
 



  

 لخدملا

 يضابإلا بهذملا ىلإ



 سص_يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا ] . (

 رشانلل ةلومع قوقحلا عيمج

 وأ باتكلا اذه رادصإ ةداعإب حمسي الو ةظوفحم قوقحلا عيمج

 يأب هخاسنتسا وأ هلقن وأ تامولعملا ةداعتسا قاطن يف هنيزخت

 رشانلا نم يطخ نذإ ذخأ نود لاكشألا نم لكش

 ىلوألا ةَعْبَملا

 م ٩ ١ ٠ ٢ /ه ٠ ٤ 4. ١

 عيزؤملاو رذلا يمالا بتك
 ١٦١ يِدَيرَبْلا ؤُمَؤلا ٢ ب .ص

 ٩٦٤٤٤٦٦٩ ٠٠٩٦١٨ :فتاهلا

 ..ا& .
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 لخدملا

 يضابإلا بهذملا ىلإ
 فيلات

 يبايسلا دوعس نب دمحأ خيشلا

 نامع ةنطلس /ءاتفإلا بتكم ماع نيمأ

 عيزوتو رشن

 عيزوتلاو رشنلل يراضلا ةَبَتَكَم
 ١٦١ يِدَترَْلا ؤُمَرلا ٢ ب .ص

 ٠٠٩٦٨٩٦٤٤٤٦٦٩ :فتاملا

. &.. 

 َناَمُغ ةنطْلَس - بسلا

 



 ١ وملا : :
 سمصم(_يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا سستسم



  

 هبحصو هلآ لَعَو يللا لوسر دمحم اتيّيَس قَع مالسلاو ةالصلاو لي دمحلا

 .الاو و ْنَمَو

 ْلَحْذَمْلاَو ء'يِضابإلا بهذملا لإ لَحذَمْلا" ناونعب باتك اَدَهَق :ذعب ام

 لوخدلا هب ةَباَوَب وهو .ناكلا وأ ءىشلا لإ لوحألا ُعِضْوَم َوُه م ر و لخاد هعمج

 .ناكَمْلا و ءيشلا لإ

 وكي نأك هذه تايأ يف لَمْعَتُسُمْلا ريبعتلا وه :ي نأ قَع

 عا ارت ريبعت وُهَق ُلَحْذَمْلا امأ 'وضابإلا بهذملا باب" ناَوْنعْلا الثم

 ل ُذْنُم عاذو

 لاَمعِتْسا يف ددرتلا يف يف تذخأ تنك دَقَلَو

 "لَحْذَمْلا" ارلا ريشتل لامعتساب يئِع دنِع ىأرلا رقس َرَقَتسا مت 6باتكلل اًئاَوئُع

 .باتكلا اذه هلالخ نم لوُحذلِل باتكلا ن ضع وُمضَم لإ برق ا هيل

 ضرْغَي باتك لوأ وه " يضابإلا بهذملا لإ حدملا" ت َراَتِك

 اًميِراَتَو اَهْفَو ارُكِفَو ةَديِمَع ٍةَلِماكتُم ةدحاو ةَموْظْنَمك َيِضابِلا بم

 ىَمَد َنيَب ٍيِضاَبإلا بهذتل ملاعم لك ئراقلا دجي كي ؛اًمالغأَو رداَصَم

 .دحاو باتِك

 ضاب ئراقلا لإ ةَيِفرْعَمْلا بهذملا تاتّوَكُم بيرت ادَه ني فدهلاو

 هيف بوثلشسأب دحاو قبط يف ةيملعلا هداوم ْميدفَتَو يِضا لريم َرْمَع ؤأ ناك
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 تمس يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا ] "

 .ةَلوُهْسَو اًحوُضو ظَحاَلمْلا ُءْيَمل ا طييْبَتلاَو حيضوتلا نم

 ىتحو لب بهذملا جراخ نم سانلا نم ددع ةبغرل ةباجتسا يتأي هنأ امك
 .هملاعمو هبناوج عيمج نم بهذملاب فرعي باتك دوجو يف هلخاد نم

 اهقفو ةَديِقَع ًةَلِماكَتُم ةَدْحَو هأ َيِضاَبلا َبَهْذَمْلاْوتَمُي ر يذَلاَرُمَألا نأ قَع

 َنِمةَرِدَحْنُم ادبت ةَّيِضاَبِلا دنِع نيدلا بسن ذ ةلسل نإ ُتْيَح !ايخيرات اًقايسو

 لَع رُمَتَو ْمُهْنَع ةللا يضر ماركلا ةَباَحَصلا َرْبَع لسو هيَلَع ةللا لص نيتلا

 ةلا ة ةَميرك لا نب ملسم ة ةَدْيَبُع يبا ماَمِالاَ در نب :رباج ياتلا ماملا

 ةسلسلا هذه لالخ ُبَهْذَمْلا نبْنَيل ؛َيديِهاَرَقْلا پييَح ن عيبلا ماملا

 هيف ثَحَضصَتا خيرات ًةناَمَر يتايس يف اَهَقْفَو ةَديِقَعَو و اركف ٍةَيِساَملا أ ةيبهذلا

 َئاَدحَأ هيف ثَعَقَوَو كهُميِهاَقَم هيف ثَرَوطَتَو مالغ هيف ثَرَرَبَو ُهُمِلاَعَم
 م وم ےص

359 

 لوبقل نبت نأو كذ هنم فولا لَمَعْلا ب باتكلا اده ْنِم َقمَحَتَي ن ىَسََو س مص ٥
 مْوَي هَدْنِع يل ارخذ ُهَلَعجَي نأو كهب :ن نأ هئرذُق ثَلَج هللا نم ايجار ،َنسحلا
 .لَمَعْلاَو لوقلا يف دادسلاو قيفوتلا كلو هنإ هاقلا

 .َنيمَلاَعلا بر رر هل هلي دنلا نأ اتاوغَد رخآو

٤٠
 

 دايسلا دوغس نب دمح

 ةكر اَبُمْلا رهلا ة ةعمجلا ىف ةرِم رِماَعْلا ظَقسَم

 ` ھ٠٤٤١ لوألا عيبر ١

 م٨١٠٢ ربمفون ٩
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 هسس[_يضابإل ١ بهذملا ىلإ لخدملا يعم ٨_.= )س

 ٥

 خيراتلا ليصأتلا
 يتيراسا ليص
 ِ و ٥ ۔ و

 ىضضابإ نب هللا دبع مامالا

 ّيِسِعاَقُملا يَرُمْلا ِابإ نب هللا دْبَع مازلا لإ تاَمِتنالا ينغت :هَيِضاَبلا
 ينب ںسِع اقُم نب رص نب ةرم ينت نم ي ا ؛ُمُهْنِمَو : :ريَر 1 ز ا َلاَق .يمتلا

 .(١)ةيِض ابإلا بحاَص ىِاَبِإ نب ذ هنلا ُدْبَع - ميمت نب ةاتَم نب دْيَر نب دْغَس

 .ةرصبلاو او ر ديت َنيَب ةَرِضَْنُ ثام و ةرييكلا ةي ةييرعلا لئابقلا نم ميوت ةليذ ةلس

 هيلإ باستنالا ةلوهس ل "ورُمَع ينب ابل" ه هيبأ مساب ةَيِضابإلا مس مس دقو

 خ 2 4 امك بَرَعْلا دنع بانلا ملِع ف فورْغَم أو وهو هظفل :ره كلذو

 .ةغلا ف رلأَمَو فوُرْغَم

 د رت نم ضابإ نب 4 أ هلا َدْبَع نأ ) ثيقظأ فسوي نب دمحم دمحم خيشلا ىر ربو

 )٢(. ةرصبلا لت ًاَقَكْن

 :اهتيداب نمؤأ ةرضلا نم هنأ : :يأو يفو

 نأ ديعبب د سيلو دلوم يرات ديدحتلاو ة ةلا هجو لع فرغت ال اتنأ 1١2

 رداصملا ضغب ر ك ابَك ةرج لوألا ِنرَقْلا ن نم ِاتيرشيا ناب نوكي

 .(٢)ةتَّتعباَت ُهَع روُهشَم ٨آ نأ َرْمَع ة ءُهَتَيِباَحَص ثبثث ؤ

 )١( ص :قاقتشالا 2٤٩.

 )'( ص ةيضابإلا نع تاسارد ،ةفيلخ نب رمع ،يانلا ٤٤.

 (") ص ردصملا سفن ٤٤.



  

 ا ريبكلا .يباك ملا ذيمالت ني ىياتإ ن هلل دع ت ناك ذ

 ثْيَح 6ميمت ىنت ةليبق ءاَمَعز نم ضاب نبب هللا ه نؤك إ ارظنو

 نم ةَنُكَم يلا رمألا هتليبق ة ةيامح ىف ناك ذقَق ةرضلا هموق سيئ دنر 7

 وا 'يملسُملا ةمع ةعامج" مساب َنوُفَرْعي اوئاك نيلا هعابتأو ه هباحصأ ع نَع عاقلا

 امأو َنيوَمَلا ءاَمأ ةيماب تُدَحَتلا عاطتسا َكلَدلَو كاذنآ 'ةَوغَدلا لهأ

 .هباَحضأ 3 ْنِم َنيرَحَلا

 عضأ َناَوزَم ن كيملا دبَع يومألا ةقيلخلا عم تابظاحم ةل ثتاك ذو
 هترهش تراط ذَقَو كُهْباَحصَأَو ره اهلع زي ناك يتلاَر راكفألاو ئداَبَمْلا اَهيِف

 باي اهنع عاقذلل لاعت هللا اَهَمَرَح ةمركملا ةَكَم لإ َبَعَد اَممَدْنِع اقآ

 ةَداَيِقِب ناك يذلا ءاَهَل ي :وَمَألا . هو موُجُه دصل يرلا نب هللا دْبَع

 َيَرُمْلا ةبقع ن عينم فلخ يذلاو يدْنِكْلا فوكَسلارْيَمُ رْبَمُث نب نيصلا

 ةكرعم م َدْغعَب َناَيْفُس يأ ن ز ةي ةيواَعُم .ن يز دهَع يف ٦٨ -ھ٤٦ ع و

 ينولد عت ا نل ر هل ُدْنَع هنع انزلا فلتخا ن

 يرام ةن أو كةَيِدقَعْلاَو ة ةيركفلا ىوللا ضغت ِ ريبزلا

 ةَحْلطَو رلا نب هللا دْبَع ذلاو ماوعلا نبريبؤلا اهلظب . 7

 .اا ص ءةيضاباإلا دنع ةوعدلا جهنم رصان حلاص دمحم ))



 هس يضابإل ١ بهذملا ىلإ لخدملا ) "

 ةقيلخلا فقؤَم َباَوَصَو ةًحِص ىَرَي ِاَبإ نب هللا دْبَع ناك ذَقَق ههلا دْبَع ن

 رنتؤلا ن هللا دْبَع تاك امب رنراو ةَحْل ةقلطختو باط يبأ نن يع عبازلا
 يبأ نب يع عيارلا ةقيلخلا قَع نيجراخلاو رمتلا هدلاو يأر َباَوَصَو ةّحِص ىري

 اًبياَيِس ادئاق ةرضلا إ ات نب هللا دبَع داع الخلا قيق رقأ لعو بلاط
 .(اهتوغد لهأو هباحضةل

 نع اعاقد ىرخألا ةيمالسلا يرفلا باحضأ زظاتيي دَحَأ ةرضلا ىف ةلاتمو
 يف ئنيجزةلا ديوس نب دمحأ ياتلا وبأ كلك يف لومي ءهيَهْذَمَو هتقرف ئدابم _ و ه و ۔٥

 َعماَجَو ،قيرصلا لمهأ عامل ِضاَبا نب هللا دْبَع ناك" :جياممَمْلا تاقبط هباتك

 يقرظل ْنّيَبُملاَو ،ِتاداقيغالا يف ةَدْمْعْلا َوُهَق قيرفتلا َعَقَو امل ةملكلا
 نم سيئرو دقعلا سيئر ناكو" :لاق نأ ل ."تاداميغالاو تالالذيشالا

 كيلوأ نب دقَعلا ةبلح يف َدَقَتُمْلاَو ٍراَصْمَْلا ني اَمرْيَعَو ةرضلا

 (ه"راَيخَلا

 َعَم هتابطاتمو هِاَرعاَتُم ل ةقاَصِإ "ِتالَمَوُملاو تاقّصلا كلت ىل ارتو
 ابي ن هللا دْبَع رهشا تاوزَم نن كلملا دنَع يوقلا يومألا ةقيلخلا
 ُبَهْذَمْلا بين كلذلو ءةّيِضاَبِڵلاب ذعب اميف ثقرغ ٍةَعاَمج نَع اعِفاَدُماَصْخَم

 .هلل
 س هه
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 ٤٥١. ص .قباسلا ردصملا ةفيلخ نب ورمع ،يانلا ))
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 هذهب هسنأ اومس مل ةيالا نأ ركذت هأ نكت ةما نم نأ لع

 ريي َنيوَمَألا م . ضاب نب ء ب هللا دْبَع راَهتشال كاهب ْمُهْرْيَع ْمُهاَمَس اَمَتَِو إَو ،ةَيمُسَقلا

 لوأَُه نم !ماهفيسالا ىقني نسلو هروكذتلا ها وب ىرخألا قر عت
 !ىرخأل ثَرْفْلا ما َنوُتوَمَألا مه لمم ة ؟َةَيِضابإلا ةيمستلا هذه قلطأ ن م

  3س م ح ٥

 َكلَد ,ا و ،َةَيِمُسَتلا هذَه ْمهْيَلَع اوملظ نيذلا مه َنيتوَمالا نا انيأر يفو

 نأ ديمبب سْيَلَو ،هباَحضأ ني ن يتل ىضابإ نب هللا دْبَع راهشال ذوعت و و ه

 ةيمستلا هذه هتعامجو ِهيَلَع قلطأ يذلا وه ناوزَم نب ِكِلَمْلا ْبَع نرب

 اهنأ زانئلاو ةيمستلا هذه ةَيِضابإلا لبق ةريصق رْيَع تقولا نم ةرق َدْعَبَو

 ثرَهم ثْيَح "يرجهلا يناقلا نزملا رخاوأ يف مهتاباتك يف ةرم لوأل ثرَك
 :َلاَق ثح "ديجؤتلا" هباتك يف يرارفلا َديَي ن هللا دْبَع يضابإلا ملاَعْلا دئِع َدْن

 ؛:اَمَلْْلا اَهْلَهَْي ةريبك فراق نمم لك َنأ ةَيِضابإلا غيم ِهْيَلَع ْتَقَلتْنا امم"

 .(١)"راك و
 يت ءائيِطَب ناك ةَيِضاَبإلاب ةيمستلا ةَيِضابإلا لبقت َنأزَهظَي ام لع هنأ امك

 يف يرجهلا ثلاتلا ِنَقْلا ر رخاوأ ىف الإ هتاباتك يف ىرغأ ةَبَ ةرم زَهظَت م

 هباتك ف ّموُمتلا نكاسملا جف نب ه ںيوُرُمَع يضابإلا ملاَعْلا د دنع برغملا

 وأ ءةيعرشلا مولعلا دهعم نم جرخت ثحب 6هراثآو هتايح ديزي نب هللا دبع دمحم نب ديعس ،يرازفلا ))

 .نايصعلاو قوسفلا وهو ،ةمعنلا رفك وه روكذملا رفكلا نأ هونن نأ ردجي



 س ذملا ىلإ لخدملا أم = \ ٢

 ُفَتِإَو" :ةتملا ىلَع ةر ضرغَم يف لاق ُتْيَح "ةيفاصلا ةنوتَْدلا لوصأ"

 )١(. ةيارلا منم نوجتني
 ًطيأ قرشلاب اهروهظ ناك امك

 هَحْيَس قَصَو ذَقَت ،َيوزَتلا نسحلا نب دمحم يبأ يالا ناملا ملاعلا َدْنِع

 .(٢)"امَح ًيِضاَبِإ كلد" :هلوقي يدنكلا عيَرَع نب جؤَر ن دمح
 َدْبَع َدْبَع ماملا 1 ََم 'ةَيِضابِلا" بلا ةيمستلا ةيضابإلا بق ادكممَو

 همو

 اقيق ز نكي مل ه هنأ رهاملا © او ُةَيهَق ةيهقف لِئاَسَم بههذَمْلا يف هنَع لقنت مل ضاب َن ابا ه

 ناك يتلا ٍةَيدمَعلا فقاوملا ن ضغب بناجي اًيساَيِس ةزؤَد ناك امنإو كاَمّمَعتُم
 ٍةَعبِص تاد فقاوم ثتاك نإو اَهَتَأ لَع .ىرلا قرفلا باَحضَأ اهب زات

 ديو هيذ لومي َكيلَدل اضيأ ىسايسلا راظإلا يف ثت تداك رهمانتلا ف اَهَتَ ا 7

 هيل اتبن اَمَتَِو كابَهْذَم اتل اب نبا عرق ملو :ملاسلا نيدلا زو خي

 .(٢)'قيرط لإ قيرق لك َبَمَد امدنع زييمتلا :زور :
 نم ِتداتينامَملا فَصنُم ف ُهَلَعَلَو ءاضيا هيَلَع زتعت ْمَلَق هتافو يرات امأ

 .ّيرْجهلا لولا نقلا

 يرجهلا ثلاتلا نزملا رخاوأ يف يأ ءَكلَد يف اصن
 و < هحا ك

١ 

١
 

 ٦٨. ص ةيفاصلا ةنونيدلا لوصأ (')

 ٣٨٨. ص “ا ج 6 رشلا نايب ميهاربإ نب دمحم .يدنكلا )"(

 .تاباوجملا (")

  



  

 دَر نب زباَج ماملا
- 

 ر ناكو ،ضاِإ نب هللا دْبَع مْيَم َوُهَو 6بَهْذَمْلل تيلا ل َوُهَو

 دْبَع رك اتْمَدَق اتنأ الإ هَحْيَم هنؤكل قايسلا ىف هئَع وركؤ ُميِدْقَت بياَتُمْلا

 .هب اَمهِطاَبتزاَو اَمهيَبَس جيضؤقل ةبسنلاو ةَيِمْسَتلا َعم اق ابا نب هللا

 ةليبقلا دزألا نم ام نيوُمَو نيمباتلا راك نم هنر نب زياج ماملا
 . ورْمَع دلو نيو :دنَرُذ نبا لوي ءدَمْحَتْلا نبورْمَع ينت نم ةقوعملا ةييَرَعلا
 .'_ةيِققْلا دير نب زباَج ؛دَمْحَيْلا نب

 ةنيِدَمْلا ،')ىوزت" ةنيدم نم " ر ةَيَق يف دنر نب رباَج ماتلا 7

 تمو ًاَمَذ هأ أ رِهاَئلاَو ةَرجهْلِل ةَرْشَع نع ينام ًةَنَس 6َناَمُغ يف ةَقوُرُعَمْلا ةخ ةر

 نيلا مولغ نم او دارملا اهي َلَعَت هنأ هأ الت هْيَلَعَو و اهي قزق زع

 ؛ماركلا ة ٍةَباَحَصلا ىزا كلد اَهتَساَرِدَو و ةوتتلا كيراك اذو 7

 اًيِباَحَص ناك هدلاو نأل ؛هميلغتو هتييزت ىفرتكألا رولا هدلاول نأ بر
 س ص وه ےص

4 .4 

 نبا نع ةَيِواَعُم وبأ ىوَر :اهيف َءاَج راح ُهْنَع امهاَوَر ةي ةياور هل ثدحو دق

 ٥٠٦. ص ،قاقتشالا ))

 ءاهنمض ةلخاد يهف نآلا امأ ءاهنع ةلزعنمو قباسلا يف ىوزن ةنيدم نم ابيرق عقت قزم ةيرق تناك (')



 هسس_يضابإلا بهذملا ا لخدملا ي ٤ ١_] ص

 دْنَص مخل تأ مرخم نع لق تلا ليس :لاق هميأ نع دن نن رباج نع جنَرُج
 .'١ةل اوبسحا :َلاَقَق هنم ل

 ه رصَبل 7 اَو د . لوُجُر ةَعوُشيَو . ِهباَبَش ِناَعْنَر يف ة : ة َصمْل / ١ لإ ١ هتلحر ثتاك هلع 46

 اوُدَمَتا نيلا َنيتِناَمُعْلا ,ة نم ُْمِهرْيَعَو دزألا هموق نم ريثكلا اَهب د , ثرا

 رفإ كلو بالا نب َرَمُع يناتلا ةقيلخلا دْهَع ُدْنُم مهل اتظَو ةرصبلا

 يوأ ينيب نم توكت نأ دعبي الو (ةًيمالسإلا تاحوتفلا ىف ُمهِتارامقُم

 .رباج مامالل ضصاَوَحَو براقا ز

 ةتيملا َنمَب دَكَرَعَي دَحأ ُثْيَح راجلا ىلإ هباَهَد ناك ةرضلا نم هنأ ودب
 ص ه. س

 - - عو

 ديك لك نم اَهطِفَحَو هت هتياعرو هِتياتعي لاعت ةنلا اَهَسَرَح ةمركملا ةكمو ةر َرَوَُمْ

 ِتاَهَمأب لاصتالا ةتي ةيدملا ةَكَم يف ُهُدوُجَو ةل حاتأ ذق هنأ ع .

 ال ةَباَحَصلابَو ءةَصْفَحَو ةَمَلَس أو ةَنِئاَع اميسال لي يتلا تاَجؤَر نينمؤملا

 نب دنَرَو للا دْبَع نب ب رپاَجَو .يرذلا د ديعس يبأك مه ؛هئاَمَلُعَو :رب اَمَيِس

 دْبَعَو 6كلاَم نب ينأو كةَريَرُه يبأو رَمُع نب هللا دْبَعَو « كبن نب ; وأو "باق
 .ںيابَعْلا نبب هللا

 ثكرذأا :هلؤقب كلد نع تَدَي َوُهَق ةباَحَصلا نم رباَج يقل نمم ةرثكلو

 َنب هللا َدْبَع رخبلاي ينغت َرَو ."رحبلا الإ ْمُه :هَدْنِع ام تْنَوَحَق اًيرذَب َنيِعْبَس

 ٤ اَدِإَو كردت لهأ ْنِم ن 7 ںیابَع نب , ٌطَقْنُم اتُه ُءاَتَْيُسالاق ضںياََعلا

 ٤٨١. ص “؟ ج ،نآرقلا ماكحأ ءصاصجلا )(

 .ةيمالسإلا تاريرحتلا اهيمسأ انأو (')



  

 َنِم مهريغب ْيكَق اًيرذب َنيِعْبَس ْمُهُدَدَع :لنت اج ميا 7 ىقتلا دلا توُيرذَتل تل

 رثكب ةياورلا هَدنِع حز اممَدْئِع َوُهَق كلدل ريثك كم الو مهتا ءةباَحَصلا

 اك الظ هللا لوسر لاق" :لوقيف هل يتلا ىلإ ارِابُم لازي اهلير ص رِصاَخْفَكلا

 ....‘0٨١. ادك نولوقي لي يتلا باَحضأ نم ةعامج ثغيس" :لوقي انايحأو

 )قيَحِصب عوظفم رباج ليسارم َنأ ملاسلا زيل زوق تلت نيو
 .(")اَهلاَصتاب م عوظفم ُهَتنعنَع هَتَتَعْنَع نأ امك

 رتكأ ناك هنأ رَْع هةَباَحَصلا نم ريثك ن ْنَع ًدَحأ ارباَج َنأ حضاولا نم ند

 لإ ںیابَع نبا هقف يضابإلا هقفلا رثأت دجت اتُه نمو ،ںيابَع نبال ًةَمَراَلُ
 ےس م م
 دح

 اك يدلا يأرلا غدي ناك هنأ ىقح ںيابَع نا هخم لالجإلا ريك ناكو

 / لوق الولو" :ضرمم يف اَهْجْزَر اَهَقَلظ رما يف لومي َوَهَق ءهخْيَش يأرل ءار
 ام هنك رمألا تجؤتشت نأ زَرَصلا قرغ ادل ثَجَتَرَت نإو 6ينرَسَل كلد يف ٣

 ."اهئاريم بَهْذَي ل

 أرَو" :لوُقَي هدجت ثْيَح ن ماركلا ةباَحَصلل رالجإلا يثك َوُهَق اضيأو

 ٣ ُهَلْضَق لَوَل فرغي رخآلا لَرَي ل 6ىَرَت يل اتيأر ْنِم لضفأ اَتَلْبَق نَم

 نع ديز نب رباج هخيش نع ةديبع يبأ هخيش نع هاور يذلا بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم رظنا )١(

 :3 يبلا نع ةباحصلا

 .ةمدقملا ضحيحصلا عماجلا 9

 ٨. ص 6١ ج دنسملا حرش )"(



 هسم( يتللا مملا نإ تتسل ] ..
 ذَقَق 6ناَسُحِإي مُهَل نيمباتلاو لق هللا لوسر َعَم َنيرجاهُمْلا نمم كلدب قَح

 هتاراَبِع نيو .""_ههراتآ عابتاو هماد ءطو اَنيَلَع قحلاق ءاوُمِلَعَو اودهش
 س ٥ <

 نيب ساَتلاَو ه ب ْمُهَرَمَأو ںياتلي مالسإلا بصت بصت ةللا نإ" : :ُهلْوَق ة ةَعِئاَؤلا

 .(»ميِقَتسُمْلا طارصلا لإ ىدهْلاَو قيفوتلا ةللا لأسَن ئطخم هل بيصُم
4 

 اوُدهَمَو 6َنيمباَتلاَو ةباحصلا نم ديدَعْلا ديَر ن رباَج مامإلا اَع ق أ دق 7 11
 يف يهباتلاو ةَباَحَصلا ءاَمَلُع نم ُتاَداَهَملا كلت ربتعت و 6لضَقْلا ونا ل
2 

 ةمألا تعمجأ ذَقَو ضخيراتلاَربَع ةَدَمَتْعُم ٍةَيمْلِع ٍناَاَهَ :قأ و ءاَتُعَملا , ٠.
 .ماركلا ةَباَحَصلا دعب ريع ي دَحَأ قيثؤت لَع متحت مو دِقيِثوَت

 اَيْثُْمْلا امأ .قاقآلا ف ؛ُديِماَلَت رشتنا ت ح ياتلا زياج ءاتإل ىتتغا قو

 ح ىقَح ،عيمجل ا دنع رمك ه 7 ةَدَمَتْعُم هلاق ثحب ثَحَبضَأ ذَقَق ،اًبلجم اهيف َناك

 ٍديَر نب : .د نر ع هد رداقلا ز نا ل لاق ( ٥ ( ٣ ہ و ه ب اح
 نيوذَتَو فيلأتلاب ماق ن م لو و َوُهَف هس لواب ه هيف َبَرَص دقف ة فيلأتلا ا امأ

 قؤتنيو ارجأ ةَرَمَع يف عَقَي "ناويلا" هامس اباتك لأ ذَقَت مالسإلا يف ملعلا
 هنلا ءاش ن هجض هعضوم وم يف ائجال هنع ثَدَحَتَ م
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 ملو هتَجَس عنملا ادهل ماملا بجشي مل ادن . ني ُهَعََم ول
 نب

 ،©يرماضلا ةبتكم ؟ ص ،يريبعجلا تاحرف قيقحتو ةسارد ثديز نب رباج مامإل لئاسر (`) ١ ,ائاس
 .نامع ةنطلس

 .١؟٦ ص ٨١ ج وجاب ىفطصم قيقحت يناسارخلا مناغ يبأل ىربكل هنو ( . اةنودملا ()

 .ةمدقملا رباج مامإلا هقف عشوكب ىحي (")



  

 هي 29 ىَر لت 6َكلَدل نستي مل ارباَج َنِحَلَو ،ةّجلا يذ اليه ةز عم ةلل

 وتريب ةيام » :َلَجَوََع هللا لوق ولْتَيَوُهَو زاجحلا ل هات رذصب مو صم

 َرَ كات اقرع اهت يزملا هب ثب ىح .!«رياق اهت كيتشال
 : نأ الإ ںيائلا نم ناك امف "بَصَتلاَو بعتلا ةدِش نم صلا اناري

 نسلو كنلا اقريسصم نأ هنم انت اَهمَلب عاقينالل اهتايحل اكزادت اهاكب

 قيقح" :اَهيِف ف ةَروُهْشَمْلا همل وق َلاَقَق كل ةَيِفَو تاك امك اَهَل اًيِفَو ناك اَمِلا

 .(١)"اَدَه اَهب اهي لف الأ ةرضَبلاي ةجحلا يذ لاله ثأر ةتاتل

 نيكشم ؤ ميتي لَع زو ْقَدَصَتَأ نآلا :لومي يذلا َوُه و رياَج اده 7

 حل م ميؤَم ىلإ بهذي ن ام هنل ؛(٢ ٢)مالسإلا ةَجَح عب ةَجَح نم ل ُبَح

 هِتَوُغ د لهأب ءاقيلالل بهذي ناك اَمَتِإَو ،ظَقَق جحل ةريِعَم ءادل ماَع

 الَمَعَو اطيطخت اتيوت وغل َروم هأ مُهَعَم تقالو .الو ْمُهَيِتفُل هيهْذَم پاَحضأَو
 ةخ اوُمُسْرَملَو هثَصَم ٍةَتَس ةطخ اوميقيل ؛اات

 جحلا ميؤم يف ةَّيِض ل جاّجُحْلِل يِضاَبِإ ٍتفُم ذش وو َراَص َكلاَتُه نمو

 ا نب مل ةع ي ئ رباج ماملا دغَب ءاج نمم هْيلَعَراَس ايديلقت اًجَهنَم
 وم ے۔ هه س

 افأ ةَتَس

 :و ُهَدَعَبَو ،يديِه ارلا ب ١ بييَح نب غيبزل كا رلا ُهَدعَبَو ةميرك

 .اًدَج َمْلَعَ ليحرلا نب ا "رب د ُبوُبحح هَدِعَبَو

 .نامع ةنطلس ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو 0٦٨ ص ٨١ ج ،ريسلا ديعس نب دمحأ ،يخامشلا )(

 هب ذخألا سانلل يغبني يذلا وه لوقلا اذه نأ ىلع 0٦٤ ص ديز نب رباج مامإلا هقف «شوكب ىحي (')

 .تارمعلاو جحلا راركت نم الدب



. 
 ثاراَجغلا اقؤل ةايَح عب هر راوج لإ ديَر نب زباَج :املا ل هسسس(_يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا يي

 ّلوَح قيثخا دقو ،َياَيَسلا طيطختلاو " رزا ليلا يف ةميظع

 ت اتا عَرؤأَو "يالا اغأ نم و . :هلوق مخاَمَملا ديهَس نب دمحأ ياتلا ُهَقَصَرَو ةَرْجهْلل نيش تو الت ةَنَس ثت ك اَهَتَأ ي ججاَرلا لَكَو هِتاَنَو
 اكو ريك ات هنع َدَحأو كَُميِظَع ُةَعامج وروي َاَصتْسا ،رساتلا
 الدعَاءِ")١(.

_ 

 .٧؟ ص ١ ح ريسلا ))



  

 ةاقَو دعب ةَيِضابإلا ةَمَرْذَمْلا ةميرك يبأ نب ملسم ةَدْيَبُع وبأ ماَمالا َرَدَصت

 .ِدْيَر نب رباج مامإلا

 ريدح نب ةوزغ هتمعن علو ةّياَعرَو ىتح يف ةرضلا ي ةَدْيَبَع وبأ ةلؤ ذقَ
 ضغب رَدَقْيَو هَلَماَعُمَو اكولُسَو ةَداَبِع نيلاپ هكسمت هنَع قرغ يذلا تمعيِمَلا

 ُدَدَحح خيرات ُدَج ُذَجوُي ال ثْيَح (١)ه٥٤ ِةَنَس دودح ف هنأب هدلوم خيرات َنيِثحاَبلا

 مف 6ريَدُح نب ةوزغ ىدل ملعلا بلط يف ادب ةَدْيبَع ابأ َنأ زاللا هتدالول

 .اليو هم ُهَمَراَل يذل دنَر نب زباَج ُماَمِلا م ُمهِتَمَدَقُم يفو مْلِْلا خاَيشَأب َقَحَتْلا

 هباجعإ إ نَع اَةَحُم اًربَعم رباج ه همامإ إ قَح ف َلاَق يذلا وهو ،هِتَصاَح ئ نم َراَصَو

 4 َمَعْنأ ن او .لالَص يف وهف ُهَد هقفلا ف ُماَمِ ل سيل ث ثيرح بحاص 3 نا

 .(٢)"اتْنَلَصَل دن ن ريام انيلع

6- 
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 هم ٥ ۔ ٥ 4 صس ٥ ص و

 ًدعَب هنم حَرَحْف ة ،جاًّجحل ١ نجِس ف رباج ه هخيش ةاَقَو َدنِع ةَدْيَبَع ونأ َناَكَو

 ريعس يبأك ةَباَحَصلا ,ة نم رباَج هكنذأ ْنَم ضعب د َرَدأ دق ةَو ريخلا اَدَه ٍةاَقَو

 .كياَم نب ينأو َرَمُع نب هللا دْبَعَو يرذلا

 ١١٧. ص ءةيضابإلا دنع ةوعدلا جهنم رصان حلاص دمحم (')

 ٩٧. ص ،قباس ردصم "يانلا ()

 



 مسس[_يضابإ ا بهذملا ىلإ لخدملا ي ) ٢٠ - ١

 لع ةَقِئاَقْلا هئَرذْقَو ةَوغَدلا تبو مولُعْلا رشت يف هظاَمَت ُهئَع قر ذَقَو

 نيوت يف ضقا هن غجزَي يدلا وهف "يرغدلا طيطختلاو جيملا ميظنتلا
 قيضتو اهتدعاق عت .ركملا ةَّيِمَرَه ةتالت ٍتاَيَوَتْسُم لَع ةيملع سيلاَجع

 ے ه ۔

 ى ۔ ۔

 َنِماَدَدَع مضت ِةَق ةَقلَح نك كةَيمْلِع ِتاَقلَح نع ةرابع سلاَجَمْلا كلتو ءامهالغأ

 َوْلِت ةدحاو بلاقلا اَهيِف زي هةّيِليِصُحَتلا ُمهِتاَيَوتسُم َبَسَح ةاعدلاو ةبلصلا

 كلت َنأ قَع ،يوغدلا ةبوُلْسأ يتتزَيَو يملعلا هجض لمتكي ىقح ىرأل
 :يتآلا بيتزملا قفو ةيملعلا سيلاَجَمْلا

 بلحلا عاتتسال شاقلا ه تأي :اتلا َنِم ةماعلا ُسلْجَع ١
 ةَدْيَبُع يبأ لجع نع ثَعََقَت دقو ]ِةَماَعْلا ِتاَعوُضْوَمْلاَو ةين او ةينيدلا ظعاوملا

 نل نب يع رحلا يبأ سلجو رثن نايفس يبأ يلج "ىرخأ سلا
 ُةَصَصحم ماَسفأ ريلاَجَمْلا كلت يف ناكو ءاممرْيَعَو .يونتلا كيلملا دْبَع ںيِلْجََو

 .ِءاَسَتلِل

 ةَساَرد نوديري نيذلا َنوُبداَعلا ةلملا ؛اًمْفَي وهو :ةملظلا سلجت -؟

 ںيلْجَمِل ةَدِعاَسُسك ىرخأ ياته ثتاك هنأ كل و ءاهقفو ةَديِقَع ةعيرشلا
 .عيدتلا بئاسلا نب ماتض ريِلْجَقَو ةئاملا بجاَح سِلْجَمك ةَدْيَبُع با

 .اَهرْيَعَو ن نامهدلا جوت ينب جيلاَص جون د يبأ سلجتو

-
 

 ل



  

 يقل ناك توا ‘بمهْذَمْلا ةَداَقِل ش وهو ,عاق سلجت -

 ادَهَو "طيطختو ميظنت نم ُهبَلطَتَت اَمَو ةوغ وُمأ اوثحب اسل سيوأ

 ١). )بذلا خاَيشأ نم ةما رغأ 1 ..- َُي سلجمل

 ايلعلا ةئعِجْزَمْلا هيف ثَلَتَمَت ىتَح ملألا ي ةَيلاَع ةلزنم ةديب َدْيَبُع وبأ َمَلَبَو

 ْتْيَح هةَروُمْعَمْلا نم ىقن عاقضأ نم ميلا ةبلط هدصقي .ةضابإلا بذلل

 ابوئَج نميلاو امع ني ءابزع اسسلت ىل اقزىَ َناَساَرُخ ني هبالط مي
 َرََتنا نيماَيَملا باتلا ميو يديأ لَعَو ںالاَمَم َرضمَو قارعلاو زاجلا

 ثتاك يلود ثالت مايِقي زاَمِتنالا كلد جوت ىق يَح .عاقلا َكْلِت يف ُبَهْذَمْلا

 ثَرََعَو ةَمِلالَملا ةَس ةماسلا هي ثرحلا نأ دغب هللا عز ةَماَقإ يف لَقَمْلا برضَم

 لظلا امال ىرخأ َعمالَم ىلإ ةاواَسُسلاَو لذلاب ةَمَعْفْْلا ةليمجلا همالم

 .زوجلاو

 عنضب هذيمالتو وه رماي ناك هنأل ؛اَمَقلاي ةَدَْبُع وبأ بقل دق و

 نَع كادَنآ ةمكاحلا ةطلسلا ا ران زَوَي كل َكيلدَو .لالسلا هو "

 قييضت نم هَدِض شرام ناكام قَع لذي يلامألا ّيوغَدلاو تملعلا هطاقن

 .ةيوم كلا ةطلسلا لبق نم

 ١١. ص قباس ردصم ،يانلا )(



 مس_يضابإلا به ذملا ىلإ لخدملا )تسح ] ٢٢ س

 نأ هتمكحو هللا زضقب عاطتسا َنوُمتَمْلا كرابملا َُدَهْعَم ق كلد َعمَو

 .ةاعذلاو ِءامَلْعْلا نم اريك ادَدَع جَرَي

 ل ةَدْيَبُع وبأ ماملا َلََتنا ؛َياَيسلاو لل ءاطَعْلاي ٍةَلفاَح ةاَي ةو ا

 اَمَدْنِع هيف َلاَق يلا رشنتل رن ي يأ ةقالخ نَمَر يف ه٥٤١ ةَنَس لاَوَح

 انك َوهَق ءهِترهشَو هيتاكم لع لدي ي ذل رمألا ايرلا تكلم ةننو ن ُهَْعَلَ

 يبأ بلق نم ةمكحلا غيباتي ثَرَجَقَت :, وق ملاسلا نيلا زو هَقَص ن

 .(١)'ملعلا و ه هناسل نم ثَعَلظَو ةَدْيَُغ

٠ 

  

 ٤٥ ص ،؟ ج ،خياشملا تاقبط "ينيجردلا :لاثملا ليبس ىلع رظناو س١ ص " ج نس حرش ()
 ١٥٣ ص ىلوألا ةقلحلا ،خيراتلا بكوم ف ةيضابإلا رمعم ىحي يلع ٧٨. ص ٣ : ريسلا ثيح ٠

 ص ةيضابإلا ةكرحلا ةأشن ،تافيلخ ضوع ٩٥ ص ةيضابإلا نع تاسارد ةفيلخ نب ورمع "ي

 ١١٧. ص ‘ةيضابإلا دنع ةوعدلا جهنم رصان حلاص دمحم ٣.
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 ملعلا ةلمح

 كلت ثَبَعَد ذقَو ةيملعلا تاقلا نوكتي ةديب يبأ مامإلا دهع ريمت
 عمو ؛مليذا يقلم نوميملا ُُدَهْعَمَو ةدنب وبأ ثنح ةرضملا ىلإ ا
 ور و ۔ےسإ۔ هر ,٩ ۔,٠؟ .ح ۔٥ ۔؟إ ۔١١؛ے . ۔ و و ّ

 دَدَع نم اهنم لك ْنَوكَتَي ِتاَتَعَبلا كلت نوكيلو دَهْعَملا كلد يفو مامإلا مكلذ

 "ملعلا ةلمح" ما مهنادلب لإ ْمهِتَدوَع دنع ْمهْيَلَع قلظأ ذَقَ ؛ةبَلملا نم
 .َناَمع ل ملعلا ةلمح ةلاتمو "برتلا لإ مليلا ةلمح كانه ُ

 :برغَمْلا قِإ ملعلا ةلمح :الوأ

 ثتاَقْرَصَت هغلبي ناكو كَةَيمَلاَعلا عاضوألا بقاري ةَدْيَبُع وبأ مماَماْلا ناك

 كلت نم غيزامألا رُمَدَت اًّضْيأ هغلبي ناك يلاتلابو ةرئاجلا ٍةَيوَمَأْلا ةطلسلا

 نم دحاو لاَسزِإ ىأر اتُهَو مالسإلا ِكزتب اوُمَه ىتح امروَج نيو ةطلسلا
 راظنأ نع ايفختم ةملَس َجرَحَق هيعس ن ةملس وهو الأ ؛ءاَجَلا هيل و

 ني اهي لت َدَحََ "بيغملا ةالب لَصَو ىتح لابجلاو داولا محتقي ةطلسلا
 نأو .مالسإلا ةَمحَرَو .مالسإلا َلذَع غيزامأ اًتَيَبُم ىرغأ لإ ةَقطْنِم

 .مالنإلا نم ثتنك مالنإلاب ةيتستملا ةم مهت اتف ينلا تاتياتشل
 .مهيدل اَهاَدَص هئوُغَد ثَدَجَوَق

 هةيلِع ةتغب نيوت ىأر ءالوق ؛وفَدَصَو هالَمَع هنإ اوئأمظا نأ غن
 ملعلاب دؤَرَلل هدَهْعَمَو ةَدَْبُع يبأب قاَحيلالل قارعلاب ةرضلا ىلإ ْمُهَلاَسْرِإَو
دالبلا نم ةَدَدَعَتُم قطاتَم نم اممداَرْفأ راتخاو .جاصلا لمَعْلا ل عيالاو عالا



 مسل_يضابإ ١ بهذملا ىلإ لخدملا ]ي ( ٢٤ صس

 ةبأ نم ةتعلا ي تكتف .هتقطنم يف ةياده رو دحاو لك نوكل ةبراقملا
 ْمُمَو .ملع ةمئأ اواَعَو ك ملِع َةَبَل ةرصبلا لإ اوءاَج ارف

 هب َءاَج ںںیراق ك :يراقلا م متسر نب ن 7 نمحرلادبع -

 دبَعِل ةللا ءامو زا وَرَْق لُجَر ني مألا تجوتو الا قو جحلا لي ةمأو هو

 يف ًَبِشَيَو اهب اميل برغتلا دالبي ناوريقلا ٠ عَم َلَحْزَي ن رشا

 .اًهناَصُح

 ةباَجَتلا ليامع نيم هنَلَع ام ىأرو كي هس نب ةَمَلَس ةي ةَيِعادلا هب ىقتلا امن ر

 هيف َقَدَصَق كةّيمْلِعْلا ةمعلا دارفأ دحأ نوكت نأ هل رايتخا ناك ؛ةتظفْلا وو

 ةكَلَمَو كةَيكارذإ ةَوفو ايملع اليصحت هئالمز ٍةَمدَقُم يف ناك دقف كن
 .هب ةَدْيَبُغ يب مامالا باَجغِإ لع لضي ُهَلَعَج ج يذل ولا ةَيِطاَبْنتْسا

 اًئم تأ" :؛ءالَمؤَو هعدوي وهو ل لاق ثْيَح ءاَمَلظُم ءاتفإلا هل هتَراَجِلَو
 عيوب دَقَق ملا ة :تامو ملل ةَماَمِإ َنْيَب عم متم عف "غش لاتب وم َتْغَس و ٥ ۔ - سو

 .ةيمتسرلا ةلؤَدلا ةمئأ نم مامإ لوأ 7 ة 9 : نيتسو ةئام َةَس ٍةماَملاب

 لإ ةَعِقاَولا سمادغ ةقطنم لإ ةَبْسِن ةبسن ز :يادلا رارد نب ز ليِعاَمسِإ؟

 ململا بلط ع ةزح رأ ذقو هتني ةلؤَ نم برقلا يلار نم برغل
 نم اكو رابكلا ءاملعلا ٌفاَصَم يف َلَعَج اًئُكَمَت ةني ه ََصَمَت َح هليصحتو

 هل هيدؤت اتنأ ةَدْيَبُع ابأ ماملا لأسَي ناك هنأ أ يللا ليصحتلا لَع هصرح

 ةلاسَم ةتامِثالَت نع هلأس هت ىئَح ,مهنادلب ل هندوَعَو مجرت دعب ه هِئاَلَمَْو

 .؟رارد َنبا اَي اًيِضاَق نوكت ن أ ديرأ :ءاملا ةل لا كاتمو ماكحألا يناهلا
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 لوَعب ةل ةَدْيَبُع يبأ نم وُمِض نذإ اَدَهَو .كلدب ثيلْئا ول تيأرأ :ُهَناَجَاَ

 نوكت ن رارد نب ب ليعامسإل هنل هللا ءاشو كلدل هتيلهأ فارتغاَو ّاَصَقْلا

 .َيرِفاَعَمْلا باتلا ا ماملا ةؤ ف اًيِضاَق

 ديرجلا ضرأب عزنت ةقطنم نموهو :يواَرْفَتلا بقلا د ؤاَدوُبَأ -
 وبأ مامإلا هل لاق يذلا وهو ةتعلا ءاضغأ دَحأ ناكو ،ييوَتلا بونجلا نم

 .غَمْسَت مل اَم الو تغيَس امي تفث ال :هءاَلَمْزَو هغَدَوُي َوُهَو ةَدْيبُع

 هيف ظحال هنأ ًكَم ال يزيمليل مامإلا نم نملا اَدَه ناك ادامل يرذت الو

 ةلودلا يف بِصاَتَم دلقت هنأ هنع زگذي ل كدو ;ثينَمِل ابَبَس ناك ام ارمأ

 امك ملعلا عاو ناك هنأ عَم بيغتلا دالب يف ةبقاعتم ثماق ينلا ةيضابإلا

 هملع ةراَرَعِب قورْغَمْلا يئنل باولا َدْبَ َدْبَع َدْبَع ماملا نأ ىقح ىَح لداَصَمْلا ركذت

 همّلَعُم َماَمأ صلاك نوكي ِهِيَدَي نيب سَلَج ادا ناك

 ةبلط هلإ َلَبْفأ ثْيَح خ هئيرذ ملعلا رشت ّلَع ليَع دؤاد ابأ َنأ زاملا

 هليم ةبلط هب قحتلا هنأ ىقح ح هةَيبرْغَمْلا داليلا نمةَدَدَعَتُم َنِحاَمأ نم ملعلا

 ,داهشتسا َدْعَب قاردلا مصاع

 بوثجج يف ٍةَعِاَوْلا ةئارذس ٍةَتيدَم لإ ةبسن :عقاَرْدَشلا مصاع -

 نب ًةَمَلَس ريكلا ةت زيال زايتخا :7 ََقَو نيذلا ةلملا دَحَأ ناكو رئاجلا

 :خ نر ويالم الَمْز َعَم داَع امدعبو دْعََو ةرصبلا ىلإ ةيملا ةغلا ة طْهل دعس

 7 او ةَو غلك هةتي ةعساو ٍتاطاَمَنَو لامعأب ما ةيملعلا
- 

ّ 
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 مسإ يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا _ -[ = ٢٦

 ١ متاح يبأو يرفاَعَملا بالا يبأ قلؤَد يف ةصلخم ةوُهُج هل ثتاك ةنأ امك
 ك ةنيدمل ْمهِتَرَصاحح اتف متاَح يبأ ةلؤَد يف دهشئسا ىقَح ،ييزوْلَملا

 ۔اًموُمْسَم ةَلاَيِتُغا م ُمُمُؤاَدْعَ عاطتسا ُثْيَح كِناَوَرْيَقْل

 | يرِفاَعَملا جُمسلا نب ; قألا ُدْبَع َوُهَو : :ُيرفاَعَمل باتلا وبأ ۔٥

 ىَرَي رَمَعُم ىيخي لع ملا َنأرْمَع ،نَمَيلا م هنأ رداصملا لوقتو .يرلا

 ِناراَمَتَيَو 6نارِواَجتُم نارت نميلاو ُناَمُعَق يلاح لك لو َناَمُع نم هنأ
 .اَمهِضْرَأ لع ازاقينا ةي ةَيِزاَطْحَقْلا َرئاَتَقْلا

 دارفأ دارأ ا اتتنيو ‘ةَرْضَمْلاي هدَهَعَم ذ ةَديَبُع يبأ ماملا ةبلط دَحَأ ناكو
 ةَدْيبْع وبأ ةراتخا مهجْرَحت دعب مهنادلب ل ةَوَعْلا ةّييراَعَملا ةيملا ةمعلا

 اَدِ : امك .يتم تعمس امب 7 هل َلاَ ا برغملا د دال لإ ْمهِتَقَقاَرُمل
 ؛لتفُي صزَعلا قر اذو هاماَملهوُمَدَقُ رأ ةلود ةماقإب ةَصْرفْلا عُهَل ثَحيت

 نأ مهل ذ هات انز وعاتب نيلك

 ناكو 6هِقيِفَتَو هتّوُقَو هللا لوي امموُماقأَق هةلؤَدلا ةماقإل ةصرفل مهل عات عات

 ها٠٤ ةتَس َنيِنِمْؤُمْلا هناوخإ نمو هللا نم ادَيَوُم اَهيَلَع اًماَمِ باتلا وي

 .قذألا بيغتلا نم قطاتم ل اموف دتما ع «سلبارط يف ثتاكو

 لبتي نواتَج ةَيزَق لإ ةب :نوات يطغم ب ديمحلا دْبَع ٦

 َلنَق اهنم ةئَدَوَعَو ةرضلا لإ ةباَه ؤاَصَمْلا ركذتو ءايبيِل يف ةسوفن
 .دْغعَس نب ,: اَهَتَوَك يتلا ةيملعلا تغنلا باَهَذ
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 تآرت يرف لهت ةع كلو ةتبن م ناز تأي

 راتخي ال نأ دعبتسملا ني هنأل ؛هيالمز لبق ةركسلا ةدوعلا هل ثتَبَسق
 ةليبقلا ةلالا .” ون لبَج ني ادحأ دعس دعس نب ةَمَلَس

 :ترصا ني هيف هيف اَدرَقْنُ رقم ةربلا ةديب ةَدْيَبُك َدْيَبُع ي َلِإ ديمحلا دْبَع ُباَمَذَ

 هرمأ رهتشا دق ن نت مل ةديبع ةَديَبع ابأ ل ن ف :نكلا يل ةلا ةروظلاو

 ىتلائوم هم ن وك وكي يكف .:هريغ ن ةَمَلَس َ ن

 َكلَذ ُ .4

 َكلَد َلْبَق ديمحل

 ةوعدلا فدح هئالَمْؤ ب ةكمل هتدوع رف اتلا ديمحلا دْبَع غ نأ ٠

 دعب هئالمز ِطاَمَتِل ةَبِساَتُم اضرأ ئيهي ُهَلَعَج هَلَعَج يل وُمَألا ! ملعلا رشنو

 .مهِتدَوَع

 امك نينس سع ةرضلا يف اوُماَقأ دَقَق نوروكذملا ةمسلا هراَلَم ام
 هرداصم لوت 7

 اًصْخَم زداَصَمْلا ركذتو 6بيرغتلا لإ ملعلا ة ٍةَلَمَي ورغ ن 7 امه ِءاَلؤَم

 راَهَقْلا دْبَعَوُمَو الأ هةرضَْلاب ةَدْيَبُع .ي . ياماتإا َلِ َبَمعَد ذَق َناك 9 َرَحَآ

. ١(. )ةديبع يبأ مامإلا بتك هدنع َن اهنع هنع لاقي يذلا خيارلا فّلَح ش
 . 

 بكوم يف ةيضابإلاو «يخامشلا ريسو «ينيجردلا تاقبط كلذك رظناو 0١١٤ ص «قباس ردصم يانلا (')

 نأ هب هيونتلا ردجي اممو "يضابإلا بهذملا خيراتب ةقلعتملا بتكلا نم اهريغو رمعم ىيحي يلعل خيراتلا

 ديج باتك وهو ،برغملا ىلإ ملعلا ةلمح :ناونعب باتك هل يديعسوبلا دمحأ نب فيس روتكدلا اناخأ

 .ثحبملا اذه يف هنم تدفأ



 متس[_يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا سع :( -) ٢٨

 لَصاَو ذق و ؛مللا ة ةَلَمح زيمالتب اوفرع ءاملعلا نم ةقبط ثَرَهلَت مُهَدْعبَ

 ةلمح ْمُهُخاَيْشَأ اهامسأ يتلا ةيملا ةريسملا ءاَمَلْعْلا ذيمالتلا خي ,
 ةقبط ةقبط نيلا ُبَسَتَو ِءاَمَلُْعْلا بت لذ دعب َدْعَب َلَسْلَسَتَق "بولا ل ملعلا
 اًريَح ٥ < ٥ و ٠. . ح ةّقَمط س ٥ َدعَر

 اَريَح ْمُهاَرَجَو ْمُهْنَع يِضَرَو ةللا ُمُهَمحَرَق ليج دعب ليجو ةقبط

 :َناَمَع لإ ملعلا ع :اينات

 :نم لك لع نامع ل مليلا ةلمع بقل لظي
 ةَماَس نيم ةص ين ٌيوگزإلا ياملا رباج يبأ نب ىتوم -

 نم ملِعَلا ىّقَنَت ثْيَح ٬ةَرْضبلا لإ َلَحَرَو زإ ةتيدَم نم وهو .يول نب
 بييَح نب ميبلا مميتلا ةيرك يبأ نب ملسُم ةَديَبَع لا نيمامإلا

 ف هيل ُعَجْرُي اًينيَو اًيِمْلِع اًعجْرَم لب ةريبك ةَماَلَع حبص او .َيِديِهاَرَقْلا

 ةَيهقِف لِئاَسَم ةل ،بهذَمْلا يف ةداجا ءارآب َدَرَمَتَو باللا امل

 يف ةيناتلا ةمامإلا ةلؤدل قألا ةّجَوُْل ت بثك يف ةَتوْقبَم ةريثك

 امايا يف َدهَتْجُمْلاَو ءاَهَماقل يف رمألا ںيأر ىع ناك هنأل ؛اقيهَع ةتاتب
 .َيِصوَولا بغك نب ب ثراولا ماملا دْهَع يف ١٨١ ةَنَس قوت

 مو .عفات ينت لإ ةن :يورقلا ياملا يفاتلا رذنملا نب ريشت -'
 رباج يبأ نب ىتوم ليم ُربَتْعْيَو "ىوزن ةتيدَم نم َوُهَو 6يَو نب ةمس نم
 .اًداَهِتْجاَو املع هبزَد قيِفَرَو

 ار
 .ةخباط ةبض نم اوسيلو ،يؤل نب ةماس نم مه نامع ةبض نا يدنع حجارلا ( ( : ١



  

 .عيبرلاو ةَدْيبَع يبأ نيمامإلا ملع نيهم نم بفارتغاليل ةرصبلا لإ َلَحَر
 ل اًمَلَع بقللا اده ر َراَصَق خيشلاب بقل تَح نيزرابلا ء ءاَمَلُْعْلا . نم :.

 .يورتل ماسلا رذنُمْلا نب ن زيشت وه َكلَدَق "ميملا ريشب"

 ةمشد ةَبوفف لاس هلو :لو ةيناتلا ةمامالا ل د ينلع ث اع 7 ..

 امع لآ نب د دمحم ماملا ِنَمَر يف ھ٨٧ ةَنَس ف " بك ف ةقوُتْبَم

 نموهو ةَروُهْشَمْلا ةدنك ةليبق يلإ ةبسن .قنكلا ىَعُمْلا نب نب د دمحن -+

 لإ لتزا .يزلا يداو اَهْلَلَحَتَي ةدنك لابجو ةدنك لابج ئ ني جن ةَيْرَق

 لإ داَع م ق عيبلا ًمث ةَدْيَبع يبأ نيَماَمِإْلاب قَحَتْلا ثْيَح ملعلا بلطي ةرضلا

 ةَماَمِالا ةَلؤَد ة ءايح ؤ !ن لما ات ؤ ةل َناكَو إمليلا ةلمح هئالَمْؤ ةبحب َناَمُع

 اَج يبأ ن ىتوم يملسلا حيم َنَأ ىتح هةَاَتل
 .ياو را اع زنت رثعت ْملَو ،يلاعلا فيرملا بصنملا اده لوبق ن ْنَع َعَنتُما

 نيرم روهتلا ةذييقلا ماتر يت نم ومو :يلارلا ن ريم - 4
 م ُهَلَعَلَو كاس ملا ةلمح هئالمز رضأ ناك هنأ زهالملاو 6نالغج ةقطنم

 نب عيبرلا مامالاب َقَحَتْلا اَمَتإَو ةرصبلا لإ لَحَر اَمدْنِع ةَدْيَبُع با ماملا ِكرذُي

 . بيبح

 :َداََأرب

 اَهَهَجَو ةيهقف لِئاَسَم ة هيألا هلا هنع ُدَحْؤُي شنيزرالا ء ءاَمَلْعْلا نم َناَكَ

 َلِمَع نَم هنَلَع نوكي ن ا بجحي اَم اَهيِف هل نمب هللا دْبَع ن َناَسَع ماملا لإ

 لاطبإو قحلا قيقحت نم ساَتلاَو ٌةَلْؤَدلا ه هيَلَع 777 نأ بحي اَمَو مامإك



 رسس[_يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا ] ٣٠
 دوُعْسَم نب ىدنجلا مامإلا هيَلَع ناك انب اي اركَدُم لذعلا طسبو «ليطاتلا

 .يلضَقَو لَمَعَو ملو لذَع ني هباحصأو
 رْيَع َوُهَو ٬للا دْبَع نب َناََع مامإلا نَمَر لع ثتاك هتا نأ زيهائلاو

 :دايق ناك يلا قياَبَعلا شيجلا بوزح يف دهشا يلا ربتلا نب رينلا
 ے۔و ٥

 .ه٠٨ ةنس روب نب دمحم

 ے ١ ۔ ٠ ؟٥ذ۔ ٥ ك د ۔ 1 . . : ۔؟ 5 ٠. و -٥
 ،َناَمُح نم سسيل وهو : َىشَرقل ١ جوزل ١ ليجزل ١ نب بوبحم ٥

 يزلا يِديِهاَرَقْلا بييَح ينب عيبلا هخيش ةّيِعَمِ ةرصبلا نم اَهَْل ءاَج هنكلو

 امم نع ُهنِكَلَو :مهنم ادحاو َريئغاق :ملعلا ةلمح هيالمز ةيمب مأ جؤز ناك
 ةئأامك .عيبرلا هخْيَم ةافو دغب اهنم َعَرَح ذقق ءالبو ناتس مره
 تاك ُتْيَح ءاَهيِف َرِقَتْسَيِل هدادجأ نطوم ةَمَرْكُمْلا ةكم لإ بهد رهظي اَم قَع
 يتلا بوُبخم براضم ةقوغتلا براضم اهي ًاقأ ينلا ةكم نم يتأت ابخ

 عبمج ني اَهَتوُمْؤَي اوذَحأ نيذلا ةَيِضاإلا جاجحلل اَهَدَعأ ذقو ىتنم ثتاك
 ."جحلا ميؤم ءات مهنطاوم

ّ 
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 خيرات يليجست متها ينم َوُه ليجلا َنب بوبحم َناَيفُس ابآ نآ ىلع

 هراَبْحأ اتْئَلَصَو امل ُالَْلَق كديرن رباج ماملا دنم ائاتخأو الاجر بهذتلا

 .نهراتآ لج انْيَلَع ثَسمظنالَو

 له ه
- 

 نب هللا دبع ةريسو صنلا ناسحإ قيقحت ٤٦ 0٧٨٤ ص ،باسنألا ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ))

 ١٠. ص 6دادم



  

 ؛(ه؟٧٢ - 2؟٦) رَقْيَج نتملا ماملا َنَمَ تاك امير هَتاَقَو أ هالاو

 اَمَدْعَبَو كناميا . ةرام ََم هفالخ أم انهملا ماملا ىلإ بتك ةنأل
 .هرابخأ ثعظقنا

 لاَوُسلا َنِحَلَو تام َلِإ ميلا ٍةَلَمَي اوفرغ نيلا مه ةَسنحلا ءام
 نأ عَم ةمحلا صاخلا ءالؤه لع "ليلا ةلمح" بقل قلطأ ادامل ؛ىق
 رباج ريبكلا مامإلا نع مليلا لنل ةرضلا لإ اوبَعَد نيرخآ اًاَحْشأ كاتُه

 يف ؟زوكذملا ُبَقَللا ْمهَْلَع ىنَلظُي مل عيبلا مث ةَدْيَبُع يأب اًرورُم يدن نب
 نب عيبرلا ُمهِخْيَش َعَم ةَدحاَو ةبحص ةَبُحُص َناَمُع ل اوُعَجَر ةسمخلا ِءالْؤَم نأ يأر

 غهنَلَع قلطأ كلذل "يرجهلا يناقلا نقلا نم تاتيِْبَسلا فَصَتْنُم يف بيبح
 ذق ناك هرك دفت نيذلا ةبراَعَمْلا ةَبلّملا ىلع بقللا قالظإ أ امك هبقلا
 .رتناو قرغ

 نإو عيبرلا نع ملِع نم اولمح ام زكَأ ناك َناَمع لإ ملا ةلمع نأ لع
 وه ناك عيبلا ىلع دملا نق كنع لمو ةديبع ابأ ةلرذأ ذق مهضعب ناك
.باقلا



 يضابإلا بهذملا :

 ةّيِساَيَسلا ِتاَناَيِكلا ءات
 َناَمُعَو نميلا نم ،يقاقكلا ي ةَدْيبَع يبو رباج نمام بالل َرَتَتا

 ناَسمْلِت لابج ىلإ اًقَْس َناَساَرُخ نيو ثالاَمَم زاجلاو رضم لإ ابونج

 جوزلا كلت يف يضابإلا بهذملل ايوق ادوج اك هابزَع يمأل برتلا
- 

 ًديمالت يصوي ناكو ءعاَصوَلا بقاري ةَدَْبع وبأ ماملا ناك ًكيلدل ةَجيَِتَ
 َلاَعَت هللا يقيفؤَتَو للا م ََتَو ناس تاذل نودجي اممَدْنِع ةلودلا ,

 لو ْمُهَلَعَلو مام" بقل ةلودلا ںييِئَر ىقَع اومَلظَأَو لو ثالت ةماقأ ان
 ""َنيِنمْؤُمْلا ريم أ" وأ "ةقيلخلا" بق ًكاَدَنآ لمعتسملا َنَأل ؛كيلذ قلطأ نَم

 لي اهب اوُلَصَوَت ين ثاوَدلا يه امو !كيذ ىل اولصوت فيك ؟ىرث اي نِحَلَو
 ؟َكيلَد

 ادم ةحص مهل نبت ىح .ىغ افل هبلقو عوضزتلا اوشقان منأ ال
 لؤق نم ةوُدَحَأ مت 1 فأ يفو 6َكلَدل ياتلا هنأو ةلودلا سيئر لَع پ بقللا

 .[٦؟٤:ةَرَقَبْلا] 4 امامإ سال ًكلِعاَج قف لتلا ليللا مي اربإ ه يبل َلاَعَت ه هللا

 ه امامإ ے تربقتملل اط او نيلاضلا ه هدابع ْنَع لَجَو وع ه هلوق نمو

 .[٧؛:ناَقَرْفْلا]

 ةَيلوُئْسَمْلاَو ةنيدلا ةَيلوُْسَمْلا نب عَمَي افل هيف اؤأر مهنأ زاملا
 عضخي يذلا لذعلا ماخلا ع "مامإ" بقل قال ءاَج ياته نمو ةيدملا



 هلد :امموُماَقأ ىتلا لودلا تتاكو ،يِضاَبإلا يراك ز اس اده 7 هللا عزقب

 . برغم ١ دالب هل و ؤن راَمُغ ةل َدَو ،نَمَيل ا

  

- 
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 :نميلا ةَلَْد :الوأ

 ةَدْيَبُع يأب قاَحيْلالل ةَرْضَتْلا لإ اوغاَج َنِنَمَيْلا ةَبَلَملا نم َدَع ناك

 نَمَيْلا تتاكو "يدنكلا ىجي نب هللا دْبَع ْمهِتَمدَقُم ف ُهَلَعَلَو "نوُمْيَمْلا هدَهْعَمَو

 اَمَدْئِعو ،َيَقَتلاَرَمُع نب مساقلا يلاولا ة ةطساوب ةت وما ةلودلل ةَعِاَتَو ةَعِضاَح

 تْوَمَرْضَح لإو نميلا ل ةرصبلا نم هؤام السو نرنكلا ىخ ن هللا دنع دا

 ةحيبق رسالا يف ةريسو اًديدَم اًمَسََو اها اًرؤَج اَهي اوُدَجَو ؛ديدحَتلاب اهنم

 بصلاو لاما اتْعَي الو 6ىرت امم ىلع ماقملا اتل ليي ال :هباح لاق
 م وه

 ةرصبلا يف بقمهذَمْلِل اَيلُعْلا ةيعجرملا يأر ز ذلأ ث نم دب ال هتا | ىأر ز هنكلو

 ذخأ نم دب ال ماسجلا رومألا هذه لفم ي ةنأل ؛كيدب ةرارق دختي نأ :

 عجرملاو كاَدَنآ قارعلاب ةرصبلا اَمبََم َُداَيِقْلا َكْلَو ءايْلُعلا ةَداَيِقْلا ٍةَقَقاَوُم

 ةَدْيَب وبأ ماملا اهل غلا

 مضلا لَع ةَرَوَتلاب ماَيقل ف مُهنذأتسَي مهن هنإ ! ىن نب هللا ُدْبَع َبَتَكَق
 - خيامقَمْلا نم ُهَعَم نَمَو ةَديَبُع يبأ يأر َناكَق هةَلؤَدلا ُةَماَقإ هل حا اذ مئاقل -

 ياّسلا هعورشم م ُمِهديِنُجَتِب هت اوُبَتَكَق .للجلا ب بَلْظَملا اه لَع َةَقَق َةَقَقاَوُمْلا

 :َنيِلِئاَق



 رسصس_يضابإلا بهذملا ىلإ لخسملا )ي 4 ٣٤ د

 جيلاًّصلا لَمَعْلاب ةَرَداَبْمْلا َنإَق ،لَعْفاَق ادحاو اموي ؤي ميق ًالأ تعطتسا نإ"

 ءا ادإ ْمُهَِتبَي هدابع نم ةريخ هليو 6َكلَجأ غلي ىتم يرذت ال ك لض

 ."اَهب هل اًماَرُكِإ ةَداَهَشلاب ُمُهصْيَو هنيد هنيد

 يفؤَع نْبزاَتْخُمْلا يراملا ةرشح وبأ هسأر لع هر َرَصاَتُمِل ادفَو ه هيلإ !اولسرأ

 . ًةَياَتك ؛ورذَص ف هلين إ ُلُجَر ه اب ُهْنَع اق يا ُفاَمْعْلا ييِلَسلا

 س هه ےس فلأ نَع دعي يدل غيامعلا يديهارفلا ةبقع ن جب دفولا يفو ٬هئلا باتكل

 ْمتْجَرَح ادإ :هيف َءاَج ملسلاو بزحلا نوناق 2 اباطخ دفولا اولمعو لُجَر

 ذَقَق ؛مُهَتَريِس اوريس ،َنيلاًصلا ملسب اوتا اوزدغت الو اولْغَت الف
 .عهِلاَتغَل ْبْيَعْلا ِناطْلسلا قَع ْهَجَرخ رخأ ام هنأ ممْملَع

 ,مهل ةلود لوأ ريييأت يف ةكرام ىرخأ ةا دوفو تَمَرَْح َمَ
 نب نم دعب اميف َناَمُعل مامإ لوأك يو ; يذلا دوُعسَم نب ىدنَلجلا ناكو
 َنيرِضاحلا

 تدق اَهُمْسَر مت يتلا ةلا يتاك ةَّيِضالا دوفولا لوص ض لامكا دعبو
 يتات امم قفو

 ىوش ةَعْيَب امامإ يدنكلا ىتخ نب هللا دبع اتلا عياب ذَقق :ةعيبلا ١
 يتل ةعل شو © "قلا بياظ" هومسو ها٩٢ ةَتَس ةَماَمل :وراتخا ن دغب
 ةَعْيَب ل َنوُيوَمَألا اَهلَوَح نأ دغب ىمارلا ةقالحلا دْهَع دعب مكلا اَهْنَدَقَتفا
 .ةعاط
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     22222 يخيراتلا نيصأتلا 77722222
 اَهْيَلَع ماع ١ َناَكَو :َتْوَمَرْضَح ف مضلا زق 7 لَع ى ءاليتسا | -؟

 دجاو مؤي َدْعَب هحارس قلطأ م د كارييسَ دخأ يدآ ىدنكلا ةب ًةَلَبَح .ةل َنن َميِهاَربِ

 . رعش نن ميقلا نميلا ريمأب َقجَتْلَتل ءاَحْنَص لإ هج , هن هرش نم ظَقَق

 لإ بتك نأ دغب ءاَعنَص لإ ماملا ةّجَوَت ذَقَق :َءاَعْنَص لإ هجوتل -
 ديعس نب هللا دْبَع تْوَمَرضَح لَع اًملْخَتسُم ْمُكَلَع ماق ق ًأاَهيِف ةَيِضاَبإ لا

 شيج يفرَمُع نب ُمياَقْلا اهيلاو هل اا َجَرَح ءاَعئَص ل همقي هقيرط يفو كي مرضلا

 نم َنَسَمَت َيِضاَبإلا تجلا َنأ َدْيَب ماشلا أو نميل لهأ ني ٍنَوُكُم رييك

 لإ َرَمُع م نب م ُمياَقْلا زيمأ َبَرَهَو ،َءاَعْنَص اوُلَحَدَق .َيوَمَألا شجلا ةَميزمه

 لمز 7 كاَحَضلا ُهَعَم ريأ امك ةيناتلا ةَرَمْلِل ةَلَبَج نب َميِمهاَرْبِاُرُس أ ََتَو مالا

 .ءاعئَص لع َرَمُع نب ميياَقْلا ُمَلْخَتسا يدلا
 امإ :امهل لاقَو ريصق تفو دغب اَمَحاَرَس قحلا باط مامدلا قلطأ م

 وأ ايِتَأق ؛ورُكَم امُكَلَع سيلو هقَماَعْلا نم اَمكْيَلَع ائوَح امكْتْسَبَح

 .(_٢جوزلا اراتلاق .اصخشأ

 لؤتسا نأ دعب ءاَعنَص يف قحلا بلاط ماملا دَمَع :َءاَعْنَص يف لَمَعْلا ٤-

 اَم اهيف َنّمبَ 6هيلؤدل ةضيرعلا طوطخلا مشي ؛ ؛الَوَأ سالا بظطَح ئ نأب اَهْيَلَع

 ةبكلا ٢7 ‘ ودلا هات سانلا لع بجحي اَمَو ،ںياتلا ةاش ةل ةَلؤَدلا لع بجحي

 يف يه نيأف ؛ماودلا ىلع مهبورح يف ةيضابإلا اهب فصتا يتلا تافصلا نم بجعيل ءرملا نإ (')
 .ميظعل قرفلا نإ !؟مهريغو ةيضابإلا عم مهبورح يف نييسابعلاو نييومألا ةيشحو



 سينا بهذملا ىلإ لخدملا )يس ٢٦(- لس

 اهيف َنَمَب امك "نطاوملاو ماجلا ب ةقالعلا ميظنت اهيف نل ؛اروثسُد
 .هلؤَدَ هتروث ة اده

 لَع ةالَصلاي ىئَو ةَو لهأ ل وه امي ِهْيَلَع ىتثأو ةللا ديك نأ دعب اهي َلاَقَ
 هللا باتك لإ مكوعدت غ ذَت انإ :ردنأو رَدَحَو َركَدَو ظَعَوَو هك دمحم هلوسرو هني
 هب يرتشت الو ،اليدت هب يفتنت ال الالَح لالحلاب انيضر ءاتُماَمِإ نآَرمْلاَو هانق ةبعكلاو اتّييت مح كاتئيد مالسلا ماي اعد نمم ةباَجَو هي ةنو ىلاع
 كلاب الإ ةَوُف الو لوَح الو ءاتروُهظ ءارو ُهاتذَبنَو مارحلا اتمَرَحَو اليلق ام
 وق ََرَس نَمَو راكف ن هل علا هيَلَعَو ءىكتششلا هللا لإو
 .خي .(لؤاك رهق ياك هنأ ىف كم نمو راك وهف رمحلا برش

 الَو َوُه ذخأ َْلَو .ةيوم اب ِءاَرَقُْمْلا لع اَهَمَسَقَ ن نئازخلا لإ َدَمَع امك
 .اهيل ةديدملا ءهتَجاَح ا اًمْيَش اهنب ةُئاَحضأ

\ ٠
 ٠١ 

. :
 

 لع ءا ءاليتسالل يراقلا ةرمع ا ة ح يب 1 ةدايقب :ةّيركُسَع ةلمح 4 ۔-٥

 ةك وبأ َلَصَو ُذَقَو ةيومألا ة ةلودلا لَع ِ ءاَصَقْلل ق ث ذ زاجلا

 و ٥ ۔

 7 َقَهَتاَق ءاهب َنيِفِقاَو ُجاَجلا ناك نبح ھ٩ َةَنَس ةقَرَع موي ةم ًةَمَرَكُمْلا

 ؤَم لامعأ ِءاَهِتا ىقح ةَعَداومْلا لع ةرمع وأو يومألا َناَمْلَس نب دحالا

 2 َكلَد دعب لَواَح ذَق و زنع أل ةَكَم يومألا يلاولا غ نأ لَع جحلا
 .يلاولا اهي متف هاه كسمت ةونع ابأ نأ يع ميملا ءاقينا ب ةتذفلا م

  

 وه يذلا ةلملا نم جرخملا رفكلا سيلو 6نايصعلإو روجفلاو قوسفلا ىنعمب انه رفكلا ()
 .كرشلا

  



  

 اهَلَعَوَو ةكَم يلاولا رَداَع مييؤمْلا نم ءاهتنالا دغَبَو كلدي ه := ُهَمْوَق َلَعَلَو

 نم مُهُذَدَع برقي ة ةيضابإلا نم ُدَدَع ةكمب ذ ُدَجوُي َناَكَو ،لاَتِق رْيَعِ ةَرْمَح وبأ
\ 

_
 

٣`
\ 

 نر ا ِنيَصحلا نب غرع رحلا را أ الضَقَو املع مُهُمَدَقَت ديزي ؤا ةنامر ]

 ايس نملا نم م مرق ةرمح ون َناَكَو ةرح يبا ة ةليح لإ اوُمَصْناَق { .يمتلا

 ةئامو فلأ ني ائوَكُم هشيج حبضأ هيلإ ةمكَم ٍةّيِضابِإ ماتضنايو "صخش

 مُهَبَراَح نَم م الإ إ َنوئمآ سالا نإ :ةرمح يي يداتُم ىتداَت ةَكَم يفو ٦-

 َدْعَب اهنم ْمهبورفل اهلاَجي ن نم ةَيِلاَح اهوُدَج وق ءالج ىئاملا لإ َرَمَسَ

 .اهيلإ اوُغَج و رق مهوأ مهيأ ةَرْمَح 9 ح ي باَحضأ ريسم مهِعاَمَس

 ةَكَم ره اَهيِف َحَص َظْرَأ تلا ةاََرلا ةَحيصقْلا ةَعيِلَبلا هيطخ لوأ اهب لت

 .مهرم هأ نم ةنيب لع اوئوكيل ؛مِلؤَ مور قاَده

 داولا َدْبَع اهلاو َنأب ةع وبأ َعمَساَمَل َكلَذَو :ةَنيدَمْلا لإ ُهَجَوَملا ١-

 ةكَم ىلإ ةَّجَوَتيل ِشْيَج دادغإ يف دَحأ ؛ةَكَم ةرت ذق ناك يدلا َناَمْيَلُس نب

 ةباَحضَأ ًايَمَو هبهت يمحم نب ناورم يومألا ة ةقيلخلا رمأ ىلع ات ِهِتلتاَقُِ
 ن ليبحرش ن ةهربأ اًملُخَتْسُم .َيوَمَأل شيجلا ةاقالمل ةنيدملا ىلإ هجوتلل

 .ةَكَم لع ي ريملا جاصلا

 نالاتاتتنانزكن ز دلا يوم مألا :ناق اميا ىقتلا ديدق ةقطنم يفو
 ذلا َيِضاَبِلاو ى اَو كةَت ةَنيِدَمْلا هأ نم
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 ہستس[_يضابإا بهذملا ىلإ لخدملا )يسيس =] = ٣٨

 ةّيِضاَبإلا هَداَع يه امك لاتقلا كت ةنيدملا لهأل ةرح يبأ ني ةوَعَد دعبو

 اَمَةَبقُغ ن : هداق ناسل لَع يزلا نَع مالسلاو ملسلا لإ ةَوغَدلا ميدفتب

 .ماهسلاب مر م و نل تلاو بلا زارفا الإ مهنم ناك

 ُتَهَتْناَو 3 .يملا ةيم رْغَم ترادو 6لاتلاب ةرمع وبأ رمأ كيا
 َنوُثاَلَتَو ناتَتامَو ناما 9 لتف ذَقَق ةَركْنُم ةَميزَه يومألا شيجلا ةميزهب

 يف لاتق رْمَع نم اَهيَلَع قوسو ةتيملا ةرمع وبأ لَحَد كلد َبقََو اًصخَم
 .ماملا لإ َناَمْيَلُس نب دحالا ُدْبَع اهيلاو بَرَمَو ه٠٣١ارقَص رهم

 يتلا ةعيبلا هبطخ يقل ة ا ًدَحأ :لق هنلا لوُسَر ةنيدم يفو -ه

 وبأ اهنم اصعب ركد ذقَو .نامزألا ربَع عيرلا تَبَصَو نابكرلا اهب ثرا
 ."يناغألا" هباتك يف ٍناَهتضألا جَرَقْلا ٥ ع ّ

 ِكَِمْلا ْبَع ةدايقب :ةيركسع ةلمع لَكَم دمحم نن ناوزَم نأ ةزع ابأ اتا

 :زيرا ماملا لهأ ني جر يفالآةَعَبزَأ يف قش ةَيِطَع نب دمحم نب

 مهرمأو ءاطعلا ْمهْيَلَع اقدغُم ةو باَبْسَأ لكب 7 هئتارنل
 , هَدئاَق ةَرْمَح وبأ رَمَأ كاَتْهَو ةَّيِضاَبإلا قَع ءاَضَقْلل ةتيملا لإ هجوتلاب

 يداو يف ِناَقيرَقْلا ىقتلاف {ةَي ةّروَمَألا ةلحلا ةاقالم ىلإ هجوتلاب ةبقع َنب

 هموَقَو ةّيِطَع يننا لإ جلت ن ني ةوعدلا هيجوت َدْعبَو ماملا قيرط يف رذ
 موجهلاب رم .يباحصأ جلَبل مهنم مُهنِم مئاتشلا لكو هبزحلا كرتو ملسلاب

 .همؤق نم ريثكو جمْلَب ليشت َةَّيِضابِإلا لع ةَميزَملا ترادف ؛ْمهْيَلَع

  



 امك ّسْيَلَو "ىرملا ياو ةكرْغَم ثودح يف ْبَبَسلا َوُه اَدَه َن

 غ ءاَضَقْلِل ماملا لإ هحضو اًجْلَب ةَجَو ذق ناك ةَرْمَح ابأ َن

 اونوكي وكي نأ ُنِكُمِي ال ل ر ٍةَتامَقَسلا نإف ءاهراد رفغ يف ةيومألا ةَلؤَدلا

 .َكلَد قيقحت هسوب

 زهت ةرمل شيجلا ؤ ةاقالمل ةئامتسلا مح وأو جْلَب َلاَسرِ أ لع

 ُبنأراَبِخ ةلاذتآ ك نكت مل اًيِجيِتاَرَتْسا اراي اراَيِتْخ اخا ناك ةيدملا

 :هنإ :ااهيف خ یوَم وملا يل امهْيَلَع َجَم َُاَع َمَج مو هداق اوئك ةتيب

 .هياَحصَأَو ةرمع ح يا لع اًكيمج اوناكف ةني ددملا ]

 س 2 ٥

 يداو يف ْمهِتَميزَه َدعَبَف : :كلذ د َدعَب د ةيضابإلا م ُئاَره ْثَقَحاَلَت ٩-
-- - 

 اك ُثْيَح ثيَح ةكَم ف مث ءجاَبّصل ةهربأ ربأ اهيَلإَراَحنا يتلا ة ةَنيِدَمْلا يف ث ٬ىَرقلا

 " مامالاب ءاقتلالل ةَكَم ٣ ةَنيِدَمْلا ة نم َجَرَح ةزنع وبآ َناَكَو هةرنع وبأ اَهيِف
 ع ۔ ه س

 ٣ َرنَع َيوَمَلا شيجلا موُدَقب عمس 5 زاجلا لإ همودقب دقب هيلإ بتك يذلا قحلا

  

 ةكرْعَمْلا تراَدَق ةكم ل ريسيتلا رَداَب ءهكرَحَتب عيَس امل يول َدْئاَقْلا نأ

 ف كذو ههباَحضأ ن نم ادج ريثكو ُهتَداَفَو ةيح رح وبأ َلِتَفَق ،ةَيِض ابإلا َنيَبَو ُهَتْيَب

 َنِم ريأ ذ ذَقَو .قحلا بلاظ ماملا لوص ؤ لبق ١٣ ةَنَس بَجَر رهش ةيادب

 ن كيتلا دبع يلتق نم الاح هئاد ت ذقو .يلج ةئامغتزأ ةَِاتل

 بلاط مامإلاب ىقتلاق ،نَمَيلا ىل كلد َدْغَب ْيوَمَألا دئاقلا َهَجَوَت ١
 ةَيطَع نبا َلَحَدَو ةّيِضابإلا لَع ةَمي ةَميزَهْلا ِتَداَكَق زاَجلاَو َءاَعئَص اًعْنَص َنيَب َنيَب قحلا



 هس( يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا ي .٤ ]- ١ )س

 ةدابإو الت ةيضابإلا اَعبََتُم َتوَمَرْضَح لإ َلَصَو نأ لإ َرَمَدَو لَتَقَق اعنص

 زاجلا لإ هتدوَع قيرط يف هلغ نم ةيضابإلا باب ضغب رنب نس ذ ذو
 َءاَعْنَص لَع ُهَلِماَع ةَيطَع نب َديزَي نب ذ نمحرلا د َدْبَع هيخأ ة َنبا لمح يلازم

 لاجرلا َلَتَقَت ،قراتلا بيَعش ةداق ة ةيضابإلا لَع ةريبك ةلمح نم لع

 عبتتي َلَعَجَو ،ىَرْْلا بَرَحَو ،لاَوُمَلا ًدَحأو ءاسنلا َنوظُب رقو كَناَيْبَّصلاو
 .'١قطتلاو يربلا

 ةلؤَد ل ثّلقَناو راجلاو نميلا ين لولا ه ةيضابإلا ةلدلا تهتنا ادكَممَو

 .يملا بوجي َتوَمَرْضَح يف ثرَصحنا ةيميلقإ ةما
 ل ج ف دوجوي اوَقَكاَو ٍراَججلا ىلي اوُهَجَوَعَي مل مهتيل :لوقأو

 خسرتو رَتَتَو مهرمأ ىَوْقَي ىتَح ؛ْمُهَدوُجُؤ اَهب اوَصَيَو ك : ع اهي اوظفاحي
 :ةيلاتلا بابل ؛نَميلا لهأ مهقلأت يو ُمُهْتَوَد

 اونصحت ؤَأَو ريغ نم ًءاَدَع لقأ ة ةيضابإلا ر ريع نم هلهأو عاو دلب نميلا ١-

 .هيف مُهوزَع َبُعَصَل نينسلا ن ًةَدُم هيف

 و ح ه

 ةرذقلا برحلا نيبو ةيضابإلا اهسرام يتلا ةفيظنلا برحلا نيب قرفلا ىلإ فاصنإب رظني نأ ءرملا ىلع ()

 .نيقيرفلا نيب امو نيبرحلا نيب ام ناتش يرمعلف ؛مهدض مهريغ اهسرام يتلا

 ص ؟٢ ج يناغألا .يناهفصألا .توريب ركفلا راد 2٨٥ ص ٩ ج فارشألا باسنأ ضيرذالبلا )"(

 ةيضابإلا ةكرحلا .مشاه بلاط يدهم . ص خياشملا تاقبط ينيجردلا .توريب "ثارتلا ءايحإ راد ٢

 ةعماجلا 6١١٦ ص ةيضابإلا ةكرحلا ةأشن تافيلخ ضوع ،ندنل ةمكحلا راد ٩٧. ص يبرعلا قرشملا ق

 ١ ةين در ل .

 



  

 إ ةقاضِإ مهنعل اوملستسي نأ بصلا نمَو "رنرف ةؤالو زاجلا -
 .ةيضابإلا كولسو ئدابمل ةرياعملا نوُيزاَججلا اهشيعي ناك يتلا فرقلا ةاَيَح

 تيتفتو ّةَقيمَص اهلضأ يف يتلا ةوقل ديدبت هيف ناك نميلا نم يوزلا ٣-

 .نوليلق مهلصأ يف عه نيذلا دوج

 :َناَمُع ةَلؤَد :اينات

 ةلودل اهئالو ّقَع ترمتساو كل ينلا دهَع لَع مالسإلا يف ناَمغ ثَلَحَد

 نم ثَبَحَسنا َناَيفُس يبأ نب ةَيواَعُم لإ زم ءالا راَص اَمَدنَِو متل ةقاليلا

 دْبَع راَص اَنَل هنأ ديب ؛ةاوزملا ناَيفسلا اَهْيَعرَقب ةيومألا ةلؤَدلِل ءالولا

 قاري لَع هيلاو دي لَع ةي ةَوَمَألا ةلودلل اَهَعاَصخِإ عاطتسا ن َناَوزَم نب ِكِلَمْلا

 هنج ايف بلق نيملاع وز زح ضاخ يذلا ءعفقَتلا قُسوُي نب جاجحلا

 نيجلا ًكلَد ُدنُم ناَمُع تَرَمَتساَو ،نئَيِناَدْنَلجلا ديسو ن َداَمْيَلُس املس نيكلم لع

 ثتَءاَج اَمَدْنِعَو يومألا ةلودلا تهتنا نأ ىلإ ةي وما 7 اَهِئاَلَوي ةَعِضاَح

 ماَمَسلا سابعلا وبأ َنّمَع ذَقَق كاه اهءالو ثلَصاَو ةيابعلا ةلودلا اهدعب

 ةيسابعلا ةلودلل لاو لوأ ناك ثْيَح ءاَهْيَلَع امهل ال ذ زوضْنملارَْغَج وبأ تو
 نب دمحم ةئنا اَهْيَلَع يلاولا راَص ُهَدْعَبَو ؤانملا ةَداَبُع ن نب حاتج َوُه َناَمُغ لَع

 .جاتج

 ةد لوأ ةماقإ يف ثَلَتَمَت يتلا نميلا يف ةيضابإلا ةبرجتلا َنأ كم الو
 ؛ةبرجَتلا ںيفتب اوُموُقَي نأ َناَمُغ ف ة ةَّيِضاَبلل ل افاح ثتاك ؛ه١؟٩ ةَنَس ةّيِضاَبِإ
 ع

 :يلي ام قفو ر 7 دَو ةلو ح اَم قفو وُمَأْلا ت اس العفو ،ةَلؤَدلا ةَماَقإ مهو الأ



 هسس_يضابا بهذملا ىلإ لخدملا ) ٤٢ [- ١ )سسم

 لآ ةرسأ , ْنِم َوهَو ه٣١؟ َةَنَس اًماَمِإ دوعسم َنن ىَدْنَللا َن وُيِناَمْعْلا راتخا ١-

 الو ةميرك يب نب ب ملسم ةَدْيَبَع با ماتلا ة ةبلط نم وو ؛ ةَيِكَلَْلا ىدْنَللا

 َكلَد نكي نكي مل ْنِإَو .ةَماَمالِل ه ُهَحمَر يذلاو وه ةَدْيَبُع ونا نوك نأ دعبتسأ
٥ ُِ 

 نم ًءاَوَس ،هتروُشَمَو هيأر رْيَع نم رمألا هي د نأ دعبتسملا ني ؛ ن كلذك

 :ةيلاتلا باشل ءةماَمِلي ىدنلا زخ ث ْثْيَح نمز ةلودلا ةماقإ

 ذيمالت نمم ىَدْنَلْلا .

 .كلدك هذيمالت نم ىدنلجلا مامإلاب نيطيحملا نم ريثكلا نأ - ب

 ةَرَراَوُمل َناَمُع ل ةرصبلا نم ةَيَِع نب لالهو جيجت نب ىبي يجم ۔ج

 رمأ رْيَع نم امْهتيِع نوكي نأ دعبتسملا نمو ةمامإلا ةلود ةَرَصاَتمَو
 . ةع ي

 َناَمُع امنأ لك ىلع رطس ذقق هيوق ةمامإلا ة زد غلا دييأت ا ناك ؟
 لآ داوم يهَع دنُم نامعل ةَيِفاَرْغحلا ةحاسملا يهو ،اڵلاَمَس ىقَحَو ابوُئَج
 دارفأ ضغت ب ْمهِتَمَدَقُم يفو ةيرس لا بوبحلا ضغت د ادع ىَدْئَللا

 اًئيِح اَئَلَع َنيِضراَعُم اوئاكق كة ةَماَماْلا ةل وَد د ماَيِق مه ُمُهْبِجعي مل َني ذلا ىَدْنَلْلا

 ٥. س ےم ےس

 َرظَتلا هينباو ديعَس َنْبَرَقْعَج مدع ىَدْنَلحلا مامإلا نأ يَح َرَحآاَئيِح ةَيْفُحَو

 .مامإلا براقأ نم مهو "ىدنجلا لآ ةدئارو
 هْئيَع ثَعَمَد اَمَدْنِع َكيلَذَو .لاريغالاب مامالا ةداَيِْلل ىنغألا سلجمل مملا بلاط ٣-
 ل ُهُهَِكَلَو ُمْهَرْم َلَرَتغ ا ‘ ّيوَرْغَكل ا ري 12 مهب ةمحر هبر ا ١ م ١ َدُغ ١ إ ىلع

 لازتغالاي ةل مهبلاطم قَع اوشيت ْمُهَلعَلَو ءامامإ داع ةدوعلاب هوبَلاط نأ اوبل



 /// ,رمرم رمم مر

 ةستك = -و

 ةبيتك لك لع َنمَع دَقَت كاَدّيَج اًبيِتْؤَت ةَحَلَسُمْلا هتاوق ىدنلا ماتلا بتر ٤

 رَشَع لكل َنَيَع امك كاَكَرَوَو ز اشت اًمْلِع ةيمالسإلا ٍةَيِلهألاب ب ْمَتَمَتَي اد

 نفو ةَديِقَعْلاَو ه هقفْلاك 7 : ْمهميِلَعَتي م ُموُقَي د اينيد اًدِشْرُم ْمُهنِم دارفأ

- 

 .ةَلَماَعُملا

  

 هنع ن اتيش مهدوقي ةيرفلا نم موُجُه ل هدهَع لع ناَمُع ثّضَرَعَت -ه
 هي ليف لانت ىر زاقلج ةقر مترلا هاَقَْلاَق يرُكمَيْلا يزملا
 َراَبيَش ٍةنَر ٍةَتَرَول اهظفح ترب ه هِتاَيَنَْفُم ّلَع ماملا ل او ،ُيرْفّصلا دئاقلا
 َنم دح ةمأ ونأ ةخ ع نولَِتنَي ال ةيضابإلا نق كةَميِنَع اتوك ثَمََْ
 ةلاخن زا اقفارُش َنيملْسُشْلا

 نن راخ سال دئاقلا ناَمُع إ َءاَج ةَيرفُصلا ةلمحلا لع ءاَصَقْلا دعب
 اهنيو 6َناَبْيَ ِتاَيَتْفُم ميلست اهنم ،تابلاظطُم ةمئاق مَدَقَق يميمتلا َةَميَرُخ
 لع تابلاطملا ذه ِضزَع دنعو ٢ةّيِساَبَعْلا ةلؤدلل ءالولاو او ةَعاَملاَو ر
 ِاَنتفُم ميلست لع ةققاوملا تت ؛يفقلاو لحلا لهأ ؤأ ىروشلا يلجت
 بزحلا لعشأ يذلا مألا هضفر مت ذَقق ءالولا اًمأ ءهيتََوِل اَهناَمَص م َناَْيَش
 ةنس ًكلَدَو اهِشْيَج نم ريثكو ةئَداقَو ىدنَلجلا مامالا لتق راَقلج ةقطنم ف

 ها

 ةلول اقئالو لإ امع ثَداََو .نامعب لوألا ةمامإلا ةلؤَد ثهتنا كلدب

 دنسأ دَقَق ءامسا ءالو ثادحألا قايس نم رهظي اَم قَع ناك هنأ الإ ةَيِساََعلا



 سس( يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا )سس ( ٤٤ )سس

 ةرفص يبأ ن ; بَلَهُملا لآ ةر أ نم اَهِئاَتْبَأ لإ اَهْيَلَع 7 ًروُيِساَبَعلا

 ١ ا ةرسأ نِمَو لإ 6ىدنَلجل .ه١٧٧١ َةَنَس ةيناملا ة ةَماَملا ة ًاؤَد ثَماَق ن

 تَذلَم دوُعسَم نب ىدنجلا مامإلا ةلود دعب ةلودل ” :

 ةَيِضاَبإلا كَسَمَت ذَقَق ةِناَمْعْلا يضابإلا نادجولا يف نيجلا كيد ذنم ةَروكزم

 اًهوُرَبَتُغاَو .ةيناطلسلا ةتكلتلارأ ةَيماَماْلا اَهتَعيصب ٌءاَوَس ة زلاب ناغ ي

 .'_يروُرَصلا مُهَراَيِخ ل َيييِتاَرتْسالا مُهراَيخ

 :برغملا د دالب ةل , د :الا

 ةيرفلا ةرسألا َنْيَب اديدش اعارص ةَرْصَبْلا م ملعلا ةلمح َدوَع ثّقَداَص

 ةلمح ةَدْوَع رِداَصَمْلا هد .يرهفلا نمحرلا دْبَع دْبَع نب ُبيبَح اهرخآ ناك ين

 ةَماَملا ةَلْوَد اه ف ثتلغأ ىلاوتلا زفت يهو ه ةتس ناك اهنأب ملا

 .ةَيِضارلا
 .ليوط نري ث اَهَتكَلَو كلد لبق ثتاك مهتدع نأ ييأر يف

 ُْهَل َن نذأ ذق يمكلا ةم ةميرك يبأ نب ملسم ةَدْيَبُع وبأ مم نكر 7
 نأ َدْعَب ةوق يمنأ زم ه اوسنو اًبساَتُم ىقرلا اوُدَجَو ادإ ٍةَلؤَدلا ٍةَم
 الْجَر انسفنأ لَع يلوت قوتأ ةقاط اتيسفنأ نم اتذَجَو ادإ :نيِلِئاَق ًكلَد يف :أت

 اَم محَتَوغَد لهأ يف ناك نق يالب ل اوهجوت :ُْهَ َلاَقَق ؟ىرت ًةاَمؤَأ انم

 .يبايسلا .نامع ةنطلس ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو 6٨٨ ص 6١ ح 6نايعألا ةفحت نيدلا رون :يملاسلا )(

 .نامع ةنطلس ،‘يرماضلا ةبتكم ينامعلا خيراتلا ف طيسولا دوعس نب دمحأ



ِ )1 = 
 مضيفنأ لَع اولوق ؛امرلا نم ةدعلاو ددَعلا يف ةلتلا مكْئَلَع هب ب
 .َيرِفاَعَملا باتلا ا ل راَمأَو ولْثفاَق ىأ ْنَق ك .مكنم الج

 نم رملا ادي نوُييْغعمْلا ناك ؛هةلؤلا ةماقإ وُمَو الأ رمألا ادَم مي :5

 ني انق اا ةقطنم لإ نوجرخت ململا لمع مهيف يو هتانز
 نيرهاظتم ءاهمامإ بضتو اهنالغإو ةلزلا ةماق ةنك ينرؤامَتلل سلبارط
 نيج ىن اَهَلَح ةيب :اضَ يف رتلو ںياتلا نب نبلا تاد جالضإل باعلاب

 ذق اوئاكو هةَهبْشللاعفَد هب َنوُعمَتَْيَو "سلبارط يلاو ةَراَيِز نم نورثكي اوئاك
 يتلا سلا ن ىلغألا دْبَع بانحلا يأ هليمز نَع َرْمَأْلا ادَه اوَقْأ

 َوَقَتسا امب ٍتارَواَقُسْلاَو ِتاتَداَحْمْلا ةياهن يف هوربخأ ىت ح ‘ََمَيل يرملا

 .ةلودلل اًماَمِإ هرايتخا ن ةَدْيَبُع وب ْمُهُماَمِإ هب ب ْمُهَرَمأ اَمَِو م مهيأر أر هيَلَع

 َرْمَع 6اباَسح هل بسحي ل يذل ريطخلا بصنلا ادهل هضفر ىدبأ َكاَنُهَو

 ىقَع َرَمتساَوُه نإ ةَدْيَبُع يبأ مهِخْيَش لتق نم ماص تع مس : ةجو هت

 هِلْئَقِ مكلا َوُهَو ر الأ ؛هضفَر

 رمألا ن ةنيدلا ءاربلا اَهُدَمَأ ريبك ت انبتك مملااقع نأ

 :ايخيرات اًدوُبْنَم هلَعْجَيَس

 ظرتشا نأ دغب هةماَمْلا بصنم لوبق نم ادب باطحلا وبأ ذجي مل ةلادَنيح

 ونر هميقو يرل ل ين تيا أن كذ مدع مل
 كانهو ظزَملا كلد وطغأَ "الحلاو ةقرفلا عوقؤ نم افؤَح يدارملا ںيئَق

 ه٠٤١ ةَنَس كلذو ةَماَمالاي ُةَعْتَبْلا هل ثَمَت

  

١ :
 

٠ 
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 تييح عييمت هياتضأب إ قتي نأ ةغب ست قع هليشلا ع ٥
 يِلوَتسُم هلاجرو باتلا 1 الإ اَهيلاوَو سلبارط ناكس رغفي ملق هََيبزَح

 ُماَمِلا َعَتَم ذَقَو كًدوُجوَم يلاولا ُثْيَح ةراملا راد لإ الوأ اوتا ،ناكَملا لَع

 َراَتخلاَق ،اًملاَس جوزلا ر ائمآ ةماقالا َنمَب َُرَمَحَو يلاولا لثَق نيم ُهباَحضصأ

 .ںياَبَعْلا ين ةلودل اياَت زِداَصَمْلا تركذ امك يلاولا ناك .جورلا
. 

 كلت ريفت يف لف ي ا يرفلا پيي[ح ةال نم يتب ناك هنإ : يأر يفز
 ؛يرفّصلا يوُجفرولا يرفلا دعجلا يبأ نب كيلملا دبَع لتق نم ٍةَنَسلا

 ةلدلا نع ثَلَقَتْسا دق يرهفلا بيبح نب نمثلا دب ُدنُم يرهفلا ال

 لازي دْغَب ال َنيّيِساَبَعلِل ًرْؤَد كته دعي ملو 6برغَمْلا دالب مي ةي ةّيِساَيَعل

 .هركذ ىتأيس امك عالا تعش نب د غ

 يأ لذَع راهتشا دعب َكلَدَو ،برغتلا دالب ةرِضاَح ناوريقلا ىلع ءاليتسالا -؟

 ةليبق ةَرطْيَس تخت ناَورْيَقْلا تتاكو ،ںياتلا نيب ةريسلا هناسحإو .باتلا

 : ١ اَههأ يف ةَموُجفرَو ثَلَمْعَتْسا دَقَو "بهذملا ٍةَيرْفصلا ةموُجفرَو

 .ائاوذُعَو املو اًداَسفإَو ارؤَج فن

 ناك اق «باتخلا يبأ مامإلا إ ةلاسر ةياور ةأرما ب ِتَتَعَب ًكِلَدِل ةَجيِتَ

 ةموُجفرَو نم اَهِصيِلخَتل ناورنَقْلا لع يرلاب رمأو ءاد ئ نأ



 ١ نيصأتل ١ يِخبر ال 7772227222

 "فيرلا باحينالارأد داهجلاف ةصلخلا لخلا ةبغرلا ننب هباَحضأَرَمَح نأ دغ
 اعمال منم زيزكلا َلَضَق ثْنَح "اتياوتُم يلايل تالت كيد َلَعَق ذقَو

 ء

 ىلإ فَحَر جوضصتلا ةب ةَبوَتلاب مه ههَرَمآ ئ

    

 آ

 أ ر نا َدْعَبَو هعابتأ نِم فالآ ا ةتس ف تف

 لع فح مف هاقْيلَع لؤتساق ريياق ىلإ َعرَع اهنإ هبر يف ار
 .نارقلا
 َبَرَص ىتا ةتيملا هيَلَع ثّضغتسا نأ دغب ةعذخلا باتحلاوبأ لَمْعَتْسا ٢-

 ةروص يف ال باخحييذالاب هدونج رمأ نأ كلذو ماي ٤ ةَدِع راصحلا اَهْيَلَع

 كلانه اوئمك نارقلا جراَح اناكم اومتاَو كراصحلا بزَص نيم بوره
 نأ ام مهنكل ؛مهَْلَع ءاضقلا مهَميِزَل مهب قاَحَلا يف ناوريقلا لهأ ن

 ن هباحصأو باتلا وبأ مهلل َضصَهَت ىقح َناكَمْلا كلد او

 ةتيملا لَحَد يقح باطحلا وأ م مهت هك ةَيِدَمْلا ل يبام اولو ةوشن رذق

 اهيلع الاو مغر ن نمخ ةنَع لع ءاَقلَع لؤس
 ماقتنالا نع عرقلاو ناتسخلاو لذعلا ن ةعار اروص باتلا وبأ برح -

 .جيرج ىلع اوزهجي الو اريذُ اًربذُم اوُعَبَْي ال ن هباحص َرَمَأ -أ
 نولكأي امك ْمهلاَوُمأ ني م لكأت :هباحص اًحضأ نم 5 هل َلاَق ۔ب

 اضري نأ هللا ع قحف اولق امك العف ن :هل َلاَقَق ؟اتلاَوُم

 اولخذإ لاقإ» :ىلاعت ةللا لاق امك َنوكَتَق َمَتَهَج ْمُهَعَم اًتَلِخذُيَو
 تخت انلك زائلإ يف سنإلاو نجلا نم مكلبق نم لخ ذق ممأ يف

 



 _ ابإلا بهذملا ىلإ لخدملا )س س ٤٨ سس

 مهاَرخأ ثَلاق اًعيِمَج ه اهيف اوكَراَدإ اذإ يتح اَهَتخأ ثقَعْل ةمأ

 لاق الإ نم افعض اناَع مهتا انوت ملا ءالؤاه انبَ هالوأ

 .[٨٢:فارغلار 44 ٨ نومت ال نكلو ت فغِض نكل

 ىقغقلا دَحأ لجرلا كيد دَجَوَق لعفلا َدَمَقتَ نأ الْجَر رمأ -ج

 .ليتقلا نم بلُساَم ر ي يياتين ائاتُمَرَمَأ كلاه ءائوُلُسَم

 َرْمَع الُجَر شيجلا ٢ أ ُماَمْلا َِلَعَق ءاميش ُدَحأ دري مل هنأ رْيَع

 ميظنتيرمأ ُتَح «بياَسسلا ةقرل ةليحلا 7 .جِلاَص

 اَمَق بياسلا ُلُجَبلا كلد نامرفلا َدَحأ راصو ،ناَمْْفْلل قابس

 ءاسكلا تطقسف ،ةُماَوح عطقنا ىت ىتَح هب سَرَقْلا ِتَرَج نأ

 .اريزُعَت هباب ب ماَمِلاَرَم ًكاَتُمَو كَُبوُلُسَمْلا

 ل ْمهَو َنتناَورْيَقْلا قْعَقْلا لع ناتأرما ٍتَرَم ذقَ ةيلدعلا ةساسلا كلل ةَجيِتت
 ْتَلاَقَت ؛ئو اًئ اتبِجَعَق اليس الو سابل مُهنَع غزنيل ملو يش مهنم 2 و ٥ ٥ ذه و
 ايد دنُم "ةداق" ناكملا كيد تسق كور مهنأك يرظنا :اهيبحاَصلاتهادخإ
 .نيجلا

 غيعوزؤ نم الو ياتلا لاومأ نم ايم اوذخأت مل ةباحضأو بانتخلا ابأ نأك
 امإ 6ياَّئلِل فولأَمَرْيَع ناك اًدممَو ںراتلا تاكلتمُم نم ءيش لذ اوب ملو

 ؤيمذتلاَو ںياتلا لْتَقَو ماقتنالا - اعبط ةَّيِضابِإلا ربع نم وهو - ىلألا

 نل و ز كالهو ِتاكَلتْْل بير
 يبأ ةقيلخلا دهَع ّلَع َكلَذَو ،ياَتعْلا ينتيل قرشملا يف رمألا قتا نأ دعب

 اَهيَلَع َنَيَع يتلا رضيب اميت دَتْبُم "برتلا دال وت هتهج لو ؛روُصنَمْلا رَقْعَج



 :) -ت
 دالب لإ شويجلا رييستب ةر رمأو كاَهْيَلَع اَيلاَو يعارلا ثعلا نب هب َدَحح

 .ةيبالا ةلؤدلاب ةورْعَمْلا ةلودلا لإ يأ رذنا

 هةَبِضابلا ةكتاقمل جتلا ريزعلا دبَع نب ماعلا ةدايقب اّمْيَج لما
 شجلا ةميزه نم اونكمت باظتحلا يبأ مهمامإ ةدايق ةَيِضاَبإلا َنأ د

 صوخلا يبأ ةداَِقَرَحآاَميَج ةتسلا ريفت يفرضم يلاو لسرأ مث هيابعلا

 2 7 يا رملا ءاضأ ةيضابإلا هَمَرَهَق حعيجعلا ِصوْحَكْلا نب ورمَع

 ةريبك ث لت ع بذ دنلا ةت تا نرت ةت

 .يب لأ نيسح لإ نيبأ نم ُهُماَو اوق رييك شيب ُهَدَم 1
 ح 2 س

 .اديج ادادعتسا انال

 َرَبَد َكاَنُهَو رس .مألا هلاه هِسيِساَوَج قيرط ْنَع ة ةيضابإلا ةو وقي عل الو

 " ©باحيينالاب َرَهاظَت ُثْيَح .ةين ةيضابإلا ةمي ) ةَحجاَت ات ثتاك ةليح

-
 

٠
 

 -.. ةيلخلا أ هِشْيَج يب ۔ے ٥ س
 َكلَد ةَمَعَم ن نمه ماقلاريذخت َعَم مهماَمِل ن ْنَع قوفتلا يف ةي رلا

4 

 دح ْمهْيَلَع رك .لُجَر قل 1 َرَشَع ةعبر ذ زو واَجَتَي ال د َدَع يف ماملا ١ ف

 لتقف هترم نم بقلا اي اَغ روات ةقطنم ف ةكَرْعَمْل ١ ِتَرَجَق "ثك ا نب

 ماَوُع ا ةَعَبْرَأ َدعَب ى ه٤٤١ ةَنَس لَوَأ اجيبر يف َكِلَذَو .هشيج رتكأ او م ُماَمل ا

 .ةمامالا ديلاقم هيلوت
 م ےمہ ےس



 سس( يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا ] =( .٥ لس

 ال كيدلف كراشا داصَح تنو هنل ؛ةَيِضالا جلاَصرنَع يف ناك ذلا نأ ق
 داصح مهمامإ نَع اور ؛هم وجرو اوُغمَسَر .تفل نئا ةلي مهيَلَع تلطا

 ةميزهلا ت ا تعق ةو كلانهو .ىرخ َلِماَوَع م ميرات ذو مهمعز

 .برغملا د دالب يف لوألا ةّيِضابإلا ةمامإلا ةلود ثهتنا لد

 نب َبوُمْعَي متاح ييأ بضتپ اوماق ٍتاَوَتَس رشَع روزم دغب ةَيِضابإلا نأ لع
 اَممَدْعَب موقتل ؛ه٨٥١ ةَنَس ِهِلَتْفَمي تَهَتْناَو هها ةََس اَماَمِإ . ورملا بيبح

 ١٦١٠ ةَنَس ةيمتسرلا ة ةمامإلا ُهَلؤ ل

 .برغتلا دالبو َناَمُعَو نتيلا نم لك يف ةّيِضابلِل يسايسلا نايكلا ىتنا اذكو
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 هسمتت[_يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا )سع [ ) ٥٢
 دّمَكل

 يِدَمَعْلايِطأتل
 امراَدَمَو كاَلَمَعَو الوق الملا ءاتيلا يف ةيمكلا ةريكولا ديقعلا ربنع
 هب َءاَج امم َنأَو :ةراَبِع ْمُهْصعَب داَرَو للا لور ادمحم َنأو للا الإ ج

 . ا 0 ٥

 .قَح هنلا دنع نم
 27 هوأ ا

 ةَباَوَب يهو .ضا عَلَطضُم يهو 4 ةلمجلاب نَْتَداَهَقلا نع ُهَيِضابِللا ربع

 اهنل ؛اداقيغاو الوق اهب ناتئإلا نم ملسملل دب ال ثْيَح مالنإل ل لول

 .ةيمالسإلا ةيوُهللَو يالشإلا ءاتينالي ةياملا هداقلا
٠ 
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 .علَمَعَو يداقتعا :ناريف اهلو

 مويلاو ِهلُسْرَو هبثكو هيكيالمَو هللاب ناميلا ره :ُيِداَقتُغالا ريسفتلاف
 ."للا ن ءَرَمَو هربح رَدَقْلاَو ِءاَصَقْلاو رخآلا

 َُهَو ،ِتالَماَعُمَو تادابع مالسإلا ماكحاب لَمَعْلاَوُهَق , :عَمَعلا زي سنتلا انأ

 غوُسْؤَمَوُهَو.'لَمَعلاهقَدَصَو بلقلا يفرقَ ام ناميلا" :ثييحلا هبلع لدي يي
 .هلوصأو ه هقفلا ملِع

 .شماه ١٣0 ص ©لوقعلا راونأ قراشم دمح نب دمحأ .يليلخلا 09



  

 هللاب ناميإلا
 لع هب رَدَتفُي ملِع وه ذيجَْتلاو 6َلَجَو َرَع هللا ديجؤت لَع هللاب ناميلا موقي

 .ةّنيِقَيلا اهيلأ نم اًبسَتكُم ةينيدلا دِئاَقَعلا ِتاَبْثِ

 .ةدابعلاب دوُبْعَمْلا دارفإ :اعت هك هنأ امك

 زباج مامإلا لاق امك نيؤُمِب سيق هللا ةيجوت فرغت ال ْنَمَق كهلا ةقر وهو

 ۔(١)دييَر نب

 إ ُهَقاَعَو َعاَص نأو كُهَقْلَحَو هللا عنص نم هنأ فلكملا رغي نأ هلصأو
 .تاقولخملا نم ١ً ىش ت همش ههبشي الو تاَقوُلُخَمْل ١ً نم اتيش هبشل

 ه( ىيتلاغيمتسلارمو را يلثم :كنلل :هيت هت نَع ةللا َلاَق امك َوُهَو
 ]الشُورَى:0١[.

 .هلاعفأو هِتاَقِصَو ِهتاد يف دحاو َوُهَو
 لآ وه - إ إ ے۔ و ث و ۔

 َناَكَوَ ظ :لوقيو ]\: صالخإلا] 4 دكأ ل 3 :لجو زم زع هللا لوقي

 ِ ےرس م :1 ٥ ر دل د 2 7 .
 ةت اكاو نيدم :هلو 7 و [؟؟: ءابنا 4هاَتَدَسَنل اتدْسفل 1 آالرةَشل٤ امهف

 ه( توفصبامَع قارح ئيسبلَع مهَضتبالمرَىلحامي ملي زكبهنت اذإ هليم ريم ےم۔ل س وبع ء۔ س و رب ۔۔ےسس رس 77
 [١٩:َنوُتِمؤُمْلا]

 .هلضفو هبلطو ملعلا باب ضعيبرلا دنسم )١(

  ٢) 



_ 
 :داراو مدقلاو ةايحلاو رَصَْلاَو عمسلاو ةرذقلا مليلاك تاقصب هللا فصقي

 ؛اَمْرْيَع ال تاذلا نْيَع يه تاذلا ِتاقِص نأ لع تاد تاقصك ءاقبلاو ةئيِشَمْلا
 .ِاَمَدُقل دُدَعَتب لوقلا نم ارارف

 ٍةزلاَو يثكلا لازنإو للا كبو ءاخلاو ةئاتإلاو قلخلاب في هأ امك
 .لف تاقِصك

 ىتلاو ِءاَتَقْلاَو زجعلاو لهجلاب قِصَتَي نأ هللا ع يجت كيد ءا
 س هه س ه م .ةّيِضرعْلاَو ةَبيسجلاو ةتملا يف ثوئخلاو ةنكمألا ىف لولحلاو .مصلا

 هس يضابإل ١ بهذملا ىلإ لخدملا ت



 ===_0د

  

 ةَيؤّولا ةلاحتسا

 ىف الو اتنثا يف ال ىري وهف يؤر ىلي لاقت هللا ىلع ةلاحيشالا دتو
 4( بتنفييتارمر رصلا ذرتنورفررسمةلاذكردئال» ل 7

 ١. وج ا]

 ْتْيَح 6يمزَق ةَبُغَر نَع هلأس اَمَدْنِع دْئِع مالسلا ِهيَلَع ىس وُم هّيبَمل هباوج يف ِهلوَقِلَو ِ

 زظنأ نيأ بر لاق .ةقر ةَمَلَو اتيقيملىموش اجاَنلَول :الئاق كلد هنع ةللا ىكح
 22 - , ۔ ۔ے ء۔۔< و س س < 1 ررس عم -

 للحت اًملف ىنلرت فوسف ,هناكم رقَتس آ نإ لبجلا َليزظنآ نكنلو ىنلنرت ةنأ َلاَق كنتتإ

 اناركترثن كتحبش لاتَداأ اتلك اكوص موشَرَحَر ات ةلحج لبجني شمر

 اوثَنَت نأ روديت آ ظ :هلوَقلو [: فارغلا ه ترنمؤُملآ لمأ

 ةاوس َلَص دنك نإل رقنا لدبتت نمو لنت نم ىتوم ليش ك كلوسر
 .[٨.٠٦:ةَرَقْلا] هال يبت

 دلو ةيرلا لاوس لع لالَصلاَو رفكلا بيترت ةيآلا هذه نم مه اَمَترَو
 ث كتكبش لامف :ةيؤرلا لاوس نم تو لإ ماَلَسلا ِهيَلَع ىتموُم متلا بات
 تت :اناهير (©) ضاير رخن :هلوق ة امأ [: فاَرْعَكْلا] ه تذنلإ

 اًمِمَو ١( 7 هدابع نم هللا ةمحر لإ زاتينالا اَهاَتْعَم َنِإَق [؟٣-22:ةَماَيَقْلا]

 ىللا هيزنتلا ىلع صزجحلا لك ثَصرَح ةّيِضابإلا ةديقعلا َنأوُه ََهْفُي نأ يفنت

 .ليِطْعَتلاَو هييشَتلاَو ميسجتلا نع اديعب ىلاعتي

 كل

 و

 ةديقعلل يراضحلا دعبلاو ءيملاسلل راونألا قراشم :رظني هتافصو هللا دوجو ىلع عالطالا نم ديزمل (')

 .يليلخلل غمادلا قحلا :ةيؤرلا عوضوم لوحو .يريبعجلا ةيضابإلا

 



 مسإ يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا | | ٥٦

 ةكئالملاب ناميإلا

 مولو هلاب َنَماَء نم َريلآَنكَلَو وإ :لاعت هللا لوقل ةحالملاب ناميإلا ث بيو

 هنر نم هيقر امي 6 امي ل وسلا ماع :لز ةَو [٧٧١:ةَرَقَبْلا 4 ةكحم خلأ

 ۔هتكمكَمَو هلل م رُشكي نموف :هلوق 3َو [٨2ه:ةرَقبْلا :- 7 قبنماعزك و ونموُمْلاو

 .[٦٣١:ءاَستلا] 4 اًديِحَب َلكَصَزَسَدَنف ركلا مولو هلسرو .هينكو

 اًمَد . انحل اوسيل مو كون ن لاعت هللا قل ُقيطلماَجأ ةكيالملاو
 الو ،ٍةَقِلَتْخح لاكشأ ب مُهَل هللا رادق كَمَلا ىلَع نوزداق مهو اًمظَع الو

 , لا :ا ةكيكلا ارذعو » :هلوقب كلدب مُهَقَصَو نم ىلع هللا ىتت ذَقك هانمتأ

 «6:فزغئلا هئ((ا)لةوثكتنر مهندم دنهم كت مَهَقلَ اده ا اث نتمملا ذع دنب مه

 .ةروكذلاب َنوُفَصوُي ال م المت اَمَك

 م وم ٠ ےس ےص ام هنآ دوُصتَيالإ» :لاعت هللا لوقل ؛ورمأو هتَعاظَو هتدابعل ةللا مُهَقَلَح ذَقَو

 ُتْيَح ماودلا لَع مهَتَر ةدابع يف ْمُهَو «[:ميرختلا ه( ةوا دوعنو مهرمأ
 ۔ديَدابع نعَدوريكَس يال هدنع نمو نألاو توتلا يف نملو :مُهْنَع للا لوم

 .. 6د6::ا ينلا 3 رقي ملأ َوُحَبَسي دوُريسحَتنيال ار

 َنوُموضصْعَم ْمُغَو ابنألا لإ ه هللا لوُس ر هل ؛ ؛ُماَلَسلا ه هيَلَع ليرثج مهلصف

 .نئَلوقلا ججأ ىلع

  



  

 هِئاَيبنَأ ل ىلاعت هللا م ةلتلا بثكْلاب ناتيإلا عينشلا ّلَع بجاولا َنِمَو

 .[؟٥٨:ةَرَقَبلا] :. : مو هلايَنَماَء 3 7 هللا لوقل هول ؛هلُسرَو

 ىنم هئايبنأ لع ةللا اهلا ابثُك كاته َنأ ةلم اهب نمؤي نأ نمؤُمْلا ىنس

 ةيوقلا ةَجحلا تماق ادإ الإ ءاَمهَرْمَع وأ اين ؤأ ةزن ةاتم نأ ليصف نغ

 ةَجلاو كدب ناميإلا ملي ذيتيِحت كاهنم يم ؤأ بكلا هذه ةقرغم دَحَأ ىلع
 ناتيإلا نعي هنأ لع ةرتاوتم ةتس ؤأ نآزف ني شت هيلع لد ام ةيقلا
 .اق دمحم انيي لَع لوملا ميركلا نآزملاب

 طوفخلا جزللا نمت ةَدِحاَو ةلمج َناَصَمَر رهش يفرذَقْلا ًةَلْئَل نآرقلا لزنأ دقو

 ُدْنُم لي موتلا وع اق رَقُم لوني ناك َكلَد َدْعَبَو ءايندلا ءامسلا يف ة :ولا تيب لإ

 هلك نآرقلا لأ" : يل لوف لاون لإ ة ةجاحلا بسب هِتاَمَم ىقَحَو هتعب

 ف دحي ن دارأ اد دل هل ا َناَكَو ءاَين ايندلا ِءاَمََسلا لإ رذقلا ة ةَلْئَ ف ةَدِحاَو او هَلْج

 . ) ١ ( " هعمج يَح هنم َلَون ذ ٤ ائيش ضر ة ١

 .نآرقلا ركذ :باب يف عيبرلا هاور (')



 متتتست[_يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا لس ] ٥٨ تس

 آَرُل قلَح

 ثدحت مهتَرنَت ركز نم مهيأ رام :هلوقل ؛َلَجَو ًوَعِلي قولخم نآرقلاو

 ثدح نمتَتلاَنَمركَو نت مهينأيامو ل :هلوقو :ءابنألا 4( ونمل هتمتْنَال :

 :لوقي ةنداو ،ءاَيشَكْلاك يم نآرقلا نألو «ه:ءرعشلا (ل ةيضيقم ةنع ااكالإ

 ©فَلْثَيَو يدايألا ةلواَدَتَتَو ُعَسْنْيَو ُبَتُصيَو قثي وه .[2١:ماعنَلا] (ه پ پ)

 .َنيِقوُلُخَمْلا ت ِتاَقِص نم هِذَمَو

 يرلا يفت د ىتْغَمب ٍتاَد ةقِص هنوك َنيَب هللا مالك موُهفَم ه ىف اطْلَح كانه َنأ ىلع

 َنَأل ؛ن وقلا اهنيو هةَلََتُملا بئكلا يف ةَيَلَجَتُم لي ة مص هنوكو 6لاَعَت هللا نع
 ادإ نآرقلا َن ينَُيَو ٨(١)ةَيِتاَدلا تافصلا راَتآ اَهوَكب ةداح ةيلعفلا ِتاَقَصلا
 ةلألا لع َوْلثَمْلا وه نآرقلا ناك اذإو ستول زع ميدق رق ه ء هللا ْلِع َوُه َناك

 .قولخم ُتِاَح َوُهَق فحاصملا يف توخا رودصلا يف ظوفحملاو
 لثملا نآزملا ىل زنت متو هللا ملع إ رقت ميدق نآرملا ن لاق نم لعلو

 طوظْخَمْلا ظوُفُحَتْلاَولْتَمْلا َلِإَرقَت ٌقوُلخع ُتاَح َلاَق ْنَمَ و}طوظْخَمْلا ظوُفْحَتْلا

 (2)َئظْل قالحلا نق ادكه رم الا ناك ادو هللا ملِع لإ رظني مََ

 ل تاميامتتملا تايآلا ر ُبجَيَق هلباقملا هنيو مكحلا هني نآرقلاو

 4 هل لمل ؛تانكخلا تال

_

 

  

 .٤٣؟ ص ثيراضحلا دعبلا ،يريبعجلا .٧؟ ص دارملا ةياغ حرش .يليلخلا .؟٤؟ ص .قراشملا ،يملاسلا 0

 .شماه ١٥٥. ص ءاهحررشو ديحوتلا ةمدقم ؛ميهاربإ قاحسإ وبأ ،شيفطأ ()
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 و < ےس س .م وج س سر صم ص صس 2 وو . . 4 2

 هنمهبلشت ام نوعبتيف غيز زهي ف ىف نبزلا اام ثنهيتتم 7 21 بتكن ١ مآ َنَه نه تنمكتت

 .4 7 4 ہسر ,مور مم . حم ہسر و ٨ م 1

 اتَماء نولوقي آمل آ ق َنوُحِسَألا و ا الإ ا هليوأت منت امو ۔ هليوأت ءاغتباو ةنتفلا ماعب ١

 >< م

 ۔[٧:ناَرْمِع لآ] :: بلألا ولأ ركذي امو انيردنِع نم ب

 َكلَدِلَف كاَهنَع عَرَقَت َهَك ام هق اَهباَمتُْلا امأ باتكلا لضأ يه باتكلا م أو

 .ليوأتلاو َوُه اًدَمَو ءلضلا قا عزقلا در ب



 هس( يتا تاراركت :٦(- لس

 ًرَع هللا لوقل ؛مُهَتْب ةقرفت ريَع نم مهعيمج لسرلاو ءاتينالاب ناميإلا بو
 و حم مس ج س 7 2 + و

 ۔هيكيتكمو هللاي َنَماَء . وئموُمْلاو ۔هَيَر نم هلليلزنأ امي لولا نَماء :لَجَو
 ٠ 74 سوس رو م 7 وس هرو ۔ ,س ے .<

 اونماءعن :لاو ل :هلْوَمِلَو [؟٥٨:ةَرَقبلاا 4 هلسر نتحأ ربب هب قرفنال ۔ولُسُرو۔وينكك

 ه مهروجأ مهيتؤي توس ًكيتؤأ مهتي رحآ تب اقرت رلو ۔ويشرو هاي -+ / ر[.ث+ >ح۔ ر ٨ ,{ وهم ۔7
 .[٥٦؟:ءاَمسَتلا]

 ةدح لَع مهنم دحاو لك ٍةقرْغَم ريع نم مهتلمج نم نأ ملسملا ين
 لع ةرتاوتملا ةتسلا نمأ باتكلا نم مهنم هديقي هقرغمي هجحلا تماق زم ا

 ءهطبَصب اوزيأ امل طبضلاو ةتاَمكلاو قذَصلاك ةلماكلا تاقّصلاب مُهفضَو بي هئأ

 .ليمجلا نسحلا كولسلاو ةمعلاو ةئاظقْاو مهبر نَع غيلنقلاو
 قاوسلا يف يَْمْلاَو ياتلا ةلاع عت برشلاو كلاب ْمُهْفْضصَو زوجو

 ةيرذلا ليِصْحتَو باَحْضَألاَو ت ِتاَجْوَولا زاغو

 بكلاك ْمهَقَح يف ةليحتسم ايجتشماهنل ل( ة ةيمدلا ِتاقصلا عت بجي اضيأ
 ِتاَقّصلا نم اَممِرْيَعَو هةةالملا ةَهاَقَتلاَو ةهلا رياوألاب ةالابملا ة ةلقَو ٍةَناَبْلاو
 كلد نَع مُهاَماَح ةَحيبَقلاو ةيل

 ةبقب نع كلدب هصخت نأو رغمو ل ٣ اييتب نامزلا نع هأ
ّ 

 ٥عءم

 .هِعاَبتاب ووُمأَم ات ,لئاو ءا اَيبنالا

  



  

 ١\_= س
 هاوخأ تاَقِصَو امسا هفرعي ال اًصْخَم ُرَمْلا ميت هبي نأ نالل ريغ نمو

 .يدمحم الت زهاني ايبن ذألا َعَم يكف

 . لت رياتلا ةباد لجأل يه لسلا لازا نيم ةمكحلا نأ لع
 ةمح هقلع ياتللدركيالي نرذنشو َيرِتبمالْسؤ » :لاعت هللا لؤقل ؛مونََع
 .[٥٦١:ءتنل] (؟الاكيكح اًريَع هتا ناكو لسرلا دع

_ 



 مسإ يضابإل ١ بهذملا ىلإ لخدملا = = ٦٢ سس

 رخآلا مزيلاب اتيإ
 :ايلا وه للا ولاو "توملا ني ةادب ماتلا مويو مؤل
 :رخآلا مويلا يف :يأ ؛هيف

 :توملا

 لَع عقاو َوُهَو ،ًدَحَأ ؛ركْنُي ال ةَدَماَمسَو عاو ةَقيِقَح وهو 6يَح وملا
 ْمئاَهتْلا ِءاَلَقُعلا رْيَعَو رتبلا مه ءالقعلا ُذوُصَقَملاو ٬اَلَقُعْلا رْبَعَو اللا

 هللا لوقل ؛ُهدخَوِهلي ءاقبلاو كَْئاَهَبَو ءالقع نم توُمَي ع رك َنأب ناميلا بج

 كلام ءتت لم رش لإ هلإال :هلوقو «س٥:ءانبنلا هتوَمْلاةَقياَد ں يفت كف :ىلاَعَ

 .[٨٨:صَصَقْلا] ههه الإ

 :ديزي ن نيع راملا َلاَق امكو

 )قالحلا مبَسُمْلا هجو َرْيَع تاتب نوتملا ىلَع يع سل

 هُميِعَنَو ربقلا ُباَدَع
 ارذع اهتتع كوتتيزاَتآ»» :لاعت هللا لل ؛َمَح هميمت 6قَح ربقلا ُباَدَع و و .س سر , ۔۔ ل 3 ۔ هو و ٠

 :هلوقو [.٦:زفاق] هل(قل باتمنآدَمأ وفك هار ُةَاَلأ ومت وو اَيَِعو

_ 

 ١٣. ٤ص تسرهفلا ؛ميدنلا نبا 0

  

  



  

 _ ت

 ج
 7 < ۔ے دم س . هه ث . اح ؟ 22 ص,

 لآل (ل دومث مهبر كنع ايحأ لب اتمآ قلا لييس يف اولتق
 ۔[٩٦١:ناَرُمِع

 .ربقلا ىف اميعنو اباَدَع لات َنأ اني هاَقَتْسُي يتلا تايآلا نم ديدعلا لام

 .(١)ئغَم رِتاَوَتُم اهَتِإ :ليِق ىقح ةَريِثكَف َكلَد ّقَع هلادلا تيِاَحَكْلا امأ

 :ثعبلا

 ةيمر :نيرفاكلا عار كيذ يف لاعت ةللا لوق مسجلا لجولا روم
 ،[٧:نُئاَعَتلا] 4( !لَعَكلَدَو ةشنيَ اميعن ش رثعت قرو للب لف ارثعبي نلأ رك

 يف مكلا نتملا ةلو نلع ترمأ وهو ديم هكلعلا ادي ىرلارُمَر» :لومي

 كزين مالانسحتا» :لاقو ء[٧٢:مز) هات غكحنا ةيرملا وال

 يلار ركنلارنتزا ةنتف كوش نلف هتلع اكش( ىنيم ننم كرتأ( ىتش
 16 َبَرَضَو ل ُهلْوَقَو :٣٦-.1] ةَماَيَقْلا] 4 تع نأ ةلَعردنَمب ک كل ©

 .... دلأ زئ(آل ميكح ميلا يتينم لا قلي
 ٧٨-٧٩[. :سيآ هل( ميلع يتلَعزُك

 ةَماَيمْلا َموَي ِتوَمْلا نم ثعبلاب ةقالا ةريثكلا تايآلا نم امهَرْيَعَو

 .ةماقتسالا ةبتكم .٧؟ ص قراشملا ،ىملاسلا )(



 ٤ رسستت([_يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا - } -| ٦

 رهرمي ةرد نمو ,هري اريخ رد ل ٠- :ةلزلا ه(لةرَي اشر لاني لمنت نكو (آلةرياح زَرَد لاني

 2- ٠ 22222 ,م 77٧
 مهايإ !اتلا نر :هل هلوقو ء[٩٦ :ةَماَيَقلا] ه( مدق امب ي نيمويلا ظ , ٨[

 ركنم يفنت ال َدوُضَرَعَت ذيَم ز 7 وَقَو .[؟٦2-2ه:ةَيِئاَقْلاا 4 م ءاسح غ

 .ةريثك ثبلا َدْعَب َدعَب . ف راول تاَيَلاَو «[٨:ةَئالا] . ةَفاَح

 :نارممْلا

 رابع وه نازيملا امإو 6ينَتَمكَو دومع ةَبَصَق نم نوكملا وه نازيملا سنل
 .َنيِصاَعْلِل ةَواَقّملاو َنِقَتُمْلل ةَداَعَسلا هةَواَقّملاَو ةداعسلا ِتوُبُث نَع

 ْمََشْنالَق ةمقرلا ظيلغ » :لاعت هللا لوقل ؛َقَح هب ناميلا
 4( تييحاك نكت اكباكآيدح ني زع لكنياكيز ايم نت
 ًوُخيَقملامُه كيتتؤأت تيزوم تمت مت ىحلا يموي دزلا :هلقو «ء٢هبنألا

 .2 يب ۔۔۔

 ه توُميظَب اباب د أو اًكاب ب مهنشنآأويَح 41 نز ا ى [ كيلؤأت ه هنيزم تفخ نمو

٥
1
٥
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 ()لةيِضاَر ةصتيع يفومَف و نننل تل « :َلاَقَو «ه-٨:فارغألال
 ات !© ةيهام تنذأ ( ةمرص ةثأت ( نيرم تتَح نمأ
 .[١١-٦:ةَراَقْلاا 4 ةيماح

 :ظاَرَضلا

 .نوكياََسلا ُهرْْعَي اَقَلَعُم ارنج وه سيلو ( .رقلا قحلا هللا نيد َوُه ظاَرَصلا
 يه تلا تاَياَوَرلا كلدب ثَعاَج امك 6 ,هلامعأ ب بسحب هروبع ف رسالا توافتي اَقَتَيَو

 .اَلََعَو ةديقع ةلو + وُبَقَم َرْمَع ًةَقيِعَص امو ةَديِقَع هلوُبَ نك : 1 ال ةَيِداَح

  



  

 ىننإ لف :لَجَو َرَع هللا لق ميوقلا قحلا هلدا نيد وُه ظارَصلا َنأ ىلع ليلدلاو

 4 َيكرتُملاَن ناكامو "اًميِنَح هتا ًةَلَم امي اي د ميِقَسَم أ لطر ل لان !ح !ور يده

 ةرقفلل ارغيتَت الو ةويا ىلررصادَم داوف :هلوقو ٠١(. :متنا
 :٦١٥٣[. 7 :[ هكم َمُكَلَحَل هي سو مكلذ ليبس نَع مك

 ك
 :ةعافشلا

 عفَرَو ة ةنحلا لوخدب ليجفَتلا ُبَلَو لاَعَت هللا ىلإ ةَليِسَْلا يه ةعاقلاو

 .دابع نم َنينمْؤُمْللَو ءايبنألل هَو هللا نم ةَجَرَدلا

 غاطيعيفَ الك ميمح نم َبيللَتلل ام :ىلاعت هللا لوق .يتتل الإ اَهْاتَي الو

 4 ىضترا نمل لإ ے روعش دالولا :هتكيالَم فضصَو يف هلْوَقَو .[٨١:زفاغ] 4

 .كرشملا راكلا ِنَع الضف َرجاَقْلا قيياقْلا يِضَت ري " هنلاَق [٨٢:ءابنألا]

 قرعلا نولمَننَلأ» :لاعت هلوق يف ءاج ام َنينِمْؤُمْلِ ةساملا ة ًةَعاَقَم ّلَعَلَ
 س مسرم رس وص س مو ر ےر ر حص حرس

 ٧زيا] هارئماَع َتَللَدوُضعَتسو هيوئم مر دمحب :نوحرسي ; هوحنو

 4ةَعَقَس اهنم لبقيالواَيَم يفن نع رفت ىزجتالاموي اوقتاو :ةللا لوفو

 ٤٨[. :ةرَقَبلا]

 :راَتلاَو ةتحلا

 .باوت ههبشي ال ذ ال باوت وهو . َنيِقتُمْل ة ا هدابعل 7 هللا باَوَت ه ُهَتْلا

 .ُباَقِع ا ل ا َوُهَو "َنيِصاَعْلل لاَعَت هللا ُباَقِع يه زاتلاَو

  (12 }



 مس[_يضابلا بهذملا ىلإ لخدملا ] ٦٦[
 :لَجَو َرَع هللا لوقل ؛اَميف َنوذَلحح راتلا رمأ نأ امك ااهيف نولم ةنجلا لهأو

 4( ةيتيانع ممر ننلمبانتت (ربمحى ترتشا (آريتاأل» م م و 2
 .[٧١-٢١:راطفنالا]

 َهَتهَجَراك هل هلوو قأ ريتبرمو» :راثلا ي ةاصملا ديلخت يف ةللا لومي
ّ 

 بتي ملو اَهْيَلَع َتاَمَو ةريبَكب ةللا ىَصَع ْنَمَق [؟س :نلا قات َنلَح ٥ و ؟ ۔ ٥ س ّ
 .رانلا يف هلحم وهَت اهنم

 راتلا يف دوللا ةَديقَعَو ًةَديِدَع ْتيِداَحَكْلاَ ةريثك كلدب قط اتلا تايآلاو

 1 داقِتغابو "يماعلا كزِش يف عوقولا نم ملسملا م :نت ي يهراتلا لهأل

 .نيدلا يف ةم .." .
 هلوقل ،نْبَتَمي نيتيآ يف ر اتلا نم جوزلا ْمُهَءاَعَا دوهيلا لَع هللا در دقو

 اًدَهَع هللآ دنع حت ذخت الُف ة وذنم اناتأ الإ زاتلااتسمتنل لاقو :ىلات وص ۔ رد ر و ه۔ے ے , ِ < {أاتَسَمَت نأ 1أا؟
 بكنم لب (ثال تروُمَلَت ال ام هتلآ لَع نولو مأ هدهع هل لخي , سرس ۔ ۔ <ےس م هم ے د هم ر 27 1 :7 :

 4( ةوذيح اهييمهزاكابحضت كبتزأت هنسح .ي تطحات ةك ّ ص .اس . . م س < ِّ . ورو ِ
 ه كس ر كس < ہس۔ے

 يفمهَرَعَو تادودعم امايأ الي انأ اتسَمَت الاكرشهتأيت كيدل :هلؤقَ ٠-٨١[. :ةربلا
 .[٤٢:نارمع لآ] 4( ك .رومس اؤاك 77

 امتحو َناكأَهذرارالإ ازكنق نيو :لات هلوق يف زوك ذو امأ
 :بطاخلا باظخ لإ ةمقلا باطخ ني لاقيئا رأ ثاقيلا كيذ ينو هيآلا وذ َلْبَت يتلا تايآلا يف نيفوُضْؤَمْلا نيكرشُملل باطخ َوَفَق ،ا٢ا:منمل هايم



 _\( { ىِدَقَعْلا زيِعأَتل

 َدَقْلاو ءاضقلاب ناميإلا
 امإ ظوفحملا جوللا يف ءاَيْشَلا هللا داجيإ وه ُاَصَقْل
 .اليصفت دوج ف اًمُذاَجِ رَدَقْلاَو

 .رخآلا نع امهدَحَأ قرتفي ال يالشإلا ركفلا يف نامِزاَلتُم رَدَقْلاَو ءاضقلاو
٦ 

١ 
:
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ح
 

 يف ةّيِليِصْفَتلا ًاَوَملاب اَقلَعَتُم ؛راتيغاب َدَقْلا َلوَح راد َالكلا لدجلا نأ دب

 .دوجولا

 لإ لغلا ديشي اَم اهنمو بللا لإ لعفلا ديشي امم اهنم ةي ةرقلا تايآلا َن اَميَو

 هللا نم لفلا قلخ نأ ةَديِقَع اوَقْلا يضتقي اَمُهَتيَب اتيب نجلا َنِإَق ناسلا

 َكُرَحَتل ا عيطتسي ةَحاَسِم 1 َدَدَح لَجَو 7 : ١ َكِلَذَو دْبَعْل ١ َ نم َباَسِتكاَو

 يف دنعلا نم ُكْرَحَتلا كلو ءلغِفْلا قلَح َوُه ملالا ديدحتلا كلد نوكل ؛اَهيف

 .لعفلا بسك َوُه ةَدوُدُحَمْلا ةحاسملا

 اَمشَأت (©اهتَساَمو رينت :لاق ثْيَح كل لَع لذي َلَجَو َوَع هللا لوق َلَعَلو

 .[٠٠.-7:سنئلا] ه&()لاهنَسَد نَمباَعذَقَو : هنر َ لانق( اهتوم
 رَدَقْلاَ ءاَضَقلا ف ضؤخلا ًاَدْبَم خيرات ديدحتب ةَيِضاَبلا ةس ةَسَرْدَمْلا ِتَرَمَمَت ذَقَو

 نب رياجج نع ة ةَدْيَبُع يب نع رع يزلا ١ ىَوَر د ذَقَذ ةني ١ : ١ ف ارخا َكلَذ لدو

 نمف .هتيب قرتحي ن ا هنلا ردقي م وزغ لاقو .اَدَ .اد م هل ةللا ر هللا َرَذَق : 7 ضغب

 قارتحالا تداَح اًّمرَوُم ةَدْيَبُع وب ُماَمِلا دَدَ ددحي :و كرَدَقْلا ف لولا فاليخالا قو



 هسس_يضابإا بهذملا ىلإ لخدملا يسع = ٦٨ )سس

 عتزأ ةَتَس ةدس َ لوألا جيب نمم ن َنْؤَلَخ لايل تسل تبسلا و هقارتخا ناكو :هلوقب

 .(١)نيتِسَو
 و

 ىلَع ريبلا نبال يوم مألا شيجلا راصح اتنأ ناك قارتخالا كيد َنأ زيهامملاو

 .ةرارملا رَدضَم لوَح فالتخا

  

 .جحلا باتك .عيبرلا دنسم (')



  

 ِ ,مح ۔ < . مي هم م مسر ه م ص ۔ ے 2 7

 َ ىوتسا مث رايأ ةتس فنألا توملا لح ىزلآ هنآ دكَتَر ي لف :هلؤتَو ،[ه:نفز
 ذا ودبعاف مكير هنلا لاذ ۔هيذإ دعب نم ل اعيفش نمام رمالا ربدي ِشرَصْلَا لقأ 7 و وء 2 \ ء لم وح 2 ه ۔ ع . - مم ور مو ح

 .ةيوبنلا يداحلاو تايآلا نم ريك يف كلد َءاَج ،[٣:سئون هه(ة) ےوزكذت

 أ ريرس لع ةلالَج لَج برلا سولج َوُه سيل روكذملا ءاوتسالا نأ لَع
 .كلئلاو ءاليتسالا نع ةَاتك وه امو "عيُك لَع

 َراَص هوجولا ةللا قلَح نأ غبق هلك دوجولا وهروكذتلا زعلا ن :ييأر يف
 ِتوَمَلاَقَع ىنا وهو » :ىلاعت هللا لوق زيم هيإو كةرِهاَقَو ُهَدّيَسَو هكيام
 ناك ذوُجْئلا اَدَه :يأ ؛[٢:دوه] ه ءاملا لع ,هشرع تاك وات ةتس ىف َسنَكلاو

 .ضرألاو تاوامسلا ةللا قَلَحَق كام

 عصلَدَق "برعلا مالك يف ُفورْغَم كلاو ءاليتسالا ىتغمي َاوتشالا َنَأ ىلَع

 :لومي رِعاَملا

 يقارْهُم مدو فيَسرْيَع نم يارعلا لَع رشب ىَوَتْسا ق

 



 مسس[_يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا ]م -[ )_ ٧٠

 ! ُاَتخَت نافلأ
 الإو اهرهاَع قَعاَمْؤاَرْجِ نحنيالد الث ,داَحَأْلاَو نآرقلا ىف رو َتاَْأ لات

»
 \ 

8\ 

ُِ 

 :لومي لاَعَت ةنلاو ،هَقْلَج ههيبشت لإو ىلاعت ء هللا ميت لإ تَدأ ز ىننلازتخال

 .[١١:ىروُشلا] 4 ث ءش ۔ولثج هلنمكرنلل

 :ه ائاَقْلَكْا هذهو

 :هجولا _

 ةو تبب :هلؤقو ،[ه٨:صضقلا همهمو ارفلا ء زئف :لاعن هفل لؤق يف
 وضعلا سيلو هئاد لاعت هجوف ،[٢٢:نضيل] ه( راركإلاو لقملا رذ ق
 .يأرلا ة ةَمّدَقُم يف قاو قونلا

 :ُنْيَعْلا -

 نمل بج ايع ب ىرتل :هلوقو 0[٩٣:هط] 4( َنْنَعلَع تضوف :لاعت هلؤَق يف

 .رِصاَبْلا وضعلا تَسيَلَو ،ظفلا ىتم انه ْنْبَعْلاَق س[١ :رقلا هرك ناك

 :ُدَيْلا

 يدنأ تيع اف :لقو ا٠..يننا « مين ق هقايل :لاعت هلزق ى
 نيتيآلا ف ُدَيْلاَق ©[٤٦:ةنامْلا] 4 ناتلوُسَبَم هادي زب :هلقو 0[١٧:ست] ان

 .ةنطابلاو ةرهاملا ةمعنلا ىتَمب ةتلاتلا ةيآلا يفو ةَرذمْلا ىتفب نيلوألا

  

  



 _( ع

  

 هصنملا سا٧٠:رؤال ةمل مري هق اكيمج شلاو :لاعت هلوق يف
 .ناتفلا فك هيوخت ام ثَسِئَلَو كَُرَْيَسلاَو كلملا اته

 :دحلا 7

 «(3:41زالز ةتوم دتتاماترر دلاول :نلا نع ة ةياكح لاعت هلؤق ىف
 .دلولاو ةَبِحاَصلا اتا نع لاَعََي ةللا نأ ي 1

ِّ 
 ء

 3 ؛ُتاَدلا َوُه هه انه هلاق 0 [٣:َنلا]

 :بنجلا -

 َيمَل تكنو هلأ ينَج ىف تلك اَم عرب فت َلوُمَت نآل :ىلاعت هلوق
 .هللا رمأ يف ى 0[ه٦:رمزلا] ها( ,7

 :لوُقَي رِعاَملاَوُه ميو
 قرفرت َنْبَعَو ىَرَح ديك هل 3 قشاع بنج ي ةنا َنيِقَتت امأ

 .[٢.:لفنالا) ه( نيركتنا زنع هقنو ةماركو ةويكمَبَو :لاعت هلؤق يف

 ه ةوضيحنا موقلا الإ هلا ركسم نمأي لق "رلا ركم اوئمَقآل :هلؤق
 .هتبوقع انه هللا ؤكَمَق ©[٩٩:فازغألا]

 :قاسلا _

 :٤٢] :نفل وميت ُهيِطَتَسي الف دوجسلا ل َنوَعَذْيَر يقاس نَع .: د و ر :َلاَعَت ه هلوق ىف

 ؤي رمألا ةدس ىتغتب اتُه ىئاَسلاَق ،[٩٢:ةمتن] هك( قال (ةاتارتن) 7
 .ثّدتشا :يأ ؛اهتاس نع بزحلا ِترَمَم :ُبَرَعْلا لاق رمحل



 - لس
 يرج لا
 اَرَمَس بحلا اَهِقاَس نَع ثَرَمَم ادإ نزام لآ نم فرتلا يماس بر ل

 ر

 ‘بَرَعْلا مالك نمَو ميركلا نآرقْلا نم اا اءزج لتحي يلازاَجَمْلا ن َنماَدَمَو

 يف َءاَج امك مك مأ لإ ه هاَمَتُمْلا ذ در نوكي .7 ُلاَقُب امك مالكلا فضزَُه لب

 .[٠:نرمع لآ] هم ثنهيتَتُم أو بتكل 0 نه تنكم ثتاء ةني :لاعت هلو

 .هياَمَتُمْلا وهو عرقلا هيلإ دري ; يلا عَحخُئْلاَوُهَو لصألا ه ةَموُمألا

 دارأ نإ نق هذل عضؤ ام رَْع يفو ل عض اميف دقفلا نولمعتسي اوئاك برعلاو
 هنم دارملا هاتغم لع ْمُهَلدَت ةيرق رق هل اوبَصت هل عِضؤ ام رمَع يف ؛َلاَمْعَتْسا



  

 لس

 ةءاربلاو ة ةيالولا

 :َيوَبتلا ثيدَحْلل للا يف ضغبلا يهف ءارلا امأ هللا يف ثحلا يه هب ةيالول

 "هللا هللا يف ضغبلاو ه هلا . تلا ناميل ىَرُع ىقت

 ارذَهَجَو ارجا اناتأ ١ » :َلَجَو َرَع هللا لوق اهبوُجْؤ ىقَع ليلدلاو
 َبنَلأو سب هآ لز مشن كهؤأ اورَصَو اوواء ذلأو هلآ ليي ق ..م زهلومأي

 77 :ةلوَقَو 0[٢٧:لفنألاا ه ءتَش نم مهتين نق ركل ام اورجاه متو اونما
 .[٠٧:ةنؤئلا] ه ضتَب ءآ منت ثك ثتموُملا

 ِنْيَمْسِق لإ ةارملاو الوا نم لك مسقن

 .ةلمحلا و و ةلملا ة :

 .صصاَخْشَكْلا ةَءاَرَبَ . ةَياَلَو -

 نم ات نأ ه ة ةلمحلا ٌءاَرَبَو "َنيِنِمْؤُمْلا م عيمج ىلوتت لَوَعَت نا ه ةدملا ة ةَياَلَوَ

 .نيرفاكلا عيمج

 :نيَمسق لل امهنم لك ْميَهْنَي ِصاَحْمَملا ا ءابو صاخلا ةيالوو
 .رجاتلا ة ةيالوو ،ةَقيِقحلا : -

 .رهاملا ةعار اَرَبَو ةقيقحلا ء

 ةوا

 لو :لاعت هللا لؤق نم صاخلا ءاَرَبَو ر ةَياَلَو تَتَبَت 3
 ممم ى صس

 زهُششنأ مهتتع تقار تيمر اميشألا مينتع تقات ادإ يح ارثع كييآا ةمكل



 سيت اتتت ) 7 س
 بارلا وه ة إ أوبت زهلع با ش هي لإ هت ني اجنم ال نأ اول
 ةَراَرمَو شه م ةت د نب ذ لالهو ،كيلاَم نب د بعك : :مه ةت الَتلاَو 0[٨١١:ةنؤتلا] :0 يصنلا

 مف مهنم نونم نون وُنِمْؤُمْلاَو ل يتلا ار ه .ك اوُبَت ة ٥ زغ نَع اوُملَت ي تنا

 ءارَب مُهنِم ةءارملا لَعَج مهِصاَحأب مهتفرعم نق كدعا يف ةلجم اوئاك نإو

 م
ح
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 :ةيلاتلا يقرلاب رهاملا اربو رهاقلا ة ةيالو ك ذل

 .ةَنياَعُملا -

 .نيَلُذَعِ ةَداَهََشلا -

 .ةرهشلا -

 ةارملا َتوُبُت َنأ رمَع ءارلاو ةيالولا اهب تبثت ينا يه ثالَتلا رطلا هذه
 ت شرو ارفلا نهو ةعبار قيرط ىل جماتخت
 .ةءاربلا بجوم

 ةميمحلا هيالو امأ "يقزظ عبرأ ةءاَرْللَو قزظ ثالت ةيالولل نوكت ادم ىت
 ةراوقلا ةتسلا وأ باتكلا نم وطق ليلد لإ جباتخي اهنونف نق ةيلا ءارو
 .يفوثؤلا ةقطنم يه ةارملاو ةيالولا تقطن نت ى ىرأ اننيد
 :ىلإ فوقولا مسقن

 نيد بفوقؤ -

 ييأ ل

 .ي ر يِفوُقؤَو -



75 [: 
 يخي ي اتليس ءارلاو ةيالولا نل :ى 1 وتف ًابجتَت نآ اتل ىنبذب اتا ل

 رذع اوعطقو كائيد يأرلا اوُبَصَت ءاَمهعِضْوَم رْيَع يف :نلا ىب زر وأل
 ! كيذ ىف ةقلياعلا تلخدتو ؛مُهقلاَح نم

 .ءاَوَس فيسلا ُدَحَو :ءارملا :ليِق امك نوكت نأ ةارملا نأ عم

 ں ديدج ربرخت ل وغذ نق كلدل ءِةَيِعرَق ةيفالخ ل ٢ ىنمأ :

 ۔اَمهِتوبث د ق ُ رطو ة ةع ءاَرَبْلاَو ةي \َو ة رال ةيالولل

  

 



 ( ٧٦ ] رس يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا ٠١... . .

 :مالسالاو ناميإلا -

 .يعمو 6ُيوَعْل :نالامْتْسا امهل ماللاو ناميلا

 هللا لوق هيلع لذَي يلاومو يذلاب يدلا :اتم :يوكلا ناميإلا -
 انمتأ آولوُف نكنتو اوعمون مل ل اتماع باَرَمَكْلا يلاف :بارغألا فضو ىف ّلَجَو َرَع
 .[٤١:تارُجحا] :ح ةكيولا نيال 7 الأُخَدياَمك

 هللا لوق هنلَع لذي يلاومو هذاتمنالاو ناذلا اتغم :يوقلا مالسإلا -ه
 .[٤٠:ترجخلا هانمتأ نكنلو :لاعت

 َكِلَد ناك ءاَوَس "بجاولا قلظُم ىتْغَمِي َوُهَق رهق هاتفل تلا لاتشالا امأو

 ناميلا مالس نكاو نامي !كلا ؛جراوجلب المع اَلَمَعزَأ بلقلاب اقيدصت بال

 ناكزألاب لَمَعَو ناسللاب لوقو كب : قيدصتو ِناَتِلاب دامع اهالك ماللاو

 .لَمَعَو لوق مالئإلا نامك ءلَمَعَو لوق ناميإلا نأ يأ
 لوقل عزلا موهفم يف مالئإلاو ناميإلا فذارت لع لذت ةينآرقلا ثايآلاو

 ةركلا ارثنو ةوكَصلا اوميقيو هائتخ يزلا مت هلأ وذنم الرارأانو» :لاعت هللا
 اندر اماك (؟)ةهنمزملانمامف اكرت ارتل :هلوقو .[ه:ةّبَنلا] 4 هل ةَمنَفلا نيد ك كلدو

 :٣٥-٣٦[. تانراذلا] 45 َنملَسْلاَنَت نّيبَرَع امف

  
  



 ]_ تس

  

 هئاميِداَدزَمَف هقرع دادزت نامالا َنأ هت
- 

 و

 دايز ُناَيَبَو ضقني الو ديزي نامي اًميإلا

 لت ءيس لع فعت اَم ادإ ناسنإلا َنَق هناصفُ مع ناََب امأ 6فرغي ات
 ال هنت نيعم ىوتسُم لإ َلَصَو ادل ناميلا كلَدَكَ ،ضَنَت الو تبات ُهئَقرْغَم

 .ةئاَميِإ دادزا ُهْمَقرْغَم ثَعَمَوَت اد امأو ،ُضُئْنَ

 ن ءيق . ةلاح صرت اَدِإ ةَتإَق يزملا ناميإلا ىلإ ةبسنلابو

 ةكتوصأاوعقرتال :لاعت هللا لوقل ؛ُمَدَهَتَي كلاتُه ناميإلا ََق تاظطبخنلا

 يجمح.جخيوج
 .[٢:تازجخلا]

 :3 :ةَمَّرَحُمْلا لاملا ضفب باكيزا نم م ويت ضرْغَم ف َلاَقَو

 ةق .[ه:ةنبتلا] () ةريكت نم ةرخآلا ىف َوُهَو ههلَمَع طيح دك نتيإلاي رفكت

 هناميإ يف َنوُتَواَقَتي م ضاَحْألا امأ كيحاَوْلا ِصخَملا ناميإ لل ةبسنلاب
 :لوقلا عَم ىقباظَقَي هناَصفُ مدَعَو ناميلا ةدايزب لوقلا َنأ ىلع ءائاصفنَو ةداز

 .ُلَمَعَو لؤَق ناميإلا
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 ةقشلا

 وه ُاركِإلا و ںريفقلا نع ورُكَم هب ىقي يذلا لغ مسا يه هيلاو
 .ِت هلا نم : لجاب اناتن دا ةين

 الإإ» :لاعت هللا لق ةَئاَج رْيَع الو ةبجاو تَسْيَلَو َرئاَج اهنأ اهم

 وولا تيالف :هلوقو [٦٠١:لهنل] « نكيإلاب نيم هنوه رتسا
 ص 1 ءىم ىف رارم تلك للد لقيو و نينمؤملا نود نم هآيو 4

 . ٢٨[ :نارمع لآ] 4 :7

 رفنلا ةَميَكب ظَََتلاك لغلا نوذ لوقلا قَع رصتقي اََراَوَج نأ ىلع

 .واركإلا دنع

 يقَع عقذَت ةملك ني امم : :دوُعْسَم ن هللا دبع ليلجلا باَحَملا لوقيامك

 ؤأ برض ادل نيمي ديفت ىلع لُجَتلا سيلو ءاهب ثُمَلَكَت ال ن س برص

 .(١)َديُفؤأ سبح خ وأ ب بذع

 نذزت لع اغ امك
 هنم وضع ع :ةز ناس ثك لذي مر عت

 هل ؛ ؛امرَحلا نم اقرع و ٍةَتَْمْلا لكأو رمحلا بزشك هلغف حاتي عت -

 ريعلا لع رَرَص هيف س

ّ 
 ء

 هنم ٥

 .ةيقتلا باب ‘ثلاغلا ءزجلا ؛عيبرلا هاور ))

  



 ّىِدَقَعْلا ريطأتلا

 :رفُكْل ١ م هاَسسق أ _

 :ِنْيَمُسِق لإ رفكلا ُمِسَقْنُي

-١ 

 ء

 :ناَمسِقَوُمَو ءاْيَم قيلاحلاب ناسنإلا كرشي ناوه :كزِش رفك

 اوش ركني أ يلاخلا ةوج ناتفإلا ركني نأَوُمَ :دوخج كز © -
 .اهنم اًئَح افَح . وا 7 نم اب اك ؛ و ا ‘ هلسر نم

 قلاخلا وأ قيلاحخلاب قولخملا ناسنإلا يوسي نأ وُهَو :ةاواسم كرش ۔ب

- 

 اهَتْيَب َنوُوَسُي اوناك ماص اةَدَبَع نإ ماتس ا ةدابعك ،يقوُلخَمْلاي

 .لاعت هللا َنْيَبَ

 زأ .ةلاحلا تاقسصب ُهَقَصَوَو اولع َممَع نم لك لع يرشي ا ,
 .قولخملا تاققِصب قلاخلا صو

 امركش مَدَع يفي يدلا اهرس هللا ةمعن ةَيلطغت وهو :ةمعن رفك -

 نايضيلاو قوسلاو روجلا فيدر ةنأل ه ِنَع جرخن ريع َوُهَو
 زرك نيل مكنَر تدأ ذو » :لاعت هللا لوق هينغي يذلا وُمَو

 ةياكح هلوقو .[٧:ميهازنإ] :ع ُديدَسل ا يادَع نإ إ مرك نيكلَو ةكتديزل

 عولو :هلوقو 6[ع.:رنئا) همزفكأ مانكمأء نوليف :ناميلس يتلا نع
 يملعلا نع ع هللا َنإَفرَقَكنمَو اليبس هيإ :درتت نمل جح ياتلا

 ةيضابإلا ييلاحم مهف َءوُس س حَلطضُلا اَدَه راتأ ذ ُذَقَو ،[٧٩:نازمع لآ] ن

 .مهيِفِلاَع ريفكتب ةَيِض هيض ابإلا اوُمَهَتاَق

-)  



 هس( يتنا تنمت نإ نت ] ..-
 ادهب توُمُكخي اَمَتإَو ى هيفل اورَقَكُي ل ةَي ضاب ل ةقيقحلا يفو

 زأ ناك اًيِضاَبِ هللا نيد يف ي مل نم لك لع ةلملا نم جرختلا ربع مشخلا
 .يِضاَبِإ رْمَع

 :ملاسلا نيلا زو لاق

 اداقيغامهْيَتَداَمَم َقوَق ادابملا بلاطن ال نت

 اتْمُق قوئحلابو اتئاَوُخِ اتف ييَجلاب ىتأ نم
 الاَلَص مهنيد يف اوُدََتُغاَو لاقملا اوضقت اَم ال الإ

 ")ْمهقَح زي َكلد نسحو مهل َباَوَصلا يات
 :ايلا ىققَحْلا هلب لاقو

 ؛وُدََق امل هللاي ارفاك ناك ؤَل :لاقو كلاب ارفاك ىمسي ال ةمغنلا راك ق
 .'")ةَمْعتلا رفكب

 َجعَت نأ كاي عت كايإو :الئاق ةلبقلا لهأ كيرشت ني رَحآ عضت يرد

 غضؤَم هنإف ل ةَقرغَم لق نم ارشإللاب ةلبقلا لهأ ع ملاب

 .(س )يلاغلاو الهلا

 َناَك ةَذْبَقْلا لأ- رينت رارصإب ةي ةَيِضابإلا لإ اوُبَسَل نيذلا نإ :يأر يفو
  0و ٥ ٠ ٥

 هنم ريْنَتلاَو .نيرخآلا دنِع ةّيِضاَبلا ةرو ةيوشت مُهُدضَق

 ۔(ةزوجرأ) ةقيقحلا فشك (`)

 .نامع ةنطلس ثدعاولا ليجلا ةعبط ،؟اإ٤؛ ص ٨١ ج 6ناميإلا دعاوق ديهمت (')

 ١٢٣. ص ‘هسفن ردصملا (")
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 بجو اهت امك ديرلا اهيلإ ةجوت ؤ ا اهلك تو ام امم يه ه :ةريبكلا _

 .اهبكترم نمم َةَعاَرَبلا

 6اَقْيَلَع رارضإ نك مل امم رابكلا باتتْجاب اَهنَع ؤ وفعَم َيَِق :ُرِئاَمَصلا -

 ةكناتيس مكنع فكن هنع دوهنلا ريابكاوتنتتت ني» :لاعت هللا لوقل
 رح ص .ه ر . . ِ

 كر رونت 7 ناذلا ظ :هلؤوقَو .[١٣:ءاَسَتلا] 4 اًميىركالَحَذَم مكلغدنو

 ح م
 م ء ر,؟2 مو َ 2ے<۔ ے

 ةتنا { :هلوقو .[: مجئلا] ه ةرفغملا عيبو كبر نملا لإ شح وفلاو مثإلا

 ةيآلا ف مذلاو ،[٧٣:ىروشلا] :[© نورقي مه اوبَعاَم ادلو شوقلا متإڵاريتبك

 ةرقلا لفي هدابع َنبَبَو هللا َنمَب نوكت يتلا بولا نم رئابكلا نو ام يه

 َوُهَكلَدَق راتنيشالاز هني ةؤتلاب نونيدي هلهأ ناك امو هةَظملاَو ةرملاو
 نم اهلعف ىوت زأ دنعلا اقب معزأ ةِصْغَمْلا ركذ ني بلقلاب مل ام لكو ؛ُمَمَلا
 لعجي رئاقّصلا ىلع رارضإلا نأ لع مهضارغأ يف عوقؤ الو بنمؤُملا مغ رَْع
 دا () كوئكتي مشر اولعتاَم عاري » :لوقي ةلاق رابك اهنم
 ام لعف اَمُهنِم لك َن أل , : ُثْفَت بذلا هأ بنذلا ة ةقيِدَر ةَيِصْعَمْلاَو © ١٣٥[ :نارمع

 و ٥ ۔

 .هلغف نَع يمن اَمَو لِعاق هنَع يجن
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 6بجاَو :نامْسِق يهو «بآ ىتغَمي باَتَق عوجلاو علا امماَتْغَم هبوتلا
 < ٥و ,

 .بجاو ريع

 نع عجزت نأ هيَلَع بجي هنت فلكتلا دنعلا ىمع ادإ ام َوُه اهنم بجاولا
 هيأ اكيم هآ قيويوتو :لاعت هللا لوقل كيو وقلا ع هنابضي
 اونرث اونماء كيآ اهئانبل :هلوقو ءاس :روشا (ل كخيفث كنل وثمؤنلا
 .[٨:ميخفال اموس ةوهقل

 يذلا ةَبنَد رُكَدَت ادإ َباتَو ىَصَع نمم ةبوتلا زات وهف بجاولا رمع امأو
 .هنم بات

 :يه ةعتزأ اهطورش ؤأ اَهناكزأو

 .بقلاب مَدَتلا ١

 .ناََلاب راَقْغَسالا ؟

 .ندبلاب غالفإلا -"
 .بنذلا لإ ةدوعلا مدَع لع مزَعلا ٤

 .يندب فارتغاَو ّلَجَو رَعِلي ةني للدتو عوشخ رهق هدْنعلل فر ةبوتلاو
 نإو ثيدحلا يف ءاَج امك راَقغيْسا عم ةرييك الف هقبت ةليس راقْغيسالا ني

 اةيكيزتاك » :لوقي لاعت ةللاو َةَمَكْلا ىد لوُبْفَم هاتغَم ةق ُهذاتْسِإ اًفيعَص ناك
 ٨ ء آ آ ., & ه وس ء۔س .رم ےهم ورس .وه ك مسرم < ح ء؟ < م ؟ 7

 الرجؤتلا فني نمو مهيلوت هلأ اوركذ مهشنآاومكلزآ ةتح اونح
 .[٥٢٠:نرفع لآ] هم(ةال ےرومكتي مهو اولكماملَع اوري مكوهَلا



  

-_- 
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 َمُمَبِزَعيلدَأ كاكامو » :هلوقب ةتورِفْغَتْسَي نيذلا نع باَدَعْلا ةللا ىقت ذَقَو - ٠ ٠
 م هرم

 ةرمآلا تايآلاو .(مح:ںذنال) هك( ةوروْعَتَسي مهو مُهَبِذَحُمهَناےاكاَمَو ةمف تو / ع ۔ء۔ ور ءلم < هر وح

 هاَمُهتَداَعَمَ ةرخآلاو ايندلا يربَح راَقْغتُسالا ّقَع ةلدا َبَتَر ذَقَو ريك رافغتسالاب
 لأست ؛راقغيشالاو ةبوتلاب يدقعلا زاظإلاَوُهَو الأ - روحملا اده ميخت اتا لع

 .لامعألا تاجلاصب ات بخي نأو «نيرْفْغَتُسُملاَو ياولا نم اتَلَعجي نأ ىلاعت ةللا

 .يتيفؤتلا لو هن

 



 هس( يضابإل ١ بهذملا ىلإ لخدملا ]



 



 تس[_يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا )تت ٨٦ لتتتس

٥ ٥ ٥ 

 -( ث (٠٤ .+ / و
 نئهقفل ا اندلا

 ِ  71مم س

 :يه ةتالت ماتسفأ ني نيفلا ءانبلا نوكت
 .هقفلا لوصأ :لولا مسقل

 .ماَعلا هقفلا :يناتلا مسقلا

 .يِاَيَسلا هقفلا :تلاتلا مسقلا



  

 لوألا مسقلا

 ماكخألاو ةيلوألا دعاوقلاو ةيعرلا ةلألا ع هفينلا لوضأ ينتنتو
 :يهو كِةَيِعرَلا

 نارملا ١-

 ةللا قَص محم هيبت بلق لع ةللا ةَلَرنأ هليزنت ُهْيْحَوَو هللا م الكو و و ه

 .رئاوَتلاب انيلا لقن ذَقَو َمَلَسَو ِهيَلَع

 رَدضَم هُمَدَمَي ال السالا عيرشتلل ليصألا عيضألاردضَْلاَوُمَ
 رمأ هولعي الو

 ه لب ُةاَنْعَمَو هظفل يف رجْعُم وهو ًءاَلَصَو ةوالت هَداَبِع هب نلاا َدَتَعَت رتو ذَقَو

 ةللا ثري نأ لإ نولام ىلع ملس هنلَع ةللا قَص يليل دلاخلا ؛زجننل

 ۔٥؟۔ ه ۔ ّ

نمر صا



 مسإ يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا - ] ) ٨٨

 الو هلثمب ا اوتأي ْن ا اوُعيطَتشَت لق بَرَعْلا يرشُم هب هللاا ىدحت ذَقَو

 ٍلاَعْلا َوأَملا مضو عم م هلثم نم ةَدحاَو ة ةروُسي الو هلم ن ىنم رَوُس رشعب

 دمحم وب ليصأتلاو قيقحتلا مام ةلاق ام لمجأ امو ةو هالت ةَحاَصَقْلا ىف

 اوئاك اًمْوَق هب ءاج مَلَسَو ِهْيَلَع هللاا لص هللا لوسر ن" :لاق ثْيَح ةكرب ن

 هدّيَج مالكلا رياتُجَأب :ةرذل ةَعنلاب ملعلا متاق ف ةن !

 لهأ مو مهرابخأ عسو مهتت بو مهفالسأ مهةابآ مع كهنيبرو
 هلثمب اوتأي نل رجلاب ْمُهَعَرَقَت {ةَييَصَعلاَو ءاليلاو ةمألاو ةيلا

 هةليوّتلا ةدملا مُهَنَهُمَأَو ،اتخالاَو ثحبلاو ِصخقلا نم مُهتَكَم

 بجوي امم همظنو هينج يف هب ىنأ يدلا لثمب مهنا يف نأ 7
 رضحو هرو ِءاَقظِا يف اولَدَبَق - لطابلا نم هل اماَح - ةلاطب مُهَتاقحِإ

 ةَروُجَْأ هبر باتك نم هب جتخا امم اوضراَعي مَلَو مهسم مُهَسُفنَأَ مهلاومأ هتجح

 امم يد ىقَع اوزَدق وت مهتأ ادَهب عَصَق هةَلاَمر الو ةبطخ الو ةديصق الو

 .0‘يفنألاو لاومألا لذب ل هوكرت

 يلمي اؤثأي نأ لع نجلاو الآ عمتجا نيل لف » :لاق ثْيَح ةللا قدَصَو

 :٨٨]. ءارسإلا] هال امهَظ ض ةل مهضعب ےاكؤلو۔لنمي هلتمي َنوثأيال نايرشلا ادنك

 .٥؟ ص 6١ ج عماجلا )(



  

 جزللا ني ةحاو او ةلمج هللاا ةنأ ذَقَو هِقْلَح قَع هللا ةجح آلا 2 ح

 ؛اًمَرَقُم َمَلَسَو ِهيَلَع هنل هللاا فص حتلا لَع ر َرَت ًمُث كاَيندلا ءاَمَس لإ ظوُمحَتْلا

 .(_هَعَمج ىتح هن لأ ائيَم ضرلا يف تخي نأ دارأ ادإ إ َلَجَو َوَع ةللا َنَل

 تاكو ْلئَم عومحت نآرقلاو الإ ملسو هَْلَع هللاا قَص هللا لوسر قوت امو

 .قيدصلا رضت يب ةقيلخلا نم رمأب تبات ن دن اَهَعَمَجَق ةَّرَقتُم زَوُ
 َدَمْلاَو 6 ةرجه ١ لبق َلَرَ ام ے كَملأ اق دمو كَمَوُهَق ة كهلون ن اكَم بَسَحَو

 ۔۔ دو و ٥ 8 ۔ 2 س هس 2 و ے س 2 ۔ ۔٥ 7ِ ر و و ۔ ۔ ر

 وروس نم هي ١ ُةلَمشَبْل اَو ،ةروس ةرشع عبر و هد ام وروس د دعو

 - ع ٥ س 2

 .اَهلَوا يف تبت

 يفي دومح هنأل ؛هنم ناَصفْتلا زوجي ال امك كهَْلَع دايزلا وي الو

 هن وطح هل انزو ركذل اَملَيَت ع ا % :ىلاعت هللا لوقل ةل هللا

 . [٩:رجلا]

 يتلا هب َاَج اَم ىلَع نآرقلاو" :لاق ثْيَح ںيابَع با هلاق ام امم عَرْؤأ اَمَو

 .َكلَد نم ُهظاَحَأ ةنلا َنِإَو هنم ضقني مَلَو هيف ذَرْي مَل مل ًاَسَو ِهْيَلَع هللاا قَص

 ص هر - نم ليزنت دفلَع نمالو هندب ننب نملظتلاديآيال (لزيرع تتكل هت رط :َلاَقَق

 .عيبرلا حيحص ()



 إ ب يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا |تصع [ - ٠ ٩ سس

 يف ِءْىَت ز ههَبممؤَأ ه هلثمي ا وا نآزغ يل زيرقل رتلاو ات ا دي ي

 نم اد نكي ملو ُهاَنْعَم ًدَحَأ مك

٠ 

:
 

٦ 
\ 

 وهو نمم ضقنأ هب هيو
 ۔ے-

 نلع ةنايل عز نو ي يا مز هدا ىع تتشو نا مص 9 صس و و ًّ
 هت ىتح هدييأت ف َكلَذ َنَبَكَل هيف ديز أ 7 صقت ل ءاًديهَش

 هعضَرَو هفضصَوَو هيل هميل أت لثمب اوتاَي ط ن 7 روغعيطَتسَ ل قل ا ن ل ؛نآز رقب سيل

 .)"ادمأ

 )٧١١(. مقر ثيدحلا 1 ج حيحصلا عماجملا (`)

 .قباسلا ردصملا ()

  



  

 زدْضتلا ٍيهَو .ياشلا عيرشتلا رداصم نم ليصأ رَدضَم ج ُهَنُسلا

 .ميركلا نآرقلا دعب يناتلا

 .هئاريرفتو هلاعفأو َمَلَسَو ِهَْلَع ةلا لص يتلا لاو ه تسلاو

 .لاَوق أ اوْفأ نم ُماَلَسلاَو الصلا هْيَلَع وتلا نَعَرَدَص امم يه ُةَيِلْوَقْلا ُةَتُسلاَق

ِّ 
٥ 

 .لاعفأ نم هنع َرَدَص امم ةيلعفلا ةنسلاو

 شأ .غ ز لؤَق نم هياَحضأ نم َرَدَص امم يه ةَيريرفتلا هنسلاو
 هنم لْعِفلاَو لْوَقْلا ض زان نكنيل تلك عمل هالصلا ِهْيَلَع

 لامتخال لوقلاب خألا مدق ؛امْهْنِم وَخَأَتُْلا ملعي ملو َلَسَو هيَلَع نلاا ٌقَص

 لتلاو هالصلا هْيَلَع هِتايِص .هض نم ملا
.
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 .داحآ ربَحَو ةَرتاَوَتُم لإ دَنَسلا ثْيَح نم ةنسلا ُميَقنَتَ

 هيَلَع للا قَص ينلا نع ةعامج نمع ةعامج اور ام يمه ةرتاوتملا ةنسلا
داَحَْلا رَبَحَك ةَرِتاَوَتُملا اَدَع اَمَو ،بزكلا لع : . :ك د ال ََلَسَ



_ 

 مسس[_يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا ] - ٩٢ س

 هللاا فص يتلا نع نانثالاو دحاولا هاور اَمَوُهَق وه زوفتل ةَضيِفَتُسُمْلاَو

 ةَعاَتَقْلا يطغي يي ظ .َمظَقْلا نيقيلا ليلا ديفي زتاَوتُمْلاَو ملَسَو هنَلَع

 َنَأل ؛اهب لمعلا لضت يتلا ةيلا ة ةَعاََقْلا يطعيف داَحَلازَبَح اًمأهةَنيقَل

 نوكت ؛رِت اوَتُمْلاَك داَقتغالِل جيلاَصلا فقيل ملعلاب اًديِفُم داَحآْلارَبَح ى غ

 داقتغالاك ّنَملاب َلَمَعْلا لع يذلا رمألا ؛لَمَعْلاَو ملعلا َنيَب ضْئاَتَت هيف

 قلا
 غجحلاق ،عفَحَو يج لإ يولا ميسفت لإ رظنلاب خا ىحولا يه ةنسلاو

 ينول يق ةتسلا امأو هنلا دنع نم ُهاَتْعَمَو هتفل َنأل ؛ُميركْلا نآَرُمْلاَوُه

 هيَلَع ةللاا قَص ملا نم َوُهَق هفل امأو للا دنِع نم ُاتْعَم نأل ,يحلا

 هنلا اَحْؤأ ام زهاَلاَق "نطابو رهام ىلإ مقن هرؤدب نحل ولاو ؛مَلَسَو

 هنَع داهتجا نع اك امم لطابلاو كاًيِفَح ايحو مالسلا هيَلَع ليرنج ُكَلَمْلا

 .َيحَو اهيف لزني مل يتلا ءايشألا يف مالسلاو الصلا ِهَلَع

 :ةتسلا لإ رظَتلابو

 .عوطقملا هفوفوَملاو لمزملاو ءلملا ةلتق
 نم َمَلَسَو ِهيَلَع هيَلَع ةللا ّقَص يتلا لإ اَموُفزَم هدَنَس لصتا اَمَوُه ْلِصَتُملاَق ه و

 .دنسلا يف عاطقنا ريع



  

 نباَحَصلا ةني ظقَس امَوُه لسملا
 .باَحَصلا لإ هدَتَس فَقَو ام فوُقْوَملأَو

 .باتلا لَع ُهُدَنَس فَقَو ام غوظقتلاو

 انمو ادتَسامُهَْحِص ت ادإ ةجح لسرملاو لصتملا 7
 آ
.
 .ةَجُي اسيل غوظفملاو فوُفْوَملا ام 

 ص ه س

 و > ٥۔و

 يبأ نب :ميش ة ةديبع يدأ ْنَع زع عيفزلا هي هدنس غيبلا هاَوَر ام َوُه ©فيعَصلا

 هلو هيلع هلل هللاا قَص حتلا نع ںیابَع نبا نع دنر ن رياَج نَع ةَميرك

 باتك لع ؛وضرغاَق يتَع مُكَءاَج اَمَق يدعب نم َنوُفِلَتْخَتَس ْمُكَتِا" :لاق

 .0)٨'يتي سيلت ُهَقَلاَح اَمَو يتمق ُهَقَقاَو اَمَق ،هنلا

 نيذلا ةَقداتَرلاو نيِعاَضَرلا بيعالأ لَع يِضْقَي يذلا وه ثيدحلا اَدَمَ

 ةلاخ نيق ه هنتع للا ق نلا نع تيداتكلا كال اخ
 ۔ ٠ , و رحن

 ْمُهَحَضَق ه 4 ل ؛َل مهفت َد ماَهِس َنوظَلَسيَو تي رح ا اَدَه َنوُمجاَهيي

 ه و و ۔ے ٥ ۔ إ

 .مهحضفيؤ

 )٤١(. مقر ثيدحلا ١ ج ،عيبرلا حيحص )(



 هسم( يتما تمت ىإ تسل ٦٤ ل سس
. 

 فلاتي ثيدَح لكق !؟لَجَو َرَع هنلا باتك فياخ ٍثيدَح يف رْبَح ىن ؛ااےث . .۔ ح م ۔۔ ح ٹ -ا ...: ٤ً .
 ء

 كر انلرنآوو :لومي ةللا نأل ؛لبازملا يف هب ىتزُب نأ ىغبني هللا باتك

 . [٤٤:لختلا] هن(ث>ل كرزكتتب مهلعلو مهتلي لزنام ستل بتي رلا

 هأ َعتَتُما ثثيداَحألا داتسإ يف مئاَرَج نم َنوُغاَضَلا ُهَتَدحأ اميل ارمت

 هيِقَقْلا ةجحلا ثدحلا ماملا نتما دَقَ "ثيدحلا ةاور نم ىوقتلاو عر

 لهأ هباحضأ ني ِةَلِْلل الي ثيدحتلا نم ٌييهاَرَقْلا بيبح نب غيبلا
 .هقيرط نم ىوزُث تيداَحأ داتسإ ني افوخ هت

٥ 

 ن هللا دْبَع نآرقلا نامجرت ةمألا ربَح ليلجلا عاَحَصلا جهنَموُه اَدَمَو

 ةنلاا ّقَص هللا لوسر نع تَد{حخ انك :لاق دَقَق ءاَمْهْنَع ةللا َيِضَر ىسابعلا

 كيدلو هنع تيحلا اتكرت لودلاو بْغَصلا اتلا كر اق مل هيلع
 .ةياورلاو ةنسلا نب اقرف كاه َنأ ىرأ نإ

- 

 مذو نلع ةللا لص يلا نع هفحص تبت ىتح ةاور ىقنت اا
 م وم

 .اهب لَمَعْلا بجي ةس عبص

 ةَلَصَقُمَو نآرقلل ةَتَيَبُم ثتاك نإو شعيرشمتلاب لالفيسا اهيدل ةنسلاو
 عيرشتلل ليِصأ ردصم اهنأل ؛هتاد دَح يف عيرشت ليصفتلاو نينتلا كلد
 عيرذلا يف لالفيشالا ةقص اهيطغت ةيردضَلا كلتو هي ةَجُحَو َيالشإلا
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 ه هنع مكهتاَمو اَمَو هوذخف اون اع آمو :لجو زع هللا لوقل .ةي اَو

 { ِ ري و م آ م ۔ . 2 ...1 . 2

 بلأ هللاي ونمؤئْمننكنإ لوَُلأو هلال ُوُدرَق ء ىف ملعزلنل نإ ت : هلوقو

 :٥٩] ُءاَسَتلا] 4 (ثل اليوأت نسح ث۔ ؟ و رتح َكلد 1

 يذلا جهنملا قفو نوكي نأ يفتنت ةيوبنلا ةتسلا َعَم َلُماَعَتلا َنأ ع

 :ة نمتلا ديمس ىن سيمح نيدلا ف ةمالعلا َنيملسُمْلا حيم َُركَد

 ايلع غقْجُْلاق اهيف لخنو ءان.هِيَلَع عمتجم :ينبرض لع هنسلاو :لاق
 ةاورلا دع اَهَتَعاَمل اهتحص بلط نع ثحلا لإ جماتخت ال تلا ه

 .يرتملا مج اَهَققاَوُمَو ليوأتلا يلهأ
 تنب غزاتتلا عقيو ءاَهمْلِع لكلا غلي مل يتلا نجت اهيف فَلَتْخْْلا امأو

 قي مث همح نع ثختلاو دييات بوت قيلت ءهبَحِص يف ياتلا
 ْمُهُعوُجر ناك اهيكُح يف اوفلتخا ادإَق ماَهْلْمَت حص اد اهليوأت يف عزانتلا

 ت هللا باتك ىلإ اهيف

 .ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو ٨٤‘ ص ث١ ج نيبلاطلا جهنم (')



 سإ يضابإل ا بهذملا ىلإ لخدملا متم = ٩٦ )سس

 م س م ٥

 لوبقل ديدج جهنم عضو ل ةوْغذَم مويلا ةيمالسإلا ةمألا نإ :يأر يفو

 ف لتلا ة وُجْوَمْلا َجَهْنَمْل نأل ؛هفيعَص نم هجحيجَص د ٍةَقرْغَمَو ثيدحلا

 ٍةَليَِق ةَعوُمْجَع نم وَهذَم عاظ ںياَسأ ىلع م عضؤ ث ؤ ثيدحلا مولغ جَلَطضُم

 ؤأ جهنم غضَو كلدل .اَلَبفَتْسُمَو اًرِضاَح ة ةمألا ة ةَجاَح ينل الو 6ياتلا نم

 اَهِقَرِف فلتخم لَع ةم ةمألا هلع عيقجتل يرور رمأ ديدَج جلظطضُم

 !يكَو !نيأو ؟ىتم نلو ءقيهاذمو

 .لعلو ىَسَعَق



  

 ٣- | غاتج ال :

 ىف َمْل اسو هيَلَع هل هلاصيا ةاقَو دغب نيملسملا نمم م َنيِدهَتُْجُمْ / !ناقتاو

 أ ُهلَو كام ةَعِق ٍةَعِقاَو يف مرش مكُح ىلع كام نَمَر

 .ةقداحل ١ عوقؤ ةد دنع دنِع َنيدهَتْجُمْلا َنِم َدَع َكاَتُه نوكت نأ ١-

 ءات عرشلا مكلا لَع َنيملْسُمْلا َنِم َنيدهَتَْجُمْلا م عيمج َقفَتَي نأ

 ةقالا

 .ةعقاولا يف اًيرَص ةيأر نيدهتجملا عيتوأ نم دحاو لك يني نأ ٢- ه » ه ء
-
 

2

 

4 

 ٠ ةلزانلا
- 

- 

 ىف شلا مضلا لَع ش مهعيمج نم قافتالا ق َقمَحَت د نأ ٤

 :امه ِن اتثا هع اون او

 .َنيدهَتْجْْلا لاوقأ قافتا هيف اَمَوُهَو :ُكلْوَقْلا غاتجإلا . 1 ]
- 

.ةَيِعَظَق ةَيِعرَش ةَجُح َوُهَو ادحاو يت



 مسإ يض ابإلا بهذملا ىلإ لخدملا ع -] ٩٨ )تسد

 توكس م ُهَلَمَع مع . وا َنيدهَتْجْنْلا ضعب د لؤَق هيف هيو امَوُهَو :قوكُسلا عامجإلا .؟

 ديعي و َلَمَعْلا ب بجوت د ةين ةَجُح َوُهَو .راكنإلا لَع ةَرْذُقْلا عم هم َنيِقاَبْلا

 .نيقيلا َمعظَقْلا للا

 ةَروُصلا هذَهي يالا عيرشتلا جيرات يف عاتجإ دقعا له نلو

 ؛ةَروكْذَملا

 ذقَعَْي مل هنأ فالَح باولا دبَع ميملا ىر

 وأ نم نيرضاحلا نم اقافتا ناك ةَباَحَصلا دهَع

 ةَصورْعَمْلا ةداحلا يف

<. 

 ."اهَدَدَح طورشَو ظباوَص قفو اهفالتخا

ح
 

 لَع َتَدَح 7 عامجإ دِقَعْني أ

 مكح قَع يأرلاو ميلا يلو

٥ً 

 و
 ء

 ىلوا

 ال فالخ حْيَّملا اَهَرَكَد يتلا طورشلاو طباَوَصلا كلت عَم ىَح :لوقأو

 اغأ اتخأ ك ف نو دوُجْوَم يملسمل ا ن كل ؛ ؛غاَمجِإ ١ َكِلاَتُه َنوُكَت ن نكمي

 ملع هأ ْمهيِفَو ةيمالسإلا رْيَعَو ةّيِم م ةيمالسإلا تاموكحلا يف مهف ق لتل

 .مُهُعاَمجإَو ْمُهُغاَمَتُجاَو ْمُهْعْمَج هعمج ج قأ نِكَلَو ،داَهتُجالل مهملع ملع ْمُهْلَمَو

 .ةلاسرلا ةسسؤم 3٤٥ ،٤٤ا ص هقفلا لوصأ ملع ()



  

 ; 2222م ررر ررر رر .

 ىف يق ام لقأب ُكُسَمَتلا وُهَو :عاتججإلاب قَحْلُم َوُه امم كاتُه َنأ لع

 كسمتلا كيد ِنؤگ ىلإ ارظنو ثيلاَوْفأ وأ نمَلوَق نم اهيف فلتخنلا ةلسلا لاوقأ ؤ

 ث لقألا يذب اولاق مهلك نأ ثْيَح نم هب هيب هنل ؛عاتجإلاب قحلأ ىقح

 ٤- س ايقل ا :

 يوان كاَمَُتَْب عماجي مكحلا مولْغَم ىلع مسحلا لوهْمَع ىلع وُه
 .ةللا وه غياجلاو ءاهيف ملا

 .هُيَلَع سيِقَمْل 7 َوُهَو لض لصألا -

 .شيِتملا َوُهَو غلا ؟

 ىمسي كلذلو 6هيَلَع ںييِقَملا لضملا ىلع سل اهب ةَرَو يذلا وُمَو ملا ٢-

 .ةلعلا لالخ ن نم عزقْلا لإ هلقت ةيناكمإ عم َعَم ۔لضَألا مكح

 .يناث دالوأ ميلس .د قيقحتو ةسارد ،٤؟٦ ص ،لوصألا لوصف ،ليمج نب نافلخ ،يبايسلا (')



 هسمإ يضابإل ١ بهذملا ىلإ لخدملا سس ٠ ٠ ١

 عزَقْلاَو (هيَلَع سيقَملا) لضألا َننَب كرتشملا عماجلا يهو هلعلا ٤

 هال فضَو يهو ٬محخلا دوجو لع هلادلا ةمالعلا اهنأ امك (رييِتتملا)

ّ 
 زنَسلاو غاتجإلاو شقلا يهو هايإ لسو كلاسم امل ةللا نأ ق ٠ م ع ًّ
 7 هلاو

 اَهَلَو ؤكَبنَتسُم وغ َوُه اَم اَهنِمَو هْيَلَع ص ًدوصْنَم وغ وه اَم اهنم اًرظ اَهَل َن أ امك

 اَوَق < ۔
 .حداَوَقَ و ظوُرُش

 هب هنل ؛هففلا لوصأ ملع بل َوُه سايقلاو "راتتلا ل يه ةلعلا نأ ىع

 قيقحتل ةّيِع ةّيِعْرَصلا دِصاَقَمْلا لإ لوصولل ةَيِع ةَّيِعْرَشلا ماكحألا يِلْغَت نوكي

 .دالبلاو دال جِلاَصَمْل

 َوُهَف َكلَدِلَو ،هففْلا لوصأ ملِع باوبأ عس سوأ وه رياَيِقْلا با نأ دجت كلذلو

 .لوصألا بثك يف ةعساو ةحاسم ذخأت

7ِ 

 ةنسلاو باتكلا اَهْيَلَع لد ةَيِعزَش ةًّجُح ساَمِقْلاَو

 ُغنكنإ دوسلاو ونال ودر ءيف عرت نكف لموع لالزق باتكلا نيق ,

 . [ه٩:ءاَسَتلا] :© ايوأ أت نسح نسحأو رمح ك كلد رخلا ًارويلأو هللأ ونم



  

 .[::رشحلا] هنامتل رصملا لفأ اويتع :

 . 4 ےم ےم ےم ےس

 زئ(ل بيت م ملقلأ يتيب نم لاق هةَقلَع ىو امال برَسَو ل :لؤنو
٠ 

 .[٢٧:سا 4 يننح قكيوُمَو ترم لوأ اهامنأ يااب

 هيَلَع هللاا لَص يتلا ىلإ ثءاَج يتلا ةيمعتلا ثيدَح ةنسلا نمو

 تئثَينأ يلط ال اريبك اًحْيَم يبأ ثكرذأ جحلا ةضي رق ن :ْتَلاَقَت مّلَسَ

 هنع هنشقت نت كيبأ لع ناكول تأر :لاق ؟هنع جح محقأ ةلحارلا قَع

 .ًكاَد َكاَدَق :َلاَق ْمَعَت ُ؛َعَد :ثَلاَق ؟ُهْنَع هي ةَّيضاَق تسلأ

١ 

 نع ملت هن هَلَع هلا قَص هللا لول بالتخلا ن رم لاَوُس اهنِمَو

 تضَمضَتَت ؤَل تيأرأ :مَلَسَو هْيَلَع ةلا لَص لول :ل َلاَقَق مئاصلا ٍةَلْب

 .يدي سأب ال :رمع لاق ؟معئاَص تناو ءاملا نم

 لَمَع هيَلَع ناك ذَق و نتكأ ثيداَحَكْلاَو ةريثك كلد يف هين زآرُمْلا تايآلاو

 ةرَو اَم ىلَع مح اهيف ذري ل يتلا لراَوَلاَو َِئاَقَوْلا اوُساَق ْمُهَق كِةَباَحَصلا

.مكح اهيف



 هسسس[ يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا ت ١.٠١٢( )سسم

 و , - ٥ ٥

 :ناسحتسالا -ه

 . ١ً . ٠! ِ ه ١؛۔؟٥ه۔ 471١ ۔۔ذ۔ ٥هے۔ 84 4 ١۔۔ دآ
 ٠. هلوقب يلاسل ١ نيل ١ ون اَهلْوَح فالخلا مسح دفو ةدع فيراغعت ُلَو

 ناسحتسالا َِإَق ءيف فلتخم ىئغَم ثانإ ناَسخيسالاب لئاقلا مرلَي الو"
 لع مضلا قاو نيق ههي ورس موه لوألا ذم لهأ ني ةقياظ لك دن

 ) " . 2 . : 1 و .ےه۔۔< وو٥ه2< وم . .إ ۔ » ٥ _ ٥

 .()»‘هتوبث يف فالخلا عْفَترَيَق رْيَع هتبثأ يذلا ناسحتسالا توبث

 ّلَع لدي ام بهذملا ىواَتق يفو" :باَيَسلا ليمج ن ْناَقْلَح يملا لاقو

 .(}'باحضكلا ءانع نم ريثك ةنع ِناَسخيشالاب ذخألا

 .مايقلا نسح رمع قيقحت 6.؟٣٢٨ ص “؟ ج ؛سمشلا ةعلط ))

 .يناث دالوأ ميلس قيقحت ٠٩ ص 6لوصألا لوصف ()



  

 ئهقفلا ءانبلا

 :باَحضتسالا -

 وخت ؤأ وأ مَدَع وأ دوجو نم اَهْيَلَع ناك يتلا هلوصأ نع ناك امم ُءاَقِ َوُمَو

 ةرب ىتَح هلاح ىلَع صنلا ءاقبإو ،هموُمُغ ىلَع موُمُعْلا ءاقنك ،َكيلَد

 .صوضْنَملل خِاَتل ١ ر ١ موُمعلِل صصحلل ١

 رْيَعَت لَعرَحآ يلد د موُقَي ىتح اًمَدَع ؤأ ادوجو ءيشلا لَع مكحلا ُءاَقْنِا يأ

 .محلا لح

 ٧ | ٌةَلَسْرُمْل ا ل اَصَمْل :

 : سالا ةَحَلضَم هيَلَع بك َرَعَت يلا ُبِساَتُمْلا ف ضَوْلا يهو

 هعلي هلي مَلَ ضرلا َكِلَد زه تعر ريتعي ل : َنِإ ثيَحَ َُدسَْمْلا ُمُهْنَع

 هع ددجت 7" حَتُم ياتلا َحلاَصَم أل ؛ةَيِعْرَك ح هو كاًقلظُم ىأ الت

 :اهطورش نمم ن رأ رْمَع ٍةَيهتنُم

 .2ى ٥, , ٥ . .. . 2 ۔ آ ه ۔ ي و ,

 وت ه س و رم هم ۔ هم ۔ ل وك . نا -

 ح ٥ < 2ِ ٥ س ۔ذ٥؟۔ َح<١1۔ . م ٥ ۔ س .

ةيصخش ةَحلصَم تَسيلَو هم اَع ةحلصم َنوُكَت ل |



 سإ يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا ت 1٠٤

 هيف امم رَرَقُي يذلا َوْهَق رمألا علو هراتيغاب مِحاحلاب ةطبترم اهنأ يأر نر

 .كلد رْمَعَو مهتيب قاقيزالا قومحك رساَلي ةماعلا ةَحلضَملا

 ت ص و ه ] ُدْعَب اَمَق ةَباَح رلا نَمَر نم َالشإلا عيرشتلا خي :يرال ر ٤ ه لاو

 رات ل تلا َةَماَعْلا َعِلاَصَمْلاَرَوَ ْنَمَوُه ُهَماَقَم موقي ْنَمؤَأ حاحلا نأ

 .عامجإ ؤأ ضب ّحَند تبك َتَبَت امكح

 َرَمَأ نيح ٌىِصورخلا ييح نب ; ُتْلَصلا رتوملا و 4 خيشلا اَهَلَمْعَتسا دقو

 نإ :ةل َليِقَت ءايلل اودوعي اقل اهنم مهجورخ دغب ةطمارقلا تويب قزَي

 ُْفْتوُْبَق َنيِكرشُم اوئاك نإو ؛مهِتوُيب زَح لجي الق يمِلسُم ْمَقْلا ناك

 ّقَعاَبَقَعُم علسلا نيلاو لاق .هذقوَم ىلع تبت هَئكَلَو ءَنيمِلسْملِةَمينَع

 َوُهَو .لترملا سايقلا ل ةلأسملا هذه ف رتوملا يأل َدَنَتْسُم َدَنَتْسُم الو :كلد

 نوئج أجلم ةطمارقلل وكي ال ىتح هلهأو ماللا حالص يفنل
 .()هيآإ

 :غ اَرفتسال ٨-١

 لإ ُمىيَقْنيَو ماكحلا َنِم مكُح ف سينا دارفأ عبت ْنَع ةراَبِع وهو

 . ٥ ۔ ٥
٠ ٠.٠ 

- - 1 



  

 يهقفلا ءانبلا
 ه ؟ ¡۔ س ز ح

 .عق ليلد وهو لماك ءارقتسا -

 .ولع ليلد َوُهَو عًصِقات ءاَرْفَتْسا -
4 

 ا ء

 دألا يه و هذه

 :اَمُه ِنئَرَحآ نْيَليلَد ةم ةَيِضابلا رِداَصَمْلا

 ه 2 .ت .ه لت ۔ و ه۔إ 2
 درودو ‘ ةّيِعرَش ة ةًّجيُحك هف فلتخم اهضعَبَو ةَيلوُسَكْل ا ةل

 م مم ےم

٩١
 

.
.
 اه 

 حيحصلاو :ؤاَيَسلا ليمج ن ْناَقْلَح حْيَملا هيف لوقيف باَحَصلا لوق ت

 نوكت ال ة ةك ١ ي دهتجم نم ْمهرْيَعك ة هب داَحَصل ١ َ نم َني دهتجم ١ نأ ات

 ريغ ش هنأل منَلَعاطخلازاوجل وريَع الو عياَحَص نم ْمهرْيَع ع ةحح 454

 .('هئم َنيِموُصعَم

 .؟؟١ ص “؟ ج سمشلا ةعلط 9

 ٥٣١. ص ،لوصألا لوصف (')



 سإ يضابإل ١ بهذملا ىلإ لخدملا ] ١٠٦ ] ١ سس

 نوكي ال هنأ يدن يحصلاو :هيف باَيَسلا حْيَملا لوُقَيَت ماهلا امأو

 ةجحلا تتاك امم نو لقعلاب هجح ُهّنَحُح موقت امم هلهج سي الاي ال ةَجُح

 .() ٥ ك ١ قيرظب هيف

- 4 

 :ُدِعاَوَقْلا :اينات 2

 :ب اط ١ ُموُهْفَم - ١-

 م ٥ . و ّ

 :نامسي وهو

 ةَمَلا ,و و و ٥ ه

 ٍومفاوم موهفم 3

 ةملاح موُهفَم -

 سح هنع توكسلا غحُح قاو امَوُهَو ،ُئوظنَملاَوُه ةقفاوملا موُهْفَمَو

 :ناَعوََوُهَو 6هب قوملا

 .باطخلا ىَوُحَف -

 َّ ٥

 .ب اطخلا "مخل -

 ٥٢٣. ص ردصملا سفن )(

  

  



  

 َةاَوُمَل ١ ع وهفَم هم ةل اڵَدَو

 ِتوُكشَنْلا ُمَكُح قلاخ

 باطجلا

1 ٨
 

 ٥ ۔ هس

 هيعونب ه ةقف

 .ةَعَللا 4 نم ةًّجُح وهو

 س
 4 س ٥ ۔ و ل ,2 ٥

 :يه > ةعبس هع اون او

 ةد داَعل و و :2

 اعلا موُهْفَم .

 دَدَعْلا ُموُهْفَمَو

 طرقلا موُهْفَمَو .

 رضحلا موُهْفَمَو

 فضقلا موُهْفَمَو

 ءاَْتِتْسالا ُموُهْفَمَو .

 و و ؟ ۔ امأو كةَيِعظَق

 امم َوُهَت ةق اًّخْئْلا موهفَم

ليلد ِهيلَع ىقليو هب قوطنملا مح هنَع



 هسست[_يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا )مس ١٠٨

 : تل او ز ل | ؟

 كلدل ةَعوُصْوَمْلا ة ةغيصلاب ب مهفيو اَعَذلا هجو رْيَع ع لعف بلط َوُه هه وملا

 .ةنيرقلا م ِهيَلَع هَْلَع لد امبو 6(ڵلعفا) وت

 .هربَع ل هنع ةنيرق فرضت ملام بوُجوللَوُمو

 .لَجَو َرَع هللا ىلإ هجوم زع نكلو لغف نع فك بلط ومو غلا امأ
 .غن ال ءاعد َوُهَق هللا لإ هجوت اد

 ةّيزاَعَو 4 ةَّيِقيِقَح يه تلا هل ةعوضْوَمْلا ميس ا نم نغَتلا فرعيو

 .ةل ةعوضْؤَم ةَعيَصلا هذمم َنأل ؛(ڵلعفت ال) ةغيص يه ةيقتلا
 .يراجم يبه امهاَدَع امو ة ح -١,

 ف هالي او َكِلَد رْيَع ة ةَداَرإ إ ىلإ ١ ةيرق هفرصت ل ام ُميِرْحَتل ا غَتل مكحو

 هنع يِجنَملا داسقب لوقي مُهْضْعَبَت ؟هنع جهنملا داسف ىلع لذَي له :وه هيف

 .كلذب لوقي ال مُهْصْعَبَ

 يف هنع تهْنَمْلا داسف ىرَيَق "تالماعملاو ِتاةابيلا نيب رقي مُهْصْعَبَو

 ِتالماَعُملا يف سيلو تادابعلا

 ا ِ

 .بياَتُملاَوُهَريِخ لا لوقلا ن :ييار ق

  



 ئهففلا انبلا    

 : ُدَيَقُمْ او قلظُمل | ٣-

 .هيذج يف عئام ىلع لد ام وه ئلملا

 .عيضأ عضو بسي ؤأ فضي عومشلا كلد نع جررَح ام َوهَق ديقملا امأ

 :رَوَص تز اَمْهَلَ

<( 

 .اًيكْحَو اَبَبَس اَمْهْفاَلِتلا .؟

 .ائكح اَمُهُداَحتاَو اًبَبَس امهفالتخا ٣.

 .امكح اَمْهْفاَلِتخاَو ابَبَس اَمْهَقاَقتا ٤.

: 

.فالخ الب ديقملا قَع قلطملا لمي ال :ةيناتلا ةروصلا يفو



 ضاب ذ : ١
 ٢7

 سس يض بإلا بهدملا ىلإ لخدملا تحص

 لع ىلما لمحي :َليِق ف فالتخا َكاَنه :ةعبارلاو ةَتلاَملا نُيَتَروُصلا فو

 ,لتشي ال:قييو نع للا يضر ةكرب نا تح يأ مملا لتو تقل
 .هنع هللاا يضر بوبخم نب دمحم مامإلا لوق وهو



  

 :ُصاحلاَو ماعلا -؛

 .رضَح ريع نم ةدحاو ًةَعْفَد هلَواَتَتَي ام عيمج قَع لادلا عمللا َوُه ُاَعْ

 ءاًدِعاَصَت ةئالَئلا نم ِهيَلَع قدصي اَم لقأ قَع ة ُةَيِعظَق هتلالدو

 .اته صيصختلا لامتحال ةتلَط
 ةز = 7

-. 

 هد دارفأ نم ٠ م درف ة لك

 نئَتَيط ح 2

 يتم نئَتَيِطْرَشلاو نيَتَيِماَهفتْسالا امَو نَم :يهو كاهب فرغي ةَديِدَع عَيِص لو

 ؛ةرِكَتلاو هلإ ثقيضأ امل يأو ءاَمْهَمَو "ىقَمَو هثْيَحَو ،نتأَو «لُكَو غيم
 فرعلا غنجلاو

 ةلال لل عوصوملا مألا و وهو دارفأ ضغب د قَع ًءاَعلا رصق َوُهَق صحلا امأو

 .دارفألا م عيمج قرغتسي ال امك دارفأل ا َنِم دَدَع ىقَع لذي لدت د الو دحاَو درق لع

4 

 صاخلا ظفللا هب َرَو يذلا هلولذَم قَع هيعطق هلاو

 اعلا لع يضقي همل ؛ ؛صاَحْلِل مضا ناك ُصاحلاَو او ٌماَعْ ا صَراَعَت اذإو

.رخآلا ىلع اًمَدَقَتُ ةُم اَمُْهُدَحَأ ناك ؤأ ،نيَتِماَرَُم اتاك ءاَوَس



 س يض ابإلا بهذملا ىلإ لخدملا يسع ( ١١٦١[ )سس

 ال ظفللا موُمُعب ةربعلا َنَق كاًصاَح ببسلاو اماع فللا ناك ال امأ

 .بَبَّسلا ِصوُصخي

 .آ مَهْنُمْلا ت تا 2 غ لاو ا مملا تا ۔ ك ۔ 41 و ههْئاَوَدأ ص ه ت و

 داحآ ر تمي هصيصخت زوجيو هةَلالَدلا مَعَوَهَق ءننَمْلاَعوظَق ناك نإو ماعل
 .علَج ںیابب أ

 لَدَبَو كُهَياَعْلاَو هَقَصلاَو ظرَقلاَو ءاتفتسالا :يه ُهَلِصَتُملا تاَصَصَحنْلاَق
 .ضغبلا

َّ 
 ع

 .ةَّيِظْفَل رْيَعَو ُةَيِظْمَل :يق ةَلِصَقْنُملا تاَصَضَحْنْلا امأو

: 

2
 

 ذاو سلا ةيظفللا رع

 لع ًماَعْلا فظَعَو ©باطلا ىَوُحَتَو سايقلا ةتسلا باتكلا :ُةَيِظْفَللاَو

 .اهضعب ف ف الخ لع رِئاَمّضل ١ غوُجُرَو ٤ :شسكقل ١ و 1 صاخلا

 اَمُْهُدَحَأ فرغي ال داكي يوق دبار اهتيب صاخلاو ماعلا ق مومعلا نعو

 .رخآلاب هتقالعب الإ



  

 عبمج ةنع زئاَج وهو رحآ ز مضخ هتوبث دغب عزَش مشحُح فر ومو
 ءاَوَس ،ناَيِع رملا ىنغَتلاَو ر رمألا هلحمو ،اَلْفتَو الْفَع ةيمالسإلا بادتنا

 س ٥ ٥

 رب ١ ةغيصب ادرو و َ ) لعفت ال ( و ) لحف ١ ( نْيَتَقوُرْعَمْ ١ اَمهِتَعيىِصب ادَرَو

 جنك ب باتكل ايف مق ةاَو عستل اَو ءا دك ْنَع ْمَُكثْيَهَتَو ادَب , مُكئَمأك

 ةمأ ُضْعَبرَكْنأ ذقَو "محلا وذ ةوالتلا خو كاعَم ةوالتلا ملا

 .(٢وغسحلا ن نود ةوالتلا مت َحشَذ َناَمُع

 ُهَحَْملاو ُعْيَملا) لوقلاب محلا نود ةوالتلا جشت نم الاقم برضي امو

 :ةَيلاَملا تارابتغالل جيجض ريع َوَهَق (ةَتَبْلا امهوُمجزاَق اَيَتَر ادإ

 .ةَعاَلَبَو ةَحاَصَق نآرقلا مظَت عم م ُمجَسْنَي ال رمبعَتلا -

 ُبَساتَتَي ال َوُهَو ءاَمهميرُكَتب روشُم ننيِناَرلل ةَحْيَملاَو جيملا رييغتلا -

 .اَعوُضْوَمَو اق

 .ارفثو بتك ةقورْغعَم ثّيِقَب اَم ةوالتلا ةَحوُسْنَم ةيآ ثتاكؤآ -

- 

 .ةتسلا يف ٹ كلدك م عِقاَو َوُه نآرُمْلا ف عِقاَو حتلا ا َثأ امك

 .يخامشلا ردبلا نع القن 0٥٤٨. ص ١ جح سمشلا ةعلط (



 سإ يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا ستصع ١١٤

 .نآزْلاي ةتسلا عسل -

 .ةروهشملا ةضيفتسملا وأ ةرتاوتملا ةتسلاب نآرقلا عشت -

٠ 

 ١ )مر
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 آ

 أاب ّياَحَلا ءةَتُسلا عن -

 آل ّ ٥ -_-

 .َىِداَح اب ةنس ف رتاَوَتُمْلا خسن زوجي م

 .نآرقلا ج ف عسوتلا ُمَدَع يغبن هنأ ىرأو

ُ 
 ء

 اَهنَع ليق يتلا تايآلا ضغب أ م َلَد يف اوت َءاَهقْْلا نأ يبأر يف

 قييظت نمي - اهنم زيثكلا نكي مل ىنإ - ماكحألا ُهَح ةَحوُسنَم اَهَتَأ

 .اًِتاَيَح اعقاو اهماكحأ
 ه ۔ ه

ُ ٠ 

ه
 

_
۔
 _

 
` 

- 
 س

 تلا ٍةاَقَو َدعَب ةتسلا ف الو ِن آوُمْلا ف كسن د ال هت أ َمهْفُي فب نأ يبن هأ لع

 .ََلَسَ هَلَع 4 هللاا لص

  



  

ِ 
 :يه ،ناكزأ ٍةَعَبرَأ قَع ُةَيِحزَملا ماكحلا زوذت -. أ ةَعب

. -. _ 

 .مح احلا -

 .هيف هيف موكخَتْل ١

 .هيَلَع موكحملا -

 ١- ح ا :

 اًعضَو ؤأ ارميخت وأ ءاصقا َنيِفَتكُمْلا لعفي قّدَعَتُمْلا هللا باطخ تأ وُمَو

 :اَمُه ِنْبَمسِق لع َوُهَو

 .َعفيِلكَتلا ُباظلا

عضولا باطخلا -



 تس[_يضابجلا بهذملا ىلإ لخدملا )س اتتلے
 ىتف ام َوُهَو ،رييخَتلاَو باجيإلا ىلع زودَي يدل وم زيلكَتلا باطحلا

 هع كلاو لعف َنيِت عب هرييخت ريي و .لعف ْنَع ُهَيهَت ؛ هف ا

 وأ ةل ارش ؤأ محلي اببَس ناك اموُه نيضولا باطحلا ام

 :ه ماسقا ةَسْمَع ةرح ةَسْمَم لإ فيلك ةلا ملا مقن ُهِسَقْنَيَو

 هكرت لَع ُبَماَعْيَو هلعف قَع بات يذلا وُهَو كبوُجلا -

 .هني اًعِناَم ؤ

 هكزت ىقَع ُبقاَعُي الو 6هِلغف ىلع ْباقُي ييلاَوَُو بذلا -

 هكزت لع ْباَتيَو ءهِلْعِف لَع ُبقاَعُي يذلا وهو ميرختلا -

 .ُباَقِع هلعف يف سيلو ُباَوَت هكزت يف يدلا َوُهَو هورُكَمْلا -

 امل ؛ةَيِصْعَم ةراتو ةعاط ةرات نوُكَيَق كةيَتلا ل م عجر د يذلا و وُهَو حابملا -

 .اًمِداَسَقَو ةينلا حالص ني هْنَلَع ضرعي

 عضولا مكلا نا اَبمگ ةّيع ة ةَّيِع شلا ماكحالا رئاود وأ جاتمل اًةَرِئاَد نا ىلع

 :يه ةرح ماسقأ ل

 بّنلا دوجو نم ْمَرْلَيَق "ببسلا قَع ةَماَلَع غرامئلا هَلَعَج اَمَوُهَو ببسلا -
 و و ۔ س م س ّ 2 .؟ و

 .ُهُمَدَع همدَع نمو 6بّبَسُملا دوجو



  

 .مكحلا ذوُجَو هَْلَع فّقَوَعَي يذلا وهو كرتلا -

 .هئاقيناب مهنيو يملا هيلع موُقَي ام نكرلاو هفئيكولا -
 .اًّصْنأ ةمالعلا ُلَمشَت يهو .مك ا يف هِسفتي رََوُمْلا فصولا يو ةلعلا - ]

 دوجو لَعَت لإ رظت رْيَع نم مكحلا نع فشاكلا فضوأا يهو همالعلا -
ً 

 و و ۔

 .بوجرر

 ٠ ۔ ع م

 :وه عضولاو َغيِلْكَتل ةلا :نيمكح > قرفلا نا ىلع

 غن نع امك الغ فلكملا نم لمعلا ةيولم ةذوزؤَم عنيلكَتلا عضخا -
 فيلكت ال ذإ فلكملا رودقَم يف يتاي َوُهَو فكو لغف نيب ارميخت ؤ

٠
.
م
_
=

 

٠١
 

 ه ٥ ۔۔ش ِ 2ِ :2 ر و ٥ ۔ و ٥ ۔ ۔٥ ر
 .رو دقمو رو دمم نيب الإ رييخ او رو دقمب

 ههيورذتلاظزم هنزكزأ هيبَسُمل اببس هيزك نايب هوم :يوضلا مضلا -
 و و /ه

 نوكي ذقَو "فلكملا رودقم يف نوكي ذَقَو ءام ميحُح ننم اعنام هنؤمكؤأ

.هروُدْقَم يف سل



 رسعإ_ يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا سع ١١٨[ سسم

 :حال |-

 اهيغف ىع ُباَتي ينا ةيرملا ماكخألا فلكملا ىلع فأ يذلا وو
 .اهكرت ىلع بقاعيو

 َنأو .نينكملا لاعفأب ىفذَعتْمْلا هثل باطخ زقأَوُه محلا نأَرَرَقَت هأ امبو
 لي نييبتل ئكلا لوأو لبلا لمرأ هنأو ماكحألا زدضم وه لاعت لل

 [٧٥:ماَعْنَ ١ هخ ةيمتنازح رمي يحلا سني تيالر مكحلا نر :ماكحلا

 عرشلا ماخلا

٥ 
١ 

 ةّيمِكاَي َنيِلِئاَقْلاَو عزقلا ةيكاب نيلئاقلا نب فالجحلا مدتحا دَقَو

 .لُقَعْلا
4 

 صس ٥

 صَتلا مهف ظاتَمَق ؛مَهْفَي َلفَعْلاَو مكخي (ّصَتلا) عرتلا نأ :يبأر يف
 .لمعلاو عزلا

 .عزلا دوزؤ مدع ةنيك كدودخ اطي ىف لفقلل حلا يتأتو
 .لقعل مح الق عزلا دوزؤ

 هقفلا لوصأ بثك ي دروت اَهَتأَرْيَع مالكلا ملِع ثحابم ني ُةَيِضَقْلا هذهو

[ 

 ًدْنِع ام

 .نيفلكملا لاعفأ يف لاعت هللا ماكحأ رقأ جيضؤتل



  

 :عاونأ ةتالت ىلع وُهَو عرامملا باطخ هب ىلعي امه

 .ِتاَداَبعلاَو ِتاداقتغالاك ،ظَقَق ّلَجَو رع لي قَح هيف ام -

 .اَهَْلَع ءادتغالا مدَع مدع ََو ْمهلاَوُمَ ةَمرُخُك ظَقَق دابِعْلِل ى ح هيف 7

 ُ و ۔ 5

 لع ةعقوملا دودخلا يف كلد لَمَمَتَيَو كدابعو هني كرشم ًقَح هيف ام -

 َنم ت ِتاَياَتلا ف ِصاَصَقْلاَو 6©ِفْذَقْلا دَحك رْيَعْلل ة َدِذَؤُمْلا لاَعفَأْلا ب باَحضا

 .ةتملا

 هْيَلَع موكحملا ٤

 هندب ي هيوف لامك ثْيَح نم فيكتلا ةقِص هيف ثدحو يلا فلكُملاوُه

 هيلهألا فيلكتلا ةقفص نع عَرَمَتتَو ،ِةَيِلهَلاب اهنَع ُرَبَعُمْلا هو ،هِلْفَعَو

 ادلاو يوجلا اَهْيَعوَنِب

` 
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 .باطخلا مل الحم نوكيل دنعلا ةَيحاَلَص نع ةرابع بوجولا يلهأ

.ةدابعلا ءادأل دبعلا ةيحالص نع ةرابع يهت ءادألا ةيلهأ امأ



 رس يض ابإلا بهذملا ىلإ لخدملا تت .١٢١ ١

 نم 'هةَيِواَمَس اهنم ضراوعلا هذ ةيلهلا هذه رتغت ضراوع كلانه

 .نوجلا :يه ةَيواَمَسلا شراوَعْلاَو .ناسنإلا نم يأ ةبستكم اهنيو يللا

 .ثؤمْلاَو {شاقتلاو «ضْيحلاو موتلا هنسلاو هلاو رقصلاو هتعن
 .لزهلاو ُأصخلاو «زجلا :يعت ةبَستكنلا ضراوعلا امأ .ءاملاو «ضَرَمْلاَو

 .هاركولاو ركسلاو رفسلاو هَقَسلاو
 2 م . 8ِ ٥ ۔إ 8 س ٥ غ 7 : 1 ِ :2

 .لوصألا بثك يف ةَحوُرشَمَو ةروُكذَم يهو همكح هل دحاو لكو

 .لولحلاو ميسجتلا نم ارارف ءلضفأ ناكل ةينابرلاب اهنع ربع ولف 6لوصألا بتك يف ءاج اذكه (')

  

  



  

 :هقفلا دعاوق :اكبار

 :يه ںیضَح ًدِعاَوق ة لَع ةقفلا َنوُمَدْقألا تب

4 

 ًّكَئَو ةراقلاب َنَقَيت نم 6كلَد نيمو {ةلغِم نيِقَي الإ هنيزي ال َنيَِيلا َنأ :لو لا

 .ةَراَهظلاب ذخأت ثدحلا ف

 .فولْثَمْلا ناَمَصَو ٬بوضغتْلا در هنمو ،لاَرُي رَرَضلا :ةيناتلا

 قلا ظفلا عنجلاو رضقلا زاوج اهنمو يسيكلا بيلج هقمسلا:ةا
 .هزتكأو ضيحلا لقأ اهنمو كهَمَكححم ةداعلا :ة ةعيارلا

 ةراَهلا يف ٍةّيَتلا بوجو اَهنِمَو ءاهدِصاَقَمي ر وُمَلا :ةنسيالا

 اَهْيَلَع ىبنا تلا ماكحأو دِعاوَقَو ةلدأ هقفلا لوصأ نم نم هاَتْرَرَح امم اَدَه

 .بمهذَمْلا لإ لخادملا د دحأك 6)ةرَصَتخش امهاتزَرَح ،يِضاَبإلا هفلا

 نيدلا رون خيشلل (سمشلا ةعلط) باتك ىلإ عوجرلا هيلعف ملعلا اذه نم ديزملا دارأ نمو (')

 .يبايسلا ليمج نب نافلخ خيشلل (لوصألا لوصف) باتكو ںيلاسلا

 



 سس يضابإلا بهذملا ىلإ "_ ١٢٢



  

 :تاراهملا ًالؤأ

 ل ًاَسَو هيَلَع لل ألا ص هيبت ةس نمو لَجَو َوَع هللا باتك نم ًضْرَق ةَس ةَساَجَتلا نم ةراهملا

 .نيملسملا عامجإو

 7 جير و رات ؤ ديعص ؤ ءام ئ نم رَهطُم ريما ثَدَح < . و ثَبَح ةلا 7 ا

 .ثدحلا غاقيزا وأ ںيجَتلا لاَوَر كلد ّقَقَحَتَيَو رئ

 ميليو راجنلا ةَازيَو ءاَجْنتسالايَو لاَسِيغالايو ءوضلاب ىمحت

 ىتْغَمَو ةراهملا اهل ظرَتشُ رشي يتلا تادابهلا ادأ اهب فِصَتُمْلل بجوت ةَيمكُح ةقِص نهر

 .فتُملا م مسلا ىلع اقب مكنع ة

 ةّيوتْعَمْلا نع رتعي امك ىتْعَمْلا ةَلوُقْعَمِب ب ةمسلا نع رتَحْيَو كهَيوَتْعَمَو ةيسح :ناعون شو

 ص م
- 

-



 - ابإلا بهذملا ىلإ لخدملا أت ١٦٤ ١ سس

 ۔ے ؟ و َرَعْشُي يتل تاَداَبِعْلا ءادا ." نم عناَم ضيحلاو ة ةبانجلا ِنَدَجْلاب ب مئاق عم َوُه ثدحلاو

 .ةَراَهَصلا

 .سَجَتلاَوُه تبلا
 امأ ىغلا لوقعم زع هنل هه لإ جاتن هنر نوتفم ةسامتوه ثدحلا
 لوقعم ومو ءةَساَجتلا نمَع ةلازإ هيف ينحت لت {ةَين ىلإ هئكارإ جباتخت الو هسح ةسام
 .قل

 وهف 9 < فثك .

 :يه عضاوَم ةتالت نم ٍةَساَجَتلا ةلازإ ُبحاَوَو

 .ناب لا نم -

 . رسيپالتل ا َنِم -

 .عاقيا نم -

 :اهنم عاونأ ُةَساَجتلاو

 رقلا قَرَذَو .مئاهبلا لاوبَأَو حوفسملا ملاو ظئاقلاو مايَجَتتَو ةَساَجت ادمأ َوُهَو 6لؤَل

 ءامدلاو "يذَوْلاَو يذَمْلاَو موَمْلا ؛لُجَتلا نم ةتالتلا هايملاو ريرنخلا مخَو هلَتَْملاَو :نألا

 عاونأ كاتْهَو ِاتإلا يف بلكلا غولؤو ةَصاَحسالاَو ساقنلاو ضيحلا ؛ةأرَمْلا نم ةتالتلا
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 ءاملاب ثحلا ةَساَجتَو ثدحلا ةاجت لوزَتَو ءاهناطف نم ْبَلظُت ِتاَساَجَتلا نم ىرخأ

 .ُرَهطُمْلا رهاملا َوُهَو ،قلطْلا

 ح ٥ و

 .هرقي رهظملا هيفت يف زيامتلا َوُه ذإ ءقلظُمْلا ءاملاب الإ لوؤت ال ثدحلا سانو

 م

 .وزغلاو راَجْمَكلا ايك هيفت يف رانلا ءاملاب ،هي لوؤت تحلا سامت انأ

 .ِناَملايَو جيلايو يشملا شزألا زهت

 .ءظوْلاب لاَعَتلا رهظت

 .غاتةلاي ةيملا دلج رهظيو

 .ةَماَجَتلا نيع لاو ةراهملا ِتوُبَو ةَساَجتلا لاو ظف هأ
 :ةَباَتَلا نم ْلْسْفْلا :لا

 [6:ةدئاَمْلا] ه اودَهَاَت ابنج مَتنُكنإَو ف :لاعتشا لوقل ُضزَت وم

 ًمُث ينا نيديلا لْسعَق "ںيَجَتلا عضؤَم ريهظت مق ،نيَدَيْلا لمي ادبي نأ :هق
 آ غ ٥ ۔۔ ح ؟ ۔و ح < ؟ _ ٥ ے . ۔۔ ! ٠٥ 2

 ىلإ هس ار نم هدسج ىلع ُءاَملا َتَصُي مت { ق اشسنتسال اف ءةَصَمضَنلا
 م ےس . -

ّ 

 ٥ ۔ ۔ < ؟ ا

 .هيَمَدَق صمح

.ةالصلا ءوضْوك ءوضولا هل بَحَتسْيَ



 هسسمإ_يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا ع ١٢٦) لس

 :ٍتّيَمْلا لسغ :اعبار

 .ءايحألا لع ّقوَمْلا ٌقَح َوُهَو ٬ةَياَقك ضرق هئفَدَو ةئيفكَتَو ِتتَمْلا ُلُسُغ

4 

 نم هقن ةقرخ يف َُدَي لي ت ءِتََمْلا ديو هدي لقي لَسَقمْلا موي نأ :لشفلا هقصو 2
 .اَهُعَلْحي ًمُت ءريَجَتلا ةلازإل .ةبكلا لإ ةَرُسلا
 هريغ ؤ ردسلا نوخظمي ظوملا ءاملا هيلَع بصي ث ءةالَصلا وضؤك هيتضؤتب موق مف و و - ى و
 نَعَأْلا تالَسَع تات عيمجلا نوكل نمَتَرَم ءاملا هيَلَع بصي مث َرَتَوَت نإ تاَققَنُمْلا نم

 تَدَح نو 6ةَبكؤلا ق ةرسلا نم ةروعلا عضوم اَبنَجَتم لقلا ىلي ىقلا نم نميلا
 ريف .نتن عف رمألا ىض الو ,رأ الق روكذملا بيترتلا ى لالخإلا نم ءيش
 ,نقذ ع نلَع

ل
ه
 

ُِ 
. 

 .ةالصلل مُمَيَتلاك بارتلاب ْمَميِي هنإف ءاملاب ُهَلْسَع َرَدَعَت ؤأ ءاملا مدع اداو

 اَهتالوَطُمَو اَهِتاطَسَوَتُم هفلا بتك لإ غيل ءايشكْلا هذه يف اليصفت ديزملا دارأ نَمَو

4 
 -ه ع

 :هايملا ماكحأ



  

 هيفن يفزهاط َوُمَو .قلطملا املا ىَمَسَيَو رهظملا زيامتلا ُاَملا :لوأل
 ىدب رتب س ارش ش ۔ : حنرلألَسَتأ لاومو : َلاَعَت هنلا لوقل هرْيَعِل = و

 [48:ناقرُفْلا] (ل اوه آم امسلا ن مانأو ديمح
.4 [ 1 ٥ 

 رخبلا ُءاَمَو راهنألاو جالفالا نوُيُعْلا ُءاَمَو ثَْعْل هلا ماَم 4 وهو

 ")هؤام زوهنتلا وُهَو" :َمَلَسَ هْيَلَع نلا قَص وتلا لق

 - . م

 هيَلَع لظيو 6قوُعلاَو راَجمَكْلا امم وُهَو كرَهظُمْلا رْبَع زهاّلا املا :يناملا

 .سجنلا ليزي هنكل هتدحلا عَقرَي الَوُهَو «فاَصُمْلا ءاملا

 زب ‘سَحتلا ليزي الو ثدحلا ُعَقرَي ال ست َوُمَو عستلا املا :يلاتلا

 .ءاَيْشَْلل جت سَجَتُم وه

 يلقلا هنمو ييكلا ةني ُاتلاو
 وأ ائغطؤأءائوَلَرَمََتَي ىتح سجني ال ةَساَجَتلا هيف ثَعَتَو ادل ريثكلا

 .")ةير وأ همعط ؤأ تول َرَمَع ام الإ هجتت ال وه اَمْلا" ثَدَحْلِ .امير

 :اوس هيي ةَماَجتلا عوقوب سجني هق نيتملا نو اَم َوُمَو ليلقلا امأو
 :"قبح ليتخي مل نملف رذق ءاملا ناك ادل" :ثيدحل هُهرمَت مل مأ ةنَرَمَع

 ١٥٨. مقر ثيدحلا بيبح نب عيبرلا هاور )(



 تسإ يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا تس ١٢٨

 ُمُمَيَتلاَو وضلا

 :ءوضولا :ًالَو ا

2 

 اوثَماء كيذآ اهيأي :لاعتوا لوقل لَجَو عللا باتك نم ضرق َوُمَو
 اوحسمآو قفارملا لإ مكَيدتأو مكمكوججَؤ اوثيغام ةوصلا لي رّسَم ادإ

 ]6: ةئاَمْلا] 4 نيب نتعكل نتبعكلاَلإ مكج او مكسور

 :ه ةمع ةس ًةَسْمَح ةئاكزأو

٠ 
 ء

 .ياولا و حُسَمَو » .نْيَلْجَرلاَو .نيديلاو هجرلا 17 تلا

 :يهو ،ُنَتُس هيفو

 بيترتو ‘ةَيحَللا ليِلْحتَو .نيدأ احشَمَو "ئاَمنِتُسالاَو ةَصَمضَمْلا

 .اًحُسَمَو السع ُالاوُملاَو ءءاَصغَلا

 ح

 ةنس رو }ةَصيرَقْلا ة ةالصل ض ر ق ش َوُه لامجإلا ثْيَح نمق ) ًايِصْفَتَو لامجإ هيف هيهو

 اولصيل نتشسلاَو يئارقلا هيق ليصفتلا ثنح نمو هنسلا ةالصل
 .نسلا ت تاولص و ة 7 ةضيرقلا

 ١٥٩, مقر ثيدحلا بيبح نب عيبرلا هاور (')



  

 ةبيغلاو بذكلاو ربدلا نم ؤُأ لْبقلا نم جراخلا :اهنم ضِقاَوَت ءوضولل

 يعاَجطضالا ُموتلاَو ةَرْوَعْلا ُسََو ءةَساَجَتلا غوقؤَو ُمَدلاَو ى ةميمنلاو

 حأ اع وآرَقَس َدَس لَعوَأ ةيكز رع مئنكنإ و :لاق ثْيَح تنلا باتك نم رز

 ٠ م ًّ ر :2 م

 اوُحَسماَم ابيط اًديمَص اوُمَمَيََق آم اودجت متك ءاسنلا ُمَتسَمَل وآ لبآتلا نم

 [6:ةدئاملا] هك هنت ة مكيديأو ٣

 ظَرَقشْنَو ،نْيَقُسلا لإ ن ! نيدلل ديلل ةَبْرَصَو هجولل ُةَبْرَص هنم برضي نأ 7

 .ةالصلا تفو لوخدو ءاملا ُبَلظَو هيتلا هل

 ةالصلا

 :نهو ثتاَبوُتكَمْلا تاَوَلَصلا :الوأ

 .سُمَملا ِتَلاَر اَدِإ اَهَقَوَو .ىلوألا ىنمشق رهظلا ةاَلَص ١.

 .رهظلا ةالص تفو رخآ نَع اليلق للملا دا ادإ اَهُتْفَوَو رضلا الص .؟

.اهلك سمشلا باع ادإ اَهَعْقَوَو "برغملا ةالَص .



 سإ يضابإ ا بهذملا ىلإ لخدملا تتتتمم { ١٣( . )ته

 و

 فصتنم اه قو ر َحآَو تخألا قَقَّمللا باّيمغ َدَعَب +:7 وَو اعلا ءاَلَص ٤.

 .ليللا

 اهرخآو ،قِداَصلا ُهُجَقْلا َوُه و يناملا رْجَقْل غول اَهُتْفَوَو رْجَقْلا الص .ه

 .ريشملا نم نرق عولط

 ةالص ردب نم اَهْتقَوَو ة ةدكو 7 :َليِقَو ةبجاو :ليِق رولا اَلَص ٦.

 .رْجَقْلا عولظ لإ ءامِْلا

 :اهيف ةالصلا نع نهْنَملا تاقوألا :اا
 .م ےم س

 ىقَح يملا نم نزت عولط ثفَ :اهيف هالصلا مرحت ىتلا تاقلا .ا

 ليَتكَي ىقَح يملا نم ِنزَق بورغ تفَرَو ءاَهُعوُلُط ليت

 .اَهوُرُغ

 عولظ ىت قَح جُبصلا ة ةالص دب ءاَهيِف ةالصلا ر رصت يتلا تاَقَوَألا .؟

 هبَبَسل الي سسقلا برغت ىقَح رضلا ةالص دعبو 6بَتَسل الإ ريقلا

 .ءاتشلا يف لإ ءاَمَسلا طسو يف ريسلا فوُتؤَو



  

 الاو ةالَصللَو تقولل وُهَت ةالصلا تفو لوحي مالعإ ناكلا

 .ظَقَق ةالصلل

 .بيوثَتلاَو غعيِحْرَتلا ناكلا ىف هَرُكتَو

 ف اَلاَسِش ث ائيمي ُتاَقِتْلالاَو ة ةَماَقإلاَو ناَدَكْلا يف ة ةَلْبقْلا لابقتسا ُبَحَتسئَ

 سيلو ؤالامش جالقلا لَع َيعَو ائيِمَي ةالصلا ع ع :لوقلا ةني ناذألا

 .لاَمغَألا ُساَسأ يهو هيتلا .ا

 .مُمَيَلاَو ِءوُضْولاك كر راَهَلَتلا .؟

 امم ةزملا سج ىمعو ،لُجَرلا ةَرْوَع رعشي يلا زتاَّسلا زاملا شتللا ٢.

نمتلا يؤق قو ينقكلاو نيلات



 -- انل

 ةَرَبفَملاَو ةَرَرْجَمْلاَو ةَرَبْقَمْلاَو ٍةَرَحْنَمْلاو ٍةَلَبْزَمْلا ُبنَجتَو رانلا ةعقبلا ٤.

 .قيرلا طَََو ماجحلا عضومو

 وه نمل اَهنْيَع ةبعكلا لابقتساك كةَبْغعكْلا لابفسا َوُهَو ةللا لابفَسا .ه

 نكل ةكَم لابقتساو ةمكَم يفوُه نمل دجشتلا لابقتساو ةيجشلا يف

 .ةَيِضزألا ةركلا يفومه

 :ةالصلا ناكرأ :اًسِماَح

 لوحألا ةَباَوَب يهو ةالصلا يف مظعألا نكلا يهو مارحإلا ةريبكت ١.

 امَنْبَق ةكرح لكو ءاهرْيَع يف ُدَجوُي ال اَم ديدشتلا نم اَهيِفَو الصلا لإ

 .ةرئاَج رع اَهَدعَبَو ةرِئاَج و ٥

 ماَيِقلا .؟

 .زْهَجَق ارهَج نإو ٌرَسَق اًرِس نإ ةَلَمْسَبْلا عَم ةمتاقلا ءارق يهو ت اقلا ٣.

 برضلا ةالَصَو كرتلا ةالص يف اري اَمَدُحَو ةجتاقلا ةءارق نوكتو

 الص نم ننتَيَِْلا ننَتَعكَرلاَو برتلا ةالص ني ةريخلا ةعكرلا
 .ءاَسِعْلا

- - 

  



  

 :الص نم نييلوألا ِنْيَتَعكَرلا يف نآزشْلا نمم َرَسَيَت ام اَهَعَم ارف أرقو رو
 :الص يَعكر يفو ءاملا ةالص نم نيلوألا نيَتَعكَرلا يفو هبرتلا

 .رجفلا
4 

 ءانجنالاَوُهَو .جبدَقلا ةَبَتاَجع م َعَم نيتبكرلا ىقَع ُءاَتينالاوُهَو .عوكلا .!

 .يدملا

 .ضزَألا قَع ةهجلا م غعضَو َوُهَو كُذوُجُسلا .

 .تاَتحَهلل ل ؤأ دملل م ٍدهَمَلل ذوعا ٦.

 هيَلَع كنل ل ١ كنلا ص يتل ١ لوقل ٥ ةالصل ١ َ نم حوزن ١ نوكي هيو ُعيِلْسَتلا ٧.

 .(١)"د ل ٥ ا \ر آ ل :7 ريبكت ا ةالصلا مي رحت" رت" :ملس

 :ةالصلا َنَتُس

 تَحَتشاَو هََلَسَو ه هيَلَع هنلا ٌقَص دمحم اتّيبت هيجوت َوُه هَتُسلاَو هيجوتلا .

 ةيجوتلاو ؛ُماَلَسلاَو الصلا ِهيَلَع ميهارب اتيب أ ةيجؤت هَعَم نوكي نأ

 كُدَج لاَعَتَو ‘كُمسا كرابت كدُمََو :و مهللا َكَتاَحْبُس :َوُه ه يدحل

 َرظَق يلل يمجَو ثهَج : ُتْهَجَو قِإ :ر وه يهانلا ُهيجوَتلاَو .كريغ ع هلإ إ الو

 )٢٢٣(. مقر ثيدحلا "عيبرلا هاور (')



 تسس[_يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا لسع ١٢٤ سس

 اَمِدَحأ ميدقت زوجيو ،َنيِكرشُملا نم انأ اممو اًمينَح زألاو ِتاَواَمَسلا

 .نذألا اَهَعَمسَت نأ رْيَع نم اهب ِناَسَئلا كيرخت اَهْنَقِو :داتسالا .؟

 .دوُجُسللَو عوكلل :ريبكتلا ٣.

 نأ (لاوخَكْلا طسوأ ىع ٍتاَرَم تالت) دوُجُسلاَو عوكلا يف حيبستلا ٤.

 .ميظقلا تَر َناَحْبُس :عوكرلا يف لوقت

 ُتاَييَملاَو تاَوَلَصلاَو هني تاكراملا تايحتلا" يهو :تايحتلا ءارق ٥.

 هنلا دابع لَعَو اَتْيَلَع مالسلا ةثاكرَبَوهللا ةَمحَرَو تلا قَع مالسلا
 ادمحم َنأ دهشأو ةل كيرق ال دخو دشلا الإ هلإ ال نأ دهشأ نيلاضلا رم ے۔و < 7

 ."هلوو ُُدْبَ

 :ةالصلا ُتاَبَحَتْسُم :اًعباَس

 ةءارق ةعَبَو ءةحجتاقلا ةءارق يف عوشلا لبق ءةقيِفَح ٍتاتكَس تالت ١.

 .ةيرهجلا ِتاَوَلَصلا يف عوكلا لب تايآلا ةءارق َدْعَبَو ،ةحتاَقْلا

 .ظَقَق دوجسلا عضؤمم لتلا .

 .هي لابم ريَع لكَم نيدلاو نظلا ي هَدَعاَبُملا ٢.



  

 .هيف غلابم رْبَع لكممب دوجسلا يف نيتُذألاو نيتبكرلا نيب َدَعاَبملا .4

 .دوُعمْلاَو دوجُسلاَو عوكلا يف يوتسملا لادِيغالا .ه

 .دوعلا يف نيتبكرلا قَع نيديلا عضو ٦.

 ضونلا دنع امهريِخأتَو ءدوُجُسلا دنع نيتبكرلا َلْبَق نيديلا ميدقت ١.

 دنع امهْريِخأَتَو د وجل لا دنع - ِنيَتَبك : ل ١ ُميدفَت وا شد وجُسل لا َنِم

 .ةنم ضوهنلا

 :ةالصلا ضقاون :اينات

 ةالصلا ينج نم َوُه سيل ذإ رمأ هيف ذري مل امب مالكلا -ا

 وص ه ٤0

 َوُهَو هرْيَعَو باسحلا راصختساك ايندلا رومأب لاَعتشالاَو ،اَهْنَع لفقلا -؛

 سيل هنأل ؛يداَصِتْفالاَو ٍيِراَجتلا عضولل ارمت ءاتناَمَر يف رثكت يذلا
 .هتالص نم َلَقَع اَم الإ نانس

 .ًدَمَعَتُمْلا ءاثلا ٣-

 .التم ةَتُس ىلإ زق ني اهيف ةيتا ليوخت -؛

٥ | عفنل .



 .ذيازلازهجلا ٦

 .َديِدَملا ةَتَتاَحُمْلا ٧

 .تفتلا رييغت لإ يدوي يذلا ةءارقلا يف نحللا -ه

 ناَتشَكْلا اهنم زهت يتا ةماستبالاو وولو اهضفنت ُمَقهَقلا -

 .اًهَدَحَو اَهْضْنَت

 اَعفإ هتالص يف عشي نأ :قصلا َلَسَ هيَلَع للا لص يتلا ىت -.

 زأ بلعتلا ةتاقيلا اهيف تفتلي ؤأ كيلا رفت اهيف َرْمْنَي نأو بلكلا

 ."زقلا دوع اهي دعقي
٨
 

 ص ٦٠
 ١` ٩٥٦٠ ك

٣ 

 ا

 زَتسلا امأ 6ئاَيشين أ ادْمَع اهناكرأ ني نكز كرتب ةالصلا لطبت :ارِشاَع
 ناك اَدِإ ُدُسفَت 4 َرْمَع ات اَيسن اهنم ٍةَنُس ةنس كْرَعب الصلا » و ٩ الو

 .اًَدُمَع كملا

 ٤١ ٢(. ( مقر ثيدحلا ،عيبرلا هجرخا ) (

  

 



  

 .ةعامجلا ةاَلَص :َرَشَع َيِاَح

 .ةيافكلا لَع هب ةَبجاَو :ليِقَو .ناَيغَألا قَع ب ةبجاو اَهَتأ اَهْنَع َليِت

 قو همامأو مُهَماَمِإ ثوُكَي لُجَر ْمُهَمْدَقَي نأ :لاجرلل ةبسنلاب نهو

 للا باتكي هأر ا َهوَقْلا موي" فيرشلا ثيدحلا يف َءاَج يل بيترتلا

 نتنوك َنُهَنَق لاَجَرلا َعَم ةَعاَمَج ةالصلا ندرأ اَدَق :ءاَسَتلِل ةبلو

 .الُجَر ة ءارم ١ مو الو صل ١ ق ْنَكَتْلَو ة ءارم ١ نهمو ك ا زوجت

 :ةَعُمحلا ءاَلَص :رَضَع نات

 ديبعلاو َناَيبَصلاَو ءاتلا مَرْلَت الو ءاركد املاب ارح املسم مَرلَت يهو

 .امهوُذَصُي نأ ْمُهَل زوجت ْمُهَت ةا َرْمَع رجاَعْلاَو رفاسلا

 .قال هب ةب ام ظْمشَت ال اَهَتِإَق ثَميِق ميق قأ ادو ءاًدِعاَصَق الُجَر نيب ٤ داب ب ماقتو

 هب لومعملا َوُهَو ناتادأ اهل زوُجَيَو .نت ةماقإو ينْيَتَبُظُحَو ناَدأب هو
 هّيلَع ينبنت ل همأل ؛تقثَوأ ١ ِنَع اًمَدََتُم َةَتُم ل كلا ن الا : وكي ئ ن أ لع

-



 تست[_يضابإلا بهذملا ىلإ لخلا ] ١٣٨} لس
 نوكتي نأ بي يدلا يناقلا ناذألا ىلع ينتنت امنإو ءةعُلا ةالص ماكحأ
 .تقولا لوخد عم اطوُبضَم

 يقيرط نَع زا اًبِصْخَم اهب رمأي يلا ملسملا ماخلا ذوُج اه رقفو

 .صاصتخالا بَسَح ةَلؤَدلا تاَسَسَو

 َماَقَم ُهوُقَي ةَيِم ةيمالسإلا رْيَع دالبلا يف ة ةَملُسُمْلا ةعامجلا دوجو ن :يأر يف

 لا مِحالا

 تاعامجلا ةباتَمب يه ةيمالسإلا رع نادلبلا يف ةيمالشإلا زكارملا نأ قَع

 .ةَملْسُملا
ُ - 

 :رفسل ااَلَص :رَسَع َتلاَت

 رفلا)ةَيِع ) ة ةيِحعاَبَول ١ ةالصل ١ رصق يهو رفاسم ١ لع ةبج ةَبجاَو ي ا ؛ةَميزَع يهو

 (َنظصَوْلا) ةوؤحلا ةزئَي نأ كيدو ،نمَتَعكَر لإ (ةرِخلا ءاملاو رضلا

 هل ملسلا ددحي نأ يمنت هنأ ىلع (اًرْغِم وليك رَمَع قا) َلاَيْمَْلا رَواَجَتَيَ
ُ 

 .ةَدِحاَو ةَر ةَروَح اذ ,



  

 لا ويو ءارَقَس ةالصلا رُصْقَيِل تارتم وليكلا وا زات قرغي نأ

 امأ ةصخر وهو ياَمِعْلاَو برثَمْلا َنْيَت 7 دو رضَعْلاَو رهشلا يقاَلَص ن

 ؛تيرتترقل

 َ م م

 :نيديعلا ةالص :رشع عباز

 ۔ ه ۔ س ۔ ٤ ١, ۔,۔۔ 2ِ - . ى 2 ٠ < ١-- > 8۔ و

 جراخ ثتتاكاَم اذإو ةعامج لصتو اهيف ُبْحَرُم ةّياَقكلا ىلع ةنس يشر

 .ةبصخ اَمْهَدْعَت د نيَتَروُهْع نبَتَعُكَر نم نم َيهَو ءُلَصفألا َكلَدَق نادلبلا

 .زييكتلا اَهِتَبظُخ يفو اهيف نسي

 ف ٥ ه ه م 7 . - ٥

 .عبس و عسيو وأ ةَرْشَع ىتدخإ وا ةريبكت ةَرشَع ََ ح تالت اهيف ربكيف

 ةريبكت َنيث دالت ةب ةل ةلظ ١ يفو اَهيِف ريپكَتل ١ َدَع نوكي ن لا أ لضفأل ١ َنِمو

 .ةب ا يف نوكي ة الصلا َنِم ىقبي يزلا

2 

 نم غارفلا دعبو مارحإلا ةريبكت دع اَهيِف ريبكتلا نوك نأ لع

ةيناملا ةعكرلا يف ةءارقل



 تسس[_يضابإلا بهذملا ىلإ لخلا ) .١٤( سس
 ء ؤ َدَعَبَو سح مارح ١ َدعَب ه ةَرشَع ث الَتل ١ ف ىرخأ 5 ةقيرظ َكاَنُهَو

 تال ةَيناَتلا ةَعكَرلا عوكر نم عفرلا دْغَبَو «سْم ةيناتلا ةَعكَرلا

 .َنيَذَصُمْلا ىدل لابيزالا نم م ءْيَش اَهيِف ثدحي ثَحَبْس ثَحَبضَأ اهنأ رمع أ هع

 ضيرملا ءاَلَص :رََشَع سماَح

 م اعجطضُم ؤأ ادوع ز اما ةتكمأ اَمقْيك ّقَصُي نأ هيلع شيرلا

 الو 7 ءارقلا ل غطَتشَت ل ْنِإَو دوُجُسلاَو عوكؤلل ءاَميالاو ة ةالصلا ةَءاَرِق

 ناك ريبكتلا عطتشَت ْمَل نو ملس مف ،ِتارييكَت سسم ع ربك اميا
 صس ٥ و ١ً

 هْيَلَع ءيق يم الو ا اروذعم

 : اَلَص :َرَمَع ساس

 َعوكز الو ،نيِقاتلا نَع ظقَس ضغبلا هب ماق ادإ ةياقِكلا لع ُضرَق يهو

 هةَلبِقْلا هب البقتشُم قصلا َماَمأ تيملا َعَضوُي ن ا اثئمو س .او اَهيِف

 .اهيأر ارإ ََقَو ةأرما ناك اذإو يرذ ارإ ٌقَصُملا فق الُجَر ناك اق

 :يلاتلا بيتزملا قفو نوكتو

 و ٥ ح 7 ١

٠ ٠ 
- 

  



  

 .ايس ةحتافلا ءارف -

 2ِ ههين., و ّ ٍ ك

 ٠. هتغل ١ ةريبكتلا -

 لمع "

 د ۔٧ ,
 - هجثافلا . .

 7 ََ ١ 7 ١ ل -

 اع هيلا .- ۔

 .ةعيارلا ةريبكتلا -

 .َمَّلَسَو ِهْيَلَع نلا قَص تلا لع الصلا -
 - هه

 :ةَتوُئْسَمْلا ُتاَوَلَصلا :رَضَع عباس

 :ْبِتاَوَرلا -ا

 ناَتَعكَرَو "بيغملا َدْعَب ِناَتَعكَرَو ءامهَدْعَب ِناَتَعكَرَو ،رْهلظلا لبق ناتعكر هو
.رجفلا َلْبَق ناتَعُكَرَو ،ءاَمِْلا دعب



 هستصمإ_يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا يمس ١٤٢ )سس

 فص يتلا ةبتاوُم َبَسَح 6ِضْغعَب نم كوأ اهضعب بتاورلا نسلا هذَمَو

 .َلَسَو هيَلَع كنلا

 .اهي اهطاَبيزاو ءةَصورفَمْلا ِتاَوَلَصلا لع اَهيترَمل بياوَر ثَيَمُسَ

 :بتاورلا ريع -۔؟

 .يجشلا ةَيِتَو ىكلا اَلَصَو ،َناَصَمَر يف يوارتلاو ليللا مايق يهو

 لاَوَر ءاَلَصَو ءاقستسالا ءالَصَو رمقلا فوُسُحَو يملا فوسك ُالَصَو

 .يللا

 .لاوحألا بسي ىرخأ تاَوَلَص كتهو

 .َلِلْفْيلَق ءامس نَمَو رثكيلف ءامس نمم عوضوم رْيَح ةالصلا َنإَق اريخاو

 وَعةثلا اهارأ امك اًضَرَعَو اًرَهْوَجَو اًحو ةالصلا نوكت نأ ىغبني هنأ لع
 7 .ح أم < س ء ۔ءم س ١ َّ ِِ ١؟ س م رس أ م 1 . 2 ِّ

 ر او ءاشحفلا ںرع هؤلحَملا ربإ ةلحضلا متآرل . لجي

 لكل" :هلوقب َمَلَسَو هيَلَع كلا قَص هللا لوسر اَهتَيب امكو [45:توُبكنَعلا] ك " ٥ <> ء ۔إ ٥؟۔ وا 4 ۔ ل , ۔ذ١۔۔۔ة۔ذ١؛۔ےس .. ح .1

 .0“غوشلا ةالصلا ُوُمَعَو الصلا نيدلا ذوُمَعَو دومع ءْيَش " 4 7 ِ ) 2 . 8 ه۔ هد

 .عيبرلا هاور (')



  

 3 ةالصلا بات نأ موُلْغَملا َنمَو ةالصلا ماكحأ نم ُاَترَصَتلا ام اد

 َوُهذوُصفَتْل ١ اَمَتَِو يوتل ١ اتدصَق ئ نم سل هت ةل .ةيهقفلا باوب

 لأ ةرْشَع ىتنا امب نإ ليِق ةالصلاو بات ا َلِإ ظَقَق الَحذَم ٠

.ةلأسم



 هسسصتس[ يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا يس ١٤٤

 ةاكرلا

 هباتك ِتاَيآ نم ريثك ف لات للا اَهَتَرَق مالسإلا ناكرأ نم نكر اك ولا

 .هم ةركولا ةزملا اوميق اوُميِقأول :لاعت هلوقك ةالَصلاب زيزقْلا

 7 _ 7ِ '۔ ]۔,۔ آ - - .. ص م ل س ؟ <

 .ةضلاَح ةَملاَم ةَداَبِع اكلاو ةَصِلاَح ةَيِنَدَب ٍةَداَبِع ُةاَلَصلاَق

ُ 

 راَمتلاَو ُمْئاَهَمْلاَو ةَراَجَتلا عِئاَضَبَو ةيف ُةَيِقَرَوْلا د ُدوُمتلاَو ةضفلاو ُبَمَلا هو

 .بوبلاو

 :ةاكلا تمز :ينال

 لك لإ ةَبستلاي ةتسلا لامكتساب يهو ؛ة ةبرعلا ة ةيرمقلا اهروُهشي ب ُةَيرَمَقْلا

 دنع اهنم ةاكولا جارخإ َنِإَق ،بوبحلاو رامتلا ادع ةروكذلا اتشلا

 .4 ۔وداكح دوي هَفَح اوثاعو :ىلاعت هلوقل اهداَصَح

 :ريد َةَمْ او 7 ةيصنلا :ثلاتلا

 :ىلي امك يهو

  



  

 َوهَو 25٥ = هنم ةاكزلا زادقِمَو ،اًماَرج )٨٥( ني أدبي ادبي َي هباَصْنَو ،ُبََذلا ١.

 .رشعلا عب ُهنَع ربعملا

 تفو .ز؟كه = ةاكزلا زادقِمَو ءاًمارج )٥٩٥( ني أَدْبَي اَهُباَصَو هضفلا .

 اًَصَتلا لمتكي مل نا ضعب لَع اَمُهْضْعَب ةَّضفْلاَو بهلا نم ظ

٠١ 

ج

 

 ةاكزلا زاَدقِمَو هرق امارح )٨٥( نمت ني أَدْبِت ادب - ُةَيَرَول دوقنلا ٣.

ّ 
 ّ 2ِ نأ َدْعَت ّ

 ه ةضفلاو بهدلا باصيك اَهُباَصنَو ٍةَراَجتلا غئاص

 3٥. = اهيف ةاكلا رادقمو

٨ 5 " 
7 

. 

_
 

٠
 

 .اهنم ںيخع يف اَهيِف ُباَصَتلا أَدْنَيَو كلبلا -أ

.ليلا لثم هو قبلا ب



 سسمإ يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا )يسع ( ١٤٦  

 نأ اهتاكز يف ظرتشُي هنأ لع ،نيمبزأ يف اهيف ُباَصَتلا أدبي مانغلا -ج

 ف عش يتلا م َْئاَهَْلا نق اَدَه لَكَو ،ٍةَم ةم وُغظَم َرْمَع ةَمْئاَس َنوُكَت

 .ءاكز اهيف ثَسِيَل ماعطلا اهل ُمَدَقْيَو .عراَرَمْلا رئاظحلا
 ل

 ه و ٥.

 ةَرَجَوُمْلا تايالو ٍةَراَجَتلل تلعج ادإ ال اهيف ةاكز ال ةيراقعلا لوصأل

 .اهعير يف اَهْتاك

 م

١ 

 ت
\ 

 ذإ ام
_
_
۔
 ءاهدِئاَع يف اَهُتاكََ راتفينإل لَجَكلا ةليوط تاك ادإ مهسلا ٧. 

 .عئاضبلا اكو اَهْتاكََق ةَرَجاَتُمْلل ُدَع ُدَعُت يتلا هو لجألا ةَريصَ هم تداك

 :ةاكلا فراَصَم :يارلا

 تَقَدَصلا امف ةميركلا ينآرقلا ةيآلا اهب ثءاَج ينلا يهو هينات هو
 يمرلاو باقرلا يفو مول ةللا اهنع مسلا نيكسملاو ةرقش

 ه( ةيكحم شتاو دما ةكرت يتلاو وقالي فك مر ۔۔<2م
 ۔[60:ةَبْوَتلا]

 .ئزجي ًكلدَق رتكأ ؤأ دحاو فرضَم يف ثقرض ادو

 .ةيهقفلا هماكحأ فراصملا هذه نم دحاو لكلو

 .لاوحألاو يفوزلئلا بَسَح قيبطتلا يف ربَعَلل لباق فراَصَمْلا هذه ضعبو



  

 ررر

 الباق نوُكَيَ ائايخأ هيلإ ةجاحلا وغذت ذق ،هُهْيوُلَق ةلل ِفَرْضَمك

 هِقيبطَت ل ةرورض َكيلاَتُه ْنوُكَتَق ة ةَج الا هلإ إ وُغذَت ذت ال ُذَقَو 6 .قيبظنلل

 د موُهْفَم ربَع ىلإ هموُهفَم عيسوت ينت ييأر يف بللا يليبس يف كلذكو

 ةَئاَقتَو ملع نم ةيمالسإلا ةمألا ةيوقت لإ يدوي ام ك َلَمْشَيل لتل

 .امهريغ

 دَدَح مل / 7 هيَلَع كنل 1 للا فص ىكلا نع ںيابَع نبا تيرَح نق ؛موُمْعل لك

1 

 ةيولا ةق ر ةقدص قاو ںیُح َنوُ اَميِف سيل" َوُه هر و ،امهَريِداَقَمَو ةاكلا ةبصن 1 :

 < ه . ۔٥؟۔ 5 ۔ ّ ٥ ِ ٥ ٨ 4 7 س ٥ < اه
 نود اًميِف سيلو !هفدص الاقثم نيرشع ںو ذ اَميِف سَلَو اًمَهرِد د نوعبرأ

 .ح ۔ > ٤. < 4 ¡)۔ . َ ٥ ؟ ۔ .7 7 < ۔ ٥ ٥ ۔ < - - ؟ . ُ
 !هفدص ءا نيعبرا ںود اَميِف ) سيل و ،ورجعب ١ ةسمخ ) نعي ر هفدص ود رمح

٤_
« 

_ 
 .0)'ةَقَدَص قُسْؤَأ ةمسشَع نو اَميِف سنل هم ام ے۔ ص

 : عيبرلا هاور (')



 سإ يضابإ ١ بهذملا ىلإ لخدملا ] ٤٨ ١

 رظفلا ةاكز ٥ .؟ 2 2

 و
 الإ ۔ذ.۔ ج . 21 ت ِ 7 ۔٥هگأإ ے۔م٥. 2 ر ع ۔ م ء

 هنلا َيِضَر َنيِنِمْؤُملا ما ةتِئاَع ثيدحل ةبجاَو ةنس يهو ،نادبالا ةَرظِف ىمَسنَو

 دْنعْلاَو رخلا قَع رلا ةاكز مَكَسَو هيَلَع هللا قوفلا لوُسَر َنَس" :لاق اَهنَع ٥ ۔؟؛۔ -وأ <۔ ٨٢١. 1٥ حإ ,؟ ر۔رإ ٥ه؟۔ وا, 2 ۔ , 4 و۔ ح ۔س . ٥ إ ١ -ح

 أرب ؤًأهپيبز نم اعاَص ؤ رت نم اَعاَص ييكلا ريفَصلاَو ىقنألاو ركلاو
 .'طقأ نمؤأ ريش

4 

 ماعلا نم ىطغ نأ قَعَو ةرسألا دارفأ عيمج لَمْشَت اَهَتأ ثيدحلا نم مَهْفيَو

 .هلب لك لهأ توق بلاَع بَسَح ءادنلل يساسلا

 .امارح ٥٠ + مارج وليك (؟) دحاو لك نَع ارادقم

 .ديجلا مؤي يف ءاَرَقْفْلا ءاتغإ اهنم دضَقْلا نأل ؛اًدفت اهجارخإ زوجيو

 رْجَقْلا عولط دعب اهجارخِإل تفو لضفأو 6َلاَوَم لال ةيؤز اَهبوُجُو تْفَرَو

 .ديعلا ةالصل جوزخلا ىقَحَو

 م 4 ٥ ح

 .مايأب كلد َلْبَق اهجارخإ زوُجَيَو



  

 .ريملا بوزُغ لإ رْجَقْلا عولط نم ِتاَرِطفُملا نع كاسمإلاو
 و

 .ةصلاَح هز ََب ةدابع ر ه

> 

 رأ
`
 
_
 

 :ماف ةعبرأو ن

 :يف لَمَمَتَيَو عورفلا مْوَصلا :لل

 ًَكِلَدَكَو كةَيملِْلاَو ةيرصبلا لالهلا ةيؤرب تْبْثَتَو ،َناَضَمَر رهش موص .ا

 و ُهح . و

 هجورخ

 .هنع لَدْبُمْلاك لدبملا مكح َنَأل ؛ ؛عْباَتَتلا ه هيف بجيو ءَناَصَم َهَر لَدَب مايص ُهاَسص
. ٠ 

 .رذَتلاي ِءاَقَولا بوُجؤل رذنلا موص ٣. و ٥ ۔

 .تاراكلا مْوَص .ا

 دأ ةع ع َوُهَو يذَهْلا دجت مل نمل جحلا يف ع 4 موص 0

.ةَدْوَعْلا دعب َدْعَب ةَعْبَسَو ك 21



 سإ يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا يس 0
 يف لتَمَقَيَو ك 2 ۔ ۔ ا ُموَصلا :يناتلا

ّ 
 دأ ةتس ِ

 .لاََس نم مات ةم هتس م اًيِص ١.

 َرَشَع غياَرلاَو َرَمَع ثلاتلا َتهَو ،رْهَش لك نم فصنلا مايألا مايص .؟

 .َرَقَع سماخلاو

 .ةَّجلا يذ رشع ىع ماَيِص ٣.

 .َناَبْغَم رهم مات بلا مايص ٤.

 .مرحم رْهَش ني رشاعلا وهو 4ءاروُشاَع مؤ مؤي ماَيىِص ٥.

 .عرسأ ك نم ييلا نتنلا مايص ٦.

 ر كيظَع لضَق َكلَد ينو ءاَهمايِص نع نغَتلا درت مل يتلا مايألا ماَِص ١.
 .نَع َعْنَمْلا مايصلا َبَتَحت املاظ هناميإ ِهِتَقاَط َبَسَح

 :ىف لَتَمَتََو .َُرَحُمْلا موصلا :تلاتلا

 .رظفلا ديجع مؤي ١.
- 

 .ىحضألا ديع ديع موي .؟

  



  

 ۔ ۔ < { س ۔ س

 رهش نم َرَشَع َتِلاَلاَو َرَسَع ياملاو َرَتَع يداحلا يمو قيرشتلا مايا ١.

 .َناَبْعَس نمم َنوتالَتلا َوُهَو ،َكقلا موب .؛

7 
 ء م ر ر و

٠ ٤ 
 س

 آ
 م .

 عولط لبق ةيملا دوجو نم ةل دب ال ابذت ؤ

 وا ه .؟ ۔ ؛ء؛۔ے 2 ؟ , ه ه . و ٥ ٥ِ 7 ._ ۔|۔< ٠ ٠ ذاَكلا

 .ساقنلاو ضيحلاو ءاراَهَت عامجلاو برشلاو لكالا مايصلا ِضقاَوَت نم :ينال

 .يِماَعَمْلا رِئاَسَو ةَميِمَتلاَو ةبيغلاو
٠ ه س



 هسسإ_يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا ) ١٥٢
7 

 فاكتعالا

 .سابحنالا : ةَعَلل ايف

٠١ 
٨ 

١
-
 

7 

 اتس
 _۔٦١٦

٢ ٠ ح
 

 رُرَمَت دجسم يف تكلا : :عرشلا يف

 :هتالت ماسقأ وُهَو

 ز ٥ 4

 .ُروُدْنَمْلاَو وهو بجاو ۔-١

 ص, ؟۔۔ ٠ ٠٦ .لإ :كا ةلث د
 .ناَصَمَر رهس نم رخاوالا رشعلا يف وهو (هنس 11

 س , ۔ ۔ے ٠ < ٥ ۔ س ١ ۔ ۔ذ 3 ش 3 ۔ ۔ه

 .ناَصَمَر ريع ف َناَك ام وهو ‘بَحَتسُم ٣-

 ناك ادو ٍةَعاَمجلا تاوَلَصي رماع دجْسَم يف فاكيغالا نوي نأ لع
 .لضفأ وُهَق ثاَعاَمجلاو ةعمجلا هيف ماقت اعماَج دجسملا

١ ٣
 

_
 
\
 

:
٦
 

 وأ يلاتلا مويلا يف اهبورغ دعب لإ ريشملا بورغ ني :هفو

 عولط لبق اديق ظقق مايألل ناك ا امأ .َنهيلايَلَو مايألل فاكيغالا ناك اد

 ةَيِلاَتلا ماي
 م مم ےہ



  

 ِاَيَتلاب لامعألا امإ" ثيدَحْلل اهنودب ّلَمَع لبقي الق كيتلا ١-
 ص هه ےس

 تلب فاكتغالا حصي ال كلدل ُمْوَصلا -؛

 لانسغالاو ءوضلاو حرشلاو لكآلاك اهن دب ال ةجاحل الإ جوزلا مَدَع ٢
 :الصلا رأ اقرت يلت ةراتَج روصُحَو {ٍةَعمجلا ةالَصَو ںضيرتلا ةلب
 .ناسنإلا ة ةَجاَح ِءاَضصَمَو ءاَهُيَلَع

 ضغب هل ضَمَرَو ،نآزُمْلا ةاَرِقَو ركذلاو ،ةالَصلا رْيَع يم لغتشي الو

 .مليذاب لاتيمالإ
.بزشلاَو لكلا رْمَع ماَيَصلا ديفي ام لك دسف



 س[_يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا تس ١٥٤
2 

 جحلا

 ةَيِنَدَب ةَداَبِع َوُهَو .هاكز نم نَكرَو م الئل ا ضئاَرَق نم ضرق ع او

 .ُهَِلاَمَو

 لآ] هم اكيم كر عاطتشس نم تيملا جح ياتلا لع ويو :ىلاعت هلا لوقل
 [97:ناَرُمِع

 [196:ةَرَقَيْلا] همرتيةربشناو جنت ارتيآت » :هلوقو

ّ 
 ء

 . ىقيرظل ١ نم - ١

 .ريسملا ناكمإ ٦

 .يفاكلا ذاولا ٧

  



  

 ٥ ه٥ِإه ِ ط و « ۔۔ےے ؟ ۔ ؟ 2ِ ١ ٥5 ۔۔ ٤ -

 .اقزع تاَذَو ُنْرَقَو ُمَلُمَلَيَو ةقحجلاو ةَقْيَلحلا وذ :هو

 :يهو كاَهئَع داعتبالا مرحملا ىع ،َتاَروظخع مارخللو

 .ُهَئاَمَدَقُمَو عامجلا ١

 .ُهَئاَمَتُشُمَو بيطلا -؟

 .يألا ةيطغت ٣-

 طيجخَمْلا شال ٤

 .ربلا نم داَيطضالا مَدَع -ه

 )٢٩٩(. مقر ثيدح ،عيبرلا هجرخا (')



 تسإ يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا ) ١٥٦

 ارَملل ةيلاب رَحَتل ةلا ُمَدَعَو ،ةيزلا ںيابل مَدَع ٦

 ةَعَبزَأ لَمْعَي نأ فاولا قَعَو معألا زتكَألا جلا َوُمَو ةفرعب فولا -؟

 : ءاَيشَ

 .ِءاَعلا نم زاتكإلا -أ

 .اًرَقَس ارصق اَرضَق رضَعْلاَو رهظلا قاَلَص عمج -ب

 .يشلا بورغ ىقَح و ،ٍةاَلََصلا دعب نمم اَعذلاَو ة ةَبظُْخْلِل فوقولا -ح

 .سمشل ةلا بورغ َدعَب اَهْنِم ةَصاقلا -د

 تيبل او ةَقَرَعب ففوتؤْلا َنِم م ِءاَهَتنال اد َدَعَب 7 .يعسلاو ةَصاقإلا فاَوظط - ٣-

 لإ ةرسُعْلاب اَعّتَمَتُم ناك نإ ؛رُخَتلاوأ جْبَدللاو .ىركلا ةرملا ثَر و ٍةَقِلدرُمْلاب

 .ثَقَتلا ءاَقلَِو ريصقتلا و لحلاو جحلا

 و و , ۔ ۔

 :هماسق
٥ 

_
_
 

١ 

 .يذه هيَلَع سيل اده و جحلاب م اَرْخِإْلاَوُهَو دارفإلا ١-

 هيَلَع سيل ادو ياو مارحإ يف ةرمعلاو جحلا ب نرفَي نأو كنافلا ؟
 ٥ س

 ده

 :,د

  



  

 رخ مف ءمنادأ غ اهنم ليو الوأ اهدخ ةرملاب ري نأ وهو ؛عتَملا ٢
 هتَمَمل ئ يذه ه هيف اَدَهَو ةيلا يذ نم نمالا م موي َوُهَو ةيوقلا مو و جلاب

 هترُمُغ نم لالخإلا دغب لالحلاب

 :يهو كةَتوُُسَم لاَمْغَأ جحلل

 مارخإلا َمَِلَو مَدَقَت امك نر ةئاَد ماَرْخلاق .تاقيملا َنِم نم اول ١-

 ةبسنلاب ةبعكلا ةيؤر دنِع يهتنتو شَلَجَو ًرَع هل ًصلاَح ديحوت َوُهَو هيتلا ؟

 .رختلا موي جاَحْلل ىربكلا ٍةَبَقَعْلا ةَرْمَج ىلإ لوصولا دْنَِو كريغل

 .ةَورَمْلاَو اقَصلا َنْيَب عغَسلاَو تيبلاب موُدُمْلا فاوط ٣-

 .قيرشتلا يلايلو ةَقَرَع ةَلْيَل ىتيب تيبملا ٤

 .(مارحخلا رَعشمْلا) ةقلَدْزُمِي تيبلا -ه

 نيرفتل مايأو رختلا موي راجلا يفر -`

هذلا - . جحلا لإ ةَرْمُعْل ةر نم عّتَمتُمْل ةَبسَتلاب اب ُ ي لا وأ ب



 رستي[إ يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا )سع ١٥٨

 يصقتلا وأ قلخلا -

 روُكَي ىتَح مكُدَحأ ا ردنت يني فتلا زهت دوكتل عازف فزع

 ."تبلاب هدهَع رخآ

ّ 
 حنم س م ٠

 .وضؤلاب ءارَتجالاق الإو .ناكمإلا دنع مارخإلل لاستغالا ١-

 .ةَيبلَتلاب هتوص عفر ؟

 .ءاديإلا مدع ةظيرق ةرذلا دنع ياوملا يف دوسألا رجحلا مالتسا ٣-

 .ياوملا يتعكر دعب مَرُمَر نم برشلا 4

 .ةئاعلا فيظنت رفاظألا ميلقتو 6براملا ًصَقك 6كقَتلا اقلي ٦

 .مارحلا رعشملا دنع زكدلا ٧

 .كياملا ءادأ دع اعدلا ٨

 



  

 جحلاو ةَرُمُعْلا كارتش

 :يلت امك يهو ءَءاَيشأ ةشك ةرضح يف جحلاو ةَرمُعْلا كرتشن

 .تاقيملا نم مارحلا ١-

 .مارلا دغب ةيلكلا -
 .تبلاب فاوقلا -

 .ٍةَوْرَمْلاَو اًقَصلا َنْيب غَّسلا ٤

 .يغّسلا دعب ريصقتلا وأ خلا -ه

 اًميِف ُهئَداَعِإ بتو لك محلا د َدَسَق جحلا ناكزأ نم نكر َدَسَق َدَسسَق ادإ :لوأل

 .مد بوجو َعَم ماَوُعَكْلا َنِم لبقتس ةتسل

 .مدلاب رتجي هنإف لَمَع دس ادل ةتوئسَمْلا لاَمغَألا :يناملا

 .عوطتلا ةَرْمَع َ كلدكو كيف لوُحُذلاب اًبجاَو بلَقْنَي عوطتلا جَح :ُثلاَملا

.ماتنإ بجت



 هسصمإ يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا ) ١٦٠
 و م ,2
 قوقحلا

 ذَقَ ءادج ٌميِظَع ءاتلا قَع نيدلاولا قَح نأل ؛اهملقغ َوُهَو :ينيةلاَولا قَح -
 .اَمهَقَح يف ريصفتلا نم ارَدَحَو ءنندلاَوْل هئادأ ىقَع هنسلاو نآرقلا ددم

 ا

4 

 َكلَذ ةَمَّدَقُم ىفو كاب ابأو امأ اَمهْيَدلاَو لع ئوُفُح مهل ذالزلاو :دالوألا قح

 و هبيدأت ب مايقلا ة اهس ةَيبرَقلا نسح سح

 ذوذخع دَح كلدل سيلو بلا يف براقألا مه :تزألو :مجرلا ىفَح -
 .هتعاطتسا َبَسَح ۔ .ذ ۔ ه د؟ 7 هثَأَع - و 5 و ۔۔ ط ح يوني ز ِرَمْلا لع ْنِحَلَو

 بسنلا يف اًبيرَق راَجْلِ هئاطغإ إ لَع مالسإلا 3 ُميظَع قَحَوُهَو :راجلا قَح
 س مم

 .04 جلا ١ راجلاو قرشل ١ ؟ىز راتوا اًديِعَب "

 ةاَساَوُمْلاَو ةاَعاَرُملا هل قحيو ،رَقَسلا يف قيِفَرلا َوُهَو :رَقَّسلا يف بحاصلا قَح -

 ْنآرُمْلا ُهاَتَع يذلا َوُهَو ،َكلَذ لإ جج اتخا نإ هن ٤ وت مالا ُهَعَم فراعتلاو

 .(«4يمَينايبماتكلا»

 .هي رذقلا

 :لي متلا لوقيل هبرفملاَو لكأملاو ىتكسلاب همارك وُعَو :فيضلا 7
 .()" ه ِ مر كمأ ِ رخآلا مويلاو هللاب نمؤن ناك ْنَم ٥ ۔"

 ٣٦. ةيالا :ءاسنلا ةروس (`)

 ٢٦. ةيألا :ءاسنلا ةروس )`)



  

 يتلا لوقل لَجَو رَع هللا رق يحلا زوت الو فيلحلا امماَتْغَم نيميلاو
 [ . د ه ل و هللاب ؟ ل ٥ 1 < اًمِلاَح ناك نم :

 6هئَخ هنإ قرو يإ لم :ىلاعت هللا لوقل ؤِئاَجَق اقذىِص هللاب فيحلا امأ
 .هقذِص ديكأ امل هنداب فلخي ةلت مرتلا ناكو

 نأ ناتنإلل زوجي الو ةريثك يداحأ يف "ييب ييفت يلاو" :لومي ناك
 ةسرغ ةلا اولعجت الو ل :فورعملاو ريخلا يلعف نمع نَتْمَل هللاب فيخت

 .")ه متل غيل غيمع هقاك نيالك ےبتب اورخحيضتو ارشَتَتواونمَت آ مكيتتنأل

 :ُتاَراَقَكْلا :انات

 :ِناَمْسِق يهو

 يفنلاو 6هيَجؤَر نم رهاتُلاو اطع ريفنلا لتاق لع يهو :ُةمَلَعُم ١-

 .هماّيِصل
 م ۔ . س س

 عيبرلا هجرخا (')
 .بيبح نب عيبرلا هجرخا (')
 ٢٢٣. ةيآلا :ةرقبلا ةروس (')



 هتس_يضابإ ا بهذملا ىلإ لخدملا ] ( ١٦١ س

 اًّضْئَأ وه ٢ بذلا وه ة ةغللا ف لاو ،هنيمت يف ثزاجلا لَع و : :همع 2

 ةلاخلا ت لل اًبنَدَبَكَترا تزاحلا َناَكَف فلالا هْيَلَع َلَح اَم ٌةَقَلاَتُع

 وا ،َنيكاَسَم ةَرَتَع ُماَعْظِإ هو (ةََّمَحم) ةلس رم ةرافك ه هْيَلَع بت - رَت اًمِم

 ارْيَح ىأرف ائيمَي قَلَح نم" :فلي يتلا لوقل ]ةَبَتَر قئِع ؤ مايأ :ةالقم ما
 ريخأت :ةَياَور يفو .©'هيَلَع َلَح ام لَعْفيَو هنيمي نع زَقَسُئلق هني
 نع ةَراَمكْلا مييقت يف :فالتخالا ءاَج ًكلاتُه نمو ثثنجلا نع ةراَمَكْلا

 ٩ م هم 2.

 6 «؛رذتاي نوقوبت : 7 هللا لوقل ،ة كفع ةحالملا رذ وهو كب ءاَقَولا بجاو رتلاو

 ءهصغَي الت هَيصْعَي ْنَأَرَذَن ئ ْنَمَو ُهْعطْيْلَق ةللا ةلا طن ْنَأَرَذَت َدَن نمم" :هل يملا ي لْؤَقلَو
 " ط

 هللا ة ةّيصغعَم يفرذَت ل نإف

 ط ڵے ه < ِ 4 ٦.
 .هني عؤَع ؤا ،َلَع هني :لوقي نا هتغيصو

 ص ر8 م إ

 :ِناَعَون وهو
 ۔ے۔و و ه ٤ ٥ ؟

 .ددح رْيَغ ىم َرذني نآ :ُقلظُم ١-

 3 و

 دحم غ يقي ر هُذْنَي ن ٠ .دَتَمُم

 عيبرل ا ها ور ) ( ١



  

 اهلكأ لالخلا رويطلاو مئاَهَبلل زختلاَو حبلا ه ةَيكذَتلاَو

 وخَتلا اهيف زوجي رقبلا امأو روُيَشلاَو متَعْلِل حب :دلاو ،ليز الل رُخَتلاَ

 .علا

 .موللاو ءيرَمْلاَو نيَجدَولا عظق ىلَع دمتعي بدلاو

 .ةَمَللاو دتما يف ن وكيف رُحَتلا امأ

 نأ ةيكذتلا يف ظَرَق ؤ رَقشُي امك .ةيكذتلا ف لظوُرشَم َلاَعَت هللا م مسا كو

 ةحراجلا رويطلاو ٍةَمَلَعُملا بالكلاب ذاَيِطضالا َكياتُهَو ؛ةَداَح ٍةَلآب نوكت

 اذإ نِسَلَو ءاهلا دنع هللا مسا ركذ اد قدانبلاو جاَمّرلاَو ماهسلا يذ
 5 اهنم لكأي مل و اًمَيَم دجو اد دإ امأ هتيكذت نم َدُب ة اّيَح ديصلا ؤ

- 

 ٥ و ٢ ٥ و و .4 ة ٥

 ر كرتي هنإف يس هنم شت ادإ تا .ؤ ُهَتإَ 7 حراجلا و هاعم ١

 .لئاقلا ثيدَحْلِلرخَتْلا ًباَوَد لمو فذايطضا هئاكدَق كَمَسلا امأ هلكأ زوجت

 .()"ةعتْيَم لحلاو هؤام زوملا

 همأ اك د اكد ةَميهَمْلا ِنينَج اكو

 عيبرلا هجرخ (')



 تسإ يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا ع ١٦٤

 ا و , _ ت , ۔,ت

 _ بارشلاو ماعطلا

 :ماعلا :الوأ

 .ماَرَح ١ اَرَح وه امم هنمو لاَلَح َوُه اَم ةنم هني ماَعَظلاَو

 ةاكلا اهياكد دغب متَعْلاَو رقبلاو لبإلاو ماعنألا نم ناك ام لالحلاق

 ِلِئاَسَو ىدحإب ديطضا ادإ دملا ُدْيَص ُدْيَصَو و رخبلا ماع َكِلَدَكَو َةَيِعْرَشلا

 اًمَقف ةع ةَعوُرشَمْلا د داَيطضالا

 ًكيدَكَو ءةَهاَركْلاَو ةمزحلاو لجلا نيب زوذت ىرخأ ٌتاَتاَََح كات أ
 هذه ثَمَلَس اَدِإ بيط ُلاَلَح مق هكاوفلاو و ر راصحلاو بوبلاو الوتبلا

 .مسجلاب ًرْصلاَو ريَجتلا نم ثالوكأتلا

 او زيرنجلاو ُهتْيَمْلا ِهِيَمَدَقُم يف : :مامتلا نم مارلا ام

 .مشجلاپ رضي ام لكو ريجحت لكو ٬للا رن

 :بارشلا :اينات

 .مارحلا ةنمو لالحلا ةني بارتلاو

 ِتابورشَمْلاَو لوحكلا نم يلاخلا نيبتلاو رْئاَصَعْلاو ءاملاك لالخلاق ا

 نم تابورْشَمْلا هذه ثتَلَس ادإ نابلألاو لوحكلا نم ةيلاحلا ةي

 .كولملاو نْفَعَتلاو :
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 رثو بيابحلا مأ يهف نجلا اَهيَمَدَقُم يفق تابورشملا نم . امأ

 لكو ؛لفَعْلاب هرَرَصل .'ماَرَح ليِلَقَق ةريثك ركسأ ام" :ثيدَحْلل ركنم
 ںیچت ءْيَ لكو .منجلاب هرَرَصل مسلا ةيلقعلا تاردول

ّ 
٥ 

 ةّحَصلا ةَمتَنُمَك هيحصلا تاَمسَمَوُمْلا تتبثأ ذَقَو (نيخذَتلا) ناَحلاَو
 و۔ ۔ ۔ے

 .هررص اَهرْيَعَو َ ةنمأ اع ١
 - ص س

 ثك لينو ةلل رمح 7" ةَّمهُم ," ع اَدَه يف ةَتَلْكْلا ةَدِع َدِعاَقْلاَو

 ."ماَرَح ِ َوُهَق . ابر اَمَو" '١هه َتتََحل < { آآا ُهتلَعمَرَحصَو لبط [

 )( :فارعالا ١٥٧.



 سإ يضابإل ١ بهذملا ىلإ لخدملا ١٦٦ ١

 -اكتلا

_

 

١ 

 .جاورلا :الو

 :يه هةَعَبزَأ ناكرأ ىلع جارلا موق
 " ١-

 ةرملا ىضر -؟

 .دوهشلا ٣-

 .قاَدَصلا ٤

- 
- 4 

٨ حا ال" : لي يتلا نع ثيدحلا ءاَج ذَقَو
 ( ١ ( " ةنمو ق ةاَدَص ِ 

١٦
٣ 

_
۔
۔

 دصقو توب 

`
 

 .نذأتست كيلاو كاَهملَو ئ نم .7 قَحأ م ذل" :ةارملا 7 ف َءاَج اَبُك

 .ث»هَهئاَمض اَهْئْذِإَو

 :َيهَو هأرما ةَرشَع يناَمَت ه جإاَوَولا ف ِءاَسَتلا ,ة َنِم تاَمَرَحُمْلاَو

 .عيبرلا هاور (')

 .عيبرلا هاور )`(
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 بذلا ثني- ني عال كنب ةلا ةتعلا . كش خألا -نيلا_مألا

 اهمأب لوخ نييولا _ ة ةَجْوَرلا مأ- ةعاضرلا ت نم ثكا - ةَعاَضَرلابمأل

 ةَجْوَولا ةَلاَح- ٍةَجْوَؤلا ُهَمَع ةمزل ثخأ- يلا ةجز نئالا جورس

 .0}(ةَجؤَولا تأ ةتنا - ةجولا ج ةتبا-

ُ 

 و
 .ء

 م ع ٥ ۔ ..إ 2 ۔ے و و ے و ۔ س ,و

 هتنت ادص ريغ نم هتيلو و -.
 م م ٠

 ٍقاَدَص دوُجْؤ َعَم نحلو َناَمَع يف الَمْعَتْسُم جملاَوَؤلا ادَه ناك ذَقَو

 .اَمَهَتْيَب عفاكتم

 .لزأ زاوج مَدَعَو هارَمْلل ةتاَمِا هيفو ،ةَهْبُش هيف جاور اضيأ ادع ٥ . و -٥! 1- هف 7 . 6 ّ . ے

 .ةيجوزلا ةمصع ىلع يتلا ةجوزلا دوصقملا (')



 سسس_يضايإلا بهذملا ىلإ لخلا س ١٦٨( لس
 غئِشاتلاوُهَو ةَدعْلا َءاتثأ جؤرلل ةَعْجَرلا هيف ثتاكاممَوُه مجرلا قاللاَق

 اَمَئإَو عشبلا اَمهِضْعَب عم ءاقبلاب ن رمؤي ةَدحاَو ٍةَرَم نم يقيِلظَتلا ينَع
 ظةَق هيسن ةَسراَمُسْلا ُبَتَتْت يت

 َ 2 ي
 أ دعب الإ ةَعْجَرلا هيف جزلا كلمي الَت تابلا قالعلا امأ

 .لوألا جززلل اهليلحتل ةل طحم َرْيَع اًحاَكن رحآ

 ىلل م 7 هللا ا لوقل تاققيلظَت ثالت ْنَع شات تاَبْلا قاَلَملاَو

 دَعَبرِمهَل لحت الَكاَهََل نإ ظ :هلوقو .4 نسحب حيرشتو يفوع 'اسمإق رات

 .(؟٠٣ ٩ :ةَرَقَبْلا) 4 ريغاَجوَرحك يح

 .ةلتلا ةَرَمْلل :يأ ؛اَهَقَل ْنإَق :ةوق

 ةعذيلا قالط هنمو ةنسلا قالط :ةئم اللاو

 يعذيلا الملا امأ هيف اَهْعِقاوُي مل رهظ يف لطي نأ َوُه ةتسلا قالطو

 .عَقَي اَمهاَلكَو 6هيِذ اَهَعَتاَو رهط يف ؤأ ضيحلا يف قلطي نأ َوُهَق

 .ةيذفِب قال ةَجْوَلا َبْلظَت نأ وه ه :غلاو



  

 اهَْلَع ةبجارلا راظنالا َدِع اهب داريو ٬باَسلاو دَعْلا نم ةذوخأم َدعْلا

 .قالط ؤ جور ةافو نم

 اَهُتَدَِق الماح تاك ادإ إ مات ةَرَشَعَو رهشأ ةَعَبزأ يهو :ةافولا َدِع -
 ذع م

 تاك نإ ضيح الت اَهُتَدِعَت اتاب ؤأ ناك اًيِمْجَر قالللا ءَدِع -

 . :دملا نوكتف رقصل ؤأ رتكل ضيحلا اهيتأي ال ثتاك نإو .شي
 م

 . ء

٠ 
٦٠ 

٠
 

-
 

رظوب ز ةنيزلا سالب ْنتَرَعَت ال ةيولا بنجت ةََع ءاَقَولا ةَدِع ةَدَتْعُملا لَ



 سسمإ يضابإ ١ بهذملا ىلإ لخدملا )سع ١٧٠

 ه ,؟

 عويبلا

 ءيَملا جارخإ :ارش غيبلاو همازتلا لالحا :اعت هللا لا
 .عيبملا ِهْيَلَع ضَوَعَتي . ةَميِق هل لدَب نع كلمل

 أ . :ه سح ناك

 . عُ نامأ ١١

 .يرتشملا ؟

 .عيبم | ٣-

 .اَمُهْنِم ىضر نع نيعلاب نيَرُح يرتشملاو غِئابلا نوكي نأ :ُهظرَشَو
 .(رِضاَي رِضاَح عيب نئَرِضاَح غييَملاَو نمتلا نوكت نآ ١

 يمجأتر رِضاَح) ريخأتل قَع ْنَمَتلاَو اًرِضاَح يبما َنوُكَي نأ ؟
 ملسلا عي َوُه ادعو يِضاَح رَْع غيبتلاو ءارِضاَح نملا نوكي نأ ٢- ر

 َداَرَو .ليكولاو نزولاو ٍةَقَصلا موُلْعَم عييَمْلا نوكت وك نأ ىلَع (فلَملا)
 .عيبملا هيف لس يزا ناكتلاب ليلا مهضعب

 رابخإَو يرتشُمْلِل ةعاَصيلا ءارشب غات َموُقَي ن َوُهَو : :ةماما عي هيب ٤

 ةَعاَصيْلا لقت ِتاَقَقَنَو ءارشلا ِناكممَو هب ءارشلا م ة يذل ِنَمَتلاي ي يرتشملا

 .جبزلاو
 س ٥ و _ 3

 وهو ،ةل امكْلا عيبب نتن رم ناَمْعْلا دنع فرغي يذَلاَوُهَو :رايم :راي لا عيب ٥ ١
 - و ّ

٠. ٠ 

 ن نوكت
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 ل نملا غاَجزِإَو عيبلا نَع اهيف غوُجرلا عئابلل ىقي ُةَيَمَر ةدم كاتف
4 
 ء

 رضأ ؛دضَق يرتششلا ناك ادإ اَميِف عويبلا نم غؤَتلا اده َرَوُجَو ںيرَقملا

 .هَتَلَع ال عيبل

 اضُب هل يرتشي نأ عئابلا يرتششلا رمأي نأ َوُهَو :ءارشلاب رمآلل غنبلا-١

 7 زنل كيدو يرتشُمْلا ماتلا عَم ةَموُلْعَم فاضأ
 .ةَءورُملا با نم لإ الي مزلم ريع َرْمَع اتُه دعولا رمعا دق ،ِءاَضَق

 ينو دنب ادي نوكت نأ هيف ظرَشْيَو كدوُمتلاي دوملا ْيَبَوُمَو :فرصلا عيب ١
 .ناكَمْلا ريفت

٦
 
٠ 

 عويبلا تاَيهْنَم
 .عئاجلا كلم يف سيل عييملا نؤنمكي ءضبقي مل ام عب -
 .عييملا ناَمَص مدعل كيلَدَو ،نَمضْي مل ام بر -؛

 .عيبملا يف ٍةَلاَهَجْلِ عت يف رَرَعْلا ٢-

 نمق يرقملا نم ُهَدرَقسَي مت ريخأتلا قَع يملا عيبي نأ َوُهَو ا دلا ٤-

 .لقأ رضاَح
 .رْبَْلا ة ةمذ يف نْيَتْيَدلا نؤكيل ضنينلاب نيدلا م عب -ه

 اده بيت ام اتزكد اَمَتإَو َريِثك ةَيهْنَمْلاَو ةرئاجلا عويبلا لاَسَمَو
.َلَحْذَْلا 2 م



 هسمإ_يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا ] ١٧٢

 لا
 «همازبزلا محر عتملا ةمآ لحأو :هلوقب هباتك يف ةللا هَمَرَح ؛ماَرَح ارلا

 .ةدع ثيداحأ يف ليلا همرح
 هئال هيف تَعَمَتْجا امم َوُه ابرلاو
 .ںیئجلا ُذاتتا-١

 .ةَداَيرلا ؟

 .لَجَكلا ٣-

 .ابزلا راظإ نم غيبلا جَرَح ةئالَلا وذه نم دحاو لت ادو
 ةَبَراَصُمْلا

 قذي نأ ّقَع (لماعْلا)براَصْلاَو لاملا بحاص نت ًدْفَع يه ةَبراَصُْلا

 :َءاَيش

 .هبحاصل اتلا شأر ىقبتو ةتسلا ددحم نع هلع نامك دتشم اَع جچبر ع اَهِب راجحتالاب ُبراَصْْلا َموُقَي نأ لَكَ دوعتلا لاملا ُبحاَص
 م لتعْلاي مالاو "لاملا بحاص ني دوفئلا الب ةبراضملا نوت الو

 نياَصْزَْعَو ثياملا ىنع نيمأ براَضُمْلاو براضلا هلع لظي يدلا لياعلا
 .ةراح ؤأ يلت نم لاملا َحْلَي اتيل

 دعب الَتَم عزلا وأ فضتلا لع جنزلا ظرتشتي نأ لاملا بحاصل ويو
 .ةعاضبلا ٌقَع ةرجألا فيلات براضملا لمحت

 ثتاَراَجلا

 .عويبلا ةّضواَعُملا لع ةئاق اهنل .عونلاب ةهيبش تارابلا



  

77777 
 لَع ةنئاق عونلا َنأ وه عويبلاو تازاجإلا تيب فالتخالا امنإ

 .يلام ِءاَتَع لَدَب ت ثاراَجلاو ۔لاَمي لام لادبتسا

 هجَو لَع يهو !ةنسلاو ِنآَرَُقْلاي ةَرِاَج ثتاَراَجِلاَو

 ما ئ و هةَمَدلا يف ةعوضؤَم نوكت نأو ڵةَيؤرَملا لاغلا
 إك زقلا هنع ةني مل يت لك يهو :َرِئاَج ١-

 َولْغَم ةَرْجالا زر ن أ ةطيرش ،ناوَيَح ؤأ ءةَبكزَم ؤأ ٍةَلآ وأ نان

:5 

 ز

 أم ةَراَجِلا

 ةرجألا زاوَج مَدَع يأ عرقلا هنع ىت امم لك نمع يهو :ةَرِئاَج رْيَع ؟
 اه تامعن لع

 .تاتياولا فالتخال :اهيف فلتخم

 .مياق

 ام ىلع لمعلا َنِحَلَو ٬ةلاهجلا نم ملست نأ نمي ال تازاجإلا َنأ قَع

 .ةلاهجلا زؤاَجت يف هْيَلَع فراَعتُمَوُه

 :لبق هبيصت لإ هحيرش بيصت مص :يأ ؛ُعَصلا ٍةَعَللا يف ةَعْفَملاو
 أ ؛ةَايل

 .نمق هحيرش عيبم م َدَحَ كيرش قاقحتسا يعرشلا جالطضالا يفو

 اريشالا يأ :عامشلا ي زج ةكارَملا هذمهَو ةكارشلاب ةعفشلا تفو
 ناك ادي ةيرملا يفو كرامجلاو ليختلا ب يايلا يفو شعيب يهلا ءْيملاف

.هبيصن د لإ هكي = هكيرش بيصت ديزت :ي



 هس( يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا )سع ١٧٤ )تصص

 .ادحاو يقْسَمْلا ناك اد ٍةَيِقاَسلا يفو ءاداو ْلَحْذَمْلا

 فدهلاو راَجْشألاَو لخلاو ناويحلاو ءاملاو لوألا ف ىرج ةعفشلا
 .يرتشملا دوجوي كيرشلا َرَرَصَتَي ال ىتَح كيملا نع ةَرَضَمْلا عفَر اهنم

 رخأت ادو شالاَح عتملا ميلا دغَب هيعفش بلطي رات نأ عيفملا ىلو
 .ةَعْفسلا تلطب

 .ةعفشلا تظقَس يرقشُسلا تام ادإ

 ّلوقْلا نحلو "بذلا يف لؤق لع اضيأ راوجلاب بسح ُةَعْفُملاو
 .لمعلا هلع يدلا وُمَو لقلا وُه ةكارلا ةعفشلا

 نفلا
 .ضبقلا هيف ظرقشْيَو 6همةحوبقَم نكر :ىلاعت هللا لوقل زِاَج نهرلا

 .فّرَصَتلا يزئاَج نيعلاب ينذَرُح نْيَصخَم ني نوي نأو
 ال نهَتزُملا نف ؛ةنم دعت رَْع نم نهترُملا دي نيم نرلا لت ادو

 .هيف نيمألاك رهق ءنَمضَ
 .نهرلا ةَميِقِب نيدلا نم ظقي هَتِإَق ؛َدَعَت رْيَع نم لت ادإ

 (ليِكؤَتلا) ةلاكولا

 إ لكوملا ماقَم ليكولا وقي نأ قَع .ليكولاو لكوملا نب ةَراَج ةلاكولاو
 .ناميألا دحلا .صٍصاَصَقلا :ث الت ف

 :اهئاهتنا وأ ةلاكولا ءاهنإب مَلْغَي ىتح لكوملا لع ةيراس ليكولا لامأو

 .اًعَم اَمهِتوَت ؤأ .لكوملا وأ ليكولا تؤمب ةلاكولا لظتو



  

 ضرملاو نوئجلاك ةيلهألا ضراَوَع نم ضراع لوُصُي كلدك لظت
 ےہ ه۔ ه ص م س .اَمَهْنِم , دقافلا

 .سالفإلاب اضيأ 17

 ةَناَمَْلا
 .نوغ مهِدهََو و مهََتَملَره َيِنَلَك ظ :ةَناَمَكْلا ظفح ع هنلا تَح

 نم اَهقِفَح ااهيلع نيِمأَرمَ امرو اهظفح ِهِنَلَعَ ةنامأ نمؤا ؤا نمو
 .اَهئاَمَص ِهيَلَعَت اهظفح يف رَصَق ة امأ .عايضلا

 ةَعيِدَوْلا
 اهتيب ملا يف قزق الو .عييضتلا مدعو ظفحلا يف ٍةتاَمَكْلا لغ يهو

 .ةاَمَكْلا ني :7

 ةيراع

 زاق ةنم بلط تيج ةيمأ نب ناَرفَصِ ةلي تلا لاق امك يهو
 .'ةاََُم ةتوُمضَم ةيراع" :جالمنلا

 ل | عتتلا ةنت دعت و ا اَهِب هي عفتنا ءاهب عاقينالل ةيراع َراَعَتسا نم
 اص نوكي هنإ ثقلت ىتح اَعَدري ملو اهي َعَقتنا ادل امأ ائماَص نوكب

 مص كلذ رُيَع ف , موُلْعَم ءيش ف اَهَلمْعَتسَتِل امهَراَعَتْسا نإو

 .ثَقِلت نإ

٠
 
٨ ̀

 

َنِم ءيش



 تسإ يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا ) ١٧٦

 باب ني هو 6اتاويحلا ريَع نم طقتلي يدلا ىقلملا ءيقلا سا يهو
 .ملسملا هيخأ لامي ملسلا ظفح

 ثعاَج امك ،ِنيََتَس :ليِقَو تس اهفيرعت ينبني د اَهاطَقَتْلاَو اهذخأ دعب َدعَبَو

 .نُيَتَتسلاَو او ةنسلاب , اتلا َكلَذب

 ه كةطقَللا مجَح لَع موُقَي وُمَي ؛َروُكذَمْلا َفَمَرلا قراَقلا نأ زِهاَملاو

 ةَتَس ني لكأب اهفيرعت ءاملعلا شغ
 رْوطَتَو رْقَوَمل ارمت اَيلاَح َرَصَتْت نأ نأ يغبني فيرغَتلا ةدم ن :أر يفو

 ةليلق تالمح الإ اهلالخ نم فيرغتلا جماتخي ال يتلا لاصتالا لئام

 ُملاَعل اهفرعي

 َراَج ًاذَقَو

 و ه َ

 ناويحلا َنم ة ةلاصلا دخأ

 :ِناَعْوَت يهو

 ءاَهبِحاَص اهيتأي بلاقلا يف اَهَتَأل اهذخأ ؤوُجي ال يهو ،ليإللا لاض ١

 ا ً ءاملاو ماقملا نع ينغتست اهنإ اضيأو
 َلاَتَو ،لبإلا ة ةلاَص نَع هلأس اممَدْنِع ع لئاسلا لَع ةلي يتلا بِضَع كلدل

 ءاَمْلا د درت (اهشورُك) امهؤاَقِسَو ( (اَهْئاَقْمَأ) اَهؤاَدح اَهَعَمَو ءالو َكَل امم :ةل

 _"قُيَر اهدجي ىقَحَرَجَملا لكأتو
 ءاَهيفتي ءاتفتسالا عيطتست الاهَنَأل !اهذخأ ء لوو :مّتَقْلاهَلاَص ؟ ء

 .اهَدخأ ضعب َرَوَجَو كمايأ

 . عيبرل اهاور ) ( ١



  

 . ماعلا نع زيضت ال

 أ كل نمق كاَهذُح :الئاق ءاعَدحأَي نأ لئاسلا ةلين نيتلا َرَمأ كلذلو
 .()" بئذلل ؤ 1 كل

 ىقرلاو ىَرْمْغْلا
 لاَوَط يقلا حنم ىرملا نإ ُثْيَح ؤيحاَو ىتغَمِي ىتفرلاَو ىَرْمُعْلاَو

 .امهنم لك ةايح ُةَبَقاَرُم ىتفرلاَو سىلغُمْلاَو يطغملا
 .ىطغئلل اهيف عوجر ال هادبأ اهاطغ يذلل يه :ليتق اهيف فيخلا

 و ٥ ۔ ّ ر ه

 .هثاريم َنمِض هنع رو

 يلغملا ةَتَرَو لإ عت ة زأ ءىظفُملا ةاقو دغب يطغملا إ غ عِحزَت :َليِقَو
 .هِتاَقَو دعب

 وه ادَمَو .كبقعلو كل ه :ىظغُمْلل يطعملا لاق ادا عت ال :لو

 يلل مق هبقلو ةل ىرمع رمع لُجَر ايأ" :ثيدحلل بياتلا لوق

 .('»ادبأ اماظن

 م ٥ِ

 ضزالا ةَراَيِح

 ىوغتب هيلإ اَهُمَص يه ءام صخَم يلبق ن ضزألي ايحلا
 .ةَصاَخ

 ومو ةَدُم اَهيَلَع ىّطَم تَح ُدَحأ هيلع زكذي مَلَو ءاًصزأ ُصُخَمَراَح ا

 .بيبح نب عيبرلا (')

 .بيبح نب عيبرلا (')



 هسستإ يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا ع ١٧٨

 .ةل اَهَتأ مضلا يفق اممرَمَعُي
 .نينس زشَع :َليِقَت كاَهْيَلَع ركنملا رْيَع ةايحلا ةَدُم يف فيلتلا دقو

 . ںورشعو سمح . ليِقَو كهنس ود ال . ليِقَو كذهنس ںورشع : ليِقَو .غ > .2 ے۔ 2٥2 .1 ج- آ > ث . 1 - ,2- > هد ے .[ ح 4 م ےم َّ 2 س ےم ُ

 .نينس َرْشَع اَهَرَمَعَو اًّضزأ َراَح نم" :لاق فلت يتلا نع ثيدحلاو

 ةَّجُح الو كاَممَرَمَعَو اممراَح يذلل يهف ركني ال ريعي ال رِضاَح مضلاو
 .'_»اهيف مضَحْل

 :نيفا نَرْمَأ ىلع موقتو هيطعا يه هلاو
 .فرصتلا َوِئاَج نوكي :يأ ؛بههاا ُهَلْهَأ :لَوَألا

 .ب ُهْرَملا ضبق :يناتلا

 هتَجوَرَو لجلا تغب نوكت ام الإ ءةبهلا مام زق زارخلا ْضْنقْلاَو
 .امهَحَأ ني زارخلا نقلا ظرقشُي ال ه

 ىلع هيبا نم دلاول ا ارخإلاو ضنقلا دغب ةبهلا ف غوُجْتلا زومت الو
 .ةلاَم عرت اته ةلالا نأكف هييل هلامو وه ةلولا نأ راتيغا

 ةبه بهي زأ ةَيِطَع يطغي نأ لجرل ليي ال" :ةلي نيتلا نع ثيدحلا يفو
 .")هدلو يطغي اميف ذلاولا الاقم عجر م

١٠١ 

 .عيبرلا هاور )` (

 .نابح نباو يذمرتلاو دمحا هاور (')

  



  

 ع نابوُقُعِل عساو يعرشلا جاللطضالا يفو عنملا ةَعّللا ف دحلا
 نم ةر نماتل عَنْمَت ب باقلا ف تأ َكيلَدب ثيمس ل كةَموُلُعَم بابش لَع ةبترتم
 ماكلا قَلظُم لع نودلا 17 . ااقبلَع د 4 ىتلا ةي ة2¡} .-{ أ ا َكْلِت لإ دوَعل

 نموا :ىلاعت هلوق ة ىتْعَم ىتْغَم كلذو ءاَهِتَرَواَح ن نم ْمُهَعَتَمَو .داتع هللا اَهَدَح يل

 ١). توميا مه كوأ هلا دودخ دنب

 :يهو وذخا كلت اَهُي هَلَع تي تَت رَتَت يتل يِاَعَمْلا فيفالِتخاب ب غ اون أ ةودح

 نشخلا ريل دلَجَو نصحل مْجَر ،ّقّولا دَح ١
 .فذقلا ح -

 .قراسلا ي دي عظق ٌدَح ٣-

 ركشلا ه -
 .ةبارخلا ُدَح ه

 .ةدرلا دَح ٦

 دشل وأ رارفإلا :نيرمأ دحأب بت ذت ةودنل

 .كلذ ظرقشَي ال ضغبو ،لياعلا مامإلا ةوجو اهتماقإل ُضْعَب ظرتتو
 ُثْيَح ةايحلا يفورظ قفو اَهِقيبظَت يف رظني ن بجحي د ودلا ن يأ ف

 اهيلإ ةيعادلا باتكلا رهاولت نم ةعياملا تيبلا اَهقييظقيرَتَوَتت نأ

 ةدافا ةَلاَدَع دوجو عم ال قبطي ال نأ بي ةقرسلا دَح الت ا

 ٢٧٩. ص ٢. ج دنسملا حرش يملاسلا نيدلا رون )(

 



 مسإ يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا مس .١٨٠( لسس

 ةرسلا دَح قيطت دمج هن باتلا نبرمع نيييؤملازيمأوُه مكلو
 .ياتلاب ملأ يذلا عوجلل ارت ةَداَمَرلا ماع

 .فاقلا رفسلا ةايح دوجو عم الب قبطي ال نأ بي ىنزلا دَح يدك
 .اراهت ازاهج ةضوزغَم زوحلا بتاك اذإ قلطي ال نأ بي ركملا دَحَو
 .ىرخألا دودخلا ىلإ ةبسنلاب ادكَمَو

 .(_)ِتاَهْبَشلاب دودلا اوأرذا" :لي يتلا نَع ثيدَحْلِل

 .ةيدحلا ةبوقعلا ؤواَجتَت الو ةَيريزغت ةبوقعلا نوكت نأ بج امنو
 ةبوقع نكي مل نإو َوُهَق «صاَصَقلا اته ركذأ نأ بيياتملا نم ىرأو

 ه ے؟ .7 - - ٥ ح 7 - ے۔ 2 إ .< ِ 1

 لثقلا ةَميرَج باكيێزاب بجحت ]ةّيِثاَنج ةي َوَهَف ،اَهنم بيرق هنكل ،ةيدَح

 ى .ه اتس ۔تلول اتَحَج َدَتَم اًموثظَم يفنو :ىلاعت هللا لوقل يسَعلا

 كي
_ 

 .مكاحلاو يذمرتلا هجرخأ )(



  

 اهب لصي َتيَمل أا َنَأل ؛توَملا دعب اَم لإ فاَصُم ًصاَح ًدْهَع ج ةيِصلا

 .'_هتاَمَم دعب هِتاَيَح يف ناكام

 .يثراولا رْيَع َنيبَرْفَلِ تاك ام يهو ةبجاو ١-
 .نييَرْفألا رمعل ث ثتاك اَم يهو ،ة ةبجاو ريَع - ؟

 ُهكَدَمَاَرَصَح اَةيمُكتَع تيك :هلوقب هباتك يف ةّيِصوْلاي ةللا َرَمأ ذقَو
 .44 َيِقَنُمْل رتتلا َلَع عات اقَح"ِضفوُرتَمَلَآي َنيَمَل اودننَدلول ةيصولا اَتَح ك ل نإ تومل

 ثيب هب يمو يق ةل ملنش رمال لحي ال" :ةلل لوسر امي رمأ امك
 . هيأ ة َدْنِع ة ةركت :2 ال تل

20 
 ً ِ و. ظ .

 ٤٥٨. ص ث٢ ج ثدنسملا حرش كنيدلا رون "يملاسلا ()
 .عيبرلا هاور (')



 رسصصإ يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا )يسع ١٨٢

 نم ز عنملا ثراولا صيصخت هيف ،"ثراول ةيصو ال" :هي يلا ل ل كيراملا ةياي ةوسن ريع ةيآلا نأ ةكرب نا دمحموبأ ماملا ىريو
 ّقَجب اَمْهَلَق امِرْمَعَو ةلولا نم پيرق لكو يمكح لع يقابلا يقو تل
 .(')تثراق اوئوُكَي . ادإ هنم ةبارقل

 امَدْنِع ر و يبأ نب ينب د دُعَس ثيدحل .لاَمْلا َنِم ثلَتلا ىف ةو اَج ةَيِصَولاَو
 ةَدَرَو زرَت نإ َكَتإ زينك ثلثلاو" :ةل الئاق لتلاب ة 7 لا هل راجا
 بذك ال هي 2 ةيصولاو ()" سانلا َنوُفَتَكَتَ ًةَلاَع ْمُهَرَذَ نأ ن نم ربح ءاينغأ
 .اظح 1 ئقلا ناك اًدْمَع هلغ يف َبَتَسَت بَبَسَقؤأ يصولا لتق ادإ ةل ىصوم

5
 

: : 

 .عيبرلا هاور ()
 ٥٦٢, ص ٢ ج .عماجلا باتك )(

 .عيبرلا هاور (")



  

 :نُيَتُكر قَع ٌموُقَي ث اريما

 .ثراولا -

 .ةكَرَقلا -

 ةتالت فاتضأ قَع ثراولاو

 (ضئاَرَقلا) ماَهََسلا وؤَد ١

 :مم ياسن ِاََكَ .لاجر عبرأ رع اتنا م مم

 ةنبا - ةنبالا ةَدلا مألا 2 حألا جمؤولا - دجل - بألا

 (َجَزلا-مألا نم ثخألا -بألا نم ثخكلا ةقيقشلا ثخألا-ننال
 :ُمُهَو َُتاَبَصَعْلا -

 .اولفَس نِإَو ُْمُهوُتَبَو ذالََألا -

 .دالوألا مدع دنِع اوَلَع نإو ذادْجَكلا -

 .دادجألاو ءابآلا مدع دنع زوألا هونو ةوخا
 .اؤَلَع نإو ْمُهوُتَبَو ي بألا ماَمغأَو مُهونَتَو مامغلا -
 .اريملاب لؤأ ناك تيملا لإ مُهنِم اًبيرَق ناك نم ُتاَبَصَْلا

 نم ثانإڵاب تّتَمْلا باي نَمَو تات براقألا :مهو ماحزلا وؤ ٢-

 ه مجرلا نيل :رمألا ةصالخو ييابآ ِتاَهَمأَو كهِتاَوَحَأَو هتمأو هتانب ل

.ىقذأي تيملا ىلإ يلذب



 سيتلا فتلا تس ] ](
 :(صْئاَرَقلا) ماَهَسلا

 :فضت دملا ١

 .دلولا مدَع دنِع جؤَلل -
 م ِّ ٥0

 .ثَدَرَقنا ادإ ةَنبالل

 .ةنبالا مدع دنِع نئالا ةنال -

 .دالؤلاو دادجَْلاَو بلا مدع دنع ةلاحلا تخألل -
 .ةَصِلاحلا تكلا مدع ةنع بأل تخألل -
 :ناثلا -؟

 .اًدِعاَصَق نئتنبلل -
 .نْيتنيلا مدع دنِع نبالا يتتال -

 .دادْجَكْلاَو يلاو دالوَلا مَدَع دنع نْمَتَصلاحلا نكل -

 .نيتصاخلا نَتغَكْلا مدع دنع بألا نم نتخ -
 :ُتْلتلا ٣-

 ۔اًدِعاَصَق ننَوَمَلا مَدَعَو .دالزَألا مَدَع دنِع أل -

 .دجلاو بلاق دلولا مدع ةنع ملا نم تاوخاو ةوخ -
 :عُبرل ١٤

 .دالوأل ١ مَدَع دنِع ِتاَجْوَلِل -

 .دالزألا دوجو دنع جاوزالل -



  

 :س دسلا ٥

 .اوفَس نو هلولا نباو لولا نع بل -
 .بلا مدَعَو دلولا دنِع دَجْلل -
 .ادعاصف نَوَحَكْلا دْنَِو لولا دنع مأل -
 .ننالا ك تنب -

 ةتبالا عم نالا ثام
 .ةصلاخلا تكلا دنِع ألا ر َنِم : تارَعكلاو تخألل -

 مألا نم علاو تخي د
 :نمتلا ٦-

 .مهدالؤأو دالؤلا عَم تاَجزَرلاَو ةَجْرَرلل
 :تجلا

 :لوجي الق هفرعي مل نم َنِإ ليِق ىتح ثاريملا ملع يف مهم باب ومو

 .ثاريملا ي تف
 :ِناَمْسِق وف

 أ

ّ 
 ُهَتأ :ى ع

 لإ ِضرَق نم بوُجُحَمْلا لقني هت 2
.ايلك ال اج ذ : ٣ أ ؛بيصغت لإ ؤأ ضرق



 ١٨٦(= ل سس
 تس( يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا ]

 لول
 :لت امك وهو ةي ةَصيرَقْلا لضأ ىلَع ماهسلا دايز َوُمَو

 رأ ةعستلا أ ٍةَامَملا رأ ةعبسلا ي مهسألا ةمسلا تاد ةضيرقلا لؤَع ١
 .ةَرَضَعل ا

 رَمَع ةح ؤأ رقع ةتالت لإ ماًمْهَس رَمَع تالا تاد ةضيرقلا لؤع ؟

 .اًمهَس نيرشِعَو ٍةَعْبَس لا ن َنيرشْلاَو ٍةَعَ او ةعبرلا تا ةضيرقلا لؤَع ٢-

 :درلا

 وكي الو ؛ٌماَهِس ةَضيرَقْلا لضأ نم ىقبت نأ ا وُهَو رلا َلْوَعْلا لباقيو

 " يود ماهس َدْعَب ابلاق ثاريملا قاب نوقحتست ُةَبَصَع تّيَمْلل

 .ةَجؤَلاو جزلا ادع ام مشأ ضارقلا يرد ىلع دود

٠
٤
 

  

  

 



  

 ٌىماَيَسلا هففْلا :تلاتلا مسقلا

 بيتزت يف لَخَدَتي مََو اَهَلكَيَعَو ةلودلا ميظنت ياتلا ىلإ ضَوَق ماللا
 ةاواسملاو ةلادعلا قيقحت ةروزَص لَع ةَدَم اَمَتِإَو ،َنيِلوُتسَمْلاَو ةيلوئسملا

 ةي دمحم هلوسر ناسل نعو هباتك يف ىاَعَت هنلا ةلذ يذل قحلاب مكلاو

 .ُهَلْبَق اوناك نيذلا ء اَيبنأْلا

ًّ 

 :يه رومأ ةثالث قَع ْموُمَت مالسإلا يف (مسحلا ماظي) ةؤلا نأ ع

 .فتلاو لخلا لهأو ءاضقلاو رمألا بال
 :(ةَلؤَدلا) رمكلا د ةيالو :ال

ب
 

١٠
 

 مره يأر لعزأ ةلودلا ںيأر لع نوي 1 مالا َوُه :رمأل :

 لالذتسالاو عامجإلاو ٍةَنُسلاَو نآرقلا نم بجاو ُُدوُجْوَو ى :

 .4رگنرتقلالزأو لون ااوغيطآت هلا اوغيليآ أوتماعَزلآامآتي» : :نآلا َنِم-١

 ىف َكلَذَكَو ءاريمأ اَهيَلَع َوَقأ ادلب تتف ادإ وق تلا َناك :ةتسلا َنِم ؟

 اهَْلَعْرَمَوُي كلدك هق ةَيركسَع ؤأ ٍةَّيِساَيِس ة ةَمهُمِل اهنم جرح ا ةتيملا
٥ 

 .لوُدُعْلا ة ةمئالا ةعاط لع ُةَلاَد ُتيِاَحَأ اتم 73 بوني ر اريمأ س ٥ و ٤ 4

 نإو ْمُهَف رمألا :7 وُبثب ْمُهْلْوَقَو ماركلا ةَباَحَصلا لعف :عامجالا نم-
 وجو ىف اوفلتخي . ْمُهَنِكَل ءاَهي موقي نَميِف اوفلتخا

 هةتزأارننر ابا هلل َنأ لع ة ةمذلا 2 :لالذيشالا نم- -

هْيَلَع اًهوُميِقُ قن ٠ نأ سيانلا ة ةَماَعِل سيلو ءهسفَت لَع ْمُهْنِم + م امهَرَشاَب ْنَم م اَهُمي . ة



 تسإ يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا ] ١٨٨

 .لدي موُقَي مئاق دوجو ةروُرَص ع رملا موت
 ماتلا بق ع

 لإ لصي نمل "ماملا" بقل ءاطغب ٌيِضاَبِإلا بَهْذَمْلا َرَمَمَت

 .ىروشلاو رايتخالا يقيرطب رم ٦ ا ةي 7

 رمألا جلو نمع رتعي َرَحآ بقل يأ إ َرمَعََي ةي ناج بقللا ادَع ن أ لع

 لاوخَكْلاو فوزلئلا بَسَح ييلا و رأ صيئزلا أ ناطلسلا وأ كلملاك
 مضلاو ٍةَلاَدَعْلا قيِتت َوُه رملا ىف :ا ماكحلاو ةنم ةنمزألا فالتخاو

 لا عر اَم قو رصانلا نمب قحلاب

 :رملا لو يت -
 :نيتقيرط ىدحإب (مِحاحلا) رملا لول ةيساسلا ةيعرملا ىطغت

 :رايخالا ة ةَعَْبْلا ١

 ِناَيغَأَو للئاتقلا ِءامَعَو ءال ز دْفَعْلاَو زخ لهأ عي نأ كلدو
 ُباَحضأ م ه دْقَعْلاَو لحلا لهأ ىتغَم َْعَم نأل ؛ئع امِْجاويِأت هل نم م لكو كلبلا

 نتنلا يف ريثأتلاو ذوُمسلا

 زتكألا أ مهنا اوعمتجا ايام هلك اوعمتجي نأ ةرورضلاب سيلو
 نم َنَأل هرمأ ْمُهَل ْمِقَتسَي مل لإو ة ةَمَلاَحُمْلا مَدَعَو ةَقَقاَوُمْلا نيق ابلا قَعَق ؛مُنِ
 نب ; َناَمْيَلُسِل ميمت نب ةدعسم ُهَلاَق ام نْيَع ادَمَو فالتخالا - نأش

 ن َناََسَع ميدقت اودارأ ذ ذَقَو ءاقَرَع بنك نب ; ثراولا ماملا ةاَقَو َدْعَب َناَمْثُع

 مامالل ة ةَعْيَبلاب اوُموُقَي ال نأ َناَمُْ نب ٫ َناَمْيَلُس ىأر َناَكَق ءاًماَمِإ هللا دْبَع

 اىلإ

.٤
 

 غ

  



  

 رسلا لهأ لإ بتكت :الئاق ياتلا نم ريبك ُدَدَع َمَتْجَي نأ َدْعَب لإ ناسغ

 اتيإ عيقن ىتح رملا ادَهَرَمَوُ نأ نامع نا ديري :َُدَعسَم لاق نوأ
 .')اتْيَلَع اوُفلَتْخَتَف اتلا

 نأ دع ةن (ماملا)رمأل لو بيصنت ىلع دفَعْلاَو لحلا لهأ َعَمتْجا ام اذإ

 ماملا عياَبيَق مهيب ؟ ِءاَمَلْعْلا عِحزَم مَدَقَتي هنإف ‘َحَتَرملا صخشلا رزت
 تا هةَعيَْلا دفَع ةقيص ِهنَلَع اًيلْمُم"ىتشيلا ماملا دي يف ىشلا هدي الع -

 :ٍةَيلاَتلا رِصاَتَعْلا لَع لمتشت

 .هلوُسَرَو هللا ةعاظطي مامالا مارملا -ا

 .ركنتلا ينَع يتلاو فورعملاب رم الا ؟

 أ ةريبكلا رومألا نم رمأ ىنع ماملا ميقي دقي ال نأ ٣-
 .ٍةَيِعرَشلا ماكخألا ذيفنتب ذيفنتب ماَيِقْلا -؛

 .مامالل ة ةَعْتَبْل ءاطغإ يف ِدْقَعْلاَو لحلا لهأ ب داَعَتَي َكِلَد َدْعَبَو

 م ةمامإلاب ةَعَْْلا دفَع غِّص داريإب ةينامعلا زداَصَملا تَلْفَح ذو

 اتهذرونَو ةروكذملا رِصاَتَعْلا ليخت اهنك اهَنِكَلَو ءاَهِظاَقْلَأ ضغت يف فالتا

 :يهو "يديَِموُتلا ںينَت نب ْناَرَع ماملا اهب عيو يتلا ةعيبلا دع
 رمألا لعو هلوسرو هللا ةعاط لَع ًكاَتْعياَب دق ءميجتلا نمحرلا هللا مسي"

 ليس ع ساملا قو تيع اما تمصو ركنملا نع يغتلاو فيزلا
 إ ارمأ يضفت الو ءامكح ةفنث الو هار دقعت ال نأ طزش لعو .عافل

 .دْقَعْلاَو او لحلا له هأ يأرب

 ١٢٢. ص 0١ ج .نايعالا ةفحت ،نيدلا رون ،يملاسلا )(



 تسإ يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا ] _

 ةماقإو لاعت هللا ماكحأ ذاقنإ لع ةلاتغَتاب ذقَو مهتَروُمَمَو يملسملا يأرب
 ٠فوُهْلَمْلا ةَتاَعِإَو مولظَمْلا ةرضئَو تاعمجلا ةَماَقإَو تايابلا ضبق هدودح

 هنم َدُخأَت ىقَح اًيِعَص يوقلا َلَعْت نأو .مئال ةَمْوَل هللا يف د كَدُحأَت ال ناو
 > ح س 2

 لييَس لَع َىِضْمَت ن و ‘ هنل ١ مكح ه هيف ذفتت يَح اليلد د َريِزَعْ اَو . هلل ١ قح

- _ 
 عيمجل ات ةقايمَو هللا دهَع كلد ّقَع اتيلطْعث نأو ءيف كُحوز ىفوأ قحلا -

 .'_)"يملسُملا

 لقأ عاقلا ماَمَِو عاتملا ةع هْيبَو ،ءارَشلل ةَعْيَب :نَْتَعْيَب َكاَتُه َنأ لع

 هثَلَدَح ادإ ةيقتلا هعست" " عاقلا ءاَمِإ ن ثح ءارشلا مامإ نم اُماَرتلا

 يراّملا ماملا امأ ًةغابثأ ةَلَدَح اد لاتقلا نم باَحينالا هل ؤوُجَيَق مةَيِعَرلا

 ذوخ ال ءينلا لييَس يف داهجلا ىنعو" ةرابع نَمَصَتَت ةعيبلا َنَأل همازتلا رك

 .اًديِحَو ق نقتزل لاتقلا نم ُباَحييالا هل

 :ُميِلْسَملاَو ىضرلا -؛

 ُهَتَيِعزَش َنِإَق راَيَيخالاَو ةَعْيَبلا ةقيرظ رقب محلا لإ لصي نمل امم

 .كلدي هل ْمهميِلْسَتَو اًمِكاَح هب ياتلا ىضر ني اَهْبَتُكَي ةَيَساَيَسلا
 .باتلا ن َرَمُع نينمؤملا ريمأ ةقالخ ةّخِصب ةقيرظلا هذهل دهشو

 يبأ لولا ةقيلخلا نم عب َنيملسُسلا لع هللا لور ٍةقيِلَح ةقيلح َراَص هق

 و
 ت ےس

 ةًحِصبَو مِهرْيَعَو ر اَصْنَ او َنيرجاَهُم ني ةب ةَباَحَصلا هب َيِضَرَو ،قيَدَصلا ركب

 دؤت نينمؤُنللاريمأو ةقيلح را ة يومألا ريرملا دنع ننم ةئالج
 ٢٤٧. ص ٢. ج ٤ نايع الا ةفحت ))



  

 ح ِ

 .نوميسلا هب يضرو 6كليملا بع نب َناَمْيَلُس يومألا ةقيلخلا هس نم
 :مامإلا ةفص -

 ؤ ترلا نوي ا ليف :يقشلا دم نز يم ةتالتلا ل
 نم ءيس تات الو ؛سَرخأ الو ءىتغأ الو مصأ ال ءاريَمُم الِقاَع الا الج

 وايمخ لزا امموتْغَم الو انع الو كاهلا ضزَق ُهنَع دنينزاتي روف
 ار دَْْلاًصيات الو دعَوْللاقِلْخم الو ااذك الَو ادوك الو ادوُسَح ح الو ابوب

 ال ام لع اروُسَج الو هلبأ الو الِاَج الو ا روك الو اليخ الو قلخلا عس

 .'٨)"امهاَِإ دل تلا هتنامأ ؤأ ه هلوق وأ هِيسفَت يف ةتفلا ه هَحْلتن ْنَمِم الو “ لع

 لا ءاضغأ

 دودخلا ةماقإ ل ر(ماتزلا)رمألا علو ةيح ة ال الا تي قباسلا يف ناك

 لع الؤلا َناََو هنذلبزأ هيت رمألا لَو نم الإ نوكت وت ال اَهَتِإَق ،ںياتلا ع

 الوئُسَم نوكت يلا وه ربكألا يلاولا 2 : رتكلا ياولا .ننقم
 مميتلا ت بَسَح رضاحلا اتِْفَو يف ظفاحلا لاي يي ومو ةالؤلا نم دَدَع نَع

 ظَقَ انق ةيارلا ًَكْلِت قَع لون ؛ؤم َوُهَق ةيالولا و دلبلا يلاو امأ يرال

 ُاّلوتَي يذلا دلبلا َبَسَح ُهئَيِح ق لاو لك َنِإَق ؛موُمُعْلا لََو

 3 يذل نينتلا را اَرَق يف مالا هيف هيف هْضَوَقُي ام َبَسَحَر

 ."دهعلا" قباسلا

 :ارزؤلا كلاته عبضأق رضاحلا رضلا يف ثَرَوطَت ةَلؤدلا ةكم َنأ ىلع

 .طقسم ةبتكم ١٣٣. ص ٥. ح ،نيبلاطلا جهنم )')



 تمس( يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا ) ١٩٧٢ لس
 لَع ءاتب مِحاحلا تايحالص َنوُذَقتُي ْمُهَت ،ِتاتَْهلا ُءاَسَوَو َنوراَمَتْسُمْلاَو

 ةَلْؤَد اقنلا ةتؤَلا تحضأ ُثْيَح ،نياَوَقْلاَو روتسلا بَسَح .

 ثرَوطَتَو ثَمًّحَصَت ةايحلا نأل ؛نيِناَوَقْلاَو زيِتاَسَدلا اهنكْحت ت

 اتُه نمو ءاَههيجْوَتَو ٍتاَعَمَتْجُمْلا نوئش ةنكيم ر راَعمْل ا لودلا تَر ف

 .هلي دمحلاو ٌيِاَيَسلاَو عامجالا وملا زارفيشالا لَصَح
 :ماكحلا ْلْزَع -

 مهن ثدح ادإ الإ ملاعلا ": لزع زوجت ال هأ لمعلاو لوَقْلا رك

 ةلودلا ةَحَلضَمل لزَعْلا ناك ادإ :ُلوُمَي نَم كاتُه َنأ دْيَب لْزَعْلا بجوت ثادحأ

 .مهلزَع زاوَج يف فالتخا الت َنوزاجلا ناا 7

 ؛ةتشسلاو نزملا نم ُصوضئ اهيف تأت مل ةساسلا مخلو وُمأ نأام

 :يلت امم ىرأ قَِق 6 .مهنوُتش ميظنتل ںياتلا ىلإ م الشإلا اهنكؤ أ اَمَتَِو

 :ِناَمَلاَح ل عاقلا م ماَمِإ -

 لزقلا :لوألا ةلاخلا

 .لارقغالا :ةَيِناَتلا ةلاحلا

 ذ اَهْنَع اَِئاَتَ .ةتكلا نع اليكو هراتتغاب لزع ومت لوألا ةلاحلا يفو

 رغي نأ بييشللو كهَليكو لزعي نأ لكوم اجو كةَ عز مكنأ قييظَت
 :ةيلاتلا طبارلا قف َةفَو نِححَلَو كُهَبِئات

 .ةلودلل ةَحَلضَم َكلاتُه " ن ١-



  

 .ةيبلغألاب ؤأ دقعلاو لخلا لهأ عاتجإي لزعلا يي نأ -'
 .ةَّيصخَس تمعاَوَب نمزمَألاَوُلْي نأ ٢-

 ذَقَت (ه )١٠٩١- ١١٠٤ يرغَيْلا َناطلُس نب برقلب مامإلا لْزَع مت ذو

 .0)عاقد مامإ ناك هنل ؛دفَعْلاَو لحلا لهل يلاع ةلز
 ع اليكو اا هرابِتغاب هلارقغا وميم ةلْؤَع زعو امك ؛ةَيناَتلا ةلاحلا يفو

 الأ طزدب نو {ةباَيتلاو ةلاكولا ذل زد امهل زوجي ليكولاو بالاو همأل
 .نمألاب لالخإلاو ةلودلا طوس ق :, ةدْتِف لإ ةلاقتسالا يد

 :ِناَمَلاَح ةلو "يراقلا ماملا -

 .لْزَعْلا :لوألا ةلالا
 لاويغ ةتغالا :ةيناتلا ةلالا
 يف ةمألا نع ا ز الك اضيأ هراتيغاي ةلزع زومت :ىلوألا ةلاحلا ف

 ى ةمدقتملا طباوضلا قفو اًضْيَأ نحلو ةلا ماكحلا قيبطت
 .عاقلا

 ن (ھ )١٧٧- ١٧٩ يدحتلا َناَقَع ٢ نب د .3 ماملا لؤَع ح مت ذَقَو

 اًماَمِإ َناكَو .َيوكزَألا رياج يا نب ىَسوُم ةَساَترب دْقَعْلاَو :1 لهأ لت

 .)ىرشلا لَع عيوب عيوب ذق ناك هنإ ثْيَح .ايرام

 يابو يوب هنأل ؛هيفت تاد نم لارتغالا هل زوت ال ةيناتلا ةلاحلا يفو
 س ه ےس

 ٤٤٠. ص ب ٢ ج .نايعالا فاحتإ دومح نب فيس ،ينيساطبلا )(

 ١١١. ص 0١ ج .نايعالا ةفحت نيدلا رون ،يملاسلا )'(



 تستمميإ يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا يتس ٤ ١٩[( تس

 نم ةلاقتسالا ةل ؤوُجت ال اتُه نمو توتل ىتَح هللا لييس يف داهجلا ىلع

 ال م ىح :منصل ةتيوفنملاةلزازغ نم ارُم نم ُهعَنَْت ةَعاَع هب تَتَدَح ادإ الل محلا
 .َلِقْعَي الو َمَهْفَي ال ىت ىتَح لفقلا باَعدكز .موصلا يواَعَدَو ءادنلا هب َعَمْسَي

 لإ َرظْنَي 5 ع رصمل باممَدكَو مالكلاب ح حصفي ال ىقَح قظتلا باممَدَكَو

 .فْغَصلا عاونأو زجعلا بورض نم كلد ربَع
 :ُءاَضَقْلا :اينات

 :ءاَضَقْلا خيرات -

 ةضيرَقَوُمَو هني متيب ملاو او ْمُهاَوُغَد يف ياتلا نت ب د ُلضَقلاَوُه وه ُاَصَقْلا
 :لَجَو ع هنلا َلاَق .مالنإلا عاش نم ةعيرشو ةمزاللا ء هنلا ضئارف ن نم

 :ءاَمتلا) ه ُكيشنآ قلع وتووقي ادهش طتملاي يمدم ارك اوثماء ينلا امئَي)ف
.)١٣٥ 

 ةَدْئاَمْلا) ه . عمالو هال امي مهتب مكحن نأو » :لاقو ٤٩(.

 ةلؤَدلا) ما ماظن يف ةَتساَمَكْلا ةَماَعَدلا َوُه

 .َنوُفِلَتْخَي هيف اَميِف ا ركت د نوُمُكْي / ُماَلَسلا ُهْيَلَع ُ َ ءايبنا .
 ي د وده

 :َلاَعَت اَحَت ل هنلا َلاَق ُناَمْيَلُس هللا ت ين هنباو ليلقلا دؤاد ه هللا ُ ين رهتش رهتشا رقو

 نكو مملا ُمَتَع هيف تتفت ذإ ديلا يف نامضك زإ ُ ش دادو
 ٧٨(. :ءايينألا) 4 كيه مييك

 أ َنن عَع َتَعَبَو ءاتلا نيب : ءاَضَقْلا لَوَتَي يدلاوب دحم تلا ناكو

 .نميلا قَع ايِضاَق بلاط

 ىف اًيِضاَق بالخلا َنْب َرَمُع قيدصلا رت وبأ وألا ةقيلخلا َنَمَع ذَقَو

 .ةيِدَمْلا

  



  

 ىتسوُم ل ُنييْعَت مت ذَقَ .باتلا نب َرَمُغ دْهَع لع ُاَضَقْلا عسوتو

 .اَمِهِرْيَعَو دوُغسَم ن هللا دْبَعَو ّيرَعْمأل

 هق نأ دغب ةرصبلا ىلع اًيِضاَ غاتشل املا يدزألا هغَس نب بعك يغ امك
 ُهَنيَع ىق املق ءاَمُهَنيَب يِضْقَي ةَي نأ رَمُع ةَرَمَأ اق كاه ةؤ نم ةزملا ىرخ

 .ةرصبلا لع ايا
 :يِضاقْلا نييعت -

 :ثالَت يقزرط ىدحإب يضاقلا نييعت متي

 رملا لو نم ١-

 .رمألا علو مَدَع دنع نيملسملا ةعامج 7 -(

 .ْمُهَتَْب ئِضقَيل مهن ِتاَد نم هنل إ موصخلا عا ُهُفا

 ؤ امأ هِنمَمْصَحلل امزلُم ةمكح نوكي ةياملا ولا ندللا فر

 الب مكلاب نامضحلا يضر اد الإ ملم زْمَع همكح ق ةيلاتلا ةلاحلا
 .ُهَقيِبظَتَو ه ُهَذيِفْنَت

 :يضاقلا ةَقص -
4 
 ء

 ابت ارو اًميِلَح اًمِلاَع الِقاَع نوكي نأ ءاضقلا ّلَوَعَي نمل يغبن

 ةنس اَملاَعَو هخوُسْنَمَو هخيياتب اًَملاَع ءهنلا باتكل الّمِفاَح ،اًمِهاَق اڵلاَع

 لير 6بَرَعلا ةلب اَمِلاَعَو هرهد لهه أ يفاليخاب اًملاَعَو هيلي هللا لوز

 فيصلاو ًيوَقْلا ننب يوسي ءاَقَمَعَتُم امير اَتبَتتُم نوكي نأو "رات

.ضيحلاو عيفرلاو "فيرشلاو عيضوأاز



 تسإ يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا { ١٩٦

 لوي نأ هْيَلَع لب ءءاَصَقْلا يف ماد ام يرتشي ; الو عييت النأ هل ينبني

 .ءارشلاو عنتلا يف امي ال ىتَح هرْيَع

 :مكحلا يلجت يف يضاقلا بادآ

 :موصلا ني ريب ب مكحلل سَلَج ادإ يِضاَقْلِل يغبني

 .همكح يف عوجلا ِهيَلَع هيَلَع رَتَوُي ال تَح ؛َناَعْبَس َنوُكَي

 .همكح يف شطعلا ِهْيَلَع َرَتَوُي ال ىتَح ؛َناَيَر نوُكَي

 .َناَبضَع َنوُكَي ال

 ايج َرَضَح نَم لع ل

 الو "سيلجلا يف اَمْهَتْيب َيَوَسْيَو همامأ نيَمضحلا سلجي نأ -ه

 .رخآلا نم اَمْهَدَحَأ رقي ا
 .مكا ف رأ َنيرِضاحلا م َمَدَقُي ْن

 .مكحلا يلجت يف ادحأ زات 1
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 موشخلا ني ادحأ َاَسُي الأ -

 رخآلا نود د نْيَمضحلا د ص

 .اَهَل يولخلا ل لوبو ماكحلا ةَرقَكب هس : ق الا -
 .ةُمضَح هَعَمَو الإ نيَمضححلا ---

 :مكلا قي 77

 ةباتكل ا َ روت نأو َْلَع داهفلا ١ ةباتكلاب , م ١ ,7 يبن
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 رومأ نم ًكلَدرْيَع لإ امظن امنو ٌهَعَك 4 ةَعَفاَرُمَو اًتاَكَمَو اًتاَمَر مكلا ليصفت اهيف

 َدَحأَلْحَتا ادِإَو يِيَلَع هركخنلا َنم ةَياكنلا دَدَجَتَت ال ىتح ؛قيث قيثوتلا

 م م ُهَقلَحَتسَيَف سنف يِضاَقْلا م عجزَي د ل يَح َكلَد ى قو نا هْيَلَع ١ 7 دخلا

 و
 ء

 .ىرخا

 لع مكحلا ن ناَمْيَلُس َناَوَْم وبأ ربكألا يِضاقْلاَو يلاولا ناكو
 ىقيِقَدلا قيثوتلا ُهْنَع " :لا نب ِتْلَصلا ماملا دهَع لَع راحص

 راحص ني هلفت لبق اماكحأ مَحَح هنأ ىقح ءاَهْيَلَع داَهشلاو هماكخأل

 اهِقيِثؤَتَو اهجوشؤل َُدْعَب ءاَج نَم اهدمت ىتح هتقو يف ذَقَتُت مل اهنكلو

 نأ ريع ماجل سيل قحلاب عمَكَح ا َيِضاقْلا أل هْيَلَع اري الاب

 ُهَصقْنَر ح ُ ُ ٠ ًَكلدأظَح ىلع ءاملعلا عمجت ؤ اروج محلا تلد ىرَي نأ ال

 لإ ُهَضُْنَ
 .مكحلا

- 7: 

 نمأل ظَوْخأوزَرخأ يِضاَقلاق .موُصُحْلِلَو يضاقلل ع عََتُم هي يو

 ةعطقلا مدعي هنإ نْيَمِصاَحَتْمْلل ةبسنلابو ،جرحلاو مثإلا يف ٣

 .لصلا عامهنلك نم ىضرلاب امهب ةفاسملا برقي علصلا نأل ءاه
 ال "ماكخألا ديزأ ماكحلا زبَح حلصلا" :ةلللي يتلا نع َءاَج ةي

- 

. 
 ء

 ."الاَلَح َمَرَح ؤأ هامماَرَح ّلَحأ اًحْلُص

 :ري ن

 . عيبرل اه اور ) ( ١



 تسإ يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا ] ١٩٨[- سس

 ءاَضَقْلِل ةَماَعْلا طوطخلا

 اق :هل الئاَق َناَيْفُس يبأ نب : ةَيواَعُم لإ باتلا نب رَمُ رمغ ب گ

 كملسي لاصخ سن ملا هرن هي ييذتَو لآل .27 ك
 ةَنيَبْلاب َكْيَلَعَت .ناتضخلا كيلإ َمَدَقَت اَدِإ :َكَقَح لَضْفأب ا كيد

 دَهَعَتَو ]ْبْلَق َدَتْشَي ىتح قيِمَصلا نذأو {ِةَعِطاَقْلا نيميلاو ٍةَلِاَعْلا

 يف اَمَْتْيَب يآ ،ِهِلف ذو هع هتنت نذإ
 ُلضَق َكَل نيَتْسَي مل ام ياتلا َنْيَب جلّصلاب ِكيَلَعَو 6كفزطَو كظح

 .')ءاَضَقْلا

 ")رعقلا ىتوُم يبأ ىلإ باطخلا نب رَمَع باتك ةَيِضابلا ريتعي
 ء

.
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 ةنع روُهشََو رداصملا ىنووكذمت باطخ ومو ءاضقل ,7 ةقيثو
 ِءاَصَقْلل قيرلا َصوأَو ٍتاَصُملِل ةماعلا ظوظحلا مَسَر هنإف ءاَمَلُعْلا
 ناتك ف راصيخالا ا تذح أ نل اه هاتذرؤَأل لوط ني هي ام الولو
 ا" :لي يتلا لؤَق ءاَصَقْلل ةميِظَعْلا ةيرملا ةيلكلا َدِعاقلاَو ءاَدَه

 رتنأ نت لع نيميلاو «عا نت لع

 ٢١٢. ص ٥‘ ج ،نيبلاطلا جهنم (')

 .ةحفصلاو ردصملا سفن ()

 .عيبرلا هاور )"(



  

 ةهج النلا ن رع ذقق رذق ميظع ءاضقلا ولخ اق
 نوكتلو "ياتلا ب لذَعْلاَو قحلا رمأ ن ةَنَيَب لع يِضاَقْلا نوكي

 .فاصنإلا ءاظغإق قحلا يقامقخِإ قَع اصيرح

 سياَتلاَديَبمكَحَلَوَحَل ّيَحلايبتكنلاَكلِرَلَرنأاَتإ ظ :هللا باتك ىف ءاَجَو

 ١٠٥(. :ءاَسّتلا)هئاكيصَح 1 كيريم ينين نكتالو ةق نرام

 م مالسلا ُهاَلَصلا هْيَلَع ةي يذ اَهيِف ةميركلا ةَيألا هذمه

 وه هيبل لاَعَت هللا ُباطِخَو ءاَمَصخلا نم َيِنِئاَحلا ل زاجنالا

 ةمل ل باطخ

 امإ .نندَيلا َلوْغَم ةَماَِقلا َمؤَي يضاقلا يتأي" :لاق لي لوملا
 َمََح نم م" :َلاَقَو قو ." ."راملا يف ةروَج ه هب يوهي ؤأ أ ةلْذَع ُهنَع ةن

 .()'نيمكس ر ريعب ُهَسسفَت ح بذ د اَمَتأكَق نبت ن

 نم َنيمِصاَحَتئلا اضيأ رَدَح ةاضقلا مالسإلا َرَدَح امك : .

 مكسلفي رتبائأ امنإ لل يلا زا ذ هاخأ امهدَحَأ ملظ يف ةبغ ةغل
 يت ني هيجي نلا مخت لعلو مكتنت محأ نكي وميت
 الَق هيخأ ي قَح نمم ءيق هل تْيَصَق نَمَق كنم عمسأ اموت لَع هل "

 عيبرلا امهاور (')



 تسسسس[_يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا )سس ..٢( )سس
 .')"رات نم ةَعظق هل ُمطْفأ اَمَتإَق كائْيَس هنم ذخأت
- 

. 

 نأ نمَمِصاَحَتْمْلا نمب مني نأ دارأ ادإ يضاقلل ينتني هن :ييأر يفو

 نأ ىسع ملالئلا نع ةَميِخَولا هيقاَوَعَو ملقلا نمزَذَحت ةلقم امهل مدقي
 .ةَمَصاَحُمْلا نع كيف هيخأ ملظي دمعتملا اهب دمت

 :يضاقلا ةلاقتسا -

 نم هماقأ نمم فعَتسَت نأ دارأ ادل يِضاَقْلا امأو :َيِصقملا ميملا لاق

٥ 
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٦
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 هريمع دَحأ ىلع َنوُمِلْسْسْلاَو َوُه َقْفَتَي نأ ال َكلَد يف لوحألا دنع ةطيرش
 ۔ے ۔ ٠ َ و ۔۔ برح ٥ ۔؟, ,< ۔ | <ے< <۔ 73 ٥ ے 1 ٨ ؟ و ٥ ح
 يي نا هعس الف هجول ااذه ريع ىلع ام او نمم ءاَصَقلل لضف ١ وه نمم

 كَسْفَت ُهَمَرْلأ امي كُسَمَتلا ِهْيَلَعَو ‘،هيَلَع ارداق ناك َماَد امم هللا رمأ
 (؟)و » د تو و ع هنلا لق هللاب ريعت دو

 .زوجي ال ماكحألا ليطعت أل ؛ةاَضَقلا 7

 ةمظنأو نيِناَوَق كِلاَتُه ثَحَبضأَق يلاخلا تقولا يف عضولا رَمََت ذَقَو

 ُءاَضَقلا حبص أو كَهَلاَقَتْساَو اًدُعاَقَتَو اًداَعْفإو اَنيَعَت ٍةاَضَْقل ها روُمأ مخت
 ِتاظطْلسلا ىدحإ لّتَمثَو ءةَموُكحلا نع لالفتسالاي ّتَمَتَت ةَيمكُح ةطلس + و ه 7 . ٥< ِ ٠ ه. ۔\\ح 2 2 23

 .ةَيِذيِفْئَتلاَو ةيعيرشتلا بناجب ِثالَتلا
 ع وم ےم هه ےس

 .عيبرلا هاور (`)

 ٢٢٦. ص ٥. ج نيبلاطلا جهنم (١)



  

 ْئهتئاكتل ياتلا ي مريِأتل اَهتوُدمْعَيَو رومألا َنوُلُحي مهت

 لاوحألاو فوزلثلا بَسَح غيتََو قيضت ييأر يف رينتل ا ادَم
 او ة -

 ع ; اَناَيْخَأَو .نيلا ِءاَمَلُع لَع اًروصفَم اقياَس - اَدَه ن

 .اًَءاَسَوُرَو لئابقلا َءاَمَع َءاَمَعزَو نيلا َءاَمَلُع لزن

 عامجالا ريثأتلا باحضأ نمريثكلا لمشي . اَدمم يفام

 جئاَرَلا نم مهرْبَعَو ةيلهألا ِتاَمََتُمْلاَو تاباقتلا ءاَيورُك ّياَيسلا
 .ىروشلا لهأ ه دْفَعْلاَو حلا زه أ لع

 :ىروشلا -

 راقم ارؤَم زوأ ءَلَسَعْلا تزش مهلوق نم ةدوُخأَم :ةغللا ف ىروشلا

 قيذي ينع ثزكأ ةلتف ةزول
 - ناَهَقْسلا بغارلا لاقو كيملا بلط ىروملا :جاللطضالا يف

 ج

 .روش ةدام ،نيعلا باتك يديهارفلا )'(



 هس_يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا | ٠٢ ٢[ )تس

 يلا زملا ىروشلاو «ِضغتلا لإ ضغلا ةَعَجاَرْمِي يألا جارخا َرومَْل

 .هيف زَواَشَتُي

 ىروشلا ُهَبَمَهَأ -

 ةّيِساَيَسلا ةايحلا يف كلد ناك ءاَوَس ءاتلا ةايَح يف ريك ا ُهَيَمَهَأ ىروشلل

 .ةَيِعاَميَجالا يجاوتلا يفؤأ ةيركسلا ر ملا فزا

 (ىروُشلا َروُس) اَهيساب ميركلا هباتك يف ةروُس لَجَو َوَع هللا ىمَس ١-

 .فيرشلا فَحضُمْلا بيتزَت بَسَح (٤؟) مق ر :7 هو

 :نوؤش ةتالت ف زيزعلا ه هباَتِك ن نم ِتاَي آ تالت يف اهب هللا َرَم مأ ؟

 ةو ةمل تي هقلاريرةمحراَمق )ل :ىلاعت ةلوق هيف ءاَج :يركسلا نألا -أ
 يف مُهزواَمَسَو مث َرفَعَتَسَاو مت عا ًكلوحزمأوُضَقناَل يلقلا ظيَعاَظَك تنك
 ١٥٩(. :َناَرْمِع لآ) هم َمكَوَتُمل ثحي هلك نيرال لَعنكَوَتكَت تعار

 يضاَرت نَعالاَضف ادارأ نإقإلا :لئاق نمَرَع هلوق ةلوق َءاَج :يعامتجالا نملا يف۔ب

 ٣٣). :ةَرَقَبْلا)هئامهيلَع بلع عابج لفرام امُهني

.. < 
 ٣٨). :ىروشلا نوقفني مهقزر ام امو مهتن مهرمو

 اق ُثْيَح 6ىَربكْلا رذب ٍةكرْعَم دن ةنع يتلا اهرمأ امكو
 ."اتلا اهيأ ََع

 َرَواَمَو ،ِةكَرْعَمْلا عقؤَم َلؤَح بابحلا نب رذنملا ةَروُشَمِي َدَحأ ذَقَو



  

 و ح
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 :أ الإ جوزلا مَدَع ىرَي ناك هنأ م َعَمَو ؤ .دحأ ل جوزل يف هباحصأ
 .جوزلا لإ يعادلا ةيبلغألا لاي

 .ةريِك ه هباحصأل ُهتَرَواَشُم

 اهنم 6هباحضأةروُشَمب اڵإروُمألا نيرمأ مو ناكام هنإ .. ف
 نيدشارلا ءاقللا دهَع قَع امأ ركذت ل اَهْنِمَو ،ُتاَياَوَرلا هب ثَءاَج ام

 ةقيِقَس يف ناك مُهَنْيَب ىروش عامجا لوأو .ةَرِضاَح ىروشلا تاك دق

 يبأ رابتخا مت ذقو كل ةَميِلَح رابتخال ةلي وتلا ٍةاقَو دعب ةَدِعاَس ي

 .قيدصلا رب
 :ىروشلا مكح -
 ةَمْزْلُم يه لَه مِحاَحْلل ىروشلا ةيمارلا لوَح فالخلا كات

 ؟عِضاَوَم يف ةَمِْلُمرْيَعَو عضؤمم يف ةمزلم اهنأ مأ ةملم
 ناك وَقْلا ضغب يف ماملا ىلع صرق ةَروُشَمْلاَو :ئِصقملا ةم ةمالعلا لو

 :ضغب لاقو اريثك ةروشملا كزَت يف َنوُمِلْسْسْلا ددمو ءاًميِمَص وا اًملاَع ماملا

3
 

 ريع م هم

 اهكرت نإف ءابجاو اًّصزَق ثتاك ماملا ىع َنوُمِلْسُسْلا اَهظَرَشا اَدإَقثبذن اه

 .()هئَعاط ةَيِعَولا نع ظف ُهْئَماَمِإ ْتَلاَز

 ةَقالَت لاوقأ َكيلاتُه نو

 .بحاو :ُلَوَألا لْوَقْل

 ٤٢ ١. ص ٥‘ ج ؛نيبلاطلا جهنم (')



 هسس[_يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا )يتس ٢.٤) سس
 .ةَبَحَتسُم :يناتلا لولا

 دقعلاو لحلا لهأ اهظرقشا ادإ هنأ ت كاو .لينل ع :ثلاتلا لوقلا

 .ةَبحَتْسُم ثتاك اهوظرَتشَي ْمَل ادو كةَبحاَو ثتاك ماتلا لع

 : دجي هخيراتو ههقف يف ضاب بقهذَمْلل عتملا نأ دب

 .مهخيرات ربَع َ ِهْيَلَع لَمَعْلاَو لاوقأ ع بلاقلا

 .مكحلا ماظيل ىروشلا ةيمارلا ي اَتِئاَمَلُعل ادج ًةَعِئاَر لاوقأ كاَتُمَو

 :ىروشلا روطت -
 ِدَقَق ةراعا لولا اهي اه هب ثدح ثيدحلا لا رضل ف ىوقلا ت ت ا

;

 

 وه مازلإلا نأ دب

 ے هم ۔۔ هه س

 ةَمَقاَتُمِل (تاَتاَمَلْرَب) " هلامع ةو ةبرل ةطلسلل ثَميِق يأ

 و َناَمُع ةَنَطْلَس ىف اتَدْنَِو .تاموكحلا ء ءادأ ةبَتاَرُمِلَو ّةَمِهمْلا .7

 ًدَهَرَوظَت ذقَو "نينطاوملا لتق نم هئاَصغأ باختنا قَع مئاق ىروشلل سل
 لتق نم نييعتلا قَع اًاَق ناك يذلا يراممِتسالا ںيلْجَمْلا نع سلْجَتْلا

 لماكلا باختنالا لع مق «نينطاَوُمْلا لتق نم جيزملا لَع ماق م .ةموكحلا

 .اًيلاَح نينطاوملا لبق نيمرحلا

 َناَمُع يلجت اًيلاَح ُهْنَع جَتت ةًيويرشَتلارظألا نيوكت يف جردتلا ادم

 ّقَع مئاقلا ىروشلا سو .نيذلا ّقَع مئاقلا ةلؤدلا ںيِلْع نم ْنَوُكْمْلا
 .باَحَتالا



  

 .الغو الت قحلا راهظإ ةعاطتسا مَدَعَو ا ا تقَو يف نوكت

 يبأو دنز نب رباج نيمامإلا ةداق نَمَر يه ةيخيرات ةنَحْرَم كيل اذل ارد
 نا تيلا يف ةَيِضابِْلا لود ثمماق نأ 9 يبأ نب ملسم ةَدَْبْ

 ذمو اًصاَحأَو املعو امكح ارا ٌيِضابِإلا ُبَعْذَمْلاَراَصَو برتلا دالب

 .ذلا ةَيمجْرَملا لَتَمْي هَتِكَلَو .مكاحلا رود اهيف ماملا لّتَمُي ال ةمامإلا

 .هياحضأل ة ةّيِنيَذلا ةدايقل

 ْتَهتناَو "نيروكذملا نيَماَمِلاب ثظتزا ةيخيرات ٌةَلَحْرَم اهت :يأر فو

 .اهمايقب بمهْذَمْلا ٣ ركلا ةيل لودلا مايقب

 تاَميِظْنَتؤ امف اتوك وغ عي ال تاَميِظْنَتَو مظن نم كلد دعب ماق 7

 الَتَم برغملا دالي ةّيِضاَبِإ ىدل ةبازعلا هالظك ة

 :ىروشلا ُةَماَمِإ -

 ليبس يف ريشنألاب ةيحضتلاو ةيئادفلا ىلع موُقَي يركسع مميِظنَت يهو
 :يورش ع موقتو نيدو هتديقعو ة ةعامجلا ركف ةبانج

 َناَكيذَلا بانلا ننرَمُع مالسإ م ادحأ ءادِعاَصَق اًصخَم َنيَبزا ذوُجُو -أ

 .كرتلا اَيَدَحَتُم مالسإلا رَهلك َكلَدبَو ءاصْخَس نيعبرأ َماَمَت همالسإ

 وده

4 

وأ ين .



 تسإ يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا { ٢٠٦

 تاَّرَقَم ٍةَيِئاَتلا نِساتأل داعاو ءناظطْؤَألا نع جورخلاو ياتلا لاتغا ب

 ةاَلَصلا اهيف َنوُتِتُي اناا ةيئاتلا نِحاَمألا هذه ُنوُكَتَ كائاطْوَأو
 اهنم اوجَرَح يتا ةلضلا مهناظزأ ي ارقَساهترزصفتو هةتوئكتنل 4

 ىَرّشلا م فدهلا ٠ُتْتْلا رأ رضنلا امإ ٬ىَرَلا نع عوجلا زوجي ال
 ًاتهَي ال قَح همكحل رارقتسالا مدع ةراتو رئاجلا .ماخلا شإ

 لذعلا قييظتي ٍةَمُكلا بياظتل تيجتنَي ىقح ديلَسَتلاَو ةطلسلا

 .ىروشلاو

 ريَدُح نب شاةزم يلالي وبأ دياقلا ميظعلا رمألا ادهل جَرَح نم لوأو
 مكلا

 - ص
- 

 قَع نوُعاَبْيَق محلا ةنأ لَمْشَي عبْضأق هدعب اميف ىرشلا روطت ذو
 نيذلا غُهَق فةتالؤَو مامإلل صاخلا سرحلا لمشي عبضأ هنأ امك ،ىَرَتلا

 .مكحلا ماق نعَو مُهْنَع عاقتلا يف نوتيم
 يراّملا ةرمع وبأ عَقَصُمْلا بيطخلاو زاوغيلا لطبلا كلدب فرع نمم لوأو

 .ميلسلا فؤَع نب راَتْخُمْلا

 :عاقل ا ةَماَمِإ ٣-

 :نيتا نَرمَأل نوكت يهو

 رايتخال دفَعْلاَو لحلا لهأ تج كانهف ؤُدَع ةالبلا غاد اَمَدنِع :لوألا

 هِتَداَيِقَو هتيار تخت َنوُلِتاَقُي مُهَل مام

 ه أ َنَق ثدابعلا لَع ملم ث ىف روج َكياتُه نوكي اممَدْنِع :يناتلا
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 ْعَكيلَد لع َنوُجْْي مف مهمامإ رايخلا ىع َنوُعِمَتْي دفَعْلاَو لحلا
 ةّيِضابإلا ةنع ؤئاَج رئاجلا مالا لَع جورلا ل رئاجلا مِحاحلا

 .هلغ مدعو هل هلعف زوجي رئاجلا نأ موللا َنِمَ
 ةعيبلا هل نوُدَدَي ةبراقملا ةيضابإلا َنِإَق عاقلا مماَما رِصَتْنَ :َي نأ َدْعَبو

 .ةَعيَب ديدجت ىلإ مُهَدنِع جاتخي الق ةقراملا ه ةَيِضابإلا امأ

 :روُهْقلا ةَماَمِإ -

 هنأ كلذو ىرذلا ةَماَمإ نَعَو عاقلا ٍةَماَمِي نَع هلوت ةَلاَح يهو

 : انهل ٌةقَتْسَيو ةلودلا اَمُهَ مت رلا مايو عاقتلا مام رات

 هنب ذأ عر ةت هنم ك تاتإ عيضف زوت افنأ
 .ةَعَْبلا اهددحت ىرملا ةمامإ ٣

 نع هلوت ةلاح يه تل امك امإو كاه ةعيب الق روهتلا ةمامإ امأ

 .ىرلاو عاقلا يتم َةَماَم

 بزَح َنوزَوَي ال ةيضابإلا َنأ زاملا ڵِةَماَمِْلا ماسقأ يه هذه

 ١7 ل اودارأ اذل امنإو مهخيرات يف امموُلِمْعَتشَي مل ْمُهَق "تاباصملا

 ار تت نولتاقي م ث ْهَل مامإ بيصنت لإ نوديعي ر رال محال

 نمو الو هيار ذ ُدَقْغت الو شيج ؤَهَي ال" :علع نب د ىَسوُم ُةَماَلَعْلا لاق

 .")مامإب الإ هيَلَع عمتجم رْيَع محُح مكخي الو شدح ماقي الو 6فئاَخ

 م ٥ م و

: 
: 
ك
 

٠١
 

 رهزالاو ةنطلسلاب فاقوالا ةرازو ةعبط ٤٨١، ص ٢ ج .عماجلا ٥نسحلا وبأ 6©يويسبلا ))

 .ةرهاقلاب فيرشلا



 سسم يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا سع ٢.٨

 ركنملا نمع يْغَتلاَو فورعملاب رملا
 :لامجإلا لع امُهُسُكُح -

 لامجإلا قَع ِناتضيرق ركذملا نع غلاو فوزعلا رمألا
 :كلد ىقَع ليلدلاو ءاَمهيَلَع نيرداقلا نيفلكملا دابع امهب

 :ميركلا نآرقلا َنِم :الو

 يفوزئللي دورمأيو ريخلا لي دوغَديةَمأ مكني نكتلو :لَجَو َرَع هللا لاق
 ۔(٤٠١ :َناَرُمِع لآ) 4 وخيقشنا مه كهتؤأو ركنملا نعتمتي

 يفوُرمعَمَلاي ےومشآت مب ءآيزأ ممشتب ثتمؤملاو ةوثمؤملاو »» :لاقو
 هلأ كروغيلو ةزكزلا كؤؤبو ةوصلا ےروميتيوركشلا نع مونو
 ٧١( :ةبوتلا) ه يكح ةررع هلل رشت هتنت كيزا هلوشو

 يفورعَملأي تورُمآَت ساَتلل تجتنأ ةمأ ريح متكلا :لَجَو َرَع َلاَقَ

 ١١(. :َناَرْمِع لآ)هم راي ةوثمِقْنَر ركنملا نع روَهَتَتَو
 :ةتسلا َنِم :اينات

 عيطتسي مل نيق كدي ُنَعيلَق اركنم ىأر نم" :ةلي يتلا نع ءاَج
 .٨0‘هيلَقيَق طقسي مَل نق كهناَسليق

 ادإ قحلاب متكت نأ ياتلا ةقاقع عحَدَحأ َنَعتْمي ال" :ةلوق هنَع َءاَجَو
 .("هيَلَع َرَدَق ادل لطابلا رِكْنْئَو ُهَدَماَش

 ؤأ تدع نإو ام هللاي كرشث الو ءارُم ناك نإو قحلا لف" :ةلي لاقو
 .ملسم هاور (')

 .عيب رلا هاور ) ( ٢



  

 .بلقلاب ت د كرشلا َكلَدب ب ينعيو

 اهنع لَتفُي قح ةميك لاَمغَألا لضفأ" :مالسلاو الصلا ِهْيَلَع لاقو

 "رئاج ٍِناظطْلُس دنع اَهُبحاَص

 ن ًةَلَدرَح رابحلا م َعَم رظتلا نبا َناَمْيَلُس نب دمح 3 ُماَمِاْلا َلَعَق امك

 زق نم الأو ليت ههجو يف قحلا ةملك زاق ُهَتإَق ،لِئاَمس ريمأ ةعامس

 .هَتَبَتُكَمَو ُهَبْتُك قرحأ م من ه }نضلا

 عاتخإلا ىم ال :الا

 اَمََو كلاب ناميإلاب اورمأ ةباحصلاو ل تلا نأ لَعةَم

 .مالسإلا ينع َني ,َدَترُمْلاَو ةل َنيداَرلا كلَد قَع اوبَراَحَو .كا نع

 .داَسقْلا نع اَهَتَو جالَصلاب اورمأ امك

 :َنيمِلْسُمْلا ىلَمَع :امار
 َيْغَنَو فوزَتلاي رمأ اهيف ادج ةريثك فتاَوَم ًاَمْعْلا حيراَتلا قَرَع

 .ركنُمْلا ن
٥ 
 لذت ةريثك يهو ماكحلا رومألا ةالو ل ءاَمَلُعْلا عئاصت نأ ييأر ين و و ء

 .ركذملا ينع يغَتلاَو يفورْغَمْلاب رملا با يف

 :ليصفتلا لَع اَمُهُسُكُح -

 . عيبرلا هاور ) ( ١



 هسم يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا تمع ٢١

 لع ةرذَقْلا مهيدل نأل ؛ُمهِتالؤَو ماكلا نم رمألا ةالؤ لع بجاو ُضَرَق ١

 ةللا نل" :ةَقورْعَمْلا ٍةَلوقَمْلا بَسَح ٍةَّيلوتسَمْلاَو ةطلسلا عقاو نم كلد

 ."نآزملاي عي الام ناطلسلاب غ
 اده نا : :يأ يفو ،ياتلا نم ٍةَماَعلا نم نيرداقلا لع ةياَقك ضزَق ؟

 وملا نوُكَيَق ءةطلّسلا دوجو لاَح يف امأ ةطلسلا بايغ لاح يف نوكي

 َكلَد لذ ةوعدلاو نسحلا لوقلاو ةظِعولاب ركنملا نع ْيغَنلاَو فورغَمْلاب

 َتاَعَتْسا اَدإَو ،ةطْلسلا لَع تاَتِتْفا كلاتُه َنوُكَي ر ال تح ؛ىلا

 ّلَع اًبجاَو ةرْضَت نوكي كاتْهَق .نيملسملل ايَو لت اي :الئاق ُتيِفَتْسُم

 .هيَلَع ىَدَعغاَو ُهَمَللَت نَم قَع سانلا نم رداق

.
.
 

 - ح ه و

 هىِسْفَت لع قاَح اَدِإَو ،ساَّتلا نم رداقلا ريع لَع ُبَحَتُسُم ٣-

 1 لؤ ا كْرَعلاَق هضرع

 اًئاليخا اتم َنأ دي .نيرداقلا رْيَع مكُح يف اهنل ؛ةارمْلل بَحتسُم ٤

 .اهل َكلَد زاوج يف

 نحم ُهَلَعَلَو هلدا دْبَع ي خٌيَملا نع ىوري اَميِفَو' و" :خيلخلا قَمَحُمْلا َلاَق

 كن نأ اَهيَلَع سيلو ا هيتيركت كأل :لاق هللا هتحر بوبحم ن
 ادإ راكنإلا اَهْيَلَع ٢ عرغتلا جلاطيجلا ليعامسإ خملا لؤَق ين ءاَهناَسِلب

 هلؤق ةلالدب حيحصلا َوُمَو ؛مَعَت 6بلَقْلايَق الإو يناَمَللايَق لإو ،يلاي تَرَدَ
 مم ى ےصم و رص ےم

 َوَهَنَيَو فوُرَعَمَلاي ےروهشأب يتب ؛آيزآمغشتب ثتمؤملاو ةونمؤملاو » :ىلاعت



  

 .)ركنملا نَع يغلا يف مُهكرشأ ذقق ركشلا ع
 رمألا باب ىف ماتلارموَج يف الا نيدلا زوت ةتَسحَتسا يأرلا ادو

 :لاق ثْيَح ركنملا نَع يغَتلاَو يفوملا
 ليلاب ؤأ غلاب اراك يليلتلا ىقّقَحُمْلا َجَرْخَتْساو

 نَمَو نمل هلضَق يتؤي هللاو { نسَح جيرخت هللا رمَعَوَ
 :امهب ماقا .77
 اَع اًمِلاَع نوكت ن ليبسلا اَدَه كلاَسِل ىغبني ذَيَو" :ّيِصقملا ةَم ةماعلا ا

 اًسلخن 6ىقنَي اميف اًقيِفَر هرُمأي اميف كيف .ىقني اميِف اًِلاَع رم
 ."'َلاَعَت ه هللا ةجو لإ هب ديري ل هتعاط يفو .لات هل هلل هع

 نيملسملا نب ةَحَصاَتُملا ركنملا نع يغلا يفوزغتْلاب رملا نيو
 ذاقزإَو مهتب تاد عاض ُْفَتيَب اميف فاَصئإلاَو ءاًصغَب ْمهضغِل

 هضارغأ يقتو اًصغعب مهضعب لاومأ ظفحو مهِلِهاَج ميلعتو مهَلاض

 . "مهنا ام رثَسَو مهتاَرْؤَع راَهظِإَو ںيسَجَتلا نع فكلاو

 .يشاطبلا ثراح قيقحت ١٢. ج ؛ناميإلا دعاوق ديهمت )(

 ٩٨. ص ٥. ج ؛نيبلاطلا جهنم ()

 ١٠٠. ص ،ردصملا سفن (")



 هسس[_يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا ] ٢١٢

 ٌباَستحالا

 .ًيوَعَل فيرغت ةل دَجوُي الو بيقنلا هب موقي ام وه باَمِتالا
 ةنيدلا ياولا :انهلا ات :اَنْعَمَو َياَيسلا هقفلا يف حَلطضُم هنأ زاللا

 رشلاب دئبتزم ومو 6َكلَذ قع ةرذقلا ةنع ةعرتلا ماكخلا يب
 .ركنملا نع يغتلاو فرزنلا

 ؟بيَتحُمْلا َوُه نَم

 لمهأ ني علْسُمَرُح لُجَرَوُه تيقلا َنأ مَلغا" :نيلاسلا نيلا زو لا

 َرَدَق اَمبَرَمَأَ ،َلَجَو َوَع هللا باوم ءاَجر ماملا مدَع دنع ماق هةَناَمَْلاَو ةَقتلا

 ّناَو ركنملا ن ةنع يغلا قَعَرَدَق اًمَع ىقتَو "فوملا ني هب رمألا ع

 نوكي الأو 6هنيد يف مهتم َرْمَع هنع ىقني اميف اَلاَع كب رمأي اميف املاع
 هيب س د

 )ةلع :7 ركنُمْلا نع ىعني < ٥ و ْلَعْفَي الو ِفورُعَمْلاي ارمآ

 :بسيَّتْحُسْلا لَمَع -

 زييظتو 7 ,يكن 4] انع يغتلا فورلا نالب ب بييت ةُخُمْلا شا هر نأ نو

 .لالا نيل و امرك ٣ ِتاَقَضلا ..., نأ َدْعَب

 :خيراتلا ن نم ةلثمأ -

 :باستحا تاَرَعف ة ةتالت ُذاَمْعْلا خيراتلا دهش

 دوُعسَم نب ىدْنَلجلا ةَماَمِإ طوُقُس َنْيَب ىتلا ةرتقلا يف ثتاك : :لوألا ةَرْتَقْلا

 "٥. ص .حلاصملا نيع باتك نمض ©يلجلا قحلا )`)



  

 .(ھ٧٧١ -ه٤٣١) ةينالا ةمامإلا مايق لو

 يربع يف يبلا ٍةَيزَق ني َوُهَو اَمْعلا ةيطع نب بيب اهيف ماق دق
 ع يفلا فوزذتلاب رمألاب موق اك ذمقق هرقو هدجسم تلاتو ةرياملإ
 ياع نوكي ال امدنع ؛ةاكؤلا ةيابجو {ةَيِعزَملا ماكحلا ةماقإو ركنملا

 ينتل ةعِضاَح ثتاك ةرقلا كلت يف َناَمُع نل ؛ادوُجْوَم ةسابعلا ةل
 ةَماَمِ ءاهتنا دغب مهل نيلاوملا ىدتنلا لآ ني ممهلاَمغ ةظياوب يال
 ماتإلا باحضأ نم ناك ايش نإ :لاقيو ءدوعسَم نب ىتنتجلا مانإل
 .\_)ىدْنَللا

 ذيَس قَّقَحْئْلا اهيف َبيَتحْلا ناكو ٦٢٦٢ ةتَس ثتاك :ةيناتلا ةرقلا

 ييلا يديملا ناَرَع ن ذومح ديسلا هنر ضوق نأ دغب عيبلخلا ناقلَخْنن
 َنيلاَصلاَو ءامَلُعلا ضغبو َوُه ماقَق رملا راحو قاتسرلا ىقَع اًمِكاَح نك

 رمألا لع يلوتم عجرو مهلزع ث هنتروكذملا نيتتيملا يف رومألا ةراد

١ 

4 

 و و س ٥ س

 .()ظَمَق ةَدحاَو ٍةََس رورُم دغب هيقب

 ديجملا ميق نب ناع ماملا ةمامإ ءاهنا دغب ثتاك :ةلالا رعقلا
 ناك ذَقَق ٬راخلا اع نب عِلاَص يمألا اهيف بِسَتُحُشْلاَو «(ه٤١٣١ -ه١؟١٨)

 لهاو َنيلاًَصلاَو ءاَمَلُعْللأَجْلَمَو الِئْوَمَو ثركنُملا نع ىعنَيَو فوزغملاب رما
 .لضا

4 

ر
ه
 

 ١٠٤. ص 0١ ج ،نايعالا ةفحت ،يملاسلا نيدلا رون (')

 ٢١٥. ص ٢ ج ٠ ردصملا سفن )'(



 مسإ يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا ] ٤ ٢١) )س

 ںينق نب َنارع ماملا ةَلؤَد مهْيَلَع ثماَق نيذلا َنِ حنملا ادَه ناكو
 .'‘)نيِلِعاَقْلاَو َنيَمهُمْلا اَهناكزأ َدَحَأو (ه٧٨٢١ -ه١٦؟٥٨)

 :باستحالا لوَح فالتخالا -

 نَم كاتُهَق ،اَمَلُعْلا نيب اماليخا باَستخالاب ماتلا ةلأسم ثدهَم
 .َقَقاَو ْنَم َكاَتُهَو رشألاب مُهَم ؛ُهَماَيِق نيبستحملا قَع صرتغا

 رمت ىقح كلد هل اوزَوَي لو هَةيِطَع نب بييت لع ضارتغالا مت ذ
 و ٥ هو و ٥ س

 هنم

 َلاَت٬ِضَرَعْلا ادهل اَعَاَمنَأ (ٍةَلاَسر) ةريس فيلأتب هفقوَم نَع َقاَد هنأ رْمَع

 ملظت ال .ملسُمْلاوحأ ملسم او .مهاوس نَم لع ةَدحاَو َنيمِلْسْمْلا دي" :اهيف

 ف ثَقَلَتخا ©َنْؤَرَت ذَق تلا لاخلا لع اًئاَوخِإ تيسمأ تنأ ذَقَو ٤ لُذْنَي الو

 شهني عابّسلاك ٍضْغعَب لَع ْمُهْضْعَب َبَتَوَو ءاَمْرْمَأ تت أ َتَتَمَت ةمكل ا قالغأ

 .'مراحتْلا لاهنا مشخلا ناَوُذُعْلاَو ملل اًّضعَب ْمُهُْصْعَت

 ْنَم ئف رنات نأ اترُمَأ نم م نأ اوُمَلغأ .سانلا اهبأ اي" :لاق نأ لإ

 راتَم ةرَتل كةللا امم ن اتحاَورأ ىتفت ؤأ يللا رمأ لإ اوتيِفَي ىقَح ةللا ىَصَع

 .«»قوألا اهملاعم ل مالئإلا
 نب ليمج نمَحْيَملا باَحييذا َلَعَلَق ءباَسِتخالاب عريلخلا ققحملا ماي امأ

-_ 

 ةَحيِصت نأ امك ءاًضاَرَتغا ُرَبَتْعْي هْنَع نتيْغَل سلا ںییمح نب دَمَحَو ںںیی ح 2

٢
 

 رنآلا اده يف لوحألا معي عيبللا يتح يربعلا يممح نن دجام جلا
 ٢. ص ؛قباسلا ردصملا ،يملاسلا نيدلا رون ()

 ٤ ١٠١. ص قباسلا ردصملا ءيملاسلا نيدلا رون )(



  

 .()ةليوظ ة ةَحيِصت هو ءاضأ ضارتعالا بات نم ربن

 نيدلاؤو هنع عاد ذَقَق فراجلا عي نب : جلاَص عنملا لَع ضارغالا امأ

 ذَقَو "ع نب جلاص اَتِخْيَش ةريس نم لا قحلا" :امهاَتَس ٍةَلاَسر يف ملاسلا

 لهأ بورو ،َناَمَع لهأ روأ :ا د دق ادَه اتَحْيَم نأ ْمَلغا" :اهيف ءاَج

 لذمل ةَماَقإَو ىقطضشلا ةتس ِءاَيخِالَو ،نمحَرلا ىضري ابلط ،ناَيْغظلاَو ينل

 أم يف لوخدلا مْيلَع بال تاك موَق هتريس يف ح َدَقَق ،اَقولاَو ماملا ع
 4 ء و ء

١ 

 ٣ ملعأ أ ع كياوغأو هراصنأ نم اوئوكت نأو ءالولاو لذعلا تانجرثب
 مال ةَياَر مها مالنإلل ةَياَمح ْمُهْرَعأو .مارحلاو لالحلاب هام

 نم ماوَعلا لع لكشأ ام حضوأ نأ تْبَبْحَأَق < مهتأ

 .('حلاَص اخيش رمأ نم م حداَقْلا هباَع امم َعَقذأ نأو ماملا ادَه ةريس

 ٢٢٢. ۔ ٢١٨ ص ٢ ج ردم هملا سفن (')

 .حلاص خيشلا تاباوج يف حلاصملا نيع باتك عم روشنم 0١ ص سيلجلا قحلا (')



 مسإ يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا تمع ٢٦



 



 سإ يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا ) ٢١٨

 ر ., . ف ثيل ١ ذيا ١ يَقِص 7 ي ن ْنَم َلاَتُه

 .ةَملاَعْلا
 - ه س

 لعتفت اتنأ ديب ةمأو ملِع ةَنئأ عضي َيِض يِضاَإلا بعتلا نأ مولعملا نمو

 ْمهِتاَقَلَوُم لالخ نم بممذتْلا روطت يف هد ْغُهل ناك نيذلا ءاملعلا يوأ

 :ُمُهَو ةينيدلا م ُمهِتَداَيِقَو و ْمُهاَواَتَفَو ْمهِيراَدَمَو

 ةميرك ي نب ُملْسُم ةَدْيَبُع وبأو كن نب زباَجَو عاب نب هللا دْبَ ُدبَع :ةمألا

 .اتُه ِهيَلَع ةيزم الامب . دا ف وفيك مدقت
 ةَبياَيِسَو ةَيرُكف ةكرح لإ ىَوغَد ميظنت نم ُبَهْذَمْلا ْيَلَع ىتنا نيلا مه

  



  

 ناَمعلا ىلالهلا ناوكذ نب ملاس

 نم هنإ يي ار يفو دنر ينبرباَج ذيمالت نم ناك -(يميرملا ) ماوت ماون ةقطنم نوم

 .لولا ةقبطلا

٥ 

 ٤ , ه

 رمع لداعلا ةَقيِلخلا ىلإ بَعَد يلا يضابإلا دفولا ءاضغأ دَحَأَوُم ۔ ۔ <

 : هيهن , ةمكل َنيوَمَأل املظ نيم صّأَحَتلِل ًةَحيصتلا هل اوُمَدَقيل زيزعلا

 .َناَيْفُس يأ ن هن ةي ةيواَعُم ُهََس 1 رباتَمْلا ىقَع بلاظ ي نب حع عبارلا ةَقيِلحلا نع

 اهلهأ لإ ملاقَمْلا ةر قَع َلِمَع َلمََو يباتَملا لع عيع َنْغَلرَمُع تأ ذق

 ملسلا ف اَمَتِس ل مالسإلا َمِلاَعَم اًهيِف َنَب عت هب (ةَلاَسر (و ةرهس َناَوُكَذ ينب ب ملاسل

 .بزحلا

 ءيش طاقسإ م ةديَِعْلاَو هقفلا لئاسم نم ريثكي ةَعِماَج ةيلب ةريس ه
 .اَهْيَلَع ىربُكْلا ة ةَّنْشِفْلا عئاقو او نم

, ُ 
  2!سإ .٠

 انبا ة روث ف كراش ُهلَعلَو ه ٢ ٠ ١ وأ ١ ٠ ١ ةَّنَس دوُدُح ف هت و : تاك

اهيف َلُِقَو ةَيوَمَألا ةلودلا ةِض ةرفص لأ ن



 تسإ يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا ي ٢٦٢1

 كامسلا نب ْرَقْعَج

 ةَديَبَع با خيش َوْمَو دنَر نب ب رياجج ماملا ذيمالت ئ نم لولا ة ةقبطلا نم َوُهَو

 ِنب ب رَقْعَج ْنَع مل ىس - نمم َلَمَح ام رتكأ ة ةديب َدْيَبُع ابأ نإ :َليِقَو ؤةَمي ةم ةميرك لا نب -

 .ِكاََسلا

 هنإ ليِقَو 6يدْعَس هنإ :ليق َةَيِلَبَقْلاو ةيناكملا هتبسن يرذت ال اتنأ َرْيَع
 هنإ :ليِق :هييأ مسا يف فيلئخا هأ امك ؟اَهرَْع نمؤأ ةرضلا نموُه لَمَو "يِدْبَع

 .نامسلا :َليِقَو كامسلا

 مصق ثَمَدَقَت ذَقَو كزيِزَعْلا دبَع نبَرَمُع ةقيلخلا ىلإ دفولا ءاضغأ دَحأَوُهَو
 رب ديزي ةَرْوَت يف ٍكاَمَسلا نب رَقْعَج َلتَقَو ،لالهلا ناَوكَد ن ملاس هليمز ركذ يف
 ١٠٦ َةَنَس ةَوَمَأل أا ةلودلا قَع بَذَهْمْلا

  



  

 شايع نب ب راحص وا .َيِدْبَعْلا ساَبَعْلا ينب ب راحص نيب ب ر داَصَمْلا ظلت

 .َججائلا دْبَعْلا نب راَحْصَو ،يْبْل

 .يجاملا ْبَعْلا ن و ٥ ر ِّ اَحص لش و ةَدنكُغ ف ٥ م َحْيَش ن :

 .ينملا دْبَع زم يدْبَعَوُه ِاَيَع َنبَراَحُص وأ سابعلا نبَراَحُص نأل

 بائمك ُبِحاَصَوُهَو .نئَرْحَتْل ںيئَق دْبَع نم ُهَلَعَلَو ِةَباَحَصل ١ ف دوُدْعَمَوُهَو

 ني وُهَو يجاملا دنعلا نب زاَحْص امأ ةَدْيَبُع وبأ ةكرذي مل ُهَلَعَلَو كاملا

 ي عيش َوُهَو هزيمالت نم لوألا ة ةقبطلا َنِمَو ين . رباج ماملا ذييال

 نب رقْعَج نَع ملع نم لمع ام رتكأ ةَدْيَبُع ابأ َنا :ليِقَو ضملسُم ةي
 يللا هباسيناب زارتغالا ديدم ناك 7 .َكلَد يف كمأ اتاو ر راَحضَو ل

هلاوقأ كلدكو رباج مامإلا نع يه ةيثيدحلا ةئاياورَو ؤدنَر نب رباج لإ



 هس يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا )م ٢٢٢

 ميمحلا ب باك نب ن تالا

 .يدزألا مهق نب كيام نب نيمَم نم مُهَو .ميمه ينت نم

 َوُهَو 6ارييك اًهيَِق ناكو ،ِدْيَر نب رباج مامإلا ذيمالت نم لولا ةقبطلا َنِمَوُهَو

 ىوزت دَمس ةقطنم يف لزني نايحألا ضغب يف َناكَو (يبيرملا) ماوت ةقطنم نم

 يميرملا َنْمَبَو قارعلاب ةرضلا نيب دَدَرََي ناك هنأ زهاملاَو ليهشلا اهْغِماَج ثْيَح
 ۔٥ < ہه

 .ىوزن

 ىَوَر ذَقَو يزعلا دْبَع ن َرَمُع ةقيلخلا ىلإ يضابإلا دفولا ءاضغأ ني ومو
 ح ةصق ب كراَبُم هنن و ٥ ۔

 اَمْهَحَر زيزعلا دبَع نب َرَمَع نب كيلملا دْبَع ةاقَو ةصق ِتاتحلا نب ابم هتبا هنع

 رَمُع اتيَلل َتَعَبَق دنع ذيَمْؤَي نْتَوَرَمُع نب ِكِلَمْلا ٣ تتام :ُتاتحلا َلاَق كنلا

 ل َعِضْوَق .َلَحَدَو ُرَمُع َاَجَو :لاق .ُهَلَسَعْئل اَتْلَعَدَو :َلاَق .مُكَبِحاَص اولآ :َلاَقَو

 .ََقَوَق هيَلَع يغ ةباي عزئو 6هلْسَع ي اتذَحَأ املق :لاق .هْيَلَع سَلَجَو ،ييزك
 تجَرَح وَلَق «ںيلْجَمب كل سيل اده َنِإ نينمؤملا ريأ اي :هَعَم نَم ضعب هل لاقف

 ّنَصَو ُفاَتَتَكَو هاتلَّسَعَق جرَحَت :لاق كب قرأ ناك وَُدَحَو كوَرَعَق ياتلا لإ

 هللا همحر ة ا وبا هُيَلَع

 :ٍتاتحلا نب كلَراَبُم نَع رخلا يوار ليجلا نب بوبحم َناَيفُس وبأ لاق

  



  

 ؛كيملا دْبَع هنبا ليسغل ها ةقيلخلا ضيوفتو مهرتَح ني ناك ام اد

 و جالضإلا يف ليجعتلا نوديري اوئاك ميئل ؛ْمهئاَرآ يف مُهَل اقفاوم ناك هنأ
 نب بَلَهملا لآ ةَرؤَت يف يميِملا بتاك نب تاتحلا َلِتفَو ،كلَدك ناك يمل

ه ٦٢ ٠ ١ هنس َنيبوَمَأل لَع ةرفص ف



 تسإ يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا [ ٢٢٤

 بدنلا بئاسلا نب ُماَمِض

 ؛ںیُمَم ينب ةَلَوْعِمَو ںيَُم نب ن اًدحلا يخأ سمشلا نب بدلا َنِم وهو

 لَعَلَو ،َنوُياَدَتلا مهن ُمُهنِم غنجلاو داَدَتلا مهنم دحاولا بَسَنَو يزلا نم ه

 نا نابوُسْنَم بادن يِداَوَو َةَدْلَ

 ُِ م

 ي دأ ىأ

 ىمسي ةرْضَتْلاب دِجْسَم بدنلل َناكَو ةرصبلاب ُدِلوَمَو ،َناَمُع ني ماَمِضَو

 ننرياجج مامالا ذيمالت رابك نموُهَو هيف ص ماَمِض ناكو "بدلا دجسم

 نجسلا ملسم ةَدَْبُع وبأو وه َلَحَدَو ياج ةيواز هيَلَع لظي ناك لب كين

 نم ناكو جاجحلا ةاقو دغب ال ةني اجرف ملف قوي نب جاجحلا دْهَع ق
 .هْيَلَع امه يزلا لاحلا اَعزَد ماَمِض قاَص اتيز هنأ اَمهْيَلَع نجلا ةَوْسَق

 !؟لذَت نمم ىلو ؟قيضت نمم ىلع !كليو :ةديبع وبأ ةليمر هل لوم
4 

 ةشع مييؤَم يف رال ماقأ هنأ رباج ماملا نع هظفح ةرثك نيو ه ح ء

 .زياج لاَقَو رياَج َلِثُسَو كارياَج تأ .ارباَج تغيَس :ةئاباَجِإ ثاكَ

 .ما

 وبأ عيرلا نَع امعاوَرَو "بييَح نب عيبرلا هنَع امعاَوَر رباج نع هئارو
 ادإ :هلوق نمو ءاقل ادَه ىلإ ضَرَعَتَت قْوَسَو ةرفص نب ِكِلَمْلا دْبَع ةرفص

 سياتلاب قفَرلاَو ةاَراَدُمْلاَو 2 َنإَق هَسْفَت اڵزاب الو ايراس ك ُُرَمْلا نُكَي ل

 : دنع مظعأ لاَمغألا نم ْيَم سيلف ةسفت ىرتشا اق كتيل بَجغَأ

 .ءارشلا َنم افش

  



  

 .ةرصبلا نَسَمَو 6َناَمُع لهأ ني هلعل ،ؤاملا ناهدلا جو نب حلاص جو زوأ

 .ذيمالتلا سيلوأ لوألا ةقبَملا نمو هن نب رباج ماملا ذيمالت نم ناك

 ٥ ٦٦1 ح . ود ه ] رإهر : أو ُماَمِضَو ملسم ة ةَدْيَبُع وُب
 :ةدالقلا بييح . نب عيبلا ح ويش & دحا

 م اَهب ىتفأ نحلو :لوقي ناك ثْيَح رباج مامإلا لؤق دنع اَئاَقَو ناكو

 ةو ةميرك يبأ ن هرب َملْسُم ةَدْنَب َدْنَبُع ابأ مَدَقَتي ناك ام هنأ هيضاوت ني هئِكل
 ه ے۔٥ه۔ و

 .ارِضاَح ةديبع و ناك ادإ إ ينولأست نأ ْنُكسَقْنَا لأ 9ناّيَتِفْلا ر 7

 يف يلسلا نيذلا زو لاق ںياتلا ع ليهست اَهيِف ءاهب قرغ ارآ هل ثتاكو

 يرذَتَو ،جون 7 و كل اهءاقب ىَرَي مهضعب ههضْعَرَو و :ضيحلا ماكحأ ب باب ف رقوجلا

 يبأ ملع لَع نالا نيلا رو نم ًةَداَهَم يهو .هلاخ
.
7
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 سإ يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا ٢٢٦

 ءاَهَقْمْلا نم َوُهَو دير نب رياَج ماملا ذيم ديم الت نم لوألا ةقبطلا نم

 .هنم زمحآ ضغب هركو ٥ثييحلا لهأ ضغت ةنع ىَرَر ذقق شنيِثَدَحْْلا

 اتنيد يف ةللا اتاقشأ دَقَل :لئاقلا َوُهَو اتلا لع رييَتلاب زاتمت هاواتف ثتاكَو

 :راهقلا رمأ يف ددمتي ةديبع ابأ َنَأل كلدو َةَدْيبُع وبأ لوُمَي امك زمَألا ناك نإ

 اتلا قَع ليهستلاو ريسيتلا ىلإ جرعلا ليم ام

 .ملْسُم ةَدْيَبُغ يبأ نم اًئِس ربكأ َناَكَو

 هللا دبَع نب ميلْنُم َناَيَح وبأو 6ُيدْنَعْلا ناَيَحَو "يراعلا ْناَيَح كات
 و . صخش مه 1 ير دت « دنر ينب ب رياج ْنَع ء الع اوُلَمَح مهلكو © جَرغَأل ١

 ؟صاَخَأ

 



  

 دنر نب رباج مامإلا ةبلط دحا َوُمَو 6رهَتلا ءاَرَو اَم دالب نم عزراوَح نمَوُهَ
ّ ّ 

 . ء و ٤,

 .ياَساَرْلا روضصنَم نب متاح جايشأ دحأو
 آ

 هيلَع ةللا قَص يتلا ىلإ ةعوفرم ةيثيدح تاياور هتمص ،رَيَسلا يف باتك
 َتَدَحَو ؛ةَنَوَدُمْلا بحاَص ياَساَرحلا مناغ وبأ "ريسلا" باتمك ني عامل ل

 .َيمشْسرلا بامهَولا دْبَع نب حلفا ماملا

ع
 

 مامإلا نع بيبَح ينب ييلا دَنسُم ُبَتَرُم فالجراولا بوُقْعَي وبأ ركد ذقَو
 مناَع يبأ نَع هَدَحأ باتك نع ةياكح اَمْهْنَع ةدا يِضَر باولا دْبَع ن لفأ

 لا لور لإ تيدحلا ةيزي وبأ هيف َعَقَر زرالا ديزي يبأ فيلأت نم نامسا
 .خ ..قوسلا يف هيخأل اقْيَس لْجَر عم دَجَو راصنألا نم الجر أ

؟اهيف َتاَمَو ةرصبلا يف قاع هنأ مأ مزراوَح هدالب ىلإ عَجَر له يرذت الو



 تسمتإ يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا ] ٢٢٨

 ٥ ۔ و ه 2 7 ۔

 .نتيلاب تْوَمَرْضَح نم هَلضأ ّلَعَلَو ملسُم ةديبع يبأ مامإلا ذيمالت نيوه

 ةّحَصلا لإ ُبَرْفَأْلا وه َعمَرضَح هَلضأ نأ دْيَب نام ني هناز

 دالبلا لإ ةديبع وبأ ماملا ُهَئَعَب ذَمَق كِةَيِضاَبلا ةاعدلا رَهشَأ نم َوُمَو

 دالبلا يف عيِزاَمَكْلا م َميَس نأ دعب ةماقتسالاو قحلا جهنَم ىلإ اًيِاد ةبراغملا

 .مالسإلا نع ةدرلا اوُمَه ىقَح .يومألا ملا رؤَج نم ِةّيبراَعَملا

 .لابحلاو امولا اًمِحَتفُم دالبلا تلت لإ دْغَس ن ةَمَلَس ريبكلا ةيادلا صوق

 .اًبرَع َناَسمْلت نم بيرقلا لإ ار ايبيل يف ترس نم اَهَتْي َرَقََتَ َراَقِقْلا اًرواَغَو

 قارعلاب ةَرْضَبْلا لإ باهذلل صاخشأ ةع ني ةيبالط ةتغب نوك كات

 زإ اهنمأ ايعاد ياته َوُه ماقأو ءملْسُم ةَدْيَبَع يبآ ماملا دهعم احينالل

 َننَب قزَق ال ُتْيَح ‘مالئإلا يف ةاواَسُسْلاو مالسإلا ًةَلاَدَع ْمُهَل اًنَيَبُم ،ةَماَقَتْسالا

 .جاصلا لمعلاو ىوقلاب الب دوساو ضَبأَو ؛يَجعأو يَرَع
 .ح كلانه قوت هت 4 أ رِهالَملاَو

 



  

 ان ءاداو اموي زلو رمألا ادَهَرَهظَي نأ ثذدو :ةلوق لوقلا ميظع نمو

 اهيلادَعب ةّيِضالا ةوغةلا روهط رمألاب ينغيو .يقئغ ترضئ نأ يلابأ

 .هنلا دُمَب َكيلَد َمَعَو ءاَهِتَماَقِتْساَو اَهِتاَواَسُمَو

4 
- 

 ز لاو مولت أ ع هَقَح يف اورصق ذق ةيضابإلا َنأ لَع

 ىلع همسا اوقلطي مل مُهَتأ ىقَح مهِئاَمَلُعَو :تتأ لامهإ يف مهئداَع يهو هق ِهقَح

 وأ دَهْعَم ؤ 4 راصحلا وأ ةينيدلا ملاَعَملا نم مغن

 تسقف هللا هاقبأ عيلخلا اتُخْيَعَوُه دجشمَم لع همش همسا قلطأ نَم ه لواو
 نب ةَمَلَس دجسم :هيشاب هتنب نم ابيرق جلاوملا ةقطنم يف هات يذلا دجلا ۔١ ۔ د

.يرضحلا غ



 تسإ يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا يس .٢٣٤

 دوُعْسَم نب ىدنجلا

 ُماَمِإَو ملِع ْماَمِإَوُهَق ءىدنَلجلا لآ دوُعسَم نب ىدنج :

 .نامع يف ةمامإلا ةلؤَد سموم ةزبتْغَأَو ،َناَمُعب مامِل لوأ َوُهَو ضيح

 َلبَق َناَمُع اومكَح نيذلا ىدْنَللا لآ نم كولملا ىلإ اًيرسأ يمتني

 .مالسإلا روه دعبو مالسإلا

 عيوب اَمَدْنَِو هذيمالت نيوه ملْسُم ةَدْيَبَع يبأ مترلا نع رع َْلِعْلا ال

 َنم ىدنلا ناكه٩٢١ ةتس نميلاب امماَمِل يدنكلا ىبي ىنب هللا دب ُدْبَع هليِمَر

 .ل نيرِصاَُمْلاَو ةجيتنل "

 يضر ماركلا هباحضأو يدنكلا ىتخ ن هللا دْبَع مامالا داهشتسا َدْعَبَو

 دوعسم نب ىدنلجلا نوينامعلا جياب ١٣١ ةَّنَس نميلاو زاجلا يف ْمُهْنَع هللا

 ةَيِساَبَْلا ةَلؤَدلا مايِق َدْيَعُبه٣١؟ ةنس ةمامإلاب

 .قحلا قاقخإَو لذعلا ةماقا يف ةنأ !عورأ َبَرَص ل نت اةَريِسَراَمَ
 ادَدَع َنَمَع هنأ جالضإلا بوزض نمو ةمامإلا ةلودل جالضإلا مئاعد ءارا

 هيشُي امب "يركسعلا زاهجلا يف َنيَرَدُمْلاَو غاَعؤْلاَو نيدِثْزُمْلا نم اريبك

 .راحلا اترضع يف ةلسلا تاؤفلل وتلا ةيجؤقل

  



  

ّ 
 ء

 َلَدَْأ ألو :'نايغألا ةت" هباتك ف يملاسلا نيل ون هيف َلاَق كيدلو
 ع مم ےس

 .َلذَعْلاَو ل ا :تاملا ٍتاَقَضلا عمج َق ُهَتإَ َناَمْعِل امامإ ىَدْنَلجلاب

 .هريغ يف دجوت ذاكت ال يتلا تاققّصلا نم هل هنلا عمج ام عم هةََهَلا

 جراخلا يرفسلا يرُكيلا زيزعلا دجَع نب َناَبَْم ةدايقب ةَيرْفُصلا عا
 هأ ىَدَصَتف يباعلا شجلا ةقَحالُم ني اًراَقَو امجاَهُم نام لإ اَج ينل
 .ناَبْيَش ْمُهذِئاَق لقو ةَيرفَصلا مَرَهنا ىتَح ىد :رلا مهِماَمِإ ةَداَيقب َنوُيناَْعلا

ُ 
 ُهَعَم ْنَمَو ُماَمال ١ دهشتساف (ةَمْيَحلا سأر )ردا دا : ف َتوتِناَمُعْلا هام .يمتلا ةَميرُخ ن مزاح ةدايقب ٌيِاَبَعْلا شيجلا لصو كيد ةع . ۔ ٥ س و

ھ١ ٣٤ ةدس ةك :7 آ يف ٠ ؟ ح هنلا ىضر



 سسسسإ يضابإل ا بهذملا ىلإ لخدملا ] ٢٣٢

 ٥ و و ٥ و ٥ س

 يراقلا َئْسز نب نلا دبع

 نم هلصأو ك .مضلاو ميلا يتم َمَماَمِل َنْيَب متسر نب ينَمحَرلا ُدْبَع ُدْبَع مام عمج

 لُجَرِب همأ

 ةيقيرفإب ناوريقلا اَهنمَو ]ِةَيبِراَعَملا دالبلا ايلا لي دُغَس نب ةَمَلَس لوضؤ دغب :و اوري
 ملسم ةَديَبُغ يا مامالا دَهعَم َهْعَم لإ ةَّيباللا ةتبلا دارا َدَحَأ نوكيل عقر ةر "روث"

 .يارْلاب ذ, ف

 ْمُهَعَدَو امل كلدو كُهََيرَقْبَعَو لب ُهَتَتظِفَو هءاكذ ةَديَبُع وبأ هُماَمِإ ظحال ذَق

 ثَجَوَرَت ذ دق تراك ى ثيح ايقيرفإب اد سنوت ف ن اورْيقْلاب امنو غسر اق

 َتْعغمَس :ات بذأ لل تم زيمم ري ةمزق أ ةغت مهدالب لإ ند و م ےم

 ُدْبَع َلمَع ،َكيلَدي نمحَرلا دْبَع ِاَلَمْؤِل نأ ل تأ نيح يف .غعَمْسَت ل اَمبَو يتم

 مسلا نب قألا دبَع باتلا يأ مات ناوريقلا ىلَع الماع متسر نب نمحرلا

 ةَنَس ةَيبراَعَمْلا دالبلا يف َمَكَح مام َلَوَ ناك يذلا َنَمَيل يريمحلا ي يرف هاَعَمْلا

 يزوللا متاَح نب 7 متاح ٢ مامالل الِماَع َزيَع كلدكو ه٤٤١ ٤٠

 ذق باتلا يبأ ماملا لتقم دغب نمحرلا دْبَع ناكو ٬ه٨٠١ - ١٥٤ ةتس يدنكلا

 نا عطقني َلَف "ججفوس يلبج يف نصحتو هعفان دمحم دونج نم تلفأ
 ًكياَتُه سسأو "بههذتلا ِءاَمَلُغ نم ُدَدَع هدنع عَمَتْجاَو كهلإ لوصولا عألا

 شرلا دْبَع ّللقه٨٥١ ةتَس يزوؤملا متاح ي مامإلا لتفَم دعبو كُهَيمْلِع ةَمَرْذَم

 َلَوَنَو ه٠٦١ َةَتَس ةَماَملب ُهوُعَاَبَو دئاَحضأ ُهَعَمَو روكذلا لتلا يف ائيِقُم

 او ةَعاَرَولاب ائاَرْمُع اَهَحَلضصَأق ةريبك ةباَع ثتاك يتلا تزه



  

 ث .ب إ لز ه۔۔.,ء؟ _ه2 ے 22 ٥2١١. ۔۔١۔١ ., 271ه۔
 .الضَتَو الذَعَو اًملِع ةرهشلا تاد ةيمتسرلا ةَماَمإلا ةلؤَد هب ثتَماَقَو

 لصت مل هَئكَل ميركلا نآزفلا ريسفت يف اباتك نمحرلا دْبَع ماملا لأ ذقو
 .انيلإ

 ه١٧١ َةَنَس قو ذَقَو

 بناجي بيفملا ىلإ مليلا ةلمع دحأ نتخرلا دْبَع ماملا نيق ؛موئعلا و
 :مهو الم

 .يرفاَعَمْلا باتلا وبأ ماملا -

 .يواَرْتلا غيبقلا دؤاد وبأ -

 .يمادلا رارد نن ُليِعاَمسِا -

 .قاَرذَسلا مِصاَع -

 .يبوتلا غفوانجلا ريطغم نب ديمحلا دْبَع -
.لبق نماتزكذامك ةئيليلا ةَيِرَألا مهلايعو ةسوفن ل مُهَلْبَت عَجَ يخلا اذقز 22 ٨ِ



 سسسإ يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا = ٢٢٣٤

 يديهارفلا بييَح ن عيرلا

 ةبسن 6ُيديِهاَرَقْلا ورمَع ينب بييَح نب عيبرلا وه

 م
 أ ناك تْيَح ةرضلا يف ةلؤ ُهَلَعَلَو نامع نم لضأ

 .دير نب رباج مامإلا ذيمالت

ّ 
 ء

 َعِجزَم م حبصأو 6 ،بؤاَسلا ن ن امو ِناَمَدلا جو يبأو ةَديَبَع يبأ نَع ؛رع ملعلا ىلت

 َرَوَطَت َمِضاَبِلا بهذملا َنِ :ييا فو كابَْعَو از رش َيِضاَبإْلا بهذملا رخأل اَْتْمْلا

 اَيَقَع ابهذم ةئؤك َرَقتْسا نأ لي ةيسايس ةيركف ٍةكَرَح لإ ىوغد ميظنت نم
 .عيبرلا دهَع لع اًيهفِفَو

 ْنَع عييزلا :دحاو يقيرط نم َءاَج ُهَتْأل اًهففَو اًِدَقَع بَمْذَمْلا نوك :لوقأو

 .َمَذَسَو ِهْيَلَع ع 1 ةللا قَص حتلا ينع ةب ةَباَحَصلا نع وباَج نَع ةَدْيَبُع يبأ

 نع ملا لمح ذقَ يديِقَعْلا ف رحآ ماو هففلا ي مام بهذملل سنل ۔ذ ۔إ؟ ٩١ <۔۔ . . ه 7٢)۔)۔ ٠.٦١ . 7- ۔ذ٩؛۔ذ؟١ <
 .قرشملا لإ مليلا ةلمع ْمُهنِم َُدَع عيبلا

ُِ 

 .اَتيِقَتَو اَتُماَمإَو اتُهيِقَق :هلوقب ةَدْيَبُع َدنَبُع وبأ هخيش ِهيَلَع » ف ه < ,٠آ؟۔ ء ئ ٥ے

 اَهيِف يت ا ىول ةي الوب َنافضغ ةقطنم َنَسسَسَو ،َناَمُغ لإ ِهِتاَيَح هِتاَيَحرخآ يف َلَقَتنا
 ٥ إ ودو < ٥وو

 .هربَقَو هدجسم



  

 ءايخإ ىلع نامع لإ ميا ٍةَلَمَي اوفرغ نيذلا هبالط عَم هِتَدوَع دعب لمَع
 ميلا ةلمح هبالط يديأ ىلَعَو هتاقَو دعب الإ قَّقَحَتَت ل هنكلو .ةمامإلا ة

 ه١٧٧١ َةَنَس ةَيِناَملا ةمامالا ةَلؤَد هللا دمب ماقو

 نن مامِض نع ِهتاتاور َنأ امك 5عييّرلا دَتشُمب فوزرغمْلا دنسملا :وراتآ مهأ نم
 هلو ةرفص نب ِكِلَملا دْبَع ةرفص وبا هنع اَهَنَوَد ىلا دير نب رباج نَع بانلا ؟ ٠ ه و.. ,؟ ده۔ ۔إ٤؟ و وع وه ۔ ۔ے ے ۔ 2 - ٥ ۔ ه

 .عيبرلا ايتف اضيأ

 .يضابإلا هففلا يف اريك اًيهقف اروضح هل نأ امك

 تاك هتافو َلَعَلَو ةطبلا لامس نم ىوت ةيالوب نافضَع ةَقظنِم يف قث ذ
 ةموكح ءانب تَدَدَج ذَقَو ،اَهي هَدِجُسَمَو ُهرْبَق ناكو ه٥٧١ - ١٧٢ عَنَس نيب 2 ه ۔2۔ ٥<ے. ّ ٠ ۔ إ ٥ه۔ <

.ةرمخلا تاوَتَسلا ىف ةَنطَسلا



_ 
 سسإ يضابإل ١ بهذملا ىلإ لخدملا س

 يمرضحلا رويا نب لثا 2 و ۔ ؟ 7 ء و ه د۔ ّ

 تلت .نلا توَمَرْضَح ميلفإ إ ةبسن يرضحلا توأ ن لئاو وأو
 ةيمو ييلا ونيم نكو هةنيرك يبأ ن مهشيع يبأ مالا نع هتلع

 ناونعب (ةَلاَسِر)ةَريِس ةل .عيبرلا دْعَبِةَرْصْلا يف هترحرَمَو بقهذتْلا ةسائر لوت
 1 لئاَسَمْلا نم م ريثكلا درؤأو .مالسإلا لوصأ هيف َنيَب ے 2 ر "مالسإلا بت و و >"

 انألا ىع لو ؤ مهنم ْلُجَرلا ناك نإ ءالاجر توَمَرْضَي ثكرذأ :هلؤق ني
 .هعَرَوَو همْلِعَو 7 هلّقَع ف َكلَذ زَمَتخال



  

 ةَدْيَبُ ٢ مامإلا ذ ذيمالت ' نم يرصبلا زيزعلا دْبَع ح نب هللا ُدْبَع ديِعَس وبأو وه

 .پييَح ين عيبرلا ؤنص َوُهَو ملس
 ى ٥9 ى

 ائيرَج ادهتجم ناكو اهيف ّشاَع ثيَح د رصم لإ َلَقَتناَو .ارلا ةَرْضَل ف دلو

 ةئيرجلا هئارآ ةَجيِتَت د بَهْذَمْلا طاسوأ ف يركلا كارحلا نمم ات ثدحأ امبو

 جزؤملاوبأ هنلَع ىنأو هقبس نَم لاوقأب يقتلا مَدَعَو ساملاو :3 المْعَتُسُم

 ةني هتوفي نأ ديرئال ملع بلاطل هنإ زيزملا دْبَع نبا غم اتيف ةللارقكأ :هلزقب
. 
 .ءيس

 ال .ديمس وبأ اتيف ماد ام ريي لات ال :عياَساَرْخلا روصنم ن متاح هيف هيف لاَقَ

 .هدقف للا اتح كوأ الو كراد اََع أ

 .ونودم يف ناسارخ مناغ يي يبأل ييكلا رَدْضَمْلاَوُمَو

 هقيرط نع نيمفار ْمُهَل امامل ةّيبراَعَملا داليلا يف ةَيِضاَبلا زاكنلا لحتنا
- 

 عم هفِقْوَم ناك يل َنأل ؛رب داج ماملا َةَدْيَبُع يا متر لإ ْمُهَدْنِع نيلا بت

 .دعب اميف َراكَتلا اوُمُس دل هيَلَع نيركْنُملا دِض تمعْسرلا باولا دْبَع مامإلا

 دْبَع ناو :مْتْسلا باممَوْلا دبَع مامإلا هيف لاق كلاتُه نم هنإ :يأر ين

 ةءارملا ىلإ يزغلا

 .عيبلا ةاقَو َلْبَ ثتاك اَهَلَعَلَو 2 هِتاَفَو َحيِراَت ي ردت و رضيب زيزقلا دْبَع ع نبا نا قو

ق



 هسصمإ يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا ) ٢٣٨

7 

 ةَدْيَبُع يبأ ماملا ذيم الَت دَحَأ .وَمَيْلا مدقلا دمحم نب رَمُع جوملا وبأ وه

 .زيزعل ١ رْبَع ينب هنل ١ دْبَعَو بييَح ينب عيب ك ا َنِم س ا َناَك ُهَلَعَلَو يلْسُم

 تالاحلا ضغب يف الي ںياَيِقْلاب ذخَكْلا نم الدب راتآلا ظفَح لإ ليمي ناك

 .ةليلقلا
 م هه س

 ةباَحضأ هْيَلَع اهَرَكنَق ةَيدَقَعْلا لئاسملا ِضعَب يف ةدْيَبُع ابأ هَحْيَم َلاَح

 رأ ُهورَمأَق ءاَهنَع َعَجَر ىتح اَهيِف ُوُجاَحَو ،َناَمُع لهأ اَهْنَلَع همات ىتَح كةَيِض ُةَيِضابإلا

 َنأَرْمَع ًكلاتُم لإ زيحلا َدَمَق ة ،نَمَيْلا لهأ نم َكْلِت هئارآب : ْمُهاَتفا ْنَم زإ َبَهْذَي

 .اهيلإ قيرمتلا يف ةئقاَو ةيملا

 َرَدضَمْلاَو ةيهقفلا لئاسملا يف ٍةَتَوَدُْمْلل ناملا َرَدضَمْلا جّرَوُملا وبأ ربتعيو

 ةَعوفرَملا ثياَحْلل لوألا



  

 ةديبع يبأ مامإلا نع مليلا ذخأل ةرضلا ىلإ لقتنا «ناَسارُخ دالب نموهو

 و ٥ ۔ 2 ,س

 هنع لمح يز ١

 .۔ے'١

)
 رضيْلا داَبَع نب هللا َدْبَع مزالُيِلَر رضم لإ لَحتزا كلد َدعَبَو 

 .اريثك هنع ىَرَرَو 7

 هلكو ؛دنز ب رباج مامإلا ذيمالت دَحَأ يزراوخلا ديزت وبأ هخاَيفأ نمز
 .ة رصبلا يفزأ َْزراَوَح يف اقلا

 مامإلا ذيمالت نم ة :ريخألا ةقبل ةلا .- َنمر وصْنَم م َنب َمِتاَح أ ق واَيَسلا َنمرَهظََو

 ؛نيمالتلا مسيلوأل ةم ةَمّدَقَتُمْلا ِتاَقَبَملا َنم َوُهَف داَبَع نا هخم امأ َةَدَْبُع ل

 .داَبَع ئ نبا نق انأ اوقي دابع نانع من لك لجن لع شرج رَهظَيَو
٤ 

 4 ح 13

 دبع ن حلفأ مامإلا اهب ائدَحم مناغ وبأ ةنع اماَوَر ةَيثيدَح ٍتااؤر هل َنأامك

 عماجل هد هييتزت نم عبارلا ءزجلا يف عنالجراولا بوقعي وبأ دروأ ك يتسلا باقلا

.بييَح ن عييَلا مامإل حصلا



 هس يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا ( ٢٤4

 1 _- و ٥ و ٥ س

 يرضيلا ٍداَبَع نب هللا ُدْبَع

 .ملس ةَدَْبُع يبأ مامإلا ذيمالت ني ةمدقتلا تامملا نيرم
 هيَلَع ركنأ اَمرَو ءارآلا نم روثأَمْلاي ديقتلا مدَع ل الاَيَم ادهتجم ناك

 .َكِلَد هباَحض
ّ ٠ 

 ت

 دْنِع ُهَتَنَوَدُم اَهَتَمَص ةيهقفلا هئارآ نم اريك ياَساَرخلا مناغ وبآ نع ىور

 نم َوُهَق كلدل كِةَيمْعْسرلا ةلودلا ةَمِصاَع تزَهيِت ىل هقيرط يف رضيب هيَلَع هرورم
 .ةَنَوَدُمْلا ِءاَهَقُ

 ٠٥ و 2 س م ٍ

 .اهب فْوتَو رصم شاَع ذقَو

  



  

 يز نِمَوُهَو .يوكزألا ٌياََسلا جصلا رباج يبا ن ىسوم م نيملسملا حيم / وه

 .ةَروُهشَمْلا ٍةَيناَمْعلا 7

 .بيبح نب ب عيبرلا مام ٧ ١ لَعَو ملشُم ةَديَبُع يا ماما ١ رب لَع سَرَد

 ُمهِماَمِإ لاقتنا َعَم اَئُماَرَ ة اَهْيَلِإ اوداع نيذلا َناَمُع َلِإ ملا ة ةلمح نم وهو

 .اضيأ اَهيَي ييح نن عيبلا
 م

 ِ 2٤

 ُهَنأ ىتح ئَح راجلا مكلا لَع ارئاَت هتعيبطَو هعبطب ب رياج يأ نب ىَّسوُم ناكو

 ىتنلجلا لآ رظتلا نب دشار ع كيلملا دْبَع نب َناَسَع ةدايق تخت ارات جرخ

 تحت مل نمم كيلملا دْبَع نن َناَسَع ِِئاَقْلاَو ،َناَمُع ع ة ةيقلا ةلودلا لياع

 بات نم ةيعرشلا ةبحالا نمرألاو كرظتلا ن دشار نم امل لقأ هنكلو ز
 .هنم 1 َوُه نَم لع مياتلا م َمَم جورخ

 ةيناتلا ةمامإلا ةلؤَد ءايحا يف ةماحلا ةداَيِمْلاَو ربكألا زؤلا ىتوم ناكو

 ه١٧٧١ ٍةتَس نم اذب ةَميِظَعْلا ةكرابملا ُةَيماَمِلا ةلودلا كلت هللا دمحب ماق

 لإ مليلا ةلمح هئالَمزَو زباج يبأ نب ىتموُم دوهج يلضقيَو ،لاعت هللا لض
 :مهو َناَمُع

 .فاَوْزَتلا رذنملا نب زيِشَب -

.يدنكلا قعْسلا ن دمحم د



 سسإ يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا )سع ٢٤٢

 .يارلا رلا ن زيملا -

 .يشرقلا ليحرلا نب بوبح -

 ه١٨١ ةَنَس زإ يف قوت ذَقَو



  

 .يوقلا ٌياَسلا ٌيفاَتلا رذنُمْلا نب + يشب مكحلا وبأ وه

14 

 نع مليْلادَحأ مهركذ مَدَقَت نيلا هئالمز بناج نامع لإ ملعلا ةلمح ذَح

 .بييَح نب ييلا مامإلاو ملئُم ةَدْيَبُع يأ 7

- 

ًُ 

 دغب نالا لُجَرلا ناكو ماَلضَقَو اًمْلِع ُةَوْنِصَو رياج يأ ينب ىتسوُم ّليِمَر ناكو

 ومو ترم فلا لا هقد مَدَقَت يتلا ةينالا ماملا ةلود ةدايق يف ىتوم
 .هريغ يأر بلْغَي ىتوم يأر :لئقل

 رئ امكحت ريكلا جيملا رأ خْيَملاي ري فرغ ذو
 .هنإ فرصنت

 :لاقيف مسالا دغب هْيَلَع جْيَملا بقل قالطإ ةينامعلا زداَصَمْلا تداتغا دو

 .حْيَملايِ

 نإ ُتْيَح "بوبح نب دمحم نب ريشت .وت عيقلا َرَْبَو ُهَتْيَب ةقرفتلا اوار أ ُْهَلَعلَ

 ةةترلو مذي يف جيار مدق لع امهب

 .رذنملا نب ريشت لإ فرَصْنَيَق مالا نَع ادم جيملا ُبَقَل درو اَمَْيَح هنِكل

.زكنئ ال ةَحِضاَو ةيناتلا ةَماَمإْلا ةلؤَد يف ةلاَمغَأَو هدوهج ثتاك



 سإ يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا ] ٢٤٤٤

 خيش هليم َنمَبَو ُهَتْيَبَراَد يذلا زاوخلا كي ةَّيِساَيَسلا تازاوجلا عورأ نمو

 «حّتَم » ةنيدم يف سانلا َعَمَتْجا اَمَدْنِع هن َكِلَذَو ،رباَج لا ينب ىتبوُم َنيملُسُسْلا

 لع ءالو ؤ ْمُهَعَرَوَ وَق ،ةطْنُسلا يف ةداقلا ضغت ةت عاتظأ ىت وُم ظحال ةلودلا ٍةَماَقل

 هذهب ريست ن لَع ابأ اَي كاَتْوَجَر انك ذَق :ريشب هل لاق كاَتْهَو ءَناَمُع يف يجاوتلا

 ةل 7 ظ نا نيذلا ءالؤه لإ اَهَتْذَدَرَك كةَلْوَدلا

 كو ءاوُعَمَتجا دق ْمُهَتَأل ؛ةَلؤَدلِل مكحلا ابأ اي يرت ناك امنإ :ىتوم هل لاق
2. 

 ىوقي يَح اتِهوُجَو ئ نع ْمُهاَتْفَرَقَق 6©فيِعَص هَدَعَب ر رم ةل اَو ءهِسفَتِل رمأل ١ ١ َدَه بلظَي

 و ٥ لا

 ةللا يِضَر بك نب ثراولا ٍةَماَمِإ ةيادب يف ھه٨٧١ ةَنَس حيشلا ريِشَب َفَوَت قو
 ه و ٥ ۔

 .هاضرو ْمُهنَع

  



  

 مليلا تق عمج ذقو "يمتلا نتخَرلا دبَع نب باممَولا دْبَع مامإلا وه

 ةلزلا هندَي لع ثتوَقَو ةيمسلا ةمامإلا ةلؤَد يف متل يات َوُهَو مضلاز

 ٍةَيِفاَرْغُج ةَحاَسِم لَع دَتُمَت ت ُدَتُمَتهدهَع لَع ةمامإلا ةلو ةلود ثت و ،بزاجلا ةبيهَم ثراو

 نب رت دْبَع مامإلا هدلاو ةاَقَو دعب ه١٧١ َةَنَس ةَماَمِلاي م ب عيوُب ،ةَعساَو ةَيبراَعَم

 بنامي ميلا رشب ماق ءادج اريك املاع مح ماما هنؤمك بياج ربتعيو هم
 .مكحلا يف لذملا ةماقإ

 مإ
 ن حلفأ هنبا ُمهِتَمَدَقُم يف تزهيت يف اتلا نم ُدَدَع ِهْيَدَي لَع سَرَد دع ًُ , .

 اًرَدُم اهيف ناك نينس عبس اهي ماقأ ثْيَح ةسوفن يف كلدكو ،عئْئلا باقر
 ب ر باتكلا يف ثعيجج تل يه ىَواَتَقْلاَو سوردلا ك َلَعَلَو 6 هاِْفُمَ

 باتكلا كلد ني ُزُجَوُه عبط يذلاو ةنم يت يدلا ّلَعَلَو "يلبجلا ةمون لئام
 .ريبكلا

 ةلودك ةَييئْلا ةلؤةلاب ةطيجُملا لودلا عيمج عم ةَيِساَيِس تاقالع ماقأ ذو

 برغلا بونَج يفرارذم ينب د ِةَلْوَدَو ،سنوت يف ة ةيِلاَعَألا ٍةَراَمِإَو & يلد أاب ني ت ومل

 بنَج لإ ابنَج زييَت هدهَع يف ةَيراَجتلاَو ٌةَيِساَيَسلا تاقالعلا تتاكو

 - >< ۔ ۔ هو

.ه ٨ ١ ٠ ٢ هنس فو



 سإ يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا س ٢٤٦

 نب ثتراولاَو َناَتَع ن نب ُدَمَحح : :ُمُهَو .َنيَتِناَمُعْلا ة ةمئألا ة َنِم ًةَئاَلَ َرَص مراَع ذَقَو

 .هللا دْبَع نب ناََسَعَو .1

 يذلا وُمَو ةايحلا ديَق لع بيبح نب غعييرلا ماملا ناك ةماَملاب عيوب نيحو

 .نيملسملا مامإو اَتيَِتَو اَُماَمِإ باولا دْبَع :هي َلاَق
6
 



  

 يعيش نرملا نيَمِلاَعْلا ذيمالت نم فاَجيَسلا يملا َناَلْيَع نب ميشاَهَوُه

 .ياورلا ر ذنُمْلا نب ريشتو ّيوَكزَأل ا رياَج يا نب :تو نيملا

 :هلوقب رظتلا نب دمحأ ةَماَلَعْلا هينعي يذلا وُهَو ،ييلولا ابأ تي ناكو

 ديلولا يبأ يأر ةلاد اهلمكت امهامَح ثّقش نإ ن جبذلا دعبو

 هيش ةتخا اورقلا ةلع َنَكَس ثْيَح ةيالعلا لئاَمسو يزإَو اجيس نيب لَقَتَتَي ناكو

 .نآلا لإ ةمسا ها ليخ ا ادجَْم اَهيِف بو ،اهنم

 .نيملسملا ن ةقرملا عقت ال ىقح ةيفالخلا اَياَصَقْلا ةراق مَدَع بي ناكو

 ال لتْعَي نَم لوَحراَحُص يف ملعلا يلهأ ننب فالخلا عقو امل هأ كيو

 َدْنَِو دنعو كاده ,ع ْنَع اومك :مهل َلاقَق لِئاَمسب َناَكَو "مش امم ىلإ َكلَذ اوُغَفَرَو تاتتخو

 .هقفلا عقت و ح

 .(ه٦٢٢ - )٢.٠٧ ّيوَلَعْلا ديمح ريَمحح نن ِكلَمْلا دْبَع ماملا لإ اَهَهَجَو و حِئاَصَت 1

 نب كيملا دبَع ةماَمِ ءاتثأ ثتاك هَتاقَو َلَعَلَو ةربق اَهيَو ءاَجيس هدلب يف قو

.رابكلا ءاَمَلُعْلا نم مشامه نب 7 هنا ناك كلدكو " .رمحم



 سإ يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا ] ٢٤٨

 بامَولا دْبَع ع ن نن حلف

 ةلود د ةت ةّئأ تلات .مسرلا باهولا دُبَع ينب ; باَمَولا دْبَع ديع نب مأ 1 ُماَمِْلاَوُهَو

 ةَماَمِإَو ملعلا ةَماَمِإ مَقِصل َنيِعِماجلا َنِمَوُهَو ةّيبراَعَمْلا هالبلاب ةب ةك ةيمسرلا ة ةم ةَماَمْلا

 .مكلا

 ه ٢٠٨ َةَنَس باولا د دُبَع ماملا هدلاو ٍةاَفَو َدْعَب ةَماَمالاب م ب عيوب د قو

 دْبَع ماملا هدلاو نَع ليلا دَحأ ذق ناكو مليلا يف نيِخيارلا ءاملعلا نموهو
 ةَييلِع قلح يزا تزَهيت عماج يف هل ثتاك ،تزهيِت جياممَم ني هرَْعَو باقلا
 .مالكلا ملع يفو {ةَعَللا يفو 6لوضألا يفو 6هقفلا يف اهيف سردي

 .يت ىتَم مولع ىف اًرَحَبَتُم اًمِلاَع هنؤك لإ َناَكَو ياَمَلْعْلا َنِم َُدَع ِهْيَدَي لَع َجَرَع

 مْلِْلا لضت ايف َنمَب ىلا ةَروُهْشَنْلا ةَيِئاَرلا َديِصقْلا ةلو ءارِعاَم اًّضْيَأ ناك

 :اَهَلظَم يف هْيَلَع تي ىلاو أُهَتََمَهَأو

 اَراَكأَو اًحوز ُهَصاَحشأ كيري ازاتآ ملعلا لهأل ىقبأ ليا

 :َلَوَألا تبلا ه هريطشت يف َلاَقَو ةَعْمج نب رِصات ىمسي ةاَمُغ رِعاَم اههَرَطَم ذَقَو

 ارات ذق ميلا ںيوُمُش مُهلََْو اراتآ مليلا لهأل ىقبأ ليلا
 اَراَكأو احور مُهَصاَحأ كيري ذَقَو ناملا لوط مهركذ هب ىخي

 ه٨٥٢٦ َةتَس تزهيت ةيمتسرلا ةلودلا ةمِصاَع يف قو



  

 يكزو ا يماسلا بصلا ةرزع ينب عرع نب ىتموُم نيملسملا حنم وه
 أل هَذَج ناك تل ةَيِناَلا ةمامإلا ةل ةلؤَد مايِق ةيادب يفه٧٧١ ةَنَس يز يف دلو الث 2 م ًُ

 .اًهاَحَر َبظَق رباج يا نب لع نب ىتوُم

 ثراولا :ةمئألا رَصاَع ناليغ نب مامتو ةَرْزَع ينب عيع هدلاو نمع ملعلا لمع

 .رقيج َنُن اًنَهْلاَو دمح او ديمح نب ه كلمل ا َدْبَعَو ،هلا دْبَع نب َناَسَعَو بك نبا

 نوؤم مئاقلا وُه ناكو غساَتللَو ةلودلل نيلاو ملا يف اريك اع اًعِحْرَم ناك

 يذل ُلزَعَرَ ري مل هنإ ثيَح }ديَمح نب ه كلملا دْبَع م ُماَمِاْلا َنَس ة او ريك اَمَدْنِع ةلدلا

 .َناَمُع يف ةقرملا عوقؤ ةَيشَح لزعلا دع ى ىأر ُهَلَعَلَو ءاَمَلُعْلا ضعب هب َبَلاط

 نب ؛ اَنَهمْلِل ة ةَماَمِلا َنيدِقاَعْلا ةم مل دَقُم يف ناك كلملا ردُبَع ماملا ة ٥ و َدعَبَو

 .ه٦٢٢ ًةَنَس يدحتلا رَقيَج ة

ّ 
1 

 اًمَلَوُم 7 أ َنأ ركو رقيَج نب ذ اهلا ماملا ةَماَم مإ َءاَت اتثا ٢٢١ َةَتَس يزإب ف

 ؛ااَتقلاعِماَج ناك عماجلا ادَم لعلو الل لصي مل هنكل لع يبأ ميا 7
 .ام صخ اَهَعَمَج هتبوُجأو

 خك مالغَأل ١ ءاَمَلُعْلا - نم دَدَع اهنم ج َجَرَح .ملِع ةرسأ ة ةرؤع ينت أو

.مهداقخأو مهدالو رزلاو يتح ىتوم



 سإ يضابإل ا بهذملا ىلإ لخدملا ] ٢٥

 هدلاو دي لَع سرد ذَقَق ملاو ميلا تمام ننب عمج ذقَو ءالخَف املاع ناك

 .بامتَولا دْبَع ماملا هدج دي ىلََو لفأ مامإلا

 َتّيِساَبَعْلا نجس نم هحارس يقالظإ دْغعَب ه١٦٢ ةتس ةماما ب عيوب ذَقَو ه و ٥ < م

 َنجُس ُثْيَح َداَدغَب لِإ َلِقنَو و جَح ميوَم ءات هْيَلَع ضبق ذَق ناك ى ثيح َداَدْغَبِ

 َوُهَو & ُدمَتْعْسْلا ةقيلخلا ُهَلَعَل لا هلعل َُلَعَلَو دعب ام .ف ةَقيِلَح َراَ يزلا سانتلا يت دخا ت

 اتذأةَماقيس :او لشو ملع نمي هيف ةقرع امل واَرَس الظ للدم ي
 .نجسلا يف هَعَم ُهَعَم

 - مو ۔ ۔ ٥ ۔م

 نيرحب أ هيخأ ةَماَمِإ قَع َنيِقِفَتُمَرْيَع ساتلا دَجَو تزهيت لإ هتَدوَع دعبو

 لفأ نب دمحم اوُعياَبَق ءة ةَماَمإْلا رجب . وبأ لَوَععاَق ا حلفأ
. : 3
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 رمألا ةل َماَقتساَق ات 6قاَقَمدي اًعِطاَقَو فالخلل

 ل ثرهيت ثَرّتُعَو َةَساَيِسَو اداَصتْقاَو اًمْلِع هدهَع ىف ايحلا ِتَرَعَدْزاَو

 الكلاو ةيهقفلا ثاراتُمْلا اهيف ثرثكَو .بهاذملا عيمج ني ِءاَهَقْفْلاَو ِءاَمَلُعْلاَو



  

 ننب ةيهاركلاو ديلا تا ام هنل ؛دوئخ زي رمَع رمأ كلد َنإ :ييأر يف

 تَبَرَص يتلا ةيمسلا ةمامإلا ةلوَد طوقس بات نم هَّلَعَلَو "بهاذملا باَحضأ

 ., ةاواسُلا قيقحتو ةَلاَدَعْلا ي ٍةَليُمَلا عرزأ

 ةاَرْعلا ََم ةَم ضا نَم كيلاتُه ناك تزَهيِت لإ َنيَيمِطاَقلا لوصو دنع كلدل

 ةس شرلا حلفأ ن دمحم ماتلا قو كةَييئرلا ةماما ةلود ىلع ءاضقل
 ه١٨٢

 نآرقلا قلَح يف هئلامير اهنم يتب ذقو ءاتيلإ لصت مل اَهتِكَل كةَبوُجَأو لامر هلو

.يارل "ةاقَْنُملا راوجلا" باتك يف ُدوُجْوَم هز



 سإ يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا ] ٢٥٢

 وه۔ و ه وحد

 بوبحم نب
1 

 دلؤ ك .يرل ا خايجرلا ليحرلا نب بوبح نب دمحم مكحلا ةماَلَعْلاَوُه

 . رَقَنَت ذَقَو ،ليجَرلا نب ؛ وع هدلاو ُميِقُي ناك ثْيَح يقارعلا يف ةرصبلا يف

 .َناَمُع يف ماَقَمْلا رَقَتْسا نأ لإ نَمَيلاَو زاجلاو ةرصبلا

 مسالا نع ةَدَرَح ةَيكْلا هذه تَدَرَو امم اَدْإَق هنلا دْبَع ابأ ىتح ناك

 / اَهبروُهْشَمْلاوُه هنأل ؛هيَلإ فرصنت منت اَهَتإَق

 نب كيلملا دْبَع ةَرفُص ياو .ليحرلا نب بوبح هدلاو نم ملعلا داَقَتسا

 .عَع نب ىتوُمَو ةرفص

 ْثْيَح ءاضقلا ماكحأ يف اميس ال .يضابإلا ه هقفلا يف ادج ٌيوَقروُصُح هل

 دْبَع مامالا دهَع رخآ نامع َلَصَو ُهلَعَلَو زواجت نحي ال اهيف هلوق َنِ

 رَقْيَج نب اًتهملا ماملا دهَع هع ةي ةيادب دزا (ه٦٢٢ - )٧ . ٦ دمحم ن كيلملا

 "ن نآرَمْلا قلَح" ةَلأْسَم َناَمُع لإ هدهَع يف ْثََصَو يذلا (ھ٧٣٢ _- )٢٦٢٦

 .اًلاَح بيسلا "امد"نض يف اظتابر نيعمَتْجُمْلا ءاَمَلُْلا لبق نم ثمقِقو ذَقَو

 ةللا هلأ هليزنت هيو هللا مالك نآزفلا َنإ :لقلا لع مهيأر قاو
 ے۔و 4 4
 ٠. دمح هدنب ىلع

 1 م هه 2



  

 3 و ح
 هْيَلَع َقَقَتُملا لل ادَه فل ْنَم قَع دشت ر ًدشَت نأ اًتَهُمْلا مامالا نم 1 لطو

 .ىرخأ راظفأ ف ةَدوُجْوَم ثتاك اَممك ،َناَمُغ يف ةتتيف ُةَدْئِ ف نوكت ال قح

 .يبايسلا دَهْشَمْلاَو يلا دَهْشَمْلا يف ةريبك ةتاكم بوُبخع نا لتحاو

 .برعو اقرش َيِضاَبالا بهذملل ةينيدلاو ةيملعلا ةَيمَجرَمْلا لَتَمُي عبصأ ثْيَح

 ٍكياَم نب ٍتْلَصلل ةَماَمِلا يدِقاَع ٍةَمّدَقُم يف ناك اَيلُعْلا ةناكملا هذهلو
- - ُ 

 ۔ه٣٢٢ا٢٧ هنس

 .هئارآق هلاوفأب ةيضابإلا رداصملا تكلتما

 و ۔

 ُهَنَيَع هَنَيَع م ىوت ف ِتْلَصلا ماتلا ي باي ءاتفإلاو ءاَضَقْلا سَسيئَر َناَك

 ٦٢٦٠ ةَنَس اَهب قْوَئَو ه٦ ٤٩ ةتَس راحص لَع اًيِضاَق مام

 .دوُقْفَم وهو دوقفم وهو ا ءزج َنيِعْبَس ف هت لاقي ُباَتِك _

 .ةتسلا رصت -

 .اَمِهِرْيَعَو َتوَمَرْضَح ىلإو برغملا لهأ ىلإ لئاَمَر -

.ِتْلَصلا مامالا مساي ًدوُهُع -



 ٢٥٤ هسمإ يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا سس

 ةراَوَه ٍةييَق ل ةبسن يراوهلا مكحم نب ذوه ليلجلا ةمالعلا و
 .رارلا قزىَش يف ںياروألا لابج نم ةيغيزامألا

 .َمُشْسَرل ا باممَولا دْبَع نب حلفا مامالل اًيِضاَق مَححم هوبأ ناك

 محم هدلاو نع ملعلا ىَقَلتَو "يرجهلا كلاَتلا ِنزَقْلا يف دوه اع

 دمحم رقلا ملاعلا َع سرد هَلَعَلَو سنوتب ناوَرَْقْلا جياقَم نَعَو ،يِراَلا

 نب ىحي رّسَقُمْلا نبا وه يهلا ءالَولاي يييمقلا ملعت ن مالس نب خي نب
 ."زيزعلا هللا باتك ريسفت" باتك پحاَص مالَس

 ريييذتي ميركلا نآزمْلوريسفت يف محم نن ذوهرتأت كيلاتُه نم هلعل

  
  

 



  

 كاسم جنف نب ُسورُمَع

 نيكاسملا جثق نب سوزرُمَع ِصفَح وبأ ملكتملا لوصألا ةمالعلا وه

 .يرجهلا ياتلا نزَقْلا ءاَمَلُع نم ُيبوفتلا

 أ مامإلا دهَع قعاهَْلَع يلاولا ناك ثْيَح ةمون يلبَج قَع اًيِضاَق ليَع

 .لتجلا لع ائلاو سايلإ روصنم وبأ ناك ثْيَح سم لا قفأ نن فوم منا

 .يوتحم نز هنحم مكحملا ةمالَلاي ىقتلاق ءةتَس تاك جحلا ىلإ بم
 ذأفرع هتلع ةليسألا جزظ لالخ نم ةتكلو هلوألا فرغت الزيخألا ن
 عنَس لإ ثلَضَو ذ ںيوزْنَع ةَعْمُس ثتاكو ںںيورْمَع نم الي زدضَت الكل
 هدلبلا اده نم ءْيَش يف صفَح وبأ ناك ىنإ :لاق كاتُهَو ،بوبخت نبا ةمالعلا

 .ةنم اسِلْجَع هاتذأو ُهَبَرَقَق شهنم لاوسلا اده

 ماع بأ َقإَق فاَساَرلا مناغ يب يأل ةت ةَنَوَدُمْلا ءاقب يف لضفلا هيل هيلا محريو

 هباتك نم ةَحسن ةرت "تزهيت ةيمتسرلا ةلؤدلا ةَمصاَع لإ هقيرط يف وهو

 تكلا 7 ماقت : يبأ بايخ غ ةص ور هتاف 'ةََوَدُمْلا

 . :هيَلَع , ؟اهَتفَرَسَأ :ةل اَحَر امم رونل ل َاَق ةاتف هتحن غ دادملا

6ثَيِقب يتلا يه ٍةَنوَدْمْلل ةيسورْمَعْلا ةَحستلاَو ضملعلا قراس ي ينّتَس ء



 تسم يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا )ت ٢٥٦

 تل هو هقفلا ة َنِم اريبك اًءؤج د ج اْوَقَتسا اهنمو بهذملا رخأل ةكرب ةكد ثت

 .ةّيرضملا بكلا راد يف دجو

 اَم امم َعَم نويدب ٥ه۔و آ اَتََلَكَأ ُدَقَق ٥ ے< ..ك ُ ةيمرلا ةم ةم و هَمْلا ة -۔۔ث 2 غ و دد اتا

 دخو ل ل رمأل او هةَبَتُكَمْلا َكَْت بثك ى نمم ه هوَُلْثَ

 ةَبلاَعألاو َنيّيِسوفتلا َنيَب ٢٨٢ ةّنَس هس " 'ونام" ةكَرْعَم م ف اًديهَش اَليِتَ قوت

 ةَنطْلََسلاب ٍةَقاَقَتلاَو ثاَرقلا ةرازو ُهْئَعَبط هُةَيِفاَصلا ةتوتلا :ِهِتاَقَلَوُم نيو

 هلي دمحلاو هم ةَمَدَقُم هل انأ ثْلمَع ذَقَو

 



  

 ٥ ء ّ

 ءامَلُع نم6يوكزالا يي اًلارقغَج نب دمحم رباَج وبأ زييكلا ةَماَلَعْلاَوُه

 .يرجهلا ثلاتلا ِنرَقلا

 ىتومو عورخلا كيام نب تلصلا ماملا لاتغا رأ لزع ةيضق َرَصاَ
 َنأ يأر : .دشاَرَو ىَوُم عَم ُهمِقوَم ناكو رظنلا نب دِشاَرَو ىتوم ب

 بناجب ةيوكزألا ةَمَرْذَمْلا اهْتْيَمَس ةَيِساَيِسَو ةيركف ةَمَرْذَم 7 اده ُهَقِقوَ

 ْتَهَتا ة : ةَرْذَمْلا َنأَرْمَع هةَيِاَتُسَتلاَو ةماوقلا نئَيَرْخَكْلا نيترملا

 وَهزَأْلا ةئْباو هُسْفت رباج وبأ م ْمهِتَمَدَقُم يفو ن ءاهتناب

 لآ ني جياممَملا نَعَو ءييِعَس ينب رَقْعَج هدلاو نمع ملعلا رياج وبأ ىقلت
 ۔ ع

 ۔بوُبْخحع ينب د دمحم نَعَو ةرزَع

 ؤ ُتاَمَتاتُم ّيِورخلا ںييمم نب تلصلا رَتَوُمْلا يي نبو تيب ثرَج
 وبأ امنيب ٬دِشارَو ىتمل اَدَيَوُمرَقْعَج نبا ناك دَقَق الغأ ةروكذملا ةَيِضَقلا

 .دِشارَو ىتوُم قَع امِقاَتَو تلصلا ماقملل ادَيَوُم رلا

_
 

١ 

 نا عماج" ةباتك َيِضاَبإْلا بهذَمْلا يف فَلَوُم ُمَحأ لب كهِتاَقَلَوُم مهأ نم
 ع

 ح س !ا

.رقالا نآ ارق هناب َنوُيِناَمُعْلا ُهَقَصَو ذ دفو رَفْعَج



 ٢٥٨ ح سي بهذملا ىلإ لخدملا )

١ 
 ّ ٠

 أو 1 4 َبَصَأ إ

 ) 2 رب ناك 7 ه ا : ے 4 . دأ َن ِ

 نب ه تلصلا ,مهملا 41
 حرعر رئؤئل وبأ وه ىتغألاو َقْعَج هذ دحم و " غ

 .ِرتَعُمْلا ينت دَج ن

 , 37 ن َناَهْبَتَوه جَرْعأل او "يِصورتلا ںیيمم ٦ابمُغ ن ُناَمْسَت مه ج- , ء
 َنولَتَمي اوئاك ْمُهَتأ يأ ؛ةَتالَتلا ِءاَلؤَ

 يا ء لوه لإ َناَمُغ رمأ عوجر ىتم َعَمَو

 .َناَمَع يف ةّيِنيدلا ِتاَيِعجْرَمْلا

    

 



  

 .يوهلا يصورخلا ييح نب تْلَصلا رَتَوُمْلا وبأ قَّمَحُئْلا ُةَماَلَعْلاَوُه

 نيج ةَروُمَمْلاَو يأرلا لهأ نم ناكو "يرجهلا كياملا نقلا ِءاَمَلع نيوه
 .كلامم نب تلصلا ماقملا ٍةَعَيابُمَو بيصنت

ّ 
 4 أ لاق

 تْبَهَدَق مد يبوث ف عقوف كهلا َتاَم اَكَل ةَروُشَمْلا ف تك : رَتَوُملا وبا ل

 و ه ۔ إ < ه ه .

 ن َدَمَحم ينغت ؛هللا دْبَع وب 4 يل َلاَقَو "َتْلَضلا اوعياب ذَقَو تْعَجَرَق كلأ
 و ه۔ << 5 ۔

 تبهذف مد يلوت ف عقو : :ُتْلَقَق ؟سياّتلا نم َكلَجَرْخَأ اَم ؟ و ا ؟تئگ نيأ بوبحت

 و و ٠ً

 . ياَتَتْساَق .ةلسغا

 تمي رتملا وبأ ناكو "بوبحم نب دمحم زييكلا ُةَماَلَعْلا هيوف َمَهَأ ن

 مانتف تلو رومألا نم يكلا ىع هياضارتغاو هيأر ءا ن
 ين ءاملعلا ضغب نم 6رقيَج نب انهملا ماملا نم ةءاربلا نالغإ قَع ُازتغ

 اوكسمأ ْهَْلَع ةَّجلا ماقأ ذَقَق "بوبخت نب دمحن ُةَماَلَعْلا هخيش 7

 ةَءاَرَْلا نالغِإ نع

 نب انهلا مامإلا اهيلع ناك يتلا دملا ةءارملا نالغي تَعبَم نأ زيهاملاو

 تويب قزَي هاتف كلدكو روُمألا ةحلاَعُمَو ٍةَلْوَدلا نوئش ةَراَدِل يف رقيج

عبارلا زقلا ةيادبو يرجهلا كيلا ِنزَقْلا رخآ َناَمُع اؤَرَع نيذلا ةطمارقلا



 سسإ يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا ] ٢٦4

 رمألا مهيل عجْزَي اوئاك نيذلا ةالَلا دَحأَوُهَو ءىتغأ رتوملا وبأ ناكو

 . ن ز لإ رضلا َكِلَد يف ناَمُع ثَعَجَر :ر :ةروهشملا :رابلا تَلاَت امك َناَمُغ
١ -
 

> 

 دي دحت ١ قَع ه هب داَفَو ت خير ا ير دت ال اصن ا اتا ١ 1 كد وم م وم خير د ي ت ال

 ةَنَس هنأب هُدَدَي ْنَم مهنمو هنِمَو ه٨٧٢ َةَنَس ُهَتأب هت 7 حير دَدَحح ْنَم َكاَتُهَق

 زأ يرجهلا يارلا نزملا ةيادي ل رتوملا يبأب ثدقما ةايحلا نإ :ييأر يف

 نيذلا ةطمارقلا تويب يقزَي ه اتفِإ ليلدب .يرجلا كل ثلاتلا ةياهن لإ لمألا قَع

 ْمُهْرَكَْعُم اَهَلَعَلَو ءاي اَئوُيُب مهل اوَتبَو ،َنيلَتحم ةاَرُغ َناَمُع اولَصَو

 ۔ و ه

 :هتاَقَلَوُم نيمو

 .ُتاَقَصلاَو ثاَدْحَكْلا -

 .نامهْرعْلاَو ناَيَبْلا

 ةَديِتَعْلا يف ةليوط ةيمال ةديصق -
 " عزَشل ١ ن اَيَب "

  



  

 ةرذ ةليبق ل ةبسن يرفلا يراوحلا نب دمحم يراوحلا وبأ ؤَرَمُمْلا ملاعلاو
 .يقلا دْبَع ني

 وب أ ناكو ىوزن نمم ة ةبيرق ١ رَضْخَكأ ١ للا جفَس ١ ىلع فوئت ة ٥ ٍةَدْلَ ف دلو

 يراوحلا نب َرَتَحع رباج ابأ أ ليلدب ايجعرذت ناك ُهاَمَع أ امك م اَمَتُر ٢ َو ،ىتغأ
 هنع طقسأ ِهبنْيَع ىمع نم ققحت اَمَدْنِعَو © هةقيلخت د دارأ َيوَكزأل ا رَقْغَج

 .َنمَيل

 هرضع ءاملع رابك ن للا ىقلت ثْيَح اَهيِف شاعو ،ىوزن َنَكَس

 ںںییمخ يح نب ه تْلَصلا رّتَوُمْلا وبأو ‘ رَقْعَج نب دمحو ،بوُبخع نب دمح دمحم :مه

 ُهنَع ُهَْع لمح اَم رثكأو رَتَوُمْلا أل ةَمَراَلُم رتكأ َناَكَو ©َناَمْتُغ نب : ناَهْبَنَ

 يتلا تارظاتملا علَعَو هيلارتغا وأ تلصلا مامإلا لزع ثادحأ ةرذ

 .ورلا ٦ َناَكَو ةَيِضَقْلا كلت يف هرضَع ِءاَمَلُع َنْيَب ثَرَج

_
_
 

`
 

 يصورخلا ميمت ن ناَرَع مامإلا دهع قَع ةيناتلا ةم اتلا ة ةلود ءاهتنا دهم
 ے۔و

.روب نب د دمحم ٍةَداَيِقب َناَمَعِل س ساَبَعْأ ١ شجلا وزع ١ وزع ةَجيِتَت كه٠٨٢ نس



 تسإ يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا ( ٢٦٢

 لزأ ذَقَم ،َناَمْعِل ّياَتَعلا لالتحالل اًضراَعُم يراوحلا ي 7
 3 اولا وب َناك اَمَتْيَب هلْتَقِل اًبدْنُج ىَوؤن ع َيِاَتَعلا اعلا «ةَرَحْيَب )

 .ىون ف يجلا ر دجُسَم ف رْجَقْلا ة ةالص َدُعَر ت دعب نآرقلا أر ر ر اسِلاَج

 بلا هَلَحاَد ةَرَج َنِحَل

 ٠ لثَت نع كلاب رمأي يتلا

آ
خ
ن

 ً ا يب 

 هنم لغأ : نْبَتََس هئبِحَص :يونلا نسحلا نب دمحم دمحم نتسحلا وبأ ه هيف َلاَق
 ؟ ۔ ُ

٥ ٠ 

 ء

 يأ عماج" ُباَتِك اَهيَلَع م ثرا ا رييك ةيو ًةَيهَقِف ورت يراوحلا وبأ َكَرَت دق

 .ةَّيض ةَّيِضاَبلا هقفلا بك يف ةت 7 :ديقلا فلاو ذأ نأ امك "ى ٣

 ريسيفت" ُباَتِكَو ء"ةَيآ ةتايح ريسفت لع ةيتا زنكو ةياردلا" باَتِك هلو
 س ٠.

- 

 نبا عماج ىلع ةدايزلا اضيأ هلو شَيجْلبْلا َناَمْيَلُس نب لاقمل 'ةيآ ةتاييشع
 .ُتاَمَقاَتُمَو لئاَسَر لو . 4 .

- 
٣ .يرجهلا عبارلا نزَقلا ةَياَدي يف ثتاك اَهَذَعَلَو ، ءامرْذَن ْمَلَق ُهئاَقَو ام س

 



  

 ٥ س و ٥ و

 ُريِحَرلا هنل ادبع نب ديعس

 ليحرلا نب ب وبحت نب دمحم نب هللا دبَع نب ديِعَس لاَعْلا ُماَمِلا وه

 .يشرقلا

 .بوبحم نب د دحم ه دج ُدْنُم اب آ شيعت د ناك ى ثُيَح ر 7 ف دلو

 نحم نب ناع كلام يبأو ريي همَعَو هللا دبَع هدلاو نَع ملعلا ىقلت - ٠
 .َيراَحصلا عنالصلا رضحلا

 هذيملت هئَع هنك َلَقَت اَغر اب اًمِلاَع ناك ذَقَق ماو ملعلا قَماَمِإ نيب ت م

 لغأ ناك ب "فراعتلا" هباتك يف ةيهقف لئاَسَم ةكرب نبا دمحم وبأ ليمو

 ه٣؟٠ ةس ةَماَمِلاب م ب عيوب ب ،هيرِصاَعُم

 يبأ نن هللا دْبَع نب دمحمو ءَناَمْثُع نب يراوحلا :هيَلَع َنيدِقاَعلا نم ناكو ه۔ وه و حو

 .رتوملا

 هنم لوتلا : تَح ٬هيجو نب ه فسوي َناَمُغ لَع ةَّيِس ةَيِساَيَحْلا ةلؤ دلا َلِماَع لتاق

 لَع ارِصَحْنُم هيج ؤ نب فسوي ًةوُفُن َلَعَج يذلا رمأل ا،َناَمُغ نم قطاتَم لع

 .ىرأ َقطاَنَم

 نب قوب ذوفن تخت ثَيِقب راحُص اَهَتَبَصَقَو ٍةتطاَبلا ةقطنم َنأ زاملا

.ٍةّيِساَبَعْلا ةلؤدلا مساب هيجو



 سإ_يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا ) ٢٦٤

 يملسملا ةبراحم كاَتِنَراَحَو :هيف َءاَج هيجو نب قوي ىلإ اباطخ هج
 زااتخاوزأ ىتفت ؤ ءاتدنع كلدل ةياهن ال هللا رمأ ل يفت ىتح يغبلا لهأل
 .الام كنم لِحَتسَت الو فللا ءام نإ لطاتلا ةتامإَو قحلا ءايحإ لع كحور

 َكَل دضغَت الو الت َكَلرِقْعَت الو اًراَد َكَل فيشنت الو اڵلاَيِع َكَل يشت الو

 .اًماَرَح كنم ُلِحَتَت الو ارَجَم

 نن دمحم هيف لاقو .نامكلاو نملا قحلاو لذملاي هدْهَع يف ناَمُع ثتيت
 نم لضفأ تاتش مهلك نيميلا ةمأ يف لغت ال :رئؤلا يبأ ن هللا دع
 .دوُعْسَم نب ىدنَلجلا نوكي نأ الإ هللا دبَع ن ديمس

 ةَنَس قاتسئلا ةتيدَم نم ةبيرقلا "ىفاتم" ةدلبب ةكَرْعَم يف هض دهشتسا
 .هربَق َكاَنْهَو ه٨٢٣ وه



  

 لإ ةبس .ئذكلا ٌيِعاَتلا ديِعَس ديعَس ,ر نب دمحم ديس وب ْمَحْفَألا م ُةَماَلَعْلاَوُه

 مدك ة ةَّقطْنِم لإ ةَبْسِ ةرذ ز دكاو ريمح نب ب كلام ننب ر هع ةَعاَصَق نمم ب بعنلا ةليب

 .اَهنِم ضرالا ةَيزرَق يف دلو ثْيَح

 نب دنه يراوحلا وبأ مهنم ورضَع خياتَم نم ددَع نع للا ىقلت و ه تح

 .يوزلا يدنكلا ٍةيَرَع نب جؤَر نب دمحمو ،يَرُملا يراوحلا

 يف ًكلد ناكو ؛نْجَسلا قَع الوئسم هللا دْبَع نب ديس ماملا هنيع

 هْمَلوَد ثَهَتْنا يزا ديلولا نب دشار ًاتإلارَص داع هأ امك ، باقلا ني

 ه٦٤٣ ةنس

 راَصَوءملِع ايندلا ألَمَو يرضَع ءاملع رابك نم كلد دغب ديمس وُبأَراَص

 ديخيلا دشار نب رِصفَح ماملا ةلؤَد ى ةجوملاو عجرملاو
 ابت ومو "يرجهلا عبارلا نزملا تاتيقيبو تاتيمشع يف ةئتات
 .:اواتق ف

 ِلزَع ةَيِضَق هيضف و َلؤَح هدهع ف ثَرَج تل تاَراَتُمْلاَو ت تاَمَقاَتُْمْلا لإ اتره

 ل ثئاك نمم ءاقبإو قوفلا ةيأر ناك ،يلاَم نب تلصلا مامإلا لاتغا 7
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نيقي ِنَْقيرَقْلا َن َنيَب ىَواَعَد ةلاسم ةَلأسَمْلا اًريَتْعَم هتيالو لع ةيا



 تسإ يضابإل ا بهذملا ىلإ لخدملا ع ٢٦٦

 تاشت اَهْيَلَع ثبت َرَت رت يت فقاَوَمْلاَو تاَراَتُمْلاَو تاَتَقاَتُمْلا َكْلِت ْنِمَو

 ةَيِناَوزَملا :نْمَتَمَرذَمْلا اَمُهَتْيَمَس ناتللا ُهَيِقاَتْسئلاَو ةَيِناَوْزَتلا ِناَتَقْرِفْلا

 .َيِقاَتسَرلاَو

 وت ُماَملا ُهَبَّمَل ،ةَيِ ةزاوزَعلا (ةَسن .) ةَقْرِفْلا َد َديِمَع وه ديعس وب َناَكَو

 : لاق ثيح .بقهذتلا مامإب "لوملا راونأ" هتوُجْزأ يف ملاسلا نيدلا

 بقذتلا ماَميَراَتخاام لقَمك 3 بقلا لييس لع هتلمع

 ٥٠2٦١. ١\2 ۔ . ١ -. 2 = و ۔ذ۔هو وه2۔ إ ۔إ(<۔ ث ١ے ٤٠٨ ه
 عيازلا نرقلا نم تاينيتسلا :7 ُهلَعلَو كي و م يرات فرعي ل

 لاتغا ثادحأ ىلع امها ايقس ءارلا ةيالولا هيف قات ،ةَم ةماقيشالا -
 عيو نم لوأ لمعلا ادهب رَبَتْعيَو 6ِكلاَم ن تلصلا مامإلا لزع ؤأ
 .ةارملاو ةيالو يتل ايِرْفَتَو اليِصأت

 رفعج نبا جت هيف َجَهت يأ .ٍرَقْعَج نبا عماَج هيف رتغا دَقَو لَبَتْعمْلا -
 قبي مل ت 5 لضةلاك جاتجلا ن نم ادخَتُم ِهيَلَع دازو

 .نادلَم الإ هنم



  

 نئال فارشألا باتك ىلع ُتاَجيِرْختَو تاَقيِلْعَت يهو "فارشألا تادايز -
 .توفاَّملا يروباسينلا رذنلا

 ينب د د دشار ة ةَماَمِإ إ خيرات لَعَلَو ءاَتْئَلِإ إ لصي ل خيراتلا يف تاك .ثاَيِيراَتلا 1

 .ةنم ءيش ديلا

 عماج باتك يف ٌيوكزألا ناَحْزَس ملا اَهَعَمَج هَةَلئاَم ةيهقف وزت كرت -
."ديعس يبأ ة ةَب وج وج ئ وجأ نمم ديفملا غياجلا' اتس ا



 هس يضابإ ا بهذملا ىلإ لخدملا أ 7

 ةكرب نبا دمحم وبأ

 س س

 ةكرب نب دمحم ىنب هللا دْبَع دمحم وبأ ليصأتلاو قيقحتلا ماما وه

 .ةيدزألا مهف نب كيام نب ةميلس ينت ةميق لإ ةبس .يولتلا ميلسلا
 هليبق ثتاگ ثْيَح راحص نم هتا يل نيبول ىَدَتُْمْلِل ه هنع ينجت ف

 يف الب لإ لقتنا هلعل ُهَلَحَل ُهلَعَل هت : :تْلَقَو كاه ‘ وَح اَمَو راحص ناكس نم ًةَميِلَس ون

 ةل اًئكَس الهب دعاو حعييجَرلا هللا دْبَع نب ديمس مامإلا هخيَم ةماما دْهَع

 .اهيلي بييئَ

 قالَصلا رظتلا ن د دمحم ن َناَسَع ِكلاَم يبأ نَع ُهَمْلِع لمح ‘

٠ 

 )را
- 

 س ٥ ےس

 نب دمحم 4 َنب هنل هللا َدْبَع رذ أ ُهَلَعَل َلَو "عليحَرل ١ هنلا دْبَع ينب د ديعَس مام ١ ِنَعَو

 ييأ ءييمَس ماملا ةلاو عييجتلا بوبخت

 ملا ةمذخل اتِغ رَحَس ذقَو ،قفلا نم ةريبك ٍةَجَرَد لع دمحم وبأ ناك
 ملعلا بالط هيلإ دَقَو ذقو كاًميِلْعَتَو ةماعو ائاكسإ ةبلصلا ءاويإ ثْيَح نم

 َكلَدِلَو كاًييِراَعَم َنوُئاَمَت ت مهتأ ملاسلا نيدلا زو ركذ هةّيبراَعَمْلا داليلا نم

 .راحص يف سَرَد هت ا

  



  

 و لزع َلوَح شاقتلا ديعَس يبأو ِهناَمَر يفرَوطَت
 ارهظُم٬دِشاَرَو ىتوُم لع اًّصرتْغُمَو ِتْلَصلا مام ممالل اًدّتَوُم ُهْمِقْوَم َناَكَق كام

 .دشاَرَو ارو ىَسوُم نم ةَعاَرَجْلاو ،ِتْلَصلا ماملا ة ةيال و

 نن ِتْلَصلا مامإلا لاتغا

 لم ةيقاسلا (ة ةَسَرْذَمْلا) ةقرفلل اًديمَع فيْوَمْلا َكلَدب َريشُغا دق

 .هتالالذيساو هتاليصأتو ه هلوب املِع ايندل

 د , < 2 ه

 :هب اقلم

 اجلا" باتك -

 ٣ زجم ميلا انكو اولا نم هفيلا لوصأ ي فلأ ن م لوأ
 ثْيَح :ىرذلا بيهاَدَمْلا باَحضصأ لإ بقهْذَمْلاَريِفَس : ٥ ربتعاو ضىربكلا رتح ح

 ءاتلا الإ هنم .هنم َْمسَت عَمسَن مَلَو ّةَيِض م ةّيِضاَبلارْيَع لإ ةيهقفلا اتِتاَءادهإ إ ةَمّدَقُم يف هنإ ۔۔ےےوه . ا

 .باتكلاب ةَدامَمِلاَو

 او لالذإلا يف َوُمَو "فراعتلا ُباَتِك -
4 

 ِتاراَهَلا يف هنأ زههالملاَو رَقْعَج نا عماج حزق - أ

 ىرخأ بتك هل -

 نم ولخي ازعو قزق بقمذملا بثك نم باتك دَجوُي الف هنإ مومعلا ىلو
 .ةنَع لفتلا

-
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 ط ٠ ۔ ے ۔و ع ِ ء ٥ س . ۔؟ ٥ ۔١ ۔ 0 ٥ < 2 غ ٠ ۔

 هنلا يِضر دمح اباو ديِعَس ابآ نيَميِظَعلا ينْيَماَمْإلا نْيَدَه نا ييار يفو

 .يضابإلا هقفلل ةيحيضوتلا ةرُكَدُمْلا ةباَتَمِ امه اَمُهْنَع

 دْعَب دِشاَر نب صفَح ةَماَمِإ اتنأ هنأل َكلَدَو ،هيف ةز رب نا اع

 ضغ َلؤَح شاقتلا ناك ه٢٦٣ َةَنَس َيِعْتَوْبْلا هللا دْبَع نب رب رهظمل ًمُمْلا لَع هتروت

 .كلاتُه ركذ دمحم يبأل نكت ر ملو يويسبلا نسحلا ي هذيملت نم اَياَضَقْلا

 



  

 .ةاَيسولا فاتلز نب الغي رزح وبأ غراتلا ملكتملا ةمالعلاو

 ينوتلا ديرحلاب ةّيليطسقب ةماحلا ةدلب ني وهو

 .بوت 4 ينب ننوئُحخسَ ،َنوقزز نب ه َناَمْيَلُس عيبل ١ يبأ نَع َ ل 5 ١

 نسارهيلا م لخم نب ديزي مساقلا وبأ هليمو َوُه ںييرذتللَرَدَصَت

 .ةرات نم لق نأ داك ىقح ةقيلاب ةعارب مالكلا ملع يف زرَح وب أ عر

 رَدَع ىتَح ،عماَقْلا ريملا َعَم ميياقلا وبأ هَليِمَرَو وه ٍةَبَيط ةقالع لَع ناك

 ٣٥٨ ةتس عطاقلا زوملا ىنع رزح وبآ راق َكاتُمَو هَلَْق رو مساقلا يبأ ملا

 إلباَحضأ زمزييكلا لتق هةَميزَْلل ر صَرَعَت هَنِكَل 6ياَعاب ةتيدَم راصح ل تا

 رتت تن ابذك ف تتيرخ تاتس ركذ و ليلا تات

 اًمشلل رَيَسلا باتك نَع

 طوف دعب ةَيِضاَبلِل ريخلاو ديحولا َروَملا يه كلت زرَح

ع 5
 ` 

 !ن 3
2 

 اوزاَصَو ؛مهِقاول اوئاكتشاو ةَرْوَت اب لا ةيضابإلا لواتي مَل اَعَدْعَبَ
.اًييَهذَم اًقييضَتَو اًئْجَسَ الَْق ْمهيِفلاَم لبق نم نومت همح



 سإ يضابإ ١ بهذملا ىلإ لخدملا ] ٢٧٢

 ةنع ىقع ث هينملا ن ةر عطاقلا زولا راظنأ نمع رزح وبأ ىنحلا قو
 2 ٥ ٠ ۔ ۔٥ه 2 ۔ڵ۔۔ ے« ۔ ۔۔ , ۔۔ےس < م ٥ <اح ۔ ٥2 ٦ ۔2إ۔۔ آ <> -

 ىلإ عمل ا َلَقَتنا اَمَدْنِعَو “بقرَتَو رذح َمَم اَهَنِكل ،ُهَدْنِع هتناكم هل تَداَعَو دمل ١

 هئبا كلدكو ،هب ةقئاللا ةناكملا هلَحأو رزح ابأ هَعَم دَحأه٦٦٣ َةنَس ةَرِاَقْلا

 .راَرِن ةقيلخلا

 ه٠٨٣٢ َةَنَس ةرهاقلا ىف قوت هتا ز

  

 



  

 ؤاطسرفلا رك نب دمح ٥٥ ۔ و ه و ح ۔
 ح

 دمحم نب هللا دبَعوُبأ غاجشلا ٌمجَسلا داولا دباعلا عرولا ملاَعْلاَوُه ے۔ا

 ةَنَس ةلؤ ّةَوُن لتب ءاطسرف نم فاطسرفلا رت ييأ نب ركب نب
 ٢٤٥.

 ملعلا روخب ني ار هنوك لإ ءارييك اًِعاَمِْجاَو انيد اًحيلضُم ناك
 ديرحلاب ةماحلا ةدلب يف ليِئز نب ديعس حلاص يبأ نمع ليلا َدَحأ
 .ةبزجب روس نب ليضف ايركز يبأ نَعَو "ينول

 الو ،ياَميجا ميد ماظن َوُهَو ،ةبازعلا (ةَقْلَح) ماظن ںيييأتي ماق
 دَقَو رئازجلاب ةيادرغ ةيالو يف ادمح اتمؤَي لإ ادوُجْوَم ماتلا اًدَه لازي

 .ةبراقملا داليلا يف ةَّيِضاَبإلا نطاوملا ةيقب نم ىتحل
 َرَحآ ل ناكم نم لقنتلا ع جالضإلاو ميلعتلاو ةيبرملا يف دَمتغا

 .ميوقلا ولسلا عم ںيفتلا لع ةاميغالا مهيف قلخل هيبل عن

 لبضفاتركز يأ هجنم هيجوت نم ناك ةارعلا مالقيل تسيت ن :لا
 .روسم يبأ ن

.ةّيِقاَر ةيرادإ ةيطيطخت ةيرقبع ىلع



 مسإ يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا ) 7

 َنََمَت عساولا ملعلا لع مْئاَقْلا يو :ودلا لَمَعِْ هنا : اًرَعَنَو

 .َيِضاَبِلا بَهْذَمْلا لإ نادلبلا ضغب هب يلامه امأ ليوخت نم هللا لضقب

 ر اوجخلاب ولج ةقطنم يف َنِفُذَو ه٤ ٤٠ ةَنَس هبر ةمحر لإ لقنا

  



  

 يرضحلا ريق نب ميهارب

 رين نب ميِهارنإ قاحس وبأ دهاجملا ملقلاو فيسلا بر ةمالعلا ماملاَوُ

 .مذَمَيلا يرضح لا عؤاَدُمَْلا َناَمْيَلُس ن

 :لئاقلا وُهَو ،داَهلاو جالضإلا يف ٍةَيلاَع ٍةَمِه اد َناك
 _ ى ۔۔

 و ه و

 جايو ةَئيأب ىدفلارَتَن ييلا اتأ نوكأ نأي داوملا قلع
 .مضلاو مليلا يف ماَملَوُهَت .محلا ةماَمِإَو بدلاو ملعلا ب عمج

 الاوفأ هنع لق يلا ناميلس نب ريق للجلا ملاعلا هدلاو نَع للا ل
 ."لا ّ ل ١ و ۔ :ر " هباتك يف ة - ِ هنه

 توَمَرضَح يجاوت ىلَع ةّيمالئإلا ةعيرشلا مشُح ديؤت يفدهب هيأ ن ةيركسعلا ةَدْجَتلا بلظِلو كاَهئاَمَلُ نع ںيولُجْلِل اريثك نامع زوت ناك

 َناَداَم نب ليلخلاو ديمس نب ذا ِناَمناَمْعْلا ِناماَمِْلا تيلد ة ع ه هناعأ ذق
.٤



 مسإ يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا ] ٢٧٦

 َكِلاَتُه همكح ةيلو ّيركشقلا مغلاو لاملا مغلا لضب عاظ

 ةوعدلا لماَحَو رضي ٍةَيمِطاَقْلا ةلودلا ةَيِعاَد حيِلَصلا دمحم نب دح .77

 .ةَّيمِطاَقْلا
 س ص ے س

 مئاق رْيَع رم اَدَه َوُه اه اًَمِئاَق محيلَصلا الإ ىل قن ةبي

 نب دشار نبَيناَمْعْلا ينْيَماَِالِل اًرِصاَعُم "يرجهلا ںيماخلا ِنزَقْلا يف ماع

 .ناَداَس نب ليللاو ديس

 َةَنَس َقْوُتَو ه ٤٤٦٢ ةَنَس جيجَصل ١ 2 ديعَس نب د دشار مامالا ةم اَمِإ ث تاَدَب ر دقو

 حيحصلا َو وه خيراتلا اَدَمَو ©َناَداش نب ; ليلخلا ماملا ةم اَمِإ اهدعب ةنأ اه٤ ٤٥

ُ 
 ."ةياملا خيراتلا ف ظييلا" اتاك يف هاتفَقَح امك -

 :َتْوَمَرْصَح يف ورمأ روهط اًمرَوُم يرضحلا لاَقَ

 يتوغَد ِنْيَعْلاب ثزَهظأ هِقيِفْوَتَ وو يلؤب ال يجل لوي
 ةَديَنه نم اكب ا وفقت هش \ ريِسمَحَو عتزأ ماَع يفو لاوش رهش يفق

 .ةئاملا َنِم ُهَدْيَتُمْلاو ه٤٥٤ ِةَنَس يف ىأ

ُ 

 و, ص .

 :هت اَقلَوُم

 .ركتبُم بولسأ هقفلا يف ف أ اَم عوزأ نم ،لاصحلا رصتخن باتك

 



  

 اهركذ قَبَس يتلا ُتاَيْبألاَو ءةَساَمحلا رغِش يف "داقنلا فيسلا" رغِش ناويد -
هئم امهاَنْلَقن



 سسإ يضابإل ا بهذملا ىلإ لخدملا = ٧٨

 < ٥ ٥1 و و ه 2 ۔< ۔

 يَتوَعلاملبتم نب ةَملَس
 يَتَعْلا ميهارب نب ملسم ن ةَملَس رذنملا وبأ يوسوملا ةمالعلا وه

 .ر اًَحَضب بتوع ةقطنم نم َميِه اَرْبِإ ابأ اًّصْئأ ىتَكَو ،ير اَحَضلا
_- 

 يف ٌيتوَعلا قاع ،شْيَرَق نب ديعَس نب نسحلا عرَع يبآ دي ىلع ىوزَت يف سَرَد
 .يرجهلا يداسلا نرقلا نم اتْيَم ةرذأ ُهَلَعَلَو يرجهلا يماحلا نقلا

 2 م .{. ك ٨هو٩٥ | . ۔۔١, ؛ع ١؛۔ ة ه۔ ے۔گ۔ ي
 يف ؛ةَدِع ينونف يف لأو .مولعلا نم دَدَعل اًعِماَج اًيِعوُسوَم ةَمالَع ناك

 .ةباطخلاو بةأْلا يفو خيراتلاو پاتمنألا يفو ةغللا يفو هلوصأو هقفلاو ةَديَِعلا

 :هِتاَقَلوُم نم
 و ٥ ٥ 7 وه ۔ وه ههه . ٥ ۔۔۔.٤َ . و١۔ ج

 .هلوصاو هقفلاو ةَديِقَعلا يف ةَعوُسوَم وهو ،اًءزج َنيرشَِو ٍةَعَبزا يف ُءاَيضلا -

 .ةَعَللا هقف يف ةنابإلا -

 باتكلا َنأ اًريَتْغُم هنلا هتبسن يف نيثحابلا ضغب كم اَمَبزَو ،باَمذألا -
 نزَقْلا يف هفيلأت َمَت ُباتكلاق حجيجَص رْيَع اًدَمَو "يرجهلا يازلا ِنزَقْلا يف لأ
 نيدياملا نموم َلاقنملا لسلا قاحس ب هللا ةنَعَركَ ةت ليلتب ريمالا
 ه٦٧٤ َةَنَس عإع نب دشار ماملا ةبوت قَع

 ط { ه۔_ ۔ 4١ ۔۔۔ ؟
 .نلا همحر لِئاَسَر ىرح

 و 7
 ٥ ع 2

 ١
 ى ,ے2۔و و

 ت اقل م و

  



  

 رهشأ نم 6يوزنلا يدنكلا َناَمْيَلُس ن ميهاربإ نب دمحم زييكلا ملاَعْلاَوُه

 َنيناَمْعْلا نيِفَلَُمْلا رهشأ نِمَو ،َتيتِناَمْعْلا ءامل

 .ةرجهلل ساسلا ِنرَقْلا َنِم م ءْيَقَو سيياتلا نقلا ق ىَوزَت ف شاَع

 :ع يبأو يورملا ًرقعلا نب دم َدَمْحَأ نب نسحلا ع يبأ يِضاَقْلا نع ملعلا لمع

 .َيوزتلا شرق نب ديعس نب ; نسحلا

 وبأ هّمَع نبا هذيمالت رهشأ نمو ںسدرذَتلاو فيلأتلاب ملعلا ر رذ يف َدَهَتْجا

 دنسو فّنَصْملا" باتك بحاَص يدنكلا ىتوُم نب هللا دْبَع نب ُدَمحأ رب

 .'ةياَقكلا" باتيك ُبحاَص تنكل ىتوُم ن

 ةيهقفلا 4 رهشأ نم وهو ٤ ءزج َنيِعْبَس نم َرَتُك ] ف عل ١ ن ب 7

 .ةِّناَمُْل

 .هقفلا يف ة وجرأ ةمعنلا -

 شخآلاب ب ريكذتل اَو ظغَوأ ا يف ة ةّيرْبَِعْلا ؤ ا ةديصق -

ه ٥٠٨ َةَنَس هنلا همح همحر ح و



  7ستنا تتمو لس ١ وملا 201
 ء ٥ ٥ س ٥ ل ٥ ٥ 2

 ىنكلا هنلا دْبَع نب دمحأ

 وبأ ةقر رْعَمْلاَو ملعلا يس ا ٌعِساَو ةم ةَماَلَعْل َوُه

 َيِضاَبإلا بَهْذَمْلا تاَقَتَصُم محأ ن نم لب هِتاَمَتَصُم ةك نم َوْهَو“ فصنلا 7

 .اًء٤ رح َنيعَبر او ِنيتث ا ف وهو & ةيهقف ١

 .ةَّيِقاَتْسرَو ةَيِناَوؤن لإ َناَمُغ لغأ يقارف ةفا يف ءادتهالا -

 .ةءاربلاو ةيالولا ف صيصختلا

 .ثاريملا ملع يف ليهستلا -

 ةَقَسلَفلا زقلا رمملا -
 .وُخَتلا يف زيَِتلا -

  



  

 .ءاَمَلْعْلا ِضغع ىلع ةلا يف (ًةَلاَسر) ةريس -

 .مسالا اده هيَلَع قلطأ يذلا وهو ،"عزشلا نايب" ب ح كل ُهُبيِتْرَت _

 ه ظ
 ر دمحم مامإلا ب بضَت نم رهشأ ةتس َدَعَب ھ ٥٥٧ هَترر هنلا ُهَمحَر قو و ٥ه

7
7
٦
٦
٧
 

.ناسغ



 سسسإ يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا )سح ٢٨٢

 نالجرازلا ميهاربإ نب فسوي

 نن فني توخي وبآ لوغملاو لوفنتلا ةمالع زييكلا وملا ةمالعلاو
 .فالُجَراؤلا دانه ن ميهارب

 ه ٠ ٥ . ّةَنَس 8 َنالجراوب هتارذس ف دلو

 ار يذلا ليعامسإ نب بويأ َناَمْيَلُس وب مهنم كيلب ءاملع قَع للا ىمل

 .اًيركَو يبأ ن + , حي ىحي ايركز وبأو .ةيرعش ة ةَديِصَق ف

 ذع نم ةارَعْسا ءةَدِع نينس ماقأو ةبطرق لزت ںسيلدنألا ىلإ لاحرلا دم

 .َناَلجزاَوب هتارذس لإ اّهَدعَب َداَع ،نوئُْلا فلتخم ىف ؤ اَهْئاَمَلُع

 لَصَو َح ةيِقي رفأ اةَراَقلا بوثَج ل ٍةَّيِفاَمكتْسا ةيراجت ةلحر يف َبَعَد مث

 "٠ راهتلا ليللا لاديغا َكلاتُه هل َنّمَبَتَق ءاوتسالا ظح نم ابيرق

 يف قرشلا ةَراَصَح قَع اَعِللمُمَو ءاًجاَح زاجحلا لإ َلَحَر نامي ِهِتَدوَع دعبو

 .َرضمَو ماشلاو زاجحلا

 لوُتْنمْلا ةَمماَلَع هتا :ةنع َليِق ىقح ةعساولا ِهِتَقاَقَتَ ريزلا هيليب قرغ

 .ِلوُمْعَمْلَو
 ث ۔ ۔ ١ ۔ ٥۔إ 8 ه۔ ١ ۔ ے ٥ ۔ ے۔ . ه ي۔ - . گ ۔۔--
 : اهمه و . 7 اَهْضْعَبَو ذوُجْوَم اهضعب د ةريِثَك ةب وجو هديدع تاَقلَوُم َكَرَت



  

 يف ةني ملحم لع يارلا علا دَقَو ‘ُدوْقْفَم وهو كميركلا نآلا زيسفت -
 .نارمع لآو ةرقبلاو ةجتاقلا ريسفت لَع ُلمَتشَي ءةَحفَص ةَايمْبَس

 .مالكلا ملو ٍةَقَسْلَقْلاَو ةديِمَعْلا يف ،ُناَمرُمْلاَو ليللا -

 .هقفلا لوصأ يف ،فاصنإلاَو لذعلا -

 < ۔ ۔ ,و

.ه ٥٧٠ ةنس هف قوت



 سإ يضابإ ١ بهذملا ىلإ لخدملا ] ٢٨٤

 'رظتلا نبا" َناَمْيَلُس ن دحأ

 ب َدَحأ نب هللا دْبَع نب َناَمْيَلُس نب دمحأ رجت وبأ غ دملا غيلبلا ملاَعلاَوُه

 هرظنلا وئَبَو ءِاَمَلُعْلارِعاَمَو :ءا لاَع رظتلا ينت نم َناَمْيَلُس نب رضحلا

 ١ ٣ يتب قح يف بَتدل ١ ريهش َوُه ١ َدَمَو ريمح نب د كلام نب أ ةَعاَصَت نم بعتل ١

 ن هللا دْبَع هَدَجَق ،نيدلاَو ْمْلِعْلا هيف َلَسْلَسَق ةَيمْلِع ةلاع ه رظتلا وبو

 ر نزاو هَدَج ًدَجَو تاَقَلَوُم هلو ةاضقلا يِضاق هنإ :هنَع يِقَو ءاَيِضاَق ناك دمحأ

 .ريبكلا يِضاقْلاي قرغ لب ءاَيِضاَق اضيأ ناك َناَمْيَلُس

 وق يق هتينك ْنَع ُهُسْفَت َوُه َلاَقَو ركب ابأ ىتكُي ناك

 ث ابأ أت امرؤُس يف © اتقاضْيأ ضئاحلا كلدك
 يخلا رَمُع يبآ جْيَشلاَو "لهذ نب َناَمْيَلُس لس نب ِكراَبُم خيشلا نَع ملعلا ىقلت

 :هلوقي جاكتلا يف ٍةِّئاحلا هتديصق يف ُاتَر يا

 عقنت نيعلاو ضزألا ف ةئام ثَيَيَعَت انل هللا دبعل لوف

 !حصنتو يوا ت ع السإل ١ يو دل ْنَم وغ او مراكتلي نم رَم رَمُع ابا

 اوُحَلْفأَو اعيمج امموُلْهَأ سَدَفَو اهب رَمُع وبأ ضرأ ثَسَدُق الأ

 ءاَرَمأ لبق نم زوجلاو للا الم رضَع يف رظتلا نبا دمحأ ةَماَلَعلا ّقاَع

 نن ةعامس نب ةَلَدزَحَك كياملا يف هروب اوُمَكَحتَو كياليلا يف اوظّلَسَت ذَق اوناك

\ 

1

 

٢
 



  

 ريمأ ديزملا نب ديزملاو يزإ ريمأ ةعامس ينب ربَج هيخأو ،لئاَمس ريمأ نيح

 .مهِرْيَغَو را

 شمألا عم نحل "لقألاو ءاملعلا ن ُددَع اهي ةلادتآ نامع نأب ائْلِ
 ٥ .َع . َ ه و إ هع <.. . و

 .قحلا ةنسلأ ثَسَرخأ رؤجلا ةسلو ولب يف ك

 عنام نب ةَمَلََر اهلقا هللا دبَع نب لِضاَق :وُرَصاَع يذلا ءاَمَلُعْلا نمو

 .رابجلا ةعامس نب ةلدزَح لئامس ريمأ لتق نم اهركم اَيِضاَق ناك يا عملا

 ز ,تلا ننا ذمخأهبذ ىلع يا عيمؤلا فزلقلا ديدشت يف فيقخلا د
 رِضحلاوَدَجَدَج َنأل ؛يرْجهلا عباسلا نرقلا َنِم لوألا ن =) يف ماَع 4 :يأر

 ّ ع
- ٠ 

 وا هيرجه َنيِثالَتَو ثالَتَو ةئامسخ - ك هَدَس ناك هِتاَقَو َحيِراَت نأ َرِكذ َناَمَْلُس نب

 .ةرْجهْلِل عباسلا نزَقْلا لوأو ساسلا نزملا رخآ يف قاع هنا

 :ُهئاََلَُم

 .َناَمُع يلهأ ةريِس يف نامجلا كلس -

 .ديلتلا مَد يف يصولا -

 .رقالا نم فلتخمل ملا عمجم يف رَصَبلا ةآزيم -

 عَم ثقرخا ىرخالا ِهتاَقلَوُم َنأل ؛هتاَقَلَوُم نم يقب يزلا َوُهَو {مْئاَعَدلا -

 .ةَلَدرَح رابجلا لتق ني هتبتكم

ُ 
س



 ٨٦
 سإ يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا )يس

 ردم ةَلَدرَح ر ابلا ي لع قحلا ةَمِلَكَو قحلا فيقْوَم يبَس يف ا د ٍ ً اليتق قو

 عاتيزالا يلاع ناك يذلا نضحلا وأ رْضقْلا ةدفات نم هئاَقْلإب َرَمَأ ثْيَح ءئاَمس
 ٥ ۔ ._ ۔۔ ط ول ۔ __ ۔ ١2 ۔ ۔ ي ۔ < . ؟ ّ ١. ۔ ص يهد - و

 .هْنَع يِصرو هنلا همحر 7 طقسف ءضزالا نم لبج جمىرم ىلع هدوجؤل



  

ِ 
 2 ع و

 صل ان اَمْثُغ

 يرزملا ُعَصألا هللا ْبَع يبأ نب ناَمْغُع هللا دْبَع وبأ ليلجلا ةمالعلا وه

 .ةرجهلل عباسلاو يداسلا نْيَترَقْلا ءاملع نم "يوزلا

 ةَدْخأَق هَدْنِع :د ءارم ا ِتَءاَج اَمَتَِو ،كيف ة ةهاَعِل سيل َسألاي تل بقل أو

 ُبَقَل و وهو مأل بقلت ثدحأ اًئِم جت ال تَح ة اَهْنَع مَم َمَماَصَعَق 6الئا ارص

 ةللا ُمُهاَرَج هلاو ُءاَمَلْعلا اهب قَحَتَي امئاد ىتلا قالَكْلا مراكمم نم هِذَمَو "جذَم

 .اريح اري

 1 بجاَص ّىدْنِكلا ه هللا دْبَع نب دح َدَحَأ دمحأ يبا ةَماَلَعْلا ري لَع مَص لا سَرَد

 .يرقلا لاض نب دمحم نب دمحأ د ديعس . مياقل يبأ ملاعلا دَي لَعَو هفَنَصْنلا

 ملعل ةَرِضاَح ىوزن ةَنيِدَم مهب جعت ت نيذلا و هرصع ءاَمَلُغ نم اَمِهرْيَعَو

 .نيدلاو

 يف ذيمالتلا نم ُدَدَع هيدي لع سر "ىوزن يف ةَيِاَصَقْلا ماكحلا لومي ناك

 يذل الاعسلا َميِهارِْإ نب دمح أ ُذَلَوَو كاعسلا ي دمحم نب ميهاربإ مهِتَمَدَقُ فل

.ةَديِقَعْلا ملع يف "روثلا" باتك امهل ق اب



 تسإ يضابإ ا بهذملا ىلإ لخدملا ] ٢٨٨

 ك ۔ذو٥ ذ 6۔۔ ,<

 مه ضتاقلَوَشلا نم ددع كل

 ت ىع ءع ى٣م هم دح عس هنم ةث آ ءاح بع ؤ جاتلا ناتك
 هيدقع هعوسوم وهو “نيتزج ىوس هنم قبي ل ءاءعزج نيِسمح يف جاتلا بات =

 رز
- ٥. 

. ّ 

 4 و

:
 

 .ماكحلا ؤ ةريصب د ينامللَو .نايدألا ةريصب د لوألل لاق نيت زج يف ةريصبلا -

 .ةَديِقَعل 7 يف لوتلا -

 .دففْلا لوصأ يف ثراونألا باتك -

1 ١ يف كةنابإلا - مشأ :
 .ةنايدلا 

٠١ 

 . ذ

 ي۔۔ وال , ٥د۔_ ۔ وو
 .ه١٣٢٦ ةّتَس هنلا همحر قفوت

  



  

 _ رو ٥ و س 3 ٥

 يجرتلا د ديعس نب دمحا

 نب َناَمَْلُس نب ديفَس ن دمحأ ريابَعْلا وبأ زعاملا حّرَوُملا ُهيِمَقلا لاعلاو

 نيجزتلا قلخي نب ع

 ل يتن و سنوت نم دي ديرجلا ضرأب ةطفن يف نيجزد ةقطنم نم

 .لضفلاو ليلا اهيف لس

 ف لوأ سرد د "يرجهلا عالا نقلا لوأ يف ) َناك ُهَلَعَلَو هلمم يرات ذَدَي ل

 كلد ناكو ءاَمَلْعْلاَو ملاب ةرخالا نالجزاو لإ لاحرلا دم مت كلاو لع هدب

 بحي لهَس ي ملاعلا ةقْلَح ف سَلَج ذَقَو ،هبابَ ةيادب يف ناك ُهَلَعَلَ ه٦١٦ةَنَس

 .َديدَع امماَوُعَأ َكلاتُه ىَّصَق ذَقَق ،َناَمْيَلُس نب يها نب

 .(َنيجزد) ةظفن هنطو لإ َداَع ملعلاب دَوَوَت نآ د ا دعبو

 اًباَتِك لوي نأ ا نأ ياممَمْلا ن هئم َبَلط بقَهْذَمْلاي ب هِتَقرُغَمَو .7 هتَتيَدَل اًرلَعَنَو

 َاَتُع لهأ ني مهناوخإ بلط ىلع ُاتي يضابإلا بذلا ءاملع مجارت يل
 فيلأتب ساََعلا وب َماَقَق َنيِيبِراَعَمْلا بهاَدَمْلا ءاَمَلُع ٍةَقرغَم لإ َنيِقَوَمَتُْلا

 فيرغَتلل ةدئاق ارتُكأو بتكلا لجأ نم وُهَو "برغملاب جيامَملا تاقبط" هباتك

 .برغملا داي يف بهذلا ءاملعب

٠
 4 < _ ول 

 .ه٠١٧٦ ةَنَس نلا همح همحر 3
و



 ہتستإ يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا ] .٢٩

 اظطيملا ىتوُم نب ُليِعاَمْسِ

 اظيا ىتوُم نب ُليِعاَمشِإ رهاظ وبا عاللتالا م عاو او قّقَحُمْلا ة ةَماَلَعْلا و وه

 .يِسوفنلا

- 

 يف هيزَد قيِفَرَو هَليِمَر َناَكَو ،َيِسيِمرظلا ىسيِع ىتموُم يبأ ْنَع ملي ا َدَحأ

 رهدلا غياَوَت ئ نم ًةَعِاَت َناَك ،ُمحامَشلا لع نب ٠ زمماَع نِحاَس وبأ مّلَعَتلاَو مْلِْلا

 .هربِكو هرغص يف هغوبن قرغو .ِناَمَرلا ِتاَتَلَق نم ةََْقَو

 داه اًهوُكرتَي مَل تْيَح كهِتايَح يف اشر ةيملعلا هيلزنم قَعزيثكلا هَدَسَح

 املظ هَنَجَسَق بزعلا سلبارط لاو هب رغأ نأ وُمَكْلا م مهب َلَصَو ىتَح

 نيينات ةعاق الإ هفلي مق كائاوذُعَ

م
 

 اَئظَو اَهَدَحتاَق ڵسنوتب ةبرج ةريزَج دَصَق ملاملا نجسلا نم هجورخ َدْغَبَو و و م ٥ س ّ

 .اًئَقُذَم ل تَراَصَو ، ائگس اًهْنِم َدََعاَو

 ةراَجَتلل ةّيبزَعْلا ايقيرفإ لإ رفاسي َناكَو ،ناَيْحْلا ِضْغعَب يف ةَراَجَتلا يف َلَع

 فيلأتلا نع كلد هلغشت هل



  

 .تادابعلاو ةديِقَعْلا يف مالسإلا دعاوق -

 .ةَديَِعْلا يف ةينوتلا حزق -

 .ريفلا بيذهت يف ِتاريحلا زاتق -
 .جحلا كيام -

 ح ص ےم و ط ١ و س -
. 

٠
 

٠ 6
 

.٠٦
 

. ٥ ٧اه.



 سس يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا ) ٢٩٢

 خا ةلا ع نب و ٥ زم \َم

 واقسي ن رماع نب عيع نب زماَع نِحاَس وب ُلَصَوُمْلاَو قَقَحْئْلا ةمالعلا َوُه

 ۔ئسوفتل ا ُخامل ١

 .ٍةَيِفاَح رْيَع بهذَمْلا يف هتَرْهْشَو 6هخِياَمَمَو بهذلا ِءاَمَلُع رابك نم

 ةق هغوُبشل اًرظَتَو ةسوفن لبج يف ئييمرظلا ىَسيِع ىتوُم يبأ دي لَع سرد

 .ييرذتلاب َماَيَقلا ئسيمرطلا ىتوم وبأ هُخْيَم هن لك

 .ًةَسَر سر دم اهب ًامْذَأَق ةسوفن لَبَج ف "نرفي " هدلب 5 َكلَذ َدَعَب لقتنا

"7 7 

 ةَسَرْذَم هب سمي هيف لزْنَي ناكم ٌلكَو ،ناكَم ىلإ ناكم نم هملعب لقتني ناكو
 .َةَمَكْلا رماعلا لبجلا ميد يف يرادملا نم ادَدَع امنأ ىئَح كيلاود ادكو

 .ركنملا نع يغتلاو يفوتلا رمألاو هللا ىلإ ةوعدلاو ںيرذقلاب هثل

 ."جاضيإلا" باتك ارقأ اهمقغأو اركذ امرَهفأ .اقللا ني َُدَع ة
 لبجلاب فورعملا ةسوفن لبي "نرفي" هيلب يف ھ٦٩٧ ةتس للا ةتح قوت

 ابيل يف ةيقلا



  

 { اس املا ديعَس نب دَمح دحأ

 ييوفنل ا خامشلا دارا

 يتلا نوت يف رمد لبَج لإ لقتناو شةَموفن لبَج نيم "نرفي" ةدلب يف ة
 .قزيِمدنتلا جون جو نب ينب جلاَص فيفع ا قَع اهيِف سَرَدَو { 0"عارَع دالوأ" ايل فر رغث

 يف ماتلإهبل ناك يذلا نتملا عيئامسملا هللا دنَع ن دمحم عَم رفي يف ىقتلا ىفماَمْل ٥ ۔آ ج ح / .؟ ۔ س ط ٥ س ه ح۔ . ۔ذ۔ ے . > ٠

 :ُةَيِلاَتلا تاَقَلَوُملا هل ثتاك ثْيَح .فيلأتلاب رهش ا

فيلا ضا ف , انزلاو لذَعْلا رصتخم -



 تس([_يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا )ح ٢٩٤

 و

 .ةعاَمُعْلا عيئامشلا رظتلا نبال َوُه مئاعدلا ُباَتِكَو إمئاعَدلا بارغا لكشُم -

 .ييسِمادغلا ةلوَص لَع ذلا

7 . ُ ٤ ٥ 

 - هيهمي ةبوجا

 و ۔ م

 ه٨٢٩ ًةتَس سنوتب ةيزج ةريزَج يف ةللا همحر قوت



  

 جرفملا َناَمْيَلُس نب دمح

 نب دمحم نب جزقُم نن دمخأ نب َناَمْيَلُس ن ب دمحم دِاَجُمْلا ْمِلاَعْلا م ُماَمْلا وه
 ٥ ۔ س ٥ ,ا

 1 رقم نب َدَمحأ ينب رمع

 .يرجهلا ياتلا ِنزَقْلا يف قاع

 .يصورخلا باتلا نب ننب رمع 7 َرَمُع ماملا دهع ف ىسايسلاو َخيدلا م َِجَْمْلا َناَكَو

 هدهَع يف ءاتفإلاو ءاضقلا سيئر َراَصَو ٍةَماَملاي هل َدَقَع نمو
 نيساحتَو ه هلاَعْفأ دماحم نم َناَكَ ثفيرّتلا َرَمُع م اَمِْلل اضيأ ة \ ة ةَماَمِل اَدَقَع َدَقَع مث

 ةماما هنامر ءاملع ةراتخت اًرِغاَم ةَم ةَماَمِإلا بىِصْنَم نوكي اَممَدْنِع هت أ هِلئاَمَش

 يناُماَمإَوُهَراَص كلذلو كَُرْيَع ْمَدَقْنَو اَهلَقُعَي هريَع نم اهل ْلَمَوُملا دَجوي اَمدْنَِ

 ةلا نع َالكؤ مهرابتغاب ؛مهلاَرَتغاَو ة ةَدَكْلا لزع زاوَج لَع ّلُذَي اَدَمَو كنر

 .هل اباو

 يف الي ماقث الثتاك نأ دغب هةَاَمعْلا نادلبلا لك يف ةعمجلا ةالص ةماقإب قف

 ظقق ةمألا دوجوب ىوزن و ٍةَمْئاَد ةروصب راحص

 نب َرَمُع مامإلا دهع ي ةنابتلا نيطالسلا كالمأ ' ميمأت ة" قيرغنت لَع َلمَع

 ثْيَح ادج اعِئاَر اليكمَت ةَمكُْحَمْلا ة قيرف ة ماملا لكش دَقَو .ِصورحلا باتلا

(ياحُمْلا) ليكولا كتهو ءةَعَقاَرُمْلِ نَوَتُمْلا ةلودلا ِنَع ٌماَعْلا يعَدُمْلا َكيلاتُه َناك



 تسإ يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا ]) ٢٩٦

 اهيف اوردصأو ةَعوُفْرَمْلا اياَصَقْلا يف اورلَعَت نيذلا ةاضقلا كاتُمَو .يمول انع

 كلدل .تابثلاو ة ةح ةَعَقاَرُْلا ق ةظل ةَيِفْوَتسُم وَتْسُم ةَمكاَحُمْلا ِتتاكو .مييأتلاب ملا

 .اًحيحَص مك ؛ثبأ ا َءاَج

 إَعَو ،"َناَمُغ يف لاَمْلا ِتْيَب لوصأ" يباتك يف ليص ملاب َكِلَد تْزرَكَد ذَقَو

 ةجر "مالشإلا فيس" بقل هْيَلَع قلظأ امك وهو يَرَقْملا ماملا ناك ذَقَق مومعلا
 .ةللا

  



  

 ٌيِصقشلا د ةشلا ديعس نب سيمح

 نب ديَِس 7 دعس و ٥ نب سيمخ خاملا ةم ُةَماَلَعْلا نيلا ف ةَوُدمْلاَو َتي ل ه و أ ا حْيَش و ه و َوُه

 .قاتسرلا , اع

 ج ًوَرَك « .يرجهلا رشاعلا نرقلا تاَتيِناَمَت ف ُهَلَحَل م ُهَلَعَلَو . دلوم َحيراَت ُهَلْعَت ل

 رات ماقإلا ة ةيبرت وت لوت َكِلَدِلَو ةنرعَتلا دش ل دشرم نب ب رات تلا لداعلا مالا

 إ ُهَم .اًماَم ة٨ ميلعت هيل دو

 اماق ث مالو ءاقلاو ةاقبْلا ةَهَجاَوُم يف رصات مامإلل ويلا صقملا اق

 اوُرَعَش َنييلاَعثْرُمْلا نأ الإ إ ححرطمَو ظقْسَم نم مهجارخإ َنيِتلاَعْتْرُْلا بزجل

 فَلَصِل اًحَمَجَو و .َنيتناَمْعْلا حلاصل اهطورش ثتاك ةتْذُه هَعَم اوُدَقَعَو "فغشب

 .َنيِلاَقَترَْلا رورغ

 دنحلاو امع لهأ اهب دعوت ىلا ةلداعلا هبوزخ يف ماملا قِراَقُي ذ م

.َنييلاَعُترْلا حؤظ جزظ نم دعب اَميِف ا نكَمَت ةَدِحاَو ةَدْحَو اوزاَصَو هلل



 تسإ يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا أ ٢٩٨

 يدا 'قيبلاّتلا جهنم" غازلا عيدجلا ةباتك عبضأق مالَمَعَ املع ايندلا الم
2 
 ىح

:
 هخسن ثرثكو كابزَعَو اقش ةَيِضاَبلِل اعجْزَم ازج نيرشع يف ق 

 ثرثكَو ةل حالا رثك ياته نمو ةبراعيلا دهَع لع ةمامإلا ةلؤدل وغ

 .ةنم ةحسف نم ولخي ةلودلل لِْغَم ؤ نضح داكي ال ناكق هحتف
 دهَع : ؤ ُهَتِإ ُتْيَح تيح ح ليلق ھا١ا ٠٦٠ ةَنَس َدَعَب اَهَلَعَلَ هِتاَفَو خيرات ذَدَحم ل

 ذق ناك ُهَلَعَلَو ،ةَلؤَدلا نوؤش يف رود هل نكت ل .ةيرعيلا فْيَس ن ِناطْلُس ماتلا
 و ٥ ۔

 .ةنع يضرو ةللا همحر ةكرحلا نع فُغَصَو نس



  

 غاهنتلا غرعيلا برعلا يبأ نب كلام نب دِشزُم نب زِصات لداعلا مامإلاو

 ةَنِهاَبَتلا نم يقاتشرلا ءارمأ ديف

 ريبم ريبكلا ةمالعلا فتك يف همأ عَم ّماَعَو ه٤١٠١ ةنس قاسلا يف ةلؤ
 ه دغ و٥ه۔ے ے 2 ٥ه۔ . .< ۔ ه
 هما هتجو تح ،تِصقشل ١ دىعس نب

 - - _ ى - ر

 يوقلا مد يلو لصاو مليلا نابل عضرو سو بت أم ةاتفو
 مغن ناكف ؛ِةَبْعَصلا ةكيلاحلا فوزملا لت يف ٍةمماَمِلل ِءاَمَلْعْلا نم هعم نم

 .رايتخالا

 دنب عاطتساو هةَنَس نوزشمع هرْمُعَو م٤٢٦١ -ه٤٢٠١ ةَتَس ةمامالا عيو

 :رجاتم ةريغَص ٍتاراَمِإ لإ ٍةَقَرَمُم تناك يتلا داليلا ديجْؤَت هيفرتو هلل
 ةبراَحُمِل ه مهب عفد ف ةَدحاَو ة ةّهْبَج َنيتِناَمُْعْلا َنِم َقَلَحَو اهَدَحوف "ة ةت َراَحَتُ

 اَدَع َدَعاَمولتا يتلا ةيلحاسلا ةن ةتملا قطاتملا عيمج ني ْمَُج ههَجرْخ رخأ ىح نيلت

.نينامعلا حلاصل ثتاك مُهَعَم امهَدَقَع ةذهل راحو ظن



 سسسسإ يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا يمس ٣

 ىتنأو روجلاو ملظلا ِتاوَتَس دعب قحلا ماقأو ءاَهيبوُمط دغب لذعلا ةريس ايحأ

 .ةئاملا بوزخلا دغب َنُمَكلا

 هْيَلَع آ ةللا هنلا فص ي دحم يتل ١ ًَ نم هَرَعَصُم م ةروص وه : َنيرُكَقُْ ١ ُدَحأ هيف زاق

 ةَنَس قث  اوُسَر ؤ ا اًييَت نوكي ن أ داك : هتريس نشخ اضيأ ه أ هنع َليِقَو !َمَلَسَ

 ٠٩اه



  

 ٥ ےہ۔وو ۔ و ه و ے سو

 ناديبع نب ةعمج نب ه هللا دبع نب دمح

 ناك "يوزلا ناديبع نن ةعم نب هللا دْبَع نب دمحم يضاقلا ة ةَماَلَعْلاَوُه ٥ ةرح ۔وو و ه د ح ۔ و

 دقف هةّييرعيلاةم \ة ةَماَمِل ١ 7 ءاَمَلُغ : زرب . ب نمو مولع ١ ف اًعَلَصَتُم اريبك ة 7 ًةَماَلَع

 ين ةزدلا َعجزَمَراَصَو ةيرعيلا (لؤألا) فيَس نب ناطلس مات ايِضاَق ليع
 .ناطْلُس نب برعلب ماملا دْهَع قَع ءاتفإلاو ءاَضَقلا

"
 

 ناك ب "حيحص رع ؛نيرح نضح ٍةَمَرْذَم يجيرخ دَحأ هنإ :لوقلا
- 

7 
 ٥ هع

 هَعَم ُبَماتَتَي ال يزلا رمألا "تقولا كلد يف َعجزَمْلا ناك هنل ءاَهيِف اَمرَدُم

 .اًلاط هئؤگ

 اهنلا ناَصَمَر نب دوعسم خمل يدنأ ىلع سَرَد هنإ :ييأر يف

 بعلب مامإلا لزعل ديَوُمَرْمَع ناك نمم اَمِهِرْمَعَو عيمالا ديس نب 7
 .(ضَْألا ديق) ناطلس نب فيس هيخأ ميدمن

 ٥ ۔ ٠١ ۔ : 2 . ؟ ِ 8 - 7 _ 2.6

 ثْيَح َذاَمْعلا ثارتلا يف عساو يدقعَو وضُح _ ]

7 4 هلا رد اصلا



 هسسإ_يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا ع ٣٠٢

 َكْلِت َكلَذ قَع لُدَت اكدلا دق ُدَق َهَتُ وَتُم ةريصبلا حِتاَق ُهَتكَل ، رصبلا ىمعأ ن

 اَهَنَسَْأ ىتلا ىرخألا بيهادَمْلا ءاَمَلُغ دَحَأ نم ةيهقف زاملا ق لَع تاباجإلا

 اعئار اليلخ اَهَنَلَحَو اهكَت العو كهلإ ماملا اهلاو هَبرعلب مامإلا ىلإ

 وجا

٢
 
٩
9
 

 "راتآلا زِهاَوَج" عمس ةعس باتك يف ةَعوُمْيَع ريثك ىَواَتَقَو ةبوجأ ه

 "ضَْلا ديق 3" ناطلس نب فْيَس ٍةَماَمِدْهَع يف هنلا همحر ُهَتاَقَو أ دها



  

 ينب ح ار تنب - .ةيولهبلا ةَيماَيَرلا بيصخ نب دشار تنب ؛ةتؤاع ةلماتل ٌةَلضاَقْلا ةَمِلاَعْلا ه

 دق تناك ات .َيرْجهلاَرَمَع اتلا نرقلا نم لوألا فضتلا يف اَهَتاَيَح ثَناَع
 َرََع يداحلا نزَقْلا نمم اءزج ماع

 غْيَملا نَع و ،َياَيَرلا ريخلا ا ينب اي امس : هخ نب دا امهدلاو نع م 7 ألا تذخأ ا

 .ىاَتَقلا نم ُدَدَع اهل دَجوُي ثْيَح ءاَهناَمَر يف ى ا يف اًعجْرَم تاك

 يف ًةقَْتُم ةمامإلا نع هلزع دضو ةيرعيلا ٍناَطْلُس نب پرعلب مامالل ةَدّيَوُم ثتاك

 ناظْلُس نب نب فْيَس ماملا ب باطخ نم َكلَد م ُمَهْفُيَو ناديبع نبا رييكل ١ ةمالعلا ث َماَذَه

 ىوق زو ،ناديبع نبا ُظَح كرغي ر ر الو " لا بتك ثتُيَح ثَبرعلب هيخ هيح إ أل (ضزلا ديق)

 ."دشاراب ُنَدْيَدَو ءايمعلا

 7 و

 َنأ زهانلاو 5 .اًماَمِ فيس هيخ ا ميدقت ةَو َبرعلب لزعل َنيِضراَعُم اوناك ء ءاَمَلُعْلا الؤَه
- 

 ع . ۔ے ُ س ٥ ص م

 .ةّيِساَيَسلا رومألا يف ةرام ثتاك ةأزَمْلا نأ ادَه ىتْغَمَو

 ةَرْجهْلِلَرَمَع ع ناملا نرقلا نم تاتيمزألا رخآ يف اَهَلَعَلَ اَهِتاَقَو حي حير ات فرغت ال

َ ١١٥٠ ةَنَس َناَمُعِل يراقلا وزَعْلا كرذت مل اَهَتأ يأر
 ٠
٤١
 

١ 

يلار يفو



 هسم يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا ط ٣.٤

 حبصلا ريشت نب ديس

 َوُهَو ،مجَبصلا دمحم ن ريشت نب ديَِس ؤيِدَقْلا ُدهَتْجُمْلا ريبكلا ة ُةَماَلَعْلا َوُه

 َنَكَس ثْيَح ىَوْزَت لإ ١ َلَقَتْن او .نيتربِعل ١ ع اَرْضَح ئ نم 4 ةَبيرَقْل ١ بص ينب ةي ةت رق و

 ."شقلا بح" 4 ./

 .يفاعلا ناتس نب فلَحَو ،َاديبع نئا :جيامَمْلا نم للا َدَحأ ُهَلَعَلَ

 .ءامظعلا مكيل سيلؤأ نم اَمهرْيَعَو

 نجسلل َصَوَعَت چَح > هباَبَشَو هرغص ُدْنُم هر ئاَرآ جزرظ ف اًئيرَج اًدهَتْجُغ ناك

 اَمَتْيَب ،َناَمُع لإ لوصولا ةقيدَح ثتاك تلا ّنمْلا ةَوهَق بارش ة ةيلب َلاَق اَمَدْنِع

 و ابارش رمحلاب اًهييشَت اهيف اؤأر ُثْيَح ءاَهَمرْجي كادتآ نورِصاَعُْلا ىذ

 ملاسلا نيلا روت قَدَصَو .َحَبصلا ة ةَماَلَعْلا يأرب دغ دعب اَميِف ساملا دَحا ذَق

 اتُمَوْلَي يراقلا ر ١ رايخ ا عيب اَنْتَبَىَجَبصل دصلا نأ ُثْيَحَو

 يفاعَتْلل كارَدلا هنإو ِناَمَصلاب جمارحخلا اَمَتأل

 زوُهشَملا ْمَلَعْلا َوُه اَوهَو و :ٌئِصورخ ا ںییمح نب دِعاَج شيرلا ةم ا ةَماَلَعْلا هيف َلاَقَو

 هرضَع يف نمم ْمَلغَأ هنأ هَلَع َرَعاظَت ام رهاظ ىلع هناو يف هب ىَدَتْفُمْلاو هناَمَر ف

 .هرصع يف ْمُه َني نيلا ةعامجلا نم

  



  

 اَم لع هبتار ةداز يرعيلا (يناقلا) ناطلس نب فيَس اولا هنم َبَلظط ذَق

 نب رات ميقلا ماملا ميد دنُمرَمَعَت ذَق َناَمَولا َنَأل ؛ماظل وت

 .ةفالس ذخأي ناكام قلع ةَداَيولا هل رَي ْمَل ةم :دعلا ةلو ريز

 امك ماتإلا اهيأر لو ةلودلل عجزتلا وه هنأ حبصلا نؤك ع اتأدَي ادم
 .ىَوْتَقْلاَو ِ اَصَقْلل جزملا هلأ

 ةَئالَت يف ةَع ةمعوُبظَم يهو ُاَواَتَف ثَعمج ذَقَو ،َناَمُع يف زييك ملِع روُضُح ح هل ناك

 ."ريش نب ديوس تاباوج ني زيينكلا غياجلا" مساب اب ءارجأ

 ْمهلوُصؤ َلْبَقَو يرع لإ يزملا لوصو دعب ه٠٥١١ َةتَس ةللا همحر قوت و ۔_ ۔

.ائاَيِع مُهَروُرُش ىرَي ال تَح ىوزن



 هسمت يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا ] ٣.٦

 .عيلخلا يحورلا كرابم نب سيمح نب دِعاَج اهبَت وبأ سيئرلا ُةَمالَعْلاَوُه

 نم دَدَع نم َمْلِعْلا َدَحَأ ه٧١٤١١ َةَنَس ںصورخ ين يداوب اَيْلُعْلا ٍةَدْلَ ف دل

 .يكلا دمحأ نب ديمس ملاعلا حْيَملا مهنم ينامَر ِءاَملُع

 .مركْلاَو ملعلاب َرهتش ثرا ِاَمَلُعْلا ع رَم لب َناَمُغ يف اريبك اًمجْرَمَراَص

 ‘ -اَجَتل ١ اهل بتي 2 بَتَكُي مل اَهَتِكَل { .مك ١ ماظن جيجضصت يف هَزَواَح ل تاك

 صعب ىَناَقَو ةيسايسلا يفارظلا ضغب َر " نم ةاناعملا صعب دعب اهَدْعَب ق َ َكِلَدلَو

 .لاوحا
7 

 زرب نمَو هبر اًعَمَو ةقراتَم ذيمالت هل َناكَو .فيلأتلاو سيرذملاب متها
 .ںییی نب رصات نب دمحم نب روصنم ه هيخأ ديِفَحو شسيمحو رمات ادلو هذيمالت

 ةَئَِأْلا بظق رييكلا ةمماَلَعْلا ولأ شّيقظا قوي نب ميهاربإ ةبراقملا نمو

 .رابزأ سيرذإ نب ُدَمَحمَو «شِتقظا قُسوُي نب دمحم

 :هتاََلَوُم نمو ،مهَسي هيِف َبَرَص ذَقَق فيلأتلا ا

2 

 .ناويحلا نم مرْخيَو لجي اميِف نايبلا حاضيإ -

 .اقنلا لهأ قاتغأ قَد يف اقلا

 



  

 .دقفلا يف ُباظَتسُمْلا -

 .ليزنتلا ُديِلاَقَم -

4 

 ةَعبَس يف ًيورتل ا يفيسلا سيمح نب دمحم جيملا بيت : بيترت نم ةيهقف ةبوجأ -

 .(رغش ناَويد) ناَيفعلا ديالَق -

 - َديِصَق ٥

 و ُِ س

 همحر قو

 .اهُخْرَتَو جم 4

 ےي۔ذ۔ وه٥ه۔ ]/ ._ ۔ذ. و
ه٧٣٢٢١ ةَّنَس هنع َيِضَرَو ةلا



 هسسسإ يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا يع ٣.٨

 اي لحلا َناَقلَح نب ُديعَس .

 نب ليلخلا مامإلا لإ ةبسن ،غييلخلا تاقلَح نب ديمس قَقَحْْلا ةمالعلا وه

 شيئلا ةَماَلَعْلاَوَوُه ىقتلي يصورخلا َناَدامم نب ليحلا مامإلا لشت نم هللا دْبَع

 .ٌيِعورخ عليِلَح اَمُهاَلِكَق ،يحاَو بت يف ںييمح نب ِعاَج

 نم بلطب لئامس لا لقتنا عق ه٦٢٢١ ةتَس رشوب يف عييلخخلا ىفَقَحْمْلا ةلؤ

 ءاَجزأ ِضُعَيَو لِئاَمس نم مليلا ةَبَل اهيلا لبقأ يتلا ُهَتَمَرْذَم اهي سمأو
 .َناَمُغ

 لئاق كرابملا ُبَقَللا ادح هْيَلَع ىَرَس ،ققَحْملاب ملاسلا نيلا زو هبقل
 .هيف لوُمَمْلاَو

 اًيِهاَتَو فورعملاب ارمآ ه٢٦١٢٦١ َةَنَس َراَحُصَو قاتسرلا يف بىيَتخش مامإك ماق

 .َيديِعَسوبلا نازع نب دومح يتسلا امهمكاَح نم ضيوفتب ركنُملا نَع

\ 

. 

 ةَيِفْلأ ةروُجزأل حزق َوُمَو "فرصلا ملع يف فيرضتلا ديِلاَقَم - أ ٠

 .فوملا ملع يف ةينامحرلا شيياوتلا -



  

 .يفاوَقْلاَو ضوعلا يف يفاحلا رهظملا -

 .متلا ةاكز يف مكحل للا فئاطل -

 .ةعارملاو ةيالولا يف لوألا ئيزُك

 .عيدتل ِ لا ملع ف غعيِفَرل ١ ظْمسلا -

 ةَعَبرأ ىف هيز تلا فيسلا ںييمح نب دمحم ميملا اهعمج ذَقَو ةئاباوَج -

 يفاج ةئيل عجارتلا نموهو "ناميإلا دعاوق ديهمت" ناونُعي ةريبك ادلج
 .ممهاواتَق يف ةّيِضاَبِلا دَمَتْعُمَو يضابإلا هفنلا

 ةَمَدَقُم ٌدَقُم يف ناكو ه٥٨٦١ ةَنَس ّيديِعَسوُبْلا سيق نب د َناَوَع ماملا ب بضصتب ب ماق

 .هراتخاو هيغَس نم هنأل ؛هْيَلَع ةمماَمِلاب نيدياعلا

- > - 

هنلا ُهَمحَر ه٧٨٦١ ةتَس قو



 هتس_يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا ] .
 ۔ و و و ه و ح 92

 شقط ا فسوي نب دمحم

 ىًّسيِع نب فسوي نْن ُدَتَحح قَرْسْلا ييكلا ٌعوُسْوَمْلا ُةَماَلَعْلا ةمئألا ثظَق لظو َوُه

 .شتا

 رمغ نم ةعبارلا يف َوْهَو ةوُب ا هنع َقْوُثَو ه٧٣٢١٦١ َةَنَس ةيادرغ ىف َدِلْؤ

 يف رَقَتْسا ِن نال ًِإ رئارِلاب ةَياَدرغ . ةيالوب َباَريِم يداو نمم ب ناَدْلُب ة ةدع ف َنَكََو

 لل

 ."نجسي ينب

 فسوي نب م ميمه اربإ \ ة هوُخ 5 مهتم َمَدَقُم يفو هرصع خيامَم ى نم د دّدَع قَع ت سر د

 .شّيقظا

 ةَيِضابلا هَبَقَل اَبَْعَو اًقرَش نيلا يف اريك ات يدول اَمِل ناك
 هّمَع نباو ئلاَسلا نيدلا زو هْنَلَع هقلطأ بقل وُمَو سةَمَِأْلا بظف'ي ةقراملا

 ؛ئلاسلا ناح اًحْيَس نب دمحم نايبلا خيش

 ةبتكم امأ امك ںںيرادمْلا راتيك نم دعت ثتاك ةَمرذَم "نجسي ينت" يف قن

 ءاَمَلُع اَهيِف جَرَتَو ،مليلا ٍةَبَلطَو ِءاَمَلُعْلاَو نيثحابلل ادصقم لاَرَت ال ةَمَْص

 .َكِلَد رْيَعَو ِكَلَقْلاَو باتلا ةللاو ةعيرشلا يف نويك

  



  

 ريبك اهنوري َنوُيناَمُْلا ناكو هبرع اقزَس جيزلا َراَسَم ثراَسَق ُاَواَتَق امأ

 هيف قاو ُهَمُهَس ه هيف ف َرَرَع دقف ة فيلأتلا امأو ءاَهاَصَتقُم الَمَعَو اهب اًيلِع مامتهالا

 .نوُتْمْلا فلتخم ف فلأ ثْيَح باجعلا بَجْل جحلاب

 س م م

 خغسمن ر ؤ ل هت هيف ه هبعك ًوُلُعَو ه هِمَدَق خوسر لع هل ال و ر امإ ) غكي ُ و

 :ىمه ًةَتاَلَت ِتاَقْلَوُم نآرقلا

 .دازلا ناَيمي

 .لمألا مؤل لَمَعْلا يعاد -

 ٠ ۔ے ا و 74

 .ه س ٠. ۔ ه
- 

 جرش باتك ُرَبَتُعُيَو ك ةَقِلَتْخُع نونف ف يتؤُ ةَئامَتالَملا ا هئاقل ًوُم ْتَعَلَبَو َهلَبَو

 جزملا لاحلا انرضع ي وُهَو ؛مِهرنَعَو ٍةَيِضاَبِ نم ملعلا هأ لإ ةريِفَس "ليل

 ةبتُكَم هن ولخت ال ذاسَي ثْيَح كاًبمالييلو اَيمَلاَع َرَِتْنُمْلا يضابإلا يجل

 .ةَماَع وأ ةَيوِماَج

١٣٣١ ةّنَس ءاو اًميلأتَو اسرد عمللا ءاظطقلاي ٍةَلِفاَح ةاَيَح دعب هه قوت



 مستت( يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا )ع ٦

 :َلِئاَقْلا هتيب ت ر يرضحلا قاَحسِإ يبأ م

 جاَمرَو هرب ى : . , ُداَوُفْلا َقلَع

 :لوقيل تيبلا نم ةريِخَكْلا ةملكلا بظقْلاَرَتَعَق

 مالفلا ةنأب ىدهلا رَمَت يذلا انأ نوكأ نأي داولا َقلَع



  

 يلاملا ديمحم ن هللا ُدبَع
 مولس نب ديمح نب هللا دبَع نيلا زو نيلاو ايندلا ةَماَلَع مَلَعْلا ةَمالَعْلاَوُ

 .لاملا

 ةَرذَع قتا ناوهو ىتلا َباَصأو ءاتلا نم ةبيرقلا نيقوحلا ةدلب يف ةلؤ
 ناك بلقلا َيَمْلَأ ةلا عيرس الا داَقَو .ةريصبل ز ١ َِتاَق ناك ُهَنكَلَو ةنس

 :هلوقي رِعاَملا هينغ
 ,م » م ه

 َهَس ذَقَو ىأر ذَق نأك نلا كب ّنِظَي يذلا ملألا

 لإ ََقتنا مث ٬نيقوحلا هدلب يف مولس نب ديمح هدلاو نمع هظفَحَو نآرقلا سرد
 دمحم نب هللا دبَع ملاعلا جْيَملاَو حمللا فْيَس نب دشار ملاعلا جيملا ٍةقْلَح

 .قاتسرلاي ىرصق ةلع دجنم يف يرامل

 ةيرئنمل ةراحلا ع ن عياص جلضتلا ريمألا عمقلا رظق تمجي م
 ةيقرش نم لباقلا ةدلب يف ثراحلا ريملا ىتح يف ماَقُمْلا هل باظَو ،هملِع ضيق نم

 .َناَمُع

 ُدْعَب اميف اوئاك نيريثك ملل ةبلط ثَبطفَتسا ىتلا هَتَسرذَم امنأ اهيفو

.ًةَداَقَو ةَداَس



 سإ يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا ] ٣١٤

 هللا دبع نب ُدَمَححَو ،ٌيِصورخلا يِشاَر نب ملاَس ِناَِضَرلا اماملا ُمهْنِمَو

- 

 َرضِم يف هرضَع ِءاَمَلُغ َعَم تاقادص هل ثتاكو كملع َرَقَتناَو هرك راظ

 ُهَلْئَلَو ںييرذَتلاَو فيلأتلل ةزاَهَت ناك. راطفألا نم اَمِرَْغَو اَيقيرفأ ..

 .ةدابعل

 .ةَداَمَو اكبَس فيلأتلا نسي وَمَمَتَت ِت لوملا ن ةبتكم ةر

 دشار ن ملاس بيصنتي اهتماقإ ةللا هفقو ةمامالا ةلؤد ءايحا لع ليَع
 ه١٣٣١ َةَنَس اًماَمِإ يصورخلا

 ه٦٣٣١ َةَنَس هلط قوت ذَقَو

 :هل هِئاتر يف ٌيجاَوَرلا عيالهبلا ملئُم وبأ بَرَعْلا زعام َلاَق امك ناكو

 لَرَت رْبَقْلا ق َِلاَعْلا ىَرَتَأ هموزيَح يف َلاَعَمْلا عمج مح

 ٌيلاَسلا هللا دْبَع دْبَع نب دحت هتخخ علا ةن 4 باتو اعقاو ينوخا ز

 .ليبسلا غملا يدفي َبْضأَق ءيسلا هيدهت دئاق لإ جاتحت اريرَص ناك -

 > َعَبضأَق كاهب ىقكو ىوفَتلا الي هل َدَبَح ال ناك -

  



  

 يدأ نم لِقاَعَمْلاَتبَيو ةَمْحَصل ةَمَْصلا شويجلا رجت حبص ب هكلام ال اري و َناك -

 لإ ن .نوُجُش وذ لل ني نيئل رو نَع ثيدحلا ل ز
 اهنيز ةريثكلا هياقلوم ةطياوب مُهُحْيَمَو َنيتنامْعْلا داتأَوهَ هو

 ٣ ُريِغَص 7 ةَديِقَعْلا يف ٌتاَتِك ،ِناَيْبَصلا ْنيِقْلَت -
 .مهلاَحرتَ هلح ف َنيتِناَمُعْلا تالتوُمَْع ئ نم َوُهَو ماظنلا رَهْوَج -

 .ةديِقَعْلا ملع يف راونألا قراَقَم -

 .پيرَح ينب عييرلا دتسُم حرش د
 .نامع خيرات يف لاملا زدضَمْلا "نايعألا قن

.ةديدعلا ةديِفُمْلا بتكلا َنِ اَمْرْيَعَو



 سإ يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا ( ٣١٦

 اي احلا هتلا دْبَع نب دمحم ش

 َناَقلَح نب ديعَس ن هللا دْبَع نب دمحم ةَوْذُمْلا ُدهَتْجُمْلا ه ةمالعلا ماَمِلاَوُه

 .عيلخلا ققحملا ديفح عايلحخلا

 ه٩٩٦١ ةَنَس لئاَمس يف لو

 عيلخلا ديعس نب دمخأ ةمالعلا جْيَملاك خياقملا نم ددَع لع لئامس يف سرد

 رياع نب دمحمو سدَوُسَكْلا رخبلا" ب بقلملا ٍناَحَرَق نب ُدْيَبُعَو ُمَع َوُهَو

 نيدلا روت رت تْيَح ،َناَمُ ِةيِقْرَش نم لياَقْلا ة ةَدْلَب لإ َلاَحَرلا د مث َمث ،لاَويطلا

 .هييلاظل ملعلا َرَوُذ 7 ّلاَسلا

 .امف َعَمَماَو اًمْلِع َنَرَكَت َكاَتُهَو

 َناَكَو ،َيِصورخلا دِشاَر نب رن ملا ماملا لَتْفَم دْعَبه٨٣٣١ ةَتَس ةَماَماْلاي يوب

 ىيَبْلَمْلاَو لكأملا مَعَتُم َمَعَنُم ناك هرقِص يفو ،ياتلاي اوؤر اًميِلَح ردصلا عساو

 يف اًمشَقَتُم َناكَو كلد نَع اوزغ ياتلا رتكأ نم َراَص ةمامإلا ىلوت ال هنكل

 .نيرخآلل ةوذف هيبْلمَو هلكأت

 



  

 ء

 يف ُاوثَت نيبلاط هنل نوُغَرْهَي اتلا ناك َكلَدلَو ،هيرِصاَعُم َمَلغأ ناكو

 ليلجلا جفلا" باتك اهمض ةيهف ةوزَت ات كرت ىقَح مهلِكاَمَم ّلَح يفق ما

 .قراحلا دمع نب ملاس خيشلا بيِتزَتَو عمج "ليلح ييا ماملا ةبوجأ نم

 غلابأ الو ،ءاملعلا نم ددع اهنم جرخت ىوزن يف ةسردم ًاشنأف ميلعتلاب متهأ

 اذه يفو روميت نب ديعس ناطلسلا دهعو ،هدهع ىلع ءاملعلاو ةاضقلا نإ تلق اذإ

 .هتسردم ذيمالت نم اوناك بيرق تقو ىلإ دهعلا

لاو لاو لذعلا اممْؤْلِم ٍةاَيَح ةاَيَح دغب ه٢٧٣١ َهةَنَس شف قوت 7



 هسسإ يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا سع ٦٨

 : د اصلا

 .ويجزدلل ٍخياَمَملا تاقبط ١-

 .َيخامشلل ريسلا ٢

 .ِشاعبْلِل ناَيغَألا فاحتإ ٢

 .سوباق ناطلسل أسلا ةعوُسوَم ،َناَمُع مالغأ ليلد ٤

 .قرشملا سي ٍةَّيِضاَِلا مالغأ مَجْعُم -ه
 .برغملا ُمْسِق ةيضابإلا مالغأ ُمَجْعُم ٦-

 .ِتاَموُلْعَمْلا ضغل ىرخأ رِداَصَمَو
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 تسصإ_يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا ) ٣٢٠4

 ُهريِساَقَتَو ميركلا نآرقلا

 :ميظعل 2 هلا نآرقلا

 َكَمَسَت ذَقَلَو هلِصاَقَمَو بهذلا ملاَعَم لكل ساملاو لَوَألازدضتلاومه

 رعاش َلاَق ابگ ه مهف .مهكولس يف هرت . ل ناك ءاًديدَم اًكُسَمَت ِن آزمْلاب ه . ُةَيِضابلا

 ةلدا همحر حاورلا عفالهبلا ملاس نب زِصات ملسم وبأ مالسإلاو ةوزغلا

 مناه ناتر لكلاو ْمُمَرَدضأَو © هات الت نآزفلا لع اوئكأ
١ ١ :لاق

 

 اه

 نآَرْفَو حيست تالايخلا لم مُهَرَيَص ليللا ريمض يف ْمُهتأك
 هنلا هَمحَر يراملا ةَرْمَع وب 1 ْمُهَقَصَو اَمَك اضيأ م ْمُهَو و ۔ مس

 ةيدَحْنُم ليللا فوَج يف مهيلي لدا رتت رَهَس حالظأو ةدابِع :انأ .

 اًئوَم ىكب ةنجلا وك اهيف ةيآب ْمُهُدَحَأَرَم اذإ "نآرقلا ِءاَرْجَ لَع مُهْباَلض

 .هينذأ ف َمّتَهَج َرمِفَر نأك ة ةقهَش قهش َقهَم راتلا كذ اَهيِف ةيآ َرَم اذإو هقن

 هركذ مَدَقَت ًدَقَت ةيلوصألا ةَيِحاَتلا نم دلاخلا زيزعلا هللا باتك َلؤَح مالكلاو

 .اتم هنلا عَجْزمَق يقفلا لوصأ :يلوألا مسيتلا "يقفلا ءاتيلا" يف
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 ٥ 4 ا س س ه و . ايَ

 ريسفتل رد اصم نم جذ

 ٥ِ ل _ ٥ ح

 :زيزكلا هنلا باتك زيِسفَت

 ٤٥2 , 77 و ه وه هت ٍ 7
 نمم ٌيغيزاَمال ١ ي اَوَهل ١ مكحم نب دوه د ١ ُهمَأ٤َ / ؤم زييفتلا ١ اد ذه

 ز هلولا قربلا مالع ين ىتخ رمسفك ع همف ةتتا

 يتلا ًكرذأ ق ناكو .ير اطعلا َءاَجَر يبأ نَع باتكلا ؤ ف َءاَجَو

 تليأرفالل ةت يتلا لع ثل َلَرَن ةروُس لو 1 :لاق ى ۔ ٥ ةش ٠ و نكت مَلَو كل

 .ىتموُم يبأ نم ةروسلا هذه تُمَلَعَت : اق ٣ َقلَح ىدأ كر

١ 

 كيلأ لير سي أرقأو نآرقلا نم لَرَت ام لوأ :فلسلا ضغب َلاَقَو

 :لاق !لوأ لَرَت نآرملا يأ :هللا دْبَع نب رباج تلق :لاق ةَمَلَس وبأ

 :لا :9 ملع ىلأ كر وساب اب أرقا و :تلق ه قدملا ات

 - ءارح يف ثزواَج :لاق هنإ لومي ةلي هنلا لوُسَر نم ثُغعمَس امي َكْثَدَحأ

 يراج ُتْيَضَ املق ؛ةَبلِاجلا لهأ راوح اكو - ةكم الَبَج ينفي



 تسإ يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا ] ٣٢٢

 س ٥ ح ثنظطأ ؟

 نَعَو ينيم نَعَو شياو يفلَح كرت هثيدوئَق ،ياَولا ُتْنظْبَتس

 ليربج ينت - وه اَدِإَق ِءاَمََسلا لإ ييأر ُتْعَفَرَق ائيش ر نل يلامش

 تتأف هئم ثُممحق "ضرألاو ءاَمَسلا َنْيَب شرعلا قَع دِعاَق -

 امتأَيظ :ةلا َلَوْنََ .ادراب ءاَم لع ثّبَصَو ؤينوزقَد :ُتْلْقَق ةيح

 كنر سي أرقاف نآرقلا نم َلَرَت ام لوأ َنأ قَع ُةَماَعلاَو :لاق .هانقلا

 .ه(()لَقلَح ىزلا

 انعم رميقلا يف عرق ءالوؤئ نآرقلا رخآ لوَح اياوزلا ةرو
 - رح

 ا

.- 

 ةتحتاقْل 7 ةَروُس رييستب
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 داَعَمْلا راد لإ دازلا ناميه

 ريصف لَوأوُهَو ؛رقَبَقظأ فسوي نب دمحم ملاعلا مامإلل ريسفتلا ادم

 ةعبارلا يف هفلأ دقو كاَهلَوأ اَدَهَو ريزقلا ِنآرمْلِل ريِساَقَت ةتالت هل نإ ُثْيَح

 ةّيِيشيلا ةّيياظْلُسلا ةعبطملا ي ٍةَرَم لوأل عيظَو ،هرْمُع نم َنيرشيْلا
 × نم تناو ١٨٨٤ ۔ه ١٣٠٥ َةَنَس هعبط يف ئدْتْنا ثيح رابجنز

- . ُ 

 .م ١٣١٢ - ١٨٩١ ةنس

ُ 

 ىف لاق ذئَ ؛ةعياولا ريسالا نم ربتعيو سادلَع رَتَع ةشع يف ومو

 هللا لع هيف دمَتْعَبَو ممهَو ًيِضاَبِإ مزجي لُجَر ريسفت اَدَهَق دعبو :ٍةَمَدَقُمل

 ادحأ هيف دلقي الو همش غارفإ دغب هركفل رَهظَي اَم قَع مث 6َلاَعَتَو ةتاَحْبُس

 رذن امأو فَلَسل ارتأ ؤأ ةصق ؤأ ائيدَح ؤ ةءارق ؤأ الؤَق ىكَح اَِإ الإ

 :ونم ارت ام الإ هني باوجلاو َنيِرَسَقُملا ضغب ىنع ُذَرلاَو يآلا ريمياقت
 َوُهَو "يِاَقْلا هللاراج رتت :او ةرات عف ،الَوأ ةيلا يف هركفب رظني ناكو

 ةلذم زأ اتبثأ امم نسحأ اهْجَو قفاويو ماَهْملاَي ةَراَتَو ،هلي دمحلاو بلاقلا

 .داَعَمْلا راد لإ دازلا ُناَيْميِه" هاَمَسَو ؤهْيَلَع ميركلا ء هنلا لضَق نم َكلَدَ

 نم رهشلا تقو الا غن برلا لمك ُرَسَقُْمْلا لوقي : ريسفتلا خآ ىف َلاَقَو

 دجحاَوَو ِنيَتَئاِمَو فلأ ماع نم َناَصَمَر رهش نم َنيَصَم 7 ص دل تل ِتْبَسلا موت

  



 تصسصإ يضابإل ١ بهذملا ىلإ لخدملا )يسمع ٣٦٢٤

 اَهْعِلاظأَسَو .جيجضلل اَهْغل اظأ م ةدوسُم هِذَهَو ءاَهمَلَقَو ةلجعلا مج ،َنيِْبَسَو

 .للاَعَت هنلا ءامس ن ن

 ءادر َضَع ةمع ىف ةيناتلا ةَرَمْلل هعبطب ٍةَقاَقَتلاَو ثارتلا رازو ثَماَقَو

 ه نم تهتناو ثم٠٨٩١ ۔ھه١ ٤٠١ َةَنَس لولا ءا ةَعبَط تهتنا ُثْيَح

 .م١٩٩١ ۔ه١١٤١ َةَنَس َرَتَع سيالا ءزجلا وهو ءزج رخآ

 ثارتلا ريزو ديِعَس ديعَس لآ علَع نب ُلَصْيَق ُدّيَسلا وُمُسلا ُبِحاَص ل َمَدَقَو

 .ِةَماَقَتلاَو وقلا

 ضرغَم ي هايإ انمّرَقُم ٌيحاَوَرلا ملسم وبأ ماللاو ةبورعلا زِامت لاقو
 :ث شيَمظا فسوي نب رحس ةمث كلا بظ فوم هجي هجحيدَمَو هئات

 س ٥

 اًماظَس عادتبالا لهأ ثرَهَ ذق ةَرِجْغُمب ريسفت َءاَج

 امماَلَع ني ليلا لَهْنيَو اَيْلُعْلا هرداصم نم م قحلا قري

 امعاتَت اعبظ دالا َناَيميِه ن ثبو دَج ماو :زا ث ل
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 موي لإ تلا يعاد" هريسفتو "دالا ِناَيُميِ"

 :دل ننيه" نم اق لأو لوت أو
 ميوت نأ نع منهلا ترام ات هق ذعب امأ :ةَمّدَقُمْلا يف فَلَوُمْلا لاق

 ااو .نسلا رعِص ي ةئفلا يذلا "داعملا راد ل دازلا ِناَيميِه"ب

 تفي رممفت لي يئ ثظقنأ 'لمألا مؤتل لمملا يتاك" ييميفت نع
 لَعرِصَتْفُم انأو سلب ألا لْبَق متأو هلضَقب هَلِيَق هنلا ءاس نق .لمي ال

 ن َناَمْثُع فَحضُِلَو "عات فزَح

,7 

 لالجلا وذ مويقلا معلا وه الإ ةلإ ال ةندا :ءاعذلاي ادَه ةريِسفت مَتَعَ

 ةرخآلاو ايندلا ري انعأو ةرخآلاو اَيَذلا ر ٤ 1 ح اًتمَع فكا ك &بَر اي اي ماركإلاو

 ريسفتلا اده يف اتَلَمَع انم لَبَقَت ؛ماركلاو لالجلا اد اي مويق اَي يع اي هللا

 ات لراتو هاتخأ ام ءالبلا م اتاع مهللا ،يلاَمغَألا تاطيحم اَنَع ذأ
- 

 .َنيمحاَرلا َمَحْ أ اي اَتَْيَفَوَت اَدِإ اتل زِفُغاَو & اَتَتْيَطُغأ اًميِ



 تسإ يضابإل ا بهذملا ىلإ لخدملا | ٣٢٦

 اًهَحورشَو ةنسلا زداَصَم

 و < ٥ دنسم

 :بيبَح نب عيبرلا دَنْسُم

 رم فيرّقلا َيوَبَتلا ثيدحلا يف فَتَصُم لوأ وه

 .نييياتلا لاوقأو ْمُهاَواَتَقَو ْمهْيَلَع هللا ناوضر ماركلا

 ديزاب ع فيلأتلا ةقيرظي ُييهاَرقْلا پييَح ن ييلا ماتلا هقَتص
 ةدح لَع عياَحَص لك قيرط ننم ةَيورَمْل َتياَحَلا َمْت يتلا ٍةَباَحَصلا

 .عيبرلا دَنسُمب قرغ َكلَدلَو

 "كت نكت مل ت تْيَح .يرجهلا يناتلا نرقلا ت َنِم لوألا فضتلا يف ُهَقَنَص ذو

, 

5

 يف خنالجراولا ميهاربإ ن فشيوُي بوقعي وبأ ليلجلا ةمالعلا هبتر ذو 

 يف با ك تيداَحأ مْت يتلا ج عماوجلا ةقيرط ىلَع ّيرْجلا " 7

 هو "حيحصلا غياجلا" ب يمس كيدلو كاهتاوز فالتخا ىلَع حاو عضؤم
 باوبلا ىع بيترتلا ي . :رجهل كياَتلا نقلا دنم ثيدحلا بثك ةقيرط

 .ةيهقفلا ِتاَتَوَدُْمْلا ف ةيهقفلا

 :اَمُه نيتا نئَرُمَأب فيلأتلا ه هِقْبَسِل ارت عيبرلا دَنْسُمَرََمَت ذَقَو

 



 ے _ ا رياضتلا نب زاغل

 ننرباج نع ةميرك يبأ ن ملسم ةديبع يبأ نعومف كيتَسلارلُع :لل
 .هيل متلا نع ءةباَحَصلا نع هيدلا
 ءاهقفلا رابك نم بيبح ىنب غييرلا ماَملاَق ،ُاَهَقْمْلا اولا :يناقلا

 ننزباج ءاقغّملاوبأ امأ رابكلا ءاهملا ةمألا نم ميلْسُم ةدنع وب كلذكو

 7 نز ةباَحَصلا امأو ‘جَرَح الو املع رخبلا نع ثَدَحَق يدزألا ديز

 ثاقلاّملا ُسوُمَملا مُهَق ريابَعْلا نب هنلا دْبَع نآرقلا ناَمجَْتَو مليلازخت

 .ةلق ميركلا ينلا نع هموُلَعَو نيدلا لقت يف تارهاَرلا 1

 ضب يبأ ثنب ةملاع اتّيياَل مالسلاو الصلا ِهْيَلَع هئاَجؤَر كلدك

 يف اميسال سرادملا نك َنَنإَق كَةَمَلَس و َرَمُغ تي ةَصفَحَو .يقيدصل

 .ةيؤرلا ةايحلاو ةرسألا هفز

 اًحنن٤ل خالا لؤادمل ةَجيَِ (عييّلا دَتسُم) حيحصلا عماجلا نأ دن

 ونو مقطأ فسوي نذ دمحم نامامإلا دَمَع ذَقَو «يفيجضتلاي بيصأ ذقن

 اَهَجَرحَتْساةَحانهنِم دجاو لك عًَحَص تْيَح ءهجيِحضت ىلإ ملاسلا نيذلا

 .ةطوظْخَمْلا خسنلا َنِم ديدعلا ن

 يف ريكتتلل ارقن رامقالا اهل بتك : يت يه ةيملاسلا ةّحسئلا نأ ديب

 ةّينوزاتلا ةعبطملا نمه٥١٣١ ةت ةّتَس لوألا ةَعْبظلا ٍترَهلَم تْيَح كاهب

3 
ْ 

 يخامقلا ديس نب مياق اَهْبظب ماَق مم كهَيرَجَح ةَعْبَط ثتاكو رضيب

  



 تسإ يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا ] ٣٢٨

 2 ٥ - . ٥١ ۔س س ٥ ۔ < .هم ۔۔٥١ ۔ ٥ ه ۔۔۔ه 5 ] ٠.

 ةّعبلتل ١ هده تن اكو رصمي حاجن ١ ةَّعَبظَم نم م ارج ١ هعبر ١ ق ةَحَحَصُم

 ِ 2ڵ. 2 ڵ ٥ . ۔< ٥ ؟ ء 2 ٠

 هأ قتشلا عيشا ةتيب - لا يأ هعبط رمأ َرَقَتْسا نأ لإ نأ

 دحم فه ٩ ةّنَس ةَرِهاَقْلاي ِةَيِفَلَسلا ٍةَعَبْظَمْلا يف قيطأ ميه اربإ َقاَحسِإ

 دعب اَميِف هْنَلَع تلاو وت يتا تاَعَبصلا راو _ٍتابيوضتَو تاقيلعت عم ءياو

 ىَوَتلا هب َرَقَتُس او ؛اَصَع دَتْسْمْلا ىق اهب اهبو ،ِةَيِقاَحُس اًحسِإ يبألا ةعبطلا هذه ىلَع

 .اًجاَرْخإَو ةعابط

 يناتلاو لوألا ءارجأ ةعبرأ نم ْنَوكَتَي (عيبرلا دَتسُم) حيحصلا عماجلاو

 مامإلا اَهَقَلَع ‘هَقَلَعُم ثيداحأ ثياَتلاو .عوفزمْلا لصتملا يلاقلا دَتَسلاب

 لَع لالذتشسالل هيلات دِض جاجتحا ة ةَروُص يف اَهَمَتَص هي يتلا ىلإ عيبرلا

 ِتاَياَور قَع ُلِمَْشَيَق يارلا امأو ءاًماكْحَأَو ةَديِقَع ِهنَلإ بَْذَي ناك ام ةًّخِص

 دنع ن حلفأ مامإلا تاياور قَعَو ،َيِشَرْقْلا ليحرلا نب بوت نايْفُس يبأ

 .دنر ن رباج مامإلا ليسارم ىلعو خفاَساَرلا مناغ يبأ نَع :) باَمَولا
. 
 اَحأ

 يداَحأ غوُمْجَع و جيجضلا عياجلاا ب ُهنَيِمُسَق ثَءاَج كلانه نمو

 ثيطغأ ز . :يأر يفو ،تيداَحأ ةَسْمَح م فل ) ٥ . . ١ ( جيحّصلا عماجملا

 د نأل ؛ ؛َكلَذ نمرَتُكَأ ١ ٌتيداَحَكْلا تتاكل السْلسَتُم اب اًمقَر ز ِثيدَح ؤ ةياور

 . دو

: 



 772 \ 4 7777727222 ةيضابإلا رباضتلا نم عزاننإرت

 سابعلا نب هللا دْبَع نع )١(: مقر ثيدحلا لمم ،نيَتياَور قَع يوتحي ماقزالا
 ."هلَمَع نم ريح نمؤُمْلا ه ا ةّن ةك" :لاق .ةلم يتلا ِنَع

 لاملا امنإ" :لاق مالملا ِهْيَلَع ةنع ىرأ أ ةاور يف تسلا ادهب ٥٦7 ٥٩ 112 ٤ ٠۔ ٨4 ۔ د٥۔ ٠ -. . ۔ے < ۔

 ىَوَت اَم ام عئرم ها لكلو 6ِ ‘ ِتاَيَتلاب

 .كلد ىلع زيو حاو مفَر تخت اتَلِمُج ِناََياَوَرلا ناتاه



 تسإ يضابإل ا بهذملا ىلإ لخدملا أ . ٣٣

 2 < .؟

 ةنؤ ةدمل ١

 يف اَهَع تَدَحَتَت َفْوَسَو ءيقِفْلا يف يمه ياَساَرْلا ماع أل َُنَوَدُمْلا

 يتلا لإ ةَعوُفَم ةَدَتَسُم تيداَحأ لع يوتخت اَهَنأَرْيَع ةيهقفلا رداَصَمْلا
 > س
 وع

 ةَدْيَبُع يبأ نَع جّرؤُمْلا يبأ نمع منا وبأ اهاور ةدع ثيداحأ يهو هك ے۔٥۔ و ء
 .ةلي يتلا نع ٍةَباَحَصلا نَع دن ينب رباج نع ملسم

 جرملا ي يب يبا نمع مناغ وبأ هاور اَم ةَعوُفَْمْلا ةلصتملا يداحلا َنِمَق

 هأ دل يتلا نع ںيابَع نبا ينع دنر نب رياَج نمع ةَدَْبَع يبأ نع
 ماملا لبت عبَد نمو الأ" :لاق ةالصلا دغب رْخَتلا َموَي ساملا بطخ
 .(ججاَصَكلاَو جاجدلا اب) "رحآ اند ذم

 ونلا يبأ نع منا وبآ هاور امم ةلسرملا ةعورملا يداحألا نيو
 َنأ لل يتلا تييحلا َعَقَر دنَر نب ياج نع ةَدْيَبَع ا نَع
 7 7 . ٌقَصُمْلا ل ةلي يتلا عَم جَرَح مث هَتَيِحَص د ر د راصنألا

 .(َجحاَصَكْلاَو جئابلا

 ةَعوظْقَم ثيداحأ اهيف نأ امك كِةَباَحَصلا قَع ةَقوُقوَم ثيداحأ اَهيِفَ
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 تسإ يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا أم ٣٣٢

 ٥ 4 2ص . , ۔

 بييزتلا ةيشاح

 فوزغتلا ةتس ييأ نب رَمُع نب دمحم هللا دْبَع وبأ همَلوُم بيتزمقلا ُةَيِضاَح 7 و و ٥ و < ۔ و

 ثَقَلَب ُثْيَح ‘ةَديدَع بثك لع هيِشاَوَح ةرثكل كلدب قرُعَو ،يمتَحُئْلاب

 .ةيِشاَح نيرشع هيِشاَوَح

 مامإلا دتسُم جيجَّصلا عماجلا لع ةَيِئاحلا يهَو "بيترتلا ُةَيِئاَح اهنيو

 ةذالجزاولا مام ا بيتزمقل :ى ؛بييزمملا ةَيِشاَح امهاَمَسَو "بيبح نب عيبرلا

 .عيبلا ماملا ديسل

 ةيمرملا ٍةَعبْصَمْلا يف ٍَرَم يلوأل "بيرقلا ةَيِضاَح" باتك عيط ذقَو
 ديوس نب شغرب ناطلسلا ُهقَقَو ذَقَو تادلجم ةتالت يف رابجنز يف ةيناطلسلا

 نيم فلا ةقيص ثتاك ذقَو كييف نييغاَرلاَو ملي ةبلط لع راغز ناطلس
 اذّيَس قو ذق :اهيف ءاَجَو "يصورخلا َناَقْلَح نب ىخي ملاعلا خْيَملا ءام

 ِناطُْس نب ديعس نب شغزب مامهلا ْملّمَعُمْلا مَرَتَحُمْلا ُمَرُكَلا لَجَكْلا اتالوَمَو

 ةّيزْعَملا ةّيَبَتلا ثياَحَكْلا يف بيتزمقلا ةَيِشاَي ىمسملا باتكلا ادمع ماملا نب
 .يضابإلا يرغملا خيالجراولا ميهارنإ نب فسوي بوقعي يبآ ملاعلا جمدل

ّ 
 ء

 رغملا َرَمغ ن دمحم هللا دَع يأ هيِققْلا ملاعلا جْبملل ةيِشاَي ىمحم
 لاَعَت هللا دْنِع ام ءاقبا هيف َنييِغاَرلاَو َنيمَلَعَتْمْلا ملعلا ةبلط ىلع َيِضابإلا



 , ٣ \ 72222 ةيضابإلا رياضقلا نب ججزاتن

 الو ُهَنَهَ زي الو هبه ر اڵَو هعيب هعيبت ي ال ن باتكلا ادَه نم ءْيَش و هدَي يف َراَص

 وه نم هي :هيب لذو كنم ةتارلا اح اًمِجَتْسُم ناك نم ُهَعَتْمَي ال نأو كُهكَلَسَتي

 م انين جالضإ لإ جاتخا نإو هعايص ني اقؤَح ِهْنلَع نومأ زي
 الو لامي الاي اًيِعرَش اًحيِجَص اَدَبَوُم اًمْفَو ،ڵاَعَت هنلا ع هز رجأو هيَي يفراَص

 ىتح كلمي الو نمي الو موي الو ثَرَوُي الو ُباَتِكلا ذم عا لول

 ضرألا ذ هنلا ت
: 

 اًم ريثأ نم م ةبوتلا ثيداَحَكلا ُلِع ناك اًمَلَق :باتكلا ٍةَمَدَقُم يف لاَقَو

 وزربملا اقلا اهيف فّنَص ،قَتْغُيَو هليصؤتي لَعَتشي امم ّرَعأَو ٍىتتفي

 اَهَحَصَأ نم ناكو ةيويندلاو ةينيدلا ينت لع اهلاتِتشال َريِنَك ِتاَقَنَصُم

 ةفالَجرالا مي ميهاربإ نب فسوي َبوقْعَي يل فينضت ًةَياَعر اَهَقَحَأَو او ةياور

 َرْمَع هييداَحأ نوكي اََوأ بيبح نب م ييلا :ارجأ ثبيقزملا باتححب ىّمَسسْلا

 يناوغنز ناع نع ةمرك نب .. نمع َوُه لب ٬ٍةَلَسْرم

 .نيمم ُْهْنَع هللا ٍيِضَرَو ةلي يملا نع ْمِهِرْيَعَو ںياَبَع

 اضيأ يصورخلا َناَقْلَح ,. نب ىتخي جيملا نع ةَمَدَقُمْلا هذه :لع

 :يلت امك ثتاك هَتَعاَبلي

٠١. ىلع
ت 

 



 تسإ يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا ]| ٣٣٤

 ز ه٠٣١ ٤ ةّتَس ديعَس نب شغزب ناطلسلا دْهَع يف لوألا زجلا -
ُ 
1 

 رشأ يذلا وه ُهَلَعلَو "يحورلا َناقْلَح نب ىيخي جيملا نع ثتاك ةمدقملا

 7٢ هحيجُصَتَو هعبط لَع

 ناطلس نب ديمَس نب حيع ناطلسلا دهَع ّقَع ثياَتلاَو يناتلا نآزجلا -

 ه٨٠٣١ ةَنَس يف ثلاَتلاَو ه٧٠٣١ ةَتَس يف يناملا

 نن رِصات ملشُم يبأ مالسإلاو ةبورعلا رِعامِل دميرفَت باتكلا رخآ ناكو

 هتديصق رعشلا َنِمَو ،اًرْعِشن و اَرْثَت ُهَرَق دَقَق .اول 7" ميدَع نب ملاس

 :اَهُعَلُظَم 1

 ُدِماَح بهو رْيَعي لوقعلا اتَسَو ُدِئاَصَم بولقلل فراعملا نإ ٥ 4 و : - س - س . ؟ 2 1 71 ٢

 دهاَمْلا مغنو ات داهملا مغ ديحن عزَم َتذَقَم دَتَحسأ

 دلاَح ونك رلا ًكاَدَو اذ اَهَباَصو َتأَلَم ةَيِشاَح تظَسََ

 ماع نم ا٤ذَب ةَيِناَقلا ةَدَمْلِل ُهَعْبط : ٍةَقاَقَتلاَو ثارتلا ة رازو تَداَعأ ز ذَقَو

 .ءارجأ ةَيِناَمَت ىف ُهْتَلَعَجَو ٤٠٦ ١ھ - ١٩٨٢

ُ 

 يف َعيظَو شرت داحلا َنِم ا َنِم يالط ش ُميِ اربإ خيشل ١ ُداتشَكْلا ا ١ ارَحَوُم ُهَقَقَح ذَقَو

 -٥ تو . ۔ ّ

 .تادلجم ةسمخ



 ,_ © { ( ا رياضقلا نب زاتن

 جبجَصلا عماجلا خزَش ح ٠

 مام ا هينوم بييَح نب ب عيبرل ١ ماتزلا ه ١ دتشم . جيجض ١ عياجلا عز ١ _ ث

 ۔ ٥

 اود نالاو لوألا نيتزخلا حرش ذم ٬بيبَح نب عيبرلا حيجَص هيف حرش
 :باتكلا ةيادب يف َلاقَو ءارجأ ةتالت ىف هَلَعَجَو ءاًعفَرَو الاصتا يلاعلا دَتَلا

 ربهّملا.لِضاَقلا مالاو لماكلا مامإلا دتسُم حيجَصلا عياجلا َنإَق ؛دْعَب امأ

 ني اوموقت ةنجلا لَعَجَو هن بيبح نب :عيبل .لئاَوَأْلاو رخاوألا ني

 فصوي نأ هَنئَم حأ اَمَف ،اًدَنْسُم ًدَنسُم اَمماَلغَأَو ءاًدَتَس ثيدحلا 1 مص

 هفيلابهلاجي ةرمل يرنإلا ليالس ذ ن هتس ردجأ امو بيعل
 ةئاملا لذلاو لياملا لضَقلاَو لماكلا عرولاو عالا مليلاو عي

 نم فيرخلا هيف َعقَو دجلا وُسَو دْهَعْلا لوط َنِحَل {ِةَتاَيَصلاَو طبضلاو

 يبلع غم رذق لع يزع هجيجضت ىلَع ثغَمجأَق ةيضق رْمَع نم جاَملا

 لأ وه ام اهوج نم ثرتلاو ؛َنَكمأ ام هخ نم ُتْعَمَجَق .يبهذو

 يدأ الو ‘اَرْيَع ني ص اَهَتأ أ ىرأ ةَحسُ ك ةَحُن عيمجلا َنِم ثَجَرَحَف .نسحأو

 مت د نأ د َدعَبَو "فاطم نم اَهَقَوَق ذجأ ل ق َرْمَع .قالظإلا لَع اَهَتَماَلَس

 ؛اَنبَم لحتو فيطللا هانغم نبب نيبت تاريرقت د قيلعت يف تْغَرَش ت باَتِكْلا حم حيحضَت

 ةربتعم ةقيرطو ةَرَصْتع ةريتو ىلع 6فيِمَصلاَو ملاعلا اهي عِفَتنَي يتلا



 تسإ يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا ) ٣٣٦

 هيلإ رامشلا نثملا نايب نم هْيَلَعزاضينالا زنيام لقأ لع اهيف ثرَصتفا

 الَو اليم اليوط ال اظتَوَتُم : حرلا َلَعْجأ نأ فيلأتلا ءات يف يل ََع

 .كيذ دغب اَم ي ةنم دمأ باتكلا لوأ يفراصيتخالا دجت ًمَت ني كالح اريصق
 .ليكولا َمُغْنَو ينع 7

 ٥ ح و > <

 . ييا نب : دنغ يلو .تديِهاَرْلا ١ بييَح نب نعي م 7 ا و

 مهقيرط ن ْنَع تاَياَوَرلا ِتَعاَج نيذلا ةَباَحَصلل ة ث دنر نب ب رباجو

. 

:

 

 ۔۔ے

 .ةمل ٠.

 باتك نم يناتلا زجلا مت :لوقلاب مّتَقْلا جزملا َنِم يناتلا ءزجلا متح

 . هنلا عات نإ ةئم ثلاتلا ءزجلا ةللا ءام نإ ولت بل

 ةيلا يف لوألا باتلا ثيدَح ىلع هَحْزَم ادا

 عماجلا لَع هت يمسق امم زخآ ادَه :لوقلاب تلاتلا زيلا َمَتَمَو

 كلَدبَو ثبيبحلا ثيياَحأ : نم جيجَّصلا يف بييَح نب ب عيبلا د دَتُسُم جيجّصلا

 جز يف غياّلا غزلا لاعت ةنا امم ن وليو جزشلا نم ثلاتلا زجلا مي

 بترملا اهقحلأو هَقَلاَح نمم لَع غيبلا اَهب جتحا ثيداَحأ يهو كيتسلا عياوت

 قَعماَلَسلاَو اَلَصلاَو هدنع ّقَح هلي دمحلاو .درفم ءزج ىف اَهَلَعَجَي "باتكلاب
 هخم و هلآ او دمحم ات ريس



 ٢: \ ( تيس ا رباضتلا نم غزاغنإو

 ةديقعلا دراَصَم نم ججذاَمَت

 نامعل لل
 نب فسوي بوقعي وبأ زيبكلا يعوسوملا ةَماَلَعْلا ُهَمَلَوُم ناَهْرعْلاَو ليلدلا

 .مالكلاو قطنملاو ةديقعلا ملع يف وهو الجراوأا مي ميهاربإ

 اده َرطَق لاَعَتَو كرابت ةللا ق 7 د امأ :ففلَوُمْلا ةَم ةَمَدَقُم يف َءاَجَو

 َلَعَجَت ارَمَح ناسنإلا قَلََو ،َنيمَمجأ قلحلا رصنا ذأ ُهَلَعَجَف ،َلِقاَعْلا سنل

 يلولا لضفأ ةمألا هذه لَعَجَت ةمأ دغب ةمأ ممذلا قَلَحَو ،َنيمَلاَعْلا لضفأ

 ةقرفلا لع قحلا َرَصَقَق .َنيِمَلاَعْلا ںيوز ز لع ينيدلا م وي ر ْمهِتَداَهَشِ .نيرخآلا

 غلا ز 3 نيديلا دبأ ىرلاو كالهلا ف اماو اَمَو چَنيِعْبَسلاَو ةتلاتلا

 ةقرف َنيِمْبَسَو ثالَت قَع يتمأ ُقرَقْفَتَس رَتفَتَس" :ةلي هللا لوُسَر َلاَق كاتلق ام قادضيب

 َدْعَبَو ."ة : كلت يعدي ْمُهْْكَو كهَيجات ةدحاو الَح امم راتلا ل نهلك

 ةمألا يف ياتلا فالتخا :باتي اَدْبَي ِةَمَدَقْْل

 ربَحَو ءاهلاوَرَو ايندلا نَعرَبَح أ ق ةَّئاَلَت لع زبخلاو :اَلِئاَ هب ةك مَتَحَو

 همأو لسلا نع تَمَو ءاَهماَوََو ةرخآلا نع
 .َنيِمَلاَعْلا بر هلي دمحلاو رسيت اَم رخآ اَدَمَو



 مسسسإ يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا ) ٣٣٨

 روثلا ْباَتِك

 .يرزَعْ ١ مصأ ١ هنلا رُبَع ب ا نب ه َناَمْثُغ دمح

 موتلا لاعسلا دمحم نب ميهاربإ نيلا يف :عو تم ُهَبِحاَص 77 :هيبيات بَبَس
 اًمَل ،َيلاَعَسلا محس نب ب ميهاربإ نب دمحأ هدلول ة ةَديَقَعْلا يف اباك قل او نأ ه

 ةرحلا قي اءاَقَو ِهلاَوُسَو هبلط ىلَع فلولا ةباجأ كلمل ابحم اَمَلَعَتُم م

 .ٍةَبْحَصلاَو

 رك لبق لي مل يلا لّوَكلا هلي ذنحلا :باتكلل فلؤملا ةَمَدَقُم يف َءاَج ذَقَو

 كل قياحلاو .ين لب ملاعلاو ءْيَع لك دعب لاَرَي ال يذلا رخآلاو ييه

 إل ءيَم لك ددعل يِمخُْلاَو يم قل كياملاو ءيَس لك لع رداقلاو يش

 ءادا ال كْئاَبث 2 هنا و هه هَتاَدهُسفَنَق ،تاَتِفَيكشْأاك ةيفيك الو ،تاَدوُدُحَمْلاك دودح

 يفالو ضزَلا يف يم هلئمك سيل 6ِتاَسونَمْلا ينأك سفت الو ،تاوَدَكْلاك

 .ِتاَواَمََسلا

 ورو هدْبَع ادمح نأ دَهْشَأَو ذل كيرش ال ُهَدْحَو هللا لإ هلإ ال نأ ذَهَأَو

 هْيَلَع ةللا قَص ءاًريِنُم اًجاَرسَو هنذإب هللا لإ تمان اريذنو اريِضَت قحلاب هلسرأ

 اميلست مَلَسَ هياَحضأو هلآ لو

 باتكلا بت 3 ر ادكهو ،ديجؤَتلا يف : ابلا ىلإ ٍةَمَد َدَقُملا ُدَقُملا َدَعَب َلَقَتناَو

 .باوبأ لع



 { ٢:+_ , { ت(( رباضتلا نب جزانلإرو

 نيلا ُملاَعَم

 ميهاربإ جاحلا نب زيزعلا دبع ةمالعلا فيلأت نم َوُه نيلا ملاعم
 .َعذجْسَيْلا مَعضْمْلا زيمتل

 ةديقعلاو مالكلا ملع يف بهذتلا لهأ دنع ةيردصملا لتخي باتك ومو
- 

- 

 .ِتاتاَيدلاَو ةيمالسإلا قرفلا ةقرع

 دصارملا سقو ةِصاَرَم ىلإ ملاَعَمْلا مَسَقَو ‘ملاَعَم ىع فوملا هبتر ذف

 .دِصاَقَم لإ

 هيبت لََو لَجَوَرَع هللا لع ءاتَملا دغب باتكلل فلولا ةَمَدَقُم يف ءاَجَو

 :لاق ناويحلا رئاس نم ِناتنلا ٍةَيَمَهَأ ركذو ماركلا هياحضأ ىلر هف

 موللاو لفقلا نم اهعبتي اميَو ةَيِقظَتلا ةوقلا نم يمغأ امي ؤاَتْمي اتنإ
 ."تالوهْجَمْلا باستكاو "تالوْعَمْلا لقَعَتي هلامك نَدإَق ةرورضلا

 امماَلغأَو مولعلا تز نو امه" :الئاق مالكلا مْلِع جذَم ىلإ َجَّرَع ث

 اَْيلَعرِشارَقلا ءاقلإ ءامل ةمهلا دقعب اَهاَدجأو ءاراَمِي اهادُجأو اَهَعَقنأو ارات
 تنالب ْلمكَتُملا مالكلا ْملِع كاَهيَِل نامرلا فرَصَو ءاَهيِف ريفنلا باقن

 ."ماسجألا ةَهَباَمُم نع ههيزنتَو عناصلا

 



- . 

 كْبَس ةَدوَجَو بولسأ وق هيدل َينيمملا لوملا َنَأل ؛ةَليو ه ةَمدَقُم يهو
 ةعماجلا ةَرَصَتْخُملا ٍةَيوَقْلا ١ تاراتول ِتاَد ِنوُتُملا فيلأتب ر رهُتْشاَو مالكلل
 ةريثكلا يناَعَمْلِ

 اده نكيلو :ةيمالسإلا قرلا ركد نأ دغب لوقلا مهملا هباتك مَتَحَ
 دوملا هللاو رصتخملا اَدَه ف نيدلا ملاعم ئ نم هعمج هَعمَج اتذَصَق اَم رخآ

 اريثك اميلست َمَكَسَو هيحَصَو هلآ قو دح رمحم اتيَس قَع ةللا ل .باص
 ر هلي دمحلاو ءَنيِلَسْرْمْلا قَع ماَلَسَو ،َتوُمِصَي اًمَع ةلا بَر َكَبَر َناَحْبُس
"7 
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 - رياضلا نب جزافن

 لوقعلا رانأ

 نب هللا دبع نيذلا زو ةمالعلا ماملا هملأ لوغلا راونأ قرامقَم باتك

 ةئامثالئ ني نوكتت ينلا لوثملا راون ةموظنمل حزم ومو يولسلا هنمس
 "لوقُعْلار راونأ ةجهب ۔ ٥ ءا ر" ُهاَمَس ارَصَتْحح ر ۔ و اح ش اَهَحَرَتَو 7 اجر اَتْيَ اًكدَر ۔ < ح 7 َةَيِناَمَتَو

 نم فلولا رق ذَقَو ،'لوُقُعْلا ر راونا قراَقَم" اَمَس اعِساَو اًحرَم اَهَحَرش د ث

 ِناظْلُس ديِعَس نب دمحم نبدومح ناطلسلا ٍةَقَقَت قَع َعيظَو ه ٣٢ ةنس هفيلأت

 .رابجنز

 2 اشم _- -
 قراشم

 هتح نب دمحأ جيملا ةَحاَمَس نم قيلُعَتَو جيجضتي ةيناملا هعبطلا

 .م٨٧٩١ -ه٨٩٣١ َةَنَس ٍةَتطْلَسلل ماَعْلا يتفُْلا علبلا

 نل . ةلأسم فدح هنأ باتكلا يف عيبللا جيملا لمَع ني

 ةغب ةقيقحلا ةةاريو ةقيِمحلا ةيالو يف يهو ءاَمفذَي فلؤملا ىأ ين

 نَع يو امم امأ" وه . ُالكلاو أداقينالا نم ةقصاع ِهْيَلَع ثرا
 يننثكاق ايِقَ كدنع نك نإ هللا :ةلصاح امم َلاَق هنأ نيلاضلا خ

 عاق ظوفحملا جولا يف ءايمكلا ةلمج يف ينتبتك تنك نإ :ُاتْعَمَق ءاديمس

 ."ءادعسلا ةلمج يف ينبئكاو كيلاتُه نيم يبسا



 هسسإ يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا ]م ٣٤٢

 0 ءائالظإ ءايشأ حوللا يف تبثي لاعت هنأل ؛لاَعَت هَموُلْعَم يفاتيي ال اَدَمَو
_- 

َ ٤ 
  ّ 77ا

 اذإ ةتباق هتواَقَم نأ هملِع ينو شتم انالف ت أب تتقش هيلع ع يف يمهو -
 ُمَلْعَي َوُمَو هالَتَم ةَداَعَسلا هنم بلطت ل

 .باتكلا ُمْلِع َُدْئِعَو .يفو ُءاَتَي اَم هنلا وُخُمَي 6َكيلَد هنم هنلا ملي ةقيقحلا

 ؟ُدَي ُهَيَقُم لاَعَت هملع يف َوُهَو جؤَللا يف اَمَلظُم هتابثإ يف مكلا ام :ليق نق

 ىف اوُدَجَو ادإ إ ْمُهَتَأل ؛ةَكيئالنْلا ءالتبا يف ةمكحلا نوكت نأ لَمَتي :اتف

 ًكلَد دغب اوأر م ث د ،قالظإلا ىلَع قش وأ ًديِعَس انال َقِإ ابوتُكَم الَتَم جلا

 نوكت نأ ةمكحلا ْناَيَب لتخي .ىقخي امم ءاَليبالا نم هيفق ؛ُديِعَس هنأ

 ّلَع غالتالا الو لب "َلاَعَت هيكحي ةطاَحلا اتُمَرْلَي الو ،َكِلَد َرْمَع ةَمكلا
٠ 

 ٠ اهضعب "

 ٠ س

 . آ انآ

- 

 اَهْبْلَظَيَس ه ۔ ۔ و هيأ

 يف لَو اَدَهَف فنم اَهُبلظَيَس

 لاكشإلا ٍةياَع ي هل ةَلأْسَمْلا هذه" :َباَجأق كاَهئَع لس ذق فلَوُمْلا ناكو
 ةللا ىقبأ ال .قراشملا نم ظوفحَمْلا جزللا ةلأسم يف كبح ثَقؤَأ يتلا هو
 ."})ركؤ اهأ

 نيل لت دعب امأ : ىلت ام باتكلل فلملا ةَمَدَقُم يف ءاج

 : إ :ريِرَصل اةدْبَع دبع ،َريِسيَتلاَو َنْؤَعْلا ء هللا ,ة نمم يجالا { ريصفَتلاب
 و

 لوص
6
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 , : ٣ { (( رياضقلا ني ججزافن

 اجاهني اهبعصأ امايا هدمأو ءارخق امهاتسأو ءارذَق موعلا ىنغأ تاتايل
 نع اهب لاغشالاو ءاهَْلَع رارقلا ُاَقلإَو ءاَهيَِ ةمهلا ِناتَع فزَص بتي

 لجأ لع َنَقْلا كيذ يف ةيوطنم م ةَمولظنَ يناسل قَع ْناَتَمْلا ىَرْجأ دقو ايب

 ىتشل اَمباطُماحزَم اهْيَلَع تفلأ ثنك ذقَو ءطولا ةَقي ةقيرط ةمكياَس يناعمل

 اهنلَع قلعأ نأ رطاخلا يف تسق كهلامتجإل ارّسَقُمَو اهلكشي اًحَضَوُم كقلاخ

 هلع ثوظنا ام ضغب رشنو هَوئُكمْلا دلا اهيراتي ني جرخي هرح ا
 ؛اَمَلَتَي نأ لوسلا ةللاو هلوعلا راونأ قرامقَمي ُهَْيَمََو ،نوُتْْلا رئاس نم

- 

 .ليكولا م معنو يبشسَح وهو .سلا اتل رسيي - ه نأو لوبقلاب



 77 يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا ( ٣٤٤



 2 .؟ م ۔۔ ه

 ح ٢4 ن | 77حححححححححح777ح2حححححححححححححح2 22222272 قلا لوصا ر داَصَم نم رو

 هقفلا لوصأ رداصمم نمم



 سسسس[_يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا ] ٣٤٦

 ةكرب نبال عماجلا

 يلسلا ةكرب نب دمحم نن هللا دْبَع دمحم يأ مامإلل عماجلا ُباتِك

 ف لوأ لَعَج ُهمَلَُم َنِسَلَو لالد يفف باتك هلمج يوه شيو
 .هقفلا لوصأ

 ارَدْضَمَو هقفلا لوصأ ملع يفامهُم اًعِْرَم باتكلا نم لوألا كيد َراَصَو
 نييلوصألا ذاميغا ِهْيَلَع َراَصَو ،َنَقْلا اده يف بهذملا رداصمم نم انهم

 ع ےه

 ركذب ادبت عق :باتكلا يلوأ يف لاق كملا ادَه يف يك ام لوأ وراتتغاب
 ماكحأ اهي ىقَلَعَتَت يتلا َمَلَسَو ِهيَلَع ةللا قَص يتلا نَع ةيورملا رابخا 1

 مضلا ةَّحِص يف اوَراَتتَو كاَهليوأت يف املا دق ُءاَهقُفلا ناك نإو ةيرقلا
 ةَلَِو يد لإ همقلا ةجاحل ةَعيرَقلا نيد لوأو هفلا دعاوق امأ امب
 لع دارأ اي هيلع بجاولاف 6هيِاَعَم يف راتيغالاو هيف رظنلا نع هئاتغيسا
 هقفلا

ُِ 

 2 - م ه ؟ 7 2 < ے ۔۔ ء ٥ ُ

 .ةَحيِحَص يلوصأ قَع ُؤاتب نوكل ،هِتاَهَمأَو هقفلا لوصأ َرَعَتَي نأ

 ًكلَد ةقرْغَم ىلع َلدَقسَيَو هيَتس ىلَع ةيِرْيَو ءديِضؤَم يف مح لك لعجتل
 اليلد ةللا يمسي ال نأو ةحضاولا تاَجاَيتْخالاَو ءةَحيجَصلا ةلالدلاب
 مكح قارتفا َمَلْعَيِل َكِلَذ يناعَم َنْيَب َقَّرَقُيِلَو هلع ةَج اَو ؤ ةَلِع ليلدلاو

 س
- ِ 

 َبمَد اميز اتياحضأ يجَقَقتُم ني ًماَوَعْلا تيأر قأل .يةفتُمْلا قاَقتاَو رقملا .-

\ 

\ 

  



 ! لوُصأ رداصت نمررو

 موصلا ةجاحو . دْنِع َمَلَكَتَو ،اتزمكد امم ةقرغم نم ريك ْمهْيَلَع

 يف ةقفنلا اوُفَصَو امب مهنأل ؛كلدب ه ةقيغتل لمهأو هنم ًصاَوحلا هركني امب
 .اهنكامأ رب ريع يف اغيأتفتناو ءامنجُح ح رْيَع لع ةًّجْلا اولَقَنَو اهعضوم ريَع

 وه 22 و و ع

 نب دمحم وبأ ًامامالارَتَتعي هقفلا , مْلِع يف يألا ُثْيَح ننم هتا عا

 ةّيِضابإلا نم هيف فلأ ْنَم َلَوَأ وه يرجلا عبارلا ِنزَقْلا يف ةك

 اَج نَمَو ةباَحَصلِل امولعم ناك ذَقَت ةُسفت ملعلا امأ دِعاَوَقَو تاَحاَلِطضاك

 زا شاد ةقيرط ىلعو مع :ملاسلا نيةلا زو ماملا لوي امك مهد

 نومكحت مُهاَرَتَئ نامع لهأ نم اتفلَس لج ىَرَج ذق نيماتلاو ةب ٍةَباَحَصلا ن

 عيتؤت ىف لظلاب موثلا عيضوم ين ماقلايو 3صوضخلا عضومت يف صاخلا
 سف زف اوز نأ رْيَع نم ادَكَمَو ،دييفَتلا عضوم يف َيَقُمْلايَو الضإلا

 .ةكرب يباك مهضعب اهركذ امبرو .نقلا لأ اهيلَع علطضا يتلا تاراملا

  



 سإ يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا ] ٣٤٨

 فاَصْن تنلل او لْذَعْلا

 ` .يرنهل ردان نقلا

 ةَقرْغعَم يف فاصنإلاو لذعلا باتك ْنوُكَقيَو
 هو ٥

 . يني ءعرج

 بَمْذَمْلا ق هعجاَرَم مهأ ن نمم لب هقفلا لا لوصا يف ف هنؤگ بياج لإ َو وهو

 لوصأ رك" مشا الظي يجتب سيلو ةريثك امولغ عمجي هنإف يضابإلا
 .هاوتحم لع "هقفلا

 ةَّيهَقِفَو ةيم الكو ة ة 1 مولع قَع هلامتشا ُتْيَح ثيَح ُهَعَتَت نَم كلد فرغ

 - 2 ةيهقف ٠ و - 5 ١ ح 7

 دمعاَوقَو

 نم فالتخالا هقف لوص ]

 أ يف

 و
 ء

 ةظطوُبضَم رْمَع اَهَتَِق اق هلوصاو هقفلا ةَقرُعَم امأ : :باتكلا ة ةَمَدَقُم ًدَقُم ف َءاَجَو

 يف عزاتتلا ةرثكو اهلوصأ لَع قافتالا ةلِقَو ،اَهلوُصُف يف فالتخالا ةرثكل

 َنَْبَو اَهَتْيَب قْرَقْلاَو ،تاَمماَلَعَو ِتاَراَمِإَو ترات لَع ثنُب اَهَتَأِ ؛اهلوُصحح

 ايوت ىقَع ةروُصفَم اهئيِهاَرَبَو كهب ليَتْسَتَو اهدنِع لدتل اهنأ ليللا

 عوظفَم َرْيَع "تاَسِكَعنُم ٍتاَدرظُم ِتاَيلقَع اهُئيِهاَرَب نكت ملَو ساي
 اهنم ىنزلا ةقيرلا ىلإ رين نأ اتذرأ كيذل كاهيَلَع يتقَتُم الو اقب

٥
٠
 



  

 هو ٥٩ ]هِإ,ء هحعرح؟ه۔ , ه. ,ة ۔ ۔٥١ے۔ ۔١إ۔ ؟ ه ٥20

 ريس ةَئلاو ولغلا َنمَب ادصق اكلسم كلشنو ،ذاوشلا َحَرظَنَو راوجلا لمعتسنو

 : 2٤

 .دهتجملا لع ةقَمَمْلا نوُهَتَو ،يِصتفُمْلا قَع ُدَحأَمْلا َبرفيل
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 فاصنإلاو لذَعْلا رصتنت حزَش
- 

4 

 نيلا رذب ماق ذَقَو هركذ مَدَقَت فاصنإلاو لذعلا باتك

 هاَعَد يلا ببسلا اَئيَبُم ءيراصتخاب خاَمَملا ديمس نب دمح

 ىتسحلا ىف ةيبألا ةداعسلا بَبَس لاعت هللا ماكحأ ةقرغم ثتاك املق :هلوق

 , ثطظين ،ىهاتَتَت اهعورف داكت ال اَهَتأ َعَم كاَيذَو ائيد اَهْيَل اتف

 ًدَقُم ًدَقُمِب الوُص ُضدْوَم ةَجاحلا اهنم ظبنتشتل ٍةَيَتلط ةيليصفت َلِعَو ةيف ةي
 وت ه ۔ ه

- 

ت
ه
 

 .هقفلا لوصأ اهوَبَسَق "فالتخالا دنع اهيل نوُعجْرَ

 نب قشوُي بوقعي يبأ ظفاحلا مامإلا لا بوُسْنَمْلا لذعلا ُباَتِك ناكو

 ةرثكي مارملا بْعَص هَئِكَل ،هيِ اتُباَحضأ قَّنَص اَم لمكأ يالجزاولا عيهارنِإ

 .هريغ نم َدِئاَوَق م عم َم هراصتخا ف ب هللاب ت تْثَعَتسا .مالكلا

 ."فاصنإلاو لذَعْلارَصَتْخش زق ر" ُهاَمَس باتِك يفرَصتخُمْلا جزت ماق م

 .بهْذَمْلا يف ه هقفلا لوصأ مْلِع عجارم نمم اًمهُم اًعج 7 حرشلا اَدَه َراَصَو

 يلاملا نيدلا زو مامالا اَهْيَلَع دَمَتغا يتلا ةسيئرلا دا نم َوُهَو

 نم ... نم ةبلاَع تذَحأ ذقَو :هماتخ يف َلاَق ثْيَح "ريقلا ةعل" هباتك يف

 .يجاملا رذتلا جزَش



  

 لوصأ بثك لَجَأ نموهو .لاسا ي ديمح نب -ي هللا دْبَع نيدلارون مامملِلَو وه

 لاا ادَه حرطي يزلا هفلا لوصأ لع يف ديحولا ُباَتِكْلا َوُهَو يفنلا

 ذلاو ُلَعََألا باذملا :نه ڵَباَدَم ةتس ةيؤر لالخ نم فيرلا

 .ُيدنَرلا ُبَهْذَْلاَو شيال

2 

 فلأ يفقت هِسفَت د فلَوُمْلِ لوسلا ريمت ١ ك ة وُجر ال ش َوُهَو

 لاغ
 ندل يف ننةزُج ني نوكتيو "ريضلا ةعلط" اهيلع هحزم ىس ه ۔ءِو

 رظحلا ةَميِظَع رذقلا ةليلَج ةَموظنَم هِذَهَق :هباتك ةَمّدَقُم يف فَلَوُمْلا ا

 ذئو لوصألا زسنمت"اهثيَتَس لَجوَرَع ير َحلَع اهي َنَم ءيفلا لوأ مل
 ههنانأ ناقملاحّشوُم نياخلا ونيو رتللا قوري دجَو ع امجزَ يف ثذغ
 تتشو تراس نمو كهطَسَْأ جورملا قزظ ني اًدخآءاَهتاكين بلاق اتيمو

 تيمس ںيئجلا اده ع ه همامتإ َع هللا َنَم َنَم ْنئَلَو كاَهطَبضأو

 :لاشلا لاتغأ اس س هاَمَلَتَي نأ لومأملا َلاَعَتَو هتاَحْبُس ةنلاو ءيقلا ة ةَعْلظب

 .لوبقلا

 .يوقلا ءاكذلا كلذ ناك امل نحل :هلوقي هفيلأت نم ةياقْلا حصؤأ ذم
4 

 يف ءايشألا عضو ل امهب - نيمدقلا ينغي - اولصوت نادلا ةَدقاَوْلا ةتظلاز



 سس يضابإل ا بهذملا ىلإ لخدملا { ٣٥٢

 ماكخألا طابنتسا ى لولا مهْنلَع َرَدَعَت هاتيامر يلهأ يف نيَموُدْغم اهيضام
 هلَلِع طْبَصَو هدعاوق ٍةَمَراَمُمَو ّنَقْلا تاَحالطضا ةقرغم دغب الإ اهيأ نم

 اب هلجم اتيامَر لهأ نم ينك كلد نع بغر ذو ءاليِصفتَو لامجإ هدعاوقو
 لوفأ ظفح مهِقفَتُم ىراَصُْقَق ءقيِقذَتلا نم هيف اَم ةبوُعُسَو "قيقحتلا نم هيف
 نم لاوقألا تع توزذيي ال ءاهملا ةلاق ام ةياور مهيح ةمات ةياو هاقلا
 ءاَصَت نع قيضملا ديلقتلا يف اوسيُح ذ كاَهنيزَر ني اَهَقيِفَح الَو كاَهنيمَس

 مهدَحأ عي لو 6كيلَدي ُْهتَْنَم اوفَرَع َكلاته اوعقو امل مهيلو ،يُِحَتل
 َبَهَد 6َنوُعجاَر هيلإ انإو هلي انرق ءاتلا اهيأ اوُمْلَم :لوقيو ںيابَع نئا ةَلزغَم

 .هوتو لجلا تبو هوأ ملا

 هقفلا لوصأ ملعل ةظطَّوَتُملا جوزشلا نم اده هََلَوُمَرَبتغا لوملا َنأ قَع

 :باتكلا ةَمتاَح ىف َلاَق ذَقَق ،َلَمُكَأَو قأ ةقيرط لَع نوكي ن لأ ك

 .رمأو قزأو لمكأو غأ ةقيرط لع حزملا اده نوكي نأ عضأ ثنمك ذمو
 بئاصملا فذاَرَت َعَم هب ثثج كديرأ امم َنْيَبَو ينيب تَلاَح مايألا دَي ن ١ م 2٤ - 7١ ٥ ٥ ١؛٫ ه۔ ه

 .يرْهَجَو يري ُميِلَعْلا ةتاَحبُس َوُمَو "يرمأ ضَوَقأ هللا ىلإو .لاعشلا يئاَكَتَو
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 ةَتَوَدْمْلا

 نم ومو ةيامرلا مناغ نب رذب مناغ يبأ ةمالعلا فيلأت نم يهو
 ةميرك ٢ نب مل م ةَديَبُع يبا ريبكلا ماملا ة ةَدِمالت نم ددَع ذيمالت

 ذَقَو 6بهْذَمْلا يف وألا ةَيهفِفْلا رداصملا نم ُربَتْعُي ٍةَنَوَدُمْلا باتو ا

 ةَزيدَح تاێا زر ع لياو ناتك هنوك يام أ ازمكَد نأ مدقت

 .ََلَسَو هَْلَع ةللا قَص حتلا ىلإ ةَعوُفزَم

 لإ ةَئاَصِإ ةَدْيَبُع ي ذيمالت نم ٍةَعْبَس نَع ةيهقفلا هَلِئاَسَم ىَرَر ذَقَو

 رثخت نين يأو يزلا بوزنتلا نن بيت يرضيلا داع ن هللا هن
 ةَرقَع ُهنَع ىر نم عومجم ،يِثَرْشْلا ليجلا نب

 تأورجاهنل ابأو يبرل تلاس :هلوقي ةَعْبَس هباتك رذَص يف ركد تأ دْيَب

 ابأو دَّرَمْعْلا نب دلخم َناََع انأو ريرملا دبع دْبَع ن هللا دْبَع ديَِس ابأو جّرَوُمْلا

 نَم ينربخأ نم مهنيو هَهقاَقُم لأس نم مُهنِم روشنم ن َاََ بويأ



 سسسمإ يضابإ ١ بهذملا ىلإ لخدملا ( ٣٥٤

 ل نإو يجت كةَيهْفِفْلا تاعوسوملا اهفيلأت يف هبشت ةنَوَدُملا َنأ ىلع
 اَدَهِ مق { ه و ٥ ۔ امعاَوَر مناَت ابأ : إ ن وزوكذَمْلا و و او اَهْننُ ر

 .تاَعوُمْوَمْلا هبشت فيلأتلا بولسألا

 هقفلا داَمغا ناك َكِلَدِلَق "برغملا دالب ةَيِضاَبِإ ىدل ثرَتَتنا دق ثتاكو

 بتكم ةن ۔ . < ه 4 4 هو ذنم لات اَهِخَسن رامينال رظن هيلغ ح رغلا يال

 دوملع ن نث : فر بوقع وبأ اَمماَمَس ذَق :و ل . ن شو

 .'ةَيمناَعْلا" ي اَهيَمَسُي مُهُْضْعَبَو "يناعلا" ب عيالجراولا

 ِتاتوكُم نم ثتاك ُتْيَح ؛ةرِهاقْلا لإ ةَيِسورُمَعْلا ةَحستلا تلقتنا دَقَو

 اَهَتَأ زِهالَملاو "بنيز ةديسلا ةقطنمب ةَّسوُمالا يحب يضابإلا فقولا ٍةَبُكَم

 ةروُمْعَمْلا ةّيرضيلا بئكلا راد ِتاَيَتَتَفُم نم دعب اميِف ثراَص يتلا

 هتهاغل

 نب : ميقلا يا بناج نم تادايزلا وأ ِتاَقيِلْعَتلا ضعب اَهْيَلَع ناك

 داَعَأَو اَهْيَلَع قَلَع امك (_واتلا ورُمَع روتكدلا لاق امك رِصات وأ د دجات

 ."ىربكلا ةَنَوَدُْمْلا" امهاَمَسَو { "٣ فشو نب دمحم ةيألا بظُف اَهَبيِتْرَ

 ١٣٦. ص ؛ةيضابإلا نع تاسارد (`)
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 رفعَج نبال عماجملا

 َياَسلا رقْغَج نب دمحم رباج يبآ رييكلا ٍةَماَلَعْلا مامالل عماجلا باتِك

 .َيوكزإلا

 ةًبِضاَبإلا ةيملعلا طاَموَألا يف ةَيمْلِع ةرهش "جياب اجلا" باتمكل تَراَصَو

 مُهَدنِع هرذق ةق ةاال "رقلا نآز" هنأب هنع اورَبَع ىتح

 يتلا تاوملا ن تْيَح هوُجْوَم هقفلا يف لماكتم يِمقِف باتك لوأ وم
 .نيَع دغب اًرَتأ ثَحَبُصأَق ،رهدلا يداوع اَهب تَتَبَع هلبق

 مجحلا نم ةيناتلاو لوألا { .مطق ثالَت نم نَرُكَتَت هئاطوظْمع ثتاكو

 .رغصأ اَهُمْجَحَ :3 اتلا امأ ريبكلا

 نب دمحم تادايزگ هل جزئلاك هْيلَع ٍتادايزي ءاَمَلُعْلا نم دَدَع ماق قو
 دمحم يبأو "يورملا ٌيَرمْلا يراوحلا نب دمحم يراوحلا يآو ،يدنِكلا جور
 ياتلا ديوس ين دحم ديو ق .يولهب ا ةكرب ن د مح ح 7 هللا ٍدْبَ

 ةسخلا ءارجلا نأ ييلا [ َنِم هنأ َرْمَع كل +و رَْعَج . نئ عياب
 لبق . اقبط نادلا اممو يناتلاو لوكلا نآزجلا الإ قبي مَلَو ثثَدَقن ةريِخَكل

 د يف رظتلا َنب ب ه رمحأ يلتلا ةم ةَمماَلَعْلا ن امك هةئاقَلاو ثاَرقلا ةَراَرِو



 سس يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا يعمس ٣٥٦

- 

 ةل لضألاك رقغَج نئال عماجلا تاتيك لَعَج َيَِقَعْلاَو يفلا ٌيرْعَشلا

 .ةنم ةَدوُخأَم اهنك نت ل نإ هلئاَسَم ملمْغُمَق

 هبيترتو هبيذهت يف يديعسوبلا َناَقْلَح ن اََهُمْلا ةمالعلا ديسلا َماَق ذَقَو

 ؛ةريَع مأ انيديأ ن يزلا اَدَه َوُه َْه هايإ هبيذهَت يف َلَصَو نيأ لإ ي يرذت و

 َءاَجَف .هماكحأ ريسيت و ِهِماَمَتي اتَل هِتَّيِفْوَت دعب اَتْيَلَع هلد 7 هللا َنَم ذَقَو :لاق هيل

 يف رتألا تيزت' : ، بيذهتلا ةَياَع اَبَدَهُم ©بيتزمقلا َنَسَح هللا دُمَي

 نبا عماج باتك ٍةَمَدَقُم ًّدَقُم يف َكيلَذ َءاَج .رقْغعَج نب دمحم جيملا عماج صِصيِخْلت

 س ٥ . ّ

 .رمعج

2 

 يف ادج اًئهُم ارَدضَم رَبَتْعُي رَقْعَج نال "عماجلا" ُباَتِكِف ؛موُمُعْلا لَعَو

 و َيَحَو هفيلأت ذْنُمروضُعْلاَرْبَع اهقف ِهْيَلَع دامتعالا ناك ثْيَح .َيِضابإللا هقفلا

 .نامزألا نم ةللا ُءاممَي اَم لإو نآلا
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 ةكرب نبا عماج
 راتغاب "باتكلا ادَه ني هقفلا لوصأ رداَصَم روخ يف هركذ يف اَتْفَرظَت

 يف كلد هملأ ءاَجَو بهذملا ف ه هقفلا لوصأ ملِع ف فلأ " نَم لو هيفام

 )١٩٩(. ةَحفَص لإ هلوأ نم "عماجلا" هباتِك لوأ

 دقلو ةيهقفلا رداصملا يف اته ركذتف اَهْقِف َعَصَو باتكلا ناك 7

 ف هقفلا بك نم باتك ولي ل ذاَكَيَق هْيَلَع اب اًبْرَعَو اًمْرَش : ةّيِضاَبإلا َدَمَتُع َدَمَت

 .هيَلَع دامتعالاو هنَع لتلا ن َنِم بمهْذَمْلا

 هقفلا بثك نم ءْيَش يف ليق اَدإَق "باتكلا" ب فرغي اًيِضاَبِإ هتَرْهشلَو

 راض ةئأكن ةكرب نبا عماج" باتك كلدي داَرُمْلاَق ؛باتكلا نمو :ةَيِضاَبإلا

 .ةَيناَمُع ةّيِضابِإ ٍةَّيِفْرُع ٍةَقيِقَحك هل اًمَلَع ز وأ ذل ابم

 ةلأسملا نرفَيتْيَح هفلا ف الذيْساَوُمَو .نيدلجم يف نيزج يف قو

 عورلا ظبزيَو ؤِاَقَالا و عاتمإلا وأ ةتسلا وأ باتكلا َنِم ليللاب

 .لوصألاب

 اهف بهذلا زيِفَسَوُه لب هقفلا ىف يضابإلا بمهذَمْلا ةَرَحفَم قي َوُهَو

 هيلع ءارظإلاو ُاتقلا ال مهنم نوكت الك "ىرخألا بهادملا باحضأ ىإ

 .يالك ةَعالَبَو ءهبولسأ لامجو هترابع نش



 هسمإ يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا م ٣٥٨

 رملا زاجعإ يف ةلق عيدجلا عئارلا ب باتكلا اَدَه يف عالا همالك نمو

 أا عه اوئاك اًمْوَق هب َءاَج مل ِهَلَع هيَلَع ةللا قَص هللا لوُسَر َنِإ :لاق ثْيَح

 . .هئيدَرَو هدّيَج مالكلا ساتْجَأي ٍةَقرْعَملاَو ةغالبلاو ملاو ةَحاَصقلا يف

 او ةَييحلا لهأ عمو مهرابخأ َعَضَو ؛ْمُهتاَيذأ حبقو مُهَقاَلْسَأو مُهَعاآ

 رخقلا ت نم مُهتكَمَو .هلثمب اوثأي نل زجعلاب ْمُهَعرَقَت كةَييَصَعلاَو اللاو

 ثيب مهناَيل يف َنأ ْمُهَمَلعَأَو كةيوّتلا ةدملا ُمُهَلَهْمَأَو .لايتحالاو ثحلاو

 نم هل امتاَح ُلاَطْئِإَو ْمُهَقاَقُحِإ ب بجوي ام همظَنَو هسنج يف هب قأ يذل

 ر

 ةَياَعل

- 

- - 
 ْمهاَتَأَو مُهَءاَبآو ْمهَلاَوُمَأ هيَجُح ضحَدَو هرو ِءاقظِا ي اولَدَبَق ءال
 الَو ةروُجَِأي هيَر باتك نم مولع هْيَلَع هب جتخا ام اوضراَعُي ملو مهسفنأو
 لإ وكرت اَم َكلَد قَع اورَدَق ول مهنأ ادَهي َعَصَق ٬ِةَلاَمر الو ةَبطُح الو ةديصق

  



  

 ديعس يبأ ةمالعلا ملعلا مامإلا لاوقأب يضابإلا هقفلا بثك كلتما

 .دكلا يِعاَتلا ديِعَس نب رتح

 "باوَج ؤأ هل لوق نم يضابإلا هقفلا باوبأ نم باب ولخ ال ذاًكَتَو
 .هذيمالت نم هملع َنيِدتَقُمْلاَو ةل نيِلْئاَسلا ةرثك قَع َكلَد اتلُذَيَو

 .ءاملا اَهَلقاَتَتَو بتكلا نوظُب ىف :اواتَتَو هلاوقأو هئاَباَجِإ ْتَقَرَقَت ذَقَو

 باتك بحاَص يركزلا ديمس ن ناحرس روملا ُةمالَعلا ماق ذو
 :امَس باتك يف لاوقألاو ىَاَتَقْلاَو ِتاباوجلا كلت عمجي "ةمعلا فشك"
 .ديمس يبأ ماكخأ نم ديفملا غياجلا

 نئال 'مليلا لهأ بهاذم قَع فارشإلا" باتمك لع ثتاكق ةئاَجيرخت امأ

 ٣١١٧ ةتس َقوَتُمْلا ةوفاسلا ٍيروُباَسْئَتلا رذنلا

 ىح ٥ س

 باتك نأ َرمَع "يضابإلا بقذتلا يف الاو ثايرختلا كلت ثَراَصَو
4 

 "فارشإلا" باتك لئاسم ىلع لاوقأ جيرختب ديوس وبآ ماملا ماق دق

 .ءارجا ةعبرا



 سسصمسإ يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا ] . ٣٦

 ،ںياتلا لع عييؤوَتلاو ١ ةنورملاب زاتمي دكلا ي ديعس لا متر ا هقف نأ اق

 .ملي عَرَوَت نمك ملي عًجَمَت نم :ةلوق كلذ ليزي

 .ٍةَيهَقِفْلا طباَوَصلا َنِم هذه ُهتراَبِع ٌتَراَصَو
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 ل اصح ا ُرَصَتُْغ

 ن سيق نب ب َميِهاَربِ رافلا بيرألا ةَماَلَعْلا مَلَقْلاَو فيسلا بر ماماللو وه

 .َفَمَيلا ى }خ لا ذاَدُمَهْلا َناَمَْلُس

 هلا طيجنلا ىف ةعساو او ةريك ة :رهش لع راَح "لاصخلا رصتخم" ُباَتِكَو

 ل ؛؛وخيات رثكو هُخَسُن ثرثكو كاًقيِلْعَتَو اًمضَت ُءاَمَلُعْلا هب ىتتغاو ،يِضابِلا

 ة زننياتأامك هين ة ْنَ نم ؤباتستلإ هفتن مل عيدب بوأ ؤ اتم
 ے ۔ ه ۔ ٠ : . !هيلا ةيلاع كلذك تفرع .بهذملا ىف همقبام لاوف ذأ ع فلملل

 ؛٠؛٦

 ٠ ٠

 ج

 .اده هباتك يف ةَدِع الاَوْفأ ةلرمكَد دق ،َناَمْيَلُس نب

 فينضت لإ يناعد دَقَق :لاق تْيَح ٍةَمَدَقُملا ف هفيلأت نم َبَبَسلا لا ذَقَو

 هراَمِتنا ةلل ٍةّيِضابل وُصأ امنا ةَيشَح باتكلا ادم

 راطشالا يف اَهديِيقَتَو

 اَدِإَق ‘اَنيَهْذَم رغأ فيِناَصَت ضعب ف تْرلتَت ُذَقَو : :هباتكلل هجهْنَم ف َلاَقَو

 ملعلا لوصأل لياَمْرَْع ءاداو ىئُم ىئئم الإ ةلأسملا يدو الو روشنم مْلِع َوُه

 هلو هزارحا يباتك ثلَعَجَق .بكلا عيمج ينقتلا ىقرف

  



 تسإ يضابإل ا بهذملا ىلإ لخدملا 9 ٣٦٢

 هيلإ رفيو هظفح مّنَعَتمْلا قَع َلْهْسَيِل لاصخ هنم بات لك ثْلَعَجَو هاباو

 .هنيد يف ةَريِصَبَو هملع يف ةيوقَتَو 6هيلق يف ةمماَبَت ملاعلا ديزَيَو ُهُمْهَق
- 

4 

 نمل نمت ؛دعَب امأ :اهيف لاق ةَمَدَقُملا لبق ةَجاَبيدب هباتك رَدَص هنأ ىلع

 جهنم جاّصيإ نَع ةمهف رَجَعَ ،نيدلا ىف ةعيرشلا فيلأت نع همه ترص
 مسا قحلُمي سْيَلَو "تيملل راقآ دبيفت نع هحراَوَج ثلْسكَو "نينمؤم
 لضَقْلا بلط يف ىَوَتَو .جاهنملا حصأ ةمكحلاب هبلق ةئلا روت نمل عدتبملا
 ,قَحَو جارسلا َدَقْواَق هَحراَوَج زيلا لامغأ يف ظمستَو "جاجوعالا ماقأف ُهمْزَع

 ضرتفا امم هلدا قَح نم َيَدَوُي نأ ةمكحلا نايإ نم معتلاب هيلع ةللا َنَم نم لع
 رغي نلو ءاوهلاب ةرخآلا بلط الو ںىتئلاي كرذُي دجملا سيلو ءاوهلاب هيلع
 .ةللا ال بولا نم

 قالخألا يف اًجاَهْنِم ربَتْعُت حِئاَصَتِب ةجابيدلا هِذَه ّلَوُمْلا َلَصاَو مث

٠٥ 
١ 

 :يلي اميف ثَلَتَمت ةَيمْلِع لامأ "لاضلا رصتخا باتكك ىلع ماقو
 زَمَرلا رخب ني يولملا درو نب دار نب ديمس نب َرَمُع مظت -
 .يورملا ٍيِديِعَسوُبُمَأْلا ملاس ن بييَح جيملا نم تاقيلعت -

 نم (لاَصحلارَصَتخن مظت لامكلا جمرادم) يملاسلا نيتلاو مامإلا مت -
 ٍزَجَرلا ر
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 ُءاَّضلا

 نب ملسُم نب ةَملَس رذنملا يبأ يعوسوملا ةمالعلل وه ِءاَيَصلا ُباتِك

 .يدزالا يراَحَصل يْوَعْلا مي ا َيِهاَربِ
ُِ 4 

 ع هع ٥ و

 ىف ةنابإلا باتكو خيراتلاو بان أا يف بانَألا باتيك بحاص َوُهَو

 ملع ف لئاَسَمَو باوبأب فلؤملا هادمو يهقف ةَعوُسْوَم ءايضلا ُباَتِكَو

 تَح ‘َيِظْففلا مضلا لع يوقنلا لالذتشالاب هقفلا لوصأ مْلَِو ة ةَديقَعْلا

 اَهِتاَقاَقتشاَو ةي ةيوغللا طقل هداريإ ةرثك نم 1 اباتك هُبَسْحت داكت

 هةنرعل ةوزَت لَع يوتحي وهَق كلدل ءارغ ارعش بَرَعْلا مالك ني د داهشيالز
 .ةرييكلا ةيفلا ةورملا بياج

 ُُهْنَع لفنلا نم تلز بَهْذَمْلا ف ةمهملا م عجارملا َنِم َوُهَو

 هفيلأت لإ يناعد امك ادَهَق :لاق ُتْيَح ُايِإ هفيلأت ببس فلَوُمْلا نمب ذَقَو

 نيةلاراتيإ يوو ا ةيلارتا ن ُهئذَجَو ام هفينصت لإ ينادو

 نَع ةاتشإلا تيأرف هيِلجتنُمَو هيبلاظ ةَلَو 6هيلّمَحَتُمَو بهذملا باذ
ُ 

 7 . د

 ُهئْفلاَق ءاًمْؤلَو اًمَدَو ءاًمْؤُشَو اَبنَد هيلإ إ ليبسلا د هثْيَلَع ةَرُدَمْلا م ََم ِهِئاَيَحإ



 سس يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا يسع ٣٦٤

 ابلاظ !ينايب ٍةَلِقَو ،يناَسل ةّنكَو ؤيتريِصت ِصفَتَو "يتقرغَم فغَص لَع
 مولن عش رع ةساردل ال ةساردلل .مدقلل لمعلل + ارج
 ءانأ هيل إ عرفأ ى كاًَسْفَت هب يحل نحل ءاميلأت نول عدَتْبُم ال كافيِنصَت

 ذإ ءاَيدَتقُم هيف امي عضأو ءاًيِدَتْهُم هئاَيِضي َيضَتْسَكلو ىتنأ اميف هيلإ جو

 ةقآو قآ ءيَم كلو ،َنوُؤَح مفلاو "نونع وذ ناَسَتلاَو غُضرَقْغُم ككَمَنلا
 .ُناَيْسَتلا مل

 بدأ نمو ملع ني هيف امي مركأ يخأ بولقلا يف ِءاَيِض ُباَتِك اده

 بطعلا ةَمْلَ نماَيِضَو ىتلا نم ىَدُه هيف ناك ذإ ِءاَيَصلاب ُهئْيَمَس

 وس ,٩ . ۔ ه ع ٥ و ٩٥٩2 ۔ذ إ د 7 ےے ه ۔إ و ٩ے< و ه 2 <
 بئثكل ١ يدص ١ نم ُهتفنصو هل هعرعمو ابح هب ييمب تصصح

 يرا نمو يمه نم َوَهَف ىَوَهلا يتم ةقرْغَمَو ابح هي ييفَت ثّصَصَح

 بذكلا يفءْرَمْلاَرَقَكَو ثقدَص هئم ةَدِئاَقي اَتندلاوذمم َنَليغ
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 ملا نايب ب باتك
ج
 

 يدنكلا ناميس نب ميهاربإ نب هللا دْبَع يبآ ريهمملا ريبكلا ةم

 .يورتل
 م ٥ 5 ۔ و ے<۔ مر

 اه ةيملع ةَعوُسوَم قب وُهَو ءازج َنيمْبَسَو نئتثا يف ُباَتِكْلا عقيو

 :َلَع دَمَتغاَر بهذملا يفةَروُهْشَمْلا بتكلا َنمَوُهَو ةيهش ف الوصأ ةَديِقَعَو

 .عيمجلا َنم ريدقتلاو ءاَتَتلا لم َناَكَو كُهَدعَب َءاَج نم

 ينهللا دنع نن دمخأ يقلا "عزلا نامي" هامس ةتكر يذلا ي :لاق
 ةلا اهنج هبِحاَص اَهبَتك امنإو "فنصلا" باتك بِحاَص يدنكلا ىتوُم

 ةبرق "فنصلا" باتك بحاص هَمَع نا ءاَجَو كهَع َيِضَرَو هللا همحر ةينم
 .روكذملا سالا هْيَلَع قلطأو هقنو
 اهيف اج ذقق ءلؤقلا اد ع لدت "عزلا نايب" باتك ةَمدممَقأوع ا

 دنكلا َناَمْيَلُس ن ن ميهارب نب دمح ب دمحم هللا دْبَع وبأ خي ملا ُهَقَتَص ُباَتِك ادهف

 :اوأَم ميعنلا ةَنَج َلَعَجَو ُهاَوُعَم ةللا مرك ،يوزقلا يدمسلا

١ ٠
9 
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 بنكلا ىف قاو هيلأت يغلا يف رمزو هفيضت ميلا يف نُسَح
 جاَضَتاو هلخاَدَم ةَلوُهُْسَو هلئاَسَم ةروُفؤي هعمج هترثك َرَواَجَو ُُهَقضَو

 ےم ےم ےم



 سسإ_يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا ) ٣٦٦

 هباوبأ هعورف ةرثكو هبابسأو هلوصأ قيثَوَو اهجرام ناَيَبَو ءهجاتَم

 بثكلاو هلولا رسلاو ةروثأملا عماوجلاو ةروهشملا راثآلا رهاوَج ىوح
 .نرلا مقسلا نم اًحيِجَص "لخدلا نم اًملاَس هللا دمب ءاَجَت كَهَقَنَصُمل
 انيس نأ كةَيِمسَتَو ابَقَل هنكاَتُي امي َنَسحَكْلاَو يلخت هب قيلآلا نم اتيرق

 .عزقلاو لضألا ن ناعم هيمضَتل "عزلا نايب" باتك
 :الئاق ارعش ُهلتَوَق ق

 بذكلا ة ةورذ ولعب امس ك ُهَقَتَص ُهَقَتَص عزلا نايب ُباَتِك اَدَه

 بتعلاو تالرلاَو مراكملا نم شرتخم بيبحلا يِقَترْنَح

 بةألا لياك بييل عينصلا اد ملع عَّقَصُم ميِلَح اَوَج ب

 ببَلاَو نامتَملاي نيلا دَيَوُم اتثوذف ميهارنإ لخت دمحن
 بتؤلا نم ىوصقلا نل ةَمحَرَو د ةَّلَحايرَص ةلإلا ىقس
 بكلا رئاس نم هفينضتب نسحأ ثَحَصَتاَت مْلِْلا نونف هيف َناَبأ

  



  

 ى
 رمو < - ّ ٤ ٠ ٥

 وهف ةيهقف ةعوُسوَم هنوك باي "عزفلا نايب" باتك نق موُمُعْلا لعو

 ةللاو بألا يفو ةديقعلا ملو هقفلا لوصأ ملع يف ٍةَدّيَج ةَداَم ىلع يوني

 .ىَرخا مولُغَو خيراتلاو



 تسإ يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا ) ٣٦٨

 ت ۔ و٥ س

 فنصملا ْباَتِك

 باتك بحاص ىنكلا َيِهاَرَبِإ نب د دحم ةَماَلَعْلا م مع نئا ن را ر وهو ،يورتلا

 ."عرشلا نايب"

 ِتاَعوُسْوَمْلا َنِم ُرَبَتْعُي َوُهَو ءاءوُج َتيِعبز راو دحاو يف ُباَتِكْلا عقيو

 .ةيوقلا تالوملا نمو ةفيلا

 هقن يذلا "عزلا نايب" باتك ىلع هيف دمتعا هقوم نأ زيامتلا ا
 و هر ة 2 صس

 هبترو

 .ةل ةَيِظيرْفَتلا هتديصق عزلا نايب باتكل ةَمّدَقُم هلوأ يف هي دروأو

 هذه لإ ةقاصُم اَهئذَجَو ُلوُصُن هذَهَق :ةلق ٍةَمّدَقُمْلا دغب دار اَمَتإَو

 نب دمحم هللا دبَع يبأ خْيَملا فيلأت "عزملا نايب" باتك نم ةَعظَقلا

 ءارجأ عَمَجَت "قابطألاو ِءاَرْجَكْلا عومج الو ءارؤألا ففَلوُمَريَع دج هنأل
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 يف ة ٥ ةَرَو © .تاَبَْألا هذه هيف اذأو © ُهَباَبُسأ فيلأتلاب َلَصْؤَأو باوبأ لأ

 اهي انش 61 عرشلا ِناَيَب باتبك لوا ىف ةَدوُجْوَمْلا ةديصقلا دروأ ف 1

 'عزئلا نايب" باتكي اترك دن



 رسسمسإ_يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا ] ٣٧

 ُئاَعَدلا
 مو ٍرظَتلا نا َناَميَلُس ن دحأ ركت يبأ غيلتلا عينملا ةماَلَعْللَوُه

 .هقفلاو ةَديِقَعْلا يف ٌيرغِش ناويد

 ثَْح يفاوقلاو يورلا ىلع ارغيش هَلاَسَمَو هفلا اوبأ مظت نم لوأو .
 هفلا لئاسم ضغب مظت ىلإ ُهقَبَس نَم كاتُه َلَعَلَو قياس َكلَد ل هفيس م

 لومي كلد يفو ،كلَد َلَعَق نمم لوأ َوهَق هلئاَسَمَو هقفلا باوبأ مظت لإ ن

 :ةالصلا يف ٍةّيِئاَرلا هيديِصَق يف ٌيِبوفتلا ًعياَمولملا جو نب حق رضت وب

 رفغ الو رشع رادفي اولع امف © اوبتظأو الصلا حز اوبأ ذقل
 روأ ناعل عنملا اهمهأ ذق ا اَِفاَقْلا اهيف تمتو

 رذتلل متلاي عنصلا عيدتي قأ زرب خْيَش رضَعْلا سم نأ ىلع

 رغَتلاي نيدلاو هقفلا مولع مظني ُهَلْبَق نيق مد الاونم دحي ملو

 رخشلاي هاق نم يألا رَجغأ امك َُدْعَبَو الكرضَعْلا لهأ َرَجعَا

 .ث هئال ؛ةالّصلا مظت لمهي مل رظتلا نا ةمالعلا نأ ىرأو

 ة دَجوُت امك "لسغْلاَو مميتلاو ءوضولا ماكحأ يف ةديصق مئاعدلا

 غ 7 ©ِتّيَمْلا ةالَصَو ةعمجلا ةالصو رَقَسلا ةالص ماكحأ ي هل
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 يف هن هنأل ؛ىر رذُكلا ِتاَع وُصْوَمْلا كز كرتيو و ةالصلاب ًةَمّلَعَتُْمْلا تاَعوُصْوَمْلا ه هذه

 بَت لسكلا ملو ءوضولا َركَد نوكي نأ َنيِفَلَوُملأَو فيلأتلا ٍةَداَع

 ركد نوي نأو ؛ضِقاونَ ن ِنَةْسَو طورشو ضاف ن نم ةالصلل ةماعلا ماكخألا

 .َكِلَذ َدعَب ةَراَتَج ١ او ةعمجلاو رمسلا ِتاَوَلَص

 اَم َنْمِض تدقف ةالصلل ة هلا مكخألل ةتظت نأ دن ام لَع نِحَلَو

 يف ةرم ثتاك هدئاصق نأو اميل ههِتاَمَلَوُمَو دئاصق نم دي

 دمحم ملاعلا اَهَدَجَ و تل ُدِئاَصَقْلا هذَم امنإو ِاَقَلَوُمَو ِهِتَبَُكَم قارحإ دغب

 اهعمو ياص عبتت لع -ارنَخ ةللا ءارَج- ماق يدلا يوزلا باصو ن
 ."مئاعدلا" هاَمَسَو دحاو ناويد

 لبق نم ادج ةريبك ةيانع لات "مئاَعَدلا" ب باتك ؤأ "ئ "مئاعدلا" ناويد َنأ قَع

 هتركاذ يفو اموت مهبولق يف ناك ذَمَق ءابَْعَو اقزَت بهذملا باَحضأ

 .ام وهفَم م . يفَو ءاوع

6 
2 

 يرغِش عاَدِا و وهف ةيرعاش رفو ُةَيوَعْلَو ةيهقف هفف ةَوْرَت هيف ماَعدلاو

 هيَلَع جوزرش عضوب مهنم ُدَدَع ماَقَ ؛ءاتَلكلا ةياتِع هيلإ ثهَتاو زايتماب
س ه ع



 سسسإ يضابإ ا بهذملا ىلإ لخدملا ( _

 نَم لوأ ومو يرجهلا عباسلا نرقلا ءاَمَلُغ نم فاًّصَو نب دمحم حرش ١
 ."ةباصإلاو لحلا" امس هار و }هَحَرَش

 يف مئاحلا ُاقِش" هاَمَسَو يرجهلا نياملا نرقلا ءاَمَلغ نم يداربلا حزق ١٢

 .'مِئاَعَدلا ضعب جرش

 يرخهلارقَع يداحلا نزملا تنغ نم يدينزلا ةمنأهن فل عز -"
 ."مالسإلا مئاَعَد جرش ف مالئلا حابصم" هامسو

 :علطم ينلا جحلا ةمال لع ٌيِصورحلا رات ن دمحم نن روصنم حز ٤
 اللا لالا قع لاع مف . اتم نتنا علاو

 "مالسإلا مُئاَعَد جزي ماتلا فرشلا" ُهاَمَسَو .ملاسلا نيلا رون حش ٥

 < ود۔۔۔ وُبّيَهَتَي اوناك \-۔ح آ : آ نإ ؛هِتّيرِعاَم ةَد ةدوَجَو ه هتغل ةرقو مِئاَعَدلا ةَغاَلَبلَو

 3 ۔ ه 5

 :كلاملا ںييمح نب زماع حْيَملا لاق كلذلو كورام ًضوَعَو هَحْرَش

 ابت ام نونكملا رَموَجَو هيف { امم ىرذُي سيل رب ميادلا
 ابرك الو ةالَج ِشيِقَرلا الو َُدِصاَقَم فاَصَو نبا باصأ امو



  

 - نب ليِعاَمْسِإ رهاظ ا مالسإل ا فوُسَلْيَق ابرلا ليل خا ةَماَلَعْلِل َوُه
َ 

 .يايلا ىتوم

 ي قير هبذمْلا يف ةَيمجَْمْلا بثكلاو ةّيرَدضَملا رداَصَمْلا نم ومو
 ةكؤلاو هالصلاو ءينَتَداَهَملا :ةمشحلا مالسإلا ناكرأ لواتتي وُهَو ؤزج

 .َبادآلاو دابملا قوقحو َملامَمْلا اَهْيَلَع ةاَرَو .جحلاو موصلاو

 :باتكلا ةَمَدَقُم ف فلولا لاق .كولس قف يع باتك َوُهَق كيدلو
 كنلا لع بَجَو ٬ِتادابيلاو مليلاب ةطونم ةيدبألا َداَعَسلا تاك امل هنإ

 بجومب ُةَقرْعَمْلاَو ںڵاتيماَو العف اهب شاتيلالاو ،ةَموُتْحَمْلا رماوألا ْناَقنِ

 ايفو ااقتغاو اق ٍةَموُمَملا يقالخألا نم وريهظتَو بقلا داقيغا
 دعاوق امَمَصَتُم هنع َرَمُع نا قيرظ نم يورملا زبخلا ناك املو كاعاديزاو

 كر ويف :لجو َرَع هلوق يف ةروكذملا ةَعْبَسلا تالاَوُسلا تتاكو ضمالئإلا 22
ً 

ّ 
 ٥ . و ّ ٠

 رصقن نأ انيأر داَعَمْلا ف ُدْبَعل اهْنَع لاس ام عيمج لَع ًةَلمَعشُم م , 4 داَصَرمل ايل

 ضئارفلا نم لمجم ىلع يوتخت ِناكزأ ٍةَعْبَس ىلع رصتخملا اده يف مالكلا

 ةبترم باوبأ لَع لمتشي اهنم نز لكو ،ناَمذإلا اهب مَرْلُي يتلا ملاظملاو

 فحتلا نم جهنملا ادَه يلاسل نوكت ءاَهيناَعَم ةَحوُرشَم يلوصو ءاَهيِاَبَم



 تسإ يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا ] -

 زرا اقلا ع ل ُهسَيَو كاَهَظْفل رظانلا ع لمي كت ةَنوُئكَمْ لا رَرلاَو ةت َةوُرْخَمْلا
 وُمِصَتْعي ةَمضِعَو . هلإ ١ ! نو الي ًاَحْلَم - َنيدِش دح 73 ل ُنوُكَتَو كام اث و ؟ .

! 

 ينب فسوي ة ؛ةَماَلَعْل ١ جهنَمِي رت غ ًاتُم ادَ هباتِك ف َلاطيلا أ ظحالم ا يفو

 يفرَهَظَيرَت ٤ اتلا ادَهَو .يرجهلا سيوداَسلا نقلا ءاَمَلُغ . نم نالجرازأا ن ِ ٥

 .باتكلا ن َنِم يقفلا يزاجلا
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 حاضيإ 1

 ع نب رماع ِنِحاَس بآ وُصَألا قَّقَحْئْلا غ ءال "حاضيإلا" باتك
 جوضؤَ هبولسأ لامج بَذَمْلا يفاب د4آ لَجأ نم َوُهَ .يوتل خامقلا
 هقف يف ادَمَتْعُم اًدَمَتْفُم 77 َراَصَو هالوأ اهعورف طبرب هلئاسم ليِصأتَو دجهْنَم

 ح ےس ےص

 ضاق ق ماكحأ نم هيف ررق اَمَف دامتعالا َكلَذ لَع د ديزم ل اَمب بقَهْذَمْلا

 رطمي ملو اياصولا ةنع هيف قو دق ُهليضْ مل ُهَمَلَوُم َنأَرْمَع لضفل

 ةقوزنتلاهفيلا بانأ نم كلكو ثاريملاو اتاتجلاو جاكتلا بانأ
 و

 يفرئأَتُمَومَو يقلا ُلِعْلاَو ؛ : هَقَلَأ اَميِف ناك ؛لاَح ّقُك و

 امهو كُللا هَمحَر ةكرب نبا دمحم ا لييأتلو يتخا ماَمِ بولشأب ه هفيلأت

 إو اذك رظتلاو ةراَبِعَو اذك يدنع بجوي بجوي رتلاو" ةَراَبِع ابحاَص
 هب ُدوُصْقَمْلاَق :رظانلا 1 ءاَمْهَدْعَب ثَعاَج تلا بكلا َنِم ءيش يف ئراقل

 .خاملا وا ةكرب نبا

 زجلا قَع ةيِشاَح ئِشَكيودَملا د ديِعَس نب د هللا ُدْبَع دنع تْنََشلا م َعَصَو ذف

 هنم 7

 ىلع ةَيِش اَح يّمَحُمْلاب فورْغَملا ةتس وبأ رَمُك َرَمُع نب دمحم ح م اََضصَو امك

 .عبارلاو ثلاتلا نيزلا

  



 تسإ يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا س ٣٧٦

 َنييل التل ا جهنم هن

 ميظعلا داجلا ةمالعلا مامالل "تييغالا غالبَو نييلالا جهنم" باتك

 قاتسرلا يصقلا ديَس نب ںييمح

 .ةَّيِعاَمِتُجالاَو ة ةيملعلا هفل ٤ وم ةتاكَمِل اًرلََنَو .اًءؤُج َنيرشِع ف ُهَلَعَج ذَق

 َراَص لب ةب كب راعي ١ ةَلؤَد رهَع ف َعِجْزَمْلا ر ا راَص اريرْختَو اًئيِلأت : ةَدْوَجَو

 هيف و ال َناَمَع يف ِلِقْغَم ؤا أ ؤأ نضح نم اَمَف هخسن ثرثكَو ءاه روتسدلا

 .هلجَل ةطيش خشتلا ٌةنكَرَح ف ثتاكو هنم ءاَرْجَأ وأ َنيبلاّظلا جهنَم ب رام

 ذاَيِ هفيلأت ءارو نم ببسلا هئع يِضرَو هنلا هجر فوملا نمب ذَقَو

 نع ياتلا رتكأ َرَص ماَقَتَو بلاط ّلَق ذق َق م هلا تيأر امل قل :َلاَق ُثْيَح

 تَرَجَعَو َنيِضاَمْلا فلسلا .7 لإ لوصولا نع ح ممهلا تكو كيف ة ةَبْغَولا

 4 هيف عمج ا رصتخن فينضت ف يرطاخ ثْلَمغَتسا ت َنيِقباََسلا دصاقم كرد د ْنَع

 ُهَلِئاَسَم لَعْجَأو َعوُرْفَو لضأ ن تبأ ه هقفلا َتاَعَس هيف منأ ةع او ةَك ةعيرشلا َمِلاَعَم

 ا
\ 

"٠ 
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 ١ ٍةَياَعب هف ٥ ۔ ۔ =< ةعورشم ةَعِباَتَتُم ةَرواَجَم _ يع و ع ةح ٍ ّ ور شم ّ

 م وم ےس

 ُهَئيَمَسَو "لالخإ الو لالذإ هب ب يرزي ال راَصِتخاَو لالم ُهَعَم نوكي ال يذل

 لَع يوت زج نيرشع ارم ُهئْلَعَجَو (نييغارلا غ البو نييلاتلا جَهنَم)

 لاوقألا املعم هئْلَعَجَو هن مليأا نوئْفَو ةيرملا مولغ نم بورض
 " ةقالتلاو ةلاطإلا نم ابيرفت رفت ںلئاَسَمْلا ةَعَلاطُمِل لوضفلا اَلَصَقُمَو

  



  

 ف ثاريملا مليب ُهَمَتَحَو لوألا ءزْلا يف مْلِعْلا ب باب ةفل ُهمَلَوُم وُم ءادتبا دق

 نيرشعلا ل

 ةملؤم هيف رَرَح يريت باتك هنأب نييلاملا جهنم باتك امي
 ةقباسلا بئكلا نم لئاسملا كلت عمج نأ دغب اريرخت ةيهقفلا انسل

 7 جائلاو فَّنَصْتْلاَو عملا ِناَيَبَو ءاَيَضلاك ءاَهنم ةَلَوظْمْلا اميسال
 اك هللا هجر عييلخملا هللا دْبَع نب دمحم ماملا َنَأ ىح ۔ بتكلا نم اَهرَْعَو
 :لو ماتلا عي ةبس هأ كملا ملاس ن دح نحم حنملا ينربخأ دقف كب ابَجْعُ
 ىف زفي أل ؛هب هباَجُعِإ إ ىلَع لذي لذ اَدَمَو و ."عَبظِي َتييلاّتلا جَهْنَم َب رات < تي

 ابأ تي نأ فلولا راتخا دقو ،َلْوَقْلا اده > َنِم ورْيَع قَح
 2 .ع

 .لاوألاب اًَنَعُم هْْلَعَجَو :هلوقب هنل راَمأ يذلا َوُهَو ،الاوفأ

 هلوقب نامقل هللا دْبَع نب ايركز يملا ُهْظَرَقُم زيِشُي كلذ و

ُّوَتَي نَمِل تايآب َءاَجَق هنامجزَت يف زقلا ىف ُهَمَسَوَو



_ 
 تصسصمتإ يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا ت

 :َلاَق
6
 

 ايلا ةلؤَد دهَع يف اًروُتْسْذَو اعحْرَم هنوك يو ١
 ُمَرُمَرَعْ ا سيمل ١ ىنغي امب اتاتأ ُهَدَج دعسأ يعس , تيت

َّ 
 ۔ ع

 نس نيلاو مالسإلا فرغ لي جقنتي يملسملا ةضف تاغ ا
 ك ةعيرشلا نيواَوَد يف اهب يلا مكحلاو ماكحألا يف مخت

 ممَعضُمْلا عزيمتلا زيزعلا ُدْبَع غ لا ةمالعلا حْيَملا رصتخا دَقَ

 .'موُلْعَمْلا جاهنملا ٢ نم َموظْنَمْلا جاتلا" ُاَمَسَو "يرئازجلا



  

 نم يمورلا ںيبمح نب دماج ناهبن يبأ رييئَرلا ابرلا مامالا تاباَوَج
 .هقف لوصأو اهف ةَديِمَع ةنهملا رداصت

 اماَمَسَو تادلجم ةعبس يف يونلا فيَس نب دمحم كيملا اهَعَمج ذَقَو

 ."نيتلا ا

 : ا داهن يبأ تافلؤم ن ةقيتحلا يفو "نآلا ىقح غبطث مل نكل ا
 و ةمللا هتَماَملب فارتعالاو اهبحاص ٍةَيِماَلَع م عَم ،رضَتلا يف ة

 هران انأو انلا ةَسَرْذَمْلا يه ةيركف ةَسردَم بحاص ,

 .يرحت اقيقحتو اًيِأت يه ام يهو هراتآب ءاتيغالا مدع يف ببسلا وهام

 لاوفأب يدعسلا سيمح نب ليمج جْيَملل ةعيرشلا ںيوُماَق ُباَتِك رَحْزَيَو
 .َناَهْبَت ي ن نب رات جيملا ه هنبا لاو اواو َناَهْبَت يبأ مام اَمإلا



 هسستت(_يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا سس ٨

 ةمالعلا فيلأت نم وُه "عيرلا اهقرط يواحلا ةيرملا سوماق" باتك

 6بَمْذَمْلا يف باتك لوطأ وهو "يدعسلا ںييمم نب ليمج خيشلا يعوسوملا
 مه ه ه نمك ح ۔ وك ًَ ٥ س

 .ازج نيعست نم نَوُكَتَي هنإ ُثْيَح

 تزكَد اتنك َوُمَو ةل نيرِصاَعُمْلاَو نيلوألا ِتاقَلَوُم همَلَُم هَعَدأ ذو
 هنا لاوقأو .ِصورلا ںيييخ نب د د دعاَج َناَهْبَت بآ مام لاوْفأبرَح حر .زي اقياَس

 .نلا امهمحر َناَهْبَت ا نب رصات خملا

 ةَمّدَقُمْلا ف َلاَت ثْئَح ،"عزشلا نايب اَيَب" راَم ك ُهَبوُبححَو ُهَم هبح نأ ح َحَرَص ذَقَو

 عزلا ِناَيَب پاتيك' .يغ ىَراَصَت ُتلَواَتَتَو 6ييَر لإ ُتذَمَتغاَق :ُهَجَهْنَم اََيَبُم

 ي هدناس ىضخت قن ثنلاكي راركتلا هنم ثدحت "عرتلا لضكلل عماج
 ةنع تأر اَمَق ءىقْعَم ال المفَل رَرَسَت ام ينغأ رارقال ريخأتلاو ميدفتلا

 تو
 ْتَْتَيَو ءاهدادضأ َنْيَب ثفراَقَو ءامعِداَدْنَأ نَْب ثفَقاَوَق ءيقلاو ةياقكلا و ٥ 2 ۔ر ٍ ٥ ۔

 هبُساتَتلا َلُمْجَتِل ءاهِكليس يف ٍةَرَموَج لك ثْملتَتَو كاهكلسَم يف ٍةَلأسَ
 َنيِمَدَقَتُملا لئاَسَم ن اريثك اضيأ هيف و براقتلا لمكَيَو

 .نيملسملا نم لضقْلاَو لذعلا لهأ راتآ ني ةئئَسختسا امم نيرخأتملاو

 .َنيِفِلاَحُمْلا للملا لهأ بثك نم 7 ام هئاَرْجَأ ضغت يف ثتذزَو

  



 ۔ ه 0 ٠

 ىتتےے ةيهمق ش ا رد اَصَملا رم ته

 قاَحْمِإ وأ غ هيملا هَقَصَو امك هنأل ؛ةيِضاَبِإ ةَبَتُكَم ُرَبَتْعَي قتي َوُهَو
 لالا نيذلا روثل 'نايغلا ةقح" باتك ىلع ةل قيلعت يف هلؤمقب شتم ُ

 زر .ناليزهت فيلا ف پاتك ركوه ةيرلا .وُماَق ٢١٨(: ص ،!ج)

 بطظف ةنازخ نم هلك هلع تفَتَر دقو ءاهنم لك الِقَتْسُم ازج نيعست يمست عل

 الو ألو هنيل بانأ هي ذ رشي نأ ُهُمَلَوُم وم عالتتسا د دت كةَمَِلا

 ء

 .دوذخلا يف نوُعسَتلا زجلا اهرخآو ملعلا يف نيمستلا هارجأ ل



 سسصمسإ يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا ط ٣٨٢

 لتل حز
 قشيوي نب دمحم ةنأل بظقِل "ليلعلا اقيثو ليتلا حزق" باتك

 َرَعُي نأ نم فرغ ْباتِكلا اَدَمَو ةريثكلا ِتاَقلَوُمْلا بحاص ىقّتَقظأ

 يف ةَبَتُكَم دَجوُت داكت الم رتناو ةرغ :رق دنم عي ذف رهنأ زم رَهَْ

 ."ليلا حزق" ُباتِك اهيفو الي ةيمالسإلا تاعماجلا نم ةعم
٥ 

 وو ه م

 هتاَحيجزَتَو هِتاقيِقْحتَو ة ةمئألا بظَق ارآ ُلمْحيَو .ةيهقف ةَعوُسَوَم وُهَو

 .اًئيَتتَو ةقدو الضَقَو املِع َوُه نَمَوُهَو

 طيجُملا جراخ يف ّيِضاَبإلا هقفلا نع ربَعُملا نآلا وُه باتكلا اَدَمَو

 هثوحب يف ةنم نوقتي 6تاعماجلا يف ليلا ةبلط هنإ عجري ثْيَح يضارلا
 ليلعلا ُاَقِشَو ليتلا" باتك نغم عزو .يضابإلا هفلا نع مهِتاَسارَو

 زوُهشَمْلا ٌميَعضُمْلا زيمتلا ريزعلا دبع حملا غيبلا ه ماللا َوُه نزامو

 .مولعلل ناملا بولسأ ةعورب

 نمو

 لحتني ؤ ا ةَرِصَتْخي نا دَحَكِ يبأ الو :بقلا ماتلا لؤَق فيطل .ص

 ةلقو كرمع نم" هيف لذي ؤأ 6هب يتلا رشأ .ليقلا لع ةماح ةنم
 ُهَُهَأ اَمَِإَو باقعلا ًايجعَت هْيَلَع فاَعَأَو خب رر دري مل َكلَد َلَعَت نَمَو "عجر"

 ؛ةةاتجلا ي هب اولخو سالا هب عت

  

 



 ةّيهفْْلا رداصملا نم »

 ِاَدايَلا نم ٍةَياَمُعْلا هقفلا بئكب مامنلا ُهَلَعَق ام ىأ امل اَدَه لاق

 ىلولا مالك نيب ةقرفتلا غيطَتسَي ال ئراَقْلا عبض ةَبصأ ىتح ِتاراَبِعْلا لخاد

 .ُمِهريَعَو ان نم ِتاَداَيؤلا باَحضأ مالك َنْيَ هبو و علضلا



 تصصإ يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا ( ٣٨

 ماظتلا رَمْوَج
 ددَجُْلا ماماللَوُه 'ماكخملاو نايذلا يملع يف ماظتلارَمْوَج" با

 .جولاّسلا ديم نب هللا دْبَع :ع نيل

 ّلَع همظاتو ُهْمَلَوُم هيف اتا ءابيرفت تيب لأ رَشَع ةبأ يفرَجَروُهَو

 ."ناريحلا ةلالد" ب :ةوزنلا اشلا ديمَس ن ملاس جيملا ةروُجْرأ

 ةتروُجرَأ امنأ ملاسلاو عياصلا نْيَمِظاَتلا نم الكأ فئاطللا نم َلَعَلَو

 لإ هقيرط يف اهئام يف عرش ذقَق لوألا اًمَأ هتحلا ميؤَم يف اهيف َعَرَمَ
 :لات ق 51 ذَقَق جحل

 رقَس يف قال بتكلا مدعل رليل يحأ ات اي غيلاظأ ملو

 يمام الو ارخَق ابلاط ال 3 وهلا تيب جحل رفاس

 :َلاَقَو

 اهيلع ني ذتشاق اتالئلا موي اَهيْظَنَو اَهيفَر يف اَهُماََت

 اَهُمظَت هيف ذَق اَم دعب نم اَهُمْفَر ًمَت هنم ينات مؤي ين

  

 



  

 ىَضَم زق ھ ليِق ع اَع فلأ او

 ي ا 'ةتزوُجزأ لظت َيغِئاَصلا نأ ييا

 ذ ىضقنا ُدَعْ او راتخم اة ةرجه ْنِم

 رهش ف محلا لإ هقيرط ف "نارح ا ةَلالَد

 يف 'ماظتلارَموَج" هيلت ي عرش ذَقَق ئويلاَسلا زوملا امأ ءھ٧١٢١ َناَصَمَر

 َبَهَذ ه موُلْعَمْلا َنمَو ِةَمَرَكَمْلا ةكَم

 ء

 :ركذ نأ ةت هيت تاتب يف لق

 :اهئاتي ق 2
- 

 غللات \ مظت َرْيَح ه ه در ٥ ۔ ؟

 عزفلا نايب ىَوَح ه

- 

 لإ ةبيعملا ءاَيشَكْلا كلت ركو

 نم ءاَيْشأ ضعب ثْفَدَح دقو
 ماظتلا رهؤوَج عيضي اَهب

 ط ؟ . د ٥ ۔۔<

 ه٣٢٣١ َةَنَس م

 ح 2 ه

 وا اهْيَلَع َدَمَتُغ َدَمَك ١ َدَمَتعا يت غئاصلا ة هزوجر

 ينئاصلا ماقي امب مهلا ى
 م ٥

 عنمو زئاَجَر بجاو نم

 ظاَمحلا ىدل دهلمْفح فح بالطو

٦
 

١ 

 :َلاَت َنأ

 7 و . اَدَه ن



 تسإ يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا { ٣٨٦

 تلا ناشلا ز . اتلا ةرت ماظتلا رَهوَج رَهلك نأ دغب هنأ لع

 .ةءارقو امف لاملا رمج ق اولبْذأو ؛مهتاظوُخت ني تاك
 م ةبئاصلا ءارآو ةَقَتَوُمْلا هتاداهجا ُهَعَوَأ يلاملا مامإلا ي ثحلاو

 يف اًبهقِف اك اًعجَرَم " متا زموج راصو ئراقلا ُبزْت همظَت يف ٍةَديَج ةيرعاش

 َنتِناَمُعْلا تْبَب َرَمَتْناَو ةيمالسإلا يالَكلا وأ كولسلاو ِهقِفْلاَو ةَديِقَعْلا

 .هديداحأو هياباتك يف ةنم دهشتي لكلا اعساو ارام
 5 زصات ميلش و :أ ءارعشلا ملاَعَو ِءاَمَلْعْلا زِعاَم هز زا ورثتب ماق ذَقَو

 كو رمألا عزشلا ملع فرموجلازاق :" ُهاَمَسَو .حاورلا ياهلا ملاس

 .اعيمج ةلا ُمُهَمحَر ئَراَتج ثّليُحَق نم زئاتجحلا با ىلإ لَصَو

 .هتيوقلو هيبدأ ِهتّيِمالَع ةوقل ابيِجَع رثنو اعيدَب هحرش ناكو

 :هرهوج ٍةَمِتاَح يف ةملاسلا روثلا ءاعدب روحملا اده مت هتخأ اريخأو

 يلايللا ملل يف هيلق نم يي اعد ىتق ةللا محريو

  



  

 ةَّيِضاَبالا رمسلا رداصم ني



 تس يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا ( ٣٨٨

 نيملسملا رَيِس عومجم

 خي اتلا ف ةفلَتخع ت َءوضْوَم ثح اَع ريسل ا َ نمم اَدَدَع مصي د غوُمْجَع وهو دهو

 .مكلا اَياَصَقَو ةارملاو ةيالولاو ةسايسلاو

 ةَّيِدَقَعْلاَو ٍةَيِخي جراَتلا ِتاَيطْغُشْلا ءوَص يف مضلا اَياَصَق غوشؤم اَهْعَمْجَيَو

 ۔< ١ ۔ ۔ 7- ۔ و ح 2 ١!١۔ وح إ و 7 وح إ و ٥ ٠٤ . هد ّ

 ٍةَقاَسَم ىلع عِضؤ هتا رمحالاو ،هبترم ؤا هفنصم ؤا هعضاو فرعي ملو
 ًدَتُما ًعُث "يرجهلا ںيياَسلا نقلا يف ناك هبيترت يف ةيادبلا ّلَعَلَو كِةَينَمَ

 ديدَع مسن هنم ذَجوُت عوُمْجَمْلا ادَمَو "يرجهلا رشاعلا نزَقْلا ىلإ ةدايزلاب

 .ضعب ب نم عأ اًهضعَب

 يهَو جسنلا هذه عسوأ أ يه ملاسلا مام ا ظوظخت ةَخسْن نإ : يأر يفو

 .ةيدب يف ةملاسلا نيلا رون ذ ةَبتُكَم ِتاتّرْكُم نم نآلا

 بيسلاب يديعسوبلا دمخأ نب دمحم دّتَسلا ةَبتكَم ةَحسُن ظوظخت كلدكو

 ةعساولا خملا نم اضيأ ه
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 خيامَمل ١ تاقبط

 سابعلا ل خرؤملا ةم ةَماَلَعْل فيلأت . نم وه برغملاب خياقَمْلا ث تاَقَبط

 .ؤيجرةلا ديمس نب دمحأ
 - ٠ و ٥ ۔ ٥

 :ينيعزج يفَوُه

 .ةيمشنلا ةلودلا خيراتو بيفتلادالب يف يضابإلا دوجولا خيرات يف :لوكلا

 ُذْنُمَو ى ٣ نرام متل نشت ١ ةًيِضاَبإلا مالغأ مجارت د يف :يناملا

 ةّيِضاَبلا ءاَمَلُغ رك يفرَصحنا دعب اَمَق ِثياَتلا نقلا

 س ےس
 ع

_
 

 مياقلا وبأ لاق ذَقَق ،َناَمُع لهأ نم هناوخإ بلط لع ءاتب ُهَقَلأ ق

 وه يذلا "اقبلا باتك هب لحأ امي :اَقتنُمْلا زاوجلا" باتك يف يداربلا

 َبَبَس َنأ ةبازعلا ضغب يلركَذ :يجرةلل خيامقَمْلا ت ِتاَقبَط باتكي ٍةَلمكَتك

 دالب نم ايركز نب ىَسيِع جاحلا َلَصَو اًمَل باتكلا اَدَه ىيايَعْلا يبأ فيلأ

 ا نب ا :ازحک ٍبرغتل ١ رأ ١ اهب : ينلا ب ١ بئكْل ١ !ني ؛ ُهَعَم اَمِب َناَمُع

 نم االنأ َبِقاَتَمَو هتلئاوأرم َرَمِس نمضي هدعص باتك اَتئَلإ !اوهجو : :لاق نأ 7

 اتيَلَع تيمع ذق هنإف ءارج مله ل اتبَهذَم هيف َعَقَو ندل نم بيغملا لهأ

 نم َرواَمَتَق هنَقَقَمْلا ملظم ةقشلا دغب نم مهراتآ انع ثاَعَو كمهت



 هرسسممإ_يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا ] ٣٩

 قادحلا نم هنلا ِناتَبلاب رام نَمَو ‘ِاَهَقُفلاَو ةازغلا نم نيموي "ةبز"

 ْمهْيَلَع طورشملا باتكلا ْمُهَل قَصَوَو مهيل مهناوخإ ةبلط 9 ِاَهَبتلاَو

 ضغب الخ و ركب يبأ نب ىتخي ايركز يبأ خفلا پ باتك يف اورظَتَق

 ةراوم هلتاقلا روأ ةّيربرَْلا ناسل َعَم ؛ليصختل َدَمأ نو راق .ليصفتلا

 لاح هيناعَم ضغب لَحذأ ةيبرعلا نيناوق لع هظفحت ةلقو "فيلكتلا
 ةيمتسرلا ةَلْوَدلا ةريس لع ُلمَتْشَي باتيك فينضتي اوُمَتهاَف 6فُسَعَتلا

 فيرشل ادَهل الهأ اودجي ْمَلَق مهل كلد تلظ امك الملا باتو

 ")يابلا ا َرْمَع

 نم ةقبطل امماَع نييشع لك ،تاَقَبلط ىلع ةباتك ئنيجرتلا َلَعَج ذَقَو
 سيانلا ِنزَقْلا لإَو لوألا نقلا دنُم ةقبط ةَرْشَع قتا ركَدَو ٬ِاَملْعلا

 .يرجهلا عباسلا نقلا يف شاع ذق هَسفَت : يجرتلا نأب اًملِع يرجهلا

 .نانبل ةمكحلا راد ٩١ ١ ص ٨ةاقتنملا رهاوجلا )`)

  



. 3. 
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 2 ١ ُ . ( و ص

 ديبس نب دمحأ رابعلا يبأ يعوسوملا ملاعلل وه "يحاَمَمللا ريس" باتك ]

 ۔(نيلا زذي) َيجاَمشلا

 نرقلا نم لوألا عنؤلاو يرجهلا عباتلا زقلا ءامَلغ نم هنإ ثيَحَ

 يرلا "نيج رلا ِتاَقَبظ" باتك م هسؤأ رمسلا" ةباتك َنِإَق َيرْجهْلا راقلا

 هرمأ زمري بلط ع ةن ربش سلا" هبتك لأ رخآلا وُه كلدكو ركِذَرَ

 هَئهأ نم لار ثرو ذقَ :لاق ثيح همالك نم رَهَظَي ام لع نامغ
 اهنم ناضلا ايالب رابخأ ةرذو لا ءاًلاوُخأ قَع ةَعَلاطْمْلا ءاَعَياَو ءارم

 جيملا نم هيف نمت ام ِةَرْعَمَو كنوُدَع هنارجي َبَرَص يلاو ساتياوخإ
 نم بتو ناوخإلا بقاتم ىلع فوُئؤلاَو ،نامْئِكلاَو روهملا ،ناتنكالاو
 دْجَنْلا ماَنَس نمم مأ أ ناتخلا ةيقتلا لوأ ةيألا َنم ِناَمَولا نم هب فَلَس

 ؛َناَنَع يرلا يأر جامرلا جاصلا جانسلا هأ نم مأ َناطْحَق

 ريم لط ٬ِارَْلا ةعطاسلا ةعيرشلا سفن اويح مهنأ هلاسرلا تمصت

 لذغلاب اوسا هوفصلا اوبرشَو َوفَعلا اؤَعَر ْمُهَنأَو ءاضيبلا ةيقتلا ةلخنلا

 ماتر بالاو روجلا هأ فشملا اوماسو 6دالبلا يف اوُئكَمَتَو كدابع

 .بابللا يالا مكلا لِضاقلا ماتلا َةاَدْجَكلا يجاتلا شةاتّلا يراَولا ثداوجملا

 .ناقح لإ فرلا يف فتنلا لياعلا ريملا محم هللا دَْع يبأ لحالحلا

 



 سسصمإ_ يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا ] ٣٩٢

 ٥ _- - و و و

 مهتياده رون حوظشسل
 ر ۔ ؟ ۔ ۔٥۔ ۔1¡٥¡,۔ ١۔. < ه ى ي ۔ ه ۔ < و ه ث و إ ,جو ه

 قحلا بمهذَم جّهنَم ر اَهظإَو ءانفالُسا نم ىضم نم ةجح 7 ءاتزوذُص

٤ 
 ثحرَتْناَق ،َناَدْمَه ؤأ دزأ ؤأ ريمح نم ناك ءاوس ٥ سرس ٥

 .يقدصلا ليباَرَع ةَداَهَمِ ،اقرش . و

 ؤأ )٩٠٦ - ٢٤٢( زيمعامشإ نب دمحم مامالا وُهَروكذتلا ريمألا ّلَعَلَو

 .ةنابتلا ءارمألا دَحَأ ُهَلَعَل
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 ك ۔ ّ 2 ٥
 دادم نبا ةريس

 نرقلا ءاملع نم معانلا دادَم ن هللا دبَع نب دمحم ملاعلا جْيَملل مو

 .يرجهلا رشاعلا

 نم هيوتخت امل ادج ةديفم 7 ريِغَص بيتك ف ةروكذم ا ةريسلا مقت ا 4 و ِ

 .ناَمُع لهأ نم هت هتمأو بهْذَمْلا ِءاَمَ غ نَع ت اَموُلْعَم

 و 4

 ِتامولْغَم ني هيلع لضي ام بم ِةَينَمَر لحاَرَم لع اَهَمَلَأ هنأ يل ونيو

 اقتاَموُلْعَم قايس ىف فةقياتتمرنغ ْتَءاَج ًكلَدِلَو هبثكلل هِتَعَلاطُمَو هيخ لالخ ني

 .اَهبيِتْرَتَو

 ذف هياب حرصي مل ي ذلا هباحضأو هناوخإ دَحأ بلط قَع ات اَهَقَلأ دقو
2. 
 رضاتلا يؤل مازلا أل هب يقر ام و :لياق ةريشدلا لوأ فر 3

ّ 
 ء ٠

 ناوخإلا رذق :لاق نأ ل هيد آلا عنصلا ةبيرلا كَدلا بيبحلا يقتلا .دل

 ِناَمَلا

 تْضَضَقَق :ملاعلا باَصلا خألا كلد ني ُهاَمَلَت يذلا باطخلا صو م

 .اكد اكس كلد دنع عاق ءهَماَمل تضَقتَو هماتخ

!
٠
 

 مالع

 ةقرغم بلط ني رسفو هيف اًمَع هب نابأو كَرظَس ام لَع تفَقَوَو :ل َلاَق ي

 .مُهاَرْفَو مهنادْلبَو ْمُهاَتكَو ملعلا لهأ ءامس
-- 

.
 



 تتسسمتيإ يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا م ٣٩٤

 ال هب يتم ةقث ]َةَقيِنَعْلا ناَعَملأَو كةقيِمَصلا داقلألا هذه ثْبَتكَو :لاق نأ ىل

 ؛بئكلا يف اَقَرَقَتُم هئذَجَو ام كلد نم تْعَمَجَو ءاممَرْتْسَيَو اَهَمْئَكَي نأو ءاهرهظُي
- 

4 
- 

 لولا يلوأ نع ةئمل الو باتك ىف اوج هلع فيأ مكو هات هل ذجأ مل نأل

_ ه
 

٦١٧
٣ 

- 

 ` .بابللا

 يهو عوُبظمْلا بيتكلا يف اَدَم ن هللا دْبَع لإ روكذملا ةريسلا تبث ذَقَو
 ح ٥ -_

 اده ي ٥٥(: ص) امير لبق ام يف ءاَج دقف هياَدَم يب هللا دبَع ب دمحن هيِنال
 يضرلا ةَقملا لحالحلا غرولا تكلا لماعلا ملاعلا مْيَملا هلأو هعمج امم عومجلا

 ءاملعلا هقّرَعُي نأ ناوخإلا شغت هيلع هبلط ام دغب هيادَم ينب هللا دْبَع ن دمحم
 ضغت ِتؤَمَو نادبألا ملع نم كلد رع ائيَمَو ؛مُهَتادْلَو مُهءاَمسَأو نيمدقتملا
 ةللا قَص وتلا ءاسن نم ِتاَيَقطضُمْلا ِتوَمَو اييئألا توَمَو مهدلؤَمَو ِءاَمَلُعلا

 ح

 نأ داَدَم ن هللا دبَع نب دمحم جيملا نم بلط يذلا لاقلا ميد ّلَعَلَو
 . ۔؟ 7 . ۔ ؟ ۔؟, و١؛۔؟ ٥ }۔۔ےس؛۔ <۔ ۔ 1١ 2- ۔ ء ۔ ١۔1 ٥ ۔ م و ٥ ى
 برغَمل ١ دالب ف بقهذَمل اُاَملع ُهَبَعُك ام ىلع ١ دف همي ال او ءاملعل ١ نع بتكي

 ۔7؟ ٨١ و ۔ے۔ . ¡ ء ٤. يإو ے و ۔ ٤ ى ۔ذگ. ۔ 2 ه ء,۔؟1 ! ۔ ¡۔۔ ه
 ءاملعل مج اَرَتَو كذ اضي ا اه نوكي ن ١ بحلاف ،كلاته ْمهئاَملعل مج ارت نم

 .َناَمَع

 .رْيَحَو ملع ني اوُمَدَق ام لع اربَح عيمجلا ةللا ىرَجَ

 هذه لع "نوفلخ ننا ةيوجأ" باتكي هقيقحت يف ياتلا ورُمَع روتكلا قلطأو
 و م

 .'مهناَدلْيَو ْمهِتْوَمَو ءاَمَلُعْلا بست ةقِص" َناَوْنُع ةريسلا

  



 ُهَمَدَقُمْلا ُ

 خيراتلا ليصأتلا

 ابا ن هللا ُدْبَع مامإلا
 دنر نب زباَج ماملا
 ةميرك يبأ نب ملسم ةَدْيَبُع وبأ مامإلا

 :ياتلا نم ةَماَعْلا ُسِلْجَع ١-

 ةسارد نودير نيذلا نويداعلا ةبلصلا هامغَيَوُهَو :ةبلعلا سيلْع -؟
 :خياشملا شيج ٣-

 ٠ . و۔

 ألا ةلمع

 :برغملا لإ ملعلا ةَلَمح :الوأ

 يراقلا من نب نمشَرلادْبَع ١-
 :ئيماَدغلارارد نب ليِعاَمسِإ -؟

 ًيواَرْفتلا لبقلا وؤاَد وبأ ٢-
 :قاَرذَسلا مصاع ٤-

 :ٌيرِفاَعَملا باتلا وبأ -ه

 :خفوانجلاريطغم ن ديمحلادبع ٦

 :َناَمُع ل ملعلا ةلمح :اينات

 يوكزإلا جاسلا رياَج يبآ نب ىتوم ١-
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2٣ 
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2٥ 
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2٨ 

  



 تصممممإ يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا ) ٣٩٦
 ّيوزتلا ياملا وفاتلا رذنملا نبريِشج -

 ّيدنِكلا قَعُمْلا نب دمح ٣-

 اتزلارتتلاينرميم -1
 يرفلا يرزحملا ليجلا نب بوبحم -ه
 ةَيِساَيَسلا ِتاتاَيِكْلا ءاتب

 :نَمَيلا هلو د :الوا
 :ةَعْبَبْلا ١-

 :َتَْمَرضَح يف محلاّرَقَم ىلع ءاليتسالا -؛
 :َءاَعئَص لإ هجوتلا ٣-

 ٤ امنع ف لتتل .,

 :ةرمح . ر ٦-
 ةتيدَمْلا لإ ُهُجَوَتلا ٧-

 ةل هذلا يلوم ةت در دم يفو ٨-

 :َكِلَد دعب ة ةّيِضاَلا مارم ثقَحالت ٩-

 " ُدِئاَقْلا ةجَوَت ١٠-

 :َناَمُع ةَلَوَد :اينات

 ١٣ َةتَس اماَمِإ دوُعْسَم نب ىدنلا َنوُتناَمْعلازاتخا-١
 :برغملا دالب ةلود :املا

 يدقعلا زيعأَتلا

 ةلمحلا

2٨ 
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 ؟ :ىاَقَتُغال اُرمِسْفَتلاَ

 ٣ لناب ناميإلا

 00. ةيؤرل ا ةلاحتسا

 ..0٧ ةكئالملاب ناميإلا

 ٨ بثكلاي ناميل
 " ِنآزُمْلا لَخ

 ". لتلاو ءاتينلاي ناميل
 ...٦٣ رخآلا مويلاب ناميلا

 .. :تومل

 ....٦٣ :ُهُميِعَتَو رقلا باَذَع

 .....٦٤ :ثعبلا

 .....٦٤ :ُباَسلا

 .......٦١٥ :نازيملا

 ......٦٥ : ظاَرَضلا

 ........٦٦ :ُهَعاَقَملا

 .......٦٦ :راَتلاو هنجلا

 ..... رَدَقْلاَو ءاَضَقْلاي ناميإلا

 7 ءاوتسالا

 ...... ليوأت لإ جماتخت تامأ

 :هجولا -
 .........\٧

 | نْنَعْل : . .....\٧

  

  

  

  



 :بنجلا -
 :رُكَمْلا -

 :قاسلا

 :ءاربلاو ةيالولا

 ىرخأ ُةيِدَقَع اياَضَ

 :مالسإلاو ناميإلا -
 :ناميإلا دايز -

 ةيلا و
 رفكلا ماسقأ

 ىص اَعَمْلا
_- 

- 

 ةبوتلا

 يهقفلا ءانبل

 هقفلا لوصأ :لوألا عستلا

 : ن آمل | ١-

 و 2 ر

 :ةنسلا -؟

 ٣- | غامجم ل : .....

 تت يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا ]
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 _ تايوتحملا
٩٩ 

 ؟١٠

 ٦- :ُباَحضتشالا ١٠٣

 ١٧- :ُةَلَسْرُمْلا ِلاَصَمْلا ١٠٣

 ٨ :ُاَرقتْسالا .. ٤

 ١٠٦ :ذع اوق ا :اينات

 ١ :باطخلا ٌموُهْفَم ٦

 ١٠٨ :يتلاو رمالا ؟

 ٣ و َ < ه أ و  آ ( . ه ] ا . ٠٩

 2 ؛يأ ؛۔ ,؟
 آ :

 ١٥ خسنل : . ١٣

 ١٥ :ةَيِعْرَشلا ماكحلا :املا

 :مكحلا ١

 ١٨ :حاحلا -؛

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 :هقفلا دعاوق :اغبا
 ماعلا هقفلا يناتلا مسقلا

 ْتاَماَجَتلاَو تاراَهَتلا

 :ُتاراَهَتلا :الو

 :ُتاَساَجَتلا :ازا

 .شسَجَتلاَوُه ثبخلاو

 :يه عضاوم ةئالت نم ٍةَساَجتلا ةلاز بجاوو

 :اهنم عاونأ ةَساَجَتلاو

 :ةباتجلا نمم لْسْغْلا :املا

 :ِتّتَمْلا لسع :اعبار
_
 

«` 

 ٥: ايمل ١ م اكح

 مُمَيتلاَو وضلا

 تسإ يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا |
 - رز

 ١٩

١٩ 

١١ 

١٣٣ 

١٣ 

١٣ 

١٣ 

١٤ 

٧٥ 

٧٦ 

١٦ 

١٨ 

  

  

  

  

  



 ٨ :ُوُضْولا :الوأ

 ٩ :ُمُمَيَتلا :اينات

 :ةالصلا ٩

 ٩ :يهو ثثاَبوتُكَمْلا تاَوَلَصلا :الوأ

 آ

 1٣٠ :اهيف ةالصلا نع نملا ُتاَقوَكلا :از

١" 2 ١٣١ :ُةَماَقْلاَو ُناَدَكْلا :
 

- 

 ١٣١ :ةالصلا ظورش رش :بار

 ٣١؟ :ةالصلا ناكأ :اًمسماَح

 ١٣٣ :ةالصلا نَتُس :اًسداَس

 ٣١؛ :ةالصلا تاَبَحَتُسُم :اًعِباَس

 ٣٥ :ةالصلا ُصِقاَوَت :امنا

 ..١٣٧ .ةعامجلا اَلَص

 ١٣٧ :ةعسلا ءاَلَص

 ١٣٨ :رفسلا ه الص

  

  

  

  

  

  

  



 , يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا ! = ٠٢ ٤ سسم

 ٣٩ :نيديجلا ءاَلَص

 ١٤٠ :ضيرمل ااَلَص

 . :ةراتجلااَلَص

 ٧٤١ :ةَتوُئُسَمْلا تاَوَلَصلا

 ٤٤\ ةاكلا

 ٧٤٨ رظفلا اكز

 1٤٩ ُمْوَصلا

 ٤٩ ضوفملا مْوَصلا :لوألا

 ٥٠ ُبَحَتْسُسْلا مْوَصلا :يناتلا

 ٥ ُمَرَحُمْلا ْمْوَصلا :ثلاتلا

 7 :وُكَملاموَصلا :عالا

 \٥؟ فاكيغالا

 ٥٤ مح ١

 ١٩ جحلاو َرْمُعْلا كارتشا

  

  

  



 تايوتحملا

` 
. 
7
 

 ٦

ا
 

. 0 
ح
ا
 

.٦
١
 2 

 ىج"
.
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ح
٤, 

 
_
 

 :تاراكلا :اين

 :ودشلا :الات

 ٌةَيِكذَتلا

 بارشلاو ُماَعَلا

 :ُماَعَلا :الوأ

 :ُباَرََشلا :ايا

 ححاكَتلا

 :جاورلا :الا
 :قاسلا :امنا

 .ُدَدِعْلا

 ويلا
 عويبلا ثاَيْنَم
 .. اَبرلا
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١٦١ 

 ؟١٦
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٦٦ 

١٦٧ 

١٦٩ 

٧٠ 

١٧١ 
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٤.٠٤ 

 ٌةَيَراَصُمْلا

 ثتاراَجِلا
 2٥ 2 ( ا و

 نف
 و

 ةنامالا

 :(ْشْئاَرَقلا) ماهسلا
 :ثحلا

 ّىِماَيَسلا هقفلا :ُثِلاَقلا مسقلا

 :(ةلوةلا) رملا ةيالو :الأ
 :ماملا بَقَل -

 (ليِكوَتلا) ةلاكولا

 د : ٦٦١:
 [ يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا {

 ؟١٧

 ؟٧٧

١٧٣ 

٧٥ 

١٧٥ 

١٧٥ 

١٧٦ 

٧٦ 

\٧٧ 

٧٧ 

١٧٨ 

١٧٩ 

١٨١ 

١٨٣ 

١٨٤ 

١٨٥ 

١٨٧ 

١٨٧ 

١٨٨ 

  

  

  

  



 :ر اَيتْخال او ةَعيَتل ١- ١

 :ميلستلاو ىضرلا -؛
 :مامإلا ةقص -

 :ةموكحلا ءاضغأ 7

 .ماكخلا لْزَع -

 :ُماَصَقْلا :اينات

 :يِضاَقْلا نييعت -

 :يضاقلا ةقىِص-

 :مكحلا سلجت يف يِاَقْلا بادآ -

 :مكحلا ىقيثؤت -

 :حلصلا -

 :ءاَضَقْلِل ةَماَعلا ظوظلا -

 :ءاَصَقْلا نم ريذحتلا

 :يِضاَقْلا ةَلاَقَتْسا -

 :دْفَعْلاَو لخلا لهأ :اميا -
 :ىروشلا -

٠
 

 رتح رع ىس ےس مس ےح ےح ےس ےح ےحإ
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 :عاقلا ةَماَمِإ-٣

 :روهظلا ةم 7 ٤-

 ركنملا نع غَتلاَو يفوغَمْلايزم

4: 

 . هناملعو بهذملا ةمأ نم

 اَمْعْلا عيالهلا ناوُكَد ن ُملاَس

 ولاتييلا نرق
 حص

 يما بێاگ نب اتلا

 ردلا بسلا ن ماض
 ْناَهَدلا عِلاَص

 ۔ا٨

 جرعألا ناَيَح
 يزراوخلا ديزيوب ا

 ٥ دعل نب ٥ ء 7 آ 7

 د 7 س ن " :لخلا

 نيياقلامخني ن نرلا نع
 ١ ر غييَرل ٥ نب ّ

 يديه دارقلا اپييَح

 . و
 يرصبلا يزلا دبع دع َ نب ٠ هلل دنع ٥ِ

 سإ يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا ]

 ٥.

 ٥.

 ٦.

 ٧.

 ٨

: 

0 

 0٩:

٠ 

22٦ 

 ٧؟ك

 ٨؟ك

 .٣ك

 ؟٣
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2٣٦ 

٣٧ 

  

  



 تايوتحملا

 جّروُمْلا وأ
 ناتمارخلا رونت ن متاح
 يرضيلا دابَع نب ٭ن هللا ُدْبَع

 رباج يب نب :: ىتش

 رذنملا نزي
 يتسلا باقلا ُدْبَع
 َناَلْيَع ن ام

 باولا دبَع نب حلفأ
 ع نب ىتوم
 ه تسلا حلفأ ن 7

 وبع ن دمحم
 يراَوَْلا مكح نب دوه

 ئيِكاَسَتْلا جف نب ُسورُمَع

 يوكزألارقغَج نب دح
 ٌىِصورخلا ںييمح نب ثْلَصلا

 يرملا يراوحلا نب دمح
 ليحرلا ء هللا دبَع نب ديس

 دكلا ب ديعسوب

 ةكَرَب نا :

 فقاتلز ن +ن الغي

 ؤاطسرفلا ركت 2ِ نب ه ه ُدَتَح
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 تيي( يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا )يسم [ ٤٠٨ )سس

 خلا ينق ن ميال
 ٧٨: .تل ملسم نب ةَمَلَس

 دئكلا َميِهاَرْبِإ ن + دحم

 نكلا هللا دْبَع نب دَمْحَأ

٧٥ 

٠ 6
 

& 
. 

5
 ٧٩ 

٨٠ 
 !م
` 

3 

 و ه 2 و و
 نالجرلا َمي ميهاربإ نب فسوي

 ؟
 رظنلا نب دا" َن < ۔٥؟ اَبثأُس نب و ٥ وخا

 ؟؟

 ٨٧ ل اغ
٤ 

 ئنيجزةلا ديعس ديس نب دمخ رم و ه ول ٥ يحأ
 ٨٩

 9 كاطيجلا ىتوم نب ليعامس
 ٢ خاملا مَع نب زماَع
 ُخامقلا ديعس 7 نب دمحأ

 ٩٣

 ! يرنمل ناتس ند
 يِصقملا ديعس ۔ و ٥ ز يج

 ٩٧

 ٩٩ درعَيلا دش رم و نب ذ رص

 ه ۔ و ه و ے۔ و

 ٣٠١ ناديبع نب ةعمج .ء

 ٢ ةَيماَيَلا دشار تنب ةَِاَع
 ٣ يحبصلا ريشب نب ديمس
 ٣٠٦ ٌىِصورخلا ںييمم نب د ذِعاَج
 ٣٠٨ غريلخلا َناَقلَح "املع نب ديس

 ٣ .. دنع
 ةلت ملاسلا دْيَح ن هللا دْبَع

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 ةَّيِضابإلا رداَصَمْلا نم م جِاَمَت

 :يساقو ميركلا نآرقلا
 :ُميِظَعْلا نآرقلا

 ريسفتلا ِرداَصَم نيم جؤاَمَت

 :ريزلا هللا باتك ريسفت

 داَعَمْلاراَد لإ دازلا ناَيميِه

 ريسفتلا

 اهُحورشَو ةتسلا رِداَصَم

 :ييح ينب عيبرلا دَتسُ

 ةنو َرَدُمْلا

 بيت ١ ٌةَيِشاَح

 جيحَصلا عماجلا حز ح ٠

 ةَديِقَعْل ١ راضم نم .
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 تيسسسس[ يضابإلا بهذملا ىلإ لخسلا ] [ ٤١٠ )سسم
 و

 . :ناعملو ليلدلا

 ٢٣٨ رونلا باتك

 ٣٣٩ زيلا ِْلاَعَم

 23 لوقعلا راون

 ٣٤٥ هقفلا لوصأ رداصم نم

 ٣٤٦ ةكرب نبال عماجلا

 ٣٤٨ فاصنإلاو لذعلا

 7 باصنلا لذعلا رصتخم حز
 ٣٥١ سيملا ةعلط

 ٣0 ةَيهفْفْلا رداصملا نم

 ٣٣ :ُهَنَوَدُمْلا

 . رن نالا
 ٥٧ :ةكرب نبا غيماَج

 2 ؛ئاتي رت دبع يبأ اتاو

  

  

  

  



 اصلا رتح ت
 :ُءاَيضلا

 :عزلا ِناَيَب ُباَتِ

 :فَّتَصُمْلا باتك

 :ُمئاَعَدلا

 :ح الشإل اذِعاَوَق

 :ماظتلا رَهوَج

 :نيملسملا رقس غومْجت
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 : خي امَمْ ات اقبط

 :يجاملا رَيِس

 ا َدَم نب ا ةريس

 رسسصسإ يضابإلا بهذملا ىلإ لخدملا ]
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 يضضب يناتك ىزلا نض ةنوكبمالا يماعلا ىلا نامضنلا   
 ٨٦٢١ ٨..كاجرا

 تراشلا ارت ىك .انالعا اتاك
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 هيغقر كتتا رفع زا قك اقحال ةراقلا ىلي ةتسرختلا

 حبضزتل ١ ح هيق .رصنلا -_- 5 يلك ات ةلال ١ 5 كص .
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 نلو ك قو ظتقتلا ن
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 ةكالاتمو .-. اوج (عحججت نرم يسقت دالا

 عيزوتو رشن

 عيزؤتلاَو رشنلل رماضلا ةَبنَكَم
 ن ن 121يدترتلازمرلا2ب.ص-ناتمغةتظلَس بيشلا
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