ نع عجازلا ةيالو ٥(

 هب اوناد ام كرت ىلإ نوعدي نيفلاخملا نأ ىلع ةيضابإلا ءاملع قفتا دقل

 ةءاربلاو ةيضابإلا ةمئأ ةيالو ىلإو اااهيف مهوفلاخ يتلا داقتعالا لئاسم نم

 ناك ام مدهي مالسإلا نأ ورمع اي تملع امأ ...» :صاعلا نب ورمع ثيدح نم ملسم يفو -

 عماجلا :ملسم رظنا) «هلبق ناك ام مدهي جحلا نأو اهلبق ناك ام مدهت ةرجهلا نأو لبق
 ٥٠/١} ٥١. مالسإلا دعاوق :يلاطيجلا !١٩٦(. ناميإلا باتك حيحتلا

 ةطبترم ةلأسم هذهو ةءاربلا اهيلع بترتت ةديقعلا يف ةفلاخملا أ وه كلذ يف ببشلاو ()

 نيب حماستلا بوجو ىلإ انوعدو اهعضوم ينف اهيلإ انرشأ دقو فلاخملا ريفكت ةيضقب
 .رومألا هذه لثم ببسب ريفكتلا ذبنو نيملسملا

 )٢( :ةؤلؤللا حرش :يخامشلا مساق رظنا ٣٢٩.

 )٣٢( :صلاخلا بهذلا :شيفطا دمحما رظنا ٣٥.

 )٤( مالسإلا دعاوق :يلاطيجلا رظنا ٥٠/١.

 سلجمل اشيئر ناك بازم يداوب «فطعلا» ةدلب نم نيرصاعملا رئازجلا ةيضابإ دحأ وه )٥(
 مالسإلا دعاوق قيقحتب ماق امك .ط .«يركبلا ىواتف» هتافلؤم نم نيتنس ذنم يقوت .ةبازعلا
 .يلاطيجلل

 .ىلكب نمحرلا دبعل قيلعت ٥٠/١_٥١ :رظنا )٦(

 )٧( .ديعولاو دعولاو م ن ةيؤزلا يتلأسمك .

 



 ٢٤٣ هو . ةنوزخملا فحتلا باتك
 .هيج

 يف اونعطو تالاقملا اوهَقتسو ةوعتلا اودرو كلذ اوبأ نإف هنم اوترب نمم

 لهأ نم اوراص اهل اوباجتساو ةوعلا اولبق نإو مهمد كفس لح ةيضابإلا

 .""هللا نيد عيمجب نيقوم اونوكي نأ ىلع ةدوملا مهل تبجوو "ةيالولا
 ء 2

 هاعدف ةرصبلا ىلإ جاجحلا نم رف يرفصلا رظتلا ابآ نآ يلاطيجلا ىور

 قحلا لوقي هتملع دق نم ةيالولا ىلإ كوعدن هل اولاقو مهبهذم ىلإ ةيضابإلا
 فوقولاو هب لمعيو قحلا فالخب لوقي هتملع دق نممم ةءاربلا ىلإو هب لمعيو
 .'نيملسملا لضافأ نم راصف لعفف ملعت ىتح ملعت ال اميف

 نيب اقرف دق يفولا هلبق نمو يلاطيجلا نأ ةظحالملاب ريدجلاو

 نأ ىلع ةيضابإلا ىلإ عوجرلا هيفكي نيدتملا ريغف )نيدتملا ريغو نيدتملا
 نوكي نأ امإ نتدتملاو .«مكقدع يودعو مكلو يتلو مكنم انأ» :لوقي
 نود اهداقتعاب ايفتكم نوكي نأ امأو فالخلا لئاسم داقتعا ىلإ ايعاد

 ام لك نم ةبوتلاب بلوط يناتلا فنصلا باحصأ نم ناك نإف .اهيلإ ةوعلا

 لألا فنصلا باحصأ نم ناك نإو .ةلأسم ةلأسم ةيضابإلل املاخم هدقتعا

 لئاسم :يئاظسرفلا رظناو ٥٥ فحتلا :فلخي نيا رظنا .[مهيرارذ يبسو مهلاومأ ةمينغ نود] ()

 ٩/٢. نيبلاظلا جهنم :يصقلا ١٥© ديحوتلا

 نع ىوري ةحفصلا سفن يفو) !/١٢٣١ نيبلاطلا جهنم :يصقششلا 0٩ :فحتلا فلخي نبا رظنا )٢(

 هيلع سيلف هنع يهن ام كرتو رمأ امب ماقو مهقح فرعو نيملسملا لضفب ناد هتأ ةكرب نبا

 .(ةيضابإلا بهذم يف لخدي مل ولو كلذ ريغ
 )٣( تالاؤسلا :يفولا رظنا ٢٤٣\ :ديحوتلا لئاسم :يئاظسرفلا ١٥.

 ىلع تافيلخ قّلع دقو ١١١ ريتلا :يخامشلل رظناو ٥٥٣/١ ٥٤ مالسإلا دعاوق :يلاطيجلا رظنا )٤(

 ثيحب ةدعاق تراص ةيضابإلا ىلإ رظنلا يبأ ةوعدل تلمعتسا يتلا ةغيصلا أب ةعقاولا هذه

 ٧٤٨. ةلجم تافيلخ ضوع رظنا مهئادعأ نم ةءاربلاو مهتيالو دعب الإ دحأ لبقي ال
 لوصأ ىتبتي يذلا ماعلا وه نيدتملا ريغو فالخلا لئاسمب نيدي يذلا وه نيدتملا )٥(

 ١ بسحف ة ديقعل .
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 ام هدهج لذبيو هب ناد امع عجر هت مهاعد نم ربخي ىتح ىڵوتي ال هتإف

 ناك دقف ةيطع نب لاله ىلع كلذ قبط دقلو "اليبس كلذ ىلإ عاطتسا

 مهفزعو هموق ىلإ جرخ ىتح مهيلإ هعوجر ةيضابإلا نم لبقي ملو اًيرفص
 .""كلذ ىلع هوڵلوتف نامع ىلإ داع مث هئطخب

 مهل هتوادعو هدابعل هنلا ةيالو ٦(

 :هدابعل هللا ةيالو ۔ ١

 ةباجتساو باوملاو ةيادهلاو قيفوتلاو رصنلاو ةبحملا يف ةيالولا هذه لقمتت
 .اضرلاو ءاعلا

 تافص نم كلذ نأل بوبحملا ىلإ بلقلا ليم ىنعمب تسيل ةتحملاو
 ربتعا دقلو "!ةحلاصلا هلامعأو هناميإ ىلع دبعلل ةباثإلا يه امتإو ثداحلا

 ىضتقمب مهل باوتلا لاصيإ كلذب ىنعو ابجاو نيملسملل هللا تح يفوتلا

 .ةيهلإلا ةمكحلا بوجو

 .'»٢هديك نم ظفحلاو هيلع ةناعإلاو ودعلا نم ةجيتنلا وه رصتلاو

 لعف ىلع ةناعإلاو حلاصلا لمعلا ىلإ داشرإلا ىنعمب ةيادهلاو قيفوتلاو

 مساق كلذك رظناو 5٥١/١ ٥٣ مالسإلا دعاوق :يلاطيجلا 0٢٥٩ ٢٦٠. تالاؤتسلا :يفوتلا رظنا )١(

 ٣٦. :صلاخلا بهلا :شيفطا دمحما 0٢٢٣٠ ةؤلؤللا حرش يخامشلا

 نرقلا يف ةيضابإلا ءاملع نم يأ بيبح نب عيبرلا ةقبط نم يناسرخلا ةيطع نب لاله وه )٢(

 ٢٥٣. ةيضفلا دوقعلا :يثراجلا رظنا .يناقلا

 )٣٢( مالسإلا دعاوق :يلاطيجلا :رظنا ٥٢/١.

 )٤( تالاؤشسلا :يفولا :رظنا ١٥٨٩.

 )٥( م ن رظنا ٨٨.

 )٦( عماجلا :يويسبلا رظنا ٩١/١{ لومأملا ةياغ :يشاظبلا ١٠٥/١.
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 ص

 ىلع ةردقلا قلخو ريخلا بابسأ ريسيتو تاێتهنملا نع تفكلاو تارومأملا

 1 ()هب نايتإلا

 يفو اهيف مهلزانم عفرو ةنجلا نينمؤملا لاخدإو باولا ىنعمب ةيالولاو
 ىهتنم اذهو .'"حلاصلا مهئاعدو مهلامعأ لوبقو مهنع اضزلا ىلع ةلالد كلذ

 .ملسملا هيلإ حمطي ام

 لب ةيالولا يناعم نم ريخآلا ىنعملا ىلع ةيضابإلا ءاملع زر دقلو

 '")باوقلا نم نمؤملا هبجوتسي امب ملعلا اهتأ تبثأف هيف اهرصح نم مهنم
 هدابعل هللا ةيالو ريسفت نأ ىري يتالتلا نأ ريغ ةنجلا يف مهلزانم ةفرعمو

 وه اذهو» :لوقي وهف بسنأو ىلوأ ىضريو حي امل مهايإ هقيفوتب

 مهب ملعلا اهتأ نم انبتك يف ام فالخ ناك نإو اهريسفت يف ىلوألا

 .6}«ةنجلا يف مهلزانمبو

 اهضعبو ةلماكتم يه لب تافيرعتلا هذه نيب ضراعت ال هتأ ظحالملاو

 تاحلاصلا لعف ببسب مهنع اضرلاو نينمؤملا قيفوت نأل رخآلا ضعبلا رتفي

 ."باوث نم نوقحتسي امب ىلاعت هملع عم ضراعتي ال

 )١( :نيتملا ةبخن :يتالتلا ورمع رظنا ١٥١.

 ةباجتسا نأش يفو ٥٨/١ عماجلا يويسبلا رظناو ٣٣٣. ةؤلؤللا حرش :يخامشلا مساق رظنا (؟)

 كلذ ضعي دقو دارملا قيقحتب هل باجتسي دق ايندلا ءاعد ثأ ميهاربا ضويب ىري ءاعلا

 ةبوجأ رظنا هتمحرو هللا نمب لوبقمف ةرخآلا ءاعد امأو دابعلل حلصي ام بسح ىرخأ ةمعنب
 0١٢ ١٣. ص ضويب

 )٢( مالسإلا دعاوق :يلاطيجلا :رظنا ٨٦/١.

 )٤( ةؤلؤللا حرش :يخامشلا مساق رظنا  0٢٣٢:ديحوتلا ةديقع :عيمج نبا ٧١.

 )٥( :تانايدلا حرش :يتالتلا ورمع ٦١.

 .اًماقحتسا سيلو لضفت ةيضابإلا دنع باوقلا نإف الإو ازوجت قاقحتسالا ظفل انلمعتسا )٦(

 .ةيضابإلا دنع دعولا يف هانبتك ام رظنا
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 :هئادعأل هللا ةوادع ۔ ٢

 الو هيهاونو هرماوأ فلاخو هب رفك نم لك ىلع طخشلا يف لتمتتو

 يف يدبأ باقعو قيفوت مدعو نالذخ نم طخشلا اذه ىلع بترتي ام ىفخي

 اهنأب هدابعل هللا ةوادع يبعصملاو يلاطيجلا نم لك فرع دقلو ."ةرخآلا

 امب اضيأ قّنعتم هللا نأ ساسأ ىلع "باقعلا نم هؤادعأ هبجوتسي امب ملعلا

 .ءازج نم كلذ نع جتني امو دابعلا هلعفيس

 كلذ ىلع تامو ةريبك لعفب عرشلا فلاخ نم لك نأ ةظحالملاب ريدجلاو

 لوقي ةيديرتاملاو ةرعاشألل االخ ةيضابإلا دنع هلل ؤدع وه ةبوت ريغ نم
 ذأ ىفخي الو "”«بونّلا عيمج بكر نإو اؤدع هلل نوكي ال نمؤملا» :يراخبلا
 .ةريبكلا بكترم مكحو ناميإلا موهفم ديدحت يف فالتخالا ىلإ عجار ببتلا

 :هتوادعو هللا ةيالو تابث ۔ ٣

 امهم نابلقتت ال ناتتباث هدابعل هتوادعو هللا ةيالو نأ ىلع ةيضابإلا قفتا

 ةنيسحلاو رامكنلا قافتالا اذه نع ش دقلو مهلامعأو سالا لاوحأ تريغت

 ىوعدب هيلوي هتإف هعاطأ اذإف هنايصع لاح يف يصاعلا يداعي هللا نأ اومعزف

 ةنبهولا لغتشا دقلو يصاعلا الإ يداعي الو عيطملا الإ يلاوي ال هللا نأ

 ."ىلاعت هللا ملع رتغت ةلاحتساب ةصاخ نيتجتحم مهيلع لاو مهتشقانمب

 )١( نيتملا ةبخن :يتالتلا ورمع رظنا ١٥١.

 )٢( مالسإلا دعاوق :يلاطيجلا رظنا ٨٦/١، تانايذلا ىلع ةيشاح :يبعصملا ٢٠

 )٣( :رارسألا فشك :يراخبلا ٨/١.

 :يشحملا ٨٧/١، مالسإلا دعاوق :يلاطيجلا ٥٣، قرفلا ةلاسر 0٢٠٣ تالاؤلا :يفوتلا رظنا )٤(

 مساق ٢٢٢٠ تانايذلا ىلع ةيشاح 0٢٣٤ نيروغبت ةيشاح :يبعصملا \٠٧۔٣٧ عضولا ةيشاح

 قراشم :يملاسلا ١٠/٢، ٢٧، نيبلاطلا جهنم :يصقتلا 0٦٢٩٩ 0٢٠٠ ةؤلؤلا حرش :يخامشلا

 ٣٤٥. :لوقعلا راونأ
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 +ێم

 هلامعأو ناسنإلاب يلزألا هللا ملع أ ىري ةيضقلا يف لشقأتملاو

 ملاع هنأل هئادعأل هتوادعو هئايلوأل هتيالو تابثب مكحلا يضتقي هريصمو

 ملع يف هتإ لوقلا نكمأ كلذلو ىوقتلاب هتايح متخيو هعيطيس نمب اقبسم

 هفارحنا رثؤي الو لامعألا متاوخب هللا دنع ةربعلا نأل هئايلوأ نم نلو هلل

 نأشلا كلذك .ةبوتلا ىلع توميس هتأ ىلاعت هللا ملعل هل هللا ةيالو يف

 ىلع توميس ئقلا اذه نأ هللا ملع دقف هئادعأل هللا ةوادعل ةبسنلاب

 ةمتاخلا تماد ام هتايح تارتف مظعم يف ولو هتماقتساب ةربع الو ةيصعملا

 .ةئيس هللاب ذايعلاو

 دابعلل هتوادعو هللا ةيالو نيب حضاو قرفلا نأ ةظحالملاب ريدجلاو

 قبس امك ۔ ناتتباث هتوادعو هللا ةيالوف مهنيب اميف مهتوادعو سانلا ةيالوو

 ببتلاو ةرهاظلا لاوحألا بسح ناتبّلقتم مهتوادعو دابعلا ةيالوو ۔ هنايب

 تافصلا يف قولخملاو قلاخلا نيب فالتخالا ىلإ عجار كلذ يف

 امنيب دبعلا ةلاح هيلإ لوؤتس امب ملاعو نطابلا يف ام ىلع علطم قلاخلاف
 .لآملاو نطابلا ةفرعم نع اًرجاع ناك كلذلو دودحم هملع قولخملا

 ريغتب لوقلا ىلإ ةينيسحلاو راكتلا اعد يذلا ببشلا يف رظانلاو

 زاوج ةيواز نم مهل لصح امتإ سابتلالا نأ كردي هتوادعو هللا ةيالو

 نإ لاحلاو هتعاط دنع عيطملل هتوادع وأ هنايصع نيح يصاعلل هللا ةيالو

 ىلوت امل هللا نأ وه كلذ ىلع باوجلاو ةيصعملا هركيو ةعاطلا بحي هللا

 اهب همايق نيح ةيصعملا لعف ىلع هڵلوتي مل اديعس نوكيس هتأ ملع نم
 توميس هنأب هملعلو ةيصعملا هذه ىلع ميقي نل هتأ هملعل هالوت امنإو

 يقش نوكيس هتأ ملع نميف لوقلا كلذكو ةمتاخلا نسحو ةبوتلا ىلع

 امب هملع ىلع ءانب هاداع امتإو تاعاظلا هلعف ىلع هداعي مل هللا نإف

 .هتايح هيلع يهنيس

 



 ةساردلا ف
 .نبج ر مسم ٢ .. ٩ غ ٨

 زشلاو ريخلاب ءاعذلا ٧(

 ريخلاب ءاعذلا ١

 ناسل ىلعو زيزعلا هباتك يف هب هللا رمأ دقف ريخلاب سفتلل ءاعلا امأ

 :ىلاعت لاق ةرخآلا يفو _ايندلا يف ةباجتسالا بترو ةلي دمحم هبن
 تتنلأكم اديو » :لاقو [٦.:رفاغ] كل تجَتسَأ فوغ ُمُكَر َلاََو»

 :ةي لاقو ١٨٦[ :ةرقبلا] ه ناعد ادإ عادلا ةوعد ثيج كرت ينإف ىقَع ىداع

 اهملعي ناك ةيعدألا نم ةريثك غيص ةلي لوسزللو ةدابعلا وه ءاعلا»
 . ("هباحصأ

 نم هل وعدملا نوكي نأ طرشب هب رومأم اضيأ وهف ريخلاب ريغلل اعلا امأو

 :لاقف مهناوخأل ةرفغملاب نوعدي نيذلا نينمؤملا هللا حدم دقلو ةيالولا لهأ

 ًرثَبَس كيآ ايوحالراكت ريغأ انبر ےرأرفب مهيتب نم وثآج ےريآاو»
 ١٠[. :رشحلا] ... ننميإلآي

 وعدي ملسم لبع نم ام» :لوقي نيت هللا لوسر عمس هّتأ ءادرلا يبأ نعو

 .«لثمب كلو كلملا لاق الإ بيفلا رهظب هيخأل

 "هىلوتملل ريخلاب ءاعتلا ةيالولا تايضتقم نم نأ انيب نأ قبس دقلو

 .ةرخآلاو اينذلا يريخ ءاعذلا اذه لمشيو

 .مهل هتوادعو هدابعل هللا ةيالو عوضوم يف ٢٤٨ ص ٩٧٧ عت قبس ام رظنا )١(

 )٢( ريسفت ت !، ٦\، ٤٠، ءاعد هج ١ مح ٦٦٧/٤، ٦٧١} ٢٧٦.

 يفو هَتسسَح اكينألآ ن اكيا٤آاكبَر» :ىلاعت هلوقك ميركلا نآرقلا نم سبتقم وه ام اهنم )٢(

 بولقلا فرصم مهلا» :ةبق هلوقك كلذ ريغ اهنمو «راَّتلا باَدَع انقو هسح ةرخا

 .«كتعاط ىلع انبولق فرص

 .قبس ام رظنا )٤(



 ةنوزخمل ١ فحتلا باتك
 ٩ ٢٤ ال. ٩

 وج .

 ءاعد نيب هنأش يف ءاملعلا قرف دقف يلولا ريغ امأ ئلولل ةبسنلاب اذه

 اوطرتشاو ةيقتلا لاح يف الإ ةرخآلا ريخب ءاعلا اوعنمف ةرخآلا ءاعدو اينآلا

 ناك نمو» :رفعج نبا لوقي نطابلل اهرهاظ يف ةفلاخم ,ذئنيح ةوعتلا نوكت نأ
 دقتعيو ةيالولا لهأل هب وعدي امب هالوتي ال نمل وعدي نأ هل زاج ةيقتلا ح يف

 .'”«هريغل ىنعملا

 أ ساسأ ىلع ةيضابإلا ءاملع روهمج هزاجأ دقف ايندلا ريخل ءاعتلا اقأ

 ةيوينذلا تاريخلاب ءاعذلا يف سيلو مهريغو نينمؤملا نيب كرتشم اينلا عاتم
 كلذب دصقو هللا كافاع لاق نإ» :شيتفطا دمحما لوقي ةيالولا وعدملل تبثي ام

 .'"«....زئاجف اينلا تافآ نم

 هسفن شێيفطا لوقي ءادعألل ةيوقت هيف ءاعد لك ءاملعلا ضعب عنم دقلو

 .'"«نالوق امهيفف كيف كرابو هللا كاوق امأ» :ةقباسلا ةرابعلا رثإ

 عاونأ نم عون يأب هللا ءادعأل ءاعلا عنم ىلإ ليمي نم ءام اعلا نم لب

 ىلإ ةلصومو ةيوقم اضيأ يه ةيفاعلا نأب كلذ ىلع اجتحم ةتوينلا ةيفاعلا
 نع دري مل هتأ ىلع مثإلا ىلع ةناعإلا نم عون كلذ يفو يصاعملا باكترا
 :هلوقو يبأ نب هللا دبعلو هقنأل هؤاعد امنأ قدعل ةيفاعلاب اعد هتأ ةلي هللا لوسر

 لبق هلك كلذ نوكي نأ لمتحا دقف نوملعي ال مهتإف يموقل رفغا مهَللا»
 .٠"'«هنع يهنلا (٤) ,ه. ٍ

 اًناطعتسا بحاصلاو راجلل ةيقتلا زيوجت يوري ٢٧ ص يفو 0١٥٠/١ ٢١٨ عماجلا :رفعج نبا )١(

 ةيقتلا ريغ يف ةرخآلا ريخب هل ءاعذلا عنم يفو ٩٢/١. مالسإلا دعاوق :يلاطيجلا :رظناو .هل

 ٢١٧. ص م ن رظنا

 )٢( :صلاخلا بهذلا :شتفطا ٥٦.

 .م ن )٣(

 )٤( رهوجلا راثن :يحاورلا :رظنا ٧٦٢/١، ٧٣.



 ةسا ر دلا مسق ص ٥٠ ٢

 .+ ه

 :رشلاب ءاعذلا ۔ ٢

 برض دقلو ،'قالطالا ىلع عرشلا همرح دقف رلاب ءاعلا امأ

 ملسملا هيخآل لوقي نأ ملسملل زوجي ال اولاقف لثملا كلذل ءاملعلا

 وأ كل ادعب وأ كل تأ وأ قساف اي وأ لاض اي وأ رفاك اي وأ هللا قدع اي

 وأ درق اي وأ هللا كنعلو هللا كلتاقو هللا كمذ وأ كل اسسعت وأ كل اقحس

 :ةلق هلوقل كلهو لض دقف كلذ نم ائيش لاق نإف ناطيش اي وأ ريزنخ اي

 قطن نم لكو "رفكلاب امهدحأ ءاب دقف رفاك اي هيخأل ملسملا لاق اذإ»

 قحتسا دقف قيسفتلاو ليلضتلاو ريفكتلا ىلع ةلادلا تارابعلا هذه لثمب

 .'ث'هللا ءايلوأ نم ايلو ىدانملا ناك نإ ةءاربلا

 ةيضابإلا هزاجأ دقف ةءاربلا يف وه نممم ێلولا ريغ ىلع رشلاب ءاعتلا امأ

 ءاعدو هئلمو نوعرف ىلع ىسوم ءاعدو هموق ىلع حون ءاعد ةجحب اقافتا

 نيكرشملا ةاغط نم ريثكو ىرسكو ناوكذ نم ئحو رضم ىلع ةي دمحم

 رفاكلا نعل اوحابأ قلطنملا اذه نمو ادحأ مويو ردب موي شيرق ىلعو

 .""كلذ اوعنم نيذلا ةرعاشألل افالخ "هنيعب

 رظنا هل ضغبملا الإ همتشي ال هتأل ةءارب اينلل ولو ملسمل ءوتلاب ءاعدلا ءاملعلا ضعب لاق )١(

 ١ ٨٩. مالسإلا دعاوق :يلاطيجلا

 )٢( فحتلا فلخي نبا رظنا ٨ تالاؤسلا :ىفوَسلا ٢٤٣.

 )( ناميإ م-٢ بدأ خ ١١ ناميإ ت ۔ ٦ مالك ط ١. مح ٧٨/٢\ ٤٤ ٤٧، ٦٠، 0١٧١٦ ١٣

.٤٢ 

 )٤( لومأملا ةياغ :يشاظبلا رظنا ١١٤/١.

 )٥( رهوجلا راثن :يحاورلا :رظنا ٧٢/١.

 )٦( نيروغبت ةيشاح :يبعصملا رظنا ٤٣.

 )٧( مالسإلا دعاوق :يلاطيجلا رظنا ٨٩/١.



 ٣ ٢٥١ ةنوزخملا فحتلا باتك
 ةءاربلا لبق يرحتلا بوجو ٨(

 نع يور دقف ريسيلا رمألاب تسيل ةءاربلا نأ ةيضابإلا ىري
 يرور امك '٧١«هلتق دقف ائمؤم علخ نمو هلتقك نمؤملا علخ» : ني هللا لوسر

 متدجو امو متعطتسا ام دودحلا اوؤردا» :هلوق باظخلا نب رمع نع

 يبأ نب ملسم ةديبع يبأ نع يور امك "«هليبس اولخف اجرخم ملسملل

 لثم الإ أربت الو الامتحا هل تدجو ام دحأ نم أربت ال لاق هتأ '"اةميرك
 . ٠ )٤( نيع

 ۔ توبكنعلا طيخ لثم ليلق رزن ولو هيف لمتحي ام هنم رهظ نم لكف

 ال نيقي ةءاربلاو نظلا ىلع ينبم كلذ نأل هنم ةءاربلا زوجت ال قحلا نم

 امم اهنم رثكأو اهلك يناعمل ١ هذهلف ( : يمدكل ١ لوقي هلثم نيقي الإ اهليزي

 نكمي ام هنم رهظ نمل ةيالولا توبث نم انعم عامج إلا هبشي ام ىلع جرخي

 .«دابعلا قوقح نم ريثك نمو ةصلاخ هللا قوقح نم لطابلا هيف

 :اهنم ركذن ةءاربلا لبق يرحتلا بوجول ةلثمأ ءاملعلا برض دقو

 .«هلتق دقف انمؤم نعل نمو هلتقك نمؤملا نعل» ةغيصب درو دقو ثيدحلا اذه جيرخت قبس )١(
 )٢( ربتعملا :يمدكلا رظنا ٥١/٦٢© ٥٢.

 كاملا نب رفعجو ديز نب رباج نع ملعلا ذخأ يميمتلا ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع وبأ )٢(
 ةفالخ يف يفوت برغملاو قرشملا ىلإ ملعلا ةلمح جرخت هيدي ىلعو يدبعلا راحصو
 ورمع رظنا .هدنسم يف هثيداحأ بيبح نب عيبرلا هنع ىور يذلا وهو .روصنملا رفعج يبأ

 .نوفلخ نبا ةبوجأ :يمالا ةفيلخ

 نسحلا وبأ ٨٩/١، لئاسولا ةصالخ :يثراحلا ىسيع 0٩٧/١{ بركلا فشك :شيفطا رظنا )٤(

 .يدنكلل عرشلا نايب باتك نم اصيخلت ٣٥ :ةءاربلاو ةيالولا :هتاحش

 فوقولا ىلإ بهذ نم مهيف ناك نإو ةيضابإلا روهمج لوق وه اذهو ١٧٦/٢ ربتعملا :يمدكلا )٥(
 .لطابلاو قحلا هنم لمتحا نميف



 ةساردلا مسق عه ٢٥٢

 ح

 هم أربي الو ىلوتي هتإف هفرعأ ال لاق مث كلم وأ بن ةفرعمب زقأ نم -أ

 هنأل هنم أربي طقف ذئنيحف دمع نع كلذ ركنم هأ ملعيف لأسي ىتح

 .'"نايستلا ىلع هلمح نكمأ الإو هرمأ نم ةريصب ىلع هملع نع عجار

 امهنم أربتي ال هتاف ناضمر يف لكأي الجر وأ ةالصلل ةكرات ةأرما ىأر نم ۔ ب

 ` ... ."رذعلا اعوطقم امهنأ ملعي ىتح
 نأ نود تومي ىح هنم اربي الف ةعاطتسالا رقوت عم جحلا كرت نم ۔ ج

(٣) 
 هب يصروي .

 ةلعب تّلتعاف اهل جوز الو لمح اهب رهظ ةيالولا لهأ نم ةأرما نأ ول ۔د

 نأ الإ اهتيالو ىلع يهف كلذ هبشأ ام وأ مانملا يف كلذ تيتوأ اهلوقك

 .'{ةبيزلا لهأ نم نوكت

 مسي مل ولو ىلوتي هتإف هبونذ عيمج نم رفغتسا ةءاربلا يف ادحأ أ ول -ه

 .هري ىتح سانلا لاومأ نم ذخأ ام الإ هنم أرب يذلأ بنذلا

 يتأي ىتح هنم أربي ال هتإف هيف اهوبشم هرمأ ناك نم لك نأ نيبتي اذهبو

 .'»هوجولا نم هجوب قحلا جراخم نم جرخم هيف هل لمتحي ال ام

 نأ ىلع انفلسأ امك ةءاربلا ةروطخ ةدش وه طايتحالا اذه لك يف ببتلاو

 ٦، ١٦٨/٣. جم ناهربلاو ليلذلا :ينالجراولا رظنا ()
 ١٢٣: نيبملا حتف يف قيزر نبا لوقيو ١٥٣/٢ نيبلاطلا جهنم :يصقلا رظنا (؟)

 مقس الو رفس الب مايصلا رهش ين لكأي هللا يلو تيأر اذإ
 ملت ال هنع تكساو تئش نإ هلأساو هتيالو ىف تبثاو هنسحأ لاف

 .يدنكلل عرشلا نايب باتك نم اصيخلت ٧٥ :ةءاربلاو ةيالولا :هتاحش نسحلا وبأ :رظنا )٢(
 )٤( نيبلاطلا جهنم :يصقلا رظنا ١٨٦/٢.

 )٥( م ن رظنا !/١٦٧.

 )٦( قباسلا م ن رظنا ٢٨/٢، ٣٩.



 ٢٥٢ ه. ةنوزخملا فحتلا باتك
 7 ٦٩

 نوملسملا» :هلوق باطخلا نب رمع نع ءاج دق ةلادعلا نيملسملا يف لصألا

 ."ه«بسن وأ ءالو يف انينظ وأ روز ةداهش هيلع ابزجم الإ لودع مهلك

 عفديل ارضاح نوكي ىتح دحأ نم أربي ال نأ اضيأ يرحتلا رهاظم نمو

 نم أربي ال» :لاق هنأ ")حلفأ مامإلا نع ةياور يلاطيجلا دروأ دقلو هسفن نع

 .""«هسفن نع عفدي ارضاح نوكي ىتح دوهشلا ةداهشب اقلطم ملسملا

 ةداهش هنم أربتملا عمسي نأ طرتشاو يأرلا سفن ىلإ راشأ يمدكلا نأ امك

 ."رصبي نممم ناك نإ هنيعب مهاري وأ هيلع دوهشلا

 نأل اهيلع تام ةريبك بكترا هتأ دوهشلا ةداهش هيف لبقت الف تێێملا امأ

 ةلاحتسا وه ةداهشلا هذه ةر يف ببشلاو هتافو دعب تناك امتإ ةداهشلا هذه

 ةءاربلا بجوي ابنذ دحأ بكترا ول امنيب "هسفن نع عفديل هنم إزبتملا روضح
 .'»نحلا يلولا ةيالوب ىلوتي هتإف بات هتأ ئلو دهشف تام مث

 )١( مالسإلا دعاوق :يلاطيجلا رظنا ٤٨/١، ٤٩.

 ةنس ةمامإلاب عيوب نيتمتسزلا ةمئأ ثلاث متسر نب نمحرلا دبع نب بامتولا دبع نبا حلفأ (؟)
 .ه٨٨١ ةنس لبقو ه٥٠

 ه٠٥٦ ةنس لبقو ه٠٤٦ ةنس يقوت ظعاومو مكحو حئاصنل ةعماج ةبوجأو لئاسر ةدع هل

 .ه٥٠٢٦ ةنس ليقو

 ٢٨٠. ۔-١٢٢/!٢ ةيضايرلا راهزألا :ينورابلا رظنا

 .نممحزلا دبع يلكب ققحملل ٢عت ١/٩٧و ٩٧/١ م ن رظنا ()

 )٤( ربتعملا يمدكلا رظنا ٤٨/٢ نيبلاطلا جهنم :يصقلا رظناو ١/٦ ٠٤.

 هنأ امهدحأ ةلأسملا يف نيلوق دروأ دقف يلاطيجلا امأ 0١٠٤/٢ نيبلاطلا جهنم :يصقلا رظنا )٥(

 ءافولا ىلع تام دق ماد ام دوهشلا ةداهش هيف لبقت ال هتأ امهيناثو نينيمأ ةداهشب هنم أربي

 ٩٧/١. مالسإلا دعاوق هباتك رظنا نيلوقلا دحأ حجري مل هتأ ريغ

 رظناو ةلأسملا يف ةددعتم لاوقأ داريإ دعب يأزلا اذه حجر دقو ١٠/٢ ربتعملا :يمدكلا رظنا )٦(

 هباتك رظنا ةلأسملا هذه يف لاؤسلا فوقوب لاق دقف يصقلا امأ ٥٠/١}١ :عماجلا / رفعج نبا

 ٩٨/٢. نيبلاطلا جهنم



 ةساردلا مسق ص ٤ ٥ ٢

.:: 

 راذعألا لك عطقو تايرحتلا عيمج يقوت دعب الإ نوكت ال نذإ ةءاربلاف
 ال نأ ينبجعيو» :يمدكلا لوقي '١ةباتتسالا دعب الإ ةءاربلا نلعت ال هأ ىلع

 مكحي ال أ عامجإلا توبثل باتتسي ىتح مكحلاب (بنذملا يأ) هنم أربي

 .""كلذ نكمأ نإ هيلع جتحي ىتح مكحب هيلع

 مهنالعإ ."قحلا بلاط باحصأ ىلع !ليحرلا نب بوبحم ركنأ دقلو
 ةعسوتلا ىلإ مهاعدو هتجح ىلإ عامشلاو هتباتتسا ريغ نم بنذملا نم ةءاربلا

 بنذأ امهم دبعلا تأ ءاملعلا ضعب ىأر كلذ لجأ نمو "هللا عشو اميف

 يغبني الو هنم ةءاربلا لبق ةرم لك يف باتتسي هتإف ارارم هنم ةءاربلا تنلعأو

 .ةبوتلا ىلإ يصاعلا ىعدي نأ كلذب دوصقملا )١(

 انركذ ام لثمب لئاق نمف ةيضابإلا ءاملع نيب اهيف فلتخم ةلأسملاو ١٤/٢ ربتعملا :يمدكلا (٢)

 رئابكلا ضعب يف ةباتتسالا لبق ةءاربلا رصح نم مهنمو مثإلا نم باثتسي وأ هنم أربي لئاقو

 نيب قرف نم مهنمو عرشلا ماكحأ فلاخي امب ةنونيدلاو ركنملا رييغت كرتو انزلاو لتقلاك

 .هريغ نيبو ،لبق نم هتيالو تناك نم نيب قرف نم مهنمو ةريغصلا ىلع رارصإلاو ةريبكلا
 0٢٣٤ ةؤلؤللا حرش يف :يخامشلا مساق 0٧ 0٨ :فحتلا فلخي نبا :كلذ يف رظنا
 نسحلا وبأ ٥١، ٥٢، صلاخلا بهلا :شيفطا دمحما ٨١/١، مالسإلا دعاوق :يلاطيجلا

 ٠٧٤٢ ربتعملا :يمدكلا ٢٧/٢، ٢٨، نيبلاطلا جهنم :يصقلا ٢٧، ةءاربلاو ةيالولا :هتاحش

 ١٤٨/١. عماجلا :رفعج نبا 5٤٤

 دهع يف شاع .ثلاقلا نرقلا يف نام ءاملع نم :ليحلا نب بوبحم نايفس وبأ وه
 :يثراحلا رظنا ٢٧٢( ۔٧٣٢) كلام نب تلصلاو (ه٧٣٢۔٦٢٢٦) رفيج نب انهم نيمامإلا

 ٢٦٢٥. :ةيضفلا دوقعلا

 دض هتروث نلعأ .نميلاو توم رضح يف ةيضابإلا ةوعتلا دئاق يدنكلا ىيحي هللا دبع وه
 نب راتخملا هدئاق ىلوتسا مث ءاعنصو تومرضح ىلع ىلوتساف ه٩٦١ ةنس ةيومألا ةلولا

 نب ناورم نكل ه٠٣١ و ١٦٩ ةنس اعيمج اهيلع ىلوتساف ةنيدملاو فئاطلاو ةكم ىلع فوع

 .هفتح يقل مث قحلا بلاط مزهو يراشلا ةزمح وبأ لتقو ١٢٠ ةنس ةيضابإلا مزه دمحم

 ٤. عت ٦٦١ :تاباوجلاو ريسلا :فشاك ليعامسإ ةديس :رظنا

 )٥( برغملاب خئاشملا تاقبط :ينيجرذلا رظنا ٦٢٨١/٢- ٢٨٤.

  



 ٢٥٥ ر ةنوزخمل ١ فحتلا باتك

 ٠ ههزنم ٥

 ةصاخ بسني لوقلا اذهو رساخلا وه ناطيشلا نوكي ىتح كلذ نم مأسن نأ

 .")لع يبأو ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع يبأ ىلإ

 رهاج اذإ الإ اهنالعإ ىلإ اجلي ال ةءاربلا نأ اضيأ ةظحالملاب ريدجلاو
 ةءاربلاو هب ريهشتلا زوجي ال هتإف رتست نم امأ هتيصعمب ةيصعملا بحاص

 اذه يف ءاملعلا لاق كلذلو "هنع رابخإلا درجم ىتح عنمت لب الع هنم

 دقف سلا عضوم يف ةءاربلا نلعأ نمو رهجلاب رهجلاو رشلاب رشلا نأشلا

 تبجو ارهج بات نمو ازس ىلوتو ارس هتبوت تلبق ارس بات نمو ىصع

 )٢(. ةرهشل اب هتي ال و

 )١( تالاؤشلا :يفوتلا رظنا ١١١.

 هيلع ةداهشلا هجو ريغ ىلع هيلو دنع لجر نم ةءاربلا اوعفر اذإ لودعلا أ يملاشلا ىري ()

 ١٦١١. :راونألا ةجهب :يملاسلا رظنا نيملاع اوناك ولو نيلطبم نونوكي كلذب مهتإف اهب

 )٣( نيبلاطلا جهنم :يصقلا رظنا ١٢/٦، 5١٤ ٢٥.



 اساردلا مسق ٢٥٦
 ٠ ٠ يما

>= 
 فوقولا

 هموهضم ۔١

 ."هتماق تبصتنا يأ فقي فقو ردصم فوقولا :ةغل -أ

 لوهجملا يف مكحلا ءاضمإ نع كاسمإلاو تكلا وه :احالطصا ۔ ب

 يوغللا نيينعملا نيب ةلصلا هجوو "رفك وأ ناميإ هنم ملعي ال يذلا لاحلا

 ريسلا نع ماجحإلا ةغللا يف فوقولا ذإ كاسمإلاو ماجحإلا وه يحالطصالاو

 :هماسقأ ۔ ٢

 قفتم وه ام اهنم ماسقأ ةسمخ فوقولا ةيضابإلا ءاملع نم ريثك ذع دقل

 :هيف فلتخم وه ام اهنمو هيلع

 :كشلا فوقو ۔ أ

 ."انش لثم كشف انقفاو نم الإ ىڵوتن الف اعيمج سانلا نع فقن نأ وهو

 نم هيف امل هب ذخألا زوجي الو ةيضابإلا عيمج دنع مرحم فوقولا اذهو

 )١( لوقعلا راونأ قراشم :يملاسلا رظنا ٣٧٠.

 )٢( فحتلا فلخي نبا رظناو م ن رظنا ٥.

 لومأملا ةياغ :يشاطبلا ٤٧/٢، 0٨٩ نيبلاطلا جهنم :يصقلا 0١٤٢/٢ ربتعملا :يمدكلا رظنا )٣(
 ٢٨١. :تاباوجلاو ريشلا ليحرلا نب بوبحم ةريس ١.



 ٢٥٧ ص و ةنوزخملا فحتلا باتك
 هزتيس٠

 اومكحو "لالضلا فوقو هومس كلذلو لطبملا ةءاربو ققحملا ةيالو كرت

 .'"كالهلاب هب ناد نم ىلع

 :0"”نيذلا فوقو ۔ ب
 ءاملعلا هيف يوتسيو .اداسف وأ حالصب هلاح ملعت ال يذلا فلكملا هلحمو

 نأ كلذ ىنعمو .رفك الو ناميإ ال هنع فرعي ال صخشلا ماد ام ءافعضلاو

 وبأ لاق» :يصقلا لوقي .هنم أربن الو هالوتن الف هنأش يف فقوتن لاحلا لوهجم

 مهتيالو هيف بجت ارمأ مهنم ملعن ىتح فوقولا ةلزنمب اندنع سانلاو ...ةيواعم

 وأ ةيالولاب رمأ امك ""هب رمأ دق نيذلا نأل كلذك يمس دقو .'«مهنم ةءاربلا وأ

 هبوجو ىلع ةيضابإلا دنع عامجإلا داقعنال اضيأ ةيمستلا هذهب صخو ةءاربلا

 .'"«...نيلا فوقو هيلع عمتجملا وهو لوألا مسقلا» :يملاسلا لوقي

 اهكرت ىلع بترتي هتإف ةعورشملا ضئارفلا ةلمج نم ةضيرف هتأ امبو
 حيحص اًعلاب اصخش ىأر نمو» :فلخي نب ناميلس عيبلا وبأ لوقي باقعلا

 ىضمأ نإف هنع كاسمإلاو هيف فوقولا هيلع ارفك الو اناميإ هنم ملعي ال لقعلا

 ."هنيملسملا لوق يف كلهو لض دقف لاحلا اذه ىلع هنم أربت وأ هاڵوتف هيف

 ١٩٠/٦. نيبلاطلا جهنم :يصقلا 0٢٠٤ 0٢٠٥ ةؤلؤللا حرش :يخامشلا مساق رظنا ()

 )٢( عماجلا :رفعج نبا رظنا ١٧٠/١.

 لومأملا ةياغ يشاظبلا ،ا٢/٠٢ ربتعملا :يمدكلا رظنا «ةمالّسلا فوقو» ءاملعلا ضعب هيمسي )٢(

 .ةبراغملا دنع نأشلا وه امك فوقولا رخآلا ضعبلا هيمسيو ١

 )٤( ربتعملا يمدكلا رظنا  0١٥٥/١لوقعلا راونأ قراشم :يملاشسلا ٣٧٠.

 )٥( نيبلاطلا جهنم :يصقلا ٣٦/٢} ٣٧.

 )٦( ربتعملا :يمدكلا رظنا ١٣٠/٢.

 وه لقن دقف ٢٩ :تانايذلا ىلع ةيشاح :يبعصملا رظناو ٣٧٠ لوقعلا راونأ قراشم :يملاسلا )١(

 .لصالا اذه ىلع ةيضابإلا قافتا اضيأ

 )٨( :فحتلا :فلخي نبا ٥ تانايدلا :يخامشلا رماع رظناو ٤٤.



 .ن هق ك ٢١
٠٥٩ >< 
 :.ح 9.

 :ىلاعت هلوق اهنم هيروجرو ىلع ةلدألا نم ةلمج ءاملعلا ركذ دقل

 وتلا قر َمَرَح اَمَتإ لق » :هلوقو اس٦:ءارسإاا ٩ قنع ۔هي كل ىتآ ام فقتالو »

 هي ذ رت ام لاي اوكرشت نآو قحلا ريتي َغبلآو تالاو نب امو اهتي َرَهلَع ام
 يلاطيجلا قلع دقو ٢٣[. :فارعألا] ه نوُساَعَت ل م هللا َلَع ًولوُمَ ن و اًنطش

 :نيليوأت لمتحت ةيآلا نأب لوألا لالدتسالا ىلع

 .ملعت ملو تملعو َرَت ملو تيأر لوقت نأ ۔

 .ملع هب كل سيل امو كينعي ال ام عبتت نأ -

 هنمو ملع ريغب ءيشل ١ ىلع مكحل ١ نع يهل ١ ىنعم نيل امتحالا الك يفو

 ةيآلا نم اًضيأ دافتسملا ىنعملا وهو فابجوم ريغب ةءاربلا وأ ةيالولا نع يهنلا

 نع يهنلا نأل فوقولاو كاسمإلاب رمأ ملع ريغب لوقلا نع يهنلا يفو ةيناتلا

 ."فوقولا ءاضمإلا دضو هضب رمأ ءيشلا

 اهنم ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألا نم فوقولا بوجو ىلع اضيأ لدتسا امك

 امب الإ نلصفت الو نيضقت ال» :نميلا ىلإ هثعب نيح لبج نب ذاعمل ةلي هلوق

 ."«هيف يلإ بتكت وأ هنيبت ىتح فقف رمأ كيلع لكشأ نإو ملعت

 دقف .ةيعرشلا ماكحألا نيبتو ءاضقلا عوضوم يف ثيدحلا ناك نئلو

 .مكحلا لهج ةلعل سايقلا باب نم ©فوقولا مكح هنم اندفتسا

 .'"«ملعأ هللا ملعت ال امل لوقت نأ ملعلا نم» :اضيأ ثيدحلا يف ءاج امك

 ةلأسم اًضيأ وه راثأ دقف ٥٥ :فحتلا :فلخي نبا رظناو ٩٣/١. مالسإلا دعاوق :يلاطيجلا رظنا )١(

 .صنلا يف انتب املثم فوقولاو ةءاربلاو ةيالولا ىلع اهقبطو هضب رمأ ءيشلا نع يهلا

 نأب يقابلا دبع داؤف دمحم قلع دقو سايقلاو يأرلا بانتجا ١باب ةمذقم هجام نبا هجرخأ ()
 .ثيدحلا اذه نتمب درفنا دق فنصملا

 )٣( ريسفت :حيحصلا عماجلا :يراخبلا ٤٤} ةمدقم :يمرادلا  0٦٢١دنسملا لبنح نب دمحأ ٢١٧/١؛.

 هلوق دهاجم نع ىورو ةداتقو سابع نبا نع ةيآلا ريسفت يف يبطرقلا كلذ لثم ىور دقل =



 ٥ ٢٥٦٢ . ةنوزخملا فحتلا باتك
.:: 

 ىلع مالسإلا صرح ىدم نيبتي صوصتلا هذه عيمج يف لقأتملاو
 نم ساسأ ريغ ىلع مكحلا رادصإ يف ةلجعلا ذبنو ثێرتلاو يرحتلا بوجو

 امزق اويييث نآ نبب تب اؤِاق كءاج نإ اوثاع يلآ اهمأتي» :ىلاعت لاق نيقيلا
 م م

 .[٦:تارجحلا] “ نيمدنت رُمَلَحَك امم لع اوحض للكي

 ةياعذلاو ةهبشلا درجمب صخش نم ةءاربلاب لجعتي ال ملسملا : امكف

 نإ الإ لوهجملا صخشلا ةقيقح ةقيقح هل نيبتت ىتح ةيالولاب لججعتي ال كلذكف

 .ةيالولا هيف لصألا نإف مالسإلا راد لهأ نم نوكي

 )يآلا فوقو ج

 له يردي ال ائدح ثدحأ صخش يف فوقولا نم عوتلا اذه نوكيو

 ةلاحلا هذه يفو مارح مأ لالح وه له فرعي ال وأ ةريغص مأ ةريبك وه

 ذئنيحو مكحلا حضتي ىتح فوقولاب ءافتكالاو ةيالولا نع كاسمإلا يغبني

 نأ امإو هنم لعفلا اذه رودص لبق اهيلع ناك يتلا هتيالو ىلإ عجري نأ امإ

 .""هنم أربي

 نيب قافتا لحم نكي مل فوقولا نم عوتلا اذه تأ ركذلاب ريدجلاو

 ةداهش نع يهلا يف ةيآلا نأ ةيفنحلا نب دمحم نع ىورو ملع هب كل سيل امب ادحأ مذت ال -

 هذه ىلع يبطرقلا قلع مث نونلاو سدحلا عابتا نع يهنلا دوصقملا نأ هريغ نعو روزلا

 امو فذقلاو روزلا نع يهلا وهو ىنعملا سفن ةيدؤمو ةبراقتم اهتأب حورشلاو تاياوزلا

 دارملا نأ ىلإ يسولألا راشأ امك .؟١٠١/٧ نآرقلا ماكحأل عماجلا :يبطرقلا رظنا كلذ هبشأ

 ٧٢/١٤. ،ه جم يناعملا حور هباتك رظنا امولعم نوكي ال امب مكحلا نع يهنلا ةيآلا نم

 مكحلا ةقيقح ىلع فرعتلل رظتلاو يألا ىلإ ةجاحلا تابثإ باب نم كلذب تيمس هلعل ()

 فوقو ضعبلا هيمسيو قحلا هل نيبتي ىتح رظنلا ةنم لالخ اققاو ذئنيح رظانلا نوكيو

 مساق !/١٩٠، نيبلاطلا جهنم يصقلا رظنا هرمأ نم ةمالس يف هبحاص نأل ةمالتلا

 ٣٠٥. ةؤلؤللا حرش :يخاملا

 )٢( لوقعلا راونأ قراشم :يملاشلا رظنا ٢٧٠\ نيبلاطلا جهنم :يصقلا ١٩٠/٦.



 ةساردلا مسق ._ ٦
 ه هذ ه

 كر "

 مهتدعاقو هب نولوقي ال صوصخلا هجو ىلع مهنم ةبراغملا نأ كلذ ةيضابإلا

 .هلثم نيقي الإ اهليزي ال نيقي ةيالولا نأ كلذ يف

 :لاؤسلا فوقو ۔ د

 لأست ىتح هنع فقتف همكح يردت ال ائدح ثدحي كێلو أزبتي نأ وهو

 نيلجر عمس نمب يصقلا كلذل لمم دق ةريغص مأ وه ةريبكأ مكحلا اذه نع

 وهو مارح هتإ رخآلا لوقيو لالح هتإ امهدحأ لوقيف لعف مكح يف ناعزانتي
 باوجلا ءوض ىلعو لأسي ىتح امهنع فقيف ءيشلا كلذ وه ام يردي ال
 لتم امك .رخآلا نم أربتيو هللا مرح ام مزحو هللا لحأ ام لحأ نم ىلوتي

 :لاقف ةيالو يف فلتخملا صخشلا وأ همكح يف فلتخملا لعفلاب كلذل

 مهضعب مرحيو مهضعب لحي امم ءيش يف سانلا فلتخا اذإ بحن يذلاو»

 نم لالحلا فرعي ىتح ةهبشلا نع فقي اذه نأ مهضعب أربيو مهضعب ىلوتيو
 نيملسملا لوق رمآلا اذه يف يلوق :لوقيو دعلا نم لولا هل نيبيو مارحلا

 نم لضفلاو فافعلاو لدعلاو قدصلا لهأ نيملسملا لئاس انأو مهنيد ينيدو

 .'"«ةلق هلوسر ةنسو هباتكبو هللاب ملعلا لهأ

 أ كلذ هنع ليدب وه لب يأزلا فوقول مزالم مسقلا اذه أ ظحالملاو

 لهج دنع لاؤشلا بجوأ نم مهنمف مهنيب اميف اوفلتخا يأزلا فوقوب نيلئاقلا

 لاؤسلا بجوي مل نم مهنمو لاؤس فوقو فوقولا اذه يمسو ثدحلا مكح

 عشوتلا يف يمدكلا غلاب دقلو ""قحلا رهظي ىتح سيألا فوقوب ىفتكاو
 ىري ال يذلا رفاسملا يف فوقولاب مكح هنأ كلذ نم لاؤشلا فوقوب لوقلاب

 (١) نيبلاظلا جهنم :يصقشل ملا رظنا ٧/٢ عماجلا :رقعج نبا رظناو ١٩٣١. ٢٢٧.

 (٢) نيلاظلا جهنم :يصقلا ٦٣/٢.

 :يشاظبلا س٠٧٣/١٧٣ لوقعلا راونأ قراشم :يملاسلا ٢!/0١٩٠ نيبلاطلا جهنم :يصقلا رظنا )٣٢(

 ٢٤/١. لومأملا ةياغ



 ٢٦١ 7 ةنوزخملا فحتلا باتك
.+ 

 لوهجم هلصأ يف وهو ءيش َلك يفو ءوضولاو ةالصلا يف حالصلا الإ هنم

 ققحتلاو هنع لاؤسلا دعب الإ صخشلا اذه ىڵوتي ال نأ بحاصملا ىأرو لاحلا

 نأ نم هنايب قبس امل فلاخم لوقلا اذهو "نيملسملا ةداهشب همالسإ نم

 ضعب يف دجو هأ يبعصملا ركذ دقلو ةيالولا تابثإ قرط نم قيرط نايعلا

 تدقع ةبانجلا نم لسغلاك مالسإلا ةرامأ هيلع تدهوش نم نأ ةيضابإلا بتك

 لمعلاو لوقلا يف ةقفاوملا روهظ نأ ىفخي الو ةاكزلا هل تعفدو ةيالولا هل

 دق تماد ام لاوحألا نع ثحبلاو لاؤسلا ىلإ ةجاح الو ةيالولاب مكحلل فاك

 .ةءاربلا بجوي ام صخشلا نم ردصي ملو مالسإلا تامالع ضعب ترهظ

 :'"لاكشإلا فوقو ۔ ه

 لطبم وأ قحم وه له يردي ال نميف ةءاربلا وأ ةيالولا نع كاسمإلا وهو

 نع ملعي ملو التاقت وأ امتاشت وأ انعالت نييلو يف هلحمو ئراط لاكشإ

 .'"لطبم مأ هيف قحم وه له ملعي مل اثدح ثدحأ تلو وأ ."ءيش امهرمأ

 لهأ كلذ يف ءاوس فوقولا نم مسقلا اذه يف اضيأ نوفلتخم ةيضابإلاو
 .برغملا لهأ مأ قرشملا

 ثراحلا ةيضق ىلإ هلصأ يف عجري ةلأسملا هذه ثحبل نيسيئرلا ببشلاو

 .'رخآلا ةتج يف امهنم لك فيسو نيليتق ادجو نيذللا رابجلا دبعو

 )١( ديفملا عماجلا :يمدكلا رظنا ٦٢٤/١.

 عون هتأل يأرلا فوقو وهو يناتلا مسقلا يف جردني نأ نكمي مسقلا اذه نأ يملاسلا ظحال )٦(

 ٣٧١. لوقعلا راونأ قراشم هباتك رظنا هعاونأ نم

 )٢( لوقعلا راونأ قراشم :يملاتلا رظنا ٣٧١.

 )٤( لوقعلا راونأ قراشم :يملاسلا رظنا ٣٦٢.

 نأ خيراتلا بتك ضعب يف دجو هتأ شيفطا ركذيو .ه١٣١ ةنس سلبارط يف ةثداحلا تعقو )٥(

 امهنع تفتنا كلذ تبث اذإو امهلتق يذلا وه عفان نب ةديبع نب بيبح نب نمحزلا دبع
 ١٥١. ديحوتلا ةديقع حرش هباتك رظنا :الصأ لتقلا ةهبش



 ةساردلا مسق . ص ٢٦٢

 :ح

 فوقولا بوجو ىلإ نيسحلا نبا كلذ ىلع مهعباتو راكتلا بهذ دقف

 فوقوب نيجتحم لطبملا نم ققحملا ةفرعم مدعو امهرمأ هابتشال امهيف
 نيبو كفإلا نيب يتلا ةرتفلا يف كفإلا ةثداح يف كلذو ةشئاع يف ةلي يبنلا

 كل سل ام فقت الَو » :ىلاعت هلوقب اولدتسا امك اهتحاس ةئربت يف نآرقلا لوزن

 ءانإلاو ةحوبذملاب ةطولخملا ةتيملا ةاشلا ةلأسمبو [٢::ءارسإلا هملع ۔هي

 ذخألا ىلع ينبملا ةيضابإلا بهذم نإ اولاقو ةرهاظلا ءانإلا عم ةسوجنملا

 .هرمأ هبتشا نم لك يف فوقولا انيلع بجوي طوحألاب

 نيقيلا الإ اهليزي ال نيقي ةيالولا أب نيجتحم ةيبهولا كلذ يف مهفلاخو

 ال نيقيلا ذإ ئراط تشل كرتت نأ ىغبني ال اهتإف كلذك تناك اذإو ."هلثم

 يف كش اذإ بوقلاب كلذ ىلع شِتفطا دقحما لدتسا دقلو "كشلاب عفدي

 ةيضق كلذ ىلع ساقو .ةراهظلا هلصأ أ ىلع ءانب هب يلصي هتإف هتساجن

 :لاقف لصألا ىلع ءاقبإلا اضيأ امهمكح أ تبثأو راجلا دبعو ثراحلا
 ليلذلا لدي ىتح لصألل اباحصتسا امهتيالو ىلع امهؤاقبإ باوصلا تلق»

 يفف ...اهلصأ ىلع ىقبت تلا اهيف ثدح يتلا رومألا رئاسك هلطبي ام ىلع

 .'"«ملعلا نع عوجر امهيف فوقولا

 ىلع الإ ةمهتلا هذه هل تبثت ملو ةريبكب مهتا نمل ةيالولا ءاقبإب لدتسا امك
 ")رابجلا دبعو ثراحلا ةلأسمو ةلاحلا هذه نيب هباشتلا انيبم "كشلا ليبس

 )١( تانايذلا ىلع ةيشاح :يبعصملا رظنا ٦٢٨، ٩٥}{  0٩٦مالسإلا دعاوق :يلاطيجلا ٩٤/١} 4٥.

 :لوقعلا راونأ قراشم يملاتلا ٣٦٢.

 :يفوشلاو 0٣٢٨ 0٢٩ فحتلا :فلخي نبا رظناو ٢٤/١ مالسإلا دعاوق :يلاطيجلا رظنا )٢(

 ٦٢، 0١٦٤/٣ ١٦٦. جم ناهربلاو ليلذلا :ينالجراولا ٥٣، قرفلا ةلاسر ٦ تالاؤتلا

 )٣( بركلا فشك :شتفطا ١٠٤/١.

 .م .ن رظنا شلا لوزي ىتح ةيالولا ىلع هئاقبإ بوجوب نوعطقي اضيأ راكلا أ كلذ )٤(

 .م ن رظنا )٥(



 ٢٦ ٥و ةنوزخملا فحتلا باتك
 هزنع ٠

 لثم يف فوقولا يفن ىلع ججحلا هذه ضرعب اوفتكي مل ةيبهولا نأ ظحالملاو

 :هوجو ةذع نم هب اولدتسا اميف راكتلا ةشقانمب اضيأ اونتعا امنإو تالاحلا هذه

 دقف كفإلا ةثداح يف ةشئاع نم ةلي لوسرلا فقوم ىلإ مهدانتسا اقأ -

 ملو تق اهيف فقي مل ةك هللا لوسر أ ادكؤم ينالجراولا هيف مهشقان

 دضعي يذلاو '١اهتيالو ىلع اهاقبأ لب كلذ ىلع لدي رمأ ىأ هنع ردصي

 نم ينرذعي نم» :لاق هتأ ةليلم هللا لوسر نع يور ام وه ينالجراولا مالك

 ."«...اريخ الإ ىلهأ ىلع تملع ام هللاوف ىلهأ ىف هاذأ ىنغلب لجر

 ٣٦[ :ءارسإلا] لع هي كل سل ام فقت الو » :ىلاعت هلوقب مهلالدتسا امأو ۔

 يف تدرو اهتأ كلذ مهل ال مهيلع ةجح ةيآل أ نأ تبنأ دق رزحخ ابأ نإف

 ال هتإف ةيالولا يف ناك نم نأ كلذ ىنعمو تاهبششلاب قلعتلا نع يهلا

 .'"نيقيب الإ اهنم جرخي

 وبأ اضيأ هدر دقف ةحوبذملاب ةطولخملا ةتێملا ةاشلاب مهجاجتحا امأو ۔

 هكرت عسي امم يه ةروكذملا ةلأسملا نأ كلذ سايقلا نالطب انيبم رزخ

 .امهكرت عسي ال ةءاربلاو ةيالولا امنيب

 الو '"عشوملا ىلع قيضملا سايق باب نم هتأل عنتمم نذإ سايقلاف

 كرت فالخب مثإ هيلع بترتي ال اهرمأ هبتشملا ةاشلا نم لكألا كرت نأ ىفخي

 ناك ةيوازلا هنه نمو ريطخ رمأ هنإف نيقيلا نم ساسأ ريغ ىلع ةيالولا

 ١ د ود رم س ايقل ١ .

 ٣١٦/٣. }! جم ناهربلاو ليللا :ينالجراولا رظنا ()

 )٢( نآرقلا لالظ يف :بطق ديس رظنا ٢٤٩٦/٤ قورشلا راد .ط ١٤٠٥ه/١٩٨٥م.

 )٢( :نيفلاخملا عيمج ىلع ةلا :رزخ وبأ رظنا ١٨.

 )٤( :م .ن رظنا ١٦.
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 :لاوقأ ةثالث ةلأسملا يف مهلف ةقراشملا امأ ةبراغملل ةبسنلاب اذه

 نب ىسوم بهذم وهو ملاظلا ملعي ىتح ةيالولا ىلع ءاقبإلا :لزألا لوقلا ۔

 يف ةجحلاو يملاشلاو يبايشلاو يمدكلاو "!ةيطع نب بيبشو "نلع
 ."هلثم نيقي الإ اهليزي ال نيقي ةيالولا نأ كلذ

 مكحلا كرت نأل كلذ لاكشإ نم ةلأسملا يف امل فوقولا :يناتلا لوقلا -

 ناليغ نب مشاهو بوبحم نب دممحم لوق وهو ملسأ هيف هبتشم رمأ يف

 .ابوبحم نب دمحم نب ريشبو رذنملا يبأو هخايشأ نع هاور اميف

 له ردي ملو ادحأ لتق نمل ةبستلاب كلذو لعافلا نم ةءاربلا :ثلاتلا لوقلا ۔
 ةمرحم نيملسملا ءامد نأ كلذ يف ةجحلاو .رذعل مأ املظ هل هلتق ناك

 شرألا ناك اذإو لالح اهكفس تأ نيبتي ىتح مارح اهيلع ءادتعالاو

 نم لتاقلا ىعةا ام ىلع ةجح موقت وأ ةنيب حصت ىتح نيتباث صاصقلاو
 ميقي ىتح ةءاربلل قحتسم لتاقلا نإف كلذك رمألا ناك اذإ مذلا كفس ةحابإ

 .)رباج يبأ نب ىسوم ىلإ لوقلا اذه بسنيو قحب لتاق هنأ ىلع ةجحلا

 مامإلل ايضاق ناك رباج يبأ نب ىسوم تنب نبا يرزعلا نيصحلا نب يلع نب ىسوم وه ()
 فعض امل (ه٦٢٢۔_٧٠٢٦) ليوطلا كلملا دبع مامإلا رمأب ماق (ه٧٢٢۔٦٢٢٦) رفيج نب انهم

 يف عماجلا باتك تافلؤملا نم هل ه٠٣٢٦ ةنس ىقوت .تام ىتح هلزع لحتسي ملو نسأو

 ٢٥٤. :ةيضفلا دوقعلا :يثراحلا رظنا .نيدلجم يف وهو خ هقفلا
 ىلإ ١٢٤ نم نتساتعلل نامع ةيعبت لالخ كلذو نانع يبأ نب دمحمو وه مامإ ةلزنمب ناك .ينامع )٢(

 ٢٥٣. :ةيضقلا دوقعلا :يثراحلا رظنا .ناع يبأ نب دمحم مدقو لزع ةريشلا ءاسأ املو ٩.

 :يملاشلا 0١٢٢١ باطخلا لصف :يبايشلا رظناو ١٦ .ا٥/! نيبلاطلا جهنم :يصقلا رظنا )٣(

 ٧٢/٦٢، ٧٣. ربتعملا ٢٣٢/١، ةماقتسالا ىمدكلا ٢٦٢، لوقعلا راونأ قراشم
 نب ريشبو ٢٣٤/١ عماجلا رفعج نبا ٢ ٧٣. ربتعملا 0٦٢٣٢/١ ةماقسالا :يمدكلا رظنا )٤(

 ثودح» ازج ٧٠ يف ةنازخلا :بتكلا نم هل نامغ ىف ثلاتلا نرقلا ءاملع نم وه بوبحم

 رظنا (ه٢٧٢ ۔٧٣٢) كلام نب تلصلا مامإلا دهع يف شاع «لوصالا يف ناتسبلا «ملاعلا
 ٦٥٥} ٢٥٦. ةيضفلا دوقعلا :يثراحلا

 )٥( نيبلاطلا جهنم :يصقلا رظنا !/١٥ا، ١٦ قراشملا :يملاسلا رظناو ٣٦٢.



 ٥ ٦ ٢ ر ةنوزخمل ا فحتلا باتك

 يف فوقولاب نورمأي اوناك مهتأ هخايشأ نع ناليغ نب مشاه ىور امك
 ."قحلا نيبتي ىتح لاوحألا هذه لثم

 فالخلاو ةقرفلا بابسأب اوسحأو قرشملا لهأ ءاملع فقاوم تنيابت املو

 نب ىسوم بيبش عباتف ةملكلل اعمج هيأر نع لودعلا ىلإ مهنم ضعبلا عراس

 ناليغ نب مشاه هدناسف قارعلا لهأ نم مكناوخإ يأر اذه لاقو "ارباج يبأ

 .'"”ىسوم لوقب لوقأ انأو الئاق

 تالاحلا هذه لثم يف ةيالولا ىلع ءاقبإلا نأ ىري عوضوملا يف لقأتملاو

 ققحتت مل اهنإف لامجإلا هجو ىلع ةتباث تناك نئلو ةميرجلا نأل قحألا وه
 لك ىلإ انرظن اذإف نييعتلا هجو ىلع (كلذ لكش ام وأ) نيلتاقتملا دحأ نم

 نم أربي هنأ هيف لصألا أل ةيالولاب هيلع انمكح ةدح ىلع امهنم دحاو

 نم هجارخإل نييفاك ريغف شلاو ةهبشلا امأ هيلإ اهتبسن تبثت ىتح ةميرجلا
 .فيلكتلا ناسنإلا نع عفرتو كلذ يف يزجت ةلمجلا ةءاربو ةيالولا

 ال العف لعف نم امأ نيمتاشتملاو نينعالتملاو نيلتاقتملل ةبسنلاب اذه

 لك يفف لطبم وأ هيف قحم ةريغص مأ ةريبك مارح مأ لالح وه له ىردي
 قحلا قاقحإ بوجو داقتعا عم ةيالولا ىلع هؤاقبإ يغبني تالاحلا هذه

 .ةقيقحلا نع فشكلا دنع لطابلا لاطبإو

 ثدحملا لعفلا نم ةءاربلا اقباس ةروكذملا تالاحلا لك يف مزلي هتأ ىلع

 .نالطبلا توبث دنع كلذو ةءاربلا هلعاف قاقحتساو هنالطب داقتعاو

 .لاؤسلا فوقوب نورمأي اوناك مهنكل 0٢١٩ ٢٢٠ نئازخلا نونكم :يرشبلا رظنا )١(

 مامإلا رمأب امئاق ناك .نامع ىلإ ملعلا ةلمح دحأ يوكزألا رباج يبأ نب ىسوم وه )٦(

 رظنا .ةنس ٩٤ شاع دقو ه٢٦٨١ ةنس ىقوت .(ه٢٩١ ۔٩٧١) ىصورخلا بعك نب ثراولا

 ٢٥٢. :ةيضفلا دوقعلا :يثراحلا
 )٢( نيبلاطلا جهنم :يصقشلا رظنا ١٢٩/٢.
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 لافطألا

 لخملا أو ةيالولا لهأ نم وه نيلاب يقوملا أ قبس امم نيبت دقل

 وه لاحلا لوهجم امنيب ةءاربلا يف وه رفكلا هيلع بترتي لالخإ ه هنم ءيشب

 نس نود ناك نم امهأ فلكملل ةبسنلاب اذه هتقيقح ملعت ىتح فوقولا يف

 نيملسم اناك نإ مكحلا يف هيوبآل اعبات هدعي ءاملعلا نم اضعب نإف غولبلا

 نع رظتلا عطقب هيف فقي رخآلا ضعبلاو ،هنم ئربت نيرفاك اناك نإو يلوت
 ةفئاطو رشلا وأ ريخلاب فصوت لاعفأ هنم ردصت مل هتنأ ساسأ ىلع هيدلاو

 فلتخم ةلأسملا نأ امبو نيرفاك مأ نيملسم هاوبأ ناكأ ءاوس هاڵوتت ىرخأ

 مث الؤأ نيملسملا لافطأ نم ءاملعلا فقوم ضرع انم يضتقي ماقملا نإف اهيف

 .اتلاث لافطألا ةيقبو ايناث نيرفاكلا لافطأ نم مهفقاوم

 :نيملسملا لافطأ ١(

 مهئابآل نوعبات مهف ةيالولا ىف نيملسملا لافطأ نأ ىلع "ةمألا تقفتا

 نكيإي مهثترذ مهنأو اونما لك » . :ىلاعت هلوق كلذ ىلع ليلذلاو مكحلا يف
 رم » وص

 :هدلول ةلق هلوقو [١٢:روقلا] ... .ت نم مهلمع نت مهلأ مو مهتيرذ مهي : 61

 .ا""«ةنحلا ىف كعاضر مامت»

 ةءاربلا اودعو هلافطأل ءرملا ةيالو بوجوب ةيضابإلا ءاملع لاق كلذلو

 :فلخي نب ناميلس عيبلا وبأ لوقي كرش ريغ ارفك مهيف فوقولا وأ

 (٤) «ةبجاو اًضيأ هيلع هلافطأ ةيالوو ةبجاو هسفنل ءرملا ةيالوو»

 )١( رظنا يلي اميف ةيضقلا نم مهفقاوم ىلإ ريشنسو رامكنلا نم ةقرف ءانثتساب ص٢٥٩.

 دمحأ هجرخأ ثيدحلاو ٣٢٧ ةؤلؤلا حرش :يخامشلا مساق 0٢٤٠ تالاؤتلا :يفوتلا رظنا (؟)
 ٣٠٤/٤٠. هدنسم يف

 )٢( تالاؤشلا :يفولا رظنا ٢٤٠.
 )٤( :فحتلا :فلخي نبا ٧ :ديحوتلا لئاسم :يئاظسرفلا رظناو ٧.



 ٧ ٦ ٢ ر ةنوزخمل ا فحتلا باتك

 ي ٥

 "ص

 اهرصحف ىلوتملا لافطأ ةيالو اهب لصحت يتلا هجوألا يلاطيجلا دح دقلو

 :هجوأ ةعبرأ ىف

 .مهيبأ شارف ىلع اودلو مهتأب ةفرعملا -أ

 .)هنبا هتأب بألا رارقإ ۔ ب

 .تيم وأ يح نبا نالفل نأب ءانمألا ةداهش _ ج

 .'""لافطألا مهب ىڵوتيو بسنلا مهب تبثي ءالؤهو ةلمجلا لهأ ةداهش ۔ د

 :نيكرشملا لافطأ ٢(

 اوزؤجو نيكرشملا لافطأ يف (ةيضابإلا يأ) اوفقوتو» :يناتسرهشلا لوقي

 .'«الضفت ةنجلا اولخدي نأ اوزاجأو ماقتنالا ليبس ىلع مهبيذعت

 ضقؤفم رمألاو فوقولا وه ةيضابإلا دنع مهيف لصألا أ كلذ ىنعمو

 عتتتملاو .ةنجلاب مهيلع لضفت ءاش نإو رانلا مهلخدأ ءاش نإ هللا ىلإ

 امنيب ةبراغملا روهمج كلذب لئاقلا نأ دجي اًئيدحو امميدق ةيضابإلا رداصمل
 نع رظنلا عطقب لافطألا عيمجل ةيالولا فقوم نوتبتي ةقراشملا روهمج

 انث ةجيدخ نأ درو دقف ةلدألا ضراعت وه فالتخالا يف ببشتلاو ()مهئابآ

 اهدالوأ نع تلأسو ةنجلا يف مه لاقف هنم اهدالوأ نع ةلق لوسزلا تلأس

 ٦١/١. مالسإلا دعاوق :يلاطيجلا عجار عتم هتأل نانيمأ ليقو نيمأ هعم نوكي ىتح ليقو ()

 )٢( مالسإلا دعاوق :يلاطيجلا رظنا ٦١/١.

 )٣( لحتلاو للملا :يناتسرهشلا ١٨١/١.

 ريشيو ١٨ عضولا ةيشاح :يشحملا رظنا) ةبراغملا ةيضابإلا نم راكنلا ضعب بهذم وهو ()
 يف لافطألا عيمج نأ نوريف راكلا ةيقب امأ (اًضيأ ةئجرملا بهذم وه لوقلا اذه ثأ ىلإ

 ديحوتلا ةديقع حرش :شيفطا 0٢٤٠ تالاؤتلا :يفولا رظنا) مهئابآ نع رظتلا عطقب فوقولا

 .رامكّنلا نع لقان درجم عيمجلاو ٥٧\)



 ةساردلا مسق

 مهيضاغت كتعمسأل تئش ول» :ةياور يفو '٠رانلا يف مه لاقف هريغ نم

 '"«رانلا يف

 .'"”«ةنجلا يف مهتأ هيف ءاج نيتياورلا نيتاهل ضقانم رخآ ربخ يورو

 فوقولا ىلإ اولام تاياورلا نيب حيجرتلا مهزوعأ امل ةبراغملا روهمجف

 عيمجو ةلمجلا لهأو نيرفاكلا لافطأو» :فلخي نب ناميلس عيبلا وبأ لوقي

 لوق وه هيلإ اوبهذ اميف ةجحلا .'‘؛«مهنع تكلاف ةيالولا لهأ نم سيل نم

 مهنأش يف لزني مل ىلاعت هللا نإ مث .“'«نيلماع اوناك امب ملعأ هللا» :ةي يبنلا

 '}».ريملسملا لافطأ ىف هلزنأ امك امكح

 فالتخال فوقولا انيأر نحنو» :لاقف كلذ يف ةبراغملا يصقلا قفاو دقلو

 مكحلا يلوتم هللاو نيملسملا لوق مهيف انلوقو ىلاعت هللا ىلإ مهرمأو نيربخلا

 ىتح هنع فوقولاو كلذ لهج انعسيو مهمحر ءاش نإو مهبذع ءاش نإف مهيف

 .'٧)«...هملع انعم حصي

 سرهفملا مجعملا يف هيلع رثعن ملو ٦٧/١. عرفلاو لصألا لماش يف شيفطا دمحما هركذ ()
 .ثيدحلا ظافلأل

 )٢( لبنح نب دمحأ هجرخأ ٢٠٨/٦.

 ةضورلا يف يذلا ليوظلا لجرلا لوح) هلوح ناذا نادلولا امأو ... :ليوط ثيدح يف ءاج )٢(
 هللا لوسر اي نيملسملا ضعب لاقف لاق ةرطفلا ىلع تام دولوم لكف (»نتبن تن ميهاربإ وهو

 ريبعت باب ريبعتلا باتك يراخبلا «...نيملسملا دالوأو ةبي هللا لوسر لاقف نيكرشملا دالوأو

 .حبصلا ةالص دعب ايؤرلا

 )٤( فحتلا :فلخي نبا ٦١ :ديحوتلا ةديقع :عيمج نبا رظناو  0٧نيتملا ةبخن :يتالتلا ورمع "6٧٥

 مالسإلا دعاوق يلاطيجلا ٦١/١.

 )٥( .ردق .خ ٢ زئانج ٩٣. ردق .م ٦٣. 5٦٤ ٦٦، ٦٢٧. ٢٨ ةتس .د ١٧. زئانج .ن ٦٠. زئانج .ط ٥٢.

 .مح ٢٥٣/٢٤٤/٢ .اهريغو

 )٦( مالسإلا دعاوق :يلاطيجلا :رظنا ٦٠/١، ةؤلؤللا حرش :يخاممشلا مساق ٣٢٧.

 )٧) نيبلاطلا جهنم :يصقلا ١٦٩/٢.
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 هلوقب نيكرشملا لافطأل مهتيالو ىلع اوجتحا دقف ةقراشملا روهمج امأو

 . 2ِ م ے۔و ا < :4 س وخ ۔ ١ < ر

 [٦ه :ءارسإلا] ٩ ؟ الوُسَر ك تثعب قح نييذعم انك امو نيرخآ رزو ةرزاو رز الو » :ىلاعت

 اوذهَتَو م :هلوقو ٥. 1٦] :ليلا] 4 لومو ر َبَذُكىزَلا ا © تكلا ا ١ !اهلصي ل « هلوقو

 ١٢٠[١'. :ماعنألا) 4 ےربرفلك اناك رتشت سفنأ ع

 ءالؤهو ءوسلا لمع ىلع الإ ادحأ بذعي ال هللا أ ىلع ةلاد تايآلا هذهف

 لصألا لب نيفلكم ريغ مهنأل باقعلا اهيلع نوقحتسي لاعفأ مهنم ردصت مل

 رفكلل مهرايتخا ةيلوؤسم نولمتحتيف ملحلا اوغلبي ىتح ةرطفلا ىلع مهتأ مهيف
 هنادؤهي هاوبأو ةرطفلا ىلع دولوملا دلوي» :فيرشلا ثيدحلا ىفو ناميإلا وأ

 '}«هناسجمي وأ هنارصني وأ

 تلق» :لاقف اعيمج لافطألا ةيالو يف ةقراشملا شێتفطا دمحما قفاو دقلو

 نمي هللاو ةنجلا يف مهتإ هب لوقأ يذلاو روهشم لوق (مهيف فوقولا يأ) اذه

 لافطأل دقوي هنآ اهيف ءاج ةياور ةر امك ""«مهئابآ بونذب مهملظي الو ةمحزلاب

 اهنم راصو ائيش رانلا هرضت مل اهمحتقا نمف اهماحتقاب نورمؤيف ران نيكرشملا

 هذه ةحص مدع ىلع جتحاو رانلا لخدو هتر ىصع اهمحتقي مل نمو ةنجلا ىلإ

 "اهلهأل مدخ ةنجلا يف مهتإ ةلي هلوقبو فيلكت راد تسيل ةرخآلا نأب ةياوزلا

 ١٤٤. لوقعلا راونأ قراشم :يملاسلا ٥٥٦ ۔ ٤٨/١ ربتعملا :يمدكلا رظنا ()

 نإف ثيدحلا هيلع لدي امك رلا وأ ريخلا وحن هيجوتلاو ةيبرتلا يف رود ءابآلل ناك نئلو (؟)

 ٢٠}3 ةروس ريسفت ٨٠، 6٩٢٣ زئانج خ .ثيدحلاو فيلكتلا نس دعب الإ تبثت هت ال ةيلوؤسملا

 .امهريغو ٣٣/٢!٢ .مح ٥٢. زئانج .ط ٥. ردق .ت ١٧. ةنس د ٢٥٦٢٢ ردق م ٢ ردق

 )٢( بركلا فشك :شيفطا ١٠٤/١ صلاخلا بهذلا هباتك رظناو ٤٠.

 تاياورلا نيب ضراعتلا عفري ثيدحلا اذه نأ ىأر دقلو ٢٦١ نيدلا لوصأ :يدادغبلا رظنا )٤(

 نيذلا مه نورخآلاو ةنجلا لهأ مدخ مه رانلا يمحتقم نأ رابتعاب ةلأسملا هذه يف ةدراولا

 .كلذب عطقي مل هتأ ريغ مهيغاضت يور
 )٥( صلاخلا بهذلا :شيتفطا رظنا ٤٠١.
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 .هنب

 يف يتر تلأس» :ةي هلوق يف نيهاللاب نودارملا مه مدخلا ءالؤه نأ نێبو
 لافطأ مهب دوصقملا نوكي نأ ىفنو ةنجلا لهأل امدخ مهيناطعأف نيهاللا

 كولم نم مهو مهنيع أ مهب رقتل هللا نم الضف مهئابآ ةجرد يف مهنأل نيملسمل ١

 .'"«اهمدخ نم ال ةنجلا

 ملعأ هللا» :هلوقو «راتلا يف يريغ نم كدالوأ ّنإ» :ةجيدخل ةلي هلوق اتنأ

 ."خسنلا ىلع امهلمح دقف «نيلماع اوناك امب

 اًحفص اهنع ضرعن نأ انل غوسي هتإف ةضراعتمو ةيداحأ رابخألا تماد ام

 أأ ىلع هصوصن مومع لدت يذلا ميركلا نآرقلاب جاجتحالاب يفتكنو

 .فيلكتلاب الإ نانوكي ال ءازجلاو ةيلوؤسملا

 :دترملا دالوأ ٣)

 لهأ نم وهو كرشلا ىلإ دترا نمرو» :فلخي نب ناميلس عيبلا وبأ لوقي

 تكلاف قافنلا ىلإ عجر نإف ةيالولا نم ىلوألا مهتلزنم يف هدالوأف ةيالولا
 .'"«لافطألا هدالوأ نع

 فوقولاب الوق ىورو غولبلا ىتح مهتيالو ىلإ بهذ دقف يفوتلا اقأ

 اززبم هل دجي ال ةترملا لافطأ نم عيبلا يبأ فقوم يف لقأتملاو .مهيف

 ديحوتلا نم لاقتنا ةقرلاو فوقولا وه نيكرشملا لافطأ يف هبهذم نأ كلذ

 .فوقولا ىلإ دترملا لافطأ لوحتي نأ يغبني هبهذم قايس ىلعف كرشلا ىلإ

 )١( ديحوتلا ةديقع حرش :شيفطا رظنا ١٥٧.

 ضراعتي خستلا ىلع نيثيدحلا لمح ثأ ظحالملاو ٦٧/١. عرفلاو لصألا لماش :شيفطا رظنا )٢(

 .رابخألا يف خستلا عنمب ةيضابإلا لوق عم
 )٣( :فحتلا :فلخي نبا ٧ مالسإلا دعاوق :يلاطيجلا رظناو ٦١.

 )٤( تالاؤتسلا يفولا رظنا ٢٥٩.
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 لهأ لافطأ امنيب ةيالولا ىف دترملا لافطأ نإ اذه هلوق ىف بيجعلاو

 فالخ الب "قافنلا نم عنشأو مظعأ ةدرلا أ بير الو فوقولا يف قافنلا

 .كلذ يف

 'هيوبآ دحأ ملسأ اذإ لفلا ةيالو ٤(

 فلتخي ءابآلا ضعب نأ اًئيبم ةلأسملا ىف فالخلا ىمدكلا ضرع دقلو

 ةيالولا ماكحأ نأب كلذ اللعم مألاو بألا نيب ةيوستلا حجر هنكل مهمكح

 ."ةيويندلا حلاصملاو لاومألاو تاقفتلا ماكحأ نع فلتخت ناميإلاو

 :اوغلب اذإ لافطألا مكح ٥(

 ءافولا هنم رهظ نإف هيف رظني هغولب دنع لفظلا نأ ىلإ يلاطيجلا بهذ دقل

 ملعي مل نإو هنم ئربت رفك هنم ملع نإو ةيالولا نم ىلوألا هتلزنم ىلع يقبأ

 .'٠هيف فقوت هريغ الو ءافو هنم

 اهلأس لئاسم ثالث دروي ىنيجرذلاف ،ىلاطيجلا لبق تحرط دق ةلأسملاو

 هتيڵوت اريخ هنم تسنأ نإ» :لاقف ةلأسملا هذه اهالوأ حون ابأ ركب نب دمحم

 ىلع باوجلا اذه لكشأ ذئنيحو هتيالو نع تكسمأ اريخ هنم سنأت مل نإو

 حون ابأ نأ ريغ راتجلا دبعو ثراحلا يف راكلا لوقل هتهباشم ىأرو لئاشلا

 ناك لفطلا اذه نأ كلذ نيتلأسملا نيب قرفلا حيضوتب لاكشإلا اذه عفر

 ريغب ةيالولا اولزأ راكنلا امنيب امهمكح هنع لاز غلب املف هيوبأ ةيالوب ىلوتم
 ۔ . )٥()

 . يمي بجروم

 .بهذملا ىف ةفلاخملا انه قافتلاب دوصقملا نأل )١(

 )٢( :فحتلا :فلخي نبا رظنا ٦© مالسألا دعاوق :يلاطيجلا ١ نيبلاظلا جهنم :يصقلا ٢!/١٦٣.

 )٢( ربتعملا :يمدكلا رظنا ٢٦٢/٢، ٢٣.

 )٤( مالسإلا دعاوق :يلاطيجلا رظنا ٦١/١.

 )٥( خئاشملا تاقبط :ينيجرتلا رظنا ١٥٣/١.
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 يقبأ ءافولا رهظأ نإف هغولب دنع بصلا رابتخا ىلإ اعد دقف يخامشلا امأ

 .)هنم ئبت الإو هتيالو ىلع

 اهتأل فوقولا ىلإ لقتنت هتيالو تأ ىلإ بهذ دقف شيفطا دمحما امأو

 ىري ىتح تاذلاب ىلوت ثالقلا لمجلاب ىتأ اذإف '"عبتلاب لب تاذلاب تسيل
 .'"ةءاربلا بجوم هنم

 ةملسم ةرسأ ناضحأ يف شاع نم نأ كردي ساتلا ةايح عقاو يف رظانلاو

 دعب هكولسو هداقتعا يف رثألا اهل نوكي ةيمالسإ ةئشنت أشنيس ةلاحم ال هنإف

 لاوقأ ربتخت وأ هيف فقوي نأ ىلإ لفطلا اذه لثمل ةجاح ال كلذلو هغولب

 غولبلا لبق مالسإلا ماكحأ نم اريثكو نيتداهشلا نقل دق هتأو ةضاخ هلاعفأو

 .ةءاربلا بجوي ام هنم رهظي ىتح هتيالو ىلع ىقبي هتإف كلذ ىلع ءانبو

 نإف مالسإلا ىلإ ىعدي هغولب درجمب هتإف ةرفاك ةئيب يف شاع نم اقأ
 .هنم ئربت ىبأ نإو ةقباسلا هتيالو ىلع لظ باجتسا

 ةيالولا يف اعيمج مهتأ وه ءارآلا حجرأ نأ لافطألا يف لوقلا ةصالخو

 :ىلاعت لاق رش نم مهؤابآ لعف امم ءارب مهو تاهتألاو ءابآلا نع رظتلا عطقب

 .يشب لخأ وأ غولبلا دعب مهنم رفك نمف ا٢ه .رتنملاا ةنو تبَكامي يفتك »
ُ 

 .بتي مل ام ةءاربلا قحتسا نيلا نم

 )١( ريشلا :يخامشلا :رظنا ٢٨٤.

 )٢( ديحوتلا ةديقع حرش :شێتفطا رظنا ١٤٨١.

 )٢( عرفلاو لصألا لماش :شيفطا رظنا ٦٧/١.
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 ت.نا۔: ذا ١٠ تالس ٠ِ ذ ١

 ] تت ا 772 ل

 ةءاربلاو ةيالولا ثحبم رؤطت

 مالسالا لبق ةءاربلاو ةيالولا :ديهمت

 فيعضلا مهنم يوقلا لكأي ةرحانتم لئابق لكش ىلع نوشيعي برعلا ناك

 ةليبق لك دارفأ لتكتي ذئنيحو بابسألا هفتأل مهنيب بورحلا علدنتو

 وأ املاظ هنوك نع رظنلا عطقب مهفيعض مهتوق رصنيل مهنيب اميف نونماضتيف
 ءارعشلا دحأ لاق .امولظم

 .''ائاهرب لاق ام ىلع تابئاتلا يف مهبدني نيح مهاخأ نولأسي ال

 ةرصتلا اهرابتعاب ةيالولل احضاو ايلمع اقيبطت دعي هتاذ تح يف اذهو
 .يخآتلاو ةرزاؤملاو

 وأ اهدئاقع وأ ةليبقلا ديلاقت مهدحأ فلاخ اذإ ؤبرعلا ةداع نم ناكو

 .دهع اهنيبو مهنيب ةليبق نم وأ ةليبقلا دارفأ نم ادحأ لتقي نأك فرصتلا ءاسأ

 اذه نمو .كلذ نورهشيو هنوعطاقيو مهسلاجم نم هنودرطيف هنم نوؤربي مهتأ

 ةي ادمحم لوسزلا اورصان امدنع مشاه ينبل شيرق ةعطاقم تناك قلطنملا

 اًديدش ايداصتقا اراصح مهورصاح نأ الإ مهنم ناك امف مهيلإ هميلست اوبأو
 الو "مهب ةلص يأ طبرو مهتحكانم اومرحو بارشلاو ماعطلا مهنع اوعنمف

 .ةءاربلا قيبطت رهاظم ىسقأ نم اذه نأ تش

 .اهجئاتنو اهبابسأ سوسبلا برح لاثملا ليبس ىلع رظناو ٩/١. ةسامحلا ناويد :مامت وبأ رظنا ()

 ٣٥٠/١. اقسلا ىفطصم حت ماشه نبا ةريس يف كلذ ليصافت رظنا )٢(
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 :مالسالا ردص يق ةءاربلاو ةيالولا

 ةي لوسزلا نمز ۔ أ

 لهف ةيلعف ةفصب ةءاربلاو ةيالولا ماظن اوقبط دق ةيلهاجلا لهأ ناك اذإ

 لوقلا غوسي لهو ؟ةيلهاجلا ةئيبلا نم كلذ اوسبتقا نيملسملا نأ كلذ ينعي

 .نيذوبنملا ةيبرعلا لئابقلا ةلماعم وه ةءاربلا أدبم هنع روطت يذلا ساسألا نإ

 يعيرشتو يدقع جهنم مالسإلا نأ ىلع نوعمجم نيملسملا نأ بير ال

 وعدي يذلا نأ ريغ .ةلم دمحم نبتلا ةطساوب هللا نم هماكحأ يقتسي ""َلقتسم

 ضوع هلمتحا ام وه ثحبملا اذه علطم يف نيلاؤشلا نيذه عضو ىلإ

 :لاق دقف يلهاجلا رصعلا يف دجو ام ةءاربلا ماظن لصأ نأ نم تافيلخ

 يذلا ساسألا تناك نيذوبنملا اهدارفأل ةيبرعلا لئابقلا ةلماعم نأ ودبيو»

 .'"«ةءاربلاب فرع يذلا أدبملا اذه هنع روطت

 إدبملا اذهل مالسإلا رارقإ نع كلذب رتعي نأ ديري فتؤملا نأ رهاقلا
 يتلا ةيقالخألا ميقلا نم ريثك نأش كلذ يف هنأش عمتجملا يف هزيكرتو

 نسح متتأل تثعب» :هلوقب ةلق لوسلا اهرقأف ةيلهاجلا يف تدجو
 ام نيبو ةيلهاجلا يف ادوجوم ناك ام نيب حضاو قرفلا نأ ريغ "قالخألا

 ةيالولا أدبم هيلع موقي يذلا ساسألا يف فالتخالا ثيح نم مالسإلا هب ءاج

 ءاج امب مالسإلا فالخب ةليبقلا ساسأ ىلع نيتمئاق اتناك امهتأ كلذ ةءاربلاو

 رأ ةيلبقلا ةيبصعلاب اددنم ةحيحصلا ةديقعلا ساسأ ىلع امهماقأو كلذ ضقن

 ين اهنع فلتخي هتكل ةديقعلا لوصأ يف ةقباسلا ةيواملا عئارشلا عم قفتي مالسإلا نإ معن ()

 .عورفلا

 دنو ٥٤١}ه ص ١٩٧٩ ةنس 5٥ ٦ ددع يندرألا ةيبرعلا ةغللا عمجم :ةلجم :تافيلخ ضوع )٢(

 ٨٩ ١٠٢. :«يلهاجلا رصعلا يف كيلاعصلا ءارعشلا» باتك نم ةركفلا ىحوتسا

 .قلخلا نسح يف ءاج ام عماجلا باتك أطوملا يف سنأ نب كلام هجرخأ )٣(



 هزيم

 نم قثوأ ةينيذلا ةوخألا أ ناهذألا يف ازكرمو طباورلا نم اهريغ وأ ةيميلقإلا

 سانلا برقأ اوناك ولو نيرفاكلا ةوادعل ابجوم نآرقلا ءاج دقو ةيبسنلا ةوخألا

 نم تودآون رخآلا مويلاو هلاي كوثمؤي اًموَك دت ال » :ىلاعت لاق ابسن انيلإ
 ح

 م م ه. = س 4 ھ ۔۔ ِ۔ے ےج

 ةتريِشَعزأ زنيتاوخإ ز مهاسأ وأ مه آماع اوئاكؤتو ةلوُسَرَو هلأ داح

 ِنَع زعو ةني جوزي مهديأ نكيإلآ مييولف ف بتك كيز
 بزح كيلأ ةنع اوشَرو نهنع هنأ ضر اهيف يديَح ردنا اَهيتت نم ىرخ
 ٢[. .ةلداجملا] « َنوُحلْفْلآ مه هنآ بزح 1 لا

 ثيداحألاو تايآلاب المع ةءاربلاو ةيالولا ةنيت لوسلا قبط دقلو

 ىلإ ةيعادلا صوصتلاو نيرفاكلا نم ةءاربلاو نينمؤملا ةيالو ىلع ةضحملا
 ىلإ ةت لوسرلا عراس كلذلو "نيملسملا نيب بباحتلاو دداوتلا بوجو

 مهاعد املو ةنيدملا ىلإ لوصولا درجمب راصنآلاو نيرجاهملا نيب ةاخاؤملا

 امك "تاجوزلاو روتلا ماستقا دح ىلإ هرمأل اولثتما دداوتلاو رزآتلا ىلإ

 امك بجاو ءادأ يف رصق وأ ارمأ مالسإلا يف ثدحأ نم َلك عطاقي ناك ةي هنأ

 .كوبت ةوزغ نع اوفلخت نيذلا ةثالتللو ةبلعثل ةبسنلاب عقو

 ةت لوسلا نم بلط هنكل ةعامجلل امزالم ايقت الجر ناك دقف ةبلعث امأ

 رتغا ةي هلوسر ءاعدل هللا باجتسا املف ةلئاط ةورث هقزري نأ هل هللا وعدي وأ

 هلوق هيف لزن ذئنيحو ةاكزلا ةضيرف نع عنتماو ةعامجلا عطاقو هلامب ةبلعث

 نم نوكتلو دسل ءيضت نم اسكا ثيك ةلآ دمع نك مهتيَو» :ىلاعت
 ء ه هل دإ : 5 ۔۔ے۔ . مم ص ح< . ۔ , ۔ےإا۔ آ۔12۔ ٣ ۔._ ١١ آ . رمح و ح

 مَهَفَعأَ ٥ توضرعم مهو اولوتو هي اولخ لضف نم مهنب ١ ح اَملف ٥ نيحلل ١

 .ةءاربلاو ةيالولا مكح رصنع ٩٩١ص قبس ام رظنا )١(

 رظناو .نارهط رشن ه٢٢٣١ نديل ط ١/؟ :١جم ريبكلا تاقبطلا باتك دعس نب دممحم رظنا )٢(

 تدرو دقن .ا٩ :رشحلا] ...هيبت نم َنسيإلاو رادلا وُمَوَبت َبَلاَو» :ىلاعت هلوقل ريثك نبا ريسفت

 .٧٢٢ص ٤ ج نيرجاهملا عم راصنألا فطاعت يف دمحأو يراخبلا نم صوصن ةع
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 ؛ےرؤذكي اوئاك اكيو هودعو ام هَللأولتأ امي ةوقل موت كي مهيل ف ائان
 ميلست ديري ةلي هللا لوسر ىلع لبقأ ةمي ةميركلا تايآلا لوزن دعبو [٧٧۔١ه:ةبوتلا]

 فقوملا اذه ىفو "بارتلا هسأر ىلع ىثحي ذخأو هتقدص هيلع د درف ةاكلا

 .هعينص نمو هنم دنيل لوسزلا ةءارب ىلع ةحضاو ةلالد

 الإ مهتبوت لبقت ملف م"اوفلخ نيذلا ةثالقلا ةثداحب قلعتي يف امأو

 .اموي نيسمخ

 دجسملا دصق ۔ ةوزغلا ءاهتنا دعب ۔ ةنيدملا ىلإ ةلق لوسزلا داع املو

 مهراذتعا لبقف هل نورذتعي (الجر نونامثو ةعضب مهو) نوفلختملا هءاجف
 ماللا ر نع عنتماو مهتر دقف ةثالتلا ءالؤه الإ هللا ىلإ مهرئارس الوم

 نأ ىلإ دحلا مهب غلب لب مهتثداحمو مهتسلاجم عنمو مهتعطاقمب رمأو مهيلع
 مهعزجو مهقلق دتشاو تبحر امب ضرألا مهيلع تقاضف مهئاسن لزعب مهرمأ

 اوتومي نأ مهسفنأ ىلع اوفاخ دقو '"ةدملا هذه ةليط تويبلا مهضعب مزالف

 :ىلاعت لاق مهتبوتو مهاياون قدصب هملعو هتمحرب هللا نكل ةلاحلا هذه ىلع

 )١( .ط) نايبلا عماج :يربطلا :رظنا ٢. ج (_ه٨٩٣١ ؤم٨٧٩١ توريب ٠ ص 0١٣٠ ١٣١.

 نب بعك يوري .راصنألا نم مهلكو ةيمأ نب لالهو عيبلا نب ةرارمو كلام نب بعك مهو )٢(

 املو تجضن نيح رامقلا ىلإ هليم ببسب الساكت كوبت ةوزغ نع فّلخت هنأ هسفن نع كلام

 امسئب لبج نب ذاعم لاقف هيفطع يف رظنلاو هادرب هسبح لجر لاق ةي هللا لوسر هنع لأس

 يمساقلا ريسفت رظناو .ةلي هللا لوسر تكسف اريخ الإ هيلع انملع ام هللا لوسر اي هللاو تلق

 .٩٨٢٢ص ٨ ج

 دمعتي ناكو هل نيملسملا عيمج رجه مغر ةعامجلا ةالص نع عطقني ملف كلام نب بعك امأ )٣(

 تفتلا اذإو هيلإ رظن هتالص , ىلع لبقأ اذإف رظنلا هقراسي ناكف ةق لوسرلا بناجب ةالصلا

 مالسإلا /دبم ىلع بعك تبث دقلو ٢٢٩١. ص ٨ ج يمساقلا ريسفت رظنا .هنع ضرعأ هوحن

 ةللا نإ كساون كباحصأ كرجه نأ دعب انب قحلا نأ هيلإ ناسغ كلم لاسرإ مغر ةءاربلا ءانثأ

 .لصف دعب هل ناكف .اهب أبعي ملو ةلاسزلا قرحأ هنكل ةعيضم الو ناوه رادب كلعجي مل

 .ةحفصلاو ردصملا سفن رظنا .ةبوتلا لوبق
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 َنإ ابوث زهتتع بات مث هلإ الي هلآ نم اجنم ال نآ اوَتلَو رممشسمنآ مهت

 نوملسملا مهالوت ةيآلا هذه تلزن املو ١٨[. :ةبوتلال 4 ميجلا تلا وه هلا

 ."مهيلع ءازعأ مهل ءاتحأ اوراصف مهيلإ مهوبرقو ةئنهت اميأ مهوأنهو

 اضعب مهضعب ةالاوم ىلإ هباحصأ ةلي هللا لوسر ةوعد نأ ةلاحم ال

 "ةيمالسإلا ةعامجلا ةيصخش نيوكت ىلإ فدهت هللا جهنل نيفلاخملا ةاداعمو

 نع يلختلاو لالحنالا رهاظم لك نم اهتمالسو اهتدحو ىلع ةظفاحملاو

 .ةعيرشلا ميلاعت

 ةثالقلا ءالؤه نم ةي لوسرلا هفقو يذلا بلصلا فقوملا نأ مولعملا نمو

 ال ىتح ةملسملا ةمألا ةيبرت كلذب ديرأ امتإو مهب ليكنتلا درجم هب دصقي ال

 ."ةعيرشلا ماكحأ ةفلاخم ىلع اهنم دحاو أزجتي

 :نيعباتلاو ةباحضلا نمز ۔ ب

 يأدبمل مهيبت ىلع لدت نيعباتلاو ةباحصلا نع ةريثك راثآ تدرو دقل

 . امهل مهقيبطتو ةءاربلاو ةيالولا

 هيف انلق اريخ هيف انملع نم» :لاق هتأ هنع ىوري الثم باّظخلا نب رمعف

 .'«اوش هيف اننظو ارش هيف انلق اش هنم انملع نمو اريخ هيف اننظو اريخ

 :يبطرقلا رظنا .اوبوتي ىتح يصاعملا لهأ نارجه زاوج ةيآلا نم نورشتفملا جتنتسا دقو )١(

 نأ ىلإ هريسفت يف هدبع دمحم راشأ امك ٣٢٩٤/٨. :يمساقلا ريسفت رظناو ٢٧٨/٨. ريسفتلا

 ٧١/١. :رانملا ريسفت رظنا .ةصقلا هذه نم رثكأ نآرقلا يف ءيش هيكبي ال ناك دمحأ مامإلا

 )٢( ةءاربلاو ةيالولا :هتاحش نسحلا وبأ :رظنا ١٦، ١٧.

 نع ةي هيهنو فلختلا ىلع دحأ أرجتي الئل مهيلع فيلكتلا ديدشت هللا دارأ :يئابجلا لاق )٢(

 ٢١٩/١٦. :يزارلا ريسفت رظنا .ةبوقع سيل مهمالك

 )٤( مقر ثيدح حيحصلا عماجلا :بيبح نب عيبرلا :رظنا ٧٠٠.
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 اينارصن بتكتسا نيح يرعشألا ىسوم ابأ فتع هتأ هنع ركذي امك

 مهنمأت الو هللا مهناهأ دقو مهمركت الو هللا مهاصقأ دقو مهندت ال» :الئاق
 .'”«ةللا مهنوخ دقو

 .""«مهناوخإب سانلا اوربتعا» :لاق هتأ دوعسم نبا نع ىوري امك

 يتإ مهنلا دحأ موي لاق هتأ - كلام نب سنأ مع ۔ رظنلا نب سنأ نعو

 هب ءاج اميم هللا ىلإ اربو (نيملسملا ينعي) ءالؤه عنص اممم كيلإ رذتعأ

 نب بعصمل اخأ يراصنألا رسيلا وبأ رسأ دقلو (نيكرشملا ينعي) ءالؤه

 هل لاقف كنم هيدفت اهلعل لام تاذ همأ نإف هقاثو دش :بعصم لاقف ريمع

 ."كنود يخآ هتإ بعصم لاقف يخأ اي يب كتاصو هذهأ هوخأ

 يف ىلاوو هللا يف ضغبأو هللا يف تحأ نم» :هلوق سابع نبا نع لقن امك

 نإو ناميإلا معط دبع دجي نلو كلذب هللا ةيالو لانت امتإف هللا ىف ىداعو هللا

 رمأ ىلع سانلا ةاخاؤم تراص دقو كلذك نوكي ىتح هموصو هتالص ترثك

 . )» ائيش هلهأ ىلع يدجي الو اينلا

 رابخأ اضيأ مهنع تيور دقف نوعباتلا امأ ةباحصلل ةبسنلاب اذه
 هنإف ةعدب بحاص سلاجت ال» :لوقي ناك يرصبلا نسحلا نأ اهنم ةلثامم

 .'}«كبلق ضرمي

 .يدنكلل عرشلا نايب نم اصيخلت ٦١. ٢٢ ةءاربلاو ةيالولا :هتاحش نسحلا وبأ :رظنا )١(

 )٢( .م .ن :رظنا ص٢١.

 )٣٢( :ةءاربلاو ةيالولا :هتاحش نسحلا وبأ رظنا ١٩.

 نع القن ٣. .ط ٣٠. مكحلاو مولعلا عماج :يلبنحلا بجر نبا 0٢١٢/١ ءايلوألا ةيلح رظنا )٤(

 ٤١. مالسإلا يف ءاربلاو ءالولا :يناطحقلا
 )٥( ةلاسلا ديحوتلا ةعومجم رظنا ٦ ص (بامهولا دبع نب دمحم ةلاسر) ١٦1٩.
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 ةيالو ميرحت ادبم ىلإ جراوخلل هتشقانم دنع ديز نب رباج ريشيو

 ا»برحلا لهأ

 هللا نعل لاقف رخآ الجر نانعلي نينيمأ نيلجرب رم هتأ هنع ركذي امك
 .ا ۔ذعل نم

 ةءاربلاب حيرصت ناورم نب كلملا دبع ىلإ ضابإ نب هللا دبع ةلاسر يفو
 نم ةيالو بوجو عم هنم هلوسرو هللا ئرب نم لكو هعابتأو قرزألا نبا نم
 لئاوألا قيبطت ىلع نهربت ةثداح ريسلا بتك يورت امك .'")هلوسرو هللا هالوت

 اومهسأ ابعك ىمسي رخآو اقاحز هاخأو كلام نب ابيرق نأ كلذ ةءاربلاو ةيالولل

 مهنم أزبت كلذ اولعف املو "دايز نبا نم رمأب يلاوملا نم ةعومجم لتق يف
 نيملسملا سلاجم نم اسلجم ممتيت اذإ مهدحأ ناكو» :ينيجرتلا لوقي سانلا

 مث هللا ءاش ام يكبي فقيف لكلا حبقأب بطاخيو هل نذأي الف ف نذاتسي

 7 فرصني

 :نيعباتلاو ةباحصلا رصع دعب ۔ ج

 رئاسك نيتضيرف امهرابتعاب ةءاربلاو ةيالولا يلصآأب لمعلا رمتس ١ دقل

 جذامنلا نم ريثك ىلع فرعتي ةي نأ عيطتسي ريسلا بتكل س راذةلاو ضئارفلا

 نبا كلملا دبع ىلإ ةلاسر ىف ضابإ نب هللا دبع نأ كلذ نم ةلثمألاو

 )١( خئاشملا تاقبط :ينيجرتلا رظنا ٢٠٩/٢.

 )٢( .م .ن .رظنا !/٢١٣.

 .الماك ةلاسزلا صن دروأ دقف ٦٢١۔٩٢١ ةيضفلا دوقعلا :يثراحلا دمح نب ملاس رظنا )٢(

 برعلا لتقب يلاوملا رمأف يلاوملاو برعلا مهنم ةارشلا نم ةعامج ذخأ دايز نبا نأ كلذ ()

 تاقبط :ينيجرتلا رظنا .مهليبس ىّلخف اولعف يلاوملا لتقب برعلا رمأ املو اوعنتماف
 ٢!/٢٣٣، ٢٣٤. :خئاشملا

 )٥( .م .ن :رظنا ٢٣٤/٦.
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 مهاداع نم َلك ةاداعمو مهالاو نم لكلو ةمكحملل هتيالوب حرص ناورم

 نم جورخلا ضرف ببسي هعابتأو قرزألا نبا نم هتءارب نع نلعأ امك
 يبأ نب ملسم ةديبع ابأ نأ امك .اهوتبت ماكحأ نم كلذب لصتي امو ةرصبلا

 التاق امل بتاك نب تاتحلاو كامشلا نب رفعجل هتيالو رهظأ ةميرك

 هتججاحم ببسب ةعامج نم هتءارب نلعأ امك ")ةرصبلا نع اعافد جراوخلا

 ةوعلا هغلبت ملو ىسيع نيد ىلع ناك نم هاعد اذإ يسوجملا ةلأسم يف

 ةديبع وبأ مهنم ئرب املو بيجملا رفكو يعالا ةمالسب اومكح دقف

 امنإ ةءاربلاب انيلع لجع دق انثغأ اولاقف ابجاح اوتأف نيرسكنم اوجرخ

 نب مالسلا دبعو عيبلا اوتأيلف لاق مهتبوتب هربخأ املو همهفتسن نأ اندرأ

 اولخدأف مهب رمأ اولعف املو مهتبوتب امهاربخيلف )سوتقلا دبع

 كلاه وه لاقف كشلا فوقو فقاولا نع ةديبع وبأ لئسو "سلاجملا
 ٩ )٧) ءا -

 . 'رودعم لئاسلاو

 ةزمح نم ةءاربلا انلعأ امهتأ ةديبع ىبأو بجاح نع ىنيجرتلا ىور امك

 ةماعلا نيب كلذ مهجيورتو ردقلا يف مهلوق ببسب ثراحلاو ةيطعو يفركلا

 اوثدحأ ثراحلاو ةتطعو ةزمح نإ (بجاح يأ) لاق مث» :ينيجرآلا لوقي

 عم دفو نمتم ناكو ةديبع يبأ خويش دحأ ناك نيعباتلا ةقبط نم وهف كاملا نب رفعج اقأ )١(

 :يخامشلا ۔٢/٢٣٢/٣٣٢ خئاشملا تاقبط :ينيجرتلا رظنا زيزعلا دبع نبا رمع ىلإ ةعامج

 ٧٤/١. :ريسلا

 .ةمجرت ىلع هل رثعن مل ()
 )٣( :ةيضفلا دوقعلا :يثراحلا دمح نب ملاس رظنا ١٤٠.

 ىلع جورخلا بوجوب لوقي ال ناكو نيعباتلا يعبات ةقبط نم يئاظلا بجاح دودوم وبأ وه )٤(

 ٨٤/١. ريشلا :يخامشلا ٢٤٨/٢_ ٢٥٣ خياشملا تاقبط :ينيجرلا :هتمجرت رظنا ةمللا

 .ةمجرت ىلع هل رثعن مل )٥(
 )٦( :خئاشملا تاقبط :ينيجرلا رظنا !٢٤٢/٢، ةيضفلا دوقعلا ،يثراحلا 0١٤٢ ١٤٤.

 )٧( عماجلا رفعج نبا رظنا ١٧٠/١.



 ٢٨١ حو ةنوزخملا فحتلا باتك
 1 ٦٩

 قرفتف لاق مهتملا نئاخلا اندنع وهف مهسلاج وأ مهاوآ نمف ائادحأ انيلع

 .'"«دحأ مهبرقي ملو سلاجملا نم مهودرطو سانلا

 نم هتءارب ببسب ناسارخ لهأ نم لجر نم '"بتاشلا نب مامض أربت امك

 ."ىلوتم لجر

 ةكم ىف امهادحإ نيتروهشم نيتبطخ "يراشلا ةزمح وبأ بطخ دقلو

 مهنم نحنو انم سالا» :ةيكملا هتبطخ يف هلاق امم ناكف ةنيدملا يف ىرخألاو

 ساتلا» :لوقي ةنيدملاب هتبطخ يفو .'«رئاج مامإو باتكلا ةرفكو نثو دباع الإ

 . 77 ضارو هل عبتمو هللا لزنأ ام ريغب مكاح ةثالث الإ مهنم نحنو انم

 ىلإ ةوعذلا قحلا بلاط ىلإ ليحرلا نب بوبحم دهع هنمضت اممو
 ةعراسملا ىلع راكنإلاو هتبوت لوبقو هيلإ عامتسالاو بنذملا ةباتتسا

 رفكلا بجوتست ال يتلا بونذلا نم اضعب هيف ددح امك ةءاربلا نالعإب

 .")ةيالولا نم علخلاو

 بنذملا حصنب رمألا "ليوظلا كلملا دبعل يئاطلا بجاح ةيصو يفو

 اًديرمو ابغاشم ناك اذإ امأ هللا نيبو هنيب بنذلا ماد ام هب قفزلابو هتباتتساو

 ريذحتو سلاجملا نم هداعبإو هرجهو هفشك ىلإ اعد دقف نيملسملا نيب ةنتفلل

 )١( خئاشملا تاقبط :ينيجرلا رظنا ٤٢٢. ةيضفلا دوقعلا :ىثراحلا 0١٤٢ ١٧٤٤.

 (٢) خئاشملا تاقبط :ينيجرتلا :هتمجرت رظنا ةثلاتلا ةقبطلا ءاملع نم ٦٢٤٦/٢ _ ٢٤٨.

 )٣( .م .ن .رظنا ٢٤٨/٦.

 خئاشملا تاقبط ينيجرلا رظنا ةثلاتلا ةقبطلا لاجر نم يدنكلا فوع نب راتخملا وه )٤(

 ٢٦٦/٢.

 )٥) خئاشملا تاقبط :ينيجرذلا ٢٦٧/٦٢.

 (٦) خئاشملا تاقبط :ينيجرآلا ٢٦٩/٢.

 )٧( .م .ن .رظنا ٦٥٦/٦، ٢٥٣.

 .يرجهلا يناثلا نرقلا ةديبع يبأ ذيمالت نم (ه٦٢٢ )٦٢٠٧، ليوظلا كلملا دبع )٨(



 ةسا ر دلا مسق ر ٢ ٨ ٢

: 

 هداقتعا بجي امم صاخشألا ةيالو "ميسو نب نابأ ع امك "هنم سانلا

 ةيالولا يأدبمل ةيضابإلا ينبت ىلع ةلاد صوصتلا هذهف هب ةنونيذلاو

 يخيراتلا ببسلا انركذ نأ قبس دقلو ركبم دهع ذنم امهل مهقيبطتو ةءاربلاو

 عوضوملا اذهب نوممتهي برغملا يف وأ قرشملا يف ءاوس ةيضابإلا لعج يذلا

 امو امهرمأ يف هابتشالاو) راتجلا دبعو ثراحلا ةيضق نأ ثيح اضاخ امامتها

 تتأ يتلا لماوعلا مهأ نم يه (امهمكح يف فالخلا نم كلذ ىلع بترت

 ةديبع ابأ نأ دح ىلإ لدجلا ةرثكو ةلأسملا هذه ىف ثحبلا روطت ىلإ

 هذه نع تكلاب برغملا لهأ ىلإ ابتك يئاطلا اتجاحو ةميرك يبأ نب املسم
 .نيريطخ قاقشو عازن نم امهغلب امل كلذو ةلأسملا

 ")رظنلا نب ب دشارو " 'ىسوم نب ىسومو (٤نلز نب تلصلا ةيضق نأ امك

 ابأ لعج اممم نرق ةليط رمتسا لدجو ءاملعلا نيب ديدش فالتخا ىلإ تتأ

 .'"ضرغلا اذه يف القتسم اباتك فلؤي يمدكلا ديعس

 )١( .م .ن :رظنا !/٦٢٨٠۔ ٢٨٤.

 )٢( ةسماخلا ةقبطلا ءاملع نم يسوفتلا ميسو نب نابأ رذ وبأ وه )٢٠٠۔ ٦٢٥٠ه(
 (٣) م .ن .رظنا ٣٠٥.

 ىلإ ماسقنالا ةنحم هدهع يف تثدح .ه٢٧٢ ٢٣٧ نيب ام مكحلا يلو نامع ةمئأ نم وه ()

 ٢٥٥. ةيضفلا دوقعلا :يثراحلا رظنا .ه٥٧٢ ةنس ىقوت .نامعب ةيقاتسرو ةيناوزن

 كردا .ةيقاتسزلاو ةيناوزتلا ةنتفلا ثادحأ شاع يرجهلا ثلاتلا نرقلا يف نامغ ءاملع نم )٥(
 ٦٥٦. :ةيضفلا دوقعلا يثراحلا رظنا (ه٠٨٢_٧٧٢) يصورخلا ميمت نب نازع ةمامإ

 يف كلذو (ىوزن برق) قرفب هعم نمو وه ئلع نب ىسوم نب ىسوم هعياب نامع ةمئأ دحأ )٦(

 ليعامسإ ةديس :رظنا .ه٧٧٢ و ٢٧٢ نيب ام مكحلا دشار يلو .كلام نب تلصلا مامإلا ةايح

 ٧٠. :تاباوجلاو ريسلا :فشاك

 باتك نم نيلةألا نيأزجلا لئاسم مظعم نأ امك يناتلاو لوألا هيئزجب ةماقتسالا باتك وهو )١(

 .ةءاربلاو ةيالولا عوضوم يف ربتعملا

  



 ٢٨٢ ه٫و ةنوزخملا فحتلا باتك
 ۔ ر

 ٠٥

 ص

 نب دمحم هللا دبع وبأ ءاج نأ ىلإ ةلاسملا هذه يف ثحبلا رمتسا اذكهو

 دنع لفظلا مكح يف هيأرو راجلا دبعو ثراحلا ةيضق نم هفقوم ىدبأف ركب

 نم لعج مث "!ةيصعمب مهتا اذإ مامإلاو ةريبك لعف نإ ريخلاب روهشملاو هغولب
 .ةبازعلا ماظن سسأ نم اساسأ ةءاربلاو ةيالولا

 نم اثحبم ةءاربلاو ةيالولا عوضوم حبصأ خيراتلا اذه نم اقالطناو

 .ديحوتلا بتك نم باتك هنم ولخي ال ةديقعلا ثحابم

 نع ايقيرفإ لامش يف ةقشنمو ةمظنم ةسارد لوأ أ ركذلاب ريدجلاو

 امأ فحتلا باتك يف فلخي نب ناميلس عيبرلا يبأ ةسارد يه ةيضابإلا

 لضفلا نإف كلذ ىلع ءانبو "!ةقرفتم عوضوملا اذه يف تامولعملا نإف '"هلبف

 .ةلأسملا هذه ليصأت يف عيبرلا يبأ ىلإ عجري

 باتكو اذج ةقيقد تايئزجب نونتعي نوفلؤملا راص عيبلا يبأ دعبو

 .'"'تاعيرفتلاو تايئزجلاب مامتهالا ىدم ىلع دهاش تالاؤشلا

 )١( خئاشملا تاقبط :ينيجرتلا رظنا  0١٥٣/١ةبازعلا ماظن :يريبعجلا ١٠٥.

 لصت ال اهنكل رزخ يبال نيفلاخملا عيمج ىلع ةرلا باتك يف تاراشإلا ضعب دجن معن (؟)

 .عيبرلا يبأ دنع نأشلا وه امك لالدتسالاو قيسنتلاو ميظنتلا دح ىلإ

 ركفلا روطت :ناونع تحت يمانلا ةفيلخ ورمع ةحورطأ نم ةظحالملا هذه انسبتقا دقل ()

 ٢٣٢٦. ص يضابإلا

 )٤( رظنا يلي اميف ةلثمألا نم ةلمج انركذ دقو ص٢٨٢.



 د ةساردلا مسق ٢٨٤

  

 ةءاربلاو ةيالولا يأدبم جئاتن

 اقيبطتو ارظن ةءاربلاو ةيالولا عوضومب ىنتعا نم رثكأ ةيضابإلا ناك اذإ

 اذهل ناك لهف ءاوس ح ىلع برغملاو قرشملاب مهخيرات تارتف دادتما ىلع

 .؟ةتضابإلا ةعامجلا ةايح يف ةيبلس م ةيباجيإ راثآ غلابلا ءانتعالا

 خيرات بتك يف ثحبلا نم تب ال لاؤسلا اذه ىلع باوجلا نم نكمتللو

 ينبت جئاتن اهيف ىلجتت ةيملعلا ةايحلا نم جذامن نع مهريسو ةيضابإلا
 .نيلصألا نيذهل ةيضابإلا

 ةيالولا جناتت ١

 بباحتلاو كسامتلا حور ةمألا نيب زكري نأ يعيبقلا نمف ةيالولا أدبم امأ
 كلذ عوقو ىلع ')هتالاقم ىدحإ يف تافيلخ ضوع نهرب دقلو .نواعتلاو

 تاقبط يباتك نم اهاقتسا ةدذعتم ةلثمأ راتخاو ةيضابإلا ةئيبلا يف لعفلاب

 : اهنم ركذن يخامشلا ريسو ينيجرتلا

 كتإ : ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع يبأل '"ةرامع نب رمتعملا لاق _۔ أ

 )١( ص يندرألا ةيبرعلا ةغللا عمجم ةلجم تافيلخ ضوع رظنا ١٦٠ ددع ٥ و٦ ةنس ١٩٧٩.

 ام :لوقي ناك .امهريغو بئاسلا نب مامضو ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع يبأ نع ملعلا ذخأ )٢(

 ريشلا :يخامشلا رظنا .ادمع ةالصلا كرت نم مظعأ بنذب مالسإلاب رقي نمم دحأ يقل

 ٠٠١.



 ٢٨٩ هو ةنوزخملا فحتلا باتك
 ه ه

 .هي ؛+ ٥٠٥

 كتأل نوكت نأ رمتعم اي كل يغبني اذكه :ةديبع وبأ لاقف يبأ نم لإ تحأل

 .")ةيالولا يأ هل هلذبت مل ام يل تلذب

 ابأ ٥أ كلذ ةثداحلا هذهب ةهيبش ةصق اًضيأ هتاقبط يف ينيجرتلا دروي امك

 الالجإ فقو ينامغ مدق املو هل فقي مل رفشلا نم هوخأ مرق اميل 'ازحلا
 ةدوم نأب هحراص رقأتلا تامالع هيخأ حمالم ىلع ىأر امدنعو هل امارتحاو

 ."ةيالولاو نيلا ةدوم ىلإ لصت نأ نكمي ال بسنلا

 نيب ةصاخ يعامتجالا طبارتلا ةقيقح زربت ثداوح نم ىوري ام ۔ ب

 رامتلا ةمسق يف ةصاخ ةقيرط هل تناك الثمرحلا ابأ أ كلذ ءارقفلاو ءاينغألا

 رخآو هلايعل هعفدي مسق :نييواستم نيمسق اهلعجي ناك دقف اهجضن دنع
 .ا" نيكاسملاو ءارقفلل هصصخي

 نولسري نابعش رهش لخد اذإ اوناك تارتفلا نم ةرتف يف ةيضابإلا نأ امك

 ىلإ اهلاصيإ يف ةفيرط ةقيرط مهلو .ءارقفلا ىلإ ةمعطألا نم ةلئاه تايمك
 :ةقرخ ىلع بتكيو اهلخديف رادلا باب ىلإ لامجلاب لجر يتأي ذإ اهباحصأ
 ةئربت مهنم ىقوتملا نويد ءاضق ىلإ نوعراسي اوناك مهتأ امك "”اومعطأو اولك
 نبا بوبحم نايفس يبأ نع القن ينيجرتلا ركذي .ةمايقلا موي هللا دنع هتقذل

 )١( خياشملا تاقبط :ينيجرلا رظنا ٢٤٥/٢.

 ناك .ةرجهلل يناتلا نرقلا يف ةيضابإلا ءاملع نم يربنعلا نيصحلا نب يلع رحلا وبأ وه (!)

 يف ابرو ءارقفلا يف اهفصن قرفيف نيفصن اهمسقيف ةكم ىلإ ةرصبلا نم هتلغ هيتأتو ارسوم
 يبأ ةقبط نم وهو ،٤٩۔١/٢٩ ريتلا :يخامشلا رظنا .نيملسملا ةدعاسم يف امتبرو هتقفن

 هيلإ تاراشإ رظنا بويأ نب لئاوو بيبح نب عيبرلا رصاع دقو ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع
 ٦٦٠/٢ ٢٦٣. ٢٦٤. ٢٦٩ ٦٧٠. :ينيجرلل خئاشملا تاقبط باتك يف

 )٢( خئاشملا تاقبط :ينيجرتلا :رظنا ٢٧٦٢/٢.

 )٤( خئاشملا تاقبط :ينيجرتلا :رظنا ٢٦٩/٢ :ريشلا :يخامشلاو ١٠١.

 ١١٤. :ريشلا :يخامشلا (٥ه)



 ةساردلا مسق ص . ٢٨٦

 ه ٥
" : 

 دنع هنيد نامضب ةعبرأ ردتباف نيد هيلعو تام ىئاظلا اجاح نأ ليحلا

 زجعأ ىتح مكنود ئلع هنيد لاق بدنج نب لضفلا مهب قحل املو هليسفت

 .'"لام يل ىقبي الو هنع

 ساسأ ىلع مئاقلا يعامتجالا لفاكتلا ىلع لدت يتلا ةلثمألا ضعب هذه

 ةظفاحملاو رزآتلا ةرورضب روعشلاو ةيالولا ادبم نم نيقثبنملا ةبحملاو دداوتلا

 يضابإلا طسولا يف ثداوحلا هذه دوجو ىف ةبارغ الو يضابإلا نايكلا ىلع

 ثيداحألاو تايآلا ىلإ ادانتسا ةيالولا بوجو ىلع ةيضابإلا حاحلإ انتابثإ دعب
 ."ةصلاخلا ةبحملا ساسأ ىلع ةمئاقلا ةوخألاو لفاكتلا ىلإ ةيعالا

 ةءاربلا جئاتن ۔٢

 نأ كلذ لئاذرلا نم ريثك نم عمتجملا ريهطت نم ةءاربلا أدبم نكم دقل

 ةيعامتجالا ةايحلاب لخم بنذ يآ باكترا وأ ةيضابإلا ةديقعلا ميلاعت ةفلاخم

 ةفينعو ةديدش ةمواقم هتمواقم ىلإ اهلك ةمألا عفدي نيرخآلاب رارضإ هيفو

 ملسي الو هعم لماعتي الو لكاؤي الو ملكي الف عطاقي الثم رمخلا براشف

 هيلإ ساتلا برقأ ىتح مهتقاعو سانلا ةضاخ لبق نم ادوبنم ريصيف ")هيلع

 نأ عيطتسي ساتلا نم نمو سفتلا يف اقيمع ارثأ ةيلمعلا هذهل نأ ءارم الو

 نامغ نم هلصأ نإ ليق .مركو لام اذ ناك .ةيضابإلا ءاملع رايخ نم ناكو دزألل ىلوم وه )١(

 ٩٨/١، ٩٩. ريشلا :يخامشلا رظنا .ةرجهلل يناتلا نرقلا لئاوأ يف شاع

 نأ يهو هذهب ةهيبش هثداح ٣٢٨٣. ٣٨٤ ص باتكلا سفن ىفو !/.٥ تاقبظلا :ينيجرتلا )٢(

 .هئاضق يف سفانتلا عقوف نيد هيلعو تام ايسوفن الجر

 )٣( ةيالولا بوجو ناونع تحت قبس ام رظنا ص١٩٩.

 سيئر رمأي ركنملا ىلع هرارصإ نع نلعأ نإف اقتضم اعامتجا ةبازعلا سلجم هب عمتجي ()
 دجسملا مامإ حرصي ذئنيحو ةالصلا رثإ ةداع نوكيو دجسملا يف ماع عامتجا دقعب ةبازعلا

 .بوتي ىتح هتعطاقم ىلإ اعيمج ساتلا وعديو هنم ةءاربلاب



 ٢٨٧ .0 ةنوزخملا فحتلا باتك
 ٠٥ ب _

 ص

 درجم ىتحو لب هتملاكم نع ةظحل َلك يف نوفكنتسي سانأ عم شيعي

 .هتيصعم ىلع ارصم ماد ام هل ةوادعلا راهظإ ىلع نوعمجيو هيلإ تافتلالا

 ةيقشو ةدكن ةايح ىلع ربصلا قيطي ال هتإف هسيساحأب ناسنإلا تأ امبو

 مايأ يف مهنم ازبتملا رثكأ أجلي كلذلو هل ساتلا ةقاكل تلمع نارجه اهيف

 .'»ميمجلا مامأ ةبوتلا نالعإب ةعراسملا ىلإ ةليلق

 طوبهلا نم ةيضابإلا ةعامجلا ةيامح ىلع ةءاربلا قيبطت دعاس دقل

 يتلا نامتكلا ةرتف لالخ ىتح اهب رهاجتلاو تاركنملا راشتناو قالخألا

 اذه لضفبو .عدلاو رجزلا يف هماقم ةءاربلا ماظن موقيف مكحلا اهيف بيغي

 ةيعامتجالا ميقلا ىلع درمتلاو فارحنالا ةرهاظ ةيضابإلا كتشي مل ادبملا

 ةفصب ىتؤت يتلا تاركنملا نم ائيش ىري ال مويلا بازم يداو روزي نمو
 نم ةاصعلا ضارقنا ينعي ال اذهو ."دلبلا لهأ ىلع اليخد ناك نمم الإ ةينلع
 ىلع ءاضقلا عطتست مل نإو ةءاربلا نأ وه اندارم امتإو يضابإلا عمتجملا

 نيدحّتملاو نيرهاجملا ةاصعلا نم عمتجملا ريهطت ىلع تردق اهتإف ةيصعملا

 .'"”رعاشملاو ميقلل

 عاجرإل بازم يداو يف مويلا ةعبتم ةقيرط كانهو ٥/١. خئاشملا تاقبط :ينيجرتلا رظنا )١(

 .ةبوتلا يف هتبغر دنع ةيالولا ىلإ هنم ازبتملا

 ءيجي مث دجسملاب كلذو قباشلا عامتجالا هيبش ماع عامتجا دقعب ةبارعلا سيئر رمأي ذإ
 عيمج هعمسي ىتح ارارم اهرركيو نيملسملا عيمج ىلإو هللا ىلإ تبت :الئاق بئاتلا

 ةميقو ةبوتلا يناعم ةداع اهيف ضرعتسي ةيسامح ةبطخ ةباّزعلا سيئر يقلي مث نيرضاحلا
 اينلا يف اهتضقانم ةروطخو ةيعامتجالا تاقالعلاو ةيعرشلا ماكحألا ىلع ةظفاحملا

 دارفأ نم ادرف هرابتعاو ديدج نم بئاتلا اذه ةيالو ىلإ سانلا وعدي اريخأو ةرخآلاو

 .نارجهلا لاكشأ عيمج لوزت ذئنيحو هيلإ ناسحإلاو هتدومو هتبحم بجت عمتجملا
 .مهيلع ةءاربلا قيبطت ىلع نوردقي ال نيذلا ةيضابإلا ريغ نم وأ حايسلا نم يأ )٢(

 نم هيف امل تخأو نوهأ كلذ نأ ريغ نيرتستملا ةاصعلا ضعب دوجو لمتحملا نم (؟)

 .عمتجملا يف ركنملا راشتنا ةيدودحم
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 ركنملا نع يلل ةيلمعلا لاكشألا نم الكش ةءاربلا قيبطت ناك دقل
 راكنإلا نم اويثأت ىوقأ هتأ نيبلا نمو هنم عمتجملا صيلخت صيلختو هتمواقمو

 نيعا يف هتراقحو هلذب يصاعلا رعشي داح عامتجا طغض هتأل ناسللاب

 مامأ هلل هتبوت نالعإ نع اربكتسم وأ هتيصعم ىلع ارصم ماد ام اعيمج سانلا

 .نيملسملا عيمج

 نأل ئيس رثأ ةيضابإلا طاسوألا ضعب يف ةءاربلا ادبم بايغل ناك دقلو

 زتغيف ةيقالخألا ميقلاب نيهتسيو ةيعرشلا ماكحألاب رتهتسي راص بابشلا ضعب

 .'يصاعملاب رهجلاو ىوهلا عابتا يف مهنودڵلقيو مهريغ مهب

 نأ تبثأو ةءاربلل ةيضابإلا قيبطتب (”ميهاربإ يكز دمحم بجعأ دقلو

 يتلا تاليولا نم ريثكلا تبنجل ادبملا اذهب تكسمت ول ةيمالسإلا ةمألا

 قيبطت كرت نأ ىلإ هتاحش نسحلا وبأ بهذي كلسملا سفن ىفو اهب تقحل
 باكترا راصف ماكحألاو ميهافملا ريغتو ةمألا قوذ داسف ىلإ ىتأ ماظنلا اذه

 الو اهكرحي الو سوفنلا يف بضغلا ريثي ال ايداع ارمأ اهب رهاجتلاب يصاعملا

 ائسح انايحأ ركنملا حبصي لب ضاعتمالاو ززقتلا دزجم ىلإ ىتح اهعفدي
 .'٨‘طاطحنا نم ةمألا هيلإ تلآ ام ىهتنم اذهو

 |دبم بايغ ىلإ كلذ نوزعوي مهتعمسو ةبرج ةريزج يف ةيضابإلا ءاملع ضعب تسلاج )١(

 .ةريزجلا نم ةبازعلا ماظن ضارقنا ذنم ةءاربلا

 .رصمب ةيدمحملا ةريشعلا سيئر وه (؟)

 ضعب قيقحتب لغتشم نامع ةنطلسب داشرإلاو ظعولاو ءاضقلا دهعمب ريسفتلا ذاتسأ وه ()
 باب صيخلتب ماق امك يمدكلا ديعس يبأل ةماقتسالا باتك اهنم ركذن ةيضابإلا بتكلا
 .يدنكلا ركب يبأل عرشلا نايب باتك نم ةءاربلاو ةيالولا

 رصتنم يرعشأ فّلؤملا .نأ ظحالملاو ٢٥. و ١١ :ةءاربلاو ةيالولا :هتاحش نسحلا وبأ :رظنا )٤(

 .هتاباتك يف ةيضابإلل
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 مهلمش عمجو ةيضابإلا فالتئا يف ةءاربلاو ةيالولا رود نيبتي انه نمو

 نايكلا ىلع تظفاح يتلا لماوعلا مهأ نم ماظتلا اذه ناكف مهرمأ ماظتناو

 ربع ةيضابإلا اهل ضرعت يتلا ةفينعلا تامجهلاو تايدحتلا مغر نضابإلا
 مهاس ذإ برغملا يف نامتكلا كلسم عم ماظنلا اذه ىشامت دقو )خيراتلا

 عم مادص يف عوقولا نود ةيضابإلا ةعامجلا كسامت ىلع ةظفاحملا يف

 .'"”ةمكاحلا ةطلسلا

 ةيالولا قيبطت يف ةيبلسلا ةيحاتلا نع لفغن نأ انل يغبني ال هلك كلذ عمو

 نم ريثك يف مهب ىدأ دق نيلصألا نيذهب مهمامتها ةنش أ كلذ ةءاربلاو

 رمألا لوحتيو اهتض ىلإ ةيضقلا سكعنتف قيبطتلا يف ةغلابملا ىلإ نايحألا
 ىلإ هببسب ةعامجلا مسقنت ةيسايس داعبأ يذ عارصو ديدش فالتخا ىلإ
 ةلأسم يف الثم عقو امك ةليوط ةنمزأ عارصلا رمتسي دقو رثكأ وأ نيبزح

 نب تلصلاو ىسوم نب ىسوم ةلأسمو برغملا يف راتجلا دبعو ثراحلا

 طاسوألا يف ئيشلا رثألا هل نوكي نأ هنأش نم اذهو .قرشملا يف كلام

 ةتناورنلا ةنتف هذهف ةعامجلل عدصتو ككفت نم هيلع بترتي امل ةيضابإلا

 هذه ال ولو .برغملا يف راكتلاو ةيبهولا ةنتف كلتو قرشملا يف ةێتقاتسلاو
 .مظعأ نأش مهل ناكل ةيضابإلا ةعامجلا ةدحو تقرم يتلا تافالخلا

 قيبطت يف نيطرفملا ةّيضابإلاب افيرعت - '"!ينييارفسألا هركذ ام اقأو

 لاقف ةيضابإلا نم ةعامج فاضتسا ميهاربإ ىعدي الجر نأ نم ۔ ةءاربلا

 عيبتأ نوميم هل لاقف بارعألل اهنعيبيل فلحف تأطبأف اتيش يمق هتيراجل

 )١( ص ةلجم :تافيلخ ضوع رظنا ١٤٧.

 )٢( :ةياّرعلا ماظن :يريبعجلا رظنا ٩٨.

 نيتمالسإلا تالاقم يف ةصقلا سفن رظناو ٥٩ نيلا يف ريصبتلا :ينييارفسلا :رظنا )٣(

 5١٠٧ ١٠٨. :يدادغبلل قرفلا نيب قرفلاو /١٧٥ :يرعشألل
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 اومسقناو هبحاص نم لك ةءاربب ىهتناو امهنيب راوحلا لاطو ؟رامكلل ةنمؤم

 ريس بتك يف ارثأ اهل دجن مل ةصقلا هذه نإف .ةفقاوو ةيميهاربإو ةتنوميم ىلإ
 ءاملع دحأ لغتشا دقو مهتديقع بتك يف الو اهيلع انعلا يتلا ةيضابإلا

 اهيف نيروكذملا صاخشألا نأل ةلعتفم ةصقلا نأ اتبثم هيلع ةرلاب ةيضابإلا

 ىلع الو مهيلع رثعي مل هنكل ءالؤه نع ثحبلا يف هسفن دهجأ دقو ليهاجم
 قلعت ةلثمأ نإف ةيضابإلا نع ةتباث ريغ ةصقلا تناك نئلو ""اهب ةهيبش ةصق

 نأ قبس دقو انزوعت ال ةءاربلاو ةيالولا يف ةقيقذلا تايئزجلاب ةيضابإلا ضعب
 داريإب فتكنلو ا"جذامتلا هذه لثمب رخاز تالاؤشلا باتك نأ ىلإ "!انرشأ

 :كلذل نيلاثم

 اوملعي ملو فصولا يف ةريبك لعفي ىلوتم نأ لاجر ةثالث دهش اذإ -أ
 رخآلا هيف فقوو لعفلا ىلع رخآلا هنم أربتو كلذ ىلع مهدحأ هالوتف كلذ

 ليقو ئطخم يردي ال ام ىلع ئزبتملاو ناكلاه فقاولاو يلوتملا نإف

 .'"١اًضيأ كلاه

 نم أربي هنإف ةرسك نيرخآ نينيمأ نع نينيمأ نع نانيمأ ىكح نإ ۔ ب
 هدحو يفوشلا صئاصخ نم تاێتزجلا هذه لثمب لاغتشالا سيلو نيرخألا

 ام ارصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ركذن "ءاملعلا نم ريثك كلذ ىلإ هقبس لب

 اذإ» :«دابعلا لاعفأ نييبت» هباتك يف يئاظسرفلا ركب نب دمحأ سابعلا وبأ هلاق

 )١( ةيمالسإلا قرفلا نيب ةيضابإلا :رمعم ىيحي يلع رظنا ٦٦٢/١ و ٣١/١ ۔٣٦

 )٢( قبس ام رظنا ص٣٠!٢.

 )٣( :ةيلاتلا تاحفصلا لاثملا ليبس يلع رظنا ٤٦ 0٨٠٠ 0١٧٠ ١٧١، ١٧٧٢، ٢٤٢...

 )٤( :تالاؤَسلا :يفوسلا :رظنا ٢٤٣.

 )٥( :ردصملا سفن رظنا ١٠٩.

 ةلئسألا نم ةلمج ناك هباتك أ رابتعاب تايتزجلا هذه ضرعب متها نم رهشأ يفوتلا ثأ ريغ )٦(

 .اعيمج اهل ضرعتلا نم دب ال ناكف ةحورطملا
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 هزنع

 هنم أربت وأ هالوت هنأ كشف هنم أربي وأ هيلع هالوتي لجر نم (نمؤملا) دهاش

 اذه نأ هيلع لكاشت نم قيقحت قيقحت الإ هيزجي الف امهلعفي مل نإو روذعم ريغف

 دنع فوقولا لمهأ نم ناك نإ امأ روذعم ريغف هنم أزبتم وأ ىتوتم لجزلا

 «هيف ضمي مل ام ءيش هيلع سيلف (اذك) هأربت .ت وأ .ال وت نأ شف فصرلا

 ةددعتم لئاسم يف اّيهقف افالتخا ةءاربلاو ةيالولا عوضوم راثأ دقلو

 :اهنم ركذن

 ريغ نم ةاكزلا ذخأ يف ةيضابإلا ءاهقف فلتخا دقل :ةاكزلا ۔أ

 الإ ىطعت ال ةاكزلا نأ باهولا دبع نب حلفأ نعف مهل اهئاطعإو ءايلوألا

 ."ةيالولا لهأل

 اوناك ولو ةاكزلا نم ءابرقألا ءاطعإ زوجي نأ "بئاسلا نب مامض نعو

 ابهذ دقف ا©فورعم نب بيعشو زيزعلا دبع نب هللا دبع اش .'_ةتضابإ ريغ

 ')ةيضابإ ريغ وأ اوناك ةيضابإ ةاكزلا يف قحلا مهل نيملسملا لك نأ ىلإ

 الو نيفلاخملا نم ةاكزلا ذخأن ال لاق هتأ ةديبع يبآ نع لقن امل افالخ

 !/١٦. :دابعلا لاعفأ نييبت :يئاطسرفلا ركب نب دمحأ ()

 )٢( نوفلخ نب ةبوجأ رظنا ٢٨. حاضيإلا (رماع) يخاممشلا ٤٦/٢.

 ةرفص وبأ عمَج دقو ديز نب رباج نع ملعلا ذخأ ةرصبلا يف هدلومو نامع نم هلصأ )٢(

 .١١!١٢ص نوفلخ نبا ةبوجأ :يمانلا رظنا رباج نع مامض تاياور ةرفص نب كلملا دبع

 .مالسإلا دعاوق :يلاطيجلا رظنا (؛)

 امرغم ناك .ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع يبأ ذيملت وهف يرصبلا زيزعلا دبع نب هللا دبع امأ )٥(

 نم هتنقدم يناسرخلا مناغ وبأ مهنع ىور نمم وهو هقفلا يف رامكتلا هعبات دقو سايقلاب
 وهف فورعملا نب بيعش اقأو ١؛٧ص نوفلخ نبا ةبوجأ :يمانلا رظنا راغلا حاكن هباتك

 باولا دبع مامإلا ىلع راكتلا فالخ هغلب املو رصمب ناك بيبح نب عيبلا ةقبط نم
 ١١٢. :ص .م .ن .رظنا هنم ةءاربلا عيبزلا نلعأ كلذ ببسبو مهدضاعف ترمهات ىلإ لحر

 )٦( نوفلخ نبا ةبوجأ رظنا ٢٨.
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 ةاكزلا ذخأ عنمي ناك هتأ هنع يوري بيبح نب عيبزلا نأ ريغ مهل ')اهيطعن

 أأ كلذ ىنعمو "ءادع ةيضابالل نونكي نيذلا نيفلاخملا نم ةصاخ ةفصب

 .مهنم ةاكزلا ذخأ نم عنام ال ءوسب ةيضابالل نوضرعتي ال نيذلا نيملاسملا

 ريغ ةباين زاوج وه ةلأسملا هذه يف فالخلا رادمو :جحلا ۔ ب

 نميف اوفلتخا اضيأ كلذكو» :'""يخامشلا رماع لوقي جحلا يف ىلوتملا

 وعدي ال اولاقو نورخآ كلذ زاجأو زوجي ال موق لاق هالوتي ال نم نع جحي

 (٤) هل
. ))... 

 ةيالو يف ةدحاو ةأرما ةداهش زاوجب يرصملا دابع نبا ىتفأ دقلو

 مل حتف نب سورمع نأ امك اهيف ةأرملا ةداهش دعب اهدلو اهنع جحف ةأرما

 :ارما ةداهشو اهنع راسفتسالا دعب الإ جحلاب تصوأ يتلا هقأ نع جحي

 .هنع جحي نميف ةيالولا ءاملعلا طارتشا ىلع ةلالد كلذ يفو "اهتيالوب

 يلولا ريغ امأ هتداهش لبقت يذلا وه هدحو نلولا نأ كلذ :ةلادعلا - ج

 .ةءاربلاو ةيالولا وأ لاومألا وأ ءاملا ىف ءاوس ةدودرم هتداهشف

 .مالسإلا دعاوق :يلاطيجلا رظنا )١(

 )٢( يخاممشلا رماع رظنا ٦١٤/٢.

 مث ه٢٦٢٧ ةنس ىقوتملا يسيمرظلا ىسوم يبأ نع ملعلا ذخأ يخامشلا ئلع نب رماع وه )٢(

 مساقلا وبأ مهنم ءاملعلا نم ريبك ددع هيدي ىلع جرخت سرادم ثالث نوكف سيردتلل سلج
 ةنس يقوت .نيذلا لوصأ يف تانايدلا نتم هقفلا يف - ط «حاضيإلا» هبتك مهأ نم يداربلا

 !/١٩٨. ريشلا :يخامشلا رظنا .ه ٢

 )٤( يخامشلا رماع رظنا ١٠٠/٢.

 ةرصبلاب ةديبع يبآ نع ملعلا ذخأ بيبح نب عيبزلل رصاعم يرصملا داتع نب دمحم وه )٥)

 لهأ نم يخاممشلا هدع هتنودم يف مناغ وبأ مهنع ىور نمم وهو اهب ماقأو رصم ىلإ داعو

 ١٨. ص نوفلخ نبا ةبوجأ يمانلا رظنا فالخ يأ هنم ردصي مل ذإ ةيالولا
 )٦( ريسلا :يخامشلا رظنا !؟١} ٢٣٢.
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 اهزاجأف نيفلاخملا ةداهش ةلكشم تحرط رامضملا اذه يفو

 اهولطبأو كلذ هابشأو عويبلاو قالطلاو قاتعلاو ماكحألا يف نورثكألا

 .")دودحلاو ءاملا يف

 مه اوناك اذإ ةزئاج مهتداهش نأ '"رثؤملا يبأ نع يفوشلا ىور دقلو

 ."مهتداهش لبقت الف نيمكاحلا مه ةيضابإلا ناك اذإ امأ نيمكاحلاو نيبلاغلا

 رهش لاله ةيؤر ىلع ةداهشلا نأ ءاملعلا روهمج بهذي : موصلا ۔د

 هدرفمب لدع ىأر نإ امأ لدع يدهاش ناسل ىلع تناك اذإ الإ لبقت ال لاوش

 .هنم أربي الو ارس رطفي هتإف لالهلا

 ةيهقفلا ماكحألا نيب ةقالعلا ظحالن اهلاثمأو لئاسملا هذه يفف

 . ةءاربلاو ةيالولاو

 (١) .فحتلا :فلخي نبا رظنا ٥٤.

 يبأ ىلإ اهبتك ةريس هل ثلاتلا نرقلا يف نام ءاملع نم سيمخ نب تلصلا رثؤملا وبأ وه ()
 ريشلا :ناونع تحت لئاسر نمض تعبط دقو رثؤملا يبأ ةريسب فرعت رقعج نب دمحم رباج

 ١١٦١. ص نوفلخ نبا ةبوجأ يمانلا رظنا :تاباوجلاو

 (٣) :تالاؤشسلا :يفوتلا رظنا ٥٩.

  

 



  

 »۔ و ۔ ,؟

 يَِملاَمطَتَتلا قيرلا ةداسولا تلخيزناَمَلُسعتَرلآيأل
 )ت:٤٧١ه_/ ٠٧٩ ما )

- 

 . .ح٠-:=: ي : ٠:`
 هن _ ١ : ٠ ٢ . . . . % .ء

 تعس ا ١ -۔_۔۔تتحنم
 -و

٠ تس



 هلآ ىلعو انالومو انديس ىلع هللا ىلصو

 يف ةنوزخملا فحتلا باتك اميلست ملسو هبحصو

 امم اباب اباب اهيناعمو ةيعرشلا لوصألا عامجإ
 ةبوذعو هلوق ةحصب هنع ىنغتسي الو هيلإ جاتحي
 دئاوفب هيناعمو هلوق راصحناو هنايب ضيرقتو هلاقم

 نايبو لوصف اهل ةقرشم نايبتلا ةحضاو ةلمجم

 .قيفوتلا هللابو ناعمو

 ةمعن َلك ىلعو هب نم لضف َلك ىلع هلل دمحلا

 الو هب ىلب ءيش لك نم هللاب ذوعنو اهب معنأ
 ىلوملا معنف انالوم وهو هللاب الإ ةوق الو لوح
.ريصنتلا معنو
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 هنلا ةفرعم [يف] تابجاولا لزأ

 هرظن هيلإ ةريو هتيانع هيلإ فرصي نأ بيدألا لقاعلل يغبني ام لوأف

 ىلإ لصوملاو هتاجن هيف يذلا هنيد بلط هرمع هيف ينفيو هسفن هيف ثعبيو
 نع لاثمألاو هابشألا يفنو هريغ نم هدارفإو هتر ةفرعم كلذ لوأ "ميعنلا مئاد

 .هلضفو هنمب الإ كلذ لاني الو

  



 د
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 هلهج سالا "عسي ال ام باب
 ةحخصو هغولب دنع ';ؤ لقعلا حيحص غلاب لك ىلع بجي امما"و

 دحاو هللا نأ ةفرعم مهيلعف ىثنأ وأ ناك اركذ ادبع وأ ناك ارح هلقع

 هتر دنع نم قح هب ءاج ام نأو هلوسرو هدبع ادمحم أو هل كيرش ال
 "لسلاو نييبتلاو "ةكئالملا هل نأو "ءايشألا عيمجل قلاخ هللا نأو

 .ىنعملاو جهنملل ةمدخ ةغايصلا انرؤح دقو .«هلهج ساتلا عسي ال ام باي» :بيكرتلا لصأ )١(

 .م .ولتي ام ىلع ءارجإلا اذه قبطنيو

 ةيشاح هباتك رظنا لمجيو َلحيب (بيترتلا ةيشاح بحاص هتس وبآ) يشحملا اهرسف :عسي ()
 4 يتنو الإ سنت هتاف ال» :ىلاعت هلوق ىنعملا سفنب يفوسَا رتف دقو ١٠٢. :عضولا
 :رظنا .ةيصعملا نع تكو ةعاطو ناميإ نم اهب لمجيو اهل لحي ام يأ :لاقف ٢٨٦[ :ةرتبلا]

 ٢٢١. :تالاؤَسلا :ىفوتلا

 .(٢٢؟۔٠٢٦/! ١. جم) ناهربلاو ليلذلا باتك يف هصنب الماك بابلا اذه ينالجراولا دروأ دقلو

 خسن فالتخا درجم ىلإ عجار وهو .اج فيفط نيصتلا نيب فالتخالا نأ ظحالملاو

 انزمرو نٍتصتلا نيب انراقف باتكلا ةحصل امعدم صنلا اذه ربتعا كلذلو ناهربلاو ليللا

 .«د» فرحب ناهربلاو ليلذلا باتك يف دراولا صتلا ىلإ

 .واولا فرح طقسا «د» يف )٢(

 .«لقعلا حيحص» ةرابع تطقس «د» يف (٤)

 )٥( :ديحوتلا لئاسم :يئاطسرفلا رظنا ٤ :ةسوفن ةديقع :ينوانجلا  0١:تالاؤسلا :يفولا ٢٢٤،

 جم ناهربلاو ليللا :ينالجراولا 0٢  0١٥٢/٣مالسإلا دعاوق :يلاطيجلا  0١١٤١:يصقشلا

 نيبلاطلا جهنم ٥٢٦/١© راونألا ةجهب :يملاتلا ٧٥.

 مهيلع محرتلاو مهتبحمب نوكتو ةبجاو مهتيالوو هللا ءايلوأ مهتأ ةكئالملاب ناميإلا بجو ()
 :ينالجراولا رظنا .عامتلاب نوكت امتإ مهتفرعمو .هتعاطو هللا نيد ىلع مهعم نوكلاو

 ٢ 0١٥٠/٣ ١٥١. جم :ناهربلاو ليللا

 لئاسم :يئاطسرفلا :رظنا كرشأ دقف هب ةجحلا هيلع تماق ام دعب الوسر وأ انيبن ركنأ نم )١(

 نمآ نمو ١٥٢٨ ةؤلؤللا حرش :يخاممشلا مساق ٢، :ةسوفن ةديقع :ينواتجلا 0٢ :ديحوتلا

 ييبن هنأ لبق نم ملعي ملو ءايبنألا ةلمج نم هتأ كشف دحاو ركذب عمس مث ةلمج ءايبنألاب
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 نيملاعلا تبر لوسر هتأو هيلإ دصقلاب ليربج ةفرعم مهيلعو '٨هبتكلاو

 . )٢( وتا دمحم ىلإ

 ةناك سانلا ىلإ نيملاعلا بر لوسر هتأ الت دمحم ةفرعم مهيلعو

 نتن مدآ انيبأ ربكألا بآلا ةفرعم مهيلعونيتبتلا متاخ هنأو ةقاك "ناجلاو

 . (ث)۔ريملسملا لأ هتأو هدالوأ ىلإ هتلاسرو هتؤبنو همساب

 ادحاو مهتفرعمب نيبلاطم انسل انتأل لامجإلا هجو ىلع اعيمج مهب نمؤي ماد ام كلذ هعسو =

 ةفرعمب الإ لسرلا ةفرعم نوكت الو ٣٤/٦. نيبلاطلا جهنم :يصقلا رظنا مهئامسأب ادحاو

 صخشلا وهو :نيسلا حتفب :لسرملا ،ىلاعت هللا وهو نيسلا رسكب :لسرملا :ناعم ةعبرأ
 هفيلكتو لوسلا ةثعب وهو :لاسرإلا ،هغيلبتب لوسلا رمأ ام يهو :ةلاسرلا \ثوعبملا

 ٦٢، ١٥١٧/٢٣. جم ناهربلاو ليللا :ينالجراولا رظنا .غيلبتلاب

 لزنم هنإ يأ :لوزتلا ىنعم ‘باتكلا ىنعم :ةثالث ناعم ةفرعم بوجوب كلذ ينالجراولا رسف )١(

 نم وه ريسفتلا اذه نأب حرصو .يهتلاو رمألا نايب وهو :لوزنلا نم ضرغلا ،هللا دنع نم
 .ةيضابإلا يأ «ةوعذلا لهأ» ةبوجأ

 ةي دمحم ىلإ هللا لوسر ليربج نأ لهج نم ىلع كرتلاب مكحلا يف فتؤملا يئاظسرفلا قفاو )٢(
 عو ٨٦ ٦0٢. :ديحوتلا لئاسم :يئاطسرفلا رظنا .همساب هتفرعم بجوأ لب كلذ يف تكش وأ

 مهنامسأب مهتفرعم تبجو نيذلا ةعبشلا نم ادحاو ةيضابإلا ءاملع نم ريثك دنع ذبن ليربج

 :تالاؤلا :يفولا :رظنا .نآرقلا ،راتلا ،ةنجلا ،ليربج ٠مدآ دمحم ٧هللا :مهو ةيبرعلا ةغلاب

 ركذ ىلع رصتقا دقو) ٢٧ :ةكرابملا ةديقعلا حرش :يتاللا 0١١٦ عضولا ةيشاح :يشحملا ٠٢.
 ينالجراولا لقنو ١٦٥. :ةؤلؤللا حرش :يخام شلا مساق "(نآرقلا ركذ نود ىلوالا ةقشلا ءامسألا

 همسا ةفرعمو دصقلاب ذبن ليربج ةفرعم اقمأو» :لاقف همساب ليربج ةفرعم باجيإ هيقباس نع
 ادصق ابجاو كلذب ناميإلا نوري ةوعدلا لهأ نإف يتن دمحم ىلع ميظعلا نآرقلاب هلوزن ةفرعمو

 ١، !!0٢٦ ٢٧. جم م ٥٠/٢٣\، ،! جم :ناهربلاو ليللا :ينالجراولا امحرتو ةبحمو اداقتعاو

 .«ناجلا»دو ضوع «َنجلادو «د» يف (٣)

 لئاسم :يئاظسرفلا رظنا دمحأ هتأو همساب ةت دمحم ةفرعم تبجو ةيضابإلا ضعب لاق )٤(

 يأب دمحم ةفرعم زوج هتأ ريغ ١٢٢/٣. .؟ جم :ناهربلاو ليللا :ينالجراولا ٦. :ديحوتلا
 .هريغ وأ ناك ابقل هئامسأ نم مسا

 دمحم ةفرعم نأب لوقلا (نايراكن امهو) ريمع نب ىسيعو نيسحلا نب دمحأ ىلإ بسن دقو
 ٩4. :تالاؤَسلا :يفولا رظنا .كرشي ملو قفان هلهج نمف اكرش سيل هراكنإو اديحوت تسيل

 ۔ لك يفو لئاسم ثالث اهيف اإلتن مدآ انيبأ ةلأسمود» :ةلأسملا هذه حرش يف ينالجراولا لاق )٥(
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 ."بتكلا ةلمج نم '١هتأ اًزورفمو هيلإ ادوصقم نآرقلا ةفرعم مهيلعو

 ةفرعمو مهترل مهتعاط ىلع هتعاط لهأل باوث اهتأ ةنجلا ةفرعم مهيلعو

` 

 .'"'مهترل مهتيصعم ىلع هتيصعم لهأل باقع اهتأ رانلا

(١( 

(٤) 

 .'_باقعلاو باسحلاو ثعبلاو توملا ةفرعم مهيلعو

 هنأو همساب مدآ ةفرعم :لئاسملا هذه صخلمو «ذيّت ليربج لئاسمك لثاسم عبرأ ةلأسم

 عيمجو نيلسرملا لقأ هتأو هدالوأ ىلإ هللا لوسر هتآأو تبن هتأو هلبق بأ ال ربكألا بالا
 فلتخاو ١، 0٦٢٧/٢ ٢٨. جم ناهربلاو ليللا :ينالجراولا رظنا هلسن نم مه هدعب نم لسلا

 نب ديعس حون يبأو ينالجراولاك) عسو نم مهنمف مدآ لهج نم مكح يف ةيضابإلا ءاملع
 وأ مدآ فرعأ ال لاق نم ىلع كرتلاب مكحو قيض نم مهنمو (هيتياور ىدحإ يف ليغنز

 نب ديعس حون وبأو يشخملاو ركب نب دمحأ ساتعلا وبأ مهنم) ءيش هتفرعم نم تلع سيل
 :يفوتلا 0٦ :ديحوتلا لئاسم :يئاطسرفلا رظنا .(يخاممشلا مساقو هيتياور ىدحإ يف ليغنز

 ٢٣١{ :ريشلا :ينايسولا 0٢ 0١٤٨/٢ جم :ناهربلاو ليللا :ينالجراولا 0٨٤ تالاؤتلا

 ٢٤٦. ةؤلؤللا حرش :يخامشلا مساق 0١١٦ :عضولا ةيشاح :يشحملا

 .هيلإ اًرورفمو «د» يف

 ىلتي نآرقلا عمس نم نأ ىري نم ةيضابإلا ءاملع نمو ٦. :ديحوتلا لئاسم :يئاطسرفلا رظنا

 ام عم زجعم همظنو هسفن ليلد نآرقلا نأل تايلاتتم تايآ ثالث عمس اذإ هلهج هعسي ال

 نآرقلاب نمؤم وهو كلذب ةجحلا هيلع مقت مل نم امأو .بيغلا رابخأو يناعملا نم هنمضتي
 ٥٢٦٠/١، ٢!/٢٤. نيبلاطلا جهنم :يصقلا رظنا .هيلع ءيش الف ةلمج

 ىلع رفكلاب مكحو ةملظم ءادوس رانلا نأو نيتاسبو روصق ةنجلا نأ ةفرعم يفوتلا بجوأ

 ٢٢. :تالاؤتلا .كلذ فرعي مل نم

 ىلع دي ام نآرقلا يف دجي مل هتأ ىلإ راشأو .يرورض هملعف توملا امأو :ينالجراولا لاق

 هاور اميف دّجهَتلا يف ةت لوسرلا ءاعد نمض كلذ درو دقف ةتسلا يف امأ توملا بوجو

 قح ةنجلاو قح كؤاقلو قحلا كدعوو قحلا كلوقو قحلا تنأ مهللا ...«ساتع نبا هنع
 هيف تبثي ملو ثيدحلا نم ءزجلا اذه بيبح نب عيبلا دروأو .«قح ثعبلاو قح توملاو

 يراخبلا هجرخأ امك ٤٩١. مقر ثيدح ءاعلا يف ٢١ باب راكذألا باتك يف توملا ةملك

 داهج 5٩٩ نيرفاسم ٤٦، ناميإ ملسمو ٤٧ ءايبنأ ٨، ٤} 0٦ ٢٥\ ديحوت 0٩ تاوعد ١. دَجهت

 ١٦٩ ةالص يمارذلاو ١٨٠ ةماقإ هجام نباو ٩ ليللا مايق يئاستلاو ١١٩ ةالص دواد وبأو ٢.

 ٢٩٨/١}5 ٣٠٨. ٣٥٨. دمحأو ٣٤ نآرق أظوملاو
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 مهتفرعمو مهترل ؤمهديحوتل نيملسملا ءامد ميرحت ةفرعم مهيلعو

 مهتاواسمو مهترل مهكرشل نيكرشملا ءامد ليلحت ةفرعمو ،هل مهدارفإو هاتإ
 ريغب هل ٥ (٢) .

 ال نم لك ىلإ مهتيالوب اودصقي نأ مهيلعو .ةلمج نيملسملا ةيالو مهيلعو
 . تك نييبنلا نم مدآو دمحم '" اضيأو ةكئالملا نم ليربج لثم هلهج مهعسي

(١) 

(٢) 

(٣) 

(٤( 

 .ا‘ةلمج نيرفاكلا نم ةءاربلا مهيلعو

 .مهديحوتب «د» يف

 ينم مصع هللا الإ هلإ ال لاق نمف هللا الإ هلإ ال اولوقي ىتح سالا لتاقأ نأ ترمأ» ةخ لاق
 ت۔١دودح د _ ٦٥ ٢٦ ةماسق م - ٦٦ تايد خ) .«هللا ىلع هباسحو هقحب 1 هسفنو هلام

 مح۔ !دودح ،\٧\ا ريس يد ۔١ دودح هج _ ٥ ميرحت ٦. هماسق ن ١٠. تايد \٥١ه دودح

 ٣٨٦٢١. ١٨١/٦.)

 ۔٨٧ رب ت۔ ٣٥ بدأ د ١٠ زب م) «هضرعو هلامو همد مارح ملسملا ىلع ملسملا َلك» لاقو

 ٧٧/٢! ٣٦٠. ٤٩٧١/٢. ١٦٨/٤(. مح ٢ نتف هج

 باتكلا لهأ ريغ) نيكرشملا ءامد ليلحتو نيملسملا ءامد ميرحت ةفرعم نأ نوري ةيضابإلاو

 ١. ديحوتلا لئاسم :يئاظطسرفلا :رظنا .رفك كلذ لهجو ديحوت (ةيزجلا اوطعأ اذإ سوجملاو
 داتع نب دمحم رذع دقو ٢٤٠. ةؤلؤللا حرش :يخامشلا مساق ٨٦١} 0٨٧ تالاؤتلا :يفوتلا

 داعو ةرصبلاب ملسم ةديبع يبأ نع ملعلا ذخأ يناملا نرقلا يف ةيضابإلا ءاملع نم) يرصملا

 نم ٢!١٧٢( ؤ\١٢ يخاممشلا ريس رظنا هتنودم يف مناغ وبأ هنع ىور نمتم وهو اهب ماقأف رصم ىلإ

 نع عجر هنكل .نيملسملا ءامد ميرحتو باقعلاو باوقلاو ثعبلاو رانلاو ةنجلاو ادمحم لهج

 ٥٣. تالاؤسلا :يفوتلا رظنا .ةكم يف هل بوبحم نب دمحم ةشقانم ببسب اذه هلوق

 نب سورمع رظنا ةجحلا مقت مل ام رومألا هذه لهاج نورذعي ةيضابإلا نم نوعسوملاو
 ١٤٧/٣. ،! جم ناهربلاو ليللا ينالجراولاو ١٠ ةيفاصلا ةنونيلا :حتف

 .بسنأ وهو «مهيلعو» ةملك دعب تناكف «اًضيأ» ةملك تمق د يف

 كلذك .ايئزج كرشأ دقف نيرفاكلا ةءاربو نيملسملا ةيالو كرت نم نأ ىلإ ةيضابإلا بهذي

 لئاسم :يئاظسرفلا رظنا .اباقع ةءاربلا ىلعو اباوث ةيالولا ىلع بجوأ هللا نأ لهج نم مكح

 الو يلكلا كرشلا لاصخ ادع اميم دئاقعلا يف ثدحلا وه يئزجلا كرشلاو ٤. :ديحوتلا

 قراشم :يملاسلا :رظنا .يبرغم حلطصم وهو ةتوينذلا كرشلا ماكحأ نم ءيش هيلع بترتي
 ٣٥. :راونألا



 ٠١ ٢ و ةنوزخملا فحتلا باتك

 .هزيمم

 نيب ام زرف مهيلعو . مدآ لسن نم مهن ١ نييبتل ١ ةلمج ةفرعم مهيلعو

 هريغ ةفصب '""فصويف هريغب هلل ةاواسم كرشلا نأ اوفرعي نأ "كلذف '"رئابكلا

 .)هتفصب هريغ فصوي وأ

 ىلع بيثم هنأو هتيصعم نع ىهنو (©هتع اطب َرَمَأ هللا نأ ةفرعم مهيلعو

 ههبشي ال هباقعو باوث ههبشي ال هباوث نأو هتيصعم ىلع بقاعمو هتعاط
 نع ليق دقو . ا"هلقتادعأل داعمو هئايلوأل لاوم هللا نأو ]٢] (١باقع

 ىراصنلاو دوهيلا : ا}يمهو للملا لهج عسي ال :لاق هتأ )٨( ,نهف خيشل - ١

 :لاق هتأ هنثز خيشلا نع ركذ دقو . }اوكرشأ نيذلاو سوجملاو '")نوئباصلاو

 ؛ :ديحوتلا لئاسم يئاظسرفلا رظنا .قافتلا رئابكو كرشلا رثابك نيب زييمتلا يأ ()
 .بسنأ وهو «كلذو» د ىف ()

 م ۔«نأ كلذف» لصألا يف (٣)

 وه كرشلا نم هتفرعم مزلت ام لقأو ديحوتلا لهج دقف هلهج نم نأل كرشلا لهج عسي ال ()

 :يفولا ٢، :ةسوفن ةديقع :ينوانجلا 0٢٤ :رزخ يبأ ةلاسر :رزخ وبأ :رظنا ةهلآلا ددعتب لوقلا

 . ١٦٥. ةؤلؤللا حرش :يحاملا مساق 0٩١ 0١٠١ ٩٧. :عضولا ةيشاح :يشحملا 0٢٢٤ تالاؤتلا

 نم اهفاضأ وأ ةرابعلا هذه حلصأ خساتلا نأكو «ذ» فرح «هتعاطب رمأ» ةرابع قوف دجن )٥(

 .ىرخأ ةخسن

 )٦١( :ديحوتلا لئاسم :يئاطسرفلا :رظنا ٤ يفوتلا 0١١٦  0١١٨مالسإلا دعاوق :يلاطيجلا ٤٠/١، ٨٤١

 ةؤلؤللا حرش :يخامشلا مساق  0٢٤١نيبلاطلا جهنم :يصقلا  6٥٣٠١ةيشاح :يشحملا

 :عضولا 0٩١ ١٠٤. ديحوتلا ةعومجم يف ةركفلا سفن ةيميت نبا دروأ دقو 0١١ ١.

 )٧( :تالاؤسلا :يفوتلا رظنا  0١١٦ةؤلؤللا حرش :يخاممشلا مساق ٢٤١.

 .هتمجرت تمقت دقو ركب نب دمحم هللا دبع وبأ وه )٨(

 دجو هتأ كلذ ىنعمو «خ» فرح اهقوفو «مهو» ةخسنلا شماه يفو «خ» فرح هقوف دجن )٩(

 د ةخسن يفو ىلوالا راتخا خسانلاو «مهود ىرخألا يفو «يهو» امهيدحا يف نيتخسن

 .«مهو»

 .«نوباصلا» :لصألا يف ).١(

 .كرشلاب هيلع مكحف سمخلا للملا لهاج ىلع ٤ ديحوتلا لئاسم يف يئاطسرفلا هنش )١١(

 = .ددشت لوقلا اذه نأ نيبف (عباسلا نرقلا ءاملع نم) حون نب حتف رصن وبأ كلذ يف هفلاخو



 لوالا ءزجلا ص ٢٣٠٢
 ٠ ن

 هدي يف يذلا نأ لهج هتوم لهج نم أل هيتين دمحم تومب لهجلا عسي ال

 توم لهج نم كرشأ ١ كلذ لَبِق نمو ٠ خسني ال و ا خسني ةعيرشلا نم

 . () زنت يبنلا

 الو .هنيعب ءيش ىلإ دصقي ال ةلمج نجلا نم نيملسملا ةيالو مهيلعو
 ذأ اوملعي نأ كلذو .نيرفاكلاو رفكلاو نيملسملاو مالسإلا لهج عسي

 امم هلك اذهو .مهمالسإب نوملسم نيملسملا نأو مهرفكب نورفاك نيرفاكلا
 ملع '»مهمزلأ هللا نأ ملعيو هملعي نأ الإ هغولب دنع غلاب لك هلهج عسي ال

 ةفرعم مهيلعو .اباقع لهجلا ىلعو اباوث هب ملعلا ىلع بجوأ هللا نأو كلذ

 رفاك وهف انركذ امم عيش يف تش '"نإو .هلك اذه نم ائيش لهج نم رفك

 مهيلعو .ةمايقلا موي ىلإ رفاك تلا يف الاو رفاك هكرش يف الاو

 قاحسإ وبأ قلع دقلو .امهريغو شيتفطا دممحماو يلاطيجلا بهذي يأزلا اذه لثم ىلإو -
 عسي ال امم نوكت نأ يغبني الو نأش تاذ ريغ ةلأسم اهتأ تبثأف ةيضقلا هذه ىلع شێفطا

 :شتفطا دمحما ٩٨/١. 0١٠٠ مالسإلا دعاوق :يلاطيجلا رظنا .ناميإلا يف لخدت وأ هلهج

 يبأ ةلاسر :رزخ وبأ اهلهاج مكحو للملا ةلأسم يف كلذك رظناو ١٦٦١. ديحوتلا ةديقع حرش

 :يخامشلا مساق ٧. 0٨ ديحوتلا ةديقع :عيمج نبا 0١٦١ 0١٦٦ :تالاؤَسلا :يفولا 5١٤ :رزخ

 ٣٦٥. ٣٦٦. ةؤلؤللا حرش

 (١) ةت » د يف «.

 هلع هقفاوي مل ينالجراولا نإف ةنق دمحم لهاج ىلع كرشلاب مكحلا فتؤملا هب للع امو

 كلذب ةجحلا مهيلع موقت ىتح هب ناميإلا الو هتفرعم سانلا ىلع بجي ال خسنلا نأ رابتعاب

 ملو اهيلع ةجحلا مقت مل ام اهلهج عسي (ديحوتلا نود) خسنلا اهيف زوجي يتلا ضئارفلا لب
 جم ناهربلاو ليلدلا :ينالجراولا .اهتقو نحي ١} ٣٣/٦٢.

 تافتلا .عمجلا ةغيصو دارفإلا ةغيص نيب فتصملا حواري (؟)

 .«نإف» د يف (٣)

 .كرشلاب هيلع مكحي ملو ةاشلا ىلع رفكلاب مكح هتأل حيحصلا وهو «هرفك يف» د يف )٤(

 ‘٢١ تالاهجلا حرش :رامع وبأ :رظنا :حيجرت ريغ نم ءيشلا يتفص نيب ددرتلا وه تلاو

 ۔ فلتخم كرشملا كرش يف ةاشلا نأ ظحالملاو ٣٧ :لوقعلا راونأ قراشم :يملاسلا رظناو
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٦ 1 

 '"اذه ةفرعمبو .'"اهانركذ يتلا ةلمجلا هذهب مهءامد مرح هللا نأ ةفرعم

 (٨{)مهترل مهديحوت نم هتفرعمب الإ نوملسي الو هلهج عسي ال (٢إاميم ههابشاو

 .ا‘هناحبس هب ةفرعملاو مهترل مهديحوت مهل حصي هل مهدارفإو (٥)

 كلذ ىلع هقفاو دقو ةمعن رفك رفاك هتأ ىلإ بهذي فلؤملاف ةيضابإلا نيب همكح يف -
 ريغ كلذ يف مهفلاخي شيفطا دمحما مهسأر ىلعو ةبراغملا ضعب دجن امنيب ةقراشملا

 نود لألا رذع نوعطقيف بسحف هلابب كلذ رطخ نمو هب حرص نم نيب نوقرفي مهتأ
 5٥٠ ٥١. ديحوتلا ةديقع حرش :شيتفطا ١٦، ،٦١؟ ةؤلؤللا حرش :يخاممشلا مساق :رظنا :يناملا

 .«انركذ» د ىف )١(

 .«و اذه» طاقسإ د يف (٢)

 .«امم» ضوع «ام» د يف )٣(

 .«مهتر» د يف (؛٤)

 .«هناحبس» تطقس د يف )٥(

  



 لوال :زجلا 727 ٤

١ 

  

 هلهج سانلا عسي ام يف

 هجولاو هب ةجحلا مايقو دورولا ىلإ اهدحأ :هجوأ ةثالث ىلع اوهف
 .ص د

 عسي ام ثلاتلا هح ولاو هتقو ءعىجم ىلإ هلهج عسي ام "يناقلا رخآلا

 .ادبأ هلهج

 دورولا ىلإ هلهج عسي ام يف

 امو ريصب عيمس ىلاعت هللا نأ ةفرعم وهف دورولا ىلإ هلهج عسي يذلا امأف

 هب "مقت وأ هلابب رطخي مل ام هلهج عسي اذهف ظفلا هب رثكي امم كلذ هبشأ

 نإف ةجحلا هيلع تماق وأ هلابب رطخ اذإف .كلذب فصوي ىلاعت هللا نأ ةجحلا

 هكشب رفاك وهف هب هيلع ةجحلا تماقو هب ةفرعملا هتمزل امدعب اذه ىف كش
 .""هيلع ةيحلا م ايق دعب

 .«وهو» بسنألا )١(

 ىرخأ ةخسن يف ةظفللا هذه دورول نايب اقإو «رخآلا» ةملكل حرش اقإ «يناتلا» ةملك اهقوف )٢(

 تال حصأ يناتلا ةملكو «خ» فرحب كلذ ىلإ زمري نأ هتداع نم خساتلاو «رخآلا ضوع

 .ةثالث هوجو دادعت ددصب

 .«مل»ب موزجم لعف ىلع فوطعم لعفلا نأل هانتبثأ ام باوصلاو «موقت وأ» لصألا يف )٣(

 تافص نم ةفص دبعلا لابب ترطخ اذإف :لابلاب رطخي ام (أ :نيمسق ىلإ دورولا مسق دقل )٤(

 هلا فصي نأ الإ هعسي الف ؟ال مآ اهب هللا فصوي له هسفن يف لءاستو صقتلا وأ لامكلا

 مايقو ةجحلا هب موقت ام (ب .هلابب ترطخ يتلا صقلا ةفص نع ههزنيو لامكلا ةفصب

 دحأ ةطساوب الثم هغلب نمف لسلاو بتكلاب فلؤملا دنع نوكتو .اهدوجو وه ةجحلا

 .لاحلا يف كلذ داقتعا هيلع بجو رصبلاو عمشلا يتفصب فصوي هللا نأ نيقيرطلا نيذه

 رئاطلا اوركذف ةجحلا اهب موقت يتلا بابسالا ليصفت يف ةيضابإلا ءاملع ضعب غلاب دقو

 اذكب فصوي هللا نأ قر يف ابوتكم دجو وأ دامج وأ رئاط نم عمس نمف .باتكلاو دامجلاو

 ٤٩/١. :راونألا ةجهب :يملاسلا رظنا .كلذ داقتعا هيلع بجو
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  3؟
 هتقو ءيجم ىلإ هلهج عسي ام يف ٢

 لبق ةالصلا ضرف لثم كلذو هتقو ءيجم ىلإ هلهج عسي ام امأو
 اذهف .ضئارفلا نم كلذ هابشاو ناضمر مايصو هبوجو لبق جحلاو اهبوجو

 .ملعلاو لمعلا مهمزل تقولا ءاج اذإف .هتقو ئجي مل ام هلهج عسي ههابشأو
 ائيش اوعض نإف .[هب] اوفلك ام اودأ دقو الإ تقولا جرخي نأ مهعسي الو

 امل مهعييضتب اومثأو مهتر اوصع هتقو جرخي ىتح هب لمعلا بجي امم
 ""اريبك نوكي :نيهجو ىلع "نايصعلا كلذو .اهتقو جرخي ىتح مهمزل

 لوخد دعب لهجلا عسيالو اهتقو جرخي مل ام اهئادأ ةيفيك لهجو اهلهج عسي ضئارفلا لك )١(

 يف هب ملعلا مزلي هلعف مزلي ام لك نأل كله فلكملا اهملعي ملو اهتقو تاف اذإف تقولا

 .هلعف مزلي ام نيح

 ملسم وبأ 0١٢٤ 0١٢٥ :تالاؤسلا :يفولا ؤ٢٥٢ عضولا :ينواتجلا رظنا نايصعلا فيرعت يف ()

 ۔١/٢٧ رهوجلا راثن :يحاورلا

 حزص وأ اذح هيلع عراشلا بتر بنذ لك يه ليقف ةريبكلا موهفم ديدحت يف فلتخا ()
 3٢٩ :ةكرابملا ةديقعلا حرش :يتالتلا دواد ٥٠، نيروغيت ةيشاح :يبعصملا رظنا .هيف ديعولاب

 نع نعل وأ ةرخآلا يف باذع وأ ح هيف تبث ام يه ليقو ٢٠٦/٢. نيبلاطلا جهنم :يصقلا

 باذعلاو اينذلا يف دحلا عمتجي نأ ةرورض الو .كلذ هبشأ ام وأ حيبقتو مذ وأ هلوسر وآ هللا

 رئابكلا ديدحت يف نيتياور ملسم وبأ دروأ دقلو ١٤/٦٢. ربتعملا :يمدكلا رظنا .ةرخآلا يف

 :ىلاعت هلوق ىلإ رونلا ةروس لأ يف هللا هركذ ام رئابكلا نأ اهيف ءاج ساتع نبا نع امهادحإ
 رمس 4 م ص هو وص

 يه رئابكلا نأ دوعسم نبا نع ىرخألاو [٠٢:روتلا] 4 كيوثموُملا همأ اكيمج هللآ لإ اووثو»
 ُهنَع َدوَهنث ام بابك أوُمنََت نإ » :ىلاعت هلوق ىلإ ءاستلا ةروس لوأ نم هنع هللا ىهن ام لك 4 ث م رم سر م

 عبس يه نورخآ لاقو .[١٣:ءاستلا] 4 اًكيِرَك الَحَدُم مكتختئَو مُكَياَتَيس مُكنَع َرِقَكَت

 ابرلا لكأو رحتلاو لتقلاو هللاب كرشلا :اوجنت تاقبوملا عبشلا رئابكلا اوبنتجا» :ن هلوقل

 ٢ ميرحت 0١ ةاكز يئاسنلا «نيدلاولا قوقعو فحَلا نم رارفلاو املظ ساتلا لاومأ لكأو

 ٢٩ ةكرابملا ةديقعلا حرش يتالتلا دواد ٥٥٢ تالاؤشلا :يفوتلا رظنا ٤٣١/٥.( دمحأو

 صاعم يف رئابكلا رصحي ال هتأل اهلمشأو تافيرعتلا لمكأ لوألا فيرعتلا نأ رهالتلاو

 ينوانجلا مسق كلذلو ةريبك هباقعو هنعلو هللا بضغ بتس ام لك نأ ربتعي امتإو ةنيعم

 = مولعم ريغ مسقو ةنسلاو باتكلا يف هنيعب روكذملا وهو مولعم مسق :نيمسق ىلإ رئابكلا



 لوألا ءزجلا ص ٢٠٦

 -٠

 همزلي امم ءيش كرت هعسو "نم لكو .هكرتب رفكي ام لكو "اريغص نوكيو
 .'"”لهجلا هيلع قيض كرتلا هيلع قيض اذإف .اضيأ هلهج هعسي

 اًدبأ هلهج عسي ام يف ٣

 بذكلا هيف هللا ىلع اولوقتي مل ام ادبأ هلهج عسي يذلا ثلاتلا هجولا امأو

 ابزلا قئاقدو صاصقلاو ثيراوملا مسق لثم كلذف مهيلع هللا مزح ام اوفراقي وأ

 .بذكلا هللا ىلع هيف "لوقتلا مهعسي الو .'اادبأ هلهج مهعسي امم كلذ هبشأ امو

 ."اولهج وأ اوملع هللا ]٣[ اؤَصَع هتفراقم مهيلع هللا مرح اميم ائيش اوفراق اذإف

 ينوانجلا رظنا .هيلع سيقمو هب قحلم هنكلو ةتسلا يف الو باتكلا يف ال ركذي مل ام وهو =

 ِ ٣٩. :ةكرابملا ةديقعلا حرش :يتالتلا دواد 0١٠ ةسوفن ةديقع

 يذلأ » ىلاعت لاق مملاب نآرقلا هامس ام وهو رتابكلا نود ناك ام لك يه ةريغصلاو ريغصلا )١(

 ىلع ةمولعم ريغ ةيضابإلا دنع ةريغصلاو ٣٦[. :مجتلا) هللا الإ تمرقلاو رإلا ريتك ون
 ازجتي ال نأ اهنايبو اهديدحت كرت نم ةمكحلاو ٦٥. تالاؤسلا :يفوتلا رظنا .نييعتلا ليبس

 هب رورتلاو هيلع رارصإلاو بنذلا راغصتساب مظعت رئاغصلا نأ الإ .اهباكترا ىلع سانلا

 ١٧٧/١. راونألا ةجهب :يملاتلا :رظنا .رارصإ عم ةريغص ال :ليق كلذلو هباكتراب حججبتلاو

 .م ۔«ام» لصألا يف )٢(

 يف ةالصلا نإف .هرخآو تقولا لأ يف ةالصلاب كلذل لتمو ةركفلا سفن اضيأ يفوتلا دروأ )٣(

 رفكي هنإف اهتقو رخآ يف ةالصلا فالخب اهكرتب رفكي ال هتال اهلهجب رفكي ال اهتقو لقأ
 ٢٢٢ ٢٢٣. تالاؤسلا :ىفولا رظنا .اهكرتب رقكي هنأل اهلهجب

 .«اولواقتي» لصألا يف )٤(
 .م .«كلذو» لصالا يف )٥(

 .ليثمتلاو عشوتلا يف توافت عم ةثالقلا هوجولا هذه ةيضابإلا ءاملع نم ريثك دروأ دقل )٦(

 ربأ 0٢٣ 0٢٤ نيفلاخملا عيمج ىلع ةلا :رزخ وبأ 5٩ 50١٠١ ةيفاصلا ةنونيدلا :حتف نب سورمع

 :مالسإلا دعاوق :يلاطيجلا ٢٢١ 0٢٢٣ تالاؤَلا :ىفوَسلا 0١٨٧١١٧٨ تالاهجلا حرش :رامع

 ٧٦ ٢٧٧. ةؤلؤلا حرش :يخاممشلا مساق ٤١ ٥

 .«لواقتلاه لصألا يف )١(

 اولوتي وأ هوبكري مل ام هميرحتب اوناد ام لهج سالا عسيد» :لاق هتأ ديز نب رباج نع درو )٨(

 ۔ لثسو ٤٦/١. :راونألا ةجهب :يملاشلا .«هبكار نم اوثرب اذإ ؟ءاملعلا نم اوؤربي وأ هبكار
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 ي

 نوكيو رفاك وهف هللا هب نذأي مل امب هيف لاقو هنيد يف هللا ىلع'»لؤوقت نم لكو

 هلا مرح ام ًلحتسا نم [َلك] كلذكو . اًمافن نوكيو اكرش نوكي :نيهجو ىلع هرفك

 كلذكو هب هرمأ امع هاهن وأ هنع هاهن امب هرمأ هللا نإ :لاق وأ هللا لحأ ام مزح وأ
 ىلإ هلئاق لي امم هلك اذهف .هلزنأ ام لزني مل وأ هلزني مل ام لزنأ هللا نإ :لاق نم
 هر ناك نإو كرشم وهف صوصنملا نم ءيش در اذه هلوق يف ناك نإو رفكلا

 .كرشم ريغ قفانم وهف ليزنتلاب رقأو ليوأتلاب

 مارحلا نم هلهج عسي ام يف ٤
 ام مارحلا عيمج لهج عسي هتإ :ليق دقف مارحلا نم هلهج عسي يذنا امأو

 هنأ ملع اذإ هللا مرح ام ىلع رارصإلاو هللا مرح امل لالحتسالاو كرشلا الخ

 رفك لهج عسي الو .همزح هللا نأ ملع ام لعف ىلع رصأو هللا مرح ام َلحتسا

 ."هيلع رصأ يذلاو هلحتسا يذَناب ةفرعملا دعب اذه

 الو رمخلا فرعي مل الجر نأ ول كلذود» :باجأف ةلاقملا هذه ريسفت نع ليحلا نب بوبحم -

 مل ام امهنايعأب امهفرعي الأ هعسو امهمرحي وهو هلوسرو هللا مرح امم امههبشأ امو ريزنخلا
 وأ امهبكار نم اوثرب اذإ ءاملعلا نم أربي وأ امهبكار لوتي وأ رمخلا برشي وأ ريزنخلا لكأي

 ةمرحب لهجلاك مارحلا لهاج رذع دارملا نأ رهاظلاو ٢٠/٢ جهنملا :يصقلا .«مهنع فقي

 ىتح ائيش لعفي الأ لصألا نأل هرذع عطق كلذ نم برش ىلع مدقي مل ام ريزنخلاو رمخلا
 :يملاسلا لاق .هيف هللا مكح فرعي

 .«مدقُت هيلع ملام هعيمج مرحملاب كلهج عساوو

 ةتيملا لكأي ملو رطضا نم ىلع كالهلاب شتفطا دمحما مكح كلذلو ٥٣/١. راونألا ةجهب

 ٦٢/١. بركلا فشك :شيتفطا دمحما رظنا .ةيجنتلا هكرتل تام ىتح

 .«لواقت» لصالا يف ()

 لوأتملاو ‘كرشم هتأ همكحو :تنلل ةازلا :نيمسق ىلإ لحتسملا هلبق نم رزخ وبأ متق دقل )٢(

 ملسم وه لوقي يأ» :لاقف لالحتسالا نم يناقلا مسقلا يلاطيجلا رشف مث .رفاك هتأ همكح :لل

 دعاوق :يلاطيجلا رظنا .هرفك لهاج ىلع قييضتلا ليحرلا نب بوبحم نع ىور مث .ىنز نإو
 ٥٥٣٠/١} ٥٢٢. نيبلاطلا جهنم :يصقلا ١١٨. :عضولا ةيشاح :يشحملا رظناو ١١٧/١. مالسإلا

 )٢( رارصإلاو هللا مرح امل لالحتسالاو كرشلا ىوس ام مارحلا عيمج لهج عسي» :رزخ وبأ لاق =



 و . يلج ٢٠٨ لرألا ءزجلا .

: 

 هنأو اباقع هيلع [نأ لهج] و هلعف عسي الو هلهج عسي ال هتإف كرشلا امأو

 رهف اذه يف تكش نإف .أطخو روج هتأ يف كشلا هعسي الو .هريغب هلل ةاواسم

 مزح ام ىلع رصأ نم رفك يفو هللا مرح ام َلحتسا نم رفك يف كش نمو .كرشم
 لحتسا وأ هميرحت لهج عسي ال ام لعف ىلع رصأ اذإ اقأو .هلهج عسي اذهف هللا

 .لاوحألا نم لاح لك ىلع هرفك لهج عسي ال اذهف هميرحت لهج عسي ال ام لعف

 لعف لكو .هل لعافلا ةفرعم "تمزل هلعف مزل ام لك :هز خيشلا لاقو

 اهدحاج لهج عسي الف هللا ةعاط نم هلهج عسي ال ام لكو .هلعاف ةفرعم تمزل

 .رفكو لض كلذ يف كش اذإف .اهركانو

 ةيصعملاو ةعالتلا ماسقأ يف ٥

 ىلع يهف اهنم ةضيرفلا امأف .ةلفانو ةضيرف :نيهجو ىلع اهلك هللا ةعاطو
 ريبكلاف .ريبكو ريغص :نيهجو ىلع اضيأ هللا ةيصعمو .ديحوت ريغو ديحوت :نيهجو
 كلذو .فلخ هلك قافنلاو .'"!ةاواسم هلك كرّشلاف .قافنو كرش :نيهجو ىلع اهنم

 ."ميرحتو ليلحت قافن رخآلاو ةنايخ قافن امهدحأ :نيهجو ىلع فلخلا

 ةريبك وأ تناك ةريغص ةيصعم ىلع رصملا رفك لهج عسي ال هتأ نيب مث «...هللا مرح ام ىلع -
 :يشحملا :كلذ لثم رظناو ٦٢٢ ٢٣ نيفلاخملا عيمج ىلع ةلا :رزخ وبأ رظناو .دونع هتأل

 ١١٨١. عضولا ةيشاح

 .«هب لعفلا» لصألا يف )١(

 .مزل ريكذت رركت دقو «مزل»ه لصألا يف )٢(
 رظنا .امسق رشع ينثا هع نم مهنمو ماسقأ ةينامث كرشلا ع نم ةيضابإلا ءاملع نم )٢(

 تالاؤسلا :يفولا 0٨ ةسوفن ةديقعو 0٩ ٢٦ عضولا :ينوانجلا 5٤ :ديحوتلا لئاسم :يئاطسرفلا

 ٨. ٩، ١٦. :عضولا ةيشاح :يشحملا ١ ٢٥. مالسإلا دعاوق :يلاطيجلا ٠ ٧٨

 حلطصم يف قافتلاو ٩. :عيمج نبا ةديقعو 0٣٨/١، ٣٩ مالسإلا دعاوق يلاطيجلا رظنا )٤(

 هلعف فلاخيو هنطاب هرهاظ بذكي ةنايخ قافن قافنلا ذإ بذكلاو فلخلا وه ةيضابإلا

 ۔ حرش :رامع وبأ ٢٧، عضولا :ينوانجلا ٤، ديحوتلا لئاسم :يئاطسرفلا :رظنا هداقتعا



 ةنوزخملا فحتلا باتك

 كرشلا لها ماسقا يف - ٦

 نوئباصلاو ىراصنلاو دوهيلا :فانصأ ةسمخ ىلع مهف كرشلا لهأ امأف

 لك رمأ عجري هلك اذه ىلإف .ناثوألا ةدابع مهف اوكرشأ نيذلاو سوجملاو
 .هريغب '"هاواسو هللاب كرشأ نم

 قافنلا ةقيقح لهج نم مكح ىف ۔ ٧

 لهج عسي ال :لاق هنأ ىضم نم ضعب نع هلظ انخيش اضيأ انل َرَكَد دقو
 يذناو "انباحصأ ةماع هيلع يذلا امأو ."اذكه فلخ هتأ ملعي نأ الإ قافتلا

 كرشلا الخ ام مارحلا عيمج لهج عسي هتآ هنيل رزخ يبأ خيشلا نع هنووري

 .باتكلا ردص يف هانرّسف ام ىلع رارصإلاو لالحتسالاو

 فيلكتلا ةفرعم بوجو يف ٨
 يهنملا رومأملا "مزلملا ناسنإلا ةفرعم دابعلا ىلع :اضيأ انباحصأ لاقو

 هتفرعمل لمحتملا لقعلا حيحصلا غلابلا وهو هضورفل فيلكتلا هللا همزلأ يذنا

 ٨٦٤ ۔١٢ :نيروغبت لوصأ ١٧٨ ١٧٩. 50٢٠٤ ٦٥٣. تالاؤسلا :يفوتلا 0٦٢٣٩ تالاهجلا ۔

 ٢١. :نيروغبت ةيشاح :يبعصملا ٨٧ :عضولا ةيشاح :يشحملا

 .«ةدابع» لصألا ىف )١(

 .م . «ىواس» لصألا يف (٢)

 :لاقف ةركفلا سفن يفوتلا دروأ دقف هدعب اهأ فلؤملا لبق كلذب لاق نم ىلع رثعن مل )٣(

 مزلي نم لوق ىلع فلخ قافتلا نأ ملعي مل نمو فلخ قافتلا نأ ملعن نأ انيلع ليقو»

 لالحتسالاو كرشلا الخ ام مارحلا عيمج لهج عسي هتإ لاق نم لوق ىلعو رفك دقف هتفرعم

 .فلخ قافنلا نأ ملعن نأ انيلع سيل ذإ هللا مرح ام لعف ىلع رارصإلاو هللا مرح امل

 قافتلا نيب قيرفتلا هنم ضرفلا نأ نيبف مازلإلا اذه راممع وبأ للعو ١٦٠. :تالاؤشلا :يفوتلا

 ٢٣٩. تالاهجلا حرش :رامع وبأ رظنا .كرتلاو

 :يفوتلا :رظنا .رامع يبأو يفوتلا نم لك دعب اميف كلذ لثمب لاق دقو .ةيضابإلا مهب ينعي )٤(

 .كلذ نم ءيش ىلع رثعن ملف هلبق امأ ٢١٤. تالاهجلا حرش :رامع وبأ 0١١٦ تالاؤشلا

 .م .ةبراغملا دنع هلامعتسا راج اذهو .«موزلملا» لصألا يف )٥(



 لرألا ءزجلا ص ٢١4
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 هب ملعأ هللاف هرفك زرف امأو .ارفاك ناك هلهج نمو .هيهنو هللا رمأل بجوتسملا

 حون يبأ نع (٨هيسيع نب رباص دوعسم وبأ خيلا ىور دقو . ]٤[] مكحأو

 .مكحأو ملعأ هللاف .كرش رفك ال قافن هرفك :لاق هتآ ""'ليغنز نب ديعس

 اندئاقع ضقن نم رفك ةفرعم بوجو يف ٩
 امم انيديأ يف امل نيضقانلا '"[رفك] لهج عسي ال :اًضيأ انباحصأ لاقو

 نوكلاو باوص هتآ هنيدب ةفرعملا هل حصت ال ليق هتإف .انبر نيد نم هب نيدن

 نأو هيلع توملاو هب كشمتلاو هيف ةاجنلا نأ ملعي ىتح هب كشمتلاو هيلع

 وأ رفك وأ باوص وأ آطخ هتأ اذه يف تكش اذإف .لطاب كالهو أطخ هفالخ

 نأو نيدو مالسإو ناميإ هتأو باوص هتأ هنيد يف كلا كلذ 6...لالض

 هيف وأ أطخ وأ باوص هتأ هب نيدن اميف كش نمو .هفالخ يف وأ هيف ةاجنلا

 .'»هنم ءيش ىلع وه سيلف هريغ يف وأ ةاجنلا

 .قبس اميف هتمجرت رظنا )١(

 .قبس اميف هتمجرت رظنا )٢(
 .ىنعملا ميقتسيل ةملكلا هذه انفضأ )٣(

 رفك ةفرعم بجوأ ينويدملا فسوي نب ىسيع نأ 0٦٠ عضولا ةيشاح هباتك يف هتس وبأ ركذ )٤(
 بجوي مل يذلا فلخي نبا ناميلس عيبرلا يبأل افالخ غولبلا دنع انيديأ يف امل نيضقانلا
 لهج عسي ال» ةرابعلا هذه ينالجراولا رتف دقو .لابلاب روطخلا وأ عامشلا دنع الإ كلذ ةفرعم
 نوكي نأ طرشبو ريغ ال امارح ىتأ هتأ ملعت نأ هانعم» :لاقف «انيديأ يف امل نيضقاتلا رفك
 ءارو ام ضقن امأو ۔ انيد هداقتعاب انرمأ امم يأ ۔ انيد انيلع هللا بجوأ ام ضقني امإ ضقانتلا
 ام اقأو هدنع هللا نيد ضقتلا اذه نأ دقتعي نأ طرشبو .الف ءاملعلا فالتخا هيف غوسي امم كلذ

 لوقلا يفولا بسنو 0١ ٢٠/٢. جم ناهربلاو ليلذلا :ينالجراولا .«زجع يأزلاف يأرب ناك

 ٧٤. :تالاؤَسلا :يفولا رظنا .رزخ ىبأ ىلإ انيديأ ىف امل ضقاتلا رفك لهاج ىلع قييضتلاب

 )٥( .م .لصالا يف صقن . .
 ةليل يف هراد قيرط زرفي امك اهلك بهاذملا نم هبهذم ززف ءرملا ىلع ةيضابإلا نم ريثك لاق )٦(

 ۔ ةاجنلا هتأو قحو باوص كلذ تأ ملع وه فَلؤملا هحضو امك هزرفو .رطمو حيرو ةملظم

  



 د ٢١ ةنوزخملا فحتلا باتك

  

 ةوادعلاو ةيالولا يق

 ةءاربلاو ةيالولا مكح ىنف - ١

 ناميإلا نم ةءاربلاو ةيالولا نأ ملعا :"لاقف ةءاربلاو ةيالولا نع "هتلأسو

 .دابعلا ىلع ناتضيرف امهو "”امهكرت الو امهلهج عسي ال ،قّيَضملا

 رْغَتسآَو» :هن هتبنل هو هللا لوق امهمازلإو امهضرف ىلع ليللاو
 ى

 ٢١ .حتلا 4 تبحر » :اضيأ لاقو 5٩ :دمحم] 4 تتموُملاو َينمؤُمنلَر لل

 :اًضيأ لاقو .دابعلا ىلع بجاو نيملسملل رافغتسالاو محارتلا نأ كلذب تبثف

 :رخآ عضوم يف لاقو ٠٢ :ةنحسملا] 4 رتهَتَلَع هنأ ضع اموق اووَتَتاَل»
 [٢:ةلداجملا] 4 هنأ داح نم كيودآون رخآلا مويلاو هلاي ےبوثمآن اموق دجت ال» ۔حم ےسے .ةم ر يسو . يحم .ةم جو ءے ه ے ىت -. م

 دابعلا لاعفأ نييبت :يئاطسرفلا رظنا .باقعلا هيلعو لطابو آطخ هفالخو باولا هيلعو -

 ىلع نوقفتم ةيضابإلا نأ ظحالملاو ١٦١. ريشلا :ينايسولا 0١٤ تالاؤسلا :يفوتلا ٢

 يف يفوتلا لوقي .هلهج عسي ال ام ىلإ لوحتي ةجحلا هب تماقو هلهج عسو ام لك أ

 .هعسي ال ام ةلزنمب راص عسي امب ةجحلا تماق اذإ نيملسملا لوق نمو» ٥: تالاؤتلا

 نيعماجلا ذيمالتلا دحأ نأ دارملا وأ .يئاطسرفلا ركب نب دمحم هللا دبع وبأ هخيش يأ )١(

 .باجأف فلؤملا لأس يذلا وه باتكلل

 .ةيناث ةخسن نم ةملكلا هذه تبثأ هتأ كلذ ىنعمو «خ» فرح «لاقف» قوف دجن )٢(

 نم امهتع كلذلو نيع ةفرط اهلهج عسي ال يتلا لئاسملا نمض لبق نم امهركذ دقل )٢(
 «نيلا زرح» اهومس رومأ ةثالث نيلا ظفح لئاسو نأ نوربتعي ةيضابإلاو .قيضملا ناميإلا

 ملعت ال نميف فوقولاو اوش هنم تملع نمم ةءاربلاو اريخ هنم تملع نمل ةيالولا :يهو

 كرت وه ثلاثلا زرحلا ليقو ٦. :ةسوفن ةديقع ٠ عضولا :ينواتجلا رظنا .ملعت ىتح

 نم أزبتو هللا ءايلوأ ىلوت نم ٣٦: ٥©تالاهجلا حرش باتك يف رامع وبأ لوقي .يصاعملا

 .هنيد زرحأ دقف كن هللا يصاعم كرتو هللا ءادعأ

 مُكََفَم ملعي هأر تتمؤملاو منمؤشنلر كلدل رمتساو هأ الإ 0
 وص رإ.سم

 .4 زكنوثمو



 لوالا ءزجلا ص ٢
.: 

 هلا نأ اذهب تبثف [ها:ةدناملا] 4 مهتم ت كنت فوني ن نَمَو» :لاقو ،ةيآلا رخآ ىلإ

 ام اهنع يهنلاو نيرفاكلا ةيالول هميرحت يفو .اهنع ىهنو نيرفاكلا ةيالو مرح

 ةيالو نع ىهن هللا نأ تابثإ يفو .اهمزلأو "مهنم ةءاربلاب رمأ هللا نأ تبثي

 وه ءيشلاب رمآلا نآل نيملسملا ةيالوب رمأ هللا نأ تبثي "!ام اضيأ نيرفاكلا

 .هدضب رمألا وه ءيشلا نع يهنلاو هدض نع يهلا

 ةيالولا ماسقأ يف ٢

 .صاخشألا ةيالوو ةلمجلا ةيالو :نيهجو ىلع ةيالولاو

 ةلمجلا ةيالو ةقيقح يف ۔١۔

 ىلإ دصق ريغ نم اذكه نيملسملا يلاوت نأ '"١[يهف] ةلمجلا ةيالو اف

 كرش اهل كرتلاو ديحوت اهب لمعلاو .دابعلا ىلع ضرف يهو هصخشب دحأ

 بجوأ هللا نأ لهج نمو .اكرش ضرف اهأ اهلهجو اهراكنإو اهدوحجو

 .اًضيأ رفكو لض اباقع اهكرت ىلعو اباوث اهيلع

 اهامستقو اهتقيقح :صاخشألا ةيالو يف ۔٢۔٢

 كلذو .هنيعب صخش لك ىلإ دصقي نأ أ[ىهف] صاخشألا ةيالو امأو

 هتيالو ىلإ تذصق نم اقأف .ديحوت ريغ وأ 'اديحوت نوكي :نيهجو ىلع اضيأ

 .م .هابتشالا عقوأ يذلا وه مسرلا براقتو .«مهتءاربب» لصألا يف ()

 .خسانلا نم أطخ وهو «امم» لصألا يف (")

 .م .ىنعملا لمتكيل صنلا ىلإ ةملكلا هذه انفضأ )٢(

 نيقيضملا يفقوم انضرع دقو .هلهج عسي ال امم نيملسملا ةيالو ةفرعم ربتعا هتأل كلذو )٤(

 .نيعتوملاو
 م .ىنعملا ميقتسيل ةملكلا هذه انفضأ )٥(

 .م .«ديحوت» لصالا يف )٦(

 



 ٢٢ ه ةنوزخملا فحتلا باتك
.% 

 .هتيالو تبجو اذإ كرش هتيالو كرتو ديحوت هتيالوف هتيلوتف نيموصعملا نم
 .رفك اًضيأ اهراكنإو اهدوحجو كرش نيد اهتأ اهب لهجلاو

 نم هنم انل رهظي امب هتيالو بجت نممم نيموصعملا ريغ ةيالو اتأو

 اهل راكنإلاو .كرش ريغ رفك اهكرتو ديحوت ريغ ضرف هتيالوف تاحلاصلا

 اهب لمعلا ىلع بجوأ هللا نأب لهجلا اذكو . كرش ريغ رفك ض رف اهتأ لهجلاو

 .'كرش ريغ رفك اباوث

 ةءاربلا ماسقأ ىنف ٢٣

 ]٥[ .صاخشألا ةءاربو ةلمجلا ةءارب :نيهجو ىلع اًّضيأ ةءاربلاو

 ةلمحلا ةءارب - ٣ - ١

 كرتلاو .ديحوت اضيأ ىهو اذكه نيرفاكلل كتءاربف ةلمجلا ةءارب امأف

 بجوأ هللا نأب لهجلاو .كرش اهب رمأ هللا نأب لهجلاو .كرش كلذ نم ءيشل

 .كرش اضيأ اهضرفو اهبوجول راكنإلاو .رفك اباوث اهب لمعلا ىلع

 صاخشألا ةءارب ۔ ٢۔٣

 .ديحوتب سيل ام اهنمو ديحوت اهنم نيهجو ىلع اضيأ صاخشألا ةءاربو

 ناماهو نوعرف لثم رفاك هنأ هللا دنع نم هب ربخلا ءاج نم لك ةءاربف

 انل رهظ امم انيلع هتءارب تبجو نم امأو . كرش هتيالوو ديحوت هتءاربف نوراقو

 هتءاربل كرتلاو ديحوت ريغ ةعاط اضيأ اذه ةءاربف تاثيبخلا لامعألا نم هنم

 دقف .صاخشألا ةيالو يف ثدحملا نيبو ةلمجلا ةيالو يف ثدحملا نيب قرف هتأ ظحالي )١(

 ريغ ةيالو يف ثدحملا ىلع مكحو كرش رفك نيموصعملاو ةلمجلا ةيالو يف ثدحملا رمك

 ةلمجلا ةيالوب لمعلا ىلع بجوأ هللا نأ لهج نم ىلع رشيو .قافتلا رفكب نيموصعملا

 .ةمعنلا رفكب هيلع مكحف اباقع اهب لمعلا كرت ىلعو اباوث
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 ,ضرفل لهجلاو اذه ةءارب ضرفل زاكنالاو .كرش ريغ رفك اضيأ اهبوجو دعب
 .ازيبك الإ نوكي ال ةءاربلاو ةيالولا نم ءيش عييضتو .رفك اهبوجو دعب هءارب

 ةيالولا ةقيقح يف ۔ ٤

 محرتلاو رافغتسالا دابعلا نيب اهسفنو اهتلعو اهنيعو ةيالولا لصأو

 متت ال يهو .تاحلاصلا لامعألا ةفرعم دابعلا نيب اهب بجت يتلا ةلعلاو

 دحأ يزجي الو .ناستلاب رافغتساو بلقلا نم تحب الإ هيلع تبجو نمل
 ."انركذ ام ريغ لوق انباحصأ ضعب نع ليق دقو .رخآلا نود نيتنعملا

 . مكحأو ملعأ هللاف

 ةءاربلا هقيقح ىنف ۔ ٥

 بلقلاب ضغبلا دابعلا نيب اهسقنو اهتلعو اهنيعو اًضيأ ةءاربلا لصأو

 ام ريغ لوق اهيف ليق دقو رخآلا نود امهدحأب نوكي الو .ناسنلاب متشلاو
 . مكحأو ملعأ هللاو .انركذ

 .تاثيبخلا لامعألا ةفرعم اًضيأ ةءاربلا اهب بجت يتلا ةلعلاو

 ةءاربلا وأ ةيالولاب َلخملا مكح يف ٦

 لحت ال نمم أربت نمو .اريبك الإ نوكي ال ةءاربلا نم ءيشل عييضتلا [و]

 امهادحإ عتض نمو .رفك اضيأ هتيالو هل لحت ال نم ىڵلوت نمو .رفك هتءارب
 .اًضيأ رفك امهبوجوو امهضرف دعب

 نرقلا ءاملع نم) يمرضحلا بويأ نب لثاو نع لقن دقف 0١ ١٠٥. عماجلا :رفعج نبا رظنا )١(

 ةداعسلا بلطو ايندلا يف ريخلاب ءاعدو ءانثو نظ نسحو ةاخاؤمو ةحم ةيالولا نأ (يناقلا

 .ةرخآلا يف



 ٢١٥ ةنوزخملا فحتلا باتك

 همكحو هلحمو هتقيقح :فوقولا ۔١۔٦

 نع كاسمإلا هشفنو هلصأ هئلعو هئيعو .بجاو ضرف اضيأ فوقولاو
 .زفك الو ناميإ هنم مَلْعي ال يذلا صخشلا ةفرعم اضيأ هبوجو ةلعو .ءاضمإلا

 هيلع بجو ازفك الو ائاميإ هنم مّلْعَي ال لقعلا حيحص الاب اصخش ىأر نمو

 لاحلا اذه ىلع هنم أزبت وأ هالوتف هيف ىضمأ نإف .هنع كاسمإلاو هيف فوقولا

 .نيملسملا لوق يف كلهو لض دقن

 كل ربل ام فقن الك » :كنق هللا لوق هبوجوو فوقولا ضرف ىلع ليللاو

 اني ساق كءاج نإ اونما َضذَلا اهيأي ” . اضيأ هلوقو ٣٦[ :ءارسإلا] ه لع هي

 مر مص ,مم مم ممر ,م م همس عم إ س ۔ےرس ,ر ے , ش 7 هو ے مم

 4 نب امو اهنم رهظ ام شجنوفلا ر مرح امنإ لق « : هلوقو ٦[ :تارجحلا] 4 اونبف

 نع مهاهن املف ٢٣". :فارعالا] 4 َكوملَعَكاَل اَم هللأ َلَع ًاولوُمَت نأو » :هلوق ىلإ

 نع يهتلا نأ كلذو .هنع كاسمإلاب مهرمأ هت كلذب تبث ملع ريغب لوقلا

 دضو .ةيالولا ةوادعلا دضو .ةوادعلا ةيالولا ةضو .هتضب رمألا وه ءىشلا

 ال [يذنا] صخشلا هتفرعم دنع هضرفو هبوجو ثقوو .كاسمإلا ءاضمإلا

 .ناميإ الو رفك هنم ىزذي

 فوقولاو ةءاربلاو ةيالولا ىف ۔٢۔٦

 مأ ملع اهسفنأ يف يه :لاقي له فوقولاو ةوادعلاو ةيالولا نع تلأس

 ."نوكت ملعلاب اهتكلو لهج الو ملع اهيف لاقي ال اهتأ كلذ يف باوجلا ؟لهج

 وهف مهلك مهيف فقو وأ مهلك /٦/ مهنم أربت وأ مهلك سانلا ىلوت نمو

 مهنم أزبت نمو ،هللا دنع نيرفاكلا ىڵوت دقف مهلك مهالوت نم نأل } كرشم

 اكرش نآو تكلا متي ىغلأو مثإلاو عبار اهنم رَلَع ام وتوملا ير مرح مت لف » :ةيآلا صنو (ا)
 .4 دونَتَاَل ام هللا َلَع أولوّمَت نآو اًمطتَس۔وي رتب رك ام هلاب

 .م .«نونوكي ...مهنكلو ...مهيف لاقي ال مهنأ كلذ يف ...مهسفنأ يف مه» لصالا يف (1)



 لوالا ءزجلا ص ٦

 نمو "مهريغو نيلسرملاو نيتبّتلا نمو هللا دنع نيملسملا نم أزبت دقف مهلك
 نيرفاكلا يف فقوو نيلسرملاو نييبتلاو نيملسملا يف فقو دقف مهيف فقو

 نم أزبت وأ اذكه رفاكلا ىلوت نمو .هلعاف هب كرشي امم هلك اذهو .اضيأ

 نورفاكلاو ؤفاكلا كلذ يف ءاوسو .كرشم وهف فصولاب اذكه ملسملا

 ."نوملسملاو ملسملاو

 رفاكللو ملسملل لاقي ام يف ٧

 كلذكو .يدنع ةنجلا لهأ نم ملسملل لاقي هتأ هئف خيشلا نع كلذو

 وأ ربخلا هيف ءاج نم الإ .الف هللا دنع اقأو .يدنع رانلا لهأ نم رفاكلل لاقي

 .هللا دنع رانلا لهأ نم وأ ةنجلا لهأ نم هتأ حص

 زوجيو .هتيالوب كرمأ هللا نأ ةفرعم كيلعف هتيالو كيلع تبجو نم لكو
 دنع ناك نإو يدنع ملسملا لجزلا اذه ةيالو يل َلحأ هللا نإ :لوقي نأ اضيأ

 .نزولاو رايعلا اذه ىلع اضيأ يزبتملا كلذكو .يدنع ناك ام فالخ ىلع هللا

 رمعو ركب يبأ نم ازبت نم مكح يف ۔- ٨

 .لوقلا اذهب رفاك وهف رمعو ركب يبأ نم تئرب :اذكه لاق نم اضيأ ليقو

 يف باوج هنظ "ليغنز نب ديعس نع "!لاباس نب سنوي نع اضيأ يورو

 كرشم وهف آىسيعو ىسوم تركنأ :اذكه لاق نم :ةعبرألا لئاسملا هذه

 هللا تافص نم ةفص هيلع تدرو نمو ىلاعت هللا ءامسأ نم «دوبعملا»و ،اندنع

 مل نإو اهب هفصي نأ هيلع سأب الف ةفصلا كلتب فصوي هللا نأ ملعو ىلاعت

 مالسإلا ةرطف ىلع ىبرت نمو & هنر خيشلا نم ةصخر اذهو اهريسفت ملعي

 .م .«نيملسملا»و «نيرفاكلا» لصالا يف (١)

 .ةمجرت ىلع رثعن مل )٢(
 .قبس اميف هتمجرت رظنا )٣٢(



 ٢١٧ هو ةنوزخملا فحتلا باتك
 هز

 امأو .هبلقب هللا فرع اذإ غولبلا لاح دنع ديحوتلاب قطني نأ هيلع قيضي الف

 نم ةفصب فصوي هللا نأ ةجحلا هيلع تماق اذإ :انخيش نع هانظفح يذلا

 كلذكو .اهريسفتو اهانعم ملعيو ةفصلا كلتب هفصي نأ الإ هعسي الف هتافص

 فصي نأ الإ هعسي الف هتغلب اهمهف اذإ هب هللا فصوي اممم ةفص هيلع تدرو نم
 ."هقلحلا ةفص هنع يفنيو كلذك هتأ ملعيو هتفصب هل

 مهماكحأو لافطآلا يف ٩

 ؟فوقولاو ةوادعلاو ةيالولا مهيلع زوجت له لافطألا نع تلأسو

 .ةيالولا لهأ نمو اندنع نوملسم نيملسملا لافطأ نأ كلذ يف باوجلا

 مهتيالو] نع فكلاف ةيالولا لهأ نم سيل نم عيمجو نيرفاكلا لافطأو

 اوناك اذإ ىڵلوتملا ديبعو .لاض وهف لافطألا عيمج نم أربت نمو .'[ةبجاو

 .فوقولاب مهيف مهضعب لاقو ةيالولاب مهيف مهضعب لاق :نالوق مهيف الافطأ

 مهيف ةيالولا لهأ نم مهقتعأ نم ناك اذإ الافطأ اوناك اذإ يلاوملا كلذكو

 .مهنع تكلاب مهضعب لاقو مهل ةيالولاب مهضعب لاق :نالوق

 نم تملسأ يتلا اذكو هقأ ةيالوب ىڵوَعُي ةملسم تناك اذإ ")ةمألا نباو

 .مهتأ ةيالوب اضيأ '!نولوتيو مالسإلا ىلإ مهرجت اهتأ لافطأ دالوأ اهلو كرشلا

 اذإ ىلوملاو .اضيأ همأ ةيالوب /٧/ ىلوتي ادبع هوبأ ناك اذإ ةملسملا ةرحلا دلوو

 .ىلوتي هنأ لفط وهو ةيالولا لهأ نم لجرو ةلمجلا لهأ نم لجر هقتعأ

 عبرألا لئاسملا نمض ةيضرع ةفصب اهدروأ دقو هلهج عسي ال ام بابب ةقلعتم ةلأسملا هذه ()

 .ليغنز نب ديعس نع ةيورملا
 فكلاف ةيالولا لهأ نم سيل نم عيمجو ةلمجلا لهأو نيرفاكلا لافطأو» ةلمجلا لصأ (؟)

 .م .لقمأتتلف ةلكشم يهو .«مهنع

 .م .«ةمأ» لصالا يف )٢(

 .«نولوقي» لصألا يف ()
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 نمو .هنع تفكلاف هريغو ىلوتملا نيب لافطألا ديبعلا نم كرشملا امأو

 ةيالولا نم ىلوآلا مهتلزنم يف ‘_هدالوأف ةيالولا لهأ نم وهو كرشلا ىلإ ترا

 .لافطألا هدالوأ نع كلاف قافتلا ىلإ عج >ر نإو

 تكلاف ناميإ الو رفك مهنم ملعي ملو اوغلب اذإ نيملسملا لافطأو
 ملع نإف .ةيالولا نم ىلوآلا مهتلاح ىلع مهف ناميإ مهنم ملع نإف .مهنع

 ال مأ اوغلب مهتأ نيبتي ملو مهغولب هيلع هباشت نإو .مهنم ئرب رفك مهنم

 هل اولاق نإو .اوغلب دق مهتأ ملعي ىتح ةلوفطلا نم مهيف هلصأ ىلع وهف

 نيغلابلا مكحب مهيلع مكح انغلب دق :مهغولب هيلع هباشت ام نيح يف
 نم نعو .انيلع ةجحلا هب تماق ام الإ ةلمج اذكه مهتيالو انيلع "سيلف

 همكح نأ كلذ يف باوجلا لقع هل حصي ملو ةيلوفطلا لاح يف انج

 ارفاك هوبأ ناك نإو ةيالولا يف وهف املسم هوبأ ناك اذإف .لافطألا مكح

 .هنع تفكلاف هملعي ال نمو

 هديبع ةيالوو ةبجاو اًضيأ هيلع هلافطأ ةيالوو ةبجاو هسفنل ءرملا ةيالوو

 .ةبجاو هيلع لافطألا هيلاومو لافطألا

 ةيالولا يف هب هدالوأ قحلأ ةأرم ا مأ ')[ناك] الجر كرشلا نم ملسأ نمو

 .اهنك ماكحألا يفو

 ؟بنذ مهل سيل نممم مهو لافطألا يبس اهب لحي ةلع يأل لاق نإف

 مالسإلا ىلإ مهزجيل اهدحأ :هجوأ ةثالثل مهيبس ةلع نأ كلذ يف باوجلا

 .«مهدالواف» لصالا يف (١)

 .م .«سيلو» لصألا يف (٢)

 .م .«نتجت» لصألا يف )٢(
 .م .«ةأرما مأ لجر» لصالا يف )٤(



 ٣٨ 2 ةنوزخملا فحتلا باتك

 7 ٦٩

 نيح مهل رظن رخآلا هجولاو .مهل عفنأ كلذو هيف مهلوخدل اببس كلذ نوكيف
 ."نيملسملا لام تيبل ةيوقت ثلاتلا هجولاو .الزه اوتومي الئل مهؤابآ لتق

 اهللعو ةيالولا تابجوم يف ١
 ىلعو بجت نملو تناك نم ىلعو تناك ميو تناك مل ةيالولا نع لئسو

 ؟بجت نم

 ىلوتي نمل تبجوو ىلاو نم ىلع تبجو امتإ اهتأ كلذ يف باوجلا

 تناكو اهريغو ةيالولا :اهلك لامعألا تناك ةعاطتسالابو ةعاطتسالاب تناكف

 .اهلعاف نم باوقملا ةلعل اضيأ

 دجوت وأ دجوت ملو بجت لهو ؟اهبجوأ نمو ةيالولا دجوأ نم :لاق نإف

 ؟بجت ملو

 ديرت تنك نإ :نيينعم لمتحي «اهدجوأ نم» كلوق نأ كلذ يف باوجلا

 ىلع اهدجوأ هللاف دوجولا ىلإ مدعلا نم اهجرخأ وأ اهقلخ نم :«اهدجوأ نم»
 .دوجولا ىلإ مدعلا نم اهجرخأو اهلك ءايشألا دجوأ يذلا وهو ىنعملا اذه

 ملو ىلاو يذلا وه دبعلاف ىلاو نم «اهدجوأ نم» كلوقب ديرت تنك نإو
 وهف دابعلا ىلع اهبجوأ يذلا انأو .دوجولا ىلإ مدعلا نم اهجرخي ملو اهقلخي
 هيلع بجت ملو اهدجوأ نمو .بجت ملو دجوتو دجوت الو بجت يهف .ةلا

 ةءاربلاو .نيملسملا دنع اضيأ لض هنم دجوت ملو هيلع تبجو نمو .لض

 .دحاو امهيف باوجلا نزولاو رايعلا اذه ىلع ايأ

 ةباتتسالا بوجو ىف ١١

 .هلثم انك الإ[و] ةبجاو هتباتتساو هنم أربي هتإف ةريبكلا لعف ىلوتم نعو

 ٤٠٩. قراشملا ،يملاَسلاو 0٢٤١ تالاؤشلا يف تاليلعتلا سفن يفوتلا لقن ()
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 .ةءاربلا يف وهف رصأ نإو .ةيالولا نم ىلوألا هتلزنم ىلإ /٨/ عجر بات نإف

 .هيف عقو امم فارتعالاو ةبوتلا دعب هنم آربي الف هنم أربي نأ لبق بات نإف

 ةباتتسال هعييضتب نوكي ال هتأ الإ ةبجاو اضيأ ريغصلا بنذلا نم هتباتتساو

 .ريبكلا بنذلا نم هتباتتسا عييضتك ريغصلا بنذلا نم ىلوتملا

 نأ لبق بات نإو .ةبجاو هنم ةءاربلاف ةلمجلا لهأ نم ةريبك لعف نم امأو

 هذه يف اضيأ ةصخر انخيش ركذو .ةبجاو هنم ةءاربلاو هتبوت لبقت مل هنم أربي

 باتف كلذ نم بيتتساف هنم ئربف ةلمجلا لهأ نم ةريبك لعف نم نأ ةلأسملا

 نإ اضيأ لوقي لوقلا اذهب لاق نمو .فوقولا نم ىلوألا هتلزنم ىلإ ةري هتإف

 ىلوألا هتلزنم يف وهو ةبوتلا دعب هنم أربي الف هنم أربي نأ لبق ةبوتلا ىلإ هقبس

 ىلوتم يف هلظ "ايركز يبأ خيشلا نع هخ اضيأ انخيش ركذو .فوقولا نم
 هتلزنم يف وهف بات اذإف .باتتسي ىتح هنم أربي ال هتأ رئابكلا نم ةريبك لعف

 ةشحاف يف الإ كلذ دعب اضيأ هنم ئرب رصأو بتي مل نإو .ةيالولا نم ىلوألا

 هتلزنم ىلإ عجر بات نإف .باتتسي مث .كلذل هلعف نيح يف هنم أربي هتإف .انزلا

 .ةءاربلا يف كرت ةبوتلا نم ىبأو رصأ نإو .ىلوألا

 نأ كلذ يف باوجلا ."[هدنع] هنم أزبتم وأ هل "ىلوتم ىسن نمو

 هل ىلوتم نايسن هعسي الو ."هللا نيد عيمج يف عسي ال ملعلا نع عوجلا

 .مكحأو ملعأ هللاو .انركذ ام ريغ لوق اذه يف ليق دقو ."هنم أزبتم الو

 .قبس اميف هتمجرت رظنا )١(
 .«ايوتم» لصالا يف (٢)

 .«هدنع» انفضأو «هنم» ب اهانلدبتساف «هل» لصالا يف (٣)

 الوسر وأ ايبن فلكملا فرعي نأك هنايسن مث هملع مزلي امم ءيش ةفرعم وه ملعلا نع عوجلا )٤(
 مساق رظنا .كلذ نم اميش ىسني مث هتافص نم ةفص وأ ىلاعت هئامسأ نم امسا وأ اكلم وأ
 ٢٦٨. :ةؤلؤللا حرش :يخامشلا

 .«هل» لصالا يف )٥(



 ٣ ةنوزخملا فحتلا باتك

 ملسملا نم ةءاربلا يف ١٢

 هلك اذهف قساف اي وأ لاض اي وأ رفاك اي وأ هللا قدع اي :ملسملل لاق نمو
 اقحس وأ كل ادعب وأ كل تأ :ملسملل لاق نمو .ملسملل هلئاق هب لضي ةءارب

 لاق ول كلذكو .ملسملل هنم ةءارب هلك اذهف رسخا هل لاق وأ كل اّسعت وأ كل

 اًضيأ وهف هللا كلضأ وأ هللا كازخأ وأ هللا كنعل وأ هللا كلتاق وأ هللا كقذ :هل

 ناطيش اي وأ سيلبإ اي وأ ريزنخ اي وأ درق اي :ملسملل اضيأ لاق نمو .ةءارب هلك
 .هلفطلو ملسملل هلئاق هب لضي امم اضيأ وهف

 انه سيلف ةطيرشب أربت وأ ةطيرشب ىلوت نم :لاق هتأ خيشلا نع ركذو

 .ةءارب وأ ةيالو

 نيملسملاو هتكئالمو هنيدو هللا نم ئزبتملا مكح يف ١٣

 نيملسملا نم تئرب وأ هللا نيد نم تئرب وأ هللا نم تئرب :اذكه لاق نمو

 راكنإ عضوملا اذه يف ةءاربلا ىنعمو .كرشم وهف ةكئالملا نم تئرب وأ

 .انركذ ام عيمج

 لاصخ نم ءيش وأ رئابكلا نم ةريبك لعفب وأ ةقرسلاب هسفن ىلع رقأ نمو
 ءىشب نيملسملا نم دحأ ىمر ةءاربلا تابجوم نم[و] .كلذب هنم انئرب رفكلا

 .كلذب هنم ًربي هتإف انركذ امم

 امم وهو ازيبك ابنذ فراق مهتيالو لهأ نم الجر اوأر رفن ةثالث نعو

 لعفلا كلذب مهدحأ هيف فقوف كلذ هلعف هب غلب ام نوردي الف هلهج عسي

 باوجلا لعفلا كلذ ىلع رخآلا هنم أزبتو لعفلا كلذ ىلع رخآلا هاڵوتو

 هيف فقو نمو "لاض وهف رئابكلا نم ةريبك لعف ىلع هالوت نم نأ :كلذ يف

 ىلع هنم أزبت نمو ءاضيأ لاض وهف ةيالولا نم ىلوألا هتلزنم نم هجرخأو
 يف ركذو .هب كلهي ال أطخ هتأ ليق دقف هلعاف غلب ام يردي ال يذنا لعفلا



 لوالا ءزجلا .يكح ٢٢٢ اي ء)
 ت

 ملعأ هللاو .هل لحت ال "نمنم ةءاربلاب همدقتب كلهي /٩/ هتأ ""باتكلا

 نم ناك يردي ال ام لعف نم لك يفو اذه يف هب لوقأ'”يذناو 7

 لعفلا اذه لبق ناميإلا نم اندنع هل مدقت امب ةيالولا يف هكسمن ةيالولا لهأ

 .هلعف هب غلب ام انل نيبتي ىتح لعفلا نع كسمنو

 ام ناك نإو هريفكت هيلع قيضي ال هلعاف ىأر مث ءيش ميرحت ذخأ نمو

 هلعفي نم ىأرف رئابكلا نم ةريبك لعفلا اذه نأ ذخأ نإ امأو .هلعاف هب رفكي

 .هلثم رفاك وهف هنم ًاربي مل نإف هنم أربي نأ الإ هعسي الف

 بوجوو ,رفكو ريبك :اوناك مهدحأ ناك اذإ ةثالث :هنثؤ خيشلا لاقو

 ةريبك رفك لكو .رقكو ةريبك وهف باقعلا هيلع بجي ام لكو . '١)١باقعلا

 .بجاو اهيلع باقعلاو رفك ةريبك لكو .بجاو هيلع باقعلاو

 :ةءاربلا قرط يف -

 كلذكو .لاض وهف دحاوب ابت أرب زربت نمو نانيمأ الإ ةجح اهيف نوكي ال ةءاربلاو

 ةءاربلا بجت الو .لاض وهف ةءاربلا هيلع بجت ال نمم ةجح ريغب ابت أربت مت نم لك

 .هنيعب صخش ىلإ هتبسن ققحو هب فرع نم دجن مل انتأل باتكلا اذه نمل يردن ال )١(

 م .«نميف» لصألا يف ()

 .«ملعأ هللاف» لصألا يف )٣(

 كلذك رظناو ٢٤٣ تالاؤشلا هباتك رظنا ةلأسملا هذه يف باوجلا سفن يفوتلا لقن )٤(

 ١٦٦/٢. ،! جم ناهربلاو ليللا :ينالجراولا

 .«يذَاف» لصألا يف )٥(

 م .«اورفكو»ه لصالا يف )٦١(

 نأل هقحتسم ىلإ باقعلا لوصوو ةيهلإلا ةمكحلا ءاضتقاب باقعلا بوجو ينالجراولا رتف )٧(
 يفو 0٦٤/١ ٦٥. ناهربلاو ليلذلا ينالجراولا رظنا .بجوملا وه لب ءيش هيلع بجي ال هللا

 امنإ بدألا اوؤاسأ هللا ىلع متح باوقلا نإ اولاق نيذّاف» :لوقي باتكلا سفن نم ٦١ ص

 .«ةمكحلا بجاو يف متح اولوقي نأ مهل يغبني ناك
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 ريغب أربت نمو .نيتنيمأ نيتملسم نيتأرماو لجر وأ نيزح نيملسم نيلجرب الإ
 هنم يردت ال نم هتيأر نم لكف . لاض وهف ةءاربلا هب بجت ال نمم انركذ ام

 هنم نيبتت ىتح كريغب "هلوتت الف لقعلا حيحص غلاب وهو اناميإ الو ارفك

 كل لحت رش الو ريخب هفرعت ال وأ حالصلاب هتفرع نم امأو .كسفنب ناميإلا

 .هيلع امهتداهش زوجت ام هجو ىلع رفكلاب هيلع ادهش اذإ نينيمأب هنم ةءاربلا

 ةيالولا قرط يف - ه
 نمو .رش الو ريخب هفرعن مل اذإ هانيڵوت ملسم هتآ نانيمأ هيلع دهش نمو

 دحوو هنم باتو هكرش نم جرخ هتآ ادهشف نانيمأ هنع ءاجف كرشلاب هانفرع

 .هتيالو انيلع تبجو هب زقأو هتر

 هتيالو نم عنمي مل ناكو ةنايذلا لهأ نم ناك اذإ فالخلا لهأ نم لجرو

 نيملسملا فالخ نم بات اذإ ىڵوتي هتإف نيملسملل هفالخ نم هيلع ناك ام الإ

 .مهنيد ىلإ عجرو

 ناميإلا ةنياعم الإ كدنع هنم كجرخي الف رفكلا يف كدنع ناك نم لكو

 .كريغب ال كسفنب هنم

 يف لعفي مل وأ هل ىتفملا لعف رفاك وهف هلعاف هب رفكي ام لك ىتفأ نمو
 ملعي ملو أطخ يهو ةلأسم ىتفأ نم :هيت خيشلا لاقو .'كلذل هايتف نيح

 .«هالوتت الف» لصألا يف ()

 نوكي نأ طرش ىلع لمعي مل وأ ىوتفلا كلتب هل ىتفملا لمع لض دقف مارحب ىتفأ نم يأ )٢(

 دقو يدام بسك يف اعمط مارحلاب ءاتفإلا دمعتي وأ اهمكح لهجي ةلأسم يف يتفي نأك ادمعتم

 ضرألا ىلإ ءامسلا نم عقو نمك ناك ملع ريغب ايؤر رسف وأ ةلأسم ىتفأ نم» :ثيدحلا يف ءاج

 حيحصلا عماجلا يف بيبح نب عيترلا هجرخأ .«قحلا باصأ هتآأ ولو اهل رعق ال ارئب فداصف

 يمرادلاو دواد وبأ جرخأ دقو .ءوسلا ءاملعو كنت هللا ريغل ملعلا بلط يف ٥ باب ٣٥ مقر ثيدح

 ١٧. :ةمذقم يمرادلاو ٨ ملعلا :دواد وبأ .ايؤزلا ريسفت اركذي مل امهتأ ريغ ةغيصلا نم برقي ام



 لوالا ءزجلا يح ٢٢٤
 ٠ نح

 كلذ نم بات نإ هيلع سأب الف هل اهاتفأ نم دجي ملو كلذ دعب ملع مث كلذب

 .هنع عزنو كلذ نم بات هتأ نينيمأ دهشتسي نأ

 رشلاو ريخلا يف ٦

 ؟دوهلا ةداهشب هتءارب زوجت له ريخلا يف روهشملا نع :تلأسو

 نإو دوهشلا ةداهشب هنم ربي ال ريخلا يف روهشملا نأ :كلذ يف باوجلا

 اورثك نإو دوهشلا ةداهشب هتيالو زوجت ال رشلا يف روهشملا كلذكو .اورثك

 زوجت ريخلا يف روهشملا كلذكو .ءانمألا هيلع دهشي مل نإو هتءارب زوجتو

 لض رلا يف روهشملا ىلوت نمو .ءانمألا هيلع دهشي مل نإو هراهشإب هتيالو

 .ريخلا يف روهشملا نم أربت نم كلذكو

 ىلوتم مهيف ةعامج نم ةءاربلا يف ٧-
 ىلوتم لجر ةعامجلا يفو اهلك ةعامجلا هذه نم تئرب :لاق نمو

 لهأ مهيفو اهلك ةليبقلا نم تئرب :لاق نم كلذكو .هنم أربي هنتأاف]

 لافطألا نم /١٠/ ةءاربلا قحتسي ال نم مهيف وأ لافطألا نم ةيالولا

 .هنم أربي هتإف نيناجملاو

 وأ لجر كلذكو .هنم أربي هتإف ةريبك ىلوتم نع ىكح نم :'"!اضيأ لاقو

 اؤربو ىلوتم نع ةريبك "اوكح اذإ ةلمجلا لهأ نم كلذ نم رثكأ وأ نالجر

 لهأ نم لجر نع ةريبك ىكح اذإ ىلوتم لجر امأو .اعيمج مهنم أربي هتإف هنم

 )١( جم ناهربلاو ليلذلا :ينالجراولا رظنا ٢!، ١٦٧/٢، ١٦٨.

 ذيمالت مهو ©باتكلا يعماجل نوكت نأ لمتحي امك خسانلل «اًضيأ لاقو» نوكت نأ لمتحي )٢(

 هلا دبع يبأ هخيش نع ةيورم ةلأسملا نوكتف هسفن فتؤملل ةرابعلا نأ وأ ؤفتؤملا
 .يئاطسرفلا ركب نب دمحم

 .«ىكح» لصالا يف )٣(
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 ام ىلع هنم أزبت هتنأ تملع نإ الإ "ءيش هنم كيلع سيلف هنم ئربو ةلمجلا
 .ىلوتملا كلذ نم أربي ذئنيحف .ةءاربلا هيلع قحتسي ال

 كلذ ماكحأو لعفلا ةفص يف ملاعلا لوقب ذخألا يف ٨

 لبقو كلذ ىلع هنم أربي لعفلا اذه لعف نإ دحاو ملاع نع ذخأ نمو

 نع كلذ ذخأي مل اذإ اقأو .لعفلا كلذ لعفي هآر نم لك نم أربي هتاف هنم كلذ

 كلذب هنم أربي هتأ هاتفأف ادحاو املاع لأسف لعفلا كلذ لعفي نم ىأرف هملاع

 .هنم أربي امم '"هتأ لعفلا كلذ ىلع نينيمأ ةداهشب الإ هنم أربي الف لعفلا

 .هرذع عطقنيو هيلع ةجحلا موقت كلذبو

 لام ىلع دهش وأ لجر ةيالو وأ لجر ةءارب نم ءيش ىلع دهش نم لكو
 .هنم أربي هتإف "...هسفن ىلع رقأو هتداهش نع عجر مث مد وأ

 ةريبكلا لعاف ةباتتسا ىف ٩

 اذإ هتباتتسا يف )...زوجي له رئابكلا نم ةريبك لعف ىلوتم نع لئسو

 ىح وأ هنم ئرب يذلا بنذلا ىلإ دصقي ملو اذكه ،يبونذ نم ث :لاق

 الإ هيزجي ال هنأ :كلذ ىف باوجلا .هلعف يذلا بنذلا ىلإ ةبوتلاب دصقي

 ريغ )لوق اذه ىف ليقو .هنيبو اننيب اميف هلعف يذلا بنذلا ىلإ ةبوتلاب دصقلا

 . مكحأو ملعأ هللاو ،انركذ ام

 «ائيش» لصالا يف (١)

 .م . «نأ» لصالا يف (٦٢)

 .م .لصألا يف صقن (؟)

 .م .لصألا يف صقن ()

 :رظنا اهنم اضعب وأ لئاسملا هذه يفوشسلاو ينالجراولا نم َلك دروأ دقو «الوق» لصألا يف )٥(

 5٤٦ 5١٠٩ :تالاؤَسلا :يفولا ١٦٣/٣. ١٦٤. 00٦٦ 0١٦٧ .! جم ناهربلاو ليللا :ينالجراولا

 ١٧٢. ٢٤٢ _ ٢٤٣. ۔ . ١٧٠
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 ةعامج ىلع نيلدع ةداهش يف ۔ ٠

 مأ امهتداهش زوجت له ةعامج ىلع نينيمأ نيلجر [ةداهش] نع تلأسو
 ىلع امهتداهش زوجت مهضعب لاق :نالوق ةلأسملا هذه يف ليق دق[و] ؟ال

 لك ادصقي ىتح ةعامجلا ىلع امهتداهش زوجت ال مهضعب لاقو .ةعامجلا

 . (٢) هدحو لجر

 توملا دعب ةءاربلاو ةيالولا يف - ١

 رفكلاب نانيمأ هيلع دهش اذإ اندنع ءافولا ىلع تام حلاص لجر نعو

 ءافولا ىلع تام نم :مهضعب لاقو .هنم أربي :مهضعب لاق :اضيأ نالوق هيفف

 .ءافولا ىلع تام امدعب دوهشلا ةداهش هيف لبقت ال اندنع

 دوهشلا دهش نإو ملسم نم أربي ال نأ هل ا)مامإلا تاباوج يف ركذو

 .هسفن نع عفدي ارضاح نوكي ىتح هتءارب ىلع

 لعفلا كلذ ىلع لعافلا تامف وه ام يردي ال العف لعفي الجر ىأر نمو

 هيلع تبجو اذإ هتعارب عيض نم كلذكو .هنم أربي هنإف هنم هب أربي امم وهو

 نم كلذكو .هتءاربل هعييضت نم بوتيو هتوم دعب هنم أربي هتإف تام ىتح

 هعييضت نم بوتي هتإف تام ىتح هيلع هالوتي ام هل ىأر نم ةيالو عيض

 .هتوم دعب هالوتيو هتيالول

 .لصألا نم ةملكلا هذه تطقس )١(

 .كلذب لاق نم ىلع رثعن مل )٢(

 هل )١٧١-٧٨٧/١٩٠-٨٠٦( :ةيمتسرلا ةلولا ءافلخ يناث "متسر نب بامتولا دبع مامإلا هلعل )٣(

 :ةمئألا تاباوج تعمج دقو .ةيضايرلا راهزألا بحاص اهنم اضعب دروأ تاباوج

 ةتنورابلا ةبتكملاب هنم ةخسن دجوت دحاو رفس يف حلفأ نب دمحمو حلفأو بامتولا دبع
 ةيضايرلا راهزألا باتك يف :هتاباوج ضعبو باممولا دبع مامإلا ةمجرت رظنا .ةبرجب

 ٢٢٠. ۔-١٥١/! ينورابلا ناميلسل
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 ٦"نج ٠

 لعفلا كاذ هب غلب ام هنم أربملا ملعي ملو لعف ىلع لجر نم ًاربت لجرو

 ىلوألا هتلزنم يف نوكي هنأ :كلذ يف باوجلا .ال مأ هنم ًربيأ يردي ال وأ

 ةءاربلا هيلع قحتسي ال ام ىلع هنم أربي هّتأ هنم ملع ن اف لعفل ١ ىلع فقيو

 هئطخي الف ةءاربلا هيلع قحتسي ام ىلع هنم أربي هتأ ملع نإو هنم أربي ذئنيحف

 !)١١/ .ىلوألا هتلزنم ىف هدنع نكلو

 هنم كيلع سيلف كدنع ةلمجلا لهأ نم وأ كدنع ارفاك الجر ىلوت نمو

 .هنم أربت ذئنيحف ةريبك ىلع هالوت هتأ تملع نإ الإ ءيش

 مهنإف ةيالولا لهأ نم وأ نوملسم مهتأ ةعامج ىلع ادهش نييلوتم نعو
 .امهتداهشب نولوتي

 ةداهشلاب ةءاربلاو ةيالولا ىن ۔ ٢٢

 ائيمأ ناك اذإ تزاج مهضعب لاق :نالوق دحاو لجرب ةيالولا يف ليقو

 نقتم نيتأرماو لجر وأ نيملسم نييلوتم نيلجرب الإ مهضعب لاقو ،املسم

 .مهتداهش زوجت

 امهنم ئدابلا نم أربي هنإف هبحاص نم امهنم دحاو لك أربت نييلوتم نعو
 كنم انأو ينم تئرب :هبحاصل امهدحأ لاق نييلوتم نعو . هبحاص نم أربي الو

 .هبحاصل لوقلا اذهل لئاقلا نم اربي هنأ :كلذ يف باوجلا .ءيرب

 .هنم أربي هنإف نيملسملا نم لجر نم ئرب لجزلا اذه نأ نانيمأ دهش نإو



 لوألا زجلا .صم ٢٦٨

 فيلكتلاو مازلالاو يهلاو رمألا

 فيلكتلا ىنعم ىف - ١

 ."يهنلاو رمألا وهو هتعاطب مازلإلا وه هدابعل هللا نم فيلكتلا ىنعمو

 نم فيلكتلاو مازلإلاو يهلاو رمألاو .رومأم مزلم لكو "مزلم رومأم لكو

 ."ةيصعم الو هنم ةعاط لاقي الو هنم لدع وهو هلاعفأ نم لعف هللا

 رمألا ماسقأ يف ٢

 :نيهجو ىلع مازلالاو .'""ضيضحتو مازلإ :نيهجو ىلع هللا ةعاطب رمألاو

 .تقولا رخآ يف قتضملاو تقولا لوأ يف عشوملاف .قيضم مازلإو عشوم مازلإ

 نأ وهو رخآ اديق ءاملعلا ضعب دازو .ءاعتلا هجو ىلع ال تك ريغ لعف بلط هتأب رمألا فرغ ()
 رظنا .ديقلا اذه طارتشا مدع يملاتلا حججر دقو .ءالعتسالا ةهج ىلع بلظلا اذه نوكي

 هجوتم بلطلا اذهو لعفلا نع تفك بلط هتأب يهلا فرعو ٢٥/١. ٣٦. سملا ةعلط :ىملاتلا

 بابلا اذه نأ ظحالملاو ٦٦/١. م ن رظنا ءاعد وهف قلاخلا ىلإ ناك نإف قلاخلا ريغ ىلإ هب

 ال ةتس ليقو .ةيمالكلا ةغبصلا هيلع تبلغ نكل هقفلا لوصأو نيذلا لوصأ نيب كرتشم ثحبم

 ءاجرلاو فوخلا ،ةءاربلاو ةيالولا ،لتاللاو نملا لسرلاو هللا ةفرعم ةتس عم الإ فرعت
 .ه :ديحوتلا ةديقع :عيمج نبا 0١٤٩ تالاؤتلا :يفوتلا رظنا .يهنلاو رمألا غولبلاو فيلكتلا

 .م .فنصملا اذه يف ترركتو ةبراغملا دنع اهلامعتسا راج ةغيص يهو .«موزلم» لصألا يف )٢(

 )٣( تالاؤَسلا :يفولا رظنا ١١٧.

 يف بودنملا لوخد ةلأسم يف ءاملعلا فالتخا يملاسلا ضرع دقو .بدنلا وه ضيضحتلا )٤(

 بودنملا نأ ىلإ ابهذ يخامشلا ساتعلا ابأو فلخي نب ناميلس عيبزلا ابأ نأ تبثأف رمألا
 حتف نب سورمع امنيب .كلذ ىلع امهقفاوو (ناسحتسالا هجو ىلع هلعف بولطم يأ) هب رومأم

 نأ ملسي الك نأل يظفل نيقيرفلا نيب فالخلاو .طقف بوجولا ىلع رمألا نالمحي ينالجراولاو
 نم مهنمو بوجولاب رمألا صخ نم مهنم نكل ضيضحتلا هجو ىلع اغرش بولطم بودنملا
 ليللا :ينالجراولا رظنا .بلط بدتلاو بوجولا نم الك نأ رابتعاب بودنملا ىلع اضيأ هقلطا
 ٣٧/١. سمشلا ةعلط :يملاشلا ۔ ٥٣/١، ٥٤ فاصنإلاو لدعلا 0١ !/٥٨، :جم ناهربلاو

,
_
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 ةتضملل ليقو .اهب فلك ام ىذأ كلانه لعف اذإ هنآل مازلإ مازلإلل ليقو

 .ىصع كانه لعفي مل نإ هتآل قتضم

 .هدضب رمألا وه ءيشلا نع يهلاو .هدض نع يهلا وه ءيشلاب رمألاو

 نم هريغو عتوملا مازلإلا نم هريغ امأو .هدحو قيضملا مزاللا رمألا يف اذهو
 هني مل كلذب رمأ نم نأل هدض نع يهلا وه ءيشلاب رمأل ١ نوكي الف رمألا

 ."هكرتي نيح هيف ىصعل هكرت نع ىهن ولو هكرت نع

 ."بيغرت يأ ضيضحت ىنعمو .لفاوتلاب رمألا وهف ضيضحتلا رمأ اقأو

 كلذكو .دحأ نم ال هب رمألا قلخ :هل ليق ؟اذهب هللا رمأ ىنعم ام :لاق نإف

 نع هللا ىهن)» كلذكو .دحأ نم ال ارمأ هنيع ىف هقلخ :يأ «هللا رمأ» :هل ليق

 يأ «هللا ىهنا كلذكو .دحأ نم ال هنع يهنلا قلح :يآ «هللا ىهن» ٤) و «اذه

 .دحأ نم ال ايهن هنيع يف يهنلا قلخ

 .هيلع :لصألا يف ()

 لدي ال ءيشلاب رمألا نأ حجرو ةلأسملا هذه يف ءاملعلا نيب فالخلا يملاسلا ضرع دقل ()

 ةعلط :يملاسلا رظنا .يخامشلاو ينالجراولاو عيبرلا يبأ لوقل افالخ هض نع يهتلا ىلع

 .رصتخملا حرش يخامشلا ٨٦/١، ٨٧\ فاصنإلاو لدعلا :ينالجراولا ٥٦/١ - ٥٥٨ سملا

 رمألا نإ نيلئاقلا نيب هيف فالخلا يملاسلا ىور دقف هتضب رمأ وه له ءيشلا نع يهلا امأ

 نإ موق لاقف هضب رمأ وه له ءيشلا نع يهنلا يف اوفلتخا» :لاقف هةض نع يهن ءيشلاب

 يبأ بهذم وهو هنع يهنلاو ءيشلاب رمألا نيب اوقرفف هتضب ارمأ سيل ءيشلا نع يهنلا

 ٥٨/١(. سمشلا ةعلط :يملاشلا) «.هرصتخم يف ردبلا مالك رهاظ وهو بوقعي يبأو عيبلا

 مزاللا يف وه امنإ هضب ارمأ سيل ءيشلا نع يهتلا نأ عيبرلا يبأ صن يف حضاولاو

 .هدضب رمأ هيف يهنلا نأ حرص دقف قيضملا مزاللا امأ بودنملا يفو عتوملا

 ةعاطب تسيل وأ اهب هللا رمأي مل لفاونلا نإ لاق نم :لاق هتأ عيبرلا يبأ نع ينالجراولا ركذ ()

 اهنوك امأ تاعاطلا نم لفاوتلا نوك ىفن نم ىلع رفكلاب مكحلا هدارم نأ نيب مث .رفاك وهف

 ٥٥/١. فاصنإلاو لدعلا :ينالجراولا رظنا .هيف فلتخمف اهب ارومأم

 .م .«وأ» لصألا يف )٤(



 لرالا ءزجلا ص ٠
:: 

 .دحأ نم ال اهب رمألا قلخ :يأ ،هللا ةعاطب "رمأ :انلوق ىنعم كلذكو

 قلخ يأ هللا ةيصعم كلذكو .هتعاط وهف دحأ نم ال هب رمألا قلخ ام لكو

 .ةيصعم يهف دحأ نم ال اهنع يهنلا

 ناك ولو .هيهنو هرمأ يف دحأل لعف ال :يأ ادحأ نم ال :انلوق ىنعمو

 لك نوكي نأ كلذب بجول ريغ ال «هب رمألا قلخ» يأ «اذهب هللا رمأ» ىنعم

 بجول كلذك رمألا ناك ولو .هنع يتلا هللا قلخ ام لكو هيهن هللا هقلخ يهن

 ناطيشلا رمأ كلذكو .هقلخ هتأل هيهن هللا ةعاط نع ناطيشلا يهن نوكي نأ

 نأ حص /٢١ا دسفو اذه لطب املف .رمألا كلذ قلخ هتأل هرمأ هللا ةيصعمب

 يهنلا قلخ يأ «هللا ىهن» كلذكو .دحأ نم ال رمألا قلخ :يأ «هللا رمأ» ىنعم

 ("دحأ نم ال ايهن هنيع يف

 هتعاطو ێبتلا رمأ ىن ۔١۔٢

 هرمأ ناك هللا رمأ نع : يأ هللا ىهن هيهنلو . هللا رمأ : الت ێبنلا رمأل ليقو

 ناك هللا رمأ نعو ناك هللا يهن نع :'"[انلوق] ىنعمو .هيهن ناك هللا ىهن نعو

 يذلا وه هنع هللا ىهن يذلاو ذيتن نبتلا هب رمأ يذلا وه هب هللا رمأ يذلا :يأ

 .'ث)زيتتن هنع ىهن

 .«هللا ةعاط انانعم كلذكو» لصألا يف ()

 ةيشاح :يشحملا ١١٦٢٥ :تالاؤشسلا يفوتلا 0٧١. ٥٨. :فاصنإلاو لدعلا :ينالجراولا :رظناو (٢)

 رمأ لوخد سابتلا عفر ةدارإب «دحأ نم ال» ةرابع ةفاضإ اضيأ يفوتلا للع دقو ١٠٤ :عضولا

 ناطيشلا رمأ كلذ يف لخدل (طقق) هب رمألا قلخ انلق ول» :لاقف كلذ يف ةيصعملاب ناطيشلا
 هب رمأ هللا نأب (رمألا قلخ) ةرابع رفف ةلأسملا سفن يدازبلا دروأو .ةحفصلاو م ن «ةيصعملاب

 .هجو ٥ ةقرو قداصلا ثحبلا :يداربلا رظنا .هاوس دحأل هيف بتست الو هل لعافلا وهو هدحو

 .ةرابعلا انلدعف «اننعمو» لصألا يف )٣(

 نأل هلحم ريغ يف هللا ىلإ يبنلا رمأ ةبسن مدع نم عيبرلا يبأ زارتحا نأ ىلإ يداربلا راشأ )٤(

 قداصلا ثحبلا .هب رمأو هقلخ يذلا وه ذإ ةقيقحلا ىلع هيهنو هللا رمأ هيهنو ةلت يبنلا رمأ

 .هجو ١٥ ةقرو
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 هلا عاطأ نم لك نأل هللا ةعاط اهل لاقي اهنك هيلتلن يبنلا ةعاط كلذكو

 هلا ىهن ام نع ىهن نم لك كلذكو .هيبن ىصع هاصع نم لكو هێبن عاطأ
 هنأل هللا ةيصعم هتيصعملو ناك هللا يهن نع يأ هللا يهن هيهنل لاقي هنع

 هريغ وأ ناك ايبن هللا ةعاطب رمأ نم َلك كلذكو .هيف هاصع اميف هللا ىصع

 هلا رمأ يذلا وه [هب] رمأ يذنا ناك اذإ هللا ةعاط هتعاطلو هللا رمأ هرمأل لاقي

 هب رمأ يذلا كلذب رمأ هللا نأل هللا عاطأ هب هرمأ اميف هعاطأ نمو .هب

 .هللا ةعاطب رمأ نممم هريغو ات نبتلا

 ناطيتتلا رمأ - ٢۔٢

 ةيصعمب رمأ نم لك كلذكو .ناك هللا رمأ نع سيلبإ رمأل لاقي الو
 اقلاخ هللا ناك نإو ناك هللا رمأ نع الو هللا رمأ هرمأل لاقي ال هللا

 .رمألا كلذل

 هيهنو هللا رمأ - ٢ _ ٣

 اهيف بغرو اهفلكو اهبجوأو اهمزلأو اهضرفو هتعاطب هللا رمأ :لاقيو

 هتيصعم نع ىهنو اهب رمأ هلك اذه ىنعمو . هدابع نم اهلأسو اهيلإ اعدو

 رمألا [و] . اهنع ىهن هلك كلذ ىنعمو .. ')اهنم رذحو اهمزرحو اهنع رجزو

 عامسب كلوقك ةبطاخم ريغبو ةبطاخمب نوكي هدابعل ىلاعت هللا نم يهنلاو

 . "عامس ريغبو

 أ معز نمو .رابخألا يف خسانلا زوجي الو .ناخسانتي هيهنو هللا رمأو

 .نيبذاكلاب هاواس هتأل ميظعلا هللاب كرشأ حخسني هللا نم ربخلا

 .م .«اهرذح» لصألا يف ()

 ١٢٥. تالاؤشلا :يفوتلا رظناو )٢(



 لوالا ءزجل .يمكج. ٢٢ ألا ءزحلا

 ر

 لعفلا عم رمألا 6[انلوق] ىنعمو .انباحصأ لوق يف )لعفلا عم رمألاو
 ."هكرت وأ هب رمأ ام لعف امإ

- ٣ 

(( 

(٢) 

(٣) 

(٤) 

(٥) 

 برزقتلاو دصقلاو ةدارإلاو ةعاطتسالا ىف

 .هريغ ةعاطتسا ريغ لعف لك ةعاطتساو ."لعفلا عم ةعاطتسالاو

 مدع دعب دجو ام وهو ةعاطتسالا عم دجوي ّضَرَع لعفلاو ٥٥. نيذلا لوصأ :نيروغبت رظناو

 .١ه نيروغبت ةيشاح :يبعصملا ٢٤٦. تالاؤتلا :يفوتلا ٢٥‘ عضولا :ينوانجلا :رظنا

 .«انانعم» لصألا يف

 ١٢٥. :تالاؤَسلا :يفولا رظنا

 يهو .«ةفآلا بئاوش نم اهتمالسو حراوجلا ةحص يه» اهرهشأ تافيرعت ةع ةعاطتسالل
 تتمؤُملا تكصحُمْلا عم نآ الول مكنم عطَتني مل نمو » ىلاعت لاق :لاملا ةعاطتسا :ماسقأ
 لوق يف امك ليبشلا ةعاطتساو ٢٥[، :ءاستلا] ... تتمؤُمْلا مكينَيَتَت ني مكتنمِتأ تكنتم امت نق

 :ةيقلخلا ةعاطتسالاو ٩١[ :نارمع لآ] « اليس هليك عاطتسا نم تيلا جح ياتلا لَع رقيو » ىلاعت

 ىلع ردقي ال يأ ناريطلا ناسنإلا عيطتسي ال وأ اذكو اذك لمح لمجلا عيطتسي لاقي امك

 ةلا :رزخ وبأ :ةعاطتسالا فيرعت يف اًّضيأ رظناو ٥١ نيدلا لوصأ :نيروغبت رظنا .هتقلخ

 فيرعت يتالتلا ورمع ققدو ٦١. :نيروغبت ةيشاح :يبعصملا 6٥١ 6٥٢ :نيفلاخملا عيمج ىلع

 زييمتلل كلذو حراوجلاو تالآلاو لوقعلا ةمالس نع ةببسملا ةردقلا اهتأ نيبف ةعاطتسالا

 اذهب اهيبش امميرعت يجيإلا دروأو ١٦١. نيتملا ةبخن :يتالتلا رظنا .اهتاذ حراوجلا نيبو اهنيب

 رظنا .«تافآلا نع ةينبلا ةمالس وه» زاجيإلا ىهتنم يف هتآ ريغ رمتعملا نب رشب ىلإ هبسن

 . 0١٥٠ ١٥١. فقاوملا :يجياإلا

 لبق يه ةلزتعملا لاقف ؟هدعب مأ لعفلا لبق ىه له ةعاطتسالا يف نومّلكتملا فلتخاو

 ةيضابإلا لاقو .ال مأ لعفلا لاح ةيقاب يه له مهنيب اهيف اوفلتخا مهنكل هنع ةقباس لعفلا

 لولعملا عم ةلعلاو ةلع اهتأل هقرافت ال هل ةمزالم هدعب الو هلبق ال لعفلا عم اهتإ ةرعاشألاو

 تايضتقمو برعلا مالكو نآرقلا نم كلذ ىلع اوجتحاو .هئاهتناب ةيهتنم هدوجوب ةدوجوم

 ربأ 0١٦١ نيتملا ةبخن :يتالتلا ٥٢ ٥٥. نيلا لوصأ :نيروغبت دنع ةلدألا هذه رظنا .لقعلا

 يريبعجلا ٥٤٧٠/١ نيبلاطلا جهنم :يصقشلا ٥٠، 0٥٤ نيفلاخملا عيمج ىلع ةلا :رزخ

 ١٥١/١} ١٥٦٢. فقاوملا :ىجيإلا }ةحورطألا

 ١٦١. :نيتملا ةبخن :ىتالتلا ٥٢. :نيلا لوصأ نيروغبت :رظناو
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 دوصقملا عم دصقلاو .اهب بزقتملا عم برقتلاو .دارملا عم ةدارإلاو

 لك ةدارإ ةدارإلا كلذكو .هريغ ىلإ دصقلا ريغ لعف لك ىلإ دصقلاو .هيلإ

 دصقلاو .هريغب برقتلا ريغ لعف لكب برقتلا كلذكو .هريغ ةدارإ ريغ لعف

 .هب برقتملا ريغ برقتلا كلذكو .دارملا ريغ ةدارإلا كلذكو .دوصقملا ريغ

 .بلقلا ريغ يه يتلا حراوجلا لعف يف هلك

 بزقتلاو دارملا '""يه ةدارإلاو دوصقملا وه دصقلاف بلقلا لعف ىف امأف

 بزقتلاو دوصقملاو دصقلاو دارملاو ةدارإلا ةهج نم الإ هب برقتملا وه

 .هب برقتملاو

 عم اهتأ انمعز يتلا ةدارإلاو . ةضيرف همزلي ام عيمجب هللا ىلإ برقتلاو

 :نيهجو ىلع اندنع ةدارإلا نأ كلذو .يتمتلا ةدارإ ال مزعلا ةدارإ يه دارملا

 ةلع يهو اهعم لعفلاو الإ نوكت ال مزعلا ةدارإف .ينمتلا ةدارإو مزعلا ةدارإ

 .هل ةلعب تسيل اهنأل دارملا نوكي الو نوكت يمتلا ةدارإو .دارملل

 يهتلاو رمألا نيب ٤

 نع يهنلا كلذكو .اهريغب رمألا ريغ هللا ةعاط نم ةلصخ لكب رمألاو

 نم ةلصخب رمألا ناك ول هتأل /١٣/ اهاوس نع يهنلا ريغ ةيصعم لك

 ةلصخ يف هللا عاطأ اذإ نوكي نأ كلذب بجول اهريغب رمآلا وه ةعاطلا

 ناكل ادحاو اهلك هللا ةيصعم نع يهنلا ناك ول كلذكو .اهريغ يف هعاطأ

 نأ لاحمو دارملل ةلع ةدارإلا نأل كلذو ةيضابإلا دنع هدعب الو هلبق ال دارملا عم ةدارإلا ()

 ىلع ةلا :رزخ وبأ رظنا .دارملا لبق ةدارإلا نإ نيلئاقلا ةلزتعملل اًمالخ لولعملا ةلعلا قرافت

 ٥٥. :نيفلاخملا عيمج

 ٥٥. :نيدلا لوصأ :نيروغبت رظنا ()

 «وه» لصالا يف )٢(

 ٥٥. :نيفلاخملا عيمج ىلع ةلا :رزخ وبأ :نيمسقلا نيذه ىلإ ةدارإلا ميسقت يف رظنا ()



 لرألا ءزجلا .ر ٢٢٤

 ء

 نم لكو .هريغ نع هاهن عيش نع هاهن نم لكو ."دحاو هنع يهنملا

 هيصعيو ءيش يف هعيطي هتآ اندوجو يفو .هريغ يف هاصع بنذ يف هاصع

 .هريغ يف

 ءيشلا نع تفكلا ناك ولو .هريغ نع تكلا ريغ ءيشلا نع تكلا كلذكو

 لعف ابنذ لعف اذإو بونذلا عيمج نع تفك بنذ نع تك اذإ كلذب بجول

 تكلا نأ !نيبي ام بنذ نود بنذ نع هك أ اندوجو يفو .بونذلا عيمج

 ."اهنع فوفكلا رياغتل تارياغتم اهنع تافوفكملاو .رياغتم بونذلا نع

 تناك يتلا ةيصعملا ةلع يهنلاو .ةعاط اهب تناك يتلا ةعاظلل ةلع رمألاو

 سيل ام لطبو .ةعاط هب رمأ ام لكو .ةيصعم هنع هللا ىهن ام لكف .ةيصعم اهب

 رمألاو .ةيصعم نوكي نأ هنع يهنمب سيل ام لطبو .ةعاط نوكي نأ هب رومأمب

 .اهريغو اهفالخو ةيصعملا دض ةعاطلا كلذكو .رمألا دض يهلاو .يهنلا ض

 فيلكتلا ةلع ىف ۔ ٥

 فيلكتلا ةلع نأ كلذ يف باوجلا ؟ىه ام فيلكتلا ةلع نع تلأسو

 .حوجحمو مزلم وهف حيحص لقع هل نم لكف )&.. .سيل يذَا حيحضلا لقعلا

 الو . يهن الو رمأ همزلي الو جوجحم الو فلكمب ا : سيلف هل لقع ال نمو

 ظحي نأ هتمكح نم نوكي ال امك .هل لقع ال نم فلكي نأ هتمكح نم نوكي

 .م .دحاو اهنع» لصألا يف ()

 .«...تنيب ام بنذ نع تكي ملو بنذ نع تفكي نأ اندوجو يفو» بيكرتلا لصأ (٢)

 يف نادصق لعافلا نم نوكي الو ةدارإلاو دصقلا نع نوكي لعفلا امتأ ملعا :رزخ وبأ لاق )٣(

 تكلا كلذ عم ءاجف لعفلا نع تفكلا ىلإ دصق اذإف .دحاو دصق هيف نوكي امتإ دحاو لاح

 نوكيف ةدارإو دصقب همدقت ببس نع اببسم فوفكلا نم تكلا كلذ عماج ام نوكيو .ادحاو

 ٧١. :نيفلاخملا عيمج ىلع ةزلا :رزخ وبأ .«همدقت ببس نع ابتسم رخآلاو اببس امهدحأ
 .م .لصالا يف صقن )٤(



 ٢٢٥ هو . ةنوزخملا فحتلا باتك
..+ 

 هل متشلاو هلهج حيبي نأ ةمكحلا نم سيل هتآل لقع هل نم نع فيلكتلا

 هيلع ةيرفلاو هل متشلا حيبي نأ زاج ولو هتفرعم لمتحي نمل هتێبوبرل راكنإلاو

 هب بيذكتلاو همتشب رمأي نمو .هب رمأو كلذ ىلإ اعدل هتێيبوبرل راكنإلاو

 الإ ةمكحلا نم سيل هتإ انلق كلذ لبق نمو .ميكحب سيلف "هيلع ءارتفالاو
 .هل لقع ال نم نع فيلكتلا ظحيو "حيحص لقع هل نم لك فتكي نأ

 نسحو ريدقتلا نسح :لقف ؟لقاع لقاعلا نأ ىلع ليللا ام لئاقلا لاق نإف

 ليللاو .لافغإلل هكرتو فاصنإلل هذخأ ملاع ملاعلا نأ ىلع ليللاو .لعفلا

 .فاصنإلل هكرتو لافغإلل هذخأ لهاج لهاجلا نأ ىلع

 نمف .بهاذملا نسح هيلع ليللاو بلقلا يف هتإ لقعلا يف ليقو

 نمو .جوجحم مزلم لقاع هتأ انيضق هبهاذم تنسحو هلاعفأ تحص هانيأر

 رمأ ال هنأو جوجحم ريغ هنآ انيضق هلاعفأ تطلتخاو هبهاذم تءاس هانيأر

 .يهن الو هيلع

 يف باوجلا هنايبو هحرش دارأف ؟هانعم ام :بهاذملا نسح نع لأس نإو

 نشخ :اضيأ ليقو .باستكالا لعف وه بهاذملا نسح يف ليق هتأ :كلذ

 اهرهاظب رومألا نطاب ىلع لالدتساو اهعضوم يف ءايشألا "عضو بهاذملا
 .هل لقع ال نممم اذه نوكي الو ىضم امب اهنم يتأي ام ىلعو

 .م .«سيلو» لصألا يف ()

 .هللا ىلع بجاو ال نأ ساسأ ىلع ائيش هدابع هللا فلكي ال نأ زاوج ىلإ ةرعاشألا بهذ (؟)

 ىلع بجاو ال نأب ةرعاشألاك نولوقي مهتإف ةيضابإلا امأو ١٤٩. نيدلا لوصأ :يدادغبلا رظنا

 للع دقو لقع هل ناك نم فيلكت كرتي ال هتمكح ىضتقمب هللا نأ ىلع نوزكري مهتأ ريغ هلل

 رظنا .ةيهلإلا ةمكحلا ىنعم ريسفت باب نم وه لب هلل اًمازلإ اذه سيلو “فلؤملا كلذ

 .ةحورطألا :يريبعجلا

 .«عاضيإ» لصالا يف )٢(

 .«الو» لصالا يف (٤)



 لرال اءزجلا ٦ 7٩

 .هل
 ت ,

 ىلع ليللاو . بلقلا يف نكمتم وهو . ماسجأل ١ نم مسج لقعلاو

 نوكي الو .هلعف نم لعف /١٤/ كلذو اهل هظفحو ءايشألل هزييمت هتّينامسج

 .لاعفألا اهنم تلاحتسا ضارعألا نأل امسج الإ قلخ نم لعاف

 ىلاعت هللا لاعفأ يف ۔ ٦

 نأ :كلذ يف باوجلا ؟'"تناك هجو »يأ ىلع هللا لاعفأ نع لأس نإو

 هلك لدعلا سيلو .لدع هلك لضفلاو .لضفو لدع نيهجو ىلع اهلك هللا لاعفأ

 الو .ناسحإ لضف لك كلذكو .لدع ناسحإ لكو .ناسحإ لدع لكو .الضف

 ضارمألاب هالتبا نم نأل لعف ام َلك يف لضفت هيف نسحأ ام لك نوكي
 هلك كلذ يف لاقي اهلك ضارمألا عيمجو ىمعلاو فوخلاو رقفلاو ماقسألاو

 ام لك يف لدع :ىنعم ىلع لعف ام عيمجب هلعف يف نسحأ هنأو هلعف يف لدع

 لاقيو .كلذ يف ئسي ملو هلعف يف نسحأ ءيش لعف يف لدع نم نأل ،لعف

 نأ زوجي الو .هيلع لضفتي مل :اهلك راضملاو ماقسألاو ضارمألاب هالتبا نمل
 .ةءاسإلا مهوت هيلإ نسحي مل ةظفل نأل هيلإ نسحي مل الو هيلع لدعي مل لاقي

 لدعو .هنيد ىلع مهاوقو مهققوو مهدتسو مهناعأ ذإ هئايلوأ ىلع لضفت دقو

 .هنيد ىلع مهوقي ملو مهدشري ملو مهدتسي ملو مهقتوي مل ذإ هئادعأ ىلع
 هدابع نم ءاشي نم هيتؤي هقلخ ضعبل صاخ هلضفو .قلخلا عيمجل ماع هلدعف

 نسحأف مهروصو مهقلخ نسحأ ذإ مهيلع لضفتو .مهاهنو مهرمأو مهقلخ ذإ

 هكاسمإ نوكيو .هلضف كسمي نأ هل هدابع ىلع هب لضفت ام لكو "...مهروص

 هيتؤي هلضفو .مهيلع لضفتي نأ هيلع دابعلل سيل هتأل هنم الدع مهنع هلضفل

 .ا"مهنم ءاشي نم نع هكسميو هدابع نم ءاشي نم

 .م .«مكح» لصالا يف )١(
 .م .«اهيلع تناكه لصالا يف )٢(

 .م .لصالا يف صقن )٣(

 .اهظافلأب انايحأو اهتارابعب يناعملا سفن دروأ دقف ٢٤٨ :تالاؤتلا :يفوتلا رظناو )٤(



 ا ! ٢٢٧ 2 ةنوزخملا فحتلا باتك

 ءازجلا رادو لمعلا راد نيب ٧

 ةرخآلا لعجيو ءازجلا راد ايندلا هللا لعجي نأ زوجي له لاقف لأس نإف

 مهؤازج نوكيو ءازجلا دعب لمعلا نوكيو لمعلا لبق ءازجلا نوكيف لمع راد
 لمع راد اينذلا لعج هللا نأ :كلذ يف باوجلا ؟يضقني ال مهلمعو ايضقنم

 مهلمع لعجو ءاقبلاب اهيلع مكحو ءازج راد ةرخآلا لعجو ءانفلا اهيلع ىرجأ
 .هانتم الو ضقنم ريغ امئاد ةرخآلا يف مهءازج لعجو ايضقنم اينآلا يف

 .")هلدعو هللا ةمكح نم هلك كلذو

 ىلع اباوث مهل لعجي ملو مهاهنيو هللا مهرمأي نأ زوجي له لئاق لاق نإف

 هدابع رمأ هللا نأ :كلذ يف باوجلا ؟اباقع هتيصعم ىلع مهل لعجي ملو هتعاط

 بجوأو هتيصعم نع مهاهنو "باوث ههبشي ال اباوث اهيلع بجوأو هتعاطب

 ىف ركذو .هلدعو هتمكح نم هلك كلذو ."”باقع ههبشي ال اباقع اهيلع

 يف "هب مهبغري اباوث هتعاط ىلع بجوي الأ ةمكحلا نم سيل هتأ باتكلا

 لوقلا زيوجت ةيضق ىلإ تفتلي ملو هللا هراتخا اميف ةمكحلا هجو نايبب لغتشا هتأ ظحالي )١(
 لبي نأ ردقي له لاق نإف» :لاقف اذهب اهيبش الاؤس دروأ دقف نيروغبت امأ .هعنم وأ كلذب

 امل لاؤسلا اذه ةلاحتسا ىلإ راشأ حراشلا نكل تابثإلاب باجأ مث «؟ةرخآلا ناكم اينآلا

 ىلاعت هيلع هاركتسالا لوخد وأ هملع فالخ ىلع ءايشألل عوقوو دعولل فلخ نم هيضتقي

 ضرع دقف ينالجراولا اقأو ١٤٩. :تالاهجلا حرش :رامع وبأ رظنا .اريبك اولع كلذ نع هللا

 فيلكتلا ماود زاوج وهو ةلأسملا هذه نم مسق اهنم ىلاعت هللا ىلع تازئاجلا نم ةلمج

 ةلأسملا الإ ةمكحلا لطبي ءيش هيف سيلو هل ةلاحتسا ال لقعلا يف غئاس هلك اذه » :لاقف
 عنمو ٦١/١. فاصنإلاو لدعلا :ينالجراولا «ةبوقع الو ةبوثم ال مهفلكي نأ وهو ىلوالا

 لافطأ نإ نيلئاقلل هتشقانم دنع كلذو فيلكت راد ةرخآلا نوكت نأ شيتفطا دمحما

 5٧٠٤/١ بركلا فشك :شێيفطا رظنا .اهماحتقاب نورمؤي ران ةمايقلا موي مهل دقوت نيكرشملا

 ٤٠١. صلاخلا بهذلا

 .«اباوث» لصألا ىف )٢(

 .«اباقع» لصألا يف (٣)

 .«اهب» لصألا يف (؛)



 لرالا ءزجلا ص ٢٨
 تم

 ةمكح نم نأل هتيصعم نع هب نورجزني اباقع هتيصعم ىلعو هب اوريأ ام لمع

 مهرمأ ولو .ْبَتَتْجُت فيك هتيصعملو ىتؤُئ فيك هتعاطل لعجي نأ ميكحلا
 هجو الف هتيصعم ىلع اباقع الو هتعاط ىلع اباوث مهل لعجي ملو مهاهنو

 كرت يف هيلع باقع الو اهب لمعلا ىلع هل باوث ال ذإ هتعاط يف عيطم ةعاطل

 ةعاط يف هب نوبغري مهل باوث ال ذإ هتيصعم بانتجال هجو ال كلذكو .هتعاط
 .()مكحأو ملعأ هللاو هتيصعم نع هب نورجزني باقع الو هللا

 يف باوجلا ؟فيلكتلا هللا همزلأ فيك ةلي مدآ انيبأ نع لئاس لئس نإف

 نم هريغك سيل ايهنم ارومأم امملكم احيحص اغلاب هللا هقلخ فين مدآ نأ :كلذ

 ام هفلكف لقعلا /١}ه/ نم ءازجأ هيف بكر مث هللا هقلخ اضيأ هيف ليقو .هتيرذ

 لباق ام هفلك لقعلا نم ازج هيف بكر املكف .فيلكتلا نم ءزجلا كلذ لباق

 .ةلهمب اًضيأ هيف ليق دقو .اعم لقعلا مامت عم فيلكتلا مامت ءاجف .ءزجلا كلذ

 ."مكحأو ملعأ هللاو

 فصوي مل كلذ لعف نم هيلإ بهذ ام اللعم هللا ىلع كلذ زيوجتب لوقلا ىري ال هتأ ظحالي )١(

 بهذي اضيأ ينالجراولا أ قبس اميف انيب دقو .اريبك اولع كلذ نع هللا ىلاعت .ميكح هتاب
 .يأرلا سفن ىلإ

 لاق مث اغارذ نوتس هلوطو مدآ قلخ لاق هتأ ةنيت يبنلا نع ةريره يبأ نع يراخبلا ىور )٢(

 مالشسلا» :لاقف كتيرذ ةيحت اهتإف هب كنوتحي ام عمتساف ةكئالملا كئلوأ ىلع ملسف بهذا

 :للا لوق باب ءايبنألا باتك .هللا ةمحرو هودازف «هللا ةمحرو كيلع مالتلا» :اولاقف «مكيلع

 اوحبقت ال» ثيدح رامع وبأ رتفو .4ةَميلَع ِضزَألآ يف لاَج إ ةبتكملل كير لاق ذيو »
 ىلإ ةقلع ىلإ ةفطن نم هلقني ملو اغلاب هقلخ هللا نأب «هتروص ىلع مدآ قلخ هللا نإف هوجولا

 ٣٩٨/١. زجوملا رامع وبأ رظنا كلذ ريغ ىلإ ةيلوفط نمو ةغضم

  



 ٢٩ 9 ةنوزتخمل ا فحتلا باتك

 اعىر-لالاا ..نامنإاا

 ريسفتلاو ةلمجلا [ يقا

    

 ةلمحلا ماسقأ - ١

 ةلمجو ديحوتلا ريغو ديحوتلا تمظتنا ةلمج ناتلمج ةلمجلا نأ ملعأ

 ديحوتلا ريغو ديحوتلا تمظتنا يتلا ةلمجلا امأف .ريغ ال ديحوتلا تمظتنا

 ءاج ام نأو هلوسرو هدبع ادمحم نأو هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال لوقن
 ىتلا ةلمجلا يهو ديحوتلا ريغو ديحوتلا تمظتنا يتلا ةلمجلا هذهف .قح هب

 :هلوق ريغ ال ديحوتلا تمظتنا يتلا ةلمجلاو ."ةلي هللا لوسر اهيلإ وعدي

 ٦١[. :ىروتلا] 4 ل -ت 7 گ نل ط

 نيلا ةلمج نأ :كلذ يف باوجلا ؟يه ام نيذلا ةلمج نع لأس نإف

 .هلل دارفإلا ريسفتو هلل دارفإلا ديحوتلا ةلمجو هب هللا رمأ ام عيمج

 ديحوتلا ةلمج ريسفت امأو .ةلي هللا لوسر اهيلإ اعد يتلا ديحوتلا ةلمج لهج

 ."هلهج عسي ال ام اهنمو هلهج عسي ام اهنمف

 دودحملا ريغو دودحملا ىف ۔٢

 امأ كلذ يف باوجلا ؟دودحم ريغ ما وه دودحمأ ديحوتلا نع لأس نإف

 .دودحم ريغف هريسقت يف امأو دودحمف هتلمج ىف

 .ةلا لوسر ادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش يه ةت لوسرلا اهيلإ وعدي ناك يتلا ةلمجلا ()
 امدنع كلذو مهنم اطايتحا نوملسملا اهداز دقف «هللا دنع نم َقح هب ءاج ام أو» ةرابع امأو

 طقف نييمألا ىلإ هللا لوسر ادمحم نإ (دوهيلا نم لجر وهو) يناهبصألا ىسيع وبأ لاق

 ١، 0٢ / ١١. جم ناهربلاو ليلذلا :ينالجراولا رظنا .لدبتت ال انتعيرش نأل انيلإ لوسر سيلو

 .«هلهج عسي ال امو عسي ام» :يباب يف هلصف ام رظنا ()



 لوالا زجلا ےہ" ٠

: 

 أ كلذ يف باوجلا ؟دودحم ريغ مأ وه دودحمأ نيذلا نع لأس نإف

 ةالصلا لثم هنم دودحملا امأف .دودحمب سيل ام هنمو دودحم هنم نيلا

 امأو .كلذ هابشأو تيبلا جحو ناضمر مايصو ثالثو نانثاو عبرأ اهنأ

 بونذلا نم ةمادنلاو نيدلاولا ربو ءاجلاو فوخلا هبش هنم دودحملا ريغ

 .ةدودحمب تسيل يتلا ضئارفلا نم كلذ هابشأو

 يف دودحملا ريغ وأ دودحملا ريغ يف دودحملا لخدي له لاق نإف

 لاق نإف دودحملا يف لخدي دودحملا ريغ نأ كلذ يف باوجلا ؟دودحملا

 يذلا دودحملا يف لخدي وهف دودحم ريغ فوخلا نإ لقف ؟كلذ فيك

 ."فوخلا اهيف لخدي يتلا تادودحملا نم كلذ هابشأو ةالصلا وه

 ؟دودحم ريغ مأ وه دودحمأ ةعاط نم هدابع هللا فك ام لك لاق نإف

 .دودحمب سيل ام مهفلكو دودحم وه ام مهفلك هل ليق

 اذإ هنوقيطي فيكو دودحمب سيل ام مهفلكي نأ زوجي فيك لاق نإف

 دودحمب سيل ام هدابع فتك هللا نأ كلذ يف باوجلا ؟هل ح ال ام مهفلك

 نأو هوجريو هوفاخي نأ مهفنك هنكلو .هل تح ال ام ح غولب مهفلكي ملو

 هلك كلذ لعجو .مهيصاعم نم ىضم ام ىلع مدتلا مهفلكو مهءابآ اوزبي

 مهئاجرو مهفوخل نأ هللا ملعو .مهل احالص كلذ يف نأل دودحم ريغ

 هغولب دنع اوقحتساو هوغلب اذإ ادح مهبونذ ىلع مهمدنو مهءابآ مهزبو

 مهعلطي ملو .مهبونذ ىلع نيمدانو مهئابآب نترابو نيجارو نيفئاخ مسا

 .مهل احالص كلذ مهلهج يف نأل حلا كلذ ىلع

 .دودحملا ريغب دودحملا ةلص دروأو ةركفلا سفن ركذ دقف 0٦٥ :تالاؤسلا :يفولا رظناو )١(
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 ريسفتلاو ةلمحلا نيب _ ٣

 .ناعم [ىلع] تلمتشا اهتأل ليق ؟ةلمج ةلمجلل ليق ميل ليق نإف

 .'[هيلع] ةلمجلا تلمتشا امل حرش هنآل ريسفت ريسفتلل ليقو

 ؟ريسفتلا ريغ ةلمجلا مأ ريسفتلا يهأ ةلمجلا نع ينربخأ لاق نإف

 .ريسفتلاو ةلمجلا ةهج نم ريسفتلا ريغ ةلمجلا نأ /١٦/ كلذ يف باوجلا

 ةعاط كلذ لكو دحاو ريسفتلاو ةلمجلاف ةعاظلاو نيذلا ةهج نم اقأو

 .مالسإو نيدو

 يف باوجلا ،اهيلع داز وأ ةلمجلا دح نع رصق نمع لئاس لأس نإف

 صقن نم وأ ةلي هللا لوسر اهيلإ وعدي يتلا ةلمجلا ىلع داز نم نأ :كلذ

 .هريسفنتب ناميإ ديحوتلا ةلمجب ناميإلاو .نالاض اعيمج امهف اهنم
 .هريسفتب رفك هتلمجب رفكلا كلذكو .هتلمجب ناميإ هريسفتب ناميإلاو

 .هتلمجب رفك هريسفتب رفكلاو

 نوكي وأ ريسفتلا هدنع سيل نمل ديحوتلا ةلمج حصت له :لاق نإف
 ال ريسفتلا نأ :كلذ يف باوجلا ؟ةلمجلا هدنع نكت مل نم دنع ريسفتلا

 مل نم دنع ةلمجلا نوكتو .ديحوتلا ةلمج هدنع نكت مل نم دنع نوكي

 هدنع نكي مل نمل ديحوتلا ةلمج حصت الو .ريسفتلا ضعب هدنع نكي

 عسي ال ام هدنع نكي مل نم دنع ديحوتلا ةلمج حصت الو .ريسفتلا ضعب

 ةلمج يف لخاد ديحوتلا ةلمج ريسفتو .ديحوتلا ةلمج ريسفت نم هلهج
 .ديحوتلا ريسفت يف ةلخاد ديحوتلا ةلمج لاقي الو ديحوتلا

 .بيكرتلا ميقتسيل «ىلع» انفضأ ()

 .بيكرتلا ميقتسيل «هيلع» انفضأ )٢!(
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 ه ٥
7 . 

 نێبملاو لمجملا يف ٤

 نأ :كلذ يف باوجلا ؟ارشفم هب رمأ وأ المجم نيلاب هللا رمأ :لاق نإف

 هب رمأو لمجم ةلي ێبنلا هب رمأو .ارشفم هب رمأو المجم نيذلاب رمأ هللا

 7 :١٩[ :ةرقبلا] « 1 اوقتاو « المجم هب هللا رمأ يذلا عضوملاف .ارشفم

 هب هللا رمأ يذلا عضوملاو ٣٦[. :ءاستلا] 4 هللأ اوذمحعآو % و ٢٢[ :نارمع لآ] 4 هللآ

 هب رمأ امم كلذ هابشأو ٤٢[ :ةرقبلا] 4 دوكلا ااو ًةْوَلَصلآا اوُميِقَاَ » ارشفم

 .المجم هب رمأ يذَا وه ارشفم هب رمأ يذَاو .ا رسف

 عيرشتلا رداصم يف ۔ ٥

 ليزنتلا :هجوأ ةثالث ىلع لقف ؟نيدلا هيلع ءاج "ااهَجَو مك :لاق نإف

 نيملسملا يأرو ةنسلاو ليزنتلا ركنأ نمو ."نيملسملا يأرو ةنتلاو

 .رفاك وهف

 ةئش] :نيبرض ىلع :لقف ؟ةئشسلا هيلع تناك اهجو مك :لاق نإف

 اهب ذخألا ةضيرف ريغ يف ةنشسو ،ةئيطخ اهكرتو يده اهب ذخألا ؤ[ةبجاو

 ليقو .تناك يحو نع يأ يحو ةنسلل لاقيو .'ةئيطخب سيل اهكرتو ةليضف

 .صاخو ماعو خوسنمو خسانو هباشتمو مكحم فلن يبنلا ةس يف اضيأ

 .م .«هجو» لصألا يف )١(

 نيذلا نأ ىلع ةلالدلل كلذو نيلا لامك وأ نيذلا يراجمب ةثالتلا لوصألا هذه تيمس )٢(

 نبا رظنا .يأرلاو ةئشسلاو باتكلا :ةثالقلا لوصألا هذه دحأ ىلإ عوجرلاب لمكيو تبثي

 ٩٦. :عضولا ةيشاح :يشحملا 5٤ :ديحوتلا ةديقع :عيمج

 .م .«هجود لصالا يف ()

 .هانفضأ ام يضتقي قايسلاو مالك لصألا نم طقس )٤(
 )٥( ديحوتلا ةديقع حرش :شيفطا :رظناو ١٧١.
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 ًائثلا..ذاا تاللا

 (١ىسومل هلا مالك يف سانلا فالتخا [يفا
    

 مالكلا عوقو ةفيك يف ١

 امك تاوهلو نيتفشو ناسلب هللا هملك :هللاب لهجلا لهأو هيبشتلا لهأ لاق

 .ازيبك اًؤلع كلذ نم هب هوفصو اممع هللا ىلاعت ،"نيێتمدآلا مالك نم لقعي

 :'‘هنع قلخلا تافصو هللا نع هيبشتلا ىفن نمو كلذ يف )قحلا لهأ لاقو

 دنعو .ةديفملا ةبكرملا ةلمجلا وه نيتوحتلا دنعو ةديفملا تاوصألا وه ةغللا يف مالكلا ()

 يذنا ركفلا وه يسنتلا مالكلاو ظافلأب هنع رتعي يذلا سفتلاب مئاقلا لوقلا وه نيملكتملا

 ىلاعت هللا ىلإ بسني يذَلا مالكلا امأ 0١٠٣ ١٠٤( داشرإلا :ينيوجلا رظنا) سفتلا يف رودي

 .لاوقأ نم فلؤملا هركذ ام ىلع هيف فلتخا دقف

 ةلبانحلا لاقو هتاذب نيمئاقو نيثداح تاوصأو فورح نم فَؤم هللا مالك نإ ةيماركلا لاق ()

 مهفورحو دابعلا تاوصأ نع ةفلتخم هفورحو هتاوصأ نأ ريغ نيتقشو ناسلب ملكتم هللا نإ

 ١٢٧(. يمالسإلا نيذلا لوصأ رصان يلع دمحم 0١٤٦/٥ ىربكلا ىواتفلا :ةميمت نبا رظنا)

 اوفصو مهنأل هللاب لهجلا لهأو هيبشتلا لهأ مهتأب ةيماركلاو ةلبانحلا فلؤملا فصو دقلو

 .نيتفشو ااسل هلل اولعج مهتأ كلذ هيبشتلا مهوي امب - هداقتعا بسح ۔ هللا

 رهظم رهو «ةوعذلا لهأ»و «ةماقتسالا لهأ» مهسفنأ ىلع نوقلطي امك ةيضابإلا مهب دصقيو )٢(

 :لاثملا ليبس ىلع رظنا ءاملعلا نم ريثك ىدل دجويو بهذملاب زازتعالا رهاظم نم

 ٩٩. داشرإلا :ينيوجلا

 هتاذب نيمئاق ريغ امهنكل دارملا ىلع ةلاد تاوصأو فورح هللا مالك نإ نيلئاقلا ةلزتعملاك )٤(

 يف كلذ هقلخك ماسجألا ضعب يف مالكلا قلخ «ملكتم» ىنعمف .هريغ يف امهقلخ لب

 يلع دمحم رظنا :ةيمامإلا ةعيشلا روهمج كلذ ىلع مهقفاوو ىسوم تمتك يتلا ةرجلا

 كلذ يف ةلزتعملا اوقفاو ةيضابإلا ضعب نأ امك 0١٢٧ ١٢٨. يمالسإلا نيدلا لوصأ رصان

 :يبعصملا رظنا) ىسوم قح يف ةرجششلاك هريغ وأ ةكئالملا ةطساوب هءايبنأ ملك هللا نإ اولاقف

 سيل ام عامس ةلاحتساو يرابلاب ظفلا مايق ةلاحتسا يه مهتجحو ٧٤( نيروغبت ةيشاح

 «مهءانبأ حتذي» هلوق ح ىلع يلقعلا زاجملا ةهج نم هسفن ىلإ مالكلا هللا دنسأ دقو ظفلب

 = اذه ازع دقف شتفطا دمحما امأ ٥٥\ ٥٦. تالاهجلا حرش ىلع شاوح :رظنا .رمآ ببس هال
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 مالكلا هثادحإب هملكو .نيتمدآلا مالك نم لقعي ام ىلع ال ىسومل هللا مالك ن

 اولع لهجلا لهأ '"[هب] هفصو امع ىلاعت ‘تاوهلو نيتفشو ناسلب ال

 لاق :ليواقأ ىسومل همالك ىف اولاق هللا نع هيبشتلا "!اوفن نيذلاو .ايك
 :مهضعب لاقو ."ىسوم هعمسخف عطقملا هنع ماقف عيطقتلا هللا قلخ :مهضعب

 ضعب نأ امك ٢٦١/٥ دازلا نايمه هباتك رظنا «هنم عنام الو» :الئاق هرقأو ةلزتعملا ىلإ لوقلا

 رافظأب هحرج هنوكب ١٦٤[ :ءاستلا] 4 امييليَحتت نموم هنأ ملكَو» :ىلاعت هلوق اورشف ةلزتعملا

 هنإ فصنأو يرشخمزلا قدص :هلوقب اذه همكح دع يرشخمزلا نأ ريغ ايالبلاو نحملا
 امأ ٥٥٨٢/١ ٥٨٢ فاصنإلا :رينملا نبا ۔١/٢٨٥ فاشكلا يرشخمزلا :رظنا «ريسافتلا عدب نمل

 نم هريغو ىسوم هيبن عمسأ هللا نأ اودمأو ةيآلل نيريسفتلا نيذه اوضفر دقف ةرعاشألا

 مهدنع مالكلاف هب هللا مهصخ اممم اذهو ةطساو ريغ نم همالك نجلاو سنإلا نم نيفطصملا

 .ةقيقحلا ىلع ناك ادكؤم ناك امو ادَؤم ءاج لعفلا نأل زاجملا ىلع ال ةقيقحلا ىلع وه

 :ينيوجلا ١٠٩/١١، :ريبكلا ريسفتلا :يزارلا ١٨/٦، نآرقلا ماكحأل عماجلا :يبطرقلا رظنا

 (ةيضابإلا نم) رامع وبأ قفاو دقو ١٨/٥/٣. جم :يناعملا حور :يسولألا 0١٢٤ داشرإلا

 :راقع وبأ :رظنا) هب اولدتسا يذلا يوغتلا ليلتلا سفنب اًجتحم يأرلا اذه يف ةرعاشألا

 حرش ىلع شاوح بحاصو يشحملا نم لك كلذ يف هفلاخو ٦٦( :تالاهجلا حرش

 حرش ىلع شاوح رظنا) .ةيضابإلا هيلع امل بسانم ريغ لوقلا اذه نأ نينيبم تالاهجلا

 نأ انيبم مهقفاو نمو ةرعاشألا ليلد شقان شيفطا دمحما نأ امك 3.٥٥ ٥٦(. تالاهجلا

 ءاج ليق ولف .ازاجم وأ ةقيقح هدورو بسح ىلع مالكلا دؤي لب زاجملا عفري ال ديكوتلا

 نبا لوقب جتحاو .لوقلا زاجل «عاجشلا لجلا» هب دوصقملا نأ ىلع ةنيرقلا تلدو دسأ دسأ

 نأ وه ةيآلل هراتخا يذلا ريسفتلاو .ةينكلاب اهعفري الو زاجملا ةدارإ دعبي ديكوتلا نأ ماشه
 الو كانه نوكي نآ ريغ نم تسلا تاهجلا عيمج نم هعمس امالك ىسوم بلق يف ىقلأ هلل
 كلذ سيلو ءيش يف الو عيش نم ال هللا هقلخ ضرع مالكلا كلذو ناسل الو ةفش

 ٢٦٢. - ٠٦٢/ه٥ دازلا نايمه :شيتفطا رظنا .ىلاعت هللا ةردق يف ليحتسمب

 .«هوفصو» لصالا يف )١(

 .بيكرتلا ميقتسيل «هب» انفضأ )٢(

 .«ىفن نم كلذو» لصالا يف )٣(
 .كلذب لاق نم ىلع رثعن مل )٤(
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 هيلإ بسني الو مالكلا هنم مهوي ال يذلا ىتوملا ماسجأ نم اممسج هللا ...

 ."ىنعملا اذه ىلع هللا مالك هل ليقف ىسوم هعمسف مالكلا هنع ماقف لعف

 هميلك هامسو يحوب ءايبنأل ١ نم هريغ ملك امك يحوب هملك : مهضعب لاقو

 هايإ همالكو .دارأ فيكو ءاش فيك /٧١ا هللا هملكو صاصختسالا ىلع

 .'"نيتفشو ناسل ريغب مالكلا هثادحإب

 نيتفشو ناسلب رشبلا مالك نم لقعن ام ىلع هملك هتأ معز نمو

 هل نابأ :ىنعم ىلع هملك هتكلو .هتيبوبرل لهاجو هترل لهاج وهف تاوهلو
 ىلع هللا ميلك :ىسومل ليقف .مالك نايب لكو .نايبلا وه[و] مالكلا ىنعم

 دجاسملل ليق امك هلل اهلك حاورألا تناك نإو هريغ ملك نإو صاصختسالا
 هللا ليلخ ميهاربإ كلذكو .هلل تويبلا تناكو صاصختسالا ىلع هللا تويب

 .ةللا ءابحأ مهلك ءايبنألاو .هللا بيبح :هللا ليلخ ىنعمو .صاصختسالا ىلع

 نم هريغ ناك نإو صاصختسالا ىلع هللا ميلك :ةفق ىسومل ليق كلذكو

 .ناك هللا ةملك نم هنأل هتملك :ذلّن ىسيعل ليقو .'١[هللا هملك دق] ءايبنألا

 .نادلبلا يف حيسي هتأل حيسم ليقو

 نآرقلا قلخ يف ۔ ٢

 هللا مالك هلك اذهو .روبزلاو ليجنإلاو ةاروتلا كلذكو هللا مالك نآرقلاو

 نأ [معز نم] معز امك ال ءايشألا نم هريغ قلخ امك هقلخو هلعف نم لعفو

 .م .تفذحف ىنعملاب لصتت ال يهو .«رطضا» لصالا يف ()

 كلذ هقلخك ماسجألا ضعب يف مالكلا قلخ هللا نإ اولاق ثيح ةلزتعملا دنع لاحلا وه امك )٢(

 .ىسوم تملك يتلا ةرجشلا يف

 .فلؤملا لبق كلذب لاق نم ىلع رثعن مل ()

 .لصألا يف صقن ()
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 نولوقي امع هللا ىلاعت ةردقلاو ملعلاك اهب لزي مل هتاذ يف هل ةفص همالك

 نم قلخ هتأ هيلع لدو .ثدحلا تافصب همالك هللا فصو دقو .""اريبك اولع

 مو عمتسا الإ ثدحت مهتت نت ركذ نت َ مهينأت اًم» :ىلاعت هلوقل هقلخ

 وه قولخملا نأ امك قولخملا وه لوعجملا نأل ،ا٢ .ءايبنالا 4 َنوُجَمَلَ
 زاجل قولخمب سيل اًئدحم الوعجم نوكي نأ زاج ولف .ثدحملا لوعجملا

 نوكي نأ لطب املف .لوعجم الو ثدحمب سيل اقولخم نوكي نأ اضيأ

 سيل الوعجم ائدحم نوكي نأ اضيأ لطب ثدحم الو لوعجمب سيل اقولخم

 هَتلَأ اي » :اضيأ لاقو .دحاو قلخلاو ثدحلاو لعجلا ىنعمو . .قولخمب

 ءائولخم الإ نوكي ال لزنملاو ،لوزتلاب هفصوف [:فسويل هاَييَرَع انرق
 الإ نوكي ال ناذآلاب عومسملاو اقولخم الإ نوكي ال يبرعلاو ،[يبرعلاب]و

 يف باهتلاو ءانفلا هيلع ىرجأو ددعلاو رييغتلا هللا هفصو دقو .اقولخم

 :هلوقو ٨٦[ :ءارسإلا] « كيلإ ايحو لاي تم دهن ذنل "[ اَتقِش] نيلَو» : :هلوق
 مه

 .باهذلاو ددعلاو رييغتلاب هفص وف ١٣[ :دومه] “4 ۔هلشم ك هلثم و روس رشعي اوتاف لق ) «
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 مأ ه تلمكتح ك تيا٤َ هنتم ه :اضيأ لاقو ١[ :ةبوتلا] ؟ نوم وُمَلَعَي موقل ت

 اهيلع ىرج اذإ ةقولخم هتايآ نأ تبثف ١[. :نارمع لآ 4 لهيلَتَتُم رح 1 ينتكذآ ١

 .ددعلاو رييغتلا

 ريغو روبزلا ريغو ليجنإلا ريغ ةاروتلا نأ ىلع اهلك ةمألا تقفتا دقو
 فورحو تايآو تادودعم روس هتأو ضعب ريغ نآرقلا ضعب نأو ناقرفلا

 هفيلأت ىلإ هقبسي ملو دحأ نم ال هأدتباو دحأ نم ال هقلخ هللا نأل هللا مالك نآرقلا يمس ()

 .سانلا نم دحأ هقبسي ملو هسفن نم هطبنتسا اميف نالف رعشو نالف مالك لاقي .دحأ هثادحإو
 ٣٦٧. تالاهجلا حرش :رامع وبأ 0٦٦ نيلا لوصأ :نيروغبت رظنا

 .«انئش» ةيآلا نم تطقس )٦٢(
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 هيف نأو ،هباشتملا ريغ هيف مكحملا نأو ،اهباشتمو امكحم هيف نأو تادودعم

 اعلاف اضاخو اماع هيف نأو خوسنملا ريغ هيف خسانلا نأو ،اخوسنمو اًخسان

 هيف نأو االوصومو 7 هيف نأو ائطابو ارهاظ هيف نأو . صاخلا ريغ هيف
. 

ُ 
ً 

- 
 هريغم نأل هقلخ تابثإ هرييغت تابثإ يفو .رييغت تابثإ هلك اذهو .ايندمو ايَكم

 /١٨/. . هريغ ريغم

 نآرقلا قلخ ركنم يف ۔٢

 .كرشم وهف لزنم الو لوعجم الو ثدحمب سيل نآرقلا نأ معز نمو

 .ێبرعب سيل لاق نمو ."كرشم ريغ رفاك وهف قولخمب سيل هتأ معز نمو
 :لاق وأ ىسوم هللا ملكي مل :لاق وأ يمجعأ :لاق وأ ،جوع وذ :لاق وأ

 لك كلذكو .هب لضيو هلئاق هب رفكي اممم هلك اذهف عومسم ريغ هيلإ هللا مالك

 يف هلل ةفص نآرقلا نأ معز نمو . اًضيأ رفكو لض ةفص هللا مالك نأ معز نم

 ههباشتم وأ هنطاب ىلع نآرقلا رهاظ لمح نمو ."قفانم لوأتم وهف هلعف

 ةيمالسإلا قرفلا فلتخم دنع ةدوجوم ةيدئاقعلا لئاسملا هذه لثم ىف فلاخملا ريفكت ةرهاظ )١(

 نأ معز نم» ٩٥ :ةنابإلا :يرعشألا :لاثملا ليبس ىلع رظنا .ةيضابإلا صئاصخ نم تسيلو

 دروأ دقف ١٥٩/٩. :رانملا ريسفت :هدبع دمحم ،(يروقلا نع ةياور) «رفك دقف قولخم نآرقلا

 ىواتفلا :ةميمت نبا .ةمايقلا موي هللا ةيؤر ىفن نم ريفكت اهاضتقم لبنح نب دمحأ نع هتياور
 ،نآرقلا قلخب لاق نمل هريفكت لبنح نب دمحأ نع اًضيأ لقن دقف 50١٥٨/٥ ١٥٩: ىربكلا

 قفتاف نآرقلا قلخ يف ةفينح ابأ تارظان فسوي وبأ لاق» ٩/١: :يودزبلا لوصأ :يودزبلا

 هنإ مث» ٢٥/٢: ريبكلا ريسفتلا :يزارلا ،ه رفاك وهف نآرقلا قلخب لاق نم تأ ىلع هيأرو ييأر

 اهادع نم ريفكت ىلع ةفئاط لك تمدقأ مرج ال ىلاعت هللا تافص يف قلخلا فالتخا رثك امل

 نيتمالسإلا تالاقم باتك ةمدقم يف ديمحلا دبع نيذلا ييحم دممحم ركذو .«فنئاوظلا نم

 «يرداقلا داقتعالا يمس باتك )١٠٤٢/٤٣٣( ةنس دادغب يف ردص هتأ (؟!7٢ ص) يرعشالل

 .رفكو قسف دقف هفلاخ نم نأو نيملسملا داقتعا اذه نأ ءاهقفلا ركذو نيواولا يف ئرق

 هللا نع سرخلا يفن ىنعمب وهو تاذ ةفص :نيهجو ىلع مالكلا نأ تالاهجلا حرش يف ءاج ()

 :رامع وبأ :رظنا .ميركلا نآرقلا قلخك ثادحإلاو قلخلا ىنعمب وهو لعف ةفصو كىلاعت



 لوالا ءزجلا ص ٢٤٨
 ٠ :.ر

 هلك اذهف خسان هنم خوسنملا وأ خوسنم هيف خسانلا نأ معز وأ همكحم ىلع

 .هلئاق هب لضي امم

 نآرقلا ءامسأ يف ٤

 هلا مالك :هل لاقي كلذكو .ةمعنو لضفو ةمحرو ىدهلا رون :نآرقلا لاقيو

 ىنعمو :لاقو .'»هب ملك لاقيو .هملعو هنايبو هناقرفو هليزنتو هيحوو هللا لوقو

 ال مالكلا قلخ يأ همالك ىنعم كلذكو .دحأ نم ال لوقلا قلخ يأ هللا لوق

 ."عبطقت هيف سيلو عومسم موهفم "عطقم هلك نآرقلا لاقيو .دحأ نم
 .وه هيف ةياكحلاو ،ا!ه{مكحم :هل لاقي كلذكو .هريغ ال وه هيف ةءارقلاو

 .)وه هيف ركذلاو روكذمو

 دنع حجازلا أ تبثأ مث فالخلا اذه يشحملا ضرع دقو 0٢٦٤ ٢٦٥. تالاهجلا حرش -=

 ربتعاو ٤١، ٤٦. عضولا ةيشاح :يشحملا رظنا .ىلاعت هلاعفأ نم لعف مالكلا نأ وه ةيضابإلا

 أ نومعزي نيذلا لوق نم بورهلا نوديري امتإ تاذ ةفص مالكلا نودعي ال نيذلا رامع وبا
 ٣٦٥. :تالاهجلا حرش :رامع وبأ :رظنا .ثدحم الو قولخمب سيل نآرقلا

 )١( :ءاتلا 4اممييكت توم هآ ممَلَكَو» :لاق امك هريغ ملك هانعمف ملك اتأو» :رامع وبأ لاق ٦٤¡
 تالاهجلا حرش ٣٦٣. ىلع زوجيو سرخأب سيل ىنعمب «ملكتي» لامعتسا رامع وبأ زوجو

 قاحسإ نب نوحلفو ليغنز نب ديعس حون وبأ فلتخاو .متكتمو مّتكم لزألا يف هلل

 لزالا يف ركنأف «ملكتيس» اهانعم نأ ىلإ بهذ حون ابأ نأ كلذ «ملكتم» ىنعم يف يسوتلا
 تالاهجلا حرش :رامع وبأ رظنا .راكنإلا دشأ كلذ نوحلف هيلع 0٣٢٦٣ ٣٦٤.

 .م .«عوطقم» لصالا يف )٢(

 ره عيطقتلاو .موهفملا عومسملا عطقملا اذه وه نآرقلا نأ نيبف نيروغبت هذيملت كلذ رشف )٢(

 ءاش اذإ دبعلا نأل انم لاعفأ كلذ لكو فورحلا فيلأتو تاوهللاو نيتفّشلاو ناسللا كيرحت

 ٦٢. :نيتلا لوصأ :نيروغبت رظنا .مالكلا نع تك ءاش اذإو ملكت

 .م .«يكحم» بجوتسي قايسلا )٤(

 .نآرقلا يه نآرقلا ةءارق نأ اوتبثأو يكحملاو ةياكحلا نيب قيرفتلا ةلأسم ةيضابإلا ةر دقل )٥(

 ٨٠، 0٨١ ١١٨. تالاؤَسلا :يفولا رظنا



 ٢٤٩ هو ةنوزخملا فحتلا باتك
 ي

 قطنأ :لاقي امنإ كلذ يف باوجلا ؟نآرقلاب "قطن هللا لاقي له :لئسو

 لاقيو .هتوص الو هقطن :لاقي الو .هربخو هيحوو همالك :لاقيو .ءيش لك

 لمتحي كمالك هل ليق ؟ال مأ ىري له نآرقلا نع لأس نإف .")انم توص

 .الف ةنولملا ماسجألا ةيؤر ىلع رصبلاب كردي هتأ ديرت تنك نإ :نيهجو

 :نآرقلل لاقيو .معنف ملع هتأ ىنعم ىلع «ىري» كلوقب ديرت تنك نإو

 مولعم ملعلا اوتوأ نيذلا رودص يف [وه]و ،[هل] نيلاتلا نم عومسم

 .بوتكم ظوفحملا حوللا يف وهو .بوتكم فحاصملا يفو ظوفحمو

 ةيمسجلاو ضرعلا نيب نآرقلا ۔ ٥

 ضرع نآرقلا نأ كلذ يف باوجلا ؟مسج مأ ضرعأ نآرقلا نع لأس نإف

 قرشملاب هدجن "!اتأ مسجب سيل ضرع هتآ ىلع ليللاو .")ضارعألا نم
 قرشملاب نكي مل ماسجألا نم امسج ناك ولف .ةدحاو ةلاح يف برغملاو
 هريغ يف نوكلا نم هعنمي دحاو ناكم يف مسجلا نوك نألل ةلاح يف برغملاو

 .اهلك نكامألا نم

 .«قطنأ» لصألا ىف )١(

 (٢) تالاؤتلا :يفوتلا :رظناو ٨٠. ٨١.

 ليلذلا :ينالجراولا 1٦٢ نيلا لوصأ :نيروغبت ٢٦٩\ تالاهجلا حرش :راممع وبأ :رظناو )٢(

 هتأ كلذ مسج نآرقلا نأ ىلإ اوبهذ رامكنلا نأ نيروغبت مالك نم مهفي امو ٦٨/١. ناهربلاو

 عطقملا مالكلا وه اولاق نإ» :هلوقب مهل الداجم هتاذ نآرقلا موهفم نم اقلطنم مهشقان

 مسج هتأل مهلعفب سيل مهظفلو دابعلا لوق وه يذَا مالكلا نأ تبث دقف موهفملا عومسملا
 توصو لوق وه يذلا موهفملا عومسملا مالكلا ريغ وه اولاق نإو .امسج لعفي ال مسجلاو

 ٦٦. نيدلا لوصأ :نيروغبت .«؟نذإ وه ام انوربخيلف انم

 .«اتأل» لصألا يف )٤(

 .«نوكي ال» لصألا يف (ه)



  

 لوالا ءزجلا ص ٠٠
 ٠ "ت

 رضكلاو ناميإلا يف === فالتخا [يقا]

 رفكلاو ناميإلا يف -

 هلك ناميإلا :ةئجرملا تلاقف .رفكلاو ناميإلا يف ساتلا فلتخا

 :مهضعب لاق .مهنيب اميف كلذ يف اوفلتخاو .("كرش ه هلك رفكلاو '"ديحوت

 ."رارقإلا نود ةفرعملا وه :مهضعب لاقو .)ةفرعملا نود رارقإلا وه ناميإلا

 'ةفرعمو رارقإ [وه] :مهضعب لاقو

(١) 

(٦) 

(٦ 

 اوناك مهتأل ةئجرملا ةعامج تيمس لوألا ىنعملابو ءاجرلا ءاطعإ وأ ريخأتلا وه ءاجرإلا

 نم هنوك نم اينتلا يف مكحب هيلع ىضقي الف ةمايقلا ىلإ ةريبكلا بحاص مكح نورتؤي
 رظنا ءافلخلا نم اعبار هودعي مل ذإ ايلع مهئاجرإل كلذب اومس ليقو راتلا لهأ وأ ةنجلا لهأ
 ٢٨. :عضولا :ينواتجلا 0١٨٦/١ لحنلاو للملا :يناتسرهتلا

 أ امهنيب قرفلاو .كرشلا هتضو ثدحملا تافص نع ههيزنتو ميدقلا هللا دارفإ وه ديحوتلا

 ديحوتلل باوقلا بوجو وهف رفكلاو ديحوتلا نيب قرفلا امأ .ةاواسم كرشلاو دارفإ ديحوتلا
 ربأ ٤ :ديحوتلا لئاسم :يئاظسرفلا ٦ عضولا :ينوانجلا .رفكلا ىلع باقعلا بوجوو

 ٨. :عضولا ةيشاح يشحملا ٣٥. ١٣٧ 0١٣٨ ٢٣٨ تالاهجلا حرش ٢٦٦/١، زجوملا :رامع

 ديحوت هلك ناميإلا نأ معز نم ريفكتب نيدنو ٤٥: تانايدلا باتك يف يخامم تلا رماع لوقي
 كرش اهلك هتيصعمو ديحوت اهلك هللا ةعاط نإ :لاق نم ىلع مكح كلذك .كرش هلك رفكلاو
 نمل رفكلا امنإو ديحوت اهنك هللا ةعاط تإ لاق نمل رفك ال نأ نيبف يتالتلا كلذ يف هفلاخو

 ٤٥. :تانايدلا ىلع ةيشاح :يتالتلا رظنا .كرش اهلك هللا ةيصعم لاق

 .يناتسجسلا مارك نب دمحمو يقشمتلا ناليغ كلذب لئاقلا

 نم ينيوجلاو يزارلاو ةعيشلا نم يسوطلا بهذم وهو يرعشألا يلوق دحأ وه لوقلا اذه
 لضفلا نب نيسحلاو يدنوازلا نبا ىلإ اضيأ بسنو .ةيديرتاملا مامإ يديرتاملاو ةرعاشألا

 .ناوفص نب مهجو يلبنحلا

 هبو هيلوق دحأ يف يرعشألا نسحلا وبأو بالك نب ديعس نب هللا دبعو ةفينح وبأ كلذب لاق
 .ةيمامإلا رثكأ لاق



 ٢٥١ 2 . ةنوزخملا فحتلا باتك
 هزم

 كرشلاو ديحوت ناميإ لكو .لمعو لوق هنك ناميإلا :ةيرفصلا تلاقو
 هلك ناميإلا نأ ءدبلا يف ةئجرملاو مه اوقفتاو ."كرش كلذ نم "ءيشب

 رارقإلا ناميإلا :ةئجرملا تلاقف .هتافصو هيناعم يف كلذ دعب اوفلتخاو ديحوت

 ناميإب سيل[ف] ضئارفلا نم هب هللا رمأ امم كلذ ريغ اشأو .هب ةفرعملاو هللاب

 .هتعاط نم هب هللا رمأ ام َلك ناميإلا :ةيرفصلا تلاقو .مالسإ الو نيد الو

 .كرشو رفك كلذ نم ءيشل كرتلاو /١٩/، ديحوت ناميإ لكو

 ىتأ نمف .لمعو لوق نم هب هللا رمأ ام عيمج ناميإلا :"ةلزتعملا تلاقو

 .رفاك الو 6نمؤمب سيل هللا ةدع لاض قساف وهف لمعلا عيضو لوقلاب

 .م .«ءيشل» لصألا يف ()

 .ةلأسملا هذه يف اريثك ةقرازألاو ةيرفصلا ةيضابإلا شقان ()

 يأ «لاب نمآ نالف» انلوقك قيدصتلا دافأ ءابلاب يع اذإ ناميإلا نأ ىلع ةلزتعملا تقفتا (؟)

 اوفلتخا مهنأ ريغ رخآ ىنعم ىلإ يوغللا هلولدم نم لوقنم وهف كلذ ىوس اميفو .هب قدص
 ليذهلا يبأو لصاو لوق وهو اهلك تاعاطلا لعف وه :لاوقأ ةثالث ىلع ىنعملا كلذ يف

 ام لك بانتجا وهو .مشاه يبأو يلع يبأ لوق وهو طقف تابجاولا لعف وهو .راتجلا دبعو

 عتض نم ال نيريخألا نيلوقلا نيب قرف ال نأ ظحالملاو .ماظتلا لوق وهو ديعولا هيف ءاج

 ريسفتلا :يزازلا :رظنا ةلزتعملا عيمج دنع ناميإلا مسا قحتسي ال امرحم بكترا وأ ابجاو
 0٦٢ ٦٤. ريبكلا

 سيل ةخسن يف يأ «خن» :اهقوفو «نمؤمب» شماهلا يف نكل «قفانمب» سيل لصألا يف )٤(

 .حيحتلا وهو «نمؤمب»

 يف وه لب ةلزتعملا دنع ارفاك الو اًئمؤم ىمسي ال ادمع ةريبك بكترا وأ ةضيرف عيض نم )٥(

 :ينالجراولا :لاثملا ليبس ىلع رظنا كلذ يف ةيضابإلا مهشقان دقو .نيتلزنملا نيب ةلزنم

 هذه يف ةلزتعملاو ةيضابإلا نيب فالتخالا نأ ةقيقحلاو 0١ ٢. ٤٦. جم ناهربلاو ليللا

 اينلا يف ةريبكلا بكترم ىلع نيدحوملا ماكحأ ءارجإب نولوقي اعيمج مهتأل يظفل ةلأسملا

 وأ) رفكلاو ناميإلا نيب ةلزنملا اوركنأ نإو ةيضابإلاو .ةرخآلا يف رانلا يف هدولخبو

 قفانملا ذإ ناميإلاو كرشلا نيب ةلزنم قافتلا اومس مهنم ةلزتعملا نإف (كرشلاو ديحوتلا

 .ةمعن رفك رفاك وه لب نمؤمب سيلو كرشمب سيل (لامعألل عيضملا وهو) ةنايخ قافن

 = :يخاممشلا 0ا٥ 0٢٤ عضولا :ينوانجلا رظنا .كرشلاو ناميإلا يتلزنم نيب هتأ كلذ ىنعمو
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 .لمعو لوق نم هب هللا رمأ ام عيمج هلك ناميإلا :')ةيوشحلا تلاقو

(٢) 

 .لمعو لوق نم هب هللا رمأ ام لك ناميإلا :اهفانصأب اهلك ةيضابإلا تلاقو

 وهو "كرشم الو ملسمب سيل قفانم رفاك وهف لمعلا عيضو لوقلاب ىتأ نمف
 .باوصلاو لدعلا

(١) 

٢) ِ 

(٣) 

 ىلع ةيشاح :يبعصملا 0٦٧ 0٦٩ تانايلا حرشو ١٥٥ نيتملا ةبخن :يتالتلا ٤٤. ٤٥. تانايذلا

 ةيشاح :يشحملا ٢٠٣، 0٦٠٤ تالاؤتلا :يفولا 0٢٦ نيروغبت ةيشاح ٣٨ ٤٢. تانايلا

 ٨٢. ٨٢٣. عضولا

 يشحملا حرص دقو .عفنت ال يتلا ةدايزلا يشاوحلا نم :ةرعاشألا ةيوشحلاب دصقي

 نم سيل «ةيوشحلا» ظفلو ٥٥ :عضولا ةيشاح هباتك رظنا ةتوشحلاب ةيرعشألا هتيمستب
 ذإ ةيمالسإلا قرفلا فلتخم دنع فورعم حلطصم وه امتإو بسحف ةيضابإلا قالطإ

 ٨}١ :داشرإلا :ينيوجلا :لاثملا ليبس ىلع رظنا اهفلاخ نم ىلع كلذ قلطت ةقرف لك

 :رظنا) ةتوشحلاب ةلبانحلا نم اضعب ىمس امك .ةيوشحلاب رهاظلا لهأ ىمس دقف
 ١٧٧ ١١٨( ص ١ ج 0١٢٩٩ ،بيلا ميظعلا دبع د حت ،هقفلا لوصأ يف ناهربلا :ينيوجلا

 .ققحملل ١١٧ ص ١ قيلعت رظناو

 اهضرف تاعاطلا عيمج هتأب ناميإلا اوفرع ثيدحلا باحصأ نم اريثك نأ يدادغبلا ركذ

 يف دولخلاو رفكلا نم هبحاص جرخي مسق :ةثالث اماسقأ ناميإلا اولعج مهتأ ريغ اهلفنو

 لمشيو قسفلا مسا لاوزو ةلادعلا بجوي مسق .كلذ ىلإ امو هلسرو هللا ةفرعم لمشيو راتتلا

 ضئارفلا ءادأ لمشيو نيقباسلا نم هبحاص نوك بجوي مسق .رئابكلا بانتجاو ضئارفلا ءادأ

 ناميإلا نإ اولاق نيذلا نمو ٢٤٩ نيدلا لوصأ :يدادغبلا رظنا .اهلك بونذلا كرتو لفاوتلاو

 ينث :ةفز يبنلا لوق باب ناميإلا باتك :حيحصلا عماجلا ،يراخبلا :لمعو لوقو داقتعا

 رفعج ٧٧، ٧٨. ناميإلا ،ةميمت نبا ١٩١/٣. لصفلا ،يرهاقلا مزح نبا .سمخ ىلع مالسإلا

 ٦١. :يمالسإلا نيذلا لوصأ :رصان يلع دمحم :رظنا قداصلا

 مالسإلا دعاوق :يلاطيجلا ٥٩ ٦١ :رزخ يبأ ةلاسر :رزخ وبأ :لاثملا ليبس ىلع رظنا

 نيبلاطلا جهنم :يصقشلا ١٨٣. تالاؤشلا :يفوتلا ٨. ديحوتلا ةديقع :ينوانجلا ٠٠١.

 ٦٩. :تانايلا حرش :يتالتلا ٣٣٠. قراشملا :يملاشلا ٦٦١.



 ةنو زخمل ا فحتلا ب اتك

- ٢ 

 ا ٢٥٢
 مالسإلاو نيلاو ناميإلا يف
 ةلعل اناميإ ناميإلا ناكو .دحاو مهانعم مالسإلاو "نيلاو ناميإلاو

 '"[نيلا] ناكو .اهب رمألا ةلعل ةعاط ةعاڵّتلا تناكو . '"هيلع باوتلا بوجو

 مالستساو هلل عوضخ هنأل املسإ ‘[مالسإلا] ناكو . هيلع ىزاجي هتأل انيد

 ."مازلإلا ةلعل ةضيرف ناكو .هب برقتلا ةلعل ةدابع ناكو .هرمأل

 وه ناميإلا نأ :كلذ يف باوجلا ؟ناميإو ناميإلا نيب قرفلا ام :لاق نإف

 عيمجب ءافولا وه نيلاو .مالسإلا ةلعل ةدابع كلذكو نيلا عيمجب هلل ءافولا

 رظنا .لذلا مكحلا ،باسحلا ،ءازجلا {ةداعلا .ةعاطلا :اهنم ةغللا يف ناعم ةدع نيآلل (١)

 راعشأو ثيداحأو تايآب يناعملا هذه نم ىنعم لكل لتم دقف ١٧/١٦ عضولا :ينواتجلا

 ضئارف عيمجب ءافولا وهف ةيضابإلا دنع يعرشلا هموهفم امأ ١٧٦١. تالاؤتلا :يفوتلا رظناو

 هناكرأف .دعاوقو ناكرأ هلو ٢٠٥( تالاؤّسلا :يفولا رظنا) هللا مراحم عيمج نع تفكلاو هلل

 ليصفت رظنا .عرولاو ةينلاو لمعلاو ملعلا هدعاوقو ضيوفتلاو لكوتلاو اضرلاو مالستسالا
 ةديقع :ينوانجلا 0٢٢٤ تالاهجلا حرش :رامع وبأ 0١١٢٢/١ مالسإلا دعاوق :يلاطيجلا :كلذ

 0١٩٧ 0١٩٨ تالاؤتلا :يفولا س٢٢ ۔٦/٩٢ دابعلا لاعفأ نيبي :يئاطسرفلا 6٥ ةسوفن

 نيذلا دعاوق ىلعو «مالسإلا ناكرأ» ىلع قلطي دقو ٩٠ - ٩٦. عضولا ةيشاح :يشحملا

 امهفلاخ دقو ٢١ ةكرابملا ةديقعلا حرش :يتاللا ٤، :عيمج نبا ةديقع رظنا .«مالسإلا دعاوف»

 ديحوتلا يهو روهشملا وه امك ةسمخ اهتأ ىلإ بهذف مالسإلا دعاوقب قلعتي اميف يفوتلا
 ١٩٧. تالاؤشلا :يفولا رظنا .جحلاو موصلاو ةاكزلاو ةالصلاو

 نب سورمع ٢٥٠، ٦٥١{ 5١٧٨ تالاؤتلا :يفولا ٧٥\ رزخ يبأ ةلاسر :رزخ ابأ :كلذك رظنا

 ةلفانلا نأ ليلدب هب رمألل اناميإ ناميإلا نوك سورمع ىفن دقو ٨ :ةيفاصلا ةنونيذلا :حتف

 ٧٧١. :تالاهجلا حرش :رامع وبأ :رظناو .ناميإلا نم يهو ارمأ سيل

 .[نيلا] ةملك تطقس

 . [مالسإلا] ةملك تطقس

 ةعاطلاو ناميإلاو مالسإلاو ديحوتلا نيب هتنراقم دنع يناعملا هذه لثم ىلإ يفولا ريشي

 ىنعمب اناميإ ديحوتلا ناكو .عوضخلا وهو كرتشم ىنعمب امالساإ ديحوتلا ناكو» :لوقيف
 اضرف ديحوتلا ناكو .رمألا وهو هريغ ىنعمب ةعاط ديحوتلا ناكو .باوتلا ةنراقم وهو هريغ

 ٦٥١. :تالاؤشلا . «مازلإلا وهو هريغ ىنعمب



 لوال ا ءزجلا ص ٢٥٤
 :: ه ٦

 لكل لاقيو .نيذلا لاصخ نم ةلصخ '”[وهف] «ناميإ» امأو .هب هللا رمأ ام

 مالسإلا الو ناميإلا اهل لاقي الو نيدو مالسإو ناميإ هللا ةعاط نم ةلصخ
 مالسإلاو نيلاو ناميإلاو .نيذلا عيمجب ءافولل مسا كلذ نأل نيلا الو

 "ىه ىدهلاو ناسحإلاو حالصلاو ىوقتلاو زبلا كلذكو .هللا نيد ءامسأ

 .هللا نيد ءامسأ

 هللا نيد لهأ ءامسأ يف ٣

 دتهمو نسحمو قتمو حلاصو ابو نمؤمو ملسم هللا نيد لهأ ءامسأو

 .حالصلاو نيلا لهأ ءامسأ نم كلذ هابشأو

 نيد نم اوجرخو ،©قسقلاو لالضلاو رفكلا نم اوجرخ :نيملسملل لاقيو

 يف اولخدف ناطيشلا ةلمو ناطيشلل ةدابع نمو ناطيشلا ةعاط نمو ناطيشلا
 هلا نيد لهأ مهو .هتعيرشو هللا نيد يفو هللا ةدابع يفو هللا ةلم يفو هللا ةعاط

 نمؤمو ابو ملسم نم هللا نيد لهأ ءامسأ عيمج يف اولخدو . هتلمو هتعاطو

 .رفاكو لاضو قساف نم ناطيشلا نيد لهأ ءامسأ عيمج نم اوجرخو .حلاصو

 مهماكحأو ناطيشلا نيد لهأ ءامسأ يف ۔ ٤

 نيد لهأ ءامسأو .لالضلاو قسفلاو رفكلا ناطيشلا نيد ءامسأو

 .قفانمو كرشم يف اوفلتخاو .'"”كلذ هابشأو قسافو لاضو رفاك ناطيشلا

 لهأ ءامسأ نم امهتأ قفانمو كرشم يف هني خيشلا نع انظفح يف يذناو
 .هلا نم ةمذملا هيلع عقت مسا لك ناطيشلا نيد لهأ ءامسأ نأل ناطيشلا نيد

 .بيكرتلا ميقتسيل [وهف] انفضأ )١(

 .م .«وه» لصالا يف )٢(
 ‘تالاؤسلا باتك ،يفوشلا رظنا روجفلاو لالضلاو قسفلا نم لكل ةيعرشلا تافيرعتلا نع )٣٢(

.١١٧٨-١٧١٩ 



 ةن زخمل ا فحتلا باتك
 ٣٥٥ م. و

 "ص

 ارفاكو اقساف مذ امك هباتك يف امهقذ دق نامومذم نامسا قفانمو كرشمو

 .مكحأو ملعأ هللاو .الاضو

 رفكلا لاصخ نمو ناطيشلا نيد لاصخ نم ناتلصخ قافنلاو كرشلاو

 ةعاط عيمجو هللا ءامسأ عيمج نم اوجرخ :نيكرشملل لاقيو .لالضلاو قسفلاو
 ناطيشلا ةعاط يفو ناطيشلا نيد ءامسأ يف اولخدو هتدابعو هللا ةلمو هللا نيدو هلل

 يف اولخد مهل :لاقي الو .هتلمو /٢٠/ ناطيشلا ةدابع يفو ناطيشلا نيد يفو

 عيمج يف الو ناطيشلا نيد لهأ ءامسأ عيمج يف الو ناطيشلا نيد ءامسأ عيمج

 نيد لهأ ءامسأ نم «اقفانم» نأل ناطيشلا نيد عيمج يف الو ناطيشلا ةعاط

 يف مهانلخدأل ناطيشلا نيد لهأ عيمج يف اولخد مهتأ اومعز ولف .ناطيشلا

 اولخد مهنأ انمعز ول كلذكو .ناطيشلا نيد لهأ ءامسأ نم «اقفانم» نأل «قفانم»

 نمو ناطيشلا ةعاط نم مهأل قافنلا يف مهانلخدأل ناطيشلا ةعاط عيمج يف

 ءامسأ عيمج يف اولخد مهتأ "لوقلا كلذ َلبَق انيبأ كلذ لتق نمو .ناطيشلا نيد

 ."ناطيشلا نيدو ناطيشلا ةعاط عيمج يفو ناطيشلا نيد لهأ

 نم اوجرخو هللا نيد لهأ ءامسأ عيمج نم اوجرخ مهتإف نوقفانملا اقأو

 الو .كلذ ضعب مهكرتب هللا ةنم نمو هللا ةدابع نمو هللا نيد نمو هللا ةعاط

 ضعب مهعم نأل هتلمو هتدابعو هتمذو هللا ةعاط عيمج نم اوجرخ مهل لاقي

 نم مهانجرخأل [كلذ] عيمج نم اوجرخ مهتأ انمعز ول اتأل هلك كلذ

 هتلمو هتعاط نم اوجرخ مهنكل .هتدابعو هنيدو هللا ةعاط نم هتأل ديحوتلا

 ال ام هنيدو هتدابعو هللا ةعاط نم مهعمو كلذ ضعب مهكرتب هتدابعو هنيدو

 ءامسأ ةلملا نم مهعنم امب نوقحتسي الو نيدباع الو نيعئاط مسا نوقحتسي

 .م . «لوقلا نم» لصالا يف (١)

 :تالاؤسلا هباتك رظنا مهل لاقي ال امو نيكرشملل لاقي اميف تارابعلا سفن يفوتلا لقن ()

.٧٢. ٢٧٤ 



 لرألا ءزجلا ےصہ ٢٥٠٦

 "ايف ةلملا ماكحأ مهيلع :"ماكحأ يف ةلملا لهأ عم مهو . مهباوثو اهلهأ

 ) 'ءارجإو مهعم جحلاو مهعم ه ةالصلاو حئابذلا لكأو ةثراوملاو ةحكانملا

 "“هصقنأ ام الإ :لُقَف مهل بجي ناك ام صقني الو .مهنيبو اننيب قوقحلا

 مرحو مهنع هللا هافن يذلا ناميإلاب مهتيمستو مهتيالو ميرحت نم باتكلا

 الو .ناطيشلا نيد يفو ناطيشلا ةعاط يف اولخد :نيقفانملل لاقيو .انيلع كلذ

 عيمج يف اولخد لاقي الو .ناطيشلا ةلم ىفو ناطيشلا ةدابع اولخد لاقي

 لاقي الو .ناطيشلا نيد لهأ ءامسأ نم «اكرشم» نأل ناطيشلا نيد لهأ ءامسأ

 نم كرشلا نأل ناطيشلا ةعاط عيمج يف الو ناطيشلا نيد عيمج يف اولخد

 .هتدابعو هنيدو ناطيشلا ةعاط

 ىوقتو زربو نيدو مالسإو ناميإو ةعاط اهل لاقي هللا ةعاط نم ةلصخ لكو

 .هتعاطو هتدابعو هللا نيد نم اًضيأ لفاوتلاو .ةدابعو ناسحإو

 نيلاو ةلملا يف ٥

 ذأ ملعا[ف] ؟ةلم اهب تناك يتنا ةلعلا امو اهانعم ام ةلملا نع تلأسو

 نومرحي مارح نمو نولحتسي لالح "نم هيلع عمتجملا نيذلا يه ةلملا

 .'ةلنملل ىنعم يف هن خيشلا باوج اذهف .اهنوضقي ركشن نمو

 عنمو نيطايش نيقفانملل لاقي نأ زوجو ةلأسملا هذه يف ابيرقت تارابعلا سفن اضيأ يفوتلا لقن ()

 ٢٤٤، ٢٤٧. تالاؤَسلا رظنا نيكرشملاب صاخ مسالا اذه نأ اربتعم سيلابأ مهيلع قلطي نأ
 م .«ماكحالا نم» لصألا يف (٢)

 م .«نم» لصألا يف )٣(

 .ىرجأ»و لصالا يف )٤(

 نكلو .«هضقن» راتخاف .«هضقنأ» لصألا نأ ىلإ شماهلا ىف راشأو ققحملا ىلع رمألا هبتشا )٥(

 .هانحلصأ كلذل باوص ىلع فتصملاو ةدئاز ةطقتلا
 م .«يف» لصالا يف )٦(

 )٧( نايبب لغتشا مث فيرعتلا سفن ركب نب دمحم هللا دبع يبأ نع عيبلا يبأ نع يفوتلا لقن =



 ٢٥٧ _ ةنوزخملا فحتلا باتك
 يم

 .نيد ناميإ لك :لاقيو .ةنم نيد َلك :لاقي الو .نيد ةلم لك :لاقيو

 نيد لك :لاقي الو .نيد ةعيرش َلك :لاقيو .ناميإ نيد لك :لاقي الو

 لك :لاقيو .ةعيرش ةلم لك :لاقيو .ةلم ةعيرش لك :لاقي الو .ةعيرش

 الو .ةعاط ةدابع لك :لاقيو .ناميإ ةعيرش لك :لاقي الو .ةعيرش ناميإ
 .)ةدابع ةعاط لك :لاقي

 مالسإلاو نيلاو ناميإلا فدارت يف ٦

 ؟دحاو ناميإلاو نيذلاو مالسإلا ىنعم تأ ىلع ليللا ام /٢١/: لاق نإف

 تريلأ دي » :كو هللا لوق دحاو مهانعم نأ ىلع ليللا نأ :كلذ يف باوجلا
 وه مالسإلاو مالسإلا وه نيذلا نأ تبثف ٦٩[. :نارمع لآ] ه لكَسإلآ هلادنع

 م مرو ى م , / ؟. ۔ وس ۔ وم س س م. ّ - ٤ِ

 هه :نارمع لآ] 4 ُهّنِم َلَبقي نلف ايد منكتسإلا َريَع غتبي نمَو » :اضيأ لاقو .نيلا

 َناكنَم رأ ط :رخآ عضوم يف لاقو .دحاو مالسإل او نيتلا ىنعم نأ حصف

 يذلاف ٥. ٦[. :تايرالا] 4٩ يملسمل ص تي َهَع اف اندو ق ح نموملا م اف

 وه نمؤملا نأ حص املف .ملسملا وه نمؤملا نأ حصف .جرخأ يذلا وه دجؤ

 نيذلاو مالسإلاو ناميإلا نأ كلذب تبثف .مالسإلا وه ناميإلا نأ حص ملسملا

 .دحاو مهانعم

 يتالتلاو ينوانجلا نم لك ضرعو ١٧٧. تالاؤشلا هباتك رظنا .ةلملل يوغللا قاقتشالا ۔

 مهسفنال موق اهعرش ةقيرطو ةعيرش َلك يه» :الاقف فلؤملا هدروأ امل اهباشم افيرعت (دواد)
 ٣٥ :ةكرابملا ةديقعلا حرش يتالتلا دواد 0١٦ عضولا :ينواتجلا «انيد اهوذختاو

 هلوقك ةيئزجلا لئاسملا نم ضعب ةفاضإ عم (اهظافلأب ابلاغو) يناعملا هذه َلك يفوتلا لقن ()

 لاقي» هلوقو «ةدابع برقت لكو بزقت ةدابع َلك» هلوقو «ناميإ مالسإ لكو مالسإ ناميإ لك»

 رظنا .«برقت ةلم لك الو ةلم برقت َلك لاقي الو برقت ةعاط لك لاقي الو ةعاط برقت لك
 نم ضخأ ةلملا أ ريخألا نيب دقو ٥٩4 عضولا ةيشاح :يشحملا ١٧٦. تالاؤلا :يفوتلا

 كلذلو اعلا نع هب ربخي ال ضاخلاو صاخلا نع ربخي ماعلاو ةلملا نم معأ نيلاو نيلا

 .ةلم نيد َلك لاقي نأ زجي ملو نيد ةلم لك لاقي نأ زاج



 .:. .يج"" لوألا ءزجلا

 هتلعو رفكلا ىف ۔ ٧

 قسفلاو رفكلاو .ةمعنلا ئلو ىلإ داسفتسالا هتلعو هلصأو رفكلا نيعو

 رفك اهل لاقي رفكلا لاصخ نم ةلصخ لكو .ناطيشلا نيد ءامسأ لالضلاو

 رئاجو ملاظو قسافو رفاك اهلعافل لاقيو ملظو روجو لالضو قسفو
7 

 هفالخ هتأل هعيمجب الإ قحتسي ال ناميإلاو ةلصخب قحتسي رفكلاو
 .كلذ فالخ هدض يف »زيجتسا ءيشلا يف زيجتسا ام لكف .هدضو

 اهئامسأو رئاغصلا يف ٨

 "لالض الو رفك اهل لاقي الو أطخو ركنمو نايصع اهل لاقي رئاغصلاو

 هلضفو هللا نمبو .هنع هللا هاهن ام هبوكر ىف ىصع نإو اًيصاع اهلعافل لاقي الو

 .يش كرت لعجو ارفك اهلك هتيصعم لعجي ملو اناميإ اهلك ةعاقلا لعج نأ
 .'_»ارفك ةعاط لك كرت لعجي ملو "اناميإ هتيصعم نم

 .م .«زاجتسا» لصالا يف )١(

 .«ارفك» لصألا يف )٢(

 .«الالض» لصالا يف (٣)

 عضب ناميإلا» ثيدحلا يف ءاج دقف .ناميإ هللا ةعاط نم ةلصخ لك نأ ىلإ راشأ نأ قبس )٤(

 نم ةبعش ءايحلاو قيرطلا نم ىذألا ةطامإ اهاندأو هللا الإ هلإ ال ةملك اهالعأ ةبعش نوعبسو

 ١ ةمدقم هج _ ١٦ ناميإ ن - ٦ ناميإ ت ١٤ ةتس د _ 5٥٧ ٥٨ ناميإ م ٢٣ ناميإ خ) «ناميإلا

 ٣٧٩/٢. 5٤١٤ ٤٤٥. مح

 ةيصعملا نم ءيش كرت نأ امبو .هيلع باوتلا بوجو ةلعل اناميإ ناك ناميإلا أ انيب نأ قبس )٥(

 .«اناميإ هتيصعم نم ءيش كرت لعجود» :هلوقب كلذ نع ربع باوتلا هيلع بترتي

 عي ال (ةعاطلا نم يهو) لفاوتلا كرات نأل ارفك هتعاط نم ةعاط لك كرت لعجي مل يأ )٦(

 .عامجإلاب ارفاك



 ه ٢٥٨٩ ةنوزخملا فحتلا باتك
 ركنملا نع يهلاو فورعملاب رمألا [يق]

 امهضرف يف ١

 ىلع ناتبجاو ناتضيرف "ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا نأ ملعا
 مثأو هبر ىصع هيلع اتبجو اذإ امهعيض نمف .مهتوقو مهتقاط ردق ىلع دابعلا

 اذإف .هللا نايصع ةدهاشم امهضرفو امهبوجو تقوو . اممهاێإ هعييضت يف

 تكلاو اهكرتب هرمأتو اهنع هاهنت نأ الإ كعسي الف دحأ نم ةيصعم تدهاش

 يف هللا ىصع دقف امهب ضرفلا عوقوو امهبوجو دعب امهعتض نمو .اهنع
 هعبض نإو لاض وهف هلعاف هب لضي اميف يهتلا عيض نم ليقو .امهايإ هعييضت
 ."انركذ ام ريغ لوق اضيأ اذه يف ليق دقو .هلثم وهف هلعاف هب لضي ال اميف

 نمف هللا دونج نم دنج ركنمل ١ نع يهتل او فورعمل اب رمأل ا : ليق دقو

 َبزَلأ ريل » :ك هللا لاقو ."هللا هلذخ امهلذخ نمو هللا هرصن امهرصن
 2 7 ه رس مس م و 4 ص م _ ٠ و ۔

 امي كلد مَيرَم نبا ىسيعو دبؤاَد ناكمل للع ليورتإ بوت نم أورَمك
 ح

 2 ي مم ۔۔ے۔ 'س ي ه س رهس ے۔ همي ِ ص و و 4 7 ےم ٥ مم مص
 شيل هولعف ركنم نع رؤوهانتتي ال اوناك ٥ ودشي اوناكو اوصع

 ام لكو ساتلا ىلإ ناسحإلاو هيلإ برقتلاو هللا ةعاط نم فرع ام َلكل عماج مسا فورعملا ()

 فورعملا فالخ وه ركنملاو «فرع» ةدام برعلا ناسل :روظنم نبا :رظنا :عرشلا هيلإ بدن
 ١٥٦. :نيتملا ةبخن :يتالتلا ورمع رظنا .قالطالا ىلع ةيصعملا وهو

 نع يهنلاو فورعملاب رمألا عييضت نأ (فَلؤملا ذيمالت دحأ وهو) ىسيع نب نيروغبت ركذ (1)
 مم اتنأ ام ًوئئكَيَنبَلأ دإ » :ىلاعت هلوقك ثيداحأو تايآب الدتسم رثابكلا نم ةريبك ركنملا
 .[ه٩:ةرتبلا) ؟كويشلا مهنمو هنل مهنعلي كهتوأ بتكنا يف ريل هكمب ام دمب نم ىدلاو تلآ
 دعب اذه ١٥١١٢. :فنصملا هباتك رظنا كلذ ىلع ةلدألا نم ةلمج يدنكلا ركب وبأ ضرعو

 .كلذب لاق نم ىلع رثعن ملف هلبق اهأ فلؤملا
 هدجن مل اننكل اًئيدح هع دق نيروغبت ناك نإو ةق لوسرلا ىلإ لوقلا اذه فلؤملا بسني مل
 ٣٨. :نيدلا لوصأ :نيروغبت رظنا .ثيدحلا ظافلأل سرهفملا مجعملا يف

٣) _ 
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 [ يفْرُمْلاي شأو] وتَمْلَا ش لخ ط :اضيأ لاقو ٧٨. ٧٩[ :ةدئاملا] 4 ترولكتت ائاَ ا م

 ٦٩[. :فارعألا] 4 تيله نع ضرعأ و

 امهبتارم يف - ٢

 الث ىلع امهبوجوو امهضرف ركنملا نع يهلاو فورعملاب رمألاو

 نوكي الو .هتيميو هعزني نأ هيلعف '”هتتامإو ركنملا عزن عاطتسا نمف :ناعم

 .هفيسب وأ هطوسب وأ همالكب امإ هعزنيو هتيمي ىتح هيف هللا ضرفل ايدؤم

 .هريغي ىتح امئاق ركنملا ماد ام مئاق هيلع !٢٢/ يهلاو رمألا بوجوو

 هريغو هنع ىهن نإف .هناسلب يهنلا هيلعف هرييغتو '"هتتامإو هعزن عطتسي مل نإف

 ام الإ هيلع هللا بجوي ملو .هللا هفلك ام ىدأ كلذ ريغ عطتسي ملو هناسلب

 فاخو مه ركنملا لهأ ىلع رييغتلاو هناسلب يهنلا عطتسي مل نإف .هعاطتسا

 مكحلا لو هللاو كلذ ريغ هيلع سيلو .هبلقي رِيغيلف برضلاو لتقلا هسفن ىلع

 .اليكنت دشأو اسأب دشأ وهو .مهيف

 امهضيقنب رمآلا مكح يف ۔ ٣

 نم هب رمأ يذلا ناك نإو .هنيد يف مثأو هللا ىصع ركنملاب رمأ نمو

 امم نايصعلا نم هب رمأ يذلا ناك نإو .لاض وهف هلعاف هب لضي امم نايصعلا

 وهف هيلع رصأو ركنملا نم ائيش َلحتسا نإو .هتر ىصع دقف هلعاف هب لضي ال
 نإو .كرشم وهف كرشلا لحتسا نإو .كرشم وهف كرشلاب رمأ نمو .هرفكل دشأ
 .قفانم وهف كرشلا نود يه يتنا رئابكلاب رمأ نإو .كرشم وهف اضيأ هيلع رصأ

 .ةيآلا نم طقس )١(

 .م .«هتدامإ» لصالا يف )٢(

 .م .«هتدامإ» لصالا يف )٣٢(
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 ارش نوكي :نيهجو ىلعف 'اهلالحتسا امأو .قافن اهيلع رارصإلا كلذكو

 امل هلالحتسا ناك نإو .كرشم وهف اصن هللا مزح ام َلحتسا نمف .اقافن نوكيو

 .كرشم ريغ قفانم وهف ليوأتلا لمتحي

 كلذكو .ديحوت ريغ ةعاط ضئارفلاب رمألاو .ديحوت ديحوتلاب رمألاو
 .ديحوت ريغ ةعاط لفاوتلاب رمألا

 لعج نمو .كلهو لض دقف اقضم عشو وأ اعشتوم قيض نم لكو
 لوق يف اضيأ كلهو لض اريغص اهنم اريبك وأ اريبك بونلا نم اريغص

 نمو .اضيأ لض هلعاف نع لالضلاو قسفلاو رفكلا ىقن نمو ."نيملسملا

 .اضيأ لض [هنم] عقاو نع كرشلا ىفن نمو .اضيأ لض هلعاف ريغل هتبثأ

 اكرش وأ ارفك اهلك هللا ةيصعم لعج نمو .اضيأ لض هلعاف ريغل هتبثأ نمو

 اديحوت اهلك هللا ةعاط لعج نم كلذكو .هلئاق هب قفاني امم "وهو لض

 ريغ رفك هلالضو .لألا لثم اضيأ لض كرش اهنم ءيشل كرلا نأ معزو

 هللا ةيصعم نم ائيش لعج وأ هل ةيصعم هللا ةعاط نم اتيش لعج نمو .كرش

 ائيش مزلي مل وأ همزلي مل ائيش مزلأ هللا نأ معز نمو .اضيأ لض هل ةعاط

 اهمرح لاق وأ لفاونلاب رمأي مل هللا نأ معز نم كلذكو .اضيأ لض همزلأ

 نم تسيل اهنأ معز وأ اباوث اهيلع بجوي مل وأ اهلحي مل وأ اهنع ىهن وأ
 .هلئاق هب لضي امم هلك اذهف ناميإلا

 بونذلا نم رئاغصلا نع يهنلاو لفاوتلاب زمألا :هلي خيشلا لاق

 .م .«اهل لالحتسالا» لصالا يف )١(

 .ةيضابإلا ءاملع دنع يأ )٢(

 .م .«وهف» لصالا يف )٢(

 ىلع فلؤملا رظن يف رمألا نأ نايب قبس دقو ضيضحتلاو بدتلا انه رمألاب دوصقملا ()
 .ةهارك يهنو ميرحت يهن :نايهن يهتلا كلذكو .ضيضحتو بدن رمأو بوجو رمأ :نيهجو



 لوالا ءزجلا ص ٢٦٢
 ٠ :نمح

 .قد فانم اهلك ت اجرختسمل ١ نع يهل ١ عفد نمو . .صنل ١ نم ١) جرختسم

 تاصوصنملا عفد نمو .قفانم اهعفد نم اهلك تاجرختسملاب رمألا كلذكو

 . نيبذاكلاب هاواسو هربخ ىف هللا بك هنأل كرشأ اهلك

 تاعالتلا ىف ۔ ٤

 .كرش هلك هللا ريغ ىلإ برقتلاو .ديحوت هتعاط عيمجب هللا ىلإ بزقتلاو

 برقت نمو .اقافن نوكيو اكرش نوكي :نيهجو ىلع هتيصعمب هللا ىلإ برقتلاو
 نمو .قفانم لوأتم رفاك وهف هلحتسا اذإ ليوأتلا هب بيصي /٢٣/ امب هللا ىلإ

 يف انغلب يذلا اذهو .هلثم كرشم وهف هلحتسا نم هب كرشي امب هللا ىلإ برقت

 '"٨باوصلاب مكحأو ملعأ هللاو .ةلأسملا هذه

 ةدابع اهنم ناطيشلا ةعاطو .هيلإ اهب برقتلا ةلعل هل ةدابع اهلك هللا ةعاطو

 لض هل ةدابع اهلك ناطيشلا ةعاط نأ معز نمف .هل ةدابعب سيل ام اهنمو هل
 نيملسملا لوق يف رفكو اضيأ

 .احيرص اصن سيلو طبنتسم يأ )١(
 ىلإ بزقتلا ىنعم نيبو راكفألا سفن دروأ دقف ٨ :ديحوتلا لئاسم :يئاطسرفلا :كلذك رظنا (؟)

 .بلقلا لعفب الإ برقتلا اذه نوكي الو هتعاطب هللا باوث دصقي نأ وهو هللا



 ٥ ٣٦٢ ةنوزخملا فحتل ا باتك

 ارتنالا   

 لهجلاو ةفرعملا [يق]

    .اانا    

 باستكالاو رارطضالا نيب لهجلاو ةفرعملا ١

 ةفرعملا نإ :لدعلا فلاخ نم لاقف .لهجلاو ةفرعملا ىف سانلا فلتخا

 دابعلا عبط هللا نأ اومعزو ."دابعلا لعفب اتسيلو اهيلع دابعلا عبط لهجلاو

 الو .ةللا ةفرعم ىلع اوعبط مهلك دابعلا نأ مهضعب معزو .هلهجو هتفرعم ىلع

 نم سيل هنأل هللاب فراع وهو الإ ايهنم ارومأم لقعلا حيحص غلاب نوكي

 هوفصو امع هللا ىلاعت .هايإ مهفرعي ملو هولهج امب دابعلا هللا رمأي نأ ةمكحلا

 ."اريبك اولع كلذ نم هب

 باستكاب ملعلا نوكي :نيهجو ىلع لهجلاو ملعلا نأ :هب لوقن يذلاو

 ام لكف .رارطضاب نوكيو باستكاب نوكي لهجلا كلذكو .رارطضاب نوكيو

 ازارطضا هملع ناك ام لكو .'""باستكا هب لهجلاف اباستكا هملع ناك

 هب ملعلاف ازارطضا هب لهجلا ناك ام لك كلذكو .رارطضا هب لهجلاف

 نودصقي دابعلاو .باستكا هب ملعلاف اباستكا هب لهجلا ناك ام لكو .رارطضا

 الف لهجلا امأو .اببسمو اببسو ادوصقمو ادصق مهدنع نوكيف ملعلا ىلإ

 يعاولا نع ابتسم مهلعف نوكيف .مهنم بابسأ نع نوكي امتإو هيلإ نودصقي

 .اهيلإ نودصقي يتلا

 .ةيرورض اهلك فراعملا نأ ىلإ بهذ يذلا ظحاجلاك ةيضابإلا ريغ نم لدعلا فلاخ نم ()

 .ةيضقلا هذه يف رابجلا دبعو يئاتجلا نم لك هشقان دقو

 :يناتسرهشلا رظنا .يريمنلا سرشأ نب ةمامث لاق هلثمبو اضيأ ظحاجلا وه لوقلا اذه بحاصو ()

 ٩١/١. لحنلاو للملا

 .«اباستكا» لصالا يف (٣)

 .«لكف» لصالا يف (٤)
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 :ح

 ةفرعملا ماسقأ يف ٢

 ساوحلا نأ :كلذ يف باوجلا ؟ةفرعملا هب لات اهجو مك :لاق نإف

 يبأ خيشلا نع يور اميف ةفرعملا هب لانت "يذلا ببشلا يه ةسمخلا
 ُملِمَف .ساوحلا هتكردأ ام هيلع لد ام امإو ساوحلا هتكردأ ام امإ 6 "حون

 "'هلك ساوحلا هتكردأ ام هيلع لد ام ملعو .رارطضا هلك شاوحلا هتكردأ ام
 .اهانركذ يتلا يناعملا هذهب الإ ملعلا نم "ءيش لاني الو .باستكا

 ةعاظلا ماسقأ يف ٣

 ةضيرف نوكت :نيهجو ىلع ةعاطلا كلتو .ةعاط هنلك هللا نيدب ملعلاو

 هلعف مزلي ام لكف .ديحوت ريغو ديحوت :نيهجو ىلع اهنم ةضيرفلاف .ةلفانو

 مزلي هملع مزلي ام لك سيلو ."هلعف مزلي ام نيح ىتح اضيأ هملع مزلي
 لهجلاف اديحوت هملع ناك ام لكو .هلعف مزلي الو كرلا ملع مزلي هتأل هلعف

 كرشي ام لك كلذكو .ديحوت هب ملعلاف هكرتب كرشي ام لكو ."كرش هب

 .«يتلا» لصألا يف ()

 .ليغنز نب حون وبأ وه )٢(
 .«اهلك» لصألا يف )٢(
 .«اًئيش» لصألا يف )٤(

 .«ةعاط هللا نيدب هلك ملعلاو» لصألا يف )٥(

 ريشلا باتك ىور دقو .اهب ملعلا نود ضئارفلاب لمعلا بجاوب لوقلا رامكنلا ىلإ بسني )٦(
 ارضح يغاوّزلا فلخي نب ديزي بوقعي ابأ هليمزو فلخي نب ناميلس عيبرلا ابأ نأ ةيضابإلا
 هظفح امع عيبرلا ابأ ديزي لأس املو .رامكلا ةلاقمب هيف ىتفأ ديزي بوقعي يبأل ملع سلجم
 .اهب لمعلا مزل اذإ بجاو ضكئارفلاب ملعلا نأب باجأ ركب نب دمحم هللا دبع يبأ هخيش نم

 ؛ينغراملا ١٧٤. ريسلا :ينايسولا :رظنا .ةيبهولا ةيضابإلا عيمج لوق وه عيبرلا يبأ باوجو

 تاقبط :ينيجرتلا ٦٥، ١٢٩. :تالاؤشلا :يفوتلا ٥٣٤. ريشلا :يخامشلا ٥٥. :قرفلا ةلاسر
 : ٤٢٨١. ينيجرتلا

 .كرشلاب كلذ نم ءيشب لهاجلا ىلع همكحو هلهج عسي ال اميف هقييضت ىلإ عجار اذهو )٧(
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 هوج" ٥

 هب رارقإلاف هركنأ اذإ هراكنإب كرشي ال ام لكو .ديحوت هب رارقإلاف هراكنإب

 .ديحوتب سيل

 هماسقأو ملعلا بوجو ىف ٤

 امأو .هكرت عسي ال اميفو هلهج عسي ال ام لك يف ةضيرف ملعلا بلطو

 اذإ مهل عساو كلذف هلعف /٢٤/ دابعلا مزلي ملو هلهج عسي امم كلذ ريغ

 ملعلا بلط» :لاق هتأ ةلي يبنلا نع يور دقو .»ساتلا نم ضعبلا هب ماق

 .'""«نيصلاب ولو ملعلا اوبلطا» :اًضيأ هنع ليقو "«ملسم لك ىلع ةضيرف
 ص ,< هبه س س

 :لاقو ٧! .ءينالا ؛ےروُمَلْنَت ال رشنكنإ رحلا لمآ اولَتَف » :كو هللا لاقو

 1٩. :رمزلال 4 َبوُمَلَعَيال بذلاو بوني يذلأ ىوتسي لك»

 رظنا .ةيافك ضرف نيذلا رومأ رئاسو .نيع ضرف وه هكرت عسي الو هلهج عسو ام لك ()
 ةيضابإلا يوريو ١٩. :ةكرابملا ةديقعلا حرش :يتالتلا دواد ٦٢٣. :نيروغبت ةيشاح :يبعصملا

 ملعا لهاجل لوقي نأ ملاعل لحي ال :وهو ديز نب رباج ةلأسمب فرعي ديز نب رباجل الوق

 الإو يلهج لثم لهجا ملاعلل لوقي نأ لهاجل لحي الو كرذع تعطق الإو يملع لثم
 رذع هللا عطق كرذع تعطق الإو يملع لثم ملعا لهاجلل ملاعلا لاق نإف .كرذع تعطق
 .لهاجلا رذع هللا عطق كرذع تعطق الإو يلهج لثم لهجا ملاعلل لهاجلا لاق نإو .ملاعلا

 0٢٥١/٣ ٢٥٢. }! جم ناهربلاو ليللا :ينالجراولا :رظنا

 انث ناميلس نب صفح انث رامع نب ماشه انثدح :هصنو ١٧ ةمدقم هجام نبا هجرخأ )٢(

 بلط» :ةي هللا لوسر لاق :لاق كلام نب سنأ نع نيريس نب دممحم نع ريطنش نب ريثك
 ةرهوجلا ريزانخلا دّلقمك هلهأ ريغ دنع ملعلا عضاوو ملسم َلك ىلع ةضيرف ملعلا
 ٢٦٢٤. مقر .. «بهذلاو ةؤلؤَڵلاو

 نع ةديبع وبأ ينثتح هلضفو هبلطو ملعلا يف ٤ باب هدنسم يف بيبح نب عيبرلا هجرخأ )٢(

 مقر ثيدح «نيصلاب ولو ملعلا اوبلطا» :لاق ةت يبلا نع كلام نب سنأ نع ديز نب رباج

 يف بلا دبع نبا هاور فيعض قيرط نم الإ ةيضابإلا ريغ دنع ثيدحلا اذه تبثي ملو ١٨

 يزوجلا نبا هعو اهريغو ةلحلا يف بيطخلاو بعشلا يف يقهيبلاو يمليلاو ملعلا عماج

 ٤٢/١. حيحصلا عماجلا حرش :يملاسلا رظنا .تاعوضوملا نم ناتح نباو



 لوألا ءزجلا ٢٦٦
 هه ۔ه>

 د 3 7/

 ةطاحإلاو "كرلا ملعلا نيع نأ :كلذ يف باوجلا ؟ملعلا نيع ام :لاق نإف

 .ملع اميف ءيش هيلع ىفخي ال نيبتسم طيحم كردم لكف .ةنابتسالاو

 .ديحوتلا نسحب هلل دارفإلا :لقف ؟ هللا ىف كتفرعم دح ام :لاق نإف

 نأ :كلذ يف باوجلا ؟ةفرعملا ليبس امو ؟ملعلا لأ ام :لئاق لاق نإف

 .ميلعتلا ةفرعملا ليبسو ديحوتلا ملعلا لأ

 لهجلا نيعو .اربخ ءيشلاب طيحت نأ ةنابتسالاو ةطاحإلاو كرلا نيعو

 لعف امهو .ملعلا لهجلا ةضو .لهجلا ملعلا دضو .اربخ ءيشلاب طيحت الأ

 .شاوحلا نم هريغ ىلإ نابسني الو بلقلا

 نيب نوزيميو اهب نوطيحي ةسداس ةشاح مهل نإ :لافطألا يف ليق دقو

 لاقي الو ءايشألا ضعب نولهجيو نيملاع مهل لاقي الو اهب نوملعيو ءايشألا
 الو .اهب نوملعي ةسداس ةساح مهل إ :ليق ،مئاهبلا كلذكو .نيلهاج مهل

 ملعي ناك نإو امملاع لقع هل سيل نم عيمجو لافطألاو مئاهبلا نم ءيشل لاقي

 ءيشب ملعلا هيلإ بسني نمم هلك فّكملاو لقاعلا ريغل لاقي كلذكو .ائيش

 نورصبيو نوعمسي :مهل لاقي كلذكو .ملاع هل لاقي الو ملعي هتأ ءايشألا نم

 هيلإ بسني ال هل لقع ال نم عيمجو .نيريصبو نيعيمس مهيلع زوجي الو

 .هنيد ةفرعم الو هللا ةفرعم نم ءيش

 ؟هل لقع ال نم هتفرعم "ىلإ هللا رطضي نأ زوجي له :لئاق لاق نإف

 ال امك هل لقع ال نم هتفرعم ىلإ هللا رطضي نأ زوجي ال هتأ كلذ يف باوجلا

 ال نم تاوصألا كرد ىلإو هل رصب ال نم ناولألا كرد ىلإ رطضي نأ زوجي
 .هل عمس

 .م .«كاردإلا» وه هلامعتسا ريثكلا حلطصملا اذهل رصاعملا فدارملا )١(

 .م .ققحملا اهتبثأو «رطضا» لعفلا فتصملا اهب ىدع دقو .«ىلع» لصالا يف )٢(



 ٢٦٧١ هه ةنوزخملا فحتلا باتك
. 

 .عسي ال ملعلا نع عوجرلا نأ ملعا[ف] .ملعلا نع عوجلا نع تلأسو

 يبأ نع يورو .ةلأسملا هذه يف '»هنهي رزخ يبأ نع خياشملا ىور اذكه

 .'"قفانم هلهاج هب قفاني اميف هملع نع عجارلا :لاق هتأ ""نالسيو دمحم
 ملعلا يف عسي ال امو ."اريبك الإ نوكي ال لهج يف عسي ال ام :خيشلا لاقو

 .اريغص نوكيو اريبك نوكي

 نأ :كلذ يف باوجلا ؟نوكس مأ امه ةكرحأ :لهجلاو ملعلا نع لأس نإف

 وأ ةكرح دابعلا لاعفأ كلذكو .نوكس وأ ةكرح نم كفنت ال اهلك بلقلا لاعفأ

 .نوكس الو ةكرح ال هب عطقملا نم امهنع موقي امو .نوكس

 لثم رزخ يبأ نع اضيأ يفولا لقن دقو .م .«هنثثؤ رزخ يبأ خياشملا نع يور» لصألا يف ()

 ١٤. تالاؤَسلا هباتك رظنا كلذ

 )٦( تالاؤتلا :يفوتلا رظنا ةلاقملا سفن يخام شلا مساقو يفوتلا نم لك هنع لقن دقو ٨١٠٤

 ٨. :ةؤلؤللا حرش :يخامشلا مساق ٢٦٩.

 .م .«قفانم وه» لصألا يف )٢(

 مل هللا نأل ساتلا ىلع ديدشتو قييضت كلذ نإف نايستلا ىنعمب ملعلا نع عوجلا ناك اذإ )٤(

 نع عوجرلا ناك اذإ امأ .ةيضقلل ينالجراولا ليلحت انضرع دقو ىسنن ال اظافح انلعجي

 ءيش ركنم ذإ ةّدرلاب هبحاص ىلع مكحي لب زوجي ال كلذف عجارتلاو راكنإلا ىنعمب ملعلا

 .ةلاحم ال ترم داقتعالا لئاسم نم هلهج عسي ال امم



 ة لوالا ءزجلا ٢٦٨
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 ةلاسزلاو ةوبتلا يف

 ةلاسزلاو ةوبنلا ةح يف ١

 ناتلاح رارطضا امهو .لسزلاو ءايبنألا تافص ةلاسلاو ةوبنلا نأ ملعا

 نمزلا يف ةنامزلاو عيطتسملا يف ةعاطتسالا لولحك لسزلاو ءايبنألا يف

 نأ دارأ نمف .امهوراتخي نأ دابعلا ىلع زاجل /٢٥/ اباستكا اتناك ول امهنأل

 [نع] مهزجع يفو .الوسر ناك الوسر نوكي نأ دارأ نمو .ايبن ناك ايبن نوكي

 اتسيل ةلاسلاو ةوبنلا نأ تبثي ام مهتدارإب السرو مهتدارإب ءايبنأ اونوكي نأ

 باوج هل خيشلا نع ركذو .لعف امهيف دابعلل سيل هللا لعف امهو .مهلاعفأب

 .باوصلاب مكحأو ملعأ هللاو .باستكا ةلاسرلاو رارطضا ةؤبنلا نأ اذه ريغ

 .0لسرلاو ءايبنألا نم باستكا كلذف ةلاسزلا غيلبتو اهلوبق اقأو

 ولتي َمَع» :كق هللا لاق دقو .ربخأ شبن :يأ ءابنإلا نم ةقتشم ةبّنلاو
 مص و ِِ

 نع :يأ ملعأ هللاو اهريسفت يف ليق دق ١. ٢[. :ابتلا] 4 ميظعلا ابنلا نع ٥

 ."ميظعلا ربخلا

 ءاملعلا نيب فالخلا ببسل اًحيضوتو انايب ةلأسملا ركب يبأ نب ءايركز ىيحي وبأ داز دقل )١(

 نم غيلبتلا ىنعم ىلعو هللا نم لاسرإلا ىنعم ىلع :نيهجو ىلع فرصتت ةلاسلا نأ تبثأف
 بهذ باستكا اهتإ لاق نمو لوألا ىنعملا ىلإ اوبهذ رارطضا ةلاسزلا اولاق نيذلاف .لسلا
 اذه ىلع رامع يبأ قيلعت يفولا ىورو .ايظفل فالخلا نوكي كلذبو .يناتلا ىنعملا ىلإ
 فالخلا داريإب ىفتكا دقف يلاطيجلا امأ .هجولا اذه يف هعمس ام نسحأ هتإ هلوقب جيرختلا

 ٢٢/١. مالسإلا دعاوق :يلاطيجلا ٨٧٨\ تالاؤشلا :يفولا :رظنا .هيف نيعم فقوم يبت نود

 يفو ٢/٢٠. نآرقلا ريسفت يف نايبلا عماج يف ة نبتلا نع ريسفتلا اذه لثم يربطلا ىور )٢(

 ريونت .فيرشلا ميركلا ميظعلا نآرقلا ربخ نع ميظعلا اتلا نَع» ٤٩٨ :سابع نبا ريسفت
 .ت .د (ةيملعلا بتكلا راد) توريب ط ساتع نبا ريسفت نم سايقملا



 ةنوزخملا فحتلا باتك

 ةظقيلاو موتلا نيب مانملا ةنس يف مهيتأت :ةوبنلا يف اضيأ ليق دقو
 ال هللا دنع نم هتأ هيف نوكشي الو هللا دنع نم هتأ كلذ [نم] نوققحتيف

 .")هريغ نم

 دقو .هريغ ىلإ ةلاسرلاب لسزأ يذلا لوسلاو .مهلا وأ ئتن يذنا يبنلاو

 لكو .مكحأو ملعأ هللاو .'"ءايبنألا داسجأ يف نوكت ةمالع اهت ةوبنلا يف ليق

 .الوسر يبن لك سيلو .يبن وهف مدآ ينب نم لوسر

 ةلاسزلاو ةوبنلا ركنم مكح يف ٢ -

 نمو .هللاب كرشأ دقف لوسر ريغل ةلاسرلا وأ تبن ريغل ةوبنلا تبثأ نمو
 يف "أطخأ نم كلذكو .اضيأ كرشم وهف لوسر نع وأ يبن نع اهافن

(١( 

(٢) 

 انايحأ ليربج قيرط نع يحولا هيتأي نم مهنم ماللا مهيلع ءايبنألا تأ يلاطيجلا ركذ

 مالسإلا دعاوق :يلاطيجلا رظنا .هظفحيف موتلا يف هاري نم مهنمو اماهلإ همهلي نم مهنمو

 نب عيبرلا ىور دقف .روهشم ةي دمحم لوسلا ىلع يحولا لوزن ةيفيك ثيدحو ١.
 كيتأي فيك ماشه نب ثراحلا لأس :تلاق اهنأ نينمؤملا مأ ةشئاع نع ةديبع يبأ نع بيبح

 ينع مصفيف يلع هدشأ وهو سرجلا ةصلص لثم ينيتأي انايحأ» :لاق ؟هللا لوسر اي يحولا

 تلاق «لوقي ام يعان ينملكيف الجر كلملا يل لتمتي انايحأو .لاق ام تيعو دقو

 هنيبج نإو هنع مصفيو دربلا ديدشلا مويلا يف يحولا هيلع لزني هتيأر دقلو : انث ةشئاع

 :حيحتلا عماجلا :بيبح نبا عيبرلا .يلجنيف يأ هنع مصفنيف عيبرلا لاق .اقرع دقصتيل

 باتك ،! باب يحولا ءدب باتك حيحصلا عماجلا :يراخبلا ٢. مقر ثيدح يحولا ءدب باب

 ٧. بقانملا باتك :يذمرتلا ١٧. لئاضف باتك حيحصلا عماجلا :ملسم ٦. قلخلا ءدب

 0١٦٣ ٢٥٧. {ا٦/٨٥ :دنسملا :لبنح نبا ٧. أطوملا :كلام ٣٧. حاتتفا باتك ننس :يئاسنلا

 اي تلاقف ةي هللا لوسر ىلإ يتلاخ يب تبهذ» :لاق ديزي نب بئاسلا نع يراخبلا ىور

 مث هئوضو نم تبرشف أضوتو ةكربلاب يل اعدو يسأر حسمف عقو يتخأ نيا نإ هللا لوسر
 باب قلخلا ءدب باتك حيحصلا عماجلا «...هيفتك نيب متاخ ىلإ ترظنف هرهظ فلخ تمق

 .ةوبتلا متاخ

 وأ بذكلاب هفصي نأك لسلاو ءايبنألا ىلع ةليحتسم ةفصب الوسر وأ ايبن فصو يأ (؟)

 .كلذ ىلإ ام وأ انزلا وأ نونجلا



 لوألا ءزجلا ص ٠
 ::م

 وهف ةلاسرلاو ةوبنلا ركنأ نمو .كرشم وهف لوسرلا ةفص يف وأ يبنلا ةفص

 ةكئالملا فصو نمو ."كرشم وهف اًضيأ اهلهج نم كلذكو .كرشم

 رأ لوب وأ ضاخم وأ مد وأ محل نم هب اوفصوي نأ زوجي ال امم ءيشب
 باتك نم اقرح وأ امكلم وأ ايبن عفد نمو .كرشم رفاك وهف لسانت وأ طئاغ

 وأ يبن هتأ عفد ام ملعي مل اذإ ملسم هكرش يف كاششلاو .كرشم وهف هللا

 فرح وأ كلم وأ ێبن هنأ عفد ام ملع اذإف .هللا باتك نم فرح وأ كلم

 هلك اذهب ةفرعملا دعب تش نإف .هرفك يف كشلا هعسي الف هللا باتك نم

 وهف هتوبن دعب رئابكلا نم ةريبكب ءايبنألا نم ايبن ىمر نمو .هلثم رفاك وهف
 .اضيأ كرشم وهف مهتوتن دعب رئابكلا نولمعي مهتأ مهيف كش نمو .كرشم
 رئاغصلا امأو .ةلاسرلاو ةوبنلا دعب اهنولعفي ال رئابكلا نم هللا مهمصع دقف

 نيصاع كلذب نومسي الو ةلاسلاو ةوبتلا دعب اهنولعفي مهتإف بونذلا نم
 .نيبنذم الو

 لسلاو ءايبنألاو ةكئالملا تافص يف ۔ ٣

 هترب كرشم هتاف بونذلاو نايصعلاب ةكئالملا فصو نم اضيأ كلذكو
َِ 

 ِ وروم وه صس رع ر ِ۔2م

 نولعفيو مَهَرَمأ ام هتنأ َبوَصَعي ال » :هباتك يف لوقي ذإ كت هللا ىلع )[رتفم]
 ۔ ووو۔ س س ہے ح ۔ ۔< مه 'إ و رس َ ء ر و۔ءو ,ص

 ٢٠ :ءايبنألا 4 رتفي ال راهنلاو َلِتَلأ نح » :اضيأ لاقو ٦[ :ميرحتلا 4 تورو ام
 & 'س .س ٣ ّ ِ . س ر حر 7

 ؛ولَمَحَي ۔هرمآب مهو يلولاب ,ةوقب ال ٥ ےروتركش ةا لب» :لاقو
 :ءايبنألا] ٦ ٢٧[.

 يأ) اهافن نمو» :هلوق يف ذإ كلذ ريغ ةقيقحلاو ازاركت ةرقفلا هذه يف نأ ئراقلا مهوتي دق ()
 ىفن نم ىلع كرشلاب مكحلا كلذب دصق «كرشم وهف لوسر وأ يبن نع (ةلاسلاو ةوبنلا
 ديري ؛كرشم وهف ةلاسزلا وأ ةوبنلا ركنأ نمو» :هلوق امنيب .نيعم يبن نع ةلاسَلا وأ ةوبتلا
 .قالطإلا هجو ىلع ةلاسلا وأ ةوبتلا ركنم ىلع اضيأ كرشلاب مكحلا كلذب

 .هلهج عسي ال اميف قييضتلا يف هبهذم ىلإ عجار اذهو )٢(
 .لصالا يف صقن )٢(
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 نم "اوسيل نيلسرملا نم مهلسرأ نم َلكو مدآ ينب نم ءايبنألا عيمجو
 :كو هللا لوقل ةيدابلا لهأ نم الو لافطألا نم الو ءاستلا نم الو ديبعلا

 60٠٩[ :فسيري] 4٩ يرعلا لمأ ت مهتلا ت الاجر اَلإتلَبَ نم امنس 7 {

 لمكأ نت » :هلوقبو ءاسنلا ؟6٦! نم اونوكي نأ «الاَير ال » هلوقب ىفنف
 هكلم هتسلا ارذؤَن الو » :اضيأ لاقو ةيدابلا لهأ نم اونوكي نأ ىفن «رذْلآ

 هلعجيو هيحوو هتلاسر ىلع هللا "...نأ زوجي الو .ديبعلا ينعي [ه:ءانلا

 .اهيفس هامس نم ايبنو هل الوسر

 نومزلمو نورومأمو مدآ ينب نم ةينب ىوقأ مهو لوقع مهل ةكئالملاو

 لعجو .ةمايقلا موي مهيلإ لصاو ةلاحم ال مهباوثو (‘نوبستكمو نوراتخمو

 .باستكالاب ةعاطلا نولعفيو يصعت ال مهتقلخ هلل

 .«مه سيلف» لصألا يف ()

 سيل ذإ حيحص ريغ اذهو .لقعلا ةفخ ةلعل ءاهفسلا ىلع ديبعلا لاومألا ءاتيإ عنم ساق ()

 نيناجملاو لافطألا لاومألا ءاتيإ عنمب ةيآلا ترتف امإو .كلذك دبعلا نوكي نأ ةرورضلاب

 رظنا ءاسنلاو لاجرلا نم هب موقي ال نمو ةيصعملا يف هقفني وأ هلام عضي نم لكو ةلئلاو
 ۔ ةلعلا هذهل ال ادبع لوسزلا نوكي نأ ءاملعلا عنم دقلو ٢٦٣/٢. ريسفتلا ريسيت :شيفطا

 نأ ىلع ؟نيح لك يف ةوعلا تاعبتب موقيس فيكف هسفن رمأ كلمي ال دبعلا ال امنإو

 فلتخم نامقل ةوبن نأ ةقيقحلاو .عئتن دق نامقل نأ ةجحب دبعلا ةوبن زوجي ءاملعلا ضعب

 ٢٣١. :قراشملا :يملاسلا رظنا .اضيأ هيف فلتخم نيكولمملا نم نامقل رابتعا نأ امك اهيف

 .لصألا يف صقن )٣(

 .ةبوصنم تافصلا هذه لك :لصألا يف (؛٤)



 : لوالا ءزجلا ٢٧٢

 [ 1 .... اب .يا ل
 اتتت تنتت_ تت

 لوهجملا مارحلا يف سانلا فالتخا [يف]

 لوهجملا مارحلا مكح يف ١

 :مهضعب لاقو .'"لالح :مهضعب لاقف .لوهجملا مارحلا يف سانلا فلتخا
 .مثإلا هيف طوطحم لوهجملا مارحلا يف مهضعب :لاقو .""هيلع بقاعم مارح

 انباحصأ دنع لوهجملا مارحلا نأ كلذو .'"”باوضلاو لدعلا لهأ لوق وهو

 .هلا نم يحوب الإ ملعي ال ملاع نع هتفرعم دجوت الو ءاملعلا هزيمي ال يذ
 ملع هتنراقم عست الف ملاع دنع هميرحت ملع دجوي امم هللا همرح ام لك امأو

 ."لهج وأ كلذب فراقملا

 تامرحملا ماسقأ يف ٢

 ناك ام اهنمو هنيعب امرحم ناك ام اهنم :نيهجو ىلع اهلك !تامرحملاو

 مرحم كلذف للعلا نم ةلعل ةحابإ ىلإ }أبلقني ال ام لكف .هريغ ةلعل امرحم

 "ةتيملاك هريغ ةلعل محم كلذف ةحابإ ىلإ هميرحت بلقني ام لكو .هنيعب

 ٧٧. :تالاؤتلا 6٥٥ قرفلا ةلاسر :يفوتلا رظنا .راكتلا ىلإ لوقلا اذه يفوسلا بسن ()

 ٧٧. تالاؤتلا :يفوتلا رظنا .نيسحلا نب دمحا لوق وهو ()

 قوقح نأ عيبزلا يبأ نع اضيأ يفوّسلا ىورو .لوقلا اذه لثم روسم يبأ نع يفوتلا لقن )٣(
 ٧٧. :تالاؤشلا :يفوتلا رظنا .لالحلا يف كلذ مزلي امك اهلك ةمزال لوهجملا مارحلا

 :هلوق وهو ديز نب رباج نع ىورملاو ةيضابإلا دنع روهشملا رثألا ىضتقمب وه مكحلا اذه )٤(
 اذإ ءاملعلا نم اوؤربي وأ هبكار اولوتي وأ هوبكري مل ام هميرحتب اوناد ام لهج ساتلا عسي»

 ٤٦٢. راونألا ةجهب :ىملاشلا رظنا «هبكار نم اوثرب
 )٥( .«تامورحملا» لصالا يف `

 .م .«بّلقتي» لصالا يف (٦)

 ولع نم تةرت يتلا) ةيدرتملاو (توملا ىتح دمعلاب ةبورضملا) ةذوقوملاو ةقنخنملا اهلثمو )٧(

 ۔ ةبرق نوكرشملا هحبذي ام) بصتلا ىلع حبذ امو عبتلا لكأ امو ةحيطنلاو (تتامف



 ٢٧٣ هو . ةنوزخملا فحتلا باتك
.+ 

 اذإف .اهنع ءانغتسالاو دوجولا اهميرحت ةلع "يتلا )ريزنخلا محلو "ملاو

 تتبث ءانغتسالاو دوجولا نم هوجولا هذهل ميرحتلا تبجوأ يتلا ةلعلا تلاز

 مهانركذ نم ىلع مهمزح نمو .ةصمخم يف مهيلإ رطضا نم الإ مهيف ةحابإلا
 .كرشم وهف ةصمخم يف مهيلإ رطضا نمم

 مزحم ىلع هركملا ماكحأ يف - ٣

 :نالوق كلذ ىف انباحصألف فيسلاب هوجولا هذه لكأ ىلع هركأ نم اقأو

 اهتحابإ ةلع نأل ةصمخم يف رطضا نمل هوجولا هذه يف ةحابإلاب مهضعب لاق

 توملا هسفن ىلع فاخ نم لكف .توملا نم مهسفنأ اهب ')إوجنتل دابعلل

 هيف ءاج ءيش لك :مهضعب لاقو . توملا نم هسقن اهب يجنيو هل ةحابم يهف

 محلو مذلاو ةتيملا ميرحتف .هنيع يف ةحابإلا ةلاح ىلع وهف هللا نم ميرحتلا

 ىلع يهف .ةصمخم يف رطضا نمل اهيف ةحابإلا تءاجو اماع ءاج ريزنخلا

 .ةصمخم يف رطضا نمل ةحابإلا مهيف تءاج نم الإ عيمجلا ىلع اهميرحت

 يناعملا هذه ىلإ رطضا نمو . (٧الف ةحابإلاب هيلإ دصقت مل نمم هريغ امأو

 ةقيَحنملاو .وي هأرم لهأ امو ريزنخلا متتو مدلاو ةعتملا مكيلع تمرح » :ىلاعت لاق (مهمانصال .

 1٣. :ةدئاملا ؟ بسلا َلَع يذ امو ثك اَم ال لا لحا و ةَحيِطَتلاَو ُهَيَدَرتَملأَو ةَدوَقوَملاو

 .ءاملعلا عامجإب لالحف الثم كمتلا مد امأ حوفسملا مدلا يأ )١(

 ملو ملسملا هلكأف امحل اعطقم ناك اذإ امأ هصخش ريغتي مل يأ نيعلا مئاق نوكي نأ طرشب ()

 ٥٤. :راونألا ةجهب :يملاسلا رظنا .هيلع مثإ الف ريزنخ محل هتأ ردي

 .م .«نيذلا» لصألا يف ()
 .م .«مهميرحت» لصألا يف (٤)

 ُروُعَع هلأ نق ... يفناجَتُم َربَع ةصَبقَع يف ظط نَمَك» :هلوق يف هللا لحا امل مرحم هنأل (ه)

 ٣[. :ةدئاملا] 4 يج

 م ٠ «اوجنيل» لصألا يف (٦)

 هيلع هركملا لعفلا ناك اذإ هيلع ناسنإلا هركأ ام لعف بوجو ىلإ ينامغتلا ةكرب نبا بهذ )١(

 ۔ يف سيلو لكألاب الإ هيلإ ليبس الو بجاو حورلا نوص نأل كلذو ةرورضلا دنع حابي امم



 لوالا ءزجلا ص ٢٧٤٤ الا ء ز
 .نبج

 اهنم هسفن جني ملو تام ىتح كلذ لكأ كرتو ةصمخم يف اهانركذ يتلا

 .لاض وهف اهل دجاوو اهيلع رداق وهو اهلكأب

 يف ناميإلا رمضيو هناسلب كلذ رهظي نأ سأب الف رفكلا ىلع هركأ نمو
 ىلع تام ءاش نإ كلذ يف رايخلا هلو .لاض وهف كلذ هيلع مزح نمو .هبلق

 رمضأو كلذ نم هيلإ هوبلط ام هناسلب مهاطعأ ءاش نإو كلذ مهطعي ملو هنيد

 .""روذعمف ةصخرب ذخأ نإف .روجأمف هنيد ىلع تام نإف .كلذ فالخ هبلق يف

 نم ةءاربلاو اهيلع هركأ ذإ نيرفاكلا ةيالوو نيملسملا ةءارب كلذكو

 هوبلط ام هناسلب مهيطعي نأ سأب الف هيلع هركأ اذإ هلك اذه هنيد /٢٧/ عيمج

 .كلذ فالخ هبلق يف رمضيو هيلإ

 ائيش مهيطعي الف عوجلاب امأو .فيسلاب توملا هسفن ىلع فاخ اذإ هلك اذهو

 ل اولاق اذإ اهانركذ يتلا هوجولا هذهف .هتاجن بلطي ال هريغ كلذكو .كلذ نم

 وأ كتبارق نم ادحأ انلتق وأ كلام انلكأ الإو نيملسملا علخا وأ هللاب كرشأ

 ."توملا هسفن ىلع فاخ اذإ الإ كلذ نم ائيش مهيطعي الف سانلا نم مهريغ

 وهو بوجولا نود ةحابإلا ىلإ امهريغ بهذو .هللا قحل ةناهإ وأ دحأب رارضإ لكألا اذه =

 ٨: ص خايشألا ناويد يف ءاجو ٤٥٣. قراشملا هباتك رظنا يملاشتلا هحجر يذلا يأرلا

 مدلاو ةتيملا لكأيو ميقم وهو ناضمر يف لكأي هتإف (اذك) تمي الو اهلعفي يتلا هوجولاف»

 نيملسملا ةءاربب ظفليو هبلق يف ديحوتلا رمضيو هناسلب كرشلا مهيطعيو ريزنخلا محلو

 .(اذك) تمي ملو هبلق يف كلذ فالخ رمضيو نيرفاكلا ةيالوو

 ملو لالب بّذع امل :عبرأ ججحب بهذملا اذه ةحص ىلع لدتساو فّلؤملا يملاتلا قفاو )١(
 امهدحأل لاقف نيلجر باذكلا ةمليسم نحتماو .هحبقي ملو هلعف ةت لوسلا مظع رفكلاب ظفلي

 امنيب هليبس ىّلخف اضيأ تنأو لاقف ؟ يف لوقت ام هلأسف هللا لوسر وه لاقف دمحم يف لوقت ام

 ينالا امأو ةصخزلا ذخأ دقف لؤاألا امأ» :لاق ةيقي هللا لوسر كلذ غلب املو هيذحتل يناقلا لتق
 لاحو .مظعأ باوتلا ناك قشأ قحلا ريرقت يف سفتلا لذب نأ امبو .«هل ائينهف قحلاب عدص دقف

 ٤٥٦٢. :قراشملا :يملاسلا رظنا .كلذب هناسل خظلي مل هتأل لضفأ رفكلاب ظقلتلا نع عنتمملا
 هيلع سيلف كريغ انلتق وأ كانلتق الإو لاملا انل طعأ هل اولاق نإو» ١١: ص ناويدلا يف ءاج )٢(

 .«كلذ يف ءيش



 ٣٧٥ هو ةنوزخملا فحتلا باتك

 مرحملل َلحتسملا ماكحأ يف ٤

 محلو مذلاو ةتيملاو سانلا لاومأ نم هيلع هللا مزح اميش لكأ نم امأو

 وأ طئاغ وأ لوب نم مدآ ينب نم نوكي امتم اهلك تاساجتلاو رمخلاو ريزنخلا

 .رفاك وهف مد

 لاق[و] .اهنم هلكأل اًضيأ لض اهانركذ يتلا يناعملا هذه نم سجن امو

 هذه لكأ يف وأ هريغل هتمعطأ اذإ لضي هلكأ نم هب لضي ام لك :هنن خيشلا

 رك وأ اهنم ءيش ميرحتب ةجحلا هيلع مقت مل اذإ اهلحتسم يف اهلك هوجولا
 كلذ نم ءيشل ةفراقملا عست الو .كلذ لك لهج هعسي اهنم ائيش فراق نم

 .هؤاملع هزيمي ثيح نم هفراق اذإ

 الاو .كلذ نم ائيش َلحتسا نم كرشي ريزنخلا محلو ملاو ةتيملاو

 رمخلا ًلحتسا نم لك كلذكو .كلذ ميرحتب ةجحلا هيلع مقت مل ام ملسم هيف

 هنم ركس ىتح برش نمو .قفانم وهف لالحتسا ريغب برش نمو .كرشم وهف
 .هلبق [نم] ىتأ كلذ ببس نأل اهنم عيش يف رذعي الو هلاعفأ عيمج هومزلأ

 عيمج ""هومزلأو لاض وهف ركس ىتح هنم برش اذإ ركسملا ذيبنلا امأو

 ركسي ام برشي وأ ركسي مل ام رفكلاب هيلع مكحي الف ركسي مل نإو .هلاعفأ

 ح الف ركسي مل نإو .ركس نإ ركسملا ذيبنلا يف دحلا هيلع بجيو .هريغ هب

 لضيو .ركسي مل وأ ركس حلا هيلع بجيف [هنم] برش اذإ رمخلا امأو .هيلع
 .اريثك وأ ناك اليلق اهنم برش نم

 .م .«هلكأ نم» لصألا يف ()

 .«ائيش» لصالا يف (٢)

 «همزلأ» لصألا ين )٢(

 .م .«هي» لصألا يف )٤(



 لوألا ءزجلا ص ٢٣٧٦
:. 

 انزلاو رمخلا دح ىف - ٥

 نم امأو .ىثنأ وأ ناك اركذ "ةدلج نونامث رارحألا نم ناركسلا حو

 حلا ىلع ةدلج ةئام انزلا حو .ىثنأ مأ ناك اركذ "ةدلج نوعبرأف ديبعلا

 دبعلاو .'ثمجرلا هيلع بجوف ىنز اذإ رارحألا نم نصحملا اقأو .'"ركبلا

 اذإ هيلع دح الف ديبعلا نم ركبلا امأو .ةدلج نوسمخ هدحف ةجوزلاب نصحملا

 . برشلاب (١٥هلعف ىلع لكتيو ىنز

 ريرغتلا ح يف ٦

 لوف لاكتلاو .'٨نيرشع نود ام بدألا دحو .نيعبرأ نود ام ريرغتلا 7

 كلذك رمع نامز ردص يفو هلثم قيدصلا دلجو نيعبرأ رمخلا براش دلج ةت لوسلا نأ درو )١(

 نينامث دلجب مكحف «فذق ىذه نمو ىذه ركس نم» :قلع لاقف هباحصأ قورافلا رواش مث

 ٤١٣/٤. نيمقلا دقعلا ۔٤١ك ١٤٦، ماظتلا رهوج :يملاسلا رظنا كلذ ىلع عامجإلا عقوو

 يف لاق دقف ينازلا دبعلا ةح ىلع اسايق كلذب مكح يذلا وه بلاط يبأ نب لع نإ ليق )٢(
 .رظنا [!ه :ءاستلا] 4 اَدَسلا كرم تتصحمنا َلَع امفضن نهنم ةنتحتي كرتأ نإت» :نو هناش م

 ٤٠٥/٤. نيملا دقعلا :يملاسلا ٢٥٦٢/٦. ،ىربكلا ةنودملا ،نونحس

 )٣( :روتلال 4 هلا نبد يف ةمأ امهب ركذلاو دْلع ةتاياتبنيريد لك اوُدلجَق نلو ةيالا » :ىلاعت لاق !(.
 لوقي ىتح نامز سالاب لوطي نأ تيشخ دقل :باطخلا نب رمع لاق :لاق ساتع نبا نع )٤(

 اذإ قح مجزلا نإ الآ .هللا ضئارف نم ةضيرف كرتب اولضيف .هللا باتك يف مجلا دجأ ام لئاق

 اينز اذإ ةخيشلاو خيشلا :اهتأرق دقو .فارتعا وأ لمح ناك وأ ةنيبلا تماقو لجزلا نصحأ

 دودح م_٠٣ دودح خ _ ٩ دودح هج) .هدعب انمجرو ةت هللا لوسر مجر .«ةتبلا امهومجراف

 .(اهريغو ٢٣/١ مح ١٠ دودح ط ١٦١ دودح يد _ ٧ دودح ت ۔٣٢ دودح د ٨٥

 نيسمخ دلج امهيلع لب ةمأ وأ دبع ىلع مجر الو» :شيفطا دمحما نع يملاتلا لقن )٥(

 نيسمخو انصحي مل نإ نيعبرأ ليقو نصحملا ريغ رحلا دلج فصن انصحي مل وأ انصحأ

 ٣١١/٣. حيحصلا عماجلا حرش :يملاشلا رظنا .انصحأ نإ

 اموس رشع ةسمخ نم رثكأب بيدأتلا زيوجت ديعس نب دشار مامإلا نع فصنملا يف ءاج

 ٨٤/١١. فتصملا :يدنكلا رظنا

٦( _
 



 +زنم

 8ريزعتلا ح لاكتنلاب غلبي ال :ليق دقو .دودحلا ىلع هب فقوي الو هنود وأ '_»زحلا

 .ةريبك ىلع الإ نابجوي ال ريزعتلاو لاكتلاو . '"بدألا دح ريزعتلاب غلبي الو

 فذقلا دح يف ۔ ٧

 نوكي ىتح فذقلا يف دحلا بجي الو .'"ةدلج نونامث فذقلا حو

 كرشم وهف ةي يبنلا فذق نمو .نيدخحوم نيغلاب نيرح فوذقملاو فذاقلا
 ادحأ فذق نمو .لتق هتدر نم بتي مل نإو . (٤)

 .رفكو لض الفط وأ ناك اًعلاب ىشنأ وأ ناك اركذ ادبع وأ ناك اوح سالا نم
 فذق ولو هفذقب رفكي /٢٨/ فذاقلا :لاق هت هني حون يبأ خيشلا نع يورو

 .مكحأو ملعأ هللاو .")ةرخص

 هنإف ةميهب ىتأ نمو .'"فيشلاب لتقي هتإف هنم مرحم تاذب ىنز نمو

 ىتح ةراجحلاب مجري هنإ ليق دق طول موق لعف لعف نمو .'"مغلاب لتقي

 ...هتدر نم بات نإف .هاێإ هفذقب

 )١( :يدنكلل فنصملا باتك يف كلذ ليصفت رظنا !١٨/١.

 )٢( .«دودحلا» ىرخأ ةخسن يفو يأ خن اهقوفو «دودحلا» شماهلا يف .

 انبأ ةدب م ارثبفت ر ةدلج يي رهوجل تبش ةيرآ أب رت مث يكصحتنا ومنب َيلأ» :ىلاعت لاق )٢(
 ٤[. :روتلا] 4 وقلا مه كيتؤأ

 .م .ةموهفم ريغ ةملك (؛٤)

 .ةمعنلا رفك قحتسا ناك ايأ فذق نم دارملاو ةغلابملا باب نم اذه امنإ (ه)

 جؤزت لجر ىلإ ةي هللا لوسر ينثعب لاق ديرت نيأ تلق ةيارلا هعمو يلاخ تيقل ءاربلا لاق )٦(
 جؤزت يبارعأب ناورم نب كلملا دبع ىلإ ءيجو .هقنع برضأ نأ ينرمأف هدعب نم هيبأ ةأرما

 برضف يبأ ةأرما يه امنإو يقأ تسيل لاقف كمأ تجوزت كلام هل لاقف هيبأ ةأرما

 :لاق ديز نب رباج كلذ غلب املف .مالسإلا يف لهاجت الو لهج ال :لاقو هقنع كلملا دبع

 ٤٠٢/٤. نيمقلا دقعلا :يملاسلا رظنا .كلملا دبع نسحأ

 ىلعأ نم فذقيو ازكب ناك نإ دلجي هتأ اهنم همكح يف ةريثك ًآلاوقأ فتصملا بحاص دروأ )١(

 نع ءاجو .اهحكانو ةميهبلا لتقت ليقو ينازلا مكح همكح ليقو .انصحم ناك نإ لبج



 لوالا ءزجلا . يج ٢٧٨

 ء

 ىتح ةراجحلاب عبتيو لبج قوف نم يمري اضيأ هيف ليق دقو .تومي
 .تومي

 لتقو انزلاو رمخلاك ةحابإ ىلإ مارحلا نم هميرحت (٢) ةني ال يذلاو

 عضوو تانصحملا فذقو ةيدعتلاب ساتلا لاومأ لكأو مرح يتلا سفنلا
 لعفي الو دبعلا تومي امم اهلك هوجولا هذهف ودعلا ىلإ هعفدو حالتلا

 يف رفكو لض فخي مل وأ توملا فاخ اهنم ائيش لعف نإو .اهنم ائيش

 .'"”:ريملسملا لوق

 .كلهيو لضي هتإ ليق دق كلذ ىلع هولتقف ودعلا ىلإ هحالس عفد يذلاو

 نم بوتي نأ الإ كلذب مكحأو ملعأ مهللاف هليبس اولخو هولتقي مل نإ امأو

 .هيلإ دوعي الو هلعف

 ٩٨٢ مقر ثيدح حيحصلا عماجلا :بيبح نب عيبرلا «ةميهب ىتأ نم نوعلم» :لاق : يبنلا =

 ٧٣/٢٠. ٧٤. فنصملا يدنكلا رظناو ١٠٤/٨ 6١٠٥ ةتس يبأل بيترتلا ةيشاح يف هحرش رظناو

 مهيلع رطمأو اهلفاس اهيلاع لعجو مهارق هللا عفر نيذلا طول موق ةبوقع نم مكحلا اذه طبنتسا )١(

 همكح ليقو .مرحم تاذ حكان مكح همكح ليقو .ينازلا مكح همكح ليقو .ليجس نم ةراجح

 امتإو عامجإلا وأ ةئُسلا وأ باتكلا نم صن هتح يف تبثي مل هتأ ةقيقحلاو .ةميهبلا حكان مكح
 ٤٠٣/٤. نيملا دقعلا :ىملاشلا رظنا .ةروكذملا تالاحلا نم ةلاح ىلع هسيقي لك

 )٢( .م .«بّلقتي»د لصألا يف .
 ال هنإف تومي هتأ ولو ناسنإلا اهلعفي ال يتلا هوجولا اقأو» ٨١:: ص خايشالا ناويد يف ءاج )٣(

 الو رمخلا برشي الو ةيدعتلاب سانلا لاومأ لكأي الو ىنزي الو هللا مزح يتلا سفنلا لتقي
 سفنألاو لاومألا كلهتسي الو تانصحملا فذقي الو انايرع ىقبيو هبايث الو هحالس يطعي

 .«افكتعم الو جحلاب امرحم الو سافتلا يف الو ضيحلا يف هتأرما ىلع لخدي الو

 .«هللاو» لصألا يف )٤)



 3 9 + ج ٢٧٩ ةنوزخملا فحتلا باتك
    

 ءاجزلاو فوخلا [يق]

 ءاجزلاو فوخلا بوجو يف ١

 نأ مهيلع بجاو .دابعلا ىلع ناتبجاو ناتضيرف ءاجرلاو فوخلاو

 ماق [نإ]و .'"ادابعلا بولق يف ءاجرلاو فوخلا لدتعيو .'هوجريو هللا اوفاخي

 فوخلا ماق اذإ هنأل مهبولق يف الدتعي نأ الإ كلذ مهعسي ال رخآلاب امهدحأ

 ءاجلا ماق اذإف .رئابكلا مظعأ سايإلاو .سايإلا ىلإ وعدي كلذف ءاجزلاب
 مل ام "[امملاس دبعلا نوكي] ليق دقو ."نانئمطالا ىلإ وعدي كلذف فوخلاب

 نئمطا وأ امهدحأ نم ىزنتنا اذإف .ءاجرلا نم وأ فوخلا نم امهدحأ نم زنتني

 نم ءيش هعم نكي ملو '"سئيو فاخ وأ فوخلا نم ءيش هعم نكي ملو
 .")لضي كلذ دنعف عمظلاو ءاجرلا

 وهف احوجرم الامتحا ةاجنلا لامتحاو احجار ال الامتحا كالهلا لامتحا هتأب فوخلا فرغ ()

 الامتحا ةاجنلا لامتحا وهف ءاجلا امأ .راتلا يف عوقولا نم رذحلاو باذعلا نم قافشإلا
 ةيشاح :رظنا .هباوثو هللا ةمحر يف عمطلا وهو احوجرم ال الامتحا كالهلا لامتحاو اًحجار
 0٦٢٥ ٢٦١. تالاهجلا حرش ىلع شاوح 0٢٠ ةكرابملا ةديقعلا حرش يتالتلا دواد 0١١١ عضولا

 ؛ابمَرَراََمَراتوُعتَيو» :لاقو [ه١ :ءارسإلا] 4 ةبادَع كيوفاَتيَو ءُهَمَمحَي َدوُجَرَيَو» :ىلاعت لاق )٢(
 ٩٠[. :ءايبنألا]

 .م .«مهبولق يف الدتعي نأ مهيلعو» لصألا يف )٢(

 «ةتنامطالا» لصألا يف )٤(

 ىنعملا لمتكيل اذه انفضأف اصقن ةرابعلا يف نأ ودبي (ه)

 .م .«ستأ» لصألا يف )٦(
 نامألا هيلع فيخ ءاجرلا ىلإ هبلق لام نم نأل ءاجرلاو فوخلا نيب لادتعالا بجو )١(

 لام نإو ٩٩! :فارعالا) 4 توُميَحلآ موَقْلا الإ هلا ركم نمأي الَك» :لاق دقو هللا باذع نم
 رقلا الإ هق عقت نم شتنأَي ال ةت » :ىلاعت لاق دقو سايإلا هيلع يشخ فوخلا ىلإ
 ص ھ . رم م هم

 = لينلا حرش يف شێفطا ىورو ٤ عضولا :ينواتجلا رظنا ٨٧[ :فسوي] ؛تورفنكلا



 لرالا ءزجلا ص ٨٠
: 

 تإ :ليق دق[ف] ءاجرلاو فوخلا ""[هب] تبغي يذلا ىنعملا [اقأ]و

 بونذلا ىلع ةمادنلاو نيدلاولا زب لثم ةددحم ريغ ضئارفب تبلي

 لهجب تبثي اضيأ ليق دقو .رئاغص مأ رئابكأ ىرت ال "يتلا بونذلاو
 نأ فاخي هنأل ءاجرلاو فوخلا هل تبثي ام هريصمل هلهج يف نأل ريصملا

 .هران يف هدلخيو هللا هبذعيف رفكلا ىلع هلمع متاوخو هتبقاع نوكت

 ناميإلا ىلع هلمع متاوخو ريخلا ىلإ هتبقاع نوكت نأ اضيأ عمطيو

 ردي مل ام لعف امأو .هتمارك راد هلخديو باوقلا نسحأب هللا هبيثيف ءافولاو
 يف عمطيف اريبك الو اريغص يردي الو ابنذ فراق هتأ ملع اذإ يصاعملا نم

 نأ اريبك ناك اذإ هنم فاخيو هل رفغيو هنع وفعي نأ اريغص ناك اذإ هتر

 .هب ذعيف هذخا ؤب

 دحي ملو هيلع اهضرف هللا نأ ملع اذإ ةدودحمب تسيل يتلا ضئارفلا امأو
 اذإ اهيف هنع هللا ىضري يذلا تحلا غلبي نأ عمطيف اهلمع يف دهتجيف اهيف هل

 هللا يضري يذلا نيلا نع رصق نإ اضيأ فاخيو . هيلع دوجيو همحري نأ هغلب

 ال افوخ هب هللا فاخت بلق نيبلق اذ نك ێني اي :الئاق هنبا حصن نامقل نأ =- ٥٩٦/١٦

 ال نادض سايإلاو نمألاو .ريرغت هطلاخي ال ءاجرب هب هللا وجرت بلقو طينقت هطلاخي

 تبثي نمألا عافتراب ذإ ءاج لاو فوخلا ققحتي ىتح امهعافترا بجي لب ناعمتجي

 حرش ىلع شاوح رظنا .ءاجرلا :هضيقن تبثي سايإلا عافترابو ؤفوخلا :هضيقن

 هتايح ةليط فلكملا ىلع ابجاو ءاجرلاو فوخلا نيب لادتعالا ناك نإو ٢٦. تالاهجلا

 ةمحلا ىلإ ةجاحلا سمأ يف ذئتقو دبعلا نأل دكوأ راضتحالا دنع ءاجرلا حجرت نإف

 انترمأ مهللا» :راضتحالا دنع لاق هتأ ناميلا نب ةفيذح نع يور كلذلو ةبوتلا لوبقو

 ٨٥١ تالاؤتسلا :يفوتلا رظنا .«لثمأ كيف ءاجرلا نألف ءاجلاو فوخلا نيب لدعن نأ

 :يشحملا 30٢٠ :ةكرابملا ةديقعلا حرش :يتالتلا دواد ٤٣/١. مالسإلا دعاوق :يلاطيجلا

 ١١١. عضولا ةيشاح

 .«هب» لصألا نم تطقس ()

 .«يذلا» لصألا يف )٢(

  



 ٢٨١ . . ةنوزخملا فحتلا باتك
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 تبثي اهانركذ ىتلا يناعملا هذه لتق نمو .'”هبذعيو هذخاؤي نأ هغلبي ملو هنع

 ."دابعلا بولق ىف ءاجرلاو فوخلا

 ذشأ سانلا ضعبف .'"اهيف سالا ليعافأ نم نالعف ءاجرلاو فوخلاو

 هنم فوخلاب انيلع نمي نأ هلأسنف .هبر يف اعمط لجأو ضعب نم افوخ

 .هيف ءاجزلاب انيلع دوجيو

 مهئاجرو ءايبنألا فوخ يف ۔٢

 هللا نأو مهريصمب /٢٩/ نوفراع مه سيلأ ةن ءايبنألا نع لئاس لأس نإف

 نم ةاجنلاو ةنجلاب اورشب دق مهتأو رانلا نم نوموصعم مهو مهبقاعم ال مهبيثم

 مهريصمب مهفزعو هباذع نم هللا مهنأو ةنجلاب اورشب دق معن :'“)هل ليق ؟رال

 مهو اهنم هللا مهنقأ ذإ رانلا نم مهفوخ هجو امف لاق نإف .مهبقاعم ال مهبيثم هنأو

 نم '"نوجان هتمحر يف نولخاد مهتأو مهبقاعم ال مهبيثم هتأ مهتر نم نيقي ىلع
 هلا مهدبعتساو دابعلا ليعافأ نم نالعف ءاجرلاو فوخلا نإ :هل ليق ؟هباذع

 ."اهلك ةعاطلا لاصخ نم كلذ ريغو ةالصلاو موصلاب مهدبعتسا امك اهلعفب

 )١( مالسإلا دعاوق :يلاطيجلا :رظناو ٤٣/١،  0٤٤لينلا حرش :شيفطا دممحما ٥٨٨/١٦١.

 عادو ةعاطلا ىلع ثعاب طوس ءاجلاو ةيصعملا نع رجاز طوس فوخلا إ ليق كلذكو ()

 ءاجرلا كلذكو ةعاطلا ىلع اثعاب نوكي نأ مزل ةيصعملا نم اعنام فوخلا ناك ثيحو .اهيلإ

 ةديقعلا حرش :يتالتلا دواد رظنا ةيصعملا نم اظفاح نوكي نأ مزل ةعاطلا ىلإ اعفاد ناك اذإ

 ءاجرلاو فوخلا هب تبثي يذلا ىنعملا يف دحأ ىلإ اهبسني مل يتلا لاوقألا امأ ٣٠. ةكرابملا

 .هلبق اهب لاق نم دجن ملف
 رظنا .اهيف ناتباث بولقلا لاعفأ نم نالعف ءاجرلاو فوخلا ذإ .بولقلا يف يأ اهيف (؟)

 ٤٣. مالسإلا دعاوق :يلاطيجلا ٣٤\ عضولا :ينوانجلا

 )٤( مالسإلا دعاوق :يلاطيجلا :ىنعملا سفن رظنا ٤٤/١.

 «مهل» لصالا يف )٥)

 ۔«نوزئاف» لصالا يف )٦(

 ۔ اده لعجأ ٍتَر» :ىلاعت هلوقب اجتحم باقع فوخ هللا نوفاخي ءايبنألا نأ يلاطيجلا دروأ )٧(

 



- ١ 

 لوألا ءزجلا

 , ....د = . . ه
 مہےت . رح '۔ ۔۔ اذ

- 

 يأزلا داهتجا يف سالا فالتخا [يفا

 دارفإلاو عمجلا نيب قحلا يف
 لكف .مهعيمج يف قحلا نإ :نولئاق لاقف .يألا داهتجا يف سانلا فلتخا

 عمو دحاو يف قحلا نإ :نورخآ لاقو ."هللا دنع نم وهف هيف اوفلتخاو هولاق ام

 يف قحلا :باوصلاو لدعلا لهأ لاقو .'"هفالخ سانلا ىلع قاض دقو دحاو

 قحلا ةباصإ يف اودهتجا اذإف .هفالخ سانلا ىلع قيضي الو دحاو عمو دحاو

 ةباصإ يف اودهتجا نإو .مهتباصإ رجأو مهداهتجا رجأ نارجأ مهلف هوباصأف

 هدنع قحلا مهئطخ يف مثإلا مهنع هللا ظحو مهداهتجا رجأ مهلف اوئطخأف قحلا

 .'"هةنيب هتقالع نكت مل اذإ مهرذع هللا عطقي امب مهيلع مقت مل كلذ ةجح نأل

(١( 

(٢) 

(٣) 

 مالسإلا دعاوق :يلاطيجلا رظنا ٢٥[ :ميهاربإ] 4 ماتلا دْبَتَت نآ عبو ىنبشججأَو كيل دللا
 :يشحملا رظنا هللا نم فيقوتو ةبساحمو ةمالم فوخ مهفوخ نأ يشحملا راتخاو ٤٤١.

 حلا اولصو اذإف باقع فوخ وه مهفوخ نأ ىلإ شيتفطا دمحما بهذو ١١١. عضولا ةيشاح
 :شێفطا رظنا .لالجإ فوخ كلذ دعب نوفاخيف ةنجلا لهأ مهتأ مهربخأ هللا دنع مولعملا

 ليق املو هامدق مروتت ىتح يلصي ناك هتأ ةني هلا لوسر نع تباتلاو ٥٩٤/١٦. ليلا حرش

 اروكش ادبع نوكأ الفأ» :لاق رخأت امو كبنذ نم مدقت ام كل هللا رفغ دقو اذه لعفتأ :هل

 ٢٥٥/٤(. مح ۔ ٨٠ نيقفانم م ٦٠- قاقر ٦. دَجهت خ)

 نأ كلذ يف مهتجحو ةلزتعملا روهمجو ةقراشملا روهمج بهذم لوقلا اذه يملاسلا دع

 لمعلا هل حصي الو هداهتجا هيلإ ىدأ امب ديقتلا هيلع بجو ةثداح ىف دهتجا اذإ دهتجملا

 نوكي نأ كلذ ىلع بترتل نادهتجم فلتخاو طقف دحاو عم قحلا ناك ولف .هريغ داهتجاب
 ضقانت اذهو قحلل هتفلاخمب امثآو هداهتجا هيلإ ىدأ امب ديقتلاب امزلم امهنم دحاو لك
 ٧٤. لوقعلا راونأ قراشم :يملاسلا رظنا .حيرص

 راشأو ٧٣ قراشملا :يملاسلا رظنا .يسيرملاو مصألا ىلإ بسن لوقلا اذه نأ يملاشلا ركذ
 ٥٥. :قرفلا ةلاسر :يفولا رظنا مهيلع ةرو مهشقانو رامكتلا لوق هتأ ىلإ يفولا

 :يملاسلا رظنا يناممملا ةكرب نباو ةبراغملا ةيضابإلا روهمج ىلإ لوقلا اذه يملاشلا بسن

 ٧٣. ٧٤. قراشملا

  



 ٢٨٢ ةنوزخملا فحتلا باتك

 يآلا هيف زوجي ام يف۔!٢
 نيذلا نأ كلذ يف باوجلا ؟ءاملعلل يأرلا هيف زوجي[أ] :نيذلا نع تلأس

 يف نكي ملو ةّئُسلا يف الو باتكلا يف هودجي مل ام ءاملعلل يأرلا هيف زوجي
 .")ءاملعلا نم مهلبق ناك نم راثآ

 دهتجملا طورش يف ٣

 نم [وهف] لزاونلا جارختساو داهتجالاو يأزلا هل زوجي يذلا ملاعلا اقأو

 عيمجل هللا لوسر ةئُسل اظفاح ناكو هيناعم عيمجلو هللا باتكل اظفاح ناك

 امم ةلزان '""تلزن اذإف .نيملسملا نم "هلبق ناك نم راثآل اظفاح ناكو اهيناعم

 لبق اوناك نيذلا نيملسملا راثأ يف الو ةتسلا يف الو باتكلا يف نكي مل

 رجأ هلف هللا دنع قحلا باصأ نمف .اهيف اودهتجي نأ ءاملعلا ىلعف ةلزانلا

 هفالخ يف مثأملا "!هنع ظحو هداهتجا رجأ هلف اطخأ نمو هتباصإ رجأو هداهتجا

 :هلوق هيلإ زواجي الو هبحاص امهنم دحاو لك جاحي نأ زوجي الو ."هدنع قحل

 نع فلؤملا لفغ ام هيلإ فاضأو داهتجالا هيف زوجي اميف عيبرلا يبأ لوق ينالجراولا دروأ )١(
 الو باتك يف هودجي مل ام لاق ؟داهتجالا زوجي ءيش يأ يف :لاق خيشلا نأ ملعا» :لاقف هركذ

 احاو اهجو ركذ خيشلا نأ ملعا .ءاملعلا نم مهلبق نم ناك نم راثآ يف هودجي ملو ةئُسلا يف

 كرت ةيبرع ةغلب لزن اممل نآرقلا نأ ائيبم كلذ حضوي َلظ مث .«نآرقلا ريسفت اهنم هريغ كرتو

 ليلذلا :ينالجراولا رظنا .اهترابعو اهظافلأ نم مهل حضتا امب صتلا ريسفت لاجم سانلل

 صنلا مهف يف نوكي داهتجالا نأ نيبي نأ ديري ينالجراولا نأ رهاظلاو 0١ ٧٥/٢. جم ناهربلاو
 ةلثمألاو .ةلالذلا ينظ ناك اذإ صنلا مهف يف نوفلتخي ءاملعلاو ةيبرعلا ةغللا تايضتقم بسح"

 ١، ٧٧/٦. جم ناهربلاو ليلذلا :ينالجراولا :رظنا .ةريثك نآرقلا نم كلذ ىلع

 .«مهلبق» لصألا يف (؟)

 .«تلزان» لصألا ىف ()
 «هيلإ» لصألا ىف ()
 هلف أطخأ نإو هتباصإ رجاو هداهتجا رجأ نارجأ هلف باصأف مكاحلا دهتجا اذإ» :دين لاق (ه)

 ماكحأ هج ٣ هاضق ٢ ماكحأ ن ٢_ ةيضق ا د_٥١ ةيضق ا ٢١ _ ٢ ماصتعا خ) «هداهتجا رجأ

 ٤/ ١٩٨. ٢٠٤ ٢٠٥.) ن



 لرالا ءزجلا ص ٨٤
: 

 عمتجا نإف .مهليواقأ "هنم رايتخالاو مهعابتا زوجيو .قحلا يأر يف تأطخأ

 كلذ راص ءاملعلا عيمج هيف فلتخي ملو دحاو لوق ىلع مهداهتجاو مهيأر

 نمف .'ةّئُسلاو باتكلا فالخ زوجي ال امك دحأل هفالخ زوجي الو هللا دنع اقح
 لحأو هزؤج نم كلذكو .رفكو لض هانركذ يذلا ملاعلا اذه ىلع يأزلا مزح
 يف وأ هللا باتك يف دوجوم وه اميف ايأر ىأر نمو .اضيأ رفكو لض لهاجلل

 يازلاف .كلهو لض مهفلاخف نيملسملا يأر هيلع عمجأ اميف وأ هللا لوسر ةش
 .لهاج "![َلك] ىلع نامز '"[َلك ] يف مارحو نامز لك يف ملاع لكل لالح

 عيمجلا عم قحلا لاق نم ىلع دزلا يف -

 .لوقلا هب خصي ال امبو لاحملاب اولاق دقف مهعيمج يف قحلا نإ :اولاق نيذلا امنأو
 ٨هدنع امارحو /٣٠/ هللا دنع الالح ءيشلا نوكيو ؟قح هفالخو ءىشلا فيكف

 م .«يف» لصألا يف )١(

 .«اغامجإ» اذه ىمسيو )٢(

 .«لك» لصالا نم طقس )٢(

 .«لك» لصالا نم طقس )٤(

 دقف مهعيمج يف قحلا نإ اولاق نيذلا امأف :هنثز عيبرلا وبأ خيشلا لاقو :ينالجراولا لاق )٥(

 الالح ءيشلا نوكيو اقح هفالخو ءيشلا نوكي فيكو هب لوقلا حصي ال امب لاحملاب اولاق
 فالتخا ادع ناتلثامتم ناترابعلاف ١. ٨١/٢. جم ناهربلاو ليلذلا .«هدنع امارح هللا دنع

 نإ نيلئاقلل عيبرلا ةججاحم قلع ينالجراولا نإ مث .هناصقن وأ فرح ةدايزك اآج فيفط
 ال نولوقي مهتأل هفلاخ نم ةحفاكم ىلع ىوقي ال فيعض ةزلا أ نيبف عيمجلا عم قحلا
 امبسح وأ اضرع هفالخو ءيشلا نوكي املف ىلاعت هللا دنع هفالخو ءيشلا نوكي نأ نم عنام
 ف َرَجَمَت نَمَص» :ىلاعت هلوقب كلذ ىلع نوجتحيو هللا دنع اقح هفالخو ءيشلا نوكي هللا دنع

 ناذضتم ليجأتلاو ليجعتلاو ٢٠٢[ :ةرقبلا] 4 هع ق َالَق رمأت نمَو هع من الت نيم

 .هللا دنع قح امهالكو نافلتخمو

 ءيشلا نوك يهو مهلوق ىلع اهبتر يتلا ةجيتتلا يف - ءالؤه رظن ةهجو نم ۔ هشقان امك
 امنإو كلذ اوديري مل مهتأل مزال ريغ كلذ نأ نيبف تقولا سفن ةن يف هللا دنع اًممارحو الالح

 . ءيشلا يمسو هللا دنع الالح هدضو ءيشلا ىمسيف دحاو مساب هفالخو ءيشلا ةيمست اودارأ



 ٢٨٥ و ةنوزخملا فحتلا باتك
 ح

 ٥

 "صم

 حاكنلاو ءارشلاو عيبلاو "قتعلاو قالطلا نم هيف اوفلتخا ام عيمج نوكيو

 هيف اوفلتخا ام نوكيف .هعمجأب هللا دنع اقح دودحلاو تاحارجلاو تايلاو

 .املاط ال اقلاط هللا دنع نوكيف مهضعب هلطبأو مهضعب هتبثأف قالظلا نم

 مارح هل ناك نمل الالح ءيشلا نوكيو . الئازو هللا دنع اًئباث قتعلا يف كلذكو

 [اذه زاج ولف] .هدنع ""ابذكو "قدص دحاو مالك نوكيف .ةدحاو ةلاح يف
 ةدحاو ةلاح يف ادراب ازاح ءيشلا نوكيف .اهلك تاداضتملا عيمج تزاجل

 اذه لطب املف .ةدحاو ةلاح يف اتيم ايحو ةدحاو ةلاح يف انكاس اكرحتمو

 .دحاو عمو دحاو يف قحلا نآ حصو هريظن اضيأ لطب

 نيدهتجملا نيب فالتخالا زاوج يف _ ٥

 ساتلا ىلع قاض دقو دحاو عمو دحاو يف قحلا تإ :اولاق نيذلا اقأو

 امو ةلل هللا لوسر باحصأ اهيف "فلتخا يتلا ءايشألا نع انوربخيلف هفالخ

 لك قيضي له اهرايخو ةقألا هذه ءاملع نم مهدعب ناك نم '[هيف] فلتخا

 يف نايصعلا همزلأ وأ دحأ نم مهنم دحأ ابت وأ هفلاخ نم ىلع مهنم دحاو

 ؟هيف هفلاخ ءيش

 روهمج نيب فالخلاو ١، ٨١٧/٢. جم ناهربلاو ليللا :ينالجراولا رظنا هللا دنع امارح هتضو -

 نم لوقي نيقيرفلا نم الك نأل يلكش فالخ ةلأسملا هذه يف ةبراغملا روهمجو ةقراشملا

 هققح ام وه حجرألاو .دحاو رجأ هلف هبصي ملو دهتجا نمو نارجأ هلف قحلا باصأو دهتجا

 دحاو رجأب زاف فرعي مل نمو نيرجأب زاف هفرع نمف دحاو عم هللا دنع قحلا نأ نم فّلؤملا

 .ركذلا فنآلا ةلي هللا لوسر ثيدح هيلع ليللاو
 .م . «قاتعلا» لصألا يف (١)

 .«قداص» لصالا يف (1)

 )٣( جم ناهربلاو ليلذلا يف ابيرقت تارابعلا هذه سفن رظنا 50١ ٨٢/٢.

 .«تفلتخا» لصألا ىف ()

 .«هيف» لصألا نم طقس (٥)



 لوالا ءزجلا .يكوج ٨٦".
 ء

 باظخلا نبا رمع فلتخاو .تباث نب ديزو قيدصلا ركب وبأ فلتخا دقو

 يأزلا اهيف مهل زوجي اممم ةريثك ءايشأ يف هنظ ساتع نب هللا دبعو
 هفلاخ نيح هنم أربت وأ هبحاص ىلع قيض ءالؤه نم دحأ لهف .فالتخالاو

 هنم أربت وأ هفلاخ نم ىلع مهنم دحاو لك قيض هتأ معز نإف ؟هلوق ريغب لاقو

 ةلي هللا لوسر باحصأ هب ىمر ام ستبف هيف هفلاخ اميف نايصعلا همزلأ وأ

 دجي الو ةمألا هذه نم دحأ هب مهامر اميف هدعاسي الف .نيملسملا رايخأو

 .هققحي اناهرب هلوق ىلع

 مهنم دحاو لك أربت هنأ معز نيذلا نيفلتخملا ءالؤه نع اضيأ وه لأسيو

 نب رمع وأ تباث نبا ديز وأ ركب يبأ عم مهنم ناك نم عم هبحاص نم

 همزليف ضعب نود مهضعب عم هتأ معز نإف هنه سابع نب هللا دبع وأ باظخلا

 "الإ هل جرخم الف .كلذ نم امئاق هعم ناك نم اوفلاخ نيذلا نم أزبتي نأ

 نمف دحاو عمو دحاو يف قحلا نأ باوصلاو لدعلا لهأ لوق ىلإ عوجزلا

 لوق[ب] ضعب ىلإ مهضعب زواجي الو .روذعمف هأطخأ نمو روجأمف هباصأ
 مهفلاخ اميف نايصعلا مهمزلي الو اضعب مهضعب للضي الو .قحلا يف تأطخأ

 قحلا هنآ معز وآ هآر امب مهنم دحاو لك نيدي الو .يألا داهتجا نم هيف

 نع انظفح يذلا اذهف .هفالخ نع ىهن هللا نإ لوقي نأ هل زوجي الو .هدنع
 .مههوجو رّضنو هللا مهمحر انخايشأ

 ةرخآلا دوجو ىلع ليلذلا يف ۔ ٦

 يف باوجلا ؟راذلا هذه ريغ اراد مَت نأ ىلع ليللا نع لئاس لأس نإف

 هذه يف ةدحاو ةلاح ىلع مهاندجوف ءيسملاو نسحملا ىلإ انرظن اتأ :كلذ

 )١( جم ناهربلاو ليللا يف لئاسملا ضعب يف ةباحصلا فالتخال ةلثمأ رظنا ١. ٧٧/٦، ٧٨.

 )٢( .«ىلإ» لصألا يف



 ٢٨٧١ هو ةنوزخملا فحتلا باتك
 ز ۔ےح _ ٠

 مث نأ انملعف ءاخرلاو ةنشلاو ٧ مقشسلاو ةحصلاو رقفلاو ىنغلا نم راذلا

 ")ذإ ،هتءاسإب ءيسملاو هناسحإاب نسحملا اهيف ىَراجُي رادلا هذه ريغ اراد

 نم نوكي الو ءيسملاو نسحملا نيب ميكحلا يواسي نأ ةمكحلا نم سيل

 ءيسملاو هناسحإب نسحملا يزاجيف امهنيب قرفي نأ الإ ميكحلا ةمكح

 نأ زاج ولو .ميكحب سيلف قدعلاو يلولا '[نيب ىواس نم] نمو .هتءاسإب
 ةدعلاو نسحملا ىلع امهنم ءيسملا لضفي نأ زاجل امهنيب ميكحلا يواسي

 بغريو اهب رمأيو ةءاسإلا ىلإ وعدي نأ زاجل اذه زاج ولف .ئرلولا ىلع امهنم
 طاقسإ نم هيف امل اذه لطب املف .هيلع بذكلاو همتش ىلإ وعديو اهيف

 اهيف ىزاجي راذلا هذه ريغ اراد ةمث نأ تبث هلعافل أطخلا تابثإو ةمكحلا

 هودعو هيلو نيب ميكحلا اهيف قرفيو هتءاسإب ءعيسملاو هناسحإب نسحملا

 تسيل ةمئادو ةينافب تسيل ةيقاب ةرخآلا راد يهو هيصعي نمو هعيطي نم نيبو
 .ةينافلا هذه ماكحأل فالخ اهماكحأو ةلئازب

 ةرخآلاو اينذلا ةقيقح ىف ۔٧١

 أ :كلذ ىف باوجلاف ؟اهانعم امو ؟ىمه ام ايندلا نع لئاس لأس نإف

 تند اهنأل «ايند» اهل ليقو .امهيف ناك امو راهنلاو ليلا اهنيعو اهسفن اينذلا

 ةرخآ اهل ليقو .تقولاو راذلا ىلع عقاو مسا يهف «ةرخآلا» امأو .قارفلا ىلإ

 .'"ثرخأ اهنأل

 ءاضقنا ال هللاو ،اهل ءاضقنا ال ةمئاد تناك اذإ ةرخآلا نع لئاس لأس نإف

 ؟ىنفت ال ةمئاد ةرخآلاو ىنفي ال امئاد كبر ناك اذإ نيمئاذلا نيب قرفلا امف ،هل

 ؟قولخملاو قلاخلا نيب هيبشتلا تبثأو ةدحاو ةفصب امهتفصو دق سيلأ

 .«ناك ذإ» لصألا يف ()

 .«نيب ىواس نم» لصألا نم طقس ()
 .ىنعملا سفن دروأ دقف ١٠٢ تالاؤشلا :يفولا رظناو )٢(



 لرال ا ءزجلا ص ٢٨٨
 هه ه

7. . 

 .حضاو هيف فالخلاو هللا دمحب نيب هتركذ ام نيب قرفلا نأ :كلذ يف باوجلا

 هلع يرجيو هريغ ىنعم الو «هسفنب قاب»و «هتاذب مئاد هللا» :لوقن اتأ كلذو
 الو ةياهنلاو ءادتبالاب فصوي الو .هاقبأ )قبس هل نوكي نأ زوجي الو .ءاقبلا

 فلاف ةيقاب ةرخآلاو .تافصلا هذه نم ءيش هيلع يرجي الو .لوطلا الو ضرعلا

 .لوطلاو ضرعلاو ءادتبالا يف دح اهلو .[اهئانفإ] ىلع رداق وهو اهمادأو اهاقبأ

 .هتركذ ام نيب قرفلا اذهف

 عيمج هيلع يرجي ال هللاو نيقابلاو نيمتالا نيب ""[قرفلا] نع تلأسو

 .قلخلا نم اهريغ ىلع يرجي ام اهيلع ىرجي ةرخآلاو .")...ىلع ىرجي ام

 ضرعلا يف تاياهنو ادودح اهل لعجو ماودو ءاقبب اهمادأو اهاقبأ هللاو

 .هللا دمحب ريتب قرفلا اذهف .لوظلاو

 هلاوز وأ ةرخآلا ميعن ءاقب يف ٨

 هولكأ امع انوربخأ ءاقبلا راد ةرخآلا نأ متمعز اذإ :لاقف لئاس لأس نإف

 لئاز ناف وهأ اهتاذل نم مهيلإ لصو ام عيمجو اهبارش نم هوبرشو اهرامث نم
 هولكأ يذنا نأ "ديرت تنك نإ كتأ :كلذ يف باوجلا ؟مئاق تباث وه مأ

 .دساف ريغ رئاج اذهف هلثم ينفو لاز دق هوبرشو

 هتمأ نود ةلي نبتلا هب صتخا ام ىف ٩

 ءايشألاو هتمأ ىلع تمرحو ةلت نبنلل تلح ىتلا ءايشألا نع تلأسو

 ةي يبنلل لح هتأ :كلذ يف باوجلا .هيلع تمرحو هتتأل تلح ينلا

 .م .«ىنبم» لصالا يف ()

 .«قرفلا» لصألا نم طقس )٢(

 .م .«هتلخ» لصالا يف )٢(

 .م .«...ّنأ ديرت تنك نإ هجتي كلوق نأ» لصالا يف )٤(



 ٢٨٨ ره ةنوزخمل ا فحتلا باتك

 . هزنع ٠

 /٢٣ا هيلع سيلو ةوسنلا '""[نم] ةعستلا جيوزتو ةيفصتلاو "بوهولا

 اذه نم ءيش لحي الو دارأ ثيحو ءاشي [نم] دصقيو هئاسن نيب ةلادعلا

 ليدبتلا هتمأل لح "[دقف] :هيلع تمرحو هتمأل تلح يتلا ءايشألا امأو .هتقأل

 .مهوقلي نأ لبق اوعجري نأ ودعلا ىلإ اوجرخ اذإ اضيأ مهلو .هلك ليلا داقرو

 .يبنلل اذه لحي ال ليق دقو .يألا مهل لحو .ةقدصلا مهل تلحو

 نيع يبنل ا نع ءاج ام تافص ىف ۔

 هيلع ماقملا هل عساوف هميرحت وأ ءيش ) إيلحت الت يبنلا )٥( ..ع ذَحَا نمو

 7 .يبنلا ريغ ريغ نم ةجحلا هيلع موقت وأ تلن يبلا ىلع هدعب هميرحت لزن نإو

 .كلهو لض أطخو باوص هت تلت ێيبّنلا نع ذخأ اميف تكش نمو

 مهعسو ولو .أطخ - وأ باوص هتنأ هلوقي ام عيمج ىف تكَشلا دابعلا عست الو

 . هلوقي ام عيمج يف كشلا مهعسول ةلتك ێبنل ١ نم هوعمس فرح يف كشلا

 ملظي ال هتإف .هبقاعم ال هبيثم هللا نأو هللا يلو هتأ اوملعي نأ الإ دابعلا عسي الو

 .ةينالع الو ارس

- 

 الإ نيذلا نم هكرتو نيلا نم هلعف ناك اميف أت ئيبتلا نع ذخؤي امف

 :ىلاعت هلوق كلذ يف ءاج دقو قادص ريغب اهجؤزتيف ةلي ئبتلا ىلإ اهسفن ةأرما بهت نأ وهو )١(

 4 ينموملا نود نم 1 هسَصلاَع ><" ر نأ يلا دا دارأ نل يتلل اَبََقَت تَبَمَو نإ َةَمُم ث ةزاو ,

 ٥٠[. :بازحالا]

 ةمسقلا لبق ءاش ام ةمينغلا نم راتخي يأ سمخلاو متغملا يقص ةلي يبنلا تايصوصخ نم ()

 ٧٤٦. لينلا حرش :شيفطا رظنا ءاش ام اًضيأ ةمينغلا سمخ نم راتخيو

 .بيكرتلا ميقتسيل «نم» رجلا فرح انفضأ )٢(

 .طبرلل «دقف» انفضأ ()

 م ۔«ىلع» لصألا يف (ه)

 .م .ةمات ريغ ةلمجلا )٦(



 لرالا ءزجل .يمجح ٢٨ الا ءزحلا ٠
 :ح

 .قيدصتو كلذ لعف يف هرذع هللا عطقي كلذبو ."_هللا نيد لهأ نم نينيمأب

 دحاولا هيف نوكي۔[ف] نيلا نم سيل هكرتو نيلا نم سيل هلعف "ناك نإو
 نانيمأ الإ ةجح هيف نوكي الف قيدصتلا امأو .قيدصتلا نود تكلا يف ةجح

 ال للا نيد لهأ نم نانيمأ الإ ةجح نوكي ال مهضعب لاقو .هللا نيد لهأ نم

 .قيدصتلا يف الو تكلا يف

 غولبلا لبق لافطألا هآر ام مكح يف ١

 ذح ىلإ هوملعو هوظفحو مهتێيلوفط لاح يف سانلا هآر امع تلأسو

 مكحلا همزلي مهضعب لاق :نيلوق هيف انباحصأل نأ كلذ يف باوجلا ؟غولبلا

 ةءارب نم غولبلا لاح يف هملع اذإ ةيلوفطلا لاح يف هآر اميف غولبلا '![دنع]

 ةيلوفطلا لاح يف لجر نم هآر ناميإ وأ ةيلوفط لاح يف ةريبك لعفي هآر لجر

 هيلع بجو هب آربي امم وأ [هيلع] ىلاوي امم كلذ نأ ملعف غولبلا لاح يف هزێيمف

 لاح يف هوملع امب غولبلا لاح يف مهتداهش كلذكف .هغولب دنع كلذب مكحلا
 لاقو .غولبلا لاح يف اهب اوماق اذإ ماكحألا عيمج يف اهوتبثأ ةيلوفطلا

 .مكحأو ملعأ هللاو .ءعيشب سيل هتأ هوأرو ةيلوفظلا ملع نالطبب رخآلا )مهضعب

 هل وهف غولبلا لاح هب غلبو ةنايذلا ملع نم هظفحو نآرقلا نم هأرق امو

 لاح هب غلبي ملو ةلوفطلا لاح يف هيسن ام لكو .هنع عوجلا هعسي الف .ظفاح

 .كلذ نم ةعس يف وهف غولبلا

 نم نانيمأ نيذلا نم هكرتو نيذلا نم هلعف ناك اميف دبت ىبنلا نع ذخأي اميف» لصالا يف ()
 .م .«هللا نيد لهأ

 .م .«ناك نإ امتإ» لصألا يف )٢(

 .م .«هوأر ام» لصالا يف (٣)

 .«دنع» لصألا نم طقس )٤(

 .م .«ضعبلا» لصالا يف )٥(



 ٢٣٨٩١ و ةنوزخملا فحتلا باتك

 اهب لصتي امو هتروعل فشاكلا مكح ىف ١٢

 رفكو لض ادمعتم اهيلإ رظن نم[و] .رفكو َلض سانلل هتروع ىدبأ نمو
 ."اهنيعب ادمعتم سانلل هتروع فشك وأ اهنيعب ةروعلا ىلإ رظن اذإ اذهو .اضيأ

 سانلل هتروع فشك وأ لافطألا تاروع ىلإ رظن وأ لافطألل هتروع ىدبأ نمو

 تحتسي ال امم اذه نأ كلذ يف باوجلا اليل سانلا تاروع ىلإ رظن وأ اليل

 لك ةروع سم نمو ."غولبلا لهأ '"[ريغ] نوزيمي نممم لافطألا ناك اذإ هلعف

 هتروع سم نم هريغ "نكم نمو .رفكو لض هديب ادممعتم تيم وأ نح غلاب
 .اهايإ هتشمب /٣٣/ كلهي

 رحاشلاو رحتلا مكح ىف ٣

 نمأ يردأ الو ٧ خيشلا ركذ دقو .هميرحتب }"نيدن اضيأ رحشلاو

 هيخأ ةروع لاق وأ هيخأ جرف ىلإ رظن نم نوعلم» :لاق هتآ ةي يبتلا نع ساتع نبا قيرط نم ()
 ٦١٢٨. مقر ثيدح حيحصلا عماجلا بيبح نب عيبرلا «ساتلل هتروع ىدبأ نم نوعلمو

 ٦٢، ٢٨‘ بدأ ت۔٧؛ ٧، ضيح م :رظنا :ةريثك رظنلا ميرحتو ةروعلا ظفح يف ثيداحألاو

 ٦٢٤، ١٣٧. ةراهط هج ٩

 .غولبلا لهأ نمم لصألا يف )٢(

 ٧٣/١. رهوجلا راثن هباتك رظنا رئاغصلل ةلثمأك لئاسملا هذه اضيأ يحاورلا دروأ دقل ()

 .م .«نكمتسا» لصألا يف (؛)

 .م .«كلهي نمم» لصالا يف )٥(

 ربتعاو ٢٥٨ تالاؤتسلا هباتك رظنا فلاخملا رذع عطقو بيوصتلاب ةملكلا هذه يفوتلا رتف )٦(

 انبهذم يف اذه غئاس يأ :نيذلا ىنعمب :نيهجو نم مهفت نأل ةلباق ةظفَلا ينالجراولا

 هيلع نحن ام نأب مزجلا يأ :ةنايدلا ىنعمبو هفالخ يف رذعلا عطق نود هريغ ىلع هانرتخاو

 هذه يف فلؤملا قرفي ملو 0١ ٣٧/٢. جم ناهربلاو ليلدلا ينالجراولا رظنا .هللا نيد وه

 املك ينالجراولا نكل .اياضقلا نم اهريغو هريغ رذع اهيف عطقي يتلا تالاحلا نيب لئاسملا

 ٥٧ ص يف هنأ ريغ 5٤٧ ٥٤( :م ن) نسحتسنو بّوصنب اهرتف ةملكلا هذه ريسفتل ضرع

 .كالهلاب هيلع مكحف كمهتنملا ىنثتسا



 لرال اءزجلا ص ٣٣٩٢

 23 9٠:۔. +-

 .كرش هلالحتساو قافن رحلاب لمعلا نأ هنم باوج مأ كلذ ىور باتك

 ."ليق لتق اذإف .لتقي مل ام باتتسي هتأ اضيأ ركذو

 نب دمحم هللا دبع نبا نع يوزو . كرشم وهف تيميو ييخ هنأ ىعتا نمو

 هلا نأ ملع نم كلذكو ةعاط هتأ ملع ءيشب رمأ هللا نأ ملع نم :لاق هتأ ملسم

 .ةيصعم هّتأ ملع ءيش نع ىهن

 زبانتلا يف ۔ ١٤

 يعاذلا نم اربي ال هتأ[ف] هيلإ ىعدملا هباجأف يدوهي اي :لجرل لاق نمو

 ةلبقلا لهأ نم ادحأ ىمر نمو .ةيدوهيلاب هسفن ىلع "ارقأ هنأل بيجملا نم أربيو

 .ةلزنملا كلتب ىلوأ وهف ٠ ينارصن اي وأ ٠ يدوهي اي :لاقف كرشلا لاصخ نم ةلصخب

 ةيد ثلث هتيدف هلتق نمو .اضيأ لض سفن لتق وأ لام لكأب ايمذ ملظ نمو
 مهنم أربي لهو .'"[هيلع] ءادتعالاو هملظ نم ءيش لحي الو "!ملسملا

 ليق دق ؟انزلا تامالع نم اهريغ وأ مهتيدرأ يف اهنولعجي يتلا مهتمالعب
 .مكحأو ملعأ هللاو .هونلعأو هورهظأ نإ كلذب "نوؤربي مهتأ

 سنتلا لتقو رحتلاو هللاب كرشلا :لاق نه امو هللا لوسر اي ليق تاقبوملا عبتلا اوبنتجاد :يتن لاق )١(

 تانصحملا فذقو فحزلا موي يلوتلاو ميتيلا لام لكأو ابلا لكأو قحلاب الإ هل مزح يتلا

 ١٠(. اياصو د ١٤٤- ناميإ م - ٣٠ نيبراحم ٤٤، دودح ٤٨. ط ٣٢. اياصو خ) «تانمؤملا تالفاغلا

 .هانتبثأ بسنأ ريخألا ظفلا ناك املو «قأ» شماهلا ىفو «دأ» تلا يف )٢(

 :دواد وبأ) «رحلا ةيد فصن دهاعملا ةتد» :لاق هتأ ةلي نبتلا نع رمع نبا نع دواد وبأ ىور )٢(

 لهأ لقع» :لاق هتأ ةلبقت يبنلا نع يئاسنلاو هجام نباو يذمرتلاو دمحأ ىورو ٢١(. تانايد

 يعفاشلا لاقو ١٨٢/٢، ٢٢٤( مح ١٣ تايد هج _ ٣٨ هماسق ن) «نيملسملا لقع فصن ةقذلا
 ةيد لثم يباتكلا ةيد ةفينح وبأ لاقو (فتؤملا لاق هبو) ملسملا ةيد ثلث يباتكلا ةيد
 ٧٣/١٥، ٧٤. ليلا حرش :شيفطا رظنا .ملسملا

 .«هيلع» لصالا نم طقس )٤(

 .«؟نوربي» لصالا يف )٥)



 و ٢٩٢ ةنوزخملا فحتلا باتك
 نآرقلا نم يآ ريسفت يف ٥

 فيكف !١٠[ :نارمع لآ] ٩ .هلاَمَت َقَح هلا اوُمَتا» :هلوق ىنعم نع لئسو

 هوصعي الو هوعيطي نأ «هتاقت قح» نأ :كلذ يف باوجلا ؟هتاقت َقَح "[ىقَن]

 .هورفكي الو هوركشي نأو هوسني الو هوركذي نأو

 لجنلا يك آمل ىوطت موي » :هلوق ىنعم يف هنت خيشلا نع

 ىنعم يف اًضيأ لاقو .اهؤانف «اهيط» ىنعم :لاق ١٠٤[ :ءايبنالا] & تكنلل

 ءانف نأ كلذو .اهؤانف اهرشح :لاق [هريوكتلا] ه تَرشُح شوحولا اَدلَو » :هلوف

 لافطأو نيفلكملا الخ ام بالقنالا ىلع ال يشالتلا ىلع ءايشألا عيمج

 ملعأ هللاف نيملسملا ريغ لافطأ امأو .بالقنالا ىلع مهؤانف[ف] نيملسملا

 ىلع ناك نإف .يشالتلا ىلع ""مأ مهؤانف نوكي بالقنالا ىلعأ مكحأو

 نمي هللا نإو .راتلا لهأ نم نونوكي الو ةتجلا لهأ نم مهف بالقنالا

 ."باذعلاب ملظي الو ةمحزلاب

 نيذلا كلاسم يف - ٦

 داز نمف .ةعبرأ '_}).ريذلا كلاسم :لاق هت امث ركز يبأ نع انخيش انل ىورو

 .«ىقتي» لصألا نم طقس ()

 .م .«وأ» لصألا يف (٢)

 هبسن فلؤملا هيلإ بهذ يذلا لوقلاو ١٠٣. تالاؤشلا رظنا :تارابعلا سفن يفوتلا لقن )٢(

 يف ةَباَت نامو » :ىلاعت هلوقل روشحم يح لك نأ ىلع روهمجلاو ساتع نبا ىلإ يملاتلا
 ىلع ءالقعلا ادع ام رشح نكل ا٨٢ :ماصنألا] ؟مُكْلاتنَ ممأ اي دَيَحاتَي هطي الو نألا
 هلوقب اًجتحم بالقنالا ىلع نيكرشملا لافطأ ءانف نأ ةنيبلاب تبثأ مث .باهذلاو يشالتلا
 راونأ قراشم :يملاتلا رظنا ٥. .ه :ريوكتلاا 4 تلق يَد يأب ٥ تتيس ةَدةْوَمَلا اَديَو» :ىلاعت

 ١٥/١. مالسإلا دعاوق :يلاطيجلا رظناو ٢٦١. لوقعلا

 ةديقع حرش :شيفطا دمحما :رظنا ةيعرشلا ماكحألا ذافنإ ىلإ اهب لصوتي يتلا قرظلا يه (ه)
 ديحوتلا ٧٦.



 الا ءزحلا
 لو زجل . ريبج ٤ ٩ ٢
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 .ءارشلاو عافذلاو "نامتكلاو "روهظلا "يهو .أطخأ دقف اهنم صقنأ وأ اهيف

(١( 

(٢) 

(٣) 

(٤) 

(٥( 

 .«وهو» لصالا يف

 مهنيب لدع نإف .مهودع مهب دهاجيو ةعيرشلا ماكحأ قبطي رهاظ مامإ هتضابالل نوكي نأ وه
 ىذعتو قحلا فلاخ نإو هترصنو هتعاط مهيلع بجو هلوسر ةنسو هللا باتكب مهيف مكحو

 ريغ روهتلا نالعإو 0١٥ ١٦. ديحوتلا لئاسم :يئاطسرفلا رظنا مهيلع هل ةعاط الف هللا دودح

 ترفوت نم اودجوو كلذ ىلع ةيضابإلا ردق ىتم نوكي امنإو سانلا نم ددعب وأ تقوب ديقم

 نأ الإ ائقو هيف ملعن ال» :كلذ نع لئس ام دنع بوبحم نب دمحم لاق .ةمامإلا طورش هيف

 ردقي مل امبرو نيعبرألا يف لجلا ردق امتر ...مهل هبسنيو قحلا مهل نيبيف سانلا ىلع ىوقي

 لدعلا روهظل اروهظ ةمامإلا ةرتف تيمس دقو ٥١/١٠ :يدنكلا فنصملا .«فالآ ةرشع يف

 روهظلا ةلثمأ نمو ٥٣/١٠. فتصملا يدنكلا رظنا هلهأو لطابلا ءافخو ةيضابإلا ةبلغو قحلاو

 :شێفطا رظناو .برغملا دالب يف ةيمتسزلا ةلولا ةمئأ لاحو ةرجهلا دعب ةت لوسلا لاح

 ٢١٩. عضولا 6٥ ديحوتلا ةديقع :ينواتجلا ٧٦ ديحوتلا ةديقع حرش ٢٠٨ ۔٤١/٥٠٢ ليلا حرش

 ماكحألا عيمج ذيفنتو قحلاب عدصلا ىلع ةردقلا مدع دنع نيلا ءافخإ وه نامتكلا

 كلذو هب اومتتكاو هب اوّقختساو قحلا نهو لطابلا لهأ ازغ اذإو» :يدنكلا لوقي ةيعرشلا

 نهوو هلهأو لطابلا رع دقف ةينالع ناطيشلا عيطأو هللا يصع اذإ هنأل هسفن نامتكلا وه

 يف ةت يبنلا هيلع ناك ام هلاثم نامتكلا كلسمو ٥٤/١٠١. فتصملا :يدنكلا .«هلهأو قحلا

 ةلحرملا يفو ةديبع وبأو رباج هيلع ناك ام كلذكو ةكم يف ةوعلا نم ىلوألا ةلحرملا
 ماكحألا هذه نم ركذن ناكمإلا ردق روهظلا نم اماكحأ ذخأي نامتكلا ماظن نأ ىلع .ىلوالا

 ٥٢/١١. فنصملا :يدنكلا :رظنا .ركنملا نع يهتلاو فورعملاب رمألل ةيلمعلا تاءارجإلا

 ةديقع :ينوانجلا 0١٠٣ ١٠٤. ةباّعلا ماظن :يريبعجلا ٧٧. ديحوتلا ةديقع حرش :شێفطا

 ٢٩. عضولا :ينوانجلا ٥. ديحوتلا

 رأ دعلا مهأجاف اذإ بورحلاب اضرع امامإ مهنم ادحاو ةيضابإلا ةعامج يلوت نأ وه عافتلا
 هتمامإ تلاز لاتقلا لاز اذإف لاتقلا ماد ام هنوعيطيو ودعلا ةوادع هب نوعفديف هتتغابم اوفاخ

 روهظ مامإ ريصيف ةعيبلا هل دجت نأ امإف روهظلل ةبسانم فورلا تناك اذإو مهقانعأ نم

 ةنامألاو ىوقتلا تافص ةيبرحلا تافصلا عم عافدلا مامإ يف طرتشيو .هريغ عيابي نأ امإو

 لئاسم :يئاطسرفلا :رظنا .يبسارلا بهو نب هللا دبع ةمامإب عافتلا ةمامإل ةداع لتميو

 :شێتفطا ٧٦. :ديحوتلا ةديقع حرش :شيفطا ٦١/١٠، ٦٢.. فتصملا :يدنكلا ١٦. :ديحوتلا
 ٣٠٣/١٤} ٣٠٥. ليلا حرش

 ةتامإو ودعلا لاتق يف لاسبتسالا ىلع مهنم ادحاو رثكأف الجر نوعبرأ عيابي نأ وه ءارشلا



 ٣٩٥ ج ةنوزخملا فحتلا باتك

 ةالصلا كرات يف ٧

 تقو هنع جرخ اذإ "ةالصلا كرات لهج عسي ال :لاق هتأ اضيأ هنع َيِو

 لكو .'"اهكرات لهج الو ةالصلا لهج هيلع قيضي الف اهتقو لبق امأو .ةالصلا

 نم ةبرتلا هيلع امنإ هلهج عسي ام عيمج نم هيلع هللا هقرح امم اتيش لعف نم
 نأ هيلع امنإو .ةريبكو رفك هتأو هنع ىهن هللا نأ ملعي نأ هيلع سيلو كلذ

 اهفراق اهب ةفرعملا هيلع سيلو .اريغص وأ ناك اريبك بونذلا عيمج نم بوتي
 نيح هب لهجلا عسو هل ةفراقملا لبق هب لهجلا هعسو ام لكف .اهفراقي مل وأ

 .هلهج وأ كلذ ملع هنع تكلا همزلي امتإو .هفراق

 اوجرخ نإو .نيذلا يف دهلا عم هتاضرم ءاغتبا هلل مهسفنأ نورشي قحلا ءايحإو روجلا -

 مامإلا اذهو .اوتومي وأ لطابلا اوتيمي ىتح مهتويب ىلإ نوعجري الف ءارشلا ىلع اومزعو

 ليبس يف داهجلاو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ىلعو هلوسرو هللا ةعاط ىلع عيابي

 هيلعو مئال ةمول هللا يف هذخأت الو هرفنتسا اذإ هعم رفنيو هرمأ اذإ عيابملا هعيطي نأ ىلعو هلل

 ءارشلا طارتشا عافلا ةعيب ىلع ديزت ءارشلا ةعيب نأ ظحالملاو .نيقداصلا ةارشلا ىلع ام

 مازتلالا يضتقي ذإ ةذش رثكأ وه نيلتاقملاو مامإلا نيب طبري يذلا دقعلاف ةصاخ ةفصب

 دقع دقو رافنأ ةثالث يف اروصحم نيلتاقملا ددع ريصي نأ ىلإ هيلع تابقلاو لاتقلا ةلصاومب

 لادتعالاب ةيضابإلا فقوم فصوف رامضملا اذه يف ةقرازألاو ةيضابإلا نيب ةنراقم يلربوك

 اوقل اذإو الجر نيرشع غولب دنع نوكي نيريخألا دنع جورخلا نأل نيلاغملا ةقرازألل افالخ

 هلوق نم دمتسم حلطصم ءارشلاو .ضارعتسالا ةدعاق هيلع اوقتط نيضراعملا نم ادحأ

 .[١:ةبوتلا) ٩ ةتبلا هل ترب مرَمَأو رهسثنأ ےرينمزملا م ىرةشآ هلآ َنإ» :ىلاعت

 :رظنا .ةنجلاب هسفن عيب وأ هسفنب ةنجلا ءارش وأ رانلا نم هسفن ناسنإلا ءارش وه نذإ ءارشلاف

 :ديحوتلا ةديقع :ينوانجلا .١٦؟ 0٦٠/١٠ :فنصملا :يدنكلا ١٦. :ديحوتلا لئاسم :يتاظسرفلا

 ماكحأ يف جردنت ال تارتف ةيضابإلا ىلع رمت دقو ٧٦. :ديحوتلا ةديقع حرش :شێفطا .ه

 الو نامتك الو روهظ يف انسل :لاقف يغاوّزلا ركب وبأ كلذ نع رتع امك ةعبرألا كلاسملا

 ٣١. ريسلا :ينايسولا .ةبئاس اننامز نكلو ءارش الو عافد

 .اهئادأ ةيفيك وأ اهبوجو لهج هعسي ال يأ ()
 .اهكرات رفك لهج يأ ()
 = ام ىلإ بهذ فلؤملا نأ ريغ .هوبكري مل ام مارحلا لهج سانلا عسي هتأ ىلإ رزخ وبأ بهذ (؟)



 ::+ لوالا ءزجلا ص ٦

 نأ اوملعي نأ مهيلع .مزال ضرف اعيمج اهلك بونذلا نع كلاو

 ةمادنلاو ةدوعلا كرتو "عالقإلا بونذلا نم ةبوتلاو .ةضيرف تكلا كلذ

 .'""ىضم ام ىلع

 محزلا عطق يف - ٨
 ماحرألا ةلصو /٣٤/ .لض محر كنيبو ينيب سيل :")محر يل لاق نمو

 نيميلا تكلم امو بنجلاب بحاصلا قحو راوجلا قوقحو نيدلاولا ربو

 دقف همحر عطق وأ امهدحأ وأ هيدلاو َقع نمو .'ةبجاو هلك ءالؤه قوقحف
 ه هس ے س م

 ىف نوذييفبو لصوي نأ وي هتنا رمأ آم كروُعَطقَو » :كن هللا لوقل رفكو لض
 ,مهوي ءوك۔ح۔ ,< هوو {. _۔ ث ال ي حم
 ٢٥[. :دعلا] “ رادلا وس فو ةنعللا مهل كيتلؤأ ضّالا

 هللا تافص يف ئطخملا مكح يف ٩-

 "كرش نوكي :نيهجو ىلع نوكي هأطخ نإف هللا ةفص يف أطخأ نمو

 لهجلاب ال لعفلاب اقلعتم مثإلا ربتعاو فرتقا ولو مارحلا لهج زوج ذإ كلذ نم دعبأ وه =

 ال هنم ةبوتلاو ءيشلا نع عالقإلا نأ ةقيقحلاو .ةبوتلا يأ عالقإلا وه بجاولا أ ىأرو

 .ةبوتلا ىلإ عفادلا امه باقعلا نم فوخلاو مكحلا هتفرعمف .ةيصعم هتأ ةفرعمب الإ نامتتي

 .«عالقنالاه لصألا يف ()

 تت َنإ» :ىلاعت هلوقل تاثيتلا نع ريفكتلا وهو ةبوتلل عبازلا طرقلا فلؤملا ركذي مل )٢(
 رس م سم,.

 نوكت الف دابعلا قوقحب قلعتي اميف امأ هترو دبعلا نيب اميف اذه ١١٤[ :دوه] ؟ تايلا َداهذي

 بجو سفن وأ لام ةعابت هيف ناك نإف» :ىنيمتلا لاقو .اهلهأ ىلإ قوقحلا ديدستب الإ ةبوتلا

 . «مرغلا

 .م ۔«محر يذاه لصالا يف )٢(

 ىتلاو قرشلا ىذبو اسح نتدلولَو ات ۔وي اوكرتف الو ةق اودبعو » :ىلاعت لاق )٤(
 4 ص, -ح م ۔ مم م م ؟ مم ه. ه مم . ,؟حص . ۔ مص

 تكلم امَو ليبسلا نآو بننخلاي بحاصلاو بجل آ راجلاو يرقلا ىز راجلاو نيكسملاو
 روُحخَص الاتخم تاك نم تيجال ةقآ دإ ن 4 م ىب ,س جع س س يم دم ةواكا

 .«اگرشم» لصالا ىف )٥(

 ٦ :ءاستلا] :٣٦[.



 ٢٨٩٧ هو ةنوزخملا فحتلا باتك
 ه و

 ٥.

 "صم

 نم لثم قفانم وهف ليوأتلا لمتحي امم "هوطخ ناك نإف ."اقافن نوكيو
 دابعلا لاعفأ نم ائيش قلخي مل هللا نأو ةمايقلا موي ىري هللا نا معز

 ءيشب هفصوف هتفص يف أطخأ نم امأو .ليوأتلا هب بيصي اممم اذه هابشأو

 راطقألاو دودحلاب هفصو وأ ةروص وأ مسج هتأ معز وأ قلخلا تافص نم

 هل هفصوو هتر ةفص يف هئطخب كرشم وهف اينذلا يف ىري هتأ معز وأ
 .رشبلا تافصب

 مارحلا تيبلا ةفص يف عوطخملا مكح يف - ٢٠

 تيبلا جرخي امم '"!هؤطخ ناك نإف مارحلا هتيب ةفص يف أطخأ نم اقأو

 وهف شيرع وأ ةميخ وأ طاطسف هتأ معز نم لثم هانعم نم مارحلا

 هنأ همعز لثم '"هانعم نم هجرخي ال امم هتفص يف هؤطخ ناك نإو .كرشم

 وهف هعضوم ريغ يف هاعآا وأ هلوح نمو .لوآتم قفانم اذهف رجآ وأ نبل نم

 ةلبق هلعج نمو .كرش رفك هرفكو .رفاك اضيأ وهف هريغ ةلبق ىعآا نمو .رفاك

 نمو .كلذل هلهجب رفكي ذئنيحف ةالصلا تقو هنع جرخي ىتح ."هرختي ملو
 نمو .ارفك شأ وهف همده لحتسا نمو .قفانم رفاك وهف ةيدعتلاب همده

 .كرشم وهف هركنأو هدحج

 .«اقفانم» لصألا يف ()

 .م .«هأطخ» لصألا يف ()

 .م .«هأطخ» لصألا يف )٢(

 يف دئاعلا ريمضلا ثتأ مث مسالا فنصملا ركذ دقو .م .«اهانعم نم اهجرخي» لصألا يف ()
 .م .ريكذتلا ىلع هاتلمحف .كلذ ىلع ققحملا هعباتو .ةرقفلا لماك

 .م .«شرع» لصألا يف )٥(

 .م .«اهانعم» لصألا يف )١(

 .م .«اهرختي ملو ةلبق اهتأ لعج» لصألا يف )١(
 .م .«هرفكل دشأ» لصألا يف )٨(



 لوال ا ءزجلا ص كآآ

 هه ه.
7 . 

 هللا قلخ نم ءيشل ركنملا مكح يف ۔ ١

 ىلع هرفكو .رفاك وهف هقلاخ هللا نوكي نأ هللا قلخ نم ائيش ركنأ نمو

 الو ليوأتلا لمتحي ال اممم هراكنإ ناك نإو .اقافن نوكيو اكرش نوكي نيهجو

 نم رفك يف تكش نمو .كلذل هراكنال كرشم وهف هللا ىوس دحأ ىلإ بتي

 كرشملا يف ةاشلا نوكي الو .هلثم اضيأ رفاك وهف هللا قلخ نم ائيش ركنأ

 .اكرشم قفانملا يف اشلا الو (اذك) اقفانم

 هلأ هب رمأ هتأ هب ةفرعملا دعب هب هللا رمأ امم ءيش يف ش نم :اضيأ لاقو

 كش نمو .لدعلاب وأ روجلاب رمأي هتأ هيف كش هنأل هللاب كرشأ روج وأ لدع

 .رئاج وأ لداع هتأ هللا يف كش كلذ يف

 ىلاعت هللا تافص ركنم مكح يف ۔ ٢٢

 سيل :لاق وأ أرصبي الو عمسي الو ردقي الو ملعي ال هللا نأ معز نمو

 وأ رداق ريغ :لاق وأ ،ا»ريصبب سيل وأ عيمسب سيل وأ رداقب سيل وأ ملاعب

 كلذ مهف اذإ هلثم "هيف اشلاو .هلك اًضيأ هلئاق هب كرشي امم اذهف ملاع ريغ

 نأ ردقي وأ ملظي نأ ردقي هللا نأ معز نم كلذكو .ةّجُحلا همزلت يتلا هتغلب

 ذختي نأ ردقي :لاق وأ لهجي نأ ردقي :لاق وأ ڵبذكي نأ ردقي وأ روجي

 ةكرحلاب هفصو نمو .هلئاق هب كرشي امم اضيأ اذهف ةبحاص وأ ادلو
 ."كرشم وهف نوكلاو

 .«ريصب ال وأ» لصألا يف ()
 .«يف» لصألا يف )٢(

 عجار ججح نم ركذ ام لكو نوكلاو ةكرحلاب فصوي ال هللا نأ ىلع ةلدألا رامع وبأ دروأ )٣٢(

 لاو ثداحلا صئاصخ نمو مسجلا تافص نم نوكلاو ةكرحلا نأ وهو دحاو لصأ ىلإ

 ٣٢٦١، ٣٦٢. تالاهجلا حرش هباتك يف كلذ ليصافت رظنا كلذ نع هزنم



 9 ٣ ٩ ةنو زخمل ١ فحتلا ب اتك

 م اكحأ نم هب نيدن ام ىف - ٢٢

 ريفكتلا ماكحأ ١٣

 .اكرش ريغ ارفك مهرفك تابثإو "ليوأتلا لهأ ريفكتب نيدنو

 ريغ زفك مهرفك نأو ديحوتلا لهأ نم رئابكلا لهأ ريفكتب /٣٥/ نيدنو

 .)قافنلا رفك وهو .كرش

 هديعوو هدعو يف زجنم هتأو هيدل

(٦١( 

 لوقلا لبي الو داعيملا فلخي ال هللا نأو ديعولاو دعولا ذافنإب نيدنو
 )٥)

 رانلاو ةنجلا ماكحأ يف ۔ ٢۔٣

 .'_اهيف دلاخ رانلا لخد نم نآو اهيف دلاخ ةنجلا لخد نم نأب نيدنو

 .م ۔«ريسفت» لصالا يف

 نآرقلا نم اضوصن اولؤأ مهتأل كلذب مهامس .ةيضابإلا يفلاخم ليوأتلا لهأب دصقي

 تالاقم نم ةضابإلا هاري ام عم ضراعتي اليوأت ةديقعلا لئاسم فلتخم يف ثيدحلاو

 يف ينالجراولا دنع ةرابعلا هذه ريسفت رظنا .قلاخلل هيزنتلا ةدعاق ىلع ةينبنم اهتأ نودقتعي

 79 ١. ٤٥/٢. جم ناهربلاو ليللا هباتك

 ١٧٧٦. نيتمالسإلا تالاقم هباتك يف نيفلاخملا ىلع مكح نم يرعشألا هدروأ امب نراق

 ١. ٢٧/٢۔ ٤٤. جم ناهربلاو ليلذلا :ينالجراولا رظنا

 ىلع رانلا نيرفاكلا دعوأو مهتعاطو مهناميإ ىلع ةرخآلا يف باوقلا نينمؤملا هللا دعو دقل

 اوفلتخاو نيكرشملل هدعو فلخي ال هللا نأ ىلع نوعمجم نوملسملاو .مهتيصعمو مهرفك

 لوقلا اذه بسنو هبيذعت مدعب عطق نم مهنمف دحوملا ةريبكلا بكترمل ديعولا فلخ يف
 .ءاش نإ لدعلاو قحلا وه رئابكلا لهأ هب دعوأ ام لاق نم مهنمو .ناميلس نب لتاقم ىلإ

 انأ .ةرعاشألا لوق وهو ةبوت نودب ولو هل ةرفغملا لوصح وه حجارلاو .افع ءاش نإو

 :رصن وبأ لوقي .ةريبكلا بكترم ىلع باقعلا اوبجوأ دقف ةلزتعملاو ةيضابإلا
 ؛نوهلاو رانلا يف رانلا لهأ ديلختو همكحو ديعولا ذافنإب اندو»

 ةهلإلا ةمكحلا ءاضتقا وه ةيضابإلا دنع باقعلا بوجو ىنعمو ٢٧٥. روتلا :ينيملا رظنا

 .اهنم بتي ملو ةريبكلا ىلع تام نمل باقعلا لوصو
 رانلا ىلع الصأ دحوملا ضرعي ال ةئجرملا لاقف ةريبكلا بكترم دولخ يف اضيأ فلتخا

  



 ق لوالا ءزجلا ٠ ٠ ٤
 ه ۔هح.

» 

 .')امهماودل ةياغ الو امهل ءاضقنا ال رانلاو ةنجلا نأب نيدنو

 قافتلاو كرشلاو ناميإلاو رفكلا ماكحأ يف ٣٣

 .ناميإلاو رفكلا نيب :نيتلزنملا نيب ةلزنم ال نأب نيدنو

 ءالؤه ىلإ ال كلذ نيب نوبذبذم مهتأو نيكرشملا ريغ نيقفانملا نأب نيدنو

 [ه٢.ةداجملاا 4 منم الو كنت مه امم » :هباتك مكحم يف ك لاق امك ءالؤه ىلإ الو

 نأ نيكرشملا نم مهافنو باوقلاو مسالا يف مهعم اونوكي نأ نينمؤملا نم مهافن

 عم مهو .رفكلا مساو مهعمجت رانلا تناك نإو ،ةريشلاو مكحلا يف مهعم اونوكي

 ةلملا ماكحأ نم اورقأ هب ام مكح مهيلع ىرج ،ةريشلاو ماكحألا يف نيملسملا

 مهبسن ال :مالسإلاو نيذلا لهأ ءامسأب مهيمسن نأ انيلع هللا مرحو .اهوعا يتلا

 .انيلع كلذ مرحم .مهتر ديحوتب مهرارقإل نيدحاجو نيكرشم

 ةبوتلاب الإ رئابكلا رفغي الو رئابكلا بانتجاب رئاغصلا رفغي هللا نأب نيدنو
 . اهنع عوجزلاو فارتعال او

(١( 

(٢) 

 (٣) 7 ا » . ؟س د , ۔ ج . . .
 . ديحوت اهلك هتعاطو كرشو رمك اهلك هللا ةيصعم نا معر نم ريفكتب نيدنو

 ةرعاشألا لاقو .ةعاط رفكلا عم عفنت ال امك ةيصعم ناميإلا عم رضت ال كلذ يف مهتدعاقو

 هلخديو رانلا نم هللا هجرخي مث هتيصعم ردقب اهيف ثكمي هتإف رانلا يصاعلا دحوملا لخد نإ

 ربتعا دقو .اهنم بتي ملو ةريبكلا ىلع تام نم دولخب ةلزتعملاو ةيضابإلا لاقو .ةنجلا

 .ريفكتلا اهببسب عقي يتلا ةيرهوجلا اياضقلا نم تسيل ةلأسملا نوثدحملا ةيضابإلا ضعب
 ٤. :ضارتعالا ةلازإ :شتفطا دمحما..١٣١ 0١٣٠ دومحملا كلسملا :تيراعت نبا :رظنا
 مهفلاخ دقو .رانلاو ةنجلا ءانفب لوقلاب (ه٨٢١ ت ناوفص نب مهج عابتأ) ةيمهجلا درفت دقل

 :يملاسلا لاق .ةيمالسإلا قرفلا عيمج كلذ يف

 «ةينالع قسافف اهلهأ وأ ةيناف دولخلا راد لوقي نمو»

 ٣٠٧. لوقعلا راونأ قراشم

 .م .مسرلا تف ىلإ دتهي ملو بارعإلا ققحملا حلصأ دقو .«نوبنذم» لصألا يف

 )٢( جم ناهربلاو ليللا :ينالجراولا يف تارابعلا هذه ينالجراولا رسف 0١ ٤٧/٢ - ٥٧.



 ؛١٠ هو ةنوزخملا فحتلا باتك
 ٠٥ رچ

 "ص

 .ديحوت هلك ناميإلاو كرش هلك رفكلا نأ معز نم ريفكتب نيدنو

 رفك هنع هللا ىهن ام عيمج سيلو ناميإ هب هللا رمأ ام عيمج نأب نيدنو

 اهلك هتيصعم لعجي ملو اًئاميإ اهلك هتعاط لعج ذإ نانم نم نانتماب كلذو
 . (١) ارفك

 مهنأو مهنع ناميإلا يفنو ديحوتلا لهأ نم رئابكلا لهأ ةءاربب نيدنو

 .نينمؤمب الو نيملسمب اوسيل

 هللا تافص ىف - ٤۔-٢

 راصبألا هكردت ال هنأو ةرخآلا يف الو اينّلا يف ىر ال هللا نأب نيدنو

 .'""راصبألا كردي وهو

 ههبش نم نأو لعف الو تاذ الو ةفص ىف ءىش هلثمك سيل هللا نأب نيدنو

 .ا"كرشم هيف كاملاو .كرشم وهف هريغ ةفصب هفصو وأ '")هتتربب هلمم وأ هقلخب

 نوكت نأ ىفنو بّوصن «نيدن» ىنعم نأ ربتعاو 0١ ٥٩/٢. جم ،ناهربلاو ليلذلا ،ينالجراولا ()

 ١. ٥٨/٦٢. جم ردصملا سفن رظنا نيدتلا ىنعمب

 ١٠٢. ماعنألا ةيآ ىلإ ةراشإ (")

 .«هتيرب» ىلإ :لصالا يف )٢(

 وه لثملاو [١١:ىروتلا] 4 رمتلا غيمَّنلا وهو ,ىو لتيك رتل » :ىلاعت هلوقل كلذو ()

 :لاوقأ ىلع اوفلتخا كلذلو «لثم» ىلع فاكلا لاخدإ ءاملعلا ىلع لكشأ دقو .هيبلا

 سيل ةيآلا ىنعم ريصيو ةدئاز فاكلا وأ عيش هلثم سيل ةيآلا ىنعم ريصيو ةدئاز فاكلا

 ال هنا ىلإ نورخآ بهذو ٣. :نيذلا لوصأ هباتك يف نيروغبت هراتخا يذلا وهو .وهك ءيش
 سيل وأ ءيش هتاذك سيل ةيآلا ىنعم ريصيو ةفضلا وأ تالا ىنعمب لثملاو ةيآلا يف ةدايز

 ةيآلاو ٣. :نيروغبت ةيشاح :يبعصملا رظنا .يبعصملا هراتخا يذلا وهو ءيش هتافصك
 هللا ةينادحول ةيضتقم يهو ىلاعت هللا نع زجعلاو ثدحلا تافص عيمج يفن ىلع ةلمتشم

 :يفولا ٣. :نيدلا لوصأ :نيروغبت :رظنا .هتدابعو هلاعفأو هتاذو هتافصو هئامسأ ىف

 ٢٩/١. رهوجلا راثن :يحاورلا ملسم وبأ ٢٣. ليهس يبأ ةديقع .ه ٠٠ ٢٦٠ تالاؤتلا



 لوالا ءزجلا ص ٤٠٢

 لعاجو همالكو هيحول قلاخ هتأو قولخم هاوس امو قلاخ هللا نأب نيدنو

 .هل ثدحم وأ هل

 ىلع ىوتسا هتأو ،لوقعم ريغ ءاوتسا شرعلا ىلع ىوتسا هللا نأب نيدنو

 لزي مل هتاذ ىف هل ةفص هءاوتساا نأو .نكمتلاو لولحلا ىلع ال هقلخ عيمج

 .'١هنوك لبق ءيش لك ىلع ىوتسا هتأو ث كلذك لازي الو ايوتسم

 اهيف هنوكو نكمتلاو ةياوحلا ىلع ال نكامألا عيمج يف هللا نأب نيدنو

 ."اهنم ناصقنلاو ةدايزلاو اهل ثادحألا ىلع اهعمو

 ميكحتلا ىف ۔ ٥٣

 نب يلع نيب نتفص موي ةموكحلا مهراكنإ يف رهلا لهأ بيوصتب نيدنو

 يلو يتلا ءامتلا رمأ يف نيمكحلا امكح امهتأ كلذو .ةيواعمو بلاط يبأ

 "هب امكح اميف نينوم أم الو نيێتضرم ريغ نيلجر امّكحو اهيف مكحل ا هللا

 يشكيودتسلا نأ ظحالملاو ٦٨. عضولا ةيشاح :يشحملا ٤. :نيروغبت ةيشاح :يبعصملا -=

 :ةعبرأ لاوحأب زاتمت اهنكل تاوذلا رئاسل ةلثامم هتاذ هرابتعا يئابجلا ىلإ ابسن دق ينيمتلاو

 ةفصلا ةيهولألا يهو ةسماخلا هنبا دازو .ةتاتلا ةردقلاو اتلا ملعلاو ةايحلاو دوجولا
 :ينيمقلا ١ :تانايدلا ىلع يشكيودتلا ةيشاح :رظنا .ةقباسلا عبرألا تافصلل ةبجوملا

 ١٥٨. نيلا ملاعم

 .هابشألا يفنو ديحوتلا باب ىلإ هرخأ امتإو عضوملا اذه يف ءاوتسالا فلؤملا لوؤي مل ()

 هنوكبو ةردقلاو ظفحلاب ناكم لك يف هتأب نيدنو» ٤٣: ص :رماع نكاس يبأل تانايذلا يفو )٢(

 .«نكمتلاو لولحلا ىلع ال ناصقتلابو ةدايزلابو اهل ةطاحإلاب ءايشألا عمو ءايشألا يف
 يناعملا سفن يفولا دروأ ٢٦٥. ص تالاؤشلا يفو ٥١. ص تانايلل يتالتلا حرش رظناو

 .ريبدتلا ىنعمب امتإ نكمتلاو لولحلا ىنعمب ال ناكم َلك يف هللا دوجو نأ تبثأف

 همساف ىسوم وبأ اقأو .صاعلا نب ورمعو يرعشألا ىسوم وبأ امه نامكحلا ناذه )٣(

 نب ورمعو ٢٩٧/٢، ريثألا نبال ةباغلا دسأ باتك يف هتمجرت رظنا .ميلس نب سيق نب هللا دبع
 خيراتلا بتك يف ةطوسبم جئاتن هيلإ تلآ ام ميكحتلا ةيضقو ٦٤٤/٤. م ن يف صاعلا
 ۔ هذه لثم يف ثحبلاو اهيف قيقدتلا رسعي ةضقانتم ةباحصلا ثادحأ يف ةيخيراتلا تاياورلاو



 ٤٠٢ م ةنوزخملا فحتلا باتك

 هوب _ ا ه

 نب ئلع ىلع كلذ ركنأو .اعيمج نيقيرفلا ىلع /٣٦/ هب اضرلا بجو "...
 هب اوجتحا نيذلا يف رئاصبلاو ملعلا لهأ نم هعم ناك نم[و] .بلاط يبأ
 لبق تام نمف .مهلبق ناك نم راثآو ةنسلاو باتكلا نم مهعم ناك امب هيلع

 مهلضف ناك نمتم مالسإلا يف لضفلا لهآ نم ةموكحلا راكنإ ىلع كلذ
 ")نايعازخلا ليدب انباو رساي نب رامع مهنم امولعم مهحالصو اروهشم

 نفلا ناسحإ انيلع بجاولاو افالتخاو اقيزمت ةمألا ديزي لب اعفن يدجي ال لئاسملا -

 :يبايسلا لوقي .قحلا سمتلمو دهتجم مهنك اذإ ةباحصلاب

 ةعاط هنع ثحبلا سيلف هعدف ةعاسب ولو كلبق ىضم امو»

 نيملسملا عيمجب نظلا نسحي نأ هيلعو اهتاجنو ...هريغ نع هسفن بويعب لغتشي لقاعلاو
 :يبايسلا ...كلذ ىلإ اليس دجو ام ةنسحلا لماحملا ىلع مهلمحيو راذعألا سمتليو

 :لوقي ذإ مالكلا اذه ىلع يلكب نمحرلا دبع قيلعت نسحأ امو ٢٠/١، ٢١. باطخلا لصف

 يف مهنم اوفرسأ نيذلا اميس ۔ ليدعتلاو حرجلاب نتفلا هذه يف اوضاخ نيذلا نأ ولو»

 حالصإ يف مهتايح اوسزكو يبايتلا ليلجلا انتمالع لعف امك اوفقوتو اوهزنت نعلا
 الو ةثنَكاق مكلو تبمكاماكهت تلع ذم ةَأ قلت » :ةميركلا ةيآلاب اولمعو نيملسملا رضاح
 ربع ةمألا اهتناع يتلا ايالبلاو نتفلا نم رثكأ انيفاجتل ٠٣٤[ :ةرقبلا] 4َدوُتَمَي أوئاكاَمَع ولتت

 :رظناو يلكب ققحملل ١ عت ٥٨۔١/٢٨ يلاطيجلل مالسإلا دعاوق عجار .«لازت الو نورقلا

 هركذ ،ةباحصلا نع تكلا ملسم ةديبع وبأ راتخا دقو ٤٣. صلاخلا بهلا :شيتفطا دمحما

 وبأو زيزعلا دبع نبا رمع ىلإ باحصألا دفو ىلع مالكلا دنع ماللتلا حابصم يف يشيقزلا

 فلس امع ثحبلا نأ ىلع» :ةهزنلا يف يتالتلا ردبلاو هتلاسر يف يكيلملا ىسيع يدهم

 .«تبسك ام اهل تلخ دق ةمأ كلت اهلهأو نتفلاو اهباحصأو ثادحألا نع ثحبلاك مزال ريغ

 .م .صقن ةلمجلا يف )١(

 (٢) «مكحالص» لصألا يف .

 هقأو موزخم ينب فيلح وهو مالسإلا ىلإ نيلوألا نيقباشلا نم وهف رساي نب رامع اقأ )٣(

 لقأ وهو مقرألا نب مقرألا راد يف رامع ملسأ .هللا ليبس يف دهشتسا نم لوأ يهو ةيمس

 نبا :رظنا .ةنس نوعستو ةعبرأ هرمعو نيفص ةعقاو يف يفوت مالسإلا يف ادجسم ىنب نم
 ١٦٩/٤ _ ١٣٥. :ةباغلا دسأ :ريثألا

 ادهش .نميلا ىلإ ةجتي هللا لوسر الوسر امهو نمحلا دبع هوخأو ءاقرو نب ليێدُي انبا اقأو

 ٢٠٣/١. 0٧٨٤/٣ ٤٢٩. ةباغلا دسأ :ريثألا نبا رظنا ةكرعملا هذه يف التقو يلع عم نيفص



 لوالا ءزجلا ص ٤٠٤

 7 نيدلا يف رئاصبلا لهأ نم مهعم ناك نمو »يصعختلا رتشألاو

 يبأ نب يلعل اولاقف نيملسملا رايخ نم مهريغو راصنألاو نيرجاهملا

 ملو هيف مكحلا هللا يلو دق اميف لاجرلا مكحت نأ كل زوجي "ال :بلاط

 ؛ هأ رمأ كي حفت يح ىفنت ىتآ اوثيَتَم » :كن هلوقل هقلخ نم دحأ ىلإ هةري
 نم هعبتا نمو نايفس يبأ نب ةيواعم نأ ئلع اي تملع دقو ٩[ :تارجحلا]

 موي راصنألاو نيرجاهملا ىلعو كيلع ةاغب نادلبلا نم هريغو ماشلا لهأ

 كلذ ىلعو هللا رمأ ىلإ اوئيفي ىتح مهلتق الإ مهيف كعسي الف نيص
 مهعم ناك نمو راصنألاو نيرجاهملا نم هعم نمو رساي نب رامع مهلتاق

 نايفس يبأ نب ةيواعم مهاعد دقف .""هللا اوقل ىتح نيملسملا رايخ نم

 اوقحل ىتح كلذ ىلع هولتاقو هيلع ُااوبأف هيلإ كاعد ام ىلإ هعم نمو

 هعم نمو رساي نب راممع هيلع تام يذلا ليبشلا ىلع لع اي نكرا .هللاب

 مهيلع ىبأف .لطابلا تيمنو انيديأ ىلع قحلا رهظي وأ هيلع تومن انكرتاو
 .هنم اوئربو مهنم ئربف رهنلا لهأو ئلع قرتفا مث جو [الإ] ئلع

 نم مهلبق ناك نم راثآو هێبن ةَتشسو هباتك عابتاو هللا ةجح ىلع مهولتقو

 لهأو راصنألاو نيرجاهملا نم هريغو رساي نب رامع ةمألا هذه رايخ

 مهراثآب كشمتلاب انيلع مو مهل رفغو هللا مهمحر ،نتدلا يف رئاصبلا

 .مهجهانم ىلع كوللاو

 .ناعجشلا رابك نم ريمأ .رتشألاب فورعملا يعختلا ثوغي دبع نب ثراحلا نب كلام وه )١(

 تامف اهدصقف رصم بلاط يبأ نب يلع هالو نيفصو لمجلاو كومريلا دهشو ةفوكلا نكس
 ٢/١٠، ٤ : ٨٣٢٣٥. ةباصإلا يف ربلا دبع نبا هققح امك )٦٥٨/٣٨( ةنس يقوت قيرطلا يف

 .«الف» لصالا يف )٦٢(

 .«هللاب» لصألا يف )٣٢(
 .«هوبأف» لصالا يف )٤)

 .«مهراثآل :لصالا يف )٥(
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 ردقلاو ءاضقلا يف - ٦۔ ٢٣

 ملاع هنإف "دابعلا لاعفأل قلاخ هللا نأو هرشو هريخ ردقلا تابثإب نيدنو

 ال هنأو !ءيش لكل قلاخو ءيش لكل ديرمو ءيش لك ىلع رداقو ءيش لكب

 ،هريبدتو هقلخو هتدارإو هتئيشمو هناطلسو هتردق نمو هملع نم ءيش جرخي

 هل ودبت ال هنأو اهنوك دعبو ناك اذإ هملعيو هنوك لبق ءيش لك ملعي هتأو

 ال امو نوكي امو ناك دق امب ملاع وه لب هثدحأ امل املع ديفتسي الو تاودبلا

 .نوكي ناك فيك ناك ول نأ ملاع وهو نوكي ال هأ ،نوكي

 ليزت ة لكو » :كنت هللا لوقل مهلاجآ لبق نوتومي ال سانلا نأب نيدنو
 7 آ 74
 ."" :فارعألا] 4 تورقنَص ه رت اَلَو ةعاس دك نورخ حاتي ال ال مهلج اج اذإف

 نإ مهلوق يف ةلزتعملا ىلع ةلاو هلل لاعفألا قلخ ىلع لالدتسالا يف رزخ وبأ عشوت دقل )١(

 :نيروغبت :رظناو ٣٢‘ 0٤٧ ٧٠. نيفلاخملا عيمج ىلع ةلا هباتك رظنا .هلاعفأل قلاخ ناسنإلا

 لئاسم :يئاطسرفلا ،اه-٣١ ةسوفن ةديقع ٢٢ عضولا :ينوانجلا ١٢ ١٧. نيدلا لوصأ

 تالاؤسلا :يفولا - ٢٥\ 0٦٨ ٦٩ لهس يبأ ةديقع _ ٣٢/٢ دابعلا لاعفأ نييبت 0٦ ،ديحوتلا

 زجوملا :رامع وبأ - ٣٣ ۔١/٩٢ مالسإلا دعاوق :ينالجراولا ٩ ١٥٠ _ ١٥٨. ٢٠٠ ٢٠٣. ٢٤٤.

 ةيشاح :يشكيودتلا ،١٦١۔٩٤١ نيتملا ةبخن 0٥٨ ۔ ٤٧ تانايذلا حرش ،يتالتلا ورمع ٢

 نيروغبت ةيشاح :يبعصملا 6٥٥٤ 5،٥٥ ٧٠} ٧٢٣، عضولا ةيشاح :يشحملا ٧ 0٩ تانايذلا ىلع

 سينو 0٢٢٨٢٣١٠ قراشملا :يملاسلا ۔ 0١٤ ١٥ ةكرابملا ةديقعلا حرش :يتالتلا دواد ٢. ١٧

 اهدعب امو ١٨١ ةنابإلا :يرعشألا نراق ٤٠ ٤٢. :تالاهجلا حرشل هقيقحت يف رماع
 نرقلا يف الإ حقوتي مل حلطصملا نأ ركذلاب ريدجلاو 0١٢٣ ١٢٤ نيذلا لوصأ :يدادغبلا
 ىلإ لزألا نرقلا ذنم ةلأسملا هذه يريبعجلا عبتت دقلو .يفوسلاو رامع يبأ عم سداتلا

 ةدحاو ةحفص يف باستكالا ظفل لمعتسا (عيبزلا وبأ) هسفن فلؤملاو رشع عبالا نرقلا

 .«مهسفنأب هوراتخاو هوبستكاو هوحرتجا امب الإ هدابع ذخاؤي ملو» :هلاق اممو تارم تس

 ره ليقف تافيرعتلا تدذعتف دعب اميف هب فيرعتلا عقو امإو بسكلا موهفم دحي مل هتكل
 ليصفت رظنا «لعفلا ىلإ هتدارإو هتردق دبعلا فرص» ليقو «رودقملاب ةثداحلا ةردقلا قّلعت»

 .ةحورطألا :يريبعجلا :كلذ

 = لتاقلا قحتسا دقو هلجأ لبق تام ةلزتعملا لاقف ليتقلا نع ثيدحلا دنع ةيضقلا هذه تريثأ ()



 لوالا ءزجل .يمكح ٤٠٦ الا ءر ٠ ١

 ن

 هللا لدع ىف - ٢٣

 ؛دوُميلتَي مُجَسُفنأ سالا كلو اميَس َساتلا ملي ال» هللا نأب نيدنو
 !مهسفنأب (أهوراتخاو هوبستكاو هوحرتجا امب الإ هدابع ذخاؤي ملو ٤٤[ :سنوي]

 مهرمأي ملو مهلامعا نم ءيش ىلع ("”۔ريروبجمب الو '”نيلوبجمب اوسيل مهناو

(١) 

 ةروكذملا ةيآلا ليلدب ةرعاشألاو ةيضابإلا كلذ يف مهفلاخو هلجأ هيلع عطق هتأل باقعلا

 ةلأسملا هذه دعي مل يملاتلا تأ ظحالملاو .قولخملا لعف هيف رتؤي ال هللا ردق نأ ةجحبو

 يف رظناو ٢٦٦ ، ٢٦٧. قراشملا :يملاسلا رظنا .فلاخملا اهيف قسفي يتلا ةينيدلا لئاسملا نم

 نيتملا ةبخن :يتالتلا ورمع 0٦٩ :لهس يبأ ةديقع 0٧٦ نيدلا لوصأ :نيروغبت ةلأسملا هذه

 .ةحورطألا :يريبعجلا 0١٤٢ نيدلا لوصأ :يدادغبلا ٢٠٢، ٢٠٤. ةنابإلا :يرعشألا ٧

 نم كرتلاو ذخألا يف ةرورض الو هاركإ نود نم ناسنإلا هبستكا ام لك هتأب رايتخالا ح

 ١. ديحوتلا لئاسم يئاظطسرفلا رظنا .هرايتخاو هدصق نم اهنع موقي امو نوكلاو ةكرحلا

 وهو دةرت دعب هكرت وأ ءيش لعف ىلإ ليملا هنأب ةينوتلا حرش يف ينازيولا مساق هرتفو
 ىلإ مدعلا نم لعفلل جرخملا اقأ .هنع ردصي ام رابتعاب ابسك ىمسيو ةدارإلاب هنع ربعملا

 ١٧. نيروغبت ةيشاح :يبعصملا نع القن .ىلاعت هللا وهف دوجولا
 نولوبجم سانلاو .هعبط اذك ىلع هلبجو .مهقلخ = قلخلا لبج لاقي قلخلا :ةغل لبجلا

 ال مهقلخي نأ لبق هنولعفي مهتأ هللا ملع ام اولعفي نأ ىلع نوقولخم ىنعمب مهلاعفأ ىلع

 اذهب دفت دقو .ةيربجلا لوقت امك باستكالاب ولو هيف مهل لخد الو هيلع نوروبجم مهتأ
 (يناشولملا حون نب حتف رصن يبأل) ةينوتلا روهظ لبق ةسوفن لبج لمهأ ةيضابإلا نم لوقلا
 ىزلا وقت » :ىلاعت هلوقك ةتشلاو نآرقلا نم صوصنب هيلع اولدتسا .عباسلا نرقلا يف

 ؛ اليب الإ دوُئمؤُي الك مهرقكي اَهيتَع هللا لع لب » :هلوقو [: .ءارعنلال 4 نيلا ةلجلا مكح

 دقو (كنسنو هجرخي مل) «اهيلإ نسحأ نم بح ىلع بولقلا تلبج» :ة هلوقو [٥١ه :ءاستلا]

 لاق لب ةنسلا يف الو باتكلا يف ال هركذ دري مل رايتخالا نأب برغملا ةيضابإ ىلع اوجتحا

 ربتعاو ٦٨[. :صصقلا 4... ةربا مق اك ام اكخو :ات ا نأتب كْثَرَو» :ىلاعت

 ذال رايتخالاو ربجلا نيب طسو لبجلا نأ ةقيقحلاو .ربجلاو لبجلا نيب قرف ال نأ نيروغبت

 نم هنوبستكيس مهتأ هللا ملع ام اولمعي نأ ىلع نوروطفم دابعلا نإ نولوقي لبجلا باحصأ
 ةقب ىلإ هنم ةيربجلا ىلإ برقأ اذه مهفقوم نأ يريبعجلا ظحال دقو .ةيصعم وأ ةعاط
 .رايتخالاو بسكلاب لوقلا وه ةيضابإلا عيمج دنع ذئدعب ىتبتملا فقوملا نإ مث .ةيضابإلا

 .ةحورطألا :يريبعجلا رظناو 0١٥ ١٥. نيروغبت ةيشاح :يبعصملا رظنا

 )٣( :قراشملا :يملاسلا رظنا ٢٢١ - زجوملا :رامع وبأ ٨٠/٦٢ - ٩٠.



 ٠٧ .9 ةنوزخملا فحتلا باتك
 يم

 لطبي ام يهنلاو رمألا يفو .مهلامعأ ءوس نع الإ مههني ملو مهلاعفأ نسحأب الإ

 نأ زاجل هيلع مهربجأو مهلبج امع مهاهنيو مهرمأي نأ زاج ولو .ربجلاو لبجلا
 مهحدمي نأ زاجلو اهحيبقتو مهتروص نيسحتو مهلوطو مهرصق نع مهاهني
 مل دوسأللو /٢٧/ ضيبأ تنك مل :ضيبألل لاقي نأ زاجلو مهقذيو كلذ ىلع

 مهبيثيف مهبقاعيو مهاهنيو دابعلا رمأي نأ ميكحلا ةفص نم سيلو .ةوسأ تنك
 يفو .مهسفنأل ''هوراتخاو هوبستكاو هولعف ام ريغ ىلع مهتذيو مهحدميو

 فيكف .مهاهنو مهرمأ ام ىلع دابعلا ىلع ربجلاو لبجلا لطبي ام اذه نالطب
 باولا ىنعم امو ؟اولمع ام ريغ ىلع دابعلا بذعي نم رئاجب سيل الدع نوكي
 ؟لامعألا ىلع الإ ءازجلا نوكي لهو ؟اولمع ام ريغ ىلع ءازجلاو

 ىنعم امو .رايتخالاو باستكالا ناتبثيو ربجلاو لبجلا نالطبي يهنلاو رمألاو

 ىلع مهبذعيو هوبستكا ام ريغب هدابع ذخاؤي ناك اذإ هسفن نع هللا هافن يذَلا ملقلا

 الإ ىزاجم لكل ءازجلا تبثي ام هللا نع روجلاو ملظلا يفن يفو ؟اولمع ام ريغ
 دقو .ةقيقحلا ىلع ءازجلا لطبي ام ةقيقحلا ىلع لمعلا نالطب يفو .لمع ام ىلع
 عيمج يف اضيأ مهرذعو . .ضارمألاو تاناملاب هلعف هنكمي مل اميف هدابع هللا رذع

 ار جَرَح يمكلا َلَعَرَنَ » :هباتك يف لاق هللا اندجو دقو .مهتقلخب مهنكمي ال ام

 مل ذإ مهلك ءالؤه رذع دقو ٠٧[. :حلا 4 رح رح ضيرملا َلَعاَلَو !و جَرَح 1 َلَع

 ال للا لبت نم تنأ يتلا لئاوحلاو تافآلاو 7 مهريغ نكمأ ام مهنكمي

 :٢.رحتلا 4 نوت رتك كي َةَتَجْلَ اوعدأ » :نق هللا لاق دقو مهسفنأ لبق نم
 ؛ تروثىيكَي ازاك امي ءآَرَج»و ١[ :ةدجنلا] ٩ َنوُلَمَحَي اوناك ام >

 .ةيورو دصقو باستكاب ًالعف "ناسنإلل نأ ىلع لدي اممم اذهو .[٩ه:ةبرنلا

 ىرخأ ةخسن نم ةملكلا هذه تبثأ خسانلا نأكو هوراتخا ةملك قوف «خ» فرح لصألا يف ()

 .«خ» فرحب اهيلإ زمر

 اصقن بيكرتلاب نأ نظف .ماللا مسر مغدأ خساتلا نأل ةملكلا ةءارق ققحملا ىلع لكشأ ()

 .م . .«ناسنإلا» دعب «هل» فاضاأف



(١) 

(٢) 

(٣) 

 لو ١ زجل ١ . يماج ٨ ٤ ال ء ) ٠

 ن

 '"أهريغ ال وه "هتافصو '١هللا ءامسأ ن أب نيدنو هتافصو هللا ءامسأ ىن ۔٨۔ ٢٣

 نم راكتلاو ةلزتعملا هانبتيو نيِتفوكلا بهذم وهو ةمالعلا يهو ةمتتلا نم قتشم مسالا ليق

 ءامسأ هل اولعج قلخلا قلخ املف ةفص الو مسا الب لزألا يف هللا ناك اولاقف ةيضابإلا

 نم قتشم مسالا ةرعاشألاو ةيبهولا لاقو .ةفص الو مسا الب يقب مهانفأ املو تافصو

 دعبو مهدوجو دعبو قلخلا دوجو لبق اًقفوصومو ىمسم لزي مل هللاو قلعلا وهو وملا

 تالاؤنسلا :يفوَسلا :رظنا .نيترصبلا بهذم وه اذهو هتافصو هئامسأ يف مهل ريثأت ال مهئانف

 :يبعصملاو ٣٨/١ فاصنإلاو لدعلا :ينالجراولاو ٧. عضولا ةيشاح :يشحملا ٨٢ ١٠٦.

 ٣٠. :نيروغبت ةيشاح

 ضايبلاو داوتلاك ءيشلا اهيلع نوكي يتنا ةلاحلا يهو هريغ نم ءيشلا هب ناب ام يه ةفصلا

 يرابتعالا ىنعملا ىلع لالا ظفللا يه ةفصلاف ىلاعت هللا ىلإ ةبستلابو .لهجلاو ملعلاو

 لوقعلا راونأ قراشم :يملاسلا ١٠٦. تالاؤسلا :يفوتلا :رظنا .يهلإلا لامكلا تابثإل ديفملا

 مسالا نيب ةقالعلا صخي اميفو ٣١/١. رهوجلا راثن يحاورلا .ةحورطألا يريبعجلا ٢.

 ٣٠. :نيروغبت ةيشاح :يبعصملا :رظنا ةفضلاو

 تاذلا نيع ىنعمو .ةيمامإلا ةعيشلاو ةلزتعملاو ةيضابإلا دنع تالا نيع يه تافتلا
 وأ هفلاخت وأ هقفاوت اهتإ لاقي الو وه يه لاقي الف .هب ةصتخمو هتاذب ةمئاق هنع ةدئاز تسيل

 رخآلا دوجو عم امهدحأ مدع زاوج يضتقي كلذو ةرياغملا نمضتي كلذ عيمج ال ههباشت

 فاشكنال ةيفاك هتاذ يأ ةعيشلاو ةلزتعملاو ةيضابإلا دنع هتاذب ملاع هللاو .لاحم اذهو

 ثفاشكنالا كلذل ةيضتقم ةميدق ةفص مايق ريغ نم امات اًناشكنا اهل تامولعملا عيمج

 ىنعم مايق ىلإ هيف ةجاح ريغ نم اربختسمو ايهانو ارمآ هنوك ةيفاك هتاذ يأ هتاذب ملكتمو
 هتاذب ريصب هللاو ةراشإلاو ةباتكلاو ةرابعلاب هيلع لدي ةفآلاو توكتلل فانم هيلع دئاز ميدق

 فاشكنال ةيفاك هتاذ يأ هتاذب عيمسو هل تارصبملا عيمج فاشكنال ةيفاك هتاذ يأ

 ريغ رخآلا ىلع نكمملا ىفرط دحأ حيجرت يف ةيفاك هتاذ يأ هتاذب ديرمو هل تاعومسملا

 ٤. تانايذلا :يخاممشلا رماع :رظنا .تافصلا رئاس ىلإ ةبستلاب اذكهو ةطساو ىلإ ةجاتحم

 رهوجلا راثن يحاورلا ٥٦٢© ٥٤. :تانايلا حرش :يتالتلا ورمع ٣٢٠ ٣١. :لهس يبأ ةديقع

 0١٤٦ :نيتملا ةبخن :يتالتلا ورمع ٤٠. 5٤١ ٧٧. تانايدلا ىلع ىشكودتلا ةيشاح ١ ٣١.

 راونأ قراشم :يملاشتلا 0١٠٥ ١٠٦. نيدلا لوصأ :يدادغبلا .ةحورطألا :يريبعجلا ٤٧.

 ٤!٢. نيملسملا دنع ميسجتلا :ريهس ١٦٥. نيلا يف ريصبتلا :ينييارفسالا 0١٧٥ ١٨٥ :لوقعلا

 نيب فيفط قرفلا نأ ةظحالملا ردجتو 0١٥٨ ١٥٩. ىمالسإلا نيلا لوصأ :رصان يلع دمحم

 لأ دقو ملع هلو ملاع هللا اولاقف ةادأو ةلآ ملعلا نأ مهوي امم ةتديرتاملاو ةرعاشالا
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 ءامسأ نأ كلذو ،ددعلاو رييغتلاو ثدحلا هتافصو هئامسأ ىلع زوجي ال هنأو

 نمحرلا وأ قولخم هللا نأ معز نمف .ئرابلا قلاخلا ميحرلا نمحرلا هل

 قلاخب سيل هللا نأ معز نإو .ميظعلا هللاب كرشأ دقف قولخم قلاخلاو قولخم

 يفو هللا يف يلوق ءامسأ نأ معزو ©ئرابلا الو قلاخلا الو نملحزلا الو

 دابعلا ظافلأ هتافصو هءامسأ نأ معزو ،ئرابلا يفو قلاخلا يفو نمحزلا

 ةمألا تعمجأ دقو .كرش ريغ افك اضيأ رفك ةقولخم اهتأ معز وأ "مهفصوو
 هللا مهتر نأ [ىلع] اوعمجأو .يرابلا قلاخلا ةللا مهبر عامسأ نأ [ىلع] "ااهلك

 :ق هللا لاق هريغ ال وه هءامسأ نأ ىلع مهعامجإ لدف .يرابلاو قلاخلا

 حصن ،كر حبس :ريسفتلا لهأ دنع هانعمو ا١:ىلعالا] « قلأ كير مسا جّبَ»
 حيبستب ميكحلا رمأي ال اقولخم مسالا ناك ولو .'"”ىممسملا وه مسالا نأ
 ال اًئولخم امسا هللا ناك ولو [٦٢:ءاستلا] ه هلأ اوذُبَعآَو» اضيأ لاقو .قولخملا

 ح
 ام 4 هللأ اودعأو ط :هلوق ىفو . هريغ ةدابع مرح هتأال هتدابعب ميكحلا رمأي

 :هباتك ىف لاقو .ةمألا نم عامجإب همسا «هللا» نأل قولخم ريغ همسا نأ تبني
 ّ ۔,وم ص وس ,« حم 2 . هر رر ےر.۔ے ٠٥ ء 4 ِ۔<م ٠ .ده لع

 اندف [¡١"٠:ءارسإل) ؟ يلأ ءامسألا هلف وغ ام يآ نحملا اوغَدآ وأ هنلا اوغزا»

 عفر يراقلا يلع لواحو .هتاذ ريغ يه الو هتاذ يه ال هللا تافص تأ ىلع يديرتاملا ۔

 لاقن جراخلا يف دوجولاو نهذلا يف دوجولا نيب زييمتلا ربع ةرابعلا هذه رهاظ يف ضقانتلا

 :يديرتاملا :رظنا .يجراخلا دوجولا بسحب هريغ الو ينهذلا موهفملا بسحب وه ال اهنإ

 ١٩ ٣٦. ققحملا ةمدقم :ديحوتلا

 .م .«يزجي» لصالا يف ()

 (٢) «مهلك» لصالا يف .

 هريغ نم ءيشلا هب فرع ام مسالا نأ نيبف ىمسملاو مسالا نيب فيرعتلا يف يداربلا زيم )٢(

 سيل مسالا نم دصقلاو .قئاقحلا ةلاسر :يداربلا رظنا مسالل بجوتسملا وه ىمسملاو

 هلا ريغ اهنإ اهل لاقي ال هللا ءامسأ نأ يف ةرعاشألاو ةيضابإلا قفتا دقو .هلولدم امتإو ظفللا

 وه ام اهنمو ىمسملا ريغ وه ام ءامسألا نم نأ ةيضقلل هليلحت نم مهفي يديرتاملا امنيب

 دقف ةحورطألا يريبعجلا رظناو ٢٩/١. فاصنإلاو لدعلا :ينالجراولا :رظنا ىمسملا نيع

 .ىممسملاب مسالا ةقالع يف رداصملا نم اممج دروأ
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 الو اقولخم «هللا» نوكي نأ زوجي الف . «نممحرزلا» ©«هللا» هءامسأ نأ اذهب

 ىف لاقو ،[٤٠؛:هط] 1 ا تإ » :هباتك ىف كت لاق هتأل اقولخم «نممح لا»
 و ے۔۔م سع

 ىلا وه كبر ل » :لاقو ٢٤" :رشحلا ئرابلا قلحلا تنأ ره » رخآ عضوم

 ءامسأ نإ لوقي نأ لوقلا اذه دعب لئاقل /٣٨/ زوجي فيكف [ه٠ .رجحلا 4 ميلعلا
 امع هللا ىلاعت «يرابلا» ،«قلاخلا» ،«هللا» هءامسأ نأ معزيو ةقولخم هللا

 .")اريبك اولع هب هوفصو

 هتوادعو هللا ةيالو يف - ٩٣

 .هتافص [نم] هضغبو هبحو هطخسو هاضرو هتوادعو هللا ةيالو نأب نيدنو

 لهأل اضغبمو هتعاط لهأل ابحمو هئادعأل ايداعمو هئايلوأل ايلاوم لزي مل هتأو

 هتوادعو هتيالو نآو ،'”نيرفاكلا ىلع اطخاسو نينمؤملا نع ايضارو هتيصعم

 نأ كلذو هتيلو نوكي ال هدعو هدع نوكي ال هێلو نأو ،لاوحألاب بلقتت ال

 ٣٢{ نيروغبت ةيشاح :يبعصملا ٢٧ :نيروغبت لوصأ ٨ _ 0٢٧ ۔_٢ :رزخ ىبأ ةلاسر رظنا ()

 6١٣ ديحوتلا ةديقع :ينوانجلا ٥٢٣© قرفلا ةلاسر :يفوتلا 6.١٣ ديحوتلا لئاسم :يئاطسرفلا

 ةيضابإلا رداصملا أ ظحالملاو ٢٠ ٣١. لهس نبا ةديقع 0١٦ :ديحوتلا ةديقع :عيمج نبا

 ةلأسملا هذهب ةيبهولا ىنتعا كلذلو ةثدحم هتافصو هللا ءامسأ نإ لوقلا راكتلا ىلإ بسنت

 امو ٧٨٠/٢ زجوملا :رامع وبأ :رظناو ةقباسلا رداصملا رظنا .مهيلع دلاو مهتشقانم اولوتو

 :رظنا .ةميدق هللا تافص أ ىلإ ةيبهولا لثم اوبهذ دقف ةيديرتاملاو ةرعاشألا امأ .اهدعب

 ٧/١، ٨. رارسألا فشك :يراخبلا ٩٠. :نيلا لوصأ :يدادغبلا

 طخشلاو اضرلا مهنم برغملا لهأ لاقف ةلأسملا هذه يف مهنيب اميف ةيضابإلا فلتخا )٢(

 لاعفأ نم نالعف امه لبجلا لهأو ةقراشملا لاقو امهب اًنصتم ىلاعت هللا لزي مل هلل ناتفص

 :رظنا .اًطخاس لزي مل وأ ايضار هللا لزي مل لاقي نأ الثم ةقراشملا زوجي مل كلذكو هلل

 عماج ٢. ص عضولا ةيشاح :يشحملا ١٧٩. ريشلا :ينايسولا 0١٥٨ ١٥٩. تالاؤشلا :يفوتلا
 ٢٥٥/٢. نييمالسإلا تالاقم :يرعشألا :اضيأ ةلأسملا هذه ىف رظناو ٨٦/١، ٨٧. :يروباسينلا

 ريرج نب ناميلس هب لاقو تالا تافص نم ةوادعلاو ةيالولا :نيفقوم ضرع دقف

 لزي مل ىنعمو .ةلزتعملا هب لاقو لعفلا تافص نم ةوادعلاو ةيالولاو ،بالك نب هللا دبعو

 ٤٣٤. تالاهجلا حرش رامع وبأ :رظنا اهودعم نوكي ال لازي الو ظق دعي مل هللا تافص يف
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 لزي مل هللاو هئادعأل باقعلا بوجو هتوادعو هتايلوأل باوتلا بوجو هتيالو

 لاح يف ةأرملا ريفكت يف ١٠٣

 بعلت يتلاو "هجرف نود ىتؤت ؤت يتلا ةن ةقسافلا ةأرملا ريفكتب نيدنو

 اهيلع هللا مرح ام مهل فشكتو اهنساحم مهل يدبت[و] لاجزلا ""تاءوسب

 وقلا هيلإ رظنلا مهيلع هللا مزح ام ىلا اهنم نورظنيو اهب نوثبعيف ءءادبإ

 ع مإ متنأ تكلم امآ مهجكزأ لع لإ ه َنوظَح هحورل زه فلأو » :نق هلا
 : ذاك +" تبثف .[١٢.ا٩ :جرامملا] ه ًنواَعْلا ر ه كوأ كلاد ابو عتآ ق ٥ نيمو

 يور دقو .لالضلا ءامسأ نم ءامسأ ةيداعلاو يداعلا نآل ةيداع اهتأ تبث نيح

 اضيأ هنع يورو .'""؛هيلإ روظنملاو رظاتلا هللا نعل» :لاق هتأ فين يبنلا نع

 نأ تبثف ."«سمّلا اهانزو ينزت ديلاو رظنلا اهانزو ينزت نيعلا نإ» :لاف

 نود ىتؤت يتلا ةأرملا ريفكت ىلع ةلدألا هيف ضرع اصاخ اباب ةلاسملا هذهل رامع وبأ درفأ (ا)

 اهيلع مكحلا يف هبهذم بهذ نمو يرازفلا ديزي نب هللا دبع ىلع درلاو كلذ ماكحأو اهجرف
 .٢٢۔٩١ رزخ يبأ ةلاسر رظناو ٢٠٦/٢ ٢١٦. زجوملا :رامع وبأ رظنا .رفكلا نود نايصعلاب

 .م .«تاءوس يف» لصألا يف (؟)

 نوعلمو هيخأ ةروع لاق وأ هيخأ جرف ىلإ رظن نم نوعلم» :ظفلي بيبح نب عيبرلا هجرخأ )٢(
 يفو ٦٣٨. ثيدح تامرحملا يف ٤١ باب :حيحصلا عماجلا «سانلل هتروع ىدبأ نم

 وبأ لاق كنيمي تكلم ام وأ كتجوز نم الإ كتروع ظفحا» ٢٢: بدأ يذمرتلا حيحص

 امهطئاغ ىلع نانثا ىجانتي ال» ٢٤: ةراهط هجام نبا ننس يفو .نسح ثيدح اذه ىسيع

 حيحص يفو .؛كلذ ىلع تقمي كت هللا نإف هبحاص ةروع ىلإ امهنم دحاو َلك رظني

 ىلإ ةأرملا رظنت الو لجزلا ةروع ىلإ لجزلا رظني ال» :هجام نباو يذمرتلا دمحأو ملسم
 يذمرتلا لاقو ٦٢/٣ مح ١٣٧ ةراهط هج _ ٣٨ بدأ ت ۔ ٧٤ ضيح م .«ةأرملا ةروع

 .حيحص بيرغ نسح ثيدح
 هجرخأو ٦٢٥ ثيدح تامرحملا يف ٤١ باب حيحصلا عماجلا :بيبح نب عيبرلا هجرخأ ()

 ٣٤٤ ٣٧٢\ ٤١١} ٥٢٨} ٥٣٥. ٥٣٦. ٣٤٣/!؟ لبنح نب دمحأ اضيأ
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 هللا بجوأ دقو .انز لحي ال "ام ىلإ نيعلا رظنو لحي ال امل ديلا سمل

 :هلوق يف ناز نود ايناز صخي ملو هباتك يف مهانز ىلع ةانّزلا عيمجل باقعلا

 يلاي اذأ َرَح يناسنت ةوقال رَعاَء هكي هق عم يشتيل يرلاو »
 ةلو ةمقلا موي ثادصتآ هل فعسي ه مامأ َقلَي كلد لعفي نمو تيري الو
 هلأ اضيأ ذل ىبنلا نع يور دقو .[٠٧۔٨٦ :ناترفلاا 4َباَت نم ال ٥ اتاهم۔ويف

 نوعلم» :لاق هتأ ذبن يبنلا نع ركذ دقو .'"«نمؤم وهو ينازلا ىنزي ال» :لاق
 ةروع ىلإ رظن نم نوعلم» :لاق هتا اضيأ هنع ركذو .«ساتلل هتروع ىدبأ نم

 يذلا اهبحاص لعفو قانّسفلل اهسفن تنكمأ '"![يتّا] ةأرملا هذه ُلغِفَق .«هيخأ
 تبثف .ةروعلا ءادبإ نمو نيعلا رظن نمو ديلا سمل نم مظعأ كلذ اهب لعف
 لهأ نم ...ةوادعلا ىلإ ةيالولا نم ةجراخ اهتأو هللا نيدب ةرفاك اهأ اذهب

 لدعلا وهو .انباحصأ نم هريغو بيبح نب عيبزلا لوق اذهو .اهلك رئابكلا

 ."نيملاعلا تبتر هلل دمحلاو .باوصلاو

 رابجلا دبعو ثراحلا ةلأسم يف ٤

 ملاظلا ىَرذُي الو هبحاص امهنم دحاو لك لتق اذإ نايلاوتملا نالجزلاو

 .م .«امل» لصألا يف )١(

 يبأ نع :هصنو ٢٩٣٦ مقر ثيدح ةبهتلا نع يهلا ٣: باب نتفلا باتك هجام نبا هاور )٢(

 نيح رمخلا برشي الو نمؤم وهو ىنزي نيح ينازلا ىنزي ال» :لاق ةق هللا لوسر نأ ةريره

 سانلا عفري ةبهن بهتني الو نمؤم وهو قرسي نيح قراشتلا قرسي الو نمؤم وهو برشي

 ىنز اذإ» :ةغيصب بيبح نب عيبرلا دسم يف ءاجو .«نمؤم وهو اهبهتني نيح مهراصبأ هيلإ
 نإ لاق نم ىلع ةجحلا ١ باب ٣ ج ٦٦. مقر ثيدح .«هسبلأ بات اذإف مالسإلا بلس ينازلا

 .نيرفاكب اوسيل رئابكلا لهأ
 .بيكرتلا ميقتسيل «يتلا» انفضأ )٣(

 .م .لصالا يف صقن )٤(

 .القتسم الصف ةلأسملا هذهل صصخ دقف /؟ زجوملا :رامع وبأ رظنا )٥(
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 1 ٦٩

 امهيف مقت امب امهتيالو ىلع ءاضمإلاب انباحصأ لاقف ،مولظملا نم امهنم

 تناك يتلا امهتيالو كرت انل زوجي الف .امهنم حالصلاو ىدهلا ةفرعم نم
 ةفرعمو ملعب امهتوادع الإ .امهتوادع ىلإ [لوحتلاو] ةفرعمو ملعب امهيف

 انل نيبتي ىتح ةيالولا نم امهيف انلصأ ىلع نحنف .كوكشلاب اهليزت الن
 .ائع باغ ام ملع هللا انفلكي ملو .ئطخملا نم امهنم /٣٩/ بيصملا

 نيلاوتملا نيلجرلا يف باوجلاك نينعالتملا يف باوجلا كلذكو
 .ةيالولا لهأ نم اناك اذإ [نيلتاقتملا]

 هدابع ىلع هللا ةجح يف ٥

 لوقعلا يحيحصلا نيغلابلا عيمج تمزل دق هدابع ىلع هللا ةجحو

 .عمسي مل وأ عمس هللا نايصع يف دحأل رذع ال .عامس ريغبو عامسب

 ىلع هللا ةجح هلك قلخلا ليقو .لسرلاو باتكلا هدابع ىلع هللا ةجحو

 :يأ 1٤٩[ :ماعنألا ةَمْلأ هََك » و .اهب جتحي اهتآل ةجح ةجحلل ليقو .هدابع

 .اهقلاخو ةجحلا كلام

 ؟دابعلا ىلع نيذلا ضرف اهب تبثي يتلا ةجحلا ام :لاقف لئاس لأس نإف

 أطخو بيصملا باوص يف ةجحلا ام :لاق نإف .لسلاو باتكلا :لقف

 ام :لئاق لاق نإف .ةئُسلاو باتكلا نم هيلع عمتجملا لصألا :لقف ؟نيئطخملا

 :لاق نإف .ناميإلا :لقف ؟رفكلاو لالضلا نم دابعلا ضعب مصعت يتلا ةجحلا

 .ةئُسلاو باتكلا :لقف ؟لالضلاو رفكلا نم دابعلا اهب مصتعي يتلا ةجحلا امن

 وأ هللا باتك نم "هملعت نأ :لقف ،هلهج سانلا عسي اميف ةجحلا نع لأس نإن

 امف :لاق نإف .هب اوناد امم نوملسملا هيلع عمجأ اممم وأ هللا لوسر ةنس نم

 .مازلإلا :لقف ؟هلهج سانلا عسي ال اميف ةجحلا

 .«هلمعت» لصألا يف ()
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 ةمامإلا بوجو يف - ٦
 لأس نإف .اهوعاطتساو اهيلع اوردق اذإ دابعلا ىلع ةضيرف ةمامإلاو

 عاطتست يذلا ىنعملا نأ :كلذ يف باوجلا ،ةمامإلا هب عاطتست يذلا نع

 لاجرلا ةدع "مهسفنأ ىلع امامإ اولوي نأ دابعلا ىلع بجو اذإ ةمامإلا هب

 يناعملا هذه تعمتجا اذإف .امامإ نكي نمو ملعلاو حالشلاو لاومألاو

 يف مهنيب لدعي "مهسفنأ ىلع مهنم امامإ اوتوي نأ مهيلع بجو

 هل هللا نذأ ثيح نم قوقحلا ذخأيو .خمُمايَق مهنيب مسقيو .مهماكحأ

 لدعلا يرجيو هعمجأب روجلا تيميو ،اهئاطعإب هللا هرمأ نمل اهيطعيو

 اذه ناك اذإف .'هيدي ىلع دالبلاو دابعلا حالص نوكيو ،اهعمجأب ةنشلاو

 ةيوينذلا دابعلا رومأب ماعلا مايقلا يه ةمامإلاو .هلعفو هلوقب ىدتقيو هب متؤي يذلا وه مامإلا )١(

(٢) 

(٣) 

(٤) 

 ٥٥٩/١٠ ٦١. فنصملا :يدنكلا رظنا .ةفالخلاب اضيأ ىمستو ةلت نبتلا نع ةباين ةينيلاو

 ضورف نم ةمامإلاو ٦٦. تانايتلا حرش :يتالتلا ورمع ١٥٦. نيتملا ةبخن :يتالتلا ورمع

 فقوتو اهنع ةيعرشلا ماكحألا لج قاثبنال كلذو اهلك ضورفلا نم دكوأ اهبوجوو ةيافكلا

 ةلدألا هذه ىلع فرعتللو .ةلقنو ةيلقع اهبوجو ىلع ةلدألاو .مامإلا دوجو ىلع اهقيبطت

 ٨٩٦ داقولا رونلا :يشيقرلا ٢٧. نيذلا لوصأ :نيروغبت ٢٢٣/٢ ٢٣٣. زجوملا :رامع وبأ :رظنا

 حرش :يملاسلا ٢٧١/١٤ - ٢٧٥. ليتلا حرش :شيتفطا دمحما ٢٢/١٠. فتصملا :يدنكلا ٧.

 ةجحب ةمامإلا بوجو ىلع ةمألا عامجإ تادجنلا فلاخ دقو ٤١ ٧٥. حيحتلا عماجلا

 :مزح نبا :رظنا .مهنيب اميف هللا باتك اوميقي نأ مهيلع امتإو مامإ ىلإ نوجاتحي ال سانلا أ
 6ه١ ٥٥٠ :عضولا ةيشاح :يشحملا ٣٠. :تانايتلا ىلع يشكيودتلا ةيشاح ٨٧/٤. لصفلا

 ٢٣٩. ۔-٣٣٢٦/!٢ زجوملا :رامع وبأ ٢٣. :عضولا :ينوانجلا ٩.

 .«و مهسفنأ ىلع امامإ اولوي نأ دابعلا ىلع بجو ناك اذإ» :لصألا يف

 مامإلا تافص نعو ١٥٦. نيتملا ةبخن :يتالتلا ورمع ٨٠. عضولا ةيشاح :يشحملا :رظناو

 ٥٥/١٠} ٦٣ ٦٤ ٧٢٣، ٧٧. ٧١. :فتصملا :يدنكلا :رظنا مهريغو ةيضابإلا دنع هطورشو

 :داشرإلا :ينيوجلا 0٩٧ ٩٨. داقولا روتلا :يشيقرلا ٢٢٩/١٤ ٣٣٠. ليلا حرش :شيفطا دمحما

 ٦ ٤٢٧.

 ٣٢٦٢/١٤ ٣٢٩. :ليلا حرش :شيتفطا 0١٥٦١ ١٥٩. :نيتملا ةبخن :يتاللا ورمع :رظناو



 ٤١١ و. ةنوزخملا فحتلا باتك
 هزيم

 لدعلاب مكحو قحلا رهظأو انركذ ام عيمجب ماقو انفصو ام ىلع مامإلا

 ءادأو هتعاط دابعلا ىلع بجو نيملسملا ةممئأ نم هلبق ناك نم راثآ عبتاو

 لدعلاب مكحي ماد ام هناطلس شو هل ةرصنلاو هل ةدوملا نم هقوقح عيمج

 ءالو يذلا مامإلا اذه ىلعو .نيملسملا ةمئأ نم هلبق ناك نم راثآ عبتيو

 مهئامد ىلع هونمأو مهايندو مهنيد رمأل هوراتخاو مهسفنأ ىلع نوملسملا

 فاخيو هتتنالعو هتريرس حلصيو هتر بقاريو هسفن بساحي نأ مهلاومأو

 يوقلاو فيعضلا نكيلو .اينذلا ناوهب ةرخآلا مظعيو هرومأ عيمج يف هلل

 هللا مكح يف ةدحاو ةلزنمب هدنع فيرشلاو عيض ولاو ريقفلاو ينغلاو

 .هقح باهذ عيضولا فاخي الو هقح يف فيرشلا عمطي ال ىتح هلدعو

 اذإف .مهايندو مهنيد رمأ يف مهل حلصي ام عيمج يف هدابع يف هلل حصنيو
 مهيلع بجاوف مهروهظ رمأ نم انفصو ام ىلع نيملسملا رومأ تماقتسا

 ةلبقلا "لابقتساب '[فرع نممم] هئاول تحت ناك نم /٤٠/ عيمج ةيالو

 بجت يتلا نيملسملا ةضيب ةيالو هل لاقي يذلا اذهف .ةريبك هنم ملعت ملو

 .مهروهظ نامز يف مهيلع

 ال حالصلاو لدعلا اورهظأو هب اوماق اذإ هللا نيد يف ةجح نوملسملاو

 الأ زاج ولو .دحأ رذع مهب هللا عطقي الو ةجحب اوسيل مهتأ معز نم لوقي امك

 هللا نيد ريغ لهأ نوكي نأ زاجل هللا نيد يف ةجح 'ث)[هللا] نيد لهأ نوكي

 تبث هللا نيد لهأ ريغ هللا نيد يف ةجح نوكي نأ لطب املف .هللا نيد يف ةجح

 .هللا نيد يف ةجح هللا نيد لهأ نأ

 0٦٧٥/١٤ ٢٧٦. لينلا حرش :شيتفطا 0١٥٩/٦ ١٦١. ربتعملا :يمدكلا :رظناو ()

 .«...هتعاط روهظو هئاول تحت ناك نم» ةرابعو صقنو فيرحت :لصألا يف )٢(

 .م .«لابقتساو» لصألا يف ()

 .«هللا» ظفل لصألا نم طقس هتأ ودبي ()



 لوالا ءزجلا ص ٦

 رئاحلاو لدعلا مامإلا ءارو ةعمحلا بوجو يف ۔ ٢٧

 نم اهماقأ نم عم دلبلا لهأ نم ناك نم ىلع بجاو ةعمجلا روضحو
 كوؤ ادإ اَرْثَماَء َبِنَلآ اهيأي » :كنق هللا لوقل روجلا ةمئأو لدعلا ةمئأ

 اذإ ةيآلا هذهب بجوف .[ :ةعمجلا] 4 هنآ ركذ لإ اوَعساَتةَعُمْجْلا موي نم ةَلَصلل
 اهتأ معز نم امأو .هللا ركذ ىلإ اوعسي نأ ةعمجلا موي نم ةالصلل يدون

 ىعا امب ناهربلا هيلعف روجلا ةمئأ فلخ بجت الو لدعلا ةمئأ فلخ ةبجاو

 اهزاجأ دقو .روجلا ةمئأ فلخو لدعلا ةمئأ فلخ اهبوجو نيب قرفلا نم

 نب ملسم ديبع وبأو ديز نب رباج مهنم ةمألا هذه ردص نم ىضم نم رايخأ

 يف نيملسملا رايخأ نم مهعم نمو نامهدلا حلاص حون وبأو ةميرك يبأ

 نورخؤي ةمئأ نوكردتس مكتإ» :لاق هتأ ذل ئبّنلا نع يورو .مهنامز
 نوفرعت "يذلا تقولل مكتالص اولصف كلذ متكردأ اذإف .اهتقو نع ةالصلا

 ةزئاج ةالصلا» :لاق هتأ اضيأ هنع يورو .'«ةحبس مهعم مكتالص اولعجاو

 كراشو هتقبطو ديز نب رباج نع ملعلا ذخأ ةرصبلا نم وه نامتتلا حون نب حلاص حون وبأ ()

 نمحرلا دبع رظنا .ريسيلاب فرعي ناك هتقبطو عيبرلا ذخأ هنعو سيردتلا يف ةديبع ابأ

 ةبوجأ :يمانلا ةفيلخ ورمع رظناو ١٧٥/١. يلاطيجلل مالسإلا دعاوق ىلع هقيلعت يف يلكب
 0١٠٩ ١١٠. نوفلخ نبا

 دمحما «...رئاج ولو اهميقم عم ةعمجلا تضرف» :ينيمقلا لوقي !/0٣١٩ ٣٢٠. ليلا حرش (؟)

 انباحصأ ضعب دنع حيحصلا وهو» كلاه ليقو صاع رئاج فلخ اهكرات :حراشلا شيفطا

 ةديبع يبأ نع بيبح نب عيبرلا هركذ ام دروأ مث ٣٢٠ ص «ةبجاو ال رئاجلا فلخ ةزئاج ليقو

 نإ زوجت الو ةعبسلا نم رصم يف هفلخ بجت امتإ ليقو ٣٢٠. ص م ن رظنا .راحصو رباجو

 يف ةعنقملا ججحلا :يملاسلا :رظناو .ىلوتم مامإ فلخ الإ زوجت ال ليقو ادسفم اهيف لخدأ
 بوجوب لاق :!؟ سمشلا ةعلط حرش شماه ةحفتلاو م ن رظنا ةعمجلا ةالص ماكحأ

 ٧١. .ديحوتلا ةديقع حرش :شيفطا :رظناو .رجافو زاب مامإ عم رصم يف ةعمجلا
 .«يتلاد لصالا يف (٣)

 امك ٢١٢}؛ ثيدح ةفالخلاو ةمامإلا يف ٣٥ باب حيحصلا عماجلا يف بيبح نب عيبلا هجرخأ )٤(

 ٤٥٥/١} ٤٥٩. ١٤٧/٤. لبنح نب دمحأ هجرخأ



 ٤١٧ .0 ةنوزخملا فحتلا باتك
 اب ,ر

 ص

 كلذو .'ءاهدوجسو اهعوكر متأو اهتقو يف اهالص اذإ رجافو راب لك فلخ

 .رضحلا لهأ نم اوناك اذإ رارحألا لاجرلا ىلع انباحصأ دنع اهبوجو ذأ

 اهروضح "سيلف ديبعلاو ءاسنلا وأ نيرفاسملا نم رضحلا ريغ لهأ اقأو

 .نيروزأم ريغف اوكرت نإ او .'"'نوروجأمف اورضح نإ .بجاوب ءالؤه ىلع
 اميف هرارقو هنطو ناك نم لكف .لايمأ ةتس سأر ىلع انباحصأ دنع رضحلاو

 هيلع بجو ةعمجلا ةالص هيف تميقأ يذّا عضوملا نم لايمأ ةتس نود

 ريغ نم اهكرتل نيدماع اهوكرتو اهوعتض نإف .رارحآلا لاجرلا نم اهروضح

 نع يور دقو .اومثأو اوصع دقف اهضرفو اهبوجو دعب اهل نايسن الو رذع

 الأ ئلع كل مهللا :لاقف اموي ةعمجلا ةالص هتتاف هتأ ةني ديز نب رباج

 ةالص ىلإ داقي هنأ هنه ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع يبأ نع يورو ."دوعأ
 نيح لاق هنأ اضيأ راحص نع يورو ."نيليم هرصب باهذ دعب ةعمجلا

 اذهو ."انتعمج انيلع ةر يذلا هلل دمحلا :ةعمجلا نولصي ءارمألا تعجر

 ةزئاج ةالصلا» :لاق هتأ ةت يبنلا نع سابع نبا نع ديز نب رباج نع بيبح نب عيبرلا ىور ()
 ٢ باب ثلاتلا ءزجلا حيحصلا عماجلا .«رجافو راب لك ىلع اولصو رجافو راب لك فلخ

 ٣٥. داهج ٦٤، ةالص دواد وبأ اضيأ هاور امك ٧٧٦ ثيدح

 .«واولاب» «سيلو» لصألا يف ()
 .م . «نيروجأمف» لصالا يف (٣)

 .«ف» لصالا يف )٤(

 ةعمجلا ديري اموي جرخ ديز نب رباج نأ (نامغ يف عبارلا نرقلا ءاملع نم) رفعج نبا ركذ )٥(
 نيا رظنا .هدوعأ الأ ئلع كل مهللا» :لاقو ذئموي كلذ هيلع قشف نيفرصنم سانلا هاقلتف
 ٤٠١/٢. رفعج

 نبا عماج يفو رفعج نبا عماج يفو ديز نب رباج مامإلا تاباوج يف ةلأسملا نع تثحب ()
 .ةديبع يبأ نع ةيورم اهدجأ ملف ةكرب

 نع يور هنأ ميدنلا نبا ركذ لصألا ينامغ يدبعلا سابعلا نب راحص ساتتعلا وبأ )٧(

 ةديبع يبأ خيش وهو ديز نب رباج باحصأ صخأ نم ناك .ثيداحأ ةثالث ةلقي هللا لوسر

 تاقلط :يبايسلا دومح نب ملاس رظنا .برعلا لاثمأ يف فيلآت هل .ةميرك يبأ نب ملسم



 لوألا ءزجلا ص ٤١٨

 :ح

 الو بجت ال اهتأ ىري نممم نيملسملا بهذم نع غاز نم ىلع ةجح انل هلك

 ةوعذلا هذه رايخأ ءالؤه نم مهانركذ نيذلاو .روجلا ةمئأ فلخ زوجت

 مهنأو مهناسحإو مهلضف ىلع "عمجم اهتداقو اهؤاهقفو اهخايشأو
 مهلضفب مهرارقإ دعب موقلا ءالؤهل زوجي ىتأف .نيلا يف /٤١/ تاداق

 يدهي هللا نكل ؟مهليعافأو مهليواقأ ايف مهتفلاخم مهنيد يف مهحالصو
 .مهجهانم كولسو مهراثآ ىلع هللا ءاش نإ نحنو .ءاشي نم لضيو ءاشي نم

 .ريدق ءاشي ام ىلع هتإ .كلذب انيلع نمي نأ هلأسنف

 كولملا اياطع يف ۔ ٨

 هريغو ديز نب رباج نع كلذ نورثأيو انباحصأ اهزاجأ دق كولملا اياطعو

 ىلع ناهرب اهذخأ نع يهتلاو اهميرحت ىعدا نم ىلعف .نيملسملا رايخأ نم

 نيح نيملسملا رايخأ نم هعم نمو ديز نبا رباج نع انربخيلو .هتوعدو هلوق

 ؟نوبيصم مأ نوئطخمأ نيملسملا نم مهريغو مهسفنأل اهذخأ اوزاجأو اهذخأ

 يف مهفالخ يف اوعس ذإ مهسفنأ ىلع أطخلاب اورقأ نوبيصم مهتأ اومعز نإف
 مهل لحي ال ام اوذخأ مهتأ اومعزو 6"مهوؤظطخ نإو .مهليعافأو مهليواقأ

 مهليواقأ ىلع هب اوننأ ام سئبف مهل لحي ال ام ذخأ مهريغل اوزؤجو

 الو .مهبهذم يف مهتداسو مهنيد يف مهتداق مهتأ اورقأ نيذلا !مهفالسأو

 هقيقحت يف نمحرلا دبع يلكب رظناو ٢٣. :يضابإلا بهذملا تاقلح يف يضايرلا دهعملا -
 تاقبط :ينيجرلا رظناو ٧٥/١. ريشلا :يخام شلا رظناو ٢٤٤/١. مالسإلا دعاوق باتكل
 ٢٣٣/٢. برغملاب خياشملا

 .م .«...هذه خايشأو رايخأ» لصالا يف ()

 .«عومجم» لصالا يف )٢(

 .م .«نم» لصالا يف (٣)

 .م .«مهواطخ» لصألا يف )٤(

 .«مهئافلس» لصالا يف )٥()



 ٩ ١ ٤ ر ةنوزخملا فحتلا باتك

 "صم

 .باوصلاو لدعلا لهأ لوق ىلإ عوجرلا الإ أجلم الو هللا دمحب مهل جرخم

 '»١ريملاعلا تبتر هلل دمحلاو

 [بابلا ىلإ ةفاضم لئاسم]

 هنيد ةفرعمو هللا ةفرعم ليبس يف ۔١

 هقيفوتو هللا نم نوعب الإ كلذ نم ءيش لاني ال هنيد ةفرعمو هللا ةفرعمو

 ال .هب نم نمو عيش نم موهفم غامس ههيبنتو "هقيفوتو .هنمو هناسحإو
 " . .ريكفتلاب لان هللا ةفرعم نإ [لوقي نم] لوقي ام ىلع

 ام هيلإ جاتحي ام "عيمجبو هب املاع هللا نيدب ايفوم دبعلا نوكيو

 هربخي ربخمو هنم ملعتي ملعم ريغ نم هب رفكلاو هللا نايصع نم هب ملسي
 يف هلك اذه دجويو .هديعوو هدعوو هيهنو هرمأو همارحو هلالحب هللا نع

 لاحملا نم هب نوتأي ام بجع نم اًّضيأ اذهو .هريغ نع هب ينغتسيو هلقع

 لأ أرق » :ذو هللا لوق يفو .اناهرب الو اتايب هيلع نودجي ال يذنا

 .مهاطخ نيبيو مهاوعد لطبي ام ١! :ءايبنالا 4 روسكم ال رشكنإ ركلا

 هيلإ نولصيو مهلوقعب هتفرعم نولاني اميف ركذلا لهأ لاؤس مهرمأي فيكف
 هلا نيد نأ هيلإ اوبهذ ام ىلعو اولاق ام ىلع رمآلا ناك ولو ؟مهنم ريكفتب

 ال امع ركذلا لهأ لاؤسب مهل هرمأ هجو امف ريكفتلاو لقعلاب لاني
 :هلوقو «نيصلاب ولو ملعلا اوبلطا» :انتن يبنلا لوق هجو ام )٥( و ؟هنوفرعي

 )١( ينيجرتلا رظناو ٦٠٩/٢. ديفملا عماجلا :يمدكلا ١٢٢/٥.

 (٦٢) .«فيقوت» لصالا يف

 .«ريفكتلاب» لصألا يف )٢(

 .م .«عيمجلو» لصالا يف ()

 .«ف» لصألا يف )٥(



 لوالا ءزجلا ص ٢٠ ٤

 ..: ٠

 لاؤسب هدابعل هللا "رشأ هجو امو ؟ «ملسم لك ىلع ةضيرف ملعلا بلط»

 هلك كلذ لاني ناك اذإ نيصلاب ولو ملعلا بلطب هتمأل هتبن رمأو ركذلا لهأ

 نم هنودجي امل نيملسم نيحلاص نيدتهم نونوكيف ريكفتلاو لقعلاب

 لهأل مهنم لاؤسب الو ملاعل مهنم بلطب ال مهسفنأ نم ريكفتو مهلوقع

 هللا حدم فيكف ؟نوملعي ال ام نع مهولآسي نأ هللا مهرمأ نيذلا ركذلا

 اَم الإ ال َمْلِع ال » :اولاق ذإ هناوضرو مهيلع هللا تاولص هتكئالم "لوق

 ذإ /٤٢/ هللا ءايلوأ لوقب لدف ؟ا٢٣.ةرقبلاا 4 ميكحلا معلا َتن تنأ َكَنإ انملع
 هلا ةفرعم نم ائيش نولاني ال دابعلا نأ ٩ آَتَتَمَلَع ام الإ آنل َمْلِع ال » :اولاق

 :اضيأ هللا لوق هجو امو .هيلع "" 'مهفقوأو هاتإ هللا مهملع ام الإ هنيد ةفرعمو

 َناَكَو لسنلا آ َدَب ةجح هللآ لع سال نكن اك َنرِذنَمَو رتم السر »

 امب جتحيو مهتجحو مهرذع عطقي فيكف ۔[٥٦٠:ءاستلا] 4 اًييكَح اًرزَع هللأ

 نمف ؟كلذ ريغ ال لوقعلا يه ةجحلا تناك اذإ دابعلا ىلع هيف هل ةجح ال

 ةفرعم نم ملعلا هب لاَنِي ببس لك نع كلذب هانغأ احيحص القع هللا هاطعأ
 ال مهلوقع ةحص عم مهاندجو دقو كلذك كلذ نوكي فيكو هنيدو هللا

 ةغايصلاو ةزارخلاو ةطايخلا نم اينلا عئانص نم ءيش ةفرعم اهب نولاني

 دعبأ يه يحا هنيد ةفرعمو هللا ةفرعم نم ىندأ وه امم كلذ هابشأو

 ةكايحلاو ةطايخلاو ةغايصلا ةفرعم دجن اتأل ،لوقعلا نع ضمغأو

 ائيش هدنع دجن ال نم دنع ايندلا عئانص ةفرعم نم كلذ هابشأو ةزارخلاو

 ىلع بعصأو ضمغأ هللا نيد ةفرعم نأ اذهب تبنف .هللا نيد ةفرعم نم

 تبثف .ايندلا عئانص نم كلذ ريغو ةزارخلاو ةغايصلا ةفرعم نم لوقعلا

 م .«ارمأ هجو امف» لصالا يف )١(

 .ىرخأ ةخسن نم ةملكلا هذه تبثأ )٢(

 .«مهقفاوو» لصألا يف )٣(



 فحتلا باتك ١ و ةنوزخمل ١ ٢ ٤

 ي

 كلذ ريغو ةزارخلاو ةطايخلا يه يتلا ىندألا ةفرعم نع مهزجع كلذب

 ىلع لدي ام اهيلع مهفقويو اهايإ مهملعي ملعم ريغب اهنك ايندلا عئانص نم
 هلا ةفرعم نم لوقعلا ىلع بعصأو ضمغأ وه ام كاردإ نع مهزجع

 يه يتلا اينذلا عئانص ةفرعم نم عيش َلاَنُي نأ نالطب يفو .هنيد ةفرعم

 ةفرعمو هللا ةفرعم نم هنم َلجأ وه ام ةفرعم نالطب اهملعي ملعم ريغب ىندأ

 "نمل نيب هللا دمحب اذهو .اهيلع مهفقوي فقوم وأ هتنم وأ ملعم ريغب هنيد

 .هادهو هداشرإ هللا دارأ

 ءايبنألا نيهارب يف ريمع نب ىسيع ةلداجم يف ۔٢

 لسري ال هللا نأ ةيضابإلا نم هبهذم بهذ نمو ريمع نبا معزو

 نم سيل هتأ معزو .هريغ نم اهب نَّبَعي ىتح ةمالعب الإ هقلخ ىلإ الوسر
 هعابتا مهمزليو هقلخ رذع هب عطقي الوسر لسري نأ ميكحلا ةمكح

 هنأ ىلع "لدتو هريغ نم اهب نيبتي ةمالعب الإ هلوقي ام عيمج يف هقيدصتو

 قولخم اهيلع ردقي ال امم "معز ةمالعلا كلتو .هقلخ ىلإ هللا نم لوسر

 بحاص معز ''[بسح] ميكحلا رداقلا نم الإ كلذ نوكي الو .اهب يتأي نأ

 ذخأن "نيذلا انئاملعو انباحصأ لوق وهو هب لوقن يذلاو .ةلاقملا هذه

 مهلسرأ ءاش نإ .هقلخ ىلإ لسلا لسري هللا نأ مهلوق ىلع دمتعنو مهنم

 .ةمكح وهف كلذ نم هلعف ام َلكف .ةمالع ريغب مهلسرأ ءاش نإو ةمالعب

 .م .«نمل هيف» لصألا يف ()

 نب هللا دبع ىلإ مهبهذم نوبسني اوناك .ةيضابإلا نم (؟عجرملا) ةيرمعلا ةقرف بسنت هيلإو (!
 ؟قاقشنا مأ دوجو اهل له .دوعسم

 .م .«لدي» لصالا يف (٣)

 .ىنعملا ميقتسيل بسح ةملك انفضأ )٤(

 )٥( «يذلا» لصالا يف .
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 سيلو .باوصو هنم لدعبف اهكسمأ نإو .هلضفو هّئَميف ةمالعلا مهاطعأ نإو

 نم هيتؤي هلضفف .الضفو هنم انم تناك ذإ كلذ مهيطعي نأ هللا ىلع مهل

 مهلوق نالطب ىلع لدي اممو .مهنم ءاشي نممع هكسميو هدابع نم ءاشي
 :مهلوق يف هللا ملعب مهجاجتحا نم هلسر نع هللا ىكح ام مهبهذم داسفو

 م سر>حص 2 ى س ۔رإ رر ۔ رس ء۔.۔< - ۔إ۔ ,ص

 ¡ه.٧.سيل ؟ ثييشلآ غكَبلآ الي اكلَع امو ٥ ومل ركلرآئي رعب انبَر»
 ني ءآتَي نم لع َنُمَي هلأ يكلو مكحتت َُتَم الإ نت نإ» :اضيأ مهلوقو رم مم ه و إ إ]ے م ے ےسحر .ء & ء وو ۔ه

 الر ننطلشي مكيتأت نآ انل ےاكامو ُوياكع
 كلت ةفرعمب انربخيلف هريغ نم اهب /٤٣/ نيبتي ةمالع :هلوق اقأو

 نأ زوجي الف رارطضا اهتأ معز نإف ؟باستكا مأ يه رارطضاأ ةمالعلا

 دابعلا نيب لضافت ال رارطضالا ةفرعم نأل اهتفرعم يف سانلا لضافتي

 دقو .انايع اهآرو اهدهاش نممم هريغ نود دحأ اهفرعي نأ زوجي الف .اهيف

 موق اهيف كشو موق اهلهجو موق اهفرعف اهتفرعم يف اوفلتخا مهاندجو
 اهتفرعم نأ معز نإف .رارطضالا ةفرعم يف هلك اذه زوجي الف .موق اهركنأو

 هذه نإف تامالعلاو لئاللاب الإ لانت ال باستكالا ةفرعمو باستكا
 كلتلو .هلل ةمالع اهتأ اهب نّيَبَعي اهريغ ةمالع ىلإ ةجاتحم تامالعلا

 نوكتف .ةمالعلا كلتل ةمالع اهتأ اهب نيبتي اهريغ ةمالع اضيأ ةمالعلا

 ةياهن ال ام ىلإ كلذ لصتيف .اهريغ ةمالع ةمالعلا كلتلف .ةمالع ةمالعلا

 عيمج نالطب ةمالعب الإ ةمالع نوكت نأ نالطب ىفو .ةياغ الو هل

 ةمالع نوكت نأ زاج نإو .اهتالطب ءايشألا ةياغ نالطب يف نأل تامالعلا

 كلتب قلخلا رذع هللا عطقيف هلل ةمالع اهتأ اهب نيبتي اهل ةمالع ال ةدحاو

 رذع هللا عطقيف هقلخ ىلع ةجح هللا لوسر نوكي نأ زوجي ال ممِلَق ةمالعلا
 عطقي ةمالع نوكت نآ مهزاوج يفو ؟هريغ نم اهب نيبتي ةمالع الب قلخلا

 مهريغل زيجي ام هلل ةمالع اهتأ اهب نيبتي اهريغ ةمالع الب هقلخ رذع اهب هللا

 ١١[. :ميهاربإ] 4 1 ِنذ
 ع
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 الب مهرذع اهب هللا عطقيف هقلخ ىلإ الوسر لسري هللا نأ هتوعدو هلو
 هنمو هللا نم نوعب الإ لاني ال هلك كلذ ناك اذإ هريغ نم اهب نيبتي ةمالع

 الوسر لسري ال هللا نأ ةلاقملا هذه بحاص اًضيآ انربخيلف ةياغ الو هلضفو

 لسري نأ زي هللا لوسرل له هريغ نم اهب نيبتي ةمالعب الإ هقلخ ىلإ
 نإف ؟'هتبطاخمو '"هئاعدو هيلإ لوصولا هنكمي مل نمم هتمأ ىلإ الوسر

 لوصولا هنكمي مل نم ىلإ ساتلا نم هريغ لسري نآ ةلي هللا لوسرل زوج

 ةلزنمب هيلإ لسرأ نم رذع هب هللا عطقي له لوسلا كلذ نع لأسيف هيلإ
 نم عيمج رذع هب ةللا عطقي لوسرلا ةلزنمب هتأ معز نإف ؟ال مأ لوسزلا

 لوسلا كلذ نع لأسيف هب هلسرأ ام عيمج يف ةلي هللا لوسر هيلإ هلسرأ

 هتأ معز نإف ؟ةمالعب هلسري نأ هللا لوسرل له ةلي هللا لوسر هلسرأ يذلا

 نأ هريغل زوجي ال مِلَق ةلق لوسرل لوسر هتآ اهب نيبتي ةمالع الب لزي

 عطقيف هريغ نم اهب نيبتي ةمالع الب هقلخ ىلإ الوسر لسري هللا نأ معزي
 هب هللا عطقي هللا لوسر لوسر نأب لوقلا هسفنل زوج ذإ هقلخ رذع هب هلل

 .هريغ نم اهب نيبتي ةمالع الب هللا لوسر هب هلسرأ ام عيمج يف هقلخ رذع

 هنكمي مل نم ىلإ الوسر لسري نأ هللا لوسرل سيل هتآ اضيأ معز نإف

 هلا لوسر ىلع ىعا دقف هريغ نم اهب نيبتي ةمالعب هتمأ نم هيلإ لوصولا
 نم ةمألا هذه نم هنيعي انيعم هيلع دجي الو هققحي اناهرب هيلع دجي ال ام
 نم هنع ىأن نم ىلإ ةلي هللا لوسر هلسرأ "نم عيمج تأ /٤٤/ كلذ لوق

 اذهو .هريغ نم اهب نيبتي ةمالع مهنم دحاو لكل نأ هنيدو هتعيرشب هقأ

 .ةمألا هذه نم دحأ هيلع هدعاسي ال امم اضيأ

 .م .«هل ءاعتلاو» لصألا يف ()

 .م . «هيلإ مهنم ةبطاخملاو» لصالا يف (٢)

 .م .«ام» لصألا يف )٢(



 لرألا ءزجلا ص ٦٤:

 [ةيتيسحلاو ةيبهولا لدجلا يفا
 ديحوتلا ريغ ةعاظب هنلا رمأ يف سالا فالتخا [يق]

 كرشلا ىوس ةيصعم نع هيهن وأ

 نيسحلا نب دمحأ بهذم يف - ١

 رمأي مل هللا نإ :ةيضابإلا نم "هبهذم بهذ نمو نيسحلا نب دمحأ الاق
 هنأو .كرشلا ريغ نع '"مههني ملو ديحوتلا ريغب مهكرش لاح يف كرشلا لهأ
 لوأ يف غلابلا يف لاق كلذكو .ديحوتلاب الإ مهكرش لاح يف مهدتعتي مل

 يف َدَحَو نإو .كرشلا نع الإ ههني ملو ديحوتلاب الإ هللا هرمأي مل هغولب لاح

 يهنمو ديحوتلا ريغب رومأم وهف دحوم وهو يناتلا لاحلا هءاجو غولبلا لاح

 الف يناتلا لاحلا يف اكرشم ناك نإف .كرشلا نود يه يتلا يصاعملا نع

 هلأ اضيأ معزو .كرشلا نع الإ اهيف ىهني الو ديحوتلاب الإ اهيف رمؤي نأ زوجي

 كلذ ريغ "امأو .كرشلا وأ ديحوتلا ىوس لعف هنكمي ال غولبلا لاح لوأ يف

 ريغ ججحب جتحاو .ةميقتسم ريغ للعب كلذ يف لتعاو .نوكي الو هنكمي الف

 نم هيبن ناسل ىلع هباتك يف هللا حضوأ ام كرتو .هلقع سايق عبتاو .ةحضاو

 درفناف .نيملسملا رايخأ نم هلبق ناك نم فالخ يف ىعسو .نيهاربلاو نايبلا

 هكرت كلذ فلاخ امو .هعبتا هيأرو هلقع قفاو ام كف .هيأر هبجعأو .هلقعب

 .هرهظ ءارو هذبنو

 .«لاقف» لصالا يف )١(
 .هبهذمب لصألا يف )٢(

 .«مهاهني ملو» لصالا يف )٣(
 .«اماف» لصالا يف )٤(

 



 +.. ٤٢٢ ,و ةنوزخملا فحتلا بانك

 غلابلا فلك ىلاعتو كرابت هللا اندجو :لاق نأ كلذ يف هتلع نم ناكف

 ىف لعفلا نم كلذ ريغ نوكي نأ اودعي الو .هديحوت هغولب لاح يف

 كلت يف مهيلع نأ انمعز ولف :لاق .مزالب سيل وأ امزال لاحلا كلن
 يف اذهب فيلكتلا لاطبإ كلذ يف ناك ءوضولاو موصلاو ةالصلا لاحلا

 جحلا يف ذخأ دحاو تقو يف ايلصمو ادحوم نوكي ال هتأل غولبلا تقو

 املف :لاق .مهنم دجوي الو اذهب موقت ال مهتقلخ نأل ةالصلا تقو (اذك)

 مل قلخلا ةقلخ يف هتبوعص ةقناعب غولبلا تقو يف اذه يف فيلكتلا لطب

 نعالإ اتهنم الو ديحوتلاب الإ ارومأم غولبلا تقو يف نوكي نأ زجي
 مل لألا تقولا يف ديحوتلل اكرات ناكو يناتلا تقولا لخد اذإف .كرلا

 ديحوتلا عم همايق داسفل ديحوتلا ريغب يناتلا تقولا يف اضيأ َرَمْؤُي نأ زجي

 تاقوألا عيمج يف نوكي نأ دعب تقو لك يف كلذكو .دحاو تقو يف

 رمألا اهب دسفي يتلا ةلعلا نأل هريغب رمؤي نأ زوجي الو .ديحوتلل اكرات

 ضئارفلا ءادأب ةمئاق ريغ ةقلخلا نأ "يه لوألا تقولا يف ديحوتلا ريغب

 ناك ام ةمئاق تقو لك يفو يناتلا تقولا يف ةلعلا هذهو .ديحوتلا عم

 .ادوجوم كرلا

 ول هتأ معز .كرشلا ىوس نع نيكرشملا هني مل هللا 6'أب اضيأ َلتعاو

 كرشلا نود يه يتلا يصاعملا نع فكلا مهمزلأو كرشلا ريغ نع مهاهن

 نوكي نأ نالطب يفو .هب مهرمأ يذلا يف هل نيعيطم اهنع اوك اذإ اوناكل

 ريغب نيرومأم اونوكي /٤٥/ نأ لطبي ام هللا ةعاط نم ءيش نيكرشملا عم

 .«ودعي» لدب «ولخي» ىرخأ ةخسن يف يأ «اولخي» شماهلا يف (ا)

 .م . «مأ» لصالا يف (٢)

 .م .«يهود» لصالا يف )٣(

 .م .«تأ يف» لصألا يف ()

 .م .«كلذب مهرمأ يذلا هل نيعيطم» لصالا يف (ه٥)
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 ةقرسلاو انزلا نع نومقكي مهاندجو اتأل كرشلا [ريغ] نع "نيتهنمو ديحوتلا

 كلذب نونوكي الو كرشلا نود يه يتلا بونذلا نم كلذ ريغو بذكلا نعو

 اوهتناو هب اورمأ ام اولعف اذإ نيعيطم اوناكل كرتلا كلذب اوؤيأ ولف .نيعيطم
 امع ءاهتنالاو هب [ناسنإلا] ريأ ام لعف اهنيع يف ةعاطلا نأل هنع اوهن امع

 ؟هنع اوهن امع اوهتناو هب اورمأ ام اولعف اذإ نوعيطي ال مهلاب امف .هنع ىن

 .ةدئافلا هب لقتو ظفلا هيف رثكي اممم اههبشي ام اهريغو هتلع هذهف

 ةينيسحلا ىلع ةيبهولا ر يف ۔ ٢

 غولبلا لاح يف هدابع فك هللا نإ :مهلوق ىلع مهقفاو نمو انباحصأ لاقو

 نع مهاهنو مهغولب تقو يف مهيلع تلح يتلا هضئارف عيمجو ديحوتلا

 هلا نايصع يف دحأل رذع الف .مهغولب لاح يف يصاعملا عيمج نعو كرلا
 ةثلاقلا وأ ةيناملا ةلاحلا يف وأ فيلكتلا لاح وه يذنا غولبلا لاح يف ىلاعت

 نعو كرشلا نع يهنم هكرش لاح يف كرشملاو .لاوحألا نم كلذ ريغو

 عبمجب ريأو مهديحوت لاح يف ديحوتلا لهأ اهنع ىهن يتلا يصاعملا عيمج
 ناك ام هنع طُحَي الف .مهديحوت لاح يف ديحوتلا لهأ اهب ريأ يتلا ضئارفلا

 كرشلا نم هعم ناك ام هل حيبي الو .ديحوتلا عم همزلي ضرف كرشلا نم هعم

 نكمي ال ذإ ةقلخلا ةبوعصب ردغي الو .ديحوتلا عم هنع يهو هيلع مرح ام
 .فّلك ام ضب هلاغتشاب اهيف كلذ

 ام راوع فشكو هللع ضقنو هبهذم داسف ؤىلع انباحصأ هب جتحا يذلاو
 ")لمعتساو امهب ءادتقالا كرت نيذلا ةلي هێبن ةتسو هللا باتك هيلإ بهذ

 «نيتهنملا» لصالا يف (١)

 .م .«يف» لصالا يف )٢(

 .«لامعتسا» لصألا يف )٣(



 ٤٢٧ هه . ةنوزخملا فحتلا باتك
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 الو :ةيلاخلا نورقلا هنع ىهن اممم هللا ركذ ام كلذ نمو .امهفالخ يف سايقلا

 َلْيَكنآ اوفوَأَو » :هلوقو ٨٣" :فارعالاا « ءش اَحوُسَمَت الو» ةقانلا اوبرقت

 ٨٥[ :فارعالا] 4 مهش ساتلآاوسَحَت الر» :هلوقو !١٥[ :ماعناألا] 4 َناَربمَلأ

 ت مكيأ نيك ركل لع ام ةعيدو ه يمتلا حم تاركلا يونأ » .لوفو
 حأ م اهي مكَقَبَس ام ةّئِتلا َنثأَتأ» :هلوقو ١٦١ ١٦٦[ :ءارعشلاا 4 كوئاَع و تل

 فيكو ؟لالح مهل يهو ةشحاف اهيمسي فيكف [ه٠ .فارعالا] 4 يملعلا كت
 ادحاو مهيف نولوقي ام ىلع رمألا ناك اذإ لاجرلا نايتإو جاوزألا نيب قزفي

 نايتإ يف مهيلع مثإ ال هنأل جاوزألا مهل لح امك لاجرلا نايتإ مهل لح
 .اريبك اولع اذهب لئاقلا فصي امع ىلاعت ؟جاوزألا

 ةقانلا رقع نع هللا مهاهن نيذلا موقلا ءالؤه نأ [ىلع] ةمألا تعمجأ دقو

 "هوق شحاوفلا لعفو ناركذلا نايتإ نعو نازيملاو لايكملا ناصقن نعو

 هلا ىهن رومأ نم اضيأ همزلي ام عم .هب اوءاج امو لسرملل نوبذكم نوكرشم

 :لاقو هنع مهايإ هيهنو مهدالوأل مهلتق نم برعلا يكرشم اهريغ [نع]و اهنع

 :تايآلا لك يف دراولا امنإو ...ةقانلا اوبرقت الو :ةغيصب ةيآ دجوت ال» هتأ ققحملا ركذ ()

 ماهفأ تلض مسرلا يف بابلا اذه نم هتأ ركذنل هتراشإ دمتعن نحنو .«4موُمي اَموُسَمَتاَلَر»
 دقو ،َيظفل لصاف نود نيتفلتخم نيتيآ نولمعتسي دق ىمادقلا تأ ىلإ هابتنالا نود ةريثك

 يف نم ممتوتيف .اهنوركذي مث ةيآل دهمت ظافلأب نوتأي دقو طقف ةملك ةيآ لك نم نوركذي

 ةدوجوم ريغ يهو ةيدقعلا وأ ةيهقفلا تافنصملا يف تدمتعا دق «تايآ» هذه نأ غيز هبلق

 ةحورطأ اهيلع ىنبو «ايزاوم اًصن» اهامسأ نم نيرصاعملا نمو .. مامإلا فحصملا يف

 نم ريثك هيلإ بهذي ام ىلإ هيبنت نطوم هتكلو هني ققحملا يف نعطب اذه ام .!!!ةلماك

 .فلا باتك يف نعطلا باوبأ نم اباب مسرلا مهلعج نم نيرصاعملا برعلاو نيقرشتسملا
 مهكاردإ مدع ىلإو ةطوطخملا اهلوصأ يف ةميدقلا نوتملا ةرشاعم مدع ىلإ عجار مهلالضو

 .م .هللا مكمحر 9نَبتئِلف .اضيأ ةياورلا يفو مسرلا يف ىمادقلا تاعيونتل

 (٢) «يهف» لصألا يف .

 .م .«موق مهتأ» لصالا يف )٢(
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 اولتقل " ٥ الييَس اكو هَعحَك ن ورهن ُهَتِإ كرلا انرق الو » ٣١[. :ءارسإلا] 4 ا

 :لاقو ؟اذه نم دكؤأ اريغت يأف ٣١ _ ٣٣[ :ءارسإلا] ه ا 1 آ هنأ ممح 6 سملا

 همير ج ۔ .2 ه إ ے _

 هلا َُهَفَرَر ام اومَرحَو رع ريمي [انهَتَس] مهدلو اَوَتَم َيِزَلاريَح دق »
 اومرح [ام]و .٠٤[. :ماعنالا] 4 تيرتهُم واك امو اولع ق ذَم /٦٤ا رأ َلَع ًاعفأ

 امو مهسفنأ ىلع اومرح ام عيمجو '»ماحلاو ةليصولاو ةبئاشلاو ةريحبلا نم

 هلا حبذ ام ةتيملا :اولاقو ،اهايإ هللا ميرحت دعب مهل ةتيملا ليلحت نم اوعتا

 َمُهوُمُسَعَطأ نلو كود هيآ تإ ةورخورتل كيطتملآ ةيو { :هللا لزنأف

 رمألا ناك ول ناطيشلا يحو كلذ ةلا يمسي فيكو ١٢١[ :ماعنألا 4 نكتل رش مكف

 مهل ةتيملا اولاق ذإ قدصلا مهمعز يف اولاق امتإو ؟لئاقلا اذه لوقي ام ىلع

 يف هللا مرح ام عيمجو ريزنخلا محلو ملاو هدنع ةتيملا لالحتسا نأل لالح

 راكنإ ""نع اضيأ ههني ملو هكرش لاح يف اكرشم هنع هللا هني مل "هليزنت صن

 .هباتك نم هللا لزنأ ام عيمج عفد نع الو هئايبنأ نم يبن َلك

: 

 نع هللا مههني ملو رتفم باذك هتإو نونجم رحاس هللا ئبن :لاق يذلا نإو
 حابم هلك اذه نأو ْ '‘)نونجلاو رحشلاو بذكلاو ءارتفالا نم هب هومر يذَا

 يه :ةريحبلا ١٠٢[. ؛ةدناملا] 4 ثح الو زنيو الو ةتبس الو ةميت ي ةلأ لعج ام» :ىلاعت لاق ()
 اوقش اركذ اهرخآ ناكف تارم سمخ ةقانلا تجتن اذإ برعلا ناك دقو اهنذأ قشت يتلا ةقالا

 .ىعرم الو ءام نع عنمت الو اهحبذ اوعنمو لمحلاو بوكلا نم اهرهظ اوفعأو اهنذأ
 ىثنأ تدلو اذإ منغلا نم ةبادلا يه :ةليصولاو .مهتهلآل اهنوبتسي اوناك يتلا يه :ةبئاشلاو

 سيواوطلا شير نم هيلع اولعج هبارض ىضقنا اذإ لحفلا وه :ماحلاو .اهوبتس ىثنأ دعب

 ٣٢٣٥/٦. نآرقلا ماكحأل عماجلا :يبطرقلا :رظنا .هوبتسو

 .«صن ىف» ىرخأ ةخسن ىفو يأ «صضصن» ةملكلا هذه قوف )٢(

 )٢( .«ىلع» لصألا يف . .
 .«نونجملا» لصألا يف )٤(



 ٤٢٩ 2 ةنوزخملا فحتلا باتك
 "م 1

 هنع ىهني الو كرلا هلئاق هب غلبي ال هدنع هلك اذه نأل مهكرش لاح يف مهل

 ةلع ىرأ امو .هكرش لاح هب كارشإلا نع الإ هاهني الو هكرش لاح يف كرشملا

 مهيلع هلا مزحل هودرفأو هللا اودحو ولو هيلع اوناك يذنا كرشلا الإ مهل هتحابإ

 هلثمو اذهب متعمس لهف .اهيلع مهبقاعو اهلعف ىلع مهتذو اهلك لاعفألا هذه

 امف ؟هتعاط اهميرحت ببس نوكيو ،اهريغ هللا يصاعم ةحابإ ةلع نوكت نأ

 نود يه يتلا مهيصاعم يف اوتوأ ديحوتلا لهأ لئاقلا اذه لوق دايق ىلع ىرا
 لوقلا اذه دايق ىلع اذإ ديحوتلا كزَتَق .مهترل مهديحوت لبق نم الإ كرشلا
 .عدبلا نم هيلإ "زجي اممو لوقلا اذه نم هللاب ذوعنف .هملع نم مهل لضفأ

 كلذكو .تالكشملاب '!للعتو نايبلا نم هيف "١[ام] عم هللا باتك كرت

 نيكرشملا نم هباتك يف اماوقأ هللا مذ دقو .هسفن ىلإ 6هلكوأو هللا 6ث...نوكي

 فسخلا نم اهيلع تالثملا مهتباصإو كرشلا نود يه يتلا مهليعافأ ىلع

 طاوللا لعف ىلع طول موقب فسخو ةقانلا رقع ىلع ادومث كلهأف .خسملاو

 ءيش نع نييهنم ريغ اوناك ولو .نازيملاو لايكملا رسخ ىلع بيعش موقبو
 ريغ ةعاطلا نم ءيشب نيرومأم الو كرشلا نود يه يتلا يصاعملا نم

 ام ريغ ىلع تالثملا فونص نم لزن ام مهب لزنيو اوبذعي نأ زاج ام ديحوتلا

 .هبهذم ىلع دسفيو هأطخ نيبي امم هلك اذهو .هكرتب اورمؤي ملو هنع اوهن

 طاقسإو كرشلا نع الإ غولبلا لاح يف يهنلا طاقسإ يف هتلعو هلوق امأو
 يف همزليف قلخلا ةقلخ ىف هتبوعص ةلعل ديحوتلاب الإ لاحلا كلت ىف رمألا

 .م .«يرجي امل وأ» لصالا يف (١)

 .«ام» انفضأ ()

 .م . «لّلعتي» لصألا يف )٢(

 .م .ىنعم الب يهو .«هل دض نم» لصألا يف ()
 .«هلكأ» لصالا يف )٥(



 ال ١ ءز ٠ ١

 لوالا ءزجل 31 ٤

 هنأل قلخلا ةقلخ يف هتبوعص نم لآؤألا تقولا يف هب لتعا ام يناتلا تقولا

 ديحوتلا عم عمتجي ال ذإ ديحوتلاب هرمأو كرشلا نع هللا هاهن ةيناتلا ةلاحلا يف

 ريغب اذإ هللا هرمأي الف .قلخلا ةقلخ يف هتبوعص لبق نم هب رمألا لاح يف هريغ

 كلذكو .ادحوم ماد ام كرشلا ريغ نع هاهني الو ادحوم /٤٧/ ماد ام ديحوتلا

 ىلع لطابو دساف كرشلا لاح يف ديحوتلا ريغب رمألاو كرلا ريغ نع يهتلا

 .ةدحاو ةلاح يف قلخلا ةقلخ يف هريغ عم ديحوتلا ةبوعصل لوقلا اذه دايق

 ديحوتلاب رومأم ريغ غولبلا لاح ريغ يه يتلا ةيناتلا ةلاحلا يف هتأ معز نإف

 "اذهل نكمي "فيكف لألا لاحلا يف ادحوم ناك ذإ كرشلا نع يهنم الو

 نع يهنم الو ديحوتلاب رومأم ريغ لقعلا حيحص اغلاب ناسنإلا نوكي نأ

 ريغ نع يهنم ديحوتلا ريغب رومأم وهو لقعلا حيحص غلاب وهو كرشلا

 ديحوتلا ريغب رمألا نوكي نأ مهوي الو لقعي ال امم اضيأ اذهو ؟كرشلا

 .كرشلا نع طقسيو كرشلا ريغ نع يهنلا نوكيو ديحوتلا يف طقسيو

 نع هللا هاهن له :هدحجو هركنأو لاحلا كلت ىف هللاب كرشأ نإ هل لاقيو

 الف لاحلا كلت يف هنع يهنم ريغ هت معز نإف ؟لاحلا كلت يف هب كارشإلا

 هيلإ دصقي وهو راكنإلاو هل دوحجلاو هب كرشلا ىف هلل ايصاع اذإ نوكي

 .اريبك اولع كلذ نع هللا ىلاعت .هدصقو هتدارإب هراتخيو

 همزليف ديحوتلاب هرمأو لاحلا كلت يف هب كارشإلا نع هاهن هتأ معز نإو

 هتبوعص ةلعب كرشلا ريغ نع يهنم الو ديحوتلا ريغب رومأم ريغ نوكي نأ

 يهنمو لاحلا كلت يف رومأم هتأ معز نإو .ةدحاو ةلاح يف قلخلا ةقلخ يف

 نع يهلا ناك ىتم :عاطأ وأ اهيف ىصع نإ هلأسنف مدقت رمأو '"هّذقت يهنب

 .م .«فيكو» لصالا يف ()

 .م .«اذه» لصألا يف )٢(
 .«مّدقت مقت» لصألا يف )٣(



 ةنو زخمل ١ فحتلا باتك

 دقف اهعم هنأ معز نإف ؟اهعم وأ اهلبق ةعاطلا كلتب رمألاو ةيصعملا كلت

 هلوق لطب لاحلا كلت يف ىصع نإ يهنلا كلذكو مدقت رمأ نع هلوق لطب

 داز دقف ةيصعملاو ةعاقلا لبق يهنلاو رمآلا نأ معز نإو .مدقت يهن نع

 رمألا نأ معزي وهو "لاحب لعفلا لبق رمألا نأ اومعز ذإ ةلزتعملا لوق ىلع
 ةلاحلا يف د;حو اذإ هلوق ىلع اضيأ انربخيلو .ةريثك لاوحأب لعفلا لبق

 ناك اذإ غولبلا لاح يلت يتلا ةيناقلا يف همزليف غولبلا ةلاح يه يتلا ىلوألا

 هيلع هللا ضرتفا ام عيمجب يتأيو بونذلا عيمج نع تفكي نأ ادحوم اهيف

 ملف ؟دحاو لعف ىلإ دصقلا ىلإ هفلكي الأ ةقلخلا ةبوعصب هرذعي مل مل

 نأ هتقلخ يف سيلو ضئارفلا عيمجب لمعلاو يصاعملا عيمج نع تكلا

 لمتحت ال ام همزلأ دقف ؟ةدحاو ةلاح يف نيقك ىلإ وأ [تفك] ىلإ دصقي

 لعفو ةريثكلا فوفكلا همزلأ اذإ هيلع "هباعو هريغ ىلع هركنأ يذلا هتقلخ

 .ةدحاو ةلاح يف ةريثكلا ضئارفلا

 ةعاطلا نأ معزو اهريغ ةلعب لتعاو ةقلخلا ةبوعص يف هلالتعا كرت نإف

 كرتلا عم اهب رمألا لطب كرشلا عم اهنوك لطب هتأ املف كرشلا عم نوكت ال

 هللع ىوقأ اذهف .اعيطم نوكي ال هلعف اذإ /٤٨/ ءيشب دبعلا رمؤي ال هنأل

 "امب بابلا لأ يف هيلإ بهذ ام داسفو هأطخ .")اتيب دقو .هججح مظعأو

 يف كرشلا نود يه يتلا يصاعملا نع نيكرشملا يهن نم هباتك يف هللا هركذ

 مهكرش لاح يف تابوقعلاو تالثملا نم مهباصأ امو مهكرش لاح

 نالا وه كلذك ١٧١( :تالاهجلا حرش :رامع وبأ رظنا) ةيضابإلا دنع ةعاطلل نراقم رمألا ()

 نإ اولاق دقف ةلزتعملا امأ ٢٧٦ ٢٩!( هقفلا لوصأ يف ناهربلا :ينيوجلا رظنا) ةرعاشألا دنع

 .لعفلا لبق رمألا

 (٢) «هباعأ» لصالا يف .

 .م .«نتب» لصألا يف )٢(

 .م .«امم» لصألا يف ()



 لوالا ءزجلا ص ٢ ٤٢

 ٠ نح

 رمألا اهب طقس يتلا هذه ةلع تناك اذإف .كرشلا نود يه يتلا يصاعملاو

 لعفب هكرش لاح يف اعيطم نوكي ال نأ كرشلا ريغ نع يهتلاو ديحوتلا ريغب

 نود يه يتلا ضئارفلاب رمألا طقس هلاب امف هنع يهن اممع تكلاو هب رمأ ام

 اذإ غولبلا لاح يف كرشلا نود يه يتلا يصاعملا نع يهلا طقسو ديحوتلا

 يه يتلا ةعاطلاو كرشلا نود يه يتلا يصاعملا سيلأ ؟ديحوتلا يف ذخأ

 نوكيو هترل ايصاع هديحوت لاح يف نوكيف ديحوتلا عم نانوكي ديحوتلا ريغ

 اذهب رمألا طقس هلاب امف ؟ديحوتلا ريغ لمعب هديحوت لاح يف اًضيأ اعيطم

 ناك ذإ غولبلا لاح لوأ يف كرشلا ريغ نع يهنلاو ديحوتلا ريغب هانركذ يذلا

 كرشلا ريغ "[نع] يهنلا طقس هلالتعا ناك اذإ ديحوتلا عم نوكي كلذ

 نأ املف ؟كرشلا عم ةعاطلا نوك نالطب كرشلا لاح يف ديحوتلا ريغب رمألاو

 .كرشلاب الإ هدنع ةيصعملا اضيأ تلطب هدنع كرشلا عم ةعاطلا تلطب

 لتق اذإ هكرش لاح يف كرشملا نع لوقلا اذه بحاص اضيأ "انربخيلف

 ئربو هباتك ركنأو هللا ءايبنأب بذكو مهيرارذ ىبسو مهلاومأ لكأو نيكرشملا

 معزو هلك كلذ َلحتساو نيبرقملا ةكئالملاو نييبتلاو نينمؤملا عيمج نم

 هلك اذه يف هللا هرذع له هكرتب رومأم الو هانركذ اميم ءيش نع يهنم ريغ هتأ

 هل بستكم وهو هيلع بذعم الو هيف صاع ريغ هتأو هيف مكآملا هنع ظحو

 يتلا ةلعلا نع هلأسنف هانركذ ام عيمج يف روذعم وه :لاق نإف ؟هيلإ دصاقو

 مهيرارذ يبسو مهلتقو مهنم ةءاربلاو هللا ءايبنأ هبيذكت ىف اروذعم اهب ناك

 ةرحس مهتأو هللا ىلع ةبذك هتأ همعزو هب اوءاج ام عيمجو مهلاومأ ةمينغو

 لاح يف كرشملاو .كرشلا ىلإ هلئاق غلبي مل امم هدنع هلك اذهو .نيناجمو
 ىلإ "مهاعد نيح ةت هللا ئبنل اولاق يذناف كرشلا ريغ نع ههني مل هكرش

 .لصالا نم «نع» طقس )١(

 .م .«انريغيلف» لصالا يف )٢(

 .م . «مهاعدو» لصالا يف (٣)



 ٢٢! هه ةنوزخملا فحتلا بانك
+ 

 نوروذعم [بيذكتو راكنإ نم] هب ءاج "امب قيدصتلاو ناميإلاو هب رارقإلا

 اودحو اذإف .لاب كرشلا ىلع اوماد ام هلتقو هنم ةءاربلاو هبيذكتو هراكنإ يف
 ةيناملا ةلاحلا يف هيف مهرذع عطقو هانركذ ام عيمج نع مهاهن هب اونمآو هلل

 ميقتسي الو نوكي ال ام اذهف .نيدحؤم اهيف اوناك اذإ مهديحوت لاح يلت يتل
 هلا نايصع يف رذعلا دارأ نم نوكي نأ هلوسر ةئتش يف الو هللا نيد يف

 اذه لاق ام ىلع رمألا ناك الو اهيف اروذعم نوكيف اهريغ ةيصعم بكريلف

 ضرفلا هنع هللا ظحي نأ دارأ اذإ هتآل ‘هضورف نم ادبأ اضرف مزلأ ام لئاقلا

 اذإ ةالصلاب ريأ نم نوكيف ضرفلا كلذ عم مهي ال لعف ىلإ دصق همزل يذلا
 ادمعتم هكرت وأ هئوضو ضقن ىلإ دصق ةالصلا كلت هنع هللا ظحي نأ دارأ

 اعيطم نوكي ال يك ءوضولا كرت عم ايلصم نوكي ال هتأل هنع هللا لقح //

 ايلصم نوكي الو ةبانجلا لسغ كرت عم اممئاص نوكي الو ديحوتلا كرت عم
 كلذ عيمج هنع ظحي نأ دارأ نمف .ناتتخالا كرت عم اجاح الو اممئاص الو

 وهو تيبلا جحو موصلاو ةالصلا هنع ظحيف ناتتخالا كرت ىلإ دصقيف
 لسغ كرتيلف كلذ عيمج هنع ظحي نأ دارأ نمو .هيلع رداقو هل عيطتسم

 كل عصي ال ذإ جحلاب الو موصلاب الو ةالصلاب رومأم ريغ نوكيف ةبانجلا
 ىلإ دصقيلف ةالصلا هنع هللا ظحي نأ اضيأ دارأ نمو .ةبانجلا عم هلك كلذ

 لسغ كرت وأ ءاجنتسالا كرت وأ ...كرت نم ةالصلا هعم حصت ال ىنعم

 ناكم يف ادمعتم دعق وأ هبايث نم وأ هدسج نم ةساجتلا لسغ وأ ةبانجلا

 ناك اذإ ةالصلل فيلكتلا "هنع طقسي امم هلوق دايق ىلع لك اذهف .سجن

 اهكرتب '!اَيصاع نوكي الف .هل بستكمو هل لعاف وهو هانركذ امم ءيش هعم

 .(«امه» لصالا يف )١(

 .م .لصألا يف صقن ()

 .«هيلع» لصالا يف ()

 .م ۔«ايصاع ال نوكيف» لصألا يف (



 لوالا ءزجلا ص ٤٢٤

 ٠٣

 تقو نم ءوضولا كرت نم نوكيف .اهانركذ يتلا يناعملا نم ىنعم يف ماد ام

 اذه زوج نإف .اهكرت نع يهنم الو ةالصلاب رومأم ريغ هتوم تقو ىلإ هغولب
 بيصملا اهلك ةمألا هذه فالخب يضر ذإ هسفن انافك دق هتعدب دايق دارأو هلك

 .عطخملاو اهنم

 مراحملا بوكر يفو هللا نايصع يف اروذعم اذه ناك اذإ اضيأ هلأسنا[و]

 بستكا يذلا لعفلا كلذ عم نوكي ال اذإ هلعف وهو لبت نم ىتأ ببسل اهلك
 ديحوتلا هكرت يف هكرش لاح يف كرشملا رذعي مل (ملف هلاح يف ةعاط

 لاحلا كلت يف هعم نوكي ال ذإ كرشلا لاح يف ديحوتلاب رومأم ريغ نوكيف

 امك اهكرت عم اهلعف نوكي ال ذإ اهكرت لاح يف ةالصلا كرت نم اضيأ رذع
 ال ذإ كرشلا نود يه يتلا مراحملا هبوكر يف هكرش لاح يف كرشملا رذع

 نم ال هلبق نم يتوأ امتإ اذه نأ معز نإف ؟كرشلا عم اهكرتب اعيطم نوكي
 نم هعنم كرتن ملو هرذع انعطق كلذبو .اعيطم نوكي ال هلعفبو هريغ لبق

 انعطق امتإ هكرش لاح يف كرشملا يف انلق كلذكو .اعيطم ناك [نإ] ةعاطلا

 نوكي ال ناك نإو اهنع تكلا هانمزلأو كرشلا نود يه يتلا هيصاعم يف هرذع

 دصقو هراتخاو هلبق نم ىتأ يذلا كرشلا عم اهيف هلل عيطي نأ نكمي الو هنم

 .اعيطم ناكل هللا مرح امع تفكلاو ديحوتلا يف ذخأو هكرت ولف .هيلإ

 مهصخ امم نوملسملا هيلع ناك يذلاو فصنأ نم دنع قرفلا ريظن اذهف

 عييضت يفو هللا نايصع يف دحأ رذعي ال هتأل باوصلاو لدعلا نم هب هلل

 .هلثم ضرف وهف هلعفب الإ متي ال ضرف لكف .هلبق نم نوكت بابسأب هضورف
 هنم ةيصعم اًضيأ وهو هيف رذعي ال هلعف ناك ذإ هللا ةعاط نم هعنم لعف لكو

 .يتوأ هلبق نم هنأل

 .م .«مل» يفلا ةادأ نع هزييمتل ةبراغملا دنع مسزلا اذه لامعتسا رثكيو .«ميلف» لصالا يف )١(

 .م .«انكرت اله لصالا يف )٢(



 هيب ه ٥.

 الو هنكمي ال ناك نإو هرفك لاح يف ناميإلا رفاكلا هللا فنك دقو

 نإو روذعم ريغف "هلاعفأ نم العف هب عيطتسي هلعف هنكمي ال ناك اذإ .هعيطتسي

 هلعفو هلاغتشاب هعيطتسي الو هنكمي ال ام لكو .هنكمي الو هعيطتسي ال ناك

 ال وأ تارورضلاو تانامزلاب عاطتسي ال اميف رذعلا امتإو .رذع هيف سيلف

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ممت دقف .ااهيلع قلخ يتلا هتقلخب هنكمي

 بارطضا ةرقفلا لماك يفو .هلعف نم العف هب هعيطتسي الو هب هنكمي ال» لصألا يف ()

 .م .يبيكرت

 مالسإلا دعاوق :يلاطيجلا ٨٠/١. فاصنإلاو لدعلا :ينالجراولا :عوضوملا اذه يف رظنا (!)

 يف ناهربلا :ينيوجلا :ب نراقو 0٣٥٢/٣ ٣٥٤. ةعيرشلا سوماق :سيمخ نب ليمج ٥١.

 ليوأتلا نساحم :يمساقلا س٤١/٠٥٢ نآرقلا ماكحأل عماجلا :يبطرقلا 0١٠٧/١ ١١٠. هقفلا لوصأ

 ٤٣.



  

 يملأ َعنَتلا قرا قدسولاتلخي نامس عَتَرلاَيل
)ت:٤٧١ه / ٠٧٩ ما )



 ملسو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلص

 قيفوتلا هلأسنو /٥٠/ هنيعتسنو هللا ركذب عئدتبن

 نم ةمصعلا يف بغرن هيلإو .رومألا دشارمل ةيادهلاو

 ميجزلا ناطيشلا تاعزن نم هب ذوعنو للزلاو اطخلا

.ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو



 ين اثلا ء زجل ١ ص ٨ ٢ ٤

  

 رارصإلاو ةبوتلا يف

 اهدحو ةبوتلا بوجو يف -

 .اريبك وأ ناك اريغص بونذلا عيمج نم مزال ضرف هلل ةبوتلا نأب نيدنو

 ءيش ىلع 1 نمو .. اريغص وأ ناك اريبك اهنم ءيش ىلع رارصإلا هللا مرحو

 .اريغص وأ كلذ ناك اريبك كلهو لض اهنم

 .ر آ .5 ث ّ

 هش اًكيمج هتلآ كل اودوتو» :ك هللا لوق ةبوتلا ضرف ىلع ليلذلاو

 اوثَما٤ تبذلآ اهيأي ر ا : نل هلوقو ،©[١٣:روتلا] تيوُخلقت ز ال روث روُنمّوَمَلا

 نم ةبوتلا ضرف ىلع ليللا اذهف ٨[ :ميرحتلا 4 اموت هوت ه : هلا بوث

 . اريغص وأ بنذلا ناك اريبك بونذلا عيمج

 نيطوتلاو ةدوعلا كرتو عالقإلا [يهف] اهانعمو اهنيع يف ةبوتلا اقأو
 عزن يف هرثإ ىلع عوج لاو .هلعف بنذ ىلإ دوعي الأ داقتعالاو سفتلا يف

 يف كلذ هابشأو '"ااهلتق سفن يف دوق وأ هلكأ ام مزع يف همزلت تاعبت

 .همزلت (_}تاعبت

 .«هللا نم» لصألا يف )١(
 .«يهف» تطقس لصألا يف )٢(
 .«هلتق» لصألا يف )٣(

 .«تاعاتب» لصألا يف )٤(
 كرت ىلع مزعلاو ىضم ام ىلع مدنلا :طورش ةتسب ةبوتلا ديقو فيرعتلا سفن يفوتلا دروأ )٥(

 اهلهأ ىلإ ملاظملا ةرو هبر نيبو هنيب اميف اهعتض ةضيرف َلك ءادأو بنذلا ىلإ عوجزلا

 ةوالح قاذ امك اهقاشمو ةعاطلا باعتأ دبكتو تحس نم تبن محشو محل لك ةباذإو

 بنذ نم دبعلا بوتي نأ» :حوصتلا ةبوتلا يف باظخلا نب رمعل لوقب لدتسا مث .ةيصعملا

 عئابتلا ةريو ادبأ كلذ دعب نايصع ىلإ دوعي الأو (اذك) عالقنالابو هيلع ةمادنلا دقتعيو هلعف

 = لوقب جتحا امك .«حوصن ةبوتب ىلوألا تسيلف كلذ دعب داع نإف هيلع تناك ام ردق ىلع
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 همكحو رارصإلا دح ىن - ٢

 الأ سفنلا ىف دقعلاو ةبوتلا نم ءابإلا وهف هانعمو هنيع ىف رارصإلا امأو

 وأ بنذلا ناك '١اريغص كلهيو لضي ذئنيحف . ادبأ هلعف بنذ نم دبعلا بوتي

 .هقلاخ نيبو هنيب اميف اذه .ازيبك

 '"١يلع ضرعي ىتح بنذلا ىلع رارصإلاب هيلع نومكحي الف دابعلا "امأ

 .رفكلاب هيلع مكحي ذئنيحف .بوتأ ال :لوقيو اهنم ىبأيو ةبوتلا

 لاَمَملأ بحأو » :كنو هللا لوق رفكو ةريبك رارصإلا تأ ىلع ليللاو

 مر ميمت اناك متر ٥ ريزكالووراب ال ٥ ريونت نت : لِظَو ٥ ميمعو موس ىف ٥ لامشلا شحت

 دقو .حوصن ةبوت هتبوت كلذ دعب داعف ةفصلا هذه ىلع بات نم أ هلولدمو سابع نبال -

 ةفآف .ةفآ ماقم لكل ربتعاو ةقيقحلاو رافغتسالاو مدتلا :ةثالث تاماقم يف طورشلا هذه لمجأ

 ٢١٦ }ا٥١ تالاؤسلا :يفولا :رظنا .ةوهشلا ةقيقحلا ةفآو ةلفغلا رافغتسالا ةفآو لمألا مدتلا

 :رظنا مانملا ةلقو ماعطلا ةلقو مالكلا ةلق اهنم تامالع ةبوتلل ركذ دقو ٢٣٤. ينايسولا ريس

 ريغ يملانلا هلوق لثم ىلإ بهذو سنأ نب كلام لوقلا اذهب لاقو ٢١٦. تالاؤلا :يفوتلا

 ىطعي هتأ تبثي ىملاتلاو قباشلا هلمع باوث نالطب ىري اكلام نأ وه امهنيب قرفلا نأ

 عماجلا حرش :يملاتلا ٩٢/١. بيترتلا ةيشاح :يشحملا :رظنا .هلمع باوث لضفلا ضحمب

 ۔ ١٠٣١ حيحتلا

 لطبي الف ةقباشلا هلامعأ نم ءيش يف هيلع ةداعإ ال نأ ىري نم (يعفاشلاك) ءاملعلا نمو

 .ونيد نع مكنيذدكرَي مو » :ىلاعت هلوقب اولدتساو كلذ ىلع تومي ىتح هباوث الو هلمع
 هجاجتحا يف يمحملا هشقان دقو ٢١٧[ :ةرقبلا 4 مَهتلمَعَأ تظيح كمتكفأت راك َرُهَو ميق

 يف دولخلاو طابحإلا بيترت وه اهيف ام ةياغو هركذ ام ىلع اهيف ليلد ال نأ انيبم ةيآلا هذهب

 ىلع بترم دولخلاو ةدرلا ىلع بترم طابحإلاف .رفكلا ىلع توملاو ةةَرلا ىلع رانلا

 هباتك رظنا :يمفالا لوق لثم ةقراشملا ضعب ىلإ يشحملا بسنيو .رفكلا ىلع توملا
 ٩٣/١ ٩٤. بيترتلا ةيشاح

 .«ارغاص» لصألا ىف ()

 .ةدئاز ءافلاو «امأف» لصالا يف (٢)

 .م .؟نع ضرعي» ققحملا تبثأو .«ىلع رتعي ىتح» لصألا يف ()
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 :هلوقو [٦٤۔١٤:ةعتقاولا] هه ظعلا ثنح لع :7 ائاكو ٥ ےريفرتم كلد ل

 ال :لدعلا لهأ نم نيضاملا لوقو [٧:حونت 4 اًراَبكَيشأ اوربكو أورصأَو»
 هترل دناعملا رصملا نأ كلذو .'”رافغتسالا عم ةريبك الو رارصإلا عم ةريغص

 .'"دونعلا روفكلا وه ربكتسملاو هتعاط نع ربكتسا

 ةبوتلا بوجو تقو يف ۔ ٣

 ىصع نم غارف نيح اهضرفو اهبوجو تقوو .ةعاطلا نم ةلصخ ةبوتلاو
 هنأل تكلاو كرتلا هيلع بجي امتإ هنايصع تقو اقأو .هلعف يذلا بنذلا نم

 هنأل هنم ابئات نوكي نأ ليحتسي '"”بنذلا لعف تقو ىف ةبوتلا هيلع تبجو ول

 .لاحملاب رمأي ال هللا نأل هنم لاحمب ")سيل :ءيشب (ُ)رومأملاو ءاهب رومأم

 وأ امودعم بنذلا نوكيأ بنذلا لاح وهو ضرفلا لاح يف بات نإ تيأرأ

 امودعم ناك نإو .بنذلا دوجو عم ةبوت الف ادوجوم بنذلا ناك نإف ؟ادوجوم

 نم ابئات بئاتلا '"نوكي نأ [حص اقملف] .هلعف بنذ نم ال ةبوتلا تراصف

 امنإ ةبوتلا أ حص اهلبق لاح يف الو ةبوتلا لاح ىف هل لعاف ريغ وهو بنذلا
 يذلا بنذلا نم ابئات نوكيف .بنذلا لاح يه يتلا ةيناتلا ةلاحلا يف نوكت

 ال ةدوجوم ةبوتلا تناك ولو .هلعف بنذ نم ةبوتلا تراصف .ةبوتلا لبق هلعف

 ضرف نوكي نأ كلذب مزلأ اهلبق لاح يف الو ةبوتلا لاح يف هلعف بنذ نم

 .ثيدحلا ظافلأل سرهفملا مجعملا يف هدجن ملو ٣٨٧. قراشملا يف ائيدح يملاسلا هربتعا )١(

 ةماقإلاو يدامتلا هانعمو ديحوتلا يف وه امتإ رارصإلا نأ دمحأ نب ىسيع نع يفوتلا لقن )٢(
 ٥٢. تالاؤشسلا رظنا .اهيلع يدامتلا وهو يصاعملا يف الإ رارصإلا نوكي ال هريغ لاقو هيلع

 .هيلإ ةدوعلا داقتعاو بنذلا ىلع ةماقإلا ةنابإب ٢١٦ ص يف هفزعو
 .«الف» لصالا يف )٣(
 .«رومأملاف» لصالا يف )٤(

 .«سيلف» لصالا يف )٥(
 .م ۔«نوكي نأ لوقلا نم اذهف» لصألا يف )٦(

١ 
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 نم ةبوتلا نيب قرفلا امأو .بنذي مل نم ىلعو بنذأ نم ىلع اماع ةبوتلا
 ريغ اذهف هل ارات هنم بئاتلاو هنم ابئات هل كراتلا نوكي نأ هل كرتلاو بنذلا
 .لقعي دحأ مهو يف ميقتسم

 اهيلع رارصإلاو بونآلا يف ٤

 ريغ هضعب رياغتم "اهنع يهنلاو .ضعب ريغ اهضعب ةرياغتم بونذلاو
 نع فكي مل نم بنذلا نع تكي دقو .رياغتم اهنع تكلا كلذكو .ضعب

 زصي ملو بنذ ىلع رصيو .هريغ نم بتي ملو بنذلا نم دبعلا بوتيو .هريغ

 هللا دمحب اذهف .ابنذ مرحيو ،ابنذ لحتسيو .رخآ نم /٥١/ بوتيو .بنذ ىلع

 ."لكشم ريغ حضاو نب

 لعف لاح يف ال ةبوتلا ضرف لاح يف هنع يهنم بنةلا ىلع رارصإلاو

 يف ارصم نوكيف بنذلا لعف لاح يف رارصإلا نع ايهنم ناك ولو .بنذلا

 لاح يف بنذلا ىلع رارصإلا زاج ولف .هلعف يذلا بنذلا ىلع نايصعلا تقو

 ائئات بنذلا ىلع ارصم نوكي نأ ليحتسي الف ةيناتلا ةلاحلا ىف ةبوتلاو هلعف

 .هنم بات بنذلا ىلع زصأ دبعلا نوكي نأ لاحملا نم اضيأ اذهو .هنم

 ءافولا ريغ ىلع تامو بنذ نم بات نم ىف ۔٥

 ذخاؤي ال :مهضعب لاق .رفاكلا هنم بات بنذ يف مالكلا لهأ فلتخاو

 هللا نأل هنم بتي ملو هيلع تام بنذب الإ ذخاؤي الو .هنم بات بنذب دبعلا
 مص ے س س صس سس -ا 5 27

 :رخآلا "امهضعب لاقو !٨٦[. :هط] 4 احلص لمعو نماءو ب نمل رافغل قو ط :لان

 نم اتأو .هنيدب ءافولا ىلع تام نمو هتعاط لهأو هئايلوأ نم بات نمل رافغ

 ۔«هنع» لصالا يف (١)

 ٢٧٧. :تالاؤشلا :يفولا رظنا (٢)

 .م .( ضعبلا» لصالا يف )٢(



 يناثل ا ءزجلا ص ٢ ٤٤
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 .نايصعلاو بونذلا نم هلعف ام عيمجب ذوخأم وهف نايصعلاو رفكلا ىلع تام

 هلا لبقي الو ابنذ هل رفغيو بنذب هللا هذخاؤي ال :خيشلا نع هانظفح يذلاو

 .'"باوصلاب مكحأو ملعأ هللاو .ىرخأ هيلع ةريو ةنسح

 ذخاؤي ال لاق نم جتحاو .هلوق يوقي هتأ ىري امب مهنم دحاو لك جتحاو

 قافتلا ىلع تام اذإ كرشلا نم بئاتلا نأب هنم بات بنذب دبعلا هللا

 اوفلتخاو .نيقفانملا باذع '"وأ نيكرشملا باذع هللا هبذعي يذلا باذعلاف
 نيكرشملا باذع مهضعب لاقف .نيكرشملا وأ نيقفانملا اباذع دشأ امهأ يف

 نم] نوكي "ال ذإ نايصعلا ىلع باذعلاف .انايصعو ارفك شأ مهتأل اثدشأ

 رثكأ انايصع لقأ [وه نم نوكي] الو اباذع لقأ ارفك تشأو انايصع رثكأ [وه

 :ىلاعت هللا لوقب اوجتحاو .اباذع دشأ نوقفانملا رخآلا "مهضعب لاقو .اباذع

 اهدشأ لفسألا كرتلاف ٠٤٥[. :ءاستلا] 4 راتلأ م لكشتلا كردلا يف يممأ إ »

 .باوصلاب مكحأو ملعأ هللاو .اباذع

 ةبوتلا طورش يف ۔ ٦

 لاح يف نانوكي امتإ رارصإلاو ةبوتلا نم ةلأسملا لوأ يف هانركذ ام اقأو

 ةبوتلا يف انلق ام ىلع "يدامتلا كلذكو .هبنذ نم اتنذ لع نم غارف
 ةعاط دحاو صخش ىلع عمتجي الو لامعألا متاوخب ةربعلا نأ ىلإ ةيضابإلا بهذي )١(

 لهأ نم نوكيف بتي ملو صاع اقإو ةنجلا لهأ نم نوكيف هللا نيدب توم امإ وهف ةيصعمو
 ١٩. :نيروغبت ةيشاح :ىبعصملا رظنا .راتلا

 .«بئاتلاف» لصالا يف )٢(

 .م .«مأ» لصألا يف )٣(

 .م .«اباذع دشأ» لصألا يف )٤(

 .«الف» لصالا يف )٥(

 .م .«ضعبلا» لصالا يف )٦(

 )٧( هتين يف لوألا نأ نيبف اهيلع رارصإلاو ةيصعملا يف يداصمتملا نيب ينالجراولا قرف دقل =

 



 ٤٤٢ رال 1 ةنوزخملا فحتلا بانك

 "م

 .ةيصعملا نم غارفلا لاح يه يتلا ةيناتلا ةلاحلا يف نوكي امتإ رارصإلاو

 عمجي الو .ةيناتلا ةلاحلا يف اًضيأ هب رومأم يدامتلاو رارصإلا نع تكلا

 .هنم [بتي مل] بنذ ىلع رصأ اذإف .دحاو لاح يف ةبوتلاو يدامتلاو رارصإلا

 اهلعف أ امك بونذلا نم بنذ ةبوتلا كرتو .دامتي ملو رصي مل هنم بات اذإو
 .هكرت بنذ لك ةضو .هكرت ضرف لك ةضو .ضورفلا نم ضرف

 ةلصخ يهف تاعشوملا ضورفلا نم اهريغك سيل قيضم اهمازلإ ةبوتلاو
 بوتي دقو .ىنعم نود ىنعمب متت الو يناعم تلمتشا دقو . ةعاظلا لاصخ نم

 ىلصي امك .رئابكلا نم ءيش هعم ناك اذإ هتبوت هنم لبقت الو بنذلا نم دبعلا

 الو هموص الو هتالص هنم لبقي ملو جاحلا جحيو مئاصلا موصيو يلصملا

 ناك ام ىلع باوتلا نم ائيش لاني الو .رئابكلا نم ءىش ىلع تام اذإ هجح

 الف رفكلا لاصخ نم ءيش ىلع تام اذإ اهيلع تام نإو .ةعاطلا نم هعم

 .هنيدب ءافولا ىلع الإ ادحأ هللا ببلي

 هناميإ لمكيو هنيدب وي ملو اضعب عتضو ةعاطلا ضعبب ىتأ نم اقأو
 .نيذلا عيمجب ءافولا ىلع باوتلاو .ةعاطلا نم هعم ناك ام ىلع هل باوث الف

 ال ناميإلاو ةدحاو ةلصخب نوكي رفكلاف .ضعب نود ضعب ىلع نوكي الو

 هدض يف زيجتسا ءيشلا يف زيجتسا امف .هةضو هفالخ هتأل هعيمجب الإ نوكب

 وأ بنذلا ناك ازيبك هيلع رصملا ريغ بنذ لك ىلع رارصإلاو .كلذ فالخ

 أ ريغ .ةيناملا ةلاحلا يف هيلع رارصإلاو لألا لاحلا يف بنذلا نأل ازيغص

 ريغصلاو .ةريبك ةريغصلا ىلع رارصإلاو /٥٢/ ةريبك ةريبكلا ىلع رارصإلا

 .رصي مل وأ هيلع رصأ ريبكب سيل هلاح ىلع

 زيوجت كلذ ىلع بترو ةلاحلا هذه ىلع هتر ءاقل دممعتم يناقلاو ام اموي اهنع كاكفنالا .-

 :رظنا .ةلاحلا هذه لثم يف يناقلل ةرفغملا ةيناكمإ ىفنو توملاب تغوب اذإ لوألا نع وفعلا

 ١. ٤٨/١. جم يفو ٦. ١٠٩/٢ جم ناهربلاو ليللا :ينالجراولا



 ك ٤٤
 يناثلا ءزجلا

 _: ٠

 كرشلا نم ةبوتلا يف ٧
 هنع يهنلاو هب ةفرعملاو .ديحوت هنع تكلاو .ديحوت كرشلا نم ةبوتلاو

 هلالحتساو هيلع رارصإلاو هلمعو .ديحوت هلالحتسا كرتو هميرحتو .ديحوت

 ةاواسمو هللاب كرش كلذ لك هل لهجلاو هيلع يدامتلاو هب رمألاو هب برقتلاو

 رارصإلاو هب ""[لهجلا] نوكي الف يصاعملا نم كرشلا ريغ امأو .هريغب هل
 .كرشلا نود ةيصعم وهو .اكرش هيلع يدامتلاو هيلع

 رئابكلاو رئاغصلا يف ٨

 ناك نإو ريغص "وهف هنم بتي ملو هلعاف تام اذإ ريغصلا بنذلاو
 يتلا ةلعلاو .هعم ناك يذّا ريبكلا وهو هريغ ىنعمب هب ذخأ امنإو .هب اذوخأم

 رابك أوُبنَمَحص نإ » :كي هللا لوقل هيف ناك يذلا ءانثتسالا اريغص اهب ناك

 ملو رئابكلا بنتجا نإو .[٠٢:ءاتلا] 4 مُكَت ايم كنع رت هوت ُهَتَع نوهت ام

 راصو رئابكلاب ءانثتسالا وهو اهريغ ىنعمب هنع ةرقكم يهف رئاغصلا بنتجي

 ىصع :هل لاقي رئاغصلا لعف نمو .اهريغ ناعمب اهيلع ةذخاؤملاو اهنع وفعلا

 .بنذم :هل لاقي الو بنذأ :هل لاقيو صاع :هل لاقي الو

 .«لهجلا» ةملك انفضأ )١(

 .«وهو» لصالا يف (٢)



 ب
 ][ !!... . عذنا! “¡ نفدا : (

 ضنئارفلا [يفض]

 اهكرات ماكحأو ضئارفلا ماسقأ يف ١

 ناك ام اهنمو اًعَسوم هضرف ناك ام اهنمف نيهجو ىلع اهلك تاضورفملاو
 لؤأ يف ةاكزلاو اهتقو لأ يف ةالصلا لثم اهنم عشتوملاف .')اًقيضم همازلإ

 هتقو لوأ يف لعف نإ .عتوم همازلإ ههابشأو اذهف هتقو لوأ يف جحلاو اهتقو
 اذإف .تقولا جرخي مل ام هيلع مثإ ال روذنعمف كرت نإو .همزلي امل ايدؤم ناك

 .هتقو جرخي ىتح هكرتب مثآ وهف هانركذ اممم همزلي امل كرات وهو تقولا جرخ

 ةالصلا كرات ىف ۔١۔١

 كرتي مل ام رفكي ال :مهضعب لاقف .ةالصلا كرات يف انباحصأ فلتخا

 .اذه ريغب مهضعب لاقو .ليللا ىلإ راهنلا تاولصو راهتلا ىلإ ليلا تاولص

 ."مكحأو ملعأ هللاو

 ةاكزلا كرات ىف ۔٢۔١

 ةاكزلا نم هيلع ام ؤي ملو تمي مل ام رفكلاب هيلع مكحي الف ةاكزلا اقأو

 .كلهو لض اهب صوي ملو ةاكزلا نم هيلع ام دؤي ملو تام اذإف .اهب صوي ملو

 ٤٢/١ ٤٥. سمشلا ةعلط :ىملاَسلا ٧٦/١. فاصنإلاو لدعلا :ينالجراولا :رظنا ()

 شلا ارعَتأو ةوَصلأ اوغاَسأ فلح مهيب نم خ » :ىلاعت هلوق رتف دوعسم نبا أ درو ("
 اهورخأ نكلو ةيلكلاب اهوكرت اهوعاضأ ىنعم سيل لاقف ٥٩[ :ميرم] «...اًّمَغ َبوَقلَي َفوََ

 يلصي الو رصعلا ينأي ىتح رهقلا يلصي ال يأ» :بيسملا نب ديعس لاقو .اهتاقوأ نع

 الو رجفلا ىلإ ءاشعلا يلصي الو ءاشعلا ىلإ برغملا يلصي الو برغملا يتأي ىتح رصعلا

 رظنا .هباقع ديدشف هذه ىلع زصم وهو تام نمف .سمشلا عولط ىلإ رجفلا يلصي

 هنأ ريغ فلؤملا هركذ يذلا لوقلا سفن ملسم وبأ دروأو ٢١ ٣٣. لامآلا جراعم :يملاتلا

 ٧٢٥/٢. رهوجلا راثن هباتك رظنا .دحأ ىلإ هبسني مل

  



 يناثلا ءزجلا ك ٤٤٦
٠٦ 

 ١۔ ٣ جحلا كرات يف

 جحلا ضرف نم همزلي ام ةؤي ملو تام اذإو .كلذ لثم اضيأ جحلاو

 اليبس هيلإ عاطتسا نمل مزال ضرف جحلاو .'هكلهو لض هب صوي ملو

 ؛الييس هي عاطتسا نم تيبلا جح ںياتلآ َلَع ريَو» :كو هللا لوقل
 باحصألاو قيرظلا نامأو ةلحازلاو دازلا ليبسلا ةعاطتساو ٦7[. :نارمع لآ]

 كلذ هابشأو ضارمألا نم هعنمت يتلا لئاوحلاو تافآلا نم ندبلا ةمالسو

 هيلع بجو جاحلا ريسم تقو يناعملا هذه تعمتجا اذإف ."للعلا نم

 اهيف عطقي يتلا همايأ يف الإ همزلي الف جحلا امأو .جحلا ىلإ ريسملا

 ملو "جيجحلا هنع راسف اهانركذ يتلا يناعملا هذه دجو اذإف .هكسانم

 .جحلاب يصوي نأ هيلع بجو مهكسانم جاجحلا عطق ىتح مهعم رسي

 ةيالولاو ديحوتلا وهف تاضورفملا نم اميضم همزلأ ناك يذنا امأو

 هعسي الو قتضم همازلإ ههابشأو بونذلا عيمج نع تكلاو ةوادعلاو

 .لاوحألا نم لاح ىلع كرتلا

 اهنارتقال كلذو اهريخأت يف ةعسوتلا مدع ىلإ ليمي ىملاتلا نإف ةاكزلا ىلإ ةبشنلاب امأ )١(

 دقف .ةكرب نبا هتبثأ اميف جحلا ىلإ ةبستلاب نأقلا كلذكو نآرقلا تايآ رثكأ يف ةالصلاب

 ةاكزلا يف رظنا .لقعلاو ةئشلاو نآرقلاب كلذ ىلع جتحاو ليجعتلا رداقلا ىلع بجوأ

 نم ١٠6٥. قراشملا :يملاتلا :ةكرب نبا ةلدأ ةشقانمو جحلا ىفو ٥٢ راونألا ةجهب :يملاشلا

 دنع مالكلا ىلع ارداق يأ) ناسلا قلطم ناك نإف اهب صوي ملو ةاكزلا ةؤي ملو تام

 يأ) ناسللا كسمم تام نإ امأو هنع فوقولا هرمأ نم نوكي ام نوهأ ليق دقف (راضتحالا

 هنأ ريغ ةاكزلا بوجوب نيدي نمم وهو توملا هأجاف وأ (راضتحالا دنع مكبلا هباصأ

 خلأو .ريشبو ةديبع يبأ ىلإ لوقلا اذه بسن دقو ةيالولا نم هجرخي ال كلذ نإف فوسم

 جراعم :يملاسلا رظنا هل توملا ةتغابم لامتحال ةاكزلاب ليجعتلا بوجو ىلع يملاتلا

 ٣٠/١٤ _ ٣٢. لامآلا

 )٢( مالسإلا دعاوق :يلاطيجلا :رظنا ١٢٦/٢. ماظنلا رهوج :يملاسلا 0١٢٨ ١٢٩.

 .«جاحلا» لصالا يف )٣(



 هيم ؛٧٤ صو . ةنوزخملا فحتلا بانك

 لثم هب ماق اذإ صاخلا هيف يزجيو ماعلل همازلإ نوكي ام ضورفلا نمو
 ىلع بجاو اذهو .هنفدو هنفكو هلسغو تيملا ىلع ةالصلا نم زئانجلاب مايقل
 ىهنلاو فورعملاب رمألا كلذكو .ماعلا نع ىزجأ صاخلا هب ماق اذإف .ماعلا
 .''"ىزجأ صاخلا هب ماق اذإف ماعلا ىلع بجي امم كلذ هابشأو ركنملا نع

 ي يبنلا نمز ةرحهلا ضرف يف ٢

 تقو يف ين يبنلا نامز يف سانلا ىلع ةبجاو /٥٣/ ةرجهلاو

 وهف تبجو ام نامز يف اهضرفو اهبوجو عفد نمو .اهضرفو اهبوجو

 اهعض نمو .اضيأ كلهو لض اهبوجو تقو ريغ يف اهمزلأ نمو .لاض

 كلذ نورثأي .حتفلا دعب ةرجه الو .اضيأ لض اهبوجو تقو يف اهكرتو
 زقأ دقو .ةكم حتف :ينعي "حتفلا دعب ةرجه ال» :لاق هتأ هيلت قبنلا نع

 يهو تّملا رضح نم ىلع ةبجاو ةزانجلا ةالصو ةيافكلا ضرف) ٨٤ / يويسبلا رصتخم ()

 يفو .(اورفك سانلا عيمج كلذ كرت اذإو نيقابلا نع ىزجأ ضعب اهب ماق اذإ ةيافكلا ىلع
 داهجلاو ةعامجلا ةالص مكح نع انحتم مشاه نع ةياور ٤٥١/٢ رفعج نبال عماجلا

 رجاهملا وبأ وه يوارلاو .«اورفكي مل ضعب كرتو ضعب كلذ لعف اذإ امأو» :ةزانجلاو

 نم ينورابلا ايركز وبأ هدع ةفوكلاب اميقم ناك تومرضح نم هيقف ملاع رجاهملا نب مشاه
 .ةرجهلل ةيناتلا ةئاملا نم ةيناملا نيسمخلا ءاملع

 :ةكم حتف موي ةت هللا لوسر لاق لاق سابع نبا نع سواط نع دهاجم نع دواد وبأ ىور ()

 تعطقنا له ةرجهلا باب داهجلا باتك «اورفناف مترفنتسا اذإو ةينو داهج نكلو ةرجه ال»

 ريتلاو داهجلا باتك يف ظافلألا سفنبو قيرطلا سفنب اضيأ يراخبلا هاورو ٢٤٨١. ثيدح

 نأ ةمأ نب نمحرلا دبع نب رمع نع يئاسنلا ىورو ٣٠٧٧. ثيدح حتفلا دعب ةرجه ال باب

 يبأ عياب هللا لوسر اي تلقف حتفلا موي يبأب ةي هللا لوسر ىلإ تئج لاق ايلع نأ هربخأ هابأ
 نب ناوفص نعو .ةرجهلا تعطقنا دقو داهجلا ىلع هعيابأ :ةلي هلل لوسر لاق ةرجهلا ىلع

 حتف دعب ةرجه ال :لاق رجاهم الإ اهلخدي ال ةتجلا نإ نولوقي مهتإ هللا لوسر اي تلق ةيمأ
 تعمس لاق هجام نب ميعن نع ةياور يفو .اورفناف مترفنتسا اذإف ةينو داهج نكلو ةكم

 فالتخالا ركذ باب ]ةعيبلا باتك) ةلي هللا لوسر ةافو دعب ةرجه ال لوقي باطخلا نب رمع
 . (ةرجهلا عاطقنا يف



 يناثلا ءزجلا ةص ٤٤٨
 : 9.٠:۔. +=

 ةرجهلا تناك "ولو .نادلبلا نم اهريغو ةكم حتف دعب مهلزانم يف سالا

 دقو هللاب نورفكي اينات ئبتلا مهكرت ام قحلا فلاخ نم لاق امك ةبجاو

 نادلبلا يف لامعلا مهيلع لمعتساو هب اونمآو هتعاطو هنيد يف اولخد

 نمل نيب هللا دمحب اذهو .قافآلا نمو لزانملا نم تاقدصلا مهنم نوبجي

 .هادهو هداشرإ هللا دارأ

 نمام هلأ » :نو هللا لوق اهكرات رفكو اهبوجوو اهضرف ىلع ليللاو
 :كو لاق مث [أ٢ .لافنألا “ اوزجاهي ىمح تم نت مهتّيللَك نق كل ام اوزجام مو

 ف مَعسَتن ك اراك مئنك ميف اؤلاك متهيشنآ حملا كينلا مهت ينهي
 كزت لتق نم :ليقو [ه١ .ءاتلا 4 اهيف أوُجاَهَْك ةعس ولأ شأ نكت ملأ اولاق نكلا
 لاق .ةرجهلا هيلع تبجو نميف اوفلتخاو .ةلبقلا لهأ يف قافنلا بجو ةرجهلا

 نم نيفعضتسملا الإ ديبعلاو ءاسنلاو لاجزلا ىلع ماع اهبوجو :مهضعب
 ءاسنلا نود لاجرلا ىلع اهبوجو :مهضعب لاقو .ديبعلاو ءاسنلاو لاجزلا

 .باوصلاب مكحأو ملعأ هللاو .نيفعضتسملاو ديبعلاو

 .م .«دقل» لصألا يف )١(



 ةنوزخملا فحتلا بانك

 .ا ,۔۔ ه. ..۔_لاتنأن .. ..ذينأان
 ةممتم هول اتم تن

 مئانغلاو يبسلا يفو هلتقو دترملا ةباتتسا يف

 ذترملا ةباتتسا بوجو ىن ١

 هتذر نم بات نإو .ةبوتلا نم ىبأ نإ هلتقو دترملا ةباتتساب نيدنو

 ةعقاو يذلا كرشلا نم هتبوتو هانكرت ديحوتلا نم ىلوألا هتلزنم ىلإ عجرو
 نأو هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال لوق ىلإ ىعدي نأ كلذو .هنم ديحوت

 نم ىبأ نإف .اذه ىوس هنم لبقي الو .قح هب ءاج امو هلوسرو هدبع ادمحم

 نأ تبحتسا :لاق هنأ هن باطخلا نب رمح نع يرور دقو ٠. هتدرل لتق كلذ

 ىطعيو موي لك يف ديحوتلا هيلع ضرعيف مايأ ةثالث هنيد نع دترملا نجسي

 مالسإلا لوبقو ديحوتلا ىلإ عوجرلا نم ىبأ نإف .هبرشي ءامو هلكأي ماعط هل

 . ')هدادتراو هرفك ىلع هولتق

 ذترملا لام ىف ۔!٢

 لاقن ؟ىطعي نملو ىلإ ؟هٹري نمو ؟وه نمل هلام يف ءاملعلا فلتخاو

 '"اهيلإ ىعس يذلا هلامف :مهضعب لاقو . "مهيلإ دترا نيذَا هنيد لهال :مهضعب

 ليقف هلتق لبق هتباتتسا يف فلتخا دقو .اعوط مالسإلا نع عجر يذلا فلكملا وه ترملا ()
 نب ذاعم ةنس يهو اروف هقنع برضي ليقو .يعفاشلا يلوق دحأ وهو .لاحلا يف باتتسي

 ازهش لهمي ليقو .باطخلا نب رمع نع فّلؤملا هاور ام وهو مايأ ةثالث لهمي ليقو .لبج

 نإف هتبوت يف عمقلا ماد ام كرتي يروقلا لاقو .بلاط يبأ نب يلع ىلإ لوقلا اذه بسن دقو

 فالتخالا ببسو ٢٥٨. تالاؤشسلا :يفوسلا ٧ ليتلا حرش شتفطا رظنا .لتق بتي مل

 ةلاح اهيف ىعارت ةيداهتجا ةلأسملا تناك كلذلو ةباتتسالا ةدم ديدحت يف صن دورو مدع

 .هسفن ذترملا

 ٧٢٠/٤. عماجلا هباتك رظنا .يويسبلا نسحلا وبأ كلذب لاق دقو ()

.م ۔«هاعس» لصالا يف (٣)



 يناثلا ءزجلا .يمج ٤٥ ثلا ء ز ٠

 ن

 راد يف "هيلإ ىعس يذلا هلامو .مالسإلا يف اوناك نيذلا هدالوألف مالسإلا يف
 ري هلام عيمج :مهضعب لاقو . ""برحلا راد يف اودلؤ نيذلا هدالوألف برحلا

 ."ملعأ هللاو .نيملسملا لام تيب يلإ

 دترملا ةبوت يف ٣

 :مهضعب لاقف .هنيد ىلإ اغرسم عجرف هنيد نع ةلز ترا نميف اضيأ اوفلتخاو

 .")ملعأ هللاو .اذه ريغب مهضعب لاقو .هئوضو ةداعإ [هيلع]و هدسجو هبايث لسغي

 كلذ هابشأو هجحو هموصو هتالص نم ىضم ام ةداعإ ىف اضيأ اوفلتخاو

 تناك اذإ هتداعإ هيلعف جحلا الإ "دادترا لبق اهلعف يتلا ضئارفلا نم

 .باوصلاب مكحأو ملعأ هللاو .جحلا اهب همزلت يتلا يناعملا

 قحلا لهأ دئاقع يف نعط نم مكح يف ٤

 ."انتمئأ نم ئربو /٤٥ا انتلاقم ةقَسو اننيد يف نعط نم لتقب نيدنو

 .م .«هاعس» لصألا يف )١(
 )٢( :ضماوغلا فشك هباتك رظنا دحأ ىلإ هبسني ملو لوقلا سفن يدشازلا نايفس دروأ ١٠.

 نيببسب اولدأ مهتأل نيملسملا هتبارقل هلام قارعلا لهأ لاقو .زاجحلا لهأ لوق وهو ()

 ال هلام نإف رفكلا رادب قحلي ملو ترا اذإ ملسملا نأ ىلإ ةكرب نبا بهذو .ةبارقلاو مالسإلا

 رظناو .ةبوتلا اهيف ىبأي يتلا ةلاحلا ركذي ملو مالسإلا ىلإ عوجزلاب مامإلا هبلاطيو مسقي
 ٧٤٢. ٢٧٥. عماجلا :ةكرب نبا

 ةلز ترا نميف اوفلتخاو» :لاقف يشحملا هنع اهلقنو تالاؤشلا بحاص ةلأسملا سفن دروأ )٤(

 هجحو هتالص نم ىضم ام ديعيو هدسجو هبايث لسغي لاق هنيد ىلإ اعيرس عجر مث هنيد نع

 ٩٦/١. بيترتلا ةيشاح :ةتس وبأ رظنا .«همايصو

 ةيضابإلا دنع حجارلا وه اذه نأ يشحملا تبثأو دعاوقلا يف يلاطيجلا اضيأ كلذب لاق دقو )٥(

 هلوقب ءالؤه جتحاو .قباشلا قيلعتلا يف انركذ اميف يفوتلا مالك نم اضيأ مهفي ام وهو
 ٩٢٣. ،٦٩؟/١ بيترتلا ةيشاح :ةتس وبأ :رظنا [٦ه ؛رمزلا] 4 َكلََع َظبََل تكرت نيل » :ىلاعت

 ۔ مهتتئأو ةيضابإلا بهذم يف حدقلا نع ةرابع وهو ةراشإلاو ءاميإلا وأ ناسللاب نعطلا نوكي )٦(



 .رجي ٠٨١ ةنوزخملا فحتلا بانك
٦ 7 

 .قافنلا رفك رفكلاب مهتيمستو مهنم ةءاربلاو '٨يفغبلا لهأ لتقب نيدنو

 ."كلهو لض [كلذ لعف نمو] مهلاومأ ةمينغو مهيرارذ يبس ميرحتب نيدنو

!) 
_

 

 نيفلاخملا تاداق ةيالو وأ ةتضابإلل ةئطخت ريغ نم نيفلاخملا بهذم بيوصت دزجمب ات
 مكحلا اقأو .نيلا يف ائعط ربتعي ال كلذ لك ةيضابإلا هيلع ام فلاخت ةيداقتعا لئاسم يبتو

 نم لتق زاوج ىلإ ةيدأ نب سادرم نب لالب يبأ ةراشإ نم ذخأ دقف ةيضابإلا يف نعاطلا لتقب

 نع دروو .(٥٢٢/؟ خياشملا تاقبط :ينيجردلا :رظنا) «يرورح اذه كسرف» :هل لاف

 ذخف ثالثب يل نذأت مل نإ (ءاضقلا هالو يذَلا) سايلإ روصنم يبأل لاق هتأ حتف نب سورمع
 :رظنا) نيملسملا تاروع ىلع ادلاو هللا نيد يف نعاظلاو قحلا عنام لتق :كمتاخ

 لتق يف حيرص صن دجوي ال هنأ ينالجراولا ظحال دقو ٢٣١/٢(. خياشملا تاقبط :ينيجرآلا

 دنب ني مهتن ارثكل نزو » : س هلوق امأو ةتسلا [ نم الو باتكلا نم ال نيذلا يف نعاطلا

 ؛رذتنب مُمَلَعل رمت نبأ ال مهت رفكنا ةمتيأ اليتق مكنيد ى اونمتو و مهدهع
 ءالؤه نوكي نأو نيذلا يف : ناميألا ثكن .ةثالث طورشب لتقلا تديق دقف ١١[ :ةبرتلا]

 ىلع شيرق لهأ هضيرحتلف فرشألا نب بعك لتقب ةت لوسلا رمأ اقأو .رفكلا ةمئأ نم

 راد ط ١٣٠. نيلسرملا ديس ةريس يف نيقيلا رون :يرضخلا دمحم رظنا) نيملسملا ةبراحم

 ينالجراولا دقع دقو ١٩٩/٣/٢ جم ناهربلاو ليللا :ينالجراولا رظناو .(اتد ؤتوريب ،ركفلا

 ١ا جم) ءنيملسملا نيد يف نعاطلا ماكحأ باب» ناونع تحت الماك اباب ةلأسملا هذهل
.)٢٠٥ _- 

 اليتق يركلا ل امهنإ تَب نإف اتهتنب اوخَسآق اوثَتَتَمَآ ينموملا نم انمآ نإو » : :ىلاعت لاق
 ؛ييتنلا في هنا دإ رطيفأر لذملا اتهتنب ارحيتأت تام نإق :1 7 7 حت يح ىفنت ىلأ
 ٦٧. " يبأ ةديقع رظناو ٩[ :تارجحلا]

 يف بجاولا فالخب مهلاومأ لحت ملود :لاقف ةاغبلا لاومأ ةمينغ ةمرح يبطرقلا تبأ

 0٨١٦ :ةسوفن ةديقع :ينوانجلا :رظناو ٣١٧/١٦. نآرقلا ماكحأل عماجلا :يبطرقلا .هراكلا

 ةديقع ٤٧، ٤٩، ٥٠. تالاؤتلا :يفولا 0٢٩/١ ٤٠. مالسإلا دعاوق :يلاطيجلا 0١٧ ١٨. عضولا

 دحأ بلس نيح يتاردسلا ليمجل باظخلا يبأ بيدأت يخامتلا ىور دقو ١٢. عيمج نبا

 حالشلا نم ىلتقلا دزج نم ىلع متسر نب نمحرلا دبع بضغو .(احوم ناكو) دنجلا

 .يبسلا مهتحابإ يف ةيرفلا رزخ وبأ شقانو 0١٢٩ ١٣٤. يخامششلا ريس رظنا .هةرب هرمأو

 ةلبقلا لهأ نم براح نميف ةيضابإلا لوق يدادغبلا دروأ كلذكو ٦٦. :رزخ يبأ ةلاسر رظنا

 بهلا نود ليخلاو حالسلا ذخأ مهتزاجإو هتيرذو هتأرما يبسو ربدملا عابتا مهعنم ىورو
 ٨٣© ٨٧. قرفلا نيب قرفلا رظنا .ةضفلاو



 يناثلا ءزجلا ص ٤٥٢
 2. ٠ ٭» -ه ه

 ضعب اهزاجأف .فالخلا لهأ ةداهش زيوجت يف انباحصأ اضيأ فلتخاو

 اهريغ ىلإ اهنوزواجي الو مهتنايد مهدوقت نينيدتم اوناك اذإ كلذو ضعب اهلطبأو
 .نيملسملا ةفلاخم نم هيلع مه ام الإ مهتيالو نم عنمي ملو مهنم كلذ ملعو

 "قتعلاو ماكحألا يف اهوزاجأ امتإ اهوزاجأ نيذلاو .الف ءالؤه ريغ اقأو

 :ءاربلاو ءاملا يف اهولطبأو .ماكحألا نم كلذ هابشأو ءارشلاو عويبلاو قالقلاو

 هنأ لجر ىلع اودهش نإف .مكحأو ملعأ هللاو .دودحلا يفو ةيالولاو ريفكتلاو

 ."ةءاربلا يف اوزيجي ملو مرغلا هيلع اوبجوأ ةيدعتلاب لجر لام لكأ

 رصبأف نيملسملا نيد ىلإ فالخلا لهأ نم عجر نميف اضيأ اوفلتخاو

 نم اهيلع ناك يتلا هتنايدب هلعفو ")هب ءاج ام لك :مهضعب لاق .هلبقو قحلا
 ائيدم هلعف ءيش لكو اهلتق سفنو هلكأ ام يف هب ذخؤي الف نيملسملل هفالخ

 .اذه ريغب مهضعب لاقو .نيملسملا نيد ىلإ عجر اذإ هيف هيلع ءيش الف هب

 .)مكحأو ملعأ هللاو

 نيكرشملا ماكحأ يف ۔ ٥

 ريغ ،'٨مهلاومأ ةمينغو مهيرارذ يبسو نيكرشملا ءامد ليلحتب نيدنو

 .م .«يه» لصالا يف (١)

 (٢) .م .«قاتعلا» لصألا يف ِ

 ةديقع) الودع اوناك اذإ ديحوتلا لهأ نم نيفلاخملا ةداهش لوبقب حرص دقف ينوانجلا امأ )٢(

 دودحلاو ةءاربلاو ةيالولا نود ماكحألا يف مهتداهش زوج دقف يلاطيجلا امأو ٦(. ةسوفن

 اوناك نإ مهتداهش لوبق يف التمتم رخآ الوق سيمخ نب تلصلا رثؤملا يبأ نع ىور دقو

 ١٧٠٤/١. مالسإلا دعاوق :يلاطيجلا :رظنا .نيبلاغ ةيضابإلا ناك نإ اهضفرو نيبلاغلا مه

 .«هءاج» لصالا يف )٤(

 هتبوتف ةيضابإلا ىلإ عجر مث ليلحت وأ ميرحتب انيدتم ناك اذإ فلاخملا نأ يشحملا تبثأ )٥(
 كلذ ىلع جتحاو (اقح كلذ ىري ناك دقو) هدي ىلع فلتا امل مرغ الو لتق همزلي الو ةيفاك

 ٦١١. عضولا ةيشاح :يشحملا :رظنا اهتبوت دعب رئاسخلاو ىلتقلا ةيلوؤسم ةشئاع ليمحت مدعب

 ۔ منغت مهتإف اشيرق الإ مامإلا مهلتاق اذإ مهيرارذ يبسو نيكرشملا لاومأ ةمينغ مالسإلا لحأ )١(



 ٥٢ ٥و ةنوزخملا فحتلا باتك
 هو

 ٠-+

 ص

 يبشلاو ءاملا نم مهريغ نم لحي ام مهنم لحي الف "مهنم نيدهاعملا

 هركرت نإف .نوملسملا هيلع مهدهاع يذلا دهعلا ىلع اوماد ام مئانغلاو

 لحي نيكرشملا نم مهريغك مهف مالسإلا لوبقو "ةيزجلا ءاطعإ نم اوعنتماو

 نم مزحي ام مهنم مرحيو ةمينغلاو لتقلا نم نيكرشملا نم لحي ام مهنم
 ."ههبشي امم كلذ ريغو ثيراوملاو "...و حاكتلا نم نيكرشملا

 كلذف مهلومأ ةمينغو مهيرارذ يبسو مهداهجو نيكرشملا وزغ اقأو

 [هيلإ] مهوعدي ناك ام ىلإ مامإلا مهوعدي نأ كلذو .هنذإب وأ لدعلا مامإب

 ادمحم نأو هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش نم ةلي هللا لوسر

 عيمج ة هللا لوسر وعدي ناك اذه ىلإو .قح هب ءاج امو هلوسرو هدبع

 سوجملاو باتكلا لهأ نم ةيزجلا ىبأ وأ مهنم هابأ نمف .'‘}نيكرشملا

 ىلع ىرج يذلا همكح اذهف .هلام منغو هتيرذ ىبسو ةلي هللا لوسر هلتاق

 :هلوق نم هباتك يف هللا ركذ امك وهف ءيش نم اومنغ امو .كرشلا لهأ عيمج

 :ديحوتلا لئاسم :يئاطسرفلا رظنا .كلذ ةق لوسرلا ميرحتل مهيرارذ ىبست الو مهلاومأ -

 ٧. ةسوفن ةديقع :ىنوانجلا ٤٠٤ قراشملا :ىملاشلا .ه ٤.

 ٨٤٠٩١ :قراشملا :يملاشلا رظنا .ذخؤت نممو ةيزجلا رادقم يف ءاملعلا فالتخا صخي اميف ()

 ٦٤. ٦0؟ عضولا ةيشاح :يشحملا ٤٤، 5،٤٥ نيروغبت ةيشاح :يبعصملا .. ٤١١.

 .م ۔«حئابلا» لصألا يف (1)

 لهأ اوناك اذإ لالح مهئاسن حاكنو مهحئابذ نإف اوبراحي ملو مهتدهع ىلع اوقب اذإ امأ ()

 لهأ نم لحي امهلوق نم نيسحلا نب دمحأو ريمع نب ىسيع ىلإ بسني امل افالخ باتك
 ةيشاح :يبعصملا رظنا نيكرشملا نم مرحي ام مهنم مرحيو نيكرشملا نم لحي ام باتكلا
 .(عضولا بحاص نع القن) ٤٤ نيروغبت

 مهرذنتو مهوعدت ىتح موقلا لتاقت ال يلع اي لاقف ةيرس ثعب هتآ ةلي يبتلا نع يور ()
 مهغلبي ملو مهعدي مل هنأب اورذتعاف برعلا ءايحأ نم ح نم ىرسأب ءيجو .ترمأ كلذبو
 موب ىلإ عطقنت ال ةات يتوعد نإف ةوعلا مهيلإ لصت ىتح مهليبس اولخ :ةت لاقف دحأ

 حيحصلا عماجلا :بيبح نب عيبرلا امهجرخأ ٤٠٤. :لوقعلا راونأ قراشم :رظنا .ةمايقلا

 ثيدح !٧٩.

  



 ب زجل . ص ٤٥ ىناثلا ءز علا
: 

 ىتَمْلَو قرشلا ىذل لويسو هسمخ رقي َكأك ء نت مشمَع امك اوملعاو »
 مسقيف ركسعلا لهأ همنغ ام عيمجف .[١٤:لافنألا] 4 ليبتتلآ نآ نيكسملاو

 هباتك يف هللا اهامس نمل امهس رشع انثا اهنم سمخلاف .امهس نيتس ىلع

 ىماتيلل ةثالثو نيكاسملل ةثالثو ىبرقلا يذلو لوسزللو هلل اهنم ةثالث

 ةبارقلا مهسو لوسلا مهسو .سمخلا مسقي اذه ىلعف .ليبسلا نبال ةثالثو

 .ناملا اذه يف ناطقاس نامهس

 لهأ عيمج ىلع مسقت هيف سمخلا ىلع ةيقابلا ةعبرألا »وهسألا اتنأو

 "هسفنل يفطصي نأ مامإلل لحي الو .نامهس سرافلاو مهس لجازلل ركسعلا

 مسقي ىتح ائيش اهنم هسفنل ذخأي نأ ركسعلا لهأ نم دحأل لحي الو .ائيش

 ائيش اهنم لغ نمو .هتتاد هب فلعي افلع وأ هنطبل هلكأي اماعط الخ ام ةمينغلا

 .كلهو /٥٥/ "لض اهنم اتيش قرس وأ ركسعلا لهأ هب ناخو

 قرس نمو .امهس هيف هل نآل رثك وأ لق اهنم قرس ام ىلع هدي عطقي الو

 لتقي الو .'‘ءاستلا نود لاجرلا لتق لحيو .هيلع عطق الف مهس هيف هل ام

 مهلف مهلتاق وأ لاتق ىلع ناعأ نمو .نيملسملا لاتق ىلع ناعأ نم الإ نهنم

 لاتق لح مهب اورفظ نإف .ناك نم انئاك مهسفنأ نع هوعفديو هولتاقي نأ

 ءطو لحي الو .لاومألا عيمج ةمينغو لافطألاو ءاسنلا يبسو مهيبسو لاجزلا

 ال نمتم نهريغ [ءطو َلحي] الو .ةلوعبلا تاوذل ءاربتسالا دعب نم الإ مهئاسن

 .م .«ماهسلا» لصألا يف ()
 .«مامالل ىفصي نأ :لصألا يف )٢(

 يفت ل قو ث ةمقلا موي َلَع اكي أي لثمي نمو ليأ يتلاك امو » :ىلاعت هلوقل كلذو )٣(
 ۔[١٦١ :نارمع لآ] 4 َدوُمَلَظُي ال مُهَر تبات

 كلذ ىلع ةفق هللا لوسر هرقأف مهلتاقم لتقب ةضيرق ينب يف مكح ذاعم نب دعس نأ ليلدب )٤(

 ٤٠٩. :قراشملا :يملاتلا رظنا .هللا مكحب تمكح هل لاقو



 ٥٥ ٤ ےيي. وزخمل ةنوزخملا فحتلا باتك

 +ت

 ."نأربتسي ""نأ نيبس وأ نيرتشا اذإ ءامإلا يف ذ هلت يبنلا نسو .[نهل] لعب

 حاكن مزح نمو .كلهو لض تادهاعملا ريغ ""”تاكرشملا حاكن لحأ نمو

 هلحأ ائيش مهنم مرح نم َلك كلذكو .'‘كلهو لض دهعلا دعب نم تاباتكلا

 .كلهو اضيأ لض هللا همزح ائيش مهنم لحأ وأ هلل

 كفس لحي "ال مهنم نامألا ىلع نيملسملا نادلب اولخد اذإ برحلا لهأو

 راجت نم "" اوذ ام لثم مهنم "نوذخأي ليقو .مهلاومأ ةمينغ الو مهئامد

 '"١ريملسملا نادلب "اهب اولخد يتلا مهلاومأ رشع ليقو .نيملسملا

 م .«وأ» لصألا يف ()

 ءامإلا نم ايابسلا ءطو نع ىهن ةلت يبنلا نأ سابع نبا نع ديز نب رباج , ةديبع وبأ ىور ()

 يتلا لئاحلا عيبلا لاقو .نضحي ىتح لثاوحلا الو نعضي ىتح لماوحلا اوؤطت ال» :لاقف

 ةلزعلاو ايابسلا يف ٢٢ باب حيحصلا عماجلا :بيبح نب عيبرلا) لاح دعب الاح ضيحلا اهيتأي

 :عوضوملا يف ليصفتلا ديزملو ١٨. قالط 0١٢ ءوضو يد ١٠٨/٤، ١٠٩& مح رظناو ٥٢٦ ثيدح

 ٥١٨/٦. ليلا حرش :شيتفطا رظنا

 م .«نيكرشملا» لصالا يف (٣)

 ألو ك مؤل ح َ كرشملا اوحن الو » . :ىلاعت لوقي تاكرشلا حاكن ميرحت نأش يف ( )!(

 نم رَح نمؤم دمو ارم ح ح نيكرشملا ارحِكنت الو كتبجعأ وَلَو رشع نيت ُلعَح ُةكيؤُم

 مويلاه » :ىلاعت لوقي ةدهاعملا ةيباتكلا حاكن زاوج نأش يفو [: :ةرقبلا] 4 مكبجعأ وَلَو كرشم

 تتيؤملا نم ثتَصحلََو ا ح مكماَلو 4 ح بتكنا اوثوأ :1 ماَعَو 1 كل لأ

 ئزذِخَتُم الَر حنم َريَع َنِنمحس نمس َرُهَروُجَل َنهوُمتَماَع ادإ كلبق نم بتكلا ًوثوأ نلأ َنم تتسل

 ةيباتكلا نيب قيرفتلا يفو اهخسن يفو ةيآلا هذه ليوأت يف فلتخا دقو ٥[ :ةدئاملا] 4 ناد

 رظنا .ةرحلاو ةدهاعملا ةيباتكلا نم جاوزلا زاوج ىلإ ةيضابإلا بهذو اهريغو ةدهاعملا

 ٣٠٢٨. حاكتلا :ينواتجلا :كلذ ليصفت

 .«الو» لصالا يف (٥)

 .«اوذخأي» لصالا يف (١)

 .«اوذخأي» لصالا يف )٧)

 .«نيذا» لصألا يف (ه)

 .«هب» لصألا ىف ()

 ٢٣٦. :تالاؤشلا :يفوتلا :رظناو ("



 يد زجل . ريبج ٦ ٥ ٤ اثلا ءزحلا

 :ح

 ملسملا ريغ د¡خحوملا ةدر يف ٦

 نإف .نوتي يسوجم الو سجمتي يدوهي الو دق هتي ينارصن كرتي الو

 ىلإ عجر نإو .هنم لبق هيلإ باجأ نإف .مالسإلا ىلإ يعد ينارصن دهت

 نم ىبأ نإو .ىلوألا هتلم نم هيلع ام ىلع كرت ةينارصنلا نم ىلوألا هتلزنم

 يسوجملاو يدوهيلا كلذكو .هتدرل لتق هتلزنم ىلإ عجري ملو مالسإلا لوبق

 وأ لبف باجأ نإف .مالسإلا ىلإ امهنم دحاو َلك ىعدي .ةلزنملا هذه ىلع

 هيلع وه ام ىلع كرت هسفنب عجر نإف .اهيلإ ىعدي الو ىلوألا هتلم ىلإ عجري
 نيد ىلع كرتي سوجملا ىلإ ناثوألا لهأ نم عجر نم امأو .ىلوألا هتلم نم

 عجر نم ماكحأ عيمجب هيلع مكحيو باتكلا لهأ نم مهريغو هيلإ عجر نم

 مكحي رصنت اذإ يدوهيلاو دهت اذإ يسوجملا كلذكو .هتلم يف لخدو هيلإ

 .'”ىراصتلا [وأ دوهيلا] ماكحأب هيلع

 مالسإلا ىلإ كرشملا ةوعد يف - ٧

 لهأ ءارمأ وعدي ‘[هتإف] كرشلا لهأل مامإلا ةوعد نم ناك ام اقأو

 .عيمجلا ىلع ةجحلا تماق مهرايخأو مهءارمأ اعد اذإف .ىرقلاو نئادملا

 ىتح مهولتاقي الف يداوبلا لهأ امأو .ادحاو ادحاو مهوعدي نأ هيلع سيلو

 موقلا ناك نإو .اهنومهفي يتلا مهتغلب مهوعديو دحاو دعب ادحاو مهوعدي

 نومهفي الو مهنع مهفي ال امجع هتعاطو هللا نيد ىلإ مامإلا مهوعدي نيذلا

 .امهيكحيو نيتغللا مهفي يذلا نيمألا نامجرتلاب ةجحلا مهيلع ماقأ هنع

 ام مامإلا مهفيو .اهنومهفي يتلا مهتغلب هيلإ مهاعد ام مامإلا نع موقلا غلبيو

 الو مهتغل مهفي ال ناك اذإ موقلا مكاح كلذكو .اهمهفي يتلا هتغلي هب هوباجأ

 )١( قراشملا :يملاسلا رظناو ٤٠٤.

 )٢( .طبرلل «هتإف» انفضأ
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 مرقلا مهفيو موقلا نع همهفي مهنيبو هنيب نيمألا نامجرتلا ماقأ هتغل نومهفي
 ،مجرتي امهبو نينيمأب الإ مامإلا مهوعدي ال اًضيأ ليقو . مه سفنأ نع هب

 .مكحأو ملعأ هللاو .مكاحلا كلذكر

 نيملسملا نم نيفلاخملا ةوعد يف ٨

 نيملسملا ةمئأ ةيالو ىلإو اولض هب ام كرت ىلإ فالخلا لهأ ىغعذيو

 لوبق [مهنم دحاولا] ىبأ نإف .هنم اوئرب امم ةءاربلاو ةمئألا ىلو نم ةيالوو

 هلاتق انللحتسا انتبصانم نيابو انتلاقم هقسو انتوعد ةرو هيلإ هانوعد ام

 ام هتيرذ يبس الو هلام ةمينغ ىلإ همد كفس ٌرَواَجِي الو .همد انكفسو

 نأ ترمأ» :زي يبنلا نع كلذ يف ءاج امب رارقإلاو .هتر ديحوتب كشمن
 مهءامد يتم اومصع اهولاق اذإف .هللا الإ هلإ ال اولوقي ىتح سانلا لتان
 وأ ناميإ دعب رفك :لاق ؟هللا لوسر اي اهقح امو :ليق .اهقحب الإ مهلاومأو
 نبا رباج نع ليقو .'_«هللا مزح يتلا سفنتلا لتق وأ ناصحإ دعب انز

 (١) باب حيحتلا عماجلا :بيبح نب عيبرلا هجرخأ ٧: ثيدح هللا ليبس يف وزغلا عماج ٦٤.

 ريس ىد ٤١١ تاێد خ .! دودح ٦٦ - هماسق م ٦٥} ٢٦. دودح د ١ ‘تايد \\اه دودح ت ١٠ ن

 ىبأ نم لتق باب :يراخبلا يف دروو ٣٨٢/١، ١٨١/٦. مح ١- دودح هج ٥ ميرحت 5٦ ةماست

 وبا فلختساو ةل يبنلا يقوت امل لاق ةريره يبأ نع ةدرلا ىلإ اوبسن امو ضئارفلا لوبق
 نأ ترمأ» ةلت هللا لوسر لاق دقو سانلا لتاقت فيك رمع لاق برعلا نم رفك نم رفكو ركب

 هلحب الإ هسفنو هلام يتم مصع هللا الإ هلإ ال لاق نمف .هللا الإ هلإ ال اولوقي ىتح سانلا لتاقأ
 ةح ةاكزلا نإف ةاكزلاو ةالصلا نيب قف نم نلتاقأل هللاو ركب وبأ لاق .«هللا ىلع هباسحو

 رخآ ىلإ اهعنم ىلع مهتلتاقل ةي هللا لوسر ىلإ اهنودؤي اوناك اقانع ينوعنم ول هللاو .لاملا
 ئرما مد لحي ال» لاق هللا دبع نع :ملسم ةياور يفو .نيدترملا ةباتتسا باتك .ثيدحلا

 سلاب سفنلاو انزلا بيثلا ثالث ىدحإب الإ هللا لوسر يتآو هللا الإ هلإ ال نأ دهشي ملسم
 .ملسملا مد هب حابي ام ١ باب ةماسقلا باتك «ةعامجلل قرافملا هنيدل كراتلاو

 يلكب هللع دقف مهيفلاخم ىلع (رزخ يبأك) ةيضابإلا ءاملع ضعب ةدش نم ركذ ام اقأو

 ۔ نم ةيضابإلا هب لماعي امب ١٩٨٦( ةنس يقوت نيرصاعملا ةيضابإلا ءاملع دحأ وهو)



 يناثلا ءزجلا ص ٤٥٨

 _ ٠

 ىتح ةيغابلا ةئفلا لتق ىهو هللا باتك نم !٥٦/ ةعبار ديزأ :لاق هنأ هنيز ديز

 ؛ هلا رمأ كي ةحفت يح ىفنت ىلآ اوثينَمَك » :كنت هللا لوقل هللا رمأ ىلإ ءيفت
 :تارجحلا] ٩[.

 دقو .نيذلا نم نيقراملا ةلماعم ةيضابإلا نولماعي اوناك الثم نوێديبعلاف ةذشو ةوسق -=

 :يلاطيجلا رظنا بصعتلا رهاظمو ماسقنالا كرتو محالتلا ىلإ ةمألا ةجاح يلكب زمر
 ةيضابإلا هب لدتسي ام ريخو .يلكب نمحرلا دبع ققحملل ١ عت ٦١٦/١ مالسإلا دعاوق

 دباع الإ مهنم نحنو اتم سانلا» راتخملا ةزمح يبأ لوق مهفالسأ نم ريثك حماست ىلع

 نم ىلع ةيضابإلا دتشيو ٢٦٧/٢(. ينيجرتلا تاقبط) .«رئاج مامإو باتكلا ةرفكو نثو

 كلذ هنم ردصي نم ىلع كرشلاب مكحلا ىلإ رمالا مهب لصي لب .دحوملا مد لحي
 ٨. :ديحوتلا لئاسم :يئاظسرفلا :رظنا

  



 ٤٥٩ هو ةنوزخملا فحتلا بانك

  

 ميكحلاب هللا فصو يف ١

 .ثباعب سيل :يأ «ميكح» ىنعمو .هتاذ يفو هتاذبو هتاذل ميكحلا هللاو

 .هريغ ال هتفص هنع ثبعلا يفن يه يتلا هتمكحف :نيهجو ىلع هتمكحو

 .اهعضاومب ءايشألا هعضو يه هلعف يف هتمكحو

 لزي مل ميكح وه لب .اهلعف لاعفأب الو هريغ ىنعمب ال هتاذب ميكح هللاو

 الأ كلذب بجول هنم هتمكح وه يذلا هلعفب اميكح ناك ولو .كلذك لازي الو

 وهف ميكحب سيل نمف .اهعضاومب ءايشألا هعضوو هلعف لبق اميكح نوكي

 هنع ايفنم لزي مل ىلاعت هللاو .ميكح وهف ايفنم هنع ثبعلا ناك نمو .ثباع

 .أطخلاو ثبعلا هيلع يرجي ال ذإ هتيلزأ يف ميكح هتأ تبثف .أطخلاو ثبعلا

 .هتێيلزأ يف ميكح هأ تبثن

 ثبعلاو روجلا قلخب ةمكحلا ةلص يف ۔١

 أطخلاو ثبعلا هيلع زوجي الو .اباوصو ةمكح هلعف ام نلك سيل لاق نإف

 يرجي الو .باوصو لدعو ةمكح اهلك هلاعفأ معن :هل ليق .ليزنتلا يف

 هلا نع متيفن اذإف :لاق نإف .ملظي الو روجي الو ثبعي الو عطخي نأ هيلع
 أطخلاو روجلا هنع متيفن دق سيلأ ريبدتلا يف ثبعلاو اطخلاو روجلا

 ناسحإلاو لدعلا نإف .كلذ نوكي نأ اهلك تاركنملاو روزلاو بذكلاو

 روزلاو بذكلاو أطخلاو روجلا نم هب ىلوأ ةمحرلاو ةنملاو لاعفألاو

 :انلق ؟هيلإ بسني الو هب قيلي ال ام عيمجو هب رفكلاو كرشلاو هيلع ءارتفالاو

 الو .ثبعلاو أطخلاو روجلاو ملظلا هيلإ بنذي ال ىلاعتو كرابت هللا نإ
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. . 

 نوكي نأ هللا ىلاعتف .عمطخملا رئاجلا ىلإ الإ ثبعلاو روجلاو أطخلا بسني

 سيل اميكح نوكي نيأ نمق :لاق نإف .اثباع اهيفس نوكي نأو ائطخم ارئاج

 نم الإ ثباعلا لهو ؟روجلاو أطخلا لعفي نم ،رئاجب سيل الدع ،ثباعب

 هل فصولاب مكنم ىلوأ نمف ؟روجلا لعفي نم الإ رئاجلاو ثبعلا لعفي
 ولف ؟هريبدتو هلعف يف اطخلاو روجلا متلخدأ ذإ ثبعلاو اطخلاو روجلاب

 لعفي نأ زاجل ثباعب سيل نم ثبعلاو رئاجب سيل نم روجلا لعفي نأ زاج
 .ميكحب سيل نم ةمكحلاو لدعب سيل نم لدعلا

 .اميكح ناك ةمكحلا هلعفل ال .هتاذب ميكح ىلاعتو كرابت هللا نأ "هتباثلاو

 اميكح ناك ةمكحلا لعف نأب سيلو .ارئاج ائباع هلعف لبق ناكل كلذك ناك ولف

 يف سيلو .ئطخي نآ هيلع يرجي ال ذإ لدع هنكلو .الدع ناك لدعلا [لعفبو]

 روجلا هل تبثي ام امملظو اروج هنيع يف أطخلاو ملقلاو روجلا ؤ"لعج نأ
 الو .أطخلاو ثبعلا هل تبثي ام اثبع هنيع يف ثبعلا لعج نأ يف الو .ملقلاو

 نأ يف سيلف .الدعو هنم ةمكح اروج هنيع يف روجلا لعج نم ازئاج نوكي

 نأ امك .أطخلاو روجلا هل تبثي ام لدعلل اقلاخم اروج هنيع يف روجلا لعج

 نوكي نأ هل تبثي ام ةكرح اهنيع يف ةكرحلا لعج نأ ةمكحلا يف سيل

 .ائكاس نوكي نأ هل تبثي ام ")اتوكس هنيع يف نوكتلا لعج نأ الو .اگرحتم

 سيل ميكح اهحيبقو اهنسح اهنيعأ يف اهب يه ام ىلع ءايشألل لعاجلاف
 ملو اروج هنيع يف هلعجي ملو روجلا لعفي نم اقأو .رئاجب سيل لدعو ثباعب

 هلعفب الدع نوكي كلذكو روجلا هلعفب رئاج وهف لدعلا نيبو هنيب فلاخي

 .م .«ثلاتلاو» لصألا يف )١(

 .ةيناث ةخسن يف ةملكلا هذه تبثأ يأ «4خ» فرح «لعج» قوف لصألا يف )٢(

 .«نوكس» لصالا يف )٣(

 .م .«اهب» لصالا يف )٤(
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 امأو .رئاج ريغ راص روجلا كرت اذإو .لداع ريغ راص لدعلا كرت اذإف .لدعلا

 نوكي الو هتاذلو هسفنل يفنم هنع روجلاو هلعف لعفب ال هتاذل الدع ناك نم

 نم هيلع وه ام قحتسي الو الدع لدعلا هثادحإب الو رئاج روجلا هثادحإب

 .")هسفنلو هتاذل اهقحتسا امتإو .هريغ ىنعمل هتافص

 هقلخب نوكي ال ذإ هسفن نع بلا هافن يذلا ملظلا نع ينربخأ :لاق نإف

 نأ هسفن نع ىفن ىلاعت هللا نإ :انلق .ارئاج روجلا هقلخب الو املاظ ملقلا

 .هلعف ريغ ىلع هبذعيو هلمع ريغب ادحأ ذخاؤي /٥٧/ نأ هانعمو املاظ نوكي

 ملقلا هيلع يرجي ال ذإ هتاذلو هسفنل هسفن نع تلا هافن يذنا ملقلا اذهن

 نأ امك هب راج نمو الإ روجلاو هب ملظ نم مثو الإ ملظلا نوكي الو روجلاو
 ضارمألا كلذكو .هب نكاسلاو الإ نوكس [ال]و اهب كرحتملاو الإ ةكرح ال
 هثادحإب نوكي الو .اهب ائوصوم نوكي نأ اهلك قلخلا تافصو تانامزلار

 هسفن نع ىفن نأ يف سيلو .ائكاس نوكلا هثادحإب الو اكرحتم ةكرحلا

 نوكتلا كلذكو .اهقلخو اهثودحل يفن اهب اكرحتم نوكي وأ ةكرحلا
 يف سيل هسفن نع تلا اهافن يتلا قلخلا تافص نم كلذ ريغو ضارمألاو

 انلوق كلذكو .اهريبدتو اهثودحل نيفن اهب افوصوم نوكي نأ هسفن نع اهيفن
 ايفن امهب ملظي نوكي نأ هسفن نع امهل هللا يفن يف سيل روجلاو ملقلا يف

 .قرف ال هتلأسمل ةريظن هذهف .امهقلخو امهثودحل

 كرتو لعف ام َلك يف هللا ةمكح يف۔٢

 ليق ؟باوص ""مأ هنم ةمكحأ قلخ ام عيمجل هقلخ نع ينربخأ :لاق نإف

 ةمكح اهكرت نوكيأ ةمكحلا كرت نإ تيأرأ :لاق نإف .[ةمكح] معن :هل

 قلخ ةيضق يف ةلزتعملا هتشقانم دنع يناعملا هذه نم برقي ام رامع وبأ اًضيأ دروأ دقل )١(

 ٣٧/٢} ٣٨. زجوملا هباتك رظنا لاعفألا

 .م . «وأ» لصالا يف (٦٢)
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 الو ."ةمكح هكرتو ةمكح هلعف ىلاعتو كرابت هللا نإ :انلق ؟ةمكح اهلعف[و]

 .هلعف نم ةمكحلاب ىلوأ هكرت الو هكرت نم ةمكحلاب ىلوأ ائيش ُهلْعِف نوكي

 اميكح نوكي فيكف :لئاق لاق نإف .ةمكح كرت امل هكرتو ةمكح لعف امل هلعفف

 كرت اذإ[و] اميكح ناك ةمكحلا لعفي ناك نم :هل ليق ؟ةمكحلا لعف كرت نم

 لعف كرت نأ يف سيلف هتاذب اميكح ناك نم امأو .ميكحب سيل [راص] اهلعف

 .اهكرت وأ ةمكحلا لعف هتاذ يف ميكح وهف .ميكح ريغ هتبثي ام ةمكحلا

 اهيفنو لعفلا ةلع يف ۔ ٤

 ال كرتيو ةلعل ال لعفي :هل ليق ؟ةّلعل هكرتي وأ ائيش لعفي له :لاق نإف

 نوكي فيك :لاق نإف .زئاج نيينعملا الكف .ةنعل كرتيو ةلعل لعفيو ،ةلعل

 اذإ اميكح ناك ةمكحلا هلعفل ناك نم اقأ :هل ليق ؟ةّلعل ال لعفي نم اميكح

 ام '"[و] .ميكحب سيلف ةلعل ال هكرت اذإ كلذكو ميكحب سيلف ةلعل ائيش لعف

 امأو .ةلعل ال لعف نإ ميكحب سيلف راضملا هب عفديو عفانملا هلعفب رجي ناك

 صقتني الو ةمكح هب دا دزي الو ازض هب عفدي الو اعفن هلعفب رجي ال ناك نم

 هلاف .ةلعل ال كرت نإ كلذكو ،ةلعل ال لعف نإو "ميكح وهف ةمكحلا نم هكرتب

 .كرتي مل وأ ائيش كرت وأ هثدحي مل وأ ائيش ثدحأ ةمكحلاب فوصوم

 قلخيو ةلعل قلخي ‘"ناك اذإ ىلاعتو كرابت هللا نع ينربخأ [:لاق] نإف

 وأ ،ةلع ريغل اهلك اهقلخي وأ ةلعل اهلك ءايشألا قلخي نأ زوجي لهف ،ةلع ريغل
 ىلإ] هجتي كلاؤس :هل ليق ؟ةلعل ال اهقلخ كرتي وأ ةلعل اهلك اهقلخ كرتي

 تناك ول هنأ لبق نم قلخلا ريغ يه ةلعل اهلك ءايشألا قلخب تدرأ نإ [كتأ

 .م .«اهكرتيو ةمكح لعفي» لصألا يف ()

 ىلع انب اندنع نم حيجرتلاو .ةعباتتملا طاقتلاب ققحملا هضوع صقن ةلمجلا يف )٢(
 .م .قايسلا

 .م .هنأ اذإد لصألا يف )٣(



 ؛٢٦ مو . ةنوزخملا فحتلا باتك
 1 ٦

 ةميدق نوكت نأ امأ :نيتلزنم ةلعلا كلت ُدْعَت مل قلخلا َقَلَح اهل ةلع انه اه

 تناك نإف .ةلع ريغل وأ اهريغ ةلعل ةثدحم نوكت "نأ ودعت الف ،ةثدحم "وأ

 نم اذهف .ةياغ الو هل ةياهن ال ام ىلإ ةلع ةتعلل[و] ةلع ةّلعلاف اهريغ ةلعل

 ام دوجو لاحتسا املف .ءايشألا نم هل ةياغ الو ةياهن ال ام دجوي نأ :لاحملا

 رأ قلخلا ريغ يه ةلعل قلخلا "نوكي نأ بجو تاثدحملا نم هل ةياغال

 اذإف .هدوجول ةلع تناك اذإ ةدوجوم ةلعلا نوكت نأ لاحمف .ةميدق ةلعلا نوكت

 ءايشألا انأ لئاللاب حص املف ميدق لولعملا نأ بجو دقف ةميدق تناك

 قلخ له» كلوقب تدرأ نإو .اهريغ يه ةلعل اهثدحي مل هتأ بجو ةثدحم

 هلك هقلخي نأ زوجيو ةلع هضعب قلخ دقف «قلخلا ريغ تسيل ةلعل"!ملاعلا

 .زوجي الف ةلعل الإ اتيش /٥٨/ قلخي الأ امأو .ةلعل

 يف باوجلا ؟ةلع ريغل وأ ةلعل اهلك ءايشألا ثدح كرتي له :كلوق امأو

 زوجي الو اهثدحي الأ زوجيو 0 ةلعل ال اهنك ءايشأل ا ثدحي نأ زوجي هنأ :كلذ

 نم ءايشألا ثدحت مل اهلجأ نم يتلا ةلعلا كلت ولخت ال هنأل ةنعل اهثدحي الأ

 لاب امف .لوقلا نم لاحم اذهف ةثدحم تناك اذإف .ةثدحم وأ ةميدق نوكت ذأ

 تناك ول اضيأو .ءايشألا نكت مل اهل يتلا ةلعلا ثودح لبق نكت مل ءايشالا

 عنمت يتلا ةلعلا نأل لوقلا ضقانتل "ةثدحم ءايشألا ثدحي نأ لبق ةلعل

 راصن .ةثدحم اهلك ءايشألا مدعت يتلا ةلعلا نأل[و] ثدحلا بجوت ثدحلا

 لاحمف ةميدق ةلعلا تناك نإف .زوجي ال دساف اذهف .ثدحملا عنمي ثدحلا

 .م .«مأد لصالا يف (١)

 .م .«نأ نم» لصالا يف )٢)

 .م .«نوكي نأ ىلاعتو كرابت هللا نأ بجو» لصالا يف (؟)

 .م . «ءايشألا نأ ....الإو» لصالا يف (٤)

 (٥) «ملعلا» لصالا يف .

 )٦( .م .«...ضقانت ةثدحم ءايشألا ثدحي مل ةلعلا» لصألا يف

    



 ين اثلا ع زجل ا ص ٤ ٦ ٤

 :ح 9٠::.۔+%=-

 ميدقلاف .ةميدق اهثودح تعنم يتلا ةلعلا تناك اذإ ءايشألا نم ءيش ثودح

 .امودعم ناك ذإ دعب هدوجو لاحتسا امك ادوجوم ناك ذإ دعب همدع لاحتسا

 ثودح لاحمف .لازت الو لزت مل ءايشألا نكت مل اهل يتلا ةلعلا تراصف

 .لازت الو لزت مل تناك اذإ اهعم ءيش

 مئاهبلا حبذو نيناجملاو لافطألا بيذعت يف ۔ ٥

 ؛معن :هل ليق ؟نيمحازلا محرأ وه سيلأ دبعت يذلا نع ينربخأ :لاق نإف

 بيذعت عم نيمحازلا محرأ نوكي فيكو :لاق نإف .نيمحارلا محرأ وه

 حبذب رمأ نم اميحر اميكح نوكي فيك "وأ ؟مئاهبلاو نيناجملاو لافطألا

 يف لوقن اتإف ؟""مرج الو اهل بنذ ال اهتأب هملع عم اهريخستو ناويحلا
 .ءاش فيكو ءاشي ام لعفي نأ هلف .هلل رمألاو قلخلا نإ :هللاب الإ ةوق الو ‘كلذ

 لافطألا مآ هتأ كلذو .دارأ امع هل عفاد الو .هقلخ يف هل كيرش الو

 اذهل ةربع ايندلا يف مهل مرج ال نيذلا ناويحلا رئاسو مئاهبلاو نيناجملاو

 هيب امل ُلاَمَك » هتأو قلخلاو هل رمألا نأ اوملعيل رابتعالل لمتحملا قلخلا
 كرابت ناك ولف .مالآلا هذه هيلإ لصوي مل "نم ىلع لّضفتم هتأو ٠.7[ :دوه

 نيناجملاو لافطألا ىلإ مالآلا اُ"هلاصيإب ةمكحلا نم اجراخ املاظ .ىلاعتو

 نأ املف "...هنع كلذ عفد نم ىلع لضفتم ريغ ناك اههبشأ امو مئاهبلاو

 ىلع ©ىلاعتو كرابت ،هللا لضف نم الضف تناكف مالآلا تض تاذلا تناك

 .م .«مأ» لصألا يف ()

 دقو .حبق الف ةحلصملا كلذب ديرأ نإ هتأب كلذ ىلع ةرو ةمهاربلا ىلإ لوقلا اذه بسن دقل )٢(

 نال كلذ دحأ حبقتسي الو ءاوتلا برش ىلع هركي يذلا ناسنإلاب كلذل يسدقملا لقم

 ١٠٩/١. خيراتلاو ءدبلا :يسدقملا رظنا كلذ يضتقت ةحلصملا

 .«نممع» لصالا يف )٣(
 .«هلاصإب» لصألا يف )٤(

 .م .لصألا يف ةحضاو ريغ ةلمج )٥(



 هيم 77 ةنوزخملا نلا باك

 نم كرت ام لعفل ملاظ ريغ هتأو ةمكحو هنم الدع هيلامل هسبح راصف .هقلخ

 نيناجملاو مئاهبلا ىلإ راضملا عيمجو عاجوألاو مالكلا لاصيإ نم تاذلل
 تاذللا عف نكي مل تاذللا كزَت لعف هل نكي مل ولو .ناويحلا نم كلذ ريغو

 لعف بوجو نالطب حص املف .هيلع ةبجاو تاذلا تناكو اتم الو الضف هل

 مالآلا نم اهدض نأو هلؤَط نم لؤطو هلضف نم لضف اهتأ حص هيلع تاللا

 قلخلا اذه "!ربعأ ال مل :لاق نإف .ملاظ ريغ كلذ هلعفب هتأو هلدع نم لدع

 ىلع ازداق ناك ذإ مئاهبلاو نيناجملاو لافطألا ىلإ مالآلا (اذك) 6”هلاصيإ ريغب

 الو ‘كلذ يف لوقن انإف ؟'"مئاهبلاو لافطألا ىلإ ملألا لاصيإ ريغب مهرتعي ام

 مئاهبلاو لافطألا ىلإ ملألا لاصيإ ريغب قلخلا ريبعت ىلع هتإ :هللاب الإ ةف

 لعفي نأ هل /٥٩/ ناك ةمكح اميمج اناك نأ امملف .ةمكح اعيمج امهو .ردا

 امهنم دحاو ناك ولو .رخآلا نم هب ىلوأب دحاو سيل هتأل هلعفي الأ هلو كلذ

 فوصوم ريغ ىلاعت وهو .صقن هب ىلوأ ناك ام هكرتب ناك رخآلا نم هب ىلوأ

 حص اذه لطب املف .روهقملا ليلذلا قلخلا تافص نم صقلا نأل صقنلاب

 م ةمكح اعيمج اناك اذإ[و] .اهلاصيإ نم هب ىلوأ مالآلا عفر نوكيال هنأ
 .اهألي ملو اهملآ اذإ ةمكحلا نم اجراخ الو صوقنم الو ملاظ ريغ هتأ خص

 ديبعلا بيذعت يف ۔٦
 سيل :هل ليق ؟هديبعب ام كلذ لعف نم اميكح نوكي لهف :لاق نإف

 هجولاو .'كلذ نع يهنم هنإف امهدحأ امأ .هوجول هديبعب انم لعف نم ميكحب

 .ةربع مهل لعج يآ :ربعأ (ا)
 .«ةلاصإ» لصألا ىف ()

 .م .ةقيقد ريغ ةغابص (٣)

 .م . «جراخللو» لصالا يف (٤)

 :ةي لاق .اهيذؤي نم دعوتتو تاناويحلا بيذعت نع ىهنت ةريثك صوصن تءاج دقل )٥(

 ۔ شاشخ نم لكات اهتلسرأ يه الو اهتمعطأ يه الف اهتطبر ةره يف راتلا ةأرما تلخد»
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 هنأو ءاشي ام هقلخ يف لعفيف اهل قلاخلا وه الو هدبع سفن كلمي ال هتأ يناملا

 هئارشو هعيب نم ءاشي ام هكلم ام يف لعفيف هءارشو هعيتو هتمدخ كلمي

 ءاشي ام هب لعفي تاهجلا عيمج نم كولمم هلل وهو .كلذ هبشأ امو هتمدخو

 لعف سيلف .ههفسو هتخصو هتومو هتايحو هئانفو هئاقبو هثدح نم دارأ امو

 لاصيإ انل سيل نحنف .رخآلا نم ةمكحلاب ىلوأ هوجولا لك نم وه دحاو

 انديبعب هلعفن نأ انم كلذ حبق :رخآ هجوو .كلذب رمؤن نأ الإ اندبع ىلإ مالآلا

 مكحلا ناك نأ املف .تاهوركملاو مالآلا دوجو يف انمكح انديبع مكح نأل

 هب عجر نإ ارمأ انتقلخ لثم يف وه نم ىلإ لصون نأ انلوقع يف حق ادحاو
 هذه نم جراخ ،ىلاعتو كرابت هللاو .انديبع لان ام ههوركم نم انلان انيلع

 كلام ىلاعتو كرابت هتأل انديبعب اهانلعف نحن نإ انم حْبقَت يتلا تافصلا

 .دحأ مهاتإ هكلمي الو دحأ كيلمتب مهكلمي سيلو تاهجلا عيمج نم هديبعل
 نم هلعفي ام هب حبقيف هقلخل ريظنب سيلو .هناطلسو هكلم يف هل اهلك ءايشألاو

 يف لخدي الو ءيش هيذؤي الو ملأ هلخادي ال ،ىلاعتو كرابت ،هنأل مالآلا

 .اريبك اولع كلذ نع انبر ىلاعت .هوركم

 ةمحزلا ىنعم يف ۔ ٧

 .معن :هل ليق ؟نيمحازلا محرأ وه سيلأ دبعت يذلا نع ينربخأ :لاق نإف

 هأب هملع عم هيهنو هرمأب هالتبا نمب نيمحازلا محرأ نوكي فيكف :لاق نإف
 انقلخي الأ )...و انل هتمحر نم نوكي الهو ؟هتبوقع بجوتسيو هرمأ فلاخي
 الهف [ءايحأ] انلعج اذإو ؟ائاومأ انلعج الهف انقلخ اذإو ؟ام كلذ ملع اذإ

 مح۔٣٩ قاقر يد - ٣٠ دهز هج _ ٦٥ ةبوت م ١٦ قلخلا ءدب خ) .«تتام ىتح ضرألا -=

 ناسنإلا بيذعت نوكي نأ ىلوأ باب نمف امارح ناويحلا بيذعت ناك نإو ١٦/٢(.

 .ناويحلا نم انأش عفرأ هتأل اروظحم

 .م .«هلدع» حجرن .لصألا يف صقن )١(
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 هيم

 انأب املاع ناك ذإ فيلكتلا لمتحي ال نم ىنعم يف وأ ""[اتاويح انلعج]

 ؟فيلكتلا انع لازأ الهف الوقع انل لعج اذإو ؟هتبوقع بجوتسنو هرمأ فلاخن

 انلعجي مل اذإو ؟انايإ هفيلكت دعب ابارت انلعج الهف انع فيلكتلا لزي مل اذإو
 باوتلا لز مل اذإو ؟باقع الو باوث الو باسح الب انكرت الهف ابارت

 اننكسي مل اذإو .انمو هنم ةمحر نانجلا اننكسأ الهف انع باقعلاو باسحلاو

 انركذ اميم ائيش لعفي مل اذإف ؟اننسحم باثأو انئيسم نع افع الهف نانجلا

 نيمحازلا محرأ وه :هل ليقف ؟انفصو ام عم نيمحازلا محرأ نوكي فيكف

 وهو .هب رفك نمو هتيصعم لهأو هئادعأب ميحرب سيلو "هتعاط لهأو هئايلوأب

 يف غئييئي ناك ذإ محري نمتم امهريغو مألاو بألا نم هريغ نم محرأ اضيأ
 قلخلا نم امهريغو مألاو بألاو .ةنجلا لِخذُيو قززلا يف عسويو لجألا

 انفصو ام نود '"اومحر نإ مهتمحرو .هنوقيطي الو اذه نولعفي ال محري نمتم

 امأو .'"[نيمحازلا] محرأ ناك انفصو ام ميكحلا هتمحر نم ناك املف ./٠٦ا

 :انلق ؟هتبوقع بجوتسنو هيصعن اتأ ملع ذإ انل هقلخ كرتب انمحر الهف :كلوق

 مل اذإ هتأل ىنعم ةمحزلل نكي مل اقلخ قلخي ول هنأل فلخ مالكلا نم !ذه

 كلذكو )١[ميكحب] سيل نم هتمحرل ىنعم الو '})[ميحرب] سيل وهف هقلخي

 .اتاوم هلعج نم هتمحرل ىنعم ال

 .م .«...نم ىنعم يف وأ الهف اناويح انلعج» لصألا يف )١(

 مه لاو ةركلا كوور رشني برلل اهبتكت نم لك تعسو ىتممحَتَو » :ىلاعت لاق ()
 َوهياَدَع ًةأَو ٥ غيمتلآ روُقَمْلآ انأ قأ ئياكع يت » :اضيأ لاقو [٦ه٦ :فارعألا 4 توتمي اتاتب
 ةمحلاو صاخ باذعلا نأ ىلإ رامع وبأ راشأ كلذلو ٤٨. ٤٩[ :تارجحلا « ميللا ُثاَدَمْلا

 ٤٤٠. :تالاهجلا حرش هباتك رظنا .ةماع

 .م .«اومحري» ققحملا تبثأو .«نومحري» لصألا يف )٢(

 .[نيمحازلا] ةملك انفضأ )٤(

 .[ميحرب] ةملك انفضأ )٥(

 .[ميكحب ] ةملك انفضأ )٦(



 ٠. ء ١ اثل .
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 ذإ فيلكتلا لمتحي ال نم ىنعم يف وأ الافطأ انلعج الهف :كلوق امأو
 كلذكو .ةمكح هنم ناك كلذ لعف ول ،ىلاعتو كرابت ،هتإ :انلق ؟اناويح انلعج

 الو لعفي مل ام كرتب ةمكحلا نم جرخي ال هتأل ةمكح هنم [ناك] كرت [نإ]

 ال ميكح وهف .رخآلا نم ةمكحلاب ىلوأ امهنم دحاو سيل اممم لعف ام لعفب

 مهمزلأ امتإو .كرت ام كرتب هلضف نم صقتني الو لعف امب هلضف دادزي

 .هتيصعم لهأ ةبوقعو هتعاط لهأ باوث نم دارأ امل فيلكتلا

 ملع امب مهرمأ اقلخ قلخ نم نيمحازلا محرأ نوكي فيكف :كلوق امأو
 ف الو ؤكلذ يف لوقن اتف ؟دبألا ةبوقع نوبجوتسي مهتأو هنولعفي ال مهتأ

 الو دبألا ةبوقع بجوتسيو هب رفكي هتأ ملع نم قلخي مل كنو هللا نإ :هللاب الإ
 هب بجوتسي امم همصعي نأ هب ةمحرلا نأ كلذو .هل هنم ةمحر هاهن الو هرمأ

 ةمحلا ناك نمف .فيلكتلا لمتحي ال نم ىنعم يف وأ الفط هقلخي وأ هتبوقع

 .")هنم هل ةمحر كلذ سيلف هب كلذ لعفي مل اذإو (اذك) هجو هل

 يذَلا هدبعب ميحر ريغ وهو نيمحازلا محرأ هتأ هفصي فيكف :لاق نإف

 محرأ هأب هفصأ مل يتإ :هل ليق ؟هتبوقع بجوتسيو هب رفكي هنأ ملع
 نإف .هتعاط لهأو هئايلوأب نيمحازلا محرأ هتإ تلق امتإو .هئادعأب نيمحازلا

 ليق ؟ميحر ريغ هقلخ ا‘»ضحعبب وهو "ةمحرلا ةفص هل تقلطأ فيكف :لاق

 "اوهف هتيبوبر ركنأو هقح دحج نم امأو .هئايلوأب «ميحر» هل تقلطأ امتإ :هل

 ميحر وه [لب] هب هلعف لعفل ميحر ةفص بجوتسي مل هتأ عم هب ميحر ريغ

 .ىلاعت هنم هل ةمحر الف هوجولا هذه نم ههجو يف نكي مل نمف (١)

 .«هدبعل» لصألا يف )٢(

 .م .«ميحرتلا» لصألا يف )٣(
 .«ضعب نم» لصألا يف )٤(

 .«وهو» لصالا يف )٥(
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 +زنم

 دعب ابارت مهلعج الهف :كلوق اقأو .هقلخ هب محر لعفب ال هتاذبو هتاذل

 هباوث ةفئاط مهنم بجوتسا نأ دعب ابارت مهلعجي نأ هل زجي مل هتإف ؟فيلكتلا

 هودعو هلو نيب قرفم ريغ ناك ""كلذ لعف نإ هتأل] هباقع ىرخأ ةفئاطو

 .هتيصعم ىلع هءادعأ بقاعي ملو هتعاط ىلع ءءايلوأ بِثُي مل اذإ "١[كلذكو]

 .[هودعو هلو نيب قرفي ال نم اميكح نوكي نأ زوجي الو

 .انارت فيلكتلا دعب مهلعجي مل ذإ اعيمج نانجلا مهنكسأ وه :كلوق امأو

 لحأ دقف اعيمج نانجلا مهلخدأ نإ هنت :هللاب الإ ةوق الو كلذ يف لوقن انإف

 نأ زجي مل املو .ئلولاو ودعلا نيب قيرفتلا كرت كلذو .لولا لحم ودعلا

 يف مهعمجي نأ لاحتسا انفصو يتلا ةّلعلاب ئلولاو ودعلا نيب ميكحلا يواسي

 .اعيمج ةنجلا

 نع "افعو نسحملا باثأ الهف اعيمج ةنجلا مهلخدي مل ذإ :كلوق امأو

 .يلولا بيثي الأ زاجل رفاكلا بقاعي الأ "زاج ول هتإ :انلق ؟رفاكلا ءيسملا

 .قدعلا رفاكلا باقع كزَت زجي مل يلولا باوث كزَت زجي مل املف

 لضفتلاو لدعلا ىف ۔- ٨

 عفانملاو راضملا نم دحاو باوج هعمجي امم هلاؤس هب رثك ام امأو

 هناعأ نمل نوعلاو توملاو ةايحلاو رقفلاو ىنغلاو ضارمألاو ةحصلاو

 الف ؟هلضف وأ هلدع رخآلا نم هب ىلوأ ءىش /٦١/ يأف هلذخ نمل نالذخلاو

 هدابع ىلع لضفت نإ هلعف ام لكف .رخآلا نم هب ىلوأ اذه نم ءيش يف لاقي

 .بيكرتلا ميقتسيل «مهف» لصألا نم انفذح )١(

 .بيكرتلا ميقتسيل «كلذكو» ةملك انفضأ ()

 .م .«وفعي» لصالا يف )٣(

 .«زوجي ال» لصالا يف )٤(



 ذاثلا ءزجلا ٠
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 يناثلا ءزجل

. . 

 كلذف .لاضفألا بسحب لدع ‘")[وهف هب] لضفتي مل نإو 6[لضف وهف ] "هب

 لّضفتم وهف .هريغ نم ةمكحلاب ىلوأ اذه نم عيش نوكي الف .هنم ةمكح

 هلع لضفتي نأ كرت نمو .'”تارضملا عفدو تاهوركملا عفرب هدابع ىلع

 ناكل تاهوركملا عفر هكرتب امملاظ ناك ولو .لاضفألا كرت يف هل ملاظب سيلف

 ناك هلضف نم الضف كلذ عفر ناك نأ املو .كلذ عفر ول نأ )لّضفتم ريغ

 .هلدع نم الدع كلذ لعف

 الو ‘كلذ يف لوقن انإف ؟هب رفكلاو هنايصعو همتش دارأ له :لاق نإف

 مل متشيو ىصع نأ دري مل ‘}ولو .ناك الإ ارمأ ديري ال هتإ :هللاب الإ ةق

 قيرط نم متشي نآ دري ملف .ىلاعتو كرابت رهاق بلاغ هتأل متشي ملو صع

 متّسلل ضرعتي لجرلاك هل ضرعتلا قيرط نم ال مهب رمألاو متشلل بلطلا
 اذه تدرأ تنأ لاقيو لجزلا متشي دق .قلخلا يف دوجوم كلذف .متشيف

 مل كت هللاو .هلعفت نآ كل نكي مل ام تلعف ذإ متشلل تضرعت :يأ متلا

 متش دارأ نكلو .هتمشل اًضزعتم نوكيف [هلعفي نأ] هل سيل العف لعفي
 .ةعاط ال هنيع يف ةيصعم هل نيحداملا حدم فالخ نوكي نأ هل نيمتاشلا

 هيذؤي متشلا ناك نم :انلق ؟همتش دارأ نم اميكح نوكي فيك :لاق نإف

 رهف هملؤي الو هيذؤي ال متشلا ناك نم اقأو .هدارأ نإ ميكحب سيلف هملؤيو

 .«هنم» لصألا يف )١(
 .«لضف وهف» انفضأ )٢(

 .«لدع» ةملك لبق واو فرح لصألا يفو «وهف» انفضأ )٣(

 .«تارورتلا» لصألا يف )٤(

 .«الّضفتم» لصألا يف (٥)

 .«ول» انفضأ )٦(

 .«قيرط نم ال» لبق عقاولا «واولا» فرح لصألا نم انفذح )١(

 .«هلعفي نأ» انفضأ )٨(
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 هوج" .

 'همتش عنم ىلع ردق نم اميكح نوكي فيكف :لاق نإف .هدارأ نإو ميكح

 ،ىلاعتو كرابت ٧هللا نإ :هل ليق ؟هتيصعمو همتش نم عنمي ملو هتيصعمو

 هتَيلْخَتب ةمكحلا نم جرخي !مل متشي الو ىصع الأ ىلع ارداق ناك نإو

 هعنم ىلع رداق وهو هملؤيو هيذؤي ال متشلا ناك ذإ همتشو هتيصعمو مهاتإ

 هتيلختو كلذل هتدارإب هنإف .نكي مل نوكي الأ ءاش ولو .")هعنمي ملو

 هتأ ملعي نم قلخي نم اميكح نوكي فيكف :لاق نإف .ةمكحلا نم مجراخ

 نم ةيصعمو هعفنت ال هعيطي نم ةعاط تناك نم :هل ليق ؟هعيطي الو هيصعي

 اًضيأو .هعيطي الو هيصعيس هتأ ملع نم قلخ نإو ميكح وهف هرضت ال هاصع

 وهف .هنايصع ىلع هذخاؤي نأ ىلع رداق وهف هيصعيس هتأ ملع نم قلخ نإ

 .')هيصعيس هتأ ملعي وهو هقلخ نإو ميكح

 .م .«همتشب عنملا ىلع» لصألا يف )١(

 .«ملف» لصألا يف )٢(

 .م .«عنمي مل هنم عنملا» لصالا يف )٢(

 .«جراخ كلذو» لصألا يف )٤(

 ؟نيم لعفي امع لي ال» :ىلاعت هلوق ىلإ ةعجار اهضرع يتلا ةلأسملا هذه لك (ه)
 م رم م 2 م م

 ٠٠٧[. :دوه] ؟يب مل لاَمَك كبر نإ » هلوقو ] :ءايبنألا]
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٥ : 

  

 فيلكتلا نم ضرغلا يف ١

 هدابع هللا ىلتبا دق .دحاو ىنعم هلك كلذ ةنتفلاو صيحمتلاو ءالتبالاو

 ءايشألا ملعي نمم صيحمتلا زاج فيكف :لاق نإف .اهب مهصخمو ضئارفلاب

 يف باوجلا ؟هيصعي نمو هعيطي نمو اهنع نوكي امو هيلإ ريصي ام ملعيو
 مهل هنم ادابعتسا يهاونلاو رماوألاب مهالتباو هدابع صخم هللا نأ :كلذ
 امب ملاع وه لب .نكي مل ملع »ةدافتسال ال يصاعلا بقاعيو عئاطلا بيثيل
 قلاخلا صيحمت هجو :ليق دقو .نوكي ال هتأ نوكي ال امبو نوكي امبو ناك

 نئاخلاو عاجشلا نم /٦٢/ نابجلاو صلخملا نم قفانملا ملعيل قولخملل

 ضئارفلاب مهلتبي مل ولف .مهريغ نم ءالؤه ملع ام كلذ ال ولف .يفوملا نم
 نم قداصلا الو يفوملا نم قفانملا شاتلا ملع ام اهب مهصخمي ملو

 امف :لاق نإف ."عاجشلا نم نابجلا الو ىئارمملا نم صلخملا الو بذاكلا

 هللا نأ :كلذ يف باوجلا ؟هعيطي الو هيصعي هتأ ملعي نمل هيهنو هرمأ هجو

 هتعاطب هقلخل ادابعتسا فيلكتلا هيف همزلي حيحص لقع هل نم عيمج رمأ

 مهرمأي نأ الإ ةمكحلا نم نكي مل نإو يصاعلا بقاعيو عئاطلا بيثي

 الو .هتيبوبرل ناعذإلاو هب رارقإلاو هتفرعمل نيلمتحم اوناك ذإ مهاهنيو

 .«نكي مل ملع ليصحتل» دصقي هلعل )١(
 ؛يزكنا نملو اوفص تيز ةل َنَمَتْعََلت» :ىلاعت هلوق ريسفت يف يبطرقلا ركذ ()

 أ وأ مهناميإ يف اوقدص نيذلا سانلا هللا نيريل ةيآلا ىنعم أ اهنم اڵلاوقأ ٣[ :توبكنعلا]

 مهحضفي يأ نيبذاكلاو نيقداصلا ءالؤه سانلا نملعيلف هريدقت فوذحم لقألا لوعفملا

 :يبطرقلا :رظنا ةرخآلاو ايندلا يف كلذو رلا يف كتثلوأو ريخلا يف ءالؤه مهرهشيو

 ٣٦٢٥/١٣‘ ٣٢٦. نآرقلا ماكحأل عماجلا
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 هيلع ءارتفالاو هدوحجو هتميتش نع مهاهني "ال نيلمهم مهكرتي نأ زوجي
 نوكي الو .هتيبوبرل دوحجلاو هيلع ةيرفلاو همتشل هنم ةحابإ كلذ يف نأل
 .هب رمأيو هيلإ وعدي نأ زاجل هحيبي نأ زاج ولو .همتش حيبي نم اميكح
 نم نوكي الو .هحيبي نأ اضيأ لطب هيلإ ءاعتلاو همتشب رمألا لطب املف

 اذإ هل عاطقنا ال امئاد اباذع هيلع بجويو همرحيو هنع ىهني نآ الإ ةمكحلا
 .باوصلاو ةمكحلا الإ هيلإ بسني ال اميكح ناك

 نأ زاجل هتيبوبرل ناعذإلاو هب رارقإلاو هتفرعمب رمأي الأ زاج ول اضيأو

 جورخ نم هيف امل اذه لطب املف .اباقع اهيلع بجويو اهنع ىهنيو اهمرحي
 ازومأم الإ هتفرعمب المحتم نوكي ال نأ خص ثبعلاو '"[داسفلا] ىلإ ةمكحلا

 حيحص قاع نوكي نأ زاج ول اضيأو .اهيلع ابذعمو اهكرت نع ايهنم اهب
 املف .ايهنم ازومأم لقاع زيغ نوكي نأ اضيأ زاجل يهنم الو رومأم ريغ لقعلا
 .يهنم الو رومأم يغ لقاع نوكي نأ اضيأ لطب لقاع ريغل يهنلاو رمألا لطب

 ءالتبالا يف ۔ ٢

 ىلع بجاو ربصلاو .ةمكحو هللا نم لدع ةنتفلاو صيحمتلاو ءالبلاو

 .اهب كشمتلاو ةعاطلا موزلو ضئارفلا نم هب هللا مهالتبا ام عيمج ىلع دابعلا

 موزلو ضئارفلا وهو .هيلع ربصلا بجي ءالب :هجوأ ةثالث ىلع ءالبلا نأ كلذو

 بجي ءالبو .هيلع ربصلا بجي ءالب اذهف .ىصاعملا نع ءاهتنالاو ةعاظلا

 ربصلا بجي ءالبو .بجاو اهعيمج نع ربصلاف .'!تامرحملا وهو .هنع ربصلا

 لاومألا باهذو ماقسألاو ضارمألا نم هب هللا '!مهولبي ام وهو .هلوزن دنع

 .«ملف» لصألا يف ()

 .م .حيجرت هانتبثأ امو .لصألا يف صقن )٢(

 .م .«مراحملا» لصألا يف )٢(

 .م .«مهيلبي» لصألا يف (؛٤)



 يناثل ١ ءزجلا ص ٤ ٧ ٤

 ٠ :نح

 نم هيف سيل امم مهيلع هلدع نم هدابعب هللا هلعفي امم كلذ هبشأ امو بابحألاو

 . '١هلوزن دنع ربصلا بجي هلك كلذف .لضف الو

 ركشلا بوجو يف ٣
 مهالتبا ام ىلعو مهيلع هب هللا معنأ ام ىلع دابعلا ىلع بجاو ركشلاو

 ءاخر يفو ةش يف لاح َلك ىلعو لاح لك يف مزال "مهنم ركشلاو .'"[هب]
 الف .هنم لدع "هب هالتبا نمل هءالبو هلضف نأ كلذو .ءارضلا وأ ءارشلا يفو

 هدمح بجي لدعلل لعافلاف .رخآلا نم لدعلاب ىلوأ امهنم دحاو نوكي
 ,م

 خولبيل» ناميلس حلاصلا هديع نع هللا ىكح دقو . هلضفو هلدع ىلع هركشو

 ذأ كلذو .‘»رفكلاو ركشلا نيب ةلزنم ال[و] .[٤..لمتل) « رْنكأ مأزُكمَأَع
 .لاح لك ىلعو لاح َلك يف مزال ضئارفلا ءادأو .ضئارفلا ءادأ ركشلا

 و ۔م م

 ييبشأرتبو تَرَمَشلأَو ريشنألاو لوملا نت صقتَو عوجلاو يولت نم نكب مكتولبتلو» :ىلاعت لاق ()

 لنت ىح مكتولبَو» :لاقو [١ه٦ .هه :ةرقبلا) دوعت هنإو هياي آولاق ةبيصم مهتبس ادإ يلآ ه
 الصف ٢٢٢( ۔ )٣٠٩/١٧ ليلا حرش يف شيفطا دقع دقو .[١٣:دتحم] 4 َييَصلأو ركنم دهجملا

 شلاو نآرقلا نم ةريثك صوصنب همعطو هكرات مكحو همكحو ربصلا ماسقأ هيف للح الماك

 .ربصلا لضف يف ءامكحلا لاوقأو

 ناسللاب نوكي هتأ نيبو اممعنم هنوكل معنملا ميظعت نع عئبني لعف هتأب ركشلا شێتفطا فرع )٢(

 ٢٧٧/١٧. ليلا حرش :شێفطا :رظنا :اهنم مسق لك رتفو حراوجلاو بلقلاو

 .«هب» انفضأو أطخلا انحلصأف «مهالبأ» لصالا يف (٣)

 .م .«مهل» لصألا يف )٤(
 .م .«هالب» لصالا يف )٥()

 ةريبكلا بحاص نأ نيبف حراشلا اهيلع قلعو ليتلا نتم ىف ةرابعلا سفن ينيمقلا دروأ دقل )٦(

 اهنم ركذن تايآب فنصملا هلاق ام ىلع لدتساو رفاك ريغ ركاش يفوملاو ركاش ريغ رفاك

 ار ى اومگكشأو مكركذ فوكذأق» :هلوقو [٢:ناسنإلا] 4 اوفك اًمَِو ارِكاَس اَمِ» :ىلاعت هلوق

 ٨٧٧. ليلا حرش :شيتفطا رظنا ١٥٢[ :ةرقبلا] 4 نورفكت

 .م .«كلذف» لصألا يف )٧١(
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 هللا ب ا بحلا يق

 يهلإلا بحلا ىنعم يف

 :لاقي .باوملاو حدملا ىلع :نيهجو ىلع جَرْخُت لنت هللا نم تحلاو

 :لاقيو .هءايلوأ حدم :يأ «هءايلوأ تحأ»و هسفن حدم :يآ «هسفن هللا تحأ»

 .اهطخسو اهقمذو هتيصعم هركو /٦٣/ هتعاط تحأ

 كنع يضرو هللا كاڵلوت :هتعاط لمحتو هعاطأ نمل لاقي نأ زئاجو

 لعجو رانلا نم كاجنو كل هللا رفغو باوتلا نسحأب هللا كباثأو هللا كبحأو

 كدشرأو هللا كقّقوو هللا كادهو كناعأو هللا كددسو "اميظع ارجأ هللا نم كل

 هل لاقيو .كءاعد هللا ةر الو عمسو كنم لتقتو كنم َليَقو هللا كدعسأو هللا

 .ربصلاب كبلق ىلع طبرو كءازع هللا نسحأ :هل لاقيو .كايحو هللا كابح :اضيأ

 هيف بعرم ةنس مالسلاو .كايبو هللا كايحو 'كيدعسو كيبل :اضيأ هل لاقيو

 .'"بجاو هدرو

 جورفلاو لاومألاو ءاملا ماكحأ يف ٢

 ىطعأو ريخ هنم سنأو مدنو بات مث ةيدعتلاب الجر لتق نمع [لأس]و

 هنم ةيدلا ذخأو هقتع نمو هلتق نم لوتقملا ءايلوأ ىبأف هسفن نم دوقلا

 .«اميظع ارجأ هللا نم كلعجو» لصألا يف )١(

 .م .«كب دعس» لصألا يف )٢(
 بدأ ٩{ ةمدقم هج ۔ ٥٦ ةمايق إ٥٤ ةمعطأ ت ۔ ٩٢ ناميإ م) .«مكنيب ماللا اوشفأ» :ةت لاق )٢(

 ۔٨۔٨ ناذئتسا 0٢٨ ةيرشأ ٧١، حاكن خ :ماللا ءاشفإ يف رظناو .(اهريغو ١٦٥/١ مح ١

 ٣٦٨/١ مح ۔ ٤ ناذئتسا يد ۔١١ بدأ هج ٥٣ زئانج ن ٣٨ ةروس ريسفت ت ١٣١ بدأ

 ةَيحَي ثيح ادلو » :زيزعلا هباتك يف لوقي ىلاعت هللا نإف ةيحتلا ةر ىلإ ةبسنلاب امأ .اهريغو

 ٨٦[. :ءاستلا] ؛آكوُدُر وآ اهنم َنَسَحَلياتَحَت
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 نم هللا نم همزلي ام لعف نإ :كلذ يف باوجلا .هب وه ام ىلع هوكرتو

 هيلع ىرأ الف هل لحت ال ىتا ءامدلا كفس نم ةبوتلاو فارتعالاو دوقلا

 هسفن مزلأو مدنو بات اذإ سانلا لاومأ ةقرس نم كلذكو .'اذه ىوس
 مل هتأ هنم هللا ملعو ساتلا نويد هنم يضقي الام دجي مل هتأ الإ رارقإلا

 سيلف هيف يذلا مدعلاو رقفلا الإ سانلا لاومأ نم همزلي ام ءادأ نم هعنمي
 فارتعالاو رارقإلا هنم انسنأ نإ نحنو .هللا نيبو هنيب اميف اذه ىوس هيلع

 حالصلا هنم سنأو لاومألا نم همزلي امب رقأو فاصنالا هسفن نم ىطعأو

 ."}هانيلوت نيدلا يف
 :ليق .هلامب سيل هتأ ىلع هلكأو هذخأو هلام فداصف ةقرسلا بلط نمعو

 اقأو .هل سيل ام ذخأ ىف هداقتعاو هيشمو هيعس ىف هل ىغبني ال ام َلَعَق اذه نإ

 فداصن هلام بلط اذإ امأو .هلامل هذخأ نم لعف امب هب هيلع مكحي الف رفكلا

 ام مرغ هيلع اذهف هل سيل ام ذخأ وني ملو هلام هتأ ىلع هلكأو هذخأف هريغ لام

 اقأو .مكحأو ملعأ هللاو .اذه ىوس هيلع ىرأ الو .اهباحصأل لاومألا نم لكأ

 يف اودتش دق[ف] اهب لخدف اهريغ ىلع عقوف هتأرما ديري هشارف لخد نإ

 .ملعأ هللاو .كلذ فراق نم ىلع اوقتضو ةلأسملا هذه

 هتأرماب تسل - اهتآ [ىلع] اهب لخدف هتأرما فداصف امارح بلط نم امأو

 ام سئبو . هلهج هرضي ال الالح فراق اذإ هلعفب كلهي ال هتإ ليق دق ا[فأ]

 ضعب لوق يف هيلع مرحت ةأرملاو .هل زوجي ال يذلا دسافلا ىونلا نم دقتعا

 ءاملعلا تمظع جورفلاو لاومأل او ءاملاو . نورخآ اهيف صخرو ،ملعلا لهأ

 )١( :ةرقبلا] 4 فوُرُعَمَلآي 'عاَيتآَك ةم ديخآ نم هل َفَع َنَمَك » :ىلاعت لاق ١٨٧[.

 هبلع ام هنع هللا لمحتي هل لام ال يذلا رسعملا تأ نيبئاتلا تاقبط باب يف ينالجراولا ركذ )٢(

 رظنا .ةنجلا يف مهل اهرهظي فرغب اهباحصأ هللا ىضريو مهقوقح دابعلا تاعبت نم
 ٦\ ١٠٧/٦٢. جم ناهربلاو ليلذلا :ينالجراولا
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 .كلهو لض هل لحي ال ام امد كفس نم نأ ""[ىلع] اوعمجأو "اهرمأ

 .كلهو َلض لحي ال ائيش اهنم فراق نم لاومألاو جورفلا كلذكو

 نيملسملا لافطأ ةيالو يف ٣

 لاقي له :مهتلوفط لاح يف اوتام اذإ هللا دنع نيملسملا لافطأ نع لأسو

 نأ كلذو .هللا دنع نوملسم مهتأ :كلذ يف باوجلا ؟هللا دنع نوملسم مهتإ

 نورفاكلا كلذكو .هتنج لهأ نم مهتأ هملع يف اوناك نيذلا هللا دنع نيملسملا

 نم مه هللا دنع نيملسملا لافطأو .هران لهأ نم مهتأ هملع يف اوناك هدنع

 يه له :هللا دنع نيملسم اوناك ذإ مهتيالو نع لأس نإف .هدنع هتنج لهأ

 اًضيأ مهنم ةءاربلاو اضيأ مهيف فوقولاو /٦٤/، ديحوتب تسيل ةعاط مأ ديحوت

 أربت نم وأ هللا دنع نيملسملا يف فقو نمك مهيف فقو نم نوكي يهآ[و]

 نوكت ال مهتيالو نأ كلذ يف باوجلا ؟هللا دنع نيملسملا نم أربت نمك مهنم

 ولف .اكرش نوكت ال مهنم ةءاربلاو ءاكرش مهيف فوقولا نوكي الو اديحوت

 نع كلاب اوناد نيذلا ناكل اكرش مهنم ةءاربلا وأ اديحوت مهتيالو تناك

 هابشأو لئاسملا نم رئاظن كلذلو .نيكرشم مهيف فوقولاب اولاقف مهتيالو

 نحن يذلا بهذملا ىلع بات نم نإ لوقن اعيمج هاتإو اتنأ كلذو .اهب ساقي

 ملسم وهف هيلع نحن يذَا نيلاب ءافولا ىلع تامو هب ات يذتاب نادو هيلع

 ئرب نم نوكي الو .هدنع رفاك وأ هللا دنع ملسم هنآ هيف شلا "....هللا دنع

 لهأ كلذكو .هدنع نوملسم مهنأ مهنع هللا ربخأ نيذلا نم ئرب نمك مهنم

 ىلوت نمك مهالوت نم نوكي الو .هللا دنع نورفاك مهف اهيلع اوتام اذإ رئابكلا
 .اذكه فصولا يف هللا دنع نيرفاكلا

 )١( :زبلا بتك ملسم هجرخأ «هضرعو هلامو همد مارح ملسملا ىلع ملسملا لك» ةق لاق ٣٢.

 )٢( .«ىلع» انفضأ

 (٣) .م .صقن ةلمجلا ةيادب يف
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 نيدلا نم عزبتملا مكح يف ۔ ٤

 نم كلذكو .هللاب كرشأ اذكه ذيتن نبتلا نيد نم ئرب نم اًضيأ كلذكو

 :لاق نإو . كرشلا نع هزجحي نم ليوأت هل سيلف هللا نيد نم تنرب :لاق

 يذلا ناك نإو كرشمب سيل قفانم رفاك اذهف هيلع متنأ يذنا مكنيد نم تئرب

 صقني مل ليوأتب ائيش عفد نم ههبشي الو .ةلي هێبن نيدو هللا نيد وه هنم ئرب

 ليزنتلا هجاو نم كلذكو .اصن هللا دنع نم ءاج امك ليزنت ذَر نم هتلمج هب

 نم نيبو هنيب قرف الو .'}”نيبذاكلاب [هل] ايواسمو هللاب ايذكم صوصنم ةر
 بذكلا نع هللا ىلاعت .زجاع وأ لهاج وأ رئاج وأ ملاظ وأ بذاك هتإ لاق

 .اريبك اولع هقلخ تافص عيمج نعو روجلاو ملظلاو

 ةءاربلاو ةيالولا يف ٥

 «ملسم اي» هل لاق نم كلذكو .هنم ًآربت دقف «رفاك اي» :لجرل لاق نمو

 رهف نوملسملا هاكز نمو .حلاص وهف نوحلاصلا هحدم نمو ."هالوت دقف

 .ودع وهف نوملسملا هاداع نم كلذكو .نئلو وهف ءايلوألا هالو نمو .يكز

 ةيالولا بجوي ءاعد لكبو ةيالولاب ملسم هل اعد نمو .ميمذ وهف هوقذ نمو

 .هتيالو تبجو

 يمي ال اؤح رخآلاو ادبع امهدحأ ناك اذإ لافطألا نم تركذ ام اقأو

 مرغ رحلا دلاو ىلع اوبجوأ دق مهتإف دبعلا نم امهنم رحلا ىَرذُي الو امهنيب

 ترل عفديف اعيمج اَمَوَقْي نأ كلذو .هسفن ىلإ اعيمج امهزجيف دبعلا نمث
 ناك نإف .امهنيب ناثراوتُي الو امهثريو هناثريف اعيمج هتميق فصن دبعلا

 ىثنألا مهس فصنو ركذلا مهس فصن امهل ىطعتف ىثنأ رخآلاو اركذ امهدحأ

 .م .«نيبذاكلاب هيواسمو هللاب ابذكم اصوصنم ةزلاب» لصألا يف )١(

 .«هالو»د لصألا يف )٢(
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 اعيمج امهاڵوتيو .[ .ءاسنلا 4 نيمألا َِِح لقم ركذلل » [هتأ] كلذ نامسقيف
 هوبأ رخآلاو اكرشم هوبأ امهدحأ ناك اذإ اقأو .امهذخأ يذلا ىلإ نابسنيو

 مرغلا الإ .دبعلا ةلأسم يف هانركذ ام ىلع هسفن ىلإ دحوملا امهزجيف ادحوم

 .مكحأو ملعأ هللاف /٦٥/ امهتيالو امأو .هيلع بجي ال رحلا نمثل

 دحاو لك نم ناثريف .اعيمج امهيوبأ ناثري امهتإف نيدخحوم اناك اذإ امإو

 ىلوأ نيوبألا نم دحاو نوكي الف .اعيمج نيوبألا ىلإ نابسنيو .امهس امهنم

 الف .اعيمج امهديس نيب امهف نيدبع اناك نإ اًضيأ كلذكف .رخآلا نم امهب

 نينثالا نم رثكأ اوناك اذإ كلذكو .رخآلا نم امهب ىلوأ امهنم دحاو نوكي

 دلاو امهرج رحو نيدبع اناك نإف .نينثالا ةلأسم يف هانرشتفو هانلق ام ىلع

 دحاوب هنوثريو مهثريو "هنوثريف .اعيمج ارارحأ نونوكيف .هسفن ىلإ ركذلا

 اذإ مهنيب ةمرحلاو .نوحكانتيو مهنيب نوثراوتي الو .اعيمج وه مهثريو مهنم
 مهنأل مهنيب نوثراوتي ال مهتلزنمب مهدالوأ كلذكو .ثانإو روكذ مهيف ناك

 .ةبارق مهنيب سيل

 رطخ وأ ىلاعت هللا تافص نم ةفص هيلع تدرو نمع هلق خيشلا تلأس

 دقتعيو هب فصوي ال ام هللا نع ىهني :لاق[ف] ،ةالصلا ىف وهو هلابب كلذ

 .هتالص ديعي :مهضعب لاق .فالتخا هتالص ىفو .هتفصب فصوي هتأ هبلق يف

 ."هيلع ةداعإ ال :مهضعب لاقو

 .«هوثريف» لصألا يف )١(

 ةيبلقلا لاعفألا نم عي امم اههبشأ امو ةلأسملا هذه يف يحاورلا ملسم وبأ لاطأ دقل (؟)

 نإ هت ةيضقلا هذه يف هيار صخلمو اهيف مهنالتخاو ءاملعلا لاوقأ ضرعو ةالصلل ةضقاّلا
 مزل ام يفنب لاحلا يف ةردابملا هيلع تبجو ىناعملا هذه نم ءيشب رطاخ يلصملل رطخ

 درجم ناكو هناسل كرحي مل اذإ اذه .كلذ دعب هيلع ءيش الو هتابثإ مزل ام تابثإو هيفن

 :رظنا .اهعم لاسرتسالا نود اروف اهعفد بجو يتلا ةسوسولا ليبق نم يسفن ثيدح
 ٣٣. ۔ ٢!/٣٠ رهوجلا راثن :يحاوزلا
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 تضقتنا هتءارب وأ دحأ ةيالو هبلق يف دقع اذإ ةءاربلاو ةيالولا اشقأو

 هسفن يف باوجلا ةر اذإ اهنم نكي مل ام هتالص يف "هضرتعي ام اقأو .هتالص

 اج اذإ انركذ ام ريغ اذه يف ليقو .هتالص تضقتنا هسفن يف ادحأ لأس وأ

 .مكحأو ملعأ هللاو ،هناسلب ظفلي ملو دمعب ال وهسب
 ؛بهذم» امأو .هتيصعم هلو هتعاط هلو ةعيرشو ةلمو ةدابعو نيد هلل :لاقيو

 .رفك هل الو هرفك الو كرش هل الو هكرش الو هبهذم الو بهذم هل :لاقي الف

 ىلع هيلإ كلذ نم ءيش ةفاضإ الو «هل» هيف زوجي الف ةعنش هيف ام لك كلذكو
 امو هتمامعو هصيمقو هءاسك هلو ءاسكو لاعن هلو هلاعنو هلعن وحن دارفنالا

 .ظفللا هب رثكيو هركذ لوطي امم اذه هبشي

 نيقفانملا ماكحأ يف ٦

 ةدابع يف مأ هللا ةلم يف وأ ناطيشلا ةلم يف مهأ :نيقفانملا نع لأس نإف

 لا ةلم نم اوجرخ نيقفانملا نإ :قيفوتلا هللابو ،انلق ؟هللا ةدابع يف وأ ناطيشلا

 ةدابعلل دوحجلا ىلع ال .ةنملا ضعبو ةدابعلا ضعب مهكرتب هللا ةدابع نمو

 فيك :لاقف انيلع لاخدإلا دارأ نإف .اهعيمج نم اوجرخ مهتأ ىلع الو ةلملاو

 نيتلملا نيب لهو ؟ناطيشلا ةنم يف اولخدي ملو هللا ةلم نم اوجرخي نأ زوجي

 الو ةلم نيتلملا نيب سيل هتإ :قيفوتلا هللابو ،لوقنف ؟ةدابع نيتدابعلا نيبو ةلم
 اوجرخ اماوقأ مق نإ :لوقن اتكلو .ةعاط نيتعاظطلا نيبو ةدابع نيتدابعلا نيب

 .اهعيمج نم جورخلا الو دوحجلا ىلع ال "![ةدابعلا] ضعب مهكرتب هللا نم

 لهأ عم اوناكو .[ناطيشلا] ةدابعو ناطيشلا ةنم يف اهضعب كرتب اولخدي ملو

 ملو ةدابعلاو ةنملا نم اورقأ هب ام مكح مهيلع ىرج .ماكحألا يف ةلملا

 .هضراعي :لصألا يف )١(

 .م .«اهضعب» لصألا يف )٢(
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 مهتإ :لوقن الو .ةدابعلاو ةلملا لهأ ءامسأ اوبجوتسي مل ذإ اهلهأ نم اونوكي
 ةلم يف مهانلخدأ اذإ انأل ناطيشلا ةدابع يف الو ناطيشلا ةلم يف اولخد

 انأ كلذو .نمزلاب نيكرشم ناطيشلل نيدباع "!اوراص هتدابعو /٦٦/ ناطيشلا

 مهافنو نيكرشملا نم هللا مهافن دقو نيكرشملا دنع هدجن مل ارارقإ مهنم دجن

 او مك مه امم » :نلو لاق امك ءالؤه نم الو ءالؤه نم اوسيلف نينمؤملا نم
 لاو ءالؤنك ليل » :هلوقو ا" ةداجملا 4 ولعي َمُهَر بذكلا لع َبوشِلَتَو منم
 .اكرش :ينعي ١٤[ :بازحالا] ؛اَمَْل ةتفلا اليس ث » :هلوقو ١٤٣[ :ءاسنلا] ه الؤه

 حص اذه لطب املف ؟هيف مهو ،هوتأل كرلا اولئس ولو :لوقي نأ زوجي فيكف
 .ك لاق امك هوتأل كرشلا اولئس ولو .كرشلا نود قافنلا يف مهتأ

 الإ كلذ لاقي الو '"سيلابأ مهل لاقي الو نيطايش مهل لاقي نوقفانملاو
 لاق .مهيلع مهلسرأف نيرفاكلا ىلع نيطايشلا هللا طلس لاقيو .نيكرشملل

 كلذو ¡هء.ميرما 4 اذأ مهت نيرهكلآ لع يجشلا اتنس تأ َرَت لأ » .نو هلل

 دقو .هاركإلاو ربجلاب مهنع مهعنمي مل ذإ ةيلخت لاسرإ طلستلاو لاسرإلا

 كلذ نكلو .مهنم مهل ناك ام ىلع باقعلا مهل دعوأو مهرجزو مهنع مهاهن

 انيلع تطلسو كبلك انيلع تلسرأ :مهلوق وحن ىلع ةيلخت لاسرإ لاسرإلا
 ."هيلإ اعد وأ هنيز وأ كلذب رمأ هتأ ىلع ال كديبع

 مهاعد هنأ كلذ يف ىنعملاو .مهاوغو ناطيشلا مهلضأ :نيرفاكلل لاقيو

 مهلعجو مهلالض قلخ ذإ هللا مهلضأو .هوعاطأو مهرمأو هوباجأف لالضلا ىلإ

 .مهادهل افالخ

 .«اوراصف» لصألا يف )١(

 .م .«سيلاوب» لصألا يف (؟)

 نيب انراقو رفكلاو ناميإلا ىف سانلا فالتخا باب ىف ىناعملا هذه لج اندروأ نأ قبس دقل )٣(

 39 .يفولا تارابعو هترابع
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 نم مهجرخأو مهاده :ىدهلا ىلإ نينمؤملا اعد نمل لاقي كلذكو

 ذإ هيلإ مهادهو ،هوعبتاف هب مهرمأو هوباجأف هيلإ مهاعد ذإ ىدهلا ىلإ لالضلا

 .مهناعأو مهدتسو مهاده قلخ

 مهبولق يف يذلا ضرملاو نيقفانملا بايترا نم هنع تلأس ام اتأو
 ضمت مل هتأل ةعاطلا ىلع ةميزعلا يضم كرتو ةبوتلاب مهصبرت كلذف

 ةبوتلا نولمأي اوناكو .يدامتلا ىلع اومزعي ملو هللا ةعاط ىلع مهتميزع

 ابايتراو مهنم اكش كلذ ناكف .نايصعلاو رفكلا ىلع يدامتلا عم اهنونمتيو

 ىلع نيدامتم كلذ نيب اوناكو ةيصعملا كرتو ةعاظلا يف اودجي مل ذإ

 توملا مهاتأ ىتح اهنم ةبوتلاو اهنم جورخلاو اهكرت نولمأيو نايصعلا

 اننتنآم] عستو مُكَسشنأَرشنَمركتكلَو» :كو هللا لوقل كلذ لك ىلع
 لوقك ٤". .ديدحلا 4 ٌوُرَمَلا هكي مكَيَعَو هللانأ هاج ىح ةزامكلا مكنعو
 يرجلا كرتي مل كلذ نيب ناك اذإ ،هتيرج يف سرفلا تش :اضيأ ةغللا لهأ

 هكرتي ملو هيف دجي ملو عيش يف ذخأ نم كلذكو .'"ههتيرج يف دجي ملو

 .باتراو هلعف يف تش :لاقي نآ زئاج

 هللا الإ هلإ ال ىنعم يف ۔ ٧

 هتبثأو «هلإ ال» هلوق يف هافن له ثهللا الإ هلإ ال :لاق نم لوق نع لاس نإف
 نأ ىفن امنإو هرخآ يف الو همالك لوأ يف هفني مل :هل ليق ؟«للا الإ» هلوق يف

 ٧٦ا :تلق اذإ كتأ امك .هريغ هلإ ال "ادحاو اهلإ هتبثأو .هللا ىوس اهلإ نوكي

 كلذ نإ ءيشلا اذه الإ ةقدص هلك يلام :وأ ،انالف الإ رارحأ مهلك يديبع

 .«متبتراو» ةيآلا نم طقس )١(

 .افيفخ اعلض علض يأ اكش كشي ريعبلا تش (ك ك ش) ةدام يف برعلا ناسل يف ءاج )٢(

 .هدحاو هلإ» لصالا يف )٣(



 ٤٨٢ و ةنوزخملا فحتلا باتك
 +زم

 مل هلام نم ىنثتسا نم كلذكو .هلأ يف الو همالك رخآ يف قتعي مل دبعلا

 نهلك يئاسن تقلط :لاق نم كلذكو .هرخآ يف الو همالك لوأ يف ةقدص نكي

 اهانثتسا يتلا امأو .نينثتسي مل يتاللا هئاسن ىلع هقالط عقو امتإف .ةنالف الإ

 .هرخآ يف الو همالك لوأ يف قالطلا اهيلع عقي مل

 .لسرلاو ءايبنألا عيمج ركنأ دقف ايبن ركنأ نمو .هلهج دقف هللا ركنأ نمو
 .ءايبنألا عيمج ركنأ دقف هراكنإ[ب] كرشي امم قلخلا نم اميش ركنأ نمو

 هللا ركنأ هنإ لاقي ءيش تابثإ وأ هيفن وأ ءيش راكنإب كرشلا غلب نم كلذكف

 ."هلاصخو نيلا عيمج لهجو ،اهلاصخو هللا ةعاط عيمج ركنأو هلهجو

 الو هتفرعم نم الو هللا ةعاط نم ءيش هعم نوكي ال هللاب كرشأ نم لكو

 نم ءيش هعم نوكي الف اديحوت هب رارقإلا ناك ام لك كلذكو .هل دارفإلا

 نأ كلذو هللاب كرشأ هللا ةفصب قلخلا فصو نمو .هب ةفرعملا الو هب رارقإلا

 .ثدحمب سيل ميدق وأ لهجي ال ملاع وأ زجعي ال رداق قولخملا نأ معزي

 .ميظعلا هللاب كرشأ دقف اذه نم ءيشب قولخملا فصو اذإف

 تاذاضتملا عامتجا ءافتنا يف - ٨

 نع اتم ناولألا كرد يف ايح نوكي [له] :رصبلا نع هيخ خيشلا تلأس

 كرد نع اتيم تاوصألا كرد يف ايح نوكي له :عمشلا نعو ؟تاوصألا كرد

 ."اذك يف اتيم اذك ىف ايح دحاو ءىش نوكي ال .كلذ زوجي ال :لاق ؟ناولألا

 لهج نم كلذك اكرشم ىمسي ال هللا ىوس ركنأ نم نأ _ كلذل اقالخ ۔ ةينيسحلا ىري )١(
 .ةلت ادمحم

 كرد نع تيمو ناولألا كرد ىف نح رصبلا نإف هيلع ةردقلاو كاردإلا ةايحلاب ديرأ اذإ )٢(

 نع فلتخت ةيصاخ ةساح لكل لعج هللا نأل ۔ هخيش نع فلؤملا هاور امل افالخ ۔ تاوصألا
 .تاوصألا كرد هتيصاخ نم عمشلاو ناولألا كرد هتيصاخ نم رصبلاف ساوحلا ةيقب صاوخ



 عه ئ
 يناثلا ءزجلا

 يف اوفلتخاو .ارخآ ءيش يف انكاس ءيش يف اكرحتم نوكي ال كلذكو

 .اذك يف انمز اذك يف اًعيطتسم نوكي ال :مهضعب لاق .«عيطتسم»و «نمز»

 ةحراج يف 'ناعمتجت ال ناتيفانتم ناتداضتم ةنامزلاو ةعاطتسالا نأ كلذو

 اذه ىلعو .لعف ىف ناعمتجي الو ةحراج يف ناعمتجي :مهضعب لاقو .ةدحاو

 الهاجو اذكل املاع نوكي هأ امك اذك يف انمزو اذك يف اًعيطتسم نوكي لوقلا

 ال ةفلتخم ءايشأ يف ال دحاو عيش يف لهجلاو ملعلا ةاضت نأ كلذو .اذكل

 ال كلذكو ،هنع اًرجاع ءيش ىلع ارداق الو هب اڵلهاجو ءيشب املاع نوكي

 .هيف اعيطم ءيش يف ايصاع نوكي

 قلخلاو لوهجملاو مولعملا يف '"”مهفالتخاب اذه يف مهفالتخا لصتاو

 نم ةثدحم ةكرحلا ملعي :لوهجملاو مولعملا باحصأ لاقو .قولخملاو

 رأ ةيصعم اهتأ لهجي نم ةقولخم ةثدحم اهتأ ملعيو .ةقولخم اهتأ لهجي

 ءيشلا ملعي اذه ىلعف .لالضو رفك اهتأ لهجي نم ةيصعم اهتأ ملعيو .ةعاط

 ام ةهج نم لهجي الو .لهج ام ةهج نم ملعي الو .ةهج نم لهجيو ةهج نم
 لوهجملا وه ثدحم هتأب مولعملا .دحاو ءيش يف ةريثك مولع ."هذهف .ملع

 وأ ةعاط هتأب لوهجملا وه قولخم ثدحم هتأب مولعملاو .قولخم هتأب

 .بذك وأ قدص هتأ لهجي نم ربخ هتأ ملعي ربخلا اًضيأ كلذكو .ةيصعم

 ةهج نم ةعاطو ةهج نم اذكو ةهج نم "اقدص »دحاو ربخ نوكي ليق دقو

 )١( نيتمالسإلا تالاقم :يرعشألا :رظناو !/٢١.

 .{اعمتجي» لصألا يف )٢(

 .م .«مهفالتخا ىلإ» لصالا يف )٢(

 .«اذهف» لصألا ىف )٤(

 )٥() نيتمالسإلا تالاقم يف نأشلا اذه يف لاوقأ نم يرعشألا هركذ امب نراق ٧٧/٢} ٧٨.

 )٦( .«ادحاو اربخ» لصألا يف

 .«اقداص» لصألا يف )١(



 ٤٨٥ ٩و ةنوزخملا فحتلا باتك
 +زم . س

 قداص "امهدحأ نيلجرل لجرلا لوق وحن ىلع ةهج نم /٦٨/ ةيصعمو

 دحاو قيدصت اذهف .امتقدص :امهل لاقف بذكو قدص نيربخب بذاك رخآلاو

 هقيدصت ةهج نم قدصو .بذاكلا هقيدصت ةهج نم بذك .دحاو مالكو

 ىف كلذكو .بذك قداصلا بيذكتو .بذك بذاكلا قيدصتو .قداصلل

 راصف .ةعاط قداصلل هقيدصتو ةيصعم بذاكلل هقيدصتو ةيصعملاو ةعاقلا

 ناك ام ةهج نم ""اةيصعمو قداصلا قيدصت ناك ام ةهج نم ةعاط مالكلا اذه

 نم لاحم اذهف ابذك ناك ام ةهج نم امدص نوكي نأ امأو .بذاكلا قيدصت

 ءيشلا ""نع ربخ بذكلاو هب وه ام ىلع ءيشلا نع ربخ قدصلا أل لوقلا
 ١قدصلا ض بذكلاو بذكلا دض قدصلا نأ كلذو .هب وه ام فالخ ىلع

 توملاو ،ةنامزلل ض ةعاطتسالاو "ملعلا ذض لهجلاو لهجلا دض ملعلاو

 امك .'هريغب الهج ءيشلاب لهجلا نوكي الو .'ثءاقبلل ض ءانفلاو ةايحلا ض

 .هريغ ةعاطتسا ءيشلا ةعاطتساو هريغ نع ةنامز "ءيشلا ةعاطتسا نوكت ال

 اهقئاقحب ءايشألا ةفرعم حصت الو .هدضب ةفرعم ءيشلاب ةفرعملا نأ كلذو

 كلذكو .هتضل كتفرعم ءيشل كتفرعمو .اهدادضأ ةفرعمب الإ اهيناعمو

 كلذكو .هدضل ككرت وهف ءيشل كلعف اقأو .هتضل كلهج ءيشب كلهج

 ."هدض يف كلوخد ءيشلا نم كجورخ

 .«امهادحإ» لصألا يف )١(

 .م .«ةيصعم ناكو» لصألا يف )٢(

 .«ىلع» لصألا يف ()

 تحت ةلأسملا هذه نم ابناج دروأ دقف !/٧٧ نيتمالسإلا تالاقم :يرعشألا رظناو )٤(

 رظنا قدصلا فيرعت يف فالتخالا ةيضق يفو «لوهجملاو مولعملا يف مهلوق» ناونع

 ٣٣/٢. ١٣٤. م ن

 .«واولاه فرح يف ةدايز لصألا يف )٥(

 .م .ةرقفلا نم ةثالقلا عضاوملا يف «ىلع ةعاطتسالاه لصألا يف )٦(

 )٧( :نيتمالسإلا تالاقم :يرعشألا رظناو ٦٥/٢.

  



 يناثل ا ٤ زجل ١ ص ٦١ ٨ ٤

: 

 ءيش لكف .هئيجمب الإ اًئباث ناك اذإ بهذي الو لوزي ال ام ءيشلا ةضو

 ."هدض وه ىنعملا كلذف ىنعم ءيجمب الإ لوزي مالو اتباث ناك اذإ

 نم عمسي امو ةآرملا يف ىري امو لظلا نم ىري امع لئاس لأس نإ

 ال هنأل "معن :هل ليق ؟ال مأ ناعم يهآ رادجلا دنع حئاص حاص اذإ ىدصلا

 .'"”تاوصألا عمسي الو ناولآلا ىري

 نيب قرفي لهو ؟ال مأ ىنعم وهأ :رحشلا نم ىري امع لئاس لأس نإف

 نأ مهريغ هنع زجعي امو نيهاربلاو تامالعلا نم ءايبنألا هب يتأي ام نيبو

 وهو هنع يهنم ىنعم رحشلا نأ :قيفوتلا هللابو ،كلذ يف باوجلا ؟هب يتأي
 ام امأو .رحشلا لهأ هيعدي ام ةقيقح ىلع وه سيلو .لييخت وهو هلل ةيصعم

 كشلا عسي الو .هب نوتأي ام ةقيقح ىلع حيحص ىنعم وهف ءايبنألا هب يتأي

 مهنم لييخت وأ هب وه ام ةقيقح ىلع هتأ تامالعلاو تايآلا نم هب نوتأي اميف
 .كلهو لض كلذ يف تش نمو .هب وه ام ىلع وه سيلف

 مالكلا ةفص يف ۔٩

 ناك مالكلا هثادحاإب ال .هتاذ يفو هتاذبو هتاذل امَلكَتم هللا لزي مل :لاقيو

 لزألا يف زوجي الو .هنع سرخلا يفن ةلعل املكتم لزي مل لب .املكتم
 .هعم لزي مل مالكلا نأ تابثإ كلذ يف نأل «ملك» الو «ملكتي» الو «ملكت»

 مهضعب هلطبأو .مهضعب هزاجأف .مالكلا هثادحإ دنع «متكتي» يف اوفلتخاو
ّ 

- 

 . ٠( ) وجي ال اذهف «لمعفتي»و «قزرتي»و «قلختي» نزو يف هولعجو

 .«الف» لصالا يف (١)

 )٢( :نيتمالسإلا تالاقم ،يرعشألا رظناو !٦٦٢/٦} ٦٣.

 )٣( نيتمالسإلا تالاقم هباتك رظنا ةآرملا يف يئارلا هاري اميف لاوقأ ةتس يرعشألا دروأ !/٧٢١.

 ن رظنا ةلأسملا يف نيلوق اضيأ يرعشألا دروأ لظلا صخي اميفو و١٠٦/٢.

 )٤( تالاهجلا حرش :رامع وبأ رظناو ٣٦٣ _ ٣٥٦.



 ا ٤٨٧ ةنوزخملا فحتلا باتك
 ةالصلاو ةراهلتلا ماكحأ ىف ۔ ٠

 يف مأ اهلوزن نيح يفأ ةبانجلا نم لسغلا ضرف تقو نع تلأس
 ةبانجلا نم لسغلا ضرف تقو نأ :كلذ يف باوجلا /٩٦/ ؟ةالصلا تقو

 تقو رخآ ىلإ عشتوم وهو هريغ يف الو ةالصلا تقو يف ال اهلوزن نيح

 لسغلا هعييضتب لض ةبانجلا نم لستغي ملو تقولا جرخ اذإف .ةالصلا
 تقو يف '٧)هيلع بجي امتإو .')ةنس وهو .ضرف ءاجنتسالاو .. 7

 قاشنتسالاو ةضمضملا الإ ."ليزنتلا نم وهو ضرف ءوضولاو .ةالصلا

 نيديلا نم تاساجتلا عزنو .")ةنس نينذألا حسمو .ناتنس امهتإف

 هلك اذهف رهاط ناكم يف رهاط دسجو رهاط بوثب ةالصلاو بايلاو

٥1
 

٥1
 

 ام نبح يف كلذ كرت هيلع قيضيو ةالصلا بوجو دنع هيلع 7 ضرف

 كلذكو ."ةالصلا كرت هعسو ام هكرت هعسيو ةالصلا كرت هيلع ويضي

 موقلاو ةالصلل عشوم ضرف لسغلاو ٦[ :ةدئاملا ؟ اوهام ابج مَتكنَو» :ىلاعت لاق )٥(

 ٧٤٦١/١. رهوجلا راثن :ملسم وبأ رظنا .كله فلكملا لستغي ملو اهتقو جرخ نإف

 وه ليقو مهريغو ءابق دجسم لهأ مهزقأو ةيقت لوسلا بظاو دقو ةنسلا قيرطب ضرف وه يأ )٦(
 حدملاو حدم اهيف ةيآلاو ٠٨[ :ةبرتلا) ؟ اورهظي نأ كرتم لاَجي هيف » :ىلاعت هلوقل نآرقلاب ضرف
 ١٣٥. ،ا١/٤٢ رهوجلا راثن :ملسم وبأ رظنا ليلد دري مل ام بوجولا ىلع لد اقلطم ءاج اذإ

 .ءاجنتسالا همزل يذلا فلكملا ىلع يأ )١(

 قفارملا لإ مُكيدنآو مكوج ارئيغاف ةركصلا لإ رشنت ادإ اوثَماء كييتآ اهيأي » :ىلاعت لاق (ه)
 ٦. :ةدئاملال 4 نيبعكلا لإ مككتُجَرأَو مكيسوُري اوخحمأو

 ةتضابإلا لوق وهو ءوضولا يف ةئش امه (أ :لاوقأ ةثالث قاشنتسالاو ةضمضملا مكح يف )٩(

 لهأ نم ةعامج لوق وهو ءوضولا يف ضرف امه (ب .ةفينح وبأو كلامو يعفاشلا هيلعو
 ديبع وبأو روث وبأ هيلعو ضرف قاشنتسالاو ةس ةضمضملا (ج .ىليل يبأ نباو رهاقلا

 ١٧٤. أ١/١٧١ رهوجلا راثن :ملسم وبأ رظنا .رهاظلا لهأ نم ةعامجو

 )١٠( م ن رظنا لاوقأ اضيأ ةلأسملا هذه يف ١٨٦/١.

 اهدوجو يف ةعسوتلاو قييضتلاو ةالصلا ةحص يف طرش ةراهظلا نأ يف ةمألا نيب فالخ ال )١١(

 .كلهي ال ةراهظلا كرات نإف جرخي مل ةالصلا تقو ماد امف ةالصلا تقوب طبترم وه امتإ



 يناثلا ءزجلا ص ٤٨٨
 :ح

 .ةالصلا بوجو دنع هيلع بجاو ضرف "ةلبقلا لابقتساو "هيجوتلا
 تقو ءاج اذإف .ةالصلا تقو ئجي مل ام كلذل لهجلاو كرتلا هعسيو

 لابقتسالا كلذ فرعي نأو ايَلصم ةلبقلا وحن ههجو يلوي نأ همزل ةالصلا

 عيمج ةؤي ملو تقولا جرخ اذإف .هللا ىلإ هلك كلذب ابرقتم مزال ضرف هنأ

 .مثأو ىصع اهانركذ يتلا يناعملا هذه نم همزلي ام

 انأ امو انينح ضرال او تاوامشلا رطف يذل يهجو تهجو يتإ» :يلصملا لوق وه هيجوتلا )١(

 هعضومو «كريغ هلإ الو كدج ىلاعتو كمسا كرابت كدمحبو مهللا كناحبس نيكرشملا نم

 عببزلا وبأ لاق هبو ضرف وه ليق :نالوق همكح يفو ةالصلا يف لوخآلا لبق روهشملا ىلع
 ٣٩١/١ ٣٩٤. رهوجلا راثن :يحاورلا رظنا يحاورلا هحجر يذلا وهو ةئشس وه ليقو

 نمَو » :هركذ َلج هلوقل ةالصلا ةحص طورش نم طرش ةلبقلا لابقتسا نأ ىلع ةمألا تعمجأ )٢(
 7 . س ص إ ج .سس م,٠۔ے س س ورم ےه۔ے۔ رس ے سم ِ

 ٦٥٠[. :ةرقبلا] 4 هرطع مكمموُجؤ اولَوَك زرُشكاع ثنَحَو يا مارحلا د رحسل ا رطش كهجو لوف تجرح ثح



 ٨٩ ٤ . ةنوزخملا فحتلا باتك

  

   
 ۔>_`>ح

 . .۔ .:. ٠ ۔زانا! ۔.ر!۔.مذاا
 ,رز ۔ . ر نرم ا ح اجا ا

 ضارعألاو رهاوجلا يف

 لك ةقيقحو امهنيب امزرفو ضارعألاو رهوجلا نم هنع تلأس ام امأو

 هللابو "لوقنف ؟ضرع الو رهوجب سيل ثدحم نوكي لهو امهنم دحاو
 مَت سيلو .رهوجل ةفص اقإو رهوج اقإ نيهجو ىلع هلك قلخلا نإ :قيفوتلا
 .هانركذ ام ىوس تاثدحملا نم ىنعم

 رهوجلا فيرعت يف ١
 تاهج [هل]و .كلذك الإ نوكي الو دحاو ريغ هنيع يف ناك ام رهوجلاف

 .قوفو تحتو لامشو نيميو فلخو مامأ :تاهج تس نم فني ال تارياغتم
 ةئجلاو رهوجلاو مسجلاو .اهنم مسجلا كفني ال تشلا تاهجلا هذهف

 مسجلا نيعو .مسج رهوج لكو ةروص مسج لك .دحاو مهانعم ةروتلاو

 ةلعل امسج ناكو ادحاو ريغ هسفن يف ناك ام ةروصلاو ةتجلاو رهوجلاو

 )١( قئاقحلا ةلاسر يداربلا 0ا٩/! زجوملا :رامع وبأ :رهوجلا فيرعت ىف رظنا ٢٥ _

 عضولا ةيشاح :يشحملا  0١٢نيتمالسإلا تالاقم :يرعشألا ٢ داشرإلا :ينيوجلا

 ٧ :نيدلا لوصأ يدادغبلا ٢٣، نيتمالسإلا بهذم :يودب  0٧٠٩/١:فطل ديعس يماس

 يدنكلا نم لك تافيرعت ريخألا دروأ دقف ،يمالسإلا يفسلفلا ركفلا يف رهوجلا ةركف

 ءارآب اهنم اضعب نراقو دشر نباو مزح نباو يزارلاو مثيهلا نياو يلازغلاو يبارافلاو

 تافيرعتلا هذهل همو كول نوج لاثمأ ةثيدحلا ةسردملا باحصأ نم برغلا ءاملع

 تمقط ةيمالسإلا ةئيبلل تلقن امل مث ةينانوي ةركف رهوجلا ةركف نأ ىلإ ةراشإلاب
 .ةيمالسإلا راكفألاب

 بهذم فالخ ىلع ةلزتعملاو ةرعاشألا نإف مسجلاو رهوجلا نيب قيرفتلا صخي اميفو
 نييمالسإلا تالاقم :يرعشألا رظنا دحاو امهانعم مسجلاو رهوجلا نإ نيلئاقلا ةيضابإلا

 ٥٢ ٩ داشرإلا :ينيوجلا  0١٧نييمالسإلا بهاذم يودب ١٨١/١. يداربلا نأ اضيأ ظحالملاو

 :قئاقحلا ةلاسر هباتك رظنا لولدملا يف رهوجلاو مسجلا نيب قرفف ةيضابإلا فلاخ ٢٦.
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 يف نوكلا نم كفني الو . فارطأو دودح وهو لوطلاو ضزلاو .فيلأتلا

 .'١ائكاس امإو اگرحتم امإ ناكملا

 ضرعلا فيرعت يف - ٢
 زعتبو رهوجلا يف اًضرعتم ناك ام هانعمو هنيع يف ضَرَعلا امأو

 رورمو "الا نلع ىلع ءاقبلا زاوج مسجلا نيبو هنيب قرفلاو .'""اضرع ناك

 هيلع رمت الو [كلذ] هيلع يرجي ال ْضَرَعلاو دوجوم وهو هيلع لاوحألا
 يتللا ةلاحلا يف مدعيو هثودح لاح الإ هل دوجو الو دوجولا يف لاوحألا

 هيلع يرجي الو ضخغتبم الو دتعتم ريغ هانعمو هنيع يف وهو .'}هثدح يلت

 لوطلاو ضرعلاو يهاونلاو دودحلاب فصوي الو ،ناكملا يف نوكلا

 نم هيلع بترتي امل كلذو - فّؤملل افالخ _ ناكملا ىلإ رهوجلا راقتفا ينيوجلا ىفن دقل )١(

 لوبق ةحصو زيحتلا يهو :ةبجاو تافص :ىلإ رهوجلا تافص مست امك نكامألا لسلست

 ةفص نع هجورخ :ةليحتسم تافص ۔ .هيف رايغألا دوجو يهو :ةزئاج تافص ۔ .ضرعلا
 ٧١٠١ ٧١١. نييمالسإلا بهاذم :يودب :رظنا .هسفن

 رهوجلاب مئاقلا ىنعملا هتأب ينيوجلا فرع دقو ٦٨. نيروغبت ةيشاح :يبعصملا :رظنا )٢(

 .هدوجو ىقبي ال ام وه وأ ...تادارالاو مولعلاو توملاو ةايحلاو حئاورلاو معطلاو ناولألاك

 .ضارعألا ضعب ءاقبب لوقلا مهلوصأ نم نأل ةلزتعملا هيضترت ال ريخألا فيرعتلا اذهو

 ٧١٧٢. ۔١/١١٧ نيِتمالسإلا بهاذم :يودب ١٧. :داشرإلا :ينيوجلا رظنا

 عيبرلا يبأ لوقل اقالخ دحتم ريغ هنكل عيبرلا وبأ ركذ ام لثم ينيوجلا دنع رهوجلا )٣(

 الاحف الاح اددحتم رهوجلا ناك ول :وه هبهذم ىلع ينيوجلا ليلدو .ةلزتعملا نم ماظتلاو

 لبق ايح ناك يذنا ريغ تام يذنا نإف يح تومي الو تيم ايحي الأ ىلإ كلذ ىضفال

 نيتلاح يف صخشلا نوك زوجي نأ اضيأ مزليو .ضارعألا ةلمج يف لوقلا كلذكو ،هتوم

 ةلاحلا يف هللا هدجوي مث قرشملا ىصقأ يف هللا هدجوي نأب برغملاو قرشملاب نيتبقاعتم

 :يودب :رظنا ٦٠[| يماشلا) تارورضلا فالخ كلذ لكو برغملا ىصقأ يف ةيناتلا

 ٧١٠/١، ٧١١. نيتمالسإلا بهاذم

 :يرعشألا ٤٦} 6٥٠ 6٥٥٦ نيلا لوصأ :يدادغبلا 0١٠ تالاهجلا حرش ىلع شاوح رظنا )٤(

 ٣٤٤. :ةينادحولا :تاكرب 0١٨٨/١ ٤٦/٢، 0٤٨ نيِتمالسإلا تالاقم
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 نيينعملا نيذه نم جراخ ثدحم نوكي الو .ءانفلاو ثدحلاب فصويو

 .ضرع الو مسجب سيل

 مسجلا تافص يف ۔ ٣

 نع اهب ناب تافص هل ضرعلاو .ضرعلا نع اهب ناب تافص هل مسجلاو

 ىلوأ امهنم دحاو سيلو .اعيمج اهب '""تافوصوم تافص امهلف .مسجلا

 اعيمج امهف .زجعلاو ةجاحلاو ءانفلاو ثدحلا 'أ[امهيلع يرجي] .رخآلا نم

 دعب دوجولاو باهذلاو ءانفلا امهيلع ىرج /٧٠/ ناجاتحم نازجاع ناثدحم

 .دوجولا دعب مدعلاو مدعلا

 لثم اهب افوصوم الإ نوكي الو اهنم فني ال يتلا مسجلا تافص اتأو

 يح امإ توملاو ةايحلاو 5،ائكاس وأ اك زحتم ال إ نوكي ال نوكشلاو ةكرحلا

 سامتلا [نم]و امهنم مسجلا ولخي الف قارتفالاو عامتجالاو تێم امإو
 افوصوم الإ مسجلا نوكي الو .ماسجألا اهب تدرفنا تافص هذهف .نيابتلا

 لهجلاو ملعلاو ةنامزلاو ةعاطتسالا هيلع يرجت ايح اهنم ناك ام اقأو .اهب

 نع ءايحألا اهب تدرفنا تافص هذهف هركلاو ةدارإلاو ملألاو ذاذلتسالاو

 ضارعألا ثودح ىلع ليللاو» :ضارعألا ثودح ىلع ليلدلا ٢٧. :روتلا صألا :رظنا )١(
 .لاوحألا نم لاح يف اكزحتم ائكاس دجوي نأ لاحمو .لاح يف مسجلا دوجو حص دق هأ

 .نوكلاو ةكرحلا وهو هدوجو ليحتسي يذَلا مسجلا ريغ مسجلا وهو هدوجو حص يذلاف
 يتلا تافصلا ١( .ضارعألا نع ماسجألا اهب تناب يتلا تافصلا :تالاؤتلا :يفولا رظنا )٢(

 .ضرعلاو لوطلاو دادعنالاو ؤزجتلاو نكمتلا ىه يمه ضارعألا نع ماسجألا اهب تناب

 ريغو لاح نم رثكأ ىقبت ال يه ماسجألا نع ضارعألا اهب تناب ىتلا تافصلا ١٤٤. ٢( ص

 ءانفلا يه مسجلاب ضرعلا اهيف كرتشا يتلا تافصلا ( ٥ ص .ةنكمتم ريغو ةئّزجتم

 .٤١ه ص .زجعلاو ةجاحلاو ثدحلاو

 .«نوفوصوم» لصالا يف )٣(

 .ضايب لصألا يف )٤(

 .«مهيلع» لصألا يف )٥(



 يئ اثلا _ زجلا

 دض ةايحلاو \نوكشلا دض ةكرحلاف .تاداضتم تافص يهو .'”تاومألا

 ءيشلا نوكي الف .نيابتلا ةض شامتلاو .قارتفالا ض عامتجالاو ‘توملا

 انم ايح نوكي الو .انكاس وأ اكرحتم الإ نوكي الو .ةلاح يف ائكاس اكرحتم

 نم :نيينعملا دحأ نم ولخي الف .اتم وأ ايح الإ نوكي الو .ةدحاو ةلاح يف

 يف قارتفالاو عامتجالا نم "هل كاكفنا ال كلذكو .توملا نم وأ ةايحلا

 عماجم امإ :ةدحاو لاح يف هقرافي الو ائيش عماجي ال هتأ الإ .ةدحاو ةلاح

 وأ ءيشل قرافم امإ :نيينعملا دحأ نم ولخي الو .هل قرافم وأ ءيشل

 اتإ :هل انيابم ءيشل اًسامم نوكي ال :نيابتلاو سامتلا كلذكو .[هل] عماجم

 هسمو .هريغ ةنيابم نم ائيش شم اذإ ولخي الف .'ُ![هل] نيابم وأ ""هل سامم

 كلذكو .'»هريفغل هتنيابم ريغ ءيشل هتنيابمو .هريغل هشم ريغ ءيشل
 "نع قرتفيو عيش عم عمتجي ')[ءيشلاف] .[هنع] هقارتفاو [هعم] هعامتجا

 ءيشل هتقرافم وأ هريغ عم هعامتجا وه عيش عم هعامتجا ناك ولو .هريغ

 عماج ائيش عماج اذإو هريغ قراف ائيش قراف ادإ ناكل هريغل هتقرافم يه
 هريغ ائيش قرافيو هريغ عماجي ملو ائيش اعماجم '٨اندجو امل[و] .هريغ

 يتلا تافصلا ١( .تاومألا نع ءايحألا اهب تناب ىتلا تافصلا :تالاؤتلا :ىفولا :رظنا )١(

 .ملألاو ذاذلتسالاو لهجلاو ملعلاو ةنامزلاو ةعاطتسالا يه تاومألا نع ءايحألا اهب تناب

 تاذللا ةلاحتساو ةدومجلا يه ءايحألا نع تاومألا اهب تناب يتلا تافصلا (! ١٤٤. ص

 ١٤٤. ص .ةعاطتسالا ةلاحتساو ملألا ةلاحتساو

 .م .«نم فنم ال» لصالا يف (٢)

 .م .«هتامم» ققحملا حججرو .«هتام» لصالا يف (٣)

 .م .«هنيابم» لصألا يف )٤(
 .م .«ءيش نع هتنيب» لصألا يف (٥)

 .م .«هريغ نع هتنويب» لصالا يف )٦()

 .ضايب لصألا يف )٧١(

 .م .«عم» لصالا يف )٨(
 .م .«اندجو نأ امل» لصالا يف )٩(
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 ءىشلا هتقرافم كلذكو ،هريغ عم هعامتجا ريغ ءيش عم هعامتجا نأ حص

 هذهف .نزولاو رايعلا اذه ىلع ةنيابملاو ةسامملا كلذكو ،هريغل هتقرافم ريغ

 ."ماسجأب تسيل ضارعأ يهو ماسجألا تافص

 يهو ."ضارعأب تسيل ماسجأ يهو اهب فصوي تافص اضيأ مسجللو

 ةدوربلاو ةرارحلاو ةرارملاو ةوالحلاو ةنوشخلاو ةحئازلاو معلاو نولا

 امترف .مسجلا تافص [نم] اهضو ةلاقثلاو '"ةفاحتلاو ةبوطرلاو ةسوبيلاو

 هذه نم كفني ال ام لكف .هريغ نوكت امترو .اهب فوصوملا يه هذه نوكت

 .هريغ تسيل فوصوملا يف ةفصلا كلتف اهب ادوجوم الإ نوكي الو تافصلا

 فوصوملا ريغ يف اهضب تافصلا هذه نم فوصوملا فصوي ةفص لكو

 هذهب فوصوملا مسجلا ولخي الف هريغ تناك نإف .مسج وهف هيف ةلاح يهو

 امإ ،نتل امإو نشخ امإو ،دوسأ امإو ضيبأ امإ :نيتفضلا ىدحإ نم تافصلا

 امإو فيفخ امإ سباي اقإو بطر اقإو دراب امإو راح امإو ،م امإو ولح

 نوكتلاو ةكرحلاو ةردقلاو ملعلاك ماسجألاب ةمئاقلا يناعملا يف فالتخالا يرعشألا دروأ ()

 الو تافص يه مكحلا نب ماشه لاقو تافصب تسيلو ضارعأ يه نولئاق لاق :ةايحلاو
 ؛٦/٠٦٥ نيتمالسإلا تالاقم رظنا .ماسجألا نيب عقي رياغتلا نأل اهريغ الو ماسجأ يه لوقن

 ءايشأ اهيمسيو اشضارعأ ماسجألاب ةمئاقلا يناعملا يقسي ناك بالك نب دبع امنيب ٥.

 ٥٧/٦. م ن رظنا تافص اهيمسيو

 موعظلاو ناولألا نإ لاق دقف ورمع نب رارض ىلإ هبسنيو اذهب اهيبش امالك يرعشألا دروأ دقل )٢(
 يه لاعفألا رئاسو نوكلاو تاكرحلاو ماسجألا ضاعبأ يه ةدوربلاو ةرارحلاو حئاورلاو

 تاوصالاو موعظلاو ناولألاو ةكرحلا الإ ضرع ال لاقف ماظنلا طرفأ دقو .ماسجأ ال ضارعأ

 رمتعملا نب رشبو ليذهلا وبأ امنيب .ةفيطل ماسجأ ةسوبيلاو ةدوربلاو ةرارحلاو مالآلاو

 .ماسجأ ريغ ضارعأ تاوصألاو حئاورلاو موعلاو ناولألا نأ نوري مهريغو يفاكسإلاو
 معطلاو ةدوربلاو ةرارحلا ع دقف يدادغبلا امأ ٣٥/٢ ٤٠. نييمالسإلا تالاقم يرعشألا رظنا
 ٣٢٣. :نيذلا لوصأ رظنا .ضارعألا ةلمج نم ةسوبيلاو ةبوطرلاو ةحئارلاو

 .خسانلا نم فيحصت وهو «ةفحتلا» لصألا يف )٢(

 .م .نوكت نأ» لصألا يف ()
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 نم اهريغبو '[اهب] فوصوم مسجلاف .)ةيرهوج تافص هذهف .ليقث

 .هثدحم [ىلع] الو 0ُ)وسجل ا ثدح ىلع ةلاد (ؤ)اعيمج ج ىهو .. '"تايض رعلا

 .ههبشي هثدحم الو هثدحم هبشي ال مسجلا نأ ىلع

 هذه :مهضعب لاق .هتداعإو هئانفو هئاقبو مسجلا ثدح يف /٧١/ اوفلتخاو

 '}لاقو .ضارعألا نم اهريغك ضارعأ يهو هريغ يهو إ مسجلل تافص

 هؤاقبو وه ءيشلا ثدح نأ اومعزو . امسجلا ىوس ءيش مق سيل :مهضعب

 ريغ ثدح ىلع لدي مل «ثدحم)ر» انلق اذإ وهو هتداعإو وه هؤانفو وه

 مل نإ كلذكو 6ىقابلا ريغ ىنعم ىلع لدي مل «ىقاب» انلق اذإ كلذكو ‘ثدحملا

 ريغ ىنعم ىلع لدي مل «داعم» انلق اذإ كلذكو .ينافلا ريغ ىنعم ىلع لدي

 «مودعم»و دوجوملا ريغ ىنعم ىلع لدي مل «؟دوجوم)» انلق اذإ كلذكو .داعملا

 هتتنامسجف . مسجلا ريغ ا ريغ غ ءيش مث سيل «مسج» و أ مودعمل ١ ريغ ىنعم مث سيل

 معطلاك ةاضتلاو فالتخالاب فصوي ام امهلوأ نيمسق ىلإ ضارعألا ينيوجلا مسق دقل )١(

 دوسأ مأ ضيبأ هتآ امإف اعم اهنم نيبرض لمتحي ال رهوجلا نأ نبو نولاو ةحئازلاو

 ٧١٣/١. نيتمالسإلا بهاذم :يودب :رظنا ...اذكهو

 .[اهب] لصألا نم تطقس )٢(

 .تاقلا يأ (٣)

 .«عيمج» لصالا يف )٤(
 )٥( :تالاؤسلا رظنا اهيف ضارعألا لولح وهو ماسجألا قلخ ىلع ليللا يفولا دروأ ٧٢٩.

 ديحوتلا :يديرتاملا :رظناو ١١، 0١٢  0١٥ىلع ةتعمشلاو ةيلقعلا ةلدألا نم ةلمج دروأ دقف

 امو ثداوحلا نم تفنت ال اهتأب رهاوجلا ثودح ىلع عصاألا لدتسا امك ماسجألا ثودح

 ناك اكرحتم ناك امو ةكرحلاب اهفاصتاب كلذ ىلع لدتساو .ثداح وهف ثداح نم فني ال

 :روتلا :مصألا رظنا .اثداح ٢٧. ةلدالا نم ةلمج عم ليلدلا سفن اضيأ ينيوجلا دروأو

 :داشرإلا رظنا ىرخألا ١٨.

 .«لاقف» لصألا يف )٦(

 الو هريغ ًالعف الو هريغ انوكس الو مسجلا ريغ ةكرح ال هلوق مصألا نع يرعشألا ىور )٧(

 ٣٥/٢. نيتمالسإلا تالاقم رظنا .هريغ ةحئار الو امعط الو ائوص الو انول الو اقارتفا
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 هؤانف كلذكو .هريغ ىنعم مث سيلو .هل ةفص هلوطو .هل ةفص هضزَعو .هل ةفص
 .هريغ ىنعم مث سيل كلذ لكو هتداعإو هثدحو .هريغ ىنعم مث سيلو هؤاقبو

 اذإو .ىنعمب سيل همدعو ،هريغ ىنعم مث سيل ءيشلا دوجو نأ ىلع اوعمجأو
 انلق اذإ ىرخأ لاح يف امودعم ىمسيو لاح يف اذوجوم ءيشلا ىمسي ناك

 انلق اذإ هاننتبثأ يذلا نزت .هانيفن «مودعم» انلق اذإو هانتبثأ «دوجوم»

 مدعيو ةلاح يف دجوي ءيششلاف .«مودعم» انلق اذإ هانيفن يذلا ؤوه «دوجوم»
 دعبو هثدح لبق امودعم نوكيو ‘هثودح لبق ادوجوم نوكيو ،ىرخأ يف
 .هئانفو هثدح لاح دعب الإ اداعم الو .هثدح لاح دعب الإ ايناف نوكي الو .هثدح

  

 الاوحأ دجويو ًالاوحأ مدعيو ًألاوحأ ىقبيو ارارم داعيو ارارم ءيشلا ىنفيو

 .هثدح لاح لبق دجوي مل ذإ دعب هثدح ءيشلا قلخ نأ كلذو .ارارم قلخي الو

 ريغ هثدح نأ ''معزيلف هريغ هتداعإو هءانفو هءاقبو هثدح نا معز نم اقأو

 ىنعم ناك ولو .رخآلا ريغ يناعملا هذه نم ىنعم لكو ،هتداعإو هئانفو هئاقب

 نوكيف .ةداعم اهلك تاثدحملا ءايشألا تناكل ادحاو ءاقبلاو ثدحلاو ةداعإلا

 ءىشلا ىمسي نأ لاحتساو لطب املف .اداعم ايناف ايقاب هثدح لاح يف ءىشلا

 : هنع حص ادوجوم 7 ىمسيو اداعم الو ايناف الو ايقاب هثدح لاح يف

 6"ةيراج ءانفلاو دوجولاو ثدحلاف .هتداعإو هئانف ريغو هئاقب ريغ هثدح

 نود ماسجألا امهب تدرفنا ةداعإلاو ءاقبلاو .قلخلا عيمج '}[ىلع]

 م .«نيعلاف» لصألا يف ()

 .«وهو» لصالا يف )٢(

 .«ىداعي» لصالا يف )٣(

 م .«معزي» لصالا يف )٤(

 م .«راج» لصألا يف )٥(

 .[ىلع] ةخستلا نم تطقس )٦(
 .م .«هب» لصالا يف )٧(



. 
 ص

 اثلا ءزجل ا
٦١ ٩ ٤ 

 :ح

 دعب الإ ايناف الو دوجولا لاح دعب الإ ايقاب ءيشلا نوكي الف ."ضارعألا
 .ءانفلا لاحو ثودحلا لاح :نيتلاحلا دعب الإ العم نوكي الو .دوجولا لاح

 نم ءاقبلا هيلع ىرج ام لكو .ءاقبلا هيلع ىرج ةداعإلا هيلع ترج ام لكف
 ءانفلاو ثدحلا هيلع ىرج ام لك سيلو .ةداعإلاو "ءانفلا هيلع ىرج قلخلا

 .ةداعإلاو ءاقبلا هيلع ىرج

 اهئانفو ماسجألا ثدح يف ٤

 نإ ،معن :انلق ؟هئانف ىلع لدي له ءيشلا ثدح نع ينربخأ :لاق نإف

 نأ كلذو .هثدح ىلع لدي هءانف نأ امك هتئانف ىلع ليلد ءيش لك ثدح

 ىلإ دوجولا نم هجورخ ءانفو دوجولا ىلإ مدعلا نم هجورخ هقدح

 نم أل هثدح ىلع دي هؤانفو .هيلع ءانفلا ءارجإ ىلع لدي هئدحو .مدعلا

 هجارخإ ىلع رداق اًضيأ وهف دوجولا ىلإ مدعلا نم هجارخإ ىلع ارداق ناك

 هيلع ءانفلا زاوج ىلع لدي هئاقب ىلع لد امو .مدعلا ىلإ دوجولا نم

 نم هجارخإ ىلع لدي مدعلا ىلإ دوجولا نم هجارخإ نأل هتداعإ ىلعو

 .دوجولا ىلإ مدعلا

 فالعلاك ةلزتعملا ضعب كلذ يف فلاخو .اهؤاقب لاحم ضارعألا نأ ىلع ءاملعلا روهمج ()

 نولاك هؤاقب زوجي ام اهنم :نيمسق ىلإ ضارعألا مسق دقف فالعلا امأ .رمتعملا نبا رشبو

 بهذ دقف رشب امأو .ةدارإلاو ةكرحلاك ىقبي ال ام اهنمو .ةردقلاو ملعلاو ةايحلاو معظلاو

 الإ ىنفي ال نول لك كلذكو ةكرحلا ىلإ هنم جورخلاب الإ ىنفي ال قاب هلك نوكتلا أ ىلإ

 5٥٥٠ ٥١. نيذلا لوصأ :يدادغبلا رظنا .هض ىلإ هنم مسجلا جورخب

 دوجو هل نوكي نأ نم معأ مدعلاو دوجولاب قوبسم ءيش مدع هتأب ءانفلا يبعصملا فرع )٢(

 يف ينافلل رامع يبأ فيرعت رظنا ٧٠. :نيروغبت ةيشاح :يبعصملا رظنا .نكي مل وأ قباس

 هب ىنفيف ينافلا مسجلاب موقي ضرع هتأب ينسالقلا هفرع دقف ةرعاشألا نم امأ ١٤/٢. زجوملا

 قلخي ال نأب نوكي امتإ مسجلا ءانف نأ يرعشألا نيبو هيف ءانفلا ثودح لاح نم ةيناملا يف

 :يدادغبلا رظنا .هئاقب ةلاحتسال هثودح ةلاح نم ىناملا ىف ىنفي امتإف ضرعلا امأو .هيف هللا

 . ٤٦. :نيدلا لوصأ



 ٤٩٧ هوو ةنوزخملا فحتلا باتك
 هزنع ٠

 ؟هثدح لاح يف شاوحلاب كرديو /٧٢/ دهاشي له :مسجلا نع لأس نإف

 شاوحلاب توصلا كردي امك هثدح لاح يف شساوحلاب مسجلا كردي معن :انلق

 الو شساوحلاب دهاشي الف هتداعإو هؤانفو هثدح امأو .'"هثدح ‘”[لاح] ىف

 .'"لئالذلاو رئاظتلاب الإ كلذ ممَلْعُي الو اهب كردي

 ليلدب كردي ام يف ۔ ٥

 هئاقبو ءيشلا ثدح نم ليللاب الإ كَرذُئ ال ام لك نع لأس نإف

 نأ :كلذ يف باوجلا ؟هب وه ام ةقيقح ىلع مهولا ريغو هتداعإو هئانفو

 هكردت نأ زوجي وأ ساوحلا هتكردأ ام ىلع الإ لوقعلا نم عقت ال ماهوألا

 الو يناعملا هذه يرجت ال ريوصتلاو فيلكتلاو ليثمتلا كلذكو .شاوحلا

 هتيفيكو هتروص نم هب وه ام ىلإ لوقعلا لصتو كَرْذي ام ىلع الإ زوجت

 .اهتطاحإو شاوحلا ةدهاشمب الإ ىرذُي الو ليلتلاب 6[الإ] كَرذُي ال امم

 .«لاح» لصألا نم طقس )١(

 .«اهثدح» لصألا يف )٢(
 .ضارعألاو ماسجألا ةيؤر ٤٩/٢ _ ٤٥ تالاقملا يرعشألا )٢(

 نوكتلا ىريو اكزحتم ائيش ىأر اذإ ةكرحلا ىري ناسنإلاو ىرت ماسجألا = ليذهلا وبأ -
 كزحتملاو نكاتلا نيب قيرفتلا نأ ريغ ...ناولألا يف لوقلا كلذكو انكاس ءيشلا ىأر اذإ

 ضيبالاو دوسألا نيب قرفي ال ناسنإلا نأل سملت ال ناولألا امنيب سمللاك اًضيأ نوكي دق
 .سمڵلاب

 .ضارعألا سمل يف هفلاخيو ضارعألاو ماسجألا ةيؤر يف ليذهلا ابأ قفاوي = يئابجلا -

 ماسجأ ناولألاو ناولألا الإ ناسنإلا ىري نأ لاحمو ىرت نأ لاحم ضارعألا = ماظتلا ۔
 . .نول الإ ناسنإلا هاري مسج الو

 وذ وه ام الإ ىري الو ماسجألا الإ يئازلا ىري الو ىرت ال ضارعألا = ناميلس نب دابع ۔

 .اضرع وأ ةكرح وأ ائوكس وأ انول دحأ ىري نأ ركنأو تاهج

 .ضارعأ ناولألاو نول الإ ىري الو ىرت ال ماسجألا = يحلاصلا ۔
 .كردي نأ زوجي الف مسجلا امأو مسجلا ضارعأ كردت = رمتعم ۔

 .«الإ» لصالا نم طقس )٤((



 يناثلا ءزجلا ص ٤٩٨

 -٠

 ٠ ء٥1.2 . ه )١( ع .
 ؟ءيش ىلإ ال هؤانفو ءيس نم ال ءيس ثدح مهوي له :هلوقب دارا نإو

 ةفرعمو كلذ مملِع ٌزئاجف نيهاربلاو لئاللاب هانعمو كلذ ةقيقح ملعي :يأ

 .""ءيش ىلإ ال هئانفو ءيش نم ال هثدح نم هب وه ام ةقيقح

 ضارعألا يه يتلا هيف ةداضتملا ةيضرعلا اهلك مسجلا تافص كلذكو

 الو شاوحلاب كردي الو لتالتلاب الإ كلذ فرعي الو مسجلاب الإ موقت ال

 ينغتسملا شساوحلاب كردلا وهو هيف ةلاحلا مسجلا اهيلع ليلدلاو .اهب دهاشي

 .ليللا نع

 لولدملاو ليلذلا ىنعم يف ٦

 لدُملاو لدتسملاو لالدتسالاو لولدملاو ليلذلا ىنعم ام :لاق نإف

 ءيش ةفرعم ىلإ يدؤي عيش لك ليلذلا نأ :كلذ يف باوجلا ؟'اَلدمملاو

 ءيشلا وهف لولدملا امأو .ساوحلاب كردي ال امم هب وه ام ةقيقح ىلإ لصويو

 اأو .هيلإ هب لصو يذنا ليلدلاب هب وه ام ةقيقح ىلإ لدتسملاب لصو يذنا
 امأف .لولدملا ةفرعم ىلع ليللاب لدتسا اذإ لدتسملا لعف وهف لالدتسالا

 هيلع لَدملاو .اهب الإ كردي ال ام ةفرعم ىلع لئاللاب هيلإ هلدأ يذناف لدملا

 ريغ ليللاو .تالولدملا ىلع اهب لدتسا يتلا لئالتلا هل ثدحأ يذلا وه

 .م .بطاخملا رابتعا ىلع زوجت دقو .«تدرأ» لصألا يف )١(

 مدع نم جارخإلا قلخلل يلصألا ىنعملا ذإ ءيش نم ال نوكي هتإف ءايشألل هللا قلخك كلذو )٢(

 ال ةلئاقلا ةيرظنلا فالخ ىلع مادعإلا وهف ءيش ىلإ ال ءانفلا امأو .ىلاعت هللا ىلإ بسن اذإ

 .ىرخأ ىلإ ةلاح نم لوحتت ءايشألا لك امتإو مدعي ءيش الو ىنفي ءيش

 ؛لدمملا»و .برعلا حالطصالا نونف نم فلس ام يف نيدوهعم ريغ ناديدج ناحالطصا ناذه )٢(

 دجوم» ىنعمب انه وهو .كنعصناتةص «لالا» رصاعملا يناستنلا حالطصالا يف يواسي داكي

 ليلدو آدتسمو دشو اد هللاو» :الئاق ةرقفلا رخآ يف كلذب حرص دقو .هللا يأ «لئالدلا

 لزالا ايقاقتشا .ناسنإلا يأ هتفرعم ىلإ لئالدلا دجوم هلد يذلا وهف «لدملا» امأ .لولدمو

 .م .ارظنيلف .اهنم لوعفم مساف يناتلا اقأ (ل .ل .د) ةدام نم لعاف مسا

 



 ةنوزخملا فحتلا باتك
 1 ٩٩ هو

 _ ٨
 اليلد دحاو ءيش نوكي نأ 7 لالدتسالا ريغو لولدملا ريغو لدتسملا

 اناستكا لدتسملا لعف الإ نوكي الف لالدتسالا امأو .الدمو اًلدتسمو الولدمو
 .ازارطضا الو اعبط نوكي ال ارايتخاو هنم

  

 ذأقاع هللا هقلخ يذلا نإ :قيفوتلا هللابو ،انلق .كلذ انل نيب :لاق نإف

 ناكو .َلدمو لولدم وهو لدتسم وهو ليلد وه "ايهنم ارومأم افلكم احيحص
 .نيع يف اهب ناك يتلا هتافص تامالع نم ناك امب ثدحم هتأ هسفن ىلع اليلد
 هنأ ىلع الولدم راصو .هثدحل ةمالع ناك اذإ هسفنل اليلد راصف .هانعمو

 ناكو .هثدح ىلع هسفنب لدتسا يذلا وه ناك ذإ الدتسم راصو "ثدحم

 ذم وهو لاد هللاو تامالعلا نم هيف لعج امل هثدح ىلع هلا هلد ذإ الَنُش

 .'"لولدمو ليلدو لدتسمو

 ؟ليلد ءانف دعب دَجوُي له ليللاب الإ كردي ال امع ينربخأ : :لاق نإف

 ءانف دعب دجوي ال ليللاب الإ كردي ال ام لك تأ :كلذ يف باوجلا

 يذلا لقعلا وحن هئاقبو هدوجو ىلع لدي ليلد هل ناك ام ل 5

 انأ ')هئايبو كلذ ع حزشو .ىضم امل هظفح هدوجوو /٧٣/ هئاقب ىلع لد

 لقعلا راص هبهاذم نسح لاز املو .هبهاذم نسح ىلع لدي لقعلا اندجو
 ىلإ عجر مث . .هيلع هب لدتسا يذلا ليلذلا بهذف . .حيحص ريغ '١انوفأم

 امل اظفاح هاندجوف .اهلاوزو اهباهذ لبق اهيلع ناك امك بهاذملا نسح

 .«يهنم» لصالا ىف )١(

 .«اثدحم» لصألا ىن (٢)

 (٣) تالاهجلا حرش :رامع وبأ :رظنا ٦٤. فاصنإلاو لدعلا :ينالجراولا ٢٨/١.

 .«هليلد» لصألا نم طقس )٤(

 .«هاتيب» لصالا ىف )٥(

 وهف لقعلا صقان ناك اذإ لجلا نفأ لاقي لقعلا صقان اهانعم انوفأم . «اهوفأم» لصألا ف ١)
 ٤٣٣/٣. ةغللا ةرهمج :ديرد نبا رظنا .نوفأمو نيفأ

  



 يناثلا ءزجلا ص ٠
: 

 زاج ولو .ىضم دق ام هب ظحي ام اثداح القع ناك ولف .ىضمو ناك دق

 هلقع لبق ناك ام عيمج َّمَّقُخَي نأ زاجل ثداح لقعب ناك دق ام ظفحي نأ

 ناك ام ثداحلا هلقعب ظَّقحَي [نأ] لطب املف .ثداحلا هلقعب بهاذلا

 هل اًّمفاح ناك ام ثداحلا هلقعب ظفحي نأ اضيأ لطب بهاذلا هلقع لبق

 .بهاذلا هلقعب

 لوهجملاو مولعملا يف ٧

 نم ءيشلا ملعي ال :مهضعب لاقف لوهجملاو مولعملا يف مهفالتخا امأو

 ءيشلاب املاع دحأ نوكي نأ هدنع لاحمف .هملع نم هلهجي الو هلهجي

 .هلهجي مل ائيش ملع نم .لهجلا ض ملعلا نأل ةدحاو ةلاح يف هب الهاج

 لهجيو ةهج نم ءيشلا ملعي : !مهضعب لاقو .اهملعي مل هلهج "نمو

 لهجيو رارطضاب ملعيو ©رارطضاب لهجيو باستكاب ملعيو ةهج نم
 نم لهجي الو .لهجي ام ةهج نم ملعي الو .تارياغتم تاهج نم باستكاب
 هدنع اذهف ةهج نم الوهجمو ةهج نم امولعم ناك نإ امأو .ملعي ام ةهج

 ةريثك هوجو نم لهجيو .ةريثك مولع دحاولا ءعيششلل نوكيف .دساف ريغ

 نم مولعملاف .ىرخأ ةهج نم الوهجمو ةهج نم امولعم دحاو ءيش نوكيف

 ملعي دق .دساف ريغ يدنع اذهف .َلهُج ام ةهج نم لوهجملا وه ممِلُغ ام ةهج

 هتأ لهجي نم 'أ[ثدحم] هتأ ملعيو .ثدحم هتأ لهجي نم ادوجوم ءيشلا

 .لصالا نم «نأ» طقس )١(

 .«نمف» لصالا يف )٢(

 )٣( نيتمالسإلا تالاقم :يرعشألا عجار ٢!/٧٧} ٧٨.

 )٤( .ةحفصلاو م ن رظنا

 .«دحاو» ءيشلا لصألا يف )٥(

 .«ثدحم» لصألا نم طقس )٦(



 0٠ ةنوزخملا فحتلا باتك
 هنم ١ ا د.. ُ

 .ةيصعم "[وأ] ةعاط هنأ لهجي نم ثدحم هتأ ءيشلا ملعي كلذكو .ضيبأ

 امهدحأ ناينعم مث سيل لوهجملا وه مولعملا نأ لوقلا اذه بحاص معزف

 امولعم'"ادحاو ءيش نوكي نأ لطبأ '"[نم اقأو] .لوهجم رخآلاو مولعم

 ثدحم هنأ لهجيو ادوجوم ءيشلا ملعي نم نأ معزي (٤[هتإف ال وهجمو]

 ملاع ناينعم ناذهف .هدوجول لهجلا ريغ هثدحل لهجلاف .هثدح لهج امتإ

 ةعاط هتأ لهجو ،اثدحم ءيشلا ملع نم كلذكو .رخآلاب "لهاج امهدحأب

 امنإ ةعاط هنأ لهج نمو .هثدح ىلع هلهج عقو امتإ ؤثدحم هتأ لهج نم

 ملاع ةعاط هتأ ملع نمو .هثدحب ملاع ثدحم هتأ ملع نمف .هب رمآلا لهج

 ءيشلا لهجي نأ يدنع لاحمف .هملع يذلا ريغ هلهج يذلاف .هب رمألاب

 .")ةدحاو ةلاح يف هملعيو

 رهاوجلا تافص ىف ۔ ٨

 ام سانلا نم اريثك )...تابلا ىلع ليللا نم هنع لأس يذلا امأو

 نمف .شاوحلاب كردي ام الإ ءىش مث سيل نأ اومعزو .كلذ نم هومتيعتةا

 ةايح مث نإو نكاسلا ريغ انوكس مث نإو كرحتملا ريغ ةكرحلا نإ متلق نيأ
 . '”[عحلا] ريغ

 رهاوجلا تافص نم كلذ ريغو ةنامزلاو ةعاطتسالا نع هلاؤس كلذكو

 .«وأ» لصألا نم طقس )١(

 .ضايب لصألا يف ()
 .«دحاو» لصألا يف ()

 .لصألا نم ةرابعلا هذه طوقس رهاظلا )٤(

 .«الهاج» لصألا يف )٥()

 )٦( نيتمالسإلا تالاقم :يرعشألا :ةلأسملا هذه يف لاوقألا فالتخا رظنا ٢!/٧٧، ٧٨.

 )١( .ضايب لصألا يف
 .ضايب لصالا يف )٨(



 < يناثلا ءزجل .يمكح" ذاٹلا ءزجلا ٠

 ةكرحلا نإ :قيفوتلا هللابو ،'”[ةكلذ يف باوجلا] .لئاللاب الإ كردت ال يتلا

 .ةحضاو نيهاربو ةمئاق لئالدب نكاشلا ريغ نوكشلا نإو .كرحتملا ريغ

 /٤٧ا اذه :نولوقي نكاشسلاو كرحتملا نيب نوقرفي عامجإب مهاندجو اتأ كلذو

 نكاسأل لاقي نأ زوجي الو .كزرحتمب سيل نكاس اذهو ،نكاسب سيل كرحتم

 كرحتمو اگرحتم ناك ام دعب نم نكاس اضيأ كرحتملا كلذكو .'"[كرحتم]

 ال :اكرحتم ناك ام دعب نم انكاس "اندجو امنيح انلقف .ائكاس ناك ام دعب نم

 امف هانعمل ناك نإف .هريغ ىنعمل وأ هانعمل نوكي '[نأ نم] نكاسلا اذه ولخي

 نوكي نأ لطبو .اذه لبق دوجوم هانعمو هنيعو اذه لبق انكاس نكي مل هلات
 لاح يف هيلإ ثدح يذلا نوكسلا وهو '[هريغ] ىنعم دوجول هانعمل انكاس

 ايح نوكي نأ نم ولخي الف نوكتلا ىف هانلق ام ىلع ةكرحلا كلذكو .هنوكس

 جاتحم ريغ هتأ] تبث هانعمب اكرحتم ناك نإف .هريغ ىنعمب وأ هانعمل اكرحتم

 تلاز نأ املف .ةكرحلا وهو . ىنعمل كرحتم هتأ] تبثف .'[لاحم اذهو

 .'[هريغ ىنعمل] انكاس راصو اكرحتم نوكي نأ لطب هنع ةكرحلا

 مهدنع «ال»و .«انكاس ال» نولوقيو «اگرحتم ال» نولوقي اضيأ مهاندجوو

 يفن : ل اق ن ف . مسجل ١ ريغ ىنعمل يفن و ا اكرحتم ناك ي ذ ١ مسجلل يفن

 .«كلذ يف باوجلا» لصألا نم طقس )١(

 .ضايب لصألا يف )٢(

 .«مهاندجو» لصألا يف )٣(
 .ضايب لصألا يف )٤(

 .ضايب لصألا يف )٥(

 .ةرابعلا هذه انفضأ كلذلو اصقن ةخستلا يف نأ ودبي )٦(

 .ضايب لصألا يف )٧(

 كرحتي مسجلا نأ نيبف ضارعألا تابثإ يف ليللا سفن يدادغبلا دروأو .ضايب لصألا يف )٨(

 رظنا .هب ماق ىنعملف هضايب دعب دوسأ مسجلا راص اذإو هتاذ ريغ هيف ىنعمل هنوكس 7

 ٣٧. :نيلا لوصأ :يدادغبلا



 فحتلا باتك ١ ٣ ةن ٠
 رل, . وزخمل ٢ ٥

 +نم

 هفصي يتلا '"ةلاحلا يف اعيمج لاوحألا يف "مئاق مسجلاف .لاحمف ،مسجلل

 هفصي ىتلا ةلاحلا كلذكو .انكاس ال اكرحتم اهيف هفصي يتلا ةلاحلاو .اهيف

 ىنعمل ناك امنإ يفلا نأل اكزحتم ال اهيف هفصي يتلا ةلاحلاو ،اگرحتم اهيف

 مسجلا ريغ ىنعم هل انتبثأ «اكرحتم» انلق ")اذإف .ةكرحلا وهو مسجلا ريغ

 هريغ ىنعم هل انتبثأ «ائكاس» انلق اذإ كلذكو .«اكرحتم ال» انلق اذإ هانيفن يذلا

 ام دعب نم ائكاس هاندجو اًضيأو .«ائكاس ال» انلق اذإ هنع هانيفنف انكاس ناك هب

 دعب الو هسفن لبق نوكي ال ء ءيشلاو انكاس ناك ام لبق اگرحتمو اگرحتم ناك

 .نوكس لبق تناك ةكرح مث أ ،ناك ام لبق «اگرحتم» انلق اذإ حصف .هسفن

 نم ناك ائوكس مث نأ [خص] اكرحتم ناك ام دعب نم «ائكاس» انلق اذإ كلذكو

 دمحب نيب اذهف .هسفن لبقو هسفن دعب ءيش نوكي نأ لاحتسا اذإ ةكرحلا دعب

 .هادهو هداشرإ دارأ نمل هللا

 نأبو موقي نأب هنورمأيو نكسيو كزحتي نأب هنورمأي مهاندجو اًضيأو

 ناك ولف .هب رمأ ام كرت يف يصعيو هب رمأ ام لعف يف اضيأ وه عيطيو .دعقي

 العاف كرحت نأ يف عاطأ نم ناكل ضارعألا يفن نم هلوقي ام ىلع رمألا

 هل ةعاط هسفن ناكو ‘هسفنب كرحتي نأ كرحت نأب اضيأ ىصع نمو هسفنب

 يتلا هسفن الإ هب ىصع وأ هب عاطأف هلعف ىنعم مث سيلو .هل ةيصعم هسفنو

 نأ لطب املف .هدنع نكاشلا كرحتملا )وه ناك يذلا هنوكسو ةكرح يه

 .«امئاق» لصألا ىف )١(

 .«ةلاح» لصألا ىف (٢)

 .ءافلا لدب «ال» لصألا يف (٣)

 نأ ىرتو نوكلاو تاكرحلاو ضارعألا يفنت نيملكتملا نم ةفئاط نأ يرعشألا ركذ ()

 تالاقم :يرعشألا :ةرارحلاو حئاوزلاو موعطلا كلذكو دوسألا ءيشلا نيع وه داوتلا
 ٣٩/٢. نيتمالسإلا

 .م .«يه تناك يتنلا» لصألا يف )٥(



 ذاٹلا ءزحلا ٠
 ين زجل . بمج 3 ٥

. 

 لعفو ةقيقحلا ىلع هب رمؤي لعف هلو هسفن لعف كرتي نأو هسفن ءيشلا لعفي
 هتكرح وه هسفن ريغ هلعف ىنعم مث نأ حص ةقيقحلا ""ىلع هنع ىهن

 .هب رمؤي ام لعفب عيطيف اهكرت نع يهن وأ اهلعفب "ريأ نيذللا هنوكسو
 دض ةكرحلاو ةيصعملا دض ةعاطلا نأ ىلع نوعمجي مهاندجو اضيأو
 هنأل داسفلا نم كلذ ناك امب رفني الو هسفن ةاضي ال ءيشلاو /٧٥/ نوكتلا

 اذهو .اهب اهدوجو ةلعو اهدوجو هسفن باهذ ةلع تناكل هسفن دض ناك ول

 ةلعلا "تناك ذإ ريصيف .هدوجو همدع ةلع غيّشلا نوكي نأ لاحملا "!نم
 .اذوجوم راص ةدوجوم يه يتلا ةلعلا تع اذإف .امودعم هدوجو يه يتلا

 .داسفلا ةياهنو لاحملا ةياغ اذهف

 اهتابثإ يف نوكلاو ةكرحلا يف لوقلاك ةنامّزلاو ةعاطتسالا يف لوقلاو

 مهدجن انأ كلذو .ضارعألا نم ضرع اهتأو عيطتسملا ريغ ىنعم اهتأ تابثإو
 .ىرخأ لاح يف غيطتسم ال لاح يف عيطتسم حلا مسجلا :نولوقي

 نأ مسجلا اذه ولخي الو .ىرخأ لاح يف نمز ريغو لاح يف امز هنومتسي[و]
 هانعمل اعتيطتسم نوكي نأ نم مسالا اذهب هومس ام لاح يف اعيطتسم هومسي

 ماد ام كلذك الإ نوكي نأ لاحمف هانعمل اًعيطتسم ناك نإف .هريغ ىنعمل وأ

 يف مئاق هانعمو هنيعو كهانعمو هنيع اًعيطتسم اهب ناك يتلا ةلعلا نأل هانعم

 لاح يف عيطتسم ريغو لاح يف اًعيطتسم هاندجو نأ املف .اعيمج نيتلاحلا

 اًعيطتسم ناك امتإ هتأ حص اعيمج نيتلاحلا يف مئاق هانعمو هنيعو ىرخأ
 ىنعم ةنامزلا كلذكو .اًعيطتسم يمس هبو ةعاطتسالا وه يذلا هريغ ىنعمل

 .«نع» لصالا يف ()
 .«ارمأ» لصألا يف )٢(

 .م .«ىلع اذهف» لصألا يف ()
 .صقن لصالا يف )٤(



 ٥٠٥ و . وزخملا فحتل . ةنوزخملا ف تلا باتك
 +ييم.

 .انمز مسجلا نوكي نأ لطب لطب اذإو ائمز مسجلا ناك اذإ انمز نملا هب ناك

 نوكلاو ةكرحلا ةلأسم يف هانلخدأ ام ةعاطتسالا يف لاخدإلا نم انكرتو

 ةعاطتسالا يف همزلي نوكلاو ةكرحلا يف همزلي ام لكف .راصتخالا ةدارإ

 ةكرحلاو ةنامزلاو ةعاطتسالا يف انلق ام ىلع توملاو ةايحلا كاذكو .ةناملاو

 نأ انيضقف يحب سيل ايم هاندجو مث ايح مسجلا اندجو اتأ كلذو .نوكلاو

 ام دعب م انتم يتسو ايح ىمسي , لطب تلاز نأ املف .ايح اهب ناك ةايح مث

 ام ةلع ثودحو ةلع باهذ ال ولف .انم اهب ناك يتلا ةلعلا ثودحل ايح ناك

 قارتفالاو عامتجالا كلذكو .ىرخأ لاح يف هب مسي مل مساب لاح يف يمس

 يف هقرافي وأ ىرخأ لاح يف هقرافي مث لاح يف ائيش عماجي :ناداضتم ناينعم
 ءيش ىلإ ثدح اذإ اعامتجا مث ه نأ خصاذف] .ىرخأ لاح يف هعماجي مث لاح

 ثدح اذإ قارتفالا كلذكو .اعمتجم نوكي نأ لطب لاز اذإو اعمتجم راص

 اعمتجي نأ هانركذ ام لطبو اًقرتفم ىمسي نأ لطت لطبو لاز اذإو قرتفم ءيش

 ريغ ىنعم قارتنالاو عامتجالا نأ خصو امهنايعأل اقرتفي نأو امهنايعأل

 يف ءيشل اشامم هاندجو دق :نيابتلاو سامتلا كلذكو .قرتفملاو عمتجملا

 ةلاح يف ىنعم «نيابيدو ىنعم «ميدو ىرخأ ةلاح يف هل اًنيابمو ةلاح
 .ائيابم راص ناك اذإ اشسامم هب يمسو هشم هب ىنعم مث نأ حصحا[ف] ةدحاو

 نأ /٧٦/ لطب لاز اذإو انيابم ءيشلا راص ثدح اذإ ىنعم ةنونيبلا كلذكو

 .اًسامم ىمسيو اًنيابم ىمسي

 ءيشلل هسم كلذكو .هريغ نع هتنيابم ريغ ءيشلا نع ءيشلا ةنيابمو

 ادحاو ائيش سم اذإ ناكل هريغل هسم ءىشل هسم ناك ول هتأل هريغل هسم ريغ

 هتنونيب "يه ءيشلا نع هتنونيب تناك ول كلذكو .'”ءايشأآلا عيمج سم

 .م .«ءايشألا عيمج عم ادحاو ائيش شم اذإ ناكل هريغل هشتم ريغ ءيشل» لصالا يف )١)

 .«وه» لصالا يف (٢)



 ذاثلا زعلا ٠
 ي زجل . ربماج ٦ ٥

 ت

 هاندجو نأ اميلف .ءايشألا نم هريغ نع ناب ءيش نع ناب اذإ ناكل هريغ نع

 هتنونيب ريغ ءيشلا نع هتنونيب نأ حص رخآ ءيشل اساممو ءيش "نع انئاب

 نم هركذن مل ام كلذكو .هريغل هشم ريغ ءعيشل هشم كلذكو .هريغ نع

 هركلاو ةدارإلاو لهجلاو ملعلا نم هانركذ ام سايق ىلع رهاوجلا تافص

 رقفلاو ىنغلاو رارطضالاو باستكالاو ضغبلاو تحلاو ملألاو ةللاو

 برشلاو لكألاو نيقيلاو تكتششلاو نايسنلاو ظفحلاو ةظقيلاو موتلاو

 مسجلا يف ةلاحلا ةيضرعلا تافصلا نم مهريغو ءاكبلاو كحضلاو

 يذلا رهاوجلا ريغ اهتأو اهداضتو اهرييغتو اهتابثإ ىلع لدي هيف ةداضتملا
 .اهعيمج مهف اهنم دحاو لاخدإ مهف نمف .ةلأسملا لوأ يف هانركذ ام هتلحأ

 .ناعمو للعل ضعب يف لخدي مل ام اهضعب لخدي ناك نإو

 داسفو انلوق ضقن اهب دارأ رومأب انل هتضراعم نم ركذ ام امأو

 نم هلدع ىلع هللا لعج امل ليبس كلذ ىلإ ،هللا دمحب ،هل سيلف انبهذم

 مهلطاب هللا قهزأ دق .ملاظل لاخدإ الو لطبمل ةجح الف .نيهاربلاو نايبلا

 نيف .هتمالعو هدهاوشو هرونب مهبذكو مهروجو مهجوع نابأو هلدعب

 الو هانعمب اكرحتم كرحتملا نوكي ال :مكلوق امأ :لاق نأ هب انضراع يذلا
 .ىرخأ لاح يف ائكاسو لاح يف اكرحتم هيمسن ناك ذإ هانعمب ائكاس

 نأ ىرخأ لاح يفو .مودعملا لاح يف دوجوملا ءيشلا يف هلثم مكمزليف

 هريغ همدعو هدوجو نوكي نأو همدع ريغ هدوجوو هدوجو ريغ همدع نوكي
 مكلاخدإ كلذكو .نكاسو كرحتم يف هومتلق امك ناداضتم ناينعم امهتأو

 ىرخأ يف اكرحتم ال لاح يف اكرحتم ةم كرحتملا ىلع لوقلا زاوج يف انيلع

 .«ىلع» لصالا يف )١(

 نيع ةعاطتسالاو نكاشلا نيع نوكشتلاو كرحتملا نيع يه ةكرحلا إ لئاقلا يأ )٢(

 .مصألا وه كلذب لئاقلاو ...عيطتسملا



 ٥٠٧ رف . و ٠ ةنوزخمل ا فحتلا باتك

 +زم

 هل متلق اذإ دوجوملا ءيشلا يف ،مكمزلي متبثأ يذلا ريغ متيفن يذلا نأ

 «دوجوم» متلق اذإ هومتبثأ ىنعم مت نأ «دوجوم ال» هل متلق مث «دوج وم»

 مكمزلي اضيأ كلذكو .«دوجوم ال» متلق اذإ هومتيفن يذلا ىنعملا ريغ وهو
 اغامتجا مث نأ امهب متللدتسا نيذلا امهقارتفاو نيئيششلا عامتجا يف

 فقوملاو تقولا عامتجا اولعجت نأ نيقرتفملاو نيعمتجملا ريغ اقارتفاو

 ةكرحلا عامتجاو فقوملا ريغو تقولا ريغ اعمتجا هب امهريغ ىنعم

 .هريغ ىنعم هل هتقرافمو امهريغ ىنعم كرحتملاو

 هنوك ناك نإ '"ناكملا يف هنوكو تقولا يف ءيشلا نوكب اضيأ ضراعو

 ريغو هريغ ىنعم تقولا يف هنوك كلذكف ناكملا ريغو هريغ ىنعم ناكملا يف

 لطبمب سيل هب انومتضراع ىذلا نإ :هللاب الإ ةوق الو ؤكلذ ىف لوقنف .تقولا

 ال كرحتملا نإ :انلق اذإ نحنف .انلوقل ريظن مكلوق نم هومتركذ ام الو انتجحل

 يف هدجن هانعم نإ /٧٧/، هريغ ىنعمل وأ هانعمل اگرحتم نوكي نأ نم ولخي
 هيمسن يتلا ةلاحلاو اكزحتم "ااهيف هيمسن يتلا ةلاحلا يف :اعيمج نيتلاحلا

 اكزحتم ىمسي نأ زوجي الف .[لثامتم] اعيمج نيتلاحلا يف هانعمف .انكاس اهيف

 لاق اذإ لئاقلا لوق [يف] سيلو .هانعم لد ام لاح نود لاح يف هانعم

 مل «كزحتم ال» انلق اذإ انأل «دوجوم» لاق اذإ لئاقلا لوقل يفن «كزحتم»

 ملو هانيفن !دوجوم ال» انلق اذإو ،ةكرحلا وهو هريغ ىنعم انيفن امتإو ،هفنن
 ىنعمب ال نيعلل اَيفَت !دوجوم ال» انلق اذإ انلوق ناك نأ امملف .هريغ ىنعم .فنن

 تالاقم :يرعشألا :رظنا كلذ يف ءاملعلا فالتخاو ناكملاو تقولا فيرعت صخي اميف ()

 0١٣٠/٢ ١٣١. نييمالسإلا

 .«هيف» لصألا يف )٢(

 .«يهن» لصألا يف (٣)

 ةدئاز يهو «هانيفن ملو» ةرابع ةملكلا هذه لبق لصألا نم انفذح دقو «فنن» لصألا يف (٤)

 .خسانلا نم



 يناثلا ءزجلا

 دوجوملاف .هريغ ىنعم ال هانعمل تابثإ «دوجوم» انلق اذإ انلوق نأ حص هريغ

 امودعم يمسو ادوجوم نوكي نأ لطب هانعم لاز اذإف .هانعم ماد ام دوجوم

 يذلا نيتلاحلا يف دوجوملا كرحتملل ريظنب دوجوملا سيلف .هباهذو هنالطبب

 هانعمل اگزحتم ناك ولف .ىرخألا يف كرحتم ال '”امهادحإ يف كرحتم هل لاقي

 هانعمل ادوجوم ناك يذلا دوجوملا ناك اعيمج نيتلاحلا يف ادوجوم هانعمو

 هانعم لطب اذإف ادوجوم يمس هانعم ماد ام اعيمج نيتلاحلا يف '"!اذوجوم

 امودعم يمسو ادوجوم هب ناك يذلا ىنعملا لطب اذإ ادوجوم ىمتسي نأ لطب

 نكاسلا كرحتملل ريظن ريغ اذهف .مودعم وهف هنيع لطب ام لكف .هنيع نالطبل
 كلذكو .اعيمج نيتلاحلا يف مئاق هانعمو اًئكاسو لاح يف اكرحتم هيمسي يذلا

 ناكملا ريغو هريغ ىنعم ناكملا يف هنوكف .ناكملا يف هنوكو تقولا يف هنوك

 الإ مث سيل ناكملا يف هنوك ناك ولو .هيف نكي مل ناكملا دجنو هدجن اتأل

 نأ املف .ناكملا ىنعمو هانعم ماد ام ناكم يف ناكل ناكملا هانعمو هانعم

 ناكملا ريغو هريغ ناكملا يف هنوك نأ تبث «يف» نكي ملو ناكملاو هاندجو

 هريغ ىنعم مث سيل تقولا يف هنوكو .هيف نكي ملو ناكملا دجنو هدجن ذإ

 يف نوكي نأ نيعلا 6‘انيفن «تقولا يف نكي مل» انلق اذإ انأل تقولا ريغو

 )تبثن مل «تقولا يف ناك» انلق اذإ كلذكو .هريغل ايفن نكي ملو تقولا

 هتبثن لب .هل ايفن «تقولا يف نكي مل» انلوق ناك اذإ تقولا ريغو هريغ ىنعم

 نأ يفننو تّقؤملاو تقولا تبثن الو .هيف نوكي نأ يفننو ناكملا تبثنو

 ايفنو هانعمل ايفن تقولا يف نوكي نأ تقولا يفن يف ناك نأ املف .اهيف نوكي

 .«امهيدحإ» لصالا يف ()

 .م .«نأ امك» لصألا يف )٢(

 .م .؟دوجوم وهف» لصالا يف )٣(

 .م .«يفن» لصالا يف )٤(

 .م .«تبثي» لصالا يف )٥(
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 نئاكلا نأ كلذب خص هانعمل الو هل يفنب سيل ناكملا يف نوكي نأ نكمتملل

 .هب انضراع ام لطبف .تقولا يف نئاكلا ريظنب سيل ناكملا يف

 كلذب مزليف رباج الإ ىنعم مث سيل «راذلا يف رباج» انلوق ناك ول اضيأو
 راذلاو ارباج اندجو نأ املف .رادلاو رباج ماد ام رادلا يف رباج نوكي نأ

 .راذلاو رباج ريغ ىنعم رادلا يف رباج نوكي نأ حص رالا يف رباج سيلو

 عيمج يف رباج ناكل رادلا يف رباج الإ مث سيل رباج ىنعم ناك ول اًضيأو

 .راد وأ رباج الإ مث سيل راذلا يف هنوك ناك ذإ نود راد يف رباج نوكي رولا

 [حص] اهيف /٧٨/ رباج ال ازودو ازاد اندجو نأ املف .اهيف رباجو الإ راد الف

 تقولا ريظنب اذه سيلف .رادلا ريغو رباج ريغ راذلا يف رباج نوك نأ

 .تقؤملا انيفن تقولا يف نكي مل انلق اذإ نيذللا تقؤملاو
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 تاكرحلا يف

 ةكرحلا موهفم يف ١

 يتلا ةلعلا امو ؟اهتقيقحو اهنيع ىف ىمه ام ةكرحلا ىف هنع تلأس ام امأو

 لعفي ال ام اهانعمو اهنيع يف ةكرحلا نأ :كلذ يف باوجلا ؟ةكرح اهب تناك

 يف ءازجأ اهنم لعفي ال اهنأل اهنيع يف ةكرح تناكو .)ناكم يف ءازجأ اهنم
 ءيش نوكي نأ لطبو .ةكرح وهف ناكم يف ءازجأ هنم لعفي ال امف .ناكم

 .ةكرح ناكم يف ءازجأ هنم لعفي

 ۔ ٢

((( 

(٢) 

 ةكرحلا ماسقأ يف

 اهتأل ةلقن ةلقنلا تناكو .)ةلقن ريغو ةلقن نيهجو ىلع اهلك تاكرحلاو

 يئابجلا لاقو نوكلا ةكرحلا ىنعم ماظتلا لاقف ةكرحلا موهفم ديدحت يف نومّلكتملا فلتخا

 فلاخو نوكس اهنمو ةكرح اهنم ناوكألا ذإ ناوكألا نم مسق يه ةكرحلا بيبش نب دمحمو

 يرعشألا رظنا .هنع هجورخو لوألا ناكملا نع مسجلا لاقتنا اهتأب اهفرعف فالعلا كلذ يف

 ٤٣/٦٢ _ ٤٥. نيتمالسإلا تالاقم

 ةكرحلا مهنم نومذقتملا لاقف مهيرخأتمو مهيمدقتم ءامكحلا فيرعت ضرع دقف يجيإلا امأ

 ذإ نارود يف اوعقو امل فيرعتلا كلذ نع اولدع مث جيردتلاب لعفلا ىلإ ةوقلا نم جورخ يه

 امأو .ةكرحلا رادقم وه مهدنع نامزلاو نامز دعب نامز يف ءيشلا عوقو وه جيردتلا

 ٧٦٧١. فقاوملا باتك .ةوقلاب وه ثيح نم ةوقلاب امل لامك اهتأب ةكرحلا اوفرع دقف مهورخأتم
 ١٣. .عضولا ةيشاح رظناو .نيفلتخم نيينآ يف نانوك يه ةكرحلا نإ يشحملا لاقو ٨.

 كرحت اذإ مسجلاو .لاقتنا سيل ام اهنمو لاقتنا اهنم نيمسق ىلإ ةكرحلا اضيأ ماظنلا مسق

 يف نوكلا بجوت يتلا هتادامتعا يهو لألا يف ثدحت ةكرحلاف ناكم ىلإ ناكم نم

 !٦٢١/٦} 0٦٢ 0٢٨ ٤٣. نيتمالسإلا تالاقم :يرعشألا .يناقلا

 ام ةهج ىلإ ةكرحلا هعنمي امل ةعفادملا مسجلل بجوي ام هتأب دامتعالا يجيإلا فرعو

 يضاقلاك ةرعاشألا نم ريثكو ةلزتعملل اقالخ هافن ينييارفسإلا قاحسإ ابأ نأ ىلإ راشأو

 ١٢٥. :فقاوملا يجيإلا :رظنا .حلل ةرباكم هعنم نأ تبثأو
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 تسيل اهنأل ةلقن ريغ تناك ةلقنب تسيل يتلاو ."ناكم ىلإ ناكم نم لاوز

 ثدح ىتلا ىلوألا ةلاحلا يف نوكت امتإ .ةلقنب تسيل يتلا ةكرحلل لاوزب

 امإ مسجلا هيف ثدح يذلا ناكملا كلذ يف مسجلا نوكيف مسجلا اهيف

 لقتنا ةيناملا ةلاحلا يف بلغتلا "...الإ كلذ فرعي الو انوكس امإو ةكرح

 ‘ةلقتلا يه يتلا ةكرحلا ىلإ "!ىدأ لؤألا لاحلا يف هنوك نأل ةكرح لقألا

 ىلوألا لاحلا يف ناكملا يف هنوك نأ حصف .هفالخ ىلإ ءيشلا يدؤي الف

 يف اهثدح لاح "![يه] يتلا ةيناملا لاحلا يف ناك نإو .ةلقني تسيل ةكرح

 نوكس ىلوألا لاحلا يف ناكملا يف هنوك نأ حص ثدح يذنا لوألا هناكم

 ام ىلع هفالخ ىلإ ءيشلا يدؤي الف .نوكلا ىلإ "ىدأ هتأل ةكرحب سيل

 ."ءدبلا يف هانلق

 هتكرحو كرحتملا ىف ۔ ٣

 نيتكرحب كرحتملا كرحتي الو نيتلقنب لقتني ال لقتنملا نأ :كلذ يف باوجلا

 نأ ىفنو لاوز يهو الإ ةكرح الف لاوزلا ةكرحلا ىنعم نأ ىري يئابجلا نأ يرعشألا ركذ ()
 ىقست ةمودعملا ةكرحلا نأب كلذ اللعم (فّلؤملا) عيبرلا يبأل اقالخ لاقتنالا اهانعم نوكي
 رظنا لاقتنالاو لاوزلا نيب هقيرفت يف يرعشألا هشقان دقو .اڵلاقتنا ىمستو اهنوك لبق الاوز

 !/٤٤} ٤٥. :نيتمالسإلا تالاقم

 .لصألا يف صقن )٢(

 .لصألا يف صقن )٣(

 .اللخ ةرابعلا يف نأ ودبيو .«ىدو» لصألا يف )٤(

 .بيكرتلا ميقتسيل يه انفضأ مث .«يذلا» لصألا يف )٥(

 .«ىدو» لصألا يف )٦(

 .م .«ءدب» لصألا يف )٧(



 ين زجل .يبمكج. ٢ ١ ٥ اثلا ءزحلا
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 زاج ولو .ةدحاو ةكرحب '"نيكرحتم الو ةدحاو ةلقنب ”نيلقتنم نوكي ال امك

 نيلقتنم نوكي نأ اضيأ زاجل نيتلقنب القتنم وأ نيتكرحب اكرحتم نوكي نأ

 ةكرحب نيكرحتمو ةلقنب نيلقتنم نوكي نأ دسف املف .ةكرحب نيكحتم وأ ةلقنب
 ةحص ءيشلا ة ةحص يف نأ امك هريظن داسف ءيشلا داسف يف نأل هريظن لطب

 ءيجمو نيتلقنلا لاوز زاجل نيتلقنب لقتنملا لقتني نأ زاج ول اضيأو .هريظن
 دضل '"اعماجم ءيشلا نوكيف .ةيناتلا ةلقلا ةلئازلا ةلقنلا دض عماجيف .اهدض

 نيدض عامتجا [لطب] املف .هلثم ةاض ؤائيش ةاض ام نأل لاحم اذهو هلثم

 .هريظنو هلثم ةاض ءيشلا ةاض ام نأل هلثم دضو ءيشلا عامتجا اضيأ لطب

 ىرخألاو رارطضا امهادحإ نيتكرحو نيتلقن زاوجب "مهضعب لاقو
 لقتني يذلا شعترملاك ةفلتخم تاهج ىلع ال ةدحاو ةهج ىلع""باستكا
 ريصيف هشاعترا ةكرحب ةيرايتخا ةكرح 'هعماجت هشاعترا لاح يف باستكاب

 ةنيفسلا يف نئاكلاو ڵؤباستكا ىرخألاو رارطضا امهادحإ نيتكرحب اكرحتم

 .م .«ًالقتنم» حجرو .«نيلقتنم نوكت» لصألا ققحملا ركذ ()
 .م .خسانلا رامضإ ىلع باوص وهو لصألا لمهأو ققحملا اهعفر )٢(

 .م .«عماجملا» لصالا يف (٣)

 .«ءيش» لصالا يف )٤)

 .«لطب» ةملك طوقس رهاظلا )٥(

 ةعست ًآلاوقأ اضراع فلؤملا هركذ امب ةهيبش ةلأسم ىف نيملكتملا فالتخا يرعشألا ركذ )٦(

 !/٧٧. نيتمالسإلا تالاقم .كلذ ةيناكمإ مدع وأ دحاو مسج يف نيتكرح لولح ةيناكمإ يف

 يجيإلا اهامس دقو كرحتملا ةرادإ ىلإ ةعجارلا ةيرايتخالا ةكرحلا يهف باستكالا ةكرح امأ )٧(

 اربجم اهبحاص ناكف رايتخالا اهنم ىفتنا يتلا يهف رارطضالا ةكرح امأو .ةيدارإلا ةكرحلا»

 عبطلاو رارطضالا نيب يشحملا قرفو ةيرسقلا ةكرحلاب يجيإلا اهامس دقو ةكرحلا ىلع

 عبط لك لاقي كلذكو يعيبطلا فالخب ءيشلا قرافي دق يرورضلا رمالا نأ نيبف .ةعيبطلاو

 رظنا ٢!١، 0١٤ 0١١٢ ١١٧٤. عضولا ةيشاح :يشحملا رظنا .عبط رارطضا َلك لاقي الو رارطضا

 ٢٤٦. تالاؤَلا :يفوتلا ١٧٥. فقاوملا :يجيإلا

 .م .«ةعماجب» لصألا يف (٨)
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 رايتخاب هتكرح عماجت رايتخاب اهيف كرحتيف لاح ىلع نوكلا هنكمي ال يذَلا

 امهادحإ نيتكرحب اكرحتم راصف /٧٩/، رارطضا يه يتلا ةنيفشلا ةكرح

 باستكابو رارطضاب نوكت اضيأ تاكرحلاو .باستكا ىرخألاو رارطضا

 .رارطضا الو باستكا ال نوكتو

 مسجلا ةكرح يف ٤

 ةكرح ىلع هعبطي وأ ةلقنلا ىلع امسج هللا عبطي نأ زوجي له :لاق نإف

 هللا عبطي نأ زوجي ال هنأ :قيفوتلا هللابو كلذ يف باوجلاف ؟ةلقن ريغ

 اًلقتنم هنوكي ال هنأل تاكرحلا نم ةلقن ريغ ىلع الو ةلقنلا ىلع مسجلا

 ىلع اغوبطم ناك ولو .ةقلخلا لاح وه يذلا الصأ ىلوألا لاحلا يف

 نأ لطب املف .اهيف ""[قلخ يتلا] ىلوألا لاحلا يف القتنم ناكل ةلقنلا

 لك أل ةلقتلا ىلع اعوبطم نوكي نأ لطب ىلوألا لاحلا يف القتنم نوكي

 نوكيف هقرافي ام لك امأو .ادوجوم ماد ام هقرافي ال ءيشلا [هيلع] عبط ام

 لاح يلت يتلا ةيناتلا لاحلا يف ولخي ال هنأل ةلقن ريغ ةكرح ىلع اعوبطم

 .هلقن لاوز الب هنع الئاز وأ لوألا ناكملا يف ادوجوم نوكي نأ نم هثدح

 هناكم يف ادوجوم ناك نإو .ةكرحلا نم ةلقنب سيل ام ىلع عبظلا لطبف .

 يف وهو ءيشلا ىلع نالاح رمي [نأ وه] امنإ ثبلا نأل ثبلا تبث لألا

 اذه نأل ناكم يف وهو كرحتملا ىلع نالاح رمي نأ اًضيأ لطبو .ناكم

 عبطي ال هتأ حص داسفلا نم هيف امل هلك اذه لطب املف .'"!نكاشلل ةفص

 ةكرح ىلع عبطيو .ةلقن يه ةكرح ىلع الو ةلقن ريغ ةكرح ىلع مسجلا
 .ةكرحلا ريغ هنم نوكي ال وأ اذكه

 .ضايب لصألا يف ()

 ٤٤٢. نيمالسإلا تالاقم :يرعشألا رظنا .نينامز نم نوكتل دب ال فالعلا لاق كلذك )٢(
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 .هيف ةكرحلا لولحل :هل ليق ؟اكرحتم كرحتملل ليق ميل :لاقو لآس نإف

 «كرحتم» ىنعمو . اگرحت ةكرحلا هلعفل كَرحتملل ليق امنإ :اضيأ ليقو

 .هيف ةكرحلا لولحب هقحتسا «كرحت»و

 هقلخ لاح ناسنإلا لعف يف ۔ ٥

 قلخ ءدب يف يذلا ةلقن ريغ وه يذلا ءزجلا نم هنع تلأس ام اقأو

 ال هتأ :كلذ يف باوجلا ؟هب كرحتملا نم ارايتخاو اباستكا نوكي له :مسجلا

 الوعفم العاف نوكي الو .هب لوعفم هتأل هتقلخ لاح يف لعافلا لعفي نأ زوجي

 اضيأ ليقو .دادضألا عمج هيف نأل لاحم اذهف .اعيطتسم ائمز ابستكم ارطضم

 ازومأم افلكم اًحيحص اغلاب اناسنإ هللا قلخي نأ زئاج هتأ :هانركذ ام ريغ لوق

 لاح يف العاف نوكي نأ اذه زاجأ دقف .هتقلخ لاح يف ابستكم امعيطتسم ايهنم

 ."لعفي ام

 يف هنوك ىوس هتقلخ لاح يف لعفي لهو :لوقلا اذه بحاصل ليقو

 راتخي فيكو ؟نكامألا نم هريغ يف نوكلا هنكمي ال وهو ناكملا اذه

 [ثف] ؟هنم جورخلا الو هيف نوكلا كرت هنكمي الو ناكملا كلذ يف هنوك

 ريغ نوكس نيتهج ىلع ناكملا كلذ يف هنوك :لوقلا اذه بحاص لاق

 ثبلا امأو .ناكملا كلذ يف هلعف ءاش امهيأف .ةلقن ريغ ةكرحو ثبل

 يف ىلوألا لاحلا يف رايتخا هتأ تبثف .تقولا كلذ يف اهلعفي ال ةلقلاو
 ريغ نوكس امإو ةلقن ريغ ةكرح امإ ءاش نيلعفلا يأ لعفي ناك اذإ ناكملا

 لواتملاو كرشم هتأ همكحو تلل دازلا :نيمسق ىلإ لحتسملا هلبق نم رزخ وبأ مسق دقل ()

 وه لوقي يأ» :لاقف لالحتسالا نم يناقلا مسقلا يلاطيجلا رسف مث .رفاك هتأ همكحو صنلل

 رظناو .هرفك لهاج ىلع قييضتلا ليحرلا نب بوبحم نع ىور مث «ىنز نإو ملسم
 جهنم :يصقلا ٨٦١0ه :عضولا ةيشاح :يشحملا رظناو ١١٧/١. مالسإلا دعاوق :يلاطيجلا

 ٥٣٠/١} ٥٣٢٣. نيبلاظلا



 ٥١٥ ه . - ةنوزخملا فحتلا باتك
 هيب

 يف هنكمي له لاحلا يف ةلقن ريغ لعف نإ تيأرأ :اضيأ هل لاقيو .ثبل

 اهل ابستكم نوكي نيأ نمف :ليق ؤال :لاق نإف ؟ةلقن ريغ لعفي نأ ةيناتلا

 لاق ؟اهنم جورخلا الو اهكرت هنكمي الو اهنع لوحتي ال ناك اذإ اراتخمو

 يف القتنم الإ نوكي الو ةلقنلا ريغ ىلإ ةلقنلا كرت هنكمي ال ناك نإو

 هنم رارطضا ةلقنلا الو ةلقتلا ىلع ارطضم هبجوي ام كلذ يف سيل ةيناتلا

 وأ هلامش وأ هنيمي نع امإ ءاش ةهج [ةأ] ىلإ لقتني نأ راتخي /٨٠/ ناك ذإ

 ال ناك نإو .ىرخأ ىلإ هلاقتناب ةيحان ىلإ لقتني هنأ حصف ،هفلخ وأ همامأ

 .ءاش نهتِيأ تالقنلا يف راتخيف ةلقنلا الإ هنكمي

 نم ءاش ةيحان [ةيأ] ىلإ لقتني هنأل اذهل رايتخالا تبث اذإ :اضيأ هل ليقو

 له ثبل ريغ [وه] يذلا نوكلا نم اءزج لعف نميف لوقت امف يحاونلا

 .ةيناتلا يف ثبلا الإ هنكمي ال .معن :لاق نإف ؟ةيناتلا يف ثيللا ىوس هنكمي

 يف هناكم نع لوحتي ال ناك اذإ ثبلا كلذل ازاتخم نوكي نيأ مو :هل ليق

 اذه بحاص لاق ؟هريغ ىلإ ىنعم كرتي الو ةينالا يف الو ىلوألا لاحلا
 ءيشلا هنم نوكي ال امك ""!هتضل اراتخم ناك ذإ هنم رايتخا هثبل نأ لدف :لوقلا
 هرايتخا حص ةيناملا لاحلا يف ةلقنلل هرايتخا م حص املف .هدض راتخيف ارارطضا

 .ةيناتلا ةلاحلا يف اضيأ ثتلل

 يف ةلقن ةلاح يف [وه] له :ناكم ىلإ ناكم نم لقتنملا نع لأس نإف
 هلاوزو هتلقن يف هنإ :قيفوتلا هلابو ،انلق ؟يناّتلا ناكملا يف وأ لزألا ناكملا

 اهب ناك يتلا ةلعلاو .لزألا نم ةلقنلا لعف هيفو لألا نم يناقلا ناكملا يف

 لزألا ناكملا نم هجورخ نأل يناتلا يف اهب ناك يتلا يه لوألا نم اجراخ
 .يناقلا ناكملا يف هلوخد وه

 .م .«هدض راتخم» لصألا يف ()

  



 اثلا ءز
 يد زجل ١ . ربج . ٦١ ١ ٥

 ت

 كزحتملاو ةكرحلا يف ٦

 وأ هتعفاد وأ هتنياب وأ كرحتملا تقصال يهأ ةكرحلا نع لئاس لأس نإف

 إ :قيفوتلا هللابو ،"”لوقنف ؟ناكملا يف هتعماج وأ هتقراف وأ "هتدياح

 وأ هدياحي وأ اميش عفاديف هسفنب مئاق مسجب تسيل كرحتملا ةفص ةكرحلا

 ال ناعم هذهف هنيابت وأ هقصالت وأ ناكم يف هقرافت وأ ...ناكم يف هعماجي

 نإف ؟'...'»ضارعألا نم ضرع يهو اهسفنب ...ماسجألا ىلع الإ يرجت

 نم جورخلاو لوخلا نأل اضيأ لاحم :ليق كنم ةجراخ وأ ةلخاد :اضيأ لاق

 ةقرافم الو كنم ةجراخ الو ةلخاد كريغ ةكرحو :لاق نإف .ماسجألا تافص

 مل كعفادت ملو اهعفادت ملو ةقصالم الو كل ةنيابم الو ةعماجم الو كل

 :هل ليق ؟كريغ ةكرحب كرحتت نأ نود اهب كرحتت نأ ىلوأ كتكرح تناك

 مدع يمدع يف نأل يريغ ةكرح نود اهب كرحتأ نأ ىلوأ يتكرحف ،"معن

 ملو َيِف ةدوجوم يتكرحف اضيأو .يريغ ةكرح مدع يمدع يف سيلو يتكرح

 ةلاح ريغ يريغ ةكرحو !يفل ةلاَح يتكرحو ف ةدوجوم يريغ ةكرح نكت

 الو كرحتم ريغ نكاس انأو ا....ةدوجوم يريغ ةكرح نوكت اضيأو "يف
 .اهب كرحتملا "ةكرحلا ىلع يللاو .كرحتم انأو الإ ةدوجوم يتكرح نوكت

 م .«وه» لصالا يف (١)

 .م .«هتدياجب» ققحملا حجرو .«هدباجي» لصألا يف )٢(

 .م .«لوقنو» لصألا يف )٣(

 .ضايب لصألا يف )٤(

 .ضايب لصألا ىف )٥(

 ال للا وه هدنع مسجلا ريغو مسج ةكرحلا نأ تبثأف ناوفص نب مهج كلذ يف فلاخ دقو (٦)

 ٣٧/٦٢. نييمالسإلا تالاقم يرعشألا رظنا .ريغ

 .ضايب لصألا يف )٧١(

 .م .صقن ةلمجلا ةيادب يف )٨(

 .م .«ةكرح» لصالا يف (٩)



 ٥١١٧ هو ةنوزخملا فحتلا باتك
 هزن . __

 كرحتم هنأ كرحتملا ةفرعم يفو .اهب كرحتملا ةفرعم ةكرحلا ةفرعم يفو

 كرحتملا ريغ اهنأ ةكرحلا ةفرعمو ةايحلاب كرحتملا ةفرعمو ةكرحلا ةفرعم

 اهب كرحتملل ةفلاخم ةكرحلاو .رئاظنلاو لئاللاب باستكاو رارطضا اهنأو

 هب يه ام ىلع ةكرحلا ةفرعم يفو .مسج وهو ضارعألا نم ضرع يهو
 نأ امك هدض ةفرعم ءيشلا ةفرعم يفو .اهفالخو اهدض هنآل نوكلا ةفرعم

 ةفرعمب الإ ءايشألا ةفرعم )٨١/ خصت الو .هتض لهج ءيشلا لهج يف

 لببس ءيشلا ىلع لالدتسالا يفو اهدادضأ لهج اهلهج يف نأ امك اهدادضأ
 .لدتسملا فراعلا نم باستكا ةفرعملاو .هيلع لالدتسالاو هتفرعمل

 



 ين اثلا ء زجل ١ ص ٨ ١ ٥

  

 نوكتلا موهفم يف ١
 وهو ناكم يف ءازجأ هنم لعفي ام [وهف] هانعمو هنيع يف نوكشلا امأو

 .")اهل فالخو ةكرحلا دض

 ناك ام هانعمو هنيع يف ثبلاو .ثبل ريغو ثبل :نيينعم ىلع اضيأ وهو

 «نوكتلا» هل ليقو .'[هيلع] نيتلاح رورم دعب ناكملا يف هنوك نم ءيشلا
 وهو ءيشلا ىلع نيتلاح رورمل «ثبل» ليقو .ناكم يف ءازجأ هنم لعفي هنأل

 ثبل وه سيل يذلا ءزجلاو .ةلقنلا دض ثبلاو .ثبلا دض ةلقلاو .ناكم يف

 دحأ نم اهيف ولخي الو .ىلوألا ةلاحلا يف هتأل ةلقن ريغ وه يذلا ءزجلل ض

 ال اًضيأ ةيناتلا ةلاحلا ىفو .ةلقن ريغ ةكرح امإو ثبل ريغ نوكس امإ نيينعملا

 ريغ الو ةلقنب ثبل ريغ '"}...الو .ثبل امإو ةلقن امإ :نيدضلا دحأ نم ولخي

 الإ ثبلا قرافي الو ةكرحلاب نوكشلا الو نوكشلاب ةكرحلا ؤ)...الو ةلقن

 الو ائكاس وأ اكرحتم نوكي نأ نم هلاوحأ لوأ يف مسجلا ولخي الو .ةلقتلاب

 الو اكرحتم الو ةدحاو ةلاح [يف] مسجلا نوكي نأ زاج ولو .هيف ناعمتجي

 .نوكس الإ نوك الو نوك الإ نوكس الف .نوكلا هتأب نوكتلا دايع نب رمعم فرع )١(

 يبأ فالخ ىلع دحاو نآ يف دحاو نوك نوكتلا نأ تبثأ ذإ هنم بيرق فيرعت يشحمللو

 نأ ماظتلا ربتعاو نينامز هيف هثبل وه ناكم يف مسجلا نوكس نأ ىلإ بهذ يذلا ليذهلا
 ٤٤/٢. نيتملسإلا تالاقم :يرعشألا .دامتعا ةكرح وهو ةكرحلا سنج نم نوكتلا

 ٧١٢. :عضولا ةيشاح :يشحملا ٦٩/١. لحتلاو للملا :يناتسرهشلا ٤٦. نيذلا لوصأ :يدادغبلا

 .م .«نيتلاحلا» لصألا يف )٢(

 .م .لصألا يف ضايب )٢(

 .م .لصألا يف ضايب )٤(



 ةنوزخملا فحتلا باتك

  

٥١٩ .2 . 
٦ 7 

 دسف ائكاس اكرحتم نوكي نأ دسف املف .انكاس اكرحتم نوكي نأ زاجل ائكاس

 .اكرحتم الو انكاس ال نوكي نأ اضيأ

 نوكتشتلاو ةكرحلا نيب فالتخالا يف - ٢

 هوجو ىلع امهيف اوفلتخا دقف نوكلاو تاكرحلا يف مهفالتخا امنأو

 كرحتملا الإ عق سيل هنأو نوكلاو ةكرحلا يفنب .مهضعب لاق .ةريثك

 لاقو .كرحتملا يه ةكرحلا :مهضعب لاقو .هريغ ىنعم مَت سيل ،نكاشتلا
 نم ضرع يهو ةلقن اهلك ةكرحلا :""ةههضعب لاقو .هنم ءزج يه :مهضعب

 ""مهضعب لاقو .ضارعألا نم ضرع اضيأ وهو ثبل هلك نوكلاو .ضارعألا

 :"مهضعب لاقو ةقيقحلا ىلع نوكتلا الإ مث سيلو ،ازاجم الإ ةكرحلا يفنب

 ةكرحلا تابثإب مهضعب لاقو .ةكرح الإ مث سيلو ،ةقيقحلا ىلع نوكس ال

 .ناعمو للعل امهفالتخا امنإو نايعألا ىف امهفالتخا اوفنو اعيمج نوكلاو

 امهنايعأل نافلتخم ناداضتم ناينعم نوكلاو ةكرحلا :مهضعب لاقو

 ةكرحلا نيعو .نوكتلا نيع هيلع ناك ام فالخ ىلع ةكرحلا نيعف .امهيناعمو

 /٢٨', نيبمالسإلا تالاقم) كلذب لئاقلا وه ةلزتعملا نم مصألا أ ىلإ انرشأ نأ قبس ()
 هبنمتلاو ةيرهلا نم فئاوطو مصألا نأ دروأ دقف ٦ ٣٧ نيذلا لوصأ :يدادغبلا رظناو

 ٢ :ص يفو .مهيلع ةر .هب موقي دادوسال ال دوسأ داوسلاو ةكرح الب كرحتم كرحتملا اولاق

 .قالطإلا هجو ىلع ةيردقلا ىلإ لوقلا سفن بسن

 تبثي ال هتأ كلذ ىنعمو دامتعالا ةكرح يفني ىنييارفسإلا نأ ىلإ قباسلا بابلا يف انرشأ )٢(

 .هفقاوم يف يجيإلا كلذ يف هشقان دقو ةلقنلا ةكرح الإ

 ىلع ةنكاس اهلك ماسجألاو كلذ ريغ ال نوكلا وه هدنع نوكتلا ذإ داتع نب رمتعم لاق هبو )٣(

 :يرعشالا رظنا .نكاس هل هللا قلخ لاح يف مسجلاو زاجملا يأ ةغللا ىلع ةكرحتمو ةقيقحلا

 اك . ." نيتمالسإلا تالاقم

 ت رحلاو ةغللا يف ةنكاس ة ةيقحلا يف ةكحتم اهلك ماسجألا نأ تبثأ ذإ ماظنلا لاق هبو )٤(

 نم الك فالعلا فلاخ دقو ٢١٧٢ نيتمالسإلا تالاقم :يرعشألا :رظنا .ريغ ال نوكلا يه

 .ةقيقحلا يف نكست وأ ةقيقحلا يف كزحتت دق ماسجألا نأ ىلإ بهذف رمتعمو ماظتلا



 ين زجل ِ ك ٢ ٥ اثل ١ عز ٠ ١

: 

 لك يف امهدحأ نم مسجلا تلفني ال امهو .ناكم يف ال ءازجأ هنم لعفي ال ام

 .ةلقن ريغو ةلقن ةكرحلاو .لاوحألا نم اهريغ يف الو هتقلخ ءدب يف ال لاح

 .باوصلاو لدعلا لهأ لوق اذهف .ثبل ريغو ثبل نوكلاو

 نع ينغي ناك ام بابلا لوأ يف انركذ دق[و] امهوركنأو امهوفن نيذلاو

 اهنإ اولاقو اهوتبثأ نيذلا امأو .كرحتملا يه اولاق نيذلا كلذكو مهيلع ةلا

 يذلا ضعبلا اذه ولخي ال :مهل لاقيف نكاشلا نم ءزجو كرحتملا نم ءزج

 نم لاحم اذهف اضرع ناك نإف .امسج وأ اضرع نوكي نأ نم ةكرحلا وه

 "اضعب مسجلا نوكي ال امك مسجلا ضعب نوكي ال ضرعلاف .لوقلا

 ناك نإف .نوكسلا وأ ةكرحلا نم ولخي ال مسجلاف امسج ناك نإف .ضرعلل

 ىنعمب وأ هضعبب /٨٦٢/ اگرحتم نوكي نأ نم ولخي ال اگرحتم ضعبلا كلذ
 نوكي نأ لألا ضعبلا يف مزل ام ضعبلا اذه يف مزل هضعبب ناك نإف .هريغ

 ةياهن ال ام ىلإ هضعبب اكرحتم اضيأ ضعبلا كلذو ضعبب اكرحتم ضعب لك

 نم ةياغ الو هل ةياهن ال ام كرحتي نأ دساف اذهف ) .ضاعبالا نم ةياغ الو هل

 كلذ ماد ام اكرحتم الإ نوكي الف هضعبب اگرحتم ناك ول اضيأو .ضاعبألا

 نإو لئاز اكرحتم هب ناك يذلا مئاق ضعبلاو انكاس دجن هلاب امف) ضعبلا

 ثداحلا ضعبلا اذه ولخي الف هل ليق ."(ائككاس راصف هضعب هيلإ ثدح

 ناكم ريغ هناكم نأو ناكم يف نوكلا نم امسج ناك اذإ انكاس هب راص يذلا

 اذهف هيلإ ثداحلا مسجلا ناكم هناكم :لاق نإف .هيلإ ثدح يذلا ضعبلا

 ناناكم نوكي ال امك "دحاو ناكم يف نانكمتم نامسج نوكي ال .لاحم

 .«ضعب» لصألا يف )١(

 .م .اهنم دافتسي ىنعم الو .لتخم اهبيكرت ةلمج هذه )٢(

 نآ يف دحاو عضوم يف نانوكي ال نيمسجلا تأ ىلع نوقفتم سانلا عيمج نأ يرعشألا ركذ )٢(

 ليبس ىلع كلذ زاجأ يذلا ماظتلا ءانثتساب ٢٤/٢ نييمالسإلا تالاقم :يرعشألا رظنا .دحاو

 ٤٦. نيلا لوصأ :يدادغبلا رظنا .ةرواحملاو ةلخادملا



 ٥٢٢١ .9 . ةنوزخمل ا فحتلا باتك

 هزم

 نوكي نأ زاج ولو .نيناكمل الغاش دحاولا مسجلا نوكيف .دحاو مسجل

 فلألا يفو ةئاملا يفو ةرشعلا يف نوكي نأ زاجل نيناكم يف دحاولا مسجلا
 ىف نيناكم يف نوكي ال مسجلا نأ خص اذه لطب املف .اهلك نكامألا يفو

 ىف نامسج نوكي نأ دسف املف .دحاو ناكم يف نانمكمتم الو ةدحاو ةلاح

 ريغ هب يذلا نكاشلا ىلإ ثداحلا مسجلا نأ هلوق ىلع تبث دحاو ناكم

 هيف نكي مل ناكم يف امهدحأ نانكمتم ناذهف .هب نكس يذلا ناكملا

 نأ نم رخآلا ناكم ريغ [يف] امهنم دحاو "لك ناك ذإ ولخي الف .رخآلا

 وأ همامأ وأ هلامش ةيحان نع وأ هنيمي ةيحان ىلع "!هنوك نم نكاشلا نوكي
 وه نوكي الف هنوكس نيع '"!ىلع نكاشلا ناك نإف .هتحت وأ هقوف وأ هفلخ

 وأ هقوف وأ هفلخ ناك نم نعو هراسي نع ناك نم نع هب نكس نأب ىلوأ

 ناك ذإ هضعب هلعف ناكل هضعبب ائكاس وأ هضعبب اكرحتم ناك ول اضيأو .هتحت

 املف .هعيمج لعفي نأ زاجل هضعب لعفي نأ زاج ولو .هنوكسو هتكرح ةّلعب
 هضعب هتكرح نوكت نأ اضيأ لطب هلك وأ هضعبو هسفنل العاف نوكي نأ لطب

 نم ولخي ال اضيأ نوكسلا كلذو هضعب هنوكس ناك ول اضيأو .هنوكس وأ

 لك نأل اكرحتم نوكي نأ نكمأ ائكاس ناك نإف ،اكرحتم وأ ائكاس نوكي نأ

 نوكي نأ نوكسلا ىلع زاج ولف .ةكرحلا هيلع ترج نوكتلا هيلع ىرج ام

 عمج اذهف .ةنكاس [نوكت نأ] ةكرحلا ىلع اضيأ زاج[ل] اكزحتم

 يف اذه زاج ولف .هضب انكاسو هدضب اكرحتم ءيشلا نوكي نأ دادضألا

 ةدوربلاب ةراح ةرارحلا نوكتف .'”تاداضتملا عيمج ىلع زاجل دحاو ءيش

  

 .م .«...َلك ناكم يف» لصألا يف )١(

 .م .«هنوكل» لصألا يف )٢(

 .م .«نع» لصألا يف )٢(

 .«نوكت نأ» ةرابع طوقس رهاقلا )٤(

 .«نادداضتملا الا» لصالا يف )٥(



 يناثلا ءزجلا ...كو ذاثلا عز
 ت

 .ضايبلاب دوسأ داوسلاو داوسلاب ضيبأ ضيبألاو ةرارحلاب [ةدراب] ةدوربلاو

 نأ هريظن اضيأ لطب ”نالطبلاو تالاحالا نم هيف امل ههابشأو اذه دسف املف

 يتلا ةكرحلا ريغ ىنعمب وأ هلثم مسجب وأ هضعبب اكرحتم كرحتملا نوكي

 هنم لعفي ال ام اهنيع يف اهتأ اهانعمو اهتقيقح نم هب يه ام ىلع اهانتبثأ

 نأ اًضيأ زاجل هضعبب ائكاسو هضعبب اكرحتم ناك ول اضيأو .ناكم يف ءازجأ

 اًعيطمو /٨٣/ هضعبب اًعيطتسمو هضعبب انمزو هضعبب اتيمو هضعبب ايح نوكي
 تافصلا هذه نم ءيشب افوصوم نوكي نأ لطب املف .هضعبب ايصاعو هضعبب

 ال هريغ ىنعمب الإ اگرحتم نوكي نأ اًضيأ لطب هضعبب ال هريغ ىنعمب الإ

 .هريغ مسجب ال هلكب الو هضعبب

 ىلع نوكس الإ مث سيلو ازاجم الإ ةكرح ال نأ اومعز نيذلا اقأو

 نأو ةكرح الإ م ف لوقي نمم باوصلا ىلوأ وه نوكي نيأ نمف ةقيقحلا

 وه نوكي الف اه لتعي نأ اهبحاصلو الإ ةلعب لتعي الف ؟زاجم نوكتلا

 نملو الإ هلوق زاوج ىلع ةنعب َلتعي ال ذإ هبحاص نم لدعلاب ىلوأ هلوق يف
 ّلتعا اذإ اًبيصم هفلاخ نم نوكي وأ الطبم هتلعل نوكي نأ امأ ةلعلا كلت فلاخ

 ال ذإ هلوقل لاطبإ هفلاخ نم لوق بيوصت يفو هلوق زاوج يف هتلع لثمب
 ` .(}"الدع هفالخو ءيشلا نوكي

 ملو دحاو ناكم يف مايألاو لاوحألا هيلع [تم] نمع اًضيأ 7

 يراربلا يف رافقلاو زوافملا هلاقتنا زواج نمو الامش الو ائيمي هنم حربي

 نإف ؟رخآلا دنع نكي مل ىنعم امهنم دحاو لك دنع ناك له :راحبلا يفو
 دنع نكت مل ناعم رحبلاو ربلا يف تافاسملا عطق يذلا دنع "معن :لاق

 ىلإ برقأ اذه :لاق نإف .الامش الو انيمي حربي ملو هناكم يف ثكم [نم]

 .«لالطبلا» لصألا يف )١(

 .رظنتلف ةماه ةدعاق هذه )٢(



 ٥٢٢ ٩و ةنوزخملا فحتلا باتك

 +زم

 يتلا لاوزلاو ةلقنلا وهو ةقيقحلا ىلع نوكتلا ريغ ىنعم تبثأو ،لدعلا
 ىنعم دحاولا ناكملا يف هب ثكم يذلا ىنعملا نأو تافاسملا اهب عطق

 .ةريثك الاوحأ ناكم يف مسجلا هب نوكي ىنعم اذهف لاولاو ةلقلا ريغ
 لقتنملا لئازلا ناك املف .ةريثكلا نكامألا هب عطقي ىنعم لاوزلاو ةلقلاو

 لاز يذلا [وه] دحاو ىنعم الإ امهنم دحاو لك يف سيل نكاسلا ثباآلاو

 ريغ اذهو لقتنم ريغ اذه لاب امف نكاسلا هب ثبل يذلا وه[و] لقتنملا هب

 ثبل يذلا وه ناكم نم لقتنملا هب لاز يذلا ىنعملا ناك اذإ ثبال

 نأ اذه [ىلع] زاج ولف .لاحملا ةياغ اذهف ؟ناكم يف نيتلاح نكاشلا

 هب لاز ىنعمب نكاشلا ثبليو نكاشلا هب ثبل ىنعمب لقتنملا لقتني

 رانلا نخستو رانلا هب نخست ىنعمب جلتلا دربي نأ اضيأ زاجل لقتنملا

 ةياغ اذهف .نمؤملا هب نمؤي ىنعمب رفاكلا رفكيو جلتلا هب دربي ىنعمب
 ."هنود وه اميف الو باوصلا هيف مَهوُي ال امو لوقعلا ةرباكمو لاحملا

  

 يف الإ ةقيقح ال ازاجم اًئكاسو ازاجم اگزحتم نوكي نأ زاج ول اضيأو
 امهيف ةقيقح ال ازاجم اگرحتم نوكي نأ اضيأ زاجل رخآلا نود امهدحأ

 اهنالطب ءايشألا "قئاقح نالطب يفو .قئاقحلا نالطب اذه زاوج يفو .اعيمج

 .ةقيقحلا ىلع كرحتم ال :لاق نمك ةقيقحلا ىلع ةكرح ال :لاق نم نأل

 .ةقيقحلا ىلع نكاس ال :لاق نمك ،ةقيقحلا ىلع نوكس ال :لاق نم كلذكو

 لاق ءازجأ امهتبثأو ةقيقحلا ىلع نكاشلاو ةقيقحلا ىلع كرحتملا ىفن نمف

 ازاجم اهنوك نأو ءايشألا قئاقح اوفن نيذنا ةيئاطسفسلا لوقب قحلو لهاجتلاب
 .ةقيقحلا ىلع ءيش مث سيل

 نيخست رانلا نم عقي ال امك نافلتخم نالمع هنم عقي ال دحاولا سنجلا نأ اضيأ ماظتلا ركذ )١(

 .ديربتو

 .«قئاقحلا» لصألا يف )٢(



 يناثلا زجلا .ص ٤
 .نح

 ةلقلاو ةكرحلا يف ۔ ٣

 ءايشألا نم تاعوبطملا نع لأشيلف ةلقن اهلك ةكرحلا نأ معز نم اقأو

 ةكرحتم ال وأ ةنكاس وأ ةكرحتم يه له :ا :اهلاوحأ لوأ يف تاكرحلا ىلع

 تسيل :لاق نإف .لوقن يذتا وهف ةكرحتم :لاق نإف ؟ةنكاس الو /٤٨ا

 دجوي الو هلوازي ال ءيشلا ىلع عوبطملا نأل عبطلا ة ةفص اهنع ىفن ©ةكرحتمب

 احاو ائيش نأ زاج ولو .عبطب "سيل ىنعملا اذه نم جرخ امف .هب الإ

 نم لاح يف اهب فوصوم ريغ نوكيف اهقرافيف ةفص ىلع "!اعوبطم
 ىلع ةعوبطم راتلا نوكتف .تاعوبطملا عيمج يف كلذ زاجل "لاوحألا

 ىرخأ لاح يف ةدرابو لاح يف ةراح نوكنف .ةرارحلا ىلعو قارحإلا

 ';[ام]و .اضيأ جلتلا كلذكو ىربخأ لاح يف ةقرحم ريغو لاح يف ةقرحمو

 ال :لاق نإف .لاح يف اراحو لاح يف ادراب نوكي نأ زاج ةدوربلا ىلع عبط

 ال مل :هل ليق ،اراح نوكي نأ جلتلا ىلع الو ةدراب نوكت نأ رانلا ىلع زوجي

 ةرارحلا ىلع ةعوبطم رانلاف .نوعوبطم مهتأ الإ اباوج دجي الف ؟كلذ نوكي

 ىلع اعوبطم الإ نوكي ال جلتلا كلذكو .اهنيع ماد ام كلذك الإ نوكت الف

 كلذكو هل ليق[و] .)هانعمو هنيع ماد ام كلذك الإ نوكي الف .ةدوربلا

 .اهيناعمو اهنيعأ تماد ام تاكرحتم الإ نوكت ال تاكرحلا ىلع تاعوبطملا

 .«تسيل» لصألا يف )١(

 .«اعوبطم دحاو ءيش» لصألا يف )٢(

 .«لاحلا» لصألا يف )٣(
 .«ام» انفضأ )٤(

 نع ةدوربلاو ةرارحلا تثدح امتإو درب جلتلا يف الو رح رانلا يف سيل ةرعاشألا لاقو )٥(

 فوصوملا يف ةلومحم تافص عئابطلا تبثأف مزح نبا كلذ يف مهفلاخ دقو ةسمالملا

 تافصك هنع مسالا طوقسو هلماح داسفب الإ هلاوز ممتوتي ال يتاذ وه ام اهنم هلل ةقولخم

 هنع هلاوز ممهوت ول ام اهنمو اهنع رمخلا مسا لطبو الخ تراص اهنع تلاز نإ يتلا رمخلا
 ١٧. ۔٥/٤١ لصفلا :مزح نبا رظنا .ماسقأ ةثالث هلعج دقو همسا هقرافي ملو هلماح لطبي مل

  

 



 ٥٢٥ هو . ةنوزخملا فحتلا باتك
 +زم

 ١ عبط اذإ انكاس وأ اكرحتم الإ نوكي ال هلاوحأ لوأ يف مسجلا نأ خصف

 .ائكاس امإو اگرحتم امإ امهدحأ نم فني ال هانعمو هنيع

 ةكرحلا ةيؤر يف ۔ ٤

 رئ تناك اذإ اهنع لأسيف هلقع "رباك[و] "ىرث اهتأ معزي نأ اقأو

 اولألا نم نول اهتإ :لاق نإف ؟نولب تسيل مأ نول "يمهاأ]

 اع ةرلا نم باتكلا لوأ يف هانركذ اميفو .ماسجألا نم امسجاهتبثأ

 )نع ينغي ام ماسجألا نم مسج وأ هضعب وأ كرحتملا يه اهتأ معز نم

 ول نوكت نأ اهنع ىفن ضارعألا نم ضرع :لاق نإف .هيلع درلا [ديزم]
 علا نأل ىرث نوكت نأ اهنع يفت انول نوكت نأ هيفن يفو .ناولألا نم

 اجل نولب سيل ام نيعلا ىرت نأ زاج ولف .نولب }سيل ام [ىرت ال]
 نول نوكي نأ لاحتسا املف .'"(نيعلا ىري نأ) هيلع يرجي نأ اضيأ

 سيل ام كردي رصبلا نوكي نأ اضيأ لاحتسا رصبلاب كردي [ال] نأ زوجي

 ثئو سملئو قاذ كلذكو :هل ليق كرحتملا ةيؤر ىرت :لاق نإف .نولب

 ہملتو قاذت نأ اهيلع زاجأ نإف .شيو سملو قاذُي كرحتملا ناك اذإ

 م هجورخ يفو .ةرباكملا دح يف لخدو لوقعملا نم جرخ مشتو

 شت الو سملت [ال]و قاذت ال :لاق نإف .هيلع درلا نع ينغي ام لوقعملا

 )١( :نييمالسإلا تالاقم رظنا ٤٩/٦٢ ۔ ٥١.

 .م .«رباك نمف» لصألا يف )٢(

 .م .«يه اهارت» لصألا يف )٣(

 .«اهتأ» ةملكلا هذه اهدعب انفذح )٤(

 .؟نم» لصألا يف )٥(

 .م .«نولب سيل ام نيعلا اهنأل» لصالا يف )٦(

 ةلا يف بيكرتلا تاذ لقن خسانلا نأ رهاظلاو .ىنعم اهنم دافتسي الو .لصألا يف اذك )٧(

 .م .ةَحَسنلا دنع هدورو ريثك اذهو .قباسلا



 ناثلا زجحلا
 يب زجل . رمج ٦ ٢ ٥

 .ح

 اهنأل اباوج دجي الف ؟ميل :هل ليق ،يناعملا هذهب فصوت نأ زوجي الو

 .سملتف ةنودل وأ ةنوشخب الو مشتف ةحئارب الو قاذتف معطب تسيل

 اذهف .قاذتف معطب تسيل اهتأ امك ىرتف نولب تسيل اًضيأ "...هل ليق[و]

 .فصنأ نم دنع قرف ال ،اذه ريظن

 ةحئارلاو معظلاو نوللا يف ۔ ٥

 هبش ضارعأب تسيل ام اماسجأ نوكي ام اضيأ رهاوجلا تافص نم""![و]

 كلذكو .هتحئارو هتفص همعطو هتقفص ءىشلا نولف .ةحئارلاو معطلاو نوللا

 هتلاقثو هتقخو هلوطو هضرعو هتدوربو هترارحو هتنودلو ءيشلا ةنوشخ

 . ‘٠( ضارعأب تسيل ماسجأ ىه ىتلا تافصلا نم هذه /٥٨ا هابشأو

 توصلا ىف ۔ ٦

 ضارعألا نم ضرع يهو اهب فوصوملل ةفص ايهف اضيأ توصلا اقأو
 يعذي نم ضعب (}١لاق ناك نإو عمشلا ةساحب كرد تناك نإو مسجب تسيلو

 نبا عجار ةنويللا يه نذإ ةنودتلاف هنيل ءيشلا دل ةنودلو ةنادل ندلي ندل :نيللا وه ندللا )١(

 .«ندل» ةدام برعلا ناسل :روظنم

 .م .لصألا يف صقن )٢(

 .فانثتسالل «واولا» فرح انفضأ )٣(

 )٤( نيتمالسإلا تالاقم :يرعشألا رظناو ٣٥/٦٢ _ ٤٠.

 :لاقف يئاطلا ريثك نب دشيور هثتأ دقو ركذم وه ،(ت و ص) يديبزلا :سورعلا جات )٥(
 .توصلا هذه ام دسأ ينب لئاس هتيطم يجزملا بكازلا اهيأ اي

 نبا لاق :ديس نبال صصخملا يف ءاجو .ةثاغتسالاو ةبلجلاو ءاضوضلا دارأ هتأل هثتأ دقف

 نبا نع روظنم نبا لقنو .ةغيصلا ىنعم ىلع ثتأ قباشلا تيبلا يفو ركذم توصلا :ينج

 ال ريكذتلا ىلإ ثينأتلا ةر زاجتسملا امتإو عرف ىلإ لصأ نع جورخ هتأل هئينأت حيبقت هديس
 ١٢١. ص ٢ ج /١جم همعي امو هباهذ دعبو توصلا ةدش :ةحاصفلا باب .لصألا وه ريكذتلا

 .م .«نإ ليق» لصألا يف )٦(

  



 ته ات ذحتلا باتك

 ةنوزخملا فحتلا ب
 ٥٢٧ هو

.+ 

 يذلاف .هيلع دمتعن الو هلوقب ذخأن انسلو ."ضرعب تسيل مسج اهتإ :رظنلا

 امك اهب فوصوملا لاعفألا نم لعف يهو ضارعألا نم ضرع يه هب انذخأ

 امرو .اهب ملكتي مل ءاش اذإو هتوصب ملكت ءاش اذإ هنأل هنوكسو هتكرح لعفي

 نوكي نأ امبرو .لعف ملكتملا مالكو اغومسم اموهفم امالك هتوص نوكي نأ

 نم توصلا نوكي نأ امرو .هلعف اضيأ يهو مالك اهيف سيل اتوص هتوص

 تسيل ضارعألا نم ضرع يه اهلك هوجولا ىلعف .رارطضا اهب توصملا
 .عملا ةساح "!اهكردت تناك نإو ماسجألا نم مسجب

 مسجلا تافص يف ۔ ٧

 سيل ،اهب فوصوملا يه نوكت نأ امإ :نيتهج ىلع مسجلا تافصف

 '"أ[اهب فوصوملا ريغ يه نوكت نأ اشقإو] .هانعمو هنيع ريغ ىنعم مث

 يتلا تافصلا اهلصأو .هريغ يه يتلا هتافصو هانعمو هنيع يه هتافصف

 هنيع يه هتافصف .هانعمو هنيع ريغ ىنعم مث سيل اهب فوصوملا يه

 نا امإو اضرع نوكت نإ امإ :نيهجو ىلع هريغ ىه يتلا هتافصو .هانعمو

 يف هيف ثدحيو لاح نم رثكأ هل ءاقب ال ام اهنم ةيضرعلاف .امسج نوكت

 دعب ازج هيف ثدحت ةفصلا كلت ىلع ماد ام فوصوم وهو .لاح لك

 هتباثو هيف ةيقاب يهو .اهب فوصوم يهف ةيرهوجلا هتافص امأو .(}ءزج

  

 هنإ لاق نم مهنمو ضرع الو رهوجب سيل هتإ لاق نم نيملكتملا نمو ماظتلا كلذب لاق )١(

 تالاقم :يرعشألا .توصملا الإ سيلو اينلا يف توص ال لاق نم مهنمو ضرع

 !/١١٦. نيتمالسإلا
 .«اهكردي ناك» لصألا يف (٢)

 ءانب لصألا يف اهركذ مدع مغر ةلمجلا هذه انفضأ )٢(

 (٤) ف» لصألا يف «.

 .هدوجو ىقبي ال ام هنأب ضرعلا ينيوجلا فزع دقو ١١. تالاهجلا حرش ىلع شاوح رظنا )٥(

 ىقبي ل ضرعلا نأ تاكرب تبثأو ١. نيتمالسإلا بهاذم ىودب ٧. داشرإلا رظنا

 = رخا ددجتيو اهنم دحاو يضقني دذجتلا ىلع يه لب ةيقاب ريغ اهتلمج ىن ضارعألاف نينامز

 .م .ةيليصفتلا «امإ» هطرتشت ام ىلع



 يناثلا ءزجلا

 اهنأ الإ .'اهل ءاقب ال يتلا ةيضرعلا هتافص نم اهريغك تسيل ةريثك الاوحأ

 مسجلا هنم تفني ال ام لكف .اهب افوصوم ماد ام ءزج [دعب] اغزج ثدحت

 .هريغ ال وه كلت هتفصف ةيرهوجلا هتافص نم هب افوصوم الإ نوكي الو

 هذهو .اهب فوصوملا ريغ يهف اهتضب فصوي مث اهب فصوي ةفص لكو

 اهتأ اهب فوصوم مسجلاف .ماسجأ يهف هريغ تناك نإو ةيرهوجلا تافصلا

 يف هلولحب اضعب عنمي ال اهضعب نأو هيف ةضرتعم اهتأو هيف ةلاح
 تناك نإو كلت هتافصف .[هيف] الاح هريغ نوكي نأ اهب فوصوملا

 اهب فوصوملا يف ةلاح اهلك يهف فوصوملا ريغ يهو اهلك )اماسجأ

 .هيف ناك يذلا عضوملا يف نوكي نأ نم هريغ عنمي ءيش اهنم سيل

 تافصلا كلتف .ةدحاو ةساحب كردي ناك امم دحاو سنج نم اهنم نكامألا

 نوكت نأ ناولألا نم هريغ عنم نول اهب َلَح ام لكف .اضعب اهضعب عنمي

 داوسو ضايب ال نينولب نؤلتي ال ،هفلاخ وأ هسنج نم ناك ام هب تلحأ

 دوسأ الو نيداوسب دوسأ الو نيضايبب ضيبأ نوكي ال ضايبو ضايب الو

 روهمج نأ ظحالملاو ٣٤٥/. ةينادحولا :تاكرب انه فَتؤملا هلاق امل قباطم لوقلا اذهو هلثم =

 ٤٦/٢ ٤٨. نيتمالسإلا تالاقم :يرعشألا رظنا .ىقبت ال ضارعألا نأ ىلع نيملكتملا

 ٥٠ - ٥٢. نيدلا لوصأ :يدادغبلا

 نأ امك اهؤاقب حصي ماسجأ رطاوخلاو حئاورلاو موعظلاو ناولألا نأ اضيأ ماظنلا لاق دقل )١(

 نوللاك ىقبي ام اهنمو ةدارإلاو ةكرحلاك ىقبي ال ام اهنم نيمسق ىلإ ضارعألا مسق فالعلا

 ةبوطرلاو ةدوربلاو ةرارحلا ءاقب نايئابجلا زاجأو .ةردقلاو ملعلاو ةايحلاو ةحئازلاو معظلاو

 :يدادغبلا :رظنا .تاداقتعالاو مولعلاو زجعلاو ةردقلاو ةايحلاو نوتلاو دامتعالاو ةسوبيلاو

 6٥٠ ٥١. نيدلا لوصأ

 .م .قايسلا ىلع ءانب حيجرت ام اذهو .صقن لصألا يف ()

 .«ماسجأ» لصألا يف )٣(

 .م .«هلح» لصألا يف )٤(
 .م . «هلحأ» ققحملا حجرو .«ةلحأ» لصالا يف )٥(

 



 ٥٢٢ و ةنوزخملا فحتلا باتك
٦٩ 1 

 اراح نوكي ال راحلا كلذكو .داوسو ضايبب ةدحاو ةلاح يف ضيبأو

 لاحمف .ةدحاو ةلاح يف ةدوربو ةرارحب /٨٦/ افوصوم نوكي الو نيترارحب

 ةوالحلا كلذكو .'"ناتدورب الو ناترارح الو ةدوربو ةرارح هيف عمتجت نا

 "ناترارم الو ناتوالح هيف نوكي الو دحاو مسج يف ناعمتجي ال ةرارملاو

 .تافصلا نم اهريغ ىف هانركذ ام ىلع حئاورلا كلذكو .ةدحاو ةلاح يف

 اهنم اهفلاخ ام الإ اهسنج تافص نم اهريغ تعنم ةفص "هب تلح املكو

 هضعب عنمي ةدحاو ةشاحب كردي امم اهنم ناك ام لكف .اهقفاو ام ال

 ةدحاو ةساحب كردي ال ام لك امأو .فلتخا ام الو اهنم قفتا ام ال اضعب

 )١٧)ؤ ةدحاو ةشاحب اهنم كردي '١امف سمخلا شاوحلاب كردي ناك نإو

 .هريغ هلحأ يذلاف .فوصوملا يف لح نوكي نأ اهريغب كردي ام عنمي

 ةكرحلا وحن ةريثك تافص اهيف عمتجت اًضيأ ةتضرعلا هتافص كلذكو

 عماجت ال ةكرحلاو .هدض عماجي ءيش اهنم سيلو . ةعاطتسالاو ةايحلاو

 عماجت ال ةعاطتسالا كلذكو .ةايحلا عماجي ال توملا كلذكو .'"نوكشلا

 .هانركذ ام سايق ىلع تافصلا نم هركذن مل ام كلذكو .ةنامرلا

 )١ ) يف ١ ؟نيتدورب الو نيترارح الو» لصأل .

 .«نيترارم الو نيتوالح» لصألا يف ()

 .م .«هتلح» لصالا يف (٣)

 .م .«الو» لصالا يف (٤)

 ةوالحلاو ضايبلاو داوتلاو ةدوربلاو ةرارحلا نأ ماظنلا ركذ )٥(

 ٦٦٢/٢، ٦٢. نيتمالسإلا تالاقم يرعشألا رظنا :اضعب اهضعب دسفي ةدسافتم

 .«ثءافلا»ه فرح لصألا نم طقس هتأ اودبي )٦(

 .«الو» لصألا يف )٧(

 فرحلا سج نم نوكشلاو ضرع هدنع ةكرحلاو .ضارعألا نيب ةاضنتلا ماظتلا ىفن دقل )٨(

 نكمي ال اذهو نوكتلا عماجت نأ زوجي ةكرحلا نأ اذه هليلحت نم مهفي نأ نكمي كلذلو

 ٦٢/٢. نييمالسإلا تالاقم :يرعشألا رظنا هروصت

 ةداضتم ماسجأ ةضومحلاو
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 نوكت نأ امإو هسفن ءيشلا يه امإ انركذ ام ىلع ةيرهوجلا هتافصف

 يه اهلك نوكت امترو .اهضعبب وأ اهلك اهب مسجلا "فصوي امترو .هريغ

 ريغ اهلك نوكت امرو .هريغ اهضعبو يه اهضعب "!نوكت امترو .ءيشلا
 هذهب فوصوم ريغ ماسجألا نم مسج نوكي امترو .اهب فوصوملا
 الو .ةرارمو ةوالحو ةنودلو ةنوشخو ةحئارو معطو نول نم تافتلا

 يف هتأو طسوو فارطأو حاونو تاهج اذ اضيرع اليوط الإ مسجلا نوكي
 كلذكو .تحت هنم ناك ام ريغ قوف هنم ناك ام دحاو ريغ دعتم هنيع

 هنيع ماد ام اذكه نوكي ال مسجلاف .هفلخ ريغ همامأو هراسي ريغ هنيمي

 نوكي نأ همزلي يناعملا هذه ىلع سيل امسج مث نأ ىعدا نمف .هانعمو

 .مسجب سيل ام يناعملا هذه ىلع

 :"مهضعب لاقف ةيرهوجلا تافصلا هذه يف نوملكتملا "فلتخا دق[و]

 هريغ ىنعمب ءيشلا مهدنع فصوي تافص ضاعبألا )كلتو ءيشلا ضاعبأ

 .هل ""[ضاعبأب] تسيلو هسفن ءيشلا يه :مهضعب لاقو .هريغب فصويو

 لك جتحا[و] .هضعبب تسيل هتفص كلذكو هتفص نم سيل ءيشلا ضعبف

 اهنأ معزي نم جتحاو .هلوقو هبهذم يوقت اهتأ ىري يتلا هتجحب امهنم دحاو

 .م .«©فصوي نأ» لصألا يف ()
 .م .«نوكت نأ» لصألا يف )٢(
 .«اوفلتخا» لصألا يف )٣(

 ورمع نب رارض لاقو معطلاو نوللاك مسجلا ضاعبأ دحأ ةعاطتسالا ريرج نب ناميلس لاق )٤(

 رظنا .ماسجألا ضاعبأ ةسوبيلاو ةبوطرلاو ةدوربلاو ةرارحلاو حئاورلاو موعظلاو ناولألا

 ٨/٦٢} ٣٧. نييمالسإلا تالاقم :يرعشألا

 .«كلذ» لصالا يف )٥(

 .مصألا كلذب لاق دقو )٦(

 .م .قايسلا نم هانتبثأ امو .ققحملا حجري ملو لصألا يف ضايب )٧١(

 .«تسيل» لصألا يف (٨)
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 معطلاو ةحئازلل فلاخم نوللاف .اهيف عقو يذلا فالتخالاب ءيشلا ضاعبأ

 ةريثك ناعم هذهف .'هتضومحو ءينلا ةرارح كلذكو تافصلا نم هريغلو

 ام هسفن ءيشلا يه تناك ولف .ضعبل فلاخم اهضعبو ضعب ريغ اهضعب

 رياغي الو هسفن قفاوي ال امك هسفن فلاخي ال ءيشلا نأل فالتخالا هيلع ىرج

 يناعملا نأ تبث هسفن فلاخي نأو هسفن ءيشلا قفاوي نأ لطب املف .هسفن

 .اهب فوصوملل ضاعبأ يه ةفلتخملا ةرياغتملا

 مشلا ةتاح هتكردأ يذلا وه رصبلا ةساح هتكردأ يذلا "ناك ول اضيأو

 كردملا وه معلا !٨٧/ ةساحب اكردملاو معظلا ةساح هتكردأ يذلاو

 وأ اذراب وأ اراح هكردأ رصبلا ةساحب انول هكردأ نم ناكل سمللا ةشاحب

 هتحئار كردي ملو هنول كردي هاندجو نأ املف . ام وأ اولحو انيل وأ اتشخ

 فوصوملا ريغ ائيش مث سيل ناك نإو) ،كردي مل ام ريغ كردأ يذلا نأ تبث

 .٧(هل ضاعبأ يف اهب

 هل ضاعبأب تسيل "اهنأو هسفن ءيشلا يه اهتأ معز نم اضيأ جتحاو

 اذه '‘[عنمي] الف .اضعب عنمي اهضعب . ')عنامتت مسجلا ضاعبأ (١نأب

 هيف تناك "يذلا عضوملا يف نوكي نأ نم نوللا وه يذلا ضعبلا

 .«هترومح» لصألا يف ()

 .«...يذلا دحاو ىنعم ناك ول» لصألا يف )٢(

 .م .«كوردملا» لصألا يف )٣(

 .م .ةلمجلا هذه نم ىنعم دافتسي داكي ال )٤(

 .«اهتإف» لصألا يف )٥(

 .«نأ» لصألا يف )٦١(

 .«عنامتي» لصألا يف )٧(
 .م .ققحملا حجري ملو .لصألا يف ضايب )٨(

 .«يتلا» لصألا يف )٩(
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 مل امف عضوم يف نوللاو عضوم يف ةحئازلا تناك نإف .اهريغ وأ ةحئالا

 هيف نكت مل امو دوسأ الو ضيبأ ىمسي الف ءعيشلا نم نوتلا هيف نكي

 يذلا وه اتولم هيمسن يذلاف .لاحم اذهف .)ةحئار اذ ىمسي الف ةحئالا
 ول اضيأو .انلم هيمسن يذلا وه ةحئار اذ هيمسن "يذلاو .ةحئار اذ هيمسن

 ام نأل "هضعب هب يمس ءيشلا لك هب يمس امف هل اضاعبأ هتافص تناك

 هضعبف ضيبأ هلك ناك "امو .اثركلا ضعب ىلع ىرج لكلا ىلع ىرج

 ازاح هلك ناك "امو .مسج هضعبف امسج هلك ناك امو .ضيبأ نوكي ال

 '"كلذ هضعب ىممسي هضعب )...ضيبأ ءيشلا لك ناك ولف .راح هضعبف

 ىلع ىرج امو هضعب ىلع ىرج[ل] ءيشلا لك ناك ول كلذكو .ضيبأ

 أ تبث لاحملا ")[نم] هيف امل اذه لطب املف .هلك ىلع ىرج هضعب

 لإ .هريغ ىنعم مث سيلو اهب فوصوملا يه يتلا هتافصب فوصوم ءيشلا
 ةحئار اذ هتأ كرديو رصبلا ةساحب ضيبأ كردي :اهب كردي تاهج هل نأ

 ءيشلا أ امك دحاو كردملاف .تاهج نم علا كرديف "مشلا ةساحب

 وه ءيشلا ملعي ام ةهج نم مولعملاف .ةهج نم لهجيو ةهج نم ملعي

 .م .فتصملا اهررك دقو .«احيرم» لصألا يف )١(

 .«يذلاف» لصألا يف )٢(

 .م .«ضعبلا» لصألا يف )٣٢(

 .م .«ضعبلا» لصألا يف )٤(

 .«امف» لصألا يف )٥(

 .«امف» لصألا يف )٦(

 .«امف» لصألا يف )٧(

 .لصألا يف ضايب )٨(

 .م .«ضعبلا كلذ» لصألا يف )٩(

 .لصالا نم «نم» طوقس رهاظلا )١٠(

 .م .«حيرم هتأ مشلا ةساحب احيرم كردي» لصألا يف )١(
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 ادوجوم ءيشلا ملعي يأ هزكنُت ال ءيش اذهف .لهجي ام ةهج نم لوهجملا
 لوهجملا وه دوجوم هتأ مولعملاف .'[ىرخأ ةهج نم] اثدحم ةهج نم
 تافص نم ناك ام "!لكو .دسافب سيل حيحص هدنع اذهف .ثدحم هتآ
 ةساحب كردم هنإف توصلا الإ ساوحلاب اكردم ريغف "مسجلل ةيضرع
 يتلا اهلك ضارعألا نم كلذ ريغو ضارعألا نم اضرع ناك نإو .عمتلا
 ألإ اهملع نوكي الو رئاظنلاو لئاللاب الإ كردي ال مسجلل تافص يه
 .رارطضاب سيل اباستكا

 ىلع اهملعو شاوحلاب ةكردم يهف ماسجأ يه يتلا ةيرهوجلا هتافص امأو

 دابعلا نيب لضافت الو .رارطضا اهلهج كلذكو رارطضا ساوحلا هتكردأ ام

 يف سانلا '"لضافتيف اباستكا هملع ناك ام "امأف .ارارطضا هملع ناك اميف

 تناك نإو ضعب هلهجيو ضعب هملعيو ضعب نم ملعأ مهضعب نوكي :هملع
 الف ازارطضا هملع ناك ام امأو .ةمئاق اهب ملعي يتلا تامالعلاو لئالآلا

 موق هتبثيف هيف سانلا نيب فالتخالا عقي الو ،هملع يف دابعلا نيب "لضافت

 "لو هآر نم نيب فالتخا 6ال نوؤارلا هآر "!يذلا ءعيلاف .نورخآ هركنيو

 يتلا سمشلاك /٨٨/ ضعب هتبثيو ضعب هركني الو ،هملع يف مهنيب لضافت

 .«ىرخأ ةهج نم :انفضأ )١(

 .«لكف» لصألا يف )٦٢(

 .ةيضرع مسجلا تافص» لصألا يف )٢(

 .م .كردم كردأ نم لوعفملا مساو .ةغيصلا هذه فنصملا ررك دقو .«كوردم» لصألا يف )٤(

 .«املف» «رارطضا» لصألا يف )٥(
 .«لضافتي» لصالا يف (٦)

 .«لضافتي» لصألا يف )١(

 .«ءيش فيكف» لصألا يف )٨(
 .«الف» لصألا يف (0)

 .«الف» لصألا يف )١٠(

  



 يناثلا ءزجلا × ٢٤
: 

 اهتفرعم نم بلقلا ولخي الف ،اهملع يف اهآر نم نيب لضافت الف قلخلا اهاري
 الف ،هل نيعماشلا ساوح هتكردأ اذإ دعر توصك وأ رصبلا اهكردأ ام ىلع

 اهب ملعلا نم هعمس ةساحب اهكردأ نم َلك ولخي الف ،اهملع يف مهنيب لضافت

 ركني نأ هلقعل ارباكم ناك نم الإ اهركني الو لاحلا كلت يف اهلهجي الو

 هبلق يف هدقتعا ام هناسلب
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 شاوحلا يق

     

 سمخلا شاوحلا ىف - ١

 ىلع تاسوسحملا كلذكو شاحلا ضاعبأ يهو ناعم سمخلا شاوحلاو

 قوذلا ةساحو عملا ةساحو رصبلا ةساح يهف سمخلا ساوحلا امأو

 اهب كردت يتلا سمخلا شاوحلا هذهف .مشلا ةشاحو سمللا ةتاحو

 ليقو .تاسوسحملا نكردي ""[نهنأل] ساوح ليقو .اهلك تاسوسحملا

 معطلاو نوللا يهو ساوحلاب "!نكرذي نهنأل تاسوسحم تاسوسحملل
 .سمللا ةتاحب كردي سوملمو توصلاو ةحئارلاو

 شاوحلا ةفص يف - ٢

 كردملا توصلا الخ ام ماسجأ اهلك تاسوسحملاو ماسجأ اهلك ساوحلاو

 نوللاف .""اهب سوسحملا فالتخال تافلتخم اهلك ساوحلاو ."عمشلا ةساحب

 .«َنهَتال» لصألا نم طقس )١(

 .«نهكردي» لصالا يف )٢(

 نإ مهلوق ةيناتملا ىلإ يرعشألا بسنو .ةلأسملا هذه يف نيملكتملا ةيقب ةرعاشألا قبس )٢(

 عببزلا وبأ هانبت يذلا لوقلا يشحملا تبثأو ٦. نييمالسإلا تالاقم يف ماسجأ شاوحلا

 نا ةجحب عمشلاب كردملا ةمسج ىلإ بهذي ينالجراولا نأ ىلإ هبنو يفولا نع القن

 ال قلخلا نم لعافلا نأ ىلع ناطيحلا مهت دت فصاقلا دعزلاك ةيوقلا تاوصألا ضعب

 تاكاردإلا نأ حضوأ دقف يدادغبلا امأ ٢٣. عضولا ةيشاح :ىشحملا رظنا .امسج الإ نوكي

 الو ىنعمب سيل كاردإلا نإ لئاقلا مشاه يبأل افالخ شاوحلاب ةمئاق ناعم اهلك ةيشحلا

 ٢٧٢. :قرفلا نيب قرفلا :يدادغبلا رظنا .كردملا ىوس ءيش الو ضرع
= 

 يه ظحاجلا لاقف ؟تافلتخم يه مأ دحاو سنج ىه له شاوحلا ىف نومّلكتملا فلتخا
)٤( 
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 هنأل ارصب رصبلا ناكو .رصبلاب كردي هتأل انول ناكو .رصبلا ةساحب كردم

 كلذكو .عمشلا ةساحب كردت اهتأل اتوص تناك تاوصألا كلذكو .نوللا كردي

 اهنأل اقوذ تناك قوذلا ةساح كلذكو .توصلا كردي هتأل اعمس ناك عمتلا

 ةساح كلذكو .قوذلا ةساحب كردت اهنأل اموعط موعظلا تناكو .موعلا كردت

 اهتأل حئاور تناك حئاورلا كلذكو .حئاورلا كردت اهنأل [امش] تناك مشلا

 كردت اهنأل سمللا ةساح تناك سمنلا ةساح كلذكو .مشلا ةساحب كردت

 .سملا ةساحب كردت اهنأل تاسوملم تاسوململا تناكو .تاسوململا

 رصبلا ةساحب كردي '"[ال] ام لطبو ."انول رصبلا ةشاحب كردي ام ناكف

 نأ رصبلا يقالي ال ام لطبو .رصب وهف نوللا يقالي ااام كلذكو .ائول نوكي نأ

 ال ام لك لطبو .عمشلا ةتاحب كردي ام لك توصلا كلذكو ."انول نوكي

 .عمس وهف توصلا يقالي ",ام كلذكو .اتوص نوكي نأ عمشلا ةساحب كردي

 كردي ام لك حئاورلا كلذكو .اعمس نوكي نأ تاوصألا يقالي ال ام لطبو

 مشلا ةساحو .حئاور نوكي نأ شلا ةساحب كردي ال ام لك لطبو .مشلا ةساحب

 كلذكو .مشلا ةساح نوكي نأ حئاورلا يقالي ال ام لطبو . حئاورلا كردي ام

 نوكي نأ قوذلا ةساحب كردي ال ام لطبو .قوذلا ةشاحب كردي ام لك موعلا

 يه يئابجلا لاقو .ساسحلا عناومو سوسحملا سنج يف فالتخالا امنإو دحاو سنج -=

 فالخ يه ةساح لك فالعلا لاقو .ساسحلا ريغ ضارعأ اهفالتخا ىلع يهو ةفلتخم سانجأ

 يفنو فالتخالاو رياغتلا تبثأف يفوتلا لاق كلذ لثمبو .اهل ةفلاخم تسيلو ىرخألا ةساحلا

 ١٤٥. تالاؤسلا :يفوتلا 0٢٢/٢ ٤٠. نيتمالسإلا تالاقم :يرعشألا .داضتلا

 .«امش» لصالا نم طقس )١(

 .«نول وهف» لصألا يف )٢(

 .ىنعملا ميقتسي ىتح «ال» انفضأ )٣(

 .«ال ام» لصألا يف )٤(
 .«ارصب» لصألا ىف )٥(

 .«ال ام» لصألا يف )٦(



.+ 

 نأ موعلا يقالي ال ام لطبو .موعطلا كردي ام قوذلا ةساح كلذكو .امعط

 لطبو .سملا ةساحب كردي ام لك تاسوململا كلذكو .قوذلا ةساح نوكي

 وهف تاسوململا كردي امو .اسوملم نوكي نأ سملا ةساحب كردي ال ام لك

 ."سمللا ةساح نوكي نأ تاسوململا يقالي الام لطبو .سمّلا ةساح

 شاوحلا كاردإ يف - ٣

 نهكرد كلذكو .اهتاكوردم عم /٨٩/ تاكردملا ساوحلا هذه تفلتخاو

 نيعلاب رظنلاف .عامتلا[و] رظنلا بش رارطضا نكردأ امل رهكردو فلتخم

 سيل باستكا لاعفأ نهل ساوحلا نم امهريغ كلذكو .عمشلاب عامشتلاو

 نم نكردأ امل كرلا نهنم نوكي ىتح نهلامعتساو هفرص وهو .رارطضاب

 نهنم ناك امو رارطضاب نهنم ناك ام افلتخم نهنم ناك ام لكف .تاسوسحملا

 كرذلا نم امهنع موقي ام كلذكو عامشتلل فلاخم رظتلاف .باستكاب

 اهنأ نم هب يه ام ىلع نهنم ةدحاو لك ساوحلا هذه هللا عبطو .'”ةاقالملاو

 ةعوبطم نهنم ةدحاو لك اهتاسوسحم كلذكو .اهتابحاص كردت ام كردت ال

 نوللاف .اهتبحاص اهب كردت "![يتلا] ةساحلاب كردت ال اهنأ اهانعمو اهنيع يف

 ال عوبطم هانعمو هنيع يف رصبلا نأ امك رصبلاب الإ كردي ال عوبطم هنيع يف

 نم نولب سيل امو ساوحلا نم رصبب سيل ام كلذكو .اتول الإ كردي

 ."نولاو رصبلا يف هانركذ ام ىلع تاسوسحملا

 )١( :نيدلا لوصأ :يدادغبلا :رظناو ٩.

 )٢( تالاؤلا :يفوتلا رظناو ١٤١.

 .ىنعملا حصيل «يتلا» لوصوملا مسالاو «ةساح» ظفل ىلإ «ماللاو فلألا» انفضأ )٣(

 توصلا الإ كردي ال عوبطم عمتلاو ناولألا الإ كردي ال عوبطم رصبلا يفوشلا لاق كلذك )٤(

 تاوصألا كرد ىلع عوبطم عمنلاو ناولألا كرد ىلع عوبطم رصبلا لاقي نأ زوجي مل هنكل

 ٧٢١. :تالاؤشلا هباتك رظنا .كلذ للعي مل هتأ ريغ
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 .'"ساوحلاب الإ تاسوسحملا نم ءيش ةفرعم ىلإ بلقلل ليبس الو

 هكردأ امل هملعو اهتاسوسحمب '"هملع دقف هش اوح نم ةساح دقف املكو

 .باستكاب سيل رارطضا شاوحلاب

 تاسوسحملا يف ۔ ٤

 رفصأو رمحأو "دوسأو ضيبأ نم رصبلا ةشاح هتكردأ ام فلتخاو

 .رصبلا ةساح .هتكردأ ام ةهج نم فلتخي ملو .ناولآلا نم كلذ ريغو

 .نوللا ةهج نم ناولألا "فلتخت ملف نول رصبلا اهكردأ ام ةهج نم يهف
 ام ةهج نم الو توصلا ةهج نم فلتخت ملو تفلتخا تاوصألا كلذكو

 ةهج نم فلتخت ملو اهترارمو اهتوالح موعطلا كلذكو .عمشلا اهكردأ

 نإو حئاورلا كلذكو .قودلا ةشاح اهتكردأ ام ةهج نم الو ماعلا

 نم الو "ةحئار تاذ تناك ام ةهج نم فلتخت ملو اهيناعم يف تفلتخا

 نم سمللا ةساحب تاكوردملا كلذكو .ملا ةشاح اهتكردأ ام ةهج

 ام ةهج نم فلتخت ملو .تفلتخا ةدوربلاو ةرارحلاو )ةنويللاو ةنوشخلا

 .ةسوملم تناك ام ةهج نم الو سمللا ةساحب كردت

 .زاجملا ىلع ساوحلا يفو ةقيقحلا ىلع بلقلا يف لاح شاوحلا كرد نأ يفوتلا ركذ )١(

 ىريو ١٤. تالاؤتلا رظنا .هيلإ بلج ام نيب زييمتلا بلقلا رودو بلقلل بلاوج ساوحلاو

 ٢٣/٢. نيتمالسإلا تالاقم :يرعشألا .كردملا يه سفنلا نأ ظحاجلا

 .«ملع» لصألا يف )٢(

 .«داوسو ضايب» لصألا يف )٣(

 .«اهكردأ» لصألا يف ()

 .«فلتخي» لصالا يف )٥(

 .م .«ةحيرم» لصألا يف )٦(

 .م «ةنايللا ةناشخلا» لصألا يف )١(



 ةنوزخملا فحتلا باتك
 ٥٢٨

  

 ساوحلا عئابط يف ٥
 الو نهنع ناب ام نكردي ملا ةتاحو عمشلا ةساحو رصبلا ةساحو

 ام الإ نكردي الف سمللا ةساحو قوّلا ةساح امأو . ةرهقصال ام نكردي

 .امهنع ناب ام ناكردي الو امهقصال

 ضاعبأب تسيل تافص اهتاسوسحمو .تافصب تسيل ضاعبأ ساوحلاو

 ريصبلاو هتاهج نم ةهجو هئازجأ نم ءزجب اعيمس عيمشلا '»[ناك] . مسج

 ةهجو هئازجأ نم ءزجب اًماش ماشلاو هتاهج نم ةهجو هئازجأ نم ءزجب اريصب

 كلذكو .هتاهج نم ةهجو هئازجأ نم ءزجب اقئاذ قئاذلا كلذكو .هتاهج نم

 هزازجأ تحص "املكف .هتاهج نم ةهجو هئازجأ نم ءزجب امال سماللا

 .اهانركذ يتلا ءامسألا هذهب ىمسمو فوصوم وهف هتاهجو

 ريصبلاو عيمشلا يف ۔ ٦

 حصي ملو هرصب حص نإف .اريصب يمس هلقع حصو هرصب خص ام لكو

 ء .
 . ٦٤١ (٣ .. ,.

 زيمملا "رصبملا نأل ناولألا رصبي ناك نإو اريصب ىمسي نأ لطب هلقع

 .هرصبب اهيقالي ناك نإو هل لقع ال نم /٩٠/ اهزيمي الف ناولألل

 لاقي الو اريصب ىمسي نأ اضيأ لطب هرصب حصي ملو هلقع حص نإو

 كلذكو .رصبلا ةساح هل عصت ملو هرصبب اهيقالي ال ذإ ناولألا رصبي هل
 لطب نإو . نيێنعملا عامتج اب عيمس وهف هلقع حصو هحمس حص ١ ذإ اًضيأ

 يمس هعمس حصي ملو هلقع حص نإو .ايمس ىمسي نأ لطب امهدحأ

 "هب هيعي الو توصلا عمسي الو اعيمس ىمسي الو هلقع ةحصب القاع

 .«ناك» انفضأ )١(

 .ةدئاز ةيناقلا «ام»و «ام ام لكف» لصألا يف )٢(

 .«رصبلا» لصألا يف ()

  



 . يبمج ٤ ٥ ذاثلا ءزجلا ٠
 ي زجل

 كر

 اعيمس ال و اق اع ىمسي نأ اًضيأ لطب هلقع حصي ملو هعمس حص ن إو

 اهيقالي ناك نإو »اعيمس هل لاقي الو توصلا عمسي هل لاقي نأ زئاجو

 الف .اهب ملاعلا تاوصألل زيمملا عيمشلا نآل اعيمس ىمسي الف هعمسب

 ناك نإو مصأ يمس عملا ةساح دقف املكف .لقاعلا الإ اهل زيمملا نوكي

 لطب هرصب حص اذإ كلذكو مصأ ىمسي نأ لطب هعمس حص اذإف .لقع هل

 اذإ اريصب ىمسيو . (٢) [هرصب حصي مل اذإ] ىمعأ ىمسيو .ىمعأ ىمسي نأ

 2 [ارصبم] يمس هرصب حصو هلقع حصي مل نإو .هلقعو هرصب حص

 نمف .رصبلاو عمسلا ةلاسم يف انركذ ام ىلع شاوحلا رئاس كلذكو

 .شاوحلا نم امهريغ مهف امهمهف

 سمخلا ساوحلا تافص يف ۔ ٧

 لئالذلاب كردي امتإو نيعلا ريغ وهو نيعلا يف ناك ىنعم رصبلاو

 امتإ اًضيأ وهو عمقلا ريغ يهو عمقلا يف ناك ىنعم عمشلا كلذكو .رئاظنلاو

 هملعو اهريغ وهو فنآلا يف ناك ىنعم ملا ةساح كلذكو .لئاللاب ملعي

 كلذكو .هريغ وهو مفلا يف ناك ىنعم قوّلا ةساح كلذكو .سايقلاو رظنلاب

 كرديو هريغ ىنعم اًضيأ وهو دسجلا رهاظ [يف] ناك ىنعم سمللا ةساح

 .سايقلاو رظنلاب

 .«هل اعيمس لاقي الو» لصألا يف )١(

 .«هرصب حص اذإ هرصب خصي كلذ» لصألا يف )٢(

 .«هرصب حص اذإ ىلوألا رصبي» لصألا يف )٢(

 .«كلذكف» لصألا ىف )٤(

 لوصأ :يدادغبلا ٢ ٢٣. :عضولا ةيشاح ©يشحملا سمخلا شاوحلا فيرعت يف رظناو (٥)

 .(شاوحلا ماسقأ) ٩ :نيلا
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 مئاهبلاو لافطألا كاردإ يف ٨

 نيعيمس مهل لاقي الو نورصبيو نوعمسي مهل لاقي مئاهبلاو لافطألاو

 اًضيأ مهيلع زوجي الو .نيتاش الو نيسمال الو نيقئاذ الو نيريصب الو

 .نيلهاج الو نيملاع الو نيزيمم الو نيعيطتسم الو نيلعاف الو نيرداق

 نوقوذيو نورصبيو نوعمسي مهشاوح تحص اذإ مهل لاقي نأ اضيأ زوجيو

 مهل لاقي نأ لطب اعيمج شاوحلا هذه تدقف نإف .نوسمليو نوممشيو

 الو نيقئاذ الو نوقوذي الو نيريصب الو نورصبي الو نيعيمس الو نوعمسي

 نايمعو مص مهل لاقي نأ زئاجو نيسمال الو نوسملي الو نيماش الو نومتشي

 .رصبلاو عمشلا نادقفب

 الو .ءايشألا نيب اهب نوزێيميو اهب نوظفحي ةسداس ةساح مهل لافطألاو

 نولعفيو نوردقيو نوعيطتسي مهل لاقيو .نيزيمم الو نيظفاح مهل لاقي

 .نوبسكيو نوراتخيو نولهجيو نوملعيو

 نأ زوجي الو .مهل ىتأتي ام اهب نوملعي ةسداس ةساح مهل اضيأ مئاهبلاو

 نوعيطتسي مهل لاقي نأ زئاج اضيأ كلذكو .اهب نوزيمي الو نوظفحي مهل لاقي

 نوذلتسيو نوسمليو نوقوذيو نورصبيو نوعمسي كلذكو نولعفيو نوردقيو
 .نوهركيو نوديريو نوملأيو

 لافطألا نع رايتخالاو باستكالا يفنب /٩١/ ملعلا لهأ ضعب لاقو

 مهل لاقي نأ زوجي ال لوقلا اذه "ىلعف .هل لقع ال نم لكو مئاهبلاو

 امك رارطضاب نولهجيو نولمعيو نولعفي الو نوردقي الو نوعيطتسي

 .رارطضاب نورصبيو نوعمسي

 .«لعف» لصألا يف )١(



 ناثلا ء ¡
 ي زجل ١ . ريبج ٢ ٤ ٥ ٩

. 

 ءامسألا يف ٩

 اهسايق نم ناك ام الو نايمع الو مص مهيلع يرجي الف تاومألا امأو

 هئازجأ نم ءزجب ...ناك نإو ءازجألا عيمج ىلع عقو مسا عيمشلاو .اهنزوو

 عمس هل عيمتلا لاقي نأ زئاجف .عيمجلا الإ هب ىمسي الف "هتاهج نم ةهجو
 هعمس لاقيو رصب وذو عمس وذ اًضيأ هل لاقيو .رصب هل ريصبلا كلذكو

 هل لاقي الو .ريصب وذ الو عيمس وذ لاقي الو "...هلك كلذ ىنعمو هرصبو

 هل انتبثأ رصب هل انلق اذإ انأل هريصب الو هعيمس لاقي الو عيمس هل الو ريصب

 ال كلذكو هضعب ريصبلا نكي مل ذإ ريصب وذ لاقي نأ زوجي الو .هضعب رصبلا
 هرصب ىنعمو .هضعب ناك اذإ هرصب زئاجو .هضعب ريصبلا سيل ذإ هريصب زوجي

 كلذكو هب رصبي نأ زاج رصب هل نم اًضيأو .ضعبلا ىلع رصب وذو رصب هلو

 .هب عمسي نأ زئاج عمس هل نم

 نأ اًضيأ زاجل رصب هل ريصبلا زاج امك ريصب هل ريصبلا لاقي نأ زاج ولو

 هل ناك ذإ عمشلاب عمسيو رصبلاب رصبي امك عيمشلاب عمسيو ريصبلاب رصبي
 اريصب رصبلا الو ارصب ريصبلا ىمسي نأ زوجي الو .رصب هل ناك ذإو عمس

 عمس هل عمشلا الو عمس اذ عمتلا الو اًعيمس عمشلا الو اعمس عيمتلا الو

 نأ زاج ولف .ضعبلا بجوت ظافلألا هذه نأل رصبلا رصب الو عمشلا عمس الو

 اذهو ضعبلل ضعبلا تبثي اذهو عمسي هل اضعب هل انتبثأل اًعيمس عمشلل لاقي

 .ريصبلا كلذكف هضعبب هعمسب هقحتسا امتإ عيمسلاو .لاحم

 نود اًَضعب هب ىمسي الو هعيمج هب ل إ ىمسي الف هضعبب هقحتسا ام لكف

 هب ىمسي نأ زئاجف هريغ ىنعمب وأ هانعمب ءيشلا هقحتسا مسا لكو .ضعب

 يتلا ةساحلا ءزجلاب دارملا نأ نيبف رامع وبأ اهرتفو ةرابعلا سفن تالاهجلا بحاص دروأ ()
 ١١. تالاهجلا حرش :رامع وبأ :رظنا .لقعلا ةهجلابو عمتلا يه

 .«ضايب» لصألا يف )٢(
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٦٩ 

 وهو هريغ ىنعمب اهقحتسا نكاسو كرحتم وحن هعيمج هب ىمسيو هضعب
 كلذكو . كرحتم هضعبلو كرحتم هعيمجل لاقي نأ زئاجف . نوكشل او ةكرحلا

 وحن هانعمو هنيعب هّقحتسا مسا لك كلذكو نكاس هضعبلو نكاس هعيمجل لاقي

 ىلعو هعيمج ىلع ةيراج ءامسألا هذهف ثدحمو ليوطو ضيرعو مسج

 . ضرع هضعبو ضرع ءيشلا لكو مسج هضعبو مسج ءيشل ١ لكف . هضعب

 هضعبو ضيبأ ضايبلا لكو .ثدحم هضعبو ثدحم ءىشلا لك كلذكو

 .يح هضعبو يح هعيمجف يحلا لكو . ضيبأ

 هريغ ىنعمب هل اقحتسم ناك اذإ تيم هضعبو تتم هلك تيمل ا كل ذكو

 هعمس "...هعمس ناك اذإ لاقي نأ اضيأ زوجي الو .هلحأ يذلا توملا وهو

 كلذكو .ءازجالا عيمج ىلع الإ عقي ال مصألا مسا نأل ىمعأ )( .. الو مصأ

 كلذكو .ضعبلا ىلع ناعقي الو عيمجلا ىلع الإ ناعقي ال رصبي الو عمسي ال

 .ضعبلا ىلع ناعقي الو عيمجلا ىلع الإ ناعقي الو رصبي الو عمسي ال ا

 الو عمسي هعمس الو رصبي ال هرصب الو رصبي هرصب لاقي نأ زوجي الو

 عيمشلاو رصبي ال ىمعألاو رصبي ريصبلا لاقي نأ زئاجلاو .عمسي ال هعمس

 الو رصب الو عمسب تسيل يتلا هئازجأ عيمج كلذكو . .عمسي ال مصألاو عمسي

 رصبيو هعمسب عمسي هيلع زاج عيمجلاف .ضعبلا نود عيمجلا ىلع الإ يرجي

 هضاعبأ نم رصبب سيل ام لك كلذكو .هعمسب رصبي الو رصبب عمسي الو هرصبب

 لاقي نأ زئاج هضاعبأ نم عمسب سيل ام لك كلذكو هب رصبي ال لاقي نأ زئاج

 سيل '"[هعمس] الو ريصبب سيل هرصب لاقي نأ اضيأ زوجي الو هب عمسي ال

 ريغ عيمتلا تبثأ ةعيمس نوكت نأ هئازجأ عيمج نع تيفن اذإ كتأل عيمسب

 .م .لصألا يف ةموهفم ريغ ةملك )١(

 .م .لصألا يف ةموهفم ريغ ةملك ()
 .هيلإ ةجاح ال راركت اهنأل .«ريصيب سيلو» ةرابع انفذحو «هعمس» ةملك انفضأ )٢(



 ذاثلا ءزحلا
 :ح ي زجل . ريبج ٤ ٤ ٥

 نوكي نأ لاحم اذهف .دارفنالا ىلع ةعيمس نوكت نأ اهنع تيفن يتلا هضاعبأ

 .عيمتلا ءازجأ يه يتلا ضاعبألا هذه الإ عيمتلا

 هعمس لاقي نأ زوجي الو .عيمسلا ةلأسم يف هانركذ ام ىلع ريصبلا كلذكو

 هعمس انلق اذإ اتأل "هعمس وه لاقي الو وه همسج وه هضرع لاقي امك وه

 اذإ انأ امك .اعمس نوكي نأ هنم عيش نع يفنن الو اعمس هنم ىنعم لك انتبثأ

 نوكي نأ هنم ءزج لك نع ىفنن الف امسج هنم ىنعم لك انتبثأ وه همسج انلق

 لك نع يفنن الف امسج هنم ىنعم لك انتبثأ وه همسج انلق اذإ انأ امك .اعمس

 هلوطو وه هضرع انلق اذإ "ليوطو ضيرع كلذكو .امسج نوكي نأ هنم ءزج

 .اليوط اضيرع نوكي نأ هنم ءيش نع يفنن الف وه

 هعمس نأ تبث عمسب تسيل عيمشلا نم ءايشأ ىمست نأ زاج نآ املف

 نع يفنت نأ زاج املف .هرصب كلذكو وه هعمس لاقي نأ زوجي ال .هضعب

 ةفص الو هريغ الو وه لاقي ال هضعب هرصب نأ تبث ارصب نوكي نأ هضاعبأ

 الو هيف هعمس اًّضيأ لاقي الو ضعبلا وه لكلا وه لاقي ال ضعبلاف .هل

 ضعب هعمس نكلو هل فلاخم الو هل قفاوم الو هنع نيابم الو هل قصالم

 هضعبو ضعب يف لاح هضعبو رخآ ضعبل قفاومو ضعبل فلاخم هضعبف هل

 اًضعب قفاوي اهضعبو ةريثك هضاعبأف .ضعب نع نيابمو ضعبل قصالم

 .اضعب فلاخي اهضعبو

 امو اهنم نيابت ام كلذكو قفتا ام كلذكو رياغتم اهنم فلتخا ام لكف

 ولف .اهقفاوي الو اهفلاخي الو اهقرافي الو هسفن ءىشلا قصالي الو .قصتلا

 وأ هنياب وأ هقفاو وأ هفلاخ ول كلذكو .")اريغ هانتبثأ هل اقصالم هعمس ناك

 .مصألا كلذب لاق دقل )١(
 .«لوط» لصألا يف )٢(

 .م .«ريغ انتبثأ» لصألا يف )٣(

  



 ةنوزخملا فحتلا باتك
 ب _ -... ٥٤٥ هو .

 زوجي الو .هضعبو هعمس لوقن انكلو .هريغ تبثي اذه لكف هلحأ وأ هقصال
 ام ىلع شاوحلا نم هركذن مل ام كلذكو .هل ةفص الو هريغ الو وه لاقي نا
 ادحاو مهف نمف .دحاو امهيف باوجلاو رصبلاو عمشلا ةلأسم يف هانركذ

 شاوحلا عناوم يف ۔ ٠

 هعنمت عمشلا كلذكو .نولب سيل ام '"[كاردإ نم] ةقلخلا هعنمت رصبلاو
 يتلا تاوصألا كاردإ نع لئاوحلا هعنمتو "!توصب سيل ام كاردإ نع ةقلخلا
 هعنمت الو ناولألا كاردإ نع لئاوحلا هعنمت رصبلا كلذكو .ةقلخب /ا
 .اهكاردإ نع ةقلخلا

 نم اميلس احيحص ناك نإو 'ناولألا كاردإ نع ةملظلا هعنمت رصبلاف

 كلذكو اهءارو ام كاردإ نع تافثاكتملا ماسجألا هعنمت كلذكو تافالا

 الو ناولألا كاردإ ىلع ءايضلا هنيعب رصبلاو نولا كاردإ نع دعبلا هعنمي

 نم هعنمت ناعم هذهو هكرد نم هعنمت اضيأ ءيشلا ةقصالمو هودقف اذإ كردي
. 

 .هكاردإ نم» انفضأ ()
 ؟نولا كاردإ نم عمتلا عنمي يذلا ام :لاؤس ىلع باوجلا ىف ٣٢٤/٢ تالاقملا يرعشألا (٢)

 سنج نم هعنامو هبئاش نأ نوللا دوجو نم عمشلا عنم يذَلا نأ ةلزتعملا ضعب معز :لاق
 نم رصبلا عنم يذلا أو توضلا كرد نم عنمي الو نوللا كرد نم عنمي يذلا مالظلاو
 نم عنمي الو تاوصالا كرد نم عنمي يذَلا جاجزلا سنج نم هبئاش نأ تاوصألا دوجو
 حيبارالاو تاوصألاو ناولألا نود موعلا دجي راص مغلا نأ مهنم نورخآ معزو .نوتلا كرد

 ةلقل ناولألا كاردإ رصبلا نأ نورخآ معزو اهريغ نود موعلا هباوش ىلع بلاغلا نال

 .اذكهو هيف ناولألا
 وه سيل ةيؤرلا طرش نأ يجيإلا ظحالو .نوللا دوجو طرش ءوضلا نإ هريغو انيس نبا لاق )٢(

 تاقبط يفتنت ءاوضألا تاقبط ءافتنا دنعو .يئرملاب طيحملا ءوضلا لب ناك فيك ءوضلا

 0١٢٢ ٧٢٣. فقاوملا :يجيإلا .ةملظلا يف ناولألا ءافتنا بجوي اذهو ناولألا

 .«نع» لصالا يف )٤(
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 ه ٥
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 هذهو رصبلا ةفآ وهو ناولألا كرد نم هعنمي اضيأ ىمعلاو ناولألا كاردإ

 هتعنم يتلا يه تسيلو ناولألا كاردإ نع رصبلا عنمت اهانركذ يتلا يناعملا

 مل امك .اهكاردإ نع ةقلخلا هتعنم يتلا يناعملا نم نولب سيل ام كاردإ نم

 كلذكو .نولب سيل ام كاردإ نع هتعنم كلذك ناولألا كاردإ نع ةقلخلا هعنمت

 ال كلذكو ناولألا كاردإ نع ةقلخب تسيل ىتلا لئاوحلا هعنمت امك اضيأ

 لاحمف هكاردإ نع ةقلخلا هتعنم ام لك نأل ناولألا كاردإ نع ةقلخلا هعنمت

 .ام اموي هكردي نأ امترف هتقلخ عنمت مل ام كلذكو .هتقلخ تماد ام هكرد

 يقالي الو ةدحاو ةلاح يف نينول يقالي ال هتأ رصبلا يف اضيأ ليق دقو

 الو ةدحاو ةلاح يف نيتحئار مشي ال امك ةدحاو ةلاح يف نيتوص عمشلا

 ةلاح يف نيسوملم سمنلا ةشاحب سملي الو ةدحاو ةلاح يف نيمعط قوذي

 رصبي ال كلذكو ؤاهنم مظعأ وه امع زجعيو اًئوص عمشلا كردي الو ةدحاو

 ملو لمج بنج يف ةربإ رصبي ال كلذكو لبجلا رصبي [مل]و لبج يف المج
 .قرلا ري ملو قر يف اباتك وأ لمجلا ري

 كاردإ نع عمشلا عنمي ال ام ناولألا كاردإ نع رصبلا عنمي امترو

 نع عمشلا عنمي الو ناولألا كاردإ نع اًضيأ ةمللا هعنمت رصبلاف .تاوصألا

 نع عمشلا عنمي ةراوخلا ماسجألا نم امسج نوكي نأ امرو .تاوصألا كاردإ
 .ناولآلا كاردإ نع رصبلا عنمي الو تاوصألا كاردإ



 ل 0٤٧ ةنوزخملا فحتلا باتك
       
   

 .انتخا ار نرنلاتيلا جزكل

 هللا نع ةاواسملاو هابشألا يفنو ديحوتلا يف

 انبسح وهو هللاب الإ ةوق الو لوح الو هريغ هلإ الو هؤانث لجو هركذ رع

 ليكولا معنو

 «ءيش هلثمك سيل» يف ۔

 :'""هلوقف هقلخ تافص نم هب فصوي ال ام عيمج هيف ناك ام .7

 '"ا[هانعم ءيش هلثمك سيل] هلوقو .[١١:ىروقلا] « ىوت ۔هلتمك رسل

 هل سيل وأ عيش هلثمك سيل لاق نمف .ريظن الو هيبش الو ثيمس هل "

 ال ام عيمج هنع ىفن دقف ريظن هل سيل وأ هيبش هل سيل وأ يمس

 هذهف .هتافص نم هب وه ام ىلع هتبثأو هقلخ تافص نم "[\ب] فصوي

 اهملع نمو كرشم وهف اهلهج نمف .اهلهج عسي ال يتلا ديحوتلا ةقيقح

 .د¡خحوم وهف

 .ةلمجلا هذه يف لخاد هفصو الإ هتافص نم ةفصب فصاو هفصي الف

 يف لخاد ءيشلا كلذو الإ هقلخ تافص نم ةفص دح هنع ىفني ال كلذكو

 .اهانركذ يتلا ةلمجلا هذه

 هافن يذلا دصقلاب لهجلا هنع ىفن لهاجب سيل /٩٤/ هللا لاق نمو

 اذهف .هركمب سيلو زجاعب سيل كلذكو ءيش هلثمك سيل هلوق يف المجم

 ىمعأ الو مصأب سيل كلذكو .هابشألا نكل يفن اهيف يتلا هتلمج يف يفنلا

 .«عيمجل» لصألا يف (١)

 .«ءافلا» انفضأ «هلوق» لصألا يف )٢(
 .لصألا نم ةرابعلا هذه طوقس رهالتلا )٣(

 .«هب» طوقس رهاقلا )٤(

  



 ين .يكو .ئ ناثلا ءزجلا
 ر

 اهلك تاملكلا هذهف . طسبنم الو دودحمب سيلو ةروص الو ا٨وسجب سيلو

 فصوي ام تابثإو هب فصوي ال ام عيمجل يفن يه يتلا اهتلمج يف ةلخاد

 .هتافص نم هب

 ىلع هتبثأو المجم هب فصوي ال ام هنع ىفنو المجم هدرفأ ""نم لكف

 هب فصوي ال ام ىفن ىلإ دصقلا هيلع قيضي الف المجم هب وه ام ةقيقح

 ةلمج يف هفصو ام دعب نم هتافص نم هب فصوي ام ىلإ دصقلا الو ريسفتلاب

 هبلقب كلذ رطخي مل ام تابثإلاو يفنلا يف دصقلا نم ةعس يف وهف ديحوتلا

 مقت وأ هتافص نم ةفص هتأ هب فصوي امم ةجحلا هيلع ؤمقت وأ هيلع دريو

 .هب فصوي ال هتأ هب فصوي ال اميف ةجحلا

 هيلع تماق اذإف هب فصوي ال هتأ هب فصوي ال اميف ةجحلا هب تماق اذإف

 ةجحلا اهب همزلت يتلا هتغلب همهف ام هيلع درو وأ هلابب كلذ رطخ وأ ةجحلا

 هقلخ تافص نم هب فصوي ال ام هنع يفنيو هتفصب هللا فصي نأ الإ هعسي الف

 دصقلاب يفلا نود اهيلع ناك يتلا ةلمجلا هنع ينغت الو .ازرشفمو ادوصقم

 ضقن هب فصوي ال وأ هب فصوي هتأ هب فصوي ال اميف هكش نأل ريسفتلاو

 .اهيلع ناك ىتلا ةلمجلل

 فوصوم ريغ وأ اهب فصوي هتأ هتافص نم ةفص ىف '[تش] اذإ كلذكو

 ال هتأل هتلمج ضقن هب ةجحلا مايق وأ لابلاب روطخلا وأ دورولا دعب نم اهب

 نعو ٦٢٦١. تالاؤشسلا رظنا .كرشأ دقف ماسجالاك مسج وأ مسج هللا نإ لاق نم :يفوتلا لاقو )١(

 ٣ ٦. :نيروغبت لوصأ ٧٢ _ ٧٤. ررزخ ييأ ةلاسر :رظنا مسج هللا نأ معز نم ىلع دلا

 ٦١٦. ينايسولا ريس ٤ ٥. نيروغبت ةيشاح :يبعصملا ٩ ٧٠. عضولا ةيشاح :يشحملا

 .م .«ام» لصألا يف (٢)

 .«دروي» لصالا يف )٣(

 .«موقت» لصألا يف )٤(

 .«تش» ةملك طوقس رهاقلا )٥(



 ةنوزخملا فحتلا باتك
 ٥٤١٩ دوو
 هزنم"

 ائيش هبشي هنأب هكش عم المجم ءيش هلثمك سيل هللا نأ هتلمج داقتعا حصي

 هتأ دقتعا اذإ هنأل ارسفمو "ادوصقم ءايشألا نم ءيش ههبشي وأ ءايشألا نم

 مسج هنأ هتلمج قيقحت دعب نم كش مث يناعملا نم ىنعم يف قلخلا هبشي ال

 دقف زجاع وأ لهاج وأ "راونألا نم رون وأ ليوط وأ ضيرع وأ ةروص وأ

 نم نأل ءيش هلثمك سيل هنأ نيقيلا نم كشلا لبق هيلع وه ام هگشب ضقن

 .ءيش هلثمف ازجاع وأ الهاج وأ ارون وأ امسج ناك

 ريغ نوكي الو هريغ تافص نم ةفص ىلع ءيش هلثمك سيل نم نوكي الو

 امهنم دحاو لك "!نيفوصوملا نيهبتشملا نأل هتافص نم ةفصب افوصوم

 هب فصوي ال امب امهدحأ فصوي نيفلتخملا نأ امك هبحاص هب فصوي امب

 هريغ رون هلثمو الإ ""ازون الو هريغ مسج هلثمو الإ امسج نوكي الو .رخآلا

 .زجاعلا هلثمو الإ ازجاع الو لهاجلا هلثمو الإ الهاج الو

 نأ الإ لهاج وأ ملاع وأ زجاع وأ رداق هللا نأ هلابب رطخ نم لك عسي الف

 هأ هيف كش نإف .زجعلاو لهجلا نم هب فصوي ال ام هنع يفنيو هتفصب هفصي

 .«ائيش» لصألا يف ١)

 :ىلاعت هلوق تف , ك _ ٨1 : .ءدوصقم» لصألا يف )٢(
 وف رتفو كرشأ دقف راونألاك ال رون وأ رون هللا فلكملا لاق نإ :ىفولا لاق )٣(

 .ىلاعت هلوق رتفو .هلدعب تءاضأ يأ :لاقف لدعلاب ٩[ .رمزلا ؟امتَر روثي ضرلا قرشو »

 نم يداه ليقو ضرألاو تاوامسلا لدع يأ لاق ٣٥[ :روتلا] 4 ض بوكلا ٨٨4 هبآ »
 رود

 ٢٦٢١. تالاؤشلا :يفوتلا .هاده لم ىا كرو لَتَم»و امهرون قلخ يأ امهرؤنم ليقو امهيف

 .«افوصوم» لصالا يف (٤)

 .«نيفصوملا» لصالا يف )٥(
 .«رون» لصالا يف )٦(

 .«لهاج» لصالا يف )٧)



 يب . رمج ٥ ناثلا ءزجلا ٥٠

 ت

 رطخي مل ام ةلمجلا نم هعم ناك ام هعسي ناك نإو .هللا نع لاثمألاو هابشألا
 .اهيلع ناك يتلا ')ةلمجلا هنع ينغت الف هلابب رطخ اذإف .هلابب

 هللا نع هيفن زوجي ام يف - ٢

 زجاعب سيلو لهاجب سيل هللا لاقي نأ /٩٥/ ارَسفم هللا نع يفنلا زئاجو

 سيلو ةروص الو مسجب سيلو ىمعأب سيلو مصأب سيلو تێمب سيلو
 .'"”طسبنم الو دودحمب

 هدض يفن عم الإ هيفن زوجي ال ام يف ٣

 ىتح ركذب هللا سيل لئاقلا لوق هض يفن عم الإ هيفن زوجي ال يذلا اقأو

 سيل لوقي ىتح كرحتمب سيل لوقي نأ زوجي ال كلذكو .ىثنأب الو لوقي

 ىتح ضرعب سيل كلذكو .ارون الو لصي ىتح ةملظب سيل كلذكو .نكاسب

 .مسجب الو هلوق لصي

 ليوطب الو ضيرعب الو رمق الو سمشب سيل لاقي نأ هللا نع يفنلا زئاجو
 الو ضرع الو مسجب سيلو نيابم الو قصالمب سيلو جراخ الو لخادب الو

 .ةملظ الو رونب سيل وأ ركذ الو ىثنأب

 هذض ىفن نود هللا نع هيفن زوجي ام يف ٤

 (٧[ةملظ هتأ] دحأ مهوي ال هتأل رونب هللا سيل لاقي نأ زئاج ليق دقو

 .«ةلمج» لصألا ىف )١(

 هلأ ينعت اهنأب لهاجب سيل ملاع هللا» ةرابع نأ نيب دقف 0٦٢٢٤ ٢٢٥ تالاؤسلا :ىفولا :رظناو (٢)

 . «نيبتسم كردم طيحم

 امل كلذب فصوي ال هللاو هل ءاعو ءايشألا تناكو ماسجألل ءاعو نوكي يذلا وه طسبنملا )٢(

 ٣٥٤. تالاهجلا حرش :رامع وبأ :رظنا .ديدحتلا نم فصولا هيضتقي

 .«ةملظ هتأ» انفضأ )٤(



 ٣ ٥٥١ ةنوزخملا فحتلا باتك
 هزيم

 هللا َنأ مالكلا ةلمج يف زاجو .اهضرع هتأ دحأ مهوي ال مسجب سيل كلذكو

 هيف المجم مالكلا اذهو ءيش لك عم وهو "ءيش لك يف وهو ءيش لك هل

 .هللا ىلع زوجي ال ام ماهيإ هيف سيل[و] هلل ميظعت

 زوجي ال امو هللا نع هلوق زوجي ام يف ۔ ٥

 هل وأ '")ليولا هل وأ ةجوزلا هلو دلولا هل لاقي نأ ريسفتلا يف زوجي الو

 ىلع زوجي ال ام تابثإ اذه يف نأل ضرعلاو لوطلا هل وأ نوتلا هل وأ ءوشتلا
 ىلاعت اضيرع ًاليرط نوكي نأو جيورتلاو هبأتلا نم هيلإ بسني ال امو ث[هللا]

 .اريبك اولع كلذ نع هللا

 ام هيف مهوي امل صيمق وأ تخ هل وأ لاعن هل لاقي نأ اضيأ زوجي الو

 لعن الو تفخ الو صيمق هل سيل لاقي نأ اضيأ يفتلا زوجي الو .زوجي ال

 ال امم ةردقلاو كلملا يفن نم هيف امل رايعلاو نزولا اذه ىلع ناك امو

 .هللا ىلع زوجي

 جيورتلاو هبأتلل يفن كلذو .ةجوز هل سيلو دلو هل سيل لاقي نأ زئاجو
 الو يرم م ۔۔يم

 ص دنا م ط :هلوق هسفن نع ىفن دقو ةردقلاو كلملل ىفن هيف سيلو
 ىم ٠

 ٢). تجلا 4 ادلو

 ةرخآلاو اينذلا هلو ضرألاو ءاملا هلو رمألاو قلخلا هل لاقي نأ زئاجو

 ثداوحلا تافص نم وه ام لكو ضرع الو رهوج الو مسجب سيل هللا نأ ينييارفسألا ركذ )١(

 ١٥٩. :نيذلا يف ريصبتلا هباتك رظنا .هنع يفنم هتإف نوكلاو ةكرحلاك

 )٢( :تانايذلا :يخامشلا رماع :رظناو ٤٢.

 )٣( تالاؤسلا :يفوتلا رظناو ٢٦١.

 .«هللا» ةملك لصألا نم طقس )٤(

 .صنلا انحجرف .«...ذختي مل» خسانلا تبثأ دقو )٥(



 يناثلا ءزجلا مص ٥٢
 ٠ ترح

 ام ماهيإ هيف سيل ذإ زئاج ههابشأو اذهف .'”ةعاطلاو نيلا هلو رانلاو ةنجلا هلو

 . لالجإو هل ميظعت هللا ىلإ هتبسن يفو زوجي ال

 .راغ يف وأ تيب يف وأ دجسم يف وأ ناكم يف وه لاقي نأ زوجي الو

 ديدحتلا نم هللا ىلع زوجي ال امم كلذ يف امل ءايشألا نم ءيش يف وه سيلف

 .اهل هثادحإ يفنو

 زوجي ال ام ماهيإل ءيش نود ءيش عم وأ نالف عم وه زوجي ال كلذكو

 عم هللا :لوقلا نم هوزاجأ ام الإ ىلاعت هب فصوي الو هللا ىلع زوجي ال امم
-_ 
 مه َبزَلاَو اوَمَتأ بذلا ََم َهَقلأ تإ » :هللا لوقل دييأتلاو رصتلاب هعاطأ نم ے ے _ 7 ُ ف

 ١٢٨[. :لحتلا] 4 ويت

 مهوي امل ءايشألا نم ءيش عم وه سيلف .نالف عم وه لاقي نأ زوجي الو

 رفكو هاصع نم عم هللا سيل لوقلا نم هوزاجأ ام الإ هللا ىلع زوجي ال اميم هيف
 دصقلاب هنوعنمي ام مالكلا ةلمج يف نوطعي دقو .هرصني ملو هدێؤي مل ذإ هب

 نسحي ام ةهج نم مالكلا ىطعي :داسف الو صقن كلذ يف سيلو .ريسفتلاو

 .هعنم نسحي ام ةهج نم عنميو هؤاطعإ

 ءيش نم /٩٦/ هيلإ برقأ ءيش يف لاقي الو .ديعبو بيرق هل لاقيو
 ديعبو قصتلمب سيلو بيرق وهو .ءيش نم هنع دعبأ عيش يف الو

 .'"لصفنمب سيلو

 لاقي الو .هللا نم دعبأ رفاكلاو رفاكلا نم هللا ىلإ برقأ نمؤملا لاقيو

 الو رفاكلا نم ريخ نمؤملا لاقي امك ."نمؤملا نم هللا نم دعبأ رفاكلا

 )١( تالاؤسلا :يفوتلا رظنا ٢٦١.

 )٢( تالاهجلا حرش :راممع وبأ :رظناو 0٣٩٠ ٣٩١.

 (٣) :تالاؤَسلا :رظناو ٢٧١.



 ٥0٢ . وزخمل ِ ةنوزن ا فحتلا باتك

٦ 

 ىأ هللا نم رقأو هلل قفوأ نمؤملا لاقيو .نمؤملا نم رشأ رفاكلا "لاقي
 .هتعاطل كراتو هل صاع يأ هنع ديعبو هلل فلاخم رفاكلاو هلل عوطأ

 رداق هانعمو .فيفخ هيلعو هيلع نتهو هللا ةردق يف ريسي قلخلل لاقيو
 هذهف .ءىش هيلع لقثي الو هيلع بعصت الو ءايشألا هيلع رذعتت ال هيلع

 .هل ةردقلا تابثإ ىلع هيلع ةيراج اهلك ظافلألا

 نم هيلع تخأ وأ ءيش نم هتردق يف رسيأ ءيش يف لاقي نأ زوجي الو

 نوهأ رفاكلا نولوقي ام ىلع ناوهلا نم هوزاجأ ام الإ هيلع نوهأ الو ءيش

 .زجعلا يفنو ةردقلا ىلع ال ناوهلا باب نم "بلكلا نم هللا ىلع

 '_)ءيش لك ىلع رداق وهو هتردق يف ءايشألا '""لضافتت نأ زوجي الو

 .رذعتي الو هيلع بعصي الو ءيش نع زجعي الو

 ال يك هلل فلاخم نمؤملا لاقي الو .هل فلاخم هللاو هلل فلاخم هلك قلخلاو

 هقالطإ زوجي الو ."ةفصلا يف هفلاخم ناك نإو اهكرتو هتعاط فلاخ هتأ مهوي

 هنوعنمي ام مالكلا ةلمج يف نوطعي ةغللا لهأ دنع زئاج اذهو ةلص ريغ نم

 .ريسفتلاو دصقلاب

 نأ زوجي الو .ناكم لك عمو ناكم لكبو ناكم لك يف لوقلا اوزاجأو

 ءايشألا تحت وه لاقي نأ اضيأ زوجي الو .هللا ىف ىه الو هللا عم يه لاقي

 .«الو» لصألا يف )١(
 )٢( تالاؤشلا :يفولا نم حيحصتلاو«بلكلا» لدب «فلكملا» لصألا يف ٢٧١.

 .«لضافتي» لصألا يف (٣)

 نأ باوصلا نأ ىارو ءيش ميدقلا نأل ءيش لك ىلع رداق هللا :لاقي نأ ينييارفساإلا عنم (٤)

 ٢٨٤[ :ةرتبلال ردك ءىش كلع هنأو » . :ىلاعت هلوق رسفو رودقم لك ىلع رداق هللا :لاقي

 ١٦٦\، ١٦٧. نيدلا يف ريصبتلا .ريدق رودقم لك ىلع هللاو :هلوقب

 )٥( تالاؤلا :يفولا رظنا ٢٧١.

 .ءايشألا وأ ةنكمألا يأ )٦(

  

 



 يناثلا ءزجلا ه ٥٥٤
 هه
 :ح 7

 نأل اهفلخ الو ءايشألا مامأ الو اهراسي نع الو ءايشألا نيمي نع الو اهقوف الو

 .لاوزلاو لاقتنالاو نكمتلاو لولحلاو ديدحتلا "بجوت اهلك يناعملا هذه

 ريغ مأ ةدودحم يهأ اهيف وه يتلا ءايشألا نع ينربخأ لاق نإف

 يأو ؟ادودحم اهيف دودحمب سيل ام نوكي فيكو لاق نإف ؟ةدودحم

 اميف ءيشلا نوك أل دودحم وه اميف هنوك نم هديدحت ىلع لدت ةلالد
 ؟ذحلا هل تبثي دودحملا يف هنوك كلذكو حلا هنع يفني دودحمب سيل

 لوقعلا تمهوت ام ىلع وه سيل ءايشألا يف هنوك نإ :قيفوتلا هللابو انلق

 اهيفو اهعم :اهانعم نكلو اهل ةقصالملاو نكامألا لاقتناو لولحلا "نم

 دودحملا ةهج نأ يف سيلو .اهنم ناصقتلاو ةدايزلاو اهل ريبدتلا ىلع

 يف هنوك لبق ناك نم اضيأو .ااودحم نوكي نأ بجوي ام دودحم

 نم امأو .ادودحم دودحملا يف هنوكب نوكي الو دودحمب سيل دودحملا
 نوكي الف اهل لاغشالاو نكمتلاو لولحلا ىلع ءايشألاو نكامألا يف ناك

 .ةياغو ةياهن اذو ادودحم الإ

 يف باوجلا /٩٧/ ؟ناكم هل سيل وأ ناكم هلل لاقي له :لئاس لأس نإف

 .زئاج ريغ اذهف نكمتلاو لولحلا ىلع ناكم هلل له كلوقب ديرت تنك نإ كلذ

 رداقو عيش لكل كلام وهف ةردقلاو كلملا ىلع ناكم هلل له ديرت تنك نإو

 وهف .قلخلا نم هريغ الو اناكم هكلم نم ءيش جرخي ملو ءيش لك ىلع

 .ءيش َلكلو نكامألل كلاملا

 .«بجت)» لصألا يف (١)

 .م .دودحم وه :لصالا يف (٢)

 .«نع لوقعلا» لصألا ىف )٣(

 )٤( تانايلا :يخامشلا رماع رظناو ٤٣. تالاؤتلا :يفولا ٢٦٥.
 )٥( تالاؤنسلا :يفولا رظناو ٢٧٢. ٢٧٣.

 .«وذ» لصألا يف (٦)



 ٥٥٥ هو . ةنوزخملا فحتلا باتك
 + نم

 وأ ليل يف وأ نامز يف وأ تقو يف وأ ناكم يف وه لاقي نأ زوجي الو

 يذلا مئاقلا مئالا وهف .روهلاو ةنمزألا الو تاقوألا هيلع رمت الو راهن يف

 ثدحأ اذإ هنع ىفنيو اهثدحأ اذإ هب فصوي امب ءايشألل هثادحإ لبق ناك

 نم هب فصوي ام قحتسي ملو ءايشألل هثادحإ لبق هنع يفني ام عيمج ءايشألا

 عيمج يف قلخلا هب فصوي ام فالخ ىلع وه لب هسفنل هثدحأ ىنعمب هتافص

 ةلالد تاياهنلا تناك ذإ دودحلاو ةياهنلا نع يلاعتملا وهو . مهتافصو مهيناعم

 .اهب فوصوملا ثدح ىلع

 ثيح تاياهنلاب ةفوصوملا ةدودحملا ءايشألا نع ينربخأ لاق نإف

 نكت مل ثيح ناك وأ اهنع ىضم وأ مث هتأ هللا فصوي له تعطقنا
 لابو كلذ يف باوجلا ؟ءايشألا تناك ثيح الإ نكي مل وأ ءايشألا

 ءايشألا تعطقنا ثيح لاقي الو دودحو تاياهن تاذ ءايشألا تأ :قيفوتلا

 طسبنملا دودحملا ةفص اذه نأل اهنع ئضملا نع رصق وأ اهنع ىضم هتأ

 .تافصلا هذه نع ىلاعتي هلاو ،تاياهتلل لمتحملا تاهجلا يف بهاذلا
 لاوزلاو نكمتلاو لولحلاو طاسبنالاو تاياهنلاو دودحلاب هفصو نمو

 امل دقتعم الو هل فراعب سيلو هب كرشم وهف ”تانيابملاو ةاقالملاو

 ثدحملا تافصب هفصو نم لك كلذكو .ةتبوبزلا تافص نم ههلإ هيلع

 .قولخملا

 ناكف ءايشألا ثدحأ مث ءيش لك لبق ناك ذإ هللا نع ينربخأ لاق نإف

 لبق هيلع نكي مل ام ىلع هنأو '"لذبتلاو لوحتلاب هفصو دق سيلأ اهعمو اهيف
 لك دعب رخآلاو ءيش لك لبق ناك ىلاعتو كرابت هلل نإ انلق ؟ءايشألا هثادحإ

 اسام نوكي نأ لطب مسجب سيل هلا نأ تبث املو ماسجألا تافص نم ةّامملاو ةاقالملا )١(

 .٢٥٢۔٠٥٢ تالاهجلا حرش :رامع وبأ رظنا .ةنيابملاب هفصو كلذل هل اقالم وأ ءيشل

 .م .ليدبتلاو ليوحتلاب :لصألا يف )٢(



 يناثلا ءزجلا ےہ ٦
 ه ١

 ۔ےهس ٠

 ت

 ىلع اهيف هنوك سيل اهل ربدم هتآأ «اهيف»و «اهعم» "ىنعمو .ءانفب ءيش

 ءاهب قاصتلالاو ةعماجملا ىلع اهعم هنوك الو لاورلاو لاقتنالاو لوخلا

 .اريبك اولع كلذ نع هللا ىلاعت

 اذإ نوكي عيش يأ يفف اهلك نكامألا يف ناك ذإ هللا نع ينربخأ لاق نإف

 يف لاقي نأ زئاج ريغ هتأ كلذ يف باوجلا ؟اهئانف دنع نوكي ام عمو اهانفأ

 ناكم هعم سيلو ءيش َلك لبق ناك دقو نوكي ءيش يأ عمو ناك ءيش يأ

 اهلإ اهيف ناكف ءايشألا ثدحأ مث ءايشألا نم ءيش الو نامز الو تقو الو

 الو ماركإلاو لالجلا وذ هدحو ىقبيو اهلك اهينفيس هتإو .ادوبعم املاع اربدم

 نم الو ناك ثيح الو ناك نيأ هيلع يرجي الو تقو الو نمز الو هعم ناكم

 هلك اذه نأل نوكي ىتم ىلإ الو ناك ىتم الو نوكي ثيح ىلإ الو ناك نيأ

 راصقإلاو يحاونلاو ءاضقنالاو /٩٨/ تاياهتلاب دودحملا قلخلا تافص نم

 ."تافصلا هذه نع ىلاعتي هللاف .مامتلاو رصقلاو

 اهب هملعو ءايشألا هللا قلخ يف ٦

 يأ نمو ؟اهقلخ ءيش يأ ىف ءايشألا قلخ اذإ هللا نع ىنربخأ لاق نإف
 اهضعب قلخو ءيش نم ال ءايشألا قلخ هللا نأ كلذ ىف باوجلا ؟اهقلخ ءىش
 هقلخ اهنم دحاو لك توقوملاو تقولا هقلخ ام لأ نأ كلذو "ضعب يف

 .اهتوقوم يف تقولاو تقولا يف تقؤملا قلخ ...يف

 زئاج اذه معن لقف ؟هملع يف ءايشألاو ءايشألا يف هللا ملع لاقي له تلأس

 وأ ملاع هللا نأل ءايشألا تناك له لاق نإف .اهب ملاع كلذ ىنعمو دساف ريغ

 .م .انانعم :لصألا يف )١(

 (٢) :تالاهجلا حرش :رامع وبأ رظناو ٣٥.

 (٣) تالاؤشلا :يفولا رظناو ٦٥.

 )٤) :تالاؤشتلا :يفوتلا رظناو ٢٦٧.



 ٥٥٧ هو ةنوزخملا فحتلا باتك

 هزيم

 وأ ءايشألا نوكت ةلع ملاعلا نوكي نأ زوجي ال هل ليق ؟ملاع هنأل ال تناك

 لزي ملو اهثدحأ امدنعو اهنوك لبق اهب ملاع هللاف .اهريغ ةلع ءايشألل نوكي

 .اهب ميلعلا وهو

 وأ هسفن يف اهقلخ وأ هسفن نم هللا اهقلخ له ءايشألا نع ينربخأ لاق نإف

 هللا نإ :قيفوتلا هللابو ،'لوقن ؟هسفن نم الو هسفنل ال اهقلخ وأ هسفنل اهقلخ

 الف .اهقلخل ةلع نوكي اهريغ ىنعمل اهقلخ الو ءيش نم ال ءايشألا قلخ

 .'"هسفنل اهقلخ الو هسفن يف اهقلخ الو هسفن نم اهقلخ زوجي

 ءايشألا لبق هنوكو اهيف هدوجوو ءايشألا يف هنوك نع ينربخأ لاق نإف

 هنوك نأ كلذ يف باوجلا ؟ناينعم مأ وه دحاو ىنعم ءايشألا لبق هدوجوو

 امدنعو ءايشألا هثادحإ لبق هريغ ءيش مث سيل وه هتاذ يف هدوجوو هتاذ يف

 .اهل هثادحإ وهو هريغ ىنعم اهيف هدوجوو ءايشألا يف هنوكو اهثدحأ

 ؟هملع يفو هتدارإ يفو هللا ةردق يف ءايشألا لاقي نأ زوجي له لاق نإف

 ملعبو ةردقب تناكو هتدارإ يفو هملع يفو هتردق يف اهلك ءايشألا ى معن :انلق

 هملع كلذكو .اهل ديرمو اهب ملاعو اهيلع رداق هنأ هلك كلذ ىنعمو ."ةدارإب
 نا اهديريو اهيلع ردقيو ءايشألا ملعي لزي مل هللاف .اهب ملاع يأ ءايشألا يف

 .اهتاقوأ نوكت

 اضيأ زوجيو .ءيش لك ىريو ءيش لك عمسيو ءيش لك رصبي لزي ملو

 لاقي نأ اضيأ زئاجو .هسفن ديري الو هسفن ىلع ردقي زوجي الو .هسفن ملعي

 .«لوقنو» لصألا يف )١(

 ءايشألا قلخ لاقي نأ نم اقنام رب مل هتأ ريغ هسفن ىف ءايشألا قلخ لاقي نأ يفوشلا زجي مل )٢(

 ٢٦٢٥. تالاؤتسلا هباتك رظنا .ةجاحل ال مهاهنيو مهرمأيل اهقلخ ىنعمب هسفنل

 )٣( تالاؤتلا :يفولا رظناو ٦٢٦٧ ، ٦٧١.
 )٤( م ن ٢٦٢. ٢٦٦.



 ب . بمج ٨ ٥ ٥ ىناثلا ء زجلا

. 

 لاقي نأ زوجي الو .اهملعي كلذ ىنعمو تاوصألا رصبيو ناولألا عمسي

 اهلك تاداضتملا كلذكو داولا يف ضايبلا الو ضايبلا يف داولا رصبي
 .اهرصبي ال الو اهرصبي زوجي الو .ىنعملا اذه ىلع

 هبشأ ام الو هردقأ ام الو هرصبأ ام الو هعمسأ ام الو هملعأ ام لاقي الو

 هملعو .مكحأو ردقأو ملعأ وه لاقيو .بجعتلا هيف نوكي اممم ظفلا نم اذه

 ملاع وهو . '[اهب] افوصوم لزي مل هل تافص هرصبو هعمسو هتدارإو هتردقو

 ءيش َلكب عيمسو ءيش لكل ديرمو ءيش َلك ىلع رداقو '"![عيش] لكب
 .يش لك عمسيو ءيش لك ديريو ءيش لك ىلع ردقيو ءيش لك ملعيو
 عمس هلو ةدارإ هلو ةردق هلو ملع هل لاقي نأ زئاجو .ءيش لك رصبيو

 ملاع وهو هريغ ال وه هرصبو هعمسو هتدارإو "هتردقو هملعو .رصب /٩٩/ هلو

 ملعي الو ةردقب "ردقي لاقي نأ زوجي الو .هتاذب عيمسو هتاذب ديرمو هتاذب

 نأ اًضيأ زوجي الو .رصبب رصبي الو عمسب عمسي الو ةدارإب ديري الو ملعب

 عمسب عمسي ال الو ةدارإب ديري ال الو ةردقب ردقي ال الو ملعب ملعي ال لاقي

 ةردق وذ الو ةدارإ وذ الو ملع وذ لاقي نأ اضيأ زوجي الو .رصبب رصبي ال الو

 ال «رصبي»و تاوصألا ىلع الإ زوجي ال «عمسي» نأ ىري نيملكتملا ضعب نأ رامع وبأ ركذ )١(
 «ملعي» هانعم كنف هللا ةفص يف عمسي تأ تبثأف .كلذ يف مهفلاخو ناولألا ىلع الإ زوجي

 :لاقو ٩٦[. :ةرقبلاا 4 روتَمَسي اي ييب همأو » :ىلاعت لاق .ملعلا ىنعم ىلع «رصبي» كلذكو

 عيبرلا يبأو ةمقلع نب ىسيع ىلإ لوقلا اذه بسنو [١٠٢:رطاف] 4 بيب ريَحَل وداو هلا نإ »
 ىلع ةري يرعشألا أ ريغ 0٢٩٧ ٣٩٨ تالاهجلا حرش :رامع وبأ رظنا .هحجرو (فَلؤملا)

 ليبس ىلع الإ اريصب اًعيمس هللا اوتبثي مل نيذلا ىراصتلاب مهاتإ اهبشم يأرلا اذهب نيلئاقلا
 ١٢٢. ةنابإلا :يرعشألا رظنا ملعلا

 .«اهب» تطقسو «افوصو» لصألا يف )٢(
 .«ءىش» لصألا نم طقس )٣(

 )٤( .«هردق» لصالا ىف '

 .«لاقي» لصالا يف )٥()

  



 ٥٥٩ رال _ ةنوزخملا فحتلا باتك

.+ 

 هنم هتدارإ الو هنم هملع لاقي نأ اًضيأ زوجي الو .رصب وذ الو عمس وذ الو

 هتدارإ الو هل هتردق الو هل هملع اًضيأ لاقي الو .هنم هرصب الو هنم هعمس الو

 هتردق الو هل سيل هملع لاقي نأ اضيأ زوجي الو .هل هرصب الو هل هعمس الو هل

 .هل سيل هرصب الو هل سيل هعمس الو هل تسيل هتدارإ الو هل تسيل

 كلذكو .لهاجب سيل يأ ملعو ملعيو هملعو ملع هلو ملاع 6”ىنعمو

 هركذن مل ام كلذكو .زجاعب سيل يأ ردقو ردقيو هتردقو ةردق هلو رداق ىنعم

 .ةردقلاو ملعلاب فصولا يف هانركذ ام ىلع تافصلا ىف ظافلألا نم

 "'[ال]و .عمسي هب امب رصبي وأ رصبي هب امب عمسي لاقي نأ زوجي الو

 ديري الو ةردقب رصبي الو ةردقب عمسي الو ةردقب ملعي لاقي نأ اضيأ زوجي

 الو ةدارإب عمسي الو ةدارإب ردقي الو ةدارإب ملعي زوجي ال كلذكو .ةردقب

 [وه] لاقي نأ زئاجو .هلعف نم لعف وهف ةردقبو ةدارإب ناك امو ةدارإب رصبي

 ظافلألا تفلتخا نإف .ريصبلا وهو عيمشلا وهو ديرملا وهو رداقلا وه ملاعلا

 .دحاو اهب ىنعملاف

 نأ زوجي ال هل ليق ؟ةردقلا ريغ ملعلا مأ ةردقلا وهاأ] ملعلاف لاق نإف

 ريغ هملع لاقي نأ اًضيأ زوجي الو .هملع ىه [هتردق الو] هتردق وه هملع لاقي

 ملعلاب فوصوملا رداقلا ملاعلا الإ غ سيلو .هملع ريغ هتردق الو هتردق

 يف هانركذ ام ىلع تافصلاب فصولا نم هركذن مل ام كلذكو .ةردقلاو

 .ةردقلاو ملعلاب فصولا

 وه ملعلا لوقت نأ نم كعنم ام رداقلا وه ملاعلا نإ تلق اذإ لاق نإف

 زوجت [الف] .ملعلا رداقلا ملاعلا الإ مث سيل ذإ ملعلا يه ةردقلاو ةردقلا

 .م .انانعم :لصألا يف )١(

 .«ال» لصألا نم طقس )٢(



 يناثلا ءزجلا هم ٠
+:: 

 ال ثيح ةردقلا ةظفل زوجتو ،ةردقلا ةظفل زوجت ال ثيح [ملعلا ةظفل]

 ملعلا يه ةردقلاو ةردقلا وه ملعلا نآ انقلطأ اذإ اتآ كلذو .ملعلا ةظفل زوجت

 تزاج ثيح ملعلا ةظفل انزجأو ملعلا ةظفل تزاج ثيح ةردقلا ةظفل انزجأ

 امو نئاك وه ام ىلع ةيراج ةردقلا ةظفل نأل زوجي ال اذهف .ةردقلا ةظفل

 تأ نئاكب سيل ام ملعي لاقي نأ زوجي الو لاحمب هنوك سيل امم نئاكب سيل
 .نوكي نأ نئاكب سيل ام ىلع ردقي لوقلا زاج امك نوكي

 هبجوت ملو ملعلا ةظفل هبجوت امل ةردقلا وه ملعلا نأب لوقلا نم انيب امف

 تفلتخاف .فوصوملا فالتخال الو ةردقلاو ملعلا فالتخال ال ةردقلا ةظفل

 .رداقلا ملاعلا فالتخال الو رودقملاو مولعملا فالتخال ظافلألا

 ملعي ىنعمو ردقي ىنعم وهأ ا ملعي ىنعم نع لأس نإ كلذكو

 ريغ .اهب لزي مل هل تافص ديريو ردقيو ملعي نإ هل ليق ؟ديري ىنعم وهآأ]
 ةظفل ىنعم ريغ ديري ةظفل كلذكو ردقي ةظفل ىنعم ريغ ملعي ةظفل ىنعم نأ

 كلذكو ردقي ةظفل هيلع لدت ام ىنعم ىلع لدت ملعي ةظفل نأل ملعيو ردقي

 لوقت كتأ كلذو .ردقي ةظفل هيلع لدت مل ام ىنعم ىلع لدت (”[ديري] ةظفل

 ىلع ردقي زوجيو .ةردقلا ةفص يف اذه زوجي الو هقلخ ملعيو هسفن ملعي

 كلذ سيلو ۔'"”هسفن ديري الو هسفن ىلع ردقي زوجي الو هقلخ ديريو هقلخ

 رودقملا فلتخا امتإو اهب فالتخال الو ةدارإلاو ملعلاو ةردقلا فالتخال

 .مولعملاو دارملاو هيلع

 ملعيو هرك دعب ال ديريو زجع دعب ال ردقيو لهج دعب ال ملعي اضيأ لاقيو

 ثدحم ملعب ال ملاع اًضيأ زئاجو .ةردق ةدافتساب ال ردقيو ملع ةدافتسال ال

 .م .ترركت دقو .هيف زوجت :لصألا يف )١(

 .«ديري» ظفل لصألا نم طقس )٢(

 ٢٦٧. :تالاؤسلا يفولا رظناو )٣(



 ٥٦١ ه ةنوزخملا فحتلا باتك
 هزن ٠

  

 ملعي ال لاقي نأ زوجي الو .ةثدحم ةدارإب ال ديرمو ةثدحم ةردقب ال رداقو

 ملاع وهف .ةثدحم ةدارإب ديري ال الو ةثدحم ةردقب ردقي ال الو ثدحم ملعب

 .هركلاو لهجلاو زجعلا يفن ىلع هريغ ىنعمب ال هتاذب ديرم رداق

 زئاجو .لزي مل ىمسمو فوصومو لزي مل فورعمو لزي مل مولعم لاقيو

 .""هسفن ىمس الو هسفن فصو زوجي الو ."هسفن فرعو هسفن ملع لزألا يف

 هسفن نع ربخأ هسفن درفأو هسفن دحوو هسفن ىمسو هسفن فصو ىنعمو

 "اريخملا نأل هسفنل هسفن نع ربخأ الو هسفنل هسفن فصو زوجي الو .")هقلخ
 لب ملعلا ةدافتسا نع ىلاعتي هللاف ربخلا لبق هملعي مل املع ربخلا نم ديفتسي

 .هنع لهجلا يفن ىلع هتێتلزأ يف ملاع وه

 .ءايشألل هثادحإ دعب '"ناعتسمو روكشمو دومحم هللا ىلع زئاجو

 مل مولعم امأ .هنع هزنم هللاو لهج اهقبسي ةفرعملا نأ رابتعاب كلذ ءاملعلا نم ريثك زوجي مل ()

 هسفن ملع لاقي نأ زاوج ساسأ ىلع زئاج كلذف لزي مل ىمسمو لزي مل فوصومو لزي

 .هيمسي وأ هفصي وأ هملعي ىتح لزألا يف هعم دحأ الف هسفن ىمسو هسفن فصوو

 فزع»و !هسفن فصو» تارابعل هريسفت نكل كلذ زاوج مدع ديفت فلؤملا ةرابع رهاظ )٢(

 هللا هيزنت عم ضراعتت ال اهنأل تاقالطإلا هذه عانتما مدعب يحوي ...«هسفن ىممس»و «هسفن

 مدع كلذب هدارم نأ ىلع «هسفن فصو لوق زاوجل هعنم لمحن ضقانتلل اعفرو ىلاعت

 حص كلذ لثمبو .«هانملع امك هسفن ملع»و «هانيمس امك هسفن فصود» لاقي نأ زاوج

 هسفن دحو امك هاندخوو ادحاو هسفن ملع امك ادحاو هانملع» :لاقي نأ زاجأ هتأ ريغ يفوتلا

 ٦٦٧، ٢٦٨. :تالاؤّسلا يفولا :رظنا .هسفن ىمس امك هانيمسو هسفن فصو امك هانفصوو

 .م .هقلخل :لصألا يف )٣(

 .م .هل ربخملا :لصألا يف )٤(

 .«ادومحم» لصألا يف )٥(

 هؤامسأو هتافص ةرعاشألا لاقف .هسفن اهب فصي مل ةفصب هللا فصو زاوج يف فلتخا )٦(

 قالطإ عنمو ةفصلا قالطإ زوجف يلازغلا لصفو .كلذ يف ينيوجلا فقوتو .ةتفيقوت

 يف يملاتلا هراتخا يذلا بهذملا وهو ةرعاشألا هلاق ام ىلع ءاملعلا روهمجو .مسالا

 ١٧١ ١٧٢. قراشملا



 ناثلا ءزحلا
 يب زجل . رمج ٢ ٦ ٥

.: 

 .هللا وه ناعتسملاو هللا وه روكشملاو هللا وه دومحملاو دومحم هللا لاقيو

 يحو ءارصبلاك ال ريصبو ءاعمشلاك ال عيمسو ءاملعلاك ال ملاع هللا لاقيو

 نم عمسأو نيرداقلا نم ردقأو ءاملعلا نم ملعأ اًضيأ لاقيو .ءايحألاك ال

 محرأو نيمكاحلا لدعأو نيلئاقلا قدصأو نيريصبلا رصبأو نيعماشتلا

 نم ردقأ الو نيلهاجلا نم ملعأ لاقي الو .نيقلاخلا نسحأو نيمحازلا

 ال ملاع اًضيأ لاقي الو .ظافلألا نم زوجي ال اممم اذه هبشأ [ام]و نيزجاعلا

 ءايحألاك ئح الو نيزجاعلاو نيرداقلاك ال رداق الو ةلهجلاو ءاملعلاك
 ىلع زوجي ال ام ماهيإ نم هيف امل ظافلألا نم اذه هبشي امو تاومألاو

 .ىلاعت ""[هللا]

 رعشي الو يردي ال الو يردي الو هقفي الو هيقف ريغ الو هيقف هللا لاقي الو
 ."لقعي ال الو لقعي الو مهفي ال الو مهفي الو رعشي ال الو

 فصوي الو اهمهفي الو اهلثمي الو ...الو هدنع ءايشألا تروصت لاقي الو

 ال هللاو هنع باغ ام الإ فێتكملا فێكي ال هتأل هتتفيكب الو ءيش مهوب ٠١٧

 ليلدب ال ةدهاشملاب ءايشألا عيمجب ملاع وهو .ءايشألا نم ءيش هنع بيغي

 يحو هتاذب ديرمو هتاذب رداقو هتاذب ملاع هللاو .ليثمت الو سايق الو ربخب الو

 نأل هسفنل اديرم الو هسفنل املاع الو هسفنل ارداق قولخملا نوكي الو .هتاذب

 زجعي ال نم هتاذب رداقلا كلذكو ءايشألا نم ائيش لهجي ال نم هتاذب ملاعلا

 الو هركلا هيلع يرجي ال نم هتاذب '"[ديرملا] كلذكو ءايشألا نم ءيش نع

 كلذب فصوي الو هللا ىلع الإ يرجي ال اذهف .هنم وركب مدعي الو يش ذدَجوُي

 .بوبرملا الإ اهب فصوي ال ةيبوبرلا تافص نم كلذ نأل هريغ

 .هلالج َلج «هللا» ةملك لصألا نم طقس )١(

 ٢٤٩. :تالاؤّسلا :يفولا رظناو )٢(

 .«ديرم» لصالا نم طقس )٣(



 ٥٦٢ صو ةنوزخملا فحتلا باتك

 ي

 ىتم الو دارأ ىتم الو ردق ىتم الو ملع ىتم هلل لاقي نأ اضيأ زوجي الو

 الو دارأ فيك الو ردق فيك الو ملع فيك زوجي الو .رصبأ ىتم الو عمس
 مل الو ؟ردق مل الو ؟ملع ميل اضيأ زوجي الو .رصبأ فيك الو عمس فيك
 الو ؟ردق مب الو ؟ملع مب اضيأ زوجي الو ؟رصبأ مل الو ؟عمس مل الو ؟دارأ

 ىتح الو ملع ىتح اضيأ زوجي الو ؟رصبأ مب الو ؟عمس [مب] الو ؟دارأ مب
 ملع امل اضيأ زوجي الو .رصبأ ىتح الو عمس ىتح الو دارأ ىتح الو ردق
 ثيح نم زوجي الو .رصبأ امل الو عمس امل الو دارأ امل الو ردق امل الو

 ثيح نم الو عمس ثيح نم الو دارأ ثيح نم الو ردق ثيح نم الو ملع

 عمس نيأ نم الو دارأ نيأ نم الو ردق نيأ نم الو ملع نيأ نم الو رصبأ

 ىتم ىلإ الو ؟ردق ىتم ىلإ الو ؟ملع ىتم ىلإ زوجي الو .رصبأ نيأ نم الو

 ىلإ الو ؟ملعي ىتم ىلإ الو ؟رصبأ ىتم ىلإ الو ؟عمس ىتم ىلإ الو ؟دارأ

 الو ؟رصبي ىتم ىلإ الو ؟عمسي ىتم ىلإ الو ؟ديري ىتم ىلإ الو ؟ردقي ىتم

 .رصبأ اذإ الو عمس اذإ الو دارأ اذإ الو ردق اذإ الو ملع اذإ اضيأ زوجي

 تبني هلك اذه نأل هركذ ام ىلع تافصلا نم فصولا نم هركذن مل ام كلذكو

 .لاصفنالاو ثدحلا

 تافصلاو تالا يف - ٨

 ناك ولف .هريغ "يناعم نوكت وأ ةثدحم هتفص نوكت نأ لاعتم هللاو

 هب ملعي ملع ىلإ اجاتحم ناكل هريغ هرصبو هعمسو هتدارإو هتردقو هملع

 نمو .هب رصبي رصبو ""![هب] عمسي عمسو اهب ديري ةدارإو اهب ردقي ةردقو

 ملاع كي هللاو .هنم ةيهولألاب ىلوأ هجرخأ نمف .هلإب سيلف اجاتحم ناك

 الو ءيش نم ءيشب ملعأ نوكي الو هدادزي الو ءيشل املع ديفتسي الو هتاذب

 .«ايناعم» لصألا يف )١(

 .[هب» لصألا نم طقس (٢)



 ناثلا ي ز ١
 يب زجل . ربماج ٤ ٦ ٥

 ت

 الو تناك اذإ [اهب] "هملع نم لضفأ نوكت نأ لبق ءايشألاب هملع نوكي

 لبق هملع نوكي الو ،نوكت نأ لبق [اهب] هملع نم لضفأ تناك اذإ اهب هملع

 نوكي الو .هريغب هملع ريغ ءيشب هملع الو تناك ذإ هملع ريغ تناك ام

 ثودحل املع دادزي الو .ناك ام لبق هملع نم لضفأ ناك ذإ ءيشب هملع

 .هريغ ال وه ءايشألا عيمجب هملعف .اهباهذب هملع صقني الو /١٠٢/ ءايشألا

 مث سيل اهب هنع لهجلا يفن[و] .اهب هملع رياغتي مل تامولعملا ترياغت نإو

 .ءايشألا هب ملعي هريغ ىنعم

 هريغ هملعف قلخلا نم ملاعلا امأو .هريغ ىنعمب ملعي نأ نع ىلاعتي هللاف

 ناك نإو ،هريغب هملع ءيشب هملع نوكي الف .تامولعملا رياغتل رياغتم وهو

 ام لبق [هب] هملع نم لضفأ هدهاش امدنع ءيشب هملع نوكيو .هب املاع

 ام دعب ملعيو .تقو يف هملع نم لضفأ تقو يف ءيشب هملع نوكيو .هدهاش

 .هريغ ىلع هتردق ريغ ءيش ىلع هتردق كلذكو .ملع ام دعب لهجيو لهج

 زجعي نأ هيلع يرجي هيلع ردق ام لكو .هريغل هتدارإ ريغ ءيشل هتدارإ كلذكو

 نوكيو ءيش نم ءيش ىلع ردقأ نوكيف هتردق يف ءايشألا لضافتتو .هنع

 فوصوم وهو .تافصلا هذه نع ىلاعتي هللاف .ءيش نم هيلع بعصأ ءيش

 .هريغ ىنعمل ال هسفنلو هتاذل هتافصب

 «ميلع» يف ۔ ٩

 نوكي نأ هيلع يرجي ال ذإ هنع لهجلا يفن ىلع ملعلاب فوصوم هللاو

 لزي مل مالعو لزي مل مولعمو لزي مل ملاع وهف .لهجلا ىنعم يف وأ الهاج
 هسفن ملعو هقلخ هملعو هسفن ملع كلذك .لازي الو لزي مل ملعو ملعيو

 ال ذإ هقلخ نم هسفنب ملعأ وهو .تامالعلاو لئاللاب هقلخ هملعو ةدهاشملاب

 .م .ءابلا لدب ماللاب «ملع» ىدع دقو .«هملعل» لصالا يف (١)

 



 ةنوزخملا فحتلا باتك
 ٥٦٥0 و
 هزم

 قلخلاو ،اهملعي مل ذإ دعب هسفنب املاع نوكي الو .هسفنب لهجلا هيلع يرجي
 .هوملعي نأ لبق هوملعي مل ام مهملع مهريغو هوملعي مل ذإ دعب اوملع

 «هسفن نم ملعأ» له هريغ نم هسفنب ملعأ وه ناك ذإ هللا نع لأس نإف

 هملعي ال ام هسفن نم ملعي لاقي نأ زوجي ال :هل ليق ؟هريغ نع هملعي مل ىنعم
 سيل دحاو هتأ هقلخ هملع يذلا وه دحاو هنأ هللا هملع يذَاف .هريغ نم

 .هريغ هملعي ال ام هسفن نم ملعيف ضخغبتم الو زێيحتمب

 ملع لاقي نأ زوجي ال :هل ليق ؟هسفن ملع امك هقلخ هملع لهف لاق نإف

 بجوي كلذ نأل ""هسفن ملع امك هقلخ هملع الو هقلخ هملع امك هسفن هللا

 هملع امك لئاللاب هسفن ملع قلاخلا نوكي نأ قولخملاو قلاخلا نيب هابشألا

 ملع هنكلو .ةدهاشملاب هسفن ملع امك ةدهاشملاب هقلخ هملعو لئاللاب هقلخ

 لئال ذلا وهو مهريغ ىنعمب هقلخ هملعو هقلخ هب هملع امب "ال هسفن

 .مالعألاو لئاللاب ال ةدهاشملاب هسفن ملعو .مالعألاو

 وأ ضعب نم هب ملعأ مهضعب نوكي له هقلخ نم هملع نممع لأس نإف

 نإ /١٠٣/ :قيفوتلا هللابو انلق ؟ضعب نم املع ل ضفأ مهضعب نوكي

 ل اق ن إف . .ضعب نم هب ملعأ ١ مهضعبف . .هملع يف نولض افتم هب .ل اعل ١

 ناك ذإ هملع يف نولضافتي فيك مأ ضعب نم ملعأ مهضعب ب نوكي فيكف

 هللابو .هل ليق ؟ !ضعب هلهج ىنعم مهضعب ملعي ملو ادح او مولعمل ١

 اولضافت نإو ضعب هملعي مل ام مهضعب ملعي مل دحاو مولعملا :قيفوتلا

 ملعلا دكأت هيلع ةلدألا ترثك امل لئاللاب مولعملا نأ كلذو ملعلا يف

 داز هدنع ةلدألا تداز املكو .هملع يوق هتلدأ ترثك اذإ .هملع داز نمل

 دقو ةلالد هنم لق ] ناك] نمم لضفأ هتلدأ ترثك نم ملع ناكف .ةوق هملع

 .يفولا دعب اميف كلذ يف هفلاخ دقو )١(
 .هالإ» لصألا يف )٢(



 يناثلا ءزجل . يج ٥٦٦ ذاثلا ءزحلا
: 

 ملو هملع ناك نإو لئاللا تلق ذإ هملع ام ءدب يف هملع نم نوكي

 دادزا املكف .كيلإ ادسأ فورعمب هتببحأ لجر كلذ ريظنو .هلهجي

 هتح نم لضفأ لضفألاف .ناسحإلا ةرثك دنع هبح ناكف .هتح دادزا هفورعم

 ملو لضافتم بحلاو دحاو بوبحملاف .ناسحإلاو لاضفإلا ")لق امدنع

 حلا رخآ يف بحي ملو .حلا ءدب يف بوبحم ريغ ىنعم هيف نكي
 .هلوأ يف هتحي مل ىنعمب

 .اميم هملعو ايح ناك ذإ ايح حلا ملع اذإ هللا نع ينربخأ لاقف لأس نإف

 اذإ اهملعو نكت مل اهتأ نوكت نأ لبق ءايشألا ملاع هللا نإ :قيفوتلا هللابو ،انلق

 اهنأ تناك اذإ اهملعو نوكتس اهتأ نوكت نأ لبق اهملعو [تناك] اهتأ تناك

 لبق اهملعو ةدوجومب تسيل اهتآو ةيناف اهتأ اهدوجو دعب نم اهملعو ةدوجوم

 الو ."ةدوجوم تناك ام دعب نم ةمودعم نوكتس اهتأو ىنفتس اهت اهئانف

 نوكتس اهتأ تناك ذإ اهملع الو تناك اهتأ تناك ام لبق اهملع لاقي نأ زوجي

 تناك ذإ اهملع ريغ نوكت نأ لبق "...فالتخا اذه سيلو .نكت مل اهتأ الو

 يكل كلذ نم انيبأ انكل .ةمودعم تناك ذإ "...ةدوجوم تناك ذإ اهملع الو

 ةايحلا انتبثأ اتيم يحلا ملاع هللا نإ انلق اذإ انأل ...ادوجوم مودعملا تبثي ال

 هملع دوجومب سيل امل انلق اذإ كلذكو .لاحم كلذف .دوجوملا يف توملاو

 .لاحم اذهف امودعم ادوجوم ءيشلا انتبثأ ()هودعم هّتأ هملعو "دوجوم هتأ هللا

 .«تڵلق» لصألا يف )١(

 )٢( :نيفلاخملا عيمج ىلع ةلا :رزخ وبأ :رظناو ٣١.

 )٣( .ضايب لصألا يف

 .ضايب لصألا يف )٤(

 .ضايب لصألا يف )٥(

 .«ادوجوم» لصالا يف )٦(

 .«امودعم» لصألا يف )١(
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 .هللا ريغ ءيش مث سيل اهب لزي مل يتلا ملاعلا ةفص وهف ملعلا امأو
 كلذكو همدعب "لهجلا انيفن مودعم هتأ ءيشلاب ملاع انلق اذإ اتأ كلذو

 نع يفنم لهجلاف .هدوجول هنع لهجلا انيفن دوجوم هتأب ملاع انلق اذإ

 هدوجو لاح لبق هب ملاع وهف .هدوجو دعب نمو هدوجو لاح لبق ءيشلا

 ناك باب يف فالتخالا عقو امنإو .هدوجو لاح دعبو هدوجو لاح يفو

 ام تبثت ةظفل لكف .نوكيسو ناك دقو نوكي الو /١٠٤/ نوكيو نكي ملو

 كلذ سيلو .نوكي هتأ نوكي ال ام كلذكو اهنم انيبأ اتئاك نكي مل

 ناك باب يف مولعملا فالتخا ءافتناو ملاعلا فالتخال الو ملعلا فالتخال

 .نوكي الو نوكيو نكي ملو

 ٠ - ميظع ( يف »

 لقف ؟ميظع ىنعم ام لاق نإف .معن لقف ؟ميظعلا هللا لاقف لئاس لاس نإف

 .اريغص نوكي نأ هيلع يرجي ال نأو هنع رغصلا يفنل ميظع وهف .ريغصب سيل

 ميظع هناب فصوي قلخلا نم ناك نمو .هنم ربكأو ءيش لك نم مظعأ وهف

 يفنل اميظع نوكي نأ زوجي الو .هئازجأ ةرثكل وأ اميظع ناك هريغ ىنعمب

 .هللا الإ هنع رغصلا

 ناك هريغ ىنعمب وأ هئازجأ ةرثكب امإ :نيينعم دحأب اميظع ناك امنإ قلخلاو

 هريغ ىنعمل اميظع هنم ناك امب هنع رغصلا يفني امنإ نيهجولا الكف .""!امميظع هب

 .م .«لهجلل يفن» لصالا يف )١(

 اميظع قلخلا نم دحأ امهب نوكي نيذلا نيينعملا رتنفو ةركفلا سفن اضيأ رامع وبأ دروأ )٢(

 ةمظعب فلؤملا هنع ربع ام اذهو) مسجلا ربكل اتإ ميظع هتأب فصوي قولخملا نأ نيبف

 هناب فلؤملا هنع رتع ام اذهو) اميظع ىقسي نأ قحتسا ام هالول هلعف لعفل امأو (ءازجألا

 .هلعف لعفل ال هتاذب ميظع هنأو ءازجألاب فوصوم ريغ هللا نأ تبثأ مث (هريغ ىنعمب ميظع

 ٤٢٢. :تالاهجلا حرش رظنا
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 :ح

 نم فني مل هئازجأ ةرثكل ""[اميظع] ناك امو .هنم فني الو رغصلا هيلع يرجي
 ليلق ...ددع ىلع هكف ريغص هئازجأ ليلق لقأ نأل اميظع ناك نإف .رغلا

 نم اضيأو .رغصلا نم ءيش هنم فني '"!مل ىنعملا اذه ىلع ناك نمف .هئازجأ

 هيلع وه امم مظعأ نوكي نأ لقعلاو مهولا يف زوجي هئازجأ ةرثكل اميظع ناك

 .هئازجأ نم هيلع وه اممم رغصأ "![نوكي] نأ اضيأ هيلع زوجيو

 مل ةلزنم نع رصقم وهف هيلع وه اممم مظعأ نوكي نأ هيلع يرجي ناك نمف
 زوجي لاح يف ناك ذإ ريغص هتأ حص اذه ناك املف .اهغلبي نأ زوجي امم اهغلبي

 ميظع ءيش نوكي الو .مزال هل رغصلاف .اذكه ...ناك امم رثكأ اهيف نوكي نأ

 ةيفنم اهلك يناعملا هذهف .[هنم] مظعأ [وه ام] نوكي نأ زوجيو الإ هريغ ىنعمب
 .هئازجأ ةرثكل اميظع نوكي وأ هريغ ىنعمل اميظع نوكي نأ هللا نع

 دقف اذه فالخ ىلع وأ اذكه هتأ هيف كش وأ هدقتعا وأ اذهب هفصو نمف

 هل ةفص ةمظعلاو هسفنو هتاذب ميظع هللا .ههلإو هقلاخ لهجو ميظعلا هللاب كرشأ

 .اهب افوصوم لزي مل

 «ريبك» ىف ١١

 ناك ءازجأل ا ةرثكل الو اريبك هب ناك هريغ ىنعمل ال هسفنلو هتاذل ريبك وهو

 يفنب ال هئازجأ ةرثكل وأ هريغ ىنعمل اريبك ناك امتإ قلخلا نم ريبكلاو .'"ازيبك

 .«ضايب» لصألا يف (١)

 .«ضايب» لصالا يف (٢)

 .«ملف» لصالا يف )٣(

 .«نوكي» لصالا نم طقس )٤(

 .«ضايب» لصألا يف )٥(

 نم ةفصب فصوي الو .هنم مظعأو ءيش َلك نم ربكأ يأ ربكأ هللا انلوقو .ميظعلا وه ريبكلا )٦(

 هلك كلذو ةناهمو زجعو لذو رغص يهف تراد امثيح قلخلا تافص نأل قلخلا تافص

 ٤٦٢٢ ٤٣٦ تالاهجلا حرش :رامع وبأ رظنا .هللا نع يفنم
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 ناك نمف .لذلاو رغصلا نم كفني قلخلا نم نوكي الو .هنع لذلاو رغصلا
 هنع رغصلاو لذلا ناك نمو .ريغص وهف اليلذ ناك نمو .ليلذ وهف اريغص

 .لذلاو رغصلا هيلع يرجي ال يذلا ميظعلا ريبكلا وهف هتاذلو هسفنل نيتفنم

 «زيزع» يف - ٢

 لازي الو اهب افوصوم لزي مل هل ةفص ةزعلاو .هسفنلو هتاذل زيزع""'هللاو

 زوجي الو يفنم هنع لاف هتاذل ازيزع ناك نمو .هنع لذلا يفن ىلع كلذك

 نأ زوجي الو .هريغ ىنعمل ازيزع ناك امنإ قلخلا نم زيزعلاو .اليلذ نوكي نأ
 دقف .لذلا نم كفني ال قلخلا نم ناك ام زعأ نأل هسفنلو هانعمل اًريزع نوكي

 ناك نمف .هيلع باهذلاو ءانفلا ىرجأو ةقافلاو ةجاحلاو ثدحلاب هللا هَلذأ

 هسفنلو هانعمل ازيزع ناك نم نأل هسفنلو هانعمل ازيزع /١٠٥/ نوكي ال كلذك

 ."ةليلذ هسفن نوكت الف هنع َلذلل ةيفان هسفنف

 «رهاق» يف - ١٣

 .رهق دقو ازهاق لزي مل رداق ليوأت نم رهاقو .هسفنلو هتاذل رهاق هللاو

 ناك نإو روهقم وهف .هانعمو هسفنل كلذ سيلف رهاق هتأ قلخلا نم ناك نمف

 .")قلخلا نم هريغل ارهاق

 .«نمف» لصألا يف )١(

 .«هللاف» لصألا يف )٢(

 نع زيزع ىلاعت هنأ نيبف ةزعلل رخآ اموهفم فاضأو اذهب اهيبش اريسفت اضيأ رامع وبأ دروأ )٢(

 ٤٢٢. تالاهجلا حرش :رامع وبأ رظنا هنود نمل لذم اضيأ زيزعو اهنع ليلج قلخلا تافص

 ١٧٤٧. داشرإلا :ينيوججلاب نراقو ٦

 .«هللاف» لصألا ىف )٤(

 رهاق هلأ ىلع ليللاو .بولغم الو روهقمب سيل رهاق ىنعمو ٤١٦ تالاهجلا حرش رظناو )٥(
 .[١٦و ١٨ :ماعنألا] ؟ ۔ودابع قوق رهاقلا وُهَو » :ىلاعت لاق ثادحألاو توملاب هقلخل هرهق



 ناثلا ءزجلا .
 يب زجل . ريبج ٧ ٥

 ت

 «راتج» ىف ٤

 يف ليق دقو .كلذك لازي الو لزي مل هريغ ىنعمل ال هتاذل راج "هللاو
 نع ربجت يذلا يأ راتج ليق دق :ليواقأ راج هتأب هل فصاولا ةظفل ريسفت
 ربج يذلا رابجلا ليق دقو .هب نوفصوي امب فصوي ال نيقولخملا تافص
 .ريسفتلا قيقحت ىلع (٣) . .مهقلخ نم هيلع مه امو "مهروص ىلع -إخلا

 «؟دحاو» ىف - ٥

 دحوتملا هيلإ "...درفملا وهو .د;حوتمو دحومو درفنمو درف دحاو هللاو
 .هل ةفص ةتنادرفلا كلذكو .اهب افوصوم لزي مل هل ةفص ةينادحولاو .ءاقبلاب
 6ث}...هل فصاولا فصو ىنعمو .هريغ ىنعمل ال هتاذلو هسفنل دحاو هللاف

 الإ بتكلل لزنم الو لسرلل لسرم الو قلخلل قلاخ ال لازنإلاو لاسرإلاو
 نم هدارفنال ازاجم ادحاو نوكي نأ اقإ :ناينعم هل قلخلا نم دحاولاو .هللا
 هل قلخلا نم اضيأ دحاوو .ئّرجتمو عنم وهو '}...سيل هانعم يف وهو هريغ

 نم دحاو نوكي الو .هريغ م"...وهف عنم ريغ هسفن يف ناك نإو ،هلثم ناث

 .نيينعملا نيذه ىلع الإ قلخلا

 .«هللاف» لصألا يف )١(

 هنأب (مهروص ىلع قلخلا ربج) يناملا لوقلا ىلع قلعو لاوقألا سفن اضيأ رامع وبأ دروأ )٢(

 نع يلاعتملاب راججلا ريسفت نأ رهاظلاو ٤٣٦. تالاهجلا حرش هباتك رظنا .بيرق ىنعم

 يأ رتجتم وهف هقلخ تافصب فصوي نأ ىضري ال هللا نأل ىوقألا وه نيقولخملا تافص

 هيف رتؤي ال يذلا وأ ديري ام ىلع دابعلا لماح وأ حالصلا ردقم هتأب ينيوجلا هرفو .لاعتم

 ١٤٨/١٤٧. داشرإلا :ينيوجلا رظنا .نيدئاكلا ديك هلاني الو نيدصاقلا دصق

 .ضايب لصألا يف )٣(
 .ضايب لصألا يف )٤(
 .ضايب لصالا يف )٥(
 .ضايب لصالا يف )٦(
 .ضايب لصألا يف )٧(
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 ىفن ىلع دحاوو ئزجتم الو ذعنمب سيل هل ةقيقحلا ىلع دحاو هللاف

 قلخلا هب فصوي امب هللا فصو نمف .ريظن الو هل "ليثم ال يأ هنع هيبشلا
 هل لهاج وهف لاثمألاو هابشألاو رئاظنلاو هيبشتلاو دادعنالاو تازاجملا نم
 . (٢) هف رعي ال

 «؟دمص) ىف ۔- ٦

 .'"اددؤسلا يف ىهتنا يذلا ديلا دمصلاو .لزي مل دمصلا هللاو

 اضزلاو طخلاو ةوادعلاو ةيالولا يف - ٧

 افوصوم لزي مل تافص ضغبلاو اضرلاو طخلاو ةوادعلاو ةيالولاو

 نع طخاسو هتعاط لهأ نع ضارو هئادعأل داعمو هئايلوأل نلو وهف .اهب

 .لاوم يأ ةيالو هلو .نيرفاكلل ضغبمو نينمؤملل بحمو هتيصعم لهأ
 حلا هلو .ضار طخاس يأ اضرلاو طخشلا هلو .داعم يأ ةوادع هلو

 فلاخ نم هلوقي ام ىلع هريغ ىنعم هل سيل .ضغبم حم يأ ضغبلاو
 ةيلعف نيبرض ىلع هتافص نأ معزي نمم تافصلا نيب ام زرف نم قحلا

 نم ناك امو .هريغ ىنعم مث سيل هتاذ يف هتافص نم ناك امف . ةيتاذو

 هتاذل اهقحتسي ملو هسفنل اهثدحأ اهريغ ىنعم كلذف هلعف يف هتافص

 .«يفاك ال» لصألا يف )١(
 ٢٦؛، ٤٨، زجوملا ٢٦٦/١،

 )٢( تالاهجلا حرش :راقع وبأ :رظنا ىلاعت هللا ةينادحو ىلع ةلدألا نع
 ٦٨ نيروغبت ةيشاح :يبعصملا ٥٣. :تالاؤلا ىفولا ٢٤٧. ةلاسملا هذه للح دقو

 دحاولا نيب قرفلاو ةينادحولا لولدم نايب ثيح نم ايفاو اليلحت هتحورطأ يف يريبعججلا

 .لاقي ال امو هتينادحو ىلع ةلقلاو ةيلقعلا ةلدألا قح ىف لاقي امو قولخملا دحاولاو قلاخلا

 يرصبلا نسحلا لاقو .هقوف ديس ال يذّلا ديسلا وه دمصلا :يروقلا نايفسو سابع نبا لاق )٣(

 ٣٥٨/١. نيبلاطلا جهنم :يصقلا :رظنا جئاوحلا يف هيلإ دمصي يذلا وه ريبج نب ديعسو

 ١٥٤. داشرإلا :ينيوجلا رظناو
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 ىلع هتافص نوكت نأ يلاعتم هللاو .يناعملا "»...اهقحتسا امتإو هسفنلو

 اهل "اقحتسم نوكيف ةقولخم ريغ اهضعبو ةقولخم اهضعب ةرياغتم هوجو
 ."كلذك لازي الو اهب افوصوم لزي مل ةتاذ هتافصو .هريغ ىنعمل

 ئدبمو تيممو يحمو بقاعمو بيثمو هانو رمآو قزارو قلاخ هللاو

 قلخي نأ رداق يأ قلاخ ىنعمو .كلذك /١٠٦/ لزي مل هسفنلو هتاذل ديعمو

 بقاعمو بيثمو ىهنيو رمأي نأ رداق يأ هانو رمآو قزري نأ رداق يأ قزارو

 يحي نأ ىلع رداق يأ تيممو يحمو بقاعيو بيثي نأ ىلع رداق يأ
 اذه ىلع ناك ام كلذكو .ديعيو يدبي نأ ىلع رداق يأ ديعمو بمو تيميو

 هتاذل اهب ىمستمو فوصوم وهف هتافصو هئامسأب فصولا نم نزولاو رايعلا

 ةلعل الو .اًقلاخ ناك قلخلا دوجو ةلعل ال .هلاعفأل الو هريغ ناعمل ال هسفنلو

 ابيثم ناك باقعلاو باولا دوجو ةعل الو ث...اَقازر ناك قزرلا دوجو

 مل ام كلذكو .ائيممو اييحم ناك تاومألاو ءايحألا دوجو ةلعل الو .ابقاعمو

 لاعفألا "...هانركذ ام ىلع تافصلاب فصولاو ءامسألاب ةيمستلا نم هركذن

 .ضايب لصألا يف )١(

 .«اهقحتسم» لصالا يف (٢)

 ال ناعم يأ ةيرابتعا رومأ تالا تافص نأ وه لاعفألا تافصو تالا تافص نيب قرفلا )٣(

 تافصلا امنيب .هنع ةتفنم اهدادضأ نأ انمّلعيل هسفن اهب هللا فصو جراخلا يف اهل ةقيقح

 لولدم وه يذلا قززلا داجيإك قاقتشالا اهنم عقاولا رداصملا تالولدم الإ تسيل ةيلعفلا

 يه ةبراغملا لاقو ةثداح يه لبجلا لهأو ةقراشملا ةيضابإلا لاقو .قزار نذإ وهف .قزر

 .يظفل فالخلا نأ يتالتلا نيب دقو .ةميدق

 ءاقلاخ هللا لزي مل» انلوق زاوج يف فالتخالا ٢٢٤/٦٢ نيتمالسإلا تالاقم يف يرعشألا ضرع )٤(

 ىلع هتبثأ نم مهنم :نيقيرف ىلع نوزوجملاو .كلذ اوزؤجي مل ملعلا لهأ رثكأ نأ نيبو
 .يتالتلا ركذ يذلا وهو قلخيس هتأ ىلع هرتف نم مهنمو ةضفارلا ضعبك ةقيقحلا

 ٣٤/١. رهوجلا راثن :يحاورلا

 .ضايب لصألا يف )٥(

 .ضايب لصألا يف )٦(



 ةنوزخملا فحتلا باتك
 ٥٧٢ . ب .

 م

 قلاخ وهو .هتاذلو هسفنل اهل قحتسم [وه] لب هتافصو هءامسأ قحتسا

 عطاق فيسو قابس سرف اذه نأ اا ...ىلع قزري ملو قلخي مل نإو قزارو

 ول سرفلا هدوجو يف هنكلو .فيشلا عطقي ملو سرفلا قبسي مل '""نإو

 قابس سرف اذه ىلع ازاجم عطقل فيسلاب برض ولو قبسل هريغ عم قباست
 .عطاق فيسو

 .قلخي مل "نإو قلخلا هنكميو قلخي نأ ىلع رداق وه يأ قلاخ هللاو

 باقعلاو باوقلاو ةتامإلاو ءايحإلاو يهلاو رمألاو قزرلاو قلخلا اقأو

 ."هل تافصب تسيل هل لاعفأ[ف] ةداعإلاو ءادتبالاو

 ىتمو ؟ىهن ىتمو ؟رمأ ىتمو ؟قزر ىتمو ؟قلخ ىتم :اضيأ زوجيو

 ؟داعأ ىتمو ؟ىدبأ ىتمو ؟بقاع ىتمو ؟باثأ ىتمو ؟تامأ ىتمو ؟ايحأ

 ؟ملكت ىتمو ؟دعوأ ىتمو ؟دعو ىتمو

 رمأو قزري مل ذإ دعب قزرو قلخي مل ذإ دعب قلخ لاقي نأ اضيأ زئاجو
 بقاعي ملو بثي مل ذإ دعب بقاعو بانأو هني مل ذإ دعب ىهنو رمأي مل ذإ دعب

 لاعفألا ىلع زئاج ههابشأو اذهف .ملكتي مل ذإ دعب ملكتو دعي مل ذإ دعب دعوو

 .تافصلاو ءامسألا يف زوجي الو

 ؟املكتم ناك ىتم الو ؟اقزار ناك ىتم الو ؟اقلاخ ناك ىتم زوجي الو

 ناك ىتم الو ؟ابيثم ناك ىتم الو ؟ائهان ناك ىتم الو ؟ازمآ ناك ىتم الو

 الو ؟ادبم ناك ىتم الو ؟ائيمم ناك ىتم الو ؟اييحم ناك ىتم الو ؟ابقاعم
 .تافصلاو ءامسألا نم اذه هبشأ ام كلذكو ؟اديعم ناك ىتم

 .ضايب لصألا يف )١(

 .«نإف» لصألا يف )٢)

 .«نإف» لصالا يف (٣)

 .ةيتاذ تافص تسيل اهتأ كلذب دصقي )٤(

  



 ناثلا ءزجلا
 يب زجل . يبمج ٤ ٥٧

 ت

 الو ؟ىداع ىتم الو ؟"اًيلو ناك ىتم الو ؟ىّلاو ىتم اضيأ زوجي الو

 ؟يضر ىتم الو ؟اًمخاس ناك ىتم الو ؟طخس ىتم الو ؟اًؤدع ناك ىتم

 ؟ضغبأ ىتم الو ؟اًيحم ناك ىتم الو ؟تحأ ىتم الو ؟ايضار ناك ىتم الو

 ىلع يرجي الو لاعفألا ىلع الإ زوجي ال «ىتم»و ؟اضغبم ناك ىتم الو

 .تافصلاو ءامسألا

 ىتم الو ؟ردق ىتم الو ؟امملاع ناك ىتم الو ؟ملع ىتم :زوجي ال امك

 يف هللا ىلع زوجي الو ؟اًديرم ناك ىتم الو ؟دارأ ىتم الو ؟ارداق ناك

 بيثي الو ىهني الو رمأي الو تيمي الو ييحي الو قزري الو قلخي لزألا

 نم زوجي ال امم اذه هبشي امو ملكتي الو ديعي الو ئدبي الو بقاعي الو

 اذه هبشي امو ملك الو بقاع الو باثأ الو تامأ الو ايحأ "...ظافلألا

 .ةتيلزألاو مدقلاب درفملا وهف .هريغ لزي مل عيش نوكي وأ /١٠٧/...'" اضيأ

 .وه الإ لزي مل ميدق الف

 طخلاو ضغبلاو بحلاو ةوادعلاو ةيالولا يف انفلاخ ![نم زاجأ] دقو

 تسيل ةيالولا تناك اذإ ىلاو دقو يلاويو ايلاوم لزي مل لاقي نأ اضرلاو

 دقو بحيو ابحم لزي ملو طخس دقو طخسيو اًطخاس لزي ملو ،ةثدحمب

 ضغبلاو حلا ناك ذإ ضغبأ دقو ضغبيو اًضغبم لزي مل كلذكو ‘تحأ
 ةردقلاو ملعلا يف كلذ زاج امك .اهب افوصوم لزي مل اضزلاو طخشلاو

 رداقو ملع دقو ملعيو املاع لزي مل نولوقي تاذلا ...اهريغو ةدارإلاو

 .دارأ دقو ديريو ديرمو ردق دقو ردقيو

 .«ايلاو» لصألا يف )١(

 .ضايب لصألا يف )٢(
 .ضايب لصألا يف )٢(

 .ضايب لصألا يف )٤(

 .ضايب لصالا يف )٥(



 ٥٧٥ هو ةنوزخملا فحتلا باتك
 +زم

 تحلاو اضرلاو طخشلاو ةوادعلاو ةيالولا يف ""[متزجأ دق :لاق نإف]

 اولوقت نأ مكمزل '"!...ةدارإلاو ةردقلاو ملعلا يف هومتزجأ ام ضغبلاو

 دق هنأب لوقلا نم انباحصأ ضعب عنتما نإو :قيفوتلا هللابو ،انلقف .اهثدحب

 وأ ىضر دق وأ ىضري وأ طخس وأ يداعيو يلاويو ىداع وأ لزألا يف ىلاو

 ةيالولا نأل كلذك كلذ سيلف ضغبأ دق وأ ضغبيو تحأ دق وأ تحي
 ضغبلاو بحلاو مهدنع ناثدحم اضرلاو طخشلا الو هدنع ةثدحم ةوادعلاو

 ثدحب اولوقي نأ كلذ نم اوعنتما نإو اضيأ مهمزلي ملو .مهدنع ناثدحم

 هبرقي امم ريظن كلذلو ضغبلاو بحلاو اضرلاو طخشلاو ةوادعلاو ةيالولا

 هتاذ تافص نم مركلاو دوجلاو اميرك اداوج لزي مل لوقي هنأل هركني الو

 سيلو مركي الو دوجي الو مركأ دقو لزألا يف "داج دق لوقي نأ عنتماو

 نم الو هل الاعفأ مركلاو دوجلا لعجي نأ 6...يةؤي ام كلذ نم هعانتما يف

 .هلعف يف هتافص

 مهوي كلذ نأل لزألا يف الو اولوقي نأ انباحصأ نم كلذ ىبأ نم عنتماو
 ةيالولا ثدح تبثي كلذ نأل لاوي مل مهدنع زوجيو .لزي مل مهدنع يلاوملا

 .مكحأو ملعأ هللاو اذه ريغب انباحصأ نم "هريغ لاقو

 .م .ضايب لصألا يف )١(

 .ضايب لصألا يف )٢(
 .«داجأ» لصالا يف (٣)

 .ضايب لصألا يف (٤)

 اضزلا نإ لئاقلا هنأ ىلإ راشأو ينايسولا هركذ دقف يسوفلا ناميجس نب رصن هب دصقي هلعل )٥(

 هتنو .نامغ لهأ نم جحلا يف هب ىقتلا نم كلذ ىلع هقفاوي ملو .هلل لاعفأ طخشلاو

 :ينايسولا ريس رظنا .ةلأسملا هذه يف هفلاخي ناك لبجلا نم رصنل ابحاص أ ىلإ ىنايسولا

 ريرح نب ناميلس ن ىور دقن ٢٥٥/٢ نيتمالسإلا تالاقم :يرعشألاب نراقو ٧٩.

 .ةلزتعملل افالخ تاذلا تاف نم ةوادعلاو ةيالولا نأ ىلإ ابهذ بالك نب هللا دبعو



 يد زجل 1 ص ٧٦ ناثلا ءزجلا ٥

 «رخآو لا» يف ۔- ١٨

 هتاذلو هسفنل لوأ وهو ثدحمب سيل يأ لوأ ىنعمو .رخآو لأ هللا لاقيو

 ىلع هتاذل رخآ وهف .نافب سيل رخآ لئاقلا لوق ىنعمو .هنع ثدحلا يفن ىلع

 وهف لوأ هنأب فصوي قلخلا نم ناك نمف .ءانفلا هيلع يرجي الو هنع ءانفلا يفن

 .هانعمب كلذ قحتسا الو هنع ثدحلا يفنب كلذ سيلو هب هقبس تقوب )...لوأ

 قلخلا نم ىمسي ناك نم كلذكو .هب هقبس يذلا تقولا ريغ ىنعمب هقحتسا امإو

 رخآ نوكي الف .هل رخآ وه "...ردي ملو هيف ناك تقوب ءيش رخآ وهف ءيشلا رخآ

 '}...ناك نمل ارخآ نوكي الأ ازئاج ناك ذإ ىنعملا رخآ نوكي الو هنع ءانفلل ءاقبلا

 وهف] .اهب افوصوم لزي مل هل تافص ةيرخآلاو ةيلوألاو .رخآلاو لألا وه هللاف

 .'هكلذب افوصوم لازي الو لزي [مل] هتيلؤأ يف رخآو 6[لؤأ

 «قداص» ىف ٩-

 لزي مل هل ةفص هنع بذكلا يفن وه "...نيهجو ىلع هقدصو قداص هللاو

 هتاذب '»[قداص وهو] هل ةفصب سيل هل لعف هربخ يف هقدصو .اهب افوصوم
 اقداص لازي الو اقداص لزي مل هريغ ىنعمب الو هلعف ربخب ال /١٠٨/ هسفنلو

 .اهنع بذكلا يفن ىلع هسفنلو هتاذل

 .ضايب لصألا يف ()

 .ضايب لصألا يف )٢(

 .ضايب لصالا يف )٣(

 .ضايب لصألا يف )٤(

 .«مل» لصالا نم طقس )٥(

 )٦( تالاهجلا حرش :رامع وبأ :رظناو 0٣٨٦ ٣٨٧ نيبلاظلا جهنم يصقلا :رظناو ٢٢١/١.

 .ضايب لصألا يف )٧١(

 :ضايب لصألا يف )٨(
 ةتلعف ةيتاذ :ماسقأ ةثالث ىلإ تافصلا مسق ةقراشملا ضعب أ يتالتلا نع يملاتلا لقن )٩(

 = عيمشلاو ميكحلاو قداصلا ةفصب ريخألا مسقلل لتمو .رابتعاب ةيلعفو رابتعاب ةيتاذو



 ةنوزخملا فحتلا باتك

 «ميكح» يف - ٢٠

 إطخلاو ثبعلا يفن يه يتلا هتمكحف :نيهجو ىلع هتمكحو .ميكح هللاو
 كلذف .اهعضاوم يف ءايشألا عضو يه يتلا '٨هتمكحو .هل ةفص يه هنع
 .هلعف لعفي الو هريغ ىنعمل ال هتاذل ميكح وهو .هل ةفصب سيل هلعف نم لعف
 هسفنل الو هانعمل اميكح نكي ملف ميكح هنأب قلخلا نم فصوي ناك نمو
 يف اهعضو اذإف .اهعضاومب ءايشألا هعضو وهو هريغ ىنعمل [لب] اميكح
 .ميكحب سيل ناك اهعضاوم ريغ يف اهعضو "اذإو اميكح ناك اهعضاوم
 ."اميكح ناك اهبو هل لعف "![ةمكحلاف]

 و ٥٧٧

 «لدع» ىف ۔ ١

 ىلع هلدعو .اهب افوصوم لزي مل هل ةفص لدعلاو .لدع هنأب هللا فصويو

 هلدعو .اهب افوصوم لزي مل هل ةفص هنع روجلا يفن وه يذلا هلدعف :نيهجو

 هتاذل لدع هللاو .هل ةفصب سيلو هل لعف كلذف هدابع نيب ةمكح وه يذَا

 لدع هنأب فصوي قلخلا نم ناك نمو . هلعف لعفل الو هريغ ىنعمل ال هسفنلو

 تالاهجلا حرش رامع وبأ رظناو ١٧٤ لوقعلا راونأ قراشم :ىملاشلا رظنا .فيطّللاو =

 ميكح هللاو» هلوقب يلي اميف فلؤملا هيلإ راشأ يذلا وه ثلاتلا مسقلاو ٤٣ ٤٢٤

 .«انيهجو ىلع هتمكحو

 .«هتمكحف» لصألا يف )١(

 .«اذإف» لصألا يف )٢(

 .«ةمكحلاف» ةملك انفضأ )٣(

 ميكحلا نأ نيبو .ىلاعت هلل نع هفّلاو ثبعلا اهب ىفني تاذ ةفص ةمكحلا نأ رامع وبأ ركذ )٤(

 لثم) ربتعاو .اهملعي نم الإ اهعضاوم يف ءايشألا عضي ال هتأل دحاو امهانعم ميلعلاو

 تالاهجلا حرش :راقع وبأ) هتمكح ىلع ليلد اهعضاوم ىف ءايشألا عضو نأ (فَؤملا

 :ىلاعت هلوقب اًجتحم ملعلاو ةمكحلا يتفص نيب زتمف شيفطا كلذ ىف امهفلاخو ٤١٨(.

 دئاز موهفم اهل ةمكحلا نأ ىلع ليلد اعم امهدوروف [٢٢:ةرتبلا] 4 يكنا ملعلا تأ َكَنِإ»

 ٧٥٢. داشرإلا :ينيوجلاب نراقو ٤٤٣/١. دازلا نايمه :شتفطا :رظنا ملعلا ىلع



 يناثلا ءزجلا ص ٥٨
 ٠ تر_

 ام لعف وهو هلعف نم لعفب الدع ناك امنإو هسفنل الو هل ىنعمل كلذ سيلف
 مل اذإف .الدع يمس لدعلا نم هب هللا رمأ ام لعف اذإف .لدعلا نم هب هللا هرمأ

 .")الدع ىمسي نأ لطب هلعفي

 ٢٢ ميلح ( يف ۔ »

 لزي مل هنع هفشلا يفن وه يذلا هملح :نيهجو ىلع هملحو .ميلح هللاو

 ميلحف .كلذك لازي الو لزي مل اميلع ىنعم ىلع اضيأ ميلحو .اهب افوصوم
 يفن ىلع ميلحو هنع هفشلا يفن ىلع ميلح :نيهجو ىلع قلخلا ةفص يف
 .ميلع يأ ؤم.١:تافاقلاا 4 ميلك نكُعي ُهلترَشَبَق » كو هللا لاق .هنع لهجلا
 سيل هل لعف ١6كلذف هيلع ةأرجلا لهأل ةذخاؤملا كرت وه يذلا هلمح اقأو

 نم ناك نمو .هريغ ىنعمل الو هلعف لعفب ال هتاذب ميلح هللاو .هل ةفصب
 ام ملحلا كلذ ال ولف .هلعف نم لعف وهو هريغ ىنعمب كلذف '"اامميلح قلخلا

 6}ال هلعفي مل نإف .اميلح "راص ملحلا لعف اذإف .هب يمس الو اميلح ناك

 يف وهف .هنع لهجلا يفنل الو هنع هفشلا يفنل الو هانعمل اميلح نوكي

 )١( :ن داشرإلا :ىنيوججلا :رظناو ١٥٢٠.

 .اهب لصألا يف )٢(

 «ميلع» دع رامع ابأ نأ وه ظفلا اذه راتخن انلعج يذلاو .ميلعب اهانضّع ميلح لصألا يف )٢(

 وه نم الإ ملحلا عضوم يف ملحي ال هتأ دارملا نوكي نأ لمتحاو «ميلح» يناعم نم ىنعم
 هسفن فلؤملا ريسفت حيحصتلا اذه ىلع لديو ٤٢٠. تالاهجلا حرش هباتك رظنا .ميلع كلذب

 يفن ىلع ميلحو ...قلخلا ةفص يف ميلحف» :هلوق يف هنع لهجلا يفنو ملعلاب ناسنإلا ملحل
 .«هنع لهجلا

 (٤) «هانرشبف» خسانلا تبثأو .

 .«كلذو» لصالا يف )٥)

 .«ميلح» لصألا يف )٦(

 .«راصف» لصألا يف )٧(

 .«الف» لصألا يف )٨(



 ةنوزخملا فحتلا باتك

 :وحتسا امنإو .ميلحب سيل نوكي نأ اهيف هيلع يرجي ميلح اهيف يتلا ةلاحلا

 هلعفي مل اذإف .اميلح يمس هلعف اذإ هلاعفأ نم لعف وهو هريغ ىنعمب اميلح
 ."اميلح ىمسي نأ لطب

 تافصلا ليوأت يف ۔ ٣

 ةفص ""[ىضتقي امم] هئامسأو هللا تافص يف دحلأ نم هب ضرع ام اقأو

 '"١[نيميلاو قاَسلاو] ةضبقلاو بنجلاو هجولاو ديلاو ءاوتسالا نم ةينامسجلا

 :ماسجألا ىلع

 ءاوتسالا يف ٣ ١

 وهف .هل ةفص هؤاوتساف .!ه:ف) 4 ىوتسا شملا َلَع ُنَحَلا» نيو هللا لاق

 ىلع ال ةردقلاو كلملا ىلع لوقعم ريغ ءاوتسا هريغو شرعلا ىلع وتسم
 .كلذ نع هللا ىلاعت ،ءاوتسالا نم قلخلا هب '"[فصروي امك ال] نكمتلاو لولحلا

 كلملاو "أ[ءاليتسالا ىلع] ءاوتسالاف :هوجو ىلع ةغللا لهأ دنع ءاوتسالاو

 .غولبلاو ءاهتنالا ىلع ءاوتسالاو ،نكمتلاو لولحلا ىلع ءاوتسالاو ،ةردقلاو

 وه يذَا ءاوتسالاب فوصوم هللاو .جاجوعالا دعب لادتعالا ىلع "[ءاوتسالاو]
 يذلا ءاوتسالاو .ىوتسا دقو يوتسيو "يوتسم لزي مل .ةردقلاو كلملا /

 ال يذَاب ميلحلا لأ دقف) ٠ داشرإلا :ينيوجلا 6٤٢٠ تالاهجلا حرش رامع وبأ رظناو )١(

 .(مهلاجآ لبق مهتبوقع لاجعتسا ىلع هلمحت الو ةاصعلا تالز هزفتست

 .ضايب لصألا يف )٦(
 .ضايب لصألا يف )٢(
 .ضايب لصألا يف )٤(
 .ضايب لصألا يف )٥(
 .ضايب لصألا يف )٦(
 .«وتسم» لصألا يف )٧(

 



 .يمجح ٥٨ ىن ال ١ 3 زجل ٠ ١
 ر

 فوصوم ريغ وهو .فنم هللا نع جاجوعالا دعب ءاوتسالاو غولبلاو ءاهتنالا وه

 .')اذيعب الالض لضو هتافص ىف دحلأ دقف هب هفصو نمف .هب

 ديلا ىف ۔ ٢٢٣

 ،ةردقلاو كلملا ىلع ديلا :وجو ىلعف ةغللا لهأ دنع ديلا امأو

 ةنملا ىلع ديلاو ةحراج ديلاو هسفن ءىشلا يأ مالكلا ىف '"[ديلاو]

 عافتراب ءاوتسالا نورتفي اوناك نسحلاو رمع نباو ساتع نبا نأ بيبح نب عيبرلا ىور )١(
 حيحصلا عماجلا :بيبح نب عيبرلا رظنا يقيقحلا ءاوتسالا نع هللا نوهنيو ةردقلاو نأشلا

 روهتلاو ةطاحإلاو ةردقلاو ظفحلا وه نذإ ةيضابإلا دنع ءاوتسالاف ٨٧١\ ٨٧٢. ثيدح

 مهراعشأو برعلا تالامعتسا ىلع مهتالالدتسا يف ةلزتعملا لثم اوزكرو .ناطلشلاو

 ديفي يذلا «مث» ىنعم ىلعو ةردقلا ىلع لادلاو ةيآلا ىف دراولا «ىلع» ىنعم ىلع اوخلأو

 ٣٦٩ ٢٧٦. تالاهجلا حرش ٣٢٧٣. ۔١/٥٦٣٢ زجوملا :رامع وبأ رظنا .فانئتسالا ال ةّتعملا

 تانايذلا حرش :يتالتلا 0٢٥٨/٧ بيترتلا ةيشاح :ىشحملا ٤٣. تانايدلا :يخام شلا رماع

 :يملاسلا ٥٠٦١. ٣٣٤. نيبلاظلا جهنم يصقتلا 50٨٨ ٩. نيروغبت ةيشاح :يبعصملا 0٠.

 ٢١١} ٢١٤. لوقعلا راونأ قراشم

 ليوأت اهنم راتخاو يدادغبلا اهركذ لاوقأ ىلع ءاوتسالا ريسفت ىف اوفلتخا دقف ةرعاشألا اقأ

 ١٠٥ ةنابإلا :يرعشألا رظناو ١١٦١٦. ١١٤. نيلا لوصأ .يدادغبلا رظنا كلملاب ءاوتسالا

 وتسم هللا) ٢٢٠/٧ نآرقلا ماكحأل عماجلا :يبطرقلا .(شرعلا يف هللا هثدحأ لعف ءاوتسالا)

 ناكمإ همالك ديفي) ١٠٨/١ نيلا مولع ءايحأ :يلازغلا .(فيك الب هب قيلي ءاوتسا هشرع ىلع

 نعاطملا عيمج نأ ىري ٧١/٢٢( ريبكلا ريسفتلا :يزازلا) .(ءاليتسالاو رهقلاب ءاوتسالا ليوأت

 اتأ لوقأو» :الئاق كلذ دعب كردتسي هنكل ءاليتسالاو رهقلاب ءاوتسالا ليوأتب لوزت تاهبشلاو

 درو ظفل لك لمح بجي هتآ نوناقلا لب ...ةينطابلا تاليوأت تحتفنال بابلا اذه انحتف ول

 مل نم تيلو هنع فارصنالا بجوت ةيعطق ةيلقع ةلالد تماق اذإ الإ هتقيقح ىلع نآرقلا يف

 رهقلاب ءاوتسالا ليوأتب حرص دقف داشرإلا يف ينيوجلا امأ .«هيف ضخي مل ائيش فرعي
 هتأ ريغ ءاليتسالاو كلملاو قلعلاو ةمظعلا ةدارإ لامتحا زوجي هتإف يديرتاملا امأو .ةبلغلاو

 يف فقوتلا ناسحتسا ىلإ لام كلذلو كلذ ريغ دارملا نوكي نأ لامتحال كلذب عطقي مل

 ٧٤. ۔٠٧ ديحوتلا هباتك رظنا ةلأسملا هذه

 .ضايب لصألا يف )٢(



 77 ةنوزخملا فحتلا باتك

 هي

 ةمعنلا ىه ىتلا دايأ هلو .ةردقلاو كلملا ىلع هللا ديف .ناسحإلاو لضفلا

 اذ أل "[اهب] فوصوم ريغ وهو "ةيفنم هللا نع ةحراجلا ديلاو .لاضفإلاو
 .ضعب نود اهضعبب '"[فصتي] ال هنأل زجعلاو ةجاحلا همزلي حراوجلا

 ناك نمف .رخآلا هضعب لعفي امع "...هضعبو ضعب ىلإ جاتحم هلكف

 نعو تافصلا هذه نع ىلاعتي هللاف .هجوحأو هزجعأ زجعم ‘© ...كلذك

 .تاقولخملا تافص عيمج

 ¡٥٧:صا 4 َتَدَيِتْفَلَع امل َدجَنَت نأ كعم ام» سيلبإل هللا لوق ىنعم“[و]

 ."يريغ ال انأ هتقلخ امل ليقو .'"[يعنصو يتردقب] هتقلخ امل هانعم ليق

 ةمعن هتروص نسح نم هب """)...هتقلخ نأل 'يتمعنب يأ يديب هتقلخ امل ليقو
 لاقو [٧٤:تايراذلا] 4 َنوغيوُمل و رلننآي اهتنب مملا » نيق هللا لاقو . هيلع هللا نم

 ""[قلطتف] ديلا اقأو .يريغ ال انأ هتقلخ امل يأ اء٠:ص) 4 كدي تَقلَع امل »
 ا٨! :نارمع لال ؟مكيدنيأتَمَدَم اكي َكلَد» نيي هللا لاق .اضيأ هسفن ءيشلا ىلع

 .«يفنم هللا نع وهف» لصألا يف )١(

 .«فوصوم هللا نع» :لصألا يف (٢)

 .ضايب لصألا يف )٣(
 .ضايب لصألا يف )٤(
 .ضايب لصألا يف )٥(

 .ضايب لصألا يف )٦(

 عماجلا .سابع نبا نع بيبح نب عيبرلا دنسم نم اهانفضأ ةرابعلاو .ضايب لصألا يف )٧(
 .ديلا يف ليق ام ٣٢ باب ٢٤١/٣ ج ٨٧٦ حيحتلا

 .بلاط يبأ نب يلع نع يورم لوقلا اذهو )٨(
.]٦! 

 :ةدئاملا] ؟ ناَتلَوُشَبَم اذ لب » :ىلاعت هلوق يف كاحضلا نع يورم ةمعتلاب ديلا ريسفت
)٩( 

 ةمعنلا :[ا٠:حتفلاا ؟ متهيديأ قوق هلا ي » :ىلاعت هلوق ريسفت يف لاق هتنأ نسحلا نع يورو

.٨٧٦ 
 ثيدح حيحصلا عماجلا :بيبح نب عيبرلا .ناميإلل مهاده نأ مهيلع

 .ضايب لصألا يف )١٠(
 .طبرلل «قلطتف» انفضأ )١(



 ناثلا ءزجلا
 ي زجل . يبمج . ٢ ٨ ٥

 كت

 ٦٤[ ؛ةدئاملا] 4 ناَلوُسَبَم هادي لب » هللا لوقف ةمعنلا ىلع ديلا اقأو .متمذق امب يأ

 . ٢) ينلا ة همعنو نيلا ة همعن ناتطوسبم ١) 'هاتمعن يأ

 هجولا ىف ۔ ٣٣

 هجولاو .هسفن ءيشلا وه هجولاف .هوجو ىلع ةغللا لهأ دنع اضيأ هجولاو

 :ىلاعت هللا '""لوقف هسفن ءيشلا ىلع هجولا امأو .هجولاو ةحراجلا ىلع اضيأ

 ةحراج ()[هل هللا ناك ولف .هتاذ يأ] ٨٨[ :صصقلا] 4 .ههج 7 و الإ ت كلاَع ءىش . لك »

 ملو ههجو الإ كلاَم يم لُك» :هلوقل هجولا [ تالا] رئاس كلهل
 ٣٩[ :مورلا] ه هللآ هجو و روديت كت نق م رشاع او » كن هللا لاق .هجولا الإ ضخي

 هوجوو . هلل يأ ٩[ :ناسنإلا] ه هلآ آ هبَول ركم إ » اًضيأ كلذكو ،هللا هب نوديرت يأ

 ىلع هجولاف .هريخأو "...نالف لام هجو اذه نولوقيو .موقلا رايخ موقلا
 هفصو نمف .فوصوم ريغ هب وهو 0 ىفنم هللا نع ةحراجلا ىلع هجولاف .هوجو

 .'"هريغب هاوسو هتفص ىف دحلأ هب

 .(اهامعن» يأ (١)

 نم ىلع يرعشألا در دقو ١٥. :داشرإلا :ينيوججلاب نراقو ٩. :نيلا لوصأ :نيروغبت :رظناو (٢)

 ةردقلا اهانعم نوكي نأ ىفنو .دايأ ىلع عمجت ةمعنلا ىنعمب ديلا نأ اربتعم ةمعتلاب نيديلا رسف

 ٢١٢، ٢١٣. قراشملا يملاسلا ر رظناو 0١٣٠ ١٢١ ةنابإلا ؟ناتردق هلل لهف ةانثم تدرو ذإ

 .«لاق» لصألا يف (٣)

 .ضايب لصألا يف )٤(
 .هالإ تاذلا» لصألا نم طقس )٥(
 .ضايب لصألا يف )٦(
 مقر ثيدح ٢٩/٣!، ٦٤٠ حيحتضلا عماجلا : :بيبح نب عيبرلا ١١. :نيروغبت لوصأ :رظناو )٧(

 نع يورو ٢٧[. :نمحرلا] 4 راركألاَو لتل وذ كير همو يقبو » :ىلاعت هلوق ليوأت يف ٣

 هللا ىقبيو عيش لك ىنفي هتأب ةيآلا ليوأت كلام نب سنأو دهاجمو كاَحضلاو ساتع نبا

 تبثأ دقف يرعشألا امأ .دوجولاب هجولا ليوأت ىلإ ١٥٥ داشرإلا يف ينيوجلا بهذو .هدحو

 ةجح موقت ىتح هرهاظ ىلع ىقبي نأ يغبني نآرقلا نأ ىلع زمرو .فيك الب نكل اهجو هلل نأ

 ٢٠٤/٦٢. نيِتمالسإلا تالاقم ١٦٠. ةنابإلا :يرعشألا :رظنا .هفالخ ىلع



 ةنوزخملا فحتلا باتك

 بنحلا يف ۔ ٤٢٣

 نع ةحراجلاو .ةحراجلا ىل اعو هسفن ءيشلا ىلع جرخي[ف] بنجلا امأو

 ٩ هللأ بنَج ج ىف تلك اَم لع قرحب ب سفن
 لوقعملا ىلع بنجلا اماو .اهنلا ا يف ش ليقو .هللا تاذ يف يأ ٥٦] :رمّزلا]

 ."'[هب] فوصوم ريغ وهو فنم هللا نع وهف

 َلوُقَت نأ ١ هللا لوق امأو .ةيفنم هلا

 ةضبقلا ىف ۔

 هللا نع ةحراجلاف .ةحراجلاب كاسمإلاو ...ىلعو ةردقلا ىلع ةضبقلا امأو

 . عنميو يطعي ى نعم ىلع ٣ 'طسبيو ١, ضبقي هللاو . .فوصوم ريغ اهب وهو .ةيفنم

 - ؟ ف يأ : َ۔-٩ ؛َةَم 1 موي :هتضبق ,هعمق ق ة اكيم ضرألاو ط هلوق امأو

 /٠/ هتضبقو هتردق يف اهلك ٤,

 قاشلا يف ۔ ٦۔ ٣

 هللا نع ةح ح ة .ةح ج رما 2 ةس ش ىلع : :نيهجو )٥) ىلعف ف ةاّسلا ام أو

 مب » :ىن هل ترأ ة ةتست وع ى تلا امأو . .فوصوم ريغ اهب وهو ة :7

 برحلا تعت ۔ ع ة .رم ةش نع يأ ٤٦[ :ملقلا] 4 قاَس نَع ُتَتكَت

 . ةح ج سحس ري َةحزجلا ىلع ال .. .و ةدش نع يأ قاس ىلع

 )١( نيلا لوصأ :نيروغبت رظنا  0١١ع :تراي ۔ينيوجلا .

 .«هب» لصألا نم طقس )٢(

 .©ت ترتس ٭ رتو ميرو كنو يقي هللاو » :ىلاعت هلوق يف امك )٢(

 ربس عن بم : صقشلا ٩ نيذلا لوصأ :نيروغبت :رظناو )٤(

 .ءافلا نودب «ىلع» لصألا يف )٥(
 لوأ دقف ١٩. :ت شرو : ميرجتل ٨0. رر ء جبحا عماجلا :بيبح نب عيبرلا :رظناو )٦(

 .هنارحأ ةبوعصو ةمايقلا لاوهأ نع ءابنإلاب قاشلا

  



 ين اثلا ءزجلا ص ٥٨٤

 نيميلا ىف ۔ ٢٢٣ _ ٧

 .هسفن ءيشلا ىلع نيميلاف :هوجو ىلع جرخت اًضيأ يهف نيميلا اشأو

 نع ةحراجلا ىلع نيميلاف . ةحراجلا ىلع نيميلاو .كلملاو ةردقلا ىلع نيميلاو

 هللاف ةردقلاو كلملا '')[ىلع نيميلا امأو] .فوصوم ريغ 7 وهو 7 هللا

 .هتردقب يآ ٦٧[ :رمزلا 4 هنيميب تنيوطَم ثوَمَسلاَو » كن هللا لاق .رداق كلام ِ ء س مل س ,محس رس 'ے صس , .ے د - "
 ر __ .

 يأ [٤ه ٤٤. :ةقاحلا] 4 نيميلاب هنم نمأل ه لواقألارَصَع انلع لعل لو « . اضيأ لاقو

 4 مكشنمتَأ تككمم امو» كت هللا لاق هسفنب ءيشلا ىلعو 8'ث)[انكلمو انتردقب]

 '‘نوقولخملا هب فصوي ام '"[َلكو مهل كلم] مهناميأ نأل '»ا٦ :ءاسنلا

 ناك ذإ "[هب] فصوي امب نوفصوي الو .مهتافص نم ِءيشب [هللا] فصوي ال

 ىلع ةلالد مهتافص نم هيلع مه ام عيمج نم "")[هب نوفصوي] ام عيمج

 مه ام ىلع مهرهق ارهاق مهل نأو مهلذو ""[مهزجعو] مهتجاحو مهثدح

 .اهيلع "...مهتافص نم هب

 .«وهف» لصألا يف )١(

 .«يفنم» لصالا يف )٢)

 .«هب» لصألا يف (٣)

 .ضايب لصألا يف )٤(

 .ضايب لصألا يف )٥(

 (٦) نيلا لوصأ نيروغبت رظناو ٩. ثيدح حيحصلا عماجلا بيبح نب عيبرلا ٨٦٦.

 )٧١( .ضايب لصالا يف
 .«نيقولخملا» نم لصألا يف )٨(

 .«هب» لصألا نم طقس )٩(

 .ضايب لصألا يف )١٠(

 .ضايب لصالا يف )١(

 .ضايب لصألا يف )١٢(



 ٥٥ و ةنوزخمل ١ فحتلا باتك

 ج.
 6 معل

 مهزجعو مهثدح ىلع تلد يتنا مهتافصب افوصوم ىلاعت هللا ناك ولف

 افوصوم نوكي نأ نع ىلاعتي هللاف .هزجعو هثدح ىلع اضيأ تلدل مهتجاحو

 نوكت نأ امإ مهتافص نم هيلع مه ام ولخي الف .ةجاحلاو زجعلاو ثدحلاب

 فوصوملا ثدح ىلع ةلالد تناك ذإ اهنم ءحيشب فصوي ال هللا نع ةيفنم

 ثدح ىلع لدت ةلالد هيف سيل مهتافص عيمج نم هيلع مه ام عيمج وأ ،اهب

 وه يتلا هيناعم نم ىنعم هيف سيل قولخملا ثدحملا نوكيف .اهب فوصوملا
 اذه هيلإ هاذأ ام اذه لاق نمب ىفكف .هثدحم ىلعو هثدح ىلع لدت اهيلع

 .يناعملا نم ىنعمب هقلخ ههبشي نأ نعو هقلخ هبش نع هللا ىلاعتف .لوقلا
 .قيفوتلا هللابو

 ىلاعت هللا همحر فلخب نب ناميلس عيبلا وبأ هعضو امم يناتلا ءزجلا لمك
 .هتاكربب انعفنو

 نم نولخ نيرشعو ىدحإل ءاعبرألا موي رهظلا ةالص دنع باتكلا ممت دقو

 ]٢٢٦4[. ةيوبلا ةرجهلا نم فلأو نيتئام دعب "نيتسو عست ماع لاوش رهش

 .«نوتس» لصألا يف ()
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 ٣٦٨ ......................................... ةلاسرلاو ةوبنلا يف [رشع يداحلا بابلا]

 ٣\آ ................. لوهجملا مارحلا يف سالا فالتخا [يف] [رشع يناتلا بابلا]

 ٧4 ....................................... ءاجزلاو فوخلا [يف] [رشع ثلاتلا بابلا]

 ٣ ..................... يألا داهتجا يف سانلا فالتخا [يف] [رشع عبازلا بابلا]

 & ........................................................... [بابلا ىلإ ةفاضم لئاسم]

 سانلا فالتخا [يف] [ةينيسحلاو ةيبهولا لدجلا يف] [رشع سماخلا بابلا]

 ................ كرشلا ىوس ةيصعم نع هيهن وأ ديحوتلا ريغ ةعاطب هللا رمأ يف

 ينالا ءرجلا

 ....................................... رارصإلاو ةبوتلا ىف [رشع سدانتلا بابلا]
 ٨

 0 ............................................... ضئارفلا [يف] [رشع عباتلا بابلا]

 4 ............. مئانغلاو يبلا يفو هلتقو دترملا ةباتتسا يف [رشع نمالا بابلا]

 & ................................................... ةمكحلا يف [رشع عساتلا بابلا]

 ٤٧٢ ........ ةنتن :
 ......................... ةنتفلاو صيحمتلاو ءالتبالا يف [نورشعلا بابلا]

{٥.......... 
 0...................................... يهلإلا بحلا ىف [نورشعلاو يداحلا بابلا]

 ٨٩:
 ................................ ضارعألاو رهاوجلا يف [نورشعلاو يناتلا بابلا]



. ٠ ٩ ٥ 

 ٠ :نح

 ............................................ تاكرحلا يف [نورشعلاو ثلاتلا بابلا]

 .............................................. نوكتلا يف [نورشعلاو عبازلا بابلا]

 .......................................... شاوحلا يف [نورشعلاو سماخلا بابلا ]

 ....... هللا نع ةاواسملاو هابشألا يفنو ديحوتلا يف [نورشعلاو سداتلا بابلا]

 




