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 ةاقاسملا ط ١. 1٨1.

 نافرعوركش

 ءةيعرشلامولعلا دهعميةسار دلا داوم لامكتسال ةلاسرلاهذه تمدق

 يذاتسأ اهنب اتكيفّيلع فرشأو "اهطورشو اهتيعورشم ؛ةاقاسملا "ب اهتبونعو

 ناميلس /روتكدلا يذاتسأ روكشم اهتشقانمماقو ںيداملا دمحأ يداملا /روتكدلا

 يناحنمو تاظحالم نم هابدنأ ام ىلعريدقتلارفاوو ركشلا ليمج ينم امهلذف دمح رمحأ

  

 مم ءاضيب دب لكىلعةبرادإلاو ةيسبر دتلا ةئيهلا ىلع ركشلاب ينأ يننأ امك

 نذلاةزعألا ةوخالل ليمجلا نافرعلاو لزجلا ركشلا ث لثأو

 . اهيفنوعلا دي ىل دم نم لكو ،اهتعجارمو ةلاسرلا هذه ةعابط يف ينوكراش

 ناكد قو .اهماكحأ لامكإو اهتعجارم ىلاعت هللا هظفح دلاولا يديس ينرمأ مث
 .وحنلا اذه ىلع ةلاسرلا هذه جورخ يفريبكلا رثألا ةديدسلا هحئاصنو ةميقلا هتاهيجوتل

 . ءاعدلا صلاخو ركشلا ليمج ىتم هلف

  



 اق ةاسملا |
  



  

 هم ب 5 _م د
 ہم ( 7 روم

 هلآ ىلعو ،هلسر متاخ ىلع مالسلاو ةالصلاو هدمح قح هلل دمحلا

 ؛؛؛دعب امأ نيدلا موي ىلإ هبرد ىلع راس نمو هبحصو

 يف متوافتو لاوحألا يف مهنيابت تضتقا هدابع يف هللا ةنس نإف

 عباطب ممتايح عبطنتل ‘تالماعملا يف هريغ ىلإ مهنم لك راقتفاو تاكلملا

 بسحب سنجلا اذه دارفأ نيب لماكتلا هلك كلذ لالخ نم متيلو ،عامتجالا

 .ةنطابلاو ةرهاظلا تابهلا نم مهنم دحاو لك يتوأ ام

 يلعتسي ماظن ىلإ رقتفي تالماعملا يف لخادتلا اذه نأ مولعملا نمو

 تءاج دقو ©ضعبل هضعب ملظ نم عمتجا نمؤيو «سفنلا عزاون ىلع
 لومشلا اهصئاصخ زربأ نم نإف ةجاحلا هذمب يفي امب ةلداعلا هللا ةعيرش

 يف دجيو الإ عئماظ نم امف فاصنإلاو لدعلا اهنساحم لمجأ نمو ،ةقدلاو

 .هراعس عئفطيو ،هتلغ يوري ام قافدلا اهنيعم

 ئ سنتيل ةمألا ةايح يف ةحلم ةرورض ةعيرشلا ملع ناك انه نمو

 ناسنإ لك -قبطت امدنع- معنيلو ،هيلع امو هل ام فرعي نأ دحأ لكل

___     



  
 ١ ةاقاسملا |

 اذه بلط ناك نأ ورغ الف اذه عمو ،هحلاصم ىلع ظافحلاو هقح نامضب

 .لجاست ال ةبقنمو ىماسي ال افرش ملعلا

 اقيرط كلس نم)) :لي ينلا لوق يف ايلوأ الوخد لخدي امم وهو

 .0_)»((ةنجلا قيرط هل هللا لهس املع هيف بلطي

 نأ -اهرثكأو همعن لجأ امو- ىلع هللا معن مظعأ نم هدعأ ام نإو

 يبسحو ةيعرشلا مولعلا دهعمب ملعلا اذه بالط دحأ نوكأ نأب يقفو

 مهاندأو ةعاضب يئالمز لقأ تنك نإو ؛هب زتعأ افرش و هب دتعأ ريخ كلذ

 ردقي ال ةمعن لضفلا لهأ ةطلاخمو ملعلا لهأ ةسلاحب سفن نإف ،ًاليصحت
 .هئاسلج ىلع بوسحمو هئاطلخب سيقم ءرملا ذإ ،اهردق

 هانشامءرمللااماذإ ءرلالابءرلا ساقي

 .ةافاصملاو ةبحملا ناونع ةسلاحلاو ةطلاخملا نإف

 - :لاق نم رد هللو

 مئافغم وأ مرغم نإ اومهميسق مهنم بير ال موقلا بحم نإف

 ىلع اهذيمالت بيردت ةكرابملا ةيملعلا ةسسؤملا هذه ايازم نم نإو

 تلعوضوملا تيش يف ةيساردلا لوصفلا يف ةبئادلا ريراقتلا لالخ نم ثحبلا

 )١) بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا ١ / ٢٣٠ مقرب )٠ ٢(.

٤ | 
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 ٍ ةاقاسملا | .

 موقي يذلا دوهجلا اذهل اجيوتت دعي يذلا جرختلا ثحب لالخ نمو ،ةيملعلا

 -:عوضومل جرختلا ثحب يف يرايتخا ناك دقو بلاطلا هب

 ةاقاسملا

 اهماكحأو اهطورشو اهتبع ورشم

  

 -: رايتخالا اذه ببسو

 دنع امي لماعتلا رثك ذإ عوضوملا اذه ىلإ ةساملا يامعلا عمتجا ةجاح ١.

 .سانلا

 نم ةرثعبم لئاسملا ركذت ام اريثكف ،بهذملا بتك يف هيف ثحبلا ةلق ٢.

 اهنع عرفتت ييلا دعاوقلل ليصأت نود نم و ،اهل زرف الو طورشلل نايب نود
 .بابلا اذه لئاسم

 .عوضوملا اذه راتخأ نأب ىل دلاولا يديس ةراشإ ٣.

 ضعب ىلع تاهيبنت نم دب ال ثحبل ١ مضخ ق ضوخل ١ لبق

 -:رومألا

 يف وأ ةرشابم لئاق ىلإ اهلحأ مل نإ ثحبلا اهنمضت نلا ةشقانملا نأ :لوألا
 ليلك نهذل تدرو تاروصت درح اممأل ،اهيلع دامتعالا نكمي الف ةيشاحلا

 ۔-:باب نم نوكت دقو ،اهميقسو اهحيحص نيب زيمي ال

[ ٥ | 
 ال



 ةاقاسملا

 ميقسلا مهفلا نم هتناو احيحص الوق بئاع نم مكو
  

 نإ ثيدحلا تدروأ لب هيف ةدراولا ثيداحألا عيمج ةحص ملعأ ال :ناثلا

 ءاملعلا دحأل امكح هيف تدجو نإف هب لدتسي دق هنأل وأ هب لدتسا

 .هتركذ حيحصتلا وأ فيعضتلاب

 امنإو ©تبهذملا ق احيرص ال وق اهيف دحأ ل لئاسملا نم ريثك :ثلاثلا

 .اهتحص نم دكأتلا يغبني اذلف ؟مهلئاسم ع ومجب نم كلذ تدفتسا

 ةشقانم يف اصوصخ ةاقاسملا نود ةعرازملا باب نم اريثك تلقن :عبارلا

 ءارك نع يهنلا)) :ثيدح ىلع تدروأ لا تاداريإلاك ،اهتيعورشم

 وأ اهعرزي وأ اهعرزي نأ ضرألا بر رمأ)) :ثيدحو ((ضراألا

 .((اهكسمي

  
  

  

 



 | ةاقاسملا

 تحبلا ةطخ

 بسح لاوقألا ةشقانمو بهاذملا فلتخم نم ءاهقفلا ءارأ ركذ

 بهاذملا ىلع زيكرتلاو امناظم نم تامولعملا ىلإ عوجرلاو ناكمإلا

 .ةلبانحلاو ةيعفاشلاو ةيكلاملاو ةيفنحلاو ةيضابإلا :ةسمخلا

 : لوصف ةعبرأ لإ ثحبلا تمسق دقو

 -:ثحابم ةثالث ىلع لمتشيو ،ةاقاسملا فيرعت :لوألا لصفلا

 -:بلاطم ةثالث هيفو ،ةاقاسملا فيرعت :لوألا ثحبملا

 .ةغل اهفيرعت :لوألا بلطملا

 .احالطصا اهفيرعت :يياثلا بلطملا

 .ةيمستلا ببس :ثلاثلا بلطملا

 .ةاقاسملا ناكرأ :ناثلا ثحبملا

 .امل ةمباشملا دوقعلاو ةاقاسملا نيب قرفلا :ثلاثلا ثحبملا

 .ةعرازملاو ةاقاسملا نيب قرفلا :لوألا بلطملا

 .ةراجإلاو ةاقاسملا نيب قرفلا :اثلا بلطملا

 :ثحابم ةنالث ىلع يوتحيو ةاقاسملا ةيعورشم :اثلا لصفلا

 .نيعناملا ةلدأ :لوألا ثحبملا

 .نيزيجلا ةلدأ :نياثلا ثحبملا

 .ةيعورشملا ةمكح :ثلاثلا ثحبملا

٧ | 
   ذال



 [ ةاقاسملا ]
 -:ثحابم ةتس ىلع لمتشيو ةاقاسملا طورش :ثلاثلا لصفلا

 .نيدقاعلا طورش :لوألا ثحبملا

 .رجشلا وهو لمعلا دروم طورش :ياثلا ثحبملا

 .رمثلا طورش :ثلاثلا ثحبملا

 .لمعلا طورش :عبارلا ثحبملا

 .ةغيصلا طورش :سماخلا ثحبلل

 .ةدملا طورش :سداسلا ثحبلل

 .ثحابم ةرشع ىلع لمتشيو ،ةاقاسملا ماكحأ :عبارلا لصفلا

 -:بلاطم ةثالث هيفو ؛موزللا :لوألا ثحبلل

 .موزللا تقو :لوألا بلطملا

 .ةاقاسملل لماعلا خسف مكح :اثلا بلطملا

 .لمعلا يف لماعلا ريصقت رثأ :ثلاثلا بلطملا

 .ةدسافلاو ةحيحصلا ةاقاسملا ماكحأ :اثلا ثحبملا

 .اهيف ةربتعملا تارايخلاو طورشلا :ثلاثلا ثحبملا

 -:بلاطم ةئالث هيفو :عبارلا ثحبملا

 لوصحلا لمأ عاطقنا عم ةاقاسملا مكح :لوألا بلطملا

 .ةرمثلا ىلع

 .ةاقاسملا دقعب لوغشملا طئاحلا عيب مكح :اثلا بلطملا

 .هكيرشل كيرشلا ةاقاسم مكح :ثلاثلا بلطملا

٨ _ 
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 ةاقاسملا )
 .ضايبلا هللختي يذلا طئاحلا ةاقاسم مكح :سماخلا ثحبلا

 -:نابلطم هيفو ؛ةاقاسملا ةيام :سداسلا ثحيبلملا

 .ةربتعملا ةدملا :لوألا بلطملا

 .ءاهتنالا ببس :اثلا بلطملا

 -:بلاطم ةتس هيفو ةاقاسملا رامث ةاكز :عباسلا ثحبملا

 .ةرمثلا قاقحتسا تقو :لوألا بلطملا

 .نيكيرشلا ىلع ةاكزلا بوجو :اثلا بلطملا

 .رخآلاب امهدحأ بيصن مامتتسا :ثلاثلا بلطملا

 .رخآلا ىلع ةاكزلا امهدحأ طارتشا :عبارلا بلطملا

 .اهجارخإ تقو :سماخلا بلطملا

 .هيلع بحت مل نم عم ةكرشلا ةاكز :سداسلا بلطملا

 .ةاقاسملا جارخ :نماثلا ثحبملا

 .اهيف صرخلا :عساتلا ثحبملا

 :بلاطم ةثالث هيفو ةيئاضقلا لئاسملا :رشاعلا ثحبملا

 .اهيف نييفرطلا فالتخا :لوألا بلطملا

 .لماعلا دي ةفص :يياثلا بلطملا

 .ةقحتسم راجشألا روهظ رثأ :ثلاثلا بلطملا

  

 .ةمتاخلا

  



 ةاقاسملا |

 لوألا لصتلا

 ةاقاسملا كبرعت

 ۔-:ثحابم ةثالث ىلع لمتشيو

 .ةاقاسملا فيرعت :لوألا ثحبملا

 .ةغل اهفيرعت :لوألا بلطملا
 .احالطصا اهفيرعت :ناثلا بلطملا
 .ةيمستل ةلا ببس :ثلاثلا بلطلا

 .ةاقاسملا ناكرأ :اثلا ثحبلل

 .اه ةمباشملا دوقعلاو ةاقاسملا نيب قرفلا :ثلاثلا ثحبملا

 .ةعرازملاو ةاقاسملا نيب قرفلا :لوألا بلطملا

 .ةراجإلاو ةاقاسملا نيب قرفلا :اثلا بلطملا

  

  



 ةاقاسملا (

 لوألا ثحبملا

 ةاقاسملا فيرعت

  

 -:ةغل اهفيرعت :لوألا بلطملا

 وأ ،ءاملا ىلع هلد :هاقسأو ةفشلاب هاقس و ؛هاقسأو هاقسو ؛هيقسي هاقس

 هتيقس ردصم يقسلاو ءام هل لعج :امهيلك وأ هضرأ وأ هتيشام ىقس

 ءاقسلاو ؟كضرأ يقس مك :لاقي ءاملا نم ببصتلا يقسلاو ،ًايقس هيقسأ

 ،قاسأ :ريثكلاو ڵتايقسأو ةيقسأ :ليلقلا عمجو ءاملاو نبلل نوكي

 هللا هاقسو ،هللا كاقس :هل تلق :هتيقسو ،يقسلا بلط :ءاقستسالاو

 نيب تبن هنأل هيلإ ةفاضإ لخنلا بصعك يأ :يقسلاو ،هلزنأ :ثيغلا

 موقيل مورك وأ ليخن يف الجر لجر لمعتسي نأ :ةاقاسملاو ،هينارهظ
 .مولعم مهس هل نوكي نأ ىلع اهحالصإب

 .ةلماعم امنومسي قارعلا لهأو :يرهزألا لاق

 مهأ هنأل رجشلا يقسي لماعلا نأل :اهتيمست ليلعت يف يوونلا لاق

 .٠)زاجحلا يف اميس ال مهرومأ

 ٢٣٧٩/٦© نييالملل ملعلا راد يرهوجلا دامح نب ليعامسإ ،ةيبرعلا حاحصو ةغللا جات حاحصلا :رظني )

 نييالملل ملعلا راد ،يكبلعب رينم يزمر .د قيقحت ديرد نب نسحلا نبا دمحم ركب وبأ ةغللا ةرهمج

 نيدلا دحب طيحملا سوماقلا 0١ ٧٠ص نانبل ةبتكم ،يمويقلا دمح نب دمحأ ،رينملا حابصملا ٣/٢ ٨٥٤٨٥.

 ،يرشخمزلا دومحم هللاراج ةغالبلا ساسأ {ةلاسرلا ةسسؤم ،١٧٦١ص يدابآ زوريفلا بوقعي نب دمح

 جات ٢٣٩٠/١٤، ،موركم نب دمحم روظنم نبا برعلا ناسل \٥١٢ص ةفرعملا راد .دومح ذاتسألا قيقحت

١ ١ 1 
  



 -:ًاعرش اهفيرعت :ناثلا بلطملا

 اهمدخي نمل هرجش لجرلا عفدي نأ) :ةيضابإلا نم بطقلا اهفرع

 .دييقتلل ال بلاغلا ىلع ايرج لجرلا ركذو امهنيب اهتلغ نوكتو

 :هلوقب مهنم يبايسلا دومح نب ملاس خيشلا اهفرعو

 امنغم هل لام نم كلس ام عفدي نأب ةاقاسملا نإ

 "رمهفا هل ةلغ ءزجب يتس نمو ثرح نم موقي هب نل

 ريغ وهف ‘ترح نم هلوقب ةعرازملا لمشي هنأل قيقد ريغ فيرعت وهو

 .امهلمشي ام دارأ هلعل نكل عنام

 رئاس عم جراخلا صعبب لمعلا ىلع دقعلا نع ةرابع : ةيفنحلا دنعو

 نم ىلإ رجشلا عفد ةاقاسملا) :يناجرجلا ديسلا لاقؤ .‘")زاوجلا طئارش

 .“.)(هرمٹ نم ءزجب هحلصي

 ( عبات ) __

 ،ةيبرعلا ةغلل لوطم سوماق طيحملا طيع ط ت نودب ١٧٩/١٠-١٨٠\ يديبزلا ىضترم مامإلا سورعلا

 قلعو هققح ،يوونلا ىيحي نيدلا يحم هيبنتلا ظافلأ ريرحت ٤١٦، ص ىنانبل ةبتكم يناتسبلا سرطب ملعم
 .قشمد ملقلا راد ثرقدلا يفلا دبع هيلع

 ٦١٦/١٠. لينلا حرش )

 ١٦٦٢/٢٣. ةلصفملا دوقعلا ")

 (٣) عئانصلا عئادب ١٨٥/٦.

 .٦٦٢ص تافي رعتلا )٤ر

  



 ةاقاسملا |
  

 وأ هني رجش وأ هلخن طئاح وأ همرك لجرلا عفدي نأ : ةيكلاملا دنعو

 يقسلا نم هيلإ جاتحي امب مايقلا هيفكي نمل هرجش رمثم رئاس وأ هنوتيز

 مولعم زج ىلع وأ نيفصن امهنيبف امترمٹ نم هللا معطأ ام نأ ىلع لمعلاو

 .")ةرمثلا نم

 هدهعتيل بنع رجش ىلع وأ لخن ىلع هريغ لماعي نأ : ةيعفاشلا دنعو

 .“")مه ةرمثلا نأ ىلع ةيبرتلاو يقسلاب

 .")هرمث نم ءزج هحلاصم موقي نمل رجش عفد :ةلبانحلا دنعو

 يذلا رجشلا عيمجو مركلاو لخنلا يف ناك ام ةاقاسملا :ةيديزلا دنعو

 .'"ةرمثلا نم لماعلل لعجي مولعم ءزجب رمثي نأ هنأش نم

 .)هرمث نم ةصحب ةتباث لوصأ ىلع ةلماعم يه :ةيمامإلا دنعو

 وأ لخن نم ناك رجش يأ هراجشأ ءرملا عفدي نأ يه : ةيرهاظلا دنعو

 ىلع موقي امم ائيش شاحت ال ،كلذ ريغ وأ زوم وأ نيمساي وأ نيت وأ بنع

 امم تناك نإ اهيقسيو اهلبزيو اهرفحي نمل ةنس دعب ةنس معطيو كقاس

 ) (0١يكلاملا ةنيدملا لهأ هقف يف ناكلا ١٠٦/٢.

 ٣٩٣/٢. بلاطملا سأ ؤ"

 ١٢٨. ص بلاطلا ليلد ")

 ٣٥١/٣. ريضنلا ضورلا )

 ١٨٩/٤. قداصلا رفعج مامإلا هقفو ١©، ١ص ةاقاسملا باتك ،ىقثولا ةورعلا دنتسم ؤ)

 ا" ل



 ثرو يلاودلا ربزيو لخنلا ربؤيو ةيقاس وأ ةروعان وأ "'ةيناسب ىقسي

 وأ سسبيب امم ناك نإ سبيب وأ عمجيو متي تتح هظفحيو هثرح ىلإ جاتحا ام

 عابي ام ناك نإ هعيب لحي قح وأ ،هنهد جرخي امم ناك نإ هنهد جرخي

 وأ فصنك لوصألا هلمحت امم وأ رمثلا كلذ نم ىمسم مهس ىلع كلذك

 .‘”ءاوسب ءاوس ةعرازملا يف انلق امك لقأ وأ رثكأ وأ عبر وأ ثلث

 - :ةيمستلا ببس :ثلاثلا بلطملا

 ةةيفيقوت تسيل ةيمستلاف ،ێعملا اذهب "ةاقاسملا" ظفل ةنسلا يف دري

 فيقوتلا مدع ىلع صن دقو ،نوفنصملا اهيلع فراعت ةيحالطصا يه امنإو

 ةظفللا هذه اولعجت ىح ةاقاسم لمعلا اذه ىمتس نمو) :لاق ذإ مزح نبا

 نم دحأ نع الو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع هانملع ام ؟ةجح

 ظفل دري مل) :رفعج مامإلا هقف يثو 3‘ث١)ها (مهنع هللا يضر ةباحصلا
 .)ها (هريغو ةرهوجلا بحاص ةداهشب ةنسلاو باتكلا يف ةاقاسملا

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأر) :يقهيبلا دنع ءاج دق نكل

 خلإ ‘}»(... رطشلا ىلع لاومألا كلت ىلع ربيخ دوهي ىقاس ملسو

  

 ٠٤/١٤ ٤. برعلا ناسل .اهيلع ىقسي ييلا ةقانلا يهو ةحضانلا :ةيناسلا )
 ىمستو ٦٢ ٥/٢برعلا ناسل .امب ىقتسي ولد روعانلاو ىحرلا حانج :روعانلاو بالودلا ةروعانلا ٢)

 .روحنملاب نيينامعلا دنع
 ٢٢٩/٨. ىلحملا ا"

 ٢٣٢. ص قباسلا عجرملا ")

 ١٨٩/٤. قداصلا رفعح مامإلا هقف ؤ
 .(٢٦١١ا٧) ،٦ج ؛يقهيبلا هاور 3

  



 ةاقاسملا ]
 رثكأ نأ الإ ،ةيمستلا يف ارود ثيدحلا يف "ىقاس" ةملكل لعلف ،ثيدحلا

 مهأ يقسلا نأل ،ةنيدملا لهأ ةيمست ىلوألاو "لماع" ظفلب تءاج تاياورلا

 مهلامعأ قشأ ءاملا جارخإ ذإ ؛ةلحاقلا برعلا ةريزج يف اصوصخ اهلامعأ

 اهرثكأو اهتعفنم لصأو اهلمع مظعم هنأل يقسلا نم ةلعافم) :يياقرزلا لاق

 .٠)_ها (ةنوؤم

 افممأ :لوألا :تاليوأت ثالث ةاقاسملا ةيمستل نأ يدرواملا ركذو

  

 كلذب تيمس امنأ :يياثلاو ،©قاسب برشت ام ىلع ةلعافم اممأل كلذب تميس

 :ثلاثلاو ،هنم ةاقاسملا مسا اوقتشاف ايقس يمس رجشلاو لخنلا عضوم نأل

 اهما قتشاف يقسلا وه اهيف دوصقملا لمعلا بلاغ نأل كلذب تيمس امنأ

 ليلق وهو ،دحاولا نم نوكت لا ةلعافملا نم امإ ؛ةلعافم ظفلو ،‘"هنم

 ريبعتلا نم نوكيف ،امهنم وهو دقعلا ظحالي وأ ،هللا هافاعو رفاس :وحن

 لماعلا نم دحاو لك نأ يضتقت ةغيصلا هذهف الإو ،قلعتملا نع قلعتملاب
 قايعلا لهأ اهيمسيو "امهوحنو ةلتاقملاو ةبراضملاك هبحاصل يقسي كلاملاو

 اصوصخ ءاهقفلا نم ريثك اهيلع ىرجو -=لمعلا نم ةلعافم- "ةلماعم"
 .ةيرهاظلا نم "زح نبا هيلعو ثناساكلاك فانحألا

 ٢٤٦٢/٣. كلام أطوم ىلع اقرزلا حرش )

 ٠١/١٤ ٤٠٢٤. عومجلا )

 ٩٣/٦. ةريخذلا ا

 ١٨٥/٦. عئانصلا عئادب ؤ

  6ىلحملا ٢٢٩/٨.

  

  



  

 يفن ةيضابإلا دنع اهتيمست تجرد ظافلألا هذه نم بيرق ىلعو

 .7-" و لينلا حرشو ) :حاضيإل يف ركذف اضيأ ش لمع" ١0فنصللا يو "لاومألا لمع" "يويسبلا رصتو ) ةريصبل

 | لل دوس و "')يويسبلا رصتخمو "_»لومأملا ةياغو ("نيبلاطلا

 نايبو 0'" راثآلا رهاوجو "'"فنصملاو '"يويسبلا نسحلا يبأ عماجو

 .اهريغو "عرشلا

 ٢٢٠. ص ةريصبلا )

 ٢٩١. يويسبلا رصتخم )

 ٢٩/٢١. فنصملا ا

 ٢٤٧/١٩. راثآلا رهارج )

 ٢٢٤/٦. حاضيإلا
 .٥٨/١. لينلا حرش ))

 ١٢١/٢. سمشلا ةعلط 6"

 ١٨٠/١٢. نيبلاطلا جهنم

 ٧٧/٦. لومأملا ةياغ 6"

 ٢٩١. يريسبلا رصتحع )

 ١٦٢/٣. ةلصفملا دوقعلا )

 ٤٩/٤. يويسبلا نسحلا يبأ عماح ""

 ٥٠٦/٢١. فنصملا 6"

 ٢٤٤/١٩. راثآلا رهاوج )

 ٢٨٢/٤٠. عرشلا نايب "



 ةاقاسملا .

 ئاغلا ثحبلا

 ةاقاسملا ناكرأ

 .ةاقاسملا اهيلع موقت نلا "”ناكرألا ديدحت يف ءاملعلا تارابع تفلتخا

 :")ناكرأ ةسمخ ةيعفاشلا دنعف

  

 .ضرألا برو يقاسملا اممب دصقي ؛نادقاعلا ١-

 .رجشلا وهو ؛لمعلا قلعتم ٢-

 .يقسلا دعب ةحجانلا امب دوصقملا ؛رامثلل ٣-

 .هوحنو يقس نم ةاقاسملا لامعأ يهو ؛لمعلا ٤-

 .لوبقلاو باجيإلا يهو ؛ةغيصلا -ه

 ."ةيفنحلا نم نيعلا ىرج هيلعو

 .لمعلا ٢ .نادقاعلا ١

 ."ةغيصلا ٤ .لماعلل طرتشي ام ٣

 :يه ةعبرأ ةيكلاملا نم ساش نب مجن نب هللادبع دنعو

 :يملاسلا رونلا لاق هنودب ءيشلا متي الو ءيشلا ةيهام يف الخاد ناك ام :نكرلا ))

 ٢٣٠/٢. سمشلا ةعلط رظنا ..امدمت هئافتناب عيشلاف اموقت هب ءيشلا ام نكرلاف

 ٣١٧/٢. جاتحملا داز ٥٠/٥\ نيبلاطلا ةضور "

 "" ةيانبلا .٦١٤/١-٦١٥.

 .اهدعب امو ٩٥/٦ ةريخذلا ؤ)

٧ ١ | 
  



 اهم ر
 ك .رامثلا ٢- .دقعلا قلعتم ١-

 : .لمعلا ٣- .")ةاقاسملا دقعنت هب ام ٤ لمعل

 :يه ناكرألا نأ ةيمامإلا نم يكركلا ركذو

 .دقعلا ١-

 .راجشألا وهو دقعلا قلعتم - ٢

 .ةاقاسملا اهيف عقت لا ةرتفلا امم دوصقملا ؛ةدملا ٣-

 .لمعلا ۔-٤

 .“")رامثلا _-

 :امه ؛')ناساكلا ركذ امك ؛نانكر اهل ةيفنحلا دنعو

 7 .لوبقلا ٢- .باجيإلا ١-
 "٠. "ميجن نبا ركذ امك طابترالا ٣ :اهيلإ فاضي وأ

 رظن درجب هنأل ،نعملا ىلإ هنم برقأ ظفللا ىلإ وه ىرت امك فالخلاو

 اهربتعي مل رخآلا ضعبلاو ناكرأ اهربتعا مهضعبف 3امتاسبالم ضعب يق

 .اهنع ةاقاسملا كفنت ال ةمزال اهنكل

 .اهدعب امو ٨١٥/٢ ةنيمثلا رهاوخلا دقع ")

 ٣٤٣/٧. دصاقملا عماج ")

 ١٨٥/٦. عئانصلا عئادب ")

 ١٦٤/٨. قئارلا رحبلا 6

١٨ 
    



 ةاقاسملا (

 ثلاثلا ثحبلا

 اهل ةمباشملا دوقعلاو ةاقاسملا نيب قرفلا

  

 -:ةاقاسملاو ةعرازملا نيب قرفلا :لوألا بلطملا

 ةتباث لوصأ ىلع ةلماعم :ةاقاسملاف اةروصلا يف ةعرازملا ةاقاسملا فلاخت

 ىلع لمعلا يهف :ةعرازملا امأ ،اهلامعأ رئاسو امنوؤشب مايقلاو امب مامتهالاب

 .امهنيب لصاحلا نوكيو اهتعارزو ءاضيب ضرأ

 -:قورف ةدعب ةعرازملاو ةاقاسملا نيب فانحألا قرفو

 اهيلع ربجي ةمزلم اهاري نم لوق ىلعف ،اهموزل يف فلتخم ةاقاسملا نأ ١
 .")قافتإ رذبلا ءاقلإ لبق مزلت الف ةعرازملا فالخب نادقاعتملا

 كرجأ نودب لمعلا ةلصاوم يقاسملا ىلعف ةاقاسملا يف ةدملا تضقنا اذإ ٢

 دومحم ربج روتكدلا لاق ءارجأ كلذب قحتسيو لمعي هنإف ةعرازملا يف امأ
 رمتسي لب ،دقعلا خسفني ال ةاقاسملا يف دقعلا ةدم ءاضقنا) :تاليضفلا

 هراجئتسا زوجي ال رجشلا نأل رمثلا بحاص ىلع رجأ نودب نكلو لمعلا

 ‘هلمع يف لماعلا رمتسيف ةعرازملا امأ لماعلا ىلع هلك لمعلا نأل مهدنع

 .""اهيلع لمعلاو اهراجئتسا زوجي ضرألا نأل كلذ ىلع رجأ هلو

 ٧٥/٩ راثآلا بابل ف فالخلا رظنا .طقف فانحألا دنع قافتالا لعلو افالخ اهيف نأ رهاظلا ")
 ١٠. ./` ةريخذلاو

 ٤ ١. ص تاليضفلا ربج .د ةسراغملاو ةعرازملاو ةاقاسملا ")

 ا'٠ ل



" 
 ةعرازملا يفو ،هلثم ةرجأب لماعلا عجري ةاقاسملا يف لخنلا قحتسا اذإ ٣-

 رجشلا نم ءزجب تلثمت يأ .نيع تراص هترجأ نأل عرزلا ةميقب عجري

 مل اذإ عشب عجري الو عفانملا ةميقب عجر تقحتساو انيع تراص تيمو

 عجريف ةعرازملا دعب ضرألا تقحتسا ول ةعرازملا يف امأ ءارمث لخنلا جرخت

 لبق لمعلا دعب ضرألا تقحتسا ولو تباث عرزلا نم هتصح ةميقب لماعلا
 .عرازملل ءيش ال ةعرازملا

 تتقوب ملعلل اناسحتسا هكرت زوجيف ؛طرتشم ريغ ةاقاسملا ةدم نايب ٤

 نأل عرزلا فالخب ،ةنسلا يف جرخي رمث لوأ ىلع عقتو ،ةداع ةرمثلا كارد

 .)هيف ةشحافلا ةلاهجلا لخدتف هيلع ينبني ءاهتنالاو فلتخي هءادتبا

  

 -:ةراجإلاو ةاقاسملا نيب قرفلا :ناثلا بلطملا

 فلتخت نكل ءهباشتلا ضعب امهنيب نافلتخم نالصأ ةراجإلاو ةاقاسملا

 .امهماكحأ ضعب فلتخت امك ،امهروص

 ۔:امهيف فالتخالا روص نمو

 لمع ىلع ةراجإ تناك اذإ الإ مولعم تقو نم اهل دب ال ةراجإلا ١-

 اهل تيقوتلا طارتشا مدعب ءاملعلا ضعب لاق دقف ةاقاسملا امأ نيعم

 .")ربيخ ثيدح ىلع ادامتعا مهضعب و .اناسحتسا

 ١١) نيدباع نبا ةيشاح ٨١/٥!١\ رمنألا عمحبو ٤/٢ ٥٥٠ قئارلا رحبلاو ١٦٤/٨.

 قأيسو خلا. .اش ام كلذ ىلع مكرقن هيف ءاج دقف ربيخ لهال 35 ينلا ةلماعم ثيدح هب عأ
(٢ 

 .هللا ءاش نإ هلحم يف هجيرخت

٠ ٢ 
 ال



 ] ةاقاسملا | ٦١١ .

 ٢- ةاقاسملا امنيب ،امب لهجلا حصي الو نييعتلاب رجألا ةددحم ةراجإلا

 .نييعتلاب امنايب حصي الو ةيئزحلاب رامثلا ةددحم

 ةاقاسملا امأ ،لمعلاب ةقالع اهل ةراجإلا يف نوكت نأ مزلي ال ةرجألا ٣-

 .ةرشابملا ةيببسملاو ةيببسلا ةقالع لمعلاو ةرجألا نيبف

 كل ةظوفحم لمعلا ةرجأ ذإ ادبأ هلمع رجأ ريجألا رسخي ال ةراجإلا يف ٤-

 .اهيلع قفتملا ةدملا يف راجشألا رمثت مل اذإ هلمع رسخي دقف يقاسلملا امأ

 نوكت دقو ءانثأ نوكت دقو لمعلا لبق نوكت دق ةراجإلا يف ةرجألا -ه

 .لمعلا دعب الإ ةروصتم ريغ ةاقاسملا يف يه امنيب هدعب

 صاخشألا راجئتسا لمشيف عفانملا لكل لماش ماع ةراجإلا دروم ٦

 وأ ليخنلا وهو صاخ ةاقاسملا درومو اهريغو تويبك تاوذلا راجئتساو

 . رجشلا

 يف لصممعلا دروم امنيب لمع يأ لمشيف ةراجإلا يف ماع لمعلا دروم ٧
 . فورعملا لمعلاب صاخ ةاقاسملا



  
 ةاقاسملا

 يناتلا لصتلا

 ةاقاسملا ةبع ورتم

  

 ۔-:ثحابم ةئالث ىلع يوتحيو

 .نيعناملا ةلدأ :لوألا ثحبملا

 .نيزيجلا ةلدأ :يياثلا ثحبللا

 .ةيعورشملا ةمكح :ثلاثلا ثحبلل

    



 ةاقاسملا ةيعورشم

 عنملا ىلإ ")رفزو ةفينح وبأ بهذف ،ةاقاسملا مكح يق ءاملعلا فلتخا

 ةفلاخح نم أيس 11 رظن ةبسنلا هذه يفو &‘٨")ةيديزلا لإ بسنو ءاهنم

 &‘ثةيوداهلا هيلعو .")هنم ىضترملا نبا هيلعو هل مهئاملع ضعبو مهمامإ

 لب {انباحصأ نم ةديبع وبأ مامإلاو عيبرلا مامإلاو زيزعلادبع نبا هيلإ بهذو

 نسحلاو "هيحتلا اههركو نيمدقتملا ةماعح ©)مهتماع ىلإ بسن

 بنذو زاوجلاب اولاق نإو ءاملعلا ضعب تارابع هيلإ يموتو ،‘"ميهاربإو

 دوعسم نباو رامعو ةعبرألا ءافلخلا ىلإ بسنف ،زاوخلا ىلإ مظعألا روهمجلا

 كلامو ملاسو بيسملا نب ديعسو لبج نب ذاعمو صاقو يبأ نب دعسو

 رفعج هدلوو رقابلا يلع نب دمحم هيخأو يلع نب ديزو يعازوألاو يروثلاو
 دمحأو يعفاشلاو هللاب ديؤملاو يعادلا هللادبع يبأو قحلل رصانلاو قداصلا

 ٥٥٦/٥. غملا أ٦/٥٨١ عئانصلا عئادب )

 ٤٨١. ريرضلا روسفورملل دوقعلا يف هرثأو ررغلا )
 ٣١٣/٢. راهزألا ىلع ىضترملا حرشو ٦٩/٤© راخزلا رحبلا )

 .(ةعرازملا هرهاظ) ٤/٣ ٣٥ ريضنلا ضورلا ١٥٠/٣\ مالسلا لبس ؤ
 مامإلا راثآ رظناو ٢١٠/٢، اضيأ هل ىرغصلا ةنودملاو ١١٢/٢\ يناسارخلا مناغ يبأل ىربكلا ةنودملا 6

 ٥. ٢ص عيبرلا

 ٤٠٦٢/١٤. بنذهللا حرش عومجلا 3

  6ىلحلا ٢٢٩/٨.

   ل_٢؟ _



 ةاقاسملا |

 3" ثيللاو باهشو زيزعلادبع نب رمعو بوقعيو روث يبأو قاحسإ )) .. ١ ۔ . ع .
 .")ةيفنحلا دنع ىوتفلا هيلعو ةفينح يبأ ابحاص دمحمو فسوي وبأ هيلعو

  

 ييفملا ٢٠٩/٢١، راكذتسالا ٢٦٢٩/٨\ ىلحملا ١٢٤/٤، جاهولا جارسلا ٣٢٥٦٢/٢٣( ريضنلا ضورلا ")

 ١٦٧/١. فارشألا 6كلنك ريبكلا حرشلا ٦/٥..

 يبأب نظلاو) ٥٥/١٧: ننسلا ءالعإ يف لاق لب ٤٤٥٧ ص باتكلا حرش بابللا ٨٤/٤\ ةياقنلا حرش (٢)

 ةةعرازملاك اهنوكل اههرك امنإو ،يهنلا دشأ اهنع هني مل و ءاعروت اههرك امنإو ةاقاسملا لطي مل هنأ ةفينح

 الل يللا ةلماعم ثيدح نأ ىأرو ،ةراجإلا يف هيلع عمجملا لوصألل ةفلاخم امنألو إاهنع يهنلا درو دقو

 .(حلإ ..ةاقاسملا دقع يف صنب سيل رجشلا ىلع ربيخ لهأ

 ملو ةفينح وبأ اههرك سدقلا يواح يف تيأر م) :ةفينح يبأ لوق انيبم يريمشكلا رونأ دمحم خيشلا لاقو
 ،نالطبلاب لوقلا عم تاعيرفتلا هجو رهظو ردصلا جلثو لاقعلا نم تطشن ذثنيحو ،يهنلا دشأ اهنع هني

 كلذب وهو ٢٩٥/٢، يرابلا ضيف (ةيصعم نوكي الو الطاب نوكي دق ءيشلا نأ رم اميف كانهبن دق هنإف
 .نيرخآلا ةبسن فلاخ

 ىلاعت ةللاو "قح ريغب لاملل لكأ هنأل امازتلا ةيصعملا يف عوقولا لطابلا ذخألا نم مزلي هنأل فيعض وهو

 الو ليلد نم هل دب ال نالطبلاب مكحلا نإ مث ؛«هه :ريبر گ لطابلاب مكنيب مكلاومأ اولكات الوا :لوقي
 معرحتلل ناك اذإ يهنلا نأ بيحعلا نمو ،ميرحتلل ناك اذإ الإ نالطبلا ىلع لدي ال يهنلاو يهنلا الإ ليلد

 ءاملعلا ضعب هيلإ هبسن امك ةحصلا ىلع هدنع لدي لب .ةفينح يبأ دنع هنع يهنملا داسف ىلع لدي ال

 مالك نم حضاو وه امك ميرحتلل سيل يهنلاو فيكف - هلحم يف هيلإ عجري ليصفت كلذ يل هباحصإلو

 .يراخلا بحاص

 كنع انغلب ءيش :هل انلق :لاق بيسملا نب ديعس نع) :لاق دواد يبأ ثيدح نالطبلا ىلع لدي :اولاق نإف

 نأ) :عنفار هربخأف هاتأف جيدخ نب عفار نع هغلب تح ًاساب امم ىري ال رمع نبا ناك :لاق ،ةعرازملا يف

 سبيلر :اولاق ((ريهظ عرز نسحأ ام)) :لاقف ريهظ ضرأ يل أعرز ىارف إةثراح ينب ىتأ 5 هللا لوسر
 هيلع اودرو مكعرز اوذخف)) :لاق (نالف عرز هنكلو ؛ىلبر :اولاق ((؟ريهظ ضرأ سيلأر) :لاق (ريهظل
 وبأر) (ممهاردلاب هركا وأ كاخأ رقفأ :ديعس لاق .ةقفنلا هيلإ انددرو ،انعرز انذخاف :عفار لاق ((ةقفنلا

 رمف ،ًاضرأ عرز هنأ) جيدخ نب عفار يثدح :لاق ميعن يبأ نبا نع ثيدح كلذكو ٣٢٥٧( مقرب دواد

 رطشلا يل يلمعو يرذيب يعرز) :لاقف ((؟ضرألا نملو ؟عرزلا نمل)) :هلأسف اهيقسي وهو ال ينلا هب

 هنإف ٣٢٦٠( مقرب دواد وبأ) ((كنقفن ذخو اهلهأ ىلع ضرألا درف امتيبرأ)) :لاقف (رطشلا نالف ينبلو

٢٤ | 
  

  
 



 | ةاقاسملا |

 ."مهريغو “"هيويسبلاو ()دابع نباك ،انباحصأ رثكأ هيلعو

 ( عبات ) __

 ركذ دقف هدنس فعض ىلع ةوالع ةمرحلا يضتقي وهو "امتيبرأ" يناثلا ثيدحلا يف درو هنأب باج

 نب نسحلاو نايفس هنع ىور :يهنلا لاقو ،اثيدح هل دجأ مل :يلع نبا لاق ،رماع نبا هيف نأ يغايسلا

 لوألا ثيدحلاو ،هوفعض ظافحلا نم ةعامج نأ يقهيبلا ركذو ٣٥٨/٢٣( ريضنلا ضورلا) .ها لتعم حلاص

 وهو !مهدنع كلذب لماعتلا رثك هنأل ءاعبرألا ىلع ناك نأك طرش لالتخال كلذ نم مهعنم هنأ لمتحب

 ال هنأ رهاظلاف ،هريغل عرزلا نأ ركذ لب ضرألا كلت ذخأ هجو ياب نيبي مل هنأل ةراحإلا اضيأ لمتحي

 هنأب ليقل ‘بولطملا انل نيب بيسملا نب ديعس لوق :ليق ولو بولطملا ىلع هيف ةلالد الف اهيف هل بيصن

 .ةجحب سيلف يعبات مهف

 عطقنم الاسبتسا نولسبتسي مهئاملع لحاطف ضعب نأ الإ زاوخلا ىلع ةيفنحلا دنع ىوتفلا نأ عم :هيبنت

 قفو هب اومزتلا امب مهتمزلأو يأرلا يف نيفلاخم ممتربتعا اذلف مهمامإ بهذمل ةرصن ةمرحلا ليلد ةيوقتل ريظنلا
 .ةشقانملا يف مهدعاوق

 ٠/٢ ٢١. ىرغصلا ةنودملا أ٢/١١١ ىريكلا ةنودملا )

 ٢٤٤/١٩. راثآلا رهاوج رظناو ٤٩/٤‘ يويسبلا نسحلا يبأ عماج 0٢٩١ يويسبلا رصتخم )

 ضعب بهنم وهو ؛ةمماتملا لبقت طقف ةدساف اهربتعي لب ةمرحم اهربتعي ال داسفلاب لوقي نم ضعب ؤ

 مهنم اهعنم نم نأ رهاظلاو ٤٧/٢١\ فنصملا .مارح داسفو ضقانت داسف مهدنع داسفلا نأل ؛انباحصأ

 .يناثلا نود لوألا مسقلا نم اهربتعا

٢٥ 
   ا ل



 ةاقاسملا

 لوألا ثحبلا

    

 نيعناملا ةلدأ

 -:اهنم ةلدألا نم ةلمجب ةاقاسملا نم نوعناملا لدتسا

 .(ةرباخملا نع ىمن :لع ينلا نأ)) :رباج نع ملسم هاور ام :الوأ

 هللا نم برحب نذأيلف ةرباخملا عدي ل نم)) :ظفلب دواد وبأ هاور ام :ايناث

 .('(هلوسرو

 لل يبنللا هلعف يذلا لعفلا وهو (ةرباخملا) :هلوق حيرص ةلالدلا هجوو

 .هل خسن وهف هنع ىمن دقو ربيخ لهأ عم هباحصأو

 -:ةبوجأب كلذ نع بيحأو

 يهو ،مالسإلا لبق ةرباخملا فرعت تناك برعلا نإ) :ينارقلا لاق -أ

 ملعلا يه نلا ةربخلا نم ةذوخأم ،اهنم جرخي امب ضرألا ءارك مهدنع

 ،©ثورحملا نم جرخي ام ءزجب ثرحتل ضرألا ءاركل كلذ قتشاف...تايفخلاب

 اذهو “"(أريبخ ع رازملا يمس هنمو هنم ةقتشم ةرباخملاو ثرحلا ةربخلا :ليقو

 )٢٢٦٥(. مقرب دواد وبأو ،(حرشلا عم) ١٩٩/١٠ ملسم هاور )

 )٣٢٦٢(. مقرب دواد وبأ هاور ")

 ٩٤/٦. ةريخذلا ا

   ل ٢٢ _

  



 | ةاقاسملا | حد

 دنع حيحصلاو 5اهيلإ ثيدحلا يف يهنلا فرصف ةعرازملا نم مهعنم ىلع ءانب

 .هللا ءاش نإ قأيس امك زاوجلا انرثكأ

 .")اهنكامأ نم ءامسألا اهل قتشت ال تاضواعملا دوقع نأ -ب

 هب باجأ ام وهو ،هيزنتلاو داشرإلل ةهاركلا ىلع يهنلا لمح -ج

 ثيدحلا يف باوجلا اذه ىتأتي الو ،يتأيس امل فيعض وهو &‘")يغايسلا

 .مرحم نم الإ نوكت ال برحلا نأل يانلا

 قبسن ةرباخملا نع يهنلا يف ةدراولا ثيداحألا امأو) :يجونقلا لاق -د

 نم ةنيعم ةعطق دحاو لكل طرش اذإ ام ىلع ةلومحم اممأو كاهنع باوجلا

 ماللاور) :ةيميت نبا لاقو "ميقلا نبا باوج هنم بيرقو ”(ضرألا

 .كلذ الإ مهدنع ةرباخملا نكت مل و ،دهعلا فيرعتل

 ۔:هولاق ام ىلإ فاضيو

 ىلإ جاتحي ربيخ يف لي يبلا هلعف يذلا لعفلا نعم ةرباخملا لعج نأ -ه
 .ليلد الو ،ليلدب الإ لقن الو رخآ نعم ىلإ هانعم نم ظفللا لقن

 ٥٤٧/٢. (دحلا) دشر نبا ةمالعلل تامدقملا )
 .(ةعرازملا هرهاظ) ٣٥٩/٣\ ريضنلا ضورلا ؤ

 ۔٤/٤٢١ جاهولا جارسلا
 ٦٥/٦-٦٦١. دواد يبأ ننسل ميقلا نبا بيذمت 6

 ١١٦/٦٩. ةيميت نبا ىواتف ؤ

_ ٢٧ 



 ةاقاسملا |

 : لاق ©تباث نب دير نع دواد وبأ هاور ام لقنلا ليلد نأب :ليق نإف

 ذخأت نأ :لاق ؟ةرباخملا امو :تلق .ةرباخملا نع لي هللا لوسر ىمنر)

  

 .٠'(عبر وأ ثلث وأ فصنب ضرألا

 ال ضرألا ذخأ هيف نأل ،هولاق ام ىلع لدي ال ثيدحلا نأب :باجيف

 نوكي دق فصنب ضرألا ذخأ نأ ىلع رجشلل ذخأ ةاقاسملاو رجشلا ذخأ

 .ةديقملا تاياورلا يف درو امك ،تانايذاملا ىلع امي

 ىلع لوعي نأ نكميالو ءانه ةفرعم الو خيراتلا ةفرعم خسنلل طرتشي -و
 هلعف يذلا لعفلا امنأ يف اصن تسيل ذإ "ريخأتلا ىلع ةلالدلل ةرباخملا مسا
 .ربيخ يف أي يبلا

 ىلإ ترمتسا اهنأل ربيخ لهأل لي يبلا ةلماعم خسنت نأ نكميال -ز

 .خسن دق ثيدحب اولمعي نأ نكمي الو هباحصأ هدعب نم امب لمعو هتافو

 ةلالد خوسنملا ليلدلا ةوق يف نوكي نأ خسانلا ليلدلا يف طرتشي -ح

 ءةاقاسملا ثيدح رتاوتب ليق دقو ،هلثمب الإ رتاوتملا خسني ال يأ ؛ادنسو

 .ةلماعملا ثيدح فالخب المتحم هنوكل كلذ ىلع ىوقي ال عنملا ثيدحو

 رجبيحخ لهأ عم ل يبنلا ةلماعم ثيدحو ثيدحلا اذه نب عمجلا نكمي ۔ط

 .خسنلا وأ حيجرتلا نم ىلوأ عمجلا نأل خسنلا ىلإ أجلي الف

 )٣٢٦٥(. مقرب ٦٧/٦ دواد وبأ هاور )

_ ٢٨ 



 ةاقاسملا -

 بهذ دقو &لعف ةياكح هنأل نييلوصألا ضعب دنع اماع سيل ثيدحلا ۔ي

 اذهو ةياكحلا يف ال يكحملا يف ليلدلا امنأل ءاهمومع مدع ىلإ مهضعب

 .اثلا نود لوألا ثيدحلا يف غ وسي ضارتعالا

  

 ةداعلاب صيصختلا ىلع ءانب سانلا هداتعا ام ىلع ثيدحلا رصقي -ك

 ءارك سانلل نكي مل ذإ ،تانايذاملا ىلع ءاركلا رصعلا كلذ يف سانلا ةداعو

 نومزلي مممأ الإ .ةداعلاب ماعلا نوصصخي ال روهمجلا ناك نإو ،كلذ الإ

 .هب نومزتلي امب فانحألا

 نب سنأ نع ديز نب رباج نع ةديبع يبأ نع عيبرلا مامإلا هاور ام :اثلاث

 ."»(ضراألا ءارك نع يفف هنأ)) :لي يبلا نع كلام

 ءاركلا روص عيمج لمشي ضرألا ءارك نع يهنلا نأ ةلالدلا هجوو

 نم لوحفلا لدنحح ميرحتلا ىلع لدي مولعم وه امك يهنلاو ةاقاسملا اهنمو

 .ملسم دنع عفار ثيدح لالدتسالا هجو ق هنم بيرقو لوصألا ةمئأ

 هللا لوسر دهع ىلع ضرألا لقاحن انك) :لاق جيدخ نب عفار نع :اعبار

 نم لجر موي تاذ انءاجف ىمسملا ماعطلاو عبرلاو ثلثلاب اهيركنف الي
 هللا ةيعاوطو اعفان انل ناك رمأ نع الي هللا لوسر انامف :لاقف يتمومع

 عبرلاو ثلثلاب يركنف ضرألاب لقاحن نأ نع انام ،انل عفنأ هلوسرو

 ١٢٦/١. سمشلا ةعلط ٦٦/٢© ىفصتسملا يف اهتيححو لعفلا ةياكح رظنا 6

 .(حرشلا عم) ٠ ١ /٩ ١٩ ملسمو ٠٦٥. مقرب ٥٢٢ص عيبرلا مامإلا هاور ٦٢)

   _؟٠٠ ل



 [ ةاقاسملا ]

 اهءارك هركو ،اهعزري وأ اهعرزي نأ ضرألا بر رمأو ىمسملا ماعطلاو

 - :يلي امي بيحأو ,كلذ ىوس امو

 :مرشألا لاق دقف كانتمو ادنس برطضم وهف تباث ريغ عفار ثيدح نأ -

 نب عفار ثيدح نع لأسي -لبنح نب دمحأ مامإلا ێعي- هللادبع ابأ تعمس)

 اذه يف هنع يور عفار :لاقف ((ةعرازملا نع لي هللا لوسر ىفمنر) :جيدخ
 ؛(هدر يف لاطأ دقو ميقلا نباو اضيأ "يذمرتلا هفعضو "بورض

 دق لب ،نورخآو &نيربجلا زيزعلادبع نب هللادبع روتكدلاو رذنملا نباو
 جيدخ نب عفارل هللا رفغي) :لاق دقف تباث نب ديزك ةباحصلا ضعب هفعض

 :ةلي هللا لوسر لاقف ،التتقا دق نالجر هاتأ امنإ هنم ثيدحلاب ملعأ هللاو انأ

 الفر) :هلوق مفار عمسف ((عرازملا اوركت الف مكناش اذه ناك نإر)

 نبا هنسحو ،‘“}مزح نبا هفعض ثيدحلا اذه نكل ((عرازملا اوركت

 اخأ رامع نب دمحم نب ةديبع ابأ هيف نأ :يروفنراهسلا ركذو 3يزوجلا
 متح يبأ نبا لاقو .ةقث :نيعم نبا لاق .دحاو امه :ليقو دمحم نب ةملس

 حيحص :رخآ عضوم يف لاقو .ىمسي الو ؛ثيدحلا ركنم :هيبأ نع

 .(حرشلا عم) ٢٠٤/١٠ ملسم هاور ©
 )٢) غملا ٥٥/٥ه.

 ٤٢٣/١. يكبسلا يقتلا ىواتف )(

 ٥٨/٥. ميقلا نبا بيذهت )٤ر

 )٥) ؛ثلاثلا ءزجلا نم يناثلا مسقلا ؛ناودعلاو يغبلا بئاتكل فراجلا نافوطلا ص٥٨٩-٠ ٥٩.

 » ىلحملا ٨/ ٢٢٠.

 ١٨١/٤. ةيارلا بصن ؤ"

٦ 
   ال

  

 



 ةاقاسملا | .

 لاقو .ثيدحلا حيحص :رخآ عضوم يق لاقو .ىمسي الو ؛ثيدحلا ركنم

 يبأا حأ هارأ ةملس :ةمجرت يف يراخبلا لاق دقو .ةملس :رخآ عضوم يف

  

 هللادبع لاقو ،همسا برغي ال نميف ةديبع ابأ دمحم وبأ متاحلا ركذو .ةديبع

 نب يلع الإ هنع وري مل ةملس هوخأو {ةقث اذه ةديبع وبأ :لبنح نب دمحأ نب

 يف نابح نبا هركذ «ديلولا يبأ نب ديلولا هيفو ،... هلاح فرعي الو ؛ديز

 ."هتياور ةلق ىلع فلاخ امبر :لاقو تاقثلا

 نع ىور دقف ،ًاضيأ ءاركلا ثيدح فيعضت سابع نبا ىلإ بسنو

 تكرت ول نمحرلادبع ابأ اي :هل تلقف ::ورمع لاقف رباخي ناك هنأ سواط

 :ورمع يأ لاقف .ةرباخملا نع ىم % يبلا نأ نومعزي مممإف ةرباخملا هذه

 :لاق امإ اهنع هني مل لي يبلا نأ :سابع نبا نيعي كلذب مهملعأ ينربخأ

 .‘"(امولعم اجرخ اهيلع ذخاي نأ نم هل ريخ هاخأ مكدحأ حنمي))

 -:نيرمأب ةياورلا هذه ىلع ضرتعي دقو

 هلضف عم سواط :ليعامسإ يضاقلا لاق دقف مهولا ريثك سواط نأ ١-

 ةرثك نم بجعي ناك هنأ : بويأ نعو .... ةركنم ءايشأ يوري هحالصو

 .فرصتب ٥٤/١٥ دوهجلا لذب 6

 .هل ظفللاو ٢٠٧/١٠ ملسمو )٢٣٣٠( مقرب ٠ ٧٩/١ يراخبلا هاور 6

_ ٣١ ) 



 ام سواط ىلع نوركني ةكم ءاملع ناك :يناجزوخجلا لاقو «سواط أطخ

 .م اهكرتنف ثيدحلا لهأ ةعنص هذهو &ليواقألا ذاوش نم هب درفني

 كلذ هيلإ بسن امك اقلطم ضرألا ءارك عنمي نمم ناك سواط نأ ٢-

 رجح نباو مزح نباو يييعلاو يناكوشلاو يكبسلاو يوونلاو يملاسلا خيشلا
 عنملا ةبسن تتبث نإ هنأب كلذ نع باجيو "ديعلا قيقد نباو ربلادبع نباو

 روهمجلا بهذم وه امك هتياور يف ةجحلا لب هيأر يف ةجح الف سواط ىلإ

 ©ثيدحلا امب نوضراعي مهلعلف ةياورلا نود يأرلاب ةربعلا ةيفنحلا بهذمو

 ناك هنأ ىلع لدي ثيدحلا اذهف ،رظن اهيف سواط ىلإ عنملا ةبسن نأ ىلع

 عمجيو ،‘"»ميقلا نباو ينارحلا ةيميت نباو يطرقلا هنع كلذ ركذ دقو ،رباخي

 زيجيو ةضفلاو بهذلاب ضرألا ءارك نع ىهني ناك هنأب ضراعتلا اذه نيب

 نبا مهنع هلقن امك ،نيثدحملا ضعب هنع هاور ام وهو ،عبرلاو ثلثلاب اهعارك
(٤( 

 رجح ٠

 يذلا بارطضالا سيلو) :لاق دقف كلذ يف مهفلاخ يكبسلا يقتلا نكل

 ال تاياورلا ةرثكل نأل ،ثيدحلا اذه در بجوي امم هريغو يذمرتلا هركذ

 )١) هدنسمو هتناكم عيبرلا مامإلا ١٢٨\ داحلا فيسلا ١١٨.

 ٩/٦© راطوألا لين ٤٢٦/١، يكبسلا يقتلا ىواتف ١٠/ 0١٩٨ ملسم حرش ١٧٩/٣، دنسملا حرش 6"
 ماكحإ ٢٥٠١/٢١، راكذتسالا ٩٢/١٠\ حتفلا ٢١٣/٨\ ىلحلا ،س١/٤٦١! يراقلا ةدمع

 .٣/٢٢٣١ماكحألا

 (٣) نآرقلا ماكحأل عماجلا ٩/٢ ٦ ةيميت نبا ىواتف  0٩٠/٢٩ميقلا نبا بيذهت ٥٧/٦.

 ٨٠/١٠. يرابلا حتف )

_- ٣٢ ) 
  

  



 ةاقاسملا | -

 هاور ةرات هنوك يف بارطضالا امنإو ،عفار نم لصح ثيدحلا اذه نأ كشن

 كلذو ،هتمومع نم لجر نع ةراتو هيمع نع ةراتو همع نع ةراتو هلسرأو

 هلوق براقي امب لاقو يباحص عفارو عفار نع هتحص يف حدقي ال

 باوجلا اذهو) :ضارتعالا اشقانم لاقو يغايسلا هاوقو ،‘"»نيعلا ةمالعلا

 رباحج وهو هريغ هاور لب ©يهنلا ةياورب جيدحخ نب عفار درفني هنأ هيلع دري

 يكبسلا مالكو مهريغو يردخلا ديعس وبأو ةريره وبأو هللادبع نب

 .نتملا نود دنسلا يف بارطضالل عفد هيف يغايسلاو

  

 نيبو هنيب عمجلا نستي تتح هيزنتلا ىلع ثيدحلا يف يهنلا لمح -ب

 برقأ وهو :يكبسلا لاق ربيخ لهأ ةلماعم يف رمع نبا ثيدح

 ذإ ميهاربإو نسحلاو يعخنلا لمحم هلعلو ،‘ث)نياكوشلا هغوسو .)ةبوجألا
 .ةاقاسملا ةيهاركب اولاق

 انيعم زج لماعلل نأ ىلع يأ ،ةمرحم ةروص ىلع عفار ثيدح لمح -ج

 ببس صوصخب كلذل اوسنأتساو رخآ ءزج ضرألا برلو ضرألا نم

 :لاق يراصنألا سيق نب ةلضنح قيرط نم ملسم دنع ءاج ذإ {ةياورلا

 سأب ال) :لاقف ،قرولاو بهذلاب ضرألا ءارك نع جيدخ نب عفار تلأس

 ٤٢٣/١. يكبسلا ىواتف )

 .اهدعب امو .٥٧٧/١٠ ةيانبلا ")
 ٣٥٦/٢٣. ريضنلا ضورلا )

 .(ةعرازملا ف رهاظ) ٤٢٣/١ يكبسلا ىواتف &
 .(ةعرازملا يف) ٢٦/٢ ماوألا ءافش ىلع ةيشاح مامغلا لباو )٥)

٣٣ 
  

  



 ‘تانايذاملا ىلع لي يبلا دهع ىلع ضرألا نورجاؤي سانلا ناك امنإ 5هب

 اذه ملسيو ،اذه ملسيو اذه كلهيف عرزلا نم ءايشأو ،لوادجلا لابقأو

 ءيش امأف }هنع رجز كلذلف ،اذه الإ ءارك سانلل نكي مل و ،اذه كلهيو

 ةربصلا نأب يكبسلا يقتلا هيلع ضرتعاو 0'(هب سأب الف نومضم مولعم
 .""ببسلا صوصخب ال ظفللا مومعب

 ديفت يلا نئارقلا روهظ مدع عم هببس ىلع رصقي ال ظفللا نأب بيحأو

 يقت خيشلا هب حرصو ،لوصألا يف لوعملا وه امك ببسلا كلذب هصيصخت
 كنسح لوق وهو نيققحملا ضعب لاق عضوم ريغ يف ديعلا قيقد نبا نيدلا

 ام ماقملا نئارق نم رهظ اذإ هنإف اوقلطأ نإو ،هيلإ روهمجلا عوجر دعبي الو

 هيلعو "صوصخلا هب ديرأ يذلا مومعلا نم ناك هيلع ببسلا رصق يضتقي

 :هرهوج يف لاق ثيح هللا همحر يملاسلا نيدلا رون خيشلا

  

 ارج أ نوكت ضرأل ا بح اصل ىرخأو هل ةمعظطق عرزي

 هارن الف كورتم نآلاو هاوس ال يهنلا لحم اذه

 ‘‘فلتخا دارملا يف كانه نمف ىفتخا هانعمو يهللا يقبف

 ٢٠٦/١٠. ملسم هاور ")

 ٤٢٣/١. يكبسلا ىواتف

 ٨/٣ ٣٥. رضنلا ضورلا )0

 )٤) ماظنلا رهوج ٣٧٨/٢.

  
  

 



 [ ةاقاسملا )
 يرهاظلا مزح نبا كلذ ىلإ لامو .خ وسنم هنأ ىلع ثيدحلا لمح -د

 هتافو ىلإ رمتسا ةي ينلا لعف يأ ةاقاسملا لعف نأ نم كلذ ًارهظتسم

 مهنم روصتي الو اخوسنم نوكي نأ ليحتسيف ،هباحصأ كلذ ىلع راسو

 رهاظ وهو عنملا ثيدح وهو رخآلا مكحلل ًاخسان ناك اذإ الإ هب لمعلا

 .‘"يولهدلاو ينياعنصلا بهذم

 دقف مهنيب يرحت تناك تاموصخ لجأل ناك هنأ ىلع يهنلا لمح -ه

 نب عنفارل هللا رفغي) لاق :لاق ريبزلا نب ةورع قيرط نم دواد وبأ ىور

 نم :ددسم لاق نالجر هاتأ امنأ هنم ثيدحلاب ملعأ هللاو انأ جيدخ

 مكنملش اذه ناك نإ)) :أي هللا لوسر لاقف التتقا دق...اقفتا مث راصنألا

 وهو “}(ع رازملا اوركت ال)) :هلوق عمسف ددسم داز ((عرازملا اوركت الف
 .يزوجلا نبا هنسحو قبس امك ءاملعلا ضعب هفعض ثيدح

 نبا هلاق امل كلذو ؛هيف مومع ال صاخ هسفنب ظفللا نأب :لاقي دقو -و

 عرازملا ءارك نع ىمن هنأ ثيدحلا قرط ضعب يف ءاج دق ناك اذإو) :ةيميت

 ةفاضإلا نأل غئاس وهو :تلق &‘ثمهنيب دوهعملا ءاركلل فيرعتلاف .اقلطم

 .(ةعرازملا يف) ٢١٤/٨ ىلحملا )
 .(ةعرازملا هرهاظ) ٨٣/٢ مارملا غولب ىلع يولهدلا ةيشاح ١٥٢/٢، مالسلا لبس "
 ۔(٩٤٢٣) مقرب دواد وبأ هاور 6

 ١١١/٢٩. ةيميت نبا ىواتف ؤ

 م [ ٣
 ال

 



 _ ةاقاسملا ا

 دهلا تلمتحا اذإ ةفاضإلا اهلثمو "لأ" نأب :ليق نإف ،‘ةيدهع نوكت

 ةلأسملا يف نأب بيجأ نييلوصألا ضعب دنع سنجلا ىلع تلمح سنجلاو

 دارملا نأ ىلع ةلاد نئارقلا انهو ،ةنيرقلا مدع دنع كلذف هب ملس ولو ،افالخ

 .هاوس ال دهعلا

    

 ©ثلاثلا هجولا وه ةيلوصألا دعاوقلا بسح هوجولا هذه ىوقأ نمو

 -:نيهجول هببس صوصخ ىلع ظفللا رصق يأ

 ىلع لمحيف صيصختلا وأ خسنلا وأ زاحلا لمتحا اذإ صنلا نأ ١-

 ةهاركلا ىلع يهنلا لمح وهو- زاجملا نم ىلوأ صيصختلا ذإ صيصختلا

 .خسنلاب لوقلا نم كلذك ىلوأو -نييلوصألا نم ةعامج بهذم وه امك

 نع هزنتي لي يبلا نأل ؛ةهاركلا ىلع لي يبلا لعف لمح يغبني ال ٢-
 الف هقح يف عورشم كلذو زاوجلا نايبل كلذ لعف هنأب :ليق نإف ،كلذ

 لصحي نايبلا نأب كلذ نع باجيف 5‘"ناكوشلا ركذ امك اهوركم نوكي

 رمتساو ىةافولا هتكردأ تح لي يبلا هيلع رمتسا لعفلا اذهو ،ةرم لعفب

 لالخلا نم ًاباب نيعبس نوكرتي اوناك مهنأ مولعملا نمو ،هباحصأ كلذ ىلع
 .هوركملاب فيكف اعرو

 هييلع يتأت امل يتأت ةفاضإلا نأ) :بطقلل روذشلا ةيشاح نع القن ١٢ص هتجممب يف يماسلا رونلا ركذ )١)

 ."لآ"

 ٦/٢ ٢. مارألا ءافش ىلع ةيبشاح مامغلا لباو [ق ]

٣٦ | 
  



 | ةاقاسملا |

 -:كلذ ىلإ فاضيو انمدق امك هنم ىلوأ صيصختلاف خسنلا امأو

 نكم ال ةفرعملا مدع عمو خيراتلا ةفرعم نم خسنلاب لوقلل دب ال هنأ ١

 .هب لوقلا

 خسن مث ،ةحابإلا لصألا ذإ خسانلا خسنب لوقلا ىلإ يدؤي كلذ نأ ٢-

 ةيلصألا ةحابإلا انلعج اذإ اذه ©ىرخأ ةرم ةحابإلاب خسن مث ،ةمرحلاب

 .نييلوصألا ضعب كلذ نم عنم دقو ايعرش امكح

 -:يلي ام هليوأت يف روهمجلا هلاق ام ىلإ فاضيو

 كرجشلا ءارك سيلو ضرألا ءارك وه ثيدحلا يف هنع يهنملا نأ -ز
 نإ :لاقي الو ضرألل ال رجشلل ءارك يهف ءارك اهانربتعا نإ ةاقاسملاو

 زاجب كلذ نأل ةيلحملا ةقالعب اهيف ام داريو قلطي نأ حصي ضرألا ءارك

 .ةقيقحلا قالطإلا يف لصألاو

 امهلوأ ،نيينعم دحأ الإ ماقملا بساني ال ،ةريثك ناعم هل ءاركلا نأ ۔ےح

 نكل يهنلا اهلمشي ىح ةراجإ تسيل ةاقاسملاو \ترحلا امهيناثو ،ةراجإلا

 ءارك نوكيف عبرلاو ثلثلاب نوكي هنأو ءاركلا نيب عفار ثيدح نأ لاكشإلا

 ثرحلا نأل ؛ةاقاسملا نع جراخ وهو ‘ثترحلا وهو يناثلا نعملاو ،اذه ىلع

 دراولا لامتحالا اذه عمو اهيلع هلمح نكمي الف ءيش يف ةاقاسملا نم سيل

 .لالدتسالا هب طقس لامتحالا هقرط اذإ ليلدلاو لالدتسالا هب طقسي

   _؟٢٧ رز



 17 ا
 ةاقاسملا |

 زاوجلا ثيدح نأب :انلقل ؛ةاقاسملل يهنلا لومشب الدج انملس نإ ط

 وأ ماعلا مدقت ماعلا ىلع يضقي صاخلا نأب مولعملا نمو !مومعلا صصخ

 .ميرحتلاب لوقلا يف الخد ماعلا ةيعطقب فانحألا نم ريثك لوقل لعلو ،رخات

  

 لعفلا ةياكحب نييلوصألا هيمسي ام وهو "ىمن" ةغيصب ءاج ثيدحلا نأ -ي
 .قبس امك ةياكحلا يف ال يكحلا يف ليلدلا امنأل «مهضعب دنع ماعب سيلو

 مفممأ يامع ثدح ...) :يراخبلا يفف صاخ ظفلب ءاج ثيدحلا نأ ك

 ءيش وأ ءاعبرألا ىلع تبني امع الي يبلا دهع ىلع ضرألا نوركي اوناك

 كلذ ظفلو ،‘‘((كلذ نع ةلي يبنلا ىهنف)) ضرألا بحاص هينثتسي

 هصصخي ال ماعلا نم درف ركذ نأب :ليق نإف ،اهنيب عمجلا ئستي ح زاوجلا

 رخآو ماع صن درو اذإ اميف كلذ نأب :بيجأ .روهمجلا بهذم وه امك

 هنإف ؛ماع رخآلاو صاخ امهدحأ نيظفلب دحاو ثيدح درو اذإ امأ «صاخ

 .لي يبلا ظفلب ملعلا مدعل كلذب ماعلا حجري الو امهيف رظني

 ةديقم آضيأ تدروو ةقلطم تدرو يهنلا تاياور نأب :لاقي دق -ل

 نم روهمجلا بهذم وه امك ديقملا ىلع قلطملا لمحيف تانايذاملاب

 .نييلوصألا

 ٩٢/١٠. حتفلا ((٢؟٧٤٣ ) )٢٣٤٦(0 مقر يراخبلا )

٣٨ 
    

  

  

  

 



 ةاقاسملا (

 هترسنف ام لمجب هنأب لاقي نأ نكعر :هللا هظفح دلاولا يديس لاقو م

 :هيفو يراخبلا هاور ام رسفملا ثيدحلاب يعي هلعلو (ىرخألا ثيداحألا

 لهرجاؤن) :تلق ((؟مكلقاحمب نوعنصت ام)) :لاق !ةي هللا لوسر ناعدر

 اهوعّرزا اولعفت ال)) :لاق (ريعشلاو رمتلا نم قسوألا ىلعو عيبرلا ىلع
 ةلي يبلاف "(ةعاطو اعمس :تلق) :عفار لاق ((اهوكسمأ وأ اهوغرزأ وأ

 مفمأ يهو ‘هل تيكح يتلا ةروصلا نع ((اولعفت ال)) :هلوق يف ىن

 .هنع ىمم اذلف ررغ اهيفو ،عيبرلا ىلع امنورجؤي

 وه امك فرع نإ لي يبلا ظفل ىلع لعفلا ةياكح لمحت نأ يغبنيو

 تسيلو ةمرحم ةروصلا هذه نأ مالكلا ةصالخو ،لاكشإلا لوزنل انه عقاولا

 .عازنلا لحم يف

  

 .امئايب قبسو ةداعلاب صيصختلا _ن

 ىلع ثيدحلا اذه امب نوحجري اهوجو ةاقاسملا نم نيعناملل لعلو

 ۔:اهيلع ةباجإلاب ةعوفشم اهكيلإف ،زاوخلا ثيداحأ

 قرط نم تءاج دقف ضرألا ءارك نع ىهنت نلا تاياورلا ةرثك ١-

 .رباجو ةريره يبأو سنأو عفارو ديز قيرط نم ةددعتم

 -:يتآلاب كلذ نع باجو

 ٨٩/١٠. حتفلا ا( ٢٣٣٩ ) مقرب يراخبلا هاور ")

   _؟٠؟٠ ر



 ةاقاسملا ]

 رمع نبا اهاور دقف ةددعتم قرط نم اضيأ تءاج زاوخجلا ثيداحأ نأ = أ

 :ديهمتلا يف ربلادبع نبا لاق لب ةريره وبأو سابع نباو يلعو رمعو
 ربيخ يف قفتا ام) :يكبسلا يقتلا لاقو ،‘‘ةرتاوتم ةاقاسملا يف ثيداحألاور

 وبأ كلذ يف فلاخي الو ،هايإ ليينلا لعف انققحتل ،هب عوطقم حيحص وهو

 لوق يزاوي وهف رتاوتلا يضتقي (هب عوطقم) :هلوقو ؛(هريغ الو ةفينح
 تفلب اممأل كلذب حيجرتلا نكميال نيملاعلا نيذه لوق ىلعف ،ربلادبع نبا

 .عطقلا ةجرد

 ولو "حيجرتلا ىلإ أجلي قح عازنلا لحم يف سيل عنملا ثيدح نأ -ب

 ضراعتلا عم الإ حيجرتلا ىلإ عجري ال انلقل !عازنلا لحم يف هنأب انملس

 نيب ضراعت الو ،ماع يهنلاو ةصاخ زاوجلا ثيداحأ نأل ،انه ضراعت الو

 حيجرتلا نوكي ضراعتلا دنع مث توبثلا يعطق ماعلا ناك ولو ماعو صاخ

 .ميرحتلا ةلالد نم حجرأ ةحابإلا ةلالد انهو {دنسلاب مث ةلالدلاب ألوأ

  

 امك ،سايقلل هتفلاخمل ربخلا دريف ،سايقلل ةفلاخم ةحابإلا ثيداحأ نأ ٢-

 صنلا وه هيلع لوعملا نأب كلذ نع باجيو "نييلوصألا ضعب بهذم وه
 يف سايقلا نوكيو نييلوصألا نم روهمجلا بهذم وه امك ،سايقلا نود
 ةلأسملا هذه يفو سايقلل فلاخم هنأ تبث اذإ اذه رابتعالا دساف ةلاحلا هذه

 ٤٧٣/٦. ريلادبع نبا ديهمت ")

 )٢) يكبسلا ىواتف ٤٢٥١.

  

  



  
 ةاقاسملا

 هفلاخي هنأ نيرخآلا دنعو ضعبلا بهذم وه امك سايقلا قفاوم هنأ لمتحي

 . ةبراضملا ىلع سايقلا يهو . اضيأ سايق ةروصب دصضتعي هنكل

 امنإو سايقلل هتفلاخمل -زاوخلا ربخ- ربخلا درن ال انأب :لاقي دقو

 نأب مولعملا نمو ،سايقلل قفاوملا وه هنأل ميرحتلا ثيدح سايقلاب حجرن
 سايقلاب حيجرتلا نأب باجي نكل \تاحجرملا نمض نم سايقلا ةقفاوم
 ةلالدو ،ثيدحلا ةلالدب الوأ نوكي حيجرتلاو \تاححرملا رخآ نم هتقفاومو

 ةقفاومب حيجرتلا ربتعي مل ءاملعلا ضعب نأ ىلع ىوقأ ةحابإلا ثيدح

 .سايقلا

 ىلع مدقم لوقلاو ،يلعف ةحابإلا ثيدحو ةيلوق يهنلا ثيداحأ نأ ٣-

 .لعفلا

 اذلف المتحم ءاج لوقلاو لمتحم سيل لعفلا نأب :كلذ نع باجيو

 لفلا نإ :انلقل بولطملا ىلع لوقلا ةلالدب ملس ولو ،هيلع لعفلا مدقي

 مومع صصخي لعفلا نأ مولعملا نمو ،ماع لوقلاو صاخ وه ذإ اهصصح

 .هيلع اقفتم سيل لعفلا ىلع لوقلا حيجرت نأ ىلع لوقلا
 .ليلحتلا ليلد ىلع مدقي ميرحتلا ليلد ٤
 -كرتلا بوجو لمشي لغشلاو- ةمذلا لغشل يضتقملا ليلدلا مدقي ٥

 ۔-:هلصاح امب نيهجولا الك ىلع باجي نكل ،اهعاربإ يضتقملا ليلدلا ىلع

 حيجرتللف ‘تاحجرملا رخآ نم وه ةمذلا لغشب وأ مكحلاب حيجرتلا نأ -أ

 .ةمذلا لغش وأ مكحلاب مث دنسلاب مث ةلالدلاب الوأ نوكي

٤١ ) 
  



 امنإ ،ةمذلا لغشل يضتقملا ليلدلا وأ ميرحتلا ليلد مسقتب حيجرتلا نأ -ب

 يف روصتي الو ،خسن ةحابإلا ليلد ىلع أرط دق هنأ روصتي امدنع نوكي

 كلذ ىلع راسو هتافو ىلإ هيلع رمتسا ي يبلا نأل "كلذ زاوجلا ثيدح
 .هخسن نكمي الف هدعب نم هباحصأ

  

 .تاحجرملا ىدحإ نم مكحلا ربتعي ال ءاملعلا ضعب نأ ىلع ةوالع -ج

 .يهنلا ثيداحأ حجري طايتحالا ىضتقم ١-

 .طايتحالا ىضتقم يف ال حجارلا يف مالكلا نأب :هنع باوجلاو

 تناك نم)) :ةلي يبلا لاق :لاق ةريره يبأ نع ناخيشلا هاور ام :اسماخ
 .'»ه(هضرأ كسميلف يبأ نإف هاخأ اهحنميل وأ اهعرزيلف ضرأ هل

 كلذو رومألا هذه نيب ضرألا بحاص ريخ ي يبلا نأ ةلالدلا هجوو
 . اهريغ ةحابإ مدع يضتقي

 -:يلي امب كلذ نع بيجأو

 نيرجاهملا نوكلو ،مهرقفلو سانلا ةجاحل رمألا لوأ يف ناك) يهنلا نأ -أ
 ناكر :ةياور كلذل لديو مهيلع مركتلاب راصنألا رمأف «ضرأ مهل سيل

 )١) يراخبلا هاور ./. ٩. مقرب )٢٣٤١(، ملسم هاور ١٧١٠.

٢ ٤ 
  

  



" 

 ةيحضألا موحل راخدا نع ىمن امك اذهو "_((...ضرأ لوضف لاجرل
 فشظطعلاو قفرلل ةيعادلا ةوخألاب ريبعتلا كلذل لديو 0"»(كلذب اوقدصتيل

 هقفلا عمجب يق يور ام كلذل لديو ،‘”زاج رثك املو هللا يف خألا ىلع

 اولأسف ‘نيضارألا نم ريثك تلطعتف ...)) :هيفو -حص نإ- ريبكلا

 صخرف كلذ يف مهف صخري نأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 . ) ُ((مه

 -:رومأب كلذ ىلع ضرتعي دق نكل

 دعب ملسأ هلعل لب ارخأتم ملسأ دق -ةريره ابأ ثيدحلا يوار نأ - ١

 نوكت الأ ةياورلا ي لصألاو ،رمألا لوأ يف سيل ثيدحلاف ،ربيخ حتف

 .رمألا لوأ يف سيل ثيدحلا نأ يضتقي اذهف ،ةلسرم

 .ليلد نع ءيشان ريغ لامتحا وه رمألا لوأ يف كلذ لعج نأ ٢_

 الوأ هلوقل ناك امل ةحلصملا لجأل نولوقت امك رمألا ناك ول ٣-

 ار خأ لاق املو نيجاتحملل كلذ ق ةحلصم ال هن ر نعم اهعر زيلف

 .اهكاسمإ نم اعفن رثكأ رمثلا نم ءزجب هريغل هءاطعإ نأل هضرأ كسميلف

 ١٩٧/١٠. ملسم هاور )

 ١٥٦٢/٢. مالسلا لبس ؤ

 .٥٩/١٠ ٦٠. لينلا حرش 6

 ٣٥٠/٣. ريضنلا ضورلا &

  



 نكمب هنأ الإ ،باوخجلا اذه رمأ نم يهوت تاضارتعالا هذه نوك عمو

 :يلي امب اهنع باوجلا

 ثيداحألا نولسري ةباحصلا نأل اهرخأت مزلي ال ةريره يبأ ةياور نأ ١-

 ىرخأ قرط نم ءاج ثيدحلا نأ ىلع !مولعم وه امك ،نايحألا ضعب يف

 .كلام نب سنأو هللادبع نب رباج هاور دقف
 بحاص ةياور نم قبس ام رمألا لوأ يف هنأ ىلع لادلا ليلدلا امأو ٢-

 زاوخلا ثيداحأ عم عمجلا ةلواحم كلذكو \تحص نإ ؛ريبكلا هقفلا عمجب

 .رمألا لوأ يف ناك هنأب لوقلا غ وس

 ءاه هكاسمإو هسفنب ضرألا بر ةعارزل يهنلا مومع مدع ببس امأ ٢-

 مهريغل امموحنميس اذلف مهسفنأب مهضرأ ةعارز نم لكلا نكمتي ال هنألف

 ةفدلا مموولقو راصنألا سوفنو ريخأ ركذ لح وهف كاسمإلا امأ
 نوروضتي نورجاهملا مهناوخإو «ضرألا كسمت نأ يات ناسحإلا و ةمحرلاب
 دصقمو ،حنملا لقيسنف ءزجب ةلماعملا عم امأ حنملا رثكيس اذلف اعوج

 .هناصقن ال هتدايز ثيدحلا

  

 اذه نأب هيف ثحبيو) :ثيدحلا ركذ دعب هللا همحر بطقلا مامإلا لاق -ب

 كلذ ديأو "'اهكلامل كلم ضرألا نأو هلعف هنأ ؛ةنيرقل هيزنت يمن

 ذخأي نأ نم هل ريخ هاخأ مكدحأ حنمي نأل)) :ثيدحب حيقنتلا بحاص

 ٦١/١٠. لينلا حرش 6
  



 { ۔,۔ ا
 ةاقاسملا ٍ

 يه ذإ "ريخا" ةملك نم كلذ ديقتسي هلعلو ٦١) ((امولعم ارجأ اهيلع

 كلذو ،نيننالا يف ةدوجوم ةلضافملا نوكت نأ هيف لصألاو ليضفنتلل

 ريخةنمؤمةمألوا :لوقي ىلاعت هللا نأل مزال ريغ اذه نكل ،زاوحلا يضتقي

 .ةكرشملا يف ريخ الو «٢.ةرنبر ٩ مكنبجعأولو ةكرشم نم

 ىلع درو ام هيلع دري ةهاركلا ىلع يهنلا لمح وهو باوجلا اذهو
 .اهيلع قباسلا ثيدحلا لمح

 ةضف وأ بهذ رجأب اهثرحي نم اهءاطعإ اهحنم نم ديري هنأ لمتحيو -ج

 يوقيو ،رجأب ولو اهثرحي نمل اعفن نمضتي هنأل ًاحنم هامسو ،اهنم ءزج وأ
 يضر ام الإ دحأل اهيف قح ال هنأ لصألاف ‘كولمم لام ضرألا نأ اذه

٣ 
. (٢) 

 -: تال اب كلذ نع باج دقو

 5هايإ هراعأ :هحنمي ...) :سورعلا جات يف لاق زاح ةرجأب ءاطعإلا نأ ١-

 هانعم ثيدحلا يفف 8‘(ةيراع الو اضرق ال ًاقلطم ةبهلا ىلع عقي دقو

 نيينعملا نيب عمج نإو ،زاجب ةرجأب ةيراعلا درح هلعجو لباقم نودب ةراعإلا

 .ىلوأ ةقيقحلل هلعجو زاجلاو ةقيقحلا نيب عمج وهف

 .٢٠٧/١٠. ملسمو )٢٣٤٢(، مقرب .٩١/١ يراخبلا هاور ")

 ٤/٣ ٧. ٧٥. يداهلا دبع نبال حيقنتلا )

 ٦١/١٠. لينلا حرش ذ

 ٢٣٢/٢. سورعلا جات ؤ



 ةاقاسملا (

 ثيدحلا نم ةياغلا فلاخل لباقمب ءاطعإلا- زاجلا ىلع ظفللا لمح ول ٢-

 يف درو هنأ ىلع ،لوألا باوجلا ىناني اضيأ وهو ،ءارقفلا ةحلصم يهو

 نأل خسنلاب لوقلا نم ىلوأ هنكل ((عبر الو ثلنب اهيركي الور :ةياور
 .زاجلا ىلع لمح خسنلا وأ زاجلا لمتحا اذإ ظفللا

  

 اوناكرر :هيف نأ كلذو ؛باوجلا اذه رمأ نم يهوي ثيدحلا ردص ٢٣-
 هلمشي نأ دب ال ثيدحلا ببسو ((... :لاقف عبرلاو ثلثلاب اوعرزي

 . ,يلل ا

 &‘ةربلحملاو ةعرازملا نود ةراجإلا نع هيف يهنلا يكبسلا يقتلا ربتعا -د

 ةياور ةرشابم مالكلا اذه لبق هسفنب ركذ دق هنأل ،©بيجع مالك وهو

 :لق ينلا لاقف ؤفصنلاو عبرلاو ثلثلاب امنوعرري اوناك) :اهيفو ،رباج

 كسميلف لفي مل نمو ،اهحنميل وأ اهعرزيلف ضرأ هل تناك نمر)
 نع يهللا ىلع لدأ ثيدحلا نأ ىلع لدي ثيدحلا ببسف ""((هضرأ

 ثلثلاب افممنوعرزي مممأ ببسلا نأل ،ةراجإلا ىلع هنم ةرباخملاو ةعرازملا

 نب :كلذ نع باجي نكل ،ةرباخملاو ةعرازملا ةروص يهو فصنلاو عبرلاو

 دنع كلذب درو هنأل ،تانايذاملا ىلع ناك ميسقتلا نأ لمتحي ؛عبرلاو ثلثلا

 الإ ء رك مهل نكي مل سانلاو ،ةديقملا ىلع ةقلطملا ةياورلا لمحتف «ملسم

 .اهريغ نود ةروصلا هذه نم عنملاف ،كلذ

 ٣٩٢/١. يكبسلا يواتف ")

 )٢٢٤٠(. مقرب ٩٠/١٠ يراخبلا هاور ""

    _ ز



) , 
 ةاقاسملا

 دقو ةفلاخملا موهفع. لالدتسا وه امإ ثيدحلاب لالدتسالا نأ ۔-_ه

  

 الأ هب جاجتحالا طرش نم نأ مولعملا نمو ،هيلع مدقيف قوطنملا هضراع

 نمو .ةلالد هنم ىوقأ وه ام انه هفلاخ دقو ،ةلالد هنم ىوقأ وه ام هضراعي

 رباج ةياور هتنيب صاخ ببسل انه درو دقو صاخ ببسل دري الأ هطرش

 اذإ فيكف هطورش ترفوت اذإ ةفلاخملا موهفم جتحي ال ةفينح وبأو 5ةيتآلا

 نإف ةفلاخملا موهفمب ءاج نإو ثيدحلا يف رييختلا نأب :ليق نإف ©تلتخا

 مزلي ال امكف ،كلذ مزلي ال هنأب :باجيف ،اهنع جورخلا مدع يضتقي كلذ

 ةمرح الو ،اهيف ةاقاسملا ةمرح هنم مزلي ال ضرألا عيب ةمرح ثيدحلا نم

 الور) :ىرخأ ةياور يف نأ ةفلاخم موهفم هنوك ىلع ركعيو {اهراجتتسا
 ىلع ضرتعا امب هيلع ضرتعي نكل ،يهنلا يف قوطنم وهف ((اهيركي
 .ضرألا ءارك نع يهنلا ثيداحأ

 صوصخ كلذو ،ماع ظفلب ءاج نإو ةمرحم ةروص ىلع ثيدحلا لمح -و

 :لوقي هللادبع نب رباج قيرط نم ملسم دنع ءاج دقف ،هيلع رصقيف ،هببس

 ثتانايذاملاب عبرلاو ثلثلاب ضرألا ذخأن ةلي هللا لوسر نامز يف انك)

 نإف ءاهعرزيلف ضرأ هل تناك نمر) :لاقف ،كلذ يف ةلي هللا لوسر ماقف
 رصقو 0((اهكسميلف هاخأ اهحنمي مل نإف 6هاخأ اهحنميلف اهعرزي مل

 مالكلاو ‘كلذ تضتقا نئارقلاو ةلدألا نيب عمجلا لجأل هببس ىلع ثيدحلا

 .قباسلا ثيدحلا يف ضارتعالا سفن ىلع مالكلاك هيف

 ١٩٩/١٠-.٢٠٠. ملسم هاور )

_ ٤٧ 



 : ةاقاسملا

 ةلدألا هتصصخ ماع وه :انلقل ،هببس ىلع روصقم ريغ هنأب انملس ول -ز

 افالخ روهمجلا دنع اقلطم ماعلا ىلع يضقي صاخلا ذإ ةاقاسملل ةزيجلا

 فالخلا يف رثأ هل ةيلوصألا ةلأسملا يف عازنلا لعلو ،فانحألا نم ريثكل

 .هنايب قبس امك انه

 رحشلا امب يلا ضرألا نود ءاضيبلا ضرألا يه ضرألاب دوصقملا نأ -ح

 الإ عرزلا نكميالو ((اهعرزيلفر) :ثيدحلا يف ءاج ام كلذ ىلع ليلدلاو
 يف يهنلا سيلف ،عرزلا امب ىتأتيال رجشلا امب يلا ذإ ،ءادرجلا ضرألا ىف

 .ديعب نم الو بيرق نم ال ةاقاسملاب اقلعتم ثيدحلا

 ىفمرر :لاق يردخلا ديعس يبأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ : اسداس

 .لخنلا سوؤر ىلع رمتلا عيب ةنبازملاف .ةلقاحماو ةنبازملا نع لي ينلا

 .)×(؛ضرألا ءارك ةلقاحملاو

 يهنلاو ضرألا ءارك يهو ةلقاحملا نع ىم لي يبلا نأ ةلالدلا هجوو

 .ميرحتلا يضتقي

 ۔-:هوجوب كلذ نع باجو

 نأ اهنم .ةريثك يناعمل ةلمتحم يهف .عوضوملا يف صنب تسيل ةلقاحلا نأب -أ

 لاقو ةديبع وبأو يرهوجلا لاق امك ربلاب هلبنس يف عرزلا عيب ةلقاحملا

  0١١حيحصلا عماجلا ٦ مقر ثيدح )٥٦٦(.

_ ٤٨ ) 



 ( ةاقاسملا (

 لاق (لج/ا ىلإ هليك مولعم بحب هعرز لبنس لجرلا عيب) :رماع خيشلا

 عرزلا عيب هنع يهنملا :ليقو لجأ ىلإ هلوق طاقسإ ىلوألا نكل :بطقلا
 ."هحالص لبق ةرمثلا عيب ليقو هكاردإ لبق

 ام هل ضرعل يوارلا هرسف امك ضرألا ءارك هنم دارملا نأب ملس ول -ب

 .هنايب قبس دقو «ضراألا ءارك نع يهنلا ثيدحب لالدتسالا ىلع ضرع

 ىفف هنأ)) :فلي يبلا نع يذمرتلا ثيدح يف درو ام هديق :لاقي دق -ج

 ام لمشي ءانثتسالاف ‘"أ((ملعت نأ الإ اينثلاو ةرباخملاو ةنبازملاو ةلقاحملا نع

 ءانثتسالا نأل ،هانثتسم يهف ةصصاحملاب تملع اذإ ةرباخملاو ،هلوخد نكمي

 نأب :لاقي دق هنأ الإ ،نييلوصألا ضعب دنع ةفطاعتملا تادرفملا عيمج لمشي

 وأ ال وأ اقلطم لبقت له ،فالخلا اهلخدي ةدايزلاو ةدايز ثيدحلا يف

 ىلع لمحي هنأب لاقي نأ الإ كهنم ىوقأ وه ام ديقي ليلدلا نكل ؟ليصفتلا

 ىلإ هعوجر مدعل ةنيرق يهف ،ىرخألا ثيداحألا يف هركذ مدعل ،ةريخألا

 دواد يبأ ةياور يف "اينثلا" لبق "نع" لوخد وهو ؛رخآ لاكشإ هيفو ،عيمجلا
 نأ ىلإ ةفاضإ ععيمجلا ىلإ عوجرلا نع ةفراص ةنيرق اهلعلو ،يئاسنلاو
 .رادقملاو ةيمكلا مولعم ريغ هنأل مولعم ريغ هنأب :لاقي دق ةيئزحلاب ديدحتلا

 ۔.٣/١٨١ دنسملا حرش ٦ /٢٢٥، حاضيإلا ٥٩/١٠\& لينلا حرش .")
 دواد يبأو 0٢٨/٧ يئاسنلا ةياورب "اينثلا" لبق "نع" ةفاضإبو )١١٠٨(، مقرب ٥١١/٤ يذمرتلا هاور "_

 .( )٢ ٣٢٢٦ مقرب

   ل ٤ _



 ٥ ةاقاسملا |
  

 ةروصلاب ضرألا ءارك يهو !ةداعلا تصصخ ثيدحلا نأب لاقي دق -د

 .اممايب قبسو كاذنآ سانلا اهلعف يلا ةمرحملا

 لمحلا ىتأتي ال :لاقي دقو ،هيزنتلا ىلع لمحي ثيدحلا نأب :ليقو -ه

 ةمرح رمألا ىضتقاف مارح يهو ةنبازملا اهيلع فطع هنأل هيزنتلا ىلع
 تناك نإو ،نارتقالا ةلالدب نولمعي ال روهمجلا نأل فيعض وهو .ةلقاحملا

 امل ةهاركلاب لوقلا عنتمي امنإو نارتقالا يأ- هروص ىوقأ نم ثيدحلا يف

 .ةلالدلا هذهل ال قبس

 قباسلا ثيدحلا سفن يف "هةنبازملا نع يهنلاب كلذك لدتساو

 :هوجول فيعض لالدتسالا اذهو .ةنبازملا نم ةاقاسملا نأ اوربتعاو

 .هب ةحيرصلا صوصنلا ةضراعم نكميالو عوضوملا يف اصن تسيل امنأ -ا

 رمتلاب رمتلا عيب امنأب اهرسف دقف ،كلذ ريغب اهرسف ثيدحلا يوار نأ ب

 عيبو ،ًاليك رمتلاب رمتلا عيب ةنبازملا) :رمع نبا لاق دقو ،لخنلا سوؤر ىلع
 نم امإو ،عوفرم امإ ريسفتلا اذه) :ربلادبع نبا لاق (اليك بيبزلاب بنعلا
 .""(هب ملعأ هنأل هل ملسيف "ياورلا يباحصلا لوق

 ١٦٧/١١. يراقلا ةدمع يفو ٢٨٠/٦\ يراردلا عمال يل هب لدتسا )

 ١٨٠/٣. دنسملا حرش )٦)

٠ ٥ 
   ال



 ةاقاسملا |

 ذإ صا حلا ليلدلا اهصصخ :انلقل ةنبازملا نم ةاقاسملا نأب انملس ول -ج

 .اقلطم ماعلا ىلع يضقي صاخلا

 .هنايب قبس فالخ اهيفو لعف ةياكح يهو ىمم ةغيصب درو ثيدحلا -د

 ©ررغلا هلوق حيرص ةلالدلا هجوو "'(ررغلا عيب نع لي يبنلا ىمنر) :اعباس
 .ةمولعم ريغ ريجألا ةرجأ نأل ررغ اهيف ةاقاسملا نإ ذإ

 -:يتآلاب كلذ نع بيجأو
 ىلع مدقي صاخلاو صاخ ةحابإلا ثيدحو ماع ررغلا نع يهنلا نأ -أ

 ال هنأل مومعلا صصخ ةحابإلا ثيدح نأب :لاقي نأ يغبني الو ")ماعلا

 .ررغلا روص نم ةروصل ع رشلا ةحابإ روصتي الو ،ةاقاسملا يف ررغ

 اذهو «ررغلا عيب نع ةلي يبلا يمن نأب :بيطلا وبأ يضاقلا باجأو -ب

 ©بلغأ امهدحأل سيل نيزئاج نيب ددرت ام ررغلاف ؛حص ولو عيبب سيل

 ."ةنس لك رمثت امهأ ةداعلا نأل ،ررغب سيل ةاقاسملا دقعو

 .)عيمج ارسخ دقف رسخ نإو اعيمج احبر دقف حبر نإ هنأل كلذك

 ۔(٨٤٢١) مقرب يذمرتلا هاور

 ٩٤/٦. ةريخذلا ؤ

 ٤٢٠/١. يكبسلا يواتف 6

 .يتآلا ةيميت نبا مالك نم باوجلا اذه تدفتسا ؤ"

 | ٥١
   ا ل



 _- ةاقاسملا

 .هركذ قبس فالخ اهيفو لعف ةياكح وهف كلذ لك ىلع ةوالع -د

 ىلع ثيدحلا درو اذإو ،دعاوقلا فالخ ىلع درو زيجلا ربخلا نأ :انماث

 -:يهو ةمرحم دعاوق عبس فلاخ زاوخلا ثيدحو اهيلإ در دعاوقلا فالخ

 .اهحالص ودب لبق ةرمثلا عيب -أ
 باودلا ماعط مرفي لماعلا ناك اذإ {ةئيسن ماعطلاب ماعطلا عيب -ب

    

 .ةدم دعب اماعط ماعطلا كلذ نع ذخأي هنأل ،ءارجألاو

 .جرخي امب لهجلل ررغلا -ج

 .نآلا ضوبقم ريغ امهالك رامثلاو عفانملا نأل ،نيدلاب نيدلا عيب -د

 .اهنم جرخي امب ضرألا ءارك يهو ةرباخملا -ه

 .ةنبازملا -و

 .ناحطلا زيفق باب نم وه -ز
 مل اذإ الإ هدر بجوت ال ثيدحلا ةفلاخم نأب :ينارقلا كلذ نع باجأو

 امكح عرش تم هنأ عراشلا مزلي الو دري ال هنإف هب لمع اذإ امأ ،هب لمعي

 اذه يقو &" هل ريظن ال امو ،ريظن هل ام عرشي نأ هل لب ،هريغ لثم هعرش

 لاوقأب ةيعرشلا مكاحت الو ال مأ هب لمع ةجح ثيدحلا نأل كرظن باوجلا
 .عرشلاب ةموكحم مهلاعفأو مهلاوقأ لب مملاعفأو سانلا

 ) ةريخذلا ٩٤/٦.

  



 ةاقاسملا

 دساف سايقلاف ملس ولو رظن دعاوقلا هذه ضعبل ةاقاسملا ةفلاخم يفو

 هذه هضراعت ال هنإف سايقلل ةقفاوم ةاقاسملا اولعج نم دنع امأ رابتعالا

 .تاراجإلا نم ال تاكرشلا نم اهنوربتعي ممنوكل دعاوقلا

 3هلثم ةاقاسملاو ع ونمم وهف اهئامن ضعبب ةيشاملا ةيمنت ىلع سايقلا :اعسات

 رذعتي ال يشاوملاف ،ةرمثلاو يشاوملا نيب ًاقرف كانه نأ :كلذ نع باوجلاو

 وهو &ةرمنلاو رغصلا عرزلا فالخب امب ةماقإلا نع زجعلا دنع اهعيب

 .''"ضارقلا ىلع سايقلاب ضراعم

 صوصنلا ةمداصمل رابتعالا دساف ةيشاملا ةيمنت ىلع ةاقاسملا سايقو

 يف امك ثلثلا ىلع ةيشاملا ىركت نأ مهضعب زاجأ دقو ةحيحصلا ةحيرصلا

 عقو هنأ ركذو ،لسنلاب يرابلا ضيف يف هرسفو رمعم نع "يراخبلا

 .هيلع قفتم ريغ انه لصألاف "عزانت هيف

 ٩٥٦. ةريخذلا ))

 ٠ ٧٥/١. يراخبلا هاور "")

 ۔٢/٦٩٢ يرابلا ضيف 6"



 ةاقاسملا |

 اثلا ثحبلا

 نيزيجما ةلدأ

 -:نم اهنم ةلدألا نم ةلمجب ةاقاسملا ةزاجإل روهمجلا لدتسا

  

 -:باتكلا -أ

 ُ ء . ١
 نعةر احت نوكت زاالإل :ىلاعت هلوقو ٢٧٥( ةرقبلا) (عيبلاهنلالحاو)»ل :ىلاعت هلوق

 ٠٢٩ ءاسنلا) (مكنم ضارت

 مهنم يئوخلا هبقعتو {ةعيشلا ءاملع ضعب تامومعلا هذمب لدتسا دقو

 تالماعملا لمشت ال تاقالطإلاو تامومعلا نأ ةرم ريغ تفرع دق) :هلوقب

 مزتلي اهيقف دهعن ال اذلو زئاج ريغ رمأ هنإف مودعملا كيلمت نمضتت لا
 لاج الف انمه نمو !ةاقاسملاو ةعرازملاو ةبراضملا ريغ يف كلذ ةحصب

 ."'‘»«صاخلا ليلدلاب كسمتلا نم ةحصلاب مكحلا يف دب الو ،امب كسمتلل

 ءاهقفلا ضعب نع ىور يراخبلا نأ (اهيقف ملعن ال) :هلوق ركعي نكل
 ىطعي نأ اوزاجأ مهمأ ةعامج نعو ،‘فصنلا ىلع نطقلا ءانتجا اوزاجأ مهنأ

 ىلع ةيشاملا ىركت نأ سأب ال :رمعم لاقو ،هوحنو عبرلاو ثلثلاب بوثلا

 ١١. ةاقاسملا باتك ")

  

  



 ةاقاسملا | ر

 ةنيفس وأ ةباد ذخأ زاوج يبطرقلا ىكحو ،‘‘هىمسم لجأ ىلإ عبرلاو ثلثلا

 ةزاجإ "دمحأ مامإلا نع يورو )نيعباتلا ضعب نع امهنيب حبرلا نوكيو

 .“"روصلا هذه لاثمأ انباحصأ ضعب زاجأو ،كلذ لثم

  

 فانحألا نأ الإ ،ناكمم دعبلا نم هتقيقح يف ناك نإو لالدتسالا اذهو

 افولعجيو لب ،ماكحألا نم ريثك يف تامومعلا هذه لاثمأ ةحص نومزتلي
 قفاو جاجتحالا اذهو ‘ثيداحألا نم ريثكل اهتفلاخم عم مهجاجتحا رادم

 .هب نومزتلي امب فانحألا مزليو ،ىلوأ وهف ،اهفلاخي مل و ثيداحألا

 -:ةنسلا -ب

 جرخي ام رطشب ربيخ لهأ لماع ني هللا لوسر نأر) :رمع نبا نع ١
 .٠_)(ع رز وأ رمث نم اهنم

 دوهيلا ىلجأ باطخلا نب رمع نأ رمع نبا نع ىرخأ ةياور يفو

 دارأ رجيحخ ىلع رهظ 1 ل هللا لوسر نأو زاجحلا ضرأ نم ىراصنلاو

 هلوسرلو هلل اهيلع رهظ نيح ضرألا تناكو ءاهنم دوهيلا جارخإ

 ) (0١يراخبلا هاور ٠ ١ /٧٥.

 ٣٦٩/٢. نآرقلا ماكحأل عماجلا "_

 ١٢٥/٢٩. ةيميت نبا ىواتف 6

 ٣٣٣/٦. حاضيإلا رظنا مث
 )٣٢٦٦(. مقرب ٦٧/٥ دواد وبأ ٢٠٨/١\ .ملسمو )٢٣٢٩(، مقرب ٠ ٧٩/١ يراخبلا هاور 6

 { ه٥ )
 ال



 ةاقاسملا ] .
 نأ لع هللا لوسر دوهيلا تلأسف اهنم دوهيلا جارخإ دارأف نيملسمللو

 :لي هللا لوسر مهل لاقف ،رمثلا فصن هلو ،اهلمع اوفكي نأ ىلع امب مهرقي

 اميت ىلإ رمع مهالجأ قح امب اورقف ((انئش ام كلذ ىلع امب مكرقن))
 .‘حيرأو

  

 عم ةلماعملا هذه ربيخ دوهي لماع م هللا لوسر نأ ةلالدلا هجوو

 كلذ ىلع راسو كتافو لإ كلذ ىلع رمتساو ،اهنيعب ةاقاسملا يهو دوهيلا

 نع -باجي دق وأ- بيجأو ةيعورشملا يضتقي اذهو {هباحصأ هدعب نم

 -:ةفلتخ ةبوجأب كلذ

 يف ءاملعلا فالتخا ىلع جاتلا يف صن دقف ،ةلماعملا ثيدح توبث مدع -أ

 ةحصلا مدع يعدم ىلع نأ :كلذ نع باوخجلاو )٢( ميخ ثيدح ةحص

 نأ ربلادبع نباو يكبسلا ربتعا لب تانيب ريغب ىواعدلا لبقت الو ،ليلدلا

 .هنايب قبس امك عطقلا ةجرد ىلإ غلب ثيدحلا

 كلذ نع باجأو ،ةرباخملا نع يهنلا ثيدحب خوسنم ثيدحلا نأ ۔ب

 عمجلا رذعت دنع الإ هيلإ راصي ال خسنلا نألف : ألوأ امأو) :هلوقب يغايسلا

 خسانلا نأش نألف : ايناث امأو عمجلا يأ ؛هناكمإ تفرع دقو ،تاياورلا نيب

 ثيدحلا ةلقن قابطإل سكعلاب رمألا انهو }هخوسنم نع ارخأتم نوكي نأ

 ٢١٢/١٠. ملسمو )٢٣٣٨(، مقرب ٨٨/١٠ يراخبلا هاور "ا

 ٨٣٢/٢. جاتلا 6

٥٦ | 
   ال

  



 ةاقاسملا ]

 لمهأ ةلماعم ىلع ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هرارمتساب رابخألاو ريسلاو

 يمع ةفالخ ردصو ركب يبأ ةفالخ ةدم يف مث ضبق تيح اهحتف ذنم ربيخ

 ."اهنع مهالجأ نأ ىلإ

  

 هذه ىلإ هفرص نكميال هنأو ثيدحلا يف ةرباخملا لمحم نايب قبس دقو

 عنمت نئارقلاو فيكف ؛خسنلا هب تبثي ال هيف دراولا لامتحالا عمو .ةلماعملا

 .هيلع هولمح يذلا ێعملا ىلع ةرباحملا لمح نم

 وأ مهل ةقفن فصنلا مهل لعجف ،نيملسملل اديبع اوناك ربيخ لهأ نأ -ج
 وهو «نييبنجألا نيي حصت ال امب حصت هدبعو ديسلا نيب ةلماعملا نإ :لاقي

 كلذ نع باجيو 3‘"زيزعلادبع نبا ةمالعلا ليوأت وهو ،مهنم ريثك لوعم

 ۔-:هوجوب

 ارارحأ اوناك لب ،ليلد اهيلع مقي مل كديبع ربيخ لهأ نأ ىوعد :الوأ

 له ءاملعلل مالك راصتنالا سفن يف لب ،راصتنالا درجمب تبثت ال ةيدوبعلاو

 نإف ؟احلص اهضعبو ةونع اهضعب حتف وأ احلص تحتف وأ ،ةونع تحتف

 يغايسلا لاق 5اهمزلتسي الف ةونع ناك نإو {ةيدوبع الف احلص حتفلا ناك

 كلذكو ،كلذ هنع رثؤي مل و «سيمختلا نم هعم دب ال نكلو) :كلذ يف
 .“}(ممباقر نم عيبلا

 ٣٥٠٩/٣. ريضنلا ضورلا )

 ٢١٠/٢. ىرغصلا ةنودملا ڵأ١١٢ - ٢١٠/٢ ىربكلا ةنودملا )
 ٣٥٩/٢٣. ريضنلا ضورلا 6"

 ب |
   ال



 _ ةاقاسملا
» 

 مل و مهحلاص 5 يلا نأ رئاوتلل لقنلاب مولعمو) :ةيميت نبا لاق
 نم نيملسملا نم ادحأ نكم الو ؛مهعبي مل و رمع مهالجأ ح مهقرتسي

 يبنلا نأ هتريس يف ركذ قاحسإ نبا نأب هيف رظنيو ،'_(مهنم دحأ قاقرتسا

 ربيخ نم ايابسلا تشفو) :كلذ رثإ لاقو ،يبح تنب ةيفص مهنم باصأ

 نصح يف كلذ نكلو ؛يبسلا عوقو يضتقي كلذو 3‘"؛(نيملسلملا يف
 هوجولاو عيمجلا يبس هنم مزلي ال كلذو ،قيقحلا يبأ نصحو سومغلا
 كدف لهأ حلاص هنأب :ليقل عيمجلا يبسب ملس ولو ،عيمجلا يبس يفنت ةيلالا

 ."رارحأ مهف لتاقي مل و كلذ لثم ىلع

 اميت ىلإ مهافن هقن رمع نأل كلذو ؛اديبع ربيخ لهأ رابتعا حصي ال :ايناث
 ولف ماتيألاو لمارألا مهيفو "نيملسملا لاومأ عيضت حصي الو ،احيرأو

 لاومأ عييضت نأل كلذو ؛مهتيرح مزلتسي كلذف ؛مهفني مل اديبع اوناك
 .‘ث)زوجي ال نيملسللا

    

 وأ ل اونمضت نأ امإ) :ةحاور نب هللادبع لوق ؛ةياور يف ءاج دق هنأ :اثلاث

 .‘نامض هدبعو ديسلا نيب نوكي الو (مكل نمضأ

 ٩٧/٢٩. ةيميت نبا ىواتف ")

 ٢٤٤/٢٣- ٣٤٥. ماشه نبا ةريس 6
 ٣٤٥/٢٣. ماشه نبا ةريس يف كدف لهأ ةحلاصم رظنا ا

 ٩٥/٦. ةريخذلا س٣/٩٢٢ ريضنلا ضورلا )

 .٥٥.۔-٢/٩٤٥ تامدقملا ؤ

٥٨ 
  



 ة اسملا | ١.

 كلذف كثيدحلا ىضتقم رمع نب هللادبع وهو ثيدحلا يوار ةفلاخغ -د

 ةربصلا نأل ؛فانحألا نم ريثك بهذم وه امك .ةياورلاب ذخألا يف حدقي

 .هتياورب ال يوارلا يأرب مهدنع

  

 -:يلي امب كلذ نع باجو

 هعالطا لبق نوكي نأ لمتحي هيأر ذإ ؛هيأرب ال يوارلا ةياورب ةربعلا نأ ١

 لب ءهيأر ىلع لوعي نأ نكمي الف هيسن وأ هنع لهذ هنأ وأ ڵتيدحلا ىلع

 ضب لوق لعلو نييلوصألا روهمج بهذم وه امك ،هتياور ىلع لوعي
 .ةلأسملا ف فالخلا بابسأ نم دعي يأرلاب ةربعلا نأب فانحألا

 هللا ءاش نإ كلذ نايب يتأيسو ‘ثيدحلل رمع نبا ةفلاخمب ملسن ال انأ ٢

 .ىلاعت

 نباو يلعو ةريره وبأو رمع هاور دقف رمع نبا ريغ هاور ثيدحلا نأ ٣

 رمع نبا نع الإ هتفلاخم رثؤي مل لب ،تيدحلا قفاوي ءالؤه ضعبو سابع

 ةقفاوم عم ثيدحلا هتفلاخم و هيأر لامعإ نكمي الف ،ةاور ةسمخ دحأ وهو

 .ثيدحلل ةاورلا ةيقب

 نيملسملا عم اهزاوج كلذ مزلتسي الو رافك عم تناك ةلماعملا نأ -ه

 دق ربيخ نإف دودرم اذهور :هلوقب ينارحلا ةيميت نبا كلذ نع باجأو
 نيب مالسإلا راد يف مرحي هنأ ىلع نوملسملا عمجأ دقو ،مالسإ راد تراص

 دق انإ مث ةدسافلا تالماعملا نم نيملسملا نيب مرحي ام دهعلا لهأو نيملسملا

 لملع لبج نب ذاعم نأو ،راصنألاو نيرجاهملا نيب لماع لي يبلا نأ انركذ

 | ٥٠٩
   ا ل



    
 ةاقاسملا

 اوناك ةباحصلا نأو «كلذ ىلع مهمالسإ دعب نميلا لهأ هدهع ىلع

 جهنم قفو الإ لماعتلا لحب ال رفكلا دالب يف ىح لب 7 ...كلذب نولماعي

 .هفالخب ضعب لاق نإو ؛ةعيرشلا

 وهو حلصلاو نملا قيرطب "ةماقم جارخ تناك ةلماعملا هذه نأ -و

 ٣) اح
 . راح

 تسيل ربيخ ضرأ نأ ىلع لدي ميسقتلا نأ :كلذ نع باوجلاو

 لامع هباحصأل الو هل نكي مل و ،ربيخ ي ينلا سمح دقف 5ةيجارخ

 .‘"همنوعرزيو امنولمعي

 -:نيهجو نم مهل ضرألا نأ ىلع ثيدحلا اذه لديو

 هنأب :ليق نإف سامخأ ةعبرأ مهل نوكي نأ دب ال هنإف "رسمل" ظفل ةلالد ١

 يف حرصأ "ربيخ" :هلوق هنأب بيجأ ضرألا نود تالوقنملاو عاتملا مسق
 نود ي يبنلا وه دوهيلا لماع يذلا نأب :ليق نإف عاتملا يف هنم ضرألا

 نع ليكو ي يبلا نأب بيجأ {ةلودلل ضرألا نأ يضتقي كلذو "نيملسملا

 .مهسفنأو مهلهأ نم ممب ىلوأ وهو "نيملسملا

 .٨٩۔- ٩٧/٢٩ ةيميت نبا ىراتف ")

 جاتنلا نم ةعوطقملا ةبيرضلا يه :ةمساقملا جارخف ةفيظولا جارخو ةمساقملا جارخ :ناعون جارخلا 0٢

 ىلع ةضوفملا ةييرضلا وهف :ةفيظولا جارخ امأو ،هعبر وأ هثلث وأ جراخلا فصن ذخؤي نأك يعارزلا
 ٨٢٣/٢. هتلدأو يمالسإلا هقفلا رظنا ،اهكرت مأ اهبحاص اهلغتسا ءاوس ضرألا

 ۔٩٩٤/!٢ رمألا عمجب )

  6٨راكذتسالا ١٩٧/٢١ مقرب )٣١٠٠٩(.

} ٦٢٠ | 
 ال



 ٥ ةاقاسملا |

 تناك ولف ((...هباحصأل الو هل نكي ملور) :ثيدحلا يف ءاج ٢-

 .مهل ضرألا نأ مهركذ ببسو عاد مهركذل ناك امل لاملا تيبل ضرألا

 تناك رو)) :ءاج دقف ،كلذ ىلع لدي ام يقهيبلاو ملسم ىور دقو

 % يبنلا ناك دقو ،‘‘((نيملسمللو هلوسرلو هلل اهيلع رهظ نيح ضرألا
 سيلف ةماقملا جارخ نم تناك اذإف ،هجاوزأل رامثلا نم اطسق يطعي

 نأ ىلع لدي اذهو ،ضرألا رمع مسق دقو ،اهيف تباث قح هجاوزأل

 الإ ةيرق تحنت ام نيملسملا رخآ الول) :هن لاق لب مهل تناك ضرألا
 .‘»ربيخ ي يبلا مسق امك ،اهلهأ نيب اهتمسق

 ةيزخلاو ةيزج رخآلا فصنلاو ؤ©فصنلا مهل نأ ىلع مهرقأ ةلي هنأ _ز

 .""”تاراجإلا يف زوجي ال ام ةلاهجلا نم اهيف زوجي

  

 كلذ نإ :محلوق امأو) :لاقف يرهاظلا مزح نبا كلذ نع باجأو

 زوجي فيكو ،ىلاعت هللا يقتي ال نم مالكف {ةيزحلا ناكم ناك مهنم ذوخأملا
 عايضلا بابرأ قوقح ناك امنإو ،ةيزحلا ناكم فصنلا كلذ نوكي نأ

 مهبطخ نيذلاو ،لمعلا مهتيافك ىلع دوهيلا لموع يذلا مهيلع ةموسقملا

 دارأ ذإ اهيف اورظنيلف «مهلاومأب اوقحلي نأ مهرمأو انركذ امك- رمع
 رمعل لصح يذلا لاملاك ،ةرهاظتم ةرتاوتم اذمب راثآلاو اهنع دوهيلا ءالجإ

 ۔٦/٨٨١ يقهيبلا .٢١٢/١٠\ ملسم هاور )

 )٢٣٣٤(. مقرب ٠ ٨٣/١ يراخبلا هاور >"

 ٣٥٢٣/٢٣. ريضنلا ضورلا 6

! ٦١ ) 

  



 ةاقاسملا ) ح

 وجيخ ىلإ انجرخ دوهيلا ءالجإ ببس يف رمع نبا لوقكو {ةقدص هلعجف امب

 ءاملاو ضرألا ضعب نينمؤملا تاهمأ ءاطعإ ناكو (انلاومأ يف انقرفتنف)

 ىلع مويلا ىلإ اهبل نيرجاهللا ءانبأ اياقب نإو ،قاسوألا نهضعبو

 ...مهثيراوم ( . : )١)

  

 فارتعاب دعب كاذنآ عرشت مل ةيزجلا نأ مزح نبا هلاق ام ىلإ فاضيو

 . مهسفنأ ةيفنحلا .. ... , (٢)

 :ةلق يبنلل راصنألا تلاق :لاق ةريره يبأ قيرط نم يراخبلا ىور ٢

 ةنؤملاانوفكت :اولاقف ((ال)) :لاق (لخنلا انناوخإ نيبو اننيب مسقا)

 .‘"(انعطأو انعمس) :اولاق (رمثلا يف مككرشنو

 ةاقاسملا وهو ،لمعلا اذه مهنم يضر لي يبلا نأ ةلالدلا هجوو

 .ةيعورشملا يضتقي كلذف ،اهنيعب

 ضرألا نم اضعب اوكلم نيرجاهملا نأب :كلذ نع نبتلا نبا باجأو

 .ةاقاسملا نم سيلف ةبقعلا ةليل ف طارتشاب لاملاو

  6ىلحملا ٢٣١/٥.

 يراقلا ةدمع .5٥٧٦/١٠ ةيانبلا ٢٨١/٦\ يراردلا عمال رظنا ،يزارلا ركب وبأ كلذب حرص دقف (٦)

 ١٦٨١١.

 ) يراخبلا هاور ١٠/ ٧٣.

_ ٦٦   
  
 



 ةاقاسملا |

 ةاساوملا نم مزلي الو ليلد هيلع مقي مل هنأب ارجح نبا ظفاحلا هبقعتو

 .‘هكلذك مهيلع درلاو نعم مهلاؤسل قبي مل تبث ولو كارتشالا توبث
 -:عامجإلا -ج

  

 الإ ةرجه تيب لمهأ ةنيدملاب ام :لاق رفعج يبأ نع) :يراخبلا ىور دقف

 نب هللادبعو كلام نب دعسو يلع عرازو ،عبرلاو ثلثلا ىلع نوعرزي .

 لآو ركب يبأ لآو ،ةورعو دمحم نب مساقلاو زيزعلادبع نب رمعو دوعسم

 رمع ءاج نإ ىلع سانلا رمع لماعو ،...نيريس نباو يلع لآو رمع

 .‘}(...اذك مهلف رذبلاب اوءاج نإو رطشلا هلف هدنع نم رذبلاب

 ركب وبأ مث رطشلاب ربيخ لهأ لي هللا لوسر لماع) :رفعج وبأ لاقو
 وهو "عبرلا وأ ثلثلا نوطعي مويلا ىلإ مهولهأ مث كيلعو نامثعو رمعو
 .ةاقاسملا نود ةعرازملل هنأ هيف رهظألا لوألا نأل لوألا نم حرصأ

 ")أيويسبلا ةمالعلا نم لك قافتالا وأ عامجإلا يكح دقو
 . (٥ . ۔)٦ . - (٧)

 نباو ةمادق نبا نيدلا قفومو ) )ةمادق نبا نيدلا سمو ؛ )يبتوعلاو

  0١9يرابلا حتف ٧٤/١٠، يرابلا نوع ٦٢/٤.

 هذه لصو نم يتيعلاو رجح نبا نم لك نيب دقو )٢٣٢٥(، مقرب ٧٦/١٠-٧٢٧ يراخبلا هاور ")
 ١٦٨/١٢. يراقلا ةدمعو ٧٦/١ ٠حتفلا رظنا اماحصأ ىلإ ةبسنلا

 ) غملا ٥٥٥/٥.

 ٤٩/٤. نسحلا يبأ عماج 0٢٦٩١ يويسبلا رصتخم ؤ

 ٢٤٥/١٨. ءايضلا ا

 ٠٥٧/٥. ريبكلا حرشلا _

 (٧ غملا ٥٤٩/٥-٥٢ه٥.

_ ٦٢٣ ) 



 ةاقاسملا |

 ) نابللا ةياغ بحاصو ()ىعيطملا خيشلاو 'ةينغم داوج دمحمو ١) زح

 )٨) ۔ ١. ٧) د _ ٠¡ (٥) . (٦)
 . هريمع نمحرلادبعو يخامشلاو يتوهبلاو حلفم نباو

 :ناهجو عامجإلا عفد يف مهل نيفلاخملا لعلو

  

 دقف ،رمع نب هللادبع ةفلاخمل كلذو عامجإلا داقعناب نوملسي ال هنأ ١

 .عفار ثيدح ىلإ عجرو ءاركلا كرت

 ۔:هوجو نم كلذ نع باجي نكل

 نم ائيش كرت امنإو {ةاقاسملا كرتي مل وهف ،رمع نبا ةفلاخمب ملسن ال انأ -ا

 عجر هنأ لمتحي هيلإ رمع نبا عوجرور :ةمادق نبا لاق ،ةدسافلا تالماعملا

 ربا ريغ امأ ،هثيدح يق عفار اهرسف ييلا ةدسافلا تالماعملا نم ءيش نع

 ."}"هثيدح لبقي مل و عفار ىلع ركنأ دقف رمع

 ) ىلحملا ٢٣٠/٨.

 ١٩٠/٢. قداصلا رفعج مامإلا هقف )

 ٤٠٦/١٤. عومجملا ةلمكت )

 ٦٤/٨. قئارلا رحبلا "

  6عدبملا ٤٦/٥.

 ٥٢٣٢٣/٢. عانقلا فاشك »

 )"" حاضيإلا ٢٣٣/٦.

 ١٢٧/٢. ينارعشلا باهولا دبعل نازيملا باتك ىلع قيلعت

 ٠٥٦/٥. غملا _

٦٤ 
     ذا



 ےہ
 ةاقاسملا

 ةباحصلا رثكأ نم ناك ذإ ؛عرولا لجأل ناك هنأ رمع نبا كرت رهاظو

 يركي ناك رمع نب هللادبع نأ) :ملسم هاور ام كلذل لديو كاعرو

 ءارك نع ىهني ناك يراصنألا جيدخ نب عفار نأ هغلب ىتح هيضرأ

 هللا لوسر نع ثدحت اذام .جيدخ نبا اي :لاقف ،هللادبع هيقلف ،ضرألا

 دق اناكو يمع تعمس :هللادبعل جيدخ نب عفار لاق .؟ضرألا ءارك يف لي

 .ضرألا ءارك نع ىمق الي هللا لوسر نأ رادلا لهأ ناثدحي اردب ادهش

 مث ،ٹىركت ضرألا نأ اي هللا لوسر دهع يف ملعأ تنك دقل :هللادبع لاق

 هملع نكي مل ائيش كلذ يف ثدحأ ي هللا لوسر نوكي نأ هللادبع يشخ

 .)ضرألا ءارك كرتف

 لدت الي هللا لوسر دهع يف ءاركلاب قباسلا هملع عم "يشخ" ةملكف

 ملع ناك تح اسأب ربخلاب ىرن ال انك) :لاق هنأ تح اعرو هكرت هنأ ىلع

 يف كشلاب يحوت "معز" ةملكف ""(هنع ىمه ة هللا ين نأ عفار معزف لوأ

 ثيدحلا يف درو دقو ،مدقت امل ةاقاسملا لمشت ال "ربخلا" ةملك نإ مث رمألا

 اذه قلطي نأ نكمي الف ،ًاضيأ ةاقاسملا لمشي ال وهو ضرألا ءارك قباسلا

 نع حص دق هنأ يغايسلاو مزح نبا ركذ لب ،ازاحم الإ ةاقاسملا ىلع ظفللا

 .ىلوأ باب نم ةاقاسملاو ،‘"“ةعرازملا زاوجب لوقلا رمع نبا

    

 )١) ملسم هاور ٠ ٣/١ ٠ ٢-٤ ٠ ٢ .

  6ملسم هاور .٢٠١/١٠.

 "" ىلحملا ٢١٥/٨، ريضنلا ضورلا ٣٥٢٣/٣.

٦٥ | 
   ال



 قاقاسملا    
 وه امكف -هتفلاخم تتبث نإ- رمع نبا ةفلاخم لبق دقعنم عامجإلا نأ -ب

 رصعلا ءاضقنا طارتشا مدع لوصألا يققحم نم ةعامج بهذم نأ مولعم

 نبا ةفلاخمو ‘هعوقو دعب هفلاخ نم هفلاخ ولو دقعني لب عامجإلا ةحصل

 نع تاياورلا ىدحإ يف ءاج دق {ةديدم ماوعأ دعب يهف تتبث نإ رمع

 ةرلمإ يفو ةلي هللا لوسر دهع ىلع هعرازم يركي ناك رمع نبا نأ) :عفان

 ةفالخ رخآ يف هغلب تح ةيواعم ةفالخ نم ًاردصو ،نامثعو رمعو ركب يبأ

 (خلإ...جيدخ نب عفار نأ ةيواعم

 نولوقي ةيفنحلاو .عامجإلا ضقنت ال تقولا كلذ يف رمع نبا ةفلاخمف
 .عامجإلا اذه مهمزليف "هتحصل رصعلا ضارقنا طارتشا مدعب

 ةرثكلا لوقب ةربعلا نأل كرمع نبا فلاخ نإو حيحص عامجإلا نأ -ج

 دقعنم عامجإلاو \ةجح مهلوقف هفالخ ىلع ةمألا بلغأو فلاخم فلاخ ولف

 ال دحاولا ةفلاخم نأو ةرثكلا لوقب عامجإلا ربتعا نم دنع اذهو ،كلذب

 .رئؤت

 .ةجحب سيل نوكسلا عامجإلاو نوكس عامجإلا اذه نأ ٢-

 كلملعلا نم ريثك دنع ةجح يتوكسلا عامجإلا نأ :كلذ نع باوجلاو

 نوكي لاوقألا كلت نم ريثك ىلعو 5"ألوق رشع ةئالث ىلإ هيف اوفلتخا دقو
 ةيجحلاب لوقلا بسني يجابلا نأ يشكرزلا ركذ دقو \ةجح عامجإلا اذه

(١) 

 ٢٠٢/١٠. ملسم هاور ")

 ٢٢٤/٢. تومحرلا حتاوف "

 ٤٩٤/٤. طيحملا رحبلا ا

  



 ةاقاسملا )
 باحصأ رثكأو قاحسإ يبأو بيطلا يبأ يضاقلاو نييكلاملا رثكأ ىلإ

 صنو ،يخركلا مهنم ءاملعلا ةفاك بهذ هيلإو :ناهرب نبا لاقو يعفاشلا

 هيضتقي يذلا وه :باهولادبع لاقو ،"ميوقتلا" يف يسوبدلاو نياعمسلا نبا

 امب جتحي يلا تاعامجإلا نم ريثكب ىوقأ عامجإلا اذهو ،‘')انباحصأ بهذم

 .ءاهقفلا نم ريثك

 ءافلخلاو نوعرازي اوناك نيرجاهملا عيمج ناك اذإف) :ةيميت نبا لاق

 نكي مل ركنم كلذ ركني نأ ريغ نم نيعباتلاو ةباحصلا رباكأو نودشارلا

 لهأو اميس ال ،اذه وهف عامجإ ايندلا يف ناك نإ لب ،اذه نم مظعأ عامجإ

 نأ ىلإ هدعبو لي هللا لوسر دهع ىلع اوعراز مهعيمج ناوضرلا ةعيب
 .“"ة(اميت ىلإ دوهيلا رمع ىلجأ

  

 سفن يف اوعرازو اوقاس ممأل ؛انه ةاقاسملا لمشي "اوعراز" ظفلو

 نم مزاح يبأ دنع ةجح مهلمعو ،ةعبرألا ءافلخلا راس اذه ىلعو ،دقعلا

 ةنيدملا لهأ لمع لعجي نم مزلي كلذكو ،هاضتقمب لمعلا هيلعف "ةيفنحلا
 ال هنأ الإ ،‘يعفاشلاو كلام بهذم وه امك رخآ ىلع ثيدحل احجرم

 .هب حيجرتلاب لوقي ال هنأل 0 ةيفنح يبأ ىلع هب جتحي نأ نكمي

 .٥٩٤ص عجرملا سفن )

 ٢) ةيميت نبا ىواتف ٩٧/٢٩.

 .٣٦٢ص ملكلا عماج ")

 ٠ ٩/٢ ٣٠. هيواتف ق ةيميت نبا مهيلإ هبسن ٤)

 | ٦٧
   ذا ل



    

 ۔:س ايقلا -د

 ةفلاخم اهربتعي مهضعب نأل ،نيسئاقلا ةرظن فالتخاب فلتخي سايقلا ليلد

 .هل ةقفاوم اهربتعي مهضعب و ،سايقلل

 نم ليلدلا مث :ليق امك مهليلد ريرقتف سايقلل اهتفلاخم نيلئاقلل ةبسنلاب

 اهيلع لمعلا زاج امتراجإ زج مل اذإف ،لمعلاب ىمنت نيع امنأ وه عملا قيرط
 نم ضارقلاب لالدتسالا مث ضارقلا يف ريناندلاو مهاردلاك اهئامن ضعبب

 ۔:نيهجو

 ©ضارقلا زاوج ىلع ةعمجب ةمألا نأ ةريره يبأ نب يلع وبأ هركذ :امهدحأ

 وأ فيقوت نع اذوخأم همكح نوكي نأ دب الف هيلع عامجإلا دقعنا امو

 الإ قبي ملف هيلع صن فيقوت ةبراضملا يف سيلو «لصأ ىلإ دري داهتجا
 لصأ عرشلا يف ةبراضملا يف سيلو لصأب هقاحلإ ىلإ ىدأ داهتجا فيقوت
 تناك هيلع عمجملا عرفلل الصأ ،ةاقاسملا تناك اذإو ةاقاسملا الإ هيلإ درت

 .هيلع عامجإلاب قحا

 آاعامجإ ةبراضملا تزاج امل هنأ وهو يئارفسإلا دماح وبأ هركذ :اثلا

 ىلوأ ةاقاسملا تناك زوجب حبر نم نونظم ضوع ىلع المع تناكو

 .'ةيئامن ةرمث نم داتعم لمع ىلع ضوع اممأل ؛زاوجلاب

 ) عومجلا ٤٠٤/١٤.



 ہے
 ةاقاسملا

 الإ ةشقانملاو ريكفتلا يف ةبصخ ةيلقع ىلع لدي ناك نإو سايقلا اذهو

 .هيلع هب بيجي دق امالك هضراعم نأ

    

 -:لوألا هجولا ةشقانم ١

 نوكي نأ مزلي ال ةبراضملا زاوج ىلع ةعمجب تناك نإو- ةمألا نأ -أ

 انيلإ لصي مل رثأ كلذ يف حص هنأ لمتحي لب {ةاقاسملا ىلع سايقلا مهدنتسم

 هيلع عطقن يذلاو) :ةضراقملا يف مزح نبا لاق لب حصي مل دنسب لصو وأ

 .هرقأف هملعو لي يبلا رصع يف ناك هنأ

 نم كلذل هبتني مل و ،تالالدلا هوجو نم هجوب كلذ اوطبنتسا وأ
 زاوج ىلع لدت يلا تالالدلا ضعب ءاملعلا ضعب ركذ لب ،مهدعب

 نأ ءآش نمو ءاهيلإ اودنتسا نومدقتملا ءاملعلا نوكي نأ لمتحيف ،ةبراضلملا

 .‘"هلحم نم اهرظنيلف تالالدلا كلت رظني

 ةجح عامجإلل نوكي نأ طرتشي ال هنأ ىلإ نييلوصألا ضعب بهذ ب

 نم هجو يأب لالدتسالل يعاد ال لوقلا اذه ىلعف ،اهيلع دمتعي "دنتسم"
 .الصأ عقي مل هلعلو .ادعبتسم لوقلا اذه ناك نإو تالالدلا

  0١١عامجإلا بتارم ص٩١.

 ٣٤٦/٣. ريضنلا ضورلا ")

  



 ةاقاسملا

 يأ- هنأل ؛سايقلا اذه ىلع اهعامجإ ىف ةمألا دامتعا حصي ال هنأ چ4

 سايق وه ذإ ؛سايقلا ننس فالخ ىلع ءاج -ةاقاسملا ىلع ةبراضملا سايق

    

 .نييلوصألا نم ةعامج دنع حصي الو ،ةذاش ةروص ىلع ةذاش ةروص

 عامجإلا دنتسم نوكي نأ حصي ال هنأب :اولاق نييلوصألا نم ةعامج نأ -د

 .هلاح اذه سايقب فيكف ؛الصأ اسايق

 تبث لصأ ىلع سايقلا مدعب لوقلا ىلإ ءاملعلا ضعب بهذ -ه

 وأ باتكلاب لصألا تبثي نأ دب ال لب -انه لاحلا وه امك- عامجإلاب

 .كلذب ملسي نم دنع حصي ضارتعالا اذهو {ةنسلا

 :ناثلا هجولا ةشقانم ٢

 نأل سليقلا اذه لمأتي :هللا همحر انخيش لاق) :حاضيإلا يشحم ةمالعلا لاق

 لاق 5©'(دوقفم انه طرشلاو ،سايقلا فالخ ىلع تباث لصألا مكح نوكي

 .“"أ(لصألا فلاخ ام ىلع سايق كلذ :تلق) :اضيأ هللا همحر بطقلا

 ،نويلوصألا هيف فلتخا امم ةذاشلا ةروصلا ىلع يأ- هذه سايقلا ةروصو

 ىلع تبث ام ةيفنحلا دنع دعاوقلا نم لب ،‘"كلذ منم ةفينح يبأ ىلإ بسنف

 اذإ الإ لالدتسالا اذه مهمزلي الف ،ساقي ال هيلع هريغف سايقلا فالخ

 ةشقانملا يف هيلع دامتعالا عنتميف ،هب نوملسي ال مهو ،سايقلا ةحصب اوملس

 .لوأ هيف ةشقانملا دعب الإ

 ) حاضيإلا ٢٢٤/٦.
 )!) لينلا حرش . ٥٨/١.

 (٣) ةيميت نبا ىراتف ٠ ٢/ ٥.

  

  



 ! ةاقاسملا (

 فالخ ىلع ةيراج ةاقاسملا نأب نيلئاقلا روهمجلا ىلإ رظنلاب اذه

 يشحم خيشو ©بطقلا كلذب لاق نممو سايقلا فالح ىلعو لصألا

 :لاق ثيح يبايسلا خيشلاو ،يتوعلاو يويسبلاو حاضيإلا

 امسترا حيحصلا ىلع هجوأ نم املعاف لوصألا فلاخت معن

 ميجن نباو يقوسدلاو تاكربلا وبأ ةمالعلاو ديفحلاو دحلا دشر نبا هيلعو

 ىلإ ريرضلا روسيفوربلا هازعو ،يدنفأ امادبو يئوخلاو يناقرزلاو يكركلاو

 .)روهمجلا

 هللادبعو ميقلا نباو ةيميت نبا مهنم دمحأ مامإلا عابتأ ضعب مهفلاخو
 ٢( . ۔۔. !١۔

 سايقلل ةقفاوم اهوربتعاف )رمح رلادبع نبا

 لم هب ةاقاسملا تابثإ يق مهرظن ةهجوف سايقلل اهتقفاوم نيلئاقلل ةبسنلاب

 -:هصخلم ام لاق دقف ينارحلا ةيميت نبا هلاق

 ٢٤٥/١٩© رانآلا رهاوج ٢٢٤/٦، حاضيإلا ٥٥٨/١٠\ لينلا حرش \٢٩٢٩٢ص يويسبلا رصتخم :رظنا 6

 ريفصلا حرشلا ١٣٨١/٤&، دهتجملا ةيادب ٥٥٢/٢\ تامدقملا إ٣/٣٦١ ةلصفملا دوقعلا ٢٤٥/١٨، ءايضلا

 ١٩٥/٨ قئارلا رحبلا ٥٠٥/٢\ رمغألا عمجب ٥٣٩/٣\ يقوسدلا ةيشاح ٢٤٦٢/٣ ياقرزلا حرش ٧. ١ا٤

 ٣٤٩/٧. دصافملا عماج

 (٢) ةيميت نبا ىواتف ٠٠/٢٩  0١مالعلا ريسيت ١١٩/٦.
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 ( ةاقاسملا أ
) 

 هنذدبك اذهل يلا نيعلا ةعفنم ،نيلصأ ةعفنم نم لصحي ثداحلا ءامنلا نإف

 ةففنع مناغملا لصحت امك ،هرجشو هضرأك اذهل لا نيعلا ةعفنمو 5هرقبو

 نم نيملسملا نادبأ ةعفنمب ءيفلا لام لصحي امكو ،مهليخو نيمناغلا نادبأ

 ةعفنم انهو ،ةعفنملا وأ لمعلا دوصقملا نإف ةراجإلا فالخب «مهرصنو ممتوق

 سيل هرجش و كلاملا ضرأ ةعفنم لثم وه هديدح و هرقب ندبو لماعلا ندب
 دلوتي ام اعيمج امهدصقم امنإو رخآلا ةعفنم ءافيتسا امهنم دحاو دوصقم

 اميف نيكرتشملا رئاسك ،مرغملاو منغملا يف ناكرتشيف ،نيتعفنملا عامتجا نم

 تاف رصتلاف \ةضحما ةراجإلا فلاخي اذهو ،مهل لا لوصألا ءامن نم دعي

 ةاقاسلملاو ةعرازملا نأ ًاعطق مولعملا نمو ،تاكراشمو تاضواعم ةيلدعلا

 لمنإ ررغلاو \ةضحملا ةضواعملا سنج نم اتسيلف ،ةكراشملا سنج نم امهوحنو
 لام امهدحأ لكأي ال انهو ،لطابلاب لام لكأ هنأل ؛ةضواعملا عيب يف مرح

 لب رخآلا ةعفنم ذخأي مل ضرألا بر نإف عرزلا تبني مل نإ هنأل ؛رخآلا
 نإف ررغلا ةراجإ فالخب اذه ضرألا ةعفنم تبهذ امك هندب ةعفنم بهذ

 مدن ىلإ يضفيف رطخلا تحت ىقبي رخآلاو ائيش ذخأي نيضواعتمل دحأ
 .تاكرشلا يف فتنم نعملا اذهو ،امهتموصخو امهدحأ

 زاجف ،لمعلاب ومنت نيع امنإف ةبراضملا سنج نم هذه نأ :اثلا هجولا

 ءاهقفلا اهزوج ةبراضملاو ،ريناندلاو مهاردلاك اهئامن ضعبب اهيلع لمعلا

 امتوبثل ةعرازملاو ةاقاسملا ىلع ةبراضملا سيقن نأ ىري دمحأ ناك دقو ،مهلك

٧٢ 
  

  

  

 



 | ةاقاسملا )
 حيحص رخآلا ىلع امهنم لك سايقو ،اهيلع ساقي الصأ لعجتف ،صنلاب
 ءيجيو بهذي لصألا لب ؛لصألا نيع نم سيل ةبراضملا يف حبرلا :ليق نإف
 نم هنف ؛عرزلاو رمثلا فالخب لمعلا سفن نم لصح مسقملا لاملاف ،هلدب
 لدنإف يعرش ريثأت هل سيلو ،ةروصلا يف قرف قرفلا اذه :ليق لصألا سفن
 لماعلا ندب ةعفنم عومجب نم لصح امنإ دافتسملا لاملا نأ رارطضالاب ملعن

 نامستقيو ‘هلام سأر لثم لاملا بر ىلإ دري اذهلو ،لاملا سأر ةعفنمو

 ةفاضإ تسيلو «مهاردلا ريظن يه يلا هسفنب ىقبي لماعلا نأ امك ،حبرلا

 لاقيو ...اذه لام ةعفنم ىلإ هتفاضإ نم ىلوأب اذه ندب لمع ىلإ حبرلا

 ةعرازملا زيوجتل هؤاضتقا ناكل ارثؤم قرفلا نم هوركذ ام ناك ول :اضيأ

 ناك نيلصألا ءاقب عم لصح اذإ ءامنلا نأل سكعلا نم ىلوأ ةبراضملا نود

 ضرألا ءامن عرزلل :ليق نإف ،امهدحأ باهذ عم هلوصح نم ةحصلاب ىلوأ

 ىلكو ،سكعلاب وأ مهاردلا نود لماعلا ءامن حبرلاو :لاقي دقف ؛ندبلا نود

 ءاملاو بارتلا ىلع ةلمتشملا ضرألا ةعفنم لصحي ع رزلا لب لطاب اذه

 نيبو اهنيب نأ ملس ول مث ديدحلاو رقبلاو لماعلا ندب ةعفنمو ءاوهلاو

 ةرجاؤملا نأل ،ةرجاؤملاب اهنم هبشأ ةبراضملاب امنأ بير الف اقرف ةبراضملا

 يف ةنومضم ةرجألاو امولعم نوكي نأ طرتشيو لمعلا وه اهيف دوصقملا

 ©لمعلا ةفرعم طرتشي الو ءامنلا الإ دوصقملا سيل انهو ةنيعم نيع وأ ةمذلا

 ءءامنلا نم لصحي ام ضعب يه امنإو ةمذلا يف ًائيش الو انيع تسيل ةرجألاو
 طرش اذإ ةبراضملا دسفت امك دقعلا دسف نيعم ءيش اهيف نيع تم اذهلو

  

 ةبراضملاب تناك اذإف نيب اذهو ةمذلا ىف ةمولعم ةرجأ وأ ًانيعم احبر امهدحأ

   ز ٧٢_



 ةاقاسملا
 ١ا ا

 اهقاحلإف نيلصألا دحأب اهقاحلإ نم دب ال ناكو...ًادج ةرجاؤملاب اهنم هبشأ

 .بانطإ ىلإ هيف جاتحي نأ نم ىلجأ اذهو ىلوأ هبشأ هب امم

    

 ىلع يهف ‘صوصخو مومع هيف ةراجإلا ظفل لوقت نأ :ثلاثلا هجولا

 ۔-:بتارم ثالث

 يف امك ءرهملا كلذ يف لخديف ضوعب اعفن لذب نم لكل لاقي نأ :اهدحا

 نلك ءاوسو ؤ(٤٢ءاسنلا) (نهروجأ نهوتاف نه نمه معنمتسا امف) : ىلاعت هلوق

 ريغ وأ امزال الوهحب وأ امولعم رخآلا ناكو .الوهجب وأ امولعم انه لمعلا

 . مزال

 نكل مولعم ريغ عفنلا نوكي نأ وهو ،لعج يه تلا ةراجإلا :ةيناثلا ةبترملا

 ...مزال ريغ زئاج ادقع نوكيف ءانومضم ضوعلا

 ىلع هرجأتسي وأ نيع رجأتسي نأ يهو شةصاخلا ةراجإلا :ةثلاثلا ةبترملا

 ةراحإلاو امولعم رجألا نوكيف ةمولعم ةعفنملا نوكت ثيحب ،ةمذلا يف لمع

 ...ةمزال

 ءام ىلع ةكراشملا نم نهوحنو ةبراضملاو ةعرازملاو ةاقاسملا لاقيف

 نعملاب ةراجإ يه لاق نمو ،معألا وأ ماعلا ێعملاب ةراجإ يه لصح

 كلانهف ةلاعخلا يه يلا معألا عملاب ةراجإ تناك اذإو ءاطخأ دقف صخألا

 ءامولعم نوكي نأ دب الف نيد وأ نيع نم انومضم ائيش ضوعلا ناك نإ
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 _ | ةاقاسملا | ١١ ..

 هين اعئاش ءزج نوكي وأ زاج لمعلا نم لصحي امم ضوعلا ناك نإ امأو

 انك هنم هلف اذك نصح ىلع انلد نم :وزغلا ي ريمألا لاق ول امك

 ةكوش ال ةضحم ةلاعج هنأ عم لاملا لوصحب طورشم كانه لعحلا لوصحف

 .ىرحأو ىلوأ ةك رشلاف هيف

 نأ ليصألا سايق هيلع انلد يذلا :لاقيف ىرخأ ةقيرط اذه يف كلسيو

 امأف نمثلا ىلع اسايق اررغ ضوعلا نوكي الأ اهيف طرتشي ةصاخلا ةراجإلا

 ام ةراجإلا هذه هبشت الف ةعفنملاب ملعلا اهيف طرتشي ال يلا ةماعلا ةراجإلا

 نأ ةلأسملا ريرحتنف حيبملا لصألا ىلع ىقبتف ،امب اهقاحلإ زوجي الف مدقت

 مل ةصاخلا دارأ نإف ىةراجإلاب هدارم نع رسفتسي ةراجإ امنوكل دقتعملا

 ركذ نإف ،مولعم ضوعب الإ اهميرحت ىلع ليلدلا نيأف ةماعلا دارأ نإو حصي

 دجي نلو هيقفلا نع ًالضف هيقف ريغ ىلع ىفخي ال يذلا قرفلا هل نيب .اسايق

 .لحلا تبث ميرحتلا ةلدأ تفتنا اذإف ،اليبس ةراجإلا هذه لثم لمشي رمأ ىلإ

 يف تبي نأ وهو «سكعلا سايق وهو ىرخأ ةقيرط اذه يف كلسيو
 ىنعملا :لاقيف لصألا مكحل ةيضتقملا ةلعلا ءافتنال لصألا مكحلا ضيقن عرفلا

 ةعرازملا باب يف فتنم ةمولعم نوكت نأ بجي ةراجإلا نوكل بجوملا

 ررفلا عيب نعم يف نوكيف ،ررغ لوهجملا نأ كلذل يضتقملا نأل ،اهوحنو
 ةيفتنم يناعملا هذهو سنجلا اذه نم ركذي ام وأ ،لطابلاب لاملا لكأ يضتقملا

  



 ہے
 ةاقاسملا

 ."مرحت الف فتنم وهو اذه الإ بجوم مرحتلل نكي مل اذإف ضعرفلا يف
 .هنم دارملا ها

    

 طاقنلا ضعب يف هيلع ضرتعي دق نكل ،همومع يف نسح مالك وهو

 ضرأ ةعفنم لثم وهو هديدحو هرقب ندبو لماعلا ندب ةعفنم) :هلوق اهنم

 امنإو رخآلا ةعفنم ءافيتسا امهنم دحاو دوصقم سيل هرجشو كلاملا

 منغلا يف ناكرتشيف ،نيقتعفنلا عامتج ا نم دلوتي ام اعيمج ه دوصقم

 .(مرغملاو

 - :نيرمأل كلذو ملسم ريغ وهف نايعأ ق ةكراشم اممأ هدصق ناك نإ

 مزلت امك دقعلا لبق هتفرعم مزلل هيف كرتشي امم كلذ ناك ول هنأ ١-

 .اهنيب قرف ال ذإ ةاقاسملا يف لحنلا ةفرعم

 يقاسلا رقب ميسقت ميسقتلا ق مزلل كلذ ق ةكراشملا تناك ول ٢-

 .اضيأ هداومو هديدح و

 .ةلمتحم ةرابعلاف الإو كلذ دصق اذإ اده

 ةاقاسملاو ةبراضملا ذإ ،هلوق ىلع ميلس ةبراضملا ىلع سايقلاب هلالدتساو

 ةباد ءاطعإك ىرخأ روص ق كلذ دارطا همزلي نكل هدنع سايقلل ةقفاوم

 اذه لعلو ،ةريثكلا روصلا نم كلذ ريغو امهنيب حبرلا ةمساقمو لمعلل

 .٦٠١-۔-٩٢/٨٩ ةيميت نبا ىراتف ")
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 [ ةاقاسملا )
 اذهو «‘هكلذ ةحابإ دمحأ مامإلا نع ىكح هنأل ؛ةيميت نبا هب مزتلي مزتلملا

 كلت يف ذإ سكعلا سايقب هلالدتسا ىلع اضيأ هب ضرتعي دق ضارتعالا

 ةاقاسملاو ةعرازملا يف اهافنو ةراجإلا يف هسفنب اهلعج نلا ةلعلا يفتنت روصلا

 هيف سكعلا سايق نأب ةطقنلا هذه ىف اضيأ هيلع ضرتعي دقو ةبراضملاو

 .كلذب جاجتحالا يف هفلاخ نم ةجحلا هذه مزلت الف ،©فالخ

 ةقفاوم امك ربتعا ءاوس تاداريإ سايقلا ليلد ىلع ص رعت دق كلذكو

 :اهفيز نايب عم اهكيلإف -هل ةفلاخم وأ سايقلل

 ىلع ضرألاو لخنلا نم زاجأ امو هسايق امأو) :يعفاشلا مامإلا لوق ١

 ام ىلع ا ينلا نود نمع ءاج ام نوسيقي هقفلا لهأب اندهعف ،ةبراضلملا

 ."لهج اذه سكعو كنع ءاج

 وه امك لل يبلا نع ةتباث ةاقاسملا ربتعي ناك نإ :كلذ نع باوجلاو

 اهريغ ىلع ي يبلا نع تباثلا سايق يأ (...اذه سكعو) :هلوق رهاظ

 صنلا ليلد ىلإ سايقلا ليلد ةفاضإو ةجحلا ةيوقتل هركذ هنأ باوجلاف

 نإو ،مكحلا يف نيلثامتم نيب اوقرف مهمأ نيفلاخملل نيبيل كلذكو ،هب دكأتيل

 مكلا ةفرعم هب هل ئستيل سايقلا مزليف صنلاب تباث مكحلا ربتعي ال ناك

 عمجأ وأ ةنس وأ باتكب تبث هيلع سيقملا ناكأ ءاوس ةجح وهو ،يعرشلا

  0١ةيميت نبا ىواتف ١٢٥/٢٩.

  6يكبسلا ىواتف ٤١٧/١.
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 ت  
 نم اعنام ةنسلاب ةبراضملا توبث مدع رابتعاو عامجالاب تبث انهو ،هيلع

 امف ردصم عامجالاو ‘ردصم ةنسلا نأل روهمجلا دنع ملسم ريغ سايقلا

 نوعنمي يعفاشلا باحصأ ضعبو ،همياش ام هيلع سيق اهنم دحاوب تبث

 لاقي تح يعفاشلل اوزعم كلذ دجأ مل و ،'_}هصنلاب تبث لصأ يف الإ سايقلا
 .هلصأ ىلع نب هنأب

 صوصنلل مداصم - ةبراضملا ىلع ةاقاسملل يأ- سايقلا نإ :لاقي دق ٢

 .رابتعالا دساف وهف ةيعرشلا

 ةلدأ ليوأت رذعت عم الإ رابتعالا دساف ربتعي ال هنأب :هنع باجيو

 امإ انه مهتتلدأو دري الف ناكمإلا عم امأ ،احيحص اليوأت موصخلا

 تالمتحم ابإو ،روهمجلا بهذم وه امك اهصصخي سايقلاو تامومع
 ةحيرص ةحيحص صوصن هدضعت سايقلا اذهو {ةرباخملاك نعم نم رثكأل
 .اهيف نعطم ال

 امل }هيلع ساقي الصأ نوكت تح اهيلع عمجي مل ةبراضملا نأب :لاقي دق ٢

 يف بذاكلا نظلاو لطابلا نم هنوعدي ام ال) :يرهاظلا مزح نبا هلاق

 هللا يضر ةباحصلا نم ةتس نع الإ ىورت ال يلا ةبراضملا ىلع عامجإلا
 .هيلع عمجب رمأ ىلع الإ سايقلا حصي الو 3‘"×مهنع

 ١٠ ص لوحفلا داشرإ ،يناكوشلا مهيلإ هبسن ٢٠٥.

 ىلحملا اا ٢٣٠/٨.
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 1ِ ا
 ةاقاسملا

 :ضارقلا ق لوقي ثيح هسفن مزح نبا لإ كلذ نع باوجلا ليحنو

 ام فالح هيف دجو ولو هيف فالح ال نقيتم المع نوملسملا هب لمعو)

 ،ثكلذب هملعو ي هللا لوسر نمز ىلإ ةفاك دعب ةفاك لقن هنأل ؛هيلإ تفتلا

  

 ."اهنع هللا يضر ةجيدخ لامب ضارق يف ي جرخ دقو

 هنأ هيلع عطقن يذلاو درج حيحص عامجإ هنكلو) :هيف اضيأ لاقو

 .عامجإلاب حرصي هسفنبف ‘"٨(هرقأف هملعو لي يبلا رصع يف ناك

 لمك ةنسلاب ةبراضملا تتبث لاقي نأ امإف عامجإلا توبث مدعب ملس ولو

 الف كلذك ناك نإف ،ةفاكلا لقن نم هربتعا لب ،لوألا همالك رهاظ وه

 اعمج نوكي نأ روهمجلا دنع لصألا يف طرتشي ال ذإ عامجإلا لإ ةجاح

 ضعب ىضتقم اهتفلاخمل اهعنم هيلع بجيف امتوبث مدعب لوقي ناك نإو ،هيلع

 .ةلدألا

 -:دصاقملاب لالدتسالا - ه

 كلذو .هتابلطتم يفتو عمتجملا تاجاح يطغتل ةينابرلا ةعيرشلا تءاج

 ةيداصتقالا اهيحاون يف ةمألا حلاصم اهيلع فقوت يلا رومألا زاوج يضتقي
 ةيحانلا نم ءاوس ةمألا ةحلصم ققحي امم ةاقاسملاو ،اهريغو ةيعامتجالاو

 ) 6ىلحملا ٨/ ٢٤٧۔

 .١٩ص عامجإلا بتارم &
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 ةاقاسملا

 نم نأب مولعملا نمو ،‘)ةينيدلا ةحلصملا تح لب ةيعامتجالا وأ ةيداصتقالا

 .ةلماعملا هذه قيبطت لاملا ظفح لبس نمو لاملا ظفح ةعيرشلا دصاقم

    

 -:زاوجلاب نيلئاقلا روهمجلا يأر يوقي اممو

 يبلاف ،ةحيرص هيلع ةيوبنلا ةنسلا ةلالد ذإ ؛ةلدألا ثيح نم ىوقأ هنأ ١-

 ةوالع ،حيرص ليلد وهف دحأ كلذ يف فلاخي مل و ،ربيخ لهأ لماع زق
 لامجإلا نأل {ةفيعض ةلدأ مهل نيفلاخملا ةلدأو عامجإلاب دضتعا هنأ ىلع

 .اهضعب ةحص يق ءاملعلا ضعب حدق ىلع ةوالع «اهيرتعي

 يأر نأب :ليق دقو ،كلذ ةحابإ ىلع اورقتسا ةمألا روهمج نأ ٢-

 !؟ىوقأ روهمجلا ةلدأ تناك اذإ فيكف .ةلدألا تأفاكت اذإ حجرم روهمجلا

 .انه لاحلا وه امك

 فيجح ىري نم دنع ؛ةعبرألا ءافلخلا يأر اممأب كلذك ةحابإلا دضتعت ٢-

 لوق وه لب مهلمع ةيجح ىري نم دنع ؛ةنيدملا لهأ لمع هيلعو !مهعامجإ

 .انمدق امك اعيمج ةباحصلا

 دصاقم نم دصقم اقيقحتو ةمألا حلاصمل ةاعارم اهيف نأب اهل سنأتسيو ٤-
 .ةينابرلا ةعيرشلا

 .ةيعورشملا ةمكح يف كلذ حيضوت أيم ا
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 ةاقاسملا |

 نم مهفأ مل و ،©”ةرورضلل ةاقاسملا زاوجب لوقلا ىلإ ةيكلاملا بهذو

 ةرورض وأ ؟لماعلا ةرورض وأ ؟ضرألا بر ةرورض يه له ةرورضلا

 .؟ةجاحلا يه وأ اهنع صيح ال نلا ةرورضلا لهو ؟نيكيرشلا

  

 نم اريثك مداصو سايقلا فلاخ لعفلا اذه نأب كلذل نولدتسي مهلعلو

 اهلعفي مل هنأل ،ةرورضلا ريغ يف اهزاوج يضتقي ال لي يبلا لعفو ،دعاوقلا

 هركذ قبس امك اهيف نولمعي لامع هباحصأل الو هل نكي مل امدنع الإ

 الف "يناكوشلا مهيلإ هبسن امك نييلوصألا روهمج دنع معي ال لعفلاو

 .عنملا لصألا نأل ،ةلاحلا كلت يف الإ زاوخلا يضتقي

 امهأ ة يبنلا نيبي مل و ،لاح ةعقاو كلت نأب :كلذ نع باجي دقو

 ةدملا كلت رمتست مل ةرورضلا كلت نأ مولعملا نمو ،ةرورضلل تزيجأ

 تلمشو هدعب نم ركب يبأو اللي يبلا ةافو تح ربيخ لهأ ةلماعم ذنم ةليوطلا

 يف كراش نم عيمج ةرورضلا كلت لمشت مل كلذكو رمع ةفالخ بلغأ

 مهرارطضا روصتي الو لجر ةئامسمحو فلأ نوبراقي مهو !ةلماعملا كلت

 .اهريغب ةاقاسملا يدافت ىلع نيرداق اوناك مهضعب نأ كش ال لب 3اهل اعيمج

 مفمناوخإ ىلع لمعلا راصنألا ضرع نيح ي يبلا نإف كلذكو

 لاصفتسالا كرتو ؟ال وأ لامع ىلإ ةجاحب مه له ،لصفتسي مل نيرجاهملا

 ١٠٦٢/٦. ةريخذلا &! ٣ ص ةسراغملاو ةعرازملاو ةاقاسملا باتك )

 ٣٨٢. ص لوحفلا داشرإ ؤ"
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 ةاقاسملا

 ةلدأ نمض نم نأ ىلع ةوالع ٢ ( )نييلوصألا نم ريثك دنع مومعلا ليلد

 لغمنإو ،طقف ةرورضلل زجي مل وهو ضارقلا ىلع سايقلا اهوركذ ينلا زاوجلا

 .اهريغ يفو اهيف زاج

    

 ةةجاحلا ةرورضلاب نونعي اوناك اذإ ،طقف ايظفل فالخلا نوكي دقو
 افغمنإو ةرورضلا ريغ عم لوصألا يف ةلماعملا اوزاجأ مهنإ ثيح رهاظ وهو
 .ةرورضلاب عرزلا ةاقاسم اوديق

 حضوأ نيزيجملا ةلدأ نأ رظانلا ىري نيعناملاو نيزيجملا ةلدأ ضرع دعب

 .نيعناملا ةلدأ نم ةجح ىوقأو ةلالد

 يف رخآ ليصفت يكبسلا نبالو ٢٤٦/١\ ناهربلا رظنيلف ءاش نم كلذ يل ليصفت نيمرحلا مامإلو 2
 .رئاظنلا ر هابش لا
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 | ة اسملا ] ۔ ) ٦. 1٦

 ثلاثلا ثحبلا

 ةقيقد لك همظنو هماكحأ لمشت نأ تضتقا نيدلا اذه ةيلومش نإ

 غيزي الو يعامتجا يناميإ عيهم يف هتايح ريستل ناسنإلا شاعم سمت ةليلجو

 .ةحلصملا ىضتقم نع ديح الو ةرطفلا كلف نع

 موقي نأ هنكمبالف هترطفب يعامتجا هعبطب نيدم ناسنإلا نأ اممو

 ةيرشبلا تمدقت الو ةايحلا تماقتسا امل الإو هسفنب لامعألا لك ةلوازم

 .رشبلا ييب نيب طب رت يلا تالماعتلا

 يلهاجلا قوسلا اهمض يلا تالماعملا نمض نم ةاقاسملا تناك دقو

 نابإ ناك ام لك ىلع أمقان تأي مل هنأل ةلماعملا هذه مالسإلا غلي مل و
 ةيناسنإلا ىلع ارامد ناكو ،لدعلاو قحلا جاهنم نع غاز امل لب ةيلهاجلا

 .مالسإلاب الإ اهنم لشتنت ال ةقيحس ةوه يق امب فذقي

 نأ عنمف سانلا نيب ملظلاو ررغلا يفنل ةلماعملا هذه مالسإلا بذه دقو

 .اهنم ناثلا ءزجلا رخآللو تانايذاملا ىلع ام نيفرطلا دحأل نوكي

 ضرأ نيفرطلا دحأل نوكي امدنع رهظت ةاقاسملا ىلإ سانلا ةجاحو

 رخآلو ©كلذل تقولا هفعاسي ال وأ الالغتسا نسح ال وهو راجشأو
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 ةاقاسملا
 ___ ١

 هنع يقاسيو عرزي نم ىلإ ةجاحب لوألاف ارجشلاو ضرألا نود ةربخلا

 اهرمث نم بيصن هل نوكيل اهيقسيو اهعرزي ضرأ ىلإ ةجاحب رخآلاو

 .رارض الو ررض ريغ نم نينثالا ةحلصم ةحابإلا هذمب مالسإلا ققحف

    

 نأل ،ةاقاسلملاو ةعرازملا نع يغت ةراجإلا ةحابإ نإ لاقي نأ نكميالو

 ةاقاسملا ةزيمو «هب ىرخألا ةلماعملا موقت ال الاح نيتلماعملا نم ةدحاو لكل

 لماعلا يف تغلب دق سفنلا عفاودو نوكي امهيف لمعلا نأ اهيلع ةعرازملاو

 قلخنمملعالا رودصلا هرمضت امو سوفنلا هنكت ام ملعي هللاو اهجوأ

 ولو هحبرل اهيف نماض ريجألاف ةراجإلا فالخب .4 ر ؟ريبلا فطللاوهو

 اهعفدي يلا ةرجألا كلمي ال دق كلاملا نأ عم ،هناقتإ مدعو لمعلا ةلق عم

 يف نوكت ةرجألا نإف ةاقاسملا فالخب ضرألا ليطعت كلذ يضتقيف لماعس

 .ىرخأ ةيدام ةفلكت لمحتي نأ ضرألا بحاص نغي وهو رمثلا ةمسامم

 فرط لك نظ نيسحت يهو ،‘ىرخأ ةحلصم اهيف كلذ ىلإ ةفاضإو
 يضتقت هتحلصم نأل ؛لمعلا يف لماعلا ينافت يف كلاملا كشي ال دإ «رحآلاب

 ىفخي ال ام هيفو نظلا ءوسو لغلا نم رهطتو رودصلا ملست كلذبو ‘كلد
 .ىرخألا لمعلا مكح نم هيف امع الضف .ةينيدلاو ةيعامتجالا ةحلصملا نم

 



 تلاتلا لصتلا

 ةاقاسملا ط ورت

 ۔-:ثحابم ةتس ىلع لمتشيو

 .نيدقاعلا طورش :لوألا ثحبملا

 .رجشلا وهو لمعلا دروم طورش :اثلا ثحبملا

 .ةرمثلا طورش :ثلاثلا ثحبلملا

 .لمعلا طورش :عبارلا ثحبملا

 .ةغيصلا طورش :سماخلا ثحبلا

 .ةدملا طورش :سداسلا ثحيلملا



 ةاقاسملا
 ذا

 ثلاثلا لصنلا

 ةاقاسملا طورش

    

 اهتحص نأل !اهطورش نايب نم دب ال ةاقاسملا ةيعورشم نايب دعب

 لكل ذإ امناكرأ ىلع ةعزوتم طورشلا هذهو ،اهطورش رفوت ىلع ةفقوتم
 ءاملعلا ضعب اهركذ دقو ،اهيلع ةاقاسملا ةحص فقوتت طورش اهنم نكر

 ءاهركذ يف هيلع جردنس يذلا وهو امناكرأ ىلع اهمسق مهضعبو 5ادرس

 الو نكر لك طورش ركذ ددصب نآلا نحنو ناكرألا انركذ نأ قبس دقو

 .طورشلا حاضيإ ىلإ اهلالخ نم قلطننل ناكرألا ركذ ةداعإ نم سأب

 :يه ناكر الا

 "رجشلا" لمعلا دروم ٢- نادقاعلا ١-

 لمعلا ٤ رمنلا ٣

 ةدملا ٦ ةغيصلا ٥-
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 ل و ل ١ ثحبم ١

 نيدق اعلا ط ورش

 هذف امهلهؤت نيدقاعلا يف طورش رفوت نم دب ال ةاقاسملا حصت تح

 صاخ اهضعبو تالماعملا لك يف ةماع طورشلا هذه ضعبو ةلماعملا

 -:يه طورشلا كلتو ةاقاسللاب

 ")ةيعفاشلاو "ةيكلاملا كلذ ىلع صن دقو ‘فرصتلا زئاج نوكي نأ ١-

 ٠. ةلبانحلاو (٣)

 هسفنل فرصتلا زئاج لماعو كلام نم حصت) :"جاتحملا ةيام" يف لاق

 لام يف يلولل فرصتلا زئاج لومش ىوعد هب ادار حراشلا هلاق امك

 ،ضارقلاك هريغ نود هيلع رجح ال يذلا وهو ارركم نوكيف ،هروجحم

 ةجاحلل ةحلصملا دنع مهيلع ةيالولاب مهيلو نم هيفسو نونحبو يبصل حصتو

 فتقوللو ،مامإلا نم هكلام فرعي ال نم لام يفو ،لاملا تيبلو ،كلذ ىلإ

 .“"(بئاغلا لام يفو ،هرظان نم

 .كلاملا بر نود دقاعلا وه طرشلا اذه هيف طرتشي يذلاف

 ةريخذلا `/٥ ٩.

(٢( 
 ٣٥٧/٢. جاتحملا داز

 ) عدبملا ٤٧/٥.

 ٢٤٥/٥. جاتحملا ةياغ ()



 -:وهف فرصتلا زئامب دوصقملاب نيب دقو

 .لقاعلا -أ

 .غلابلا ۔ب

 رجحم الأ كلذك يئوخلا فاضأو ،هفسل هلام رجحي مل يذلا ؛ديشرلا -ج

 .()رسالفإل هلام

 يصلا نع ةثالث نع ملقلا عفرر) :ةلي يبلا لوق كلذ يف مهليلد لعلو

 .""(ظقيتسي ىتح مئانلا نعو ،قيفي ىتح نونجملا نعو ،غلبي ىتح

 ملقلاب دوصقملاو ملقلا عفر نيب هنأل بولطملا ىلع لدي ال ثيدحلا نكل
 ول هنأ ىلع ،كلذ يف دوقعلل لخد الف ةيببسلا ةقالعل ءازجلا وأ باسحلا

 ىلع هتلالد :انلقل .دقعلا رثأ دوصقملا امنإو باسحلا هب دوصقملا سيل :ليق

 الإ امب لدتسي الف اهمومع يف ءاملعلا فلتخا دقو ءاضتقا ةلالد بولطملا

 .مومعلاب لوقلا ىلع

 نم فرصت ولف لاملا ظفح يف ءارغلا ةعيرشلا دصاقم ىلإ اورظن مهلعلو

 كلذل رجحلا مالسإلا عرش دقو {ةمج عفانم هتتافل فرصتلل الهأ سيل

 بلجو ةدسفملا عفد دصقملا نأب كلذ عفدي دقو ‘فرصتلا عنم همزالو

 ررضلل اففد ةلماعملا دقعنت اذلف ،مهلماعت رابتعا يف نوكت دقو \ةحلصلملا

 .١١ص ةاقاسملا باتك )

 ٢٤٩/٢. مناغ يبأل ىرمكلا ةنودملا )٤٢٣٦(« مقرب ٢٢٩/٦ دواد وبأ هاور "]
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 هلوق نأ ىلع -ةحلصملا تضتقا نإ- ضقنلا هيلولو ،ةلحصملل اقيقحتو

 غ ولبلا لبق ءالتيالاب ا حلكنلاوغلب اذإ ىتح ىماتيلا اولتباول :ىلاعت

 متي ال هنأب :بيجأ {غ ولبلا دعب ءالتبالا نأب :ليق نإف {هلماعت داقعنا همزالو
 ىم ءالتبالا نأ ىلع ةقيقحلا لصألاو ،ازاجب الإ هدعب قلطي الو ،غ ولبلا دعب

 .هلبق الإ نوكي الو .غولبلا نس وهو حاكنلا غ ولبب

  

 ةراشتسا درجب ءالتبالاو ءالتبالا دنع هعم نوكي ربتخملا نأب :ليق نإف

 ال نايحألا ضعبو ،كلذ نم معأ وه ام لمشي ءالتبالا ظفل نأب :بيجأ

 نيقيرفلا الكل نكمي ىرخأ تاقلعتم ةيآلا يقو دارفنالا دنع الإ نوكي

 .امب كسمتلا

 اعفد- ةريسيلا رومألا يف هدقع داقعنا ىلإ نيققحملا ضعب بهذو

 .اهريغ نود -ةيفينحلاب المعو 3جرحلل

 نود كلاماب صاخ سالفإو هفسل رجحلا مدع طرش نأ يئوخلا ركذو

 ليصحتو بسكلا نود ةصاخ امهلام يف فرصتلا نم ناعونمم امممأل لماعلا

 ."ةهلا هذه نم امهيلع رجح ال ذإ ،لاملا

 .)"يئوخلا هبن امك ،رايتخالا ٢

 ۔١١ ص ةاقاسملا باتك ")

 ١١. ص ةاقاسملا باتك "

  



  

 ہے
 ةاقاسملا

 لا ١

 .ةلماعم دبعل دقعنت الف إةيرحلا ٣-

  

 يف هل نوذأملل حصت لب- غ ولبلا مهدنع طرتشي الف فانحألا امأ

 .')ةيرحلا مهدنع طرتشت الو -ةراجتلا

 ۔-:كلذ ىلإ فاضيو

 نايب يف ناساكلا لاق دقف -ةيفنحلا دنع- نيدترم انوكي الأ ٤

 نم لوق سايق ىلع ةفينح يبأ لوق يف نيدترم انوكي الأ اهنمو) :اهطورش

 دترملا ناك نإ مث ،ةلماعملا تفقو ادترم امهدحأ ناك ول نح .ةلماعملا زاجأ

 ىتحل وأ تام وأ لتق نإو ،طرشلا ىلع امهنيب جراخلاف ملسأ نإف عفادلا وه
 امدنعو ،لمع اذإ لثملا رجأ رخآللو {هكلم ءامن هنأل عفادلل هلك جراخلاف

 اذإ لمك نيلاحلا يف طرشلا ىلع عفادلا ةثرو نيبو ملسملا لماعلا نيب جراخلا

 ىلع امهنيب جراخلاف ملسأ نإف لماعلا وه دترملا ناك نإو نيملسم اناك

 ملسملا عفادلا نيب جراخلاف قحل وأ ةدرلا ىلع تام وأ لتق نإو ،طرشلا

 اذإ اذه ءةعرازملا يف رم امل عامجإلاب طرشلا ىلع دترملا لماعلا ةثرو نيبو

 وأ ادترا مث نيملسم نيب تناك اذإ امأف ،دترمو ملسم نيب ةلماعملا تناك

 ةلماعم زوجيو ،ةعرازملا باتك يف رم امل طرشلا ىلع جراخلاف امهدحأ دترا

 مدعو دترملا ةلماعم عنمل اليلد دجأ مل و ،‘"(عامجإلاب ادحاو اعفد ةدترملا

 ) 0١عئانصلا عئادب ١٨٥٦. طوسبملا ٢٣/٢٢ . ةلحلا حرش ٧٦٦.

 )" عئانصلا عئادب ١٨٥/٦١.
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 [ ةاقاسملا )
 دقو ،نيرمألا نيب مزالت ال ذإ هتلماعم ضقن يضتقي ال هدادترا ىلع هرارقإ

 .اهريغب اهنع لدبتسي الف تابوقع ع راشلا ررق

 لمهأ لماع إ يبلاو يلصألا كرشملاو دترملا نيب نوقرفي مهلعلو

 يلصألا كرشملا امنيب هدادترا ىلع رقي ال دترملا نأب -نوكرشم مهو ربيخ
 ال ةدترملا نألف ةأرملا و لجرلا نيب قيرفتلا امأو ڵتالاحلا ضعب يف لتقي ال

 .اهدادترا يف لجرلاك تسيلف -روهمجلل افالخ- مهدنع لتقت

 كلذ ليصفت يف ينارقلا لاق دقف نيرخآلل قح هلامب قلعتي الأ ٥

 ءاهخسف ءامرغلل سيلو هضرأ ةاقاسم هلو ،اهذخأو ةاقاسملا عفد نوذأمللو)

 خسن مهلف «مهمايق دعب ىركأ وأ ىقاس ولو ،ءاركلاو عيبلاك ةيمنت امنأل

 مهمايق لبق ىقاس نإ :يمخللا لاق {ةاقاسملاب عيبلا نم مهعنمي هنأل كلذ

 !مهعنم يف .همامتال {ةاقاسملاو ءاركلا يف درلا مهلف ‘باقرلا “'عيبب عنمي دقعب

 لبق ةاقاسملا درت ل ةاقاسملا دعب كلهف نيدلا يفوي ام هدي يف ناك اذإو

 وأ لسصحعلا لبق اوماق ةاقاسملا ضقن نود طئاحلا عيب مهلف ،اهلبق وأ اهدمأ

 لاقو ،مساقلا نبا هلاق ؛ةرمنلا ءانثتساب سيلو ىقاسم هنأ ىلع عابيف 3هدعب

 نإف ،ةاقاسملا كرتب لماعلا ىضري نأ الإ ،افوقوم ىقبيو عيبلا عنمي :هريغ

 بيصن عايو ءاقافتا لصألا عيب زاج ةيهزم رامثلاو ادحاو اماع تناك

 رامثلا تناك نإو لصألا عم عيب الإو حجرأ ناك نإ ادرفنم سلفملا

 ."اقافتا لصألا عيب زاج ،ةروبأم

 .باقرلا عيب نم عنم هنأ رهاظلاو لصالا ق اذك ؤ)

 ٤/ ١٠. كلام ةنودم `/٥ ٩ = ٩٦ ةريخذلا )٢)

 ا ٨١ ل

  



 نأ ضيرملل ؛باتكلا يف) :ينارقلا لاق دقف "هضيرم نوكي الا ٦

 نأ عنتمي ليق :سنوي نبا لاق ،هثلث يف كلذ نوكيف يباحي نأ الإ هلخن يقاسي

 هاقاس و ثلثلا نم رثكأ طئاحلا ناك نإف ،ثلنلا نم رثكأ ةثرولا ىلع يقاسي

 ال ةاباحم اهيف نوكي نأ الإ ،زاج هيلإ لخنلا عيب زوجي اميف اهوحنو ةنس

 ىصوأ دقف ،عبرلا هلثم ةاقاسمو عابرأ ةثالث ىلع ةاقاسمك ،ثلللا اهلمحي

 نوكيو تيملا لام ثلث هل عطقي وأ هئاضمإ نيب ةثرولا "ريخف فصنلاب هل

 ثلثلا هلمحب ال وهو نينس رشع هدبع ةمدخب ةيصوك ةزاجإلا مدع محل

 ةزاجإلا نيب اوريخف ثلثلا نم رثكأ مهيلع نوع هنأل ،هتمدخ لمحيلو
 هلنم ةاقاسم ىلع داز اذإ :نونحس لاق :يمخللا لاق 3‘”التب ثلثلا عفدو

 ذفن حص نإف رضي الو لوطي ال ام ىلإ يقسلا فقوي هتبهك وهف نيب رمأب

 نيب ةثرولا ريخ ةاباحملا لمحو هلمحي مل نإو ،ذفن طئاحلا هثلث لمحو تام دإو

 لماعلا نكمي ال و ،ةاقاسملا بحتستو ‘"'التب هل ثلثلا عطق نيبو ةزاجإلا

 لبق ةاقاسملا تخسف طئاحلا ىلع فيخ نإف كيقسلا نم فقولا هلاح

 .توملاو ةحصلا

  

 .ةلاحلا كلتب الإ ةثرولا قح قلعتي ال دإ .هريع ںود ترللا ضرم امم نونعي مهلعل )»

 .ريخيف هنأ رهاظلاو لصألا يف انك ٢0)

 .الدب هنأ رهاظلاو لصالا ين اذك )"(

 .الدب هنأ رهاظلاو لصألا يف اذك )ر

 ٩٦/٦. ةريخذلا ا

  



 ةاقاسملا |

 :باتكلا يف يفارقلا لاق دقف يدوهيلا هلثمو نيارصنلا ةلماعم امأ ٧

 هعفانم كلع ملسملا ىلع ءاليتسا هنأل 5ةاقاسم ييارصنلا دنع كلمع هركي)

 كلذ ىلع ضرتعي دقو "ارمح هبيصن رصعي نأ تنمأ اذإ هيقاست نأ زوجيو
 نم مهبيصن اورصعي نأ نم نمأي ال ناكو ربيخ دوهي لماع الي يبلا نأب

 .ارمخ رمتلا

 فويسو تقولا كلذ يف ةيضام مالسإلا ةطلس نأب :هنع باجي دقو

  

 املع ولو .هيلع دوهيلا رساجتي نأ دعبيف دعب دمغت مل هباحصأو ةلي يبلا

 :فناخم لامتحال عيمجلا ةلماعم عنمي نأ نكمي الو ،قحلا مهيف اوذفنأل

 نوكفسي -كش الب- سانلا ضعب نأ عم حالسلا عيب عنمي ال امك مهدحأ

 .مارحلا مدلا هب

 لاق دقن اهنع اليكو وأ اكلام نوكي نأ طرتشي هنأب :لاقي دق ٨

 نيب نوكت امنإ ةاقاسملا نأل ،هريغ يقاسي نأ لماعلل سيلو) :هلوق) :يكركلا

 ةرمثلا نم ةصحب لوصألا ىلع ةلماعم اممأل لماعلاو لوصألا بحاص

 ةاقاسملا عوضوم فالخ اهيلع هتاقاسمف لوصألا يف هل قح ال لماعلاو

 نوك اهيف طرتشي ال ةعرازملا نأ قرفلاو ؛ةعرازملا يف قبس ام فالخ اذهو

 .ةاقاسملا فالخب ةيجارخلا ضرألا يف حصت مل الإو عرازملل ةكولمم ضرألا

 اهحالصإو لوصألا يف لمعلا وه ةاقاسملا ضرغ نأ كلذ يف رسلا لعلو

 لصاحلا وه اهيف دوصقملا نإف ةعرازملا امأو ،ةرمثلا يه ةدئافل اهبيترتو

 ١١/٤. ةنودملا أ٦/٧٩ ةريخذلا )

 ا ٨٢ ل



 اهديمستو اهثرح ناك نإو لوصألا يف ضرفلاك اهبف ضرغلا سيلو
 ةاقاسملا يف لماعلا نذأ نإف كلاملا نذأي مل اذإ اذهو إةعرازملل اعبت ادوصقم

 ."'(كلاملا نع ليكو لوألاو لماعلا وه يناثلا ناكو ححص

 ةلماعم زاوج ىلإ ةيضابإلا ضعب بهذف ءاملعلا كلذ يف فلتخا دقو

 اهزاوج ىلإ ةيكلاملا بهذو "ةنامألاو ةأرخلا يف هلثم ناك اذإ هريغل لماعلا

    

 نيبو هنيب اوقرفو طئاحلا بر نذإ نودب ولو ةنامألا ق هنود ناك ولو

 دض ىلع لمحو هفالخب طئاحلاو هيلع باعي ضارقلا لام نأب ضارقلا

 . () .مضي لوألاف ريصقت عقو نإف حيرجتلا لصألا ذإ ةنامألا

 نأ لماعللف ةمذلا ىف ةاقاسملا تناك اذإ يلوتملا لاق :ةيعفاشلا دنعو

 وأ هل كلاملا طرش ام لثم رامثلا نم هل طرش نإ مث ،هنع بونيل هريغ لماعي

 هلنزوج نإف ةقفصلا قيرفت ف فالخلا ىلعف رثكأ هل طرش نإو ،كاذف هنود

 ةاقلسملا تناك نإو ،عيمجلل ةرجألاف هانعنم نإو ،لثملا ةرجأ ةدايزلل بجو

 ةاقاسملا تخسفنا لعف ولف ،هريغ لماعيو بينتسي نأ هل نكي مل هنيع ىلع

 امأو ،لوألا لماعلل ءيش الو كلاملل اهلك رامثلا تناكو ،لمعلا هكرتب

 لذملا ةرجأ هقاقحتسا يفف الإو هل ءيش الف دقعلا داسف ملع نإف يناثلا

 يف ةبراضملاو ةاقاسملا نيب اوقرف مهو 5 ةقحتسم رامثلا جورخ يف فالخلا

 ٢٩١/٧. دصاقلا عماج )
 ٦٧. ص ديعس يبأ مامإلا تافاضإ ا

 ٥٤٥/٢. ريبكلا حرشلا ٢٣٤/٦) يشرخلا "

 ١٦٧/٥. ةضورلا م

 إ ٩٤ :
  



 ناك ثيح ةاقاسملا نيب قرفلاو) :قيرفتلا هجو نايب يف يعيطملا لاق كلذ

 .امب براضي نأ لماعلل زجي مل ثيح ةبراضملا نيبو ،اهيلع يقاسي نأ لماعلل

 سيل دقعلا نأل ،لاملا بر قح يف فرصت ةبراضملا يف لماعلا فرصت نأ

 ةاقاسملا ف لماعلا فرصتو هفرصت يف هيلع تايتفالا كلمي ملف مزالب

 )هفرصت يف ةبانتسالا كلمف دقعلا موزلل هسفن قح يف فرصت

 لماعلل طرش اذإ ةلماعملا داسف ىلع ةيفنحلا نم يسخرسلا صنو

 لخنلا برل جراخلا نأ ركذو ،فلثلا ىلع هريغ لماعلا لماعو فصنلا

 لخنلا بر ىلع لوألل ةرجأ الو هلثم ةرجأ لوألا ىلع رخآلا لماعللو

 ةكرشب ال جراخلا يف هتكرشب يضر امنإ لخنلا بر نإف ،رمألا فلاخ هنأل
 هبئانب وأ هسفنب ماقأ رجألا بجوتسي الف بصاغلا ةلزنم راصف سانلا

 .")اهنم هؤاطعإ نكمي الف لخنلا بر لام نم ثلثلاو

 هريغ براضي نأ زوجي ال امك هريغ ىقاسي نأ زوجي ال ةلبانحلا دنعو

 )روث يبأو فسوي يبأ ىلإ هوبسنو

 { يقلسي نأ ةاقاسملا يف لماعلل زوجي ال ليقف ،كلذ يف ةيمامإلا فلتخاو
 يفف نيرمألا مدع عم امأو ،هنع يهنلا ام وأ ةرشابملا طارتشا عم هريغ

 ميلست زوجي ال ناك نإو -ةعرازملاو ةراجإلا يف امك- اقلطم هزاوج

 نذأ نإو اقلطم زوجي ال وأ ،كلاملا نذإب الإ ناثلا لماعلا ىلإ لوصألا

 ٤١٤/١٤. عومجلا ةلمكت 6

 ) طوسبملا ١١٥/٢٣-١١٦١.

 ٢) عدبملا ٤٥ ٥. غملا ٥٠٧٨/٥.



 [ ةاقاسملا ){

 هدعب زوجيو ةرمثلا روهظ لبق زوجي ال وأ هنذإ عم الإ زوجي ال وأ ،كلاملا
 ١ لاوقأ

 يف عرز نم)) :لاق ةلي يبلا نأ عفار نع دواد يبأ ثيدح لديو

 عنم ىلع 0"×(هتقفن هلو ،ءيش عرزلا نم هل سيلف مفذإ ريغب موق ضرأ
 مغئذإ ريغب موق ضرأ يف عرز يناثلا لماعلا نأل ،هريغل يقاسملا ةاقاسم

 نم هلل سيلفر) :ثيدحلا ةجيتن هلمشتو «ثيدحلا فصو هيلع قدصيف

 ،هريغ يقاسملا لماعي نأ حصي ال ثيدحلا ةلالد ىلع ءانبف ((ءيش عرزلا

 :رجح نبا هنع لاق هللادبع نب كيرش هدنس يفف لاقم هيف ثيدحلا نكل

 ةوالع ‘"(... ةفوكلاب ءاضقلا يلو ذنم هظفح ريغت .ريثك ءيطخي قودص)

 نبا لاتقو .سلدي ناك :يليبشإلا قحلادبع لاق سلدم وهف كلذ ىلع

 نم ةثلاثلا ةبترملا يف رجح نبا هدروأو ؤسيلدتلاب اروهشم ناكو :ناطقلا
 . ('ةہسلدملا

 . ةنعنعلاب ديبع يبأو دواد يبأ دنع ثيدحلا يور دقو :تلق

 .٩٦ص / ةاقاسملا باتك ذل

 مقرب ٦٤٨/٣ يذمرتلا )٧١٠٨(6 مقرب ١٢١ ص ديبع وبأو )٢٢٦١(6 مقرب ٦٤/٥ دواد وبأ هاور "
 قاحسإو دمحأ لوق وهو !ملعلا لهأ ضعب دنع هيلع لمعلا نأ ركذو .بيرغ نسح :هنع لاقو )١٣٦٦(

 .هل يراخبلا نيسحت ركذو

 ٣٥١/١. بيذهتلا بيرقت

 ٢٩٦/٤. بيذهتلا بيذمق ؤ"

 ۔ ه١-إ١إ - - )٠)

 .ةرشابم هنم لقنأ نح نرضحي

٩٦ | 
   ذال

  



 [ ةاقاسملا ]
 ةفرعملا لهأ دنع تبثي ال ثيدحلا اذه) :"ننسلا ملاعم" يف يباطخلا لاق

 ناك هنأ :لامحلا نوراه نب ىسوم نع ىيي نب نسحلا يثدحو ثيدحلاب

 كيرش ريغ قاحسإ يبأ نع هوري مل :لوقيو ‘هفعضيو ثيدحلا اذه ركني

 جيدخ نب عفار نم عمسي مل ءاطعو قاحسإ يبأ ريغ نع ءاطع نع الو

 قاحسإ يبأ نع كيرش كلذب درفت :لاقو \اضيأ يراخبلا هفعضو .ائيش

 نع رذنملا نبا ىكحو :اضيأ يباطخلا لاقو انايحأ وأ اريثك مهي كيرشو

 ؟جيدحخ نب عفار ثيدح نع لأسي لبنح نب دمحأ تعمس :لاق دواد يبأ

 سيلو .هنذإ ريغب عرز :هيف داز قاحسإ ابأ نكلو .ناولأ عفار نع :لاقف

 .فرحلا اذه ركذي هريغ

 .ةجح ثيدحلا فعض نم عم سيلو) :ثيدحلا ايوقم ميقلا نبا لاق

 .مهقيثوت نع لأسي نأ نم رهشأ مهو حيحصلا يف مهب جتحم هتاور نإف
 وبأ هركذو ،هدعب يذمرتلاو يراخبلا هللادبع وبأ نيثدحملا مامإ هنسح دقو

 ."ديبع وبأو دمحأ مامإلا هب جتحاو ،هدنع نسح وهف هفعضي مل و دواد

 اهيف دواد يبأ ىلإ هنيسحت ميقلا نبا ةبسنو ،‘}”يروفنراهسلا اضيأ هاوقو
 دواد يبأ توكس نأب :اولاق نيثدحملا يققحم نم ةعامج نأل كلذو ،رظن

 .‘ُ"فٹثيدحلا نيسحت يضتقي ال

 ٦٤/٥{ ٦٥. ننسلا ملاعم 6"

 ٦٤/٥. ميقلا نبا بيذمت ")

 ٧١/١٥. دوهجلا لذب
 يف لاطأ دقف (ةحفص نود نم) يبراغلا دشار نب دمحم ليلجلا انخيشل مداقلل مايقلا مكح ثحب رظني ؤ ٤

 .ةلأسملا

_ ٧٢ (   



 ةاقاسملا |

 لوصألا يف لماعلل قح ال هنأب عنملا ىوقني ؛ثيدحلا نع رظنلا ضغبو
 ريغ ةلماعمب ىضري ال دق رجشلا بر نأ ىلع ةرالع 5هريغ اهيف لماعي ح
 -ديهز ءزج رمثلا نم هل يأ- فراعتلا ساسأ ىلع هلماع هنأل امإ ؛لماعلا

 ىضري ال رجشلا بر نأل امإو ،هنم هتبارقل وأ ")هتأرحل وأ هتنامأل امإو

 امأ ،اهيلع ربجي نأ يغبني الف {اهوحنو سوفنلا يف ةزازخل ناثلا لماعلا ةلماعمب

 .مكحأو ملعأ هللاو ؛ةحصلا يف لاكشإ الف كلذب يضر نأ

  

 .نيتفصلا نيتاه انباحصأ طرتشا اذلو "

٩٨ 
    



 ناثلا ثحبلا

 "رجشلا" لمعلا دروم طورش
 ۔-:رجشلا عون :لوألا طرشلا

 تارابتعالا ضعب ىلع ءانب رجشلا طورش يق ءاملعلا فلتخا

 لخنلاب ةصاخ امنأ ىلإ يرهاظلا دواد بهذف ©«قيض مهضعبو عسو مهضعبف

 الو صنلا عوضوم زواجتت الف ةصخر يهو صنلا دروم امنأل 3‘‘) طقف

 نأ يفبني الف ،سايقلل ةفلاخم امنأ ىلع ةوالع صخرلا ىلع سايقلا نكمي

 .ظفللا عضوم زواجتي

 انل لصفيل يوونلا ةمالعلل لاحلا كرتنف ةلأسملا يف ليصفت ةيعفاشللو

 -:لايسلا هملقب مهلوق

  

 -:نامسقف تابنلا نم امهريغ امأف ،ابنع وأ الخن نوكي نأ :لوألا طرشلا)

 .نابرض لوألاو ،ال امو ©قاس هل ام :لوألا مسقلا

 اهيفو ،اهوحنو حافتلاو شمشملاو زوجلاو نيتلاك ةرمث هل ام :لوألا برضلا

 رجش يف ديدحلا ىلعو ،عنملا :ديدحلاو ،اهيلع ةاقاسملا زاوج :ميدقلا ؛نالوق

 هللاو عنملا حصألا تلق ،هريغ اهعنمو جيرس نبا اهزوج :ناهجو ؛لقمل

 .ملعأ

 )١) غملا ٥٦/٥..



  
 ةاقاسملا

 ةاقاسملا زوحت الف ،هريغو فالخلاو بلدلاك هل ةرمن الام :اثلا برضلا

 .هناصغأل ناهجو فالخلا ق ليقو ،هيلع

  

 ناجتذابلاو ركسلا بصقو ءاثقلاو خيطبلاك هل قاس ال ام :اثلا مسقلا

 ةاقلسملا زوحت الف ةدحاو ةرم الإ زحت الو «ضرألا يف تبنت ال لا لوقبلاو

 دعب ةرم زحتو ضرألا يف تبثت تناك نإف ضعرزلا ىلع زوحت ال امك .اهيلع

 .( )معنلا امهحصأ ناهجو ليقو .علل بهذاف ةرم
 ىلع نورخآ هلمحو ")رصنلاب بنعلل هلومش ةيعفاشلا ضعب ربتعا دقو

 مومعلا ةضراعم ىلع ىوقي يذلا -بسحأ اميف- يلجلا سايقلاب لخنلا

 ۔:ناهجو امهنيب ةعماجلا ةلعلا يفو \هصصخيو

 للق ثيح يعفاشلا مامإلا لمحم وهو ،هصرخ ناكمإو رمثلا زورب :امثالوأ

 ذخأ لي هللا لوسر نأل ؛مركلاو لخنلا يف ةزئاج ةاقاسملاو) :"مألا" ىف

 سيلو هنود لئاح ال عمتجب اهرمو لخنلا ىلع ىقاسو «صرخلاب امهيف

 الو ععمتجب ريغ قرفتم وهو "لئاح هنود هلك رمثلا ،رمثلا نم ءيش اذكه
 ."»(مركلاو لخنلا ريغ ءيش يف ةاقاسملا زوجت

 هب لتعا ام) :لاق ثيح ربلادبع نبا اذه همالك يف هبقعت دقو

 نإف لوصألا نم اهريغ نود بنعلاو لخنلا يف ةاقاسملا زاوج يف يعفاشلا

 )١) ./ه ةضررلا ١٥.

 (٢) عرمجلا ٤٠٣١٤.

.٧١ / 
 ٣) مألا /٣٨ ٢ يزملا رصتخم رظناو

٠ ٠ ١ 
     ا

  



 ةاقاسملا

 نأل !ءيشب سيل اهيلإ رظنلا ةطاحإل اهنم عني اممنود لئاح ال ةرهاظ امترم
 امو لجرفسلاو جرتألاو نامرلاو رقبلا نويعو كولملا بحو نيتلاو ىرثمكلا
 .“ بنعلاو لخنلا ىلإ رظنلاب طاحي امك هيلإ طاحي هلك كلذ لثم ناك

  

 مدعل ليلد اهيلع لدي مل صرخي ام ريغ يف هزاوج مدع ىوعدو
 امك ،اهيف صرخلا اوعنم ةيعفاشلا ضعب نأ ىلع ،ةاقاسملا نيبو اهنيب مزالتلا

 لخنلا ريغ يف تح صرخلا اوزاجأ ءاملعلا ضعب و ،هللا ءاش نإ هنايب يتأيس
 .بنعلاو

 بوج وو) :كلد ابقعتم ييغملا بحاص لاق ،ةاكزلا بوجو :اثلا هجولاو

 ."اهيف هل رثأ الو ةاقاسملل ةزوجلا ةلعلا نم سيل ةاكزلا

 رمث ناك امل :مهل لاقيو ،دراب سايقو دساف اذهو) :مزح نبا لاقو

 لخنلا رمث ناك امل وأ ىون يذ لك هيلع ساقي نأ بجو ىون اذ لخنلا

 ةاكزلا بوجو لعج يذلا امف الإو ولح لك هيلع ساقي نأ بجو اولح

 .""٨اهرامث نم مهسب اهئاطعإ يف ةجح

 راجشألا يف نوكت امنإ ةاقاسملا نأل ،ةاقاسملاو ةاكزلا نيب ةقالع الو

 .اهيف لمعلاو اهيقس ىلإ جاتحي لا

 ) راكذتسالا ٢١٢/٢١.

 (٢) غملا ٧/٥ ٠٥.

 " 6ىلحملا ٢٣١/٨.

  



 | ةاقاسملا ١.

 ىلع رجش لك سايق همزليف صخرلا يف سايقلاب لوقي يعفاشلاو

 .ليخنلا

 رحشلا عيمج يف هزاوج ىلإ ةيعفاشلا نم يكبسلا يقتلا بهذ امنيب

 .")لمعلا ىلإ جاتحي نأ طرشب مسقلاب ذخأ يأ-

 نأ ملعاو) :"رايخألا ةيافك" يف لاق امك مهدنع فالخلا عضومو

 وأ لخنل اعبت اهيلع هاقاس اذإ امأ {ةاقاسملاب تدرفأ اذإ اميف فالخلا لحم

  

 لاق حيجرت الب ةعرازملا رخآ يف يعفارلا امهاكح ناهجو هيفف بنع

 .‘"(ةعرازملا ىلع اسايق زوجي هنأ امهحصأ :يوونلا

 نم هل دب ال ةاقاسملا يف ربتعملا رجشلا نأ ىلإ ةيكلاملا بهذو

 ۔:طورش

 نع "فلتخت ال" :انلوقب انزرتحاو فلتخت الو هترم نجت امم نوكي نأ :لوألا
 .هزج دعب هزجو نطب هنأل لقبلاو طرقلاو بصقلاو زوملا
 .} ...اهعيب لحي ال امم نوكت نأ :اثلا

 ."ةاقاسملا ماع رجشلا رمثي نأ :ثلاثلا ا

 ٤٢٥/١. يكبسلا ىراتف ا

 ٥٨٠/١. رايخألا ةيافك 6"

 .ىلاعت هللا ءاش نإ رامللا نكر ٠ طرشلا انه طسب يتأيس (٣)

 .ىلاعت هللا ءاش نإ عبارلا طرشلا يل اييرق هنايب ايس ٤)

١٠٢ 
,7   

  



 ةاقاسملا )
 لحنلاو مركلا ادع امم كلذ ريغو يثاقملاو عرزلاب صتخم وهو :عبارلا

 فاخي نأو ،نيتياورلا رهشأ ىلع هنع هبر زجعي نأ ةرمثملا لوصألا رئاسو

 لبق هيلع ةاقاسملا زوجت الف ،ًارهاظ نوكي نأ هيف اضيأ طرتشيو كالهلا هيلع
 .('هضرألا نم هروهظ

 ال ةرمثملا لوصألا رئاسو مركلاو لخنلا يف اضيأ هنأب لوقلا مهمزليو
 زيجأ دقع ةاقاسملا نوربتعي ممنأل كلذو اهنع امبر زجع نم اهل دب

 .لاوحألا لك يف ةرورضل الإ زاوخلا مدع يضتقي كلذف ،ةرورضلل

 لوقبلاو رجشلاو مركلاو لخنلا يف مهدنع حصتف ةيفنحلا امأو

 ."اهضعب يف ال اهلك يف سانلا ةجاحل ناجنذابلا لوصأو اهوحنو جنفاسإلاو

 لهزاوج ىلإ اوبهذ ةيفنحلا يرخأتم ضعب نأ يليحزلا روتكدلا ركذو

 مزح نبا بهذم هنم بيرقو ،‘هناصغأو هبشخ لجأل هل رمث ال اميف تح

 دصب ةنس معطيو قاس ىلع موقي امم ائيش شاحت ال) :لاق ثيح يرهاظلا

  

 .رمنم رجش لكل همومعب اولاق ثيح .ةلبانحلا لوق هنم بيرقو .)(ةنس

 ل اسو بيسملا نب ديعس لاق هبو ةعبرألا ءافلخلا لإ لوقلا اذه بسنو

 رجشلا نم هيف رمث ال ام نأ اوركذو ،دوصقملاب رمثملا "فاصنإلا" بحاص

 ٧١٤/٤ -٧٢٠. ريغصلا حرشلا ڵ٢/٦١٨ ةنيمثلا رهاوجلا دقع )
 ٨٥/٤. ةياقولا حرش ٥٠٢٣/٢، رمألا عمجب "
 .٢٣٦/ه٥ هتلدأو يمالسإلا هقفلا ""

 ٢٢٩/٨. ىلحلا ا

_ ٣ ٠ ١ |   
 



 ةاقاسملا

 الف زرألاو ربونصلاك دوصقم ريغ رمث هل وأ ،امهوحنو زوجلاو فاصفصلاك

 هنأل افالخ هيف اوركذي مل و ،يعفاشلاو كلام لاق هبو هيلع ةاقاسملا زوجت

 نم ءزجب زوجت امنإ ةاقاسملا نألو «صوصنم يعم يف الو هيلع صوصنمب سيل

 درولاو توتلاك هقرو دصقي امم نوكي نأ الإ هلارمث ال اذهو ةرمثلا

 لك رركتي ءامن هنأل رمثلا نيعم يف هنأل ،هيلع ةاقاسملا زاوج يضتقي سايقلاف

 .“)همكح لثم هل تبثيف هنم ءزجب هيلع ةاقاسملاو هذخأ نكميو ماع

 ا

 ام ىلع مهلماع هنأل رمثلا ىوس ام عنم ىلع هتلماعم لدت نكلو

 ةاقاسملا نأل ،ليلدب الإ تبني ال هريغو ،هريغل يفن وهف رمث نم اهنم جرخي

 الو عنملا ىلع هريغ يقبف هرمث دصق ام هنم ييثتساو لصألا فالخ ىلع

 ساقي ال هيلع هريغف سايقلا فالخ ىلع تبث ام نأل هيلع سايقلا نكمي

 فيعض وهو "ةقفاوملا موهفم" موهفملاب كلذ زاوج تبث هنأب :لاقي دقو

 دق نكل ،يواست الف "قرولا" موهفملا نم ىوقأ "رمثلا" قوطنملا نأل
 دصقي امم تسيل كانه راجشألا نأل كلاح ةعقاو ربيخ يف عقاولا نأب :لاقي

 .اهيلع رصقي ال لاحلا ةعقاوو &هرمث دصقي امم امنإو هقرو

 ةةرمنلا ىلع سايقلا هدنع حصيف سايقلل ةقفاوم اهلعجي نم دنع امأ

 سكعلا سايقو {ةبراضملا ىلع سايقلاب كسمتلا هل لالدتسالا ي هل غوسيو
 كلذو ‘تقبس دقو ؛ةيعورشملا ي ةيميت نبا اهركذ ييلا ةسيقألا نم اهريغو
 اهيف ررغ الو رمنلا ىلع ةاقاسملا هققحت يذلا ضرغلا سفن ققحت انأل

 ١٤٤/٣. داعملا داز ٥٤٦٦/٥ فاصنإلا ٥٥٧/٥\ يفملا )

  
٣ ١٠٤    



 ٥ ةاقاسملا |
  

 ةعيرشلا دصاقمل ةيبلت اهيف نأب :اضيأ لاقي دقو اهركذ نلا تارابتعالاب

 .اهل اقيقحتو

 ملاس خيشلا لاق ثيح رجشلا عيمج يف اهزاوج انباحصأ بهذمو

 7 يبايسلا دومح نبا

 صخي دصقم عاد اعد اذإ صخرلا ىلع يأ ليق ساقي دقو

 "لمكح ضعب نامرلاو لخنلا ي املعا ىقسي ام لك يف اهرهشأ

 .‘"نباحصأ ءاملع نم ريثكو ")يويسبلا ةمالعلا كلذ ىلع صنو

 بهذف لوقبلا ةاقاسم ق اوفلتخاو قباسلا يبايسلا خيشلا مالك رهاظ وهو

 وهو &‘ثاهزاوج ىلإ انباحصأ نم نورخآ ةعامج بهذو 7 ىلإ بطقلا

 .“_»رانيد نب هللادبع لوق

 كىقسي ام لك يف اهزاوج :امهدحأ ؛اهيف نيلوق ةيضابإلل لعلو

 .")رمث هل ام لك يف اهزاوج :يناثلاو

 ١٦٢٣/٣. ةلصفملا دوقعلا )

 ٤٩/٤. يويسبلا عماج ،؟١٩٢ ص يويسبلا رصتخم )

 ٨٤/١٠. لينلا حرش ٣٩/٢١‘٤٤٠ 0٦١٠٤٥٧٤٤١ فنصملا ڵ١٩٢ .٢٦٨/٤, عرشلا نايب رظنا "
 ٦٦/١٠. لينلا حرش ؤ

 عرشلا نايب ٠ ٢٨٩/٤\ فنصملا ٥٠٦/٢١.

 ٤٠٠/١٤. عومجلا »

 ١٦٣/٣. ةلصفملا دوقعلا

٠٥ ١ 

   ال



 ٥ ةاقاسملا
 \ا فا    

 امأو) :رجشلا عيمج يف مومعلاب لوقلل ًالدتسم ةمادق نبا لاق

 لوسر لماع)) :هلوق مومع فلاخيف مركلابو هب وأ ليخنلاب كلذ صيصخت

 لك ي ماع اذهو ((رمث وأ عرز نم اهنم جرخي ام رطشب ربيخ لهأ ةلي هلل
 يف ءاج دقو ،ليخنلا ريغ رجش نم ولخت راجشأ تاذ ةدلب داكت الو ،ره

 لخنلا نم جرخي ام رطشب ربيخ لهأ لماع ي يبلا نأ رابخألا ضعب ظفل

 ةجاحلا نألو ،مركلاو ليخنلا هبشأف لوح لك رمثي رجش هنألو رجشلاو

 هيلع ةاقاسملا تزاف هترثكل رثكأو لخنلاك هيلع ةاقاسملا ىلإ وعدت

 ركنملا نأل زوحت هيف -عرز وأ رمث نم يأ- ماع اذه :هلوقو 5'لخنلاك

 مل هنأ ىوعدو ،قلطم وه امنإو ،تابثإلا يف روهمجلا دنع اماع نوكي ال
 ثيدحب اهل نولدتسي مهلعلو ليلدلا ىلإ ةرقتفم لخن الإ رمثلا نم دجوي

 رمت نم اقسو نينامث ۔قسو ةئام ةنس لك هجاوزأ يطعي ناكف ...)) :ملسم

 نكل اهريغ رجش دوجو مدع يضتقي اذهف ((...ريعش نم اقسو نيرشعو

 رلأ الف امومع صصخت الو اقالطإ ديقت ال لاحلا ةعقاوو ،لاح ةعقاو كلذ

 ناك يذلا بيصنلا يف لخنلا ريغل دوجو ال هنأ لمتحي هنأ ىلع ةوالع ،اهل

 مزلي الف {ةددعتم ًاناطيح تناك ربيخ ذإ .ريغ ال هجاوزأل لي يبلا هيطعي

 .اهيف راجشألا داحتا

 ىكح دقف ((رجشلاو لخنلا نم جرخي ام)) اهركذ يلا ةياورلا امأو
 ةيقب نأل ةدايزلا هذه يق مهو هخيش نأ دغاص نبا هخيش نع يطقرادلا

 )) غملا ٥٥٧/٥.

  
٠٦ ١ 

  



 - ةاقاسملا

 له ةقنلا ةدايز يف عقاولا فالخلا اهيف يرجي اهلعلو ،‘'هوركذي مل ةاورلا

 رابتعا لعلو ةقث يوارلا ناك نإ- نئارقلا ربتعت وأ ليصفتلا وأ ال وأ لبقت
 بيصن نأ نيبي قباسلا ثيدحلا نأل كلذو ةدايزلا مدع حجري نئارقلا

 كلذو ،رخآ رجش نم رمن ركذي مل و ،ريعشلاو رمتلا نم ةلي يبلا جاوزأ

 ةنيرقلا هذه نكل ،عرزلا نم ريعشلا ذإ لخنلا الإ رجش دوجو مدع يضتقي

 يبنلا جاوزأ بيصن اذه نأ وهو اقباس هانركذ يذلا لامتحالل ةيفاك ريغ

 مدع نم مزلي الو سسمخلا ضرأ نم وأ يبلل وأ نهل يلا ضرألا نم ةلي

 عاينأ دوجوب ترج ةداعلا لب ،ربيخ لك يف هدوجو مدع اهيف رجش دوجو

 ربيخ ةنيدم مايق روصتي الو ةريبكلا ندملا يف عرزلا نمو راجشألا نم ةريثك

 اهيف نأ مزح نبا ركذ لب ريعشلا الإ عرز الو ،لخنلا الإ اهيف رجش الو
 .")رجشلا نم ةددعتم اعاونأ

 -:اهنم ةلدأب كلذك مومعلل لدتسي دقو

 ىليخنلا نيب قرفي ام هيف تأي مل هب نولدتسي يذلا عامجإلاف :عامجإلا ١

 يضتقي كلذو ،اهرمث نم جرخي امب ضرألا يف نولمعي مهنأ هيف لب ،هريغو
 .رجشلا عيمح هلومش

 يأ يئزجلا تابثإلا الإ عامجإلا نم مزلي ال هنأ لاكشإلا ىقبي نكل

 يف اعورشم كلذ نوكي نأ هنم مزلي الو ،ةاقاسملا ةيعورشم ىلع اوقفتا مهنأ

 ١١) ريبلا صيخلت  0٦٨/٢يكبسلا ىواتف ٤٢٥/١.

 ) ىلحلا ٢٣٢/٨.

٧ ٠ ١ 
  

  

  
 



  
 ةاقاسملا

 ىكحي وأ لاقي تح دحاو عون ىلع قافتإلا يفكي لب رجشلا لك

 .عامجإلا

 ةاقاسملا لصأ ةيعورشم ىلع لدتسا امكف ةبراضملا ىلع يأ :سايقلا ٢

 راجشألا ةيقب يف اهتيعورشم ىلع لدتسي نأ نكمي ةبراضملا ىلع سايقلاب
 لك يف ةدوجوم ةلعلا هذهو هئامن ضعبب لمعلل دقع يه ذإ ،كلذك سايقلاب

 وه امك ةلعلا طورش نمو ،طقف لخنلا ىلع رصقت نأ نكميالف ،راجشألا

 لخنلا يق اهتيعورشم تابثإل سايقلاب لالدتسالا نكمي الف ،دارطإلا مولعم
 هنوكل حصي ال سايقلا اذه نأب :ليق نإف راجشألا ةيقب نم هريغ نود

 يف هب متمزتلا اكع مكمزنلن انأب :بيجأ {ةذاش ىلع ةذاش ةروص سايق

 .هيلع ليلد ال مكحت ليخنلا ىلع هرصقو ،ةاقاسملا ةيعورشم

 سايق نم ةاقاسملا ةيعورشم ىلع ةيميت نبا امب لدتسا ييلا :ةسيقألا ٢-

 .رجشلا لك يف اهتيعورشم ىلع لدت اهلك ذإ ،ةسيقألا نم اهريغو سكعل
 هل رنأ ال الغ رجشلا نوك و) :ميقلا نبا لاق دقف :لخنلا ىلع سايقلا ٤-

 نم امهريغو نيتلاو بانعألا مهرجش دلبف 5،هريظن مكح ءيشلا مكحف &ةتىلا

 الو ؛اوس ليخنلا مهرجش دلب مكح همكح كلذ لإ ةجاحلا ق رامثلا

 ."قرف

 ا

 )١) داعملا داز ١٤٤/٣.

  



  

 ةيقب يف ةدوجوم لخنلا يف ةيعورشملا ىلإ تعد لا :ةساملا ةجاحلا -ه

 لخنلاك هيلع ةاقاسملا ىلإ وعدت ةجاحلا نألو) :ةمادق نبا لاق راجشألا

 يف لمعلا نأب :ليق نإف ء'لخنلاك هيلع ةاقاسملا تزاجف هترثكل رثكأو
 ةاقاسلملاو {ءانع لقأ لخنلا ريغو ةاقاسملا هيف زيجأ اذلف قشأو رثكأ لخنلا

 .اهردقب ردقت ةرورضلاو ةرورضلل تزيجأو ،سايقلا فالخ ىلع تزيجأ

 راجشألا نم ريثك يف ةدوجوم لخنلا يف ةدوجوملا ةساملا ةجاحلا نأب :بيجأ

 اهاوس نود لخنلا يف اهتيعورشم يق ةجاحلاب لالدتسالاو ،اهنيب قرف الف

 فالتخاب راجشألا فلتختو راجشألا عيمج يف ةدوجوم ةجاحلا ذإ مكحت

 .نادلبلا

 ةعيرشلا دصاقم نم ادصقم ققحي :راجشألا عيمج يف ةاقاسملا زيوجت ٦

 .ةحلصملا هذه ققح ام زاجي نأ يغبني اذلف ،لاملا ظفح وهو الأ ءارغلا

 .رثكأ ةعرازملا يف ررغلا نأل كلذو ،ةعرازملا نم زاوخلاب ىلوأ يه ١

 ام بسح ىلع وأ ظفللاب مومعلا له مومعلاب نولئاقلا فلتخاو

 ظفللاب مومعلا نأ ىلإ "مزح نباو ")ةمادق نبا بهذمف سايقلاب رهظي

 )١) غملا ٥٥٧/٥.

 (٦٢) غملا ٧/٥ ٥٥.

  6ىلحملا ٢٣٢/٨.



 ةاقاسملا
 ر

 نباو ٤ )يكبسلا يقتلا مهنم . نورخآ لاقو ،ةيعفاشلا ضعب بهذم هنأكو

 .سايقلاب مومعلا نأ ىلإ "يبايسلا خيشلاو "ميقلا

 ۔يقس ىلإ ةجاحب سيل يذلا- "لعبلا" ةاقاسم يف ءاملعلا فلتخاو

 ف فللخو &‘ةيضابإلا صضصعبو ©ثةلبانحلاو ‘١٠)ةكلاملا نم روهمجلا هزاجأف

 يبايسلا خيشلا تايبأ رهاظ وهو )دعس نب ثيللا مهنم نورخآ كلذ

 تيم ةاقاسملا نأب كلذل اوسنأتسا مهلعلو هيف ةاقاسملا اوعنمف 5ةقباسلا

  

 بلجي نكل ،ةاقاسم الف يقس دجوي مل اذإف ،اهلامعأ مهأ يقسلا نأل كلذب

 نمور :هلوقب ةمباشملا لئاسملا ىدحإ يف مزح نبا هب باجأ امب كلذ نع

 نع اهانملع ام ؟ةجح ةظفللا هذه اولعجت تح ةاقاسم لمعلا اذه ىمس

 هللا يضر ةباحصلا نم دحأ نع الو "ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 مدعل اهيف ةاقاسملا ىلإ يعاد ال هنأب عنملا ىلع كلذك نولدتسي دقو ()(هنع

 نأل كلذ اهيف ةلماعملا ىلإ وعدت ةجاحلا نأب :كلذ نع باج نكل ةجاحلا

 .اهلامعأ نم هريغ يقو هيف لب {طقف يقسلا يف تسيل ةفلكلا

 ٤٢٥/١. يكبسلا ىراتف ")

 ١٤٤/٢. داعملا داز ")

 ١٦٣/٣. ةلصفملا دوقعلا "

 ٢٢٧/٦. ليلخ رصتخم ىلع يشرخلا ")
 ٥٢٧/٢. عانقلا فاشك ٦/٥ ٤. عدبلا (٥)

 ٢٩٥/٤٠. عرشلا نايب 0١

 ٤٠٣/١٤. عومجملا ةلمكت 6

 ) ىلحملا ٢٢٩/٨.

١١٠     

  



 | ةاقاسملا |

 له يردأ تسلو ،ةيعورشملا ىلع تلد لا ةلدألا سفن زاوجلل لديو

 تب ولف 0دوجوم هنأ شيلع خيشلا ركذ دقو ال وأ "لعب" ربيخ يف ناك
 اوبلط راصنألا نأل ةنيدملا ف دجوي ناك نإ اذكو زاوجلا ىلع كلذ لدل

 ناك له ةق يبلا لصفتسي مل و ةاقاسملا دقع ىلع اوقفتا مث مهلاومأ ةمسق

 ىقبي نكل نييلوصألا نم ريثك دنع مومعلا ليلد هكرتو ؟ال وأ "لعب" اهيف
 ؛هدوجروب لس ول :لاقي دقو ‘همدع وأ كلذ دوجو لامتحا يف لاكشإلا

 .ليلدب الإ تبثت ال ةيعبتلا نأب كلذ ىلع دري نكل اعبت زاج امنإ :انلقل

 ةفاك نم ءاملعلا كلذ ىلع صن دقو امولعم نوكي نأ :ناثلا طرشلا ا

 ةعيشلاو ةلبانحلاو "ةيكلاملاو "”فانحألاو "ةيضابإلا :بهاذملا

 .")ةيعفاشلاو "ةيمامإلا

 ۔- :نيبراقتم نيطرش كلذ يف ةيعفاشلا ركذ دقو

 .نالوق :ليقو ،بهذملا ىلع لطابف الإو ةيئرم راجشألا نوكت نأ -أ

 .حصي مل نيطئاحلا دحأ ىلع هاقاس ولف ةنيعم نوكت نأ -ب

 ٣٨٥/٧. ليلخلا حنم )

 ٠ ٢٨٦/٤. عرشلا نايب ")

 ١٨٦/٦. عئانصلا عئادب "

 ٣/٤. كلام ةنودم ؤ

 (٥) غملا ٤/٥ ٥٦.

 " ص ةاقاسملا باتك ١٥.

  6ةضورلا ١٥١/٥.

 .ةحفصلاو عجرملا سفن ٤



٦ 
 ةاقاسملا |

 يف) :ةريخذلا يف لاق دقن ةيؤرلا طرتشت ال ةيكلاملا دنع نكل

 يذلا ىلع اسايق ؛رجش وأ لخن رمث نم هري مل ام ةاقاسم زوجي :باتكلا

 مكح عنمن نحنو بئاغلا عيب ىلع اسايق -يعفاشلا يأ- "ش" هعنمو رهظي

 .''لصألا

 هنأل غملا بحاص مالك نم رهاظلا يف ةلبانحلا بهذم هنم بيرقو

 ال يلا ةفصلاب وأ ةيؤرلاب مولعم رجش ىلع الإ ةاقاسملا حصت الو) :لاق
 .حصي مل ةفص الو ةيؤر ريغب ناتسب ىلع هاقاس نإف .عيبلاك اهعم فلتخي

 نيذه دحأ ىلع هاقاس نإو ،عيبلاك حصي ملف لوهجب ىلع دقع هنأل

 ملف ،نايعألا فالتخاب اهيف ضرغلا فلتخن ةضواعم اهنأل حصي مل نيطئاحلا

 .'"؛عيبلاك نيعم ريغ ىلع زجي
 حصت الف اس ورغم نكي مل نإف ءأسورغم رجشلا نوكي نأ :ثلاثلا طرشلا

 هيلإ تعفد نإ تيأرأ :تلق) :"كلام ةنودم" يفف ،ءاملعلا نم ةعامج دنع

 يف تناك رجشلا تفلب اذإ قح رجشلا ىلع موقيو اهسرغي نأ ىلع ًاضرأ
 1 :تلق .يدنع كلذ زوجي ال :لاق ؟كلذ زوجيأ ؛نينس رشع ةاقاسم هدي

 نوكيو هسرغيل "يدو" ىلع هاقاس اذإ) :يوونلا لاق 0"لررغ هنأل :لاق

 ) ةريخذلا ١٠٩/٦١.

 ٢) غملا ٥ / ٥٦٤.

٢ 
 ٨٤. كلام ةنودم )"(



 ىلع دساف وهف امهنيب ةرمثلاو اذك ةدم هدهعتيو هسرغيل وأ ،امهنيب رجشلا

 .يناثلا ف حصي :ليقو ،ةجاحلل امهيف حصي :ليقو ،حيحصلا

 سارفلا نوكي نأ ىلع هسفن ضرأ يف هسرغيل "ايدو" هيلإ عفد ولو
 ولو ،هضرأو هلمع لثم ةرجأ هيلع لماعللو دساف وهف امهنيب رمثلاو عفادلل
 د سافن امهنيب ةرمثلا نوكت نأ ىلع هسفن يدوب اهسرغيل هضرأ هيلإ عفد

 هاقاس ولور :يلازغلا لاق 5‘"»لماعلا ىلع امترجأ ضرألا بحاصلو اضيأ

 هنإف -دعب لوق وأ هجو ىلع يأ- "و" دساف وهف هسرغيل يدو ىلع
 ."}(رذبلا ميلستك

 يف حصت الف ةسورغم ةتباث امفوك) :اهطورش ضرع يف يئوخلا لاقو

 .‘‘}سرغلا لبق ليسفلا يأ يدولا

 ةاقاسملا لامعأ نم سيل سرغلا نأب باهولا حتف يف كلذ للعو

 .‘ث)١اهدسفي هيلإ همضف

  

 رجش ىلع ىقاس نإ هنأ حلفم نبا لقنف دمحأ كلذ يف فلاخو

 مهدنع ىمستو ،‘»صوصنملا ي حص رمثي تيح هيلع لمعيو هسرغي

 ) ةضورلا ١٥١/٥- ١٥٦٢.

 .ةحفصلاو عجرملا سفن 6"

 ٢٢٧/١. زيجولا 6

 ٤) ص ةاقاسملا باتك ١٥.

  6باهولا حتف ٢٤٤/٢.

 » عدبملا ٤٨/٥.

١١٣ | 
  

  



 ةاقاسملا -
  

 نامثع كلذ ةحص ىلع صنو ،'"ةاقاسملا نم صخأ يهو "ةبصانملا"

 :زاوجلل ًالدتسم لاق دقف يرهاظلا مزح نبا بهذم وهو 3‘"ايدحنلا

 لخنو عرز نم رطشلا مهل نأ ىلع دوهيلل ربيخ ةلي هللا لوسر ىطعأ)

 رمث وأ عرز وأ رجش نم هلمعب ،اهنم جرخ ام لكل مومع اذهو ،ءيشو

 وأ سر نيب قرف الو ؛مهلاومأو مهسفنأب لمعلا تحت لخاد كلذ لكو

 زييمت يذ لك يردي ةرورضلابو ،قيفوتلا ىلاعت هللابو &رجش ةرامع وأ عرز

 ارمت قسو فلأ نينامث وحن اهيف باصيو لماع يفلأ وحن اهيفو ربيخ نأ

 اميف سرغ نم مهيف نأ دب الف ...اماع رشع ةسمح نم ديزأ مهديأب تيقبو

 الب نيملسملا نم لوصألا باحصأ نيبو مهنيب ناكف «ضرألا نم هديب
 .'}(كش

 يف دراولا فالخلا هلخدي ةلماعملا ثيدح ىلإ "ءيش" ةملك ةفاضإو

 .نئارقلا ربتعت وأ ؟ال وأ اقلطم لبقت له ةقث هل ياورلا ناك نإ ةقثلا ةدايز

 ناك نإف ضرألا بر نم سرغلا ناك نإ ةلبانحلا دنع حصتو

 .هصقن هل نمضيو هعلق نيب رايخلاب ضرألا بحاصف لماعلا نم سارغلا

 راتخا نإو ،سارغلا يأ هتميق لماعلا يأ هيلإ عفديو هضرأ يف هكرت نيبو
 هنأل ال وأ ةميقلا ضرألا بحاص هل لذب ءاوس ،كلذ هلف هرجش علق لماعلا

 ٥٢٢/٢. عانقلا فاشك )

 ٣٧٢٣. ص بغارلا ةياده ")

 ) ىلحلا ٢٢٧/٨.

  
١١٤ 

  



 | ةاقاسملا | ."

 عفدو ضرألا يف سارغلا يأ هئاقبإ ىلع اقفتا نإو ،هليوحت عنمي ملف هكلم

 .")امه ودعي ال قحلا نأل زاج ضرألا ةرجأ

 ماع رثي وأ رمث اذ رجشلا نوكي نأ ةيكلاملا دنع دب ال :عبارلا طرشلا

 ."دمحمو بوقعي ىلإ رذنملا نبا هبسنو ،‘")اعبت الإ هريغ اوعنمو !ةاقاسملا

 اهزاوج ىلإ يأ- هطارتشا مدع ىلإ ةلبانحلاو ةيعفاشلا بهذو

 كربيخ يف هدوجو نم دب ال هنأ كلذل لديو -ماوعأ دعب رمثت تناك ولو

 :ثيدح يف لاصفتسالا كرت يي يبلاو ،ليلد ىلإ ةرقتفم ةيعبتلا ىوعدو

 امك ةعامج دنع مومعلا ليلد هكرتو ((لخنلا انناوخإ نيبو اننيب مسقا
 كلذ لبق ةدوجوم رامثإلا دح غ ولب دعب اهزاوج ىلإ ةيعادلا ةجاحلاو قبس

 نيب هيف قيرفتلا نكمي ال ضارقلا ىلع سايقلاب لالدتسالاو مكحت قيرفتلاف

 .هدح غلبي مل امو رامثإلا دح غلب ام

 ٥٢٣٤/٢_٠٣٥. عانقلا فاشك 6

 ٧١٤/٤. ريغصلا حرشلا ٢٢٨/٦\ يشرخلا ٥٣٩/٢\ ريبكلا حرشلا ""
 ١٦٩/١. فارشإلا ا

 ٢٢٧/١. زيجولا ؤ

  6غملا ٥٧٨/٥.

١٥ ١ | 
 ال

  



 ثلاثلا ثحبلا

 ةرمثلا طورش

 -:طورش نم امترمثل دب ال ةربتعم ةاقاسملا نوكت حو

 ۔-:ةيئزجلاب ةمولعم نوكت نأ ١

 لكا ش امو عبرلاو ثلثلاك ةيئزحجلاب بيصنلا ةددحم ةمسقلا نوكت نأ يأ

 ةيئزخلاب ةلماعملا مدعو رطشلا ىلع لماع لت يبلا نأ كلذل لديو ،كلذ

 ةيئزحلا قوف ءيش طارتشا كلذكو شحافلا ررغلا ىلإ يدؤي ةمولعملا
 ۔ديفحلا۔- دشر نبا ىكح لب مرحم وهو ،هاوس ام وأ ةدودعم مهاردك

 اوعمجأور :هديهمت يف ربلا دبع نبا لاقو ،'كلذ عنم ىلع ءاملعلا قافتا

 ىكحو 0"رثك وأ لق مولعم ءزج ىلع الإ ةاقاسملا زوجت ال هنأ ىلع

 حلفم نباو 0"يريمشكلاو يروفنراهسلا نم لك قافتال
 ةلبانحلاو ةيعفاشلاو ةيكلاملاو ةيفنحلاو ةيضابإلا هيلع صنو '"يغايسلاو

 .'"'ةيرهاظلاو ةيمامإلاو

  

 ١٣٨٨/٤. دهتجملا ةيادب "ا

 ١٠٣/٦. رلادبع نبا ديهمت ا

 ٥٦/١٥. دوهجلا لذب "]
 ٢٩٥/٣. يرابلا ضيف )

 ٠٧٧/٥. غملا ٠٤٥. عدبلل نان

 ٣٥٦٢/٢. ريضنلا ضورلا »

 )٧) ص يريسبلا رصتخم ٢٩١\ ع رشلا نايب .٢٦٩٥/٤. عئانصلا عئادب ٨٦/٦  8١ةريخذلا ١١٢٦.

 غملا أ٥/١٠٥١ ةضررلا ٩٥/٥ ٥. ىلحملا أ٧/٠٧٢ دصاقملا عماج ٢٢٩/٨.

١١٦ 
  



 [ ةاقاسملا )
 :لاق ولف اممالطبب اومكحف ةديدع اروص كلذ ةفلاخمل اوركذو

 امهدحأل حصي الو ،ةاقاسملا تدسف كل ةرمنلا نم زج نأ ىلع تيقاس

 يقابلاو ةمولعم لخن ةرمث هل ناك نإ اذكو ،امهنيب يقابلاو ةمولعم ةليكم

 مولعم ءزج ىلإ هعوجرل هزاوجب :مهضعب لاقف ةاكزلا طارتشا امأ ،‘')امهنيب

 .ىلاعت هللا ءاش نإ هلحم يف هنع ملكتنس ام وهو

 ضعب نع طرشلاب ديدحتلا نع نغي وهف فرع كانه ناك اذإو

 .اطرش طورشملاك افرع فورعملا نأل ")انباحصأ

 ؛فال خ لماعلل ةيئزخلا قوف ءيش طارتشا زاوج يف ةيمامإلا دنعو

 نأ نيب ليصفتلاب :ليقو اقلطم نالطبلاب :ليقو .اقلطم هتحصب :ليقف

 لوألاو لاوقأ ؛الف ةيئزجلا وحنب وأ حصيف طرشلا وحنب كلذ نوكي

 نأب :لوقأ ،‘"حضاو ريغ ةهاركلاب نيلئاقلا دنتسم نأ اوركذو ،تامومعلل

 ريغ ءيش لباقم يف ناك كلذ كلمت نأل كلذو حضاو ةهاركلا دنتسم

 هنأل ,ررغ هينو ثفلتخي دقو ؛غلبلاذه جتن ةرمشلا روصت ىلع انيف ؛مولعم
 ةاقاسملا ف زيجأو مولعم ريغ ءيش لباقم يف وه لب ضحم عربتب سيل
 ريغ ةعفنم طارتشا هيف سيل لادلا ليلدلا نأ عم ،اهريغ عنميف ةصاخ ةقيرطب

 .ةيئزحلاب ةددحملا

 ١٠٣/٦. ةريخذلا ۔٥/١٥١ ةضورلا )

 ٠ ٣٨٥/٤. عرشلا نايب )

 ٣٧. ٤٤. ص ةاقاسملا باتك ؤ

١٧ ١ 



 ةاقاسملا

 نم ًاقذع " راديبلا" لماعلا ىطعي نأ زاوج ىلإ انباحصأ ضعب بهذو

 -ررفلا يأ- قباسلا لاكشإلا نم ولخي ال لوقلا اذه نكلو .ةلخن لك

 :۔-عفار يأ- تلق...)) :ثيدحلا يف ءاج ذإ رخآ لاكشإ هيف كلذكو

 يبنلا يأ- لاق .ريعشلاو رمتلا نم قسوألا ىلعو عيبرلا ىلع اهرجؤن
 :عفار لاق ((اهوكسمأ وأ اهوعرزأ رأ ،اهوعرزا اولعفت الر) :-

 عمو ،‘"مماتتلاب كلذ زاوج يليلخلا ققحملا ديقو {'_)مةعاطو اعمس :تلق

 .مزلم ريغ دقعلا نأ كلذ

 حيسلاب ىقس نإ ثلثلابو حضانلاب ىقس نإ فصنلاب هاقاس ولو

 ةحصلاب لوقلا جرختي هنأ ةمادق نبا ركذو &')ةلبانحلاو "ةيعفاشلا هعنمف

 ىلثم رارضإ مدعل مهضعب هزاجأف هيف ةيمامإلا فلتخاو ،ةراجإلا ىلع اسايق

 عنم نيرخآ دنعو ،هلمحت ىلع اهانبم نأ عم ررغلا امباجيإ مدعل إةلاهجلا هذه

 .)ديدحتلا عم الإ كلذ نوكي الو «امازتلاو مازلإ نمضتت امنوكل كلذ

 مهل طرش ثيح رمع ةلماعم نم ركذ ام نوزوجلا هب سنأتسي امم لعلو

 ددحي مل رمعف ،اذك مهلف رذبلاب مه اوءاج نإو 6رذبلاب وه ءاج نإ رطشلا

  
 ا

 ٨٩/١٠. يراخبلا هاور ")
 ١٨٧/٨. ناميإلا دعارق ديهمت "")

 ٤٠٩/١٤. عومجملا ٬٢٢٧/١ زيجولا ١٥٣/٥\ ةضورلا ")

 )٤) غملا ٠٦٦٢/٥.

 .٢٧٣۔-٦٣ ةاناسملا باتك ؤ

_ ١١٨ - 



 ةاقاسملا (

 ءيج وأ رذبلاب مهئيجب نأل ،هل اولدتسا ام ةحص هنم مزلي ال نكل جتانلا

 .دقعلا لبق نوكي رمع

 -:ةعاشم نوكت نأ ٢-

  

 هريغ نود نيفرطلا دحأ امب رثأتسيف ةنيعم ةهج يف رمثي دق رجشلا نأل
 بناج نود هبناجب متهي نأ ىلإ لماعلا لمحيو عازنلا ىلإ كلذ يدؤيف

 نأ تانايذاملا ىلع امب ضرألا ءارك نع ىمم دق ةلي يبلاو ضرألا بر

 ميظع ررغ كلذ يفو عفار ثيدح تاياور ضعب يف امك امهدحأل نوكت

 ىمثلا لك نم رطشلا مهل طرش ربيخ لهأ حلاص امدنع ةلي يبلاو ،ىفخي ال

 هيلعو نهنم حبر لماعلل سيل ارجش كلاملا يثتسي نأ انباحصأ ضعب زاجأو
 :هيفو لي يبلا يمن هلمش هنألو ،ررغلا نم هيف امل لاكشإ هيفو 3‘)يقسلا
 .((كلذ نع لي يبنلا ىهنف ضرألا بحاص هينثتسي ءيش وأ...))

 -:امهنيب ةرمنلا نوكت نأ ٣

 لاق دقف ،ءاملعلا ضعب دنع ةاقاسملا تدسف امهدحأل ةرمثلا نأ اطرش نإف

 نأ اطرش ولف ،امهل جراخلا نوكي نأ -اهطورش نم يأ- اهنمور :يناساكلا
 عن لقن ءاملعلا فالتخا رصتخم يفو "ملع ال تدسف امهدحأل نوكي

 1 . (٣)
 . ادمحمو فسوي يبا نع

 ٣٠/٢١. فنصملا )

 ١٨٦/٦. عئانصلا عئادب ""

 ٢) ءاملعلا فالتخا رصتخم ٢٧/٤.



 امهدحأل اهلك وأ ثلاثل رامثلا ضعب اطرش ولف...) :يوونلا لاقو

 لك طرش اذإ ةاقاسملا حصت هنأ ذاش هجو ةمتتلا يفو...ةاقاسملا تدسف

 يقور :اهيف لاق دقف ةرجألا امأ (رجشلا ةحلصمب مايقلا ضرغل لماعلل ةرمثلا

 امهحصأ ،ضارقلاك ناهجو كلاملل لكلا طرش دنع ةرجألا قاقحتسا

 .")مانب لمع هنأل .عنملا

 نب نمحرلادبعل تلق) :"كلام ةنودم" يفف ةيكلاملا كلذ يف فلاخو

 ؟اهنم هللا جرخأ ام عيمج يل نأ ىلع ةاقاسم ًالخن تذخأ نإ تيأرأ :مساقل

 وه امنإ هنأل :لاق ؟كلام هزاجأ مل :تلق .كلذب سأب ال :كلام لاق

 نأ هل زاج اذإ هنألو ،هحبر كل نأ ىلع ةضراقم كيلإ هعفدي لاملا ةلزنمب

 ةرمثلا كل كرتي نأ زاج طئاحلا يف كلمعب ةرمثلا فصن كل كرتي

 هذه يف عربتملاك كلال نأل ،يبايسلا خيشلا بهذم وهو 5'"(اهلك
 ."ةروصلا

 قلعتلا نأ عم ،ةبراضملا ىلع سايقلاب اوقلعت نيزيجلاو نيعناملا دحن و

 زاوجب حيرصلا ليلدلا دوجو مدعلف :الوأ امأ &رظن نم ولخي ال اهيلع سايقلاب

 ةحصب ملسي ال فلاخملا نألف :ايناث امأو .ةبراضملا يف همدع وأ كلذ

 .سايقلل افلاخم لصألا نوك نع ًالضف ،هيلع سيقملا لصألا

  

  0١١ةضررلا ١٥١/٥.

 كلام ةنودم اا ٢/٤.

 ةلصفملا دوقعلا ا" ١٦٤/٣.

  

  



 ةاقاسملا |
  

 ©ثكلاملل ةرمثلا عيمج طارتشا زاوج ةيضابإلا ضعب بهذم رهاظو

 ةرجأ بوجوو دقعلا نالطبب :لاقف يراوحلا وبأ ةمالعلا كلذ يف فلاخو

 .")لماعلل لثللا

 -:اممب ةصتخم نوكت نأ ٤

 اذإ امأ 5" ةيعفاشلا دنع ةاقاسملا تدسف امهريغل اهنم ائيش اطرش ولف

 نأ حصي :ليقف ©فالخ هيفف لماعلا عم لمعي يذلا مالغلل هنم ءزج اطرش

 عص ثلثلاك انيعم زج هل طرش نإ ليصفتلاب :ليقو ال :ليقو ،هنم لكأي

 ةمادق نبا بهذمو يوونلا بهذم وهو حصي الف انيعم نكي مل نإو

 نأل ،هسفنل لاملا طرش ول امك ناك ةرجألا ددح نإ هنأل ]اقلطم كلذ عنم

 اذه قرافيو ،لوهجب هنألو ،كلذل دسف هردقي مل نإو ،هيلع بجاو لمعلا

 كلذ نأل ،مهوحنو نيلامحلا نم هيلإ جاتحي ام رجأ براضملا طرتشا اذإ ام

 مل هسفنل هلمع همزلي ام رجأ طرش ولو ،لاملا ىلع ناكف لماعلا مزلي ال

 ."انتلأسمك حصي

 فنصملا ٢٩/٢١، عرشلا نايب ٠ ٢٨٩/٤.

 ) ةضورلا ١٥١/٥.

 .٠٥٠٥١ص عجرملا سفن )0

 ٥٠٦٨/٥. غملا )٤ر

_ ٢١ ١ | 

  



 قاسلا ]
 - :ةرمنلا حالص ودبي الأ ٥

 :هللا همحر يمدكلا ديعس وبأ مامإلا لاق ،فالخ هيفف اهحالص ادب ولف

 لاق هبو يناساكلا كلذ ىلع صنو ."هحالص لإ جاتحي ماد ام هزاوج
 هلثمو (ةرمثلا عيب لحي مل ام زوجيو) :-دحجلا- دشر نبا لاقو ،يدنقرمسلا
 .‘»قاكلا ف

  

 لبت ةاقاسملا انزجأ اذإ) :"مألا" يف لاق ؛نالوق ةلأسملا يف ةيعفاشللو

 ةرمنلا عئطخت دقو ،ةنسلا ءانثأ يف يقاسملاو لاملا بر يضارتب ارمث نوكت نأ

 اذإ ةاقاسملا تناك فاعضأ هلمع نم رثكأ ذخؤيف رثكتو لماعلا لمع لطييف

 ةيعفاشلا دنع فالخلا لحم يفو "(زوجأ رهظو هعيب لحو ةرمثلا حالص ادب
 ،نالوق رمثلا جورخ دعب ةاقاسملا زاوج يت) :يوونلا لاق دقف فالخ هيف

 ودب لبق اميف امنأ اهحصأ قرط نيلوقلا عضوم يفو زاوجلا امهرهظأ
 هجضن هانتي مل اميف نالوقلا :يناثلاو اعطق زوجي الف هدعب امأف حالصلا

 .لاوحألا لك يف امهدرط :ثلاثلاو ،اعطق زجي مل ىهانت نإو

 -:رومأ لاوحألا لك يف اهزاوخب لديو

 ٦٤. ص ديعس يبأ تافاضإ ؤ)

 ١٠٩/٢. ناكلا ٥٥٥٣/٢ تامدقملا ٢٦٨/٢\ ءاهقفلا ةفحت ١٨٦/٦. عئانصلا عئادب )
 ٢٣٨/٢. مألا (٣)

  6ةضورلا ١٥٦١/٥.

١٢٢ 
    

  
  



 [ ةاقاسملا ]
 ثكلذ دعب اهلهأ حلاصو رفص رهش يف ربيخ حتف لي يبلا نأ :لوألا ليلدلا

 ام وأ ثلاثلا رهشلا باسحلاب قفاوي كلذو &هدعب ام وأ رفص رهش ىف يأ

 رمث هرمث رهظ رجشلا نأ يضتقي كلذو ةيسمشلا روهشلا نم هدعب

 تقو نأل رييخ يف ةدوجوملا راجشألا عونت تيث اذإ اصوصخو -ليخنل
 .فلتخم اهرمث

 ةرمثلا تضقنا نأ دعب يأ كلذ دعب عقو ةاقاسملا دقع لعل :ليق نإف

 -:يلي امب ضارتعالا نع باجيف ىلوألا
 نيب ةقالعلا ةروصل عضو نودب ةليوطلا ةدملا كلت ءاقب دعبتسي ١-

 يضتقي كلذو ،دوهيلا جارخإ ديري ناك ةلي يبلا نأ مولعملا نمو ،نيفرطلا
 .جارخإلا وأ حلصلا يف ليجعتلا

 ىتح ربيخ لهأ لتاق . يبنلا نأ) :رمع نبا نع يقهيبلا هاور ام ٢-

 دمحم اي :اولاقف كلخنلاو عرزلاو ضرألا ىلع بلغف .مهرصق ىلإ مهاجلا

 هللا لوسرل نكي ملو .اهيلع موقنو اهحلصن ضرألا هذه يف نكن انعد
 مه نأ ىلع ربيخ مهاطعأف ،اهيلع نوموقي ناملغ هباحصأل الو لي

 هللادبع ناكو ةت هللا لوسرل ادب ام ءيشو لخنو عرز لك نم رطشلا

 مهنمضي مت مهيلع اهفلخيف ماع لك يف هيتأي هنع هللا يضر ةحاور نب

 .0)...هصرخ ةدش ماع يف لي هللا لوسر ىلإ اوكشف رطشلا

 )١١٦٦٢٦(. مقرب ١٨٩/٦ يقهيبلل ىربكلا ننسلا 0

_ ١٢٣ | 



 ةاقاسملا )  
 صرخلا نم نكمتي ال يأ ةتؤم ةكرعم يف تام ةحاور نب هللادبعو

 بولطملا تبث نيماع يف صرخ هنأ تبث اذإف ،ريدقت رثكأ ىلع نيترم الإ

 اهلمش ةاقاسملا دقع نأو ،ىلوألا ةرمثلا ءاضقنا لبق ناك حلصلا نأ وهو

 ۔:هوجو نم هصرخ راركت ىلع ثيدحلا لديو

 ديفي لعفلا ىلع ناك لوخدو «صرحخلل نايتإلا لعف ىلع ناك لوخد -أ
 دق هنأ يضتقي كلذ لكو صرخلل نايتإلا راركت يضتقي كلذو 3هراركت

 ماع يف صرخلا ررك هنأب لاقي دقو ،ماع نم رثكأ يف ةرم نم رثكأ صرخ
 .ربيخ يف ليخنلاو لاومألا ةرثكل دحاو

 لقأ ىلع هلومش يضتقيف مومعلا ظافلأ نم "لك"و (ماع لكر :هلوق -ب
 نيماعلا ىلع هلمح ىتأتي الو اهنم لقأ وه ام ىلع لمحي الف ،نيماعل ريدقت
 .ةرتفلا كلت يف حلصلا ربتعا اذإ الإ

 ناك ول هنأل ماع نم رثكأ لمع هنأ مزلتسي (ماع يف...اوكشف) :هلوق -ج

 .راركتلا مدع يضتقي رخآ ظفلب لاقل رركتم ريغ كلذ

 ول اميف اهتحص ىلع ليلد ثيدحلا اذه نأ لاكشإلا ىقبي نكل

 .كلذك ةرمثلاو تعقو ةاقاسملا نأل حالصلا غلبت مل و ةرمثلا ترهظ

 لبق لصألا يف ةاقاسملا ةيعورشم ىلع دقعنم عامجإلا نأ :اثلا ليلدلا

 فحجح اذهو هفالخ ىلع ليلد موقي ىح عامجإلا بحصتسيف © رمنلا روهظ

 .ةجح عامجإلا باحصتسا لعج نم دنع

١٦٤ ) 
  

  



 | ةاقاسملا )
 عرازملا ضعب يف رذعتي داكي ةرمثلا روهظ مدع طارتشا نأ :ثلاثلا ليلدلا

 الإ هذه رمث يضقني داكي الف ،اهرمث تاقوأ ددعتو ،اهيف تيلا راجشألا ددعتل

 .عرازملا هذه يف ًاسأر ةاقاسملا عنم ىلإ كلذ يدؤيف ،ىرخألا رمث روهظ دعب

 يقسلا نأل ضعب نود راجشألا ضعبل نوكت ةاقاسملا نإ لاقي نأ نكميالو

 يأ ةلاصأ امأ ،اعبت تعقو امنأل اهتحصب نولوقي اوناك نإ الإ ،اهيف دحتم

 .حصت الف اهسفنب تناك نإ

 -:طورشملا ءرجلا داحتا ٦

 يف ددعتلا ناك ءاوس ةيكلاملا دنع حصي الف طورشملا ءزحلا ددعت ولف

 ناك وأ ،فلنلا ةيناثلا يفو فصنلا ىلوألا ةنسلا يف هل ناك نأك ،تاونسلا

  

 لاق دقف ،عبر رخآلا فو فصن ع ون يفف تارمثلا بسح ءازجألا ددعتب

 نم حصي الف فلتخم نوكي ال نأ ذوخأملا ءزحلا يف طرتشيو) :يشرخلا
 ."ثلثلا رخآ نمو فصنلا فنص

 ىلع نيتنس نينس عبرأ ةاقاسملا عنتمت) :"رهاوجلا" يف يفارقلا لاقو

 يف لمعلا عم ةحئاجب امهدحأ تاوفب ،ررغلل عبرلا ىلع نيتنس و فصنلا

 قفتا امك دحاو ءزجب الإ رخآ عم هيف بوغرم عضومب طئاح عنتميو رخآلا
 )٢)

 - (ربيخ يف

 ) 6يشرخلا ٢٢٨/٦۔

 ( 0٦ةريخذلا ١٠٤/٦.

٢٥ ١ | 

  



" ١ 
 ةاقاسملا ِ

 اطئاح ةاقاسم الخن هيلإ تعفد نإ تيأرأ :تلق) :"كلام ةنودم" يفو

 زوجي ال :لاق ‘كلام لوق يف كلذ زوجيأ "ثلثلا ىلع اطئاحو فصنلا ىلع

 نإ ،نيطئا حلا يف ارطاخت امهنأل راطخلل :لاق ؟ :تلق .كلام دنع كلذ

  

 ناك نإف) :"ىقتنملا" يفو ،‘\×رخآلا ىف هبحاص امهدحأ نبغ امهدحأ بهذ

 ءازجأب نيتنسلا هدقاع ول كلذكو... كلذ يف ريخ الف ةفلتخم ةاقاسم ىلع

 .”ياكلا يف هلثمو ،‘"»زجي مل ةفلتخم

 مهفلاخ لعلو ربيخ يف ةي يبلا لعفو ررغلا نع يهنلا مهليلدف
 ةفلاخم وأ سايقلل ةقفاوم امفوك يف ةيلاكشإلا ىقبت نكل لاح ةعقاو اهنوربتعي

 هل ةفلاخم تناك نإ امإو ،اهزاوج يضتقي رمألاف هل ةقفاوم تناك نإف هل

 .اهلحم زاتجت الو اهتحابإ عضوم ىلع رصقتن

 ةنسلا يف هبيصن ناك اذإ لماعلا نأب ،نينسلا ددعت يف ررغلا نكميو

 خسفنت دق دقعلا بسح ىلع ةيناثلا ةنسلا يف ةدايزلا اجرو لقأ ىلوألا

 يردي ال لماعلا نأل ررضلاو ررغلا ىلإ يدؤيف ضرألا بر هجرخيو ةاقاسملا

 كلذ يفو ؟اهدحأ وأ ةبصنألا كلت لك ذخأيس لهو ؟ال وأ لمعيس له

 .ررع

 ٩/٤. كلام ةنودم ")

 ١١٩/٥. ىقتنملا ")

 ١٠٩/٢. ناكلا ا

١٦٦ 
  



 ةاقاسملا |

 عفدي نأ زوجي ال امكف ضارقلا ىلع سايقلا :"ىقتنملا" يف فاضأو

 يف زجي مل ةفلتخم ءازجأ ىلعو دحاو دقعب ضارقلا هجو ىلع نيلام هيلإ
 دحاو دقع يف ابهذو ًاقرو نيعلا نم نيسنج هيلإ عفدي نأ زاج املو {ةاقاسللا

 رجشلاو دوقنلا نيب قرفي دق نكل )ةاقاسملا يف هلثم زاج دحاو ءزج ىلع

 فالخب اذه لثم يف يميقلا نيب قيرفتلا نكمي الف {ةيميق كلتو ةيلثم دوقنلاف

 اذإ الإ دارفإلا رذعتي داكيف ةراجتلا يف ةلخادتم دوقنلا نأ ىلع ةوالع ،ينغملا

 .نيدقع يف اممنوك يضتقي كلذو نيتراحت رجاتي ناك

  

 نبا لاق \طورشملا ءزجلا ددعت زاوجب :اولاقف نورخآ كلذ يف فلاخو

 مركلاو نوتيزلاو نيتلاك سانجأ نم رجش ناتسبلا يف ناك اذإ) :ةمادق

 ثلثو ،نيلا رمث فصنك كردق سنج لك نم لماعلل طرشف نامرلاو
 طرشف سنج نم عاونأ هيف ناك وأ ،نامرلا سمخو ،مركلا عبرو ،نوتيزلا

 ةصبرأك كلذ نأل حص ؛ع ون لك ردق ناملعي امهو .اردق ع ون لك نم

 نإو رخآلا نم طورشملا ردقلل فلاخم ردقب ناتسب لك ىلع هاقاس نيتاسب

 ناتسبلا يف ام رثكأ نوكي دق هنأل زجي مل ؛امهدحأ ملعي مل وأ هردق املعي مل

 نيناتسبلا نيذه ىلع كنتيقاس :لاق ولو...ليلقلا هيف طرش يذلا ع ونلا نم

 امهدحأ نم فصنلاب :لاق نإو...حص ؛اذه نم ثلثلاو اذه نم فصنلاب

 دحاو ناتسب ىلع هاقاس ولو...لوهجب هنأل حصي مل ؛رخآلا نم ثلنلاو

 امغممأل حص ؛نازيمتم امهو ثلثلاب اذه هفصنو فصنلاب اذه هفصن

 )" ىقتنملا ١١٩/٥.

٢٧ ١ ) 
  



 ةس
 ةيناثلا يفو فصنلا ىلوألا يف هل نأ ىلع نينس ثالث هاقاس ولر...نيناتسبك

 لمك ،حصقف مولعم ةنس لك يف هلام ردق نأل زاج ؛معبرلا ةثلاثلا يفو ثلللا

 هل طرش ولور :"دصاقملا عماج" يفو "(اردق عون لك نم هل طرش ول
 لك رادقم ملع اذإ حص ؛رخآلا نم ثلثلاو ،نيعونلا دحأ نم فصنلا

 .‘"ررفلا مدع عم رادقملا ةفرعم طرتشي ال ةيمامإلا ضعب دنعو "ه(امهنم

 ليلقلا ءنجبا هيف طرش يذلا عونلا نوكي دق هنأل عقوتم ررغلا نأ لوقأ

 .لماعلا ىلع ررضلا كلذب عقيف طئاحلا رثكأ وه لماعلل

 ادعاصف رمتلا نم ناعون ةقيدحلا يف ناك اذإ) :يوونلا لاقو

 وأ ناحيصلا نم فصنلا هل نأ ىلع هاقاسف ،لقدلاو ةوجعلاو ناحيصلاك

 ،نجي مل امهدحأ هلهج نإو ،زاج ؛ع ون لك ردق ملع نإف ثلثلا ةوجعلا نم

 .'"قيقحتلا نود نيمختلاو رظنلاب نوكت امنإ عون لك ةفرعمو

 :هرثإ لاقو ‘تاونسلا يف ةبصنألا فالتخا زاوج "عومجملا" يف ركذو

 هلاوحأ يف ضوعلا نوكي نأ زاج ام نأل أطخ وهو ،كلذ كلام عنمو)

 .ةراجإلاو عيبلاك افلتخم نوكي نأ زاج اقفتم

  

 ٥٦٠٥-٠٥٦١. غملا ))

 ٣٦٩/٧. دصاقملا عماج ذا

 .٥٣ص ةاقاسملا باتك ؤ"

 " ةضورلا ١٥٣/٥.

  6عومجلا ٤١٣/١٤.

١٢٨ | 
  



 ةاقاسملا )
 يف دمحم نع زاوجلا ءاملعلا فالتخا رصتخم بحاص لقنو

 .“)نيطئاح

 رهاظ وه امك ةراجإلاو عيبلا ىلع سايقلاب نولدتسي ممأ رهاظلاو

 .ةنيابتم اهماكحأو ةفلتخم اباوبأ افوك يف لاكشإلا ىقبي نكل عومجلا ةرابع

 .اهريغ ىلع ساقت نأ نكميال ةذاش ةروص ةاقاسملاو

 .ةاقاسملا يف مسقت نلا ءايشألا يهو ؛ةلأسم ىلع هيبنتلا ردجي انهو

 هجرخت نلا ءايشألا عيمح لمشت وأ بسحف رمثلا ىلع ةروصقم يه لهو
 الف فيللا امأ) :هللا همحر ديعس وبأ مامإلا لاق ؛ةيضابإلا دنعف ؟ةرجشلا

 دقف سبايلا فعسلا امأو ،لماعلا طرتشي نأ الإ ةكراشملا يف لخدي هنأ ملعن

 ىلع هنم ةصح هل ناك هرمأب طرشو لماعلا طرتشا اذإ هنإ :هيف ليق

 ةصح لماعلل نأ :ليق دقف اسعألا هب يعن ناك نإف ديرجلا امأو ،ةكراشلملا

 نأ :اضيأ هنعو “"(لاملا بر طرتشي نأ الإ ةرمثلا نم هنأل ،كلذ نم

 الإ نيتلاو ةرذلا ىسعو نطقلا بطحو لخنلا ىسع يف بيصن لماعلل
 ."طرش وأ فرعل

 ذوذجخلا نم هتصح لماعلل نأ :يراوحلا نب لضفلا ةمالعلا ركذو

 يفو 8‘“هطرش نم رجأ وأ ،هطرش اذإ ضوحلاو قسعلاو نبتلاو بصقلاو

  

 ٢٩/٤. ءاملعلا فالتخا رصتخم ؤ

 ٦٦١. ص ديعس يبأ مامإلا تافاضإ 6

 ٢٩٢/٤}٢٩٦. . عرشلا نايب "

 ١٨٥/٣. يراوحلا نب لضفلا عماج &

١٩ | 



 ةاقاسملا -

 باحصأل يقابلاو هبيصن ردق الإ بابقألا نم لماعلل سيل هنأ :فنصللا

 نبتلا نأ :هللا همحر يليلخلا ققحملا ركذو 8"")اعيمج امهيلع ةرضملا نأل ليخنلا

 بسحف الإو نالخديف ةمسقلا ف امحل وخد فرعلا ىضتقا نإ بصقلاو

  

 .""هنم بلغألاف نيابت نإو ،©فرعلا

 نل ةفيلو هدئارج لخنلا طقاوس تيأرأ :تلق) :"كلام ةنودم" يو
 ؟هب نالماعتي ام ردق ىلإ :تلق .امهنيب كلذ نوكي نأ ىرأ :لاق ؟نوكت

 فيللاو ديرحلا نم عطق امور :يطرقلا ورمع وبأ لاقو معن :لاق

 ."ةرمثلا ءازجأ نم امهنم دحاو لكل ام ردق ىلع امهنيب وهف نوجرزلاو

 نم طقست نولا فعسلا يهو طقاوسلا) :ةيعفاشلا نم يوونلا لاقو
 :دملح وبأ خيشلا لاق ،امهنيب وهف نمثلا عبتي امو كلاملا امب صتخي لخنلا

 .؛(خيرامشلا هنمو

 .ىلوأ باب نم هل وهف طقسي مل امف كلاملل طقسي ام ناك اذإف

 نوكي نأ دقعلا يف طرش ول) :"رايخألا ةيافك" بحاص لاقو

 برل اممأل ،دقعلا لطب لماعلل امهوحنو فيللاو فعسلا نم لخنلا طقاوس

 .}»(ناهجوف امهل طرش ولف ةدوصقم ريغ يهو لخنلا

 ٣٤/٢١. فنصملا )

 ١٨٧/٨. ناميإلا دعاوق ديهمت "")

 ٩/٤. كلام مامإلا ةنودم

 ١٠٧/٢. ناكلا 6

  6ةضورلا ١٦٦/٥.

 ٥٨١/١. رايخألا ةيافك »

  



 [ ةاقاسملا )
 رمثملا ريغ رجشلا ىلع ةلماعملا زاجأ نم بهذم هلعل ميسقتلاو

 هجو هنأب :ليقو ،‘"»يئوخلاو "همادق نبا بهذم هنأكو ةيفنحلا ضعبك

 .ةضورلا نع هلقن قبس امك ةيعفاشلل

 لوسرل نأ) :هيفو لي ينلا ةلماعمب يقاسملل اممأ ىلع لدتسي دقو

 .0}اهرمث رطش ةلي هلل

 رمثلا فصن ذخأي نأ -ضرألا بر وهو- لي يبلل نأ قافتالاف

 .فلتي نأ نكميال لاملا نأل يقاسملا اهذخأي نأ يضتقي كلذف

 ۔-:يتآلاب باجي دقو

 .روهمجلا دنع ةجحب سيل وهو بقللا موهفمب لالدتسا هنأ ١-

 .مهألا هنأل رمثلا ركذو ةفورعم انأل هريغو ديرخلا ركذي مل هنأ ٢-

 ©بقللا موهفمب اجاجتحا كلذ لقن مل انأب ؛نيهجولا ىلع دري دقو

 -:هوجول رمثلا ىلع كلذ انرصق امنإو ةفورعم اممأل ةلي يبلا تكسي مل و

 سايقلل ةفلاخم امنأ روهمجلل بهذم ىلع ةلماعملا هذه يف لصألا نأ -أ

 اولاق نييلوصألا نم ةعامج نأب هيف ثحبي نكل صنلا دروم الإ حابي الف

 .صخرلا يف سايقلاب

 )) غملا ٧/٥ ٠٥.

 ١١. ص ةاقاسملا باتك ؤ"

 )١١٦٢٣٢(. مقرب يقهيبلل ىربكلا ننسلا ""

 | ١٣١
  



  
 ِ ةاقاسملا )

 ائيش نيطعي مل نمأ يضتقي ةلي يبلا جاوزأل قسو ةئام ثيدح نأ -ب

 .اهريغ نم

 نإ رومألا هنه ركذ اهيف يغبنيو \ةضواعم ماقم يف لي يبلا نأ -ج

 .هل تناك

 دعب دييقتلا يتأي نأ عاد ىعد امل ةيوسلا وأ ةمسقلاب تناك ول هنأ -د

 دييقت وهو "عرز وأ رمث نم" :لاق مث "اهنم جرخي ام رطشب" قالطإلا
 .ةدئاف ديقلل ناك امل اماع ناك ولو قلطملل

 .امل ح يبلا ةحجاح مدعل وأ اهتيمهأ مدعل اهنع توكسم اهلعلو

 -:يلي امم كلاملل اممأ ىلع لدتسي دقو

 يف مككرشنو لمعلا نوفكت) :-ضرألا بابرأ مهو- راصنألا لوق ١
 هنوطعي ام -راصنألا- ضرألا باحصأ رصقف ي يبلا ةرضحب (ةرمللا

 سيل يأ مهل سيل اهريغ نأ يضتقي كلذف ،طقف ةرمثلا ىلع نيلماعلل

 ثيدحلا ىلع هب بيجأ امب باجيف ،بقل موهفم هنأب ضرتعا نإو

 .قباسلا

٣٢ ١ 
  



9 
 ةاقاسملا

 كلذف دوهيلل يأ 0((اهنم جرخي ام رطش مهلو)) :ةياور يف درو ٢-

 رمثلا ريغ نوكي نأ مزلف طقن اهرهم رطش دوهيلل نأل ©كلاملل اممأ يضتقي

 .كلاملل

  

 اذه ىقبيف هل كلم اهيف ومني ام نأ لصألاو ،اهكلامل كلم ضرألا نأ ٢-

 .ليلدب الإ هنع ج رخي الو ©یبحصتسيو لصألا

 -يتآلاب اهلمشت ةمساقملا نأ ىلع لدتسي دقو

 ربيخ لي هللا لوسر عفد) :لاق سابع نبا نع ديبع وبأ هاور ام ١.

 نع يقهيبلا هاور ام اذكو ‘"هفصنلا ىلع ةمساقم اهلهأ ىلإ اهلخنو اهضرأ

 كلت ىلع ربيخ دوهي ىقاس لي هللا لوسر نأ) :رمع هيبأ نع رمع نبا

 .هريغو رمثلا لمشي فصنلاو رطشلاف "...رطشلا ىلع لاومألا

 تاياور تدروو ةقلطم ةياورلا هذه نأب :كلذ نع باجي دق نكل

 بهذم وه امك ديقملا ىلع قلطملا لمح بجيف قالطإلا اذه ديقت ىرخأ

 .نييلوصألا روهمج

 ةرمنلا ءامن ىلع تدعاس امك اهئامن ىلع تدعاس ةاقاسملا نأ ٢.

 ةرركتم يهو «اهئامن يف رود هل ناك يذلا ،هلمع ببسب اهيف قح لماعللو

 )١١٦٣٠(. مقرب ١٩١/٦ ىربكلا ننسلا يقهيبلا هاور ")

 .۔(٥٣٤١) مقرب ۔١!٥٩ ص لاومألا :

 )١١٦٢٧(. مقرب ١٩٠/٦ يقهيبلا هاور ""

١٣٣ _ 
  

  



 ٥ ةاقاسملا |
  

 نأ ةلادعلا ىضتقمو سايقلا ىضتقمف اضيأ ارود ضرألا بحاصل نأ امك

 .ةرمثلاك امهنيب نوكت

 روذج نم ؛ةاقآسلملاب ديزي هيف ام لكب رجشلا نأب :ليق نإف

 كلذ نيب قيرفتلاب باجي ةاقاسملا ةمسق يف لخدي الف كلذ عمو ،ناصغأو

 ۔-:نيهجوب

 هريغو ديرخلا لمشيف ،رركت ام ةاقاسملا لمع دصقمو ،ةرركتم هذه نأ -أ

 دقع دصقم نم تسيلو "ةرركتم تسيلف قورعلاو ناصغألا فالخب

 .ةيعبتلا قيرطب الإ لصألا يف ةاقاسملا

 نإف ،رذعتلل مسقي ال همسق نكميال امو ،مسقيف همسق نكمي اذه نأ -ب

 ام نأل ،اهوحنو دوقنلا نم ىطعيف رجشلا يف ةدايزلا رادقم ضوعي هنأب :ليق
 رادقم لماعلا طارتشا نأب :باجي ةميقلابف لثملاب ةضواعملا نم هيف نكمتي ال

 كرت نوكي دق ثيدحلاو رجشلا هب عفني ام هعم بسحي رمثلا نم هبيصن

 يف ةماقملا زاوج سايقلل اهتقفاومب نيلئاقلا ىضتقمو ‘فرعلا لجأل كلذ

 .اضيأ كلذ

١٢٣٤ 
  



 ةاقاسملا |

 عب ١ رل اا ثحبلا

 لمعل ا ط ورش

 .افرع دقعلا هيضتقي ام بسحب وهو

 -:ةاقاسملا سنج نم سيل المع طرتشي نأ زوجي ال اذلف ١-

 .الامجإ لمعلا ديدحت ىف ءاملعلا فلتخا دقو

 لك رركتيو «امتدايزل رامثلا هيلإ جاتحت ام نأ ىلإ يوونلا بهذف
 لك رركتي ال ام امأو ،لماعلا ةفيظو نمو ،ةاقاسملا لمع نم وهف {ةنس

 حلفم نبا دنعو ،‘كلاملا ةفيظو نم وهف لوصألا ظفح هب دصقيو {ةنس

 ىلعف لصألا حالص هيف امو ،لماعلا ىلعف ةرمنلا حالص هيف ام نأ

 ىلعف رركتي ال امو ،لماعلا ىلعف ماع لك رركتي ام :ليقو ،‘"أكلاملا

 بر ىلع هنإف ،هب حقلي ام ءارش يف الإ ةمادق نبا دنع حصأ اذهو ،كلاملا

 .»لمعلا نم سيل هنأل رركت نإو ،لامل

 نأل 3‘"دلبلا لهأ ةنس بسح ىلع هيف فرعلا مكحي ةيضابإلا دنعو

 .ةمكحم ةداعلا

  

 _ :نيرمأ لإ عجري بسحأ اميف فالخلا ببسو

 ١٥٨/٥- ١٥٩١. ةضورلا )

 ٣/٥ ٠. عديلملا (٢)

 ") غملا ٥٦٥/٥.

 ٤) فنصلا ١ ٣٤/٢. ع رشلا نايب ٤٠ / ٦٢٣. ٧١ ٢٧٥.

! ٣٥ ١ | 
 ال

  



 { ةاقاسملا )

 نأ ىلع)) :ثيدحو ((لمعلا نوفكت)) :لي ينلا ثيدح ليوأت يف :لوألا

 نأ هنم مزلي نكل ؟لمعلا سنج امهب دصقي له ((مهلاومأ نم اهولمتعي
 ظفح هيف ام لماعلا مزلي ال هنأ ىلع نوقفتم لكلا نأل اصصخم اماع نوكي

 .ذئنيح فرعلل ميكحت وهو ،دهعلا ىلع لمحي وأ ،رركتي ال امو لوصألا

 عيرشتلا لمحم لمحي راصنألاو نيرجاهملل هرارقإو لي ينلا لعف له :ناثلا
 يبلا لاعفأ نأل ؟ةلماعملا يف فرط هنأ ىلع لمحي وأ حلصألا بسح ىلع

 هجو ىلع ناك اميف الإ هب يسأتلا مزلي الو ،هوجولا ةددعتم يتأت ةي

 .')يرشتلا

 -:'"هوجو ةعبرأ ىلع ات ةاقاسملا لامعأ نأ كلذ ليصفتو

 ديرخلا فيرصتو ريبأتلا لثم ،ليخنلا نود ةرمثلا ىلع هعفن دوعي لمع -أ

 -:ماسقأ ىلإ مسقنيو ،دادجلاو

 هب الإ ةرمنلا حلصت ال ام لك وهو \طرش رنغ نم هلعف بجي ام _

 عمجي :ليقو ؟امهيأ ىلع ؛نالوق ريبأتلا يف كلاملو ،يرابألاو حيقلتلاك

 )١) ةيمالسإلا ةعيرشلا دصاقم باتك يل ال ينلا لعف ماسقأ رظنا ص٣٠.

 اذإ امأ ،لماعلا ىلع لمعلا قلطم نأ تبنأ ًاعيرشت هانربتعا نإف ،هعابتاب انرمأ يذلا يعيرشتلا لعفلاب يعأ

 ىلإ هروحعب رهظ رباج طارتشا لثم كلذ لثمو طرشلاب الإ لماعلا ىلع بجي الف هجولا كلذ ىلع هلمحن مل

 زوجي ةلق هلاعفأو هلاوقأو طرشلا كلذب الإ عيبلا عنم ىلع لدي ال كلذف % ينلا عم هلماعت يف ةنيدملا

 ف فرط هانربتعا نإ هب ءادتقالا زوجي انه رمألاو ،هب ةصاخ نكت مل ام نايحألا ضعب يف بجي لب امب ءادتقالا

 .طرش ريغ نم مزل اعيرشت هانريتعا نإو ،طرشلاب لماعلا ىلع لمعلا قلطم بحيف .ةلماعمل
 عم ىرخألا بهاذملا لاوقأ هيلإ تفضأو اريثك هنم تدفتسا دقو عومجلا ةلمكت نم ليصفتلا اذه ))

 .ةلدألا

١٣٦ 
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 ةاقاسملا

 ق هعضو يقاسلا ىلعو .هب حقلي يذلا ءيشلا لاملا بر ىلعف امهنيب

 7 عفنلا عضوم

 دقو ةرمثلل ةدايز هيف لعف لك وهو طرشلاب الإ هلعف هيلع بجي ال ام -

 .ةرمثلا ةيلدتو ديرخبا فيرصتك 3كهمدعب حلصت

 - :ةيعفاشلل ناهجو هيفف دادحلاو طاطقلاك ،هيف فلتخم =

< 

 نإو هنع ييغتست ال ةرمثلا نأل طرش ريغب لماعلا ىلع بجاو هنأ ٢-
 ."هلبق تلماكت

 يراوحلا وبأ كلذ ىلع صن امك لماعلا ىلع دادحلا ةيضابإلا دنعو

 .")هريغو

 ردقب امهيلع وه لب ،دادخجلا لماعلا مزلي الف فانحألا دنع امأ

 ولو ،اعم امهمزليف اكرتشم ًاكلم راصف كردأ دق رمثلا نأل امهصصح

 موزلب -:اولاق دقف ةيكلاملا امأ "هدنع ةاقاسملا تدسف لماعلا ىلع طرش

 لثم كلذور :ةاقاسملا لامعأ ركذ يف -دحلا- دشر نبا لاق هيلع لمعلا اذه

 بيرستلاو ضوعلا هب هل بجيو رجشلا ميلقتو مركلا ربزو يقسلاو رفحلا

 ١٠١/٦٥. ةريخذلا ؤ

 ٤١٥/١٤. عومجلا )

 ٢٥٢٣/١٨. ءايضلا ©"

 ٥٠٥/٢. رمألا عمجب ٦٦/٨ ١ قئارلا رحبلا ١٦٦. عئانصلا عئادب ٤)

٢٧ ١ | 

  

  



 ةاقاسملا |

 هركذو &©‘هل×كلذ هبشأ امو دادجلاو ريكذتلاو يقسلا عضاوم حالصإو

 لمعلا نم هنأل !اضيأ ةلبانحلا لوق وهو 5""ةريخذلا ىف اضيأ يفارقلا

 ىلمعلا نأل زاج لماعلا ىلع طرش اذإ هنأ هيف دمحأ نع يورو «سيمشتلاك

 زاجأو امهيلع هنأ يأ ،هتصحب ضرألا بر ىلعف هطرتشي مل نإو ،هيلع
 اهولمتعي نأ)) :ثيدح نأب ةمادق نبا كلذ بقعتو ،لماعلا ىلع هطارتشا

 جتحاو ‘هيلع نوكيف ،لمعلا نم اذه نإف كلذكو مهفلاخي ((مهلاومأ نم

 هلقن هبشأف ةلماعملا ءاضقناو ،ةرمثلا لماكت دعب نوكي هنأب امهيلع هلعج نم

 نوكي هنإف لزنملا ىلإ لقنلا قرافيو «سيمشتلاب ضوقنم وهو «لزمملا لإ
 ."نوزخملا هبشأف ،دقعلا لاوزو ةمسقلا دعب

  

 ۔:هيلع بوجولل لديو

 يف مهكراشي نم ربيخ ىلإ ثعبي ناك هنأ هنع ركذي مل لي يبلا نأ ١-

 :بيجأ يعيرشت العف سيل كلذ نوكي نأ لمتحي هنأب :ليق نإف ،دادجلا

 زاوج ىلع لدي ثيدحلا نكل ،ايعيرشت العف سيل هنأب ملس ولو هنأب
 .فانحألا لوق ضقني وهو لماعلا ىلع هطارتشا

 ((مهلاومأ نم اهولمتعي نأر) :ثيدحو ((لمعلا نوفكت)) :ثيدح ٢-
 .دادحلا نالمشي امو

 ) تامدقملا ٥٥٦/٢.

 " 6ةريخذلا ٩٩/٦.

 )" غملا ٥٦٧/٥.

٣٨ ١ 
  

 



 ةاقاسملا (

 لمحم ىلع المحي مل ولف ،قباسلا لاكشإلا نيثيدحلا يف ىقي هنأ الإ

 .امهيأ ىلع هطارتشا حصل عيرشتلا

 دادجلا لبق لمعلا نأ ىلع عامجإلا دقعنا ذإ عامجإلا باحصتسا ٣-

 .ةجح عامجإ ١

 قشو راظحلا دس لثم ةرمثلا نود لخنلا ىلع هعفن دوعي ام -ب

 سيلف راظحلا دس امأو) :مألا يف يعفاشلا مامإلا لاق ،هايملا عفرو يقاوسلا

 :لاق نإف ،يقاسملا ىلع هطرش حلصي الو ،ةرمثلا يف حالصإل دازتسم هيف

 راظح اهيلع يبي نأ اهل حلصأ كلذكف راظحلا دسي نأ كلخنلل حلصأ نإف

 يف ةدازتسالا نم حالصإلا اذه سيلو ،ةاقاسملا يف هزيجي ال وهو نكي مل

 هلكاش ام عومجلا ف فاضأو 5‘‘(لخادلا عفد وه امنإ لخنلا نم ءيش

 ناك ركذ امم لماعلا ىلع طرش نإف ،قينارزلا حالصإو بيلاودلا لمع نم

 لشطيي :مهضعب لاقو ةيعفاشلا ضعب دنع ةدساف ةاقاسملاو الطاب طرشلا

 الو لشطبت نهرلا يق ةدئازلا طورشلا ىلع المح .ةاقاسملا حصتو طرشلا

 نأل ءاذه ةيعفاشلا روهمج أطخ دقو ،نيلوقلا دحأ ىف نهرلا اهعم لطبي

 يف ةدسافلا طورشلاك تلطب ةدساف اطورش تنمضت اذإ تاضواعملا دوقع

 ٢)۔
 . ”ةراجإلاو عيبلا

 ) مألا ٢٣٨/٢.

 )© عومجلا ٤١٥/١٤.

١٩ | 

  
  

   



 رفحو اهتيقنتو رئب رفح طارتشا نم «يرهاظلا مزح نبا عنم دقو

 سيلو) :ةيديزلا نم يغايسلا لاقو 8"_هتيقنتو رمن رفحو .اهتيقنتو ةبئاس

 .""»ناطيحلا ءانبك لصألا ظفح ىلإ دوعي ام هنم

 صن دقو ،ةيكلاملا هزاجأف {راظحلا دس يف ةيعفاشلا ةيكلاملا فلاخو

 بقعو ،نكس ءانبو رئب رفحب هل لثمو ؛عنمي ام ركذ دقف ،ينارقلا كلذ ىلع

 طارتشا زوجيو {ةلوهجب ةراجإ يهف كب صتخت ةدايز امنأل) :هلوقب كلذ ىلع
 ةرفظلا حالصإ نم ريسيلاو ،...راظحلا دشو ،نيعلا مخك هتنؤم فخت ام

 .""هنم يناقرزلا اضيأ كلذ ىلع صن دقو ""...

 عطقو ،ةرابإلاو يقسلاك "ةرمثلاو لخنلا ىلع هعفن دوعي ام -ج

 دازتسم و لخنلا حالصإ هيف امم ،هارجب ىرج امو ،لخنلاب رضملا شيشحلا

 .ةرصبلا لخنك هقورعب برشي ال اميف يقسلاك هب الإ حلصت ال امم ةرملل

 ىلع بجاو هنأو ةاقاسملا لامعأ نم يقسلا نأب :ةيضابإلا لاق

 .‘‘ةاقاسم ربتعي ال يقسلا نود حيقلتلا نأ اوربتعا لب ،لماعلا

 لامعأ نم هنأو ،لماعلا ىلع يقسلا بوجوب فانحألا لاقو

 .‘_»كلذ زجي مل لخنلا بر ىلع طرش ول لب {ةاقاسمل

    

 ٢٣٢/٨. ىلحملا ")

 ٣٦١/٣. ريضنلا ضورلا )

 ١٠٦/٦. ةريخذلا ")

 ٢٤٧/٣. ناقرزلا حرش )٤)

 ٣٤/٢١. فنصملا ؤ

 )١) قئارلا رحبلا ١٦٦/٨ رمألا عمجب ٠٠٤٢.
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 ةاقاسملا )

 عطقني برضف «اهحالصإب قلعت امو) :-دحلا- دشر نبا لاقو

 رفحلا لشم ،يقاسلملا مزلي ريسيلاف مئاد برضو ريسيب اهدعب

 .''(يقسلا عضاوم حالصإو...يقسلاو

 -: هجوأ ةنالث ةيعفاشللو

  

 هيف امل ديكأت هيلع هطارتشاو دقعلا سفنب لماعلا ىلع بجاو هنأ :اهدحأ

 .ةرمثلا ةدايزو لخنلا حالص نم

 هنأل ،دقعلا لطبي لماعلا ىلع هطارتشاو لخنلا بر ىلع بجاو هنأ :ناثلا

 .ةرمثلا حالصب هنم صخأ لخنلا حالصب

 زوجيو ةرمنلا ةدايز نم هيف امل لماعلا ىلع هطارتشا زوجي هنأ :ثلاثلا

 ناطرشلا فانتي ملف لخنلا حالص نم هيف امل لخنلا بر ىلع هطارتشا

 نإو .همزل لخنلا بر ىلع طرش نإو ،همزل لماعلا ىلع طرش نإف هيف
 ءاجلامعأ نم يقسلا نأ ةلبانحلا دنعو ،‘"امهنم دحاو يأ مزلي مل هنع لفغ

 ءالا قرط حالصإو ءاملا ءاقتساو رجشلا يقسو. ..) :ةمادق نبا لاق دقف

 مركلا رابزو سبايلا رجشلا عطقو كوشلاو رضملا شيشحلا عطقو ،اهتيقنتو

 .""...هعطق ىلإ جاتحي ام عطقو

 تامدقملا ؤ) ٥٥٥/٢ - ٥٥٦.

 _ عومجلا ٤١٥/١٤.

  (7غملا ٥٦٥/٥
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 امو ،لماعلا ىلع وهف ماع لك رركتي ام نأ مهضعب لوق ًاضيأ ركذو

 يف حيحص اذهور) :هلوقب هيلع بقعو «لاملا بر ىلع وهف رركتي ال

 لامعأ نم يقسلا نأ راهزألا حرش يف ىضترملا نبا ركذو "٨(...لمعلا

 ىلع ليلد ((خحلإ...اهلخن ىلع اوموقي نأ ىلع)) :يغايسلا لاقو 3‘"ةاقاسلملا

 رركتي اميف رمثلا حالصإ هيلإ جاتحي اميف كلذو ،لماعلا ىلع نؤملا عيمج نأ

 نأ يئوخلا ركذو ،‘"(شيشحلا ةيحنتو...رامنألا ةيقنتو يقسلاك هلمع
 .‘‘هلامعألا نم يقسلا

 ؟ال وأ ةاقاسملا لامعأ نم وه له ،يقسلا يف فالخلا بيجعلا نمو

 ىلع يقسلا طارتشا اوعنم نيح !ةيعفاشلل يناثلا هجولا لاوقألا بجعأو

  

 .لماعلا

 -:رومأ هيلع هبوجول لديو

 .‘}_(...هللا لوسر ىقاسر) :يقهيبلا ةياور يف درو ١-

 .لمعلا يف هلوخد يضتقي يقسلا ركذو

 .ةحفصلاو عجرملا سفن 6

 ٣١٨/٢. راهزألا حرش 6

 ٣٦٠/٣. ريضنلا ضورلا ")

 ٢٤. ص ةاقاسملا باتك ؤ)
 يت . , )٥(

 .هجيرخم قبص

  



.6١ 
 ٢ ةاقاسملا

 نكت مل و ربيخ لاومأ يقسي نم ثعيي ناك هنأ لي يبلا نع ركذي مل ٢-

 اهل دب ال لب ،اهتقس راطمألا نأب لاقي تيح {ةريثك راطمأ تاذ ضرأب ربيخ
 .امموقسي نيذلا مه "لامعلا" دوهيلا نأ عقاولاو قاس نم

 نم امهرولمتعي نأ ىلعر) :ثيدحو ((لمعلا نوفكت)) :ثيدح ٢٣-

 .لامعألا ةلمج نم يقسلاو ((مهلاومأ

 ةحلصم يأ نامزالتم امهف 5ةتبلا اهل رثأ ال رجشلا ديري هزأ ىوعدو

 دوصقملا وه سيل رجشلا ءامنو ،هنم عنام الف رمألا اذه يف رجشلاو رمنلا

 مهمزليف رجشلل عفن اهيف لامعألا رثكأ لب ،ةرمنلا ءامن دوصقملا امنإو الصأ

 .كلذ ىلع اهعنم

 طرتشا ول امك .رمثلا ىلع الو لخنلا ىلع هعفن دوعي ال ام وهو -د

 عنم دقو حصي ال لطاب اذهو 5ارهش همدخي وأ ارصق هل نبي نأ لماعلا ىلع

 - :امهدنع افورعم لمعلا نوك ۔_٢

 ثرحلا يف آامولعم اموهفم نوكي نأ بجيور :يفاكلا بحاص لاق دقف

 نكي مل اذإ هنأ يوونلا ركذو "'ةرمثلا هب موقت يذلا لمعلا رئاسو رفحلاو

 ."اعطق هليصفت بحو امهدحأل امولعم

  

 ) ناكلا ١٠.٧/٢.

 )" ةضورلا ١٥٨/٥.

٤٣ ١ | 
  

  

   



 ةاقاسملا -

 نيعتو مهنم دحاو لك لمع نيعي ةيمامإلا دنعف لامعلا ددعت اذإ امأ
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 نأل هتصح نييعت الو امهنم لك لمع نييعت مزلي ال هناب :لاقي دقو
 يف عقاولا وه امك رخآلا فرطلا لثمي وهو فرط ةباثمب هدنع لامعلا عيمج

 ابيصن هل نيعي مل و دوهيلا نم دحاو لك لمع ي يبلا لصفي مل ذإ ربيخ
 .مهتبصنأو مهلامعأ نييعت مهسفنأب مهيلع :لاقي دق نكل انيعم

 - :لمعلاب لماعلا دارفنا وأ لمعلاو لماعلا نيب ةيلختلا ٣-

 ،هرظن ةهجو نع ريبعتلا بهذم لكل كرتنف بهاذملا ءاملعل ليصافت هيفو

 ةكراشم اوزاجأ ممأل {ةيلختلا طارتشا مدع انباحصأ بهذم ىضتقم

 :رمع نبا لاق دقف ،مهلاومأب نورمي ةباحصلا ناكو ،'")لمعلا لماعلا

 .(انلاومأ ىف انقرفتف)

 ٥٠٢٣. ص ةاقاسملا باتك ")

 صاصقلاو مضرلاو زازقلا لامعلا ىلع نأ ةيضابإلا دنع لمعلا صخلمو ٤٠ /٢٧٥\ عرشلا نايب ٢)

 بحشو دامسلا يف اوفلتخاو «راجسلاو رادحلاو لخنلا لحسو زازجلاو يقسلاو راظحلاو ليوحتلاو

 مكمي وأ صصحلا ىلع له ؛لالحلا ي اوفلتخاو ،فرمعلا ميكحت حيحصلاو ،كلاملا ىلع :ليقف ؛يقاوسلا

 دلبلا لهأ ةنسبف ةرذلا روذحو راحنلا امأ ،لاملا سأر نم :ليقف ارذالاو سودلا امأو حيحصلا وهو فرعلا

 لامعأ نم تسيل امنأ كلذ هجو لعلو ءامهصصح ردقب امهيلع صوصللا نم لاملا ةسارحو عضوملا اذكو
 يف لخدت الو ةذاش ةروص امغأل ،هذه لوخد مدعب :انلقل ؛سنجلا ىلع لمعلا يل "لأ" انلمح ولف إةاقاسملا

 .ءيش يف ةاقاسملا لامعأ نم تسيل امنألو ،نييلوصألا ضعب دنع مومعلا

 .٦٧٢-۔-٠٤/٥٧٢ع رشلا نايب رظنا

١٤٤ | 
  

  



 ہے
 ةاقاسملا

 لاق دقن هلمعو لماعلا نيب ةيلختلا مهدنع طرتشيف فانحألا امأ

 ةيلختلا وهو لماعلا ىلإ ميلستلا اهنمو) :اهطورش ركذ ضرعم يف يناساكلا
 .")(ةيلختلا مادعنال تدسف امهيلع لمعلا اطرش ول تح

 مل ديلا يف هتكراشم وأ كلاملا دي يف هنوك اطرش ولف) :ةضورلا يف لاق

 ىلع زاج هيلع لوخدلا كلاملا طرشو هيلإ حاتفملا ملس ولو حصي
 هروضحب قوعتيو هدي يف ةقيدحلا تناك لخد اذإ هنأ يناثلا هجوو حيحصلا

 يف كلاملا ةكراشم طرش ولف لمعلاب لماعلا درفني نأ اهنمو ،لمعلا نع

 ،©بهذملا ىلع زاج كلاملا مالغ هعم لمعي نأ اطرش نإو دقعلا دسف لمعلا

 نوكيو مالغلا ةنواعم طرش اذإ اذه ضارقلاك ناهجو :ليقو صوصنلاو
 هيلع اقفتا ام نالمعيو ريبدتلا يف امهكارتشا اطرش ولف لماعلا ريبدت تحت

 ةيؤرلاب مالغلا ةفرعم نم دب الف لوألا يف هانزوج اذإو فالخ الب زجي م

 ىلع اهاطرش نإو زاج كلاملا ىلع اهاطرش نإف هتقفن امأو ؤفصولا وأ

 ام فرعيل اهريدقت بجي له ؛اذه ىلعو حصألا ىلع ًاضيأ زاج لماعلا

 هنأل داتعملا طسولا ىلع لمحي لب ؟ال مأ مدألاو زبخلا نم موي لك هيلإ عفدي

 رلمثلا يف اهاطرش نإو دماح وبأ خيشلا عطق يناثلابو ،ناهجو هب حماستي

 زوجي :"حاصفإلا" بحاص لاقو ،لوهجب ىقبي ام نأل عنملاب يوغبلا عطقف

 نم اهاطرش نإ لاقيف طسوتي نأ هبشيو ،لاملا حالص نم نوكي دق هنأل

 ثلثلا فرصبو اهثلث لماعللو رامثلا ثلث كلاملل اطرش نأب مولعم ءزج

    

 ۔٦/٦٨١ عئادبلا )
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" 
 اهاطرش نإو ،اهاثلث كلاملل طورشملا نأكو زاج مالغلا ةقفن ىلإ ثلاثلا

 بهذملاف الصأ ةقفنلل اضرعتي مل ولو حصي مل ءزج ريدقت ريغب رامثلا يف

 يف اكح لماعلا ىلع هجو يفو ،كلاملا ىلع امنأ روهمجلا هب عطق يذلاو
 ةرمثلا نم امنأ امهدحأ نارخآ نالامتحا حاصفإلا بحاصلو ،بذهللا

 ولو {‘هسفن لمع يف مالغلا لامعتسا لماعلل زوجي الو ،دقعلا دسفي رخآلاو

 نولمعي ناملغ ةقيدحلا مسرب هل ناك ولو دقعلا لطب هل لمعي نأ طرش

 هعم لمعي نم لماعلا راجئتسا طرش ولو ،ةاقاسملا قلطم يف اولخدي مل اهيف

 ىلطب كلاملا ىلع هعم لمعي نم ةرجأ نوك طرش ولو دقعلا لطب ةرمثلا نم
 هزاوج يف ركذف يلازغلا نشو باحصألا عطق هبو بهذملا ىلع

(١) 

    

 (نيهجو

 سيلو «هيلع اطراشت ام ىلع قيقرلا ةقفنو) :"مألا" يف يعفاشلا لاق
 زاج ةرجأ ريغب ىقاسملل اولمعي نأ زاج اذإف ،ممترجأ نم رثكأب قيقرلا ةقفن

 .""مةقفن ريغب هل اولمعي نأ

 يف ام طارتشا هل باتكلا يف) :مهنم يفارقلا لاق دقف ؛ةيكلاملا امأ

 ءهنم كلذ عزن كطارتشا عنتميو ،باودلاو قيقرلا نم دقعلا موي طئاحلا

 طرتشي الو ،كلذ لبق اهيعدت نوكت نأ الإ ڵكسفنل اهتطرتشا ةدايز اهنأل

 ،ريبك طئاح يف ةباد وأ مالغك لق ام الإ دقعلا دنع هيف نكي مل ام كيلع

 ) ةضورلا ١٥٥/٥- ١٥٦١.

 )٢) مألا ٣ / ٢٣٩.

١٤٦ 
    



. ١ 
 ةاقاسملا |

 ريصي ةبادلا هيفكت داكت يذلا ريغصلا طئاحلا يفو هب صتخت ةدايزك هنأل

 ©قيقرلا وأ باودلا نم هب ءاج ام فالحخإ طرتشي الو كيلع لمعلا ةلمج

 دقعلا موي ناك امو 3مهطعي ل و ربيخ لهأ نم عزني ل مالسلا هيلع هنأل

 ةدايز امهنأل ،هيلع هفلخ كطارتشا عنتميو لخد هيلع هنأل ،كيلع هفلخف

 هقيقرو طئاحلا باودو هسفن ةقفن هيلعو ةاقاسملا لعب ىقبتو كب صتخت

 نأل كيلع مهتقفن طارتشا عنتميو ،هل وأ كل قيقرلا ناك ،ةنؤملا عيمجو

 :يعفاشلا يأ "ش" لاقو لبنح نبا هلاقو ؛نيلماعلا ةقفن هيلعف هيلع لمعلا

 طارتشا امأف...مهفالخإ طرتشي نأ الإ ككلم ممأل كيلع كناملغ ةقفن

 دنع هين ام ةلزنمب كلذ فلخ كيلعف ريبكلا طئاحلا يف ةبادلاو مالغلا

 ام كيلع نأل ،مهتقفن هيلعو ممترجأ كيلعف كل ءارجألا ناك اذإو ،دقعلا

 ."ةرمثلا حلصي ام ةماقإ هيلعو لصألا ظفحي

 جاتحي ال كلذ عزن نأل كلذ عزن طارتشا عنتمي ال هنأب :لاقي دقو

 لإ جاتحي يذلا وه مهؤاقب لب ،هناملغ ناملغلا نأل طارتشا ىلإ الصأ

 عم مهلمع طارتشاو لماعلل ال ضرألا برل مهتيعبت لصألا نأل طارتشالا

 راصنألا دارأ امدنعو ،ليلد لإ جاتحي يذلا وهف لصألل فلاخم لماعلا

 يف نيدوجوملا مفأاملغ جارخإ نع ةلي يبنلا مههني مل نيرجاهملا ةلماعم

 . مهقئادح

  6ةريخذلا ٩٩/٦ - ١٠٠.

٢٧ ١ 1 
  

  



 . ةاقاسملا

 وهف لاملا بر ناملغ هعم لمعي نأ طرش نإو) :ةمادق نبا لاقو

 هالوم ديك مالغلا دي نإف ،هلمعك مهلمع نأل لاملا بر لمع طرشك

 نأل ازوجي اللاو ،انركذ امك امهدحأ ،ناهجو هيف باطخلا وبأ لاقو

 يف زوجي امكو ،بالودلا رونك هلام اعبت لمعت نأ زاجف هلام هناملغ

 هلعج زوجي ال لاملا بر امأو ،اهيلع لمحي ةميمب لماعلا ىلإ عفدي نأ ضارقلا

 اناملغ طرش اذإف نسحلا نب دمحمو يعفاشلاو كلام لوق اذهو .اعبت

 مهفققفن اركذي مل و اقلطأ نإف {هيلع ناطرتشي ام ىلع مهتقفنف هعم نولمعي

 ىلع مهتقفن :كلام لاقو ،يعفاشلا لاق اذمبو ،لاملا بر ىلع يهف

 ©يقاسملا ىلع لمعلا نأل لاملا بر ىلع اهطرشي نأ يغبني الو ،يقاسللا

 هتقفن تناكف لاملا بر كولمم هنأ انلو ،هناملغ ةن ؤمك هيلع هلمحي نم ةنؤمف

 .")زاج لماعلا ىلع اهطرش نإف هرجأ ول امك "قالطإلا دنع هيلع

 نم اهولمتعي نأ ىلعر) :ثيدحلا يف ءاج هنإف ،رظن هيفو :لوقأ

 ذهل صصخ الو لماعلا ةقفن -همومعب- لمشي كلذ نإف 0"×(مهلاومأ

 :لوألا لصألا نالصأ انه ضراعتف "لاملا بر مالغ ةقفن كلذ لمشيو

 ةقفن بوج و :يناثلا لصألاو ،هيف ام لكب لماعلا ىلع لمعلا ةقفن بوجو

 ىلإ جاتحيو ،نيمومع ضراعت نم رهف ناماع نالصألاو !هديس ىلع دبعل
 .رخآلا ىلع امهدحأل حج رم

  

 )) يغلا ٥٦٧/٥ - ٠٦٨.

 )٣٢٦٧(. مقرب ٦٧/٥ دواد وبأو )١١٦٣٢(، مقرب ٩/٦ ١ يقهيبلل ىربكلا ننسلا 6"

١٤٨ }| 
   ال

  



 نم افولمتعي نأ ىلعر) :ة ينلا ةلماعم نأب :انلق اذإ اذه

 كعيرشت لعف ي ينلا لعف نأ يأ ؛ًاقلطم لماعلا ىلع امنأ نايبل ((مهلاومأ

 الإ كلذ مزلي الف نيفرطلا دحأ هنوكل كلذ لعف هنأب :انلق اذإ امأ

 .طارتشالاب

  

 لاقو يعفاشلا لاق هبو ؛اهريدقت طرتشي الو) :ةمادق نبا يأ لاق مث

 نأ بجوف همزلي ال ام هيلع طرتشا هنأل اهريدقت طرتشي :نسح نب دمحم

 ركذ بجول اهريدقت بحو ول هنأ انلو طورشلا رئاسك ،امولعم نوكي

 ناملغلا ةفرعم نم دب الو ،اهريدقت بجي ملف امتافص ركذ بجي الو ،اممافص

 دقع يف امك مهتفرعم امب لصحتل ةفص وأ ةيؤرب مهلمع طرتشلملا
 ممب ةناعتسالا ىلإ جاتحي نيذلا ءارجألا رجأ نأ لماعلا طرش نإو.. .ةراجإلا

 للملا نم ةرجأ طرش نإف هيلع لمعلا نأل حصي مل ةرجألا ردقو ةرمثلا نم

 هنألو كلذل دسف هردقي مل نإو ،هلمع رجأ هسفنل طرش ول امك حصي م

 نم مهيلإ جاتحي ام رجأ براضملا طرتشا اذإ ام اذه قرافيو ،لوهجب

 رجأ طرش ولو ،لاملا ىلع ناكف لماعلا مزلي ال كلذ نأل ؛مهوحنو نيلامحلا

 ."»مانتلأسمك حصي مل هسفنب هلمع همزلي ام

 ربيخ دوهي ىلإ عفد لي يبلا نأر) :رمع نبا نع يقهيبلا ثيدحو

 ثيدح ينو 6»((...مهلاومأ نم اهولمتعي نأ ىلع اهضرأو ربيخ لخن

 )١) غملا ٥٠٦٨/٥.

ِ (٦) 
 .هجرخم قبس

٤٩ ١ | 
  

    



" 
 ناثيدحلاف '٨((ةنؤملاو لمعلا مهفوفكيور) :هيفو ؛نيرجاهملا راصنألا ةلماعم
 .ةرمنلا ةحلصم هيف ءيش لك يف لماعلا ىلع نوكي قافنإلا نأ نايضتقي

 كلذ لج ةي يبنلا نأب :انلق اذإ اذه ،ممتاقفنو لامعلا لمشي كلذو

 .اعيرشت

 هيلع ةقفنلا نأل ضرألا بر ىلع ممترجأ نوكت نأ نم عنام الو
 نود نم هل ناملغلا ةكراشم نم عنمي ال لماعلا ىلع لمعلا نوكو ،الصأ
 ال لمعلا كلذ يف لكوملا ناملغ هكراشف ام لمعب لكو نإ ريجألاف 5ةقفن

 .مهتقفن مهئاطعإ مزلي
 ةاقلسملا يف لماعلا نوكي نأ طرتشي ال :اولاق دقف ةيمامإلا ةعيشلا امأ

 اهمامت يف وأ اهلامعأ ضعب يف رجأتسي نأ هل زوجيف ،هسفنب لمعلل ارشابم
 ىلع لامعألا ضعب ةرجأ نوك طرتشي نأ زوجيو ،ةرجألا هيلع نوكيو
 ةرجألا نوك طرتشي نأ زوجي اذكو ،هل هجو ال عنملاب لوقلاو كلاملا

 نأ كلاملا ىلع طرش ول امأو ،رمثلا نم ءادألا وأ ،امهتمذ يف اعم امهيلع

 :ناهجو هتحص يفف رمثلا يف وأ هيلع لامعألا مامت ةرجأ نوكي

 وعدت دقو لمعلا نم عون ةرجألا لامعتسال يدصتلا نأل زاوجلا :امثدحأ

 ااهمدعو مهتنامأو سانلا نم داحآلاب هتفرعمل كلذ رشابي نم ىلإ ةجاحلا

 .كلذب ةفرعم هل سيل كلاملاو

    

 )١١٦٣٣(. مقرب ١٩١/٦ يقهيبلل ىربكلا ننسلا )

٠ ٥ ١ 

   . ال



 ةاقاسملا ] س

 اطرش ولو اذه لوألا ىوقألاو ةاقاسملا عضو فالخ هنأل .عنملا :اثلا

 يهف ةراجإلا لام رادقمب لهجلا لطب رمثلا نم ةعاشم ةصح ةرجألا نوك
 . ١) ةلطاب

  

 هم همالغ لمعي نأ كلاملا ىلع لماعلا طرش ول :مهدنع كلذكو

 ول امك وهف ،كلاملا مالغ ىلع لمعلا مامت نوكي نأ طرش ول امأ حص

 هنالطب يف فالخلا مدع رم دقو ،كلاملا ىلع لمعلا مامت نوكي نأ طرش

 همالغ لمعي نأ كلاملا ىلع لماعلا طرش ولو ،ةاقاسملا عضو ىضتقم هتافانمل

 اعر ناك نإو ،هتحص يف لاكشإلا يغبني الف لماعلاب صاخلا ناتسبلا يف

 راص هنأكف لماعلا لمع لابق يف مالغلا لمع نأ ىوعدب ،نالطبلاب لاقي

 كلاللا مالغ لمعي نأ اطرش ولو ،اهيف ام ىفخي الو هنم لمع الب ًايقاسم

 لملعلا وه هنأك نوكي ثيحب هل هلمع نوكي نأب {ةاقاسملا لمع مامت لماعلل

 يف هنع بئان هنأك ذئنيح مالغلا نأل ،لوألا دعبي ال ناهجو هتحص يفف

 لوقلا مزالو ‘كلذ عم لاكشإ نع ولخي ال ناك نإو كلاملا نذإب لمعلا

 نع ةباينلا ناونعب كلاملا ىلع لمعلا مامت طارتشا ةروص يف ةحصلا ةحصلاب

 . ") زماعلا

 ول لب ،ةرشابملا طرتشي مل اذإ زاج لمعلاب عربتم لماعلا نع عربت اذإ

 كللملا نع عربتلا دصق ولو لب ىفك ًاضيأ هنع عربتلا دصق ريغ نم هب ىتأ

 .٢٣-۔-٠٣ص ةاقاسملا باتك ")

 ٢٨-٣٠. ص ةاقاسملا باتك م"

١٥١ | 
   ال

  



 ٥ ةاقاسملا -
  

 نم هقح طقسي الف لاكشإ نم ولخي ال ناك نإو ءاضيأ كلذك ناك
 لصح اذإ امك لامعألا ضعب ىلإ ةجاحلا تعفترا ول اذكو لصاحلا

 ةدلعلا تناك اذإ اصوصخ رابآلا نم حزللا ىلإ جتحي مل و راطمألاب يقسلا

 هسنفنب علقنا اذإ سرضلا علقل راجثتسالل ريظن هنأب لكشتسي امبرو "كلذك

 هنم هيلع رجأتسملا لمعلا رودص مدعل ،ةرجألا قحتسي ال ريجألا نإف

 نأب :باجو لمعلا كلذ لباقي ام قاقحتسا مدع اضيأ ماقملا يف مزاللاف

 ةرمثلاو عرزلا لوصح دارملا نإف ،كلذ ىلع ةعرازملا اذكو ةاقاسملا عضو

 لعفب وأ هللا لعفب هنع نغتسا نإو ،لماعلا هلعف لمعلا ىلإ كلذ جايتحا عمف

 ضوعلا ةلباقم اهنم دارملا نإف ،ةراجإلا فالخب هتصح قحتساو طقس ريغلا

 آنايحأ هطوقس فراعتملا وه اميف قرفلا اذمب سأب الو ،هنع وأ هنم لمعلاب

 ول امك ‘هفالخ ىلع ناك ول امأو ،لامعألا رئاس ءاقب عم رطملاب ءاقتسالاك

 هقاقحتساف \ةيلك هوحن وأ رطملاب هنع نغتساو يقسلا الإ هيلع نكي م

 .(_»لكشم الصأ هنم لمع رودص مدع عم ةصحلل

 )" ةاقاسملا باتك ٥٧ - ٥٠٩.

٥٢ ١ | 
  



  
 ةاقاسملا

 سماخلا ثحبلا

 ةغيصلا طورش
 ةصاخلا طورشلا انه -لوبقلاو باجيإلا۔ ةغيصلا طورشب دصقن

 باجيإلا نيب بجوملا داحتاك دوقعلا لك يف طورشلل قرطتن الف ،ةاقاسملاب

 هل هترشابمو ةميقلا يف باجيإلل لوبقلا ةقفاومو امهيف زيجنتلاكو لوبقلاو
 .طقف ةاقاسملا صخي ام عن امنإ

 لملع ظفلب امأ ،هيف ساسألا امهأل اقافتا ةاقاسملا ظفلب ةاقاسملا دقعنت

 حصت افنأ ‘"أةيمامإلاو "ةلبانحلا بهذمف كلذ ىف ءاملعلا فلتخا دقف

  

 ىتأ نإف ،نعملا ةاعارم وه كلذ زاوج ببس نأ ةمادق نبا نيب دقو كلذل

 8‘"أهمدعو ةحصلا ناهجو مهلف ةيعفاشلا امأ ."حص اهيلع لدي ظفل يأب

 ؤ»ءساقلا نبا بهذمف ،ةيكلاملا كلذكو ،‘)عنملا مهنم يوونلا بهذمو

 اوللقف مهنم نورخآ كلذ يف فلاخو ،ةاقاسملا ظفلب الإ دقعنت ال امنأ مهنم

 .اهداقعناب

 )١) غملا ٥ / ٥٠٦٤.

 ٣٤٥/٧. دصاقملا عماج "

 ٥٠٦٤/٥. غملا »

 ٤١٤/١٤. عومجملا ا

 ١٥٧/٥. ةضورلا ؤ

 " 6تامدقملا ٥٥٢/٢.

١٥٣ | 
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 ١ عومجلا يف ركذ امك ةيعفاشلا دنع حصت الف ةراجإلا ظفل امأ

 .ةمماشملا نم امهنيب امل :لوألاو عنملا امهحصأ ؛ناهجو ةضورلا ينو

 نإف ،ةاقاسملا ريغ يف حيرص ةراجإلا ظفل نأل ،نافلتخم ناباب اممنأل :نالاو

 فالخلاو ،ةدساف ةراجإ وهو الف الإو ،هيف ذفن هعضوم يف هذيفنت نكمأ

 .‘»عملا وأ ظفللاب رابتعالا ىلإ عجار

 نبا هلطبأو ،عفانم ىلع نادقع امهنأل ةيكلاملا نم نونحس هزوجو

 دقعنت ال امك مساقلا نبا لوق دشر نبا ححصو نيبابلا ةنيابمل مساقلا

 &‘ةاقاسلملا ظفلب ةراجإلا زاوج كلام دنعو &" ةاقاسملا ظفلب ةراجإلا

 نأل ڵباظطخلا وبأ هركذ حصي ال ؛امهدحأ :اضيأ ناهجو ةلبانحلا دنعو

 ةةمزال نوكتو امولعم لمعلاو ،امولعم ضوعلا نوك اهل طرتشي ةراجإلا

 دقعلا هب حصف نعملل دؤم هنأل سيقأ وهو حصي ؛يناثلاو ،هفالخب ةاقاسملاو

 كلذ يف نيهجولا ركذ "فاصنإلا" يفو 0اهيلع قفتملا ظافلألا رئاسك

 ،سيقأ وه :اولاقو نيزر نباو حراشلاو فنصملا هراتخاو حصت :امهدحأ

 يف هب مزجو "حيحصتلا" يف هححصو ؛هل "ةركذت" يف سودع نباو
 يف همدق .حصت ال :ياثلاو هانحلطصا ام ىلع بهذملا وهو 8"زيجولا"

 ) عومجلا ٤١٣/١٤.

 ) ةضورلا ١٥٧/٥.

 ) ةريخذلا ١٠٥/٦.

 ٥٥٦٢/٢. تامدقملا ؤث)

 (٥) غملا ٥٦٥/٥.

  



. ١١ 
 | ةاقاسملا

 نبا حرش"و "ةغلبلا"و "رصيخلتلا"و "ةصالخلا" و "بعوتسملا"و "ةيادهلا"

 .ةعامج ةياور يف دمحأ لوألا ىلع صنو "مهريغو "نيزر

 يف لمعاو كتحلافو كلتلماع وحن اهانعم يدؤي امب مهدنع حصتو

 حص هيلع لد ظفل يأب ءاج اذإف عملا دصقلا نأل ،هترمث لمكت تيح يناتسب

 راتخاو "مأظفل لوبقلا ىلإ رقتفت ال امنأب) :حلفم نبا لاق لب 3'"عيبلاك

 يف لمعا وحن ين امأ كتحلاصو كلتلماع وحن لثم يف ةيمامإلا دنع هلثمو

 هذه نأل ةحصلا مدع رهظألا نأ يكركلا ركذ ،مهنيب فالخ هيفف ننياتسب

 عضوم ىلع رصتقيف لصألا فالخ ىلع ةلاهجو ررغ ىلع ةملتشم ةلماعملا

 . ٥) )نيقيلا

 رهاشلاو {ةاقاسملل اصاخ ًاظفل اوركذي مل ممنإف ةيضابإلا دنع امأ

 .اهيلع لدي ظفل يأب امنوزيجي مهنأ
 صن تأي ل ةاقاسملا ظفل نأ مهل لدي ظفل يأب زاوخلاب نولئاقلاو

 ظفل يف حرصأ ثيدحلاو ليلد هيلع مقي مل اهيلع ةغيصلا رصقو ؤهيلع لدي
 ال كلذف ةظفللا كلتب اهودقع هباحصأو لق يبلا نأب ملس نإ لب لماع

  0١١فاصنإلا ٥ / ٤٢٢٣.

 ٠٣٢٣/٢. عانقلا فاشك ٤ . 0١ ص دمحألا بهذملا

 ٤٩/٥. عدبملا "

 ٢٢٧/٦. يشرخلا م

 ٣٤٥/٧. دصاقملا عماج ث

} ١٥٥ | 
 الثڵل

  

  



 قاسلا )  
 طارتشالا مدع ىلع لديو ،كلذب ىرج مهفرع نأل ،اهريغ عنم يضتقي

 يبنلا مهدشري مل اهيلع قافتالا نورجاهملاو راصنألا دقع امدنع هنأ اضيأ

 كلذل لدتو ،هيلع مههبنل نيعم ظفل كانه ناك ولو ،نيعم ظفل ىلإ ي

 ."يابملاو ظافلألاب ال ناعملاو دصاقملل دوقعلا يف ةربعلا" ةدعاقلا ًاضيأ

 لامعإ نكمأ انهو 5"هلامثإ نم ىلوأ مالكلا لامعإ" ةدعاقب اضيأ سناأتسيو
 .هب ةاقاسملا دقعب مالكلا

 .فالخ هيفف لامعألا ركذ امأو

 ىلإ جاتخن ال هنأ حيحصلاف ةاقاسملا ظفلب ادقع اذإو) :يوونلا لاق

 بج :ليقو ،بلاغلا اهفرع ىلع ةيحان لك يف لمحي لب ،لامعألا ليصفت
 هلهج نإف ،هيلع لومحملا فرعلا نادقاعتملا ملع اذإ فالخلا اذهو !اهليصمن

 ىلع- "و" طرتشي الور :يلازغلا لاقو 5‘'"(اعطق ليصفتلا بجو امهدحأ

 نم ينارقلا لاقو ،‘"×اهفرعي فرعلا نإف لامعألا ليصفت ديعب هج و
 لديو .‘"ةداعلا ىلع لمحي لب لامعألا ليصفت طرتشي ال) :هيكلاملا

 نأ)ر يمومعلا باطخلاب ءاج لب ،لامعألا لصفي مل ةي ينلا نأ كلذل
 ((ىلمعلا انوفكتر) :ثيدح يف لامعألا لصفي مل و ((مهلاومأ نم اهولمتعي

 حيضوتو مولعم هنأل هيلإ يعاد ال كلذ حيضوت نأب مولعملا نمو

 )" ةضورلا ١٥٨/٥.

 )" زيجولا ٢٢٨/١.

 ) ةريخذلا ١.٥/٦.



 ةاقاسملا )
 ،اهيلع لمح ةداع كانه ناك اذإو ليق امك تالكشملا ىدحإ تاحضارولا

 ملعي ال ناك اذإ امأ اطرش طورشملاك افرع فورعملاو ةمكحم ةداعلا نأل

 يردي ال وهو ،رمأ ىلع مدقي ثيح ررغلا يف عقي ال تح ءنايبلا نم دب الف

 .هيف همزلي ام

  

 لك طسق ركذ بوجو ىق نالوق ةيعفاشلا دنعف ؛نيتنس هاقاس اذإ امأ

 لك طسق ركذ بجي مل نمثب نايعأ ىرتشا اذإ امك ،©بجي ال :امهدحأ {ةنس

 رخدي مل !دإف .نينسلا فالتخاب فلتخت عفانملا نأل \بجي :يناثلا ،اهنم نيع

 رم هيف عجري ام فرعي الف دقعلا خسفني نأ نمأن مل ةنس لك طسق

 هنإف ةاقاسملا يف امأ ،ةراجإلا يف نالوقلا :اولاق ةيعفاشلا ضعب و ضوعلا

 نينسلا فالتخاب فلتخت رامثلا نأل ضوعلا نم ةنس لك طسق ركذ بج

 .")نينسلا فالتخاب ةداع فلتخت ال عفانملاو

 ددح لب ،كلذ لصف ي يبلا نأ ركذي نم دجأ مل نإ :تلق

 لك طسق ركذ بوجو مدع يضتقي كلذف ،نينسلا عيمح ادحاو اديدحت

 مالكف .هيف عجري ام فرعي الف ةاقاسملا تخسفنا اذإ هنأب :مهلوق امأ ةنس

 وأ نيابت ،ال وأ طسقلا ركذ روصلا ضعب يف لثملا ةرجأ ىلإ دري هنأل فيعض

 .ىلاعت هللا ءاش نإ ؛هلحم يف هنايب قأيسو ،دحتا

 )١؛ عومجلا ١٤ / ٤٠٦.



 ةاقاسملا
 ء ب

 اهيف لمعف ضرا يق لمعلاب هرمأ ولف رجشلا دودح نايب نم دب الو

 ال ارضاح ضرألا بر ناك ولو ىرخألا نم هيلع ءيش الف اهريغ يثو
 .0_»ركني

 يأ- اهانكر :اولاق مهنأ الإ ءةغيصلا يف امالك فانحألل دجأ مل و

 لاتق امك طابترالا عم وأ ،يياساكلا لاق امك لوبقلاو باجيإلا ةاقاسملا

 يأب مهدنع حصي هلعلو "لوبقلاو باجيإلا ةيفيك اولصفي مل و إميحن نبا

 . ةلماعملا امنومسي مهو كلذ ىلع لدت ةغيص

 ال .نناعملاو دصاقملل دوقعلا يف ةربعلا" ةدعاقب نولوقي ممأل

 .0""نابملاو ظافلألاب

    

 ٢٨٦/٤٠. عرشلا نايب ")

 .٥٠ص ةهيقفلا دعاوقلا حرش 6"

  



 ُ ةاقاسملا (

 سداسلا ثحلللا

 ةدملا طورش

 -:ةربتعم ةاقاسملا نوكت قح طورش نم ةدملل دب الو

 :ةمولعم ةددحم ةدملا نوكت نأ ١-

 ذإ اهتيقوت بوجوب لوقلا قلعتم نايب نم دب ال طرشلا اذه يف مالكلا لبق
 .الوأ موزللا نع ملكتنس اذلف كاهموزل ىلع ءاملعلا نم ريثك دنع هانبم

 لاتق لب )موزللا ىلإ روهمجلا بهذف ،اهموزل يف ءاملعلا فلتخا

 "ةيكلاملاو 6ثةيعفاشلا روهمجو فانحألا بهذم وهو "عامجإ يكركلا

 ةمالعلاك انباحصأ ضعب هيلعو 0ةلبانحلا ضعب هيلعو )ةيمامإلا ةعيشلاو
 . )٨) ي ويسبل ا

 هيلعو ةيعفاشلا نم ) يكبسلا يقتلا مهنم رخآ قيرف لاقو

 ٢٢٧/٦. يشرخلا ؤ

 ٤/٧ ٣٤. دصاقملا عماج ؤ

 عئادبلا ١٨٧/٦.

 ) يكبسلا ىواتف ٤٢١/١\ عومجلا ٤٠٦/١٤.

  6ةريخذلا ١٠٥/٦، يشرخلا ٢٧٦ ٢.

 ٤/٧ ٣٤. دصاقملا عماج ٢٢، ص ةاقاسملا باتك

 ٥٦٩/٥. غملا ")

 ٢٩١. ص يويسبلا رصتخم مثا
 ٤٢١/١. يكبسلا ىواتف 6"

(٦) 

١٥٩ | 
 ال



 : ةاقاسملا |

 .موزللا مدعب "انباحصأ ضعبو بسحأ اميف "ةلبانحلا رثكأو ةيرهاظلا

 ذإ .همدعو ةاقاسملا تيقوت ةلدأ ضرعم يف نيقيرفلا ةلدأ ركذنس و

 هب زيمت امو راركتلا نع ييغتسن ىح هدحاو تاداريإلاو ةدحتم ةلدألا

 رسعي ال ذإ ميركلا ئراقلا مهف ىلإ هلين تاداريإلا يف رخآلا نود امهدحأ

 .حضتم ماقملا نأل هيلع اهمهف

 نم ةمزال ريغ امأ -۔-بسحأ اميف ةلبانحلا نم- "ةرصبتلا" ىق راتخاو

 ل يبنللا نأل كلذو ©فيعض وهو ({9ىزلاملا ةهج نم ةمزالو لماعلا ةهج

 تسيلو ةزئاج يه هلبق نمف ءاش تم مهجرخي نأ طرتشاو كلاملا وه ناك
 .ثيدحلا ضراعي ال نح ىلوأ ناكل سكعلا لاق ولو ةمزال

 يهف الإو تقولا كلذ ىلإ ةمزال يهف تقو اهل تقو نإ :ليقو

 خيشلا هيلع صنو 3‘ث)ىلاعت هللا همحر يليلخلا ققحملا مالك رهاظ وهو 3ةزئاج

 هيلعو دحتم امهمكح لعلو ؛ةلسافملا ق ()دادم نب هللادبع نب دمحم

 ) ىلحملا ٢٢٥/٨.

 ٥٦٩/٥. غملا ٥٢/٥. عدبملا ؛٢/٧٢٥ عانقلا فاشك 6

 ٣١/٢١} 0٣٢ ٥٥. فنصملا اا

 ٨) عدبلل ٥٢/٥.

 ١٨٧/٨. ناميإلا دعاوق ديهمت "

 ٨٧/٩. راثآلا بال "»

  



 مےے۔سسسسحسحسسسحع==_

 ةاقاسملا

 تهبشأف تددح انأل ةتقؤملا نيب نوقرفي مهلعلو { "انباحصأ ضعب عورف

 يه ةتقؤملا ريغو ،‘تامومعلا لئالدل تيقوتلا ءاغلإ نكمي الف ،ةمزاللا دوقعلا

 يقتلا غوسو «انه اذكف تيقوتلا مدعل ةمزال ريغ تناكو ةلي يبلا لعف

 .‘ ",كلذ يكبسلا

 ،مزال ريغ يأ لعحلاك زجع اذإ اهرخآو ةراجإلاك مزال اهلوأ :ليقو

 .لوألا لوقلا ىلإ هتقيقح يف عجار لوقلا اذه لعلو 5‘»نونحس لوق وهو

 .كلذ نم هدارم مهفأ مل و 3‘)ةمزال ةزئاج امنأب :ليقو

 6}يوونلا مهيلإ هبسن امك روهمجلا هطارتشا ىلعف تيقوتلا ديدحت امأ

 خيشلا مالك نم مهفي يذلا وهو ©”ياكوشلاو ناعنصلاو 0”يغايسلاو

 .0'")يكبسلا يقتلا الإ مهنم فلاخي مل و {ةيعفاشلا هيلعو 3©}هشيورد
 :لاق ثيح هفالخب كلام مالكو ©بجاحلا نباك )ةيكلاملا ضعب هيلعو

    

 ٣١/٢١. فنصملا ح٤/٥٩٢. عرشلا نايب رظنا ))

 ٤٢١/١. يكبسلا ىواتف ""

  (2ةريخذلا ١.٥/٦.

 ٤٢١/١. يكبسلا ىواتف ؤ

 ٢١١/١٠. ملسم حيحص حرش مث

 _" ريضنلا ضورلا ٠/٣ ٣٦.

 ١٤٩/٣. مالسلا لبس "

 ٩/٦. راطوألا لين »

.٣٩٧ 
 (٩) ص لئاسولاو مزاوللا يف لئالدلا

 ) 0١٠يكبسلا ىراتف ٥/١ ٤٢. ةيعفاشلا تاقبط ٢٣٢/١٠.

 "© ةنيمثلا رهاوجلا دقع ٨٢٠/٢ يناودلا هكاوفلا ١٠٨/٢، ليلجلا حنم ٣٩٧/٧.

١٦١ | 
  

  

   



" 
 لبنح نب دمحأ نع ركذو 8‘“(هالجؤي مل نإو دادجلا اهيف نأشلا)

 .'"هطارتشا مدع ىلع هباحصأ نم ريثكو 5‘"نالوقلا

 ؛موزللاب نولوقي مهنوك عم هطارتشا مدعب اولاق دقف فانحألا امأ

 ةدملا تراصف اطرش تباثلاك ةداع تباثلاو) :يعلا لاق امك كلذ اوللعو

 ملف ؤ"ةداع ةعزانم هببسب عقي ال ريسيب كلذ رخأت وأ مدقت نإف {ةمولعم

 مدعب :اولاق ةيرهاظلاو 3مولعم رمثلا جورخ تقو نأل تيقوتلا طارتشا ربتعي
 "ه ًادسفم تيقوتلا ربتعاف يرهاظلا مزح نبا ىلاغ لب الصأ هطارتشا

 ©}نياعنصلاو “}نياكوشلا بهذم -طارتشالا مدع يأ- هنأكو

 .‘_انباحصأ نم ةعامج هيلعو »يغايسلاو

 ام كلذ ىلع اهيف مكرقأ...)) :ؤي يبلا لوقب كلذل اولدتساو

 .''٠)((انئش

  

 ‘كلذ طارتشا مدع ليلخ ةمالعلا مالك رهاظ نأ شيلع خيشلا ركذو 0٩٨/٦ ةريخذلا 6
 ٣٩٧/٧. ليلجلا حنم

 ٦١٦/١٠. ةيانبلا ٤٢٤/١، يكبسلا ىواتف "

 ٥٠٣٧/٢. عانقلا فاشك 0٢٢٣٩/٢ عبرملا ضورلا ٤٩/٥، عدبملا 6

 .٦١٧/١٠. ةيانبلا 6

 ٢١١/١٠. ملسم حيحص حرش رظناو ،؟٢٢؟٨/٥ ىلحملا 6

 ٩/٦. راطوالا لين »

 ١٤٩/٢. مالسلا لبس ""

 ٣٦٠/٣. ريضنلا ضورلا _

 & فنصملا ٢٣١/٢١ - ٢٢.

 .٢١١/١٠. ملسم هاور )

  
١٦٢ 

  

  



 ] ةاقاسملا | ٦١١ .

 مهضعب هلوأن لالدتسالا اذه ىلع ةباجإلا روهمجلا فلكت دقو

 ام ربيخ يف ماقملا نم مكنكمن نأ :دارملاو ،دهعلا ةدم هنم دارملا نأ ىلع

 نسم رافكلا جارخإ ىلع امزاع ناك ي هنأل !انئش اذإ مكحجرخن حش انئش

 .هرمع رخآ يف رمأ امك برعلا ةريزج

 .")ةدم تيمس تناكو ةامسملا ةدملا دعب مكجارحخإ انل هانعم :ليقو

 نيب زوجي ال ام هدبعو ديسلا نيب زوجيو ،هل اديبع اوناك ممأل :ليقو

 ممأل 8ؤ5فيعض وهو .عيمجلا دنع هدبع ديب ام ذحأ ديسلل دإ ،نييبنجألا

 .هنايب قبس امك ديبعب اوسيل

 هعمسي مل يوارلا نأ وأ ،يوارللا هنيبي مل و مهل نيب هلعل :ليقو

 .هفالخ لصألاو

 ريغ اممأ دصقلا امنإو {ةاقاسملا دقع مالكلا اذهب دصقلا سيل :ليقو

(٢) 
 هدب ؤم

 ةاقاسملا دقع دعب مهل كلذ لاق امنإو) :-دحلا- دشر نبا لاقو

 ام يكيرش تنأ هضراق وأ هكراش اذإ لجرلل لجرلا لوقي امك ،مهعم

 ىقبأ ينأ كلذب ديري امنإو ةلوهحجب ةدم برض كلذب ديري ال هللا انايحأ

 .اهطورش ىلع ةكرشلاو ضارقلا عم كعم

 ٣٦٠/٣. ريضنلا ضورلا ٢١١/١٠\، ملسم حيحص حرش ا

 ٢٤٣/٣. اقرزلا حرش ؤ

 ٥٥٢٣/٢. تامدقملا 6

١٦٣ ) 
  



  
 َ ةاقاسملا

 ل يأ هللا معرتأ ام) :لاق هسفن دشر نبا نأل كلذو ؛رظن هيفو

 نم كلذ وجري ناكو .ںاهيف مهتلماعم كرتو اهنع مهئالجإب ىلاعت هللا هرمأي

 .٠'هتوم ضرم ىف الإ هل نذأي و هللا

  

 .رارمتسالا دصقب كلذ لقي مل ةي يبلا نأ يضتقي اذهو

 -:رومأل فيعض وهو 5" ةلي هتايصوصح نم ربلادبع نبا هربتعاو
 .ليلد الو ليلدب الإ تبنت ال ةيصوصخلا ىوعد نأ ١-

 .ةدم اه اونيبي مل و ةلماعملا كلت ىلع اورمتسا ةباحصلا نأ ٢-

 نم ةلماعملا كلت يف هعم ناك امنإو ،هل ةاقاسملا نكت مل ةت يبلا نأ ٣-

 فلأ براقي ام هيف هكراش رمأ هيلع رصقي فيكف ربيخ حتف يف هكراش

 .كلذل غاسف مهنع اليكو ناك هنأب نولوقي اوناك نإ الإ لجر ةئامسمحو

 ال ثيدحللب لالدتسالا ىلع امب ضرتعا يلا تاضارتعالا هذه عيمجو

 - :نيهجوب ثيدحلا ىلع باجي دق نكل اهيلع لدي ام مدعل رظن نم ولخت

 ‘ةاقلسملا دقع ىلع ال ربيخ ضرأ ىلع مكرقن :"مكرقنب" دوصقملا نأ ١-
 ال هنأب بيجأ {ةاقاسملا لاوز يضتقي ضرألا نع مهداعبإ نأب :ليق نإف

 وهف ةلاصأ امأ اعبت الإ ةاقاسملل ضرعي مل جارخإلا نأل كلذ نم عنام

 لماع ول امك ،لمعلا نم جورخلا كلذ مزلتسا نإو ضرألا نم جارحإ

 .ةحفصلاو عجرملا سفن ؤ

 ٢٠٧/٢١. راكذتسالا

١٦٤ 
  



 ةاقاسملا

 عم ،ضرألا نم مهجارخإ طارتشا هل غاس امأ ةراجإلاب دوهيلا ةلي يبلا

 .تيقوت نم اهل دب ال امنأ

  

 نم عنم يذلا وه طارتشالا نكلو ،تيقوت نم اهل دبال نوكي دق امنأ ٢-

 حصي ال تيقوتلا هلصأ ناك ام نأب كلذ ىلع ضرتعي دقو تيقوتلا

 دمتعي تح ناكمب ةوقلا نم اسيل ناباوحلا ناذهو هيف تيقوتلا مدع طارتشا

 .امهيلع

 لمأ عم هتلماعم يف ةدم ددحي مل لي يبلا نأب كلذك نولدتسي دقو

 .ةدحاو امهيلع تاداريإلاو ،لوألا نم بيرق وهو ربيخ

 اهيف طرتشي ال ذإ ،ةبراضملا ىلع سايقلاب كلذك اولدتسا دقو

 .ةمزالب تسيلو ،تيقوتلا

 ةطونم ضارقلا حابرأ نأب قرفلا) :سايقلا ًابقعتم ينارقلا لاقو

 ،لاملا ضوضن ةياغ تناكف ،ةنيعم ةدم يف ةطبضنم ريغ يهو قاوسألاب

 لتخي الف ،دادحلا اهرخآ نوكيو "ةدملا نم ددحت امو ،دادحجلا ةاقاسملا ةياغو

 .٠»اهدوصقم

 رخأتم ةاقاسملا يف لخنلا ءامن نأ امهنيب قرفلاو) :اضيأ يعيطملا لاقو

 يف لاملا ءامنو ،لدب ريغب لمعلا تيوفت هموزل كرت يف ناكف ،لمعلا نع

 ١٠٦/٦. ةريخذلا ؤ)

١٦١٥ | 
  



 ةاق |
 ل

 كلدب ريغب لمعلل تيوفت هموزل كرت ق نكي ملف 3عيبلاب لصتم ةبراضملا

 ."ةبراضملا يف ازئاجو ةاقاسملا يف امزال دقعنا كلذلف

  

 هديزي اممو لصألا فلاخ ام ىلع سايق هنأ ،هولاق ام ىلإ فاضيو

 نوكي نأ الإ ،هب نولدتسي فيكف سايقلاب نولوقي ال ةيرهاظلا نأ افعض
 .هب نومزتلي امب مصخلا مازلإ باب نم

 نيلئاقلا ىلإ ةبسنلاب ةعرازملا ىلع سايقلاب اضيأ لدتسي دقو
 نيلئاقلا فانحألا الإ مزلي ال سايقلا اذه نكل -اهيف ةدملا طارتشاب

 مالكو ،لصألا ةفلاخمل هب نوملسي ال مهنكل تيقوتلا يف امهنيب قيرفتلاب
 اذإ امأ رامثلا نم دحاو فنص ىلع لجرلا يقاسي امدنع غوسي ةيفنحلا

 ناك امل -كلذ نوزيجي فانحألاو- عاونألا ةددعتم راجشأ ىلع ىقاس

 له دوصقملا ملعي الف تاقوألا فلتخم اهداصح ذإ ًادحتم اهجورخ تقو

 مهلعلو ‘نايب نم دب الف ؟يناثلا فنصلا رمث وأ لوألا فنصلا رمث وه

 .مهضعب مالك نم مهفي امك اهيف ةدملا ديدحت نوطرتشي

 -:يلي ام مهلالدتسا صخلمف موزللاو تيقوتلاب نولئاقلا امأ

 نونمؤملا)) :ثيدحب كلذكو « :سر دوقعلا اوفوأ :ىلاعت هللا لوق :-أ

 ىلع مكرقن)) :ثيدح هصصخ ماع وه لاقي دقو 3("((مهطورش دنع

 ٤٠٦/١٤. عومجلا )

 ٤/٧ 0٥٣٤ دصاقملا عماح يف هب لدتساو ،(٦٦٢ا٧) مقرب ٩/٢ ١ يطقرادلا هاور(")

١٦٦ " 
  

  



 ليواتب عندي دقو ،ًاقلطم ماعلا ىلع يضقي صاخلا ذإ ((انئش ام كلذ

 نم ىوأ ماعلا صيصخت نأب كلذ نع باجيو ،ةقباسلا تاليوأتلاب ثيدحلا

 .صاخلا ليوأت

 :لاقف كلذ يكبسلا بقعت نكل ،اهيلع سايقلا يأ ؛ةراجإلاب هيبشتلا -ب

 :يغلا ف لاقو "'٢(اهماكحأ عيمج ىطعت نأ ةراجإلاب اههبش مزلي الور

 ردقم اهضوع نألو نايعألا عيبك ةمزال تناكف عيب امنأل ةراجإلا قرافو)

 نم ةاقاسملاب هبشأ يهو ةبراضملاب ضقنتني مهسايقو عيبلا تهبشأف مولعم

 مزلي ال نيعم لمع ىلع ةراجإلا نأ ىلع ىلوأ اهيلع اهسايقف ةراجإلا
 يف فلتخم ةراجإلاو ‘ىرخألا تاراجإلا نم هبشأ امب ةاقاسملاو 5اهتيقوت

 .اهموزل

 ضرألا بر جرخي دقف ةدم ددحت مل ذإ ةدملا نايب يضتقت ةحلصملا -ج

 هجورخ يف نوكيف ضرألا يف هعسو يف ام لك لذب امدعب يقاسملا ىلع

 ةرجأ نم رثكأ نايحألا ضعب يف هلذب يذلا نأل ضوع نإو هيلع ررض

 هل نوكي نأ لمأي ناك دقو ،اهاصقأ هيف تغلب ةيسفنلا عفاودلا نأل 3لثملا

 ىلع ررضلا نوكي دقو ،لازي ررضلاو ؛هيلع ررض هريغتف رمثلا نم ءزج

 الإ كلميال نوكي دقو ،لثملا ةرجأ عفد ىلع ربجي هنأل ضرألا بحاص

 -۔يخركلا لوقب يأ- لثملا ةرجأ عفدي هنإ :ليق اذإ اذه ،يقاسملل هضرأ

  

 ) يكبسلا ىواتف ٤٢١/١.
 (٢) غملا ٠٦٩/٥.
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 ىأر نإ ضرألا بر نأ هيلإ فاضيو ،كلذ عنم ىلع ءاملعلا نم ريثكو

 ىلإ كلذ هعفد لثملا ةرجأ نم رثكأ ةرمثلا نأ روصتو هدنع ام لذب يقاسملا
 ذخأيل اهضقن ةرجألا نم لقأ رمثلا نأ روصت نإ يقاسملاو {ةاقاسملا ضقن

 .فالخ اهيفو ،ةرجألا هل نأب :ليق نإ ؛ةرجألا

 ىلع الإ زوجت الور :لاقف رخآ بولسأب "عومجملا" يف كلذ ررحو
 راصف لصألاب لماعلا دبتسا اقلطم هانزوج ولف ،مزال دقع هنأل ةمولعم ةدم

 ضرألا بحاصل نإ :نولوقي هل نيفلاخملا نأل كرظن هيفو "×كلاملاك

 ترهظ نإ هبيصن وأ رمثلا أدبي مل نإ لثملا ةرجأ ؛هقح هئاطعإ عم هجارخإ

 دقع يه نولوقي لب ،هل نيفلاخملا دنع موزل الو «موزللا ىلع طارتشالا نبو

 .مهدنع زئاج

  

 الإ زوحت ال ةاقاسملا نأ ةنيدملاب ءاملعلا هيلع يذلاو) :ربلا دبع نبا لاقو -د

 لهأ لمع ةيججب نيلئاقلا ةيكلاملا دنع ةجح كلذو ""ه(مولعم لجأ ىلإ

 .امب ملس نم الإ مزلت الف اهيف فلتخم ةجح اهنكل ةنيدملا
 عامجإلاو تيقوتلا طارتشا ىلع عامجإلا بيطلا وبأ يضاقلا ىكح -ه

 وهور) :يكبسلا يقتلا لاق رظن عامجإلا يف نكل -هب لمعلا بحيف ةجح
 يضاقلا لاق اذك ةدم ركذ هنأ ىلع عامجإلا ةلقن دجن مل و ،هل ملسم ريغ

 ."نيتفئاطلا نم امب لاق نم عامجإ دارأ امنإو

 ٤.٥/١٤. عومجلا ))

 ٤٠٥/٦. ربلا دبع نبا ديهمت ")

 ٤٢٠/١. يكبسلا ىراتف ا"

 ١٦٨
    



". 
 ةاقاسملا ٣

 يكبسلا يقتلا لاق :ةمزال نوكت نأ بحيف ةمذلا يف لمع مازتلا يه -ح

 :لاقيو «هيف عزاني نأ نكمي ةمذلا يف لمع مازتلا امنإ هلوقو) :كلذ ًابقعتم

 .مازتلاب تسيلو ةلاعحلاك نذإ امنإ

  

 ۔:نينسلا نم اليوط ادح زواجتت الأ ٢-

 ةنس ةئامسمخ نوكت نأ ةيفنحلا نم ميجن نبا عنمف هديدحت يف اوفلتخا دقو

 نإ حصي النف "!مهلثم هيلإ شيعي ام ردق نوكت نأ ةعرازملا يف ركذو

 لميف اهوعنمو نينسلا نم نيعم ددعب هزاوج ةيكلاملا ددحي مل و كلذ تزواجت

 ةثالث كلذ يف ةيعفاشللو ،‘١كلذ -دحلا- دشر نبا هرك امنيب اهنم لاط

 -:لاوقأ

 وعدت الو ،ةجاحلل زيجأ ررغ ىلع دقع هنأل ةنس نم رثكأ زوحت ال :اهدحأ

 .ةنس يف لماكتت عفانملا نأل ؛ةنس نم رثكأ ةجاحلا

 رثكأ ىلإ زاج ةنس ىلإ زاج دقع لك نأل ؛نيعلا تيقب ام زوجت :ناثلاو

 .لجأ ىلإ عيبلاو ةباتكلاك ،اهنم
 الو ارمعلا رطش نيثالثلا نأل ؛ةنس نيثالث نم رثكأ زوجي ال هنإ :ثلاثلاو

 نيلوقلا ىلع يه :لاق نم مهنمو ،كلذ نم رثكأ ةفص ىلع نايعألا ىقبت

 ٤٢١. ص عحرملا سفن »

 )" قئارلا رحبلا ٥٩/٨ ١٦٤٤١.

 ١١٤/٦. ةريخذلا ڵ٢/٠٢٨ ةنيمثلا رهاوحلا ٨/٤، ةنودملا ""

 ٥٥٢٣/٢. تامدقلل ٤)
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 وهو ديدحتلا ليبس ال ريثكتلا ليبس ىلع هركذ نوثالثلا امأو ،نيلوألا

 . ١) )حيحصلا

 مهبسحأ الو قبس امك تيقوتلا نوطرتشي الف ةلبانحلا امأو

 .اهركذ ىلإو ةدملا ىلإ مهدنع راقتفا ال هنأل 5ةدملا لوط مدع نوطرتشي

 لاق ""×نيثالث نم رثكأ زوحتو) :ةيمامإلا ةعيشلا ءاملع دحأ لاقو

 ."مكحت نيثالثلا ىلع ةدايزلا يعفاشلا عنم يفو) :يكركلا

 ىلع دقع هنأ نم عومجملا يف هركذ ام ةنس نم رثكأل نيعناملا ليلدو
 نايعألا عفانم نأل }ةنس نم رثكأ ىلإ ةجاحلا وعدت الو ةجاحلل زيجأ ررغ

 .‘})ةنس يف لماكتت

  

 ةفلاخح افمنوكلو ،اهردقب ردقت ةرورضلا ةيهقفلا ةدعاقلا كلذكو

 زوجت ال ةراجإلا نأل ،ةراجإلا ىلع امنوسيقي دقو ،كلذ زواجتت ال سايقلل

 لصألا مكح ميلست مدعب :كلذ نع باجيو مهضعب دنع ةنس نم رثكأ
 مكح ةحصب انملس ولو ،نيبابلا ماكحأ فالتخال سايقلا نكمي ال كلذكو

 .هيف فلتخم لصأ ىلع سايق هنأل مهضعب دنع سايقلا حص امل لصألا

 ) عومجلا ٤٠٥/١٤.

 ٢٥٢٣/٧. دصاقملا عماج ")

 .ةحفصلاو عحرملا سفن ا"

 ٤٠٥/١٤. عومجملا 6

١٧ 
  



 ةاقاسملا |

 ملسم هاور ام ةريصق ةدمل نوكت نأ نم دب ال هنأ ىلع لدتسي دقو

 وأ نيتنس ءاضيبلا ضرألا عيب نع الي يبلا ىهنر) :لاق رباج ثيدح نم
 هنأ الإ طقف ةراجإلاو ةعرازملا لمشي هظفل ناك نإو ثيدحلاو '×مانالث

 .ماكحألا رثكأ يف ةعرازملا اهتمماشمل اضيأ ةاقاسملا لمشي نيعملا ثيح نم

 دافتست لب ةحيرص ةلالد تسيل ةاقاسملا ىلع ثيدحلا ةلالد نأ الإ

  

 .طقف سايقلاب

 -:رومأ مهل لديف نونسلا تلاط ولو كلذ زاوجب نولئاقلا امأ

 هنأ ركذي مل و ،ةدحاو ةنس ىلع رصتقي مل ذإ ،ربيخ يف ةلي ينلا لعف -أ

 نإف نونسلا تلاط نإو زاوخلا ىلع لدي كلذف ،ةنس لك دقعلا ددجي ناك

 يلا ةدملا كلت نأل نينس سمح وأ عبرأ هزاوج ىلع لدي كلذ نإ :ليق

 امأ كلذ ىلع هرصقب ملسن ال انأب :بيجأ ©دوهبيلا اهيلع للع ينلا ىقاس

 كلت نم رثكأ ىلإ زوجي ال كلذ ناك ول تكسي ال لي يبلا نألف :الوأ

 :انا امأو زاوجلا مدعب مهربخيو هباحصأل هنيبي نأ دب ال لب ةدملا

 .امب لمعي ةجح مهقافتا و كلذ ىلع اورمتسا ةباحصلا نألف

 ةنسلا يف ةاقاسملا زاوج ىلع عامجإلا عقو دقف عامجإلا باحصتسا -ب

 .فالخلا نطوم يف عامجإلا اذه بحصتسيف ،ىلوألا

١ 
 ٢٧١/٢. يمرادلاو .٢٠٠/١\ ملسم هاور )
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 امب لمعي ةجح عامجإلا باحصتسا لعج نم دنع حصي اذه نكل
 .هركذ قبس فالخ هيفو

 نيب قرفت مل ذإ ةاقاسملا ةيعورشم ىلع ةلادلا تامومعلاب لالدتسالا -ج

 .مكحت كلذ نيب قيرفتلاو اهنم لاط ام نيبو نينسلا نم رصق ام

 -:رمثلا داصح تقو نع لقي الا ٣-

 قوقحلا عيضت ال تح دقعلا دنع ةرمثلا داصح تقو ةاعارم نم دب ال

 .حايرلا جاردأ بهذتو

 "ةيفنحلا دنع تلطب ةرمثلا اهيف جرخت ال ةدم ىلع ادقاعت نإف

 دوجولا بلغ نإف رمثلا دوجو مهوتي ناك نإو ،‘"ةلبانحلاو "ةيعفاشلاو

 ء‘"مهدنع هجوألا ىلع الف مدعلا بلغ نإو {ةيعفاشلا دنع هجوألا يف حص

 :لوألا :للملا ةرجأ قاقحتسا يف ناهجو ةلبانحلاو ةيعفاشللف تعقو نإو

 ال دقو لمكت دق ةدم العج اذإ امأ )) قحتسي ال :ناثلاو قحتسي

 :يلشثلاو حصت :لوألا اهتحص يف ةلبانحلاو ةيعفاشلا دنع ناهجوف ؛لمكت

 كلت لمحت ملف ًابلاغ ةرمثلا اهيف لمكت ةدم ىلإ هاقاس نإو ،‘"حصت ال

 .ةلبانحلا دنع لماعلل ءيش الف ةنسلا كلت ةرمثلا

 ١٠٤/٢٣. طوسبملا ٠٠٥/٢\ رمألا عمجب ""

 ) عومجلا ٤٠٥/١٤.

 ٠٧١/٥. غملا ا"

 ٢٢٧/١. زيجولا ؤ

  6عومجلا ٤٠٥/١٤! يغملا ٠٧١/٥.

 » عومجلا ٤٠٥/١٤\ فاصنإلا ٤٢٨/٥-٤٢٩.
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 [ ةاقاسملا )
 هلثم هرجأ هلو الف الإو دقعلا حص ةرمثلا ترهظ نإف فانحألا امأ

 بهذم امأو هل ةرجأ الف رهظت ملف اهروهظب ةداعلا ترج نإ امأ

 هل وأ هئانع ردق لكأي تح ىقبي لماعلا نإف مهيلع هللا ناوضر انباحصأ

 .“"”)رثملا ةرجأ

 نأب ةاقاسملاو اهيف هل رجأ ال ذإ- ةبراضملا نيب نوقرفي مهلعلو

 ةاقاسملا يف امأ ،ةبراضملا ترسخ نإ ءيشب لاملا بر اهيف حبري ال ةبراضملا

 هيلع اوبجوأ اذهل مهلعلف هرجش يقسي لماعلا نأل حبري لصألا بر نإف

 .ضوعلا

 رهظت ملف ةداع ةرمثلا هيف لصحت تقوب تتقو نإ ةيمامإلا دنعو

 طرتشا يذلا ءامنلا هيف رهظي مل حيحص دقع هنأل لماعلل ءيش الف ةرمثلا

 بوجو نم ةمذلا ةءارب ةلاصألو ةبراضملا حبرت مل ول امك ناكف هل هؤزج

 .")طورشملا ريغ ضوع

 دنعف لمعلا امأ ،بيصن اهنم هلف لمكت مل و ةرمثلا ترهظ نإ امأ

 ‘ُكلاملا ىلع هنأ ةيعفاشلا دنعو "هل ةرجأ الو لماعلا ىلع هنأ فانحألا

 نأل مدعلا برقألا) :لاق ةيمامإلا ةعيشلا ءاملع دحأ- يكركلا هديأو

 ١٠٤/٢٣. طوسبملا ٥٠٤/٢\ رمألا عمجب )

 ٢٤١/١٨. ءايضلا )

 ٣٥٥/٧. دصاقملا عماح )

 ١٨١/٥. نيدباع نبا ةيشاح ؤ

 .٧٥١١۔-٥/٦٥١ ةضورلا ؤ
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 | ةاقاسملا ]-
 لمعلا نألو اهدعب دقعلاب تباثلا مكحلا قلعت مدع وه ةدملا نييعت ةدئاف

 لصألاب يفنم اهدعب امو ،ةدملا لالخ يف ناك ام وه دقعلاب بجاولا

 غولب نامز ىلإ لمعلا لباقم يف ةرمثلا نم ةصحلا نأل بوجولا لمتحيو
 ةصحلا كلم ول فلختلا عمف بلاغلا رابتعاب وه امنإ ةدملا ريدقتو ةرمثلا

 راتخاو رخآلا ضوعلا لباقم يف ال نيضوعلا دحأ كلمت مزل لمعلا نودب

 ةرمثلا لامك لبق تخسفنا ول ةاقاسملا نأب اجتحم ةركذتلا يف لامتحالا اذه

 دقعلا ءاقب نيب قرفلا نكميو كلذك انه نكيلف ،لمعلا لامكإ بحول

 .'‘×ةوق لوألا يفو هخاسفناو

  

 امهبيصن ردقب امهيلع لمعلا نأ ىلوألا :لاقي دقف ؛رظن هيفو :لوقأ

 ضرألا بر مزلي ال حو ،لباقمب ةرمثلا ءامن امهنم دحاو لك ذخأي تح

 لب ضرألا برل ةحلصم وه امب يقاسملا مزلي وأ ،يقاسملا ةحلصم وه امع

 مسقي يذلا لمعلا نأب :لاقي وأ ،هسفن هب عفني امب امهنم دحاو لك مزلي

 هعفني يذلا امأ ةصاخ رمثلا عفني يذلا لب ةاقاسملا لمع عيمج سيل امهيلع

 نأل رثكأ ضرألا برل مسقيف ؛رخأ ميسقتب مسقي وهف يقسلاك رجشلا عم

 رمثلا ةحلصم الإ هل ةحلصم الف يقاسملا فالخب ،هرمنو هرجش ةحلصم هيف

 ىوعذدف "شقاني نأ نكمي لمع هيلع سيل هنأ ىلع يكركلا هب لدتسا امو

 هنأب :لوقن نحنو ملسمف اهدعب امب مكحلا قلعت مدع هتدئاف ةدمب قيلعتلا نأ

 وه لب ءيش ي ةاقاسملا نم ءزحلا لمع سيلو اهدعب امب مكحلا قلعتي مل

 ٣٥٥/٧. دصاقملا عماج ))
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 [ ةاقاسملا ]
 يفنم لصمعلا نأ ىوعدو ضرألا برب هل ةقالع الو وه هتحلصمل لمع
 ريغلا ةحلصمل ناك ام وه لصألاب يفنملا لمعلا نأب :هنع باوجلاف لصألاب

 هتحلصم هيف ام دحأ لك مزلي هنأ لصألاف هسفنب هتحلصمل يذلا لمعلا امأ

 .لصألل فلاخم وهف يقاسملا ةحلصمل لمعب ضرألا بر مازلإ امأ
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 ةاقاسملا | ت

 عبارلا لصكلا

 ةاقاسملا ماكحأ
 ۔-:ثحابم ةرشع ىلع لمتشيو

 -:بلاطم ةثالث هيفو ؛موزللا :لوألا ثحبملا

 .موزللا تقو :لوألا بلطملا
 .ةاقاسملل لماعلا خسف مكح :اثلا بلطملا

 .لمعلا يف لماعلا ريصقت رثأ :ثلاثلا بلطملا

 .ةدسافلاو ةحيحصلا ةاقاسملا ماكحأ :ناثلا ثحبملا

 .اهيف ةربتعملا تارايخلاو طورشلا :ثلاثلا ثحبلملا

 -:بلاطم ةئالث هيفو :عبارلا ثحبلملا

 لوصحلا لمأ عاطقنا عم ةاقاسملا مكح :لوألا بلطملا

 .ةرمثلا ىلع

 .ةاقاسملا دقعب لوغشملا طئاحلا عيب مكح :اثلا بلطملا

 .هكيرشل كيرشلا ةاقاسم مكح :ثلاثلا بلطملا

 .ضايبلا هللختي يذلا طئاحلا ةاقاسم مكح :سماخلا ثحبلل

 -:نابلطم هيفو !ةاقاسملا ةيام :سداسلا ثحبملا

 .ةربتعملا ةدملا :لوألا بلطملا

 .ءاهتنالا ببس :ناثلا بلطملا

  

 ۔-:بلاطم ةتس هيفو ،ةاقاسملا رامث ةاكز :عباسلا ثحبملا

١٧٦ | 
   ال

  
 



 ةاقاسملا ]
 .ةرمثلا لماعلا قاقحتسا تقو :لوألا بلطملا

 .نيكرشلا ىلع ةاكزلا بوجو :يياثلا بلطملا

 .رخآلاب امهدحأ بيصن مامتتسا :ثلاثلا بلطملا

 ىلع ةاكزلا امهدحأ طارتشا مكح :عبارلا بلطملا

 .رخآلا

 .اهجارخإ تقو :سماخلا بلطملا

 .هيلع بجت مل نم عم ةكرشلا ةاكز :سداسلا بلطملا

 .ةاقاسملا جارخ :نماثلا ثحبملا

 .اهيف صرخلا :عساتلا ثحبملا

 -:بلاطم ةثالث هيفو {ةيئاضقلا لئاسملا :رشاعلا ثحبملا

 .اهيف نييفرطلا فالتخا :لوألا بلطملا

 .لماعلا دي ةفص :اثلا بلطملا

 .ةقحتسم راجشألا روهظ رثأ :ثلاثلا بلطملا
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 لوألا ثحبلل

 موزللا
 !اهيف تيقوتلا نع مالكلا دنع همدعو ةاقاسملا موزل نع مالكلا قبس

 .موزللاب ةقلعتملا ماكحألا ةيقب نآلا لمكنسو

 -:اهموزل تقو :لوألا بلطملا

 يأ لوقلاب :ليقف ؛موزللا تقو يف -اهموزلب لوقلا ىلع- ءاملعلا فلتخا

 - تيبنتلاب :ليقو ،رثك وأ لق لمعلاب :ليقو ،لمعلا يف عورشلا لبق تح

 3رارضخالاب :ليقو ،هللا همحر ديعس يبأ مامإلا مالك رهاظ وهو -ريبأتلا
 .)انباحصأ اهركذ لاوقألا هذه لكو

 لوقلاب مزلت تامدقملا بحاص لاق) :يفارقلا لاق دقف ةيكلاملا دنع امأ

 ال :ليقو ،كلذك ةعرازملا :ليقو ،يعفاشلا يأ "ش" هلاقو ؛ضارقلا فالخب

 ةكرشلا مزلت الو ع ورشلاب مزلتو دقعنت :ليقو ،لمعلاب الإ مزلت الو دقعنت
 يي نالوق لمعلاب وأ ظفللاب له دقعنت اذامب فلتخاو ،لمعلاب الو ظفللاب

 .‘"شةنودملا

 نأ ركذو سهيف ىقاسملا زوحب اهموزلب :ليق هنأب شيلع خيشلا ركذو
 .}يكلاملا يأ ؛بهذملا نع رثكألا لقن دقعلاب اهموزلب لوقلا

  

 ) عرشلا نايب .٢٦١/٤، 0٢٨٣٤٢٧٤ ٢٨٨\ فنصلا ٤٨/٢١.

 )" ةريخذلا ١٠٥/٦١.

 (٣) ليلجلا حنم / ٣٨.

/ ٦١٧٨ | 
 ال

  
 



 { ةاقاسملا |
 ضرألا برل نإف ،لماعلا ةنايخ ىلع لدت لئالد رهظت مل اذإ اذه

 .هللا ءاش نإ أيس امك ا . .: ذئنيح

 -:ةاقاسملل لماعلا خسف مكح :اثلا بلطملا

 نالوق لثملا ةرجأل هقاقحتسا يفف رمثلا روهظ لبق ةاقاسملا لماعلا خسف اذإ

 ال هنأ ةريبك ةعامج بهذمو ،‘")ةلبانحلل ناهجو امهو )انباحصأ دنع

 جورخلا نيب ريخم لماعلا نأب هل ارربم مزح نبا بهذم وهو ،لماعلل ءيش

 .0"»مامتإلاو

 ببس لعلو ،موزللا مدعب لوقي نم دنع بسحأ اميف عيرفتلا اذهو

 اوطعأ)) ثيدحلا يفف {هترجأل ريجألا قاقحتسا تقو يف عازنلا فالخلا

 ىفنتناو ،عنامل ةاقاسملا يف نكمي مل و ‘ث)((هقرع فجي نأ لبق هرجأ ريجألا

 ةجام نيا هاور هنأ رجح نبا ركذ دقف لاقم هيف ثيدحلا نكل ،انه عنامل
 ؛ربلج ثيدح نم "ريغصلا" يف يناربطلاو ملسأ نب ديز نب نمحرلادبع هيفو

 ىلعي وبأو ،هنع يوارلا دايز نب دمحمو ،©فيعض وهو ىماطق نب يقرش هيفو

 ال ريجألا نأب لاقي وأ ةريره يبأ ثيدح نم يقهيبلاو يدع نباو

 _ عرشلا نايب ٢٩٠/٤٠.

 )٢) عدبملا ٤٥/٥.

 (٣) ىلحلا ٢٢٦/٨.

 )٢٤٤٣(. مقرب ٨١٧/٢ ةجام نبا هاور
 ٦٩١/٣. ريبلا صيخلت ؤ

_ ١٧٩   

 



 1 ة ةاسملا |

 خيشلا لاق كلذ ىلع تقلع ةرجألا نأل ،لمعلا مامتب الإ ةرجأ قحتسي

 - :ةراجإلا ي يبايسلا ليمج نب نافلخ

 “هلصح يذلا لمعلا متي مل نإ لمعلا نم ءيش ريجألل سيلو
 خسفلاو- لماعلا باغ نإ اولاق مممإف موزللا ىري نم دنع امأ

 نيدهاش دهشأ الإو نيملسملا ةعامجف الإو مامإلا دنع هيلع جتحا هلثم

 ."انباحصأ دنع اذه ةرجأ

 وأ لمعلاب كلاملا عربت نإف ،رظن مامتلا لبق بره نإ ؛ةيعفاشلا دنعو

 هدنع تتبثأو مكاحلا ىلإ رمألا عفر الإو ،هلاحب لماعلا قاقحتسا يقب ةنؤمل

 نم هراجثتساو هيلع رجأتسا الإو لمعلا ىلع هربجأ هدجو نإف {ةاقاسلملا

 ةجاحلا بسحب هضعب وأ هلك لماعلا بيصن عاب الإو ،لام هل ناك نإ هلام

 نم هيلع رجأتسا هودب لبق ناك نإو ،هحالص ادب نإ هريغ وأ كلاملل
 ‘هبيصن نم وأ عجر اذإ لماعلا هيضقي مث لاملا تيب نم وأ هريغ وأ كلال

 كلاملا لمع نإو ضارتقالا نع ىيغأ ةلجؤم ةرجأب رجأتسي نم دجو ولو
 مل لعفي مل و داهشاإلا ىلع وأ مكاحلا ةعجارم ىلع ارداق ناكو هسفنب

 روهمجلا دنع امهحصأ ؛ناهجو هعوجر يفف داهشإلا هنكمي مل نإو ،عجري

 ضداهشاإلا نم نكمت نإو عجري هنأ هجو يكحو ردان رذع هنأل عجري ال

 ٢/ ١٣٢. رردلا كلس ")

 ٢٩٠/٤٠. عرشلا نايب ٢٩٢. يويسبلا رصتخم ؤ"

١٨ 
  ال



 ريصي الئل ؛ال :ليقو ةرورضلل حصألا ىلع عجر دهشأ نإو ،ذاش وهو

 طرشب اديقم راجتتسالا وأ لمعلا ىلع نوكي داهشإلاو ،هسفنل امكاح

 هجوو ،ناهجوف ؛عجريل مكاحلا نذإب قفنأ اذإو ‘هكرتك هنودبو عوجرلا

 هريغ رمأيل مكاحلا ىلإ ملسي نأ هقيرطف ،هسنفن قح يف مهتم هنأ :عنمل

 ةرسنلا نكت مل نإف ؛هريغو ضارقتسالاب لمعلا مامتإ رذعت تمو قافنإلاب

 يبأ نبا لاقو ،ةرورضلاو رذعتلل حيحصلا ىلع خسفلا كلامللف تجرخ

 تناك نإو ،لماعلا نع يقسي نم مكاحلا بلاطي نكل خسفي ال :ةريره

 هبيصن نم عيب اهحالص ادب نإف ،امهنيب ةكرتشم يهف تجرخ دق ةرمنلا

 طرش نأل ،هدحو هبيصن عيب رذعت ودبي مل نإو ،لماع هب رجأتسي ام ردقب

 يف عطقلا طرتشيل هعم هبيصن كلاملا عيبي نأ امإف يفكي ال عاشملا يف عطقلا

 ةرمثلا عيبي نأ -حصألا ىلع- حصيف هبيصن كلاملا يرتشي نأ امإو ،عيمجلا

 مل نإف ءعشظطقلا طارتشا نع يفكي ةرجشلا بحاصل حالصلا ودب لبق

 ولو خسفت لب :ليقو ،احلطصي يح رمألا فقو ءارش الو عيب يف بغري

 ."مهنيب ةرمثلا نوكتو رامثلا تجرخ

 الو ،هبوره درجمب ةاقاسملا خسفنت ال لماعلا بره ول ؛ةيمامإلا دنعو

 ةاقاسملا هدنع تبثتو ،مكاحلا ىلإ رمألا عفري لب ،هب خسفلا كلاملل تبثي

 هلام نم ىرتكا الإو ،لمعلاب مايقلا ىلع هربجأ هدجو نإف ،هبلط يف ذفنيل

 قح لمعلا نأل لمعلاب هنع عربتي نم دجوي مل و لام هل ناك نإ لمعي نم

  

 ) ةضورلا ١٦٠/٥-١٦١٢.

١٨١ | 
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 ةاقاسملا | س

 الإو \ةعس هيف ناك نإ اضرق ولو لاملا تيب نم قفنأ دجي مل نإو هيلع

 دجو ولو "ةرمثلا كارد تقو ىلإ ةلجؤم ةرجأب رجأتسا وأ هيلع ضرتقا

 .ضارتقالا الو راجتتسالا زجي مل عربتم

 ررضلل آففد ةرمثلا روهظ لبق خسفلا كلامللف عيمجلا دقف ولو

 دجوي مل ولف لمعلاب يفي ام عيبي هنإف هدعب امأ نيضوعلا دحأ رذعتلو

 .لماعلل ىقبي ام ظفحو عيمحلا عاب ضعبلا رفي مل وأ ؤ©بغار

 نود نم مكاحلا ىلع ارداق ناكو رجأتسا وأ هسفنب كلاملا لمع ولو

 مكلحلا نذأ ولو ،ةينلاب ةربع ال هنأل عوجرلا ىون نإو عربتم وهف ةعجارم

  

 .دئازلاب عجري مل داز نإف ةرجألا نع رصق نإ هادأ امب وأ هلثم رجأب عجر

 ىدأ ام عيمجب عجري هنأ هجتملاف ةدايزب الإ راجتسالا رذعت اذإ امب لكشيو

 مل ولو ذئنيح عجريو هنع رجأتسي هنأ دهشي نأ هل ناك مكاحلا رذعت ولو

 ىلع طلستلا مدع ةلاصأ نم هأشنمو ،لاكشإ ىلع ىون ولو عجري مل دهشي

 كدهشأ اذإ ام وهو قافولا عضوم ىلع رصتقيف ،هب بلاطي ريغلا ةمذ لغش

 نكمتلا وه داهشإلا ةدئافو ،لماعلا ىلع امهل ةيالو ال نيدهاشلا نأ نمو

 ال داهشالا طارتشا نأ رظنلا هيضتقي يذلاو ع وجرلا قاقحتسا تابثإ نم

 .")ربتعم ريغ امممذإ نألو لماعلا ىلع نيدهاشلل ةيالو ال ذإ هل هجو

 دقع هنأل خسفلا لاملا برلف لماعلا بره اذإف ؛ةلبانحلا دنع امأ

 ءابإ دنع تيملا مكح همكحف هموزلب :ةلبانحلا يأ- انلق نإو ،زئ

 )١) دصاقملا عماج ٢٣٨١/٧-٣٨٤.

١٨٢ " 
  



 أ ةاقاسملا )

 مل نإو لف هيلع ضارتقالا هنكمأو الام دجي مل نإ مكاحلا نأ الإ ،ةثرولا

 دجي مل نإف ،كاردإلا تقو ىلإ لعف ةلجؤم ةرجأب لمعي نم دجوو نكمي
 .")هل ةمذ ال هنأل ،هيلع ضرتقي الف تيملا امأ خسفلا لاملا برلف

 ةنزال اهلعجي مل نم دنعف ضرألا بر نم جارخإلا ناك نإ امأ
 بسح ىلع رمثلا نم هبيصن هلف الإو رمثلا رهظي مل نإ ،هلثم ةرجأ لماعللف

 .ةمسقلا

 بر هجرخأو لبزو بلقو ثرح دقو هجرخأ ولو) :مزح نبا لاق

 :ىلاعت لاق ‘هلثم البز دجي مل نإ هلبز ةميقو هلثم ةرجأ هلف ضرألا

 لبزلاو اهلثمب رصتقي نأ دب الف ةمرح هلمعلف ١٩٤( ةرقبلا) ؛غصاصت تامرحلاو

 .“"»هسفن بيطب الإ لحي الف هلام

 .ةاقاسملا ةيام يف كلذ يف مالكلا طسب ةدايز قأيسو

 -:لمعلا يف لماعلا ريصقت رثأ :ثلاثلا بلطملا

 :ليق ؛انباحصأ دنعف ،هيلع بجاولاب تأي مل و لمعلا يف لماعلا رصق اذإ

 :لوألا هجوو {"" نامضلا هيلعو ءانعلا هل :ليقو \حةرجألا- ءانعلا هل سيل

 ) ارجأ قحتسي الف همتي م هنأ اممو هلمع مامتب الا هقحتسي ال ءانعلا نأ

 )) غملا ٥٧٤٥.

  6ىلحلا ٢٢٦/٨.

 ٤٠/ ٢٦٨. عرشلا نايب ٢٩٦٢؟ص يويسبلا رصتخم

١٨٣ | 
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 ةاقاسملا

 نامضلا هيلعو هلمعل ةرجألا قحتسيف رصقو لمع هنأ :اثلا هجوو

  

 ،رارض الو ررض ال ةدعاقلا عم قفتي اذهو ،هيلع بجاولا ءادأ يف هريصقتل

 هلف امايأ هرجأتسا دقو رطملا هاقس نإو ،هيلع ررض هبيصن نم هعنم نو .

 هنأ ححصو هيف فالخلا يربعلا خيشلا غوسو ائيش اهنم صقني الو هتصح
 تقسنف راطمأ تلزن -كش الب - هنأب كلذل نولدتسي دقو "لماعلل

 .مهبيصن ضعب ذخأ نم ملسو هيلع هللا ىلص يبلا مهمرحي ملف ربيخ ضرأ
 :لاقي نأ يغبني الف لمعلا كلذب مزلملا تعفن رطملا ةعفنم نأ ىلع ةوالع

 ىرج رطملا عيض ولو ،لماعلا ةمذب لمعلا قلعت عم رجشلا بر تعفن اهنإ

 نكمي الف ،مرغلاب منغلاو اهلامعأ نم ةيقنتلا نألح هتيقنتب لماعلا مزلأل ءاملا

 .هريغل منغلا توبثو هيلع مرغلا بوجوب مكحي نأ
 ةمسقلاف ةكرش اهانربتعا اذإ) :لاق "ع ومجلا" يفف ؛ةيعفاشلا دنع امأ

 ."ملمعي مل هنأل هل قح الف ةراجإ اهانربتعا ولو ،هل ةتباث

 ولف هتبسن ردقب طح رصق ول هنأ شيلع خيشلا ركذ ؛ةيكلاملا دنعو

 ملمإلا نكل ٨هغلث هئزج نم طح نعتننا ثرحو تارم ثالث ثرح طرش

 تقس اذإ امك ريصقتلا ىلع هبساحي الف لدب هلمعل دجو ول هنأ ركذ كلام

 .لدبلا دوجو مدعب طحلا ديقي هنأكو ،'")ةاقاسملا ضرأ ءامسلا

 ١١) ماظنلا رهوج ٧٨/٢٣.

 )" عومجلا ٤١٤/١٤.

 ) ليلجلا حنم ٤١٥/٧.

 )٤) ىقتنملا ١٢٥٥.

١٨٤ 
  



 تنفي مل نإ هيلع ربجأ لمعلا ضعب كرت ول ؛ةيمامإلا ةعيشلا دنعو

 نكمي ل نإو -مهريغو انباحصأ نم موزللاب نيلئاقلا ىضتقم وهو- تقولا
 فالخلاو ،طرشلا فلخت رايخب اضيأ خسفلا هلف تاف نإو خسفلا زاج ربجلا

 نوكي نأ نعمب ؟هتصح ىلإ ةبسنلاب لمعلا ةرجأب هبلاطيو خسفي الأ هل له
 .)ةعيشلل نالوق لب ؛ناهجو {ةرحجألاب ةبلاطملا نيبو خسفلا نيب اريخ

 ءانثألا يف وأ ءادتبا دقعلا ءارجإ دعب لمعلا لماعلا كرت اذإو

 مل نإو يعرشلا مكاحلا ىلإ عوجرلا وأ خسفلا نيب ريخم كلاملا نأ رهاظلاف

 رمنلا تقو لل ةلجؤم ةرجأب وأ ،هنع لمعي نم هلام نم رجأتسا نكم
 عوجرلا رذعت نإو ،هنع لمعي نم رجأتسيو هيلع ضرقتسي وأ ،هنم اهيدؤيف

 دعي ال لب نينمؤملا لودع ةروكذملا رومألاب موقيف رسعت وأ مكاحلا لإ

 (٢)

  

 هسفن هرابجإ زاوج

 .٧٢ص ةاقاسملا باتك )

 (٢) عحرلملا سفن ص٥٠٤-۔٠٩.

! ٥ ١ 
  



 يياثلا ثحبلل

 ةدسافلاو ةحيحصلا ةاقاسملا ماكحأ

 مل وافمناكرأو اهطورش عيمج ىلع تلمتشا- ةاقاسملا تحص اذإ

 لمعلا بوجو نم ،ةيعرشلا اهراثآ اهيلع تبترت -اهدسفي ام ىلع لمتشت

 .جئاتنلا نم كلذ ريغ ىلإ ،هل ةصحلا توبث نمو ،لماعلا ىلع
 ىلع تلمتشا وأ كاهطورش نم طرش لتخا ناك- تدس اذإ امأ

 بترتت الف -كلذ ريغ وأ دقعلا ىضتقم تفلاخ وأ طورشلا يف ةلاهج

 .راثآلا كلت اهيلع

 ىفغتلا لمعلا يف عورشلا لبق اهداسفب ملعو ةاقاسملا تدسف اذإف .

 دمب وأ ءاهتنالا دعب ملع اذإ امأو رخآلا ىلع امهدحأل ءيش الو دقعلا

 بهذم وهو ،كلاملل ةرمثلا عيمج نوكتو ،هلثم ةرجأ لماعللف عورشلا
 يكركلا نيبو ،ةيمامإلاو ‘ُ)ةلبانحلاو "ةيعفاشلاو "”فانحألاو ")ةيضابإلا

 كلم نع ةرمثلا لقن يضتقي ام ىلع لصحي مل هنأب) :الئاق كلذ ببس

 ىلإ عوجرلا بحيف ،تتاف دقو ،اهلباقم يف ناك امنإ لماعلا لمعو ،اهكلام

 .ک‘مهلمعل لثملا ةرجأ يهو ،اهتميق

  

.١٨٢/٢ 
  0١يراوحلا يبأ عماج }\ه٣ص (طوطخ) عيبرلا مامإلا راثآ

 ) طوسبملا ١٠٤/٢٣ عئادبلا ١٨٨/٦.

  6ةضورلا ١٥١/٥.

 ٤) غملا ٥/ ٥٠٦٢٣.

 (٥) دصاقملا عماح ٧/ ٣٧٨.

 ل ] ١٨٦



 ةاقاسملا | ٍ

 لذب هنأل كىكركلا دنع ةرجألا قحتسي الف داسفلاب املاع ناك اذإ امأ

 الف كلاملل ةرمثلا عيمح تطرش اذإو ،عقي ال هنأ ملعي ام لباقم يف هلمع

 ضصمبو ")يوونلا مهنم ةيعفاشلا ضعب و ) )ةيمامإلا ضعي دنع لماعلل ءيش

 .عربتملا ةلزنمب وهو "ةمادق نبا بهذ هيلإو ةلبانحلا

  

 بج و ذإ حاكنلا ىلع سايقلاب هل ةرجألا بوجوب نولئاقلا لدتساو

 -:نيهجوب حاكنلا قرافيو عربتم هنأب بيجأو ،هيف رهملا

 .دساف اذهو حيحص حاكنلا دقع .أ

 .لذبلاب حابتست ال عاضبألا نأ .ب

 نإف ءاممب وأ ةباصإلاب وأ دقعلاب ابجاو نوكي نأ ولخي ال رهملا نألو

 -:نيهجول هيلع اذه سايق حصي مل دقعلاب بحو

 .دساف اذهو حيحص حاكنلا نأ .أ

 الو لمعلا لبق بجول بجوأ ولو ،©بجوي ال انه دقعلا نأ .ب

 .ةلاحلا كلت يف هبوجو مدع يف فالخ

 -:نيهجول هيلع سايقلا حصي مل ةباصالاب بجو نإو

 .لمعلا فالخب "لذبلاو ةحابإلاب حابتست ال ةباصإلا نأ .أ

.. )١( 
 ) .عجرملا رس

 (٢) ةضورلا ١/٥ ١٥.

 " ينغملا ٥٦٤/٥.

٨٧ ١ | 
  



 م(  
 .هفالخب اذهو ‘تبجوأل دقعلا نم تلخ ول ةباصإلا نأ .ب

 .'')هلك هوجولا هذهل عنتما امهب بحو نإو

 ©-ةلسافملا يف-‘")ةمكاحملا مويب لثملا ةرجأ يراوحلا وبأ ةمالعلا ددحو

 مامت موي هترجأ قحتسا لماعلا نأل ،لاكشإ هيفو ‘كلذ هجو فرعأ الو

 لمهل قلعت ال ناصقنلاو ةدايزلاف ةمكاحملا موي صقن وأ رجألا داز نإف {هلمع

 .هب

 يفارقلا لاق "لاوقأ ةدع ىلإ كلذ يف اوفلتخا دقف ةيكلاملا دنع امأ

 عورشلا لبق تكردأ اذإ ةدسافلا ةاقاسملا "رهاوجلا" يفف) :اهل انيبم

 ةاقاسم لثملا ةرجأ :لاوقأ ةعبرأ بجاولا يفف غارفلا دعب رأ ڵتخسف

 وأ ،يقاسملل طرشلل ناك نإ طرتشملا نم رثكأ "نكن مل ام ًاقلطم لهلا

 نإ لثملا ةرجأ :مساقلا نبال ليصفتلا ‘)يقاسملل طرشلا ناك نإ لقألا

 طارتشاك ،اهحالص ودب لبق رامثلا عيب وأ ةدسافلا ةراجإلا ىلإ اجرخ

 ةدساف ةرجأب رجأتسم كلاملاف ،امهريغ وأ ضرع وأ نيع نم ةدايز امهدحأ

 اهمكح نع اجرخي مل اذإ لثملا ةاقاسمف الإو ،هداز امب ةرمثلل رتشم لماعلاو

 )) غلا ٥٦٣/٥-٥٦٤.

 ١٨٢/٢. يراوحلا يبأ عماج 6

 .ءاتلاب (نكت) اهلعلو لصألا يف اذك "
 ٨٢٤/٢. رهاوجلا دقع يف ركذ يذلا وهو (ىقاسملل) باوصلاو لصألا يف اذك ""

[ ١٨٨ 
   ال



 ةاقاسملا |

 . نم طارتشاو ،ثلثلا ىلع رخآو فصنلا ىلع طئاحلا ررغ ىلع اهادقع لب

 .ادبؤم ىقبي ال امم مزلي ال ام لمعلا
 عبرأ لثملا ةاقاسم مساقلا نبال هيف دجو يذلا :ديلولا وبأ خيشلا لاق

 طرتشا وأ معطأ -رمث طئاحلا يفو- هاقاس اذإ :"ةنودملا" يف ناتنثا ؛لئاسم

 وأ ادقع يف عيبلا عم اهعامتجا :"ةبيتعلا" يف ناتنثاو هعم لمعلا يقاسللا

 .ثلثلا ىلع ةنسو فصنلا ىلع ةنس هاقاس

  

 هيف بجاولاو خسفيف ،لمعلا ءانثأ يف اهيلع رثعي نأ :ةثلاثلا لاحلا

 هلنم ةرجأ هلو -مساقلا نبا ليصفت نم مدقت ام ىلع ىهتنا اذإ- لثملا ةرجأ

 لب للا ةاقاسم هيف بجاولا ام خسفي الو ،روثعلا نيح ىلإ لمع اميف

 نب روثعلا دعب اهضعب يقبو ًاماوعأ تناك ولو هلثم ةاقاسم هلو يضعب

 ."ةدسافلا ةاقاسملل لاوحأ ةثالث هذهف ،لثملا ةاقاسم اهيف هتاقاسم ىلع

 ال هنأ هليلدو اهلثم ةاقاسم ىلإ درت امنإف يرهاظلا مزح نبا دنع امأ

 امو ضرألا ةحابإ حصي الو ،ضرألا نم ىمسم عاشم ءزجب الإ ءاركلا لحي

 الو » :ىلاعت هلوقل «ضرألا بحاص سفن بيط ريغب لماعلل تجرخأ

 .هلمعو لماعلا رذب ةحابإ زوجي الو 6ه :رر ا لطابلاب مكنيب مكلاومأ اولكأت

 ىلاعت هلوقل ،اهنم هللا جرخأ امم كامهنم دحاو لك قح لثم ىلإ نادريف

 ) ةريخذلا ١١٣/٦-١١٤.

١٨٩ | 
  



 | ةاقاسملا ١ ۔اةا_ ىلا "

 قح لثمب صتقي هقح نمو ةمرح ضرألاف ... :رير صاصق تامرحلاول

 نأ هقح نمو هلف هترشبو هلام نم ةمرحم ةمرح هلمعو عرازلا رذبو ،اهلثم

 ."ةلماعملا يف ىلاعت هللا حابأ امم كلذ قح لثمب صتقي

 ضرألا ءارك عنم وهو روهمجلا هب ملسي ال رمأ ىلع هانب دقو

 ضحرفلا حصي ال هيلع ب يذلا هلصأ ةحصب ملس ول لب ةضفلاو بهذلاب
 هل انددرو انعرز انذخافر) :هيفو هيلع دري قباسلا دواد يبأ ثيدح نأل

 اهلهأ ىلع ضرألا درف امتيبرأ)) :رخآلا ثيدحلا يف اذكو ،‘"((ةقفنلا
 ىقبيو ،هنايب قبس امك فيعض امهنم يناثلا نكل 0"(كتقفن ذخو

 دق مكحلاو ،ةاقاسملا نود ةعرازملا يف وهف حص نإ ثيدحلا نأ لاكشإلا

 حصي الف راجشألا نود حصي ءاضيبلا ضرألا ىلع رجألا ذخأ نأل فلتخي

 كرومأ هيلع نبت دقع ةراجإلاف ةروصلا فالتخاب :لاقي دقو ،اهريجأت عنمل

 يف روص كلذ لاثمألو ،قوقحلا عيضت ال تح ضوع انه لثللا ةرجأ امنيب

 .ءارغلا ةعيرشلا

 ةلأسملا يف ثيدحلاب لالدتسالا مهنكمي ال (‘)ةيعفاشلاو فانحألاو

 لذب يف ركذو كرذبلا عبتي هنوربتعي لب عرزلا يف هاضتقمب نولوقي ال مهنأل

  

 ٢٢٨/٨. ىلحملا )
 ت ذ { )٢(

 .هجيرخم قبس
 ت ذ { ()

 .هجيرخم قبس

 ١٧٨/٤. يراسلا داشرإ ؤ

  



 ةاقاسملا )
 ."ضرألا باحصل رذبلا نأ ةلي يتلل تبث هنأب نولوقي دق ممئأب دوهجملا

 دنع مومعلا ليلد هكرتو لصفتسي ملي ينلا نأل فيعض ليوأتلا اذهو

 .نييلوصألا نم ريثك

 بسجب امهبيصن اهيف كلاملاو لماعلا مستقي ةحيحصلا ةاقاسملاو

 :ليقو روهظلاب :ليقف ،لماعلا قاقحتسا تقو يف فالخلا امنإو قافتالا

 .هللا ءاش نإ يتأيس امك ،ةمسقلاب

  

  

 -:اهنم كلذب ةقلعتم ىرخأ اماكحأ فانحألا ركذو

 ل نإو بجتو لمعلا دعب الإ نوكت ال ةدسافلا ةاقاسملا يف لثملا ةرجأ -أ

 .ةحيحصلا ةلماعملا فالخب ائيش رجشلا جرخي

 قفو هنم طحلا وأ "امهدحأ بيصن" طرشلا ىلع ةدايزلا زوجي -ب

 "هبيصن ليدبت زاج دقعلا ءاشنإ لمتحا عضوم لك" يهو ةررقملا ةدعاقلا

 .ةدسافلا نود ةحيحصلا ةلماعملا يف اذهو ،‘"لف الإو

 ربجلا نأل «لممعلا ىلع اهيف لماعلا ربج نكمي ال ةدسافلا ةاقاسملا -ج

 بترتي الف مدعلا مكح يف وه لب هل ةميق ال دسافلا دقعلاو ،دقعلا مكحب

 .هب مزليو لمعلا ىلع اهيف ربجي ةحيحصلا ةاقاسملا امنيب ،رثأ هيلع

 ٦١٧/١٥. دوهجلا لذب 6

 ١٨٨/٦. عئانصلا عئادب 0

١٩١ 1 
  



 ةقالا ز
 ىلع مقت مل اممأل امهنم دحاو يأ امب مزلي نأ نكمي ال ةدسافلا ةاقاسملا -د

 امهدحأ كلمي الف روهمجلا دنع ةمزال ةحيحصلا امنيب ."حيحص ساسأ

 .رذعل الإ هبحاص ىضر ريغ نم اهيف يضملا نم عانتمالا وأ اهخسف

 :لاقف ةدسافلا ةاقاسملا ماكحأ ركذ ضرعم يف يناساكلا ركذ -ه

 دنعو هنع زواجتي ال ىمسللاب اردقم بجي اهيف لثملا ةرجأ نأ اهنمو)
 امهنم دحاو لك ةصح تناك اذإ اميف فالتخالا اذهو ،امات بجي :دمحم

 الب ًامامت لثملا ةرجأ بجي دقعلا يف ةامسم نكت مل نإف دقعلا يف ةامسم

 .0"(فالخ

    

 وهف لماعلل ةنيعم ةرجأ ديدحت ىمسلملاب نونعي اوناك نإف لاكشإ هيفو

 يف ةرجألا نأل اةراج;إ ةلماعملا نوكت امنإو عيش يف ةاقاسملا نم سيل

 الف ةرمثلا نم ةصحلا هب نونعي اوناك نإو ىمسملاب ةددحم نوكت ال ةاقاسملا

 يهو ريغ ال ةرجألا وه ضوعلاو ،ةاقاسملا تدسف اذإ امي لماعلل قلعت

 تسيل رامثلا نأ ىلع ةوالع ،ةميقلا امب نونعي اوناك نإ الإ رمث تسيل

 .طقف ةيئزحلاب ةمولعم يه امنإو ةامسم

 .ةحفصلاو عجرملا سفن "

 .ةحفصلاو عجرملا سفن ؤ"

  
١٩٢ 

  
   



 ثلاثلا ثحبلا

 اهيف ةربتعملا تارايخلاو طورشلا

 هيلعو روهمجلا اهيف عسوتف دوقعلا طورش يف ءاملعلا فلتخا
 ةلدأ تلد دقو ،اهيف طارتشالا اوعنمف اهيف "فانحألا قيضو ،‘'أةيضابإلا

 نسم ةلي هللا لوسر ىرتشار) :لاق سابع نبا نعف ،نوزوجلا هلاق امل ةريثك
 "...ةنيدملا ىلإ ةكم نم هرهظ رباج طرتشاو ،أريعب هللادبع نب رباج

 نأ الإ عئابلل اقرمثف تربأ دق الخن عاب نمر) :لي هلوق كلذكو

 نوفلاخللا هب لدتسا امو ،ةريثكلا ةلدألا نم اهريغو ‘ث×(ع اتبملا اهطرتشي

 لب ،ظافحلا نم ةعامج هفعض طرشو عيب نع ىمن ثيدحف ،شقاني نأ نكمي

 ةمالعلا ركذو ،‘ثيدحلا نيواود نم ءيش يف دجوي ال هنأ ةيميت نبا ركذ

 دقو ،‘»ثيدحلا يف ةفينح يبأ فعض هتلعو :لاق ناطقلا نبا لوق يعليزلا

 يرثوكلا ةمالعلا مهنمو ةفينح يبأ فعضب نيلئاقلا نيثدحملا فانحألا بقعت

 لمتحيف ليوأتلل لباق هناب :انلقل ثيدحلا حص ول نكل ،ءاش نم هيلإ رظنيلف
 طرش ىلع لمحيف هللا هظفح دلاولا يديس لاق امك قلطم هنأل دييقتلا

  

 ٣ / ١٨٧. دنسملا حرش ؤ

 (٢) يرابلا ضيف ٣/ ٤٠٠.

 ) مقرب ٧٢٢ص حيحصلا عماجلا ٥٧٠.

 ٤) ص حيحصلا عماجلا ٢٢٨ مقرب ٥٧٢.

 ةيميت نبا ىواتف ؤ ٢٩/ ١٣٢.

 ١٨/٤. ةيارلا بصن 6"

١٩٣ 
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 ةاقاسملا ]

 ةةلاهجلل نمضتملا وأ دسافلا طرشلا ىلع وأ دقعلا ىضتقم فلاخ

 .هلحم ي هيلإ عجري كلذ ليصفتو

 -:ماسقأ ةعبرأ ىلإ دوقعلا طورش ءاملعلا ضعب مسق دقو

 .هميلست طرشك دقعلا قالطإ هيضتقي :اهدحأ

  

 . اقافتا نازئاحج امهو نهرلاك ةحلصم هيف طرش :نياثلا

 ثيدحل روهمجلا دنع زئاج وهو دبعلا ق قتعلا طارتشا :ثلاثلا

 .ةريرب ةصقو ةشئاع

 © يرتشملل هيف ةحلصم الو دقعلا ىضتقم ىلع ديزي ام :عبارلا

 .“)زطاب وهف هتعفنم ءانثتساك

 موق اهيف عسوتف ةاقاسملا يف ةربتعملا طورشلا يف كلذك اوفلتخاو

 طرشلا نأ يكركلا ركذ ثيح .ةيمامإلا ةعيشلا مهنمو ")ةيضابإلا مهنم

 ،نورخآ اهيف قيضو مزال وهف دقعلا ضقاني الو ةلاهج نمضتي ال يذلا

 عضوم ىلع اهزاوج يف رصتقيف لصألا تفلاخ ةروص امنأ قييضتلا ببسو
 ينلا دهع يق ،ةربتعملا طورشلا قفاوي طرش الإ اهيف طرتشي الف «صنلا
 ،طرشلا نم مظعأ يهو ةلاهج تنمضت امنأ نيعسوملا رظن ةهجوو .ةلي

 )" يرابلا حتف ٥/ ١٨٨.

 ١٨٥/٢٣. يراوحلا نبا لضفلا عماج ٢٧٥/٤٠\ ٢٨٧\ عرشلا نايب ٢٩/٢١ فنصلا ذ

 ٣٩٥/٧. دصاقملا عماج ؤ

١٩٤ ٩ 7 
  

  



 ةاقاسملا

 رذبلاب وه ءاج نإ رمع لعجو ءاش ێم مهجرخي نأ طرتشا ل ينلا نألو

 .هيلع بجول امهدحأ ىلع طرش ول يأ طرشلاب بجي هنإف )رطشلا هلف

 دقعلا لطبيف لمعلا يف رخآلا ىلع بجي ام امهدحأ ىلع طرش ولو

 ةاقاسملا تدسف لماعلا ىلع دادحلا طرش ول :اولاق ثيح فانحألا دنع

 هنأل {ةلبانحلا نم باطخلا يبأ يأر وهو ةيعفاشلل لوق وهو ،‘"»كلذب

    

 هنإف كلذ ةحص نع لدي ام دمحأ نع يور نكل دقعلا ىضتقم فلاخي

 انباحصأ بهذمو )زاج لماعلا ىلع هطرش نإف ،امهيلع دادحلا نأ ركذ

 .")كلذ زاوج يضتقي

 اعم نارسخي وأ اعيمج هب ناحبري اناك اذإ طرشلا ربتعي :لاقي دقو

 اذإ امك كالف رخآلا حبريو امهدحأ رسخي نأ امأ ررغ ىلع هنمضت مدعل

 ال هنأل كلذ ريغ وأ نيعم غلبم عفد وأ ناطيح لمع امهدحأ ىلع اطرتشا

 ؟ال وأ كلذ نع هضوعي ام ىلع لصحيس له ملعي

 م ©ذ\ { ()
 .هجيرخ قبس

 (٢) رمغألا عمجب ٥/٢ ٥٠.

 عومجملا ا ٤١٥/١٤.

 ٤) غملا ٥٦٦/٥.

 .٢٧٥/٤-٢٧٦. ع رشلا نايب 2

٥ ١ | 
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 ةاقاسملا | ه 12

 وأ ثلثلاب ىرخأ هيقاسي نأ ىلع فصنلاب ةقيدح ىلع هاقاس ولو

 هنأل ")ةلبانحلاو “أةيعفاشلا دنع دسافف هتقيدح ىلع لماعلا هيقاسي نأ ىلع

 ءافو اهدقع نإ رظني) :يوونلا لاق ؟ةيناثلا ةاقاسملا حصت لهو {ادقع طرش

 مامإلا هاور اع نولدتسي مهلعلو "حصيف الإو حصي مل لوألا طرشلاب

 لق ينلا ىمن)) :لاق سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع يبأ نع عيبرلا
 نأ ىلع مولعم نمثب لجرل مالغلا لجرلا عيبي نأ وهو ((عبب يف نيطرش نع

 .‘"(هيلع ناقفتي نمثب وأ مولعم نمثب امالغ رخآلا هل عبي
 يذلا لمحملا نيعت مدعل عوضوملا يف اصن سيل ثيدحلا نكل :تلق

 لاق "ةيمامإلا ضعب كلذ يف فلاخو 5‘ثهيف فالخلا دوجول هيلع هولمح

 ىلع كتيقاس ك لوقي نأك ،ةاقاسم دقع يف ةاقاسم طارتشا زوجي) :مهدحأ

 لوقلاو ،أثلثلاب رخآلا اذه ىلع كيقاسأ نأ ىلع فصنلاب ناتسبلا اذه

 اذه نم هنوك عنمل فيعض هنع يهنملا عيب يف نيعيبلاك هنأل ةحصلا مدعب

 ريدقت ىلع عيبلا وأ !اذكب الجؤمو اذكب الاح عيبلا هنع يهنملا نإف ،ليبقلا

 يراد كتعب لوقي نأ ريظن ماقملاو ،اذكب رخآ ريدقت ىلعو ،اذكب اذك

  

 ) ةضورلا ١٥٣/٥.

 (٦) عدبملا ٥/٥ه.

 ) ةضورلا ٥ / ١٥٣.

 ٠٦٩. مقرب ٢٢٧ ص حيحصلا عماجلا )٤ر

 ١٨٧/٣. دنسملا حرش يف فالخلا رظنا 6

١٩٦ | 



 ةاقاسملا |

 هنأل \هنم عنام الو اذكب ناتسب كحعيبأ نأ ىلع اذكب

  

 .)دقعلا نمض يف عورشم طرش

 يفو ‘همدع لمتحيو كلذل هعم دقعلا نالطب لمتحيف طرشلا دسف ول

 لوق وهو دقعلا نالطبب "ةيفنحلاو "ةيضابإلا ضعب مكح روصلا ضعب
 هنالطب مدعب ةلبانحلاو ةيعفاشلل لوقو ،ةلبانحلل لوقو ةيعفاشلل

 يرادلا ميمت دقع ضقن ةلي يبلا نأ ىلإ عجري بسحأ اميف فالخلا ببسو

 اراد عاب يرادلا ميمت ناكور) :لاق سابع نبا نأ ثيدحلا يف ءاج ثيح

 يف ناك طرشلا نأل ((طرشلاو عيبلا ةلي يبنلا لطبأف اهانكس طرتشاو

 .'_»منكسلا ىدم لهجل كلذ لطبأ امنإ نوكي نأ لمتحيو "عيبلا ةدقع

 عم ةريرب ترتشا امدنع نينمؤملا مأ ةشئاع دقع لطبي للع يبلاو

 نأ نيعم مهف ىلإ عجري اذه لعلو \هدحو طرشلا لطبأ امنإو طرشلا نالطب

 .دقعلا عم هداسف وأ طرشلا داسف له داسفلا ىلع لدي يهنلا

 .٢٠٥ص ةاقاسملا باتك ؤ

 ٢٩/٢١. فنصملا )

 ٥/٢ ٥٠. رمغألا عمجب ا"

 ٤١٥/١٤. عومجلا ٤)

 ٥٦٦/٥. فمللا 6

 )٥٧٠(. مقرب ٨٢٢ص حيحصلا عماخلا()

١٩٧ | 
  



 ةاقاسملا

 - اهيف ةزئاجلا تارايخلا

    

 هتوبث ىلإ "ةيمامإلا بهذف طرشلا رايخ توبث يف ءاملعلا فلتخا

 ةمادق نبا نيبو ،اهيف هتوبث مدعب :اولاقف ةلبانحلا كلذ يف مهفلاخو ،اهيف

 نإ امئأل طرشلا رايخ ةاقاسملا يف تبثي الو) :لاق ثيح مهرظن ةهجو

 اذيف ةمزال تناك نإو ،هيف رايخلا نع هسفنب نغتسم زئاخلاف ةزئاج تناك

 ."اهيف لمعلا وهو هيلع دوقعملا در نكمي مل خسف

 نيهجو ىلع ةيعفاشلا هيف فلتخا دقف سلجملا رايخ امأو

 امل ازئاج ادقع ةاقاسملا تناك نإ تبثت ال امنأ ةمادق نبا نيبو ،‘ةراجإلاك

 ال دقعافممأل تبثي ال : :هدح نيهجو ىلعف ةمزال تناك نإو 5مدقت

 رايخ اهيف تبثي الف طرشلا رايخ اهيف تبثي الو ضوعلا ضبق اهيف طرتشي
 هبشأف لاملا هب دصقي مزال دقع هنأل تبثي :يناثلاو حاكنلاك سلجملا
 . )٤) (عيبل ا

 .٣٢-۔٢٢ص ةاقاسملا باتك ؤ)
 ٥/ ٥٧٢. ينغملا (٦)

 عومجلا" ٤/ ٤١٤.

 ) ينغملا ٥/ ٥٧٢.

  
١٩٨ 

  

  



 ةاقاسملا ]

 آاظطئاح ذخأ نإ هنأ ةيكلاملا نم باطحلا ركذ دقف ةيؤرلا رايخ امأ

 رهاشظلا عيبلاك ةيؤرلاب لماعلا رايخ طرشب ةقباس ةيؤر الو فصو نودب
 ا 7;)١)

  

 )) ليلجلا حنم ٤٠١/٧.

١٩ | 
  



 ہےہ
 ةاقاسملا

...... 

 عبارلا ثحبملا
    

 -:بلاطم ةنالث هيفو

 -:ةرمثلا ىلع لوصحلا لمأ عاطقنا عم ةاقاسملا مكح :لوألا بلطملا

 ةةحئاجب اهلك رامثلا تفلت وأ الصأ راجشألا رمثت مل اذإ هنأ :يلوتملا لقن)

 ضارقلا لماع نأ امك هب ررضت نإو ،لمعلا مامتإ لماعلا ىلعف ؤبصغ وأ

 امم حصأ اذهو ،بعتلا الإ لني مل و نارسخ رهظ نإو ضيضنتلا فلكي

 نأ الإ .دقعلا خسنفني ةحئاجلاب اهلك رامثلا تفلت اذإ هنأ يوغبلا هركذ

 رايخلا لماعللف اهضعب كله نإو :لاق رامثلا لماكتو لمعلا مامت دعب ديري

 ذخأيو لمعلا متيو زيجي نأ نيبو هل ءيش الو دقعلا خسفي نأ نيب
 (هبيصن (١) . . ١

 طئاحلا ضعب حيجأ اذإو) :ربلادبع نبا ظفاحلا لاق ؛ةيكلاملا دنعو

 نم ذ ج امو ،ةرمث هنم ىجري ال ناك اذإ هنم حيجأ ام ضعب هنع طقس

 هريغ ذج اذإو ،ذجي تح ذجي مل ام يقسي نأ هيلعو ،اهيقس همزلي مل لخنلا

 هثلث حيجأ نإو ةاقاسملا هيف تخسفنا هلك طئاحلا حيجأ نإو ،هلبق

 -:ناتياور هيف كلام نعف ،ادعاصف

 .اهيلع ةماقإلاو ةاقاسملا خسف نيب رايخلاب لماعلا نأ :امهادحإ

 ةضورلا ؤ) ٥/ ١٦٣.

  
٢ .. 

  
  
 



 ةصطق ىلع تتأ ةحئاجلا نوكت نأ الإ ،امهل ةمزال ةاقاسملا نأ :ىرخألاو

 .اهاوس ام نود اهدحو اهيف ةاقاسملا خسفنتف ،اهنيعب رجشلاو لخنلا نم

 ةمزال ةحيحص ةاقاسملاف طئاحلا ثلث نم لقأ ةحئاحلا تفلتأ نإو

 يف هلام نم قفني نأ لماعلا ديري نأ الإ ةاقاسملا تخسفنا رئبلا ترامما ولو

 اع ةرمثلا نم طئاحلا بحاص نمتريو هتاقاسم ىلع نوكيو رئبلا حالص

 .)هل كلذف قفنأ

 ."هدعلا امهاوقأ نالوق هيف ةيمامإلا دنعو

 اهعيمج فلت نإ خسفلا هل نأب) :ىلاعت هللا هظفح دلاولا يديس لاق

 ةاقاسملا تناك اذإ اذه ‘توفي اهنم هدصقم نأل ،دقعلا موزلب انلق ول تح

 .(الف كلذ نم رثكأ تناك اذإ امأو ،ماعل

 .توفي ال ماع نم رثكأ تناك اذإ دصقملا نأل كلذ لاق هلعلو

 -:يلي ام هل لديو

 لملعلل عفن ال انهو ،نيبناجلا عفن ةاقاسملا ةحابإ نم ةعيرشلا دصقم نأ ١.

 .لمعلا مامت ىلع ربجأ نإ ررضتي لب

 ررض ربخلا يف ذإ ،"رارض الو ررض ال" ةيعرشلا ةدعاقلاب كلذ دضتعي ٢.

 .ةلاحم ال لماعلا ىلع

  

 ١٠٩/٢. ناكلا )

 .٧٤رص ةاقاسملا باتك &

  



 ةدليز هيف ام لماعلا مزلي يذلا لمعلا نأب :اولاق ءاملعلا نأ ىلع ةوالع ٣.

 ةعفنم هيفف ،امتدايز نع الضف اهجورخ يف هل عمطم ال اذهو «ةرمثلل

 .رمثلل ال لصألل لمعلا اذهف ،لامعألا نم هريغو يقسلاب طقف لصألل
 انهو ،راجشألا اهيف رمثت ال ةدمل تناك اذإ ةاقاسملا يف ءاملعلا ددش ٤.

 .هلمع مامتب لماعلا مزلي اذاملف رمثت ال امنأب ملع

  

 هنكمي مل نإ رجأتسملا نأل {ةراجإلا ىلع سايقلاب كلذ دضعي دقو ٥.

 .هب سنأتسي نكل يوقلاب سايقلا سيلو ،خسفلا هلف هتعفنم ءافيتسا

 ذإ لصألا بحصتسيف كلذ لبق لمعلا همزل لماعلا نأب :ليق نإف

 لمعي هنأب :كلذ نع باجح ،ةيعرش ةجح لصألا باحصتسا

 امو انه لاحلا وه امك هب لمعي الف الإو ضراعملا مدع دنع باحصتسالاب

 ىلع ةرضم ال هنأل ؛ملسم ريغ ةبراضملا ىلع سايقلا نم يلوتملا هب لدتسا
 .هباسح ىلع ضرألا برل ةحلصم هيف سيلو ضيضنتلا يت لماعلا

 نإ دوخنو رجشلا ضرمب لوصحلا لمأ عطقنا نإ ام لمشي اذهو

 هنأل خسفلا هلف هب ملعي مل و هلبق تبيصأ نإو دقعلا دعب ضرملاب تبيصأ

 .هيلع هموزلب لاقي دقف هرقأو هب ملع نإو ،نبغ

 ةربعلا نأل هيلع لمعلا بوجوب :لاقي دقف لقألا بيصأ اذإ امأو

 وبيح راجشأ ضعب بيصأ -كش الب- هنأل ليلقلا لإ تفتلي الو رٹكألاب

 نأب :لاقي دقو ،كلذل دقعلا نيفرطلا دحأ غلي مل و ةليوطلا ةدملا كلت يف

  
٢.٠٢ 

  



 ةاقاسملا |
  

 ذلنلق نإ ىرخألا راجشألا امأو طقف هيف ةعفنملا نأل ،يقب اميف لمعلا هيلع

 ،ةيعرشلا ةدعاقلا فلاخي اذهو 3منغلا هل سيلو مرغلا هيلعف هيلع لمعلا موزلب

 .ةلادعلا أدبم فلاخيو

 هدصقم نأل ليلقلا ءاقبب ةربع الو خسفلا هلف رثكألا بيصأ نإ امأو

 .كلذب تاف

 -:ةاقاسملا دقعب لوغشملا طئاحلا عيب مكح :يياثلا بلطملا

 ال مهف ")ةاقاسملا دقعب لوغشملا طئاحلا عيب زاوج انباحصأ بهذم رهاظ

 يرتشملا ىلع ررض ال هنأل كلذب اولاق مهلعلو ،عيبلا دقع نم ًاعنام هنوربتعي

 ىلع رمثلا نم بيصن هل يرتشلملاف ةربأم ليخنلا نكت مل نإف هب بلاغلا يف
 ةربام تناك نإو ،رمألا لوأ نم كلذب يضر هنأل {ةاقاسملا ةمسق بسح

 .اهيف هل قح الف اهطرتشي مل نإف ،يرتشملا اهطرتشي نأ الإ عئابلل امترمثف
 هدنع قرفي الف ،هقح نم تسيل رامثلا نأل ،اضيأ هيلع ررض ال كلذ ىلعف

 روصتي دق نكل ،هدحو عئابلل وأ يقاسملاو عئابلل نيمسق مسقت نأ نيي
 -:نيرمأب لماعلا وأ يرتشملل ررضلا

 ،يقاسلملاو عئابلا نيب فراعتلا ساسأ ىلع مت ةاقاسملا دقع نوكي نأ ١-

 ىضري ال يرتشملاو امهنيب ةلصلا لجأل ًاطيسب زح عئابلل لعج نوكي نأك

 اذإ لماعلا ىلع اررض نوكيف كلذ بلقني دقو ،ريسيلا رزنلا كلذب

 ٢٦٣/٤٠. عرشلا نايب ۔١٢/٣٤ فنصملا )

| ٢٠٣ | 



 ةاقاسملا
 ذا

 ريغل ءزخلا كلذب لمعلاب ىضري الو كتاذ ببسلا لجأل هل ريسي ءزجم دقاعت

 .عئابلا

    

 وأ هلهأ دوجوك رمأل يرتشملا ىلع ررض لماعلا دوجو يف نوكي دق ٢-

 يف رارض الو ررض الو ،لماعلا ىلع ررض ًاضيأ اذه يفو ،كلذ لكاش ام

 صاخشأ دنع لمعلاب صاخشألا ضعب لبقي ال هنأ ىلع ةوالع مالسإلا

 لماعلا يضر اذإ نكل ،عوفرم ررضلاو ،اهوحنو تازازح دوجول نينيعم

 .عفتري ررضلا نإف كلذب يرتشملاو

 اذإ هماربإ نيبو دقعلا ضقن نيب يرتشملا ريخي هنأب :انباحصأ لاق اذلف

 دقع ضقن يف له رايخلا نعم مهفأ مل و- )ةاقاسملا دقع دوجوب ملعي مل

 .اررغ عيبلا يف نأل -مهمالك نم رهاظلا وهو ؛عيبلا دقع ضقن وأ 5ةاقاسملا

 اوعاب نيملسملا ضفب نوكي نأ دب ال هنأب زاوجلل لدتسي دقو

 مومع اضيأ كلذل لديو ،كلذ دجأ مل نكلو نينسلا لوطل ربيخب مهيضارأ

 ءاغلإ نم ىلوأ يهو ،همدعو دقعلا ةلاح نيب قرفت مل يلا عيبلل ةحيبملا ةلدألا

 ناتدسفم تضراعت اذإ" ةدعاقب اضيأ ديأتيو ررضلل هنمضتل كلذب دقعلا

 .ةاقاسملا ءاغلإ نم فخأ عيبلاف ء"امهفخأ باكتراب اررض امهمظعأ يعور

 .ةحفصلاو عجرملا سفن 6)

    

  

 



12 ١ 
 ] ةاقاسملا

 راقعلا عي حصي ال ذإ ةراجإلا ىلع سايقلاب عنملل لدتسي دقو

 رضي ال وهو ،هب ريغلا قح قلعت الإ ©كلذ عنمل ًاليلد فرعأ ال نكل رجؤملا

 .هدقع ءاقبل رجأتسملا

  

 نمو ةعرازملا امب خسفت يلا راذعألا يف اوركذف ؛فانحألا دنع امأ

 نيدلا وهف ضرألا بحاص ىلإ عجري يذلا لوألا امأ) :هولاق ام اهنمض
 خسنفيو نيدلا يف عابت «ضرألا هذه نمث نم الإ هل ءاضق ال يذلا حدافلا

 اذإ اهدعب وأ ةعارزلا لبق ناك نأب خسفلا نكمأ اذإ ،رذعلا اذهب دقعلا

 ررضب الإ دقعلا يف يضملا هنكميال هنأل داصحلا غلبم غلبو عرزلا كردأ

 خسفي مث شألوأ هنيدب ضرألا يضاقلا عيبيف اررضلا لمحت همزلي الف 3هقحلي

 مل عرزلا ناك نأب خسفلا نكمي مل نإو رذعلا سفنب خسفنت الو ،ةعرازمل

 كردي نأ ىلإ خسفي الو نيدلا يف عابي ال داصحلا غلبم غلبي مل و كردي

 كاردإلا تقو ىلإ راظتنالا يفو ،لماعلا قح لاطبإ عيبلا يف نأل ،عرزلا

 .)ىلوأ ناكف نيبناجلا ةياعر هيفو نيدلا بحاص قح ريخأت

 لمع ةاقاسملا خسفت مل تسلف اذإ لاق) :يفارقلا لاق ؛ةيكلاملا دنعو

 ءامرغلا لبق لماعلا قح قلعتل ،هيقاسم اذه نأ ىلع ءامرغلا هعيبيو ،ال مأ

 هكرتب لماعلا ىضري قح فقوتو هل ءامرغلا عيب هريغ عنم :سنوي نبا لاق

 ٦/ ١٨٢٣-١٨١٤. عئانصلا عئادب ؤ)

  

  

 



 6ِ ا
 ةاقاسملا

 تناك اذإ هعيب هعيب زوج امإ :نونحس لاقو لماعلل ةرمث ءانثتساو هل عيب هنأل

 )ةنس لعب اهضبقي نأ ىلع طئاوحلاو عبرلا عيب زاوجب ةنس ةاقاسملا

  

 -:لاقي دقف رظن هيف ءانثتسا هنأب سنوي نبا لوق :لوقأ

 كلذب ةحلصم هل يرتشملا نأل دقع مامتإ وه امنإو ءانثتساب سيل هنأب ١.

 .لمعلا يفكف هل نكت ل نإو كحضاوف ةرمثلا تناك نإف اضيأ

 الإدينثلا عيب نع ىمه لي يبلاو مولعم ءانثتسا وهف ءانثتسا هنأ ملس ول ٢.

 ريغ ربتعت دقو ةمولعم امنأ تربتعا اذإ اذه {ةيئزحجلاب ةمولعم يهو ملعت نأ

 .لوألا باوخلا ىقبيف ةددحم ريغ اممأل كلذ

 تناك نإ هيلع مرغلا موزلب لاقي دقف لماعلا جارخإ يرتشملا دارأ نإف

 !مرفغلا هيلعف عئابلل رامثلا تناك نإ امأو «مرغلاب منغلا نأل ؛هل رامثلا

 عئلبلل تناك نإف ةرمثلا بحاص ىلع نوكي امنإ مرغلا نأ مالكلا ةصالخو

 .حصي الو عئابلاب رارضإ هنأل لماعلا جارخإ يرتشملل حصي الف

 امتعمتجا اذإ لاق) :هيف ينارقلا لاق دقف ،امهلبق نم ةرمثلا عيب امأ

 .‘"(ءاكرشلاك زاج دجي وأ دصحي نمل وهزلا وأ بيطلا لبق عيبلا ىلع

 ) ةريخذلا ٦ /١٢٠.

 ١١٦/٦. ةريخذلا ؤ")

  

  



 حصي ال هنأب هللا همحر ديعس وبأ مامإلا ركذ دقف انباحصأ دنع امأ

 ةقلعتم بسحأ اميف ةلأسملا هذهو ")كلاملل الإ هبيصن عيبي نأ لماعلل

 ،بمثلا باط اذإ عيبلا هلف روهظلاب ليق نإف ،هبيصنل لماعلا قاقحتسا تقوب

 .الف الإو

 :لاق دقف عيبلا اهيف غ وسي يلا روصلا ضعب ةمادق نبا ركذ دقو

 رجأل هيلإ جاتحي ام لماعلا بيصن نم عيب ترهظ دق ةرمثلا تناك نإ مئ)

 جيتحا نإو ،كلذ لمعي نم رجؤتساو ،لماعلا تام نإ ؛لمعلا نم يقب ام

 مل وأ اهحالص ادب دق ةرمثلا نوكت نأ امإ ولخي ال مث ،عيب عيمجلا عيب ىلإ

 ىرتشا نإف ،ءارشلاو عيبلا نيب كلاملا ريخ اهحالص ادب دق تناك نإف دبي

 بيصن مكاحلا عابو ،هعاب اضيأ هبيصن عيب راتخا نإو ،زاج لماعلا بيصن

 يتقب امو ،هدحو لماعلا بيصن مكاحلا عاب ءارشلاو عيبلا ىبأ نإو ،لماعلا

 ناك نإو ‘هتثرول لضف امو هلمعي نم هيلع ىرتكي لمعلا نم لماعلا ىلع

 .عطقلا طرشب الإ زجي مل ينجأل عيب نإف ءاضيأ كلاملا ريخ اهحالص أدبي م
 بيصن عطقب الإ هعطق هنكمي ال هنأل هدحو لماعلا بيصن عيب زوجي الو

 ؟اهل كلاملا ءارش زوجي لهو هريغ كلم عطق ىلع هعطق ناكمإ فقيف كلاملا

 انلوقل لماعلا توم ةاقاسملا تخسفنا اذإ مكحلا اذكهو ،نيهجو ىلع

 ."لمعلا ثراولا ىبأو ،اهزاوجب

  

 ۔٤/٨٨٢ ٠ عرشلا نايب )

 )) يملا ٥٧٢٣/٥.



 ةاقاسملا |

 -:هكيرشل كيرشلا ةاقاسم مكح :ثلاثلا بلطملا
  

 هبيصن نم رثكأ هل طرشو ،هبحاص امهدحأ ىقاسف نينثا نيب رجش ناك ول

 ("ةيعفاشلاو ك'ةلبانحلا دنع حص نيثلثلا لماعلل طرشف نيفصن تناك نأك

 وهو ،-لمعلاب لماعلا دادبتسا-‘"دادبتسالا طرشب مهنم يلازغلا هديقو

 ،ثلثلاب ييصن ىلع كنتيقاس هل لاق ول امك هنأل 5ُةيكلاملا مالك رهاظ

 لقأ وأ فصنلا هل طرش نأك هبيصن لثم هل طرش اذإ يأ ةدساف يهف الإو

 هذه يق لثملا ةرجأ بوجو يف ةلبانحلاو ةيعفاشلا فلتخا دقو "عبرلا لثم

 لماعلا نأ داسفلا هجوو ،ةدسافلا ةاقاسملا ماكحأ يف هنايب قبس دقو ةلاحلا

 لقأ هل طرش نإو ،ائيش هلمع لباقم يف هل لعجي مل و ،هكلمب فصنلا قحتسي

 نود نم هكيرشل هبيصن نم ءزج عفدي نأ كلذ ىلإ فيضأ دقف فصنلا نم
(٥) 

 ابج وم .

 ‘هبيصن نم رثكأ لماعلل طرش ولو ةدساف يهف فانحألا دنع امأ

 .“}»نيتياورلا حصأ ىلع ةعرازملا يف كلذ لثم اوزاجأو

 .ه٥/٣٦ يغلا 6
 ١٥٣/٥. ةضورلا اا

 ٢٢٧/١. زيجولا ؤ"

  6ةنودملا ١٠/٤.

 (٥) ةضرورلا ٣/٥ ٥. غملا ٥٠٦٣/٥.

 ١٦٤/٨. قئارلا رحبلا ")

    
  



 ةاقاسملا

 دق ذإ ،اررغ ةلأسملا يف نأب :باجاف "كلذ نع دلاولا يديس تلأسو
    

 رجش نم اريبك اردق لماعلا ذخأيف لماعلا راجشأ نود ةاقاسملا راجشأ رمثت

 هليخن رمث نم لماعلا جرخيف اهريغ نود لماعلا راجشأ رمثت دقو 5ةاقاسملا

 اذإ امأ ،رمثلا كلذ يف هل قح ال رخآلا نأ عم ،ىرخألا ضرألا برل هيطعيل

 .صخرأ ةلأسملاف ةعاشم راجشألا تناك

 اممأل هللا همحر ديعس يبأ مامإلا دنع حصي الف اعم نالمعي اناك اذإ امأ

 رذبلاب نينثا نيب تناك ول فانحألا دنعو هدنع تبثت الو نادبأ ةكرش

 لاق دقف ةيكلاملا دنع امأ 5 "الف اتوافت ولو زاج نيفصن جرخ امو رقبلاو

 يف ئاكتلا ىلع الإ عرزلا يف ةكرشلا زوحت ال) :ةعارزلا يف ربلادبع نبا

 ةميق تناك اذإ ،ءازجألا ي يواستلا نكي مل نإو ،لمعلاو رذبلاو ضرألا
 نوكي نأ زئاجو ،رذبلا ردق ىلع اومستقاو ضرألا ءاركل ةئفاكم لمعلا

 اومستقاو ،رذبلاو ثرحلاو ضرألا يف اوصاحت اذإ ضعب نم رثكأ هضعب ءزج

 نوكت نأ زوجي الو ،رذبلا نم مهنم دحاو لك ةصح ردق ىلع عرزلا

 عرز يف ةثالث كرتشا اذإو...رخآلا دنع نم رذبلاو امهدحأ دنع ضرألا

 ىلع لمعلاو رخآلا دنع نم رقبلاو «مهدحأ دنع نم ضرألا تناكف

 دق ممنأل ؛ميقلا تافاكت اذإ ةكرشلا تزاج ًنالثأ مهنيب رذبلاو ،ثلاثلا

 :مهدحأ ىلع رذبلا ناك ولو ،اهنم جرخي امب ضرألا ءارك نم اوملس

 ۔٣٢/٧٧٢ ديفملا عماجلا ))

  



 سل
 زوجيف ؛ةلبانحلا دنع امأ "...زجي مل ثلاثلا ىلع لمعلاو ،يياثلل ضرألاو

 ىلع ىوقأ نوكي دق رثكألا هل طرش نم نأل ،ةرمثلا يف لضافتلا اطرش ولو

 داسفب لاق ةمادق نبا نكل ،‘"لقألا هل طرش يذلا نم هب ملعأو لمعلا

 يواست نإ لمعلا ناصاقتيو امهكلم ردق ىلع امهنيب رامثلا ربتعاو كلذ

 لبلقم يف ام لضف طرش هل ناك نإف ،ترظن لضف امهدحأل ناك نإو ،هيف

 ءيش الف ءيش هل طرتشي مل نإو ،لثملا ةرجأ نم هل لضف ام قحتسا هلمع

 .}وه هبقعتو ةلبانحلا ضعب هركذ يذلا هجولا ىلع الإ هل

  

 ٢!/١٠٤. ناكلا )

 ٣/ ٠٣٠. عانقلا فاشك ؤ"

 ٥٦٤/٥. غملا 6"



. 
 ةاقاسملا

 ضايبلا هللختي يذلا رجشلا ةاقاسم مكح

 هللختي يذلا ضايبلا ةعرازم عم رجشلا ةاقاسم يف ءاملعلا فلتخا

 ءاملعلا نم ريثك اهمرح ذإ ؛ةعرازملا هاجت ةددشتملا مهضعب ةرظن ىلع ءانب

 .دحاو دقع يف -ةعرازملاو ةاقاسملا يأ- نيتلماعملا نيب عمجلل ةروص هذهف

 وأ اهسفنب تدرفنا .اقلطم اهزاوج لإ ءاملعلا نم ريثك بهذف

 .ي يبلا لعف امك ةاقاسملا تعماج

  

 نإ الإ ةعرازملا عنم ىلإ ")ةيكلاملاو "ةيعفاشلا روهمج بهذ امنيب

 لهزاوج ىلإ اوبهذف كلذ ةيعفاشلا نم ةعامج فلاخو ،ةاقاسملل ًاعبت تناك

 يباظطخلاو رذنملا نباو ةميزخ نباو حيرش نبا كلذ ىلإ بهذ نممو ،اقلطم

 .""»ينالطسقلاو يكبسلاو يوونلاو

 رجشلا ةاقاسمب ةقلعتم ًاعورف اعبت الإ عنملاب لوقلا ىلع ةيعفاشلا عرفو
 ظفلب دقع نإف ،ةقفصلا داحتا نم مهدنع دب الف ضايبلا هللختي يذلا

 يفي الف ةاقاسملاو ةعرازملا ظفل امأو ىفك ضايبلاو ليخنلا ىلع كلتلماع

 تدحتا دقف ةعرازملا هب تلصتاو ةاقاسملا مدق نإف رخآلا نع امهدحأ

 ١٦٨/٥. ةضورلا 0"

 ١٠١/١. يناكلا 6
 داشرإ ٤٢٦/١، يكبسلا ىواتف \٩٧٢ص ةروثنملا لئاسملا 6١٦١٨/٥ ةضورلا ١٣٢/٣، ماكحألا ماكحإ ""

 ١٧٨/٤. يراسلا

٢١١ - 
  

  

  



  
 ةاقاسملا |

 الف عبت اممأل عنملا حصألاو ؛صخشل املوصحل حصي :ليقف الإو ،ةقفصلا

 :ىليقو {ةعبات اهنأل حيحصلا ىلع تدسف ةعرازملا مدق نإو .ينجألاك درفت

 يف طورشملا ءزخلا فلتخا نإو ،الف الإو ؛تحص ىقاس نإف ؛ةفوقوم دقعنت
 ىليصفنتلا نأل ©يواستلا طرتشي :ليقو حصألا ىلع زاج ةاقاسملاو ةعرازملا

 درج هنكل ،ربيخ يتا عقاولا داحتاب كلذل لدتسي دق :لوقأ- ةيعبتلا ليزي
 نم فصنلا ىوس ام عنم نكميال امك هيلع دامتعالا نكمي ال لاح ةعقاو

 نأل لطبي :ليقف ؛دارفألا رسع عم للختملا ضايبلا رثك ولو -كلذل رمثلا

 ةلق يأ- ةلقلل اوسنأتساو {ةجاحلل زاوخلا حصألاو ،عبات ال عوبتم رثكألا

 رمت نم ًاقسو نونامث لي يبلا جاوزأ بيصن نأب -رجشلا ىلإ ةبسنلا عرزلا
 اذه :ءاملعلا لاق) :ثيدحلا رثأ يوونلا لاق ،ريعش نم اقسو نورشعو

 نم لقأ عرزلا عضوم وه يذلا ربيخب ناك يذلا ضايبلا نأ ىلع ليلد
 م

 اعبت زوحت :ليقف ،ةرباخم يهف لمعلا نم رذبلا نوك طرش امأو رجشلا

 يكبسلا بهذو ةةعرازملا يق ثيدحلا نأل ؛عنملا حصألاو ،ةعرازملل

 ىلع لدأ ثيدحلا :تلق !"تدرفأ ولو اهزاوج ىلإ "هنالطسقلاو

 هنألو مهلاومأ نم اهولمتعي نأ مهيلع طرش هنأل ،ةعرازملا ىلع هنم ةرباخملا

 .مهيلإ رذبلا لسري ناك هنأ ركذي ل

(١( 
 ٢١١. . ملسم حيحص حرش

 ١٧٨/٤. يراسلا داشرإ ٤٢٦/١\ يكبسلا ىواتف ")

 .اهيلإ عجريلف ءاش نمف ىرخأ تاليصفت ركذو ٠/٥ 5١٧١ ةضورلا )(

| ٢١٢ | 



 ب ةاقاسملا |

 لمحت :يعفاشلا باحصأ لاق نإف) :هلوقب ةمادق نبا مهيلع در دقو

 ضرألا نع يهللا ثيداحأو ليخنلا نيب قلا ضرألا ىلع مكثيداحأ

 -:ةسمح هوجول ديعب اذه :انلق ،امهنيب اعمج ءاضيبلا

 سيل قسو فلأ نوعبرأ اهنم يتأي ةريبك ةدلب نوكت نأ دعبي هنأ :اهدحأ

 نود ضرألا ضعب ىلع مهلماع دق نوكي نأ دعبيو ءاضيب ضرأ اهيف

 ةجاحلا عم ليصفت ريع نم مومعلا ىلع ةصقلا مهلك ةاورلا لقنيف كضعب

 .هيلإ

 .هيلع ليلد ال ليوأتلا نم هنوركذي ام نأ :يباغلا

 لمح هانركذ امو نيثيدحلا نم دحاو لك دييقت لإ يضفي موق نأ :ٹلانلا

 .هدحو امهدحأل

 ءاهقفو مهيلهأو نيدشارلا ءافلخلا لمع ةقفاوم هانركذ اميف نأ :عبارلا

 نم ىلوأ وهو .اهيناعمو هتنسو لي هللا لوسر ثيدحب ملعأ مهو ةباحصلا

 .مهفلاخ نم لوق

 لك نع كلذ ىور رفعج ابأ نإف هيلع عمجب هيلإ انبهذ ام نأ :سماخلا

 .. . . ةنيدملاب تيب لهأ

 -:ًاطورش كلذل اوطرتشاف ؛ةيكلاملا امأو

 )) غملا ٥٨٦/٥_-٠٨٧.

٢١٣ |    



 ةاقاسملا | .

 .كلذب تدسفو زجي مل دحتي مل نإف طورشملا ءزجلا دحتي نأ :لوألا
  

 امك ةيعفاشلا ضعب طرش دض وهو ،لماعلا نم رذبلا نوكي نأ :اثلا

 رذبلاب رمع ءاج نإ هنإ ىلع سانلا لماع رمع نأل رظن هيفو :تلق قبس

 نأ نم عنام ال هنأ كلذ عمو ،اذك مهلف رذبلاب اوؤاج نإو رطشلا هلف

 .امهيأ نم ذخؤي

 هنود وأ ثلثلاك عرزلا وأ رجشلل ةبسنلاب ليلق ضايبلا نوكي نأ :ثلاثلا

 ةفلك طاقسإ دعب لقأف ثلثلا ةرمثلل ةبسنلاب هترجأ يأ هتميق نوكت نأب يأ

 قفني ام طاقسإ دعب ةرمثلا ةميقو ،ةئام ادرفم هؤارك ناك ول امك ،ةرملا

 رهاظو \تدسفو زجي مل رثكأ ناك نإف ،ثلث هءارك نأ ملعيف ،ناتئام اهيلع

 .")ةميقلا ال ةحاسملا ثلث ثلثلاب دارملا نأ ناوريقلا مالك

 ديدحت مكل نيأ نم :اكلام دلق نمل لاقيو) :كلذ ًابقعتم مزح نبا لاق

 ليلد الو ثلث ديدحت رابخألا نم ءيش يف طق تاي مل و ؟ثلثلاب ضايبلا

 ثلثأ ؟ثلثلاب نوديرت اذام :مهل لاقيو زوجي ال نيدلا يف اذه لثمو ،هيلع

 هذه نم اولام دحاو يأ ىلإف ؟ةميقلا ثلث وأ ؟ةلغلا ثلث وأ ؟ةحاسلملا

 لقت دق ةلغلاو ؟هريغ نود هجولا اذه متصصح نيأ نمو :مهل ليق ،هوجولا

 وأ ةلغ مظعأ ةليلق ةحاسم نوكت دقف ةحاسملا امأو ،كلذك ةميقلاو ،رثكتو

 ارشحم الو ادحاو آاطئاح نكت مل ربيخ نإف ًاضيأو كاهفاعضأ نم رثكأ

 ٧٢١/٣. ريغصلا حرشلا ،١٢٢ص ةيهقفلا ةلاسرلا رظنا )

 | ٢٩١٤
  

  



ّ 
 ةاقاسملا

 ايل 7

 داوس ال ضايب اهيف ناك دقو. . .ادحاو انصح الو ةدحاو ةيرق الو ادحاو

 رانأآلا نم ءيش ق طق ءاج امف 7 ضايبو هيف ضايب ال داوسو هيف

 ."هصخ ام صيصخت

 ةلئام ةي يبلا جاوزأ بيصن نأب ةلغلا ةلقل ةيكلاملا سنأتسي دقو

 اوناك نإ اذه ،ريعش نم ًاقسو نورشعو رمت نم ًاقسو نونامث ،قسو

 وبأ لاق امك ةميقلا ثلث نوديري اوناك اذإ امأ {ةلغلا ثلث ثلثلاب نوديري

 ثيدحلا لدي الف يناوريقلا مالك رهاظ وه امك ةحاسملا ثلث وأ تاكربلا

 يف دروو ؛هشلث ال عومجملا سح انه جراخلا نأ ىلع ةوالع ،كلذ ىلع
 ىلعف ريعش نم اقسو نورشعو أرمت قسو ةئام نهبيصن نأ ىرخأ ةياور

 .عومجلا سدس ع رزلا نم جراخلا نوكي اذه

 خيشلا صن لب ةحيحص ةزئاج ةعرازملا ذإ لاكشإ الف انرثكأ دنع امأ

 رخآ هجوب ضرألا ءارك نم امهيلإ بحأ امنأ ""شيورد خيشلاو يملاسلا

 مكحلا فلتخي الف "كلذ ىلع لئاسم عيرفت ىلإ يعاد الف ،اميب درو ربخلا نأل

 افتاذب ةاقاسملا تدرفنا وأ اهسفنب تدرفنا وأ ةاقاسملا عم تعمتجا ءاوس

 ٢١٨/٨. ىلحلا )

 ،نامع ءاهقف رثكأ ىلإ يويسبلا خيشلا هبسنو ،٣٠٤ص لئالدلا ٤٠١/٤\ يملاسلا مامإلا تاباوج "")

 .٢٩٢ص يويسبلا رصتخم

٢١٥ | 
 ال



 | ةاقاسملا

 وهو 6ال وأ اهلصف نكمأ رثك وأ عرزلا لق ةحيحص اهنم ةدحاو لكف

 .ةمألا ءاملع نم ريثك هيلعو "ةلبانحلا لوق

 هرجأ نإو) :ةمادق نبا هيف لاق دقف ةراجإلاو ةاقاسملا نيب عمجلا امأ

 دارفإ زوجي نادقع امهنأل زاج اهيف يذلا رجشلا ىلع هاقاسو ضرأ ضايب
 زوج الأ لمتحيو ،ةراجإلاو عيبلاك امهنيب عمجلا زاجف امهنم دحاو لك

 نأ الإ ،ىلوأ لوألاو لصألا يف امهنيب عمجلا زوجي ال يذلا هجولا ىلع ءانب

 الف اهحالص ودب لبق وأ ،اهدوجو لبق ةرمثلا ءارش ىلع ةليح كلذ العفي
 يفانركذ الم رخآلا دعب امهدحأ ادقع وأ ،نيدقعلا نيب اعمج ءاوس زوجي

 .'_ليحلا لاطبإ

 ©ضرألا ةراجإو رجشلا ىلع ةاقاسملا) :ريرضلا روسفوربلا لاقو

 ."”«ضرألا ةراجإو ةاقاسملا زوجي نم دنع اضيأ ةزئاج ةلماعم هذهو

 هذه يف ادج ةيميت نبا لاطأ دقف اهراجشأ عم ضرألا ةراجإ امأ

 .‘"هيلإ عجريلف ءاش نمف اهتلدأو لاوقألا ًاضرعتسم ةلأسمل

 )١) يغلا ٠٨٦/٥.

 (٦) عجرملا سفن ص٥٨٩.

 ( . ۔ ه .. .
 ) دوقملا 8 ةرثأو ررغلا ص٨٢٣ ٤.

  6٨ةيميت نبا ىواتف ٥٩/٢٩.

  
٢١٦ 

  



 ةاقاسملا ١ ٦ ...

 عرزي نأ لماعلل سيلف ضايبلا ركذي مل و لخنلا ىلع ىقاس اذإ امأ

 ضرألا ةرجأ هيلعو عرزلا هلف ،دعتم وهف عرز نإو ،امبر نذإ ريغب اهيف

  

 يف عرز نم)) :ثيدحو "رذنملا نبا هعباتو )يعفاشلا مامإلا ركذ اذك

 ىلع دري "مهتقفن هلو ءيش عرزلا نم هل سيلف مذ ر ريغب موق ضرأ
 .بصاخلل ةقفنلاو ضرألا كلامل عرزلا نأ يضتقي هنأل كلذ

 طرتشا نإو هل وهف ضايبلا ق لخادلا ع ردزا ام) :كلام لاقو

 ."‘}(لخنلل اعبت ناك اذإ ،زئاج وهف امهنيب كلذ نوكي نأ لخنلا بحاص

 ءارك هيلع نأ كلام نع عفان نبا نع نونحس نع ًالقن يجابلا ركذو
 رامثلاب صتخي امنإ ةاقاسملا ظفل نأ لوألا هجوو طئاحلا بحاصل ضرألا

 ريغو نكسملاو حارملاك لماعلل وهف عبتلا هجو ىلع ضرألا نم ناك امو

 لماعلاب صتخي ال نأ بجوف لمعلاو ثرحلاب دوصقم هنأ ناثلا هجوو ،كلذ

 .ةرمثلاك

 نم ءاش ام هيف لعفي هبحاصل نأ هعيرفت يف بالخلا نبا ركذ لب

 ©}كرت وأ ةراجإ وأ ةعارز

 ٧١/٣. يزملا رصتخم ؤ

 ١٧٧/١. فارشألا باتك ؤ"

 .هيف ليق ام ركذو هجيرخت قبس "
 ١٧٧/١. فارشألا باتك ٠٦/٦ ١. ةريخذلا اث

  6ىقتنملا ١٢١/٥-١٢٢.

٢١٧ | 
  

  
 



 ةاقاسملا (

 مكح دقو ،قباسلا ثيدحلا فلاخي هنأل لاكشإ هيف هل ضايبلا نوكو

 ءارك هيلع وأ ،هلثم رجأ هل نوكيو ىلوأ هيف نالطبلا نأب ديعس وبأ مامإلا

  

 وهو ةقفنلا هل نأ ىلع لدي ثيدحلاو {‘٧هل ةعارزلاو اهصقن امو ضرألا

 .لوألا نم بيرق

 هل امهنم لك نأل .اعطق ضرألا عرزي نأ زوجي ال ةيمامإلا دنعو

 ."ةعارزلاو يقسلا يأ لالقتسالا مكح

 غاس امهنيب هنوكو هتعراز ىضتقا نإف كلذ يف الخد فرعلل لعلو

 نم ولخي الف امهدحأل نوكي نأ امأو ءاضيأ غاس هكرت ىضتقا نإو ،كلذل

 هجبر ناك ول هنألو رخآلا نود امهدحأ هب حبري دق اطرش هنمضتل لاكشإ

 لمع سنج نم سيل المع لماعلا مزلأل لماعلا ىلع هلمعو ضرألا برل
 .ةاقاسملا

 .١٧ص ديعس يبأ تافاضإ )

 ٣٩٤/٧. دصاقملا عماج "

    

  

  

 



 _ ةاقاسملا |

 سداسلا ثحبملا

: 

 ۔:ةربتعملا ةدملا :لوألا بلطملا

 طرتشي ال انباحصأ بهذم ىضتقمف ةربتعملا ةدملا ديدحت ىف ءاملعلا فلتخا

 &‘'ةرمثلا ءاضقناب يهف الإو تربتعا اب تددح نإ لب ،نينسلاب اهديدحت

 لاق :سنوي نبا لاق) :"ةريخذلا" يف ءاج ثيح ،ةيكلاملا لوق هنم بيرقو

 هفاطق مركلاو نيتلا يفو ،هرامثإ دعب هدادج رمتلا يف ةاقاسملا ىهتنم :نونحس

 نلكل ةدحاو ةنس هاقاس نإ مهدنع كلذكو &‘"(هبيذمت عرزلا يفو فهسبيو

 ىح لوألا ىلإ يهف نيترم ماعلا يف معطت تناك نإف دادحلا اهاهتنم

 نلف ةيعفاشلا دنع امأ ،‘"ةمولعم نينسب تقوت نأ حصي الو ةيناثلا طرتشي

 زاج اهريغو ةيمورلاب تتقو ولو ‘كلذف ةيبرعلا نينسلا وأ روهشلاب تناك

 كاردإب تقو نإو ةيبرعلا ىلإ فرصنا ةنسلا ظفل قلطأ نإف ،اهملع اذإ

 ةيعفاشلا دنع ناهجو دوصقملا امنأل حصت وأ ةراجإلاك لطبت لهف ةرمثلا

 عطق هبو ،امهلوأ يوونلا حجرو ،‘ةحصلا حصألا ةلبانحلا دنعو .ةلبانحلاو
 قلطأو {ةنس كنتيقاس :لاق ول يناثلا ىلعف يناثلا يلازغلا ححصو ،يوغبلا

(١( 
 .١٢٩١ص ي ويسبلا رصتخم

 ٩٨/٦. ةريخذلا

 ١٢/٥. كلام ةنودم ١٤/٦ 0١ ةريخذلا ٨٢٠/٢، ةنيمثلا رهاوخلا دقع :

(٢ 

  6فاصنإلا ٤٢٩/٥.

٢٩ : 
  



 ةاقاسملا (

 جرفلا معز ‘ناهجو ؟كاردإلا ةنس وأ ةيبرعلا ةنسلا ىلع لمحي لهف

 تكردأف نامزلاب تقو وأ لوألاب :انلق نإف ،ناثلا امهحصأ نأ يسخرسلا

 نإو .هل ةرجأ الو ،ةيقبلا كلت يف لمعي نأ لماعلا مزل ةيقاب ةدملاو رامثلا

 ىلعو ،امهنم هبيصن لماعللف حلب وأ علط رجشلا ىلعو ،ةدملا تضقنا

 ،هيف لماعلل قح الف ةدملا دعب علطلا ثدح نإو ،كاردإلا ىلإ دهعتلا كلاملا

 لك رمثت ثيحب راجشألاو ،اهنيعب ةنس ةرمث هل طرتشاو نينس هاقاس ولو

 ةرشاعلا رمث هل طرشو نينس عست هاقاس ولو :يوونلا لاق حصي مل ةنس

 .)حيحصلا ىلع ةعساتلا ةرمث هل طرش نإ اذكو ،اعطق حصي م

 يه اممأل وأ مهدنع ناك فرعل هلعل ةيبرعلا ىلإ ةنسلا فارصناو

 فالخب ،فارعألا فالتخاب فلتخي كلذف ىلوألا تناك نإف اعرش ةنسلا

 نم عنملا هجو يردأ الو ،فارعألا تنيابت ولو فلتخت ال امنإف ةيناثلا

 يف لاق ©‘ىرخأو ةنس نيب اهتقو نيابتل هلعلو ‘كاردإلا تقوب تيقوتلا
 نم -ةرمثلا كاردإب تيقوتلا نم يأ- لاكشإلا أشنمو) :"دصاقملا عماج"

 ةةلاهجلاو ررغلا ىلع ينبم دقع ةاقاسملا نأو مولعملاك ةداعلا يف تباثلا نأ

 ةحصل فانم ررغلا نأ نمو دينجلا نبا راتخم وهو ،اممب دسفي الف

 اقلطم زيوجتلا يضتقي ال ،ررغلا دارفأ نم درف عم ررغلا زيوحجتو \ةضواعملا

  

 )) ةضورلا ٥٦/٥ ١-٥٧ ٠١ ع ومجلا ٤ ٦/٦ ٤٠.

٢٢ . - 

  

  



 [ ةاقاسملا ]
 نيب روهشملا وه امك زاوخلا مدع حصألاو صنلا عوضوم عم افوقو

 .)باحصألا

 نأل اهوحن وأ ماعب ةيمستلا يف ررغلا نم لقأ هيف يذلا ررغلا لعلو

 غلبأ هيف رامإلاف ،دادجلا تقو فالخب رمثت ال دقو رمثت دق ةرجشلا

 ءاقب يضتقي كلذو ةرمثلا يهتنتو رمثت دق ةنسلا يف نإف كلذ ىلع ةوالعو

 يمه امنإ "كلذب هل ةحلصم ال ذإ ،لمعلا ىلع مادقإلل هعفدي عفاد الب لماعلا

 .هدح و كلاملل ةحلصم

 راجشألا ددعت دنع الإ نوكي ال دادجلاب تيقوتلاب لاكشإلاو

 لاقي دقو ،اهنم نيعم فنص رامتإ ديدحت نم دب الف ،اهرامثإ تقو فالتخاو

 ةدا كلت يق رمثي ال يذلا فنصلا يف لماعلا ىلع لمعلا بوجو مدعب
 .بلاغلاب امكح هيلع هبوجوب لاقي دقو ،ةرمت هنم وجري ال هنأل

 نإف :كلام لاق) :يقارقلا لاق دقف رجشلا ضعب رامثإ رخأت نإ امأ

 دجي نيح طئاحلا عيمج يقس هيلعف رجشلا وأ لخنلا نم ةرشعلا وحن ترخأت

 نم غرفي قح «نامرلاو لخنلاك ةفلتخملا سانجألا يف ىقسيو يقب ام

 وأ :تلق ،امتاقسم تضقنا ةرمث تعطق املك :فرطم لاقو ،عيمجلا

 ليس طئاحلا لخد اذإو :كلام لاق طئاوحلاب فانصألل اهيبشت ترثك

 ةريسي تالخن ءاقبو) :ًاضيأ لاقو "كلذب هبساحت الف ءاملا نع نێغتساف

 ٢٥. /ب دصاقلا عماج ))

 (٦) ةريخذلا ٩٨/٦ .

٢٢١ | 
  

 



 ةت
 ث كلذكف بيطلا ةرخأتم تناك اذإو لوصألاو ةدملا ةيقب هنأل طئاحلا ىقس

 رخأتملا ناك اذإ :كلملادبع لاقو ،اهضعب يقب اذإ ةفلتخملا عاونألا كلذكو

 بيطلا لوصحب طئاحلا نم أرب دقو ،كيلع طئاحلا يقسف ةرخأتم تالخن

 هاقس رثكألا بيطلا رخأتملا نإف ©بيطلا رخأتملا نم هبيصن يفويو ،بلاغلا

 يقابلا تيقبسو هدحو رخأتملا )يقس افصانتم وأ ،رثكألل ابيلغت هلك

 .""همدقتم عم بيطلا رخأتمل ةفلتخملا رامثلاو

  

 هبيصن لماعلا يقسي وأ ،امهبيصن ردقب ايقسي نأ امهيلع :لاقي دقو

 ةربعلا نأل رثكألا يف رامثإلا حجري دقو ،كلاملا بيصن نع ضوع هلو
 ال عئاشلا بلافلاب ةربعلا" ةدعاقل ،ماكحألا نم ريثك يف ابيلغت رثكألاب

 ىلع ءانبب هيلع لمعلا بوجو حجري دقف نيفصانتم اناك نإو 3"ردانلاب
 ةلأسملا هذهو ،هلجأل اقلطم لماعلا ىلع هبوجوب :لاقي دقو ڵباحصتسالا
 .اهرخاوأ وأ ءامسألا لئاوأب ةربعلا له ةفورعملا ةلأسملاب ةقالع اهل

 ذخأ نيب لماعلا ريخي ضعب لمحي مل و اهضعب لمح نإ انباحصأ دنعو

 رثؤملا يبأ يأر اذك ،هريغ نود لمح امم هبيصن ذخأ وأ عيمجلا نم ءانعلا

 مل امم هترجأو لمح امم هبيصن هل نوكي نأ حصي الو ،‘"يراوحلا يأو

 ءافتنا دنع الإ تبثي ال لدبلا نأل حصي الو نيلدبلا نيب عمج هنأل لمحي
 ةلاحلا يف هنأ قيرفتلا هجوو ،هل ءانع الف امترمث تبهذ اذإ امأ هنم لدبملا

 .ىقس هنأ رهاظلاو لصألا يف اذك 6

 .٢٢١ص عحرملا سفن ا

 ٢٩٦٢/٤٠. عرشلا نايب ٤٨/٢١، فنصملا )

| ٢٢٢ - 

  



 ةاقاسملا | ٦ __

 ةيناثلا ةلاحلا ىف هنأ قيرفتلا هجوو ‘هل ءانع الف امترمث تبهذ اذإ امأ «هنم

 ق امأو لخنلا بر رسخ امك وه رسخف ©تفلت ش هكلم رامثلا تلخد

 نم تقوف هليخن لمحت ل نإو هكلم ي ءيش لخدي ملف ىلوألا ةلاحلا

 .)ةليخن ةلمح

  

 كلذ ديقو ،هللا مهمحر انباحصأ دنع لماعلا جارخإ زوجي دادحلا دعب و

 نإف ،هل لصح يذلا ىلع ديزي ةعانع نأ ملعي ال نأب ديعس وبأ مامإلا

 نم هللادبع وبأ ركذو ،لماعلا نع رضلل اعفد كلذو 5‘")هئانع مامت هلف ملع

 رهاظو ،جارخإلا كلامللف يقس ىلإ جاتحي ال راص اذإ رجشلا نأ انباحصأ

 .”ةرجشلل ال ةرمثلل ءانغتسالا نأ رمألا

 تاهمألا لكأي تح ىقيي رثؤملا يبأ دنع نإف زوملا لسف اذإ امأ

 هؤانع هل بسح دعب ىقس نإو ،هجارخإ ضرألا بحاصل مث ،راكبألا
 ىلإ لكأي هنإف نطقلا امأو ،ًاضيأ ناثلا نطبلا لكأي تح نسحلا يبأ دنعو

 ةنس لكأي -بوبحم نب دمحم نع ناهبن نع يراوحلا وبأ هعفري ةخيضفلا
 ."ىلوألا ةزجلا دعب ةنسف تقلاو لقبلا امأو ،ىلوألا ةكتفلا

 ١٨٦/٢. يراوحلا نب لضفلا عماج 6

 (٦) عرشلا نايب آ١٢/٩٤ فنصللا ٠ ٢٨٧/٤.

 ) فنصملا ٤٧/٢١، عرشلا نايب .٢٨٧٢/٤٠.

 فنصملا ؤ ٥٦/٢١.
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 . اشر أ ةاقاسملا
 فرعت نا ىلإ :ليقو ،ةمرات ىتآ اذإ :ليقف ،اهتيامن ديدحت يف اوفلتخاو

 ."كلذ ريغ ليقو راجسلا ىلإ ليقو ،امناولأب ليخنلا

 - :ةاقاسملا ةياهن :لاخلا بلطملا

 ةلأسم ةقلعتم اممأل اهيف فلتخم ىرخأو اهيلع قفتم رومأب ةاقاسملا يهتنت

 ريغ اهلعجي نمو كرذع الب هدنع خسفنت الف ةمزال اهلعجي نم دنعف ؛موزللا
 - :هلحم يف كلذ نايب قأيسو ،اهضقن نيفرطلا دحألف ةمزال

 نأل ةاقاسملا تغتلإ دقف ةررقملا ةدملا تهتنا اذإف :ةررقملا ةدملا ءاهتنا ١-

 مرص دعب يقسلا لماعلا لصاو نإو ©كلذ زواجتي الف اهتياهنل ديدحت ةدملا

 الف تددح نإو \ةنيعم ةدم ددحت مل نإ هبيصن وأ هترجأ هلف ةرمثلا

 .“}>هل بيصن الف اهزواج نإو لماعلا اهزواجتي

 هلوقب كلذل ًالدتسم مزح نبا دنع ضرألا بر وأ لماعلا توم ٢-

 اذهو &‘”رراقتلاب الإ .٠ي ماعنألا) ؟ اهيلعالإ سفن لكبسكت الو» :ىلاعت

 ضقتنت ال امنإف رجؤملا تام اذإ نيعلا ةراجإب ضقتني هنأل رظن هيف لالدتسا

 ،توملاب ةراجإلا دقع نالطبب لوقيف مرتلملاب مزتلي مزح نبا نكل ،توللب
 :يدنفأ امادب فورعملا ةمالعلا لاق ،ةلأسملا يف ليصفت فانحألا دنعو

 .٧٨١ص عحرملا سفن )

 .٢٨٤/٤٠-٢٨٥. عرشلا نايب ")

 )"" ىلحلا ٢٢٥/٨.
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 وأ توملا دنع اين يأ ماخ رمثلا ناك نإف...امهدحأ توم ةاقاسملا لطبتور

 امك -هيلع هثراو وأ لماعلا موقيح اهيف ةدملا ركذ ريدقت ىلع ةدملا مامت

 :"ةيقاولا" حرش يف خيشلا نبا لاق رمثلا كردي نأ ىلإ كلذ لبق موقي ناك

 تام نإو ماق امك هيلع لماعلا موقي ين رمثلا نأ لاح يف عفادلا تام نإ

 يبأ ةيلصو نإو هثوروم ماق امك هيلع لماعلا ثراو موقي ين رمثلاو لماعلا

 عللا كلذ نم مهل سيل يأ تيم نإ هتثرو وأ ايح هنوك ىلع عفادلا
 دقعلا ىقبيف ،هب ررضلا قاحلا هعنم يف نأل {ةعرازملا ف امك ،اناسحتسا

 ىلع يناساكلا صنو &‘٨(هتئرو ىلع الو عفادلل ررض الو ،هنع ررضلل اعفد

 .٠}>3نيدقاعلا دحأ تومب ضاقتنالا

 ."ةلاكولا هب لطبت امم للبت ةاقاسملا نأل ةلبانحلا لوق وهو

 لشطبت ال افنأ لإ ةيمامإلاو ةيعفاشلاو )ةيضابإلا رثكأ بهذو

 {'»ةيمامإلا دنع تلطب لماعلا ةرشابمب ةديقم تناك ول نكل ،امهدحأ توعع

 فلختل خسفلا نيب ريخم كلاملاف ديقلا وحنب ال ةرشابملا هيلع طرتشا ولو

  

 ٥٠٠٦/٢. رمنألا عمجب )

 ١٨٨/٦. عئادبلا _

 ٠٣٧/٢. عانقلا فاشك ؤ"

 .٢٧٤/٤٠. عرشلا نايب ٣٧/٢١، فنصملا إ٠٧ص ديعس يبأ تافاضإ رظنا )
 ...ةاقاسملا خسفنت مل ةدملا ءانثأ ف رجشلا كلام تام ولو) :يوونلا لاق نكل 0١٧٦/١ فارشإلا 6

 امهدحأ ،ناهجحوف ةمذلا ىلع تناك نإو "نيعملا" ريجألاك هتومب تخسفنا هنيع ىلع ةاقاسملا ناك نإف
 ةضورلا (ةراحالاك خسفنت ال عيرفتلا هيلعو حيحصلا وهو يناثلاو ،هريغ ديب ىضري ال هنأل ،خسفنت

 ١٦٢/٥.

 .٣٢ص ةاقاسملا باتك ؤ
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 تم(
 طرشلا فلختل خسفلا نيب ريخم كلاملاف ديقلا وحنب ال ةرشابملا هيلع طرتشا

 .رشابي نم راجئتساب ىضرلاو "كيرشلا قح طاقسإ وأ

 وأ هسفنب هراتخا نإف مهدنع لمعلا ىلع لماعلا ثراو ربجي ال نكل
 غولب ىلإ رشابي نم هتكرت نم مكاحلا رجأتسيلف الإو هلف راجئتسالاب

 .رمثلا

 -: ضاقتن الا م دعل لدي و

 مه نم هباحصأ نم ريثك تام دقف :ربيخ لهأ عم ت يبلا لعف -أ

 ةلماعملاو لي يبنلا تام لب ةلي يبلا اهضقني مل و «ضرألا نم بيصن

 اهضقني مل و ةلماعملا كلت يف نيملسملا نع اليكو هنوك عم {ةرمتسم
 كلذكو "كلذل ادقع اوددج مهنأ ركذي مل و ؟عامجإلاك راصف نوملسلا

 نأب :ليق نإف ،كلذل ةلماعملا غتلت ملف -لامعلا- دوهيلا نم ةعامج تام

 ذإ اهيف دقاعلاب ةربعلا نأب بيجأ ،داحآلا ةلماعم نع فلتخت عومجلا ةلماعم

 .دقعلا اوددجي مل و نيملسملا ليكو تامو ،ليكولا وه

 .لصألا كلذ بحصتسيف ةحيحص ةاقاسملا تناك ذإ :باحصتسالا -ب

  

 تيملا نإ :ليق نإف "كشلاب لوزي ال نيقيلا" ةدعاقب كلذ دياتيو

 :كلذ نع باجي ،هلهأ ريغ نم دقعلا نأل كلذل لطبتف دقاعتلل الهأ سيل

 وهو دقعلا مربأ دقو "ءادتبالا يف رفتغي ال ام رارمتسالا يف رفتغي دق" هنأب

 .لهأ هل
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 ةاقاسملا

 ىلإ ءانع هنثرول نإف ،هدعب نم لماعلا ةثرو لمعي مل اذإ امأ

 طسولابف تفلتخا نإو دلبلا لهأ ةنس هلف ارجأ هل ددحي مل نإو ،‘')هموي

 تامن نيلماع لك و ول امأ ،‘"أتفلتخا نإ ءانعلا هل نأب :ليقو ،اهنم

 ءةيضابإلا دنع ًاعربتم ربتعي هنإف ،لمعلا متأو رخآلا لمعف ،ماتيأ هلو امهدحأ

 كلذ ىلع ردقي مل و ةجحلا نعم لهجو ءانعلا ذخأ ىون نإو ،هل ءيش الو

 هنأ رهظ هنأ كلذ هجوو 5‘الف مكحلا يف امأ ،هللا نيبو هنيب اميف هعسيف

 اعربتم نكي مل نإ هللا نيبو هنيب اميف امأ مكحلا يف رهاظلاب لماعيف عربتم
 .هقح ذخأ نم عنمي نأ غ وسي الف

  

 ءانعلا يف هل قح الف ماتيألا ليكو عم دقاعتي مل نإ هنأب :لاقي دقو

 .لوبقو باجيإب الإ نوكي ال دقعلاو ،دقعب الإ تبثي ال ءانعلا قح نأل

 وهف همزلي يذلا لمعلا ءادأ نع هبحاص هب زجعي يذلا :لماعلا ضرم ٢-

 ررض ةدايز ءارجألا راجئتسا همازلإ نأل دقعلا خسفل فانحألا دنع رذع

 كلذ كرت لماعلا دارأ ولو ،ًارذع لعجيف دقعلا يف كلذ مزتلي مل و ،هيلع

 هديب لمعلا طرتشي نأ امهدحأ ليوأتو {ناتياور ؟هيف ًارذع نوكي له لمعلا
 .‘هتهج نم ارذع نوكيف

 ٢٩٥/٤٠. عرشلا نايب ")

 ٣٧/٢١. فنصملا ؤ

 .٢٨٥/٤٠. عرشلا نايب :

 ٠٠٦/٢. رمغألا عمجب 6
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 ) ةاقاسملا ١١ .

 ٤- كاردإلا ىلبق فعسلا وأ رمثلا ىلع هنم فاخي :اقراس لماعلا نوك

 هديقو انباحصأ دنع اذه همزتلي ل اررض ضرألا بحاص مزلي هنأل

  

 نم رذنملا نبا لاقو ،‘"أفانحألا هيلعو 0»"ربؤي" تبني مل اذإ امب مهضعب

 هب موقت نأ كيلع بجي امب موقي الماع كناكم مقأ :هل لاقيف) :ةيعفاشلا

 تناكو ،هتصح لماعلاو لاملا بر نم دحاو لك ذخأ ةلغلا تءاج اذإف

 .")ةلبانحلا هيلعو "لماعلا لام يف مئاقلا ةرجأ

 رارض الو ررض الو ،دقعلا يف همزتلي مل لماعلا ىلع ررض وه لوقأ

 ضراعتي هخسف نأب :ليق نإف ،رارضلاو ررضلا عفتري خسفلاب لوقلا ىلعو

 :بلجيو خسفلا زاوج مدع لصألا نأل ؛كشلاب لوزي ال نيقيلا ةدعاق عم

 ىلصألا اذإ ،انل ةجح ةدعاقلا هذه نأ ىلع اهنم ىوقأ وه ام اهضراع هنأب

 يبنلا ناك دقو كشلاب لوزي ال نيقيلاو رخأ لماعب لماعلا فيلكت مدع

 .لماعب مهمزلي مل كلذ عمو ربيخ لهأ نمأي ال ملسو هيلع هللا ىلص

 دقعلا مامتإ نم عنمت ال هتنايخ نأب :اولاقف 3 )ةيكلاملا كلذ يف فلاخو

 هنم ةدوصقملا عفانملا ءافيتسا رذعت هنأ انلو) :لوقب ةمادق نبا مهبقعتو .هعم

 ال هنأل هنم عفانملا ءافيتسا ناكمإ ملسن الو بره ول امك هريغب تيفوتساف

 ١) فنصللا ٤٨/٢١. عرشلا نايب ٢٨٨/٤٠، ٢٩٥.

 (٦) رمألا عمجب ٦/٢ ٠. عئادبلا ١٨٨/٦.

  6عومجلا رظنا ۔١/٦٧١ فارشألا ٤١٠/١٤.

 ٤) غملا ٥٧٤٥.

 ١٣٩١/٤. دهتجلا ةيادب ؤ
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 ہ
 ةاقاسملا أ

 ال هنإف ةنايخلا ريغب هخسف قرافو... اهلعفب هنم قثوي الو ،اهكرت نم نمأي

 .")هلام توفي انههو لاملا بر ىلع ررض

 .ىلاعت هللا ءاش نإ ؛رشاعلا ثحبملا يف كلذ ةلمكت يتأيسو

  

 خسنفي نأ ضرألا بر دارأ اذإو) :ةيفنحلا نم ميجن نبا لاق :نيدلا ٥

 نيد هيلع نوكي نأ الإ ،كلذ هل سيل لمعلا لبق رذبلا هلبق نم سيلو ،دقعلا

 يف ءيش لماعلا ةقفن نم هيلع نكي مل نيدلاب اهعاب نإف ،هنم الإ ءافو ال
 دجوي مل و ،ههبش وأ دقعلاب الإ موقتت ال عفانملا نأل ءاهحالصإو راهنألا رفح

 تبن نإف ،ضرألل ارجأتسم نوكي نأب هلبق نم رذبلا ناك تمو كلذ

 لوجي الو سبحلا نم هجرخي يضاقلا نكل \دصحتسي تح عابي ال عرزلا

 قح ريخأت عيبلا كرت يفو ،لماعلا قح لاطبإ عيبلا يف نأل ،ءامرغلا نيبو هنيب

 اوفلتخا دقف تبني مل و عرز ولف لاطبإلا نم نوهأ ريخأتلاو نيدلا بر

 قح ضرألا يف عرزلل سيل هنأل نيدلاب اهعيب ضرألا بحاصل :ليق 3هيف

 نم رذبلا ءاقلإ نأل عيبلا هل سيل :ليقو ،كالهتسا رذبلا ءاقلإ نأل مئاق

 ."كالهتساب سيلو ءامنتسالا

 ام نيفرطلا الك نع ررضلا عفديو كلذ يف ةحلصملا ةاعارمب لاقي دقو

 نينئادلا قح ناقح ضراعت نئادلا ةلماعم يفو ،لازي ررضلا نأل كلذ نكمأ

 )١) غملا ٥/ ٥٧٧٤-٥٧0٥.

 قئارلا رحبلا ؤ" ١٦٦/٨.
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 ةس
 قلعتلاو ةاقاسملا راجشأ رامثب هقلعتو لماعلا قحو ،لاملا عومجمب هقلعتو

 .ماعلا قلعتلا نم ىوقأ صاخلا

 رجحلاب ."ةلبانحلا دنع ةاقاسملا خسفنت :هفسل امهدحأ ىلع رجحلا ٦-

 ةقلعتم ةاقاسملا ذإ رهظأ كلاملا ىلإ ةبسنلاب وهو ،لماعلا وأ كلاملا ىلع هفسل

 قلعتم ةاقاسملا لمع لب ،كلذب هلام يف هيلع ةراسخ الف لماعلا امأ ،هلامب

 نم ناعونمم امه امنإ هيفسلاو سلفملا نإف) :يئوخلا لاق هدجو هبسكب

 امهيلع رجح ال ذإ ،لاملا ليصحتو بسكلا نود ةصاخ امهلام يف فرصتلا

 .(_هةهجلا هذه نم

 دق هنأل ،كلذب دقعلا لطبي ال هيلع رجح ول كلاملا نأب :لاقي دق لب

 كلهأ هل وهو دقعلا مربأ دقو ،ءادتبالا يف رفتغي ال ام رارمتسإلا يف رفتغي

 عنمب امنإ رجحلاو ،ةاقاسملا ضقن مدع يضتقي ذإ ؤ\باحصتسالا ىلإ ةفاضإ

 ةاقلسملا ىغلت نأ يغبني الف رجحلا لبق مت دق دقعلا ذإ ،انه دقع الو ،دقعلا

 ةرجأب همازلإب ررضتي كلاملاف ،نيبناجلاب ةرضم اهيف نأ ىلع ةوالع ،كلذب

 ررضلاو رمثلا نم هتصح نم هنامرحب ررضتي لماعلاو هضرأ ليطعتو ،لثلل
 .كشلاب لوزي ال نيقيلا ةدعاقب ديأتيو .ع وفرم

    

 نم طورشملا مزالي طرشلا اذه له ةلأسم بسحأ اميف قلعتي وهو

 . ؟حاكنلا ق يلولا 3 ال وأ ةالصلل ءوضولاك هرخآ لإ هلوأ

 ٥٠٢٣٧/٢. عانقلا فاشك )

 .١١ص ةاقاسملا باتك )٢)

  



 ح
 ةاقاسملا

 دنع ةاقاسملا تخسفنا ضرألا بر وأ لماعلا نج ولف :نونجلا ٧

 نونجلا مهنمض نمو 0"((ةثالث نع ملقلا عفر)) :ثيدحل ،كلذب ")ةلبانحلا
 .دقاعتلل هتيلهأ مدعل قيفي ىح

  

 الو &‘ةيمامإلا ةعيشلاو "فانحألا كلذب حرص :يضارتلاو لياقتلا ٨

 , .هنوركني مهريغ لاخأ

 ةاقاسملا يف الصأ تبثي الو ،‘يمامإلا دنع :طرشلا رايخب خسفلا ٩-

 ةلبانحلاو ةيعفاشلا نم سلجملا رايخ ربتعي نم بسحأ اميفو ")ةلبانحلا دنع

 خسفلا زاوج ةيكلاملا نم يباطخلا بهذم لعلو ")هب اهخسفب نولوقي

 .“_ةيؤرلاب لماعلا رايخ طرشب

 هركذ امك ضعب دنع دقعلا خسفني ةحئاجب :اهلك رامثلا تفلت اذإ ٠-

 .خسفني ال ليقو ،'")روهظلا مدع يف- ةيمامإلا دنع لوق وهو 3‘يوغبلا

  0١١عانقلا فاشك ٠٣٧/٢.

 .هجيرخت قبس ")

 ١٨٨/٦. عئادبلا )

 ٢٢ ص .ةاقاسملا باتك ؤ

 .٢٢ص ةاقاسملا باتك ث
 » ينغملا ٥٧٢/٥.

 ٤١٤/١٤. عومجلا ٥٧٦٢/٥\ ينغملا رظنا ")
 ٤٠١/٧. ليلجلا حنم رظنا )٨)

 " 6ةضورلا ١٦٣/٥.

 .٧٤صقاقاسملا باتك )

  
٢٣١ 

  



 | ةاقاسملا | .

 يديس دنعو ،‘'هركذ قبس ليصفت ةيكلامللو ،لمعلا مامتإ لماعلا ىلع لب

 .كلذ نايب قبس دقو ماعل ةاقاسملا تناك نإ خسفلا هل نأ دلاولا

  

 وأ هيلع راجئتسالا وأ هربج ىلع ةردقلا مدع دنع :لماعلا بوره ١-

 .موزللا ثحبم ٢ هيف فالتخالاو كلذ نايب قبسو كلام نم ذحألا

 نلف ركذ ام ةداعإل ةجاح الو موزللا مدعب لوقي نم دنع :لزعلا ١١-

 دقف كلذب ةقلعتملا ماكحألا نايب يف يتوهبلا هحضوأ ام كيلإف خسفلا عقو

 هاطرش ام ىلع امهنيب يهف ةرمثلا روهظ دعب تخسف نإف) :هصخلم ام لاق

 الف اهروهظ لبق بره وأ لماعلا خسف نإو...امهكلم ىلع تثدح اهنأل

 هيلعف روهظ لبقو لمعلا يف لماعلا عورش دعب لماعلا خسف نإو ،هل ءيش
 ."مهلمع لثم ةرجأ

 ١٠٩/٢. ناكلا ")

 ٥٠٣٨/٢. عانقلا فاشك )
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 + ةاقاسملا |

 عباسلا ثحبلا

 ةاقاسملا رامع 0 اكز

 -:ةرمثلا قاقحتسا تقو :لوألا بلطملا

 هنا مهنم ريثك ركذف ،هبيصنل لماعلا قاقحتسا تقو يف ءاملعلا فلتحا

 ركذ امك ةلبانحلا هيلعو ،'"ةيمامإلا بهذم وهو ،روهظلا درجمب قحتسي
 لوق وهو ."فالخلا اهيف حلفم نبا ىكحو &‘”ةمادق نباو "وهبلا

 ةصحلا كلمي لماعلا نأ يف اندنع فالخ ال) :يكركلا لاق 0)ةيعفاشلل

 لماملاك ةمسقلا دعب الإ ائيش كلميال هنأ لوق ةيعفاشللو ،ةرمغلا روهظب

 .'_عونمم لصألا يف مكحلاو ضارقلا يف
 ۔-:هوجوب سايقلا نع باوخلاو

 نبا ةمالعلا مهنم موق هعنم دقو {هيف فلتخم لصأ ىلع سايق هنأ ١-

 ةكرب (٧)

 ٣٧٦/٧. دصاقملا عماج &

 ٠٣٨/٢. عانقلا فاشك 0

 ٥٧٦/٥. غملا )

 : عدبملا ٤/٥ ٥.

  6ةضورلا ٠/٥ ١٦.

 » دصاقملا عماج ٢٧٦/٧.

 ١٤٦/١. ةكرب نبا عماج 6
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 لصألا ةحصب مزتلن ال انال انمزلي الف سايقلا ةحصب انملس ول ٢-

 .الف نحن امإ ،امهنيب قّرف نم مزلي سايقلاف
 .هنايب قبس امك ةعامج دنع حصي الو لصألا فلاخ ام ىلع سايق وه ٣-

 هل لام هلعلو ةيعفاشلا ضعب لوق وهو ةمسقلاب كلذ قحتسي هنأب :ليقو
 هيلع صن و ،فالخلل حلفم نبا ةياكح نم دافتسي امك ةلبانحلا ضعب

 ."ةيكلاملا نم يجابلا

 قاقحتسا يأ- ةدعاقلا هذهل اعورف ةيمامإلا ءاملع دحأ ركذ دقو

 ةمسقلا لبق روهظلا دعب لماعلا تام اذإ ام) :اهنم روهظلاب هبيصنل لماعلا

 ىلإ لقتنت ةصحلاو ،هنيح نم لطبت ةلماعملا نإف ،لمعلل هترشابم طارتشا عم

 طارتشالا وأ طرشلا رايخب امهدحأ خسفا اذإ ام :اهنمو ،انركذ ام ىلع هتثرو

 مامتإ نع عنام لصح اذإ ام :اهنمو ،الياقت وأ ةمسقلا لبقو روهظلا دعب

 كاردإل ةيلباقلا نع لوصألا تجرخ اذإ ام :اهنمو روهظلا دعب لمعلا

 هذه يف ةرمنلا ناف روهظلا دعب كلذ وحن وأ ءاملا دقف وأ سبيل رمثلا

 ةلاسم يف :اهنمو اغلاب نكي مل نإو ،لماعلاو كلاملا نيب كرتشم ةروصلا

 وه امك باصنلا هتصح تغلب اذإ ًاضيأ لماعلا ىلع بحت امإف ةاكزلا

 ودب وأ داقعنالا نيح هل ةيكلملا وهو \بوجولا ببس ققحتل ،روهشلملا

 ."انركذ ام ىلع حالصلا

 )١) ىقتنملا ٥ / ٠ ٢ ١ ٠

 ٧٣-٧٦. ص ةاقاسملا باتك م")
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 اهضعب صم مهفأ مل لب ،تاعيرفتلا هذه ضعبل اهجو فرعأ الو
 .اهدجو امك امتركذف

 -:يلي ام ةلأسملا هذه تحت جردنت اهروصتأ يلا عورفلاو

 .ةلمتحم يهف رخآلا ىلعو روهظلاب لوقلا ىلع امهيلع ةاكزلا بوجو ١.

 .اضيأ روهظلاب لوقلا ىلع امهيلع جارخلا بوج و ٢.

 انلق نإ اهمدعبو ،روهظلاب انلق نإ دادحلا لبق هبيصنل لماعلا عيب ةحص ٣.

 وه امك بيطلا دعب يأ ؛اهريغو ةراجإلاو ةيرعلا اهلثمو ،ةمسقلاب

 .حضاو

 انلق نإ هبيصن لماعلل نوكي روهظلا دعب ببس يأل دقعلا اخسف ول ٤.

 رمثلا نأل ،لثملا ةرجأ هل نوكت نأ لمتحا ةمساقملاب انلق نإو روهظلاب

 .هكلم لخدي م
 هيلع مكحي الف ةيكلملا ىلع بترتت يلا رومألا عيمج نع الضف ٥.

 .ةيكلملا راثآ نم كلذ ريغ ىلإ هثلثب يصوي نأ هل زوجيو سالفإلاب

 -:نيكيرشلا ىلع ةاكزلا بوجو :اثلا بلطملا
 ؟ال وأ نيكيرشلا ىلع بجت له ةاقاسملا يف ةاكزلا ىف ءاملعلا فلتخا

 -:يملاسلا رونلا لاق امهيلع اميبوجو ىلإ ةيضابإلا بهذف

 سدس وأ عبر وأ اهعرز نم سمخب اهدعقأ نكي نإو

 0جلتاهيفةكرشلاامنأل جرخت عيمجلا نم امتاكز

 .٨٦ص ديعس يبأ تافاضإ رظناو ١٦٧/١\ ماظنلا رهوج )

٢٣٥ | 
  

  



 ةاقاسملا | .

 لخنلا نم قذع لماعلل طرش ول نيح امبوجو ىلإ هللا همحر بهذ لب

 ."ةيلاخلا رصعألا يف هب لومعملا وهو لوقلا رثكأ هنأ ركذو

 نباو ثيللاو يعفاشلاو '١)هعابتأ مالك نم مهفي اميف كلام هيلعو

  

 نينمؤملا مأ نع دواد وبأ هاور ام مهل لديو ،‘ثةيمامإلا ةعيشلاو "مزح

 ةللادبع ثعبي لت يبلا ناكر) :تلاق ثيح اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع

 دوهي ريخي مث شهنم لكؤي نأ لبق بيطي نيح لخنلا صرخيف ةحاور نب
 ىصحت يكل صرخلا كلذب مهيلإ هنوعفدي وأ صرخلا كلذب هنوذخأي

 ،لوهجب لجر هيف ثيدحلا نكل “}»((قزفتو رامنلا لكؤت نأ لبق 5ةاكرلا
 قازرلادبع هاور دقو ‘ةطساولا ةلاهج هيف اذهو) :رجح نبا هيف لاق

 وهو ،ةطساو ركذي مل و ،يرهزلا نع حيرج نبا نع هقيرط نم ينطقرادلاو
 رضخألا يبأ نب حلاص هاورف :لاق ،هيف فالتخالا يطقرادلا ركذو ،سلدم

 ،ليقعو كلامو رمعم هلسرأو ،ةريره يبأ نع بيسملا نبا نع يرهزلا نع

 ....ةريره ابأ اوركذي مل

 ٦٦/٢} ٨٣. يملاسلا مامإلا تاباوج ؤ

  6يشرخلا ٢٣٢/٦.

 ةلمكت رظنا ،لوألا حصألاو لماعلا نود كلاملا ىلع امبوجوب رخآ لوق ةيعفاشلل ۔0!١/٤٢٧ فارشإلا (٢)
 ٤١٣/١٤. عومجلا

  6ىلحملا ٢٢٧/٨.

 (٥) دصاقملا عماح ٣٧٧/٧\ ةاقاسملا باتك ص٧٦.

 ١٤٣٧. مقرب ٥٩١ص ديبع وبأ ا(١٧٢٣) مقرب ٩/٥ ٦ دواد وبأ هاور "_

 ١٨٢/٢. ريبحلا صيخلت 6"

[ ٢٣٦ | ) ٢٣٦ | 



 ةوالع «يقهيبلا ةياور اذكو ةاكزلل صرخلا نأ ركذت مل أطوملا ةياورو

 نوكل هذخأي مل هنأ لمتحمو ،نيلماعلا لام نم ذخأي هنأب حرصي مل هنأ ىلع

 .ةاكز مهنم ذخؤت ال مهو ذخألا مدع تبث نإ- دوهيلا نم نيلماعلا

 اوناك ةابجلا نأ ركذي مل هنأب اضيأ امهيلع بوجولل نوسنأتسي مهلعلو

 رثك ذإ ،ةرونملا ةنيدملا يف اصوصخ ءامترثك عم سانلا ةلماعم نع نولأسي

 .مهدنع امب لماعتلا

 مدب لاقف ةيمامإلا ةعيشلا نم ةرهز نب مراكملا وبأ كلذ يف فلاخو
 لوقلا ىلع متي ال هركذ امور :ًالئاق يكركلا هبقعتو لماعلا ىلع امبوجو
 لوقلا "ةركذتلا" يف فنصملا دنسأو روهظلاب ةصحلا كلمي لماعلا نأب

 الئاق ةرهز نبا ناك نإف «انئاملع ىلإ ةاقاسملا ف روهظلاب اهايإ هكيلمتب

 هجتا ةمسقلاب كلمي هنأب :لاق نإو ،ًالصأ ةاكزلا هراكنإل هجو الف كلذب

 ىفع هتصح ةاكز بحب لهو \بوجولا طرش دقفل ،هيلع بوج ولا مدع
 ؟باصنلا هب ملثني لهو ،نؤملا ةلمج نم هنأل ،مدعلا هجتي ؟ذئنيح كلاملا

 .. ١ كلذ لمتحي

 -:يه بابسأ ةثالث فالخلل لعلو

 هلعجي نم دنعف ،هبيصنل لماعلا قاقحتسا تقو وهو يكركلا هركذ ام ١.

 هلعجي نم دنعو ،لماعلا ىلع امبوجوب الإ لوقلا هل غوسي ال روهظلا دنع

 ٣٧٧/٧. دصاقملا عماج ما

| ٢٢٣٧ | 



 ةل
 دق بوجولا تقو ذإ &هيلع بوجولا مدعب لوقلا هل غ وسي هنإف ةممساقملاب

 امبوجوب لاق اذإ امأ اةمسقلا لبق امبوجو نأب لاق اذإ اصوصخ ،ىهتنا

 .ىلاعت هللا ءاش نإ ؛كلذ نايب قأيس امك ةاكزلا اهيف بحت دق هنإف اهدعب

 ةرلجإ ةاقاسملا نوك يف عزانتلا فالخلا بابسأ نأ دلاولا يديس ركذ ٢.

 نأل ڵبوجولا مدعب لوقلا هل غوسي ةراجإ اهلعجي نم دنعف شةكرش وأ

 هيلع بجحت ال هنإف ارامث هلمع ىلع يطعأ نمك وهف ،هل ةرجأ درجم ةرملا

 .امهيلع ةاكزلاف ةكرش اهربتعي نم دنعو ،كلذب ةاكزلا

 نإف ؟رمنلا قحب وأ ضرألا قحب له ةاكزلا قلعت يف ءاملعلا فالخ ٣.

 .امهيلع ةاكزلا بجت يناثلا ىلعو ،لماعلا ىلع ةاكز الف لوألا ناك

  

 -: رخآلاب امثدحأ بيصن مامتتسا :ثلاثلا بلطملا

 لك بيصن مامتتسا يفف باصنلا امهنم دحاو لك بيصن غلبي مل اذإو

 لكو ) :يوانحلا خيشلا لاق ،ملعلا لهأ نيب فالخ رخآلاب امهنم دحاو

 ذخأ مهيلع بجو دقف ةكرشلاب تش كالم وأ كلام كلم يف لمك باصن
 هبيصن امهنم دحاو لك متتسي اذه ىلعف ،©'»ضنلا الخ ام ةاكزلل تقولا

 يف لوق وهو ةمسقلا لبق ذخؤت امنأب لوقلا ىلع رهاظ وهو رخآلاب

 خيشلا هركذ لوق وهو ،هيف ةطلخلا لعجي نم دنع اصوصخ ")بهذملا

 ١٧٩. عضولا م')

 .٨٦ص ديعس يبأ تافاضإ ٢)

| ٢٢٣٨ | 



 ةاقاسملا |
  

 ال هنأ مهمالك رهاظف ،هيف ةطلخلا انئاملع نم ريثك ركذي مل و 3ؤ')يييمنلا

 لدت (جلت اهيف ةكرشلا امنأل) :يملاسلا نيدلا رون ةرابع نكل ،كلذب متتسي
 -:ًاضيأ لاقو ،ةمماتملا ىلع

 اليخن تنفدو اهلام ف اليلحلا تطلاخ ةأرماو

 ءاو س اهلامو هلامف ءاشي امفيك اهيف لعفي

 ُ ةلغ ةاكز يف نلميو هتهج نم دحاو لك عمجي
 ٢) ضاوس مهمكحف ع رزم ي ءاوس مهلصأ موق لكو .

 يباجلا نأ ركذي مل و ،مهنيب ةرشتنم تناك ةلماعملا نأ مامتتسالل لديو

 الف ‘كلذ يف ةحضاو ةطخلا نأ ىلع ،ةرشابم اهذخأي امنإو اهنع لأسي ناك

 ةيشخ عمتجم نيب قرفي الو...)) :ثيدح مومع امهلمشيو ،امهرامت زيامتت

 .عمتحب اذهو 5"(ةاكرلا
 لام غلبي ل نإف ،ةمهاتملا مدع لإ مهدنع حيحصلا ي ةلبانحلا بهذو

 .©" الف الإو ايكز اغلب نإو غلب نإ يكزي رخألاو ،هيلع ةاكز الف امهدحأ

 .اضيأ فالخ ةمماتملا ىف ةيعفاشللو

!( 

(٢( 

 قز

(٤ 

(٥) 

 ٢٣/٢٣. لينلا حرش

 ١٦٧/١. ماظنلا رهوج

 ٣٢٦٦. مقرب ٥٩/٨ نابح نبا حيحص )١٤٥٠(« مقرب ٦٩/٧ يراخبلا هاور

 غملا ٥٠٧٦/٥.

 ٤١٣/١٤. عومجلا ةلمكت
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 | ةاقاسملا )
 -:رخآلا ىلع ةاكزلا امهدحأ طارتشا :عبارلا بلطملا

 نم ةاكزلا نوكت نأ رخآلا ىلع امهدحأ طرتشي نأ "ةيكلاملا دنع زوجيو

 هل ناك نمف ،نيعم بيصن ىلإ عجرت ةاكزلا نأب كلذب نيلدتسم ،هبيصن

 نم مهسأ ةسمخ هل طرش نمك وهف هبحاص ىلع ةاكزلا طرشو فصنلا

 وهف باصنلا رامثلا غلبت مل اذإو ‘ةعست نم مهسأ ةعبرأ هبحاصلو {ةعست

 .ضارقلا يف امك ‘طرتشملل

 طورشملا بيصن ناك اذإ مهدنع غ وسي طرشلا اذه نأ بسحأ اميفو

 يف قباسلا فالخلا لمتحيف اهل ايواسم ناك نإو {ةاكزلا نم رثكأ هيلع

 نم ءزج هل طرشي مل هنأل غ وسي الف لقأ ناك نإو ،امهدحأل رامثلا طرش

 .هحبر مدع ىلع ةوالع ةمارغ هيلع طرش لب حبرلا

 ةبجاوف ةاكزلا هب بحت ام باصأ نمو) :كلذ بقعتم مزح نبا لاق

  

 بسسكتالو»» :للعت هلوقل ،امهدحأ ىلع اهطارتشا لحي الو الف الإو هيلع

 نيردلق اناك دقو٠٠٠(٤٦١ ماعنالر 4 ىرخأ رزوةرز او رزت الو اهيلعاللسقن لك

 نأب كلذو نوعلملا طرشلا اذه ريغب كلذ نم ناديري ام ىلإ لوصولا ىلع
 سامخأ ةعبرأ وأ عرزلا راشعأ ةعبرأ امهدحأل نأ ىلع نادقاعتي انوكي

 .“")دقعلا حصيف اذه وحن وأ ،ثلثلا

 -:هديؤي ام مزح نبا لوقلو

 ٢٣٢/٦. يشرخلا ؤ

 ٢٢٦/٨. ىلحملا 6"

  



 غوسي فيكف !اهطاقسإ نكمي الو نيكيرشلا ةمذب تقلعت ةاكزلا نأ ١-

 بوجو ىلع لد ام لكف \طرش لجأل ةاكزلا ءاتيإب ىلاعت هرمأ كرتي نأ

 طرش ةروص نأب :ليق نإف نيرخآلا ىلع اهطارتشا عنم ىلع لدي ةاكزلا

 دحتتف ،ليلقب كلذ نم لقأ هل طرش اذإ ام ةروص هبشت امهدحأ ىلع ةاكزلا

 نأب :كلذ نع باجي ،اهداحتا دنع مكحلا دحتي نأ بجيو {ةجيتنلا

 قلع يبلاف ،ةجيتنلا كلت ىلإ ةلصوملا قيرطلا ةمالس يف ادحتت مل نيتروصلا

 عم 8(_((ايينج مهاردلاب عتباو مهاردلاب عمجلا عب لعفت الر) :لجرلل لاق
 .ةجيتنلا يف حضاولا هباشتلا عمو ةدحتم ةروصلا نوك

 دتقو ،هللا باتك يف سيل طرش وهف ةاكزلا تايآل ضقانم طرشلا نأ ٢-

 كلذب طرشلا لطبيو }هللا باتك يف سيل طرش طارتشا نع ت يبلا ىمن

 .فيرشلا يوبنلا ثيدحلا هيلع لد امك

 نم دقع يأ يف زوجي الف «سايقلا ىضتقم فلاخي ةاكزلا طارتشا ٣-

 نيفلاحللا نكل «انه رمألا اذكف رخآلا دقاعلا ىلع ةاكزلا طارتشا دوقعلا

 .هيف امهدحأ ىلع ةاكزلا طارتشا غ وسي مهدنعف «ضارقلاب نوضراعي

 ليلدب الإ اهنع لقنت نأ حصي الف شةمذب تقلعت ةاكزلا نأ لصألا نأ ٤

 .ةجح باحصتسالاو ،ليلد الو

    

 )٥٧٩(. مقرب ٠٣٢ص عييرلا مامإلا هاور ")

٢٤١ | 
  



 -:اهجارخإ تقو :سماخلا بلطملا

 ."قفتي مل نإو ليقو اقفتا نإ \ةمسقلا لبق ذخؤت ليقف اهجارخإ تقو امأ

 اذهل لديو ،نامستقي مث مهدنع امي أدبي امنأ "ةيعفاشلاو "ةيكلاملا دنعو

 لكؤت نأ لبق ةاكزلا ىصحت يكل...ر) هرخآ يفو قباسلا ثيدحلا لوقلا

 نوكي ةاكزلا ءاصحإ نأ هيلع دري دقو 5هتوبثب ليق نإ ((قرفتو رامثلا

 ىلع ثيدحلا لدي الف كلذ دعب اهجارخإ امأو بيطلا دنع صرخلا
 .بولطملا

 .‘هيكزي مث هبيصن ذخأي امهنم دحاو لك نأب ليقو

  

 :هيلع بجت مل نم عم ةكرشلا ةاكز :سداسلا بلطملا

 هتصح ةاكز رخآلا ىلعف يمذلاو بتاكملاك هيلع ةاكز ال امهدحأ ناك نإو

 مامإلا هيلعو &‘ثةمادق نبا مالك رهاظ وهو يعفاشلاو كلام هيلعو ،طقف

 ةاكزلا هيلع تبجو يذلا ناكأ ءاوس انباحصأ نم هللا همحر قاحسإ وبأ

 لهأ لي يبلا لماعر)) :ثيدح بسحأ اميف هل لديو ‘»لماعلا وأ كلاملا

 ٦٨. ديعس يبأ مامإلا تافاضإ )

 ٢٣٢/٦. يشرخلا 6

 ١٧٤/١. فارشإلا ا"

 ٦٨. ديعس يبأ مامإلا تافاضإ ؤ)

 ٥٠٧٦/٥. غملا )

 .٥.٠١ص لاصخلا رصتخم ))

٢٤٢ | 



 زج هنم ذخأ ولو \فصنلا وهو رطشلا مهل طرشف ((...رطش ىلع ربيخ
 مهنم ذخؤت ال لصألا يف هنأ ىلع ةوالع ،هدقع ىضتقم فلاخل ةاكزلل

 نأب :لاقي دقو ،هتابثإ هيلعف ليلد نم هل ةب ال لصألا ضراعمو ةاكزلا

 امأ ،رهاظلا فالخ وهو ،ةاكزلا ذخأ دعب وه امنإ مهل هطرش يذلا رطشلا

 مزل ةاكزلل صرخلا ناك اذإو) :لاق دقف {ةلأسملا يف رخآ ليصفت هلف يجابلا

 افإ ةاكزلا نأل ادبع وأ ًايمذ لماعلا ناك نإ طئاحلا رمث عيمج نم اهجارخإ

 يف ةاكز لاف ارح املسم لصألا بحاص ناك نإف لصألا كلام لاحب ربتعت
 لماعلا نأل ،هنم ءيش يف ةاكز الف ًايمذ وأ ادبع هبحاص ناك نإو ،هعيمج

 ودبب كلذ لبق اهيف بجت ةاكزلاو ةمسقلاب ةرمثلا نم هتصح كلمي امنإ

 . ١) "حالصلا

 هلغشو ،'"(نامستقي مث طئاحلا ىكزو هكيرش ملعأ) :ثيللا لاقو

 ملسملل لاملا ناك اذإ نسح) :لاق ثيح ينارصنلا يف ديعس يبأ مامإلا لوق

 ثيدحلاب هل لدتسي دقو “(نيملسملا لام يف هيلإ "”لاز امم يمذلا وأ

 ءاصحإف ((قرفتو رامثلا لكؤت نأ لبق ةاكزلا ىصحت يكلر) :قباسلا

 ۔ةلكز مهنم ذخؤت ال مهو- دوهيلا نم اهيف لامعلاو هلك لاملا نم ةاكزلا

 ) ىقتنملا ١٢٠/٥.

 _" غملا ٥٧٦/٥\ فارشإلا ١٧٥/١.

 ."لآ" باوصلا لعلو لصألا يف اذك "»
 ٦. ٩ص ديعس يبأ مامإلا تافاضا )٤ر

  
٢٤٣ 
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 نم اهذخألو ،عيمحجلا نم اهذخأل لمتحم ثيدحلا نكل ،عيمحلا نم تذخأف
 .طقف نيملسملا

 ىلع جرخي نأ يغبني فالخلا نأ هللا همحر يملاسلا نيدلا رون ركذو

 ."هتبطاخم اندنع بهذملاو ،ةعيرشلا عورفب رفاكلا ةبطاخم ةلأسم

  

 هيلع تبجو نم نيب ةطلخ الف كلذ يف ةطلخلاب الصأ ملس ولو

 ركذو ،‘"هللا همحر يليلخلا مامإلا لاق امك هيلع بحت مل نم نيبو ةاكزلا

 .اقلطم همدعب :ليقو .اقلطم هب ليق ؛لاوقأ ةنالث مامتتسالا يف ييمثلا خيشلا

 .""هيلع بحت مل نمو ةاكزلا هيلع تبجو نم نيب ليصفتلاب :ليقو

 ١٩٩/١٤. لامآلا جراعم )
 .٩٢٢ص ةميقلا ةعومجملا عم) مالسإلا ناكرأ عماج ‘٢٣٢ص ليلجلا حتفلا (٢)

 ٣/ ٢٢-٢٤. (حرشلا عم) لينلا باتك "

٢٤٤ 
  



 ةاقاسملا |

 نم اٹلا ثحبملا

  

 ةاقاسملا جارخ

 :ةمادق نبا لاق كلاملا ةبقرب جارخلا قح قلعتب لوقلا ءاملعلا قلطأ

 تومأ ءاوس بجي هنأ ليلدب {ةبقرلا ىلع بجي هنأل لاملا بر ىلع جارخلاف)

 بر ىلع ناكف ضرألل ةرجأ بجي جارخلا نألو ،رمثت مل وأ ةرجشلا

 6يعفاشلا لاق اذمبو ،اهيف هريغ عرازو اضرأ رجأتسا ول امك ضرألا

 وأ لماعلا طرتشي نأ الإ كلاملا ىلع جارخلاو :هلوق) :يكركلا لاقو

 هنأل ؛كلاملا ىلع جارخلا نإف ةيجارخلا ضرألا يف رجشلا ناك اذإ .امهيلع

 كلذك طرتشا نإف امهيلع وأ لماعلا ىلع هطرتشي نأ الإ سارغلا ببس

 حصيل ،ردقلا مولعم جارخلا نوكي نأ بجي نكل ،طرشلاب ءافولا بجو
 .'_"(كلاملا ىلع وهف ءيش ردقملا ىلع داز ولو ،هطارتشا

 :لاق ةمادق نبا نأل ؛هريغ نود ةفيظولا جارخ هب نونعي مهنأ رهاظلاو

 ىفع وهف ءيش ردقملا ىلع داز ولو) :لاق يكركلا نألو (ال وأ ترمثأ)
 نأ هيلإ فاضيو ،هالاق امل غئاس وهو ةفيظولا جارخ نأش اذهو (كلاملا

 دقاعلل لخد الو ةلودلاو كلاملا نيب وه ةيجارخلا ضرألل عمشنأ يذلا دقعلا

 الإ ،يكركلا هلاق ام وهو ،هيلع لعجي نأ غ وسي الف ،كلذب "لماعلا" يناثلا

 © روفلا ىلع هلامتشا ثيح نم لاكشإ هيفو ،لماعلا ىلع هطارتشا زاجأ هنأ

 ) 0١غملا ٠٧٧/٥.

 .٢٧-١٧ص ةاقاسملا باتك ٣٩١/٧\ دصاقملا عماج ؤ"

٢٤٥ | 
   ال



 ةاقاسملا |

 رادقم نوكي مكف ترمثأ ولو ؟ال وأ ضرألا رمثت له لماعلا فرعي ال هنأل

 ام ذخأيس له فرعي ال هيلع ءيش طارتشا عم جراخلاب هلهجف ؟رمثلا

 نيدقاعلا دحأ طارتشا زاوج ىلع ءانب هوزاجأ مهو حصي ال ؟ال وأ هيزاوي

 .كلذ ةشقانم تقبسو ةضف وأ ابهذ رخآلا ىلع

 دلاولا يديس لاق امك رمثلاب قلعتم هنأل امهيلع وهف ةمساقملا جارخ امأ

 الف ،جارخلاب لماعلا ةفرعمب ديقي كلذ نأ مولعملا نمو ،ىلاعت هللا هظفح

 لملعلا ضرألا بر ربخي مل اذإو ،هرادقمبو هب ملعلا دنع الإ امهيلع هب مكحي

 .هشغ دقف كلذب

 - :نيببسل فالخلا اهيف جرختي دقو

 هيلعف روهظلا دنع اهقحتسا ولف ،ةرمثلل لماعلا قاقحتسا تقو ١-

 .كلذ يف فلاخي دق ةمساقملاب لوقي نم دنعو ؛اهجارخ نم هبيصن رادقم

  

 لوقي دق ةراجإ اهربتعي نم دنعف ؟ةكرش وأ ةراجإ ةاقاسملا له ٢-

 ةكرش اهلعجي نم دنعو هترجأ اهنأل لماعلا ىلع ءيش بوجو مدعب
 .هيلع كلذ بجوي

 وأ اضيأ امهيلع ةاكزلا بوجو يف فالخلا بابسأ نم ناببسلا اذهو
 .اهمدع

 يحآلا ىلع ةمساقملا جارخ نيفرطلا دحأ طارتشا زاوجب لاقي نأ نكميو

 ىلإ عجري هنأل ،جارخلا رادقمب نافرطلا ملع اذإ ،كلذ نم روظحم ال هنأل

 .امنود ةاكزلا يف عناوملا دوجول ةاكزلا مكح فلاخي همكحو مولعم ءزج

٢٤٦ 1 
  



 ةاقاسملا |

 عساتلا ثحبلا

 اهيف صرخلا
 وهو ،‘هعنم فانحألا ىلإ بسنف ةاكزلا يف صرخلا يف ءاملعلا فلتخا

 مامإاك انباحصأ ضعب هيلعو "روهمجلا هزاجأو ")انباحصأ ضعب لوق

 ةشقانمو هتلدأ نايب يف طسبو هللا امهمحر يملاسلا رونلاو يليلخلا

 ."صلاخلا بهذلا" يف بطقلا مامإلا هب ردصو ،‘ثهل نيفلاخملا

 يعفاشلاو }ةصاخ لخنلا ىلع دواد هرصقف زاوجلاب نولئاقلا فلتخاو

 ربلادبع نبا ىكح لب ،كلام مامإلا لوق وهو ،بنعلا يفو هيف هزوج

 يف فالخلا دوجوب ةضوقنم عامجإلا ىوعدو 3 )هاوس ام عنم ىلع عامجإلا

  

 نأ يروفناهسلا خيشلا ركذو .اسأر صرخلا عنم مهيلإ نوبسني نوريثكف فانحألا ىلإ ةبسنلا تفلتخا ")

 هوربتعا ةيفنحلا نأ يريمشكلا ةمالعلا ركذ امنيب 5ةاقاسملاو ةعرازملا نود ةيزحلاو جارخلا يف هربتعي ةفينح ابأ

 هرابتعا مدع انيلإ بسن انباحصأ تارابع ضعب ءوس نمور) :هرثإ لاقو ،ةمزلم ةجح هولعجي مل منأ الإ

 .(اقلطم
 ةرلبع هؤشنمو لطاب هنأ بنكلا ضعب يو ؛هتيهاركب لوقلا مهتمئأ نع لقن يعلا نأ هيلع يشحملا ركذو

 .ةبسنلا يف يريمشكلا ةمالعلا لوق يشحملا ديأو يواحطلا

 ٧٨/١٥. دوهجلا لذب ٤٣/٣، يراسلا ردبلا ةيشاح © ٤٣/٣ يرابلا ضيف رظنا

 .اهدعب امو٥٧١ ١٢٣/ ةعيرشلا سوماق "ا

 ٢٤/٢. مالسإلا دعاوق ٥٢٥/٢\ دهتجملا ةيادب

 .٥٣٢ص ليلجلا حتفلا
 .اهدعب امو ١٠/١٥ لامآلا جراعم )

 ٢٢٢. صلاخلا بهذلا »

 ٤٦٩/٦. ديهمتلا 0١٤٤٣ مقرب ٥٩١ص لاومألا باتك ؤ

٢٤٧ | 
  



 ةاقاسملا |

 - دشر نبا ةمالعلاو ،‘‘هسفن ربلادبع نبا ظفاحلا هاكح امك نوتيزلا

 "ةيهقفلا ةعوسوملا" يف ركذ لب "يواضرقلا فسوي روتكدلاو "ديفحلا

 ريغ اوناك وأ هلهأ هيلإ جاتحا اذإ امهريغ يف هزاوجب نولوقي ةيكلاملا ضعب نأب

  

 . ) )انمأ

 ىلع ءاملعلا ضعب صن اذلف نيكيرشلا بيصن رمثلا نإف ةاقاسملا يف امأ

 يف ءاملعلا فلتخاو ةمسقلا دعب الإ ةرمثلا نم لكألا نم لماعلا عنم

 ةيكلاملا ضعب هيلعو ةيعفاشلل لوق وهو مهضعب هزوجف ،اهيف صرخلا
 ليصفت هيف ةيكلامللو ةيعفاشلا دنع لوق وهو ملعلا لهأ رثكأ هنم عنمو
 اهيف ليكلاب الإ نوكت ال ةمسقلا نأب اولاق نوعناملاو ،هللا ءاش نإ يتأيس

 .")ةكرشلا يف كلذكو

 بطرلا عيب هلخديو ةنبازملا باب نم هنأب كلذ عنمل روهمجلا لدتساو
 ةاكزلا يف زيجأ هنأ ىلع ةوالع ،‘”ةئيسن ماعطلاب ماعطلا عيبو ،رمتلاب

 . اهلحم ىدعتت ال ةصخرلاو ةصخرب

 ٤٧٠/٦. ديهمتلا )

 ٥٢٥/٢. دهتجا ةيادب ")

 ٣٨٥/١. ةاكزلا هقف )

 .هنم لقنأ تح هدجأ مل و ٣٨٧/١، ليلخلا بهاوم نع القت ٠.٩ ةيهقفلا ةعوسوملا ٨

 ١٠٩/٦. ةريخذلا 6

 ٤٢١/١. يكبسلا ىواتف ))

 ١٣٨٩/٤. دهتجلا ةيادب ا

 .ةحفصلاو عجرملا سفن ٤

٢٤٨ | 
  



.١ 
 ةاقاسملا

 ©&فصعض هيفو) :دشر نبا لاق ؛ةيرعلاب اههيبشت اهزاجأ نم ةجحو
  

 نم ربيخ ةاقاسم يف صرخلا نم ءاج ام كلذ ىف هيلع اودمتعا ام ىوقأو

 ."راسي نب ءاطعو بيسملا نب ديعس لسرم

 نم يأ (راسي نب ناميلس لب) :هيلع هقيلعت يف يومحلا دجام لاق
 .أطوملا ةياور بسح حيحصلا وهو ،ءاطع ال راسي نب ناميلس لسرم

 -:نارمأ ةيرعلا ىلع سايقلا فعض ببسو

 نم ةعامج هنم عنم دقو ةذاش ةروص ىلع ةذاش ةروص سايق هنأ ١-

 .هنايب قبس امك ،نييلوصألا
 ىلع ديزت ال يهف ةيرعلا فالخب قاسوأ ةسمخب ردقت ال ةاقاسملا نأ ٢-

 .قرافلا عم سايق وهف ‘كلذ

 هاور اذك :ربلادبع نبا لاق) :يطويسلا هيف لاق دقف ثيدحلا امأو
 رضخألا يبأ نب حلاص هلصو دقو باهش نبا باحصأو أطوملا ةاور ًالسرم

 هنأب مهضعب هعفدو "ةريره يبأ نع بيسملا نب ديعس نع باهش نبا نع

 ىفعي ال ام مهعم ةلماعملا يف ىفعيو نيكرشمو نيملسم نيب ةلماعم ناك

 مكحي الف اهيف مالسإلل ةنميهلا نأل فيعض وهو :تلق 5”نيملسملا عم

 نع همالك يف كلذ ىلع عامجإلا ةيميت نبا ىكح دقو ،همكحب الإ اهيف

 لجأل ناك هنأب صرخلا ءاملعلا ضعب لوأت نع الضف 5ةاقاسملا ةيعورشم

 ۔٩٨٣١ص عجرملا سفن )

 ١٨٥/٢. كلاوحلا ريونت )

 ٤٢١/١. يكبسلا ىواتف ""

  
٢٤٩ 

  



 متئش نإو ،مكلف متئش نإ :ةحاور نبا لوقو) :يجابلا ةمالعلا لاق {ةاكزلا

 صرخلا دعب ةرمثلا عيمج مهيلإ ملسي ناك هنأ ىلع ىسيع هلمح «يلف

 ةرمثلا عيب هنأل 3زجي مل اذه ناك ولو {ةرمثلا نم نيملسملا ةصح اونمضيل

 صرخي نأ ةاكزلا يف اذه لثم زوجي امنإو ،ةيرعلا ريغ يف صرخلاب ةرملاب
 ةاكزلا ةنس ىلع مهيلع صراخلا هبجوأ ام رمثلا نم مهيلع نوكي مث مهيلع

 هجولا اذه ىلع هانلمح اذإف مهل طئاوحلا لصأ نأل ،نيملسملا لاومأ يف

 قيقحتلا ليس ىلع ((يلف متئش نإو !و مكلف متئش نإ)) :هلوق عمف
 لم ةاكز اودؤت نأ ىلع ةرمثلا ذخأت نأ متئش نإ مهل لوقيف \هصرخ ةحصل

 اذه ج رخيف هب ىرتشي ام لثممب ءيفلا نم اهيرتشأ انأف الإو «مكيلع هتصرخ

 اوناكف رمتلا رعسب مهتفرعمل فورعم كلذو ‘هصرخ يذلا صرخلا

 همسق ال ةرمثلا صرخ هب دارملا نإ انلق نإو ،هلوق ةحص مهققحتل هنوذخأي

 يلف متئش نإو ©فصنلا اذه مكلف متئش نإ :هلوق عمف ةجاحلا فالتخال

 اوءاش امهيأ اوذخأيل نيفصنلا يف مهل رييختلا يعم ىلع رخآلا اذه مكلو

 مهصخيو مهل رسي يذلا نوذخأي اوناكف كلذ يف يواستلا هققحتل
 )١)

 ( ٠

  

 . . © هب

 ((رطشلا مهنمضي مث...)) :اهيفو يقهيبلا ةياور هيوقتو لاكشإ هيفو
 .ًاصرخ اهفصن رادقم نوعفدي مث اهلك ةرمثلا نوذخأي مهنأ هنم مهفي هنأكف

 زوجي :ليقف ؛هنع ةياورلا تفلتخاو كلذ يف كلام باحصأ فلتخاو

 ) ىقتنملا ١٢٠/٥.

٠ ٥ ٢ 

   ار



 <( ةاقاسملا ]
 :تلق &‘'هكلذ ريغ يف زوجيو ةيوبرلا يف رامثلا نم زوجي ال :ليقو ،اقلطم
 رلمثلا نم يهو- بنعلاو رمتلا ريغ يف نوكي ال صرخلا نأل ،لاكشإ هيفو

 ربلادبع نبا ىكح لب "كلام مامإلا صن هيلعو {ةيكلاملا دنع ةيوبرلا

 افمنأل امإ ،ةاقاسملا يف ادبأ ىتأتي ال صرخلا نأ كلذ نيعمو هيلع قافتالا

 عفدي ام تدجو مث ءأسأر اهيف صرخلا عنمل امإو بيبزلاو رمتلا يف- ةيوبر

 اذإ بشعلاو رمتلا ريغ صرخ زاوجب ةيكلاملل لوق ركذ دقف لاكشإلا اذه

 ىلإ هتبسن يف لاكشإلا ىقبي نكل ،‘"ءانمأ ريغ اوناك وأ ،هلهأ هيلإ جاتحا

 رمثلا نم صرخي الأ ةنسلا) :لاق دقف هريغ عنم هنم مهفي هنأل ،كلام مامإلا

 ."بنعلاو لخنلا الإ
 سكب لوقلا اذه ةياكح نم ربلادبع نبا هركذ امب لاكشإلا عفدي دقو

 لخنلا سوؤر يف رامثلا ةمسق يف زوجي ال هنإ ...) :لاق دقف كلذ

 امأو ،طقف بنعلاو رمتلا يف الإ نيكيرشلا ةجاح تفلتخا اذإ راجشألاو

 ييلا هكاوفلا نم كلذ هبشأ امو خيطبلاو ءاثقلاو لجرفسلاو نامرلاو خوخلا

 .‘}(يرحتلا ىلع اهتمسق زجي مل اكلام نإف ،ديب ادي لضافتلا اهيف زوجي

 ١٣٨٨/٤. دهتجا ةيادب )

 ٣٨٧/١. ليلجلا بهاوم نع القن ١٠٠/١٩ ةيهقفلا ةعوسوملا "]

 ١٤٤٣. مقرب ٥٩١ص لاومألا باتك )

 ٢١٦/٢١. راكذتسالا ؤ

٢٥١ | 
 ا



 ( ١2.
 ةاقاسملا

 ٠ ٠ ل ٠ ٠

 لخنلا نود ۔يوبر ريغ وهو- ديب ادي لضافتلا هيف زوجي امل عنملا انهف
  

 .هريغ نم رثكأ يوبرلا
 .مهنم “')مساقلا نبا هيلعو ،ناتجاحلا تفلتخا اذإ هزاوجب :ثلاثلا لوقلا

 .هاوس امنود زوجي ذئدنعف سيبيتلا رخآلاو عيبلا امهدحأ دارأ اذإف

 ول لخنلا عاونأ بلغأف ضعب نود راجشألا ضعب يف غوسي اذهو
 مث ةمسقلا نكمتف دادحلا دعب الإ كلذ نوكي الف اهسيبيت ناسنإلا دارأ

 ‘ضرفلاك عاونألا ضعب كلذ نم نثتسيو هتجاح يف دحأ لك اهفرصي

 بيطلا لبق نوكي هدادج يلسبلملاو 3هناكم هيقبي هسيبيت دارأ نم نإف

 ال هنأب :لاقي دقو صرخلاب هذخأ بيطلا دعب هدارأ نمو خبطلاب ليسبتلل

 للحلا وه امك هلبق ال بيطلا دعب نوكي صرخلا نأل «صرخلاب هذخأ حصي
 .انه

 -:نيرمأل كلذو رظن نم ولخي ال لوقلا اذهو

 نأ دعبتسيو ،نوريشك ربيخ يف "نيملسمل" ضرألا بابرأ نأ -ا
 ناك صر خلاو "دوهيلا" لامعلا تاجاح نع اعيمج مهتجاح فلتخت

 .لكلل
 دارأ نم نأل كلذو اهيلع ةجاحلا رثأ فلتخي ال ليخنلا بلغأ نأ ٢-

 .هلبق ال دادحلا دعب نوكي هلكف كلذ ريغ وأ هلكأ وأ هسيبيت

 ١٣٨٨/٤. دهتجا ةيادب ۔٨١٦٢-١٢/٧١٢ راكذتسالا )

/ ٢٥٢ | 
 ال



 نأ هبهذم ليصحتف يعفاشلا امأو) :ربلادبع نبا لاق دقف ؛ةيعفاشلا امأ

 نأل كزاج رمثلا نم اهيف امب لوصألا تمستتقا اذإ رمثملا لخنلا يف ءاكرشلا

 زوجت :لاق ،عويبلل ةفلاخم هدنع ةمسقلاو ،ةمسقلاب لوصألا عبت ةرمثلا

 ىلع ريجي كيرشلا نإف اضيأو ،زجي مل ةعرقلاب عقو ول عيبلاو ةعرقلاب
 افهويغو ةقدصلا ةمسق يف يباحتلا نأ اضيأو ،عيبلا ىلع ربجي الو ،ةمسقلا

 دنع زوج الو عويبلا يف كلذ زوجي الو عوطتو فورعم كلذو زئاج

 زوجت و }لاح ىلع صرخلاب اهبيط لبق لوصألا نود ةرمثلا ةمسق يعفاشلا
 :"فرصلا" باتك يف لاق دقو ،انفصو ام ىلع لوصألا عم اهتمسق هدنع

 دنع هبهذم يف رهشأ لوألاو اهعيب لحو تباط اذإ صرخلاب اهتمسق زوجت

 نأل كلذو ،لاكشإ هيفو ةيعفاشلا بتك يف كلذ دجأ مل و هباحصأ

 ركذو ،اهصرخ نكميال امنأ ىلع ةوالع ،ةاقاسملا ةمسق اهلمشت ال لوصألا

 ىلع ينب بيبزلا وأ رمتلا هنيمضت دارأو لماعلاب قثي مل نإ كلاملا نأ يوونلا
 زاج نيمضت :انلق نإو ،زجي مل ةربع :انلق نإف ؟نيمضت وأ ةربع صرخلا نأ

 نيمضت لماعلا درأ ول اميف فالخلا يرجيو {ةاكزلا يف امك حصألا ىلع

 .‘"صرخلاب كلاملا

 بابرأ ةجاحل هيف ففخي له ةاكزلا ف صرخلا ىف ءاملعلا فلتخا

 نإف ريسيلا فيفختلا امأو) :يجابلا لاق دقف ةاقاسملا يف امأ ؟ال وأ لاومألا

  

 ٢١٨/٢١. راكذتسالا ؤ

 " 6ةضورلا ١٦٥/٥-١٦١٦.

٢٥٢ | 
  



 دقف ةاكزلا نعممب ناك نإو ،ةاواسملا الإ هيف زوجي الف ةمساقملا نعمي ناك

 .“)»مةاكزلا باب يف هركذ مدقت

 حلاصل امهدحأ صيقنتو ءاكرش امهنأل ةيمالسإلا ةلادعلا ادبم هديؤيو :تلق

 اوذخف متصرخ اذإ)) :ثيدح نأب :ليق نإف حصي الف لوألل ملظ رخآلا
 هنأل فيفختلل لدي (")((عبرلا اوعدف ثلثلا اوعدت مل نإف ،ثلثلا اوعدو

 دقف لاقم هيف ثيدحلا :انلق {ةاكزلا ريغل تح صرخ لك همومعب لمشي

 يوارلا ،راين نب دوعسم نب نمحرلادبع هدانسا يفو) :لاقف رجح نبا هركذ
 ال :ناطقلا نبا لاقو .هب درفت هنإ :رازبلا لاق دقو ،ةمثح يبأ نب لهس نع

 باطخلا نب رمع نأ هتحص ىلع قفتم دهاش هلو :مكاحلا لاق .هلاح فرعي

  

 نع ةعيهل نبا قيرط نم ربلادبع نبا هاور ام هدهاوش نمو ىهتنا .هب رمأ

 ةيرعلا لاملا يف نإف صرخلا يف اوففخر) :اعوفرم رباج نع ريبزلا يبأ

 .'"»(ةلكألاو ةئطاولاو
 طلتخم فيعض هنأل ةجحب سيلف هب درفت نإ ةعيهل نبا هاور ام :تلق

 :هيف ثيدحلا ةمئأ ضعب لاوقأ كيلإو

 .ائيش هاري ال ديعس نب ىجي ناك :يديمحلا لاق ١.

 كلذ لثم امهنع لقنو شاليلق الو اريثك هنع لمحأ ال :يدملا نبا لاق ٢.

 .ملسمو يراخبلا نامامإلا اضيأ

 ) ىقتنملا ١٢١/٥.

 (٢) يمرادلا هاور ٢/ ٢٧١.

 ريبحلا صيخلت ا ٢/ ١٨٢.

٢٥٤ | 
  

  



 فيعض وه :ًاضيأ لاقو ،هثيدحب جتحي ال افيعض ناك :نيعم نبا لاق ٣.

 .اهقارتحا دعبو هبتك قرتحت نأ لبق

 .ةقثب سيل يئاسنلا لاق ٤.

 .")هتياورب رتغي الو هب جتحي نأ يغبني ال ناجزوخجلا لاق ٥.

 ةشطاولاو ةييرعلا نأل ،انل ةجح ناكل ةعيهل نبا ثيدح حص ول لب

 رفوت عم امهدحأ بناج بيلغتف "كلاملاو لماعلا" نيكيرشلل نوكت ةلكألاو

 .رخآلل ملظ ةلعلا

 :انلقل ((...ثلثلا اوعدو اوذخف متصرخ اذإ)) :ثيدح حص ولو

 نع ةجاحلا عفد كلذب دصق هنأل 3‘طهدصقم صوصخ هصصخ ماع هنأب

 .رخآلاب رضأل امهدحأ ةجاح عفد ولف ةاقاسملا يف امأ نيكلاملا

  

 نمأو سانلا ملسأ) :ثيدح لوح يونقلا ةمالعلا انخيشل باوج ١©0 ٤٠ص يذمرتلا للع حرش رظنا ؤ

 .(صاعلا نب ورمع
 .ءالغلا تقو ىلع راكتحالا ءاهقفلا ضعب رصقك ةريثك ةلثمأ هل دصاقملاب صيصختلا 6"

٢٥ 
   ال



 | ةاقاسملا ]

 رشاعلا ثحبلل

 ةيئاضقلا لئاسملا

 ۔-:اهيف نيفرطلا فالتخا :لوألا بلطملا

 ىلع ءانب ءاضقلاب ةقلعتملا لئاسملا ضعب يق ءاملعلا رظن تاهجو تنيابت

 لوقلاف همدعو دقعلا رودص يق افلتخا اذإ ؛ةيمامإلا دنعف تارابتعالا ضعب

 ."همدعو امهدحأ ىلع ءيش طارتشا يف افلتخا ول اذكو ،هركنم لوق

 نم ىلع نيميلاو ىعدا نم ىلع ةنيبلا)) :لي يبلا لوق كلذل لديو
 .‘((ركنأ

 يعدم لوق مدقي مهدنعف همدعو دقعلا ةحص يف افلتخا اذإ امأ

 هديؤيو &تببسحا اميف لصألا هنأل كلذو (٠)ةكلالا هيلعو ."ةحصلا

 .رهاظلا

 ءاملعلا كلذ يف فلتخا دقف لماعلاو كلاملا ةصح يف افلتخا اذإ امأ

 ‘}”كلاملا لوق مدقي هنا ىلإ -ةسراغملا ف رهظي اميف يراوحلا وبأ بهذف

 .٩٢٧ص ةاقاسملا باتك ؤ)

 ٥٩٢. مقرب ٤٣٢ص عيبرلا مامإلا هاور ")

 .٠٨-٩٧ص ةاقاسملا باتك ؤ

 )٨ؤ ةريخذلا ١١٦/٦.

 ١٨٤/٢. يراوحلا يبأ عماج 6

٢٥٦ | 
  



 ةاقاسملا |
  

 هكلم لكلا نأ لصألا نأب كلذل اوجتحاو &‘"أةيمامإلاو ')هلبانحلا هيلعو

 مدع عم هنيميب هلوق نوكيف كلذ ركني كلاملاو 3ةدايزلا يعدي لماعلاو

 هدب ناك نإو ،اخسافتو افلاحت لمعلا لبق ناك نإ ةيكلاملا دنعو .ةنيبلا

 نإ اهنيمي عم قدص - رهاظلا ىلإ برقأ هلوق يأ- هبشي امب لماعلا ىتأ نإف

 هبشي ال امب لماعلا ىتأو هبشي امب كلاملا ىتأ نإو كهبشي ام ريغب كلاملا ىتأ

 نالوقف هسكعب رخآلاو لمعلا لبق هبشي امب امهدحأ ىتأ نإو كلاملا قدص

 نافلاحتي ةيعفاشلا دنعو ‘"هبشألاب ءاج يذلا لوق توبثب وأ فلاحتلاب

 :هلوقب كلذ يمامإلا يكركلا هجوو نمثلا ردق يف افلتخا اذإ نيعيابتملاك

 ىلع قفنلا ةاقاسملا دقعب تعطقنا عيمحلا كلاملا قاقحتسا ةلاصأ نإف)

 هيعدي امل ركنم دحاو لكو ،لصأب هجو نود هجو هعوقو سيل ذإ ،هلوصح
 ."ةصحلا نم لقألا لباقم يف هلمع قاقحتسال ركنم لماعلا نألو رخآلا

 .‘»"ةيمامإلا دنع كلاملا لوق مدقي يأ- ةدملا يف افلتخا ول اذكو

 .ةقباسلا ةجحلا سفنل راجشأ نم هلوانت اميف افلتخا ول هلثمو

  0١١غملا ٥٧٥٥.

 ٣٨٨/٧. دصاقملا عماج 6

  6ةريخذلا ٦/ ١١٦.

 ٢٢٩/١. زيجولا ٤١١/١٤\ عومجلا )

 ٣٨٨/٧. دصاقملا عماج ؤ

 .٠٨ص ةاقاسملا باتك ؤ"

٢٥٧ | 
  

  
  



 تلمتحا نإ نئارقلا ىلإ اهيف عجري ةدملاو راجشألا نأب لاقي دقو

 هيقاسي نأ دعبتسملا نم اذكو ،الثم ارهش هيقاسي نأ دعبتسلا نم هنأل "كلذ

 دق ةدملا ةلأسمو دحتم اهلمعو ،دحاو ءامب ىقست نلا راجشألا ضعب ىلع

 وه همزلت ذئدنعو ةدايزلا يعدي كلاملا نوكيف لقألا يعدي لماعلا نوكي

 فالخ ةدايزلا ىوعدو لماعلا ىلع لمعلا بوجو مدع لصألا نأل .ةنيبلا

 .لصألا

 وأ لماعلا لوق مدقت لمتحا طورشملا لمعلا ردق يف افلتخا ول امأ

 .''”فلاحتلا

 نإف لمعلا يت رظنيف ،قباسلا يف يرجي ام اهيف يرجي لاقي دق :تلق
 لماعلا ىلع لمعلا بوجو لصألا نأل ،كلاملا لوق مدق اهسنج نم ناك

 .لماعلا لوق مدق الإو ،كلذ يف ترج ةداعلا نألو

 وأ لخادلا ةنيب ميدقت يف ةلبانحلا دنع ناهجوف ةنيب امهدنع ناك نإو

  

 - يعدملا هنأل "لماعلا" جراخلا ةنيب مدقتف ةيمامإلا دنع امأ ،‘"جراخلا ةنيب

 لاتقو ك۔امهنم يعدملا ةنيب مدقتف الإو طقف ةقباسلا ةلأسملا ي هنأ رهاظلا

 الك نأب لوقلا ىلع هجتم هركذ امو ،ةعرقلاب مكح "طوسبملا" بحاص

 يف نيميلا نأو لماعلا وه يعدملا نأب لوقلا نع امأ &ركنمو عدم امهنم

 .""كلذ هجتي الف كلاملا بناج

 ٣٨٥/٧. دصاقملا عماج ))

 (٦) غملا ٠٧٥/٥.

 (٣) دصاقملا عماج ٣٨٨/٧.

  



 نأ هيلع يعد ول اذكو ،لماعلا لوق مدق لصاحلا ردق يف افلتخا ولو

 .‘_»نيميلا عم هلوق لبقيف ،هل انيمأ ناك ذإ هطيرفتب ناك فلتلا

 ىوعد "ةركذتلا" يف فنصملاو "طوسبملا" بحاص دنع عمست الو

 ركذو ‘»عمست ال ةررحملا ريغ ةوعدلا نأ ىلع ءانب اهررحي ح ةنايخلا
 ."»عمست امنأ يئوخلا

 ضعب دنعف !اظفاح هيلإ كلاملا مضو ،هتنايخ تتبث ذإ اوفلتخاو

 بنذو "هيلع ظفحلا ةنؤم نأ ىلع ءانب لماعلا ىلع هترجأ نأ ةيعفاشلا

 ظفاحلا عم هظفح نكمب ل ولو ،‘هكلاملا ىلع اممأ ىلإ ةيمامإلا ضعب

 يف برقلا هجو امأو ،لماع ةرجأ همازلإو ،ةرمثلا نع هيدي عفر برقألاف
 رجأتسي نأ بجوف هسفنب هلعف رذعت دقو {هيلع بجاو لمعلا نألف ةيناثلا

 ضحنضاو ريغ لمعلا رذعت نأل ،رظن هيفو \بره ول امك ،هماقم موقي نم

 نع هدي عفر انزوج ول ذإ لمعلا توبث يف فاك ريغ ةنايخلا درجب نأل
 ىلع ءيش بجي الف "كلاملا ببسب رذعتلا نإ لاقي نأ نكمأ اهببسب عيمجلا

 نم رجأتسي ةيعفاشلاو ةلبانحلا دنعو ،‘"لاحب نيعضوملا يف فقوتللو ،لماعلا

 ٣٨٥/٧. دصاقملا عماج \٠٨ص ةاقاسملا باتك

 ٣٨٨/٧. دصاقملا عماج ؤ"

 ٨. ٠ص ةاقاسملا باتك ؤ

 ٣٨٨/٧. دصاقملا عماج ؤ"

 .ةحفصلاو عحرملا سفن ؤ
 ٣٨٧/٧-٣٨٨. دصاقملا عماج ؤ

٢٥٩ | 
   ذال

  



 ) ةاقاسملا ٦١ ..

 ثحبم يف قبس امك ءةيكلاملا كلذ يف فلاخو ‘فارشإلا نكمي مل نإ هلام

 .ةاقاسملا ةيامم

  

 :لماعلا دي ةفص :نياثلا بلطملا

 نم يكركلا هلاق ام انيمأ هنوك هجوو ،عييضتب الإ ةنامأ دي لماعلا دي ربتعت

 ردق يق هلوق مدقي اذلو ضارقلا لماعك ،لاملا ظفح يف كلاملا بئان هنأ

 لملعلا كلذ نم اونثتسا ةيكلاملا نأ رهاظلاو ،‘'طرفي مل هنوك يفو لصاحلا

 .جيرختلا هيف مهدنع لصألاف -هريغ لوألا لماعلا ىقس ول يأ- امهل يناثلا

 .فصولا اذه هنم عزني ذئدنعف هتنايخ تتبث اذإ امأ

 -:ةقحتسم راجشألا روهظ رثأ :ثلاثلا بلطملا

 ةيقحأ لوح مالكلا يغبني }ةقحتسم ضرألا ترهظ اذإ ام لوح مالكلا لبق

 يف ءاملعلا فلتخا دقف رخآل هضرأ ةيعبتو صخشل هرذب ةيعبت دنع رمثلا
 ىلإ يكبسلا يقتلاو ""آيواحطلاو يعحنلا هللادبع نب كيرش بهذف كلذ

 .‘‘)ديبع وبأ ةمالعلا هركذ هجو وهو ،هتقفن لماعللو عرزلا ضرألا برل نأ

 -: اهنم ةلدألا نم ةلمجب كلذل اولدتساو

 ٣٨٥. ص عحج رملا سفن ))

 ٢٨١/٢٣. راثآلا لكشم حرش ؤ"

 ٤٢٧/١. يكبسلا ىواتف )

 ٧٠٨. مقرب ٢٢١ص لاومألا باتك ؤ"

_ ٢٦ . | 



 يبأ نب ءاطع نع يعيبسلا قاحسإ يبأ نع هللادبع نب كيرش ثيدح ١.

 موق ضرأ يف عرز نمر) :هللا لوسر لاق :لاق جيدخ نب عفار نع حابر

 يذلا ظفللا بسح ؛((هتقفن درت ءيش عرزلا نم هل سيلف مهتذإ ريغب
 .يواحطلا هركذ يذلا ظفللا هنم بيرقو يكبسلا هركذ

 .هل د رت هتقفن نأو عرزلا ق قح لماعلل سيل نأ نيب هنأ ةلالدلا هجوو

  

 -:رومأل كلذ ىلع ثيدحلاب لالدتسالا غ وسي ال لاقي دق :لوقأ

 وهو ةيفانئتسا -هتقفن درت- ةلمج تلعج اذإ الإ لالدتسالا متي ال هنأ .أ

 .ردابتملا فالخ اهعطقو ةفص اممأ يأ ةلصتم اممأ لصألاف ىلوألا فالخ

 هلمحنف اهل بصغللو ،هريغل ضرألا ةيقحأب لهجلل لمتحم ثيدحلا .ب

 ناك نإو ثيدحلا حص نإ "'»(قح ملاظ قرعل سيل)) :ثيدحل لوألا ىلع
 .كلذب امهنيب عمجيو نيمومع ضراعت نم وهف هجو نم اماع ثيدحلا اذه

 .هركذ قبس ،لاقم هيف ثيدحلا .ج

 ردتقب الإ هل بيطي ال هنأب الامتحا ثيدحلا ليوأت يف ديبع وبأ ركذ .د

 ."ةلضف امب عربتي نأ هيلع كلذ نيعمف ،هتقفن

  0١١يراخبلا هاور ٨٤١٠. ديبع وبأ ص٢١!١ برقم)٢٠٤(.

 لاومألا باتك ا ص١٦٢٢.

_ ٢٦١٦ 7 



 | ةاقاسملا ٦١ ....

 بولطملا ىلع ةلالد ىوقأ وه ثيدحلل رخآ ظفل دواد يبأ ننس يو

 هلو ءيش عرزلا نم هل سيلف ممئذأ ريغب موق ضرأ يف عرز نم)) :وهو

 .هركذ قبس لاقم هيفو ((هتقفن

  

 بصغ الجر نإر) :ظفلب هفنصم يف هاور نميأ نبا نأ رجح نبا ركذو

 ضرألا بحاصل ىضقف ةلي يبلا ىلإ اوعفتراف اهيف عرزف اضرا الجر

 ."'((ةقفنلاب بصاغلل ىضقو ع رزلاب

 ضرأ ين اع رز ىأرف ةثراح ينب ىتأ ع هللا لوسر نأ)) :ثيدح ٢.

 :لاقف (ريهظل سيلر :اولاق ((ريهظ عرز نسحأ ام)) :لاقف .ريهظ

 اونخف)ر) :لاق (نالف عرز هنكلو ؛ىلبر :اولاق ((؟ريهظ ضرأ سيلار)
 .((...ةقفنلا هيلع اودرو مكعرز

 هب رمف اضرأ عرز هنأ)) :جيدخ نب عفار يثدح :لاق ميعن يبأ نع ٣.

 يصعرز) :لاقف ؟ضرألا نملو ؟عرزلا نمل :هلأسف اهيقسي وهو ةلي يبلا
 درف اسنيبرأ)) :لاقف (رطشلا نالف ينبلو رطشلا يل يلمعو يرذ

 .0"}((كتقفن ذخو اهلهأ ىلع ضرألا

 مدع ىلع ةوالعف ،بولطملا ىلع نالدي ال نيثيدحلا نأ :باوجلاو .
 اميف امممأل كلذو ،عازلنلا لحم نع ناجراخ امهف ،قبس امك يناثلا توبث

 ٦٦٢/٣. ريبلا صيخلت ؤ)
 .امهجيرخت قبس )٢)

٢٦٢ 
  

 



 وأ ةمزاللا طورشلا نم ائيش فلاخ دساف دقع ىلع اينبم لمعلا عقو اذإ

 .لثملا ةرجأ هيف ةدسافلا دوقعلا ىلع ييبملا لمعلا نأ مولعملا نمو ،كلذ ريغ

 هرذب يذلا نألور :هل هرظن ةهجو نع أربعم يواحطلا لاق :ليلعتلا ٤.

 ناك مث ،اهيف كلهتسم راصو اهيف بلقنا دق ضرألا كلت يف لجرلا كلذ
 رذب يلا ضرألا هببس ناك امو ،هفالخ وه ام هنع ناك ام كلذ دعب هنع

 يضرأ يف ناك ام رذب ام اهيف رذب يذلل لوقي نأ امبر قح نم ناكف ،اهيف

 هيف تقفنأ دق كنأ ريغ ،كنود يل وهف اهيف رذب ام ريغ وهو {هببس يه امم
 ام داع ام ىلإ داع امل ةقفنلا كلتف يضرأ هتجرخأ ام اهنع ناك تيح ةقفن

 يلع ةقفنلا كلتف كنود يل راص دق ءيش ىلع هتقفن هببس يضرأ تناك

 .٠؛كل

 ىلع سايقلابو) :مالك دعب لاق دقف ،سايقلاب يكبسلا يقتلا هدضع ٥.

 ةمألاو ،اهديسل هنإف اهريغ وأ ةهبشب ئطاو وأ جوز نم ةمألا دلو

 ءالا نأ الإ ،امهنيب قرف ال رذبلاك ةهبشلا ئطاوو ج وزلا ءامو ضرألاك

 امهف الإو ةهجلا هذه نم امهنيب قرفلا حص نإف ،لام رذبلاو لامب سيل
 .“_>(ءاوس

 ديسلا عبتي كفني ال اذهف ،فقرافلا عم سايق هنأل يوقلاب سايقلا سيلو

 هنإف ،عرزلا فالخب حيحصلا دقعلا عم ح نيققحملا نم ةعامج لوق ىلع

 ٢٨١/٣. راثآلا لكشم ؤ

 ٤٢٧/١. يكبسلا ىواتف ٢)

 )٣( لامعلا رتك ٦٤٣/١٠ مقرب ٣٠٣٧٦.
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 [ ةاقاسملا )
 -ضرألا ةرجأب- لماعلل وأ -ةعرازملاب- امهل حبصي حيحصلا دقعلاب

 ءانه لاملا فالخب الصأ كلمتلا لبقي ال هيبأل ةبسنلاب دلولا نإف كلذكو

 تدلوف رخآ لجرل ةمأ ئطو لجر دبع نبا نأب كلذ لباقي نأ نكمي نكلو

 برل عرزلا ةيعبت يف سيل فالخلا نكل دبعلا ديس نود ةمألا ديسل وهف

 لدي ال سايقلا اذهو ،ةقفنلل بصاغلا قاقحتسا يف فالخلا امنإو ضرألا

 .اهدضل لمتحم وه لب ،ةقفنلا توبث ىلع
 -:يلي امم اضيأ نولدتسي دقو

 نب رمع اهيف ىضقف ممنذإ ريغب موق ضرأ اوسرغ اموق نأ :دهاجم نع ٦.
 لهأ مهاطعأ اوبأ نإف مهلخن ةميق ضرألا لهأ مهيلإ عفدي نأ باطخلا

 .)هضرأ ةميق لخنلا

 تسيل بولطملا ىلع هتلالد نأ ىلع ةجحب سيلف يباحص لمع وهو

 .ًأطخلاك بصغلا ريغل هلامتحال ةحيرص

 هقح نم هنامرح يف نأل "رارض الو ررض ال" ةدعاقب هنودضعي دق ٧.

 .مالسإلا يف عوفرم ررضلاو هيلع اررض

 -:اهنم ةلدأ عيش بصاغلل سيل نإ مهلوق ىلع مهل نيفلاخملل لديو
 رجح نبا هركذ لاقم هيفو "ه(قح هيف ملاظ قرعل سيل)) :ثيدح ١-

 يذلا ثيدحلا رخآ يف ديز نب ديعس ثيدح نم دواد وبأ) :هنع لاق ثيح

 حجرو لاسرإلاب يذمرتلا هلعأو ،يذمرتلاو يئاسنلا هاورو ،اذه لبق

 .(٦٧٢٠٣ر) مقرب ٤٣/١٠ ٦ لامعلا نك ")

 )٢٩١٥(. مقرب ٢٣/٣ يطقرادلا ٨٤/١٠\ يراخبلا هاور 6

. ٢٦٤ | 



 ةاقاسملا |

 اريك افالتخا ةورع نب ماشه ىلع هيف فلتخاو اضيأ هلاسرإ ييطقرادلا

 ،فيعض وهو ةعمز هدانسإ يفو ةشئاع ثيدح نم يسلايطلا دواد وبأ هاورو

  

 نب ريثك ثيدح نم امهيدنسم يق هيوهار نب قاحسإو ةبيش يبأ نبا هاورو

 هلوقب يراخبلا هقلعو ،هدج نع هيبأ نع فوع نب نمحرلادبع نب هللادبع
 نع نسحلا ثيدح نم يقهيبلا هاورو ©فوع نب نمحرلادبع نع ىوريو
 .")ورمع نب هللادبعو ةدابع ثيدح نم نياربطلاو ةرمس

 -:هتوبثب ليق نإ ؛ًاضيأ هنع بيحأو

 .ماعلا ىلع يضقي صاخلاو هنم صخأ عفار ثيدح .أ

 هببس ىلع لوألا رصقيف ةيف ،ع رزلا يف عفار ثيدحو سرغلا يف درو هنأ .

 ىلإ ريصملا نم ىلوأ صاخلا ىلع ماعلا ءانب نأل حجرأ لوألا ليوأتلا اب درو

 ("ةرورض ريغ نم هببس ىلع ماعلا رصق
 . عرز نم)) :ثيدح نأل اضيأ رظن لوألا باوخلا يف :تلق

 .يهجو مومع ((...قرعل سيل)) :ثيدح نيبو هنيبف دمعتملا ريغ لمشي

 نم هيلع ربجيف {همزتلي مل دقعب مزلي نأ نكمي ال ضرألا بحاص نأ ٢-

 ةريرج بصاغلا ذخأي نأ بجيف ڵبصاغلا لعفب وه لب هنم ببس ريغ

 .هنع ائيش ضوعي نأ ال هلمع

 مهريغ يضارأ داغوألا ذخأي ال تح كلذو ،عئارذلا دس ةدعاق ٢-

 قح ريغب ةقفنلا اهنم اوذخأيل اهوعرزيف

 ١/٣ ٦. ريبحلا صيخلت ))

 ١٩١/٩-١٩٢١. دوبعملا نوع 6"

 | ٢٦٥
   ا ر

  



 ذا

 لاق دقف ةقحتسم راجشألا روهظ رثأ نايبل ديصقلا تيب ىلإ أن نآلاو

 يفام مكح ىلإ همكح دودرم وه امم كلذ لثمو) :كلذ يف يواحطلا
 ضرأ يف سرغي لج رلا نيبابلا نيذه يق امهانركذ نيذللا نيثيدحلا نيذه

 هنأ ًالخن ريصيف ًاليسف ةدساف ةلماعمب هرمأب اهيف سرغي وأ ،هرمأ ريغب لجرلا

 ىلع ناك امم ةدايزلا نم هيف ناك دق هنأل !هسراغ نود ضرألا برل نوكي
 اهيف عرز ناك يذلا ليسفلا نم هلوصح أيهتي ال امم ناك ام ضرألا

 هقفنأ ام هسراغل ضرألا بر ىلعو ،ضرألا برل هلك كلذ نوكيو
 (١)

    

 (هيف

 قاقحتسا مدع وهو ؛رخآلا لصألا ىلع اوعرف دقف روهمجلا امأ
 -:ءيشل بصاغلا

 هنم بوضغملا زاجأ نإ :يلي ام ةيمامإلاو ةيعفاشلا مالك صحخلمف

 ناكو تلطب الإو -لوضفلا دقعك اممأل- ةيمامإلا دنع تحص ةاقاسملا

 مل و ضوعب لمع هنأل ،©بصاغلا ىلع هلثم ةرجأ لماعللو رمثلا عيمج كلاملل

 ًالهلج ناك اذإ ام ىلع ةيمامإلا هرصقو هلمع لدبب عجريف ضوعلا هل ملسي

 لحي ال ذئنيحف يقاسملل رجشلا نأو بصغلا مدع ايعدم ناك اذإ الإ لاحلاب

 ول امأ «ةيقاب ةرمثلا تناك اذإ اذه ،ةلماعملا ةحصب هفارتعال عوجرلا هل

 لماعلا ىلع وأ هبيصنب وأ همامتب بصاغلا ىلع عوجرلا كلامللف تفلت
 ناهجو امهو :نالوق هيفف ؛لماعلا ىلع عيمجلاب عجري نأ امأو هبيصنب

 ) راثآلا لكشم ٢/ ٢٨٦٢.
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 - ةاقاسملا |

 ىلعف هيلع ع وجرلا هلف الإو بصغلاب املاع لماعلا نكي مل اذإ اذه {ةيعفاشلل
 ضورع ذخأل بصاغلل وه عجري ۔بصفغلاب لماعلا ملع مدع دنع- زاوجلا

 لماعلا لإ عجر بصاغلا نم تذحأ نإو هلثم ةرجأو بصاغلا بيصن

 هنأ ةيمامإلا ركذو ،لغملا ةرجأ -لماعلا يطعي نأ- هيطعيو فصنلا ذخأل

 نوكي ضرألا بر ذخأ نأل ءعوجرلا هل غوسي ال دقعلا ةحصب فرتعا اذإ

 .هريغ ىلإ هفصن وأ ملظلا اذه لقني نأ هل قحي الف ،هل املظ

 نمضيف عيمجلا ىلع تتبث هدي نأ لكلا لماعلا نيمضت زاوج هحج وو

 رارقو نامض دي هديو \بوصخغملا لاملا يف ضارقلا يف لماعلاك عيمجلا

 ناك امهدحأ يف رمثلا عيمج فلت ولو ،نيعلا هيدي يف تفلت نم ىلع نامضلا

 ىلع نامضلا رارق نوك ةلأسملا لصأ يف لمتحيو هيلع نامضلا رارق

 هنامض هيفاني الو ك&بصاغلا لبق نم ررغم نأل لماعلا لهج عم بصاغلا

 هنع اضوع ةصحلا نوكت ال ةلماعملا داسف دعبو ،مرتحم هنأل هلمع ةرجأل

 .")هل هنامض بجوي ال بصاغلا نم رورغب ةصحلا هفالتإو اهقحتسيف

 سيلو ،هبر هذخأ لمعلا دعب اقحتسم رجشلا رهظ نإ ؛ةلبانحلا دنعو

 ىللع هترجأ امنإو رجشلا بر ىلع هل ةرجأ الو رمثلا نم يش لماعلل

 امبر اهذخأ اهتميق صقنت مل و رامثلا لماعلا سمش نإو ،هرغ هنأل ؛بصاغلا

 رقتسيو \بصافلا وأ لماعلا نم ،اهصقن شرإ عم اهذخأ تصقن نإو

 نمض نإف ءاش امهيأ ىلع عجر امستقا نإو ©بصاغلا ىلع نامضلا

 )١) عومجلا ء٩٦-٦ ٢ص ةاقاسملا باتك ١٤ / ٤١١. دصاقملا عماج رظناو ٧/ ٣٢٧٨-٣٢٧٩.
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 نمض نإف }هبيصن نمض لماعلا نمض نإو ،هبيصن وأ لكلا هنمض بصاغلا

 عجريو ،هيدي يف فلتلا نأل ،هبيصن ردقب لماعلا ىلع عجر لكلا بصاغلا

 هبيصنل هنيمضت لمتحا لماعلا نمض نإو ،لثملا ةرجأب بصاغلا ىلع لماعلا

 نأل لكلا هنيمضت لمتحاو اهل ايعارم ناك لب ،اهلك ةرمثلا ضبقي مل هنأل
 . ١ مجلا ىلع تتبث هدي

  

 نيدلا رون لاق ،‘"بصاغلل ءيش ال نأ انباحصأ بهذم ىضتقمو

 يه امنإف اهيف لمعف اضرأ بصغ اذإ اميف روصتي اذهور :هللا همحر ىماسلا

 هرحش قرس نإ امأو ،هانع نم ءيش بصاغلا اذهل سيلو ،اهكلامل اهيف امو

 تماد ام اممأل قورسملل اهتلغو يه نوكت امنإف هضرأ يف اهسرغف هلخن وأ

 قرس اذإ لهو ،ءيش هكلم نم لقتني مل هترجش و هتلخن يهف نيعلا ةمئاق

 ول امك اهمكح نوكي ةلخن تراص تح هضرأ يف اهسرغف ةريغص ةمرص

 هيلع سيلف ابح قرس ول امك وأ ،اهتلغو يه قورسملل نوكتف ةلخن قرس
 وه له ؛مرصلا يف مهفالتخا ىلع جيرخت امهتلق ناهجو ؟ةميقلاو لثملا الإ
 لوقلا ىلعو \©بحلا مكح همكح نوكي ةلغ هنأب لوقلا ىلعف ؟ةلغ وأ لصأ

 بوقعي وبأ مامإلا ركذو "ةلخنلا مكح همكح نوكي لصأ هنأب

 املاثمأو هدنع تثدح نلا رامثلا نم بصاغلا هلغتسا ام نأ ينالجراولا

 ٠٣٩/٢. عانقلا فاشك )

 ١٢٥/١٨. فنصملا 6"

 .٤٧١ص تالكشملا لح 6
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 ايد هيلع بحت امنأ كلذ نعمو 8‘)هايند نود هترخآ يف ناسنالا اهذخأي

 له ؛هيلع اميف ءاملعلا فالتخا ركذف تفلت نإو امي هيلع مكحي ال نكلو

 وأ نيتميقلا ىلغأ وأ عفارتلا موي وأ بصغلا موي اهتميق هيلع بجي يذلا

 موي ىلإ هبصغ موي نم بوصغملا اهيلع رم ةميق عفرأ يأ ؛'"تاميقلا ىلغأ
 ريخألا لوقلا يأ هيجو لوق وهو :هللا هظفح دلاولا يديس لاق ؟عفارتلا

 هتميق ءالغ عم ح هلاوحأ لك يف هقح لالغتسا نم هنم بوصغملا عنم هنأل

 .كلذ نمضي اذلف

 ٩٩/٣. ناهربلاو ليلدلا )
.. )٢ 

 (٦) ص عج رملا رم . . ١ .
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 ةمتاإا

  

 هيلإ تلصوت ام مهأ زجوأ ؛ثحبلا قاروأ تعفرو ملقلا فج نأ دعب

 -: امز نم

 لئالدو ةنسلا نم ةلدأ كلذ ىلع تلد ةعورشم ةاقاسملا نأ ١-

 .روهمجلا يأر رقتسا هيلعو عامجإلا

 وأ سايقلل ةقفاوم اهرابتعا يف ءاملعلا رظن تاهجو تنيابت

 نم وأ تاكرشلا نم اهرابتعا يف مهفالتخا ىلع ءانب ،هل ةفلاخم

 .تاراجإلا

 دب ال نكل ،ءاملعلا رثكأ دنع رجشلا عيمج يف ةزئاج ةاقاسملا

 نأو ايئرم نوكي نأ مهضعب طرتشاو لب .امولعم نوكي نأ

 نوكي نأ طرتشي الو -كلذ يف فالخ ىلع- ًاسورغم نوكي
 .حجارلا لوقلا ىلع رمث اذ

 نوكت نأو ةيئزخلاب ةمسقلا ةمولعم نوكت نأ اهيف ةرمثلل دب ال

 ةمسقلا نوكت نأو ةرمثلا حالص ودبي الأو ،طقف امهلو امهنيب

 اذإ نكل ،كلذ ضعب يف فالخ ىلع ؛لاملا عيمج يف ةيواستم

 .قافتالاب ةحيحص يهف طورشلا هذه تعمتجا

 .فرصتلا زئاج دقاعلا نوكي نأ دب ال

 فلاخي ام طارتشا حصي الو فرعلا بسحب نوكي اهيف لمعلا
 .دقعلا ىضتقم
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 اهريغو !امتاقتشمو "تيقاس" يه قافتالاب ةربتعلل ةغيصلا

 قبس لئالد كلذلو كلذ ةحص نيريثك بهذمو ءاهيف فلتخم

 .اهركذ

 ةيناك نوكت نأو ،روهمجلا دنع ةمولعم ةدم نم اهل دب ال

 يف فلتخاو ءادج ةليوط ةدم نوكت الأو ،رمثلا جورخل

 .اهديدحت

 نم امنأ ىلع ءانب ،ملعلا لهأ روهمج دنع ةمزال ةاقاسملا

 .هببسو موزللا تقو يف نوفلتخمو ،ةراجإلا
 لمعلا بوجو نم اهراثآ اهيلع تبترت ةاقاسملا تحص اذإ

 تدسن اذإ امأ ،كلذ ريغ ىلإ هل ةصحلا توبثو لماعلا ىلع

 دنع لثملا ةرجأ هيفف هدعب امأو ،لماعلل ءيش الف لمعلا لبق

 .كلذ يف ليصافتلا ضعب مهلو روهمجلا

 ىضتقم فلاخي الو ةلاهج نمضتي ال طرش طارتشا حصي

 .دقعلا

 ماعل ةاقاسملا تناكو ةرمثلا ىلع لوصحلا لمأ عطقنا اذإ

 .نيققحملا ضعب دنع خسفلا يف رايخلا لماعللف

 اوناك نإ انباحصأ دنع ةاقاسملا دقعب لوغشملا طئاحلا عيب زوجي

 .كلذب نيضارتم
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 .هبيصن نم رثكأ هل طرش اذإ هكيرشل كيرشلا ةاقاسم زوحت
 نود ةعاشم راجشألا تناك اذإ امب نيققحملا ضعب كلذ ديقو

 .اهريغ

 زوجيو هللختي يذلا ضايبلا ةعرازم عم رجشلا ةاقاسم زوجت

 ىلع هريغب نرتقا مأ درفأ ءاوس نيدقعلا نم دحاو لك
 . حيحصلا

 دحأ توم امأو .اهيلع قفتملا ةدملا ءاهتناب ةاقاسملا يهتنت

 راذعألاب خسفتو هب اهضاقتنا مدع نيريثك بهذمف نيفرطلا

 اذإو نونحلاكو رمثلا ىلع هنم قراس هنوكو لماعلا ضرمك
 .رامثلا تفلت

 .ءاملعلا نم ةعامج دنع روهظلاب هبيصن لماعلا قحتسي

 اهئادأ طارتشا حصي الو ،نيكيرشلا ىلع اهيف ةبجاو ةاكزلا

 .ءاملعلا ضعب دنع ةمسقلا لبق بحتو ،امهدحأ ىلع

 هطارتشا حصي الو «ضرألا بر ىلع نوكي ةفيظولا جارخ

 ىلع هطارتشا حصيو ،امهيلعف ةماقملا جارخ امأ ،لماعلا ىلع

 .مولعم ءزج ىلإ هعوجرل امهدحأ
 ثيدحلا يف لامتحالا دوجول هيف فلتخم ةاقاسملا يف صرخلا

 .ةاكرزلل وأ اهلجأل صرخلا له

. ٢٧٢٢ | 
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 ءاملعلا ضعب دنع كلاملا لوق مدقيف لماعلاو كلاملا فلتخا اذإ ٢١-

 جراخلا ردق يف لماعلا لوق مدقيو طورشملا ءزجلاو ةدملا يف

 .طرفي مل هنوك يفو
 مل هنوك يفنو جراخلا ردق يف قدصي اذلف ةنامأ دي لماعلا دي ٢٢-

  

 .طرفي

 ةرجأ بصاغلا ىلع نأ ىلع روهمجلاف راجشألا ترهظ اذإ ٣-

 .لصألا كلامل رامثلاو لمع نإ لماعلل لثملا

 نمف تبصأ نإف مهملا عوضوملا اذه ي هللا لضفب هريرحت رسيت ام اذه

 سننلا نإ يسفن ئربأ امو ناطيشلا نمو يسفن نمف تأطخأ نإو !هللا

 .ميحر روفغ يبر نإ يبر محر ام الإ ءوسلاب ةرامأل

 .نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع ملسو مهللا لصو
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 )١( قحلملا

 ميحرلا نمحرلا هللامسب

 -ىلاعت هللاهظفح- يليلخلا دمح نب دمحأ ليلجلا انخيش ةحامس لإ

 هت ربو هللاةمحرو مكيلعمالسلا

 .ك دعو

 تاملظ فاجس انع دديب امةيلاتلا ةلئسألا ىلع ةباجإلاب مركتلا مكنم وجرنف

 . رجألا مكل مظع هللاو لهجل

 هنم رخآو ضرألا هل لجر صاخشأ ةئالث نم ةعرازملا وأ ةاقاسملا حصت له : ١س

 ؟ ةنيعم ةبسنب حيرلا محلو لمعلا تادعم هيلع ثلاثو لمعلا

 ىفولخيالناكنإوء ةحلصملا نم هين ام حيبأ يئانثتسا دقعوهةاقاسملا دقع:١ج

 .اهيفةدراولا اهعضاوم ىدعتت ال صخرلاوء ةصخرلاب هبشأ وهف ررغلا نم هلصأ

 دسنت امدنعهدهجعايض ببس لماعلا ىلع نوكي يذلا ررغلا نأ مولعملا نمو

 رسخي يذلاتادعملا بحاص قحلل يذلا ررغلا نم نوهأ ةحئاج اهبيصت وأ ةرمثلا

 الكلذل «تاقننلاب ءافولل بولطملا حيرلا ققحيال لمعلا نم جتانلا نوكي امدنع هلام
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 ب ةاقاسملا

 .هيلع اصوصنم كلذ مكح دجأل تئكنإو ءةاقاسملافةروصلا هذه زاوج ىرا
 ء ١

 .ملعأ هللاو

 زم ىلعف - ءاملاةروتافوأ لفل دعقب ءاوس لاملا نم ةنؤم يقسلا فلكنإ : ؟س

 نم ىلعف يرلل بيبانأ دم رمألا ىضتقا نإو ؟ اهيف ميكحت فرعلل لهو ؟ةنؤملاكللت

 ؟ نوك
 فرعكلذ يف نكيملنإو٬ كلذ يف مكحي يذلاوهف عبتم فرع كلذ يفن اكنإ:٢ج

 امإو بيبانألا كلذكو &رجشلاو لخنلا بحاص ىلع نوك نأ ءاملا ف لصألا نإف

 . ملعأهللاو يلاب ام اذه .لمعلا يقاسملاىلع

 -رسشلاوأ رجشلا عفنت تلا ءاوس- تادييملا مادختسا رمألا ىضتقانإ : ٣س

 ؟ امهنم نم ىلع نوكتف

 هنأليقاسملاىلعهنأيل نيبتي انه نمو ,رمثلا ةحلصمل وه تاديبملا مادختسا:٣ج

 . ملعأهللاو كلذ فالخ اطر اشت نإ الإ .لمعلاب مئاقلا

 ؟ ةاكزلا فرخآلا بيصن نيفرطلا دحأ تس له : ٤س

 ةاكزلا باصن نأ ىرأ اهف عاشم امهنم دحاو لكبيصنو ةدحاو ةرمثلا نأ امب: ي
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 ثباصنلاردق عولبل يفكيال امهنم دحاو لكناكولو .نيبيصنلا عامتجاب مس

 . ملعأ هللاو

 بجأ نإو ؟ كلاملا ىلع لامعلا ضع ةرجأ لماعلاطرتش نأ حصن له : ٥س

 ؟ كلذب ةاقاسملا واةعرازملا دسفت لهفةحصلامدع

 لونسملاوه ةاقاسملا لامعاب موقي ناب هعم دقعلا مي ذلا يلصالا لماعلا نا امب دج

 - ت

 . ملعا هللاو .ىر ١ امف ةاقاسملا دقع ةحصب لحي كلذ هطارتشاو .نيمعرملا

 يليللا ررح ن رمحأ

٢٧٦ 
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 قحلملا )٢(
 تاحالطصملا ضعب فيرعت

 يف ففجيو هباطرإ لبقو هرارفصا دعب نجي ليخنلا نم عون :يلسبملا

 .ففجي مث خبطي وأ سمشلا

 لمحت !ةرجشلاو ةأرملا تلمحور :ناسللا يف لاق ،رمثأ يأ :اهضعب لمح

 لاقو ،لماح رجشو .ةغل هيف رسكلاو ةرجشلا رمث لمحلاو ..تقلع ؛المح

 (لمح ةدامر .(لممح وهف نطب امو٬لمح وهف ةرجشلا رمث نم رهظ ام :مهضعب

 رمتلا نم برض :ليقو ،رمتلا نم برض ..) :ناسللا يف لاق :ضرفلا

 -:مهرعاش لاق ‘نامع لهأل راغص

 اضرع تبهذو الوط تبهذ اضرفو اكمس تلكأ اذإ

 :لاق ،قصلبلاو وه نامع رمث دوجأ نم وهو) :ةفينح وبأ لاق
 طقاست اهفارتخا نع رخؤتف هتلخن تبطرأ اذإ :لاق اميارعأ ضعب ربخأو

 (ضزف ةدامر .(قيرافتلاب قلعم اون الإ اهيف سيل ةسابكلا ةيقبف هاون نع

 امب نوجرعلا :رسكلابو {ةلخنلا :حتفلاب قذعلا) :ناسللا يف لاق :قذعلا

 (قذع ةدام) .(قاذع ىلع عمجو .خيرامشلا نم هيف

 ضرألا سيت :لاق..{ةينامع نادفلا ةادأ مسا) :ناسللا يف لاق :سيه

 (سيه ةدام) .(اهقدت
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 .''×ثرحلا ةلآب ضرألا ةراثإ وه :سيهلاو) :يملاسلا خيشلا لاق

 (رظح ةدامر .(اهطئاح راظحلا) :ناسللا يف لاق طئاحلا :راظحلا

 ."باودلا لوخد عنمل كوشلا وهو) :'")يربعلا خيشلا لاق

 لثم ةربؤم لخ لاقي ،هحيقلت لخنلا ريبأتو) :ناسللا يف لاق :ريبأتلا

 ربأ ةدامر .(...رازإلا نزو ىلع رابإلا هنم مسالاو "ةروبأم

 .ريبأتلا وهو :تيبنتلا

 نامع لهأ حالطصا يف تابنلاو ،ربأ يإ) :يربعلا خيشلا لاق

 ."اهرمث هب حقلي يذلا لخنلا لاحف

 يهو ألكلا نم ع رزلا ةيقنت وه ةلمهمب لالحلا) :يربعلا خيشلا لاق :لالحلا

 ."ةينامع ةغل

 .ةديازملاب نوكيو 5‘""يرتشملا وه :ينطملاو رجشلا رمث عيب وهو :ءانطلا
 .'”اهيرتشم اهينطمو ،اهرمث عيب :لخنلا ءانط

 .نامع حالطصا كلذو لماعلل لباقم وهو لاملا بحاص وه :يرقنهلا
 .لخنلا لماع وه : راديبلا

  

  0١١ماظنلا رهوج ٧٦/٣.

٢١ 
 .قباسلا مملا يربعلا ديعس نب ميهاربإ خيشلا وه
 ٨١. / ماظنلا رهرج

 ٢!/٤٧٠. ماظنلا رهوج

:٣ 

: 

 ٥١) ماظنلا رهوج / ٧٥.

 ٤٢١/٢. ماظنلا رهرج )٦؛

 ٢ /٤٢١. ماظنلا رهوج اا
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 ."ءاملاو ضرألا ءارك وه :دعقلا

 لمعتساو ،بعتلا :دملاو رصقلاب ءانعلاو انعلا) :"هقاحسإ وبأ لاق :ءانعلا

 .'"(ببسلملا ةدارإو ببسلل اقالطإ لماعلل رجألا نم ردقي اميف ظفللا

 .هنم رمتلا جارخإ دعب قذعلا وهو ةوسع عمج :يسعلا

 .')اهلبنس :ةرذلا يسع

 سأرلا وحن فوجأ يش لك رسك خضف) :ناسللا يف لاق :ةخيضفلا
 نأ حلصو ناح :دوقنعلا خضفأو...هخضتفاو هخضفي هخضف خيطبلاو

 :اخضف اهخضفي بطرلا نم اهوحنو ةبطرلا خضفو هيف ام رصتعيو خضتفي

 .اهخدش

 نم هدحو خوضفملا رسبلا نم ذختي بارش وهو ،‘بنعلا ريصع :خيضفلاو

 (خضي ةدامر .(...خودشملا وهو رانلا هسمت نأ ريغ

 ةيام وأ ةرمنلا ةياهن وأ لمعلا ةياهن امب نونعي مهلعلو ءيشلا ةيا :ةمراتلا

 .تالامتحالا برقأ لوألا نعملا لعلو ،امتومب ةرجشلا

 .يملاسلا مامإلل فيرعتلا ٨١/٣. ماظنلا رهوج ")

 .بطقلا يخآ ديفح ةبراغملا ءاملع نم ح . ١ ٩ ميهاربإ قاحسإ وبأ ةمالعلا وه )٢)

 (٣)
 ٦٥/٣. ماظنلا رهوج
 ) ٧١/٢. ماظنلا رهوج

| ٢٧٩ | _ 



 . ةاقاسملا |

 يمه ىلوألا ةكتفلاف ‘فطقلا وهو عطقلا امب نونعي ممأ رهاظلا :ةكتفلا

 .نطبلا كلذ رامث اهيف حت يلا ىلوألا ةعطقلا

 ."بيسعلا وهو :نامع لهأ دنع لخنلا فعس وه :صوخلا

 .")علطلا فالغ وهو مك عمج :مامكألا

 .علطلا مامكأ نم سبي ام وه :فارغشلا

 .نوجرعلا وه :قسعلا

 .فعسلا وه :ضوحلا

 ."بيسعلا وه :روزلا
 نم اهديرجتل ةديرج تيمس ةريغصلا ةروزلا وهو ةديرج عمج :ديرجلا

 .صوخلا يأ فعسلا

 .ةرمنلا مرص :دجلا

 .'"”ةرمثلا عطق : زجلا

 . رشقلا هنع لوزيل بحلا سودي يذلا وه :سودلا

 .ضرألا نم ع رزلا زجي يذلا وه :زارجلا

 .ضرألا نع ريطلا درطي يذلا وه :فئاشلا

 ١.٠.١/٣. ماظنلا رهوج ١9١

 ٤/٣ ٤. ماظنلا رهوج

 ١٤١/٣. ماظنلا رهوج

 ٢٩٠/٢. ماظنلا رهوج

٢١ 
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 مإ ةاقاسملا ]
 رذبلا ءاقلإل صوصخملا لكشلاب اهعطقيو ضرألا يوسي يذلا وه :زارقلا
 .اهيف

 امهنأل كلذب تيمس لخنلا نم ةريغصلا ةليسفلا يهو ةمرص عمج : مرصلا

 .عطقت يأ اهمأ نم مرصت

 .")رخنلا نم رمثلا عطقي يذلا وهو ذاذخلا وه :مراصلا

 دنع فرعي ام وهو بركلا عطق يأ لخنلا بلخ هلعل راجنلا :راجنلا

 .ةطارشلا وأ طرشلاب نيينامعلا

 .اهعطق :ةرذلا روذج

 :ضرألا مضرو ،ضرألا نم ةراجحلا جارخإو سيهلا دعب ةيقنتلا :مضرلا

 .")هتبالص نييلتو شيشحلا نم ضرألا ةيقنت :ةماضرو ©ع رزلل امتراثإ

 .ةرمثلا وأ حديرحجلا- روزلا عطق يأ عطقلا :صاصقلا

 .اهكوش عطق :لخنلا لحس

 .مادقألاب ئطولاب بحلا ةيقنت :سودلا

 .بئاوشلا هنم لوزت تح هليزنتو هعفرب سودلا دعب بحلا ةيقنت :ارذألا

 .}ريدقت هليك لثم {ذوذجب رمتب ليخنلا ىلع بطرلا عيب يه :ةنيازملا
 يفو ‘ضرألا يف ريسلا وهو برضلا نم ةلعافم :ةبراضملا وأ ضارقلا

 .('_)رخآ نم لمعو لجر نم لامب حبرلا يف ةكرش دقع عرشلا

 .(يللاسلا مامإلا) ١٦٦/١ ماظنلا رهوج "")
 .١١٦ص نامع لهأ ةغل نع نايغألا ةحازإ "

 .٥٦٢ص تافيرعتلا "
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 .ةرمث دعب ةرمث يأ :نطب دعب نطب

 غبدل ةدام اهنم جرختست كاوشأو ناقيس تاذ ةميظع ةرجش :طرقلا

 .دولجلا

 .اهعيبب دوقن ىلإ ضورعلا ليوحت :ضيضتتلا
 .ريقفل اهرمث ىطعي ةلخن :ةيرعلا

 ك ."هب فيضي وأ نايحألا ضعب يف لكؤي ام تالكألا :ةلكألا
 عمج ليقو ،ةيدو امتدحاو هراغصو ليخنلا ليسف) :ناسللا يف لاق :يدولا

 (ىدو ةدام). (ايادو ىلع

 ؛خياشملا ضعب نم هتدفتسا تاملكلا ياعم نم هلحأ مل ام :ةظحالم

 ٠. اريخ هلا ١ مه زج

 ( عبات ) __

 .٢٧٢ص تافي رعتلا 0١

 .٣٢٢ر صلاخلا بهذلا "
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 عجارملاو رداصملا
 -: ريسفتلا بتك

 (ةرهاقلا) يبرعلا باتكلا راد ،يطرقلا :نآرقلا ماكحأل عماجلا ١-

 .م١ا٧٦٩ = _ه١ ٣٨٧ :ط

 ۔:اهحورشو ةنسلا بتك
 ،نيالطسقلا ةمالعلل "يراخبلا حيحص حرش يراسلا داشرإ 1

 .عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلاو ركفلا راد
 (ةرهاقلا) يعولا راد يطرقلا ربلادبع نبا ظفاحلل ،راكذتسالا

 . ه٣١٤١ :ط

 هدافأ ام ءوض ىلع ،ينامثعلا دمحأ رفظ ثدحملا :ننسلا ءالعإ

 -ةيمالسإلا مولعلاو نآرقلا ةرادإ ،يوناهتلا يلع فرشأ مامإلا

 .نودب ،(ناتسكاب) يشتارك

 كوربم نب ديعس ةمالعلا خيشلل ،هدنسمو هتناكم ،عيبرلا مامإلا

 .ه١/٦١٤١:ط يرماضلا ةبتكم - يبونقلا

 دمحأ ليلخ ةمالعلل دواد يبأ لح يف دوهجلا لذب

 .نودب ،نانبل توريب ،ةيملعلا بكلا راد }يروفناهسلا

 قيقحت ،ييالقسعلا رجح نبا ةمالعلل بيذهتلا بيرقت

 .م١٧٩١د٥ :٢ط ةفرعملا راد ©فيطللا دبع باهولادبع
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 | ةاقاسملا )

 روتكدلا قيقحت ،ييالقسعلا رجح نبا ظفاحلل ريبحلا صيخلت
 .نودب ،ةيميت نبا ةبتكم ،ليعامسإ دمحم نابعش

 دمحأ نب ىفطصم ذاتسألا قيلعت ،ربلادبع نبا ظفاحلل ديهمتلا

 ةيملعلا بتكلا راد ،ريبكلادبع نب دمحم ذاتسألاو يولعلا

 .م٧١٦٩١۔-_ه٧٨٣١

 راد ،يطويسلا ظفاحلل كلام أطوم حرشب كلاوحلا ريونت

 .نودب ،ةيملعلا بتكلا

 نب دمحأ نب دمحم ةمالعلل قيلعتلا ثيداحأ قيقحت حيقنت

 ،نوضيب يلع دمحم تاروشنم ،ةيملعلا بتكلا راد يداهلادبع

  

 .ه١ ٤١٩ :ط (نانبل) توريب

 ثارتلا ءايحإ راد ،ييالقسعلا رجح نبا ڵ©بيذهتلا بيذهت

 .م١٩٩١ :١ط ،توريب ،يبرعلا

 دماح دمحم قيقحتب ةيزوجلا ميقلا نبال دواد يبأ ننس بيذهت

 .زيزعلادبع نب دلاخ كلملا :ط ،يقفلا

 :ط ة۔۔۔كحلل! راد عيبرلا مامإلا دنسم :حيحصلا عماجلا

 .ه١ ٤١٨

 ةبتكم (يرابلا حتف عم) يراخبلا مامإلل حيحصلا عماجلا
 .رهزألا - ةيقدانصلا ش ٩ ةيرهزألا تايلكلا
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 [( ةاقاسملا ]

 ملكلا عماوج نم اثيدح نيسمح حرش يف مكحلاو مولعلا عماج
 _-_ ه١ ٤١٦٢ ركفلا راد ،يدادغبلا يلبنحلا بجر نبا ةمالعلل

 .م ١٩٩٢

 (يرابلا ضيف عم) يرابلا ضيف ىلإ يراسلا ردبلا ةيشاح

 ةكم زابلا دمحأ سابع "عيزوتلاو رشنلل زابلا راد عيزوت

 .ةمركملا

 نب دمحم يشحملا خيشلل حيحصلا عماخلا ىلع بيترتلا ةيشاح

 ثبلا راد :ط ‘يالط ميهاربإ قيقحت \ةتس يبأ نبا ورمع

 .(رئازخلا) ةنيطنسق
 نسح دمحأ ةمالعلل !مارملا غ ولب ىلع يولهدلا ةيشاح

 .م٤١٧٩١ ۔ه٤٩٣٢١ :ط يمالسإلا بتكملا \يولهدلا

 مامإلل !ماكحألا ةلدأ عمج نم مارملا غولب حرش مالسلا لبس

 توريب =ة .يملعلا بتكلا راد ،ناحنصلا ليعامسإ نب دمحم

 .نودب

 جلجحلا نب ملسم حيحص بلاطم فشك نم جاهولا جارسلا
 يج ونقلا ينيسحلا ناخ نسح نب قيدص بيطلا يبأ خيشلل

 .نودب ،(رطق) يمالسإلا ثارتلا ءايحإ ةرادإ ،يراخبلا

 نب يدمحم قيقحت ينطقرادلا رمع نب يلعل يطقرادلا ننس

 :١ط توريب - ةيملعلا بتكلا راد «يرولنلا روصنم

 .ه١ ٤١٧

 _ ٢٨٥
   ا ل
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 ٧ا٢-

-٢٨ 

-٩ 
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 ةاقاسملا |

 راد عيزوت ،يمرادلا دمحم نب هللادبع دمحم يبأل يمرادلا ننس

 .( ةمركملا ةكم ) زابلا دمحأ سابع ،عيزوتلاو رشنلل زابلا
 دلقتعالا لئاسم يف داحآلا ثبدحت ذخأ نم ىلع داحلا فيسلا

 - ٢٣ :ط ،يبونقلا كوربم نب ديعس ثدحملا خيشلل

 .ها١ ٤١٨

 ةيمالسإلا نوئشلا ةرازو - أطوملا ىلع اقرزلا حرش

 -__ه٣١٤١) ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود فاقوألاو

  

 ١٩٩٢م(.

 نيدلا رون خيشلل عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماخلا حرش

 ٩٣/١١٢٣. عاديإ مقرب يملاسلا

 .ةثيدحلا ضايرلا ةبتكم ملسم حيحصل يوونلا ةمالعلا حرش
 .نودب

 يحبص قيقحت .يلبنحلا بجر نبا ةمالعلا يذمرتلا للع حرش
 .م٥٨٩١ - _ه١ ٤٠٥ :٢ط باتكلا ملاع ،يئارماسلا

 ،طوؤنرألا بيعش قيقحت ،نابلب نبا بيترتب ،نابح نبا حيحص

 .م٧٩٩١-_ه١ ٤١٨ :٢ط ٬ةلاسرلا ةسسؤم

 .نودب ثةثيدحلا ضايرلا ةبتكم يوونلا حرشب ملسم حيحص

 .يعلا ةمالعلل يراخبلا حيحص حرش يراقلا ةدمع
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-٢٣٢ 

-٤ 

_ ٥ ٢٣ 

-٦ 

-٢٧ 

-٢٣٨ 

 ةاقاسملا ]
 بيبطلا يبأ مامإلل ،يراخبلا حيحص ةلدأ لحل يرابلا نوع
 دمح نب ةفيلخ خيشلا :ط يجونقلا ييسحلا نسح نبا قيدص

 .م١ا٣٨٩ ۔-_ه٠٤١ ٤ رطق ةلود ريمأ ناث لآ

  

 دمحم بيطلا يبأ ةمالعلل دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع

 .نودب نانبل توريب {ةميلعلا بتكلا راد تاروشنم ©يدابآ

 رجح نبا ظفاحلل يراخبلا حيحص حرشل يرابلا حتف

 .م٨٧٩١ - _ه٨٩٣٢١ ةيرهزألا تايلكلا ةبتكم ،يالقسعلا

 رونأ دمحم خيشلل يراخبلا حيحص ىلع يرابلا ضيف

 رشنلل زابلا راد عيزوت (يراسلا ردبلا ةيشاح عم) يريمشكلا
 .(ةمركملا ةكم) زابلا دمحأ سابع ،عيزوتلاو

 ؛يهوكنكلا دوعسم يبأل يراخبلا عماج ىلع يراردلا عمال

 .م٧٧٩١ ۔ه٧٩٣٢١ :ط (ةمركملا ةكم) ةيدادمالا ةبتكم

 .ةفاقثلل رصان ةسسؤم ديبع يبأ ةمالعلل لاومألا باتك

 .م١/١٨٩١ :ط «(نانبل) توريب

 ‘ يدنملا نيدلا ماسح نب يقتملا يلع ةمالعلل لامعلا زنك

 .م٩٧٩١ - ه٩٩٣٢١ ,ةلاسرلا ةسسؤم

 ثعشألا نب ناميلس دواد يبأ مامإلل دواد يبأ ننس رصتخم
 نب دلاخ كلملا :ط 6( ننسلا ملاعم عم ) نياتسجسلا

 .زيزعلادبع
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٤ . 

-٤١ 

-٤٢ 

-٤٢٣ 

-٤٤ 

_ ٥ ٤ 

 سلجب ١:ط ،يواحطلا دمحم نب دمحأ ةمالعلل راثآلا لكشم

 .ه ١٣٣٢٣ (دنهلا) ةيماظنلا فراعملا ةرئاد

 ©يقفلا دماح دمحم قيقحتب يباطخلا ناميلس يبأل ننسلا مل اعم

 .زيزعلادبع نب دلاخ كلملا :ط

 فلخ نب ناميلس ديلولا يبأل ©كلام مامإلل أطوم حرش ىقتنملا

 تعبط ةعبط نم ةروص ،(توريب) يبرعلا باتكلا راد ،يجابلا

  

 ماع ٣٣٢ ١ه.

 سنأ نب كلام مامإلل (كلاوحلا ريونت عم) كلام مامإلا أطوم

 .نودب ،ةيملعلا بتكلا راد

 يليزلا فسوي نب هللادبع دمحم وبأ ةمالعلا ،ةيارلا بصن

 .(نانبل - توريب) يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ،يفنحلا

 رايخألا ديس ثيداحأ نم رابخألا ىقتنم حرش راطوألا لين

 ةيملعلا ثوحبلا ةرادإ ةسائر ،يناكوشلا يلع نب دمحم ةمالعلل

 .(ةيدوعسلا) داشرإلاو ةوعدلاو ءاتفإلاو
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 ىسر ب ةاقاسملا |
 -:هقفلا بتك

 -:يضابإلا بهذملا

 ناميلس نب ملاس نب حلاص طخب طوطخم عيبرلا مامإلا راثأ ٦-

 .-نيردسلا

 رذنملا نبأل فارشإلا باتك ىلع يمدكلا ديعس يبأ تافاضإ ٤٧-

 لصلا دشار نب ناهبن :قحت ةاقاسملاو ةعرازملا ،ملسلا باوبأ

 .(م١ا٩٩٩-٨٩ تهھ١ ١٧١٩-٤٦٢٠ جرخت ثحم)

 ثارتلا ةرازو «يخامشلا يلع نب رماع خيشلل :حاضيألا ٤٨-

 .م٤٨٩١/ه٠٤١. ٤ (نامع ةنطلس) ةفاقثلاو يموقلا

 ةنطلس) ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو مصألا خيشلا :ةريصبلا ٩

 .(نامع

 ثارتلا ةرازو ،يدنكلا ميهاربإ نب دمحم خيشلا :عرشلا نايب ٥٠

 . ه١ ٤١٢٣ :١ط (نامع ةنطلس) ةفاقثلاو يموقلا

 .(ةصاخ ةعابط) نيمثلا زيزعلادبع ةمالعلا مامإلل جاتلا ٥١

 ، يليلخلا نافلخ نب ديعس ققحملا مامإلل ناميإلا دعاوق ديهمت ٥٢-

 .م٦٨٩١-ه١ ٤٠٧ ,ةفاقثلاو يموقلاو ثارتلا ةرازو

 دمحم نب يلع نسحلا يبأ خيشلل :يويسبلا نسحلا يبأ عماج ۔-٢

 نامع ةنطلس ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو }يويسبلا

 .م٤٨٩١۔-ه١ ٤.٤
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 | ةاقاسملا |

 ةرازو \ةكرب نب دمحم نب هللادبع مامإلل ةكرب نبا عماج

 .(نودب) يورابلا ىيحي ىسيع قيقحت {ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا
 ثارتلا ةرازو ،يراوحلا نب دمحم ةمالعلل يراوحلا يبأ عماج

 .م٥٨٩١-_ه١ ٤٠٥ !ةفاقثلا يموقلا

 ةعومجلا عم يصورخلا فيس خيشلل مالسإلا ناكرأ عماج

 .قاحسإ يبأ خيشلا قيقحتب ةميقلا

 ةرازو ‘©يراوخحلا نب لضفلا خيشلل يراوحلا نب لضفلا عماج

 .م٥٨٩١-ه١ ٦ ٠ ٤ !ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا

 ،يمدكلا ديعس يبأ مامإلل ديعس يبأ ماكحأ نم ديفملا عماجلا

 .م٥٨٩١-ه١ ٤٠٦ .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو

 ةعبطلا ةدغوبأ راتسلادبع .د قيسنت يملاسلا مامإلا تاباوج

 .م٩٩٩١-ه١ ٤١٩ ةيناثلا

 ىقتيزر نب دمحم نب هللادبع خيشلا ىلإ بوسنملا تالكشملا لح

 .نودب ،ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ديز يبأب روهشملا

 ةرازو ‘ناديبع نب هللادبع نب دمحم خيشلا :راثآلا رهاوج

 .٦٨٩١/ه١ ٤٠٦ (نامع) ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا

 . ه١ ٤١٠ :١١ط يملاسلا نيدلا رون خيشلل:ماظنلا رهوج

 ةرازو يقورحملا شيورد خيشلل لئاسولاو مزاوللا ي لئالدلا
 .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا
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 : ةاقاسملا

 فسوي نب دمحم مامإلل صلاقلا ملعلاب هونملا صلاخلا بهذلا

 .نودب ةيملعلا عباطملا (شيفطإ

 ليمج نب نافلخ خيشلل رثألا ررغ يواحلا رردلا كلس

 -__ه٩٠٤١ ،٢ط ,ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ،يبايسلا

 .م٨٨٩١

 نب دمع ةمئألا بطقل :ليلعلا ءافشو لينلا باتك حرش

 ،توريب حتفلا راد (هدج) داشرإلا ةبتكم «شيفطأ فسوي

 .م٢٧٩١۔-ه٢٩٣١ :٢ط

 يموقلا ثارتلا ةرازو ،يتوعلا ملسم نب ةملس خيشلل ،ءايضلا

 .م١٩٩١/ه١١٤١ :١ط (نامُغ) ةفاقثلاو

 دومح نب ملاس خيشلل ةلصؤملا ماكحألا يف ةلصفملا دوقعلا

 ۔-_۔ه١ ٤٠٢ ،ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ،يبايسلا

 .م٢٨٩١

 سماش نب دمحم خيشلل لوصألاو عورفلا ملع يف لومأملا ةياغ

 .ه١ ٤٠٥ (نامُغ) ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ،يشاطبلا

 سيمح نب ليمح خيشلل ةعيسولا اهقرط يواحلا ةعيرشلا سوماق
 -_ه٤١ ٠.٤ ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو يدعسلا

 .م٤٨٩١
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 ةاقاسملا )
 ،يلاطيخلا ىسوم نب ليعامسإ رهاط يأ مامإلل مالسإلا دعاوق
 ©١ط ةيبرعلا ةعبطملا ارمع نب نمحرلادبع يلكب قيلعت

 .مم ٦

 ،هدج داشرإلا ةبتكم لينلا حرش عم ليلعلا ءافشو لينلا باتك

 .م٢٧٩١-ه٢٩٣٢١ ،٢ط توريب حتفلا راد

 بوسنملا رايخألا نيرخآلاو نيلوألا ىلع ةدراولا راثآلا بابل

 ثارتلا ةرازو ‘يديعسوبلا نافلخ نب نيهم دسلا مل اعلا ىلإ

 .م٥٨٩١-ه١ ٤٠٥ ةفاقثلاو يموقلا

 ةرازو ،نايسبلا دمحم نب يلع نسحلا وبأ :يويسبلا رصتخم

  

 .م٦٨٩١/ه١ ٤٠ ٦ط (نامُغ) ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا

 ةرازو يمرضحلا سيق نب ميهاربإ مامإلل لاصخلا رصتخم
 .ه١ا ٤.٤ 5ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا

 ةرازو٤نياسارخلا مناغ نب ريشب مناغ يبأل :ىرغصلا ةنودملا

 .(نامُغ) ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا

 ةرازو٬ناسارخلا مناغ نب ريشب مناغ يبأل :ىربكلا ةنودملا

 . ه١ ٤ ٤٠ (نامُغ) ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا

 ةرازو ،يدنكلا هللادبع نب دمحأ ركب يبأ خيشلل :فنصملا

 .نودب ،(نامُغ) ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا
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 أ ةاقاسملا )ح

 لاصخلا رصتخم مظنب لامكلا كرادم ىلع لامآلا جراعم ٩-

 يموقلا ثارتلا ةرازو ،يملاسلا ديمح نب هللادبع ةمالعلا مامإلل

 .م٨٩١ ٤ ٤٤١٤٠ (نامُغ) ةفاقثلاو

 .٨- يصقشلا سيمح خيشلا :نيبغارلا غ ولبو نيبلاطلا جهنم ط٢:

 ٢٣ ١ه .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو

 .ييوانجلا ىيحي ريخلا يبأ ةمالعلل عضولا - ١

 -:يفنحلا بهذملا

 .حيجن نباب ريهشلا نيدلا نيزل قئاقدلا رتك حرش قئارلا رحبلا ٢

 .(نودب) ،ةيديشرلا ةبتكم

 ركفلا راد :١ط يناساكلا دوعسم نيدلا ءالعل :عئانصلا عئادب ٣

 .ه١٤١ا٧

 ٤ ركفلا راد ينيعلا دومحم دمحم يبأل :ةيادحلا حرش ةيانبلا ط٢:

 ٤١١ .ها

 ط ةيملعلا بتكلا راد .يدنقرمسلا نيدلا ءالعل ءاهقفلا ةفحت - ٥

 .ه١ ١٤

 نيمأ دمحمل (نيدباع نبا ةيشاح) راتخملا ردلا ىلع راتحملا در ٦

 ١: ط يموقلا ثارتلا ءايحإ راد (نيدباع نبا) زيزعلادبع

 . ه١ ٩
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 [ ةاقاسملا )
 راد صاصخلا يلع نب دمحأ ركب يبأل ءاملعلا فالتخا رصتخم

 .ه١ ٤١٧ ،٢ط رئاشبلا

 ةيعمجلا ديمحلادبع دمحم دماحلا وبأ ظفاحلل -:ةياقولا حرش

 .نيصلا نيكب ةينيصلا ةيمالسإلا

 ركفلا راد :ط ييسخرسلا نيدلا سمشل :طوسبلا

 .ها ٠٩

 يبو يلكلا نمحرلادبع خيشلل رحبألا ىقتلم حرش رمألا عمجب

 ١© ط ةيملعلا بتكلا راد ‘هاش داز يخيشب فورعملا

 .ه١ ٩

 يمينغلا يغلادبعل باتكلا حرش يف بابللا باتك نم راتخملا

 .م١ ٠ ٩٧ ط رصم (ةيرهزألا دهاعملا ةرادإ -رهزألا) يقشمدلا

 -:يكلاملا بهذملا

-٩٢ 

-٩٢ 

-٤ ٩ 

 نب دمحأ نب دمحم ديلولا يبأل ،دصتقملا ةياو دهتجملا ةيادب

 ١: ط ةيملعلا بتكلا راد (ديفحلا) دشر نبا فورعملا \دمحم

 .ها ١٦

 ١: ط ةيملعلا بتكلا راد ليلخ رصتخم ىلع يشرخلا ةيشاح

 .ه١٤١ا٧

 .م١ ٩٧٠ ،ركفلا راد يقوسدلا ةمالعلا يقوسدلا ةيشاح
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 ةاقاسملا

 برفلا راد ،يتارقلا سيردإ نب دمحأ نيدلا باهشل :ةريخذلا

 ط١: ١٩٩٤.

 ناوريقلا ديز يبأ هللادبع دمحم يبأ خيشلل :ةيهقفلا ةلاسرلا

 .م٦٨٩١ ۔ه١/٦٠٤١ط (توريب) يمالسإلا برغلا راد

 ريدردلا دمحأ خيشلل كلاسلا ةغلب شمامب ريغصلا حرشلا

 .م١ا٩٨٩۔-ه١ ٤١٠ ركفلا راد:ط

 عم م٠١٧٩١ ؛ركفلا راد ريدردلا دمحأ خيشلا ،ريبكلا حرشلا

 .يقوسدلا ةيشاح

 نب نيدلا لالج .ةنيدملا ملاع بهذم يف ةنيمثلا رهاوخلا دقع

  

 ظ يفحلادبع.أو .نافحألا وبأ دمحم.د :قحت .ساش نب مجن

 :١ط (توريب ) يمالسإلا برفلا راد .روصنم

 .م٥٩٩١/_ه١ ٤١٥

 ربلادبع نب رمع يأ خيشلل ،يكلاملا ةنيدملا لهأ هقف يف يناكلا

 ىدملا راد ناتروملا كيدام نبا نب دمحم.د :قحت .يطرقلا

 .(م٩٧٩١/ه٩٩٣١) ةعابطلل

 ه٩١٤١ :١ط ركفلا راد «سنا نب كلام مامإلل ةنودملا

 دشر نب دمحأ نب دمحم ديلولا يبأل تادهمملا تامدقملا

 .ه١ ٤٠٨ :١ط برغلا راد «يطرقلا

 راد شيلع دمحم خيشلل ليلخ رصتخم حرش ليلخلا حنم

 .ه١ ٤٠٩ ركفلا
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 ١ ةاقاسملا

  

 -:يعناشلا بهذملا

-١.٤ 

 ٥ . )١-۔

-١٠٨ 

-٩ 

-١١١ 

-١١٢ 

 راد يراصنألا ايركز ىيحي يبأ يضاقلل "بلاطملا سأ
 .نودب ةرهاقلا يمالسإلا باتكلا

 راد رذنملا نب ركب يبأل ملعلا لهأ بهاذم ىلع فارشإلا

 .ه٤١٤١ ط ركفلا

 .نودب ةفرعملا راد ،سيردإ نب دمحم يعفاشلا مامإلل مألا

 فرش نب ىيي نيدلا يحم ايركز يبأ مامإلل ،نيبلاطلا ةضور
 .نودب ةيملعلا بتكلا راد ،يوونلا
 ،يجهوكلا ناسحلا نسح خيشلل جاهنملا حرشب جاتحملا داز

 . ه١ ٢/٧٠٤ط ةيرصعلا ةبتكملا

 يكبسلا يفاكلادبع نب يلع نيدلا يقت مامإلل «يكبسلا ىواتف

 :١ط توريب ليجلا راد «يسدقملا نيدلا ماسح :قحت

 .م٢٩٩١-ه١ ٤١٢

 ةيرصعلا ةبتكملا - ينيصحلا ركب يبأ نيدلا يقتل رايخألا ةيافك

 . ه١/٩٠٤١ط

 نب ىحي ايركز يبأ مامإلل بوسنملا بذهملا حرش عومجملا

 .ةيناثلا ةلمكتلا ركفلا راد يوونلا فرش

 ركفلا راد (ريغصلا يعفاشلا) سابعلا يبأ مامإلل ينزملا رصتخم
 .ه٤.٠٤١ ةريخألا ط

٢٩٦ ) 



 ةاقاسملا |
  

 ءالع خيشلا هذيملت بيترت ،يوونلا مامإلل ةروثنملا لئاسملا ٢
 -__ه١ 0١ ٤٠٦٢ ط ،ةميلعلا بتكلا راد راطعلا نب نيدلا

 .م٢٨٩١

 ©ركفلا راد سابعلا يبأ نب دمحم ةمالعلل جاتحملا ةياغ ٤ ١١-

 . ه٤٠٤١ ةريخألا ط

 ٥ - !ةفرعملا راد ،يلازغلا مامإلا :زيجولا ١٢٣٩٩ه-۔١٩٧٩م.

 - :يلبنحلا بهذملا

 ركب يبأ نب دمحم هللادبع يبأل :نيملاعلا بر نع نيعقوملا مالعأ ٦-

 .(توريب) ليجلا راد ،ةيزوخلا ميق نباب فورعملا

 ثارتلا ءايحإ راد .يوادرملا نسحلا يبأ نيدلا ءالعل فاصنإلا ٧-

 .ه١ ٤١٩ :١ط يبرعلا

 لآ نمحرلادبع نب هللادبعل :ماكحألا ةدمع حرش مالعلا ريسيت ١٨-

 :هط ةمركملا ةكم .ةثيدحلا ةضهنلا ةعبطم .ماسب

 .(٨٧٩١۔-ه٨٩٣١)

 /يمالسإلا بتكملا /يلبنحلا فسوي نب يعرم بلاطلا ليلد ٩-

 .قشمد

 بتكلا راد ،ييوهبلا سنوي نب روصنم ةمالعلل عبرلا ضورلا - ٠

 .م١ا٨٨٩ - ١٤٠٨ ،نانبل توريب {ةيملعلا

٢٩٧ ) 
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 :٣ط ةلاسرلا ةسسؤم \ةيزوخلا ميقلا نبال داعملا داز

 .ه٨١٤١

 يبرعلا باتكلا راد يسدقملا ةمادق نبا ةمالعلل ريبكلا حرشلا

 .(م٢٧٩١/ه٢٩٣٢١)

 مساق نب دمحم نب نمحرلادبع بيترتو عمج :ةيميت نبا ىواتف
 نوؤشل ةماعلا ةسائرلا فارشإ تحت عبط يدجنلا ىمصاعلا

 .نيفيرشلا نيمرحلا

 بتكملا .يسدقملا ةمادق نب هللادبع نيدلا قفومل يفاكلا

 .ه١ ٥/٨٠٤ط ،يمالسإلا

 ركفلا راد .وهبلا سنوي نب روصنم ةمالعلل عانقلا فاشك

 . ه٢٦٠٤١/ط

 دمحم نب ميهاربإ نيدلا ناهرب قاحسإ يبأل عنقملا حرش عدبملا

 . ه١ ٤١٨ :١ط ةيملعلا بتكلا راد .حلفم نب

 نيدلا يحم خيشلل :دمحأ مامإلا بهذم يف دمحألا بهذملا

 يلع نب نمحرلا دبع جرفلا يبأ نيدلا لامج خيشلا نب فسوي

 تاروشنم/٢ط (يزوجلا نباب) فورعملا يركبلا يشرقلا

 .ضايرلاب ةيديعسلا ةسسؤملا

 (توريب) يبرعلا باتكلا راد يسدقملا ةمادق نبا ةمالعلل غملا

 .م٢٧٩١ /ه ١٩٢

٢٩٨ | 
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 - :ةيمامالا بهذم

 ©يكر كلا نيسحلا نب يلعل دعاوقلا حرش يف دصاقملا عماج ٩-

 .ثارتلا ءايحأل مالسلا مهيلع تيبلا لآ ةسسؤم

 داوج دمحم لالدتساو ضرع ،قداصلا رفعج مامإلا هقف ٠-

 .م١/٥٦٩١ط (توريب ) نييالملل ملعلا راد ،هينغم

 ةزوحلا ميعز تارضاحم ةاقاسملا باتك ،ىقثولا ةورعلا نابم ١-

 ةيملعلا ةعبطملا سيئوخلا يوسوملا مساقلا يبأ ديسلا ةيملعلا

 ط ١: ١٣٠٩١ه.

 -:ةيديزلا بهذم

 نب دمحأ مامإلل راصمألا ءاملع بهاذمل عماجلا راخزلا رحبلا ١٢-

 :اط (رصم) يناخلا ةبتكم «ىضترملا ىحي

 ١٣٦٨ ه/١٩٤٩م. ١

 نيسحلا نيدلا فرشل ريبكلا هقفلا عومجم حرش ريضنلا ضورلا ٢-

 ءاعنص ‘ىربكلا نميلا ةبتكم ،يغايسلا دمحأ نب

 .(م٥٨٩١/ه١ ٤٠ ٥)٢ط

 لدعلا ةرازو ‘ىضترملا نب ىيحي نب دمحأ مامإلل راهزألا حرش ٤-

 .ءاعنص- ةينميلا ةيروهمجلا

٢٩٩ } 
   ال
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 يلع نب دمحم ملاعلل ماوألا ءافش ىلع ةيشاح مامغلا لبو ٥-

 ١: ط نميلا ءاملع ةيعمج : قحتت .ةع ابط ف اك وشلا

  

 ١٤١٦ه/١٩٩٦.

 :ةيرهاظلا بهذم

 راد (دمجأ نب يلع نب دمحم يبأ) يرهاظلا مزح نبال ىلحلا ١٦-

 .ةيملعلا بتكلا

 -:خيراتلا بتك

 ةيناثلا ةعبطلا فراعملا ةبتكم ريثك نبا {ةياهنلاو ةيادبلا . ١٧-

 .م٠٨١

 ءايحإ راد ماشه نبال ((ةيوبنلا ةريسلا)) ماشه نبا ةريس ٨-

 .م١٧٩١/ه١٩٣٢١ يبرعلا ثارتلا

 - :هثيدح بتك

 باهولا دبعل نازيملا باتك ىلع ةريمع نمحرلادبع قيلعت ٩-

 .باتكلا ملاع ينارعشلا

 مل ) برالا دشار نب دمحم ليلجلا خيشلل مداقلل مايقلا مكح - ٠
 .(دعب عبطي



 ةاقاسملا

 ريرضلا نيمألا دمحم ،يمالسإلا هقفلا دوقعلا يف هرثأو ررغلا ٤١ ١-

 ةيعرشلا ثوحبلاو تاساردلا مسق ثوحبلاو ريوطتلا ةرادإ

 .ما٥٩٩-ه٦١٤١ ٢ط

 .ةلاسرلا ةسسؤم ،يواضرقلا فسوي روتكدلل ةاكزلا هقف ٤٢ ١-

 ركفلا راد ،يليحزلا ةبهو روتكدلل هتلدأو يمالسإلا هقفلا ٤٢ ١

 .م١ا٥٨٩-۔_ه١ ٤.٠٥ ٢ط

 نامع راد ‘تاليضفلا ربج.د ،}ةسراغملاو ةعرازملاو ةاقاسملا ١٤٤

 .٣٩٩١/ه١ ٤١٤ ندرألا نامع

 .ةيمالسإلا نوؤشلاو فاقوألا ةرازو ،ةيهقفلا ةعوسوملا ٤٥ ١-

 لسالسلا تاذ (م٩٩1١ -٠ ه٠١٤١ ‘؟ط تيوكلا

 . تيوكلا

 -:ىرخألا نونفلا بتك

 دمحم خيشلل لوصألا ملع نم قحلا قيقحت ىلإ لوحفلا داشرإ ٦-

 .ىلوألا ةعبطلا ركفلا راد :ط يناكوشلا يلع نب

 دمح نب ديعس ليلخلا خيشلا ،نامع لهأ ةغل نع نايغألا ةحازإ ٤٧ ١-

 .م١ا٠٩٩-۔ه١١٤١ :١ط «يٹراخلا

 راد ،دومحم.أ قيقحت يرشخمزلا دومحم هللا راج ،ةغالبلا ساسأ ١٤٨-

 .نودب « ةفرعملا
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 ةرازو - يشكرزلا ردامب نب دمحم نيدلا ردبل طيحملا رحبلا

 - __ ه١ ٤٠٩ :ط (تيوكلا) ةيمالسإلا نوئشلاو فاقوألا

  

 .م ١٩٨٨

 .يوجلا هللادبع نب كلملادبع يلاعملا يبأ .نيمرحلا مامإل ناهربلا

 _-_ ه١١٤١ ط يملاسلا نيدلا رون مامإلل راونألا ةجمم

 .م ١٩٩١

 .ط ت نودب ،يديبزلا ىضترم مامالا «سورعلا جات
 © قدلا يفلادبع قيلعت ،يوونلا نيدلا يحم ،هيبنتلا ظافلأ ريرحت

 .قشمد ،ملقلا راد

 ©باتكلا مل اع ةريمع نمحرلادبع قيقحت ،يناجرخلا \تافيرعتلا

 .م١ا٧٨٩-۔ه٧٠٤١ :١ط

 ،يباينلا مل وج هللادبع روتكدلا قيقحت نيمرحلا مامإل صيخلتلا

 ©١:ط ةيمالسإلا رئاشبلا راد \يرمعلا دمحأ ريبشو

 .م١ا١٦٩٩۔-ه١ ٤١٧

 قيقحت اديرد نب نسحلا نب دمحم ركب وبأ ،ةغللا ةرهمج

 .نييالملل ملعلا راد ،يكبلعب رينم يزمر.د

 ةصعبطم: ١ ط ،يعباسلا رصان خيشلل ةبئاغلا ةقيقحلاو ج راوخلا

 .م٩٩٩١-ه١ ٤٦٢٠ ةضهنلا

 ةرازو ةعبط ينالجراولا بوقعي يبأ مامإلل ناهربلاو ليلدلا

 .م٧٩٩١-ه١ ٤١٧ ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا
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 راد .ءاقرزلا دمحم نب دمحأ خيشلا {ةيهقفلا دعاوقلا ح رش

 .م١ا٩٨٩-۔ه١ ٤٠٩ :٢ط قشمد ،ملقلا

 دامح نب ليعامسإ ،ةيبرعلا حاحصو ةغللا جات حاحصلا

 .نييالملل ملعلا راد يرهوجلا

 راد يكبسلا يلع نب باهولادبع ةمالعلا ،ةيعفاشلا تاقبط

 .ةيبرعلا بتكلا ءايحإ

 يموقلا ثارتلا ةرازو "يملاسلا نيدلا رون خيشلل سمشلا ةعلط

 .١٨٩١-۔-ه١ ٤٠١ (نامعر ةفاقنلاو

 ديعس ةمالعلا خيشلل ناودعلاو يغبلا بئاتكل فراخلا نافوطلا

 .م٠٠٠٢.-۔-ه١ ٤٢٠ \١ط يبونقلا كوربم نب

 روكشلادبع نبا ققحملا ڵتوبثلا ملسم حرشل تومحرلا حتاوف

 . ه٤٢٣١ - ١:ط رداص راد

 ةسسؤم يدابآ زوريفلا بوقعي نب دمحم \طيحملا سوماقلا

 .ةلاسرلا

 ،يات سبلا سرطب ملعم ةيبرعلل لوطم سوماق ‘طيحملا طيحم

 .نانبل ةبتكم
 .م٧٨٩١ ،نانبل ةبتكم ،يمويقلا دمحم نب دمحأ 5رينملا حابصملا

 :٣ط ركفلا راد موركم نب دمحم روظنم نبا ؤ©برعلا ناسل

 ._هها ٤١٤

  



 كروشاع نب رهاطلا دمحم ةمالعلا ةيمالسإلا ةعيرشلا دصاقم ٩--

 .م٨٨٩١ ةثلاثلا ةعبطلا عيزوتلل ةيسنوتلا ةك رشلا

 .نودب باتكلا اع يونسألا نيدلا لامجل لوسلا ةياه -١ا.
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 سرهفلا
 ناترعو ركش

 ةمدقم

 تحبلا ةطخ

 ةاقاسملا اببرعت

 ةاقاسملا فيرعت :لوألا ثحبملا

 ةغل اهفيرعت :لوألا بلطملا

 اعرش اهفيرعت :ياتلا بلطملا

 ةيمستلا ببس :ثلاثلا بلطملا

 ةاقاسملا ناكرآ :يياثلا ثحبملا

 ال ةمباشملا دوقعلاو ةاقاسملا نيب قرفلا :ثلاثلا ثحبملا

 ةاقاسملاو ةعرازملا نيب قرفلا :لوألا بلطملا

 ةراجإلاو ةاقاسملا نيب قرفلا :يياثلا بلطملا

 ةاقاسملا ةبع و رتم
 نيعناملا ةلدأ :لوألا ثحبملا

 نيزيجملا ةلدأ :يياثلا ثحبملا

 باتكلا -أ

 ةنسلا -ب

 عامجإلا ۔ج

١ ١ 

١ ١ 

٢ ١ 

١٤ 

٧ ١ 

١٩ 

١٩ 

  

  



  

 سايقلا -د

 ةيعورشملا ةمكح :ثلاثلا ثحبلا

 ةاقاسملا طورش

 نيدقاعلا طورش :لوألا ثحبملا

 "رجشلا" لمعلا دروم طورش :ناثلا ثحبملا

 ةرمثلا طورش :ثلاثلا ثحبلا

 لمعلا طورش :عبارلا ثحبلا

 ةغيصلا طورش :سماخلا ثحبملا

 ةدملا طورش :سداسلا ثحبملا

 ةاقاسملا ماكحأ
 موزللا :لوألا ثحبملا

 اهموزل تقو :لوألا بلطملا

 ةاقاسملل لماعلا خسف مكح :يناثلا بلطملا

 لمعلا يف لماعلا ريصقت رثأ :ثلاثلا بلطملا

 ةدسافلاو ةحيحصلا ةاقاسملا ماكحأ :نياثلا ثحبلا

 اهيف ةربتعملا تارايخلاو طورشلا :ثلاثلا ثحبلا
 عبارلا ثحبلا

 ةرمثلا ىلع لوصحلا لمأ عاطقنا عم ةاقاسملا مكح :لوألا بلطملا

 ةاقاسملا دقعب لوغشملا طئاحلا عيب مكح :يياثلا بلطملا
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 هكيرشل كيرشلا ةاقاسم مكح :ثلاثلا بلطملا

 ضايبلا هللختي يذلا رجشلا ةاقاسم مكح :سماخلا ثحبلا

 ةاقاسملا ةياهن :سداسلا ثحبللا

 ةربتعملا ةدملا :لوألا بلطملا

 ةاقاسملا ةيام :نياثلا بنطملا

 ةاقاسملا رامث ةاكز :عباسلا ثحبملا

 ةرمثلا قاقحتسا تقو :لوألا بىطملا

 نيكيرشلا ىنع ةاكزلا بوجو :يناثلا بىطملا

 رحآلاب امهدحأ بيصن مامتتسا :ثلاثلا بلطملا

 رخآلا ىلع ةاكزلا امهدحأ طارتشا :عبارلا بنطملا

 اهجارخإ تقو :سماخلا بىطملا

 هيلع بجت مل نم عم ةكرشلا ةاكز :سداسلا بنطملا

 ةاقاسملا جارخ :نماثلا ثحبلل

 اهيف صرخلا :عساتلا ثحبملا

 ةيناضقلا لناسملا :رشاعلا ثحبملا

 اهيف نيفرطلا فالتخا :لوألا بنطملا

 لماعلا دي ةفص :يياثلا بلطملا

 ةقحتسم راجشألا روهظ رثأ :ثلاثلا بلطملا

 ةمتاخلا
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 ىواتتلا:(١) قحلملا

 تاحالطصملا رضحب كبرعت:(٣٢) قحلملا

 عجارملاو رداصملا

 رسرهتلا
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