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 ه يه و

 ةلومح عتبظلاقوقج

 ةقاتشلاشارتلا ةرازول
 تاظوطخلا ةرئاد

 ص نامح ةتطل

 ةيناثلا ةعبطلا
 م١٩١٠٢۔-ها ٤٠

 ٠ ٢٠١٨/٦٥ : يلحملا عاديإلا مقر
 ٨٧٩-٩٦٩٩٩-٣۔-١٥١-٦ : ([]5) يلودلا عاديإلا مقر

 ٠ ١ . يديربلا زمرلا ب طقسم ٦٦٨ :ب .ص = نامع ةنطلس
 ٢٤٦٤١٣٣١ : سكاف ٤٦٤١٣٦٢٥ ٢/ ٢٤٦٤١٣٠٠ : فتاه
 & ع.20.0 : ينورتكلإلا ديربلا

 ...0 : ىنورتكلإلا عقوملا

 لكش يأ يف باتكلا اذه نم ءزج يأ فيظوت وأ مادختسا وأ خسن زوجي ال
 ام. ةينورتكلإلا وأ ةيريوصتلا ءاوس - لئاسولا نم ةليسو ةياب وأ لاكشالا نم
 نذإب الإ - اهعاجرتساو تامولعملا ظفحو هاوس وأ يفارغوتوفلا خسنلا كلذ يف
.ةرازولا نم يطخ



  

 .انلدي ونل زمعتيعيأفلعلا
 :ت) ٠ ٣٩ ١ه(

 إ ٧ . ر ا١ ےس ود .1 :لزعأ |

 ةيناثلا ةعبطلا
ه٩١٠٢-ه٤٤١.
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 ©نيملاعلل ةمحر ثوعبملا ،نيمألا يبنلا ىلع مالسلاو ةالصلاو ،نيملاعلا بر هلل دمحلا

 دعبو ،نيدلا م وي ىلإ هيده عبتاو هبرد ىلع راس نمو هبحصو هلآ ىلعو

 اًقينصت اهجهانم ْتَتيابتو ؤتَعستاو ترثك دق هقفلا لوصأ يف ملعلا لهأ فيناصت نإف

 ؛فلسلا تافنصم نيماضم نم اذخأ فلخلا دنع اهدعاوق نم ريثك توبث مغرو ،افيلأتو

 َرمثآ دقو يلوصألا سردلا يف نيققحملا جهانم هل عستت احيسف ابحر اباب فالخلل نآ الإ

 ناقيس يف رهظت دصقم وهو ،قيقحتلا لهأ نيب اهيف فلتخملا عورفلا ةرئاد عاستا يف كلذ

 نيح هباحص ملسو هيلع هللا ىلص يركلا يبنلا رقأ دقف إميكحلا عراشلا ةمكح ةيلجتملا هعورف

 .سدقملا صنلل امهف ةيلمعلا مهتاقيبطت نم ةلمج ليصأت يف اوفلتخا

 مث اقيبطت لوصألا ناديم يف تالوجو تالوص -مهيلع هللا ناوضر- ةيضابإلل ناك دقو

 كلو ،ءارغلا ةعيرشلا ةقف اهيف اوزرب يتلا ىلوألا مهتفانصم يف ءاج اميف رهاظ كلذو ،اريظنت

 -ه٥٧١ نيب ت)بيبح نب عيبرلا مامإلا هاور يذلا عيفرلا دنسملا نم ءادتبا كلذ علاطت نأ

 (ھ٣٩ ت) ديز نب رباج ءاثعشلا يبأ امهخيش نع (ه ١٧٥٠ ت) ةديبع يبأ هخيش نع (ه ٠

 نإف ؛ةاقثلا ةباحصلا نم بحص نم ةطساوب ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلإ ائوفرم هاور يذلا

 يتلا تادييقتلاو تاريرحتلا يف ذفلا يلوصألا دعبلا ىدم هل حضتي هتادايزو دنسملا اذهل َحلاطملا

 نيب اوعمج نمم دنسملا ةاور نوك انرضحتسا اذإ ةصاخ ،ةيعرشلا صوصنلا ايانث يف اهوعضو
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 ت اهجعر7 نلشالاكتن سم

 :ت) يناسارخلا مناغ يبأ ةنودم يفف كلذ ىلع لاحلا رمتسا دقو .ليصأتلاو هقفلاو ثيدحلا

 ةيلوصألا دعاوقلا نم هتذمالتو ةديبع يبأك ةيضابإلا فالسأ ةقف اهيف ىور يتلا (ه٠٢٢ دعب

 .ةيضابإلا فالسأ دنع ركبملا يلوصألا نيودتلا ةناكم لجي ام ليصألا يهقفلا رظنلاو

 ريظنتلا نم تبرتقا لب ،ةيلوصألا ةيضابإلا تافلؤم تعونت دقف ةبقحلا مكلت دعب امأ
 تايرظنلا نم ريثكلا ترب انهو ،_نونفلا ددعتو تاحلطصملا روهظ دعب- اريثك يلوصألا
 بوبحم نب دمحم نب ريشب رذنملا وبأ ةمالعلا هبتك امم ءادتبا ةيضابإلا دنع ةمدقتملا ةيلوصألا

 ةيلوصألا راظنألا نم ةلمج اَّمض نيذللا ةبراحملاو فصرلا هيباتك يف (ه٠٩٢ و ٠ نيب :ت)

 تافنصمب ارورمو ؛(ه٣-٢ق) يرازملا هللادبع ةمالعلا نع رثأ ام ديعبب هنع سيلو ،ةلزجلا

 يذلا (ه٥٥٣و ٣٤٢ نيب ت) يولهبلا ةكرب نبا عماجو (ه١٦٣ يح) يمدكلا ديعس يبأ

 نم مهدعب بتك اميف لاحلا اذكو ؛يهقفلا رظنلاب جوزمملا يلوصألا ديعقتلا نم اًريثك ىوح

 مالعألا هبتك امع الضف ،(ه٧٥٥) يدنكلا هللادبع نب دمحأ ةمالعلل صيصختلا باتك لثم

 ام اذكو ©فاصنإلاو لدعلا يف امك (ه٠٧٥ت) ينالجراولا ةمالعلا تانودم لثم ةبراغملا

 نورخأتملا هبتك امل الوصوو ،هحرشو هرصتخم يف هدعب (ه٨٢٩ ت) يخامشلا ةمالعلا هرطس

 لكف -ىلاعت هللا مهمحر- (ه٢٣٣١ت) يملاسلا رونلاو (ھ٢٣٣١ت) بطقلا نيمامإلاك

 نيملسملل يلوصألا نيودتلا ةريسم يف عساولا اهعاب اهل ناك ةيلوصأ تانودمل رهاظ رثأ كلذ

 نيقي ىلع ينإو ،انتغلب يتلا ةعساولا ةموظنملا مكلت ءازجأ نم اءزج الإ لثمي ال انه هتقس امو

 ىلوملا نمي نأ ىسعو ،ةرث ةريثك نايعلل اهزربيو اهلشتني نم ىلإ جاتحت يتلا ةنيفدلا رهاوجلا نإب
 .ءارقلاو نيثحابلا ةحاسل بيرق امع اهجورخب

 بييغتلا ةسيبح تلظ يتلا زونكلا مكلت نم ءيش جارخإ يف انوع نوكأل يدي دمأ اذ انأاهو

 ةيهاد ةمالعلل "لوصألا ةاكشم" يلوصألا فنصملا اذه يف لثمتي كلذو نمزلا نم ةدم

 ناميلس نب نمحرلادبع روتكدلا قيقحتب ارخؤم يرازفلا ديزي نب هللادبع لئاسرو رذنملا يبأ لئاسر تعبط )١(

 .ةيوغللاو ةيدقعلاو ةيلوصألا دئاوفلا نم ريثكلا اهيفو ،يملاسلا

٥ 



 ,ح نتخلانكتن )296ر .
 4 جح

 ةريسمل الامكإ دعي يذلاو ‘-ىلاعت هللا همحر- ىميلسلا ديبع نب دمح ديبع ىبأ ءاملعلا

 ةزجوم تامدقم نم يملق هطخ امل بابلا حتفأ يكلو ،نورخأتملا اهيلع ىضمو نولوألا اهسسأ

 :يهو ، طاقن سمخ ىلع اهتلعج دقف ةمدقملا رواحم ءادتبا كيدي نيب عضأ لزجلا فنصملا اذهل

 ءاملعلا ةيهاد يميلسلا ةمالعلا ]١[ ه

 يميلسلا ةمالعلا ثارت ]٢[ ه

 لوصألا ةاكشم ]٣[ ه

 باتكلل ةدمتعملا ةطوطخملا خسنلا ]٤[ ه

 قيقحتلا جهنم ]٥[ ه
 نم لكل لزجلا رطاعلا ءانثلا يجزأ تامدقملا تاحفص ًادبتل زجوملا اذه متخأ نأ لبقو

 هجارخإ ىلإ الوصو ليلجلا صنلا اذه تاحفص تاقرفتم نع ثحبلا ليبس يف يعم مهسأ

 ءاجارخإو ةعابط رفسلا اذهب اهتيانع ىلع ةفاقثلاو ثارتلا ةرازول ليزجلا ركشلاب هجوتأ ينأ امك

 .كرابملا رفسلا اذه ةعجارم يف يعم مهسأ نم لكل هرطعأو هلزجأ ركشلاو

 نيعب ةفيحصلا هذه يتفد نيب اميف رظنتل -ميركلا ئراقلا اهيأ- كوعدأ نأ ينتوفي الو

 قيفوتلا هلأسأ هللاو ،نيفوملا نيركاشلا نم كل نوكأف ةكرابملا كتاظوحلمب معنأل ،كتريصبي

 .ريصنلا معنو ىلوملا معن وهف ديدستلاو

 2٥ و۔ء۔ رح س .و ح , هر { >

 ٦٥ -٢٨[ :هط] 4 يلوقأوُهَمْفَي "ىناسل نمةَدَقُع لحأو "ىرتأ رّتَبو"ىرذَصس يل حَرشآَر ث
 م ص َ

 هبتك

 يصورخلا ىسوم نب ملاس نب دمحأ

 بنص ةقطنم _ رشوب ةيالو

 م٢٦ ٠١٦/٥/٦٢٤ قفاوملا ۔-ه٧٣٤١ نابعش ١٧١ ءائالثلا
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 “'»املاصلا ةيلح يميلسلا ةمالعلا ل

 ةنوصم ةرهوجو ةنيفد ةرد نع شتفملاك ةصاخ نامع نم ملعلا لهأ مجارت نع ثحابلا

 .ةيفو ةريس ىلع روثعلاب ىنملا غولب يف المأ سراهفلا فئافلو مجارتلا نئازخ نيب هيرظان بلقي
 ©غلابلا اهرثأب ةيعامتجالاو ةيملعلا هتايح تغبصف فلؤملا تنوك يتلا تايثيحلا اهملاعم يف مسترت

 .ريسيلاب ةعانقلا ىلع انتربجأ امك اهتربجأ مجارتلا هذه تاحاس يف تدجو يتلا ةعيطقلا نأ الإ

 ينتيلف ،يميلسلا ةمالعلا تانونكم نع ثحبأ انأو يصخش هب فصأ هسفن لاحلا وه

 ةيئزجلا اهبناوج نم ةيصخشلا راوغأ ربس نإ ذإ إملعلا اذه ةايح نم تاحفص ةململ يف دعسأ

 ينأ الإ هرُسعت وأ كلذ رذعت مغرو ،يملعلا ريثأتلاو نيوكتلا تاردخم نع حصفت ةيلكلاو

 ةبغر همجارتو هتافلؤم ضعب لالخ نم اهلاحم يف هوجولا مكلت ضعب عضو ادهاج تلواح

 .ريخ لكل نيعملا هللاو ٬دوصقملا لوصح يف

 -ماللا رسكو ةددشملا ةمجعملا حتفب- يميلسلا ملسم نب ديبع نب دمح خيشلا
 .نامع ةيلخادب لئامس ءاحيفلا ثيح هانكس راد ىلإ ةبسن "يلأ ومسلا وأ يلئامسلا

 6يبيصخلا ركذي امك ه٠٨٢٦١ ماع يف يكزإ لامعأ نم يدس ةدلب يف يميلسلا خيشلا دلو

 ةيعرشلا م ولعلا ديقانع تعرفت هنمو ،ميركلا نآرقلا رداصملا ردصمو م ولعلا لصأ سرد كانهو

 علاطملا اهيأ كل نكميو ،هنع مجارتلا لهأ هبتك امم يل نيبت ام لالخ نم فلؤملل ةزجوم ةمجرت عضو ىلإ تدصق )١(

 نب هللادبع / ٧٠١ص ثنايعألا ةضهن يملاسلا :رظنا) :ةيتآلا عجارملا لالخ نم رهظأ ةروصب هتمجرت ملاعم دجت نأ
 ديمح / ٥٢٧٢ص ،٣ج © نامعنلا قئاقش ©يبيصخل ا / ١-٤ © يميلسلا خيشلل ناجرملا دئالق ةمدقم ،يليلخلا يلع

 ،يسرافلا / ىلوالا تامدقملا ةقراشلا سمشلا هباتك لالخ نم يدقعلا يميلسلا خيشلا جهنم ،يديعسروبلا

 فيس نب ديعس نب رماع / (نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ‘يدعسلا :نع القن) يميلسلا ديبع يبأ خيشلا ةمجرت

 / ٢٢ص ىلإ ٦١ص نم ،"ةقراشلا سمشلا باتك ةمدقمب ةقحلم" ،يميلسلا ديبع يبأ خيشلا ةمجرت يميلسلا
 . (١}ه٤ص 0 ١ج ،قرشملا مسق نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم }يدعسلا

 .سايق ريغ ىلع اهنأ رهاظلاو ،لئامس ىلإ ضعبلا بسني اذكه )٢(

٥ 

 < :جح



 .ه ءاملعلا ةيهاد يميلسلا ةمالعلا راكم , . : ٣
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 خيشلاو يليلخلا ديعس نب دمحأ ةمالعلا ةسردم ثيح لئامس ىلإ هلحر دش نأ دعب ىرخألا

 نم عتر كانهو ،يملاسلا رونلا ثيح ىنسألا جرعملا هاياطم تغلب ىتح ،ينرقلا ملاس نب ىسوم
 هدلاو ةذمالت ركذي وهو يملاسلا ةبيشلا هنع لاق ىتح .ليصألا عبنلا كلذ نم لهنو كرابملا هنيعم

 .""امهفو ةيارد م ويلا نامع ءاملع لجأ نم وهو ك يميلسلا ديبع وبأ ةمالعلا مهنمو" :يملاسلا رونلا

 ءالتعال هتأيهف ديبع يبأ خيشلا ةيصخش لقص يف اهرود اهل ناك تارثؤملا هذه نأ بير ال

 هللادبع نب دمحمو (ه٨٣٣١ت) يصورخلا دشار نب ملاس نييضرلا نيمامإلا مايأ ءاضقلا ةصنم

 ةعيفر ةناكم ىلع لدي امم ءامهنيب القنتم دبدبو لئامس ءاضق ىلوت ثيح ،(ه٣٧٣١ت]) يليلخلا

 ثارت نإ لب -ىلاعت هللا امهمحر- نيليلجلا نيمامإلا دنع غلاب ريدقت لحم ن وكيل هتلهأ ةيلاع ةماقو

 .يميلسلا خيشلل اهثعبي ناك يتلا تالاحإلاو تاركاذملا نم ريسي ريغ مكب رخاز يليلخلا مامالا

 .ليلخ يبأ مامإلا ىواتفل عماجلا ليلجلا حتفلا يف كلذ نم ائيش دبت نأ -ئ راقلا اهيأ- كلو

 ٥ ى صم

 نافلخ ةمالعلا لاثمأ نم ذاذفألا ةبلطلا نم ةلمج تَجَرخ ةيملع ةسردم يميلسلا ةمالعلا سنأ

 نب ملاس خيشلاو (ه١٢٤١ت)يليلخلا يلع نب هللادبع خيشلاو (ه٢٩٣١ت)يبايسلا ليمج نب

 مالعألا نم مهريغو (ه٢١٤١ت)يئاطلا ىسيع نب مشاه خيشلاو (ه٤١ ٣١ت)يبايسلا دومح

 .ةينامعلا ريغو ةينامعلا ةحاسلا يف ةيبدألاو ةيوغللاو ةيعرشلا م ولعلا عورف نم اًريثك اورظن نيذلا

 نم ريثكل ةبعكو ىوتفلا لحم نوكيل هتأيه يميلسلا خيشلل ترفوت يتلا فورظلا هذه نإ

 ةوق نم 7 زيمت ىتلا ةيقلخلا تافصلا نم ةلمج لافغإ م دع عم ؤ لاسلسلا هنيعم نم فشرلل نيدصاقلا

 هالتبا ام كلذ لك نراق دقو 0 شأج ةطابرو ةيسايسب جرزمم ءاهدو يأرلا يف ةفاصحو رظنل او كاردال ا يف

 داهتجالا ةجرد غولبل هلهأ هب ىلاعت هللا همركأ يذلا نيوكتلا نأ الإ ؛رصبلا ةساحل دقف نم هب ىلاعت هللا
 .") ةيعرشلا م ولعلا تاحاس يف هريظن لق قيقحتلاو ثحبلا يف اجذومنأ ناكف قشعو فغش لكب هقرطف

 نيب نمو ،ديبع يبأب ترم يتلا عئاقولاو صصقلا نم ةلمج يبحرلا رصان نب دمحم وهو يميلسلا خيشلا ةذمالت دحأ ركذي )١(

 خيشلا نأ الإ ءةدودعم امايأ رايدلا كلت يف ثكملاب هرمأ بيبطلا نأ الإ هينيع جالعل ابلط دنهلا ىلإ رداغ نيح هل عقو ام كلذ

 هجالع نم بيبطلا نكمتي مل ىرخأ ةرم دنهلل عوجرلا دواع املو ،هينيع ىلع يبلسلا هرثأ هل ناك امم نامعل عوجرلا لجعتسا
 ءاقل). طقسم يف روخلا عماجب هبلطلا هسيردت نابإ خيشلل ناك امم هذيملت اهركذي يتلا عئاقولا ضعب كانهو .لصح امل ارظن
 (م٨١٠٢ ٤ / ٧١/ قفاوملا ه٩٣٤١ لاوش٠٦ ءاعبرألا رصع بيسلا ةيالو يف ليحلا نئاكلا هلزنمب يبحرلا رصان نب دمحم عم
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 نييرجهلا رشع عبارلا نرقلا نم ريخألا دقعلا علاطمو رشع ثلاثلا نرقلا تانينامث نيبو

 دتما اكرابم اميظع اثرإ هءارو فلخ دقو . ميلسلا ةمالعلا شاع (ه٠٩٣١ و ه٠٨٦١ نيب)

 نايبلا ريمأ هذيملت ضايفلا هئاثر مينارت هيلإ هجو نممو نايبلا نابرو ملعلا لهأ محازف هريخ

 :اهيف ءاج ةديصق يف يليلخلا ىلع نب هللادبع

 ناسنإلا ةياهن ؤبدتو ناثدحلا قراوط لمأت فق

 ناميإلا ةقيقح ملعت مل اعلل رهدلا عراصم نيبتو

 ينادوصاقلكنم تو ا ۔مللنوشيي فيك سانلارظناو

 نالقثلا مثححازت هيلع ر 0 حسلا نم برض ةوجولا نأكو

 نانسو يتلقم يف ايؤر فيط لايخهيفاأاسنالادأكو

 يناوجرألا اهنول يف ىمارتت اًرازغ عومدلا لسرملا اهيأ
 ث د َِ . ُ ف . ٠ ه . ٥

 نا رح ١ يتلح يف ىجسم س انل ١ رسزر ١ ىلع يسمي شيعنل لق

 ناو ريغ رست مل هانعم تكردأ ولف تلمح نبجب اديور س

 ناسحإلا ةميشو هيف ملعلا َتامفاموي تامدق ءارتأ

 نالقثلا ي روو ن ىرت م ] درف يروو د دحلا ١ يف ٥ هارت . ]

 ين ايبت هقح ضعب ىو ن ا اثر ن ايبل ١ ط ۔٠نأ ١ ينلخ

 هثارت نم ءيش عبتت لالخ نم دهاجملا ملعلا اذه تانونكم نم اضعب علاطن نأ انل نكميو

 يفا ةوقو اداح بولسأو امج بدأو ة ةنيصر ةغل اهلالخ نم دجنل يدقعلاو يلوصالاو يهقفلا

 امم ة ةمهم تان اونع طخل ملقل أ لقن ] انه نمو 0 اهت االضعمو لئاسمل ا تالقتعم نم ةلمج ريرحت

 ديبع وبأ خيشلا هكرت

 )١( نامعنلا قئاقش ،يبيصخل ا :رظنا © ج٢. ص٢٨٠.
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 0 يميلسلا ةمالعلل فاوك
 -و

 تناك نإو يهو 4 ةيدقحلاو ةيلوصألاو ةيهقفلا تافلؤملا نم ةلمج يميلسلا ةمالعلا كرت

 اهديصق لحمو اهانج لصأ اهنأ الإ ةعساولا ةفلتخملا ةيعرشلا م ولعلا ءازجأ نم ازج لكشت

 نوكتو فلؤملا اهيف ز يتلا ىرخألا م ولعلل ةحضاو ةطراخ م - مسرت اهنأ ىلإ ةفاضإ ،اهانتجمو

 نم ةدام هايانث نيب نزتخي نانبلا هرطسي ام نإ ذإ ،ةيمتح ةجيتن بير الب اذهو اهلالخ نم

 .هتاردخمو بتاكلا فراعم علاطملاو ئراقلل رربت نأ اهنكمي ،ةفلتخملا م ولعلا

 ماعلا اهقايس يف اهنأ مغرف ءيميلسلا خيشلا ثارت علاطن نحنو هأرقن نأ نكي ام وهو

 كلذ ةودح تزواجت اهنأ الإ هقفلا لوصأو نيدلا لوصأ هيقشب لوصألا راطإ يف ةبصنم تناك

 ةغلو ابدأ ةيوغللا فراعملاو ةيئاضقلا ماكحألا نم اهيفف ،ةديعبلا اهينامضم انصحف ام اذإ ريثكب

 عيرفتلاو ميسقتلاو ربسلا نسح نم اهيفو نيصصختملا هت هيلإ قوتي ام افيرصتو اوحنو
 تارواحملاو ةضايفلآ ةمكحلاو مجلا بدألا ىلإ ةفاضإ ،نيعدبملا نيفنصملا جهنم هب ممستري ام
 . نيفلاسلا نيمدقتملا تاباتك ىركذ انل ديعت يتلا تاركاذملاو

 نم رظتني اجهنم هفيعاضت يف لمحي ۔-ةرشعلا تزواج يتلا- تافلؤملا كلت نم فلؤم لك نا !لب .

 ةلاجعلا هذه يف يبسحو ،ةنوصملا هرهاوجو ة ةنيفدلا هررد راكبأ س ضعب ضفي هلع كسرمتلملا ئراقلل هزربي

 اهدرس يف انيعتسم ‘ علطم لكل رهظتل يميلسلا انخيش تافنصم نم ةضيرعلا تاناونعلا مكل رقنأ ن ]

 .يدعسلا دهن ذاتسألا هلقن ام اذكو يبيصحلا خيشلا هركذ يذلاك فلؤملل مجرت نم ضعب هركذ امب

 ديحوتلا ملع يف "ةقراشلا سمشلا" مساب اهفلؤم اهنونع ةلاسر تافلؤملا مكلت نمف

 يف ةبغر زاجيإلاو راصتخالا كلسم اهفلؤم كلس دقو ،اهعوضوم ثيح نم ةرهاظ يهو
 ائدتبم -ىلاعت هللا هظفح- ىليلخلا نيدلا ردب اهنع لاق دقو ةديقعلا لئاسم تامأ نايب

 بعصلا للذو هدئاوف نم يصاقلا برقو رعولا هقيرط لهس نممو" :نيدلا لوصأ ملع فصوب

٥ 
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 سمشل ا هباتك يف يميلسل ا ديبع نب دمح ديبع وبأ ليلجلا ةمالعلا انخيش هتاياغ نم

 يتلا "ديضنلا ردلا" ةديصق هيف حرش ديحوتلا يف رخآ فنصم فلؤمللو ٨")"ةقراشلا

 حرش ديرفلا دقعلا" مس ١ لمحي فلؤمل ١ اذهو ؛يسرافلا رصان نب روصنم خيشلا اهمظن

 .يسرافلا خيشلا اهمظان نم هيجوتو بلطب اهحرش دقو ‘""ديضنلا ردلا

 تافلؤم هتقرط يذلا عسوألا بابلا يهف ةعيرشلا هقف نع امأ ،ديحوتلا يف هتافلؤم مكلت

 اهنع يبيصخلا ركذ يتلا "رهاوجلا ةنازخ" ةيهقفلا هتعوسوم ءادتبا ركذنانهو يميلسلا ةمالعلا

 نمو“"'نيميلاو ىواعدلا ماكحأ يف نيمثلا دقعلا" باتك هدعب يتأي ،'"ءازجأ ةسمخ تاذاهنأ

 رخآلا هباتك هنم برقيو هقفلا باوبأ نم دحوأ باب ىف ىصصخت باتك هنأ رهظي هناونع لالخ

 يهو "جاحلا داشرإ" ةلاسر اضيأ تادابعلا باب يفو ،‘"ماكحألا جهنم ىلإ ماكحلا ةياده"

 وبأ خيشلا فنص ثيراوملا باب يفو "مظعألا جحلا نكر ماكحأ نايب يف ةرصتخم ةزجوم ةلاسر

 فاطق نم ينجن ذإ نحنو انلز امو ،‘}ثيراوملا ملع يف "ضئارفلا يسركب هنونع اباتك ديبع

 باتكب ةيادب ؛اهرثنو اهمظن ةبوجألاو ىواتفلاب ةصاخلا هتافلؤم علاطن ةيهقفلا يميلسلا خيشلا

 تقاف يتلا اهتلئسأ عم ةيمظنلا ديبع يبأ خيشلا ةبوجأ هيتفد نيب مض يذلا "ناجرملا دئالق"

 عماج وهو "نيرخأتملا ىواتف يف نيرصبملا ةياده" رخآلا هباتك اذكو ،الاؤس نيثالثو ةئام

 لثميو ،امهريغو ديعس نب دمحأ خيشلاو يملاسلا رونلاك نيرخأتملا مالعألا ىواتف نم ةلمجل

 .فلؤملل ةذتاسأ مهنع لقن نم لجف ، هذاتسأل ذيملتلا ءافو باوبأ نم اباب ريخألا باتكلا اذه

 .يبونقلا ديعس نب هللادبع /لضافلا ذاتسألا باتكلا ققح )١(

 .يريمعلا ديعس نب دلاخ /لضافلا باتكلا ققح )٢(

 ةبتكمب هنم دحاو ءزج ىلع ترثع اهنأ ناجرملا دئالق باتك ةققحم تراشأ دقو ، قئاقشلا بحاص هركذ ام اذه )٣(
 .دمحلا هللو طوطخملا ىلع تفقو مث 0٤٦٩ مقرب يديعسوبلا دمحأ نب دمحم ديسلا

 .ةيعرشلا مولعلا ةيلكب باتكلا ققح )٤(
 .ةيميلسلا ظوفحم تنب راصتنا ةثحابلا باتكلا ققح )٥(

 . ناعوبطم هقبس يذلاو باتكلا اذه )٦(

 عبط دقو ( يبيصخلا زيزع نب دشار نب دمحم هيلع قيلعتلاب م اق دقو ،ةفاقثلاو ث ارتلا ةرازو لبق نم باتكلا عبط )٧()

 . ةيميلسلا ظوفحم تنب راصتنا قيقحتب م ٢٠١٦ قفاوملا ھ ٧ ماع اققحم

 .نامع ةنطلسب ةيعرشلا م ولعلا ةيلك ةبلط نم ةلمج باتكلا ققح )٨(
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 » يميلسلا ةمالعلا ثارت \ ( ٤20
 , ممخاخمي كم

 :اهنمو يميلسلا خيشلل ةقرفتملا ةبوجألا نم ةلمج نيرخأتملا بتك ضعب تمض دقو

 داشرإو ،يربغغألا فيس نب دمح خيشلل ةينسلا ئلآللا دقعو يسرافلا خيشلل راطوألا ةياغ

 اهلجنو يسماشلا خيشلل لئاسلا ةقدصو ،يديعسوبلا فيس نب دمح ديسلل لئاسلا

 .ةساردلاو بيترتلاو عمجلاب اهدرفي نم ىلإ جاتحت

 باتك هنإ ذإ ۔يميلسلا خيشلل هباب يف ديرف باتك وهف "لوصألا ةاكشم" باتك امأ

 نع جرخت الو ئدتبملا بلاطلا مهت لوصألا ملع يف ةزجوم بلاوقب هفلؤم هصخ يلوصأ

 . ىلاعت هنذإب بيرقلا ىف هتاليصفت نم ءىش نايب ىتأيسو لحفلا صصختملا ةجاح

 همسو باتك نيقباسل ١ نيطخل ١ نع اهعوضوم ثيح نم تجرخ يتل ١ ديبع يبأ تافنصم نمو

 .ميقم ميعن نم اهلهأل هللا هدعأ امو ةنجلا نع فلؤملا هيف ثدحت ،')"نانجلا فصو يف نانجلا ةجهبأب

 نيصرلا بدألا نم رفاولا هبيصن هل ناك دقف \ديبع يبأ خيشلا ةيرعاش نايب انع بيغي الو

 امم ىواتفلاب ةموسوملا هبتك يف كلذ ظحلت نأ نكميو شةنيابتم عيضاوم يف فيصحلا رعشلاو

 دقف يبيصخلا خيشلل نامعنلا قئاقش يف هدجت امك هنع لقن نمع الضف ،هيلإ ةراشإلا تقبس

 .يميلسلا خيشلا ديصق نم اضعب لقن

 لثمتي دوقفملا يملعلا ثارتلا نم ائيش هل ركذي نم دجن اننأ الإ انب فلؤملا دهع برق مغرو
 لاكشإ طحم انهو ،-افلس هيلإ انرشأ يذلا- "رهاوجلا ةنازخ" باتك نم ءازجأ يف كلذ

 انباحصأ تافلؤم نم تارشعلا لب تافلؤملا داحآ تزواجت يتلا ةرهاظلا هذه يف لثمتي رظنو

 يذلا روصقلا ىدم زربي رهظم وهو ث راظنألا نع يفختلاو دقفلا ريصم اهلاط دقو نيرخأتملا نم

 ؛اًجارخإو اقيقحت طوطخملا ثارتلا زاربإ مدع ىلع رمألا فقي مل ذإ ؤفلخلا نم فلسلا هاناع

 ةنيفدلا زونكلا هذه ةميقب لهجلا لعلو ،بييغتلاو ءانفلا ىلإ ىضفأ اغلبم لامهإلا دح غلب لب

 راثآ نم رثأ لاحلا اذهف" انسفنأ عم نيقداص نكنل لب ريطخلا ضرملا اذه رثأ رذجتل لصأ

 .ناعتسملا هللاو "نامرحلا

 .ةيميلسلا ظوفحم تنب راصتنا ةثحابلا باتكلا ققح )١(

 ر
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 نلتااذاكت
 ٦ تح »

 ` نومضملاو ةيسقتلا لوصالا ةاكفم م
 وهو 0 لوصأل ا ب اوبأ بلغأ لمشتل تعونت ةيلوصأ ةدام هيتفد نيب مضي فينصت "لوصألا ةاكشم"

 ٢٥[. :رونلا] ه عابض اهف ززكنيكإ هيكلاسل بردلا ءيضي يذلا حابصملل اعضوم لحت ةاكشم همساك

 يلوصألا سردلا روذج يف ةبراضلا هنيماضمو باتكلا داعبأ ضعب ربس يف ضوخلا لبقو

 لوقيفا :هعلطم يف فنصملا لوقي ،هفلؤمل هتبسنو باتكلا مسا ققحأل نايبلا ساوقأ حتفأ

 نب مش شاهو ] يركبل ١ ين زاث نب ىسيع ملعلا ة ١ ةبلط ضعب يتلأ اس دق :يميلسل ١ ديبع وب ا دبعل ١

 ن وكت ©هقفلا لوصأ يف ةلاسر مهو يل فلوأ 1 ‘ يفسويلا فسوي وبأو 3 يئاطلا ىسيع

 ىلإ ةمهلا َناَع تفرصف . .هتالكشم لحتو 3هتالضعم كفت \ هدئاوفل ةيواح ْ هدعاوقل ةعماج

 حالصإ ا اهؤرقي نم م لك ىلعو .للزلاو أطخلا عيمج نم ه هرفغتسأو ‘ ىلاعت 4 هللاب اًنبعتسم كلذ

 ."لوصألا ةاكشم اهنيمسو .العو هيف بيع 1 نَم ه لجف .الهأ كلذل ناك نإ إ للخلا نم هاري ام

 قدصأ وهو ،مدقت ام فلؤملا هايإ انانغأ دقف -اندصقم نم لوألا فرطلا وهو- همسا نع امأ
 اذلو ،دعب اميف مجارتلا لهأ هلقانت ام وهو ،هفنصمل فلؤملا هاضترا يذلا باتكلا مسا طبضل نايب

 .يتأيس امك هنومضمو باتكلا عوضومل ناونعلا ةبسانم نع الضف ،هلوح ثحبلا ةلاطإل ةجاح الف

 باتكلا ةبسن قيقحت يف رهاظ ليلد يميلسلا ديبع يبأل باتكلا علطم نم مدقتملا صنلاو

 لئالدو هسفن صنلا اهب ئبني لئالد :نينثا نيبلاق يف كلذ ىلع ةلدألا عضن نأ نكميو ،هفلؤمل

 يبأ راثآ نع تحصفأ يتلا مجارتلا تاراش يهف صنلا جراخ نم يتلا امأ صنلا جراخ نم

 دقو يميلسلا خيشلا كردأ نم ضعب ملقب رطس اهضعبو هيلإ باتكلا ةبسن تدكأو ديبع

 . ماقملا اذه يف هتداعإل ةجاح ال امم افلس تارذشلا ضعي اهنم تلقن
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 ار هال نومضملاو ةبسنلا لوصالا ١ ألا ةاكشم
 < ىختجى كم

 يذلا مدقتملا صنلا نم هيلإ ترشأ ام وهف يميلسلل ةبسنلا ققحت يتلا ةيلخادلا ةلدألا امأ

 .هفيعاضت نمضتتو صنلا جلتخت يتلا ةماعلا حورلا نع الضف ،همالكب هسفن فلؤملا هردص
 . يميلسلا خيشلا تافنصم نيب ةلثامملاو هباشتلا روص اهنم ىلدتت ةداهش يهو

 رثانت مغرف لوصألا لئاسم رطسي وهو "ةاكشملا" مسا ارضحتسم هباتك فلؤملا ىنب دقو

 نايب ديزم ىلإ جاتحت اهنم ةريفو ةلمج نآ الإ مهريغو انباحصأ دنع لوصألا بتك نم ةلمج

 ريسيت ىلع ةاكشملا يف يميلسلا ةمالعلا صرح اذلو ،ئشانلا ئدتبملا اهاقلت ام اذإ حاصفإو

 بلاطلا نيعت ةكلم نم هنوكت امب ىنجلا ةرفاو ،ذخأملا ةلهس ةداملا نوكتل ضماغلا طسبو ةداملا

 .مهتاليلعتو نيققحملاو ءاهقفلا تاريرحت مهف ىلع

 هثحابم اللحم صيحمتلاو ةساردلاب هلوانتي نم ىلإ ةجاحب كرابملا رفسلا اذه نأ بير الو

 .مهنم نورخأتملا هررح ام ةصاخ ،لوصألا ملع يف ةيضابإلا ةداسلا جاتن نيبو هنيب انراقمو

 :ةاكشملا هذه ىلع ةزراب ملاعم نم هتظحل ام ضعب ةلاجع ىلع كيدي نيب عضأ نأ يل نكميو

 اهنأ كلذ ،ةيضابإلا ةداسلا دنع ةيلوصألا ةداملل ةديدج ةيعون ةفاضإ "ةاكشملا" باتك دعي ه

 تاناونع ثيح نم ةليلق اهنأ الإ ةفلتخملا ةيهقفلا تافنصملا ىف نمضملا اهمك ثيح نم ةريثك تناك نإو

 يملاسلا رونلل سمشلا ةعلط يباتك نم انمزو اجهنم برتقي ناك نإو وهو ‘لوصاألاب ةصاخلا اهتافنصم

 لوصألا ملس يف ج رادلا ملعلا بلاطل ةلاصأ ههجوتب زاتمي هنأ الإ ؛يبايسلا ةمالعلل لوصألا لوصفو

 .ءاشي نم هلضف يتؤي هللاو ،لامآلا جراعم ىلإ ةلصوملا لامكلا جرادم غولب يف ةبغر

 هتياغ لعج دقو ،ةلاسرلا مسا هفلؤم ىلع اقلطم زاجيإلاو راصتخالا ىلإ فلؤملا دمع ه

 نايب يف لوقي ،كلذل هبلط مهضعب هيلإ هجو نأ دعب , ملعلا ةبلطل لوصألا ةدام ليهست اهيف

 ةعماج نوكت ،هقفلا لوصأ يف ةلاسر مهلو يل فوأ ناب . .. ملعلا ة ةبلط ضعب ينلأس دق"" :كلذ

 نم ةروص اذه يف أ بير الو 0 "هتالكشم لحتو 3هتالضعم 7 هدئاوفل ةيواح ،هدعاوقل

 .مهملعم هاجت ةبلطلا لبق نم بلطلا ىلع صرحلا هوجو نم اًهجوو ،هبالطل ذاتسألا ءافو روص

٥ 
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 ؛هيلع ريسي الصأ يملاسلا رونلل "سمشلا ةعلط" باتك هتاكشم يف فلؤملا لعج ٥

 ةيعرشلا ص وصنلا نم ريثك ىلع ج رع دقو ،هلوصف ثحابمو هباوبأ بيترتب هيف مزتلي مل نإو
 باتك رابتعا نكمي لب ،لاونملا اذه ىلع ريست باتكلا ثحابم بلاغو اقيقحتو اليلحتو اثحب

 ديبع وبأ ةمالعلا لقني ام اريثكو ،'""سمشلا ةعلط" باتكل اديفم ازجوم ارصتخم "ةاكشملا"

 .يملاسلا رونلا مهنع لقن نمع

 ةعلطلا باوبأ نم ريثك راصتخا ىلإ دمع يميلسلا خيشلا نأ ىلإ انه ةراشإلا نم دبالو

 ىنعملا لقنو ةرات ظفللا لقن كلذ يف هكلسم ،باتكلا ثحابمب هناضم يف كلذ دجتس امك

 حصفأ دقو ؛مهيلإ ةراشإلا يتأتس نمم ةعلطلا بحاص مهنع لقن نمع هلقن يف اذكهو ‘تارم

 هتعمج دقلو" :ةدمتعملا هرداصم انيبم لاق ثيح ةعلطلا ةمتاخ يف رمألا اذه نع يملاسلا مامإلا

 © نفلا اذه ىلع اعلطم ناك نم ىلع ىفخت ال دئاوف هيف تدزو ‘لوصألا بتك نم

 نمو ، هرصتخم ىلع يخامشلا ردبلا حرش نمو 4 لوصألا جاهنم نم هبلاغ تذخأ دقلو

 ةيشاحو ، عماوجلا عمج ىلع ىلحملا حرش نمو ،اهيلع يريمزإالا ةيشاحو ،لوصألا ةآرم
 ةراتو ،بتكلا هذه نم ىنعملا ذخآ ةراتف ،حيضوتلا ىلع حيولتلا نمو ،هيلع ينانبلا

 ةقفاوم بسحب كلذ لك ،هوزعأ ال ةرمو ،هذخأم ىلإ هوزعأ ةرمو ،هظفلب ىنعملا ذخآ

 حرشلا اذه ىلع فقو نم ّنبسحي الف 8 رئارسلا ىلع علطملا هللاو ،لاقُي نأ لجأل ال ںلاحلا

 ."لعفأ مل اب دمحأ نأ بحأ الو ريصقتلاب فرتعم ينإ هللااتو ،يدنع نم كلذ عيمج نأ

 .ةيتآلا ةيئزجلا يف ةاكشملا رداصم ىلإ ةراشإلا يتأتسو

 لعج هنأ مغرف ،هنيعب باتك ىلع رصتقي ملف هفنصم يف فلؤملا رداصم تعونت ٥

 .نيرخأتملاو نيمدقتملا نم انباحصأ فيلآت نم ريثك ىلإ عجر هنأ الإ -ترشأ امك- هلالصأ "ةعلطلا"

 لقنو ،"يناسارخلا مناغ يبأ ةنودم" لالخ نم مهتذمالتو ةديبع يبأو رباج مامإلا نع لقن دقف

 ،بوبحم نب دمحم نب ريشب رذنملا يبأ ةمالعلا "فصرلا ""و "ةبراحملا" يباتك بحاص نع ائيش

 لالخ نم ةكرب نبا ةمالعلا نع لقنلا رثكأ امك ، ةيلوصألا دئاوفلا نم ريثكلا هتافلؤم تنمضت دقو

 .٢٨٢-١٨٢ص ،٢ج ‘سمشلا ةعلط يملاسلا :رظنا )١(

) 

» 
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 فلؤملا هيلإ عجر نممو “هئارآ ضعب هنع لقن دقف يمدكلا بهذملا مامإل ةبسنلاب لاحلا اذكو ،هعماج

 لقن دقف نيرخأتملا نع امأ ، "نيبلاطلا جهنم" هتعوسوم لالخ نم يصقشلا ةمالعلا هتاكشم يف

 .ةقئارلا هتافنصم نم اهريغو "ماظنلا رهوج" نم يملاسلا رونلاو ،يليلخلا ققحملا نع

 ةمالعلا لثم نم ةكرابملا مهرداصمل عوجرلا نم رفاو بيصن ةبراغملا انباحصأل ناك دقو
 ©يخامشلا ردبلا ةمالعلا هُحراشو هرصتخم اذكو ، "فاصنإلاو لدعلا" بحاص ينالجارولا

 "لمشلا عماج"و " رماشلا"ك هفيناصت عيدب نم بطقلا نع هتالوقن فلؤملا رثكأ دقو

 .اهريغو "دازلا نايمه""و

 حيقنت حرش" نم يفارقلا نع لقني ةرمف \تددعت دقف يضابإلا بهذملا ريغ نم هرداصم نعامأ

 نبا هحراش نعالقن يفنحلا يفسنلا ةمالعلا "رانملا" بحاص نع لقن ةددعتم عضاوم يفو ،'"لوصفلا

 ىضترملا نب ىيحي نب دمحأ ةمالعلل "جاهنملا" بحاص نع اريثك لقن امك ،"راونألا رانم" يف كلم

 لقن نم "ةاكشملا" لخت ملو ،هتعلط يف يملاسلا ةمالعلا اريثك هنع لقن يذلا وهو ،ةيديزلا مالعأ نم

 . عماوجلا عمج نم يكبسل ا نع ةريسي تالوقن نم لخت مل اذكو ،ةلزتعملا ضعب نع ليلق ولو

 .ةاكشملا رداصمل لمجم رصح وه ا ذه

 هقفلا ةدمع يه ذإ ‘لوصألا بتك نم هريغ نأش هنأش ةلدألا بابب ةاكشملا أدتبا ه

 بهسأ مث ،لوألا بابلا يف عامجإلاو ةنسلاو باتكلا ثحابم صخل دقو ،هعورف بابلو

 يف لاطأو لصف دقو ،اهقرطو ةلعلل اصاخ اباب ادرفم "سايقلا" عبارلا ليلدلا ميسقتو ربس يف
 ليلدلا نم ةلالدلا بلط هجو نع ثيدحلا زجوأ اهدعب ،"عرفلاب عرفلا سايق" مكح نايب

 يرتعي يذلا ضراعتلا ةوجو فلؤملا نيب مث ،ليلدلا ىلإ لصوملا ءارقتسالا قيرط ىلع اهبنم

 . ثيدحلا حلطصم ىلع لقتسم باب يف هبن دقو ةيعرشلا ةلدألا

 صاخلا ماكحأ باب مث هماكحأو خسنلا يف باب :-اعابت- يهف ىرخألا باوبألا نع امأ

 دقو ا ةّلكلاو لكلا نيب قرفلاو ركنملا عمجل اصاخ اباب درفأ دقو ،كرتشملاف هماكحأو م اعلا مث

 .رمألا ماكحأو دييقتلاو قالطإلا ماكحأ نايبب ةاكشملا تمتخ

0 
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 اهل بتك ةخسن هخسن نيب نم سيلو- عسوألا هتخسن يف باتكلا ماتخ كسم ناكو

 . )"؟هب رومأملا نع ءازتجالا ىلع مازتلا ةلالد رمألا لدي له"" اهناونع ةلأسم لامكلا

 اهركذي يتلا تالالدلاو تاليصأتلا ىلع تاقيبطتلا ةرثك ةاكشملا هب تزاتما امم ه

 ةيلوصألا ةكلملا نيوكت يف ىصحت ال يتلا ةمجلا هدئاوف هل فيصح جهنم وهو ،فلؤملا

 ؛ةيلوصألا دعاوقلا ىلع ةينبملا ةيهقفلا عورفلا ةسارد يف اسارمو ةبرد هباسكإو بلاطلا ىدل

 .تاقيبطتلا مكلت لالخ نم ةبستكملا ةيملعلا ةليصحلا نع الضف

 اهريغ نع ةاكشملا زيم ام وهو يعرشلا صنلا ىلع فلؤملا اهانب تاسرامملا مكلت بلاغو

 ةيوغل ةلثمأو صوصنب ٥ ةربتعملا دعاوقلل ليثمتلا ىلع اوجرد نييلوصألا نم اًريثك نأ كلذ

 اذلو . يعرشلا صنلا نع داعتبالا يف هجردتسي ىتح ةدعاقلل يقلتملا مهف قوعي ام وهو ؤ ةتحب

 ةدرجم تركذ اماذإ ةيلوصألا ةدعاقلا راضحتسا هيلع لهس لوصألا سراد دبت نأ ةبارغ الف

 .يعرش صنب ال يوغل صنب ةطبترم اهنأل يعرشل ١ صنل ا روضح تقو هيلع 7

 يلوصألا سردلاب بلاطلا نوكي هتاكشم يف يميلسلا ةمالعلا هعبتا يذلا جهنملا نإف اذلو

 ديزي امو ،هلحم يفو هلحم نم يعرشلا مكحلا طابنتسا ىلع نيعملا يعرشلا ليلدلل يمتنملا

 ديزت ىهو راثآلا وأ ثيداحألا ءاوس هتاور ىلإ نيياحألا نم ريثك يف ابوسنم هنوك انايب صنلا
 . فلؤملا اهقاس يتلا ةينآرقلا صوصنلا نع الضف ،ارثأو اثيدح نيعبرأو ةئام ىلع

 اريثكف ،يفرحلا لقنلاب مازتلالا مدع هتالوقن يف يلوصألا رفسلا اذه هب زاتما امم ٥

 لوقنملا ةيلصألا صوصنلا ىلإ عوجرلاب يل رهظ ام وهو ،هتالوقنم يف فلؤملا فرصتي ام
 نم كلذ ضعب نوكي نأ دعبي الو ، عجرملا نايب ثيح ةيشاحلا يف كلذ ىلإ ريشأ دقو ،اهنم

 .هرمع نم ركبم تقو يف هرصب فك دقو ؤفلؤملا تاظوفحم

 اهيأ كلو ،ةمدقملا هذه طخأ انأو اهركذ تيأترا يتلا ةعيرسلا تارظنلا ضعب يه مكلت

 .كرابملا رفسلا اذه هنزتخا امم اهريغو اهظحلت نأ هيبنلا ئراقلا

 .ةمداق ةطقن يف ةطوطخملا خسنلا ليصافت نايب يتأيس )١(

٥ 
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 ىاتصل ةدسلا ةطوطخملا سلا ىل
 مل ذإ رفسلا اذه لوصأ نع ثحبلا ةليصح يه كلت ،اضعب اهضعب لمكي خسن ثالث

 ةطبضنم ةخسن ىلإ لوصولا يف ةبغر اهنيب قيفلتلل يناعد ام وهو هل ةلماك ةخسن ىلع رثعأ

 عضوملا اذه يف اهليصافت زجوأسو ،ةلماك نكت مل نإو

 نيب نم امجح ربكألا ةخسنلا يهو ،(أ) فرحلاب اهل تزمر دقو :ىلوألا ةخسنلا ه

 رطسأ ددع طسوتم حوارتيو \ةحفص )٢١٧( ةرشع عبسو نيتئام تمض دقف ثالثلا خسنلا

 تأدتبا رمحأو دوسأ دادمب يقرشم خسن طخب تبتك دقو ،اًرطس )١٧( رشع ةعبس ةحفص لك

 انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو ،ليلدلا نيبو ليبسلا حضوأ يذلا هلل دمحلا" :فلؤملا لوقب

 .نيرمأ دحأ نم مهلوق ولخي ال ..." :هلوق دنع وهف اهماتخ امأ ، "...نييبنلا متاخ دمحم

 نع يهنلا ىلع ءيشلاب دمألا لدي له) لصف علطم وهو . "ظفللا قيرط هب اوديري نأ امإ

 .١هنايب يتأيس امك (ج) ةخسنلا لالخ نم هدعب ام تلمكأ دقف اذلو (؟ هدض

 تاطوطخملا رادب ةدوجوم ةخسنلا هذهو ‘خسنلا خيرات الو خسانلا تانايب دجوت ال

 )١٢٢٣(. مقرب ةفاقثلاو ثارتلا ةرازوب

 طالتخا هببس حوضو مدع اهتاحفص ضعب يرتعي هنأ الإ ةديج ةلاحب يهف اهتلاح نع امأ

 وأ تاملكلا ثيح نم ءاوس طقسلا نم اريثك اهب تأ امك ط وطخملا تاحفص نيب ةباتكلا رابحأ

 نيتخسنلاب دري مل امم قايسلا هيضتقي امم وأ نييرخألا نيتخسنلا لالخ نم هنكَردتسا ا لمجلا

 .صنلا بلغأ طبض مت اهنمو ،امجح ثالثلا خسنلا عسوأ اهنوك هب زاتمت ام زربأ نمو ،نييرخألا

 مل هنأب حرص دق ‘لوصألا ةاكشم نع هبتك اميف يبايسلا دوعس نب دمحأ خيشلا اهدمتعا يتلا يه ةخسنلا هذه )١(
 ةاكشم هباتك لالخ نم يميلسلا ديبع يبأ دنع هقفلا لوصأ 6 يبايسلا دوعس نب دمحأ :رظني) .اهريغ ىلع علطي

 -٢٥(. ۔٩ص . 'ةيهقف ةيديدبحت تارظن" باتك نمض لوصالا

()  
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 اهيلع دمتعا يتلا ةخسنلا يهو ،(ب) فرحلاب اهل تزمر دقو :ةيناثلا ةخسنلا ه

 )٣٩( نيثالثو اعست ةخسنلا هذه مضت ،‘هباتكلا قيقحت يف يبحرلا ةفيلخ نب رماع ثحابلا

 طخب تبتك دقو . ارطس ) )٨ ١ رشع ةينامث ةحمص لك رطسأ ددع طسوتم حو ارتيو ةحفص

 نيبو ؤ ليبسلا حضوأ يذلا هلل دمحلا"" :هلوقب تأدتبا دقو رمحأو دوسأ دادمب ىقرشم خسن

 :هلوق دنع وهف اهماتخ امأ ، ...نييبنلا متاخ دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو ،ليلدلا

 ."اوبجوأ فيك :لوقت تناكو ،لاسكإلا يف لسغلا كرت نم ىلع ركنت تناكو ..."

 رادب ةدوجوم يهو خ خسنلا خيرات الو خسانلا مسا اهيف تبثي مل اهتقباسك ةخسنلا هذهو

 )١٤٠٨(. مقر تحت ةفاقثلاو ثارتلا ةرازوب تاطوطخملا

 اًريسي اءزج الإ باتكلا نم لمشت مل اهنأ ريغ هحوضوو اهطخ ةدوجب ةخسنلا هذه زاتمت

 ةخسنلا هذه تدافأ دقو ،ةقباسلا ةخسنلا تاحفص عم اهتاحفص ددع ةنراقمب كلذ رهظي امك

 .(أ) ةخسنلا عم ةنراقملا يف

 نيتخسنلل ةلمكملا ةخسنلا يهو ،(ج) فرحلاب اهل تزمر دقو :ةثلاثلا ةخسنلا ه

 ادهف .«لَصُت مل كنإف "لصف ْمق» :ليدعتلا ..." :فلؤملا لوقب تأدتبا دقف ،نيتقباسلا

 لوقب باتكلا متتختل تلصاوت دقو ،(صاخلا مكح) لصف يف وهو ،""...ىاعت هلوقل ايب
 ام رخآ وهو ،"ملعأ ىلاعت ةللاو .ةبئاغ ةضيرفل ةرضاح ةضيرف كرت ال هنأ يهو" :فلؤملا
 .ب اتكلا هدنع فق وت

 ةحفص لك رطسأ ددع طسوتم حو ارتيو .ةحفص )٤١( نيعبرأو ىدحإ ةخسنلا هذه مضت

 .رمحأو دوسأ دادمب يقرشم خسن طخب تبتك دقو 5اًرطس )١٨( رشع ةينامث

 .قيقحتلا جهنم نايب دنع باتكلا ىلع يبحرلا ثحابلا لمع ىلإ ةراشإلا يتأتس )١(

2 
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 عم لخادتت ىلوألا اهتاحفص نأ عم ،نييرخألا نيتخسنلل ةلمكم اهنوك نم هتركذ امب زاتمتو

 ءامهنيب ةنراقملا تناك (آ) ةخسنلا تفقوت ثيح ىلإ اهعلطم نمف ،(آ) ةخسنلا تاحفص رخآ

 ددع ثيح نم امجح ربكألا يهو- (آ) ةخسنلا ةياهن دعب تاحفصلا ميقرت لصاوت دقو

 ةحفصلا ىلإ (ج) ةخسنلا يف لصتل )٢١٧( ةحفصلا ماتخ دنع تفقوت يتلا تاحفصلا
 () عسوألا ةخسنلا ةياهن دعب تاحفص تس ةخسنلا هذه نم اندفأ انّنأ ينعي اذهو )٢٢٣(«

 .ةكرتشملا تاحفصلا يف تناك يتلا ةنراقملا نع الضف

 ةفاقثلاو ثارتلا ةرازوب تاطوطخملا رادب ةدوجوم ةخسنلا هذه نأ هيلإ ريشأ نأ يغبني اممو

 تاحفصلا هب تبتك يذلا طخلا ريغب ناتحفص اهتيادب يف ثَجردأ دقو )٤٣٣٧( مقر تحت

 و ٩١٢)ب اعابت اتمقر دقو (أ) ةخسنلل ناتلمكم -نيتحفصلا يأ- امهنأ رهظي لب ىرخألا

 ©فذحلاو طقسلاو عطقتلا اتريثك امهنكل ،(أ) ةخسنلا نم اءزج امهنوك دكؤي ام وهو ٠

 .امهنع (ج) ةخسنلا تنغأ دقو ، قيقحتلا يف امهيلع دمتعأ مل اذلو

 .خسنلا خيرات تانايبو خسانلا مسا تابثإ مدع ثيح نم اهتقباسك ةخسنلا هذه ةلاحو

 مدع ىلإ ريشي ثالثلا هخسن م ومع يف باتكلل ةمتاخ يأ روهظ مدع نأ ىلإ هبنأ نأ يقب

 وأ ؟الصأ هباتك لمكي مل فلؤملا نأ له كلذ ببس نع ثحبلا لحم ىقبيو & باتكلا لامتكا

 نمو ،دراو نيلامتحالا الك ؟اليبس اهل دجن مل ةنيفد تلاز ام ةلماكلا ةخسنلا نأ ريغ هلمكأ هنأ

 .ديفملا ديدجلاب نمزلا حوبي نأ ىسعو ،امهنم ءيشب م زجلا ريسعلا

) 



 نلا ةكبش ,

 ماگكإيفترام <

 ١ .. قيقحتلا عصقم .

 رماع ثحابلا لمع ىلإ ريشأ نأ يغبني باتكلل دمتعملا قيقحتلا جهنم ىلع هبنأ نأ لبق

 ةزاجإلا ىلع لوصحلل همدق يملع ثحب يف باتكلا قيقحتب ماق دقف يبحرلا ةفيلخ نب
 -ه٤٦٤١ ةيساردلا ةنسلا لالخ (اقباس ةيعرشلا م ولعلا دهعم) ةيعرشلا م ولعلا ةيلكب ةيلاعلا

 نم جورخلا هل بتكي مل نإو باتكلا نم ءزج قيقحت يف قبسلا لضف هل ناك دقو عم ٠٠٣

 ةساردو فلؤملل ةزجوم ةمجرتب هل مدق هنأ امك ،نيثحابلاو ءارقلا ءاضف ىلإ ثحبلا قيضم
 ةحفص )٣٩( نيثالثو عست تاذ ةدحاولا ةخسنلا سيبح يقب هنآ ريغ ، باتكلا نع ةرصتخم

 (يبنلا ةسيقأ لصف) يف هقيقحت فقوت اذلو \(ب) فرحلاب افلس اهيلإ راشملا ةخسنلا يهو

 .ةثيبخلا ةملكلا نم رهطلا ةداعإ بجوت تناك نينمؤملا ممأ ةشئاع نأ ىوريو" :فلؤملا لوق دنع

 يذلا اذهو ى "اوبجوأ فيك :لوقت تناكو ،لاسكإلا يف لسغلا كرت نمم ىلع ركنت تناكو

 . قلطملا لامكلا هللو }ةطوطخملا باتكلا خسن مض نع ارصاق قيقحتلا لعج

 :يتآلا يف لثمتيف ثالثلا هخسنب باتكلا قيقحت يف هتعبتا يذلا جهنملا نع امأ

 هحيتت امبسح باتكلل لماكتم صنب جورخلل ةثالثلا خسنلا عمجي اجهنم تدمتعا ه

 . ط.ضأو لمكأ صنب جورخلل ةفلتخملا خسنلا نيب قيفلتلل ىعسي جهنملا اذهو ©،ةدوج وملا ةداملا

 نيتخسنلا نيب لصاح كلذو ‘تاحفص نم هيف عمتجت اميف ثالثلا خسنلا نيب تنراق ٥

 يف (ج) و (آ) نيتخسنلا نيب اذكو 6 ىلوألا ةحفص ٢٩ نيثالثو عستلا يف (ب) و )أ(

 ةحفصلا مقر عضوب (أ) ةخسنلا نم تاحفصلا ةيادب ىلإ ترشأ دقو ، طقف ةريخألا تاحفصلا

 .(¡) ةخسنلا ةياهن دعب (ج) ةخسنلا نم ميقرتلا تلمكأو ، / / نيلئام نيطخ نيب صنلا يف

 . باتكلل ققحملا صنلا ةيادب لبق ثالثلا خسنلا نم ةطوطخملا جذامنلا ضعب تجردأ ه
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 ١ قيقحتلا جهنم - (نر س

 يف دوجوم وهو لمجلا ضعب يف صنلا ىرتعا يذلا صقنلا نم ةلمج تجلاع ه

 . ] ] نيفوكم نيب ةفاضملا تاملكلا تعضو دقو { عض وم نم رثكأ

 ةباتك يف دحاو جهنم دامتعاب كلذو ،امسرو اميقرت صنلا طبضل يدهج تيعس ه

 ضعب يف فلاخأ دقو ،مسرلا دعاوقب طبتري امم اهتاليثمو تاءايلاو تافلآلاو تازمهلا

 نم ةلمج نأو ةصاخ ئراقلل باتكلا ةدام ريسيت يف ةبغر باتكلا خسان هرطس ام نايحألا

 ىلإ ريشأ نأ ريغ نم هيلع ريسأف ،هوجولا نم هجو ىلع اهيف لمعلا رقتسا مسرلا ملع دعاوق
 تيفتكا اذلو ‘كلذ دورو ةرثكل يشاوحلا يف ةلاطإلا ةيشخ طوطخملا صنلا يف هطبض مت ام

 .دارملا ىلع انه هيبنتلاب

 ىلإ لوصولا ليهستل كلذو ،فلؤملا هنونعي مل باب وأ لصف لكل اناونع تعضو ه
 .نيفوكعم نيب كلذ تلعج دقو }ةدوصقملا ةلأسملا وأ دارملا ثحبملا

 ةبوعصلا ضعب تدجو دقو ءاهنم ةلوقنملا اهلوصأ ىلإ اهدرب كلفو صوصنلا قيثوت ه

 ىلع دمتعملا فلؤملا جهنم ىلإ ةفاضإ ،رداصملا عونتو لوقنلا ةرثك ببسب كلذ طبض يف
 تالاحإلا ضعب يف باوبألا نم ريثك حفصت ىلإ يناعد امم ءاهبلغأ يف ظفللا نود ىنعملا لقن

 .هقيثوتو لوقنملا صنلا ىلإ لوصولل

 يملاسلا رونلل سمشلا ةعلط باتكل اراصتخا ماعلا هبلاق يف لثمي باتكلا َنأ ابب ٥
 نم لقنلا لحم ىلإ عضاوملا بلاغ يف ترشأ دقف ؛قبس اميف كلذ تنيب امك -هللا همحر-

 .تابسانملاو لاوحألا بسح بنطي دقو لقنلا ىف اريثك فلؤملا زجوي دقو ،ةعلطلا

 ةرشابم اهدعب ةحفصلاو ةروسلا ركذب كلذو ©صنلا يف ةدراولا تايآلا تجرخ ٥

 كلذ ىلإ ةراشإلا مازتلا مدع عم ةحيحص اهتدروأ دقو صنلا يف أطخ اهضعب بتك دقو

 .اًبلاغ شماهلا يف

() 



 نتتأاذاكتم رر
\ & 
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 ،باتكلا مجح رغص عم ادج ةريثك يهو صنلا يف ةدارولا ثيداحألا تجرخ ه

 راصتخالا كلسم اهجيرخت يف تكلس دقو 8 ارثأو اثيدح )١٤٠( نيعبرأو ةئام تزواج دقف

 الإو ،اهيف دجو نإ ملسمو يراخبلا يحيحصو عيبرلا مامإلا دنسم نم ءادتبا ثيدحلا اجرخم

 ءافتكالا وأ رداصم ةثالث وأ امهنم نيردصم ركذب ايفتكم ديناسملاو ننسلا بتك نم هتجرخ

 هيوارو دنسملا وأ بابلا ركذب ثيدحلا دورو عضوم انيبم ،هريغ يف دجأ مل نإ دحاو ردصمب
 .هل تبثملا همقرو ةباحصلا نم

 ءيش ركذ عم هشاع يذلا نرقلا انيبم صنلا يف ةدارولا مالعألا بلغأل تمجرت ه

 .زاجيإلاو راصتخالا يف ةبغر ڵتدجو نإ هتافلؤم نم

 . ماقملا بساني امب باتكلا تاعوضوم ضعب ىلع قيلعتلاب تمق ه

 ضعب نيبتو ةاكشملا بحاص فلؤملل مجرتت \ باتكلا علطم يف ةمدقم تعضو ٤

 ،ةطوطخملا هخسن نايب ىلإ ةفاضإ ڵبسحف اهنم ءزج ىلع ةلطم يلوصألا هباتك ملاعم

 .هجارخإو باتكلا صن طبض يف دمتعملا قيقحتلا جهنمب كلذ ابوحصم

 لكشب هبولطمل لوصولا يف ثحابلا نيعتل ،ةيثحبلا سراهفلا ضعب باتكلاب تقحلأ ه
 رداصملاو عجارملا سرهفو ثيداحألا سرهفو تايآلا سرهف يف لثمتي كلذو ،رسيم

 نادلبلل سرهفو ‘صنلاب ةدراولا بتكلل سرهفو ،مالعألل سرهفو ،قيقحتلا يف ةدمتعملا
 هذه تمتخ دقف ةنيصر ةيهقف بلاوق لوصألا بلاق ىلإ مضي باتكلا نألو نكامألاو

 ةصاخلا تاناوانعلا ىلإ لوصولا رسيت ؛ةيهقفلاو ةيلوصألا تاحلطصملل سرهفب تافاشكلا

 . باتكلا ثحابم نم ثحبم لكي

(2 
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 ث

 )١( ةروصلا

 (أ) ةطوطخملا نم ىلوألا ةحفصلا

 .لوصالةاحنم +
 ةمولملا انت ويتات:.

  



 .اقكإبفتام زنتلاةكنن م

  
 ت ف

 ,انن ره !فزع سصاخريعر هلاعسبر۔رصل
 ١4١ ` اما رصوبول 7

 ن اهنرما
 ر ي ) ل

 { ه۔2 .يوباو ث ننلارحر .رايتلا

 "لم .ه ها ,..كل
 !نا اد رم ٩ اد 1 ي

 ( ربس) ات نمو الاب انموق انبداحعص ( زرو مساتر
 \ام

 ز دزوق٥ب هبنمصب _
 .ةزر انم :. ) (ختمررالرم مال ) عنلبالد ديعلا لامس :. ىدلب :ز س ري مرظبار .ورلا رارلا {ضان

 :و دذ لمنت ل وماد تلمرت غكلفنب ندان تالفزت
 :.مه)ولر )وحول ارمق انت ينهب اتل) ىلوفلا ار لودنال ,. ومح)لرخن ; رائاكخن مالكلاب ( ا ضتانتنلا مزلب لواف لزنلا
 ٠ :+. امحأضب ١ نامض ل ر ل :يوج

  



 وو دست . مقر

 )٣( ةروصلا

 (ب) ةطوطخملا نم ىلوألا ةحفصلا
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 ۔ا926رم للا ةاكني »
 ح

 . ٩
 ةملعا ى اعنديإوامبقلاغتسالاوونلا تقدل
 دتداىغص هددا لويس اساقو 74 : >
 هنع .ايور اماهنمث>اوحلا سعرتكؤزملسو هيلع
 ةد!نإمددالعساأاي ,تلافرهعتخ نمةلايزنإ

 رلاولع ا !لقو ةلجترملا

 ت : م
 ةقح 2 هدد ١ ابينذف ٢ باع

  

 ل ثجاإاح !بطرلا
 د وهرلكضلد

 ف٧فياطال اقفمعقل !دسفت ..

 7 تاعاق ا .-
 0 ةلكالا حا >اح /
 كزةتنناكول كلاد ليشلا انتبو نل ,
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 ٢ ةطوطخملا خسنلا نم ةراتخم تاحفص ؛229ر

 ١ روصل : ( ٥ )

 (ج) ةطوطخملا نم ىلوألا ةحفصلا

 زجييسا)راوعكالاخنرلوغل ناماب انمهغسنملمن :لسفمقياس _

 راول اخةالصلا ةقانا وق
 ٠ ندںجكنالإ ىلاركزجراوركيدرباوع۔ اوك ٠!و قفرملا زتگنساو

 لاسالالضلافنيمولعم حسملا !نومك دامعل هذ

 ايه هذلا اع هرايز نيكر نام امزخامينجبالاف ةباسنلا جسملا
 ؛وضرلاؤ ال )اوملادلامبجراو ءللبايوبخرضنشنزن " س

 وخلازوصلاطرش هلجتدزمجتناليتراضعال !لشعمعب( بات نا

 تنولا ئه اوللواع تاوما هبلغ !ىنسىىبن ابا اونج
 نووه و؟وضولا بابب زةلإذاشللبعداو ةيام ان امبف انوملذ
 اظصلوقن انح ؛وضول رتوصلآملرش هلم در فواامع اعفاو .!

 رهشاهدوبملاعضرتددرم: ةزلصهرنا لبفيالملسو هيلع هد
 صاخلناراخ ءانىزنالان امب 7 هدمت ولضفت

 ساخلاناج انكنزيرتيؤاحآرانحاذ نح نا امهاوجو اينع امبزيوح

 عطقلل ان ايبنوك فلو ةشظلحالانلالدو عطقملم انن نل
 بيزلووهامونرزسا (عانباعءزنرب فانم اشام ك
 يلانقدمإ»نالزنالما :ونول نمتلأن كلتل ا

  

 



 :65 ننالفاكنن مپ

 )٦( ةروصلا

 (ج) ةطوطخملا نم ةريخألا ةحفصلا

 _لا ورم ابره شانرب _لاقدرنلايزال اةيورمرذعتل

 ه. فأ ذاش |ىبدیتهنجلملدربفلا 7 هنال هحور

 باعل ةبلللكرعقنتالذرنلا كهواعوالابتس ال الاراعةنزلالبق

 ىق"رملومتالا .ءالو هيلا .ةنءايلااهجيتحهتماتإتمل
 7 ىزامزا ه زاز اال وا 2 ادزالم ايسا !هبل الرنم انكو

 فا :نار يبلغت ةالارتناناو ق ماحر ٣7

 شوالاةعازلاز ت درلزنوةيياغلاذرب

 هلعازازساوةبياغةذزنل ةضاح ةشقن الزهارهو
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 )٧( ةروصلا

 (أ) ةخسنلا نم امهنأ رهاظلاو (ج) ةخسنلاب نيتقحلملا نيتحفصلا ىدحإ

  
٢١ 



 م , 25ر نلتتالاذكتم ر

 هجو مه <<



  





 7;+ نو س .قزم

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ِ . ,س  2 ۔ . ث .,, د ۔
 متاخ دمحم انديس ىلع م السلاو ةالصلاو .ليلدلا نيبو ،ليبسلا حضوا يذلا هلل دمحلا

 . نيعمجأ هبحصو هلآو ] نيتبنل ١

 ؛دعب امأ

 ۔'هيركبلا يناث نب ىسيع ملعلا ةبلط ضعب ينلأس دق :يميلسلا ديبع وبأ دبعلا لوقيف

 لوصأ يف ةلاسر مهلو يل فلو ا نأب "!يفسويلا فسوي وبأو 6 "يئاطلا ىسيع نب مشاهو

 تفرصف .هتالكشم لحتو .هتالضعم كُفَت ،هدئاوفل ةيواح ،هدعاوقل ةعماج نوكت كهقفلا

 لك ىلعو .للزلاو أطخلا جمج نم هرفغتسأو ،ىلاعت هللاب انيعتسم كلذ ىلإ ةمهلا ثَناَتع

 اهُتيَمسو .العو هيف بيع ال نمم رجف ،الهأ كلذل ناك نإ لخلا نم ه اري ام عالصإ اهؤرقي م

 .ليكولا معنو انبسح وهو ،لوُبَقلاو مامتلاب لوؤسملا هللاو لوصألا ةاكشم

 ةدم يليلخلا مامإلا مزال ،لئامس ةيالو نم رعشلل مظانو هيقف (ه٢٦٣١ت) يركبلا ديعس نب نافلخ نب يناث نب ىسيع )١(

 ةلئسألا ضعب هل ۔نيروهشملا ءارقلا نم ناك ،صاخلا هبتاك ناكو ،هرمع لوط يميلسلا ديبع ابأ خيشلا مزال مث ،نمزلا نم

 .(٤٩٣ص ©١ج ،نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ‘يدعسلا :رظنا) .روكذملا ماعلا يف اديهش تام دقو ،ةيمظنلا ةبوجألاو

 ىقلت ،نامع ةيلخادب لئامس ةدلب يف دلو إمظانو رعاش (ه٢١٤١ت) يئاطلا رماع نب حلاص نب ىسيع نب مشاه )٢(

 خيشلاو يفسويلا فسوي نب نادمح خيشلا مهنم نامع ءاملع نم ددع ىلع ةيبرعلا م ولعو هقفلاو نيدلا لوصأ
 ةفلتخم راثآ هلو ،ةينامعلا دالبلا نم ددع يف ءاضقلا ىلوت ،يدنكلا رصان نب ديعس خيشلاو يميلسلا ديبع نب دمح

 ،نورخآو رصان حلاص دمحم :رظنا) .ناجرملا دئالقو نامعنلا قئاقش بحاص هدروأ ام اهنم ةيمظنلا لئاسملا نم

 . (٦٨٤ص ةيضابإلا مالعأ مجعم

 نم هلصأ .رعشلل مظانو ةغللاو وحنلاب ملاع (ھ٤٨٣١ت) فسوي وبأ يفسويلا ملاس نب سيمخ نب نادمح )٣٢(

 ذخأ دقو ،يميلسلا ديبع يبأ خيشلا ىلع هقفلا لوصأ سرد ،دبدبف لئامس ىلإ اهنمو اجنف ىلإ لقتنا مث بيسلا
 ديدعلا هلو ةرونملا ةنيدملاب يفوت ،امهريغو يبيصخلا خيشلاو يليلخلا يلع نب هللادبع خيشلاك نوريثك هنع ملعلا

 غولب حرش يف لمعلا ةصالخو ،ةميتيلا ةردلا حرشو ،يواربشلا ةيمال تايبأ ىلع يوارلا داعسإ :لثم راثآلا نم

 .(٢١٦١ص ،١ج ،نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ،يدعسلا :رظنا) .لمالا

 ضاَرتغال ًانانع ء ماجلا نانع يمسو" :لاق ءادتبا ةيانعلا هيلإ تهجوتو ادبو ضرع ام وهو : :نيعلا رسكب نانعلا )٤(
 . (َنع)ةدام ى برعلا ناسل روظنم نبا :رظنا . "هلاَمشَو هنيم ْنَع نم ة ةبادلا قنع ىتحفص ىلَع هيرُيَس

٥  



 ا©:229ر نتنلا ةكن »
 ٦

 همقلا لوصأ ىف باب

 .نييلوصألا / ٢ / رثكأ هيلع ام اذه ."هريغ هيلع ىنتبا ام" :ةغل لصألا

 ُ .ع . ٥ و ء 7 . , ه ءا" , .. 7
 ازارتحا أ ريثات ريع نم هيلإ هدوجو دنتسي ام يشلا لصا :انموق نم ١) )نيدلا تمس لاقو

 ك

 ."" رثؤملا عناصلل نكمملا دانتسا نم

 ءادتبا هيف ام لك َنوكي نأ مزلي الو ،"ءيشلا هنم يذلا ءيشلا لصأ" :"يفارقلا نعو

 نأل ؛ليللا ىلإ رجفلا َنم تمُصكو "ةفوكلا ىلإ ةرصبلا نم تْرس""ك ،الصأ ةياهنو ةياغ
 .ءادتبالا تيح نمو ةأشنلا تيح نم ةهباشملا ةقالعلاو .ةقيقح ال زاجم انهاه "رم"ب دارملا !ا! هم

 م وصلا ءادتباو ؤ عضوملا كلذ نم ريسلا ءادتبا كلذكف ؛هلصأ نم عرف لك ءادتبا أ امكف

 كلذ نم موصلا ادتبا لعجو .هل الصأ عضوملا َنم ريسلا ادتبا لعج ذقف ،تقولا كلذ نم

 نم دارملا وأ .نهل لصأ ةلخنلا ةاونو رادجلا ساسأو ةرجشلا رذج َنأ امك ،هل الصأ تقولا

 .لكلا ةدارإو عزجلا يقالطإ باب نم ،ضيعبتلا زاجم لذ

 نم هلصأ .ثحاب يلوصأ (ه )٥٥١ ٦١٣١ :يدمآلا نيدلا فيس نسحلا وبأ ،يبلغتلا ملاس نب دمحم ني يلع )١(
 ، "ماكحألا لوصأ يف ماكحإلا" اهنم ءافنصم نيرشع وحن هل .ماشلاو دادغب يف ملعتو ،اهب دلو (ركب رايد) دمآ

 / ٤٦٣ص ،٢٢؟ج ءالبنلا مالعأ ريس يبهذلا :رظنا) .اهريغو 5"راكفألا راكبأ"و ،"لوسلا ىهتنم" هرصتخمو
 . _( ٢٣٢ص ] ٤ج ئ مالعألا ، يلكرزلا

 )٢( ،لوصفلا حيقنت حرش ،يفارقلا :رظنا ص١٦.

 ةيكلاملا ءاملع نم ،(ه ٤٨٦ت) يفارقلا يجاهنصلا نيدلا باهش ،سابعلا وبأ كنمحرلا دبع نب سيردإ نب دمحأ )٣(
 أشنملاو دلوملا يرصم وهو .ةرهاقلاب-ّيعفاشلا مامإلا ربقل ةرواجملا ةلحملا- ةفارقلا ىلإو ،ةجاهنص ةليبق ىلإ هتبسن
 زييمت يف م اكحإلا"و ،"قورفلا ءاونأ يف قوربلا راونأ" :اهنم ،لوصألاو هقفلا يف ةفلتخم تافنصم هل .ةافولاو
 ريس يبهذلا :رظنا) .اهريغو ،ةيكلاملا هقف يف "ةريخذلا"و ،"مامإلاو يضاقلا فرصتو ماكحألا نع يواتفلا
 . (٥٩ص ٠ ١ج ] مالعألا ،يلكرزلا / ٤٦٣ص .٢٦٢٦ج ،ءالبنلا مالعأ

(( 
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 ةلدألا ىلإ اًيعرش احالطصا يوغللا هعضو نم لقن مث ؤتاسوسحملا يف هعضو لصأو

 ةلأسم يف هلصأ ىلع ىنب نالف :اولاقف ةحجارلا مهتالاقم يف ءاملعلا هلمعتسا مث ،ةيعرشلا

 .اهيف هبهذم ىلع يأ ،اذك

 "[و]رمع نب ديز مالك تهقفك ."ضومغ هيف يذلا باطخلا كمهف" :ةغل ةقفلاو / / ٣
 ّ 71 . .و س ف ه 7 " . ه ه ..

 . ضومغلا نم كلذ ةلخل ضرأل او ءامسلا تهمف الو ورمع نب دير تهمف الو

 .")اقلطم ءيشلاب ملعلا َوه :يفارقلا يفو

 ! <... و "" د ۔..و . = «
 العف ! اهيلع امو اهل ام سفنل ١ ملع هناب ٧7 ۔ص وصخم نف ىلع املع لقن من

 .تاّيهنملاو تامرحملاك هكرتت نأ ")اهل امو ،تاحابملاو تابودنملا َنم هلعفت نأ اهلام يأ .""اكرتو

 .ضارتعالاو دقنلا َنم هولخ ،‘ث)ةعلطلا ىف )يملاسلا انخيش يرعتلا اذه راتخاو

 يف ةزئاجلاو ةبجاولا ىلاعت هللا تافص نع هيف ثحبي ملع وهو ؛ديحوتلا ميلع جرخو
 ا

 .هيلع ةليحتسملاو هقح

 ةنسح دبعلا يف تافص نع هيف ثحب ةلع وهو ؛قالخألا مراكم ملع اضيأ جرخو

 ٠. ةحيبق وأ تناك

 )١( ،‘لوصفلا حيقنت حرش ، يفارقلا :رظنا ص١٦١.

 .اهيلع امو اهل امو سفنلا ملع :(آ) ةخسنلا يف بتك )٢(

 )٢( "اهيلع امو" :باوصلا لعلو ،طوطخملا يف درو اذكه .

 تافلؤم هل هرصع يف نامع عجرم :(ه٢٣٣١ت) يملاسلا مولس نب ديمح نب هللادبع نيدلا رون ققحملا ةمالعلا )٤)

 جراعمو نايعألا ةفحت :اهنم ،اهريغو خيراتلاو ةغللاو ةديقعلاو لوصألاو ةقفلا يف ةفلتخم نونف يف ةددعتم

 :رظنا) .نامع يف ةمئألاو ءاملعلا رباكأ هيدي ىلع جرخت ،ريثكلا اهريغو حيحصلا عماجلا حرشو ،لامآلا
 .(٦٤٢ص ،٢ج ،نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ،يدعسلا

 )٥( ‘سمشلا ةعلط ،يملاسلا :رظنا ج١© ص٨٧.

(٦) 



 & 9 .اقنام نتلذاكنن م

 !! و.

 :هناب )رانملا بحاص هفرعو

 . )٢( يلك هجو "ا

 ىلع ،ةيعرشلا ماكحألا ىلإ ةلصوملا ةلدألا لاوحأب ملع

 .'"”" ةيليصفتلا اهتدأ نم م ةيلمعلا ةيعرشلا م اكحألاب ملعلا َو وهأ ' :حيضوتلا ىنو

 ."“"لالدتسالاب ةيلمعلا ةيعرشلا ماكحألاب ملعلا وه" :يفارقلا نعو

 .يناعملاو ضارعألاك ى تاوذلا "ماكحألا" / ٤ / ديقب جرخف

 ملاعلاكو .دحاولا ن رثكا نينثالاك ةيسحلاو ةيلقعلا م ولعلا ةيعرشلا ديقب جرخو

 6 ةدوربو ةرارحو ٠ ةنوشخو ةموعن سحلاب كردي يذلاكو . ثداح م ريغتم لكو ريغتم هنأل ثداح

 .ةئامب ةرشع يف ةرشعكو ،ةعستب ةئالث يف ةثالث لثم ١ باسحلا ملعكو .' . ةرارمو ةوالحو

 يهف © نيدلا لوصأو هقفلا لوصأب م اكحألاك . ةيملعلا ةيعرشلا يلمعلا د ديقب ,جرخو

 .-مالسلاو ةالصلا هيلع- يبنلا ةس ّصنبو ،زيزعلا باتكلا صنب ةبجاو ةيملع ةيعرش

 ةاكزلاو ةالصلا بوجوك ،ةرورضلاب نيدلا نم مولعم وه ام "لالدتسالا" ديقب جرخو
 ً ر ِ ۔,,. ع و

 رئاعش ةفرعمكو .اَهيقف هكردي نم ىمسي الو ريبكلاو ريغصلا كلذ كردي هنإف ،موصلاو جحلاو

 . ملعأ ىلاعت هلل او .ةرورضلاب كلذ كردي هنف .م انألا م العأو 3 م السالا

 تاكربلا يبأل "رانملا" باتكل حرش وهو كلملا نباب ريهشلا فيطللادبع ىلومل "راونألا رانم" باتك )١(
 .(ھ٠١٧ ت)ىيفسنلا

 )٢( راونألا رانم ‘كلم نبا :رظنا ص٤.

 )٣( ،حيض وتلا ىلع حيولتلا حرش ،ينازاتفتلا :رظنا ج 0١ص١٩.

 )٤( ،لوصفلا حيقنت حرش ،يفارقلا :رظنا ص١١.

 )٥) ةرورمو" (ب) ةخسنل ا يف تبتك .
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 [يملَعل ا هانعمب هقفلا لوصأ فيرعت

٠ 
١ 

 نأل ايفاضإ يمس .هيلإ لوصألا ةفاضإ ةبسنب يفاضإ رم امف ،رم ام ريغ رخآ ابتعا هقفللو

 نم هولخ ؛ئملع اذهو . هصيصخت ٥/ / وأ هب هفرعت ة دصقل مسا ىلإ مس ا ا مض ةفاضالا

 .)روسلا ماكحأ طابنتسا ىلع هب زدتقي ملع َو وهو .هيلإ لوصألا

١ 
2
 .

ه 
 
۔
_
۔
 

غ

 

 .ةينيقيلا اهتلدأ نم ةيعرشلا ماكحألا جارختسا ىلع هب ردقي ملع وه :ليقو

 مدعل ؛هلولدم يف عطقلا ديفي صاخلا :اتلوقك ةيلامجإلا هقفلا ةلدأ انُماه ملعلاب ةارملاف

 ىلإ ةنيرق ةفرصت ملام بوجولل رمألاو .هيف هلامتحال هلولدم يف َنظلا ديفي ماعلاو .هلامتحا

 . هريغ ىلإ ةنيرق هفرصت ل ام ميرحتلل ىهنلاو ."بذلا

 الو ل ،ا[ث رتب ه ًةزكولآألاهو ًةزكَملآاوميِقأت زج رحن ؤةيليصفتلا ةلدألا كلذب ب جرخو

 الف ٣٢[. :ءارسإلا] هسحت ناك ةنرزلا و ه © [٢٢:ءاسنلا] ( مكؤابا٤ كنا اَمأوخكت

 .هقفلا لوصأب ةلدألا هذه حالطصالا يف ىمست

 ."روهشم زاجم ؛هدعاوق ىلع وأ هقفلا ةلدأ ىلع ملعلا قالطإو ء :17 و

 :وه تيبلا مظنو ،يملاسلا رونلل لوصألا سمش نم تيبل رثن اذه )١(

 .روسلا ماكحأ طابنتسا ىلع هب ردتقي ملع هقفلا لوصأ دح

 هيلع رصتقا يذلا لوقلا نأ بير الو ،رمألا مكح لوح ريهشلا عساولا فالخلا لقن ىلع نويلوصألا بأد )٢(
 كلس دقو ێاقيبطتو اليصأت نيرخأتملاو نيمدقتملا نيطاسأ نم ءاهقفلاو نويلوصألا هيلع راس ام وه انه فنصملا

 ام الإ روهمجلا هيلع راس ام نيعم نم لمهانلا راصتخالا كلسم لوصألا لئاسم نم اهرئاظنو ةلأسملا يف فنصلملا
 .ليلجلا رفسلا اذه اهب غبص ةزيم يهو ،هيجوت وأ هيبنت وأ ةفلاخم كلذ نع ذش

 )٣( ‘سمشلا ةعلط ،يملاسلا :رظنا ج١، ص٩١.

٥ 



 » « .اقنام تلات م

 يه ةيعرشلا ماكحالا ذارملاو ،سايقلاو ئامجإلاو ةتسلاو باتكلا يه ةلدألاب دارملاو

 داسفل او ةحصلاك اهت ارمثو ،ةحابإلاو ةيهاركلاو ميرحتلاو بذدنلاو بوجو لاك ‘ ةيفيلكتلا م ماكحألا

 ةللا نأل ةيعضو /٦/ تيمسو ،ةيطرشلاو ةيلعلاو ةينكرلاك ةيعضولا ماكحألا اذكو ضقنلاو

 .ملعأ ىلاعت ةللاو مهيلع اهَعرش ىلاعت ةللا َنأل ؛ةيعرش ىلوألاو « هدابع ىلع اهعضو ىلاعت

 باتكلا ى

 هفرعو ّ اهعلطمو سمشل ا رئادو 0 اهغبنمو م ولعلا ر دجفم وهو 0 هقفلل ةلدألا ل ا وهو

 .'هوان نل اًجعم هنع رتاوتلاب لوقنم لي دمحم انديس ىلع لزنمل مظنلا هنأب :نويلوصألا

 بتكلاو ،اممظن ةلزنملا ريغلا ةتسلا :نائيش "ق دمحم اَمّيبن ىلع لزنملا" ديقب جرح{ف
 .روبزلاو ليجنإلاو ةاروتلاك هريغ ىلع ةلزنملا

ِ ِ 7 ِ 
 .داحآلا يقيرطب لقن امو ءةوالتلا خوسنم :نائيش "رتاوتلاب هلقن" ديقب جرخو

 نم لزن امو ،ارتاوت اهلقن ضرف ة ىلع ةيسدقلا ثيداحألا :نائيش ' 'هزاجعإ " ديقب جرخو

 فرحلابو نيتيآلابو هنم ةيآلاب قلعتم وه امتإ باتكلا نم نييلوصألا ضرع نأ ملعاو

 نوكيو ،ةيآ ليلدلا كلذ نوكي امإو .ليلدلاب يعرشلا مكحلا طابنتسا مهضَرَع نأل ؛دحاولا
 ىلع هَنوقلطيو ،ىلاعت هللا باتك نم عومجملا ىلع باتكلا مسا /٧/ نوقلطي مهف افرح

 .ضعبلا ةدارإو لكلا قالطإ باب نم .ازاجمو اًعشوت دحاولا فرحلا ىلعو نيتيآلاو هنم ةيآلا

 .لكلا ىلع ضعبلا قالطإ باب نم َوهف ٌلكلا ىلع ةوقلطأو هنم ضعبلا اودارأ اذإف

 )١( قباسلا عجرملا :رظنا ج١، ص٩٦.
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 هَرَأل ؛ عامجإب لفاك ؛هيف وه ام هنم ّصقانلاو "هنم سيل ام نآرقلا يف دئازلا نأ ملعاو

 ديزلا َنم م ظوفحم نآرقلا نأ عم ي يبنلا هب .خ ل ْتذكم هنألو ،هب يحولا ءاج امل ركنم

 رك نكت مل امإو .ربخل (ق:رظن لتو ركذلا ل :ىلاعت هلوقل ؛صقنلاو
 اةروس لك نم ةيآ ةلمسبلا ةيفنحلا تركنأ ثيح ،ىرخألا ةيفنحلاو ةيعفاشلا نيتفئاطلا نم

 .هضقن وأ دئازلا ةهبش ةوقل ؛كلذ ةيعفاشلا تبثأو

 ريغ نم نآرقلا يف صقن وأ داز ْنَم رفكب مكحي "" [فيك]و :تلق نإف" :جاهنملا بحاص َلاق

 مايصن) :دوعسم نبا ةءارقك ،هيف ةدايزلا تدرو دقو انآرق رتاوتملا ضعب نوك ركنأ ْنَم اذكو ،رتاوتلا

 ةخيشلاو خيشلا) نأ رمع نبا نعو انآرق اًسيل نيتذوعملا أ ٨/ / ةنع يورو ،(تاعباتتم مايأ ةثالث

 (نمرحي تاعضر سمخ) لزنأ امنأ نينمؤملا مأ ةشئاع نعو .تسن ةث انآرق ناك (امهومجراف اينز اذإ
 ىلع اوظفاح) نآرقلا يف ناك هنأ ةصفح نعو اعم اخسن مث "ه(نمرحي تاعضر رشع)ب حوسنم

 :انلق ،ةباحصلا َنم ءالؤه رافكإ دحأ نم عمسي ملو ء(رصعلا ةالص ىطسولا ةالصلاو تاولصلا
 اهلوأت مهضعبو .اهباذكإي ءاملعلا ضعب عطق لقو {ةيداحآ مهنع تاياورلا ةذه نأل )؛) )٣( !ا .

 .اهنود ريبعتلا ميقتسي الو .جاهنملا يف ةتبثم يهو ‘طوطخملا نم ةملكلا تفذح )١(

 )٦٢( ىفخي ال امك هانتبثأ ام باوصلاو ،نيعضولملا يف سمخا ' ةظفل راركت ( ب) و )آ( هيتخسنب طوطخملا ىف ءاج .

 ."ريخأتلاو ميدقتلاو فرصتلا نم ءيشب لوقنم صنلا" .٠٥ص لوصولا جاهنم ،ىضترملا ىيحي نب دمحأ :رظنا )٣(

 ريدقلا ىلوملا هناص دقو ،ةدايز وأ صقن وأ رييغت وأ ليدبت لك نم ظوفحم سدقم صن ىنآرقلا ظفللا نأ بير ال )٤(
 امل ارييغت وأ اصاقنإ اهنومضم يف لمحت ةثداح وأ ةياور لك نإف اذلو "رباك نع ارباك ةمألا هتلقانت امك ‘كلذ لك نع
 نم نيتذوعملا تابثإ مدع يف دوعسم نبا ىلإ ةبوسنملا ةياورلاك كلذو ،ةتبلا اهلوبق نكمي ال سدقملا صنلا هب رتاوت

 قلخ امو" هلوق طاقسإ اهيف ةياور هعماج نم عضاوم ةدع يف ركذي يراخبلا دجن نأ كلذ نم برغألاو ،باتكلا

 شمغألا اتتّدَح .يي اتكَدَح صفح ن ثب رَمع اتتَدَح" :تايورملا هذه ىدحإ يف ءاج ،ليللا ةروس نم " وثنألاو ركذلا

 ؟هللا دٍبَع ة ع َءاَرق ىَلَع أرقي ةَي مكيأ :َلاقَك .مُهَدَج وق متلق ءادردلا يبأ ىَلَع هللا ديَع ثاحضأ م دم :َلاَق .ميهاربإ ْنَع

 ركذلاو : :ُهَمَمْلَع َلاَت ؟هي ىت ىت رادا إ لينلاو « :ارقي ر هك هتعمس تفك :َلاَك َةَمَقْلَع ىلإ اوراصأَق ؟ًظَتحأ مكيأ :َلاَك ٠ اتلك :َلاَ

 ح . .

 صس ے ۔ . ى م

 قلخ اَمَو :أرقأ أ ىّلَع ينويرُت : الؤَمَو ا ادَكَح ارش ر ه َملَسَو ه هثَاَع هللا ىلص يبنلا ثثمَس يئ ُدَهْشَأ» :َلاَق ٠ ىقنألاو

 ٤٩٤٤(. مقر ؤ ىثنألاو ركذلا قلخ امو باب ،يراخبلا :رظنا) ."ةهمم هعبات ال هللاو » ىقئألاو َرَكَذلا

 ٠ مزح لكب هجاوت نأ يغبني رييغتلا وأ صقنلا وأ فذحلا ينآرقلا صنلا ىلإ بسنت " اهلاثمأو تايورملا هذهف

 . ىلاعت هللا باتك ىلإ رييغتلا وف صقنلا اوبسني نأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا باحصال اشاحف
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 نباو يئاسكلاو "ورمع وبأو 0")مفان :ةعبسلا ةءارق ىه ةرتاوتملا ةءارقلا نأ ملعاو 2 ر

 َرفعج ابأو ،)يمرضحلا بوقعي ابأ مهضعب دازو ،"اةزمحو 'ممصاعو رماع ن :او ")ريثك
 و و

 .ةرتاوتم ةرشعلا ةءارق نوكتف ،"")يحمجلا فلخ َنب يبأو ،»يربطلا

(١( 

(٢) 

(٣) 

(٤( 

(٦( 

(٧) 

(٨( 

(٩) 

(١٠( 

 نولاق هيلع أرقو ٠ نيعباتلا نم نيعبس ىلع أرق 6 (ه ٩٦١ت ( يثيللا ميعن يبأ نب , نمحرلادبع نب عفان نسحلا وبأ

 . _( ٧٤نص ث ١ج .ةرهازلا رودبلا ،راشنلا :رظنا) .ةرونملا ةنيدملا يف ةءارق سانلا مامإ ناك دقو شروو

 .يسوسلاو يرودلا هنع ىورو هيلع أرق ،ةيبرعلاو نآرقلاب سانلا ملعأ ناك \(ه٤٥١ت) رامع نب ءالعلا نب نابز

 . (٢٣٥ص ٠ ١ج ةرهازلا رودبلا 6راشنلا :رظنا)

 ثراحلا وبأ :امه نايوار هلو ٠ وحنلاب سانلا ملعأ نم ناك ( ھ٩٨١ت) يوحنلا يئاسكلا ةزمح نب يلع نسحلا وبأ

 . (٨٥ص . ١ج ةرهازلا رودبلا ،راشنلا :رظنا) . يرودلاو

 .لبنقو يزبلا :امه نايوار هل ةمركملا ةكم ءارقلا مامإ ناك \(ه٠١٢١ت) ورمع نب ريثك نب هللادبع ديعس وبأ

 ٥) ٠ص 6 ج ةرهازلا رودبلا ،راشنلا :رظنا)

 .ناوكذ نباو ماشه امه هايوارو قشمدب يومألا عماجلا مامإ ناك .(ھه٨١١ت) يبصحيلا رماع نب هللادبع

 . ٥( ٤؛ص . ج ةرهازلا رودبلا راشنلا :رظنا)

 . صفحو ةبعش :امه نايوار هل ‘ نآرقلاب اتوص سانلا نسحأ نم ناك 6 ( ٧٢١ت ( دوجنلا يبأ نب مصاع ركب وبأ

 . (٥٥ص ث ١ج ةرهازلا رودبلا ،راشنلا :رظنا)

 :رظنا ) .دالخو فلخ :هايوارو ةفوكلاب ةءارق سانلا مامإ ناك .(ھ٦٥١ت) تايزلا ةرامع نب بيبح نب ةزمح

 . (٦٥ص ٠ ١ج ةرهازلا رودبلا 8راشنلا

 .حورو سيور :امه نايوار هل (ه٠٥٢ت) يمرضحلا هللادبع نب قاحسإ نب بوقعي :باوصلاو لصالاب اذك

 . (٢٦ص ٠ ١ج ةرهازلا رودبلا ©راشنلا :رظنا)

 ناميلسو نادرو نب ىسيع :هايوارو ث ةنيدملاب ةءارقلا ةسائر هيلإ تهتنا ،(ه٠٣١) يندملا رفعج وبأ عاقعقلا نب ديزي

 .(٦؛ص ©١ج ،ةرهازلا رودبلا ،راشنلا :رظنا) .زامج نب

 م اشه نب فلخ : باوصلا ذإ ،ةعلطلا ىف ىلاسلا رونلا هركذ امم هقباسك لقن هلعلو رهاظ أطخ وهو 5درو اذك

 سيردإو ق ارولا :نايوار فلخل و ،هل ةمجرتلا شماه يف كلذ انركذ امك ةزمح ةاور نم وهو 6 (ھ٩٢٢) رازبلا

 ٦١٣( ٠ ص 6 ١ج .ةرهازلا رودبلا ©راشنلا :رظنا) .دادحلا
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 ٨ هقفلا لوصأ باب ١ 029 ر
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 .ابداحآ نآرقلا ضعب لوكي نأ ةنم ممزيلف ،ةيداحآ اهلك ةءارقلا نأ ")يرشخمزلا بهذو ك - | 4 ٥ ء و 7 ة , 9
 .'")لطاب وهو

 لمتحي ال يذلا مكحملاك ،ةلالدلا يعطق وه ام ةيعمسلا ةلدألا م نأ ةمألا تعمجأو

 .هلامتحال ماعلاك ةلالدلا ينظ ٩/ / اهنمو ،ليوأتلا

 يعطق َوه ام ةيعمسلا ةلدألا َنم سيل هنأ اممعاز عامجإلا اذه "يزارلا رخفلا ضقنو

 لك ةياورو ،©فرصلاو وحنلاو ةغللا ةفرعم ىلع ةققوتم ةيظفللا ةلدألا هذه َنأ اجتحم شةلالدلا

 ام ةفرعم ىلع ةفقوتم ةلدأل او ظافلألا عيمج نأ ملسن ال اب هلوق ةو )انظ آلإ يفت ال ةيداحأ

 هباطخ عامس يسفنب هانعم فرعي رخآلا ضعبلاو ءاهظافلأ ضعب كلذ ىلع فقوتملا متو ،تركَذ

 :لوقن لب ،ةيداحآ امهتياور أ ملسن ال فرصلاو وحنلاو ةغللا ةياور أ اضيأو ؤ م اعلاو صاخلا

 .رانلاو ءاملاو ضرألاو ءامسلا لثم كيكشتلا لبقت ال يتلا ظافلألا ةرتاوتم اهنم ريثك ةياور إ

 ِ و 2- ك ء

 اذإف سةداع بذكلا ىلع مهلثم ؤطاوت نكمي ال ،ريثك دع مولعلا لت ةلقن نإف اضيأو

 .رتاوتلا مكح ىطعي نأ بجو ء يش يف مهتياور تقفتا

 تانودم هل ،ملعلا ةمئأ نم ،(ه٨٣٥ت) هللا راج يرشخمزلا يمزراوخلا دمحأ نب دمحم نب رمع نب دومحم )١)

 .(٨٧١ص ،٧ج ،مالعألا ۔يلكرزلا :رظنا) .اهريغو }ةغالبلا ساسأو ،تاماقملاو ؤفاشكلا :اهنم ةريثك
 م ومع نع لقن نييلوصألا ضعب نأ الإ ،يرشخمزلا هللا راج بتك نم هيلإ تعجر اميف هب احرصم لوقلا اذه دجأ مل )٢(

 ،نيرثكالا دنع ةرتاوتم ةعبسلا ةمئألا نع تاءارقلا" :رحبلا يف يشكرزلا لاق امك 3 عبسلا تاءارقلا ةيداحآب لوقلا ةلزتعملا
 باب يف يجورسلا لاقو .ةروهشم اهنأ راتخا هنإف ،ةيفنحلا نم عيدبلا بحاصل افالخ ناهربلا يف نيمرحلا مامإ مهنم
 ،'مهدنع داحآ اهنإف ةلزتعملل افالخ ةنسلا لهأ عيمجو ،ةعبرألا ةمئألا دنع ةرتاوتم عبسلا تاءارقلا :ةياغلا نم موصلا

 ىلع لديام اهنم لقنال ةلزتعملا بتك ىلإ عوجرلا يل رسيتي ملو ،رينملا بكوكلا حرش يف يلبنحلا راجنلا نبا هلاق ام هلثمو
 .(١!٧ص ،٢٦ج ثرينملا بكوكلا حرش يلبنحلا راجنلا نبا / ٩٠٢ص ٢٦0؟ج ث طيحملا رحبلا يشكرزلا :رظنا) .دارملا

 حيتافم :اهنم ةريثك فيناصت هل رسفملا مامإلا (ه٦٠٦ت) يركبلا يميتلا نيسحلا نب نسحلا نب رمع نب دمحم (٣)

 .(٢١٢٣ص ،٦ج ،مالعألا ،يلكرزلا :رظنا) .اهريغو نيدلا لوصأ ملاعمو ،ميركلا نآرقلل ريسفت وهو بيغلا

 )٤( ىفخي ال امك «ةيداحآ ةياور لكو باوصلا لعلو } ةطوطخملا خسنلا يف تبتك اذكه .

 )٥( لوصحملا ،يزارلا :رظني ©٥ ج١ ث ص٣٩٠.

 ز

  

  

  

 



 ح ه
 ۔(©ا6ر لتلا ةكن

 رتاوتلاب لقث ام مكح هطعي الو .داحآلا مئكح نآرقلا نم رتاوتلا ريغ َلقنام مكح نأ ملعاو

 مكح ىطعي امتإو سةالصلا يف هتءارق زاوج اضيأو هل ضئاحلاو بنجلا سم ١٠/ / ةمرح نم

 .هب لمعلا زاوج نم داحآلا

 ،ةءارقلا نم ذاشلاب لمعلا زوجي ال :بجاحلا نباو "”ىلماحملاو ئعفاشلاو كلام لاقو 4 ُ 7 /

 .")داحآلا ربخ فالخب

 هللاو {ةتَي يبنلا نع يورم داحآلا ربخلاو ة ةذاشلا ةءارقلا 7 لك نأل ؛هانمذق ام حيحصلاو

 .ملعأ ىلاعت

 ت و ٥ و

 ةنسلا مكح ف

 هقفلا لوصأل يناثلا ليلدلا يهو

 .ةداعلاو ةقيرطلا :ةغل ةنسلاو

 هلاعفأو - هلاوقأ :وه نربلوصالاو نيثذحلملا دنعو .ةلفانلا يه ءاهقفلا دنع اًحالطصاو

 .ضعب نم ىوق ة اهضعب ناك نا او ةجح اهلكو اهنع تكس وأ وه اهمقأو هريغ اهلعف يتل ا هت ;اريرقتو

 هلو رهاظ ىلإو ،ءىش هيف هيلع لزني مل اميف ني هداهتجا وهو ،نطاب ىلإ مسقني يحولاو
 ٥ , و ء . 4 ً ء 6ِ 2 7 5

 ناو \۔ىحولا تالاح دشا َىهو- سرجلا ةلصلص لثم ىف كلملا هيتاي هنا اهدحا :تايفيك سمخ

 ،ه٥١٤ يفوت ، مالعألا د دحأ .يلماحل نا .يعفاشلا .يداَدْعبلا ©ّيبضلا َدَمْحا نب د دّمَحُم ُنبّدَمْحأ نسحلا وبأ وه )١(

 / ٣١٠٤ص ث ٧١ج ©ءالبنلا مالعأ ريس ،يبهذلا :رظنا) .اهريغو _ عومجملا٤و .ةلدألا ريرحت » :اهنم فيناصت هل

 .(١١٢ص ث ١ج ؤ ،مالعألا ،يلكرزلا

 .٢٧٤ص 0 ١ج ‘بجاحلا نبا رصتخم حرش رصتخملا نايب ،يناهفصألا :رظني )٢(

 ك



  7هو تاساسا .9229م ٠ : . 2
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 يف كلملا ثفني نأو © -اهروهظل ةوقلا يف ىلّوألاك يهو - / / هَملكيف لجرلاك كلملا هل لتمتي

 هلوقل كلملا ةطساو ريغب ىنعملا كلذ م مهفي نأو .' «يعوُر ف ثفن سدقلا حور نا « : ي هلوقل هعور

 يف كلملا هيتأي نأو ؤ[ه١ :ىروشلا ه باج يارو نم وأ ايعو ارم أ هيك نأ ريل ناكامو ل :ىلاعت

 ميهاربإ هللا ليلخل ءاج ام هنمو ،رثوكلا ةروس يحولا اذه نم :ليقو .هب ةللا هرمأ امب هربخيف ،موّنلا

 تبأتي ل :لاقف !١٠[© :تاناصلا] 4 كعدأ أ الآ ىف ير أ فا مي ز :هنع اًيكاح ىلاعت هلوقل ليللا
 ك

 7 ص

 َرَمَْلاَومَشلآَوامكوكرَتَعَدَحأ تأر قإتمأتي زج :لقلا فسوي لوق هنمو ء[٢.٠:تناصلا] ه ذم متام لعف

 هيلع- هداهتجا َوهو ،'"نطابلا يحولا ةلزتعملاو ةرعاشألا عنمو .[فسري] (٤ال يرجتس ي ٣

 . نيدلا م اكحأ نود بورحلا يف ضعب هزؤجو ‘ يعفاشلاو دمحأ هَروجو .- م السلاو ةالصلا

 0٤. هعوقو ر اتخملاو"' :-هللا همحر- "") خامشلا ردبلا لاق

 زاج ول اضيأو ، نيدهتجملا رئاسك هفلاخم تزاجل هداهتجا راج ول هنأ نوعناملا جتحاو

 .ءاوس نيدهتجملا رئاسو نوكي هنأل ؛هيلع طلغلا عوقو َراجل ١٢/ / هداهتجا عوقو

 ى م ء ِ م م ت ِ ء , ك م -

 اضيأو "داهتجا نع وأ يحو نع َردص ءاوس هلوق عابتا بجوأ ىلاعت ةلا نأب مهلوق درو
 صس و ووه ء۔

 ٢٣ ٤[. :مجنلا] ه ى ويو الإ وه ن" ةوقا نَع قطنيو ٭ :ىلاعت هلوقل ؛يحو هذاهتجاف
 و ٥ م م . ِّ

 حيجرتو هتعجارم تزاجل زاج ول هنأب بورحلا نود ماكحألا يف هعوقو مدعب نوعناملا جتحاو

 ع وي هتطحم ثيدحك ،هنع عجريف هيف عجارف يأرلا ىري هنإف ،بورحلا يف كلذ ناك امك هيأر رْيغ

 ىلَص انب ْنَع َركذ امه يف هفنصم يف ةبيش يبأ نبا هاورو )٢٩١٤(، مقر ةفيذح دنسم يف رحبلا يف رازبلا هاور )١(
 .امهريغو ٣٤٣٣٢) ٠ ( مقر دوعسم نبا قيرط نم » دهلا يف َمُلَسَو ه هثَاَع شا

 )٢( ©ريبحتلاو ريرقتلا .جاح ريمأ نبا / ٥٠٢ص .٢ج رارسألا فشك ةيراخبلا :رظنا ج٢. ص٢٩٦.

 سلبارط لامعأ نم ةسوفن لبجب نرقي ةدلب نم ملاع ۔(ه٨٢٩ت) سابعلا وبأ يخامشلا نيدلا ردب ديعس نب دمحأ )٣٢(
 دقو) فاصنإلاو لدعلا رصتخم حرش :اهزربأ نمو ،ةفلتخم نونف يف تافلؤملاو بتكلا نم ةلمج كرت برغلا

 .ريثكلا اهريغو ،ديحوتلا ةديقع حرش باتكو ،ريسلا باتكو ،(سمشلا ةعلط يف هنم لقنلا يملاسلا مامإلا رثكأ

 .(٠.٥۔- ٤؛٨ص ١. ج ؤ برغملا مسق _ ةيضابالا م العأ مجعم ، نيفلؤم ةعومجم :رظنا (

 )٤() ص فاصنإلاو لدعلا رصتخم حرش ۔يخامشلا :رظنا ١٣ ٥.

٥  
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 ثلث ىلع مهحلاصي نأ ََه نيح بازحألا حلص ثيدحكو ،لقتناف عجورف هيأر نم تناكو ردب

 .هنع اوتكسف يحو هن ز مهربخ أ ىتح هيف عجورف ،ةيبيدحلا م وي حلصكو © عجرف عجورف ،ةنيدملا رامث

 ةيدأت اهنأل ِ؛ بورحلا يف ف هداهتجال فلاخم ةيعرشلا م اكحألا يف هداهتجا نأب مهلوق درو

 . \ اهبف هتفلاخم ت ملف . بورحلا يف ف هداهتجا فالخب اهيف م وصعم وهو م اكحأ

 ةلالدلا ينظ / ١٢ / اهنمو اةضيفتسملاو ةروهشملاو ةرتاوتملا ثيداحألاك ةلالدلا يعطق اهنم ةنسلاو
 و, ك ء َ ّ

 .'"ىلاعت هللا َاش نإ هلحم يف كلذ حاضيإ يتأيسو ،ةيداحآلاكو ةلماكلا ريغ ةلصتملا ثيداحألاك

 .رهاظو صنو ْ مكحمو ةبتشمو لمجمو ْ ص اخ وه امو م اع وه ام ةنسل ١ يف اذكو

 .ملعأ ىلاعت هل او ؤ ىلاعت ه هللا ءاش ن ا هلحم يف كلذ حاضيإ يتأيسو ‘ خوسنمو سانو

 لصف

 عامجإلا مكح ين

 هقفلا يف ثلاثلا ليلدلا وهو

 .قافتالاو مزعلا :ةغل عامجإلاو

 "رصع يف مكح ىلع ةمألا ءاملع قافتا وه :اًحالطصاو

 )١( .سمشلا ةعلط ،يملاسلا :رظنا ج٢  6ص٩ .

 دورولا رابتعاب ةنسلا نإ ذإ ،ىفخي ال امك رهاظ طقس وأ ملق قبس هلعلو (ب) و () نيتطوطخملا يف درو اذكه )٢(
 له ضيفتسملاو روهشملا يف فالخلاو داحالاك دورولا ينظو ©رتاوتملا ثيدحلاك دورولا يعطق وه ام ىلإ مسقنت

 ثيح نم ثيدحلا دروم رابتعا كلذ لك يفو لاوقأ ؟ امهنيب قرفي وأ ينظلا نم وأ توبثلا يعطق مسق نم امه
 توبثلا رابتعا ال هنومضمو نتملا رابتعا ىلإ اهدرمف فنصملا اهيلع صن يتلا ةلالدلا امأ ،هتلالد ثيح نم ال هدنس

 .كلذل هبتنيلف ، ةلالدلا ينظ ىلإو ةلالدلا يعطق ىلإ مسقنت رابتعالا اذهب يهو ،ليثمتلا يف ءاج امك همدع نم

 )٣( ثهقفلا لوصأ يف عمللا يزاريشلا /٠٠١ص ،؟ج سمشلا ةعلط .يملاسلا :رظنا ص٨٧ .
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 يجي هتفلاديصأخ با !5:25ر
+;7 

 "" . م ٨ هنلإاك , " .
 ,") رصع يف يعرش مكح ىلع تت دمحم ةمأ نم نيدهتجملا قافنا وه عامجإلا" :حيضوتلا يف لاقو

 . ث [۔ نزم ,- .ء 2 , .- "" ِ . ٢)
 رصع يف رما ىلع ل دمحم ةما يدهتجم قافتا وه :رانملا يفو

 وأ هركي وأ بدني وأ مرحي د وأ ااذك بجي د هنأب َنيربَتعملا نم دحاو لك قلعتي ن ] هتروصو

 ةزانجلا ىلع اولصي نأك .هبحاص لعف ئطاوي العف َنيربتعملا نر 2 دحاو لك لعفي نأ اذكو . حابي

 .صقني د الو اهيلع مهضعب ديزي ال / ١٤ / تاريبكت حبرأ

 وحنو لفاونلا ةالصو ديعلا ةالص يف ناذألا مهكرتك ،ءيش كرت ىلع اوقفتي نأ كلذكو

 .اهيف بجاو يغ هنأ ىلع اعامجإ نوكيف كلذ

 (٤) هراكنإ ىلع ةردقلا عم نوقابلا َتكسَيف ،َرشتنيف المع لمعي وآ ،الوق مهضعب لوقي نأك

 )(0) ؤ و ء - هف َ : و َ و

 .دحاو عيش ىلع مهلاعفأ )َوطاوتو ،مهلاوقأ قافنا هيف نأل ؛ةلوق لوألاو ،ٌيتوكس عامجإ وهو

 ةيعطق ة ةجح هرأ لوقلا عامجإلا مكحف ؛ رخآلا مكح فلاخي مكح ن نيعونلا نم ر دحاو ٌزكلو

 ةجحب سيلف ؛ .ل مأ عامجإ إ وه له ف فالخلا رقن و أ اذح ا هيف تفلاخ ن إ امأ ؤ هطورش لامك دعب

 .هقلاخ ْنَم قسفي هنإف ؛فالخ هيف عقي مل يذلا عامجإلا ب فالخب .هقلاخ نَم قسف 7 قفي الو ،ةيعطق

 .٦٢٢ص ،٣ج ،رارسألا فشك ،يراخبلا زيزعلادبع / ١٧٢١ص ،ىفصتسملا ،يلازغلا :رظنا )١(

(٢) 

(٣) 

( ٤( 

(٥( 

 .١٨ص .٢ج حيضوتلا ىلع حيولتلا حرش ©ينازاتفتلا :رظنا

 .٤٥٢ص راونألا رانم ،كلم نبا :رظنا

 .اهب ميقتسي ال صنلاو هراكنإ وهو» ةدايز (آ) ةخسنلا يف

 رئاس طبضأس يتنأب قيقحتلا جهنم يف تنيب دقو .هانتبثأ ام باوصلاو ثءايلا ىلع طوطخملا يف ةزمهلا تبتك

 .درت ةظفل لك يف هيبنتلا ىلإ ةجاح ريغ نم مويلا ةباتكلا طباوض هيلع ترقتسا امك تازمهلا

© 
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 ءادَُش اؤوضتز اطسو ةمأ كتلعج كلدكو إ :ىلاعت هلوق باتكلا َنم عامجالا .7

 .ةداهشلا يف لوسرلا ةلزنمب مهلعجف © ٠٤[. :ةرقبلا ز اًديهَك & هكلع ل لوُسَرلا َدوْكَتَو ساَتل

 .مهتفلاخم تَم ر رح كلذلو ئ طخلا نم مهتمصع كلذ "

 اتآ

 دنع ةلادعلا هيف ربتعت ال دهاشلا نأب :الئاق ليلدلا / ١٥ / اذهل اظرتعم "مشاه وبأ لاق
 لدت الف .ةرخالا يف نوكي امتإو .ةداهشلا هذه ءادأو اهئادأ دنع بتعت ر امتإو ءةداهشلا لمحت

 مهلاعفأ عيمج يف مهتفلاخم م يرحت بجوي ال مهتلادع ملست ىلعو كايتدلا . يف مهتلادع ىلع

 . '"'ههيلع رئاغصلا ز 7 وج مهلاوق و او
 ا

 ء

 و

 ٩[© :ءاسنلا] ")ه ةكن رتل لا ىلوأو ل َلوَُلااوغيطأو هللا أوغيطااونماع نلا شك
 ١  9٩مص ٠.٠

 .تب :؛ -ه

- 

٠ 
. 

١ 
٠ 

( 

\ 
( 

٩ 
 . 7 ك

 م ۔م
 عمجيل هللا ناك ام» :ةياور يفو .ءةلالَض ىلع يتمأ عمتجت الد :تي هلوق ةتس

 ةااصل ١ هيلع- هلوقو . (٤) «لالض ىلع يتمأ هللا عمجي الو :ةياو ر يقو ٩ .ةلالض ىلع يتنأ

 ةعامجلا فلاخ نَم» :ي ء هلوقو ث 6}).«نَسح هللا دنع وهف انسح ن نوملسملا هآر امد :-مالسلاو
 و و

 )٦( )٧( «هقنع نم مالسإلا ة ةقبر ر علخ دقف ؛ربش رذق

 .اهب درفنا ءارآ هل .ةلزتعملا رابك نم ،مالكلاب ملاع ،(ه١٢٣ت) يئابجلا باهولا دبع نب دمحم نب مالسلا دبع )١(

 لوصأ يف ةدعلاو ،ملاعلا ةركذت :اهنم تافنصم هل ،'مشاه يبأ» هتينك ىلإ ةبسن ةيمشهبلا تيمس ةقرف هتعبتو
 .(١٧ص ،٤ج ،مالعألا .يلكرزلا / ٣٢١٨١ص ،٢ج ،نايعألا تايفو ،ناكلخ نبا :رظنا) .هقفلا

 )٢( ‘لوصولا جاهنم ،يدييزلا :رظني ص٥٦٤.
 .أطخ طوطخملا يف ةيآلا تبتك )٣(

 سابع نبا قيرط نم ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ةمأ باب !لالض ىلع يتمأ عمجيل هللا ناك ام» ظفلب هدنسم يف عيبرلا هاور ( )٤
 .ىرخأ ظافلأب امهريغ هاورو )١٣٦٢٣(، مقر بيرق ظفلب رمع نبا قيرط نم ريبكلا همجعمب يناربطلا هاورو )٤٠(، مقر

 رز دنسم يف رازبلا هاورو )٣٦٠٠( مقر دوعسم نبا دنسم يف دمحأ هاور \دوعسم نبا ىلع فوقوم ثيدحلا )٥(
 )١٨١٦(. مقر دوعسم نبا نع شيبح نب

 نب دلاخ ةمجرت يف لامكلا بيذهت يف يزملا هاورو )٢١٦٥٠(، مقر رذ يبأ ثيدح نم هدنسم يف دمحأ هاور )٦(

 .امهريغ هاورو )١٦١٦٠(6 مقر رذ يبأ قيرط نم نابهو

 )٧( ت ٢ج) سمشلا ةعلطل عوجرلا نكمي ةيجحلا ثيح نم عامجالا باب ثحابم لوح ةدازتسالل ص؛١٠٠۔-١٠٧(.

٥ 
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 و ع

 تاذجلاو تانبلاو تاهمألا ميرحت ىلع مهعامجإك باتكلا َنم اهنم :بابسأ عامجإللو

 . [ ٢٣ :ءاسنلا] 1 كشا كنم مكلَع تمرح « :ىلاعت هلوق اذه ببسو . تانبلا تانبو

 هلوق اذه ببسو ،هنم ةباثمب ناك ام وأ ،نيعضارتملا ميرحت ىلع مهعامجإك ،ةَّنُسلا نم اهنمو

 ميرحت ىلع مهعامجإكو . 'أ؛بسنلا نم مرحي ام عاضرلا نم مرحّي» :- م السلاو ةالصلا هيلع-

 .'"»ه«ضبقلا َلبق ماعطلا اوُعيبتال» :-مالسلاو ةالصلا هيلع- هلوق ببسب ،ضبقلا لبق ماعطلا عيب

 ةلعلا يواستل سايقلا هببسو ،زرألا يف ابرلا نايرج ىلع مهعامجإك ،سايقلا نم اهنمو

 .زرألاو وبلا نيب

 عامجإ مث رتاوتملا ثيدحلاكو ةيآلاك هنإف ةباحصلا عامجإ اهاوقأ ،بتارم ىلع عامجإلاو
 ٥ ىم" و

 .فلاخم هيف مهقبس يلوق ىلع مهُئامجإممث "مهقبس ْنَم فالخ هيف زهظي مل مكحم ىلع مهدعب نم
 ادع ام نأ ىلع مهنم امئامجإ مهفالتخا ناك ؛لاوقأ ىلع ةلأسم ىف ةمألا تقلتخا اذإو

 ءطولا نإ :ليقف .ابيع اهب ةجو مث اهتطوف لجر اهارتشا ةيراج :كلذ لاثم ،لطاب لاوقألا كلت ك َ ِ ك س ٦ . و ِ َّ ِ

 !باسنألا ىلع ةداهشلا باب يراخبلا هاورو )٥٣١(. مقراهنع هللا يضر ةشئاع قيرط نم ! عاضرلا" باب هدنسم يف عيبرلا هاور )١(

 .مهريغو . )١٤٤٥( مقر ةشئاع قيرط نم الحفلا ءام نم ةعاضرلا ميرحت » باب ملسم هاورو )٢٦٤٥( مقر سابع نبا قيرط نم

 ماعطلا عيب باب سابع نبا قيرط نم يراخبلا دنع يهنلا ةياكح يورملاو ،ظفللا اذهب اعوفرم ثيدحلا دجأ مل )٢(
 .2 م ى ر ٥ م

 نم يذمرتلا هاور «ةَيفوَتْسَي ىمح هعبت اق اًماَعَط عاَتبا نَم» ظفلب اعوفرم هريغ هاورو )٢١٣٥(0 مقر هضبق لبق

 ميكح ثيدح نم دمحأ هاورو )١٢٩١(، مقر هيفوتسي ىتح ماعطلا عيب ةيهارك يف ءاج ام باب سابع نبا قيرط
 .نتسلا باحصأ نم مهريغ هاورو ۔(٦١٣٥١) مقر «هّضبَقَت ىتخ هعبت اق 6 اغب َتزَرَتشا اذإَق» هظفلو م ازح نب 1 م و { ٥

0 



 بسا لتتالذكنن پ

 نع اجراخ نوكي اناجم ةرلاف . ءطولا شرأ هيلعو ،ذرلا هلو هل عنام يغ وه : :ليقو درلل عنام

 .زوجي ال لطاب © نيلوقلا نيذه

 ؛امهادع ام نالطب ىلع امئامجإ نوكي نيلوق /١٧/ ىلع فالتخالا نوك :ليقو

 .مهب صتخي ال :ليقو ةباحصلاب كلذ صوصخم

 دنع لمحلا عضوب ذتعتو ©ضعبلا دنع نيلجألا دعبأب دتعت ںاهجوز اهنع ىفوتملا لماحلا اذكو

 .هيلع عمجملا فالخ هنأل ؛زوجي ال لطاب ثلاث لوق لمحلا عضو لبق رهشألاب ءافتكالاف ،رخآلا ضعبلا

 سابع ينب راو ركب يبأ لوق وهو ءهل لاملا 1 :ضعبلا دنعف ،ةوخالا م عم دجلا يف اذكو

 .هباحصأو تباث نب ديز بهذم وهو ،ةمساقملا رخآلا ضعبلا نعو -امهنع هللا . يضرد

 .زوجي ال لطاب وهو ،ثلاث لوق الصأ جلا نامرحف

 .ةباحصلا رثكأ بهذم وهو ل ثلثلا نم يقابلا ُمأللف ؛نيوبألا عم نيجوزلا يف اذكو

 ثلثو امهادحإ يف لكلا ث ثلث لوقلاف سابع نبا بهذم وهو .لكلا ثلث اهل ضعبلا دنعو

 ).هيلع عمجملا فالخ هنأل ؛زوجي ال ثلاث لوق ىرخألا ىف ىقابلا

 ضعبلا دنعو .اهنم ءيش يف حسف ة ال ضعبلا ت دنعف 6 بويعلاب حاكنلا خف يف اوفلتخا كلذكو .

 .زوجي ال تل اث ل وق / ١٨ / ضعب نود ضعب يف خسفل ١ صيصختنف ‘ اهنم ك يف خيسفلا ت ا ت وبث قح

 مازلتسا لاثم زاج الإو هثادحا إ زجي مل ؛هيلع اوعمجأ ام لاطبإ ثلاثلا لوقلا َ مزلتسا ن نإ :ليقو

 عامجإ نيتلأسملا يف عامجإلاف .ةوخإلا عم جلا نامرح اذكو رهشألاب عيضولا لبق لماحلا ة ةذع هلاطبإ

 .نيلوقلل الطبم نوكي هنأل ؛امهنم بكرملا نيلوقلا ريغ ثلاث لوقب هفلاخم زوجي الو ؤبكرم

 لوق وهو ةجوزلا عم لاملا عيمج ثلثو ،جرزلا عم يقب ام ثلث مألل :لاق دقف نيريس نبال لوقلا اذه بسن )١(

 ىلإ لوصولا ةياهن "يدنهلا / ٣١٣ص ،٣ج هقفلا لوصأ يف ديهمتلا ،يناذولكلا :رظنا) .ىفخي ال امك ثلاث
 .(٧٢٥٢ص ٦.5ج لوصالا ةيارد

  



 رر
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 حاكنلا خسف ةلأسمو ©نيوبألاو نيجوزلا ةلأسم عامجإلا َلاطبإ مزلتسي ال ام لاثمو

 ىتح عامجإلا ةفلاخم ال 6 دحاو بهذم ةفلاخم الإ امهنم ةلأسم ك يف سيل هن هنف ؛ بويعلاب

 .مكحأو ملعأ ىلاعت هللاو 6 هزاوج عنتمي

 لصن
 (مهيلع هللا ناوضر) ةباحصل نم عامجاإل عوقو ف

 مكح ىلع - هلل ١ هَمحر- باطخل ١ نب رمع لهع يف ۔مهيلع 4 هلل ١ 7 ١ وض ر=۔- 4 احصلا ََ ١ عمج ]

 وأ ،امولعم ادلب ةصق 7 :ديقفلا نأ امهنيب قرفلاو .ابئاغ وأ ناك اًديقف .هتدم ديدحتو دقفلا

 رهن وأ رحب يف مقو وأ \تيم وأ ح هنأ فرعب مل .دوسألا ةضيغ وأ 5ابرح خد وأ 5اّنَيعم اناكم

 .ديقف وهف تيم وآ ت يح ةنأ فرعي ي ملو ٢ عبس ٠ و ليس هلَمَح وأ ٠ قرح وأ / ١٩ / مده وأ رئب وأ

 . بئاغ وهف 7 وآ ش يح هأ ملعي ملو :مولعم عضوم ريغ ىلإ رفاس وأ تاغ نم م :بئاغلاو

 .ورا ..... : .
 ميمت همسا مهنم الجر نأ اهببس هتدم ديدحتو دقفلا مكح ىلع ةباحصلا عامجإ ةيضقو

 ."_ ايح عجر نامز دعب مث رثأ هل ملعي ملو جلا هقطتخا 6»يرادلا

 ىتح ه ةيدلب ب لَرَي 7 هْنَع ىَوَرَو هعم ازغو هبحصو - ملسو ه هَلَع هل هللا ىّلَص - هل ١ لوسر ىلَع َدَقَو :ةجراخ نب سوأ نب ميمت ) ( ١

 م م 4 م

 .(٦٨٢ص ؛٧ج ،ىربكلا تاقبطلا دعس نبا :رظني) .ةيقر ابأ ىنكي يرادلا ميمت ناكو . َنفَع نب َناَمُْ ل دعب ماشلا ىلإ لوحت

 ،هنع هللا يضر رمع قورافلا دهع يف تناك ىلوألا دقفلا ةعقاو نأ روهشملاو ،دوقفملا مساب حرص نم ىلع فقأ مل (٢)
 :أطوملا حرش ىقتنملا يف يجابلا يبطرقلا لوقي همكح ىلع ةباحصلا دهع يف عامجإلا عوقو مهضعب ركذ دقو

 َكلَد ن نأ دمَحُم وبآ يضاقلا هَرَكَد ام هربح غاطقنا ملعي هب هب يذلا رثأ ْنَع ثختلا دمت الجا اهل برضي ماملا ن"

 رصع يف مُهَ مَنْعِي متو عباتلا نم ةمعاَمَجَو يلع نَع هلثم ي َيورَو لا َتاَمْتُعَو َرَممع نَع يورم ةركل ؛ةباحَصلا غامجإ
 ِ۔ہ ۔ 6

 .ايتوكس اعامجإ هنوك نع جرخي الف تبث نإ وهو ،هريغ عامجإلا ىكحو . عامجإ هنأ َتَبَكَف تلاَخُم ةباحصلا

 .(٠٠٨ص .٢ج فالخلا لئاسم تكن ىلع فارشالا يدادغبلا / ١٩ص “ ٤ج ٤ © ىقتنملا يبطرقلا :رظني)

٥ 
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 "!ةاكزلاو ةالصلا نيب قرف ْنَم نلتنالو هلل ماود :لاق نيح دن قيذصلا لوق ىلع مهعامجإكو ه « ٥ م

 زومأملا وهو ي هللا لوسر ىطعت ثناك اهنأ نيجتحم ةاكزلا ءاطعإ اوعنم اموق َنأ كلذ ببسو

 نكت مل تام املف .٠[، :ةنال ه اهي مهكرتو مُهَرَهَطن ةَئدَص يلمأ نم ذُخإل :ىلاعت هلوقل ؛اهضبقب
 .ةلأسملا يف ةباحصلا هرواح امدعب لذو .مهبرح ىلع عومجلا نف زبكألا قيدصلا عمجأف ،هريغل

 اهولاق اذإف ،هللا آلإ ةلإ ال :اولوقي ىتح سانلا لتاقأ نأ ثرمأ» : :تي هللا لوسر لوقب هيلع نيجتحم

 رمع وه مهرمأ نع / ٢٠ / هل رواحملا ناكو ى ؛مهيرارذ َيبَسو مهلاومأ و مهءامد ينم 7 دقف

 :ركب وبأ لاقف !اهقحب لإ » :رمع لاقف 3 ؛باطخلا نبا اي ثيدحلا ممتأ» : :ركب وبأ هل لاقف ‘ باطخلا ئ نب

 رشنا دقل» : باطخلا مث نب زمع لاقف ،اةاكزلاو ةالصلا نيب قرف نم ه نلتقأل هلل ميأو ٠ اهقح نم اذه»

 .دحأ هيف فلاخي مل عامجإ وهو ،هلوق ىلع ةباحصلا َمَمْجأف ،'«هيلإ كزدص حرشنا ال يردص

 تلاع ةلأسم ي ةباحصلا راشتسا امدعب كلذو ،لؤمعلا ىلع باطخلا نب رمع ةفالخ يف مهعامجإك

 سابع نبا نأ لإ كلذ يف دحأ مهنم فلاخي ملو ااهيف لوعلا ىلع اوعمجف ،ةضيرفلا نع اهيف ماهسلا

 . نيثلثو اًفصن لاملا يف لعجي مل اددع جلاع لمر ىصحأ يذلا نأ هنلمماب ءاش نمال :لاق هنأ هنع ىوري اميف

 .""«هتبهف اباهم الجر رمع ناكو ،اًبص كاذ ذإ تنك :لاقف .باطخلا نب َرمعل لذ تلق اله :هل ليقف

 هاور ثيدحل ؛اهجوز ةيد نم ةأرملا ثيروت ىلع باطخلا نب َرمع ةفالخ يف مهعامجإكو
 .هيلع اوعمجأف ،‘")نايفس نب كاحضلا

 ىتح سانلا لاتقب رمألا باب ملسم هاورو )١٣٩٩(\ مقر ةريره يبأ قيرط نم ةاكزلا بوجو باب يراخبلا هجرخأ )١(
 )٣٢٢(. مقر ةريره يبأ قيرط نم هلا الإ هلإ ال اولوقي

 مقر دوعسم نب ةبتع نب هللادبع قيرط نم ضئارفلا يف لوعلا باب ىربكلا هننس يف يقهيبلا بيرق ظفلب هاور )٢(
 )٣٦(. مقر لوعلا باب سابع نبا نع هللادبع نب هللاديبع قيرط نم هننس يف روصنم نب ديعس هاورو )١٢٤٧٥(.

 هالو .ةنيدملا لهأ يف دودعم . ديعس ابأ ىنكي 3 يبلكلا بالك نب ركب يبأ نب بعك نب ف وع نب نايفس نب كاحضلا (٣)

 ىلَص ه هللا ل وُسَر سأر ىلع م وقي ناكو ، لاطبألا دحأ ناك هموق نم ملسأ نم ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 وبأ / ٧٤٣ رص ،٢ج ، باعيتسالا ،ربلادبع نبا :رظنا) .هدحو سراف ةئامب دعي ناكو ،هفيس احش وتم َملَسَو ه هَلَع هللا

 .(٨٣١١ص ٣٢. ج ةباحصلا ةفرعم إميعن

:٨ 
>   
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 .اهيف ٢١/ / ةعمجلا ةماقإل راصمألا ريصقت ىلع هتفالخ يف مهعامجإكو

 .." باطخلا - نب رمع ناف ذ ةعامج حيوارتلا ة ةالص ىلع هتفالخ يف مهعامجإكو

 7 اوقرتفا مُمقرتفا نإو 6 اوُعمتجا مُععمتجا نإ سانأ مكدعب نم يتأيس هنإ » :َلاقو كلذ يف

 .ةزانجلا ةالصل تاريبكت عبرأ ىلع مهعامجإكو

 .ةدلج نيعبرأ فذاقلا دبعلا دح ىلع مهعامجإكو

 .ةيدلا يف عباصألا ليضفت مدع ىلع باطخلا نب َرمع ةفالخ يف مهعامجإكو

 .هللا لوسر ةفيلخ ةفيلخب ىعدي ناكو . باطخلا ن نب رمع نينمؤملا ريمأ ة ةيمست ىلع مهعامجإكو

 ءاَعازوأ لي هللا لوسر دجسم يف ًروَلصي سانلا ناكو .حياورتلا ةالص ىلع نيملسملا عمج وهو

 4 :باطخلا م ن دمع لاقف .هدحو يلصي مهنم ضعبلا ناكو ، طهرلاب يلصي مهنم لجرلا ناكو

 اق مث .مهب ىلصف 1 نب بأ ىلع مهعمجف .لثمأ ناكل دحاو ئراق ىلع ءالؤه تعمج

 عمسف بلاط يبأ نب يلع جرخو ."! '؛لضفأ اهنع نوماني يتلاو ،هذه ةعدبلا تمعن" :نينمؤملا زيمأ
 ."نآرقلاب ه هللا ةجاسم َرَون امك باطخلا نب َرمع ربق هللا رَون» :لاقف .دجاسملا يف / ٢٢ / ةءارقلا

 نب نمحرلادبع قيرط نم -ثيدحلا اذه دعي فلؤملا هركذ امك- يراخبلا ىور دقو ظفللا اذهب هيلع فقأ مل )١(

 _ ے م ى

 عارو سانلا دق ٠ دجلا ىلإ َتاَضَمَر يف 0 كْنَع هلا َيضَر باطحلا نبب َرَمُع حَم جرح » :لاق يراقلادبع هن

 ء ءالؤمم ت تغَمَج ول ىرأ ينإ » : رَمع َلاَقَق ؤ طُمَرلا هتالَصب يلص لججَول ١ يًّنَصْيَو  هسمتل ز لججَول ١ يلصي  َتوقَرَمَتُم

 ةونَصُت ساَنلاَو ،ىرخأ ةليل ه هَعَم جرح 4  بئَك نب 7 ىّلَع م مُهَعَمججَق 3 َعَرَع ت 'َرَتَمَا َتاَكَل ى دحاو ئراق ىَلَع

 َناَكَو للا َرخآ ديري «َنوُموفَي يتلا َنم ه لضفأ اَهْنَع توُماَتَي يتلاو . هذمم ةمعلا م معن » :م دمع َلاَك .هئراق ةالَصي

 )٢٠١٠(. مقر ناضمر ماق نم لضف باب «ُهَلَوأ َنوُموقَي ساملا

 )٢( مقر ناضمر م ايق يف ءاج ام باب يراقلادبع نب نمحرلادبع قيرط نم كلام اضيأ ٥اور دقو إ هركذ م دقت )٢٧٩(۔

 .ننسلا باحصأ نم امهريغ هاورو

 دقو نافع نب نامثع نع ايورم ةرم هتدجوو ث بلاط يبأ ينب يلع نع دحاو ريغ هركذ دقو ،ادنسم هيلع فقأ مل (٣)

 . ٢ج ©قحلا قيرط ىبلاطل ةينغلا © ىناليكلا :رظنا) .اعيمج نيدشارلا ءافلخلا نع هطوسبم يف يسخرسلا هركذ

 ١٤(. ٥ص ث ٢ج ©،طوسبملا ،كيسحخرسلا / ٤٢ص
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 < ؛25ر نتنلكنن مپ
 / 7 جت

 "نالف عم تناك اهنإ :هل ليقف "نآرقلا يف ةيآ نع -هللا همحر- باطخلا نب رمع لأس دقو

 .)همجف 3هعمجب رمأف . اًعَزوتم ناكو ؤفحصم يف نآرقلا عمجب راشتساف .ةماميلا م وي لتقف

 يذلا وهو .نادلبلاو ىرقلا نم هحتف اميف ةمذلا لهأ مجامج ىلع ةيزجلا عضو نمم ه لوأ وهو

 ،ءاطعلا يف ردب لهأ لضفو ،ءيفلا 7 ةيطعألا ىطعأو ،ضئارفلا ضرفو ،نيواودلا نود

 ىلع ماعطلا َلمح نَم لوأ َوهو . نيدلا بناج ىلإ هنم اًرظن ك ةلقو ةرثك هقحتسي ام لكل ردقو

 لهأ ىلع جارخلا عضوو "ةيندملا ةرجهلا ىلإ ةيكملا ةرجهلا نم خيرأتلا خأو .رحبلا يف نفسلا

 ."ةباحصلا َنم اعامجإ هلك اذه ناكف .رمخلا يف ةدلج نينامث دلجو .ضرألا

 لذو .ةمألا يدهتجمو ةباحصلا نم هتوبثو عامجإلا ة ةلثمأ عوقو نم هاندروأ ام ىفكو

 امبو .اعطق لطاب وهو / ٢٣ / جورفلا ةبه ىلإ يضقي هّرأل ؛ ءامإلا ضرق ميرحت ىلع مهعامجإك

 .ملعأ ىلاعت ةللاو .كلذ يف ةيافك هامدق

 )١( مقر ريسفتلا باتك يف نسحلا قيرط نم قورافلا دنسم يف ريثك نبا هاور )٧٨٢(.

 )٢( كلذ 3 ىعرشلا عامجالا باب نم تسيل اهركذ يتلا عئاقولا هذه نم ةلمج ناف رهاظ رظن انه فلؤملا هلاق اميف 7

 ليثمتلاف ريغ ال ةلايإلا باب نم هيلإ مكتحا رخآلا اهضعبو © قورافلا هيلع راس يذلا يأرلا راطإ نع جرخي ال اهضعب

 .لمأتيلف ارظن لحم عضوملا اذه يف هب

> 



 +ر ممصم ي سايقلا باب 529 ر

 سايقلا يف باه

 هقفلل عبارلا ليلدلا وهو

 لصألاو ،اهنم ججرختسم وهو هل لصأ اهنأل عامجإلاو ةنسلاو باتكلا نع هانزأو
 .هجو نم غرف اهجو نم لصأ سايقلاف :قحال عرفلاو ،قباس هنأل ؛عرفلا ىلع مدقم

 اوُريَنَعأَف ز :ىلاعت هلوقل ؛ ؛جاو ثاتلا ن نأل ؛لوقنملاو لوقعملا روهمجلا دنع ةجح وهو

 تابوتلا نم :يأ ،تالثا نم مكلبَق نم باصأ اميف اولمأت :يأ . الا رضالا لفأ
 بجوي : ةلعلا يف كارتش الاف ؤ ءازجلا نع . اةارتساو الاثتما اهنع اوقكتل .مهنع تلقن بابسأب

 رهاظب ال 3 ةغللا يف لقألا هيلع توقولا نأل الوقعم عونلا اذه يمسو . .لولعمل يف كارتشالا

 كلذو ، عئاش غئاس اهريغ ةراعتسال عقاو ة ةغللا قئاقح يف لوقعملاب لالدتسا وه لمأتلاو .صنلا

 .لمأتلا زيظن سايقلاو هل دسألا مسا ةراعتسال ؤ عاجشلا ناسنإلا يف رُمأتلاك

 [, م و رم

 ىلؤأتي اوُرََعأَف زه :ىلاعت هلوقل ؛ةجح سايقلاو :لماشلا يف -هللا همحر- بطقلا لاق

 رركتم هب ةباحصلا نم ريثك لمعلو .يشلاب عيشلا اوسيق / ٢٤ / :يأ .[٢:رشحا ( ربالا

 سق) نأ حيرش ىلإو ،ىسوم يبأ ىلإ باطخلا نب َرمع ةباتكلو ،نيقابلا توكس عم ،اعئاش

 ،كسفنل هيف قحلا ةواعت نأ ا )سمأ هتيضق ءاضق كعنمي الو .هابشألا رظناو ى رومالا

 ."”‘"»«لطابلا يف يدامتلا نم لخ قحلا ىلإ عوجرلا نإف

 )١( ىفخي ال امك هلحم ريغ يف راركت وهو "يدامتلا نم ريخ» (آ) ةخسنلا يف اهدعب تبتك .
 ىرغصلا ننسلا يف يقهيبلا هاورو إ(١٧٤٤) مقر هننس يف ينطقرادلا هاور ىسوم يبأ ىلإ باطخلا نب رمع باتك )٦٢(

 ملعلا لهأ ضعب حرش دقو )٣٥٦٢٩(، مقر ةدرب يبأ نب ديعس قيرط نم دوهشلاو موصخلا نم يضاقلا ىلع ام باب

 .ا قورافلا ىده» هباتك يف يثراحلا دمح نب ملاس ديقفلا خيشلا عينص لثم ةلقتسم ةلاسر يف رمع باتك
 )٣( ث عرفلاو لصألا لماش ‘بطقلا :رظنا ج١© ص١٠.

©  
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 ر ل سايقلا ىلع هنيد َلَمَح نَم» :سابع نيا لوق سيلو" :-هللا همحر- بطقلا لاق

 نإف .سايقلا باحصأو مكايإ» :-هللا همحر- باطخلا نب َرمع لوقو ،«سابتلا ين رهدلا

 :اولتشس اذإ اولوقي نأ اويحتساف ،اهومتَي نأ ثيداحألا مهتيغأ ،ننسلا ءادعأ هباحصأ

 دورو عم سايقلل اعنم لب .اقلطم سايقلل اعنم «مهايزو مكايإف .مهيأرب اوساقف "ملعن ال

 لوقو .هيلع سأب الف ؛ساق اصن ذجي مل اذإو ،هَدوهجم لذبي نمم امأ .اهب الهاج ثيداحألا

 .")"كلذ ىلإ اريشم ؛تيداحألا مهنيعأ :رمع

 باتك يفام : :لاق ؟يضقت 7 :هل لاق نميلا ىلإ ههجو ا لبج نب ذاعمل يي هلوق لوقنملا نمو

 .ييارب هيف ذهتجأ :لاق .دبت مل نإف :لاق . لا لوسر ة ةنس يفام :لاق ؟دجت نإفر٥٢/ :لاق .هلل

 "اهلوسر هب , ىضري ام ! هلوسر لوسر ََنو يذلا هلل ذمحلا :-مالسلاو ةالصلا هيلع- لاقف

 . هريظن ىلإ ءيشلا ةر زابتعالاو .[٢:رشحلا] ربألا ىلؤأتي او اوُريَتَعاَف ه :ىلاعت هلوقلو

 جارخإو 6 هاوحف رابتعا نع اوضرعأو ، طقف باتكلا مظنب اولمعو .سايقلا موق ركنأو

 كل نأو ،اعطقمو الَصفمو ،اًنطبو ارهظ نآرقلل نأ اولهجو 6 هانعم راحب ني ةنونكملا رردلا

 عانق فشكل ليوأتلا يتئاقدب نيملاعلا نيفراعلا نيخسارلا ءاملعلا ةلا قفوو .اعلطم دحاو

 ."ليزنتلا يناعم لامج نع راتتسالا

 ‘ تاّيعرشلا نم م عيش يف لقعلل ةربع ال هنأب لقنلاو لقعلاب سايقلل نوركنملا كتح

 . [م٩ :لحنلا] ه نم لكل اَيَنَي بتكلا كيتع ام اَلَدََو ٢ :ىلاعت هلوقو .يلقع ,

 )١( عرفلاو لصألا لماش ،©بطقلا :رظنا © ج١© ص'١٠١.

 مقر يضقي فيك ءاضقلا يف ءاج ام باب ذاعم باحصأ نم لاجر نع ورمع نب ثراحلا قيرط نم يذمرتلا هاور )٢(
 .امهريغو )٣٥٩٢(، مقر ءاضقلا يف يأرلا داهتجا باب دواد وبأ هاورو )١٣٢٧(.

 لح يف حيضوتلا هحرشو حيقنتلا يباتك بحاص يراخبلا هللا ديبع ةعيرشلا ردصل انه فنصملا اهقاس يذلا ةرابعلا )٣(

 ٢١٣(. ص © ٢ج ،حيقنتلا قئاقد فشك يف حيولتلا ،ينازاتفتلا :رظني) .حيولتلا" يف ينازاتفتلا هحرش دقو ،'حيقنتلا ضماوغ

٥ 



 ;+ و تنغ ن

 بتكلا ىفاَتسَركاَم ل :ىلاعت هلوقبو ءيش لكل نايبت هنأل باتكلا نم ةدافتسم اهلك ماكحألاف

 مهيف ترك ىتح اميقتسم ليئارسإ ينب رمأ لزي ملا :لي هلوقو ٢٨[. :ماسنال] ه تنم

 .‘«اونضأو اولضف ،ناك دق امب نكي مل ام اوّساقف ايابسلا الوأ

 ةباحصلا سايقبو .ةيلقنلاو ةيلقعلا ةلدألا م مدقت امب يسايقلا توبث / ٢٦ / وه حيحصلاو

 ْنَمو ركب وبأ لاقف ،ةلالكلا ةيآ يف جلا مهس ن نيعت يف اوفلتخا نيح ،۔مهيلع هللا ناوضر-

 ىلإ تاوخألا متساقي ًدجلا نأ ىري ديز ناكو .دجلا م عَم ةوخإلا ثاريم عنمب ةباحصلا نم هَعم

 .ةوخإلا م هلاح ىلع تخألا عم هلاحل اسايق ،هيلإ ر ثلثلا نع مساقملا تصقن نإف ،ثلثلا

 ذاعم لوقو .هابشألا رظناو ،رومألا سق" نأ يرعشألا ىسوم يبأل باطخلا نب رمع لوقلو

 ةجح كلاو . "ييأرب هيف دهتجأ :ةلا نم الو باتكلا نم اصن هيف دجي مل اميف لبج نب

 .ملعأ ىلاعت هللاو .سايقلا توبث ىلع

7 
 [سايقلا فيرعتأ

 .ةاواسملاو ريدقتلا :ةغل سايقلا

 ناف .رمخلاك ،امهنيب مياجب مكحلا مولعم ىلع مكحلا لوهجم لمح وه : :حالطصالا يئو

 الو آ ةنس الو تاتك هيلع صني مل هنف نقتلا فالخب .ةنسلاو باتكلا صنب م ولعم هَّميرحت

 هللا َنْيَدو ،مكحلا مولعم دابعلا َنْيَد ف ،ىلاعت هللا نيَد ىلع دابعلا نِيَد سايقكو .عامجإ

 .مكحلا لوهجم ىلاعت

 )١( مقر نآرقلا يف ءارملا نع يهنلا باب عقسألا نب ةلثاو قيرط نم ىربكلا ةنابإلا يف ةطب نبا هاود )٨١٤(.

٥ 

  

 



 ج + )ر ر ©١\ ٨: ٠ نلتتالاذكتي
 » ىمنت >:

 .')"ةلعلاو مكحلا يف لصألاب عرفلا ريدقت وه سايقلا" / ٢٧ / :رانملا يو

 .هيلع ُسيقملا وه لصألاو . عرفلا يف لصألا مكح لثم مكح تابثإ وه" :حيضوتلا ينو
 ."_" رسيقملا وه عرفلاو

 .""رخآلا يف هتلع لثمب نيروكذملا دحأ مكح لثم ةنابإ" :هنأب نازيملا بحاص هفرعو 4 ٥ م ٠ ء ٍُ ء
 و. ّ مح ح ٥ َ ٥ 1 ح 7 7 ,

 . ىلاعت هللا وه تبثملا نإف تبثم ال زهظُم سايقلا نأل تابثإلا نود ةنابإلا ظفل راتخاو

 ةلع يف امههابتشا لجأل ؛رخآ مولعمل مولعم مكح لثم تابثإ" :هنأب ٌفارقلا هفرعو

 .مكحلا كلذ يف لصألاب عرفلل ةاواسملا وه :ليقو .)"مكحلا

 هتاواسمل إمكحلا يف لصألا ىلع عرفلا لمح َر وه" :-هللا ةَمحر- بطقلا نع لماشلا يفو

 .ث)"اهمامتب مكحلا ع هيف دجوت نأب .مكحلا ة ةلع يف لصألا

 .مكحلا هلأ ةعماج ةلعل «لصألا مكحب عرفلا مكح هيبشت سايقلا :ليقو
 س ء 4 ا

 ةاواسملل ةيضتقملا ةلعلا سئاقلا سفن يف لصحي ام لوا نإف :لماشلا يف بطقلا لاق

 يذلا وه لصألاو . سيقملا وهو ،هُمكح ملعي مل ام وه عرفلاو .ةاواسملا ةاقتعا اهنع أشني :
 ()" عامجإلا وأ /٢٨/ ةنسلا وأ باتكلا نم همكح ملع

 )١( راونألا رانم ؤكلم نبا :رظنا ص٢٦٠.

 )٢( ‘حيض وتلا ىلع حيولتلا حرش ،ينازاتفتلا :رظنا ج 0٢ص١٠٢.

 )٣( لوقعلا جئاتن يف لوصألا نازيم ،يدنقرمسلا :رظنا ج٢، ص٨٢١.

 )٤( ©لوصفلا حيقنت حرش ،يفارقلا :رظنا ص٣٢٨٣.

 )٥( عرفلاو لصألا لماش ،بطقلا :رظنا ، ج١© ص١١.
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 2 ِماآ ء

 نبا زاجأو .'")"امهنيب عمجت ةلعل 6لصألا ىلإ عرفلا ذَر" :هنأب ىسايقلا " ةكرب نبا تفرعو ٠

 .'} عرفلاب عرفلا سايق ينامعلا ةكرب

 صوصنم اهقذاق نأل ؛ةَصحملا فذاق ىلع نصحملا فذاق ُسايق هنم سيلو" :بطقلا َلاق

 ءاوتسال ؛يلهألا جاجدلا يقَرَ ىلع لوكأملا يلهألا ريطلا يقَرَد سايق هنم نكل .ةيآلا يف هيلع

 .لاجرلا نم هججْرَق ّرسَم نمم ىلع ءاسنلا نم اهَجْرَق ثّسم ْنَم ءوضو ضقن هنم سيلو .ةلعلا
 قتع هنم سيلو .امهيف ثيدحلا دورول ؛ءاستلا نم اهَجرف سم نمم ءوضو ضقن ىلع اسايق

 ةبعلا نأل ؛دبعلا ىلع اسايق هكيرش ةضحل ؛نامضلاب قتعملا ىلع مكحلاو .اهنم عزج يتتعب ةمألا

 نمحَتلا اع الإ ِضنكلاَو توملا ىفنم كنإ ا :ىلاعت هلوقل ؛َةَمألا لمشي دق ثيدحلا يف

 ؛ةفذاقلا ةمألا دلج فصن ىلع يفذاقلا دبعلا دْلَج سايق هنم سيل اذكو .اميرم] ه (( اَدنَع

 ."ملعأ ىلاعت لاو .ءامإلا يف ةيآلا دورول

 ء

 [هن اكراو سايقلا طورش]

 1 ٥ ٥ مص 4 ء -

 .هيلع سايقلا مكح طلتخا اهفرعي مل نم \طورشو ناكرا سايقللو

 :ةعبرأ هناكرأ / / ٢٦٩

 ةيملع ةسردم أشنأ ،ققحم يلوصأو هيقف إ(ه٥٥٣ و ٣٤٦٢ نيب ت) يولهبلا يميلسلا ةكرب نب دمحم نب هللادبع )١(

 ©ف راعتلا باتكو © عماجلا :اهنم ةددعتم راثآ هل ، عزانم الب ةيقاتسرلا ةسردملا دئار ناكو ،ةبلطلا نم ريثكلا تجرخ

 . (١٩٢ص ،١ج ،نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم يدعسلا :رظنا) .اهريغو ،دييقتلاو
 يف لاق دقف ،عضوم نم رثكأ يف هعماج يف سايقلا ةكرب نبا فرع دقو ،ظفللا اذهب عماجلا يف هيلع فقأ مل )٢(

 هيبشت وه» :رخآ عضوم يف لاقو 5اامهنيب عمجت ةلعب هب قوطنملا مكح ىلإ هنع توكسملا مكح دري نأ وه» :اهدحأ

 ،ةكرب نبا :رظنا) .اهببسب مكحلا عقو هتلع توتسا اذإ هلصأ مكحب عرفلل مكحلا وه هب مكحلاو هريغب ءيشلا

 ١٥٥(. و ٠٤١'ص ١ ج ؤ عماجلا

 لصألا لماش ،بطقلا :رظني) .القتسم الصف يأرلا اذهل فنصملا درفيسو ،يأرلا اذهب ةكرب نبال احيرصت دجأ مل )٣(
 ج 6 عرفلاو  8١ص١١(.

٥ 
 )٤( ث عرفلاو لصألا لماش \بطقلا :رظنا ج١، ص١١.
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 هہےہحجو ه ٩

 .رمخلاك ،ممكحلا اهيف لزن يتلا ةروصلا : اهلوأ

 .هلجأل لصألا يف مكحلا نوكي ام َوهو ى عماجلا فصولا :اهيناث

 .ةحابإلا وأ ةهاركلا وأ يرحتلا وأ بدنلا وأ بوجولا هب ةارملا مكحلا :اهشلاث

 عرفلاو .هب ُهَبشملا رمخلا وه لصألاو .ميرحتلا هيف مكحلاف ؛رمخلا ىلع ذيبنلا اًتسق اذإ :كلذ لاثم ح و  < 29 ۔,. . ه

 زرألا يف مكحلاف ،ةطنحلا ىلع اسايق زرألاكو .راكسإلا َوه امهنيب عماجلا لصألاو .هّبشملا ذيبنلا وه

 ."ابرلا وه امهنيب عماجلا فصولاو .هَّبشملا زرألا وه عرفلاو .هب هبشملا وبلا وه لصألاو .يرحتلا

 ِ .. , ح ِ ه ه
 نوكت نا لصأل ا ىف اهدوجو بجيف ةلعلا دوجو ىف لصألا عرفل ا يواسي نا : هطورشو

 يف هَيواسي نأو ذ ةمكحل ١ يف لصالا عرفل ١ يواسي نأو .سايقلا دسف الإو 0 عرقلا يق ةدوجوم

 . لصأل مكح عرش ىلع عرفلا مكح عرش مدقتي ال ناو مكحا توبث

 ۔ _ .. , ۔ 0 و
 كلذ ن وكي ناو ى عرفلل همومعب الوانتم مكحل ١ ليلد ن وكي ال ناب هيلع سيقلا طورشو

 ال تاّنلقعلا ىف سايقلا نأل ؛اًملقن مكحلا لذ / ٣٠ / نوكي نأو ؤ خوسنم ريغ اًباث مكحا

 .روهمجلا ةنع حصي

 [سايقلا عاونأ ين]

 س 7 , و

 ةَمألا سايقك . عرفلاو لصألا نيب قرافلا ىفن هنم َملَع ام وهو . الج سايقلا نوكيو

 ىف تصن ةيآلا نإف دحلا فيصنت ىف ةمألا ىلع دبعلا سايقكو .قتعلا نايرس يف دبعلا ىلع

 ٢٥[. :ءاسنلا] بادَحلآ كرم تتصحُشملا لَعاَم فصن نهنع ا :ىلاعت ةللا لاق .ءامإلا

 لصالاو ةعماجلا ةلعلاو مكحلا يهف ،قبس اميف اركذ اهلمجأ يتلا ةعبرألا ناكرألا لصف فلؤملا نأ ظحلت كلعل )١(

 .هنايب نم كلذ رهظي امك عرفلاو
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 عرفلا َنيب قرافلا ءافتناب هيف عطقي مل ام َوهو ،يلجلا ضيقن وهف يفخلا سايقلا انأ

 دحاو اك ىلإ هدر زوجي ك ةقلتخم لوصأ هتبذاجت ام وهو .ةينظ ةرامأ هيلع ثَماق لب لصألاو

 ةينلا هيف بجتف ،ةدابع هنإف ٨ ءوضولا :كلذ لاثم .هيلإ در اهدحأب امش ىوقأ ناك امو ،اهنم

 هَبذاجت دقف .ةساجنلا ةلازإك ،ةينلا هيف جحت الف ،ءاملاب ةراهط وه :ىفنحلا لوقيو .ةالصلاك

 دحأ حيجرت ىلإو رظنلا ىلإ هراقتفال ايفخ يمسو .ةساجنلا ةلازإو ةالصلا امهو ،نالصأ

 َ .رخآلا ىلع نيهيبشلا

 ائأ 6 ةلالد سايق هيف اهركذ . دعبو 3 )ةلع سايق هيف ةلعلا ركذ رابتعاب سايقلا نوكيو

 ءاوس ،رمخلاك تارح وهف ،''زكسم ذيبنلا''ك كيف ةلعلاب حرص ام وهف .ةلعلا ٣١/ / سايق

 . ةص وصنم وأ ةطرنتسم ةلعلا تاك

 مهولّمزا :دحأ ءادهش يف لي هلوقك ،هيف ةّلعلاب عراشلا حرص ام وه ة ةلعلا سايق :ليقو

 ل تي هلوقكو ."٨«اّمد بثخشت مهجُجادوأو نورشحُي مهنإف ّ مهئامدو مهمولكب مهبايث ف

 ةمايقلا موي رشحي هنإف ؛اًبيط هوبرقت الو ،هَسأر اورمخت ال» :اًمرُحُم تام يبارعأ يف

 .هتلعب عراشلا حيرصتل ؛ةلع سايق غونلا اذه ىمسيو .'"اايّبلم

 . عامجإلا وأ صوصنلا د هيبشتب هملع تتبث ث ام عرنلا اذهب قحليو" :جاهنملا بحاص لاق

 .اهيضتقي قايسلاو ،() ةخسنلا نم اةلع» ةظفل تطقس )١(
 ْمُهولُمَز ،ءالؤمم ىلَع ُدَهْشأ ينإ) :لاقَق \دحأ ىلتق ىلَع فرشأ ملَسَو هيلَع هللا ىلَص يبنلا نأ ظفلب دمحأ هاور )٢( ث 1 ش ؟آ۔ 2 . 2 . مص 2۔ے إ ۔ ه َ 9 ۔ ۔.۔۔ 7 ح 7 2 .

 قيرط نم هننس يف يئاسنلا هاورو ؤ )٢٣٤٥٩) مقر ريعص نب ةبلعث نب هللادبع ثيدح يف (ممهئاَمدَو ْمهمولُكب
 ےرم م

 .امهريغ هاورو 6 )٤٨ ٣١) مقر هللا ليبس يف ملك نم باب ةبلعث نب ه هللادبع

 بخشت غ هجاَدْوأَو هديب شأَرَو هتيصان ةمايقلا م م وي لتاقلاب لوتقملا ُءيجّي» ظفلب لوتقملا يف اثيدح هدنسب يذمرتلا ىررو
 ےص ےم ر

 .هريغو ىئاسنلا هاورو )٣٠٢٩( مقر ءاسنلا ة ةروس باب !شرعلا نم ُهَينذُت ىتح ‘ اَذَه ينَلَتَق 6 بَر ي :لوق .اَمَد

 كلذك سابع نبا قيرط نم ملسم هاورو & )١٢٦٥( مقر نيبوث يف نفكلا باب سابع نبا قيرط نم يراخبلا هاور )٣(

 . امهريغ هاورو ث )١٢٠٦() مقر تام اذإ مرحملاب لعفي ام باب

() 



 ۔(ا©226رم لالا ةاكت
\ 

 عرفلا يف ممكح تبثي نأ ةلصاحو . ةلعل مزالم فصو هيف ركذ ام َوهف ةلالدلا سايق امأو

 [وكرتش شا اذإ ةريثك ديأ عطق بوج وك ةلصلا يف ةدحاو ةلع امهُبج وت ،هيف رخآ مكح دوجول

 ةيدلا بوجو عماجلاو . دحاو لجر لتق يف اوكرتش شا اذإ ! مهلتق ىلع اسايق ةدحاو د عطق يف

 .©)نيتروصلا يف ؤ مهيلع

 ةدحاو ديب يديألا عطق يف لوقت نأ / ٣٢ / سايقلا يكرتو" :جاهنملا بحاص لاق

 .مهيلع صاصقلا بجوت ; نأ زلف ،ةلماك ةيد مهنم دحاو لك ىلع ي بجوت ة ; ةعامج نم ةيانج

 .لتقلا ىف هَنجوأ امك

 دحاو لك ىلع اهتيد بوجو يهو ةلعو ثديلا عطق وهو غرفو لتقلا وهو لصأ انهو

 لتقل ا وهو َلصألا كراش دق ديلا طق وهو فل اناك اذإف . مهيلع صاصقلا بوجو َوهو مكحو

 .'"" رصاصقلا وهو مكحلا يف هكراشي نأ بجيف ؛دحاو ك ىلع ة ةيدلا موزل يهو ة ةلعلا يف

 ؛لفاونلاك ] ةلحارلا ىلع هزاوجب ةوالتلا دوجس بوجو 1 دع ىلع لالدتسالا كلذ نمو

 .لقنتلا ةلع سايقلا اذه يف زكذُي مل هنأ كلذو .لفاونلا ماكحأ نم ةلحارلا ىلع راوجلا نأل

 .ةلحارلا ىلع زاوجلا وهو .ةلعلا مزالي فصو كذ نكل

 .هتلع عراشلا

 ۔'”كلذ طارتشا مدع -ىلاعت هللا امهمحر- يخاممشلا ردبلا نع يملاسلا انشيش ىورو
 ء ءاوس ئ ةلعلاب هيف سئاقلا ح َحَرص ام / ٣٣ / وه يخاَمشلا ردبلا مالك ىلع ة ةلعلا سايق نوكيف

 )١) ىضترملا ىيحي ىيحي نب دمحأ :رظنا ٠ لوصرلا جاهنم ٠ ص ٠٨ ٧٠.

 ( ٢) لوصولا جاهنم ئ ىضترملا ىحي نب دمحأ :رظنا ٠ ص٠٨ ٧٠-٧٠٩.

 (٣) سمشلا ةعلط ، يملاسلا / ٢٨٥ص فاصنإلاو لدعلا رصتخم حرش ءيخامشلا :رظنا ج٢ ] ص؛٤ ٢٢.
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 وو تخ قكاتر
 ر ىمختكخ جحم

 حرص نكل ة ةّلعلاب هيف سئاقلا حرصي مل ام وه ةلالدلا سايقو .ةطبنتسم وأ ة ةصوصنم تناك

 . طابنتسالا نم وأ صنلا نم لذ َت تبث ء ءاوس ٠ ةلعلا مزالي ر رمأب

 و ى > ّ , ء 7 - > ,٥

 ولخت ال ةثداح لك نأل ؛لزاونلا دنع اهماكحأ ربتعي نأو ىناعملا هذه لمأتي نأ هقفتملا ىلع بجيف

 .اهريغ عم ةلمجلا يف اهيلع اًضصوصنم وأ ءاهئامسأ صخأب اهيلع اص وصنم نوكي نأ امإ ٦ ىلاعت هللا مكح نم

 هيف اوذجي مل اميف مهيأرب اوذهتجاو 6 اهماكحأ ىفو ثداوحلا ىف ةرا ا : 5 . ا دقو

 جارختسا يف مهفالتخا ناك :موق لاقو .داهتجالاو سايقلا قيرط ىلع مهالتخا ناكو ،اصن
 . طبنتسملا ليلدلاب مكحلا

 لوقي اضعبو ٨ م ومعلاب لوقي اضعب نأل ؛صوصنملا سفن يف فالتخالا عقي دقو

 لوي اضعبو ،بوجولاب لوقي اضعب نإف رماوألا سفن يف فالتخالا م عقي دقو .صوصخلاب

 غقي دقو .للعلا حيزيو ،ةهبشلا شفري ايب دري ىتح ،فقولاب وقي مهضعبو ،بدنلا ىلع

 :لاق ثيح لي يبنلا لوق ىلإ ىرت الأ .همساب وأ هنيعب هيلع / ٣٤ / صوصنملا ىلع فالتخالا

 عيبو }ةّضفلاب بهذلا م ل نأ اوعمجأ مث .0‘هممغش فيك اومعيبف ناسنجلا فلتخا اذإ"

 } .زوجي ال ؛ابئاغ امهدحأ ناك اذإ بهذلاب ةضفلا

 ةمواعملاو ةلقاحملاو ةسمالملاو ةنبازملا عيب ْنع -مالسلاو ةالصلا هيلع- ىت هنإ مث

 1 اعنألا نوطب يف ام عيب نعو & حيقالملا عب ١ نعو ؤ (٣) [ةلفحملا] : :ىأ ةارصملا عيب نعو ئ ةذبانملاو

 هنع مكتيهن ام اوبنتجاو ، عويبلا نم ةنع مكنێهن ام آلإ متئش تيك اوتيب :لاق هنأ ىلع لدي اذهف

 .اهنم مكل هيتثتسا ام لإ ءاهنم

 هاورو )٥٨٤( مقر شغلاو خاسفنالاو ابرلا يف باب تماصلا نب ةدابع قيرط نم هدنسم يف هظفلب عيبرلا هاور )١(

 .امهريغ هاورو )٢٣٥٠(} مقر فرصلا يف باب براقم ظفلب ةدابع قيرط نم دواد وبأ
 (٢) نيبلاطلا جهنم ۔يصقشلا :رظنا © ج١ ] ص٨٤.

 )٣( .اههجو يل رهظي ملو «ةنيجملاه :(ب و أ) نيتخسنلا يف ةظفللا هذه تبتك

() 

  



 ث - ,اقلت نتلنن م

 بيبزلاب بيبزلاو رمتلاب رمتلاو ريعشلاب رعشلاو ربلاب ٌربلا» :لاق هنأ ي هنع ءاج دقو

 ١ « اهو اه لإ ذ ترأ دقف دازتسا أ ة داز نمف .حللاب خلملاو بهذلاب بهذلاو ةضفلاب ةضفل او

 .ابرلا ة ةلحك 3 ثداوحلا اهيلع سساقو 6 ابح اهل طىنتساو ربخلا اذه . نم ةلع نيسئاقلا نم ك ج رختساف

 تايتقالا ابلا ةلع :كلام لاقو .هريغ / ٣٥ / نود لوكأملا يف ابلا ةلع :ىعفاشلا لاق

 مهمحر- انباحصأ فلتخا كلذكو .‘'نزولاو ليكلا ابرلا ةع :ةفينح وبأ لاقو .راخدالاو

 .للعلا يف مهفالتخا لجأل عويبلا يف -هللا

 عرفلاب عرفلا سايق [عشلاب عرفلا سان

 .ةكرب نبا نع مدقت امك عرفلاب عرفلا سايق -ىلاعت هللا مهمحر- انباحصأ رثكأ زاجأو

 نب دمحم نب ربشب رذنملا وبأ َلاق ؛كلام نب تلصلا ةلاسم يف ثالتخالا عقو 7
 رتو ةمامإلا نع ةنم لازتعا وه اهريغ ىلإ ة ةمامإلا راد نم تلصلا لازتعا سيل :''{ب

 راد ىلإ هجئاوحو هتلآ اهراد نم هتجوز نع لجرلا لازتعا ىلع اًسايق اهنم هسفنل .. اهل

 ْنع يه اهئازتعا كلذكو .اهقارف ب بجوي : يليلد الب & اهل اًعلخو هتجوزل اقالط كلذ سيلف .اهريغ

 .كلذ يف مكحلا ح حصي ىتح ،هنم اهعلخ الو اهقالط بجوي ال هراد

 و ؟ 7

 باب سابع نبا قيرط نم !ديب دت حلملاب حلملاو ر ريعشلاب ريعشلاو رلاب ربلاو ة ةضفلاب ةّضفْلاَو بقممذلاب ُتَعذلا» ظفلب كب عيبرلا هاور )١(

 .امهريغ هاورو )٢١٧٠(، مقر رمع قيرط نم رمتلاب رمتلا عيب باب يراخبلا هاورو )٥٧٤(، مقر شغلاو خاسفنالاو ابرلا يف
 )٢( ث عماجلا ،ةكرب نبا :رظني) .هعماج يف ةكرب نبا هاكح امم ادج ةبيرق انه فنصملا ةرابع ج١، ص١١٠(.

 يقب ،صورخ ينب يداوب لاتس ةدلب نم ،لداع م امإ :(ھ٥٧٢ت) يصورخلا كلام نب هللادبع نب كلام نب تلصلا )٣(

 مجعم ،يدعسلا :رظنا) .رثألا بتك يف لئاسمو تالسارملاو راثآلا ضعب هل ،اماع نيثالث ىلع ديزي ام ةمامإلا يف
 . (٢٠٢ص ©١ج ،نيملكتملاو ءاهقفلا

 مالعأ ضعبو هدلاو نع ملعلا ذخأ ،ملاع هيقف :(ه٠٩٢و ٢٨٠ نيب ت) يليحرلا بوبحم نب دمحم نب ريشب )٤(

 :رظنا) .اهريغو ،ةبراحملا ةريسو ،اهماكحأو رادلا ءامسأ ،ةنازخلا باتك :اهنم ةيملعلا راثآلا نم ةفئاط هل \هرصع
 . (٥٧ص ث ١ج © نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم يدعسلا

٦٤ 
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 ىلع اهجوزت هنأ ةأرملا قادص يف جوزلا كوق لوقلا إ :ايلع نب ىَسوم َلاق اذكو

 يرتشملا لوق لوقلا نأ امك ،هدي يف هل تبث دق جيوزتلا نأل ؛ عيبلا ةلأسم ىلع اسايق "اذك

 مرحت ضيحلا يف هتجوز طاولا كلذكو .هدي يف غيبلا ناك اذإ ، عيبملاو نمثلا يف / ٣٦/

 َ .'_ادمع هئوْؤَم لتق نمم ىلع ثرإلا نامرح ىلع اسايق يلع

 هدقف نم مدق اذإ دوقفملا نأ -هللا امهمحر- يلع ني ىسوم نع بوبحم ن دمحم ىورو

 ط دقيف رخالاب ج زتتف مهذحأ تومي نأك رثكأ وأ نيلجرب وأ لجرب هتجوز ثجَجَوزت لقو

 .7 تكيب ب اذإ عيفشلا ر رايخ ىلع اسايق 6 نيقادصلا لقأ يف وأ هتجوز يف زايخلا هلف ؛وقفملا

 '")ههنم ءاش نمم اهذخأ يف رايخلا عيفشللف رخآل ١ ىلع لألا اهعيبي نأك ريثك ىلع

 ء ي دو 4 7 . . 4 ّ . -

 ةيافك وأ توق مهل نكي مل اذإ هنوربقيو تيملا نولشسغي نيذلا نإ :ةكرب نب دمحم نب هلا دبع لاقو

 ءادأ ضرف همزل يذلا ىلع اسايق 5 ؛مهلاغشأ نع ضوعلا تيملا يلام نم اوذخأي نأ مهلف ؛مهلايعلو مهل
 )6٥ .({)هل و دوهشملا نم ه عاركلا ذخأ هلف .هشاعم بسك نع لغتشي اهئادأ ىلإ هبامهذب ناك اذا إ ةداهشلا

 اذكو .ممألا / ٢٧ / ةميق رشَع هيلعف ؛ال مأ حور هيف ءائينج تحرطف لجرل ةمأ تبرض نم اذكو

 ام وه نمضيو 5اهلو اهحرط لبق ةاشلا ُمَوقت . براضلا اهتمض ؛ ادلو تحرطف ،لجرل ةاش برض نم

 .اهبراض نيمضت ىلع ملعلا هأ عمجأ دقف انينج ث ثحَحرط يتلا ة ةمألا ىلع اسايق ،ةاشلا ة ةميق نم صقن

 اهبو يكزأ هنطو يف أشن ءاهقفو املع هرصع لهأ عجرم :(ه٠٣٢ت) يلع وبأ يركبلا ةرزع نب يلع نب ىسوم )١(
 ضعبل اهبتك ةريسو ؤ يلع نب ىسوم ج :اهنم ةددعتم راثآ هل ©رقيج نب انهملا مامإلا رصع يف تام ، عرعرت

 .(٩٢٢ص ،٢ج ،نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ‘يدعسلا :رظنا) .اهريغو ،ءارمألا دحأ ءاج امل نامع يف خايشالا
 )٢( ح ١ج © نيبلاطلا جهنم ۔يصقشلا :رظنا ص٩٢.

 )٢( نيبلاطلا جهنم .يصقشلا :رظنا ، ج٩. ص٢٥٤.

 اررض هسفن ىلع فاخي دهاشلا ناك نإف» :عماجلا يف هلوق هيلع تفقو امو ،ةكرب نبا نع صنلا اذه ىلع فقأ مل )٤(
 هسفن ضرفل لاغتشالا ناك هلايع توق وأ هتوق بلط نم ةداهشلا ءادأ يف لاغتشالاب هلايع فلت وأ هفلت ىلإ هب يدؤي

 هيلإ راص ام هل زاجو ،ةداهشلا ءادأ هيلع ناك هقلخ هب دسيو هقمر هب ميقيل اضوع هل دوهشملا عفد نإو &هب ئدتبي نأ ىلوأ

 مايقلاو ميتيلا لام ظفح هيلع ميتيلا يصو نأ نم هيلع سانلا عمجأ ام :انلق ام هيلع لديو ،انقصو ام ىلع ضوعلا نم

 كلذب مايقلا نع زجعلا فاخ نإف لجعم ض وع كلذ ىلع هل سيلو ،هحلاصمب مايقلاو هلام ظفح نم هنمضي ام ظفحب
 .(١١٣ص ،©٢ج ث عماجلا ،ةكرب نبا :رظنا) ...هتوقل ميتيلا لام نم ذخألا هل زاج ؛هلايع توقو هتوق بلطب هلاغتشال

 )٥) ئ ١ج ء نيبلاطلا جهنم ۔يصقشلا :رظنا ص١ ٩.

٥ 
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 نيب وهف ةصحلا نم ىقب امف ،هتضح ىف نيكيرشلا دحا ناطلسلا حابتسا اذإ اذكو

 دمب نم لالا سأر نم ىقيي ام كن .ءاكرشلا ب ةراجتلا ةراسخ يلع امايق .نيكيرشلا
 . مهئابصنأ ر ردق ىلع ءاكرشلا نيب وهف ؛ةراسخلا حايتجا

 ؛اهنامض مهيلعف ؛اًعيمج اهولكأف اهحبذ مهدحأ ىلوتف ةاش اوقرس ة ةعامج يف اذكو

 .هدوقي َنوذخؤُيو ك هتيدب َنوذخؤُي مهنإف ؛الجر اولتق ة ةعامج ىلع اسايق \دحاو لجرك مهنأل

 . هريغي نأ هيلعف اركنم ىأر ْنَم ىلع اسايق ،هذس هيلعف ؛رخآل اعئاض ارهن ىأر نمم اذكو

 هلكأف 5 هَريغ هيلإ ىدهلا هادهأف رخآل امومسم اماعط ىدهأ نمم :')ماظتلا رهوج يفو

 ©تملا ةيد جسلل عضاولا يدهملا ىلعو ،لكآلا تێملا نامض هيلإ ىدهملا ىلعف تام ىتح

 .رخآ الجر مهسلا / ٣٨ / باصأف ،الجر همهسب يمارلا لجرلا ىلع اسايق ،هيلإ ىتهملا اهيطعي

 ."" أطخلا باب نم وهف ،يمارلا ىلع يمرملا ُنامضف

 دجاسملا يف ششعي يذلا ريطلا حرط ىلع اسايق ارهاط شحولا ريطلا رط اذكو

 .هتبناجم مدع ىلع سانلا قافتال ؛تويبلاو

 (ھ٢٣٣١ت) مولس نب ديمح نب هللادبع يملاسلا رونلا اهفنص ء“ةعتام ةعئار ةيهقف ةموظنم !ماظنلا رهوج باتك )١(

 . (ھ٣١ق) يغئاصلا ديعس نب ملاس خيشلل ن اريحلا ةلالد ةموظنمل بيترتو بيذهتو مظن يهو

 :هلوقب هرهوج يف يملاسلا ةمالعلا اهمظن ةلأسم ىلإ انه فلؤملا ريشي (٢ر
 اعنص دق هل نلهب امس اعضو اماعط ىدهأ لجرو

 هاؤسهبابمبهلهجل هاوس هل ىدهملا همعطأ

 انرذنعي سيلوهمعطم انمزلت كلاهلا ةيدف
 سبل نود نومضملا كلذو سفنلا يف أطخ اذه نأل

 نملعي انامض مسلا عضو دق نم مازلإ ىلع َوَقَي مل لصالاو

 عضو هل نمل مسلا عضوذإ عقو نم ريغدارأ هنأل
 امرغيف هل نعجري لوقأ امنإواذكه لوقأ الو
 همس نمم معطملا ذخأيو همعطأ نم يلولا مرغ
 م اهسلاب يمرلا لثم نوكي م امعظطلا يف مسلل هعضوو

 عقوو اصخش ديري ىمر نمف

 هيف ءاوس مهسلاو مسلاف
 عجر دق نامضلابف هريغ ىف

٠ 

 هيتاي ببست هن
 ٤٨٠(. ۔٩٧٤ص .٢ج ،ماظنلا رهوج ،يملاسلا) :رظنا

(( 
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 نب رباج عاثعشلا يبأ نع "ةميرك يبأ نب ملسمة ةديبع يبأ نع" "زيزعلا د دبع نباو ' "جوملا وبأ ىورو
 مسي ملو .تلاط :نهادحإل لاقف .ةوسن :عبرأ هل لجر اولاق مهنأ» 21 مهمحر يسابع نبا نعا "اديز

 قالطلا ف كرتشي » :لاق ه سابع نبا نع اوورو .اقالطلا ين اعيمج َنكرتشي هب نهنأ ؛ ةدحاو وني و زو

 .ثاريملا يف نهكارتشا ىلع قالطلا يف نهكارتشا سابع نبا ساق دقف ."ثاريملا ف َركرتشي ةشي امك

 لبقت الف ؛سجن بوثلا اذهو ،مارح لاملا اذه نأ نالدع تهش اذإ :ماظنلا رهوج نمو

 ماكحأب امهملعل ؛نيملاع اناك نإ تلبقو .سجنلا كلذو مارحلا كلذ ارسَمُي ىتح امهئداهش

 )ةءاربلاو ةيالولا يف ذ ةداهشلا ىلع اسايق .سجّنلاو م ارحلا

 ءارآلا نم ريثكلا مناغ وبأ هنع لقن 3 نميلاب مدق ةدلب نم هيقف :(ه٢ق) يسودسلا يمدقلا دمحم نب رمع ج رؤملا وبأ )١(

 ام اهنم ةيهقف راثآ هل ،ةديبع يبأ مهخيش سلجم نم اوجرخ ىتح ضعبلا ركذ امك تافلاخملا ضعب هل ،هتنودم يف

 .(٤٨٢ص ئ ١ج ؤ © نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم يدعسلا :رظنا) .ةنودملا يف مناغ وبأ هدروأ

 )٢( نيزرابلا ةديبع يبآ ةذمالت نم دعي © قارعلاب ةرصبلا نم هيقف ه ق) يرصبلا ديعس وبأ زيزعلادبع نب هللادبع ©

 .ةنودملا يف مناغ وبأ اهاور ةريثك ةيهقف ءارآ ،راغشلا حاكن :اهنم ،راثآلا نم ةلمج كرت ،ةفلتخم ةيهقف ءارآ هل

 ،نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم يدعسلا :رظنا) ج١© ص٢٧٧( .

 ،سابعلا نب راحصو ديز نب رباج مامإلا نع ذخا أ6لئاوألا بهذملا ةمئأ رابك دحأ :(ھ٢ق) يرصبلا ةديبع 77 ةميرك يبأ نب ملسم (٣)

 راثآلا نم ديدعلا كرت \بهذملل زربألا يملعلا عجرملا ناك "مهريغو رمع نباو سنأو سابع نباك ةباحصلا نم اريبك اددع كردأ

 .(١٩٦٧ص ،٢ج ،نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ‘يدعسلا :رظنا) .ةقرفتم ةبوجأ 5ةاكزلا يف ةلاسر ،ةاعدلا ىلإ ةقرفتم لئاسر :اهنم

 ددع نع ملعلا ذخأ ،لوألا بهذملا مام مامإو ثدحم هيقفو ريبك يعبات :(ه٣٩ت) ،يدزألا ديز نب رباج ءاثعشلا وبأ )٤(

 ريثكلا هيدي ىلع ذملتت ،ارحبلا الإ ملعلا نم مهدنع ام تيوحف ايردب نيعبس تكردأ" :لاق ىتح ةباحصلا نم ريبك

 ةثوثبم راثآو تاياورو ةقرفتم لئاسرو ناويدلا :اهنم ؤراثآلا نم ديدعلا كرت ث حون وبأو م امضو ةديبع وبأ مهنم

 ٩٣(. ص ،©١ج ،نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم يدعسلا :رظنا) .اهريغو ،ةيهقفلا تانودملا يف

 )٥( ص ءةنودملا ،ناغ وبأ :رظنا ٢٣٣.
 :وه اهيف يملاسلا مامإلا مالك صنو ،اهيلإ ريشي يتلا ةلأسملل يملاسلا خيشلا مظن رثن انه فلؤملا )٦(

 لالحلا نمسيلهنأب لاملا يف ادهش نادهاشو

 رهاظ فصو ريغ نم اقلطأ دق 3 رهاط ريغ بوثلا اذه نأ وأ

 هورسفيذنأالإ كاذ يف هولاقام لبقيال ليقف

 ماكحألا يف سيجنتلا ببسو مارحلا ببس نورسفي

 المجأ هيلع اوناك نإو مهنم البق نيملاعانوكي نإو

 مرحو سجنلثملبقي مكحلا يفاملعلا لوق نأل

 انوتفيام لبقي انهاه نم انوملاع مكحلا فصوب مهف
 لحارملاب كاذ نع اورصق دق لزانملا يذ نود ن ولهاجلاو
 9 . (٨٨٤ص 6 ٢ج ٦ ماظنلا رهوج ،يملاسلا) :رظنا

 ٦٧
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 ةيالولاب لدعلا حاولا دهش اذإ : :-ىلاعت هللا همحر- يملاسلا انخيش نع ةجهبلا يفو

 ةراهطو م وصلاو ةاكزلاو ةالصلاك ‘تادابعلا يف ةداهشلا ىلع اسايق © تلبق ؛دحأل / ٣٩/

 نع لدعلا لئس نإ :ليقو . قوقحلا يف ةداهشلا ىلع اسايق لبقت ال اهنأ م وق بهذو .سجنلا

 .")ليدعتلا ةلأسم ىلع اسايق تلبق نيعم ةيالو

 ءا

 .اثالث تقلط ؛انالث ىونو ةدحاو ٌقلاط تنأ :هتجوزل لاق نم" :يناسارخلا مناغ يب أ ةنودم يفو

 .'_"االث قلطت اهنإف ةدحاو ىونو ائالث هقيلطت ىلع اًسايق ةدحاو قلطت :زيزعلا د دبع نب هللا دبع لاق

 ؟مهنيب ة ةيصولا ةمسق فيك ،ثانإلاو روكذلا مهيفو هيبرقأل ىصوأ نم نم :اضيأ ةنؤدملا يفو

 غلب الو حْبقَي ال الضافت مهئاسن ىلع مهلاجر لضفت ةمسقلا َنأ هللا دبع يبأ نع :جرؤملا وبأ لاق

 .ةمسقلا يف مهنيب ىوسيف ؛همأ بسن نم ناك نم امأو . ةبصع اوناك اذإ اذه .ثاريملاك وكي نأ

 ةبصعلا ليضفت تعمس ام لضفأو ٥ فالتخا كلذ يف ءاج دق :زيزعلا دبع نب ر هللا دبع لاق

 لاق كلذكو .ثاريملاب ساقت اياصولا نأل ؛ثاريملا ةلأسم ىلع اسايق ٢ نييثنألا ظح لم ركذلل

 “٨).‘"”ةديبع وبأ َلاق امك مهنيب ىوسيف ؛ممألا ةهج نم َناك ْنَم / ٤٠ / امأو .بيبح نب ميبرلا

 اهيف هل ،هئاكرش نم ةغيص يرتشي لجر نع ."يليلخلا يشلا َلئُس :"ديهمتلا يفو

 ءاضتقالا ليبس ىلع مهنم اهارتشا اذإ :لاق ؟كلذ هل ح حصي له ،مهارد اهل ء رضحي الو ‘ قح

 )١( ثراونألا ةجهب ،ىملاسلا :رظنا ص٢٠١.

 )٦٢( ةنودملا اغ وبأ :رظنا ص٢٣٠.
 .كلذل هبتنيلف ؤجرؤملا يبأ ىلإ لوقلا اذه بسن ةنودملا يف )٣(

 )٤( ةنودملا ،مناغ وبأ :رظنا ص٣٣٦.

 همحر- يليلخلا نافلخ نب ديعس ققحملا ةمالعلل ؛نايدألاو ماكحألا لئاسم دراوش دييقتو ناميإلا دعاوق ديهمتف باتك )٥(

 .اًدلجم رشع ةسمخ يف يشاطبلا سماش نب دمحم نب ثراح ثحابلا هسراهف عضوو هققح «(ه٧٨٢١ت) -ىلاعت هللا
 نب نازع يضرلا مامإلا ةلود ماقأ ،هرصع يف يملعلا نامع عجرم ربتعي ، ققحم ملاع :(ھ٧٨٢١ت ) يليلخلا نافلخ نب ديعس )٦(

 باتكو ،ناهييإلا دعاوق ديهمت باتك يف يفيسلا خيشلا اهعمج ةبوجأ :اهنم ،ةيملعلا راثآلا نم ريثكلا كرت يديعسوبلا سيق

 .(١٧ص ١ج خ نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم يدعسلا :رظنا) .ريثكلا اهريغو ركذملا فيسلاب فوهلملا ةثاغإ

) 
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 نم ةفيصولا ذخأ َنيح بلاط يبأ نب يلع لعف ىلع اًسايق كلذ هل ٌزئاجف ؛هّقح ردقب

 (٢) : يبنلا هل اهُمتأف ى اهمنق لبت ةمينغلا

 اًسايق ،هئالص لطبت :لاقف .رانلا لبقتسا اذإ يلصملا ةالص نالطب ليلد نع اضيأ لئسو

 . ) انك هلل ا نود نم بعت امم ًرانل ١ نأل ؛هتالصب منصل ا لبقتسي نم ىلع

(١( 

(٢) 

(٣) 

)٤( 

(٥( 

(٦) 

 :هل لاقف .مارحلاو رمحلاب يوادتلا زاوج ليلد نع يليلخلا هخيش م!ةعمج خيشلا لأسو

 .‘»هطضملل ةتيملا لكأ ىلع اسايق ،كلذ زوجي

 يذلا ءيفلا فالخب لاتق دعب لين ام ةمينغلا ذإ ؛ قرف امهنيبو ©ةمينغلا ال ءىفلا ظفلب ديهمتلا ىف ةياورلا تدرو

 .امهنيب قرفي مل نم كانهف ‘فالخ ةلأسملا يف ناك نإو ،لاتق الب لاني

 ةضغْب فتنا م اغب الَع ت تضم :َلاَك ةدير يبأ ينتدَح .ةَدْنَرْب نب ه هللا ُدْبَع» :اهصنو ةديرب نبا اهاور ة ةصق يف دمحأ هاور

 هتبحص ليَح ىَلَع لجرلا َكاَد تعبت :َلاَق .ايلَع هضُب ىَلَع الإ هبحأ مل ش :َرَق نم الجر ثنبحخأَو :لاق . طم ادحأ
 م

 ثعبا ملَسَو هثَلَع ن ىّلَص هللا لوُسَر ىلإ بَتَكَق :َلاَق .ايبَس 13 :لاق .اًلَع هضتُب ىلَع الإ هبحص

 ام نسلا امأ اي :امْلُمَق عقي ةسأر جَرَحَف َمَسَقَو سَم{حَف ة يسل لضفأ أ نم يه ةفيصو يسل يفو الَع اتيإ إ َتَعَبَق :لاق
 م

 م

 ٥

 لخأ يف تَراَص م ئ .سكا يف تَراَصَق ثشَمَحَو تمسق ة ينق ْ يبسلا يف ثَراَك يتنا ةَقيصَوْلا ىلإ اورت رَت ملأ :لاق ؟اذه

 ملَسَو ه هََ لا ىّلَص هللا يبن ة ى لجرلا بَتَكَق : :لاق . اهب ُتَقَوَو يلَع لآ يف تَراَص مث ملسو ه هَلَع هللا ىلص لا تيب

 . و 4

 و و ء ح و ٥ ۔ اتيإ
 هسمخي نم

 1 :َلاَمَو باتكلاو يدي َكسمأَق :لاق . َقَدَص :لومو باتكلا ر الع : :لات .امدَصُم ينتَعَبَق ينثعب قَعبا :

 يف ّلَع لآ .1 هديب دّمَحُم ست د يذَلاَوق .ايح هل دَدْزاَق ي تك نإو ضع و ٨ - ُهضَعَْت الَق» :َلاَق .مَعَت :تلق :َلاَق ؟ال
 - - ےم 77 -

 .«لَع نم لإ تح 7 هتَلَع هللا ىّلَص ب هلا لوُسَر لؤق دعب دحأ سانلا ن َنم َتاَك اَمَق :لاك 8ة ةفيصو نم لضفأ سمخلا

 يلع بح يف بيغرتلا باب ىربكلا هننس يف يئاسنلا هاورو ( ٢ ٢؟٧٦) مقر ) ىميلسألا ةديرب دنسم يف دمحأ هاور

 . )٢٨ ٨٤) مقر ةديرب نبا قيرط نم

 صنلا يفو) .٣١٦ص ج يليلخلا ققحملا ةبوجأ ،يليلخلا / ١٧٢١-٦٢١ص ،٨ج ديهمتلا ،يليلخلا :رظنا
 باتكلا نم فلؤملا اهلقن يتلا صوصنلا رئاس يف ظحالم اذهو ،ديهمتلا يف تبثم وه امع فالتخاو فرصت

 .( هرطس نم ال هردص نم تناك اهلعلو روكذملا

 .٦١١ص ،٢ج يليلخلا ققحملا ةبوجأ ،يليلخلا / ٩٩ص ،٤ج ،ديهمتلا ،يليلخلا :رظنا

 خيشلا نع ملعلا ذخأ دقو ،لئامس ةيالو نم ،رعشلل مظانو هيقف :(ه٤١ق) يئانهلا ديعس نب فيصخ نب ةعمج

 طومس ةديصق حرشو ©سيق نب نازع مامإالا يف ةريس :اهنم ،راثآلا نم ديدعلا كرت ث يليلخلا نافلخ نب ديعس

 ١١(. ٩ص ] ١ج ؤ © نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم © يدعسلا :رظنا) .امهريغو ©ءانثلا

 ديهمتلا يفو . .٢٥٤۔-١٥٤ص .٢ج ؤ ،يليلخلا ققحملا ةبوجأ © يليلخلا 7 ٥٤٣ص .٥ج ديهمتلا ،يليلخلا :رظنا

 .مارحلاب يوادتلا مكح لوح ققحملل ةعمج خيشلا نم يمظن لاؤس

٥ 



 نلكلاةاكت
ِ + . 

 \ ) ٨ ر) ( / ر

 ينم يرتشا :هل َلاقف شةنّ ةنيب هيلع هل نكت ملو .مهرد ةنام رخآ ىلع هل لجر يف :ديهمتلا يفو
 الف ؟لضف هيلع هل لهف .امهرد نيسمخ ىوست ةلخنلاو .ايش كطعأ مل الاو اكح ةلخنلا هذه

 هيلع كل نمم ةلزنمب كلذ سيلو / ٤١ / اهكرت ةا نإو ءاهارتشا ءاش نإ .ريخلب أل ؛هلع هل لضف

 .هيلع لضفل ا كلف ،هنم تذخأف 5 ائيش كطعأ مل الإو كقح نود ىنم ذخأت مل نإ كل لاقف مهرد ةئام

 امأو . لاق امك وهف ؛اهب ايضار ،اهل اًراتخم ةلخملا ذخأ اذإ :6"»يلع نب حلاص حيشلا لاق

 وأ ،هنم هقح ذخأ ىلع ردقي ال هنأل ؛راصتنالا ليبس ىلع اهذخأ هنكل ءاهب ضار ريغ اهذخأ اذإ

 هيلع مزال انه لضفلاف هيلع هل ة ةن الو ٠ هايإ هدحج هنكل 5 فصنملا دوجول هذخأ ىلع ردقي

 . هَملظ ن رصتب أ نم م ىلع اس ايق

 ةياغ نكل ا باوصلا نم ديعب ريغ وه :لاق ؟اذه يف يليلخلا غيشلا اهأ لوقت ام :لاق مث

 تكرت ول نأ هب ضرت ل نمب اهيلو اهجوز يتلا ةأرملا ةلأسم ىلع ةلأسملا هذه ساقت نأ يدنع ام

 ملو ۔اهترشاعم اوزاجأو .اهجيوزت ءاهقفلا تبثأف . مارحلا ةفاخم جيوزتلا ت تمأ نكل ،اهرايتخا ىلع

 ثّمتأ لتو .هيلع عئابلا مكح عم ،هلام بهذي نأ ةفاخم غيبلا لبق دق اذهف .هنم ريغلا اهل اوُبجوي

 .""ملعأ هللاو . .ى دجاو ريغ امهالكو ،اهيلع هبلغت لولا مكحن عم ،ةمرحلا ةفاخم جيوزتلا

 رعس اذإ نيخابطلا دنع نم ءارشلا حصي له :-هللا همحر- يليلخلا / ٤٦ / يشلا لئسو

 .ريعستلا زاوج مملعأ ال :يليلخلا يشلا لاق ؟ماعنألا ن نم مهيديأب اميف نيرازجلا ىلع ًالبلا مكاحلا

 .هربكي لقعل او ؤ هركني عرشلاف ةلالضو ةلاهج انموق ضعب هزاجأ نإو ؛ملظلا حيرص نم وهو

 . («ةملظم دحال يلع الو ةللا ىقلأ نا أ ُتحأ» : :َلاقو هنم أربت ك هللا لوسر ىلع هب ريشأ انو

 يف دلو بستحم هيقفو ملاع :(ھه٤١٣١ت) بستحلملاب ريهشلا يثراحلا ىسيع نب رصان نب يلع نب حلاص )١)

 نم ددع هل ؤ ىلاعت هللا مهمحر يملاسلا خيشلا ذخأ هنعو ،يليلخلا ققحملا نع ملعلا ذخأ دقو ،لباقلاب بريضملا

 :رظنا) .امهريغو ثداهجلا ليصفت يف داشرلا ملعو ،حلاصملا نيع باتك يف تعمج يتلا هتبوجأ :اهنم راثآلا

 .(!؛٨ص .ج © نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم يدعسلا

 .٩-۔١٧ص ،٨ج ،نامإلا دعاوق ديهمت ،يليلخلا :رظنا )٢(
 باب كلام نب سنأ قيرط نم ةجام نبا هاورو إ(٠٥٤٣) مقر ريعستلا يف باب ةريره يبأ قيرط نم دواد وبأ هاور )٣(

 (.امهريغ هاورو إ(٠٠٢٢) مقرب رعسي نأ هرك نم

0 

"`\ 

> 



 يل تايلا باب ؛29٤ر ,
 7; ى۔ماجج رم »

 ماعنألا نم م مهيديأب ام عيب ىلإ نيراجلا ءالؤه مكاحلا رطضا اذإف اموي قو اذإ إ مكحلا ىضتقمف

 اسايق ] م مارح ة ةيصتغم حئابذلا مكحف ِ ؛ارهق ارسق مهيلع ة ةرعسم ةميقب نيخابطلا ىلع هوغيبيل

 .رطضملل آلإ ادبأ لحت ال مارحلا ةتيملا مكح ىلع

 :محللا اذه نم ءارشلا زوجي الو . عازنلا نم بصتغملا ةحيبذ يف امل عامجإب اذه سيل نكل

 زوجي نمث وهو ا عاباميف عئابلا اضر يرتشملا ملعا اذإ امأو . هداسفو هلطب حوضولو ث جيبلا د داقعنا مدعل

 وأ ةيقت نع آلإ إ نكي مل كلذ هاضر نأ حص اذإ آلإ ! لطابلا ريعستلا كلذ ةقفاوم همرَت الف ؛هرمأ هيلع

 اضرلا اذه يف تلَتخمف ؛هب ضري مل هَرايتخاو كرت ولو / ٤٣ / ،ةرورضلا لجال عيبلا ىلإ ةتعد ةجاح

 رشاعت نأ ثقاخ اهنأ الإ ءةهراك ةل يه نمب اهيلو اهجوز يتلا ةأرملا ةلأسم ىلع اسايق هيلع تباث وه له

 .اهل ريغلا مدعو سةرشاعملا اوجو ءاضرلا توبث ءاهقفلا اهيلع َبكحف .جيوزتلا تتأف مارحلا ىلع

 .ةهبشلا لحم وهف ؛سفن ةبيط الو اضر الو زاكنإ الو طش عئابلا نم رهظي مل اذإو

 )فوقوم لكل ةلل لوقل ؛ ؛فوقولا يفئو ؤكشلا بجوت ةلع نم هضراع ال ةبيرلا عضومو

 :"؛هكوتفأو كوَفأ نإو ةصباو اي كسفن تفتسا» :ةصباَول مالسلاو الصلا هيلع- هلوقلو

 .'"اكمبيري . '"[ال] ام ىلإ كُميري ام عد» : -مالسلاو ةالصلا هيلع- هلوقلو

 . هداسفو هلطب حوضوو ‘ هداقعن ١ م دعل ؛ اًقلطم عيبل ١ عنمي :ليقو

٠ 

 -  7م, 22 ے م م س و سم ؟ د ے۔¡۔<ےر ي ء ء

 ٢٧٥[. :ةرتبلا] 1 ابرلا َعَرَحَو يلاهآ لحأو زج :ىلاعت هلوقل ؛ّتباث لصأ يبلا نإ :ليقو

 هيلع موكحم عيبلل لصأل ا يف راتخم مئابلاو ،ةربابجلا لامعأ نم لطاب ّضَرَع زيعستلاو

 .هيف هل ةحلصملا َنم هيف امل نمثلاب اضرلا هيلع لمتحي دقو . عيبلا سفن ىلع هل ةركف الو ،هاضرب

 كشلا بجوت ةلع نم هتضراع امل ةبير عضومو ةهبش لحم وهف» :اهصنو ،انه درو ام فالخب ديهمتلا يف ةرابعلا )١(
 .(٢١ص ،٨ج كديهمتلا ،يليلخلا :رظنا) ‘ف وقوم كوكشم لك نأل يأر ىلع همكح يف ف وقولا ديفتو هيف

 .امهريغ هاورو )٢٧٢٩(0 مقر ةصباو قيرط نم راجتلا يف باب يمرادلا هاورو إ(٩٩٩٧١) مقر ةصباو ثيدح يف دمحأ هاور )٢(

 . هانتبثأ ام باوصلاو لصألا طوطخملا نم «ال» ةظفل تطقس )٢(

 )٥٧١١(. مقر نسحلا قيرط نم تاهبشلا كرت ىلع ىحلا باب يئاسنلا هاورو ۔(٨١٥٢) مقر يلع نب نسحلا قيرط نم يذمرتلا هاور )٤(

٥ 
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 عيبلا ز زاوج نابج وملا ةيضقلا يف لطابلاو ىحلا لمتحا الف .كلذ ريغ / ٤٤ / لمتحي ذقو

 هَلآ لحأو ٧٨ ىلاعت هلوقل ؛ىلاعت هللا باتكب تباثلا لصألا وه هزاوجف ؛همارحو هلحو 7

 نأل ؛هلصأ مكح نع هل ضراعلا لامتحالاب لصألا اذه لقتني الو .[٥٧٢:ةرتبلا] .1 الاح تسا

 تمادامو .هلثم نيقي ألإ ًريقيلا عفر ر الو ،لطابلاو قحلل ةلمتحملا ضراوعلا اهلقنت ال حلا لوصأ

 .")ملعأ هللاو .هيلع ىلعي الو ولعي َمحلا نأل ؛لصألا وه ةاوجلاف ؛نيقيلا ملع ديفت ال ضراوعلا

 .ةالص يغ ةوالتلا نأل ؛ةوالتلا ةدجس دجست له ضئاحلا يف فلتخا دق :ةكرب نبا لاقو
 .() ىلوأ ةدجسلاف ؛ضيحلا ةلعل اهنع ةالصلا ضرف لطب اذإف .ةالصلا ىلع اسايق 6 لجست ال :ليقو

 ال :ةكرب نبا لاقو .'"١ةالصلا ىلع اسايق ،يبصلا ىلع ةاكزلا ثبت ال :ةفينح وبأ لاقو
 .")امهنيب سايقلا حصي الف ،ةيندب ةدابع ةالصلاو ةيلام ةدابع ةاكزلا نأل ؛سايقلا اذه حصي

 .سايقلا ة دهج نم ال ،نراقملا مكح نيرقلا ء ءاطعاب إب يبصلا نع ةاكزلا عفرب موق لدتسا لقو : :تلق

 بوجوب اولاق مهنإف / ٤٥ / ث[٤× :ةرتبلا] 4 ًةزكَولآا اونا عو ةلصلا أوم اوميقأ { :ىلاعت هلوق كلذ حاضيإو

 .هنع ةالصلا تعفر لامك يبصلا نع ةاكزلا عفر ىلع ة ةيآلا : نم اذهب اولدتساو . اقلطم مكحلا يف كيرشتلا

 ىلع ليلد مقي مل ام ،امقلطم نراقملا مكح نيرقلا ءاطعإ ىلإ انباحصأ ضعب بهذو
 يف اهيلع ريزانخ ١ فلطعب ةدرقلا ة ةمرح ىلع لدتسا رخآلا ن لںرود مكحب امهدحأ صيصخت

 رمرم 7 مم ےم ےم م

 يف ءاوس ةرزانخلاو ةدرقلا نكي مل ول هال ؛[٠١ :ةدتالا] « رزا ةكرتلا هت َلَحَجَي { ىلاعت هلوق

 .مكحلا يف ءاوس امهنأ انملع امهنيب نرق املف .امهيب نرق ام مكحلا

 .(راصتخالاو فرصتلا نم ريثكب لوقنم صنلا) .١!٤_-٩ص 6©٨ج ثديهمتلا ،يليلخلا :رظنا )١(

 )٢( عماجلا ةكرب نبا :رظنا  6ج١© ص٣٦٩.

 )٣( شةيداهلا ،يناغرفلا / ٤ص ٢0ج ث عئانصلا عئادب يناساكلا :رظنا ج١، 5ص٩٥.

 ةالصلا نأل ، طلغف ةاكزلاب ةالصلا هبش نم امأو» :ةكرب نبا مالك صنو ،٩٦٣ص ١0ج 0 عماجلا }ةكرب نبا :رظنا )٤(

 .كهرمأب هريغ اهجرخيو ،وه اهجرخي هلام يف م وقل نيد ةاكزلاو ،قح هيف دحال سيل ندبلا ىلع لمع
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 مزلي انو 6ماكحألا عيمج يف كيرشتلا ةنراقملا هذه نم مَرلي ال" :يملاسلا انخيش لانو

 نمم مهنم مهب فوسخلا نؤك انه يهو .اهنيعب ةلمجلا كلت يف روكذملا مكحلا يف كيرشتلا

 ثبخلاو ةنسحلا يف اهلعجب ةدرقلا ميرحت ىلع لدتسي نكل .ريزانخ لعج نمم مهنمو ،ةدرق لعج
 .©""لاكتلاو ةناهإلا ليلد حسملاو .امهتروص ىلع اموق حسم كنت هللا َنأ ليلدب ،ريزانخلا ةلزنمب

 نوكي نأ امإف ،لوألا ىلع يناثلا فطع قيرطب ادحاو مالك يف نارمأ نراقت اذإ هّنأ ملعاو

 يناثلاف ،(ورمعو ديز ماق)ك .هيلع فوطعملا ةظحالمب / ٤٦ / الإ هانعم متي ال اصقان يناثلا

 يف امك ،هسفنب القتسم امات امالك يناثلا نوكي نأ امإو .اقافتا مكحلا يف لوألل كراشم امهنم

 ةلمجلا كر اشت ال ةيناثلا ةلمجلا نإف ] :ةرقبلا] ه ةكدلا ارئاءو ًةزَلَصلآ أوميِ أو ج :ىلاعت هلوق

 كراشي مل ول فوطعملا ناصقنل يه امإ إ مكحلا يف ةكراشملا نأل ؛اهماكحأ عيمج يف ىلوألا

 .حيحصلا َوه اذهو ،هيف ناصقن ال مات مالك اذهو .كلذ يف َلؤألا

 عفرب كلذ . نم اولدتساو . م ذدقت امك اقلطم مكحلا ي كيرشتلا بوج وب انموق ضعب لاقو

 .هنع ةالصلا تعفر امك يبصلا نع ةاكزلا

 ناذأ ىلع اسايق .هتقو لبق ة ةعمجلا م وي يف ناذألا م ميدقت انباحصأ زاجأو :ةكرب نبا لاق

 .هتتاف اهكردي مل نم م ةعمجلا نأل ؛ ؛'"”تاولصلا رئاس يف هوزيجي ملو ،رجفلا ة ةالص يف لالب

 هللا لوسر لاقو .ةعامج اهالص رضاح تقولاو كردأف ةالص هتاف نممو .ةعمج هل كت ملو
 ؛ةعمجلا ةالص يف ةدوجوم ةلعلا هذه نإف , )٤( «مكبئاغ ذريو مكمتئان ضقوي د الالب نإ" :ل

 .ملعأ ىلاعت / ٤٧ / هللاو .اهيف لاغتشالاو مونلا تقول

 )١( ©سمشلا ةعلط يملاسلا :رظنا ج١، ص٤٩٧.

 )٢( سمشلا ةعلط ،يملاسلا :رظنا ج١، ص٢٦٧٢.

 )٣( لوخد لبق ناذألا ةزاجإب انباحصأ نم ريثك لاقو» :ةكرب نبا مالك صنو .١٤٤ص ©١ج © عماجلا ،ةكرب نبا :رظنا
 ."لالب لعف نم ةنسلا ىلع ًاسايق ةعمجلا اودرف ليلب نذؤي ناك الالب نإ إ مهلوق هجوو ؛رجفلاو ةعمجلا ةالصل تقولا

 )٤( مقر رجفلا لبق ناذألا باب دوعسم نبا قيرط نم بيرق ظفلب يراخبلا ماور )٦٢١( هينيد .ممكَمناَ عجريل ظفلب
 مقر رجفلا عولطب لصحي م وصلا نأ يف ملسم هاورو 0 ؛ْمكَماَت )١٠٩٣( امهريغ هاورو .

٥  



 < ماطذجعااطم 4 ,ا !25ر نلتلاذاكتي ر

 لصف

 [ي ىبنلا ةسينأ

 ٥ {{ ع . 7 :اك .  م , ص

 :تلاق معثخ نم ةأرما نأ هنع يور ام اهنم ثداوحلا نم ريثك يف لني هللا لوسر ساقو
 4 ٥ ء س ٥ غ ء ت . { ص

 ةضيرف هتكردأ دقو .ةلحارلا ىلع كسمتسي نأ عيطتسي ال اريبك خيش يبأ نإ ؛هللا لوسر اي
 ه 2 .. » ۔ ,,ه ص ه؛١ے ٠١ ۔ ع ص, .فلص ن , ك ۔. م . 2 .ث .

 تنكأ > هتيصمم نيد كيبا ىلع ناك ول تيارا» : هللا لوسر اهل لاقف ؟هنع جحافا .ججحلا

 ."قحأ هللا نْيَدف :لاق .معن :تلاق ؟هنع ةيضاق

 و ٥

 وسر هل لاقف .مئاص انأو تششه يتإ ؛هلا لوسر اي :لاق باطخلا َنب رمع نأ ىوريو

 .‘"٨«كاذ كاذف :لاق .ال :لاق ؟اًرطفم َتنكأ ةنج مث .كاف َتضمضم ؤل َتيأرأ» :ي هللا

 :اولاق ؟فَج اذإ بطرلا ّصقنيأ» :لاقف "رمتلاب بطرلا عيب نع لي لئس هنأ ىوريو

 ."«ادإ الف :لاق .مَعَ

 تضمضم ول تيأرأ" :لاقف ؟م وصلا دسفت له "هتجوزل مئاصلا ةلبق نع ي لئس ذقو

 .«كاذ كاذ :لاقف .ال :لاقف ؟موصلل ادسفم كلذ داكأ ،هَتججم مث ءاملاب

 رذنلاو جحلا باب يراخبلا هاورو 0 )٣٩٧( مقر جحلا ضرف باب سابع نبا قيرط نم ادج بيرق ظفلب عيبرلا هاور )١(
 .امهريغ هاورو )١٨٥٢(، مقر اضيأ سابع نبا قيرط نم تيملا نع

 ةلبقلا ىف ةصخرلا باب ىمرادلا هاورو 6 ٢٣٨٥) ( مقر مئاصلل ةلبقلا باب هللادبع نب رباج قيرط نم دواد وبأ هاور ) ( ٢

 .امهريغ هاورو . ١٧٦٥) ) مقر مئاصلل

 نيا هاورو )٧٦٥(، مقر بطرلاب رمتلا عيب نم هركي ام باب صاقو يبأ نب دعس قيرط نم أطوملا يف كلام هاور )٣(

 .امهريغ هاورو )٤٩٩٧(، مقر ةنبازملا عيب نع يهن اهلجا نم يتلا ةلعلا باب دعس قيرط نم نابح

 .هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع يورملا هسفن وهو ،هجيرخت مدقت )٤(

© 



7 

 ٧ سايقلا ےباب 27 7
 < , ممحلا م = ج جج

 )ةغمخلا ةملكلا نم رهطلا ةداعإ ثجوت تراك نينمؤملا مأ / ٤٨ / ةشئاع نأ ىوريو

 . ِ 71 ِ و ن ه

 دحلا هيلع ""اوبجوأ فيك» :لوقت تناكو ،لاسكإإلا يف لسغلا كرت نمم ىلع ركنت تناكو

 ."«ءام نم اعاص هيلع اوبجوي لو

 ؛ةضاحتسالا رد ىلعاسابق ةراهطلا ضقني فاعرلا دنإ :'"!۔انياحصآ نم وهو - ركب وبأ لاق

 فاعرلا د نإ :ةفينح وبأ لاق اذكو . .قرع مد "[فاعرلا] مدو ف يقرع مد ةضاحتسالا مد نأل

 ؛ةراهطلا ضقني ال فاعرلا مد نإ : :لام لاق .ةضاحتسالا مد ىلع اسايق ،ةراهطلا ضقني .سجن

 .ةساجنلا ئ جم رخم هجرخم نإ ةضاحتسالا مد فالخب ،ةراهطلا حرخُم هجرخم م نأل

 ةمألا نوملسملا سساقف . )) اهيلع موق ؛ ءاكرش هيف هل دبع ف اصقش قتعأ نَم»ا : لاقو 2 ئ  7 ع ى ,:رإ۔ ...

 .مكحلا يف ةلعلا ءاوتسال ؛نيمضتلاو قتعلا يف دبعلا ىلع

 باب "هيخأل اهوقي ةميبقا ةملكلا َنم اوت الَو بيطلا ماقملا نمم مكدحأ ١: ظفلب ةشئاع نع ةبيش يبأ نبا جرخأ )١)

 ديدشلا يف رابخألا َنم دَرَو اميف 9 ناميإلا بعش ىف ىقهيبلا هاورو . )١٤٢٦( مقر ةبيغلاو ثيبخلا م الكلا نم ءوضرلا

 ىري نمم ضارتعالا ليبس ىلع هنأ رهاظلاو )٦٢٩٧(، مقر (هرْيغ رأ بسب اتيش مشا هيخأ ضرع نم ضرتقا نم ىَلَع

 .ةثيبخلا ةملكلا ىف هاري الو بيطلا م اعطلا نم ءوضولا بوجو

 ةفيلخ نب رماع ةخسنلا هذه ققحم هدنع فقوت ام وهو باتكلا نم (ب) ةخسنلا تهتنا عضوملا اذه يف )٢(

 .قيقحتلا جهنم نايب دنع كلذ ىلإ ترشأ دقو ك يبحرلا

 ظفلب بلاط يبأ نب يلع نع قازرلادبع هاور دقو ،-اهنع هللا يضر- نيمؤملا مأ ةشئاع نع ايورم هيلع فقأ مل )٢(

 م" ظفلب يقهيبلا ىورو ء ٥ ٩٥) ( مقر لسفلا ابج وي ام باب "؟ ءام نم اعماَص هِتَلَع بجوي الو . َدَحلا بويا

 ل - و٥ه

 )١٣٩٦(. مقرب لسغلا بجوي ام باب يلع نع لشفلا تجا دخا بججوأ

 ناك" :يبهذلا هنع لاق .ةلزتعملا خيش إ(ه١٠٢ت) مصألا ركب وبأ هنأ ركب يبأ مالك تكح يتلا رثألا بتك يف تبثملا )٤(

 قلخ باتكو ريسفت :هل .. يلع مامإلا نع ليم هيف ناك هنأ الإ ،ةلودلا نع اضبقنم ،رقفلا ىلع اروبص ،اروقو .انيد

 .(٢٠٤ص ،٩ج ثءالبنلا مالعأ ريس »يبهذلا :رظني) "ةدع ءايشأو .. تاكرحلا باتكو ،لسرلاو ةجحلا باتكو ،نآرقلا

 .(٢١١ص ،١ج ث عماجلا شةكرب نبا :رظني) .ةفينح يبأو كلام يلوق ىكح امك ةكرب نبا فلؤملا هاكح يذلا- همالك لقن دقو

 .اهيضتقي قايسلا نإ ذإ فاعرلا ةظفل اهناكم انعضو دقو رهاظ راركت وهو !ةضاحتسالا مد» طوطخملا لصألا يف بتك )٥(

 ظفلب يراخبلا هاورو )١(، مقر كولمم يف هل اكرش قتعأ نم باب رمع نب هللادبع قيرط نم بيرق ظفلب أطوملا يف كلام هاور (٦)
 .نئتسلا باحصأ نم هريغو ملسم هاورو )٢٤٩١(، مقر لدع ةميقب ءاكرشلا نيب ءايشألا ميوقت باب رمع نبا قيرط نم رخا

٧٥ 



 . ءاسنلا نم ةنصحملا فذاق دلجج ىلع لاجرلا نم م نصحملا فذاق َدلَج اوساق كلذكو

 :رونلا] ه دل َيَسَت رهوج ءاتهش تعبي ارئأبرل مث ث يك هسلاَدوسَ نل ه :ىلاعت هلوق يف روكذملا

 ./ :[/ ٤٩

 لحأ « :نلو هلوقل ؛دارجلا ةتيم ىلع اهيف مد ال امم ة ةتيم ك ةراهط نوملسملا ساق كلذكو

 .)«كمسلاو دارجلا :ناتتيم مكل

 .قراسلا ي هب عطقت ام لقأ ىلع مهارد ةعبرأ قادصلا لقأ اوُساق كلذكو

 .ةلعلا يف امهكارتشال ؛ةذترملا ىقادص نالطب ىلع ،ةينازلا قادص نالطب اوُساق كلذكو .

 نالف راد تلخد اذإ :هتجوزل لاق نميف اضيأ امهيلع سيقو . .جوزلا ىلع ةمرحلا لاخدإ يهو

 .ةلعلا يف امهكارتش شال ؛ةينازلا ىلع اسايق هقادص لطبي :ليقف .ادمع تلخدف © قلاط تنأف

 ؛ةذترملا فالخب "ةينازلا قادص الو اهّتادص لطبي ال :ليقو .جوزلا ىلع ةمرحلا لاخدإ يهو

 : اهيف صنلا دورول

 تإ ثراولا نامرح ىلع ؛اهجوز ىلع اًدمع ضيحلا يف ة ةأطومل نامرح اوُساق كلذكو

 .هلتق نمم

 :ىلاعت هلوق يف ةينازلا ةمألا ح فيصنت ىلع ينازلا دبعلا دح فيصنت اوُساق كلذكو

 .ءامإلا يف تصن ةيآلا نإف .[ه :ءاسنلل رادملا كي تتصحشلا لع ام فصن نيعل

 / ٠ ٥ / . ملعأ ىلاعت هللاو

 مقر رمع نب هللادبع لنتسم يف دمحأ هاورو )١٨ ٦( مقر سابع نبا قيرط نم حئابذلا باب يف عيبرلا هاور ) ( ١

 . امهريغ هاورو 0 )٣٢١٨) مقر دارجلاو ناتيحلا ديص باب هجام نبا هاورو خ )٥٧٢٣)

( 

  



 ,و لك .اق (>
// 

 ةلالا مكح يي

  22 ر ٍ م  .%
 ةيعرشلاف .ةيلقعو ةيعرش :ناعون يهو ،مكحلا دوجو ىلع ةلادلا ةمالعلاو ضرملا ةغل ةلعلاو

 2 ء 22 ك ّ ه . , ع < + , ٠ م :
 ىلع لدت ةرامأ ةقرسلاو دحلا بوجو ىلع لدت ةرامأ ىنزلاك ،هيلع ةرامأ ىه امنإو ،اهلولعمل ةبجوم ريغ

 . ةكرحلا بوجو ىلع كرحتملا لد امك دلجلا بوجو ىلع لدت ةرامأ رمخلا رشو \ عطقلا بوجو

 ةلعلا فالخب ءاكرحتم لحملا نوكل ةبجوم ةكرحلاك مكحلل ةبجوم يهف ةيلقعلا ةلعلا انأ
 ةكرحلاف ںاضيأ هيلع لدت ةرامأ يه امتإو ،هل ةبجوم تسيل مكحلا دوجول ةمالع يهف ،ةيعرشلا

 ال انأل ؛هلبق ةمولعم اهتإف ةيعرشلا ةلعلا فالخب ءاكًرحتم مسجلا لوصحب ملعلا دعب الإ ملعت ال

 . قرسلاو برشلاو انزلا عوقوب انملع لعب الإ قراسلاو براشلاو ينازلا ىلع دحلا توجو ملعن

 طبضنم رهاظ فصو :اهنأب ةيعرشلا ةلعلا نويلوصألا فزعو مجاوز»‘.٠' ٣  4و ِ س 

 .فوصولملاب مئاقلا ىنعملا وه "فصولاب ةارملاف

 ،صاصقلل ةلع حرجلاو ،دََقلل ةلع لتقلاك حراوجلا لاعفأ نم ناك ام "رهاظلاب دارملاو

 دحلل ةلع انزلاو .

 رقتسملا زيغ جرخيف ،ةدحاو ةلاح ىلع رقتسملا فصولا "طبضنملا"ب / ٥١ / ةارملاو

 ةلحار الو اداز ثجي ال يذلا ريقفلا ةلاحف ،لاوحألا فالتخاب فلتخت اهنإف رفسلا ىف ةقشملاك

 .امهبابسأ رفاوتو امهتالآ ةرثكل ، ىنغلاو كلملا ةلاح نم بعصأو قشأ

 :لوصألا سمش يف يملاسلا مامإلا لاق )١(

 رصاق ال زواجم طبضنم رهاظ فصو ةلعلا ةفصو

 .(٩١١ص .٢ج ©سمشلا ةعلط ؤ يملاسلا :رظنا)

 .٢١؟٨ص ،٢ج ،حيض وتلا ىلع حيولتلا حرش ،ينازاتفتلا / ٠٢٢؛ص ،٣ج ماكحألا لوصأ يف ماكحإلا ،يدمآلا :رظني )٢(

٧٧  
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 ريغ يف ةوجوم صو هنإف ،راكسإلاك ،مكحلا لحم نع واجملا فصولا "زواجملا"ب دارملاو

 زواجتي ال يذلا فصولا كلذب جم رخيف ربلا ريغ يف نادوجوم نافصو امهنإف ،ليكلاو معطلاكو رمخلا

 .ةرصاق ةلع هب ليلعتلا َيّمُس كلذلو ،امهاذعتي ال هنإف ةضفلاو بهذلا يف دقنلاك مكحلا لحم نع

 اهزاوج م مثدعو .روهمجلا بهذم وهو .اقلطم اهزاوج :بهاذم ةثالث ة ةرصاقلا ة ةلعلاب ليلعتلا ينو

 خيشلا بهذ زاوجلا ىلإو .ةطبنتسملا نود ةصوصنملاب ليلعتلا اوجو .ضعبلا ثهذم وهو اقلطم

 صن دقو .ةطبنتسملا يف ةرت نأ نم نام الف صوصنملا يف ثرو اذإ اذإام اجتحم ،'ةعلطلا ف يماسلا

 ٤٥[. :توبكنعلا ه ركشنا ًةسحَمْلانَع عن ًةرَلَصلأ ت ميأو ىلاعت هلوقب اهيلع آرقلا

 لإ اوسن ةَعُمْجْلا رزت نم ةزَلَصلل كوؤن ادإ اونما :زل .. :ىلاعت هلوق اذكو ٥٢/ / :ةكرب نبا لاق

 ٠'. مسج ه ومنت زنك مكلت مكلت متلا اوزدو هقاركو

 , لصف
 ةلعلا طورش يف

 ريغ فصوب ليلعتلا حصي ال ذإ مكحلا لحم يف ةدوجوم اهنوك :اهنم طورش ةلعللو 2 . ه . ى و . ۔ً

 6 تاعئاملا .. نم رمحلا نأل ؛ةدماج اهنوكل رمخلا تَم مرح :لحأ لوقي نأك مكحلا لحم يف دوجوم

 . اهيف دوجوم دغ صو دومجلاو

 )١( ‘سمشلا ةعلط ،يملاسلا :رظنا ج٢، ص١٦١.

 ةتيملا باهإ لامعتسا نع يهنلا يف ةلعلا ام :لئاق لاق نإف" :ةكرب نبا مالك صنو .١٨٢ص ١0ج ى عماجلا .ةكرب نبا :رظنا )٢(

 ليق ؟هنع يكح ام ريغ نم اذه لقن يذلا امو سمشلا يف لعجيو بارت وأ دامر وأ حلم هب عضوي امنإ وهو .غابدلا دعب الإ

 نوكي ال دق ظافلأب بقع امو ، ظافلأب بقعي الام هنمو "ظافلأب هنمف باجيإ ىلع عرشلا دري دقو ‘كلذب درو دق دبعتلا :هل

 ل اَعْساَ ةَعمُْجْلا موت ني وَلَصلل كو ادإ ارثا َنَلاامثأَيا » :لجو زع هلوقف ةلع نوكي ام امأف .ةلع نوكي دقو ةلع
 هم ۔ ے

 .'بُغر ال ةلع [مكل ريخ] هركذ نم هب بقع ام ناكف 0 [٩:ةعمجلا] :1 َنوُمَلَعَت رثنكنإ إ مكرمع كلد م دعملا ] أوُرَدَو هتلآركذ
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 و ناركس ۔ا©29ر . ٢
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 ربلا ىلع خيطبل سايق حصي الف ، عرفل ا يف ةدوجوم لصأل ا يف ةدوجوملا ةلعلا نوكت نأبو

 .خيطبلا يف دوجوم ؤيغ نْيَقصولا الك نأل ؛ليكلا وأ راخدالا ربلا يف ابلا [ةلع] تلعج اذإ

 حصي ال هنإف 6هَدلو دلاولا لتقك ،ةنّيعملا ةروصلا يف اهنايرج نع عنام عنمي ال نأبو

 .ةوبألا وهو عناملا دوجول ؛دوَقلا بوجو مدع يف يبنجألاب سايقلا

 لوقي نأك سسايقلا َلطب ةلعلا امهُتَضراع اذإف ،عامجإ الو صن ةلعلا عنمي ال نأبو
 سايقلا نأل ؛عبس هنأل سجن بلكلا :لوقي نأ دحأل حصي الف ،رهاط عبس لك :الثم عراشلا

 .بلكلا ةراهط ىلع ضفُم هنإف / ٥٣ / اضيأو .صنلا فلاخ دق انه

 ر 7 ح ح . وو س م ٥ ء

 .دارطالاب مهدنع عوتلا اذه ىمسيو ،روصلا عيمج يف ةدوجوم ةلعلا نوكت نأبو

 . ۔ ح . ٥ م ء و و س ِ ٥ ع

 هتساجن ٌبجتف ،سرتفم مُبَس زهلا نإ دحأ لوقي نأك لصألل ةلطبم ةلعلا نوكت ال نأبو

 بلك هيف ايب لخدي نأ لي هللا لوسر لئس دقو .بلكلا ةساجن لطبي ليلعتلا اذه نإف بلكلاك

 .")لخدف ه هيف ايب لخدي نأ لئسو . عنتماف
 حم س و س ّ ٥ غ

 .لصألا مكح نع ةرخأتم ةلعلا نوكت نابو

 .ةمودعملا للعلاب للعت ال ةيعرشل ١ م اكحألا نأل ؛ةمودعم ةردقم نوكت ال نأبو

 َلوُسَر َدَعاَو :لاق اهنأ ،ةَمئاَع نَع هحيحص يف ملسم ىور دقو ،ثيدحلا بتك نم هيلإ تعجر اميف هيلع فقأ مل )١( -. م م 22

 ءاّصَع دب يفو ييأ ملو ةعامسلا لت تات .اهيف وأ ةعاس يف مالسلا هلع ليرت ملسو هنكَع للا ىلص مل
 .ةَمئاَ اي» :َلاَقَق ،هريرتس تحت بلك ؤزج اد .َتَقَتْلا مت .'هلسر الو َُدعَو هللا فلخي امم» :َلاَقَو ،هدي نم اَعاَقَْأَ

 هللا ىلص هللا لوُسَر َلاَقَ .ليربج ءاج .جرخأف هب َرَمأَق ُتِثَرَد ام ،هللاو :َلاَقَق «؟اتمهاه بلكلا اَدَم ََعَد ىتم

 هيف اتيب لذت ال انإ ‘َتِتب يف َناَك يذلا بلَكْلا ينعَتَم» :َلاَقَق ؤ «تأت مَلَق َكَل ثشَلجَق ينتذَعاَوه :َعَلَسَو هيَلَع

 )٢٤٠١(. مقر ٤ةَروُص الو لك هيف اتيب ةكئالملا لُخْذَت اله باب يف ملسم هاور ."ةروص الو لك

 َرَذَقَي ن .تبلا عاتم نم رهلا ًدإ .سنآ اي» :ةل لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ سنأ قيرط نم يناربطلا ىورو

 )٦٣٤(. مقر ريغصلا مجعملا يف يف يناربطلا هاور .«ُهَسجَتي ْنلَو ءاميش

 ٥
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 عفد ىرخألا يفو ، ةحلصم بلج امهادحإ ىف ث ناتلع وأ ناليلد ضراعت اذإ هنأ ملعاو

 .ةحلصملا بلج ىلع ةدسفملا عفد مدق ؛امهنيب عمجلا رَذعَتو سةدسفم

 :ماسقأ ةثالث ىلإ اهنم ٌلك مسقنيو

 ظفحل غورشم هنإف ،ركسلا ميرحتك ،لقعلا ظفحل عرش ام :عاونأ ةسمخ وهو "يرورض
 ظفحل م عرش امو .لقعلا يه ةمكحلاو مكحلا وه ميرحتلاو .ركسلا يه هيف ةلعلاو ،لقعلا

 كسفنلا ٥7 ظفحل عرش امو .ةانجلا ةبوقعو نيدلا ظفحل غورشم هنإف ،داهجلاك نيدلا

 ،لسنلا ظفحل عرش امو ١٧٩[. :ةرتبلا] 4 ةيح اص ق مك { :ىلاعت هلوقل ؛صاصقلاك

 عورشم ه . ىقراسلا دحك ،لاملا ظفحل رش امو .لسنلا ظفحل عورشم نف انزلا ميرحتك

 .نامألا ءاخرإ لجأل غ عورشم هنف قرطلا عطاق ةبوقعك .")نامألا ءاخرإل عرش امو .لالا ظفحل

 .ةلماعملاو يبلاو حاكنلا عرش هلجألو ،سفنلا هيلإ جاتحت ام وهو ،يجاحو

 ةمكحك ،سايقلل ٌيفاوم :نامسق وهو .هناسحتساب ةداعلا تضق ام وهو ،ناسحتساو
 سايقلل فلاخو .قالخألا مراكمكو ثةتتلا ميهاربإ لاصخكو ساجنألا َنم ةفاظنلا

 سايقلل ڵلاخمو . قرلا نم ةبقرلا كف ىلإ الصوم هنوكل نسح وهو { هدبع ديسلا ةبتاكمك

 .هلام هلام ديسلا ضيوعت هنوكل

 7 نيعو سنج ىلإ سايقلاب بولطملا مكحلاو ةلعلا .: نم دحاو لك مسقني هنأ ملعاو

 .لحملا رابتعا عم ال عاون ;لا نم عون وه نيعلاو .ةسناجتم ريغ وأ ةسناجتم ءايشأ لمش ام

 عم يرورضلا مسق يف سداسلا عونلا اذه فلؤملا ركذ دقف ،ةساردلاو ثحبلاب ةريدج فلؤملا نم ةتفللا هذه )١(

 دصاقملا ملع يف نيققحملا نم نيرخأتملا ضعب هيلإ حنج ام ىلإ ةفيطل ةراشإ كلذ يفو ،ةسمخ هعاونأ نأب هريدصت
 وهو عيرشتلا نم ماعلا دصقملا» نأ كلذ ،ةيعرشلا تايلكلاو تايرورضلا ةرئاد عيسوت ىأر يذلا روشاع نباك
 ةماع ىلإ تايرورضلا مسق اذلو ،'ناسنإلا عون وهو هيلع نميهملا حالصب هحالص ةمادتساو ةمألا ماظن ظفح

 ةرثاد عسو هنوك نع الضف اهيلإ بهذ ام ليلعت يف ضافأ دقو }ةعيرشلا دصاقم يف هعينص وه امك ةصاخو

 . (١!}!؟ص ،٢ج ةيمالسإلا ةعيرشلا دصاقم ،روشاع نبا :رظني) .ةيرحلاو ةاواسملا اهيب نم لخديل تايرورضلا
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 « ةلعلا مكح باب !©:226ر

 نعو لعفلا لحم / ٥٥ / نعو .لعافلا نع أشني خ ! لماش هنف ©زجعلا ة ةلعلا يف سنجلا ُلاثمف

 .اهلاحم ثفلتخا نإو ثلتخت ال ةدحاو ةلع هنإف راكسالا ةلعلا يف نيعلا لاثمو .جراخلل

 مكحلا يف ف سنجلا لاثمو .ةريثك عضاوم يف دجو نإو ةدحاو ةلع هنإف ءابلا ميرحت يف معطلاكو

 لمشي ماكحألا ه هذه نم دحاو لك ناف ،هيركتلا وأ بدنلا وأ ةحابالا وأ يرحتلا وأ ًتوجرولا

 © يبصلا لام يف ةاكزلاو رجفلا يتعكرو رتولا بوجو مكحلا يف نيعلا لاثمو .ةريثك اعاونأ

 هتحت دارفأ ال امم كلذ ريغو

 :ماسقأ ةعبرأ ىلإ مسقني د هايإ عراشلا رابتعا ىلإ رظنلاب بسانملا فصولا أ ملعاو

 ىلع مكحلا بيترتب هربتعي نأ وكو ا ٌمئالمو .مكحلا نيع يف هنيع عراشلا ربتعي نأ وهو .رثؤم
 .هاغلأ لب & الصأ هربتعي ال نأ وهو ،بيرغو .دحاو لحم ىف مكحل او وه دجوي ثيحب ‘ هقفو

 ء

 . هَءاغلإو هرابتعا ملعي مل نإ وهو ۔لسرمو

 لك » : هلوق هيلع لادلا ،ميرحتلا نيع يف راكسإلا نيع هثأت ربتعي نأك رثؤملا لاثم

 يف ءايلاب هيلع لادلا / ٥٦ / ،لاتقلا نيع يف كرشلا نيع َربتعُي نأكو .مارح ر ركسم

 ضقن يف ركذلا سم ربتعي نأكو .[ه:ةبرنا] ه رهومتدََو تيح بكرملا اونمأت زه :ىلاعت هلوق
 نيع يف ثدحلا نيع ربتعي نأكو . '"(اضؤتيلف هركذ سم نَم» : هلوق يف دافتسملا ءوضولا

 ."ءاًضوتيلو فرصنيلف هتالص يف فعر وأ َءاق نَم» :لي ةلوق هيلع لادلا ؤفاعرلاو ءيقلا

 )١( مقر ىسوم يبأ نع نع اَيَصاَعَتَي الو اَعَواَطََي نأ : عضومت ىإ ن نتريِمأ ةجمَو ادإ يلاولا رمأ بات يراخبلا هاور )٧١٧٢(6 4 م ےم

 . امهريغ ٥ اورو 6 ) )١٧٣٣ مقر م مماَرَح رمحت رك ن و = لمح ركشُم رك 7 1 نايب باب هححص يف ملسم ٥ اورو

 ءوضولا باب ةجام نبا هاورو ث )١١٨( مقر ءوضولا هنم بجي ام باب ناوفص تنب ةرسب قيرط نم عيبرلا هاور )٢)

 .امهريغ هاورو )٤٩٧(0 مقر ناوفص تنب ةرسب قيرط نم ركذلا سم نم

 لقنا 5 .ةالصلا ناصقن ًال ُفاَعرلاَو ُْيَقلاه ظفلب سابع نبا قيرط نم ءوضولا هنم بجي ام باب عيبرلا هاور )٣(
 ۔ذ إ . ث إه

 ءوضولا كرت ٌباَب ىربكلا ننسلا يف رخآ ظفلب يقهيبلا هاورو )١١٥(0 مقر «هتّالَص ىلَع ىتبَو اًّضَوَت امهب يلصملا

 )٦٦٩(. مقر ةشئاع قيرط نم ثَردَنلا جرخم رْيَع نم م دلا جورخ نم

 ٥
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 هيلع ساقي مث " عامجإلاب اهل ةلع هنإف ريغصلا لام ةيالو يف رغصلاب ليلعتلاك مئالملاو

 ، عمجلا ة ةصخر يف رفسلا ىلع رطملا لاح يف رضحلا لمح يف جرحلاب ليلعتلاكو ‘ حاكنلا ةيالو

 .رفسلا يف عمجي ناك ه ك ةت هنع ىور امب عمجلا ا ةصخر نيع يف دبَتعم جرحلاف

 ال هنأ هنم ملع نمل ادتبا لتقلا وأ راهظلا ةراقك يف نيرهش مايص بوجوك بيرغلاو

 نمحرلا دبع سلدنألا لم يسلدنألا ىَيحَي نب ىمحي أ اذهلو .قتعلا سفنب رجز

 موصلاو ىتتعلا نيب ب ةبيخلا كلام بهذم نإ :هل ليقف ‘ناضمر راهن يف قاو ] يومألا

 .ةبقر قتعيو م وي لك يف عقاوي نأ هيلع لهسل هل بابلا اذه / ٥٧ / انحتف ول :َلاقف .ماعطإلاو

 ")دوعي الئل رومألا بعصأ ىلع هلمحف

 ىلع اسايق هرت الئل ؛ضرملا يف ائالث ةقلطملل ثاريملا باحصألا ضعب لعجك لسرملاو
 لعف وهو ،ضرغل ءاج لتقلا وأ يتيلطتلا نم حاو رك نأل ؛هلتق نَمم ثاريم لتاقلا نامرح

 ،ءطولا نع َرجعلا هسفن نم َملَع نَمم ىلع حاكنلا ز هضح اذكو .دساف امهّضرغ نال ؛مَّرحم

 يأ- وهو ،لسرملا سايقلا لإ حاكنلا اذه رظح ىلع ليلد الف ءاهيلع روذحملا ىشخي وهو

 ريغلا ضيرعت نم غنمي غرشلاو ،حيبقلا لعفلا ىلع -ةأرملا ضرع يأ- اهضرع -جؤرزتللا
 نم زرتحي هنأ هسفن نم ملَع ولو ؛ءاسنلا نم ةمزحملا ريغب ةولخلا عنم ىلع اسايق ،حيبقلا لعفلل

 .ملاعلا ثودحب َلوقلا زكني نمم لتق اذكو .ةيصعملا

 نأب ،ةّيقتلا زاوج هبهذم َنأل ؛هنبوت لبقت مل ةبوتلا رهظأ اذإ ىتح :جاهنملا بحاص لاق

 © عرشلا يف ةوصقم رجزلاو .الصأ قيدنزل جز نكي مل لبق ولف .هب نيدتي ام تالخ رهظي

 .سلدنالاب كلام م اًماَلا بهذم رهظ هبو ،يسلدنأ هيقف :(ه٤٣٢ت) يبطرقلا يسلدنالا ريثك نب ىيحي نب ىيحي )١(

 َ .(٢٧٩ص “ ٥ج ،مالسالا خيرات يبهذلا :رظني)

 )٢) عماجلا لصالا يف يكلاملا يوانيسلا نسح اهركذ نممو & مهريغو ةيكلاملا نم نيفنصملا نم ةلمج ةصقلا هذه ركذ ]

 عماجلا لصألا ،يوانيسلا :رظنا) .امهريغو © عماسملا فينشت يف يعفاشلا يشكرزلا نيدلا ردب هلبق اهركذو ©

 ج٣. ص٤ُ ١ / عماوجلا عمجب عماسملا فينشت كيشكرزلا ٠ ج٢. ص١٧ (.
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 هو كامس ۔ا©26ر.

 / ٥٨ / ةحلصم ىلإ هيف عجر نكل ، عرشلا هربتعا دق نيعم لصأ ىلإ سايقلا اذه عجري ملف

 ).لسرملا سايقلا وه اذهو ،ةلمجلا ليبس ىلع جزلا وهو ، عرشلا اهربتعا دق ةلمجلا يف

 .ةطمارقلا لاومأ قرح "-هللا همحر- سيمخ نب تلصلا رثؤملا وبأ راجأ انه نمو

 .انل ةمينغ كلذف َنيكرشم اوناك نإو ،كلذ لحي الف نيملسم اوناك نإ :هل ليقف .مهتويب مدهو

 يملاسلا انخيش لاق .اهيلإ اودوعي الغل اهوقرحأ 6 مصاخم نم م وقلل ًابال : :لاقو اًبضغم ضرعأف

 ،نيدلا زازعإ يف رظنلا وهو .لسرملا سايقلا آلإ اذه يف رثؤملا يبأل ليلد الو" :_هللا همحر-

 ألا ءاج كلذكو .)"هيلإ ن وؤجلي ا اجلم ةطمارقلل نوكي ال ىتح ى هلهأو ٣ السإلا حالص يفو

 اميف رظنلا وهو لسرملا سايقلا هليلدو . مهل ةيوقملا مهلاومأ ةعاضإو .ةاغبلا لقاعم مده زاوجب

 .ملعأ هللاو .هلهأو مالسإلل هعفن دوعي

٦ 

 رص
 ةصوصنملا ةلعلا قرط يف

 ء ُ 7٣ ء ء . ه

 . عامجإ و ١ اهتملع ىلع صن :نيرم ١ دحاب فرعنو

 ء ء ري ٥ِ ف ٠
 :ناعون وهو . م اكحألا نم مكحل ةلع هنا هنيعب فصو ىلع عراشل ١ صني نا وه :صنلاف

 ح . . َ َ . ء ك ء
 ىمسيو .ظفللا لولدم نم مزل ام وهو ،ء اميإ و . ةيلعلا ىلع هعضو لصاب لد ام وهو 6 حيرص

 .هتراشإب لادلا نم غون وهو . صنلا ةيبنتو ةراشإو / ٥٩ / ايإ

 )١( لوصولا جاهنم ] ىضترملا ىحي نب دمحأ :رظنا  0ص'٠ ٧٤١٧٤.

 ملعلا ىلع عرعرتو أشن 5الهب ةيالو نم ؤدهتجم هيقف :(ھ٥٧٢تا) يصورخلا سيمخ نب تلصلا رثؤملا وبأ (٢)

 ، تافصلاو ثادحألا :اهنم ،ةريثك راثآ هل يصورخلا كلام نب تلصلا مامإلا ةعيابم دنع ةروشملا يف ناك ،داهتجالاو

 . (٨٩١ص ©١ج ،نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم يدعسلا :رظنا) .رثألا بتك يف ةريثك لئاسم ،ناهربلاو نايبلاو

 (٣) .سمشلا ةعلط ، يملاسلا :رظنا ج٢. ص؟٢١٢.

( 



 ار نلا ذاكنن مم
 ج

 نأك ذ ةّنلعلاب هيف حرص ام اهاوقأ حيرصلا بتارمف .بتارم ءايلاو حيرصلا نم دحاو لكلو

 :ىلاعت هلوق وحن ،اذك لجال وأ اذك هيف ةلعلا :لوقي نأك ،ةلعلا ريغ يف لمعتسي ال ظفلب ركذي

 .اذكل اذك ناك :لثم .ةلع فرح هيف درو ام هنمو ١[. :رشحلا] ه ةك ,ازكلا نب ةلرن نك ال ك
 ص ه ے

 :دحأ ء ادهش يف لي هلوق وحن ك فصولا يف لخدت نأ امإف ك عراشلا مالك يف ءافلا هيف لخد ام هنمو

 ءافلاف .‘)«اًمَد ثخشت ر مهُجادوأو ن نورشحيي مهنإف .مهئامدو مهمولحكب مهبايث ف ممهولتز»

 :ىلاعت هلوق َو َوحن ،مكحلا يف ؤ لخدت نأ امإو .«مهنإف» :هلوق وهو ٥ عراشلا مالك يف انه تلخد

 . عطقلا وهو "مكحلا يف تلخد انه ءافلاف .[ءه :ةدنا] ه اَمَمَيرنيأ اوعطقت ةقراملا ةراتو

 ةظحالم راجف ،جراخلا يف وشأتم القع مم مدقم ثعابلاو 3 بيت تا ءافلا َنأ هنم ةمكحلا روهظو

 بيترتلل ءافلا ةقيقحلا نأل ؛اهنبق ام تود ةبترملا هذهو .امهنم دحاو لك ىلع ءافلا لوخدل ،نيرمألا

 يوارلا ظفل يف / ٦٠ / افلا هيف تلخد ام ةنمو .ةيلالدتسا ةلعلا ىلع اهلالدف لصألا يف

 نم ةعنام ةلع ُبضغلاف .'؛نابضغ هو يضاقلا يضقي ال» :ةلي هلوق وحن ءاملا بتارم نمو

 انلمعل ل ينون ال» :لي هلوق وحنو .بلقلل لغشم بضغلا ًنأل ؛هل ثسانم صو وهو ءءاضقلا ة ةحص

 اهبلط ًةوكي نأ َمَمْوُي ال هنأل ؛هل بسانم فصو وهو .ةيالولل ةعنام ةلع تلطلاف ."هبلطي نم

 ةهفسلاف ٢٨٢[ ٠ :ةرقبلا] 1 اًئمِمَصَوأ اًهيفَس ٌقَحْلادنلَع ىزلا َناَكنإَك { :ىلاعت هلوق وحنو .ىويند ضرغل

 .لهاجلا نهأو ٨ملاعلا مركأ :وحن كلذو ،مذ وأ حدم ركذي ام ةنمو .هنع يلولا ةباين ةحص يف لع

 : هلوق ه ةنمو .لهجلا عم ةناهإلاو ١ ملعلا عم م ُاركألا وهو ،امهب نراقملا مكحلل ن ناتلع لهجلاو ملعلاف

 !دجاسم مهئايبنأ روبق اوذخّتا» :هلوقف .'؛هدجاسم مهئايبنأ روبق 7 دوهيلا ةلا ََعَل»

 .هجيرخت م دقت ( ١(

 ۔( ١٣٢٣٤ ) مقر ناَبْضَع َوُمَو يضاقلا يضقي ال ءاج ام باب يف ة ةركب يبأ نب نمحرلادبع قيرط نم يذمرتلا هاور )٢(

 .امهريغ هاورو )٣٥٨٩(. مقر نابضغ وهو يضقي يضاقلا باب دواد وبأ هاورو

 نبا هاورو )١٧٣٣(، مقر ىسوم يبأ قيرط نم اَهِتَلَع صخاو ةراما بلط ْنَع يهنلا باب باب يف بيرق ظفلب ملسم هاور )٢٣(

 .امهريغ هاورو )٤٤٨١(، مقر اَهَل الئاس َناَك ادإ اهي لَكوُي الل ةَراَمِلا زا لاوُس نَع رجزلا ركذ ىسوم يبأ قيرط نم نابح

 ملسم هاورو )١٣٩٠(. مقر ةشئاع قيرط نم اَمُهْنَع لا َيضَرَرَمُعَو و 8ركب يبأو .ملَسَو ه هْنلَع نلا ىلَص يبنلا رب ربق يف ه ءاج ام باب يف يراخبلا هاور ) ( ٤

 .امهريغو )٥٢٣٠(‘ مقر ةريره يبأ قيرط نم دجاَسَم رولا ذاختا نع يهنلاو اهيف روصلا ذاختاو رولا ىلَع .دجاسملا ءاتب نَع يهنلا باَب يف

 ك
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 هلأس نيح نط باطخلا نب رمعل تت ل ت هل وق اذكو . اديعب هزكذ ناكل ليلعتلا هر دري مل ولو » مهنعلل ٣

 َتضمضم ل - هللا لوسر َلاقف ؟موصلا ضقنت له :هتجوز مئاصلا ] ةلبق نع

 أ ةيبنتلا ثيدحلا يفف ."»«كاذ كاذف :لاق .ال :لاقف ؟كموصل اًرطفم لذ ناكأ ،هنججم مث اف

 لت هلوق اذكو .نطبلل لصاولا ةمدقمك عامجلا ةمدقم لعج هنأل ؛هتلزنم لونت ال ءيشلا تامذقم

 .معن : :تلات ؟هنع ةيضاق تنكأ ا هيتيضقف نيد كيبأ ىلع ناك ول تيأرأ : :-۔هتلأس نيح- ةيمعثخلل

 ىرحأ و هللا قحو ،يمدآلا قح يف مل ةلع ءاضقلا نأ ةيبنتلا ثيدحلا يفف .'"«قحأ هللا نيدف :لاق

 معن :اولاق ؟تفج اذإ بطرلا ّصقنيأ» :لاقف رمتلاب بطرلا عيب نع َلئس نيح لي هلوق اذكو .اعفن

 , .رمتلاب بطرلا عيبل ةعنام اهنأل ؛مكحلل ةلع ناصقنلا نأ ةيبنتلا ثيدحلا يفف ."اذإ الف :لاق

 .ناضمر راهن يف ٌتعَتاو :لاق ؟تعنص ام :لاق .هللا لوسر اي ثكلهأو تكله» :لاقف يبارعأ َءاج

 نامهس يسرافلل» : : لع هل وق اذكو .قاتعإلل ةلع ةعقاوملا نأ ثيدحلا لدف .''»ةبقر قتعأ :هل لاقف

 كيلمتب / ٦٢ / نورقم ةيلوجرلا ركذو ،نيمهسلا كيلمتب نورقم ةيسورفلا ركذف .'")؛مهس لجارللو

 .هجيرخت مدقت )١)

 . هجيرخت م دقت ) ( ٢

 .هجيرخت . دقت )٢٣(

 ةبق قمعب مّذَسَو ه هَلَع هللا ىَلَص 4 هللا لوُسَر هَرَمََق َملَسَو هََع هل هَلَع هللا ىلَص هللا لوُسَر دُهَع ىلَع َداَضَمَر يف 2 رطفأ ظفلب 3
 م ےےس

 - ال .4

 نم روحسلاو راطفإلا تقوو مئاصلا ر ام ُباَب ؟كل لذ : ْنم عيطتسي ام رذق ىلَع انيكسم يتس م اَعطا !ؤ 6 نيَعباَتَتُم نيرهش ع َيص ا

 ۔, ۔ 9 و وس . ٥

 قيرط نم رمك ه هيلع قدصتف ، يش ل نكي لو ْ َناَضَمَر يف عماج اذإ اب يف يراخبلا هاورو )٣٢٠(. مقر ةريره يبأ قيرط

 )١١١١(. مقر ةريره يبأ قيرط نم مئاصلا ىّلَع َناَضَمَر راهت يف عامجلا مرحت ظلغت باب ملسم هار هاورو )١٩٣٦(، مقر ةريره يبأ
 هاورو )١٥٥٤( مقر رمع نبا قيرط نم !مهَسي لجرلل . نيمهَسي سوقل ِلَقَتلا يف ه مَسَق» ظفلب يذمرتلا هاور )٥(

 .لقنلا يف َمَسَق َمّلَسَو ه هِتَلَع هلا ىَّلَص 4 هللا ًلوُسَر ًتأ» ظفلب ملسمو يراخبلا هاور ام " ىرخأ ظافلأب هريغ

 دنعو ث (٢٨٦٣) مقر سرافلا مهس باب يف يراخبلا دنع رمع نبا قيرط نم «اممَهَس لججَرلِلَو  نيَمهَس ِسَرَقلل

 ةرثكب دوجوم وهف فلؤملا هركذ يذلا ظفللا امأ )١٧٦٢( مقر نيرضاحلا نيب ةمينغلا ةمسق ةيفيك باب يف ملسم

 . هريغو سرافلا بيصن يف يهقفلا فالخلا ركذ نمض اهريغو ةيهقفلا تافنصملا يف
 ©لجارلا بيصنو مهاسلا بيصن نيب قيرفتلا يف ملعلا لهأ راظنأ تفلتخا ثيدحلا تاياور فالتخا ىلع ءانبو
 ةفئاط بهذ دقو ‘نامهس سرافللو مهس لجارلل نوكي هريغو يذمرتلا ةياور يهو فنصملا هقاس ام ىلع ءانبف

 ىف ىتلا ىرخألا ةياورلا ىلع ءانب ادحاو امهس لجارللو مهسأ ةثالث سرافلل نأ ىلإ ملعلا لهأ نم ةريبك
 . ىلاعت هللا مهمحر انباحصأ بهذ لوألا ىلإو ،هريغو يوونلا كلذب حرص امك روهمجلا لوق وهو نيحيحصلا
 ٨٣(. ص ١ ٢ج ،ملسم حيحص حرش يوونلا / ٦٥٤ص ث ٢ج ْ عماجلا ،يويسبلا :رظنا)

© 
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 ناكل كلذ الولو هب نورقملا مكحلل ةلع امهنم دحاو لك ناكف ا نيمكح نيب اقرف نافصو امهف ى ٥مهسلا

 ثرزالا نم ثراولا مَتَم دمعلا تق هكذف .")هثري ال ادمع تاقلا» :نو هلوق اذكو .اوغل هركذ

 . اًوغل هركذ ناكل كلذ الولو ،ثاريملا نم مكحلا عنمل ةلع هنأ يضتقي صو

 ال :ةرقبلا] ه ن رهظي يح َنهويرَقَك الو ز :ىلاعت هلوق وحن "ةياغلا ةغيصب ركذي ام ةنمو

 َنيتَعاوُقِفنأَق ز :ىلاعت هلوق وحنو .رهطلاو ضيحلا ْيَمكح َنيب قرفلل هب يتوأ انه فصرولاف

 وحنو ١٨٧[. :ةرقبلا 1 للا لإ مايصلا اون أ رثأل :هلوق وحنو ٦[. :قالطلا] ( َنهلَح 1 َرهَلَمح َنَعَصَي يح

 لي مكتْبرو مكيسوري اوخحسماو قفارملا لإ مُكييآَو مكمكوُجَو اوثىسغاَق زه :ىلاعت هلوق
 .اهلبق ام مكح فلاخم تايآلا هذه يف ةياغلا دعب ام مكحف ٦[. :ةدنالا] نيبعكلا

1 4 

 ا اال مضا ح ٠ فصنف :ىلاعت هلوق َو وحن © ءانثتسالا ة هغيصب ركذي ام فاصوألا نمو

 عنم يضتقي فصو وهو ،هلبق امل فلاخم ءانثتسالا عب ام مكحف ٢٦[. هرتبا ه( كرون

 .وفعلا نودب قادصلا فصن ةحابإ نع مكحلا

 اوُعيبف ٦ ناسنجلا فلتخا اذإ» :ل هلوق وحن ،طرشلا ةغيصب ركذي ام فاصوألا نمو ا

 ، كاردتسالا ة ةغيصب فصولا ركذيو . اقلطم جيبلا زاوج يضتقت ةلع نيسنجلا ف فالتخاو . .«منئش فيك

 . ٨٩[ :ةدئاملا] " 1 تدمع امب ر مكال نك لو 7.1 ق وتلل ه 5 هكذخاؤي ال { : ىلاعت هلوق و وحن

 اهنأ ىلع عطقلا بجوي ال كلذ :ليقو .اهريغ ةلع ال :ليقف ؛ةلعلا ىلع صنلا قو اذإو

 .اهَمزالم هيلع صوصنملا نوك لامتحال ؛ةلعلا يه

 © ٢٧٥[ :ةرقبلا] 4 ابرلاو نا اللا لحأو : ىلاعت هلوق و وحن ؤ اطّبنتسم مكحلاو احيرص فصولا ركذ اذإو

 هاورو ۔(٩٠١٢) مقر لتاقلا ثاريم لاطبإ يف ءاج ام باب يف ةريره يبأ قيرط نم !لتاقلا ثري اله ظفلب يذمرتلا هاور ) ( ١

 دحاو ريغ ةباحصلا ضعب ىلع افوقوم هاورو ث )٤١٤٧() مقر !ثري ال لتافلا» ظفلب ةريره يبأ قيرط نم اعوفرم ىنطقرادلا

 راثآلاو ننسلا يف يقهيبلا هاورو )٣١٣٩٦(، مقر ءأًّمَع الو ،اَدْمَع رتاَقْلا ثري اله ظفلب رمع نع هاور دقف ةبيش يبأ نباك
 ۔ه< , ج ] 2 ه ٥ د ۔ ک , ٥ > ٥ م ٠ ء -٠ م ٠ م م م

 ٩٩ 1 ٢ ١ ) ٠ ( مقر !ائيش اهطح الَو ادمع لتاقلا ثري ال :اولاق مهنأ دوُحسَم نب هللا دبعو ديزو ّيلَعَو َرَمُع نع افوقوم

٥ 

 ح
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 ح

 ةيبنت لوألا :ليقو .طابنتسا امهالك :ليقو .ءامإ امهالك :ليقف لضافتلا ميرحتك سكعلاب وأ

 . طابنتسا رخآلاو صنلا

 :وحنا كصقني الو ديزي ال مسالا نأكو ،هلوانت اميف ةيواسم مسالل ةقباطم ةلعلا نوكت : :لوألا

 .هلوانت اميف ةيواسم ،مسالل ةقباطم [ب يهف ؛ ؛معطلا ةلعلا تاك اذإف . «لشمب الثم لإ ماعطلا اوعيبت ال«

 ةطنحلا :عراشلا لوقي نأك ،هلوانت امع ةرصاق 8 مسالل ة ةقفاوم َربغ ةلعلا نوكت نأكو

 هنأل ؛ةلعلا نم معأ انه ظفل الف / ٦٤ / “ليكلا هيف ةلعلا نوكتف اهريغ ال "ليكب اليك ةطنحلاب

 .اهليك ةلاحتسال ؛ ؛نيتنحلاو ةنحلا لوانتي ال فصو انه ةلعلاو .ريثكل او ليلقل ا ىلع عقي مسا

 ؛سايقلا هيف عستي مسقل ااذهو .هلوانت امع ةرصاق 8 مسالل ةقفاوم ريغ ةلعلا نوكت نأكو

 ؛ طفللا نم معأ انه ةّلعلاف ؛ليكلاب '«ةطنحلاب ةطنحلا « : تي هلوق ليلعتك لذو .هعورف ة ةرثكل

 .ملعأ ةللاو .اليكم ناك ام ةطنحلا ىلع ُساقيف ،ليكم لكل اهلومشل

 لصف
 ةطبنتسملا ةلعلا قرط ىف

 و 2

 .ارابسم حرجلا هب ربتخي ام يمس هنمو .رابتخالا :ةغل وهو ،ربسلا اهلوأ

 ىلإ فاصوألا كلت ميسقت يأ ،الوأ ميسقتلا لوقت نأ ربسلا يف لصألاو :يفارقلا لاق
 عوقو َنيعَف "حلصي ال اذهو لصي اذه :لوقتف ؛اهربتخت مث حلاص ريغ ىلإو اهنم حلاص

 )١( ةطْنحلاب ةن اَو ؤ رُمَتلاي وملا « : :مَلَسَو ه هثلَع هلل ا ىلص د هللا ُلوُسَر َلاَق : :َلاَك ة .ةريره يب ا ْنَع هحيحص يف ملسم ىور .

 باب ُهئاَوْلَا ثََمَلَتخا ام لإ 6 ىتؤأ دَتَك َکاَوَعْسا و َکاَو ْنَمَق دي اَدَي .لثم الثم .حلملاب حلملاو ريعششلاب ريعشلاو

 مقر فرصلا )١٥٨٨(( .ىرخأ ظافلأب نورخآ هاورو ،حمقلا ناكم ربلا ركذب براقم ظفلب عيبرلا هاورو

٨٧ 
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 ةدعاق نأل ؛ميسقتلا ىلع هانمذق ؛رابتخالا وه دصقملا َناك اك نكل .ميسقتلا دعب رابتخالا

 .")لضفألاو مهألا وه ام مدنت برعلا

 .حلصي ال ام فذحو هب ليلعتلل لصي ام ءاقبإو لصألا فاصوأ رصح : :هنأب ربسلا فرغ

 ريغ فاصوأ نيبو ،ليلعتلل ةحلاص فاصوأ نيب هميسقتل يفارقلا هلاق امك ميسقتلا ىمسيو / ٦٥/

 هذه :لوقتف ،راخذالا وأ تايتقالا وأ ليكلا وأ حعطلا رلا يف ابرلا ةلع لعجت نأك :كلذ لاثم .ةحلاص

 تايتقالا اذكو .لاطبإلاب لصألا ىلإ هعوجرل لطاب الثم ٌليكلاف ،ليلعتلل ضعب نم ىلوأ اهضعب ثاصوأ

 نإ :لوقن ث .تاتقم ريغ وأ هب اناتقم موعطم لك هلومشل 6معطلا وهو ؛هنم اعورف رثكأ وه ام روهظل

 .معطلا ةفص هيف ثَدجؤ ام لك هيلع ُساقُف ربلا يف ابرلا ميرحت اهيلع ينبملا ةلعلا يه معطلا ة ةفص

 ال ام فذحو .هركذ رم امك ،ليلعتلل حلصي ام تابثإ :نيرمأ نم بكرم ربسلا نأ ملعاو
 و

 .هب ليلعتلل حلصي

 لوطلاو رَصقلاك .م اكحألا لك يف هؤاغلإ عراشلا نم ملع ب فصو فذح :قرط ثالث هلو

 ،ضعب تود ضعب يف ثذحو .امهب ليلعتلا ح حصي الو ،امهفذحو امهؤاغلإ بجيف ،ناسنإلا يف

 ِتايدلا مكح يف امهّربتعا نكل ،ةبقرلا مكح يف امهزبتعي مل غرشلاف © ةيثونألاو ةيروكذلاك

 يف ربتعم ةبسانملا ةجو نأل ؛ ؛مكحلا بسانيال فصو ثذح اذكو / ٦٦ / .ثاريملاو صاصقلاو

 .فاصوألا نم هادعام ركذ يغليو ،دحاو فصو لجأل مكحلا سئاقلا تابثإ اذكو .ربسلا قيرط

 ةلع ىنغلاك ؛ةحلصم ليصحت َنَمضت ام :وهو بسانملا ةطبنتسملا ةلعلا قرط نمو
 .رمخلا ميرحتل ةلع راكسإلاك ؛ةدسفم ءاود وأ .ةاكزلا بوجول

 وآ . حلصي ام هيلع مكحل ا بيترت نم لصحي ١ طبضنم ده اظ صو " : هنأب ي دمآلا هفرعو

. " 

 )٢(. دسمي ام ء رد

 ٢٩٨. ص ٠ لوصفلا حيقنت حرش ٠ يفارقلا :رظنا ) ( ١

 .٠٧٢ص ،٣ج ،ماكحألا لوصأ يف ماكحإلا ،يدمآلا :رظنا )٢(

٥ 

١٦ > 



 و ناركس ۔ا © 9رم
7: 

 لقعلا ليزت اهنوكل رمخلا تمرح :انلوقك ك .حلاصملا جاهنم ىلع ناك ام :هنأب لازغلا هفرعو

 .')دبزلاب فذقت اهنوكل ال فيلكتلا كالم وه يذلا

 ي

 . و .ء

 [مكحلاو ةلعلا ماسنأ

 لاك ةسناجتم سةريثك ءايشأ لمش ام سنجلاف .نيعو سنج ىلإ مكحلاو ة ةلعلا نم حاو لك مسقنيو
 نإف ،ناسنإلا زجع ةيسنجلا لاثمف .ةفلتخم هتحت دارفأ ال ،عاونألا نم 7 نيعلاو .ةسناجتم ريغ وأ

 ببسب عقاولا ةجعلاو .سوبحملاو رفاسملا ز رجعو راتخملا ريغو راتخملا لعافلا ر رجع لمشي ل سنج زجعلا

 فالتخاب عاونألا هذه يف مكحلا فلتخيو .نونجملاو يبصلا زجعو ،ةنطابلاو / ٦٧ / ةرهاظلا ىوقلا

 ةبلاطملا هنع طقسي راتخملا ريغل لعافلا وجعو ،تادابعلا رئاسو ةالصلا هنع طقسي بصلا زجعف ،زجعلا

 .رفسلا يف ةالصلا رصقب افتكالا هنع طقسي راتخملا لعافلا زجعو ءةالصلا ءادأ بوجوو لاحلا يف

 2 7 و

 .ةريثك لاحم ىف ةجو نإو حاو صو هنإف راكسإلا ةّينيعلا ةلعلا لاثمو

 عاونألا هذه نم دحاو ك نإف ،ةحابإلا وأ جرحتلا وأ بوجولا يسنجلا مكحلا لاثمو

 رجفلا يتعكرو رتولا بوجو ينيعلا مكحلا لاثمو .هيلإ فاضت امبسح عاونأ ةلمجل لماش
 زيغو يبصلا لام يف ةاكزلا بوجوو ، راصمألا ريغ يف اهراوجو مامإ ريغب ةعمجلا ةالصو

 ةيسنجلا ةلعلا ريثأت لاثمف ،رخآلا يف ةلعلاو مكحلا نم دحاو لك زتؤيو .هتحت ةارفأ ال امم كلذ

 ىلإ جاتحتام طوقس سنج يف رؤم هزجع نإف يبصلا نع ةالصلا طوقس يسنجلا مكحلا يف
 يضقت ال ٌضئاحلاف / ٦٨ / ،فيفختلا سنج يف ةقشملا سنج ريثأتكو .تادابعلا رئاس نم ةينلا
 .صاصقلا سنج يف ةيانجلا سنج ريثأتكو .اهعمجي ضيرملاو ،اهرصقي رفاسملاو ةالصلا

0 
 )١( ،ىفصتسملا ،يلازغلا :رظنا ص٣١١.

 



 . )529ر ِ نلا ةاكتت »

 ًنأل ؛نيتالصلا عمج يف جرحلا سنج زيثأت ينيعلا مكحلا يف ةيسنجلا ةلعلا ريثأت لاثمو
 .رضحلاو رفسلا ةقشم لمشي سنج جرحلا

 ©برشلا نيع ميرحت يف ركسملا نيع يثأت ينيعلا مكحلا يف ةينيعلا ةلعلا ريثأت لاثمو

 ةدرلا نيع يثأتو ةدقعلا نيع يف ةدعلا نيع يثأتو ،هيف ءطولا نيع ريثأت يف ضيحلا نيع ريثأتو

 6قحلا سنج يف ممألاو بألا ةوخأ زيثأت يسنجلا مكحلا يف ةينيعلا ةلعلا ريثأت لاثمو
 . حاكنلاو لاملا ةيالو سنج يف رغصلا نيع ديثأتو ،حاكتلا يف ةيالولا قحو ثرإلا قحك

, 
 لصن

 اةفلتخللا هتارابتعاب فصولا غاونأ]

 ليكلاب بحلا ليلعتك ،ّضراعو . بورضملا ةاكز يف ةّينمثلاك .مزال :عاونأ ةينامث فصولاو
 ةفاوطلا ىنعمب فاوطلاك ،ّيلجو .ةفزاجملاب غابي ةرات ،نزولاب عابي ةرات كحلا نإف ،ابرلا يف

 .ذرفمو .نيدقاعلا ىضرب مكحلا توبث يليلعتك .ٌيفخو .ةزهلا نم ةساجنلا طوقسل ةلع
 ابرلا يف ربلا ليلعتك ،ّبمكرمو .زبلا يف ابؤلا ميرحتل ةلع معطلاو ،رمخلا ميرحتل ةلع راكسإلاك
 .'_)«يلصو يئشوت» :ةضاحتسالا نع هلأس ةضاحتسمل ق هلوقك ،مساو .معطلاو ليكلاب

 .رجفنا قرع مد هتإف ريصحلا ىلع مدلا َرطق نإو

 ے ےےص

 اي :تلاقق َمَنَسَو ه هْئَاَع هللا 7 يبلا ىإ شيبح يب تب ةَمطاَق تءاج : :تاق ةَّشئاَع ثيدح نم يراخبلا هاور ) ( ١

 قرع كلد امإ َال» : :مّلَسَو ه و هثَاَع هنلا ىّلَص 4 هللا ُلوُسَر َلاَقَق ؟ةالصلا عداقأ رهطا ًالق ُضاحَتشأ آ ةأرما يتإ ه هللا َلوُسَر
 م م ےص

 مقر م دلا لسغ باب 'يّنَص ث م ذلا كنع يلسغاق تررَبْأ ادِإَو .ةالصلا يعدف ب كُمَضْتَح يتأ اذإف .ضيحب سِئَلَو

 ے ٥8 م ص ےصم

 )٢٢٨ (. مقر ة ةاَلَص كل لستغت ةَضاحَتشا ن 1 ىَوَر نَم باب دواد وبأ هاورو )٢٩٢(۔
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 ريغو . امات هب , ليلعتلا زوجيو ،لتاقلاو براضلاك 3 لاعفألا نم قتشم : :عاون أ ةثالث :مسالاو

 .فالخلا هيفو ،ريعبلاو سرفلاك .سنج مساو . ] ا هب ليلعتلا ز زوجي ال اذهو 6 ملعلاك .قتشم

 .هنع دابعلا نيَد ءاضق ىلع اهيبأ نع جحلا َازجإ ساق لي هنإف 5 ةّيمعثخلا ثيدحك ،ممكحو

 نم ابكرم يعرش مكح ىلع ةلع لعج ام نوكي نأ زاوج يف نويلوصألا تفلتخاو

 لك تاك ول ىتح .فاصوألا كلت عامتجا نم مكحلا توبثل ًدبال هنأ ىنعمل ةدذعتم فاصوأ

 نآ دحاو اك نإف ؤفاعرلاو ٌيذملاو 1٧٠ / طئاغلاو لوبلا عامتجاك ،هدارفناب مكحلا يف لمعي

 دمعلا لتقكو .ةراهطلا بوجول ةلع الثم اهُعومجم ناك تعمتجا نإف .مكحلاب لقتسا درفنا ول

 ةبكرم ةلع فاصوألا هذه عومجم [ًدأ] ىلإ زوهمجلا بهذف .دوقلا توبثل ةلع يناودعلا

 نوكت نأ اوبجوأ لب ،ةبكرم ةلعلا نوك عنم ىلإ ضعب بهذو .دقلا [ِتوبثلا اهعومجم

 ةبجوملا ةلعلاف ،اهل ادويق يقابلا اولعجو ،اهاوقأ فاصوألا هذه نم ةلعلا اولعجو ،ةدرفم

 .اهل ناطرش ةيناودعلاو هب دمعلاو ،لتقلا يه مهدنع دَوَقلل

 ةياعر هدنع مكحلاب ىضق عراشلا لأ وه ةلع فاصرألا عومجم نوك ىنعم نأ قيقحتلاو

 ةفص اهنوك نع الضف ،ةقيقح اهل ةفص كلذ سيلو ،ةمكحلا نم فاصوألا هيلع تلمتشا ل

 افصو ةلعلا نومك زاوج لع روهمجلا لدتساو .هيف لسلستلا ؤوجي يرابتعا وه لب ،ةدئاز
 مدلا مسا ربتعا تيح ،بكرملاب ةضاحتسملا يف للع -مالسلاو ةالصلا هيلع- يبنلا نأل ابكرم

 نم ةلع اضيأ بكرملا نوك هب تبثي ةلع دحاولا فصولا وك هب تبث ام نأبو .راجفنالا ةفصو

 .اذه راج ٧١/ / لذ َراج امكف ،ربَس وأ ةبسانم وأ رظن

 ىلإو .رمخلا 1 2 . ِ :ألا عرز نم عنملاك , < و فصو ىلإ اضرأ .. ولا ء ةنيو

 وأ اًبلط هن وك هنم صخأو امكح هنوك هسانجأ معأ مكحلاف . ةلسرم ١ ةحلصمل اك رمأل ١ لوهجم

0 
 .اباجيإو اميرحت هنوك هنم صخأو 5ارييخت



 ۔ا©اور نيتلا ةكن 2

 هَبتعم هنوك هنم صخأو 6 بسانم هنوك هنم صخأو ءافصو هنوك فصولا ل اوحأ عاو

 ةرورضلا لحم يف ةدسفملا نوك هلك كلذ نم صخأو ةدسفم وأ ةحلصم وأ هعم هنوك هنم صخأو

 رهظيو .ةطسوتملاو ةيلاعلا سانجألا رهظي قيرطلا اذهف .ةمتتلا لحم يف وأ ةجاحلا لحم يف وأ

 نم عون هنإف كسلا :كلذ لاثم . هريغ نم بسانملا نم تاصوألا ز رهظيو ،مكحلل ةلفاسلا عاونألا

 ثاريملا يف م مدقتلاو فاصوألا عاونأ نم عون :ألا اذكو ،هل سنج ةدسفملاو ،ةدسفملا عاونأ

 ةدسفملاو ،عون ركسلا نأل ؛سنج يف غون لوألاو .عون يف غون وهف ،مكحملا عاونأ نم عون
 .رخآلا ىلع امهذحأ ساقيف © ماكحال نم عون حاكنلا يف مدقتلاو سنج يف عون وهف ،هل سنج

 يف مايقلا ة ةقشمو ؤ م وصلا ةقشمو ،ةالصلا ءاضق ةقشم ىلإ ةعوبتم اهنأل اسنج ةقشملا تلعجو

 .فصولا رابتعاب عون وهو ،سنج ةقشملا ٌيلطمف ك :قاشملا عاونأ نم كلذ ريغو ،ةالصلا / / ٢

 ىلع مدقم عونلا يف عونلا ريثأتو مكحلا نم غون [ضئاحلا] نع ةالصلا طاقسإ اذكو

 ىلع مدقم ضصخألاو مكحلا صوصخو فصولا صوصخ :هيف نيصوصخلا لوصحل ؛عيمجلا
 ىنعملا اذه نمو .ثاريملا يف ةمومعلا ىلع هرخألاو ءةوخألا ىلع ٌةونبلا تمدق كلذكو .معالا

 .م رخملاب صوصخم هئيرحت نأل ؛ديصلا نود ةتيملا لكأ ؛اديصو ةتيم الإ ُمرخُملا دجي مل اذإ

 .اهب صوصخم ديدحلا يرحت نأل ؛')ديدحلا تود ةالصلا يف سجنلا سبل مدقي اذكو

 دق ةحلصملا قلطم نأل ؛ةحلصلملا يتلطم نمو ةبسانملا لطم نم صخ أ ةلسرملا ةحلصملا اذكو

 هعرز عْنَم يأ ،بسانم وهو ، عرشلا هاغلأ فصولا اذه نإف ،رمخلا ةيشخ بنعلا عرز يف امك ىغلي

 عنم ءاغلإ ىلع اوعمجأ امك ‘فصولا اذه ءاغلإ ىلع نوملسلملا عمجأ نكل رمخلا ةعيرذل ادس وكي

 . هوبتعي ملو هوَعلأ مهنكل ءانزلا ةعيرذل ادس نوكي هنأل بسانم وهو ،انلا ةيشخ تويبلا يف رواجتلا

 سايقلا / ٧٣ / نكم هجو ىلع مكحلا طبتري ام وهو مثعأ :ناينعم هلو ةبشلا اهقرط نمو
 ) 'هضيقنب هقيلعت نم ىلوأ هب مكحل ١ قيلعت ن اك ام وهو . صخأو .هيلع

 بسحن ةالصلاب ةصوصخم ريرحلا ةمرح تسيل ذإ خسانلا نم فيحصت هلعلو «ريرحلاه تبتك ةطوطخملا ةخسنلا يف )١(
 ٠ ج٢ ٠ ص٢ ٢١. سمشل ا ةعلط ىماسلا :رظنا ) )٢

 ٩٢
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 .'")"هتاذل بسانملا مزلتسي هنكل .هتاذل بساني ال يذلا فصولا هنأ" :"هركب وبأ هفرعو

 الف اهسنج ىلع ةرطنقلا ىنبت ال ئام ٌلخلاك هبشلا َلاثم نأ ينالقابلا نع ارقا لقنو
 " رهدلاك ةساجنلا هب لازت

 ؛بسانملل ممزلتسم نكل ،هتاذ يف ابسانم سيل "هسنج ىلع ةرطنقلا ىنبت :ث ال" :‘)انلوقف

 ةيعورشم م دعل ةبسانم ةلعلاو راهنألاك ،ريثكلا ىلع لب ،ليلقلا ىلع ةرطنقلا ىنبت ال ةداعلا نأل

 امأ .ةماع ماعلا بابسأ نوكت نأ يضتقي غرشلاف ،ةماعلا ةراهطلل تاعئاملا نم اهب فصلل

 الإ ةرطنقلا ىنبت ; ال" انلوق راصف ،دعاوقلا نع .: لكلا فيلكت

 ءاكولمم هنوك هيف لوقملا دبعلا :كلذ لاثم .بسانملل م زلتسم هنكل ،ابسانم سيل ' 'هسنج ىلع

 .ناهبشلا هيف لصحتو يعرش مكح ال يقيقح صو وه ايمدآ هنوكو . .يعرش ه مكح هيف كل
 بلغ نممو .تغلب ام اَعلاب ةميقلا هيف بجوأ ؛اگولمم هنوك وهو ب يعرشلا هبشلا بلغ نمف

 .رحلا ةيد ىلع ةدايزلا هيف بجوي / ٧٤ / مل ؛ايمدآ هنوك وهو 6 يقيقحلا هبشلا

 ارومأم ةيعرشلا رماوألاب افلكم هنوك ثح > نم ةلا هبشي دبعلا ن ر :نييلوصألا ضعب لاقو

 غابي .هيف افرصتم . لاملاك اكولمم هنوك ف ثيح نم تاميقلا ةبشأو رحلاك ةنامألل الماح اًهنم

 َلؤأل ١ هبشل ١ لغ نمف 6كهب ىصويو رجؤيو فقويو . نمضيو عدويو 6 نهرُيو ٌبهويو ئ 7

 .تغلب ام اغلاب هتميق هيف تبجوأ يناثلا هبشلا تاغ نمو . .تغلب ام اغلاب دحلا ة هيد واجي مل :لاق

 . لوألا هبشلا نيفلاخم ار روهمجو مهضعب راتخاو ث ىناثلا ةشل ا انباحص ] ضعبو يعفاشلا جرف

 هيلا تهتنا .مالكلا ءاملع رابك نم ،ضاق :(ه٣٠٤ت) ركب وبأ ينالقابلا رفعج نب دمحم نب بيطلا نب دمحم )١(

 .باوجلا عيرس طابنتسالا ديج ناك .اهيف يفوتف دادغب نكسو ةرصبلا يف دلو .ةرعاشألا بهذم يف ةسائرلا

 يدي نيب ةينازصنلا ءاملع عم تارظانم ةينيطنطسقلا يف هل ترجف ،مورلا كلم ىلإ هنع اريفس ةلودلا دضع ههجو

 .(٦٧١ص ،٦ج ،مالعألا ،يلكرزلا :رظنا) .اهريغو ،فاصنإلاو ،نآرقلا زاجعإ :هبتك نم .اهكلم

 )٢( لوصفلا حيقنت حرش ث يفارقلا :رظنا ، ص٣٩٤.

 )٢( ،لوصفلا حيقنت حرش ، يفارقلا :رظنا ص٢٠٥.

 .هلوقف» ظفلب يفارقلا مالك ىلإ ريمضلا در باوصلا لعلو ،(1) ةخسنلا يف ةظفللا تبتك اذكه )٤(
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 2 حگكک ؛ّ`

 اروظحم هنوك لاح ىتلا هبشي دسافلا ححاكتلا اذكو :-هللا همحر- يملاسلا انخيش لاق

 تحت نوكت ةقتعملا اذكو .بسنلاو رهملا توبث يف حيحصلا حاكنلا هبشيو ،هيلع مادقإلا نم

 اذكو . اهأفُك تمرك نمم ىلع اسايق ريخت ال ليقو . دبعلا تحت يتلا ةقتعملا ىلع اسايق .ريخم رح

 "سجنلا ةراهط ىلع اسايق بحت ال :ليقو .مميتلا يف اهبوجو ىلع اسايق ءوضولل ةلا بيت -

 ةاكزلا بوجو مدع يف لاغبلاو ريمحلا ىلع ليخلا سايقك ةروصلا يف هبشلا نوكيو

 عماجلاو .هيلإ رظنلا زاوج يف لجرلا سأر رعش ىلع ٧٥/ / هعطق دعب ةأرملا رعش سايقكو

 َِم َلَنَق ام لتم ثآَرَجَف ز :ىلاعت هلوق رهاظل ؛ديصلا ءازجإ اذكو .ةروصلا يف هبشلا وه امهتي

 .")ةقلخلا وأ ةميقلا ىف لغملا لامتحال ؛[٩ه :ةدئاملا ه كنت ل لدع اوذ 7

 نع ةرابع وه :ليقو . مكحلا 7 ثيح فصول ا دوجو نع ةرابع وهو { درطلا اهقرط نمو

 . بسانملل اًمزتلسم الو ابسانم وه سيلف ؤفصولا روص رئاسب مكحلا نارتقا

 توبث عم مكحلا توبث نارتقا نع ةرابع وهو .ةلعلا يقرط نم وهو ،نارودلا اذكو

 َترتقا دقف 7 ارح الو ركسمي سيل اًريصع هنوك نيح بنعلاك ،همدع عم همدعو ©فصولا

 مل الخ راص اذإو .توبثلاب توبثلا نرتقا دقف ،اًمارح راص اركسم َراص اذإو . مدعلاب م دعلا

 .نارودلا وه اذهف ،مدعلاب مئدعلا نرتقا دقف ،اًمارح الو اركسم نكي

 همدعو ح مكح دوجو عم فصو دوجو نع ةرابع :هأب -هللا همحر- يملاسل ١ انخيش هقمعو

 ،همدع دنع مودعمو ،غولبلا عم وج وم وهف جيوزتلا ة ةحص يف ةأرملا ىضرك ،همدع عم

 لعج ثيح ْ يعفاشلل اًقالحخ / ٧٦ / چاييث ثَراك نإو جيوزتلا يف اهاضر م مدع م قي ال ٤ صلاف

 .ملعأ ةلاو . ىضرلل ةلع ةبويثلا

 .٤١٢ص .٢ج سمشلا ةعلط ،يملاسلا :رظنا )١(

 )٢( ©قباسلا عجرملا :رظنا ج٦. ص٢١٤.

 (٣) ©قباسلا عجرملا :رظنا ج٦. ص١٥!٢-٢١٦.
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 [لصألا يف دوجوم ريغ فصوب ليلعتلا

 نأك .مكحلا لحمب هنع بعملا وهو ؛لصال يف دوجوم ريغ فصوب ليلعتلا غصي الو

 خيطبلا سايقكو .اهيف دوجوم يغ فصو دومجلاف ،ةدماج اهنوكل رمخلا تمرح :سئاقلا لوقي

 نالف اذكو . خيطبلا يف نيفصولا دوجو م دعل لطاب سسايقلاف راخذالا وأ ليكلا ة ةلعل ل ربلا ىلع

 قحتسملا ةلاهجل بتاكملاب حلا لتقيي مل امتأل '_[لطاب] ُسايقلاف ،بتاكملاك حلا هب لتقي الف بع

 .دبعلا ةلأسم فالخب ،ةثرولا مأ هب ىلوأ ديسلا له ؛صاصقلل

 ال تلعم قالطلا نإف ،ثلخدف ى قلاط تنأف رادلا تلخد نإ :ة ةيبنجأ ةأرمال َلاق نم اذكو

 حصي ال قلعم قالطلا نإف ،قلاط اهُجوزتأ يتلا دنه :لاق نمم ىلع اسايق ،جيوزنتلا َلبق حصي

 مدعل © قلعم قالطب سيل ؛قلاط اهجوزتأ يتلا دنه :هلوق نأل ؛لطاب ُسايقلاف .جيوزتلا لبق

 .امهنيب عماج الف لصألا يف وقفم وهف ،هدوجو

 .هتلع الو لصألا مكح ؤرقي مل شسئاقلا نأل ؛لطاب انه سايقلا :جاهنملا بحاص لاق

 بكرم يناثلا هفرط رابتعابو لصألا تمكرم ٧٧/ / لوألا هفرط رابتعاب سايقلا اذه ىمسيو

 7 ملعأ هلل او . '"»نورخآ هاقنو ضعب هَبثأ ،&ففص رولا

 عضاوم دجت اذلو ،صنلا اهيلع نراقن نأ نكمي ةيناث ةخسن دوجو مدعل ارظن باتكلا يرتعي اصقن نأ ظحلت كلعل )١(
 .ةاكشملل الصأ دعت يتلا سمشلا ةعلط ىلإ عوجرلا دنع اذكو هددحي ام وه قايسلاو ،نيفوكعم نيب ةلمكم صقنلا

 ٧١٣. ص ،لوصولا جاهنم ،ىضترملا ىيحي نب دمحأ :رظنا )٢(

 .٠٧١ص ،٢ج ،ةعلطلا يملاسلا :رظنا )٢(

 ٥
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 لللطتسللال با

 الو اصن سيل اب صاخ وهو ،هيف رظنلا وأ ليلدلا ةماقإ :افرعو .ليلدلا بلط :ةغل وهو
 . نورخآ هافنو ©كضعب هبأ . اسايق الو امعامجإ

 لالدتسالا يفو لاحلا باحصتسا يف : :ناعم ةئالث يف يرجي وهو" :بجاحلا نبا لاق

 . انلبق نم عرشب ب لالدتسالا يفو ةلالدلا سايق وهو ؤ ةلعلا نييعت ريغ نم نيمكحلا نب مزالتلاب

 . ١) "ةلسرملا حلاصملاو ء ارقتسالاو ناسحتسالا لمشيو

 ناعون امهو ،يئانثتسالاو ينارتقالا سايقلا لمشيو : :-هللا همحر- يملاسلا خيشلا لاق

 وأ مزاللا تاك نإف رخآ لوق اهنم مزل ّتَمْلُس ىتم اياضق نم تلؤم لوق وهو © يقطنملا يسايقلل
 ذيبنلا ناك ن إ يئانثتسالا لاثم . ينارتقالا و رهف الإو .يئانثتسالا سايقلا وهف لعفلاب اروكذم هضيقن

 ركسم هنكل .ركسم سيل وهف احابم ذيبنلا لاك نإ وأ . مارح هلأ جتنيزكسم هنكل مارح وهف اركسم

 ذيبن لك أ جننيو ،مارح ركسم لكو ركسم ذيبن لك نارتقالا لاثمو .حابمم سيل ٧٨/ / هنأ جتني

 تفرح ةبشي فرح ىلع هلامتشال اًئانثتسا لوألا َىم يمسو . .لعفلاب ال ةوقلاب هيف زوكذم وهو ،مارح

 "»قباسلا مالكلا نم لوتي ممقوت عفرل عوضوم "لإ"و ".ىز" نم اك نأل ؛ءانثتسالا

 لصألا باحصتسا توبث ; ىلع انثجحو .لصألا باحصتساب لالدتسالا نع ضعب ربعو

 عمسي ىتح َنفرصني الف ©١|"تب ثدحأ ت تب ُدحأ . :لوقيف مكدحأ يتأيل ناطيشلا نإ 7 ( :تنك ة هلوق

 .""«احير دجي وأ اتوص

 )١( ‘بجاحلا نب رصتخم حرش رصتخملا نايب يناهفصألا :رظنا ج٣، ص٢٥٠.

 )٢( ‘سمشلا ةعلط ،يملاسلا :رظنا ج٢، ص٢٥٨.

 قيرط نم هفنصم يف قازرلادبع هاورو )١٠٦(، مقر سابع نبا قيرط نم ءوضولا هنم بجي ام باب يف عيبرلا هاور )٣(
 .امهريغو )٥٣٥(} مقر ثدحي مل وأ ثدحأ ةالصلا يف هيلع هبتشي لجرلا باب رخآ ظفلب ملسأ ىلوم دمحم نب هللادبع

(٠ 

 ا
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 الف هتيلإ يف َعفنيف مكدحأ يتأيل ةاطيشلا ًلإ»" :لي هنع" :")رفعج نبا عماج يفو

 لإ ال :لاق نَم نأ مهغامجإ اذكو ." "!احير مشي وأ اتوص عمسي ىتح هتالص ني فرصني

 حصي ىتح رخآ دهشت هنم عمسي ي مل ولو ؛هتايح ةذم هلامو همد مرح هللا لوسر دمحم هللا آلإ

 ؛ةسجنلا ءايشألا مكحو ةرهاطلا ءايشألا كح اذكو .هيلع تاك يذلا لصألل اباحصتسا هزفك

 1٧٩ / .'" رخآ لصأ اهلقني ىتح هيلع ناك ام ىلع امهنم لك ءاقبإ

 َعصي ىتح امهتايح لصألا نأل ؛لصألا باحصتسا بئاغلاو دوقفملا ةلأسم تّفلاخو

 امهتايحب َنظلا َنأ ىلع ينبم كلذ نأب :كلذ نع -هللا همحر- يملاسلا انخيش تتاجأو . امهتوم

 يضم دعب امهانلمحف .كالهلا امهلاوحأ لاثمأ نم بلاغلا نأل ؛فيعض لجألا َيضُم ًدعب

 .'ثامهتوم حصي ىتح امهتومب مكحلا مدع يضتقي سايقلا ناكو لاوحألا بلغأ ىلع لجألا

 .هالص لطبت الو ،اهتتُلف هتالص لاح يف ءاملا ىأر اذإ ميتملا نأ انموق ضعب لدتساو
 ءاقبلا لصألاو .رهاط ءاملا ةيؤر َلبق هنأ اجتحم ،ءاملا هتيؤر َلبق يذلا لألا هلاحل اباحصتسا

 اهئالطبو ،اهب عوطقم مميتلا ةحص نإ !اضيأو . همدع لصألاو ،©ضراعملا ح 7 ح هتراهط ىلع

 ؛قالطلا َقَرَع كش اهيف حدقي ال حاكنلا ةحصك شلاب نيقيلا لطبي الف كوكشم ءاملا ةيؤرب

 .هيف كوكشم قالطلا قرطو ،ةنقيتم ةحصلا نأل

 ٌلطبم ةالصلا يف هلوخد لبق ءاملا هتيؤر َنأل ؛هَتالص لطبأ وه يذلا سايقلا نا نأ َبيجأو

 :ءاملا مدعمل / ٨٠ / ل هلوقلو هتراهط مدعل ؛ةالصلا لاح ىف ءاملا 77 كلذكف ،همميتل

 ،هرصع يف نامع ءاهقف رهشأ نم ،يكزإ ةيالو نم نميلا ةلحم نم (ه٣ق) يوكزاألا رفعج نب دمحم رباج وبأ )١(

 بسنت ةريس © عماجلا باتك :اهنم ،ةديدع تافلؤم هل ،هيلع ةلاع هريغو ،ءاملعلاو ءاهقفلا عجرم عماجلا هباتك دعي

 .(٣٥ص ،٢ج ، نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ،يدعسلا :رظنا) .اهريغو ،ةفلتخم ةيرعش دئاصق هيلإ

 )٢( عماجلا رفعج نبا :رظنا & ج١©، ص٣٩٨.

 )٣( سمشلا ةعلط ،يملاسلا :رظنا ج٢، ص٢٥٩.

 .قباسلا عجرملا )٤(

0 
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 " ا اومسق امأ اوت َمَلَق ج :ىلاعت هلوقلو . ) '؛كّترشب ١ هشسسمانف ءاملا تيأر اذإو ] ْمميت»

 . ")ملعأ ىلاعت ُ هلل او .ءاملل دجاو هتالص لاح يف ءاملل يئارلاو ٦[. :ةدئاملا]

 لصف
 7 ارقتس الا مكح ف

 دارفأ حبتتي نأك :كلذ لاثم .مكحلا عيمج يف يسنجلا دارفأ لدتسملا عتتت نع ةرابع وهو

 دامجلا دارفأ ىري نأكو .كرحتم ةم ناويحلا نأ مكحيف ءاكًرحتم اهنم درف لك ىريف ،ناويحلا

 .نكاس دامجلا ل ا :لوقيف ،درفلا كلذ مكحب عيمجلا ىلع مكحيف ۔انكاس اهنم درف لك دجيف

 ال ىتح سنجلا دارفأ عيمج ُلدتسملا ر عبتتي نأك :لماكلا لاثم .صقانو لماك :ناعون وهو

 لاثم .سنجلا دارفأ رئ :اس مكحب اهيلع مكحيف ءاهمكح ةفرعم َبلط يتلا ةروصلا الإ اهنم ىقبي

 هسنج دارفأ ٌمْبتتيف ؤال مأ كرحتم ناويحلا اذه :لوقيف ،ناويحلا دارفأ نم ه ادرف حْبتتي نأ :كلذ

 .لماكلا وه اذهو .اهعيمج مكحب اهنم درفلا كلذ ىلع مكحيف .ةكرحتم اهعيمج ىري ىتح
 ٨١/ / ىرجأ ؛مكح يف ةقفتم اهتجو اذإف ءيشلا دارفأ بلاغ ىري نأك :صقانلا لاثمو

 ۔اًرشع اهرثكأ دجيف ،مدلا ةذم ىصقأ يف ضيحلا دارفأ ىري نأك ،دارفألا كلت يف مكحلا كلذ

 درفلا قاحلإ انهقف احالطصا عونلا اذه ىمتسيو .مايأ ةرشع ضيحلا ةذم رثكأ نأ مكحيف

 .ملعأ هللاو . بلغألاب

 مميتلا ضرف باب «ًكَدْنج هب ُسَسُماق َءامفا َتدَجَو اذ .نينس ىلإ ولو يفكت بتعلا ديعصلا" ظفلب لب عيبرلا هاور )١(
 ُِ ز

 مميتلا زاوج يف باب رذ يبأ قيرط نم ينطقرادلا هاورو )١٦٤(، مقر سابع نبا قيرط نم هبجوي يذلا رذعلاو

 .هريغو قازرلادبع هاورو )٧٢٣(6 مقر ءاملا دجي مل نمل
 .طوطخملا يف أطخ ةيآلا تبتك )٢(

 )٣( ‘سمشلا ةعلط ، يملاسلا :رظنا ج٢، ص٢٥٩.

( 
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 رد وأ ةحلصم بلج هيلع بترتت بسانم فصو نع ةرابع يهف ةلسرملا حلاصملا انأ

 ؛السرم يمس اذلو . هاغلأ الو ،ماكحألا نم مكح يف فصولا اذه ربتعي مل عراشلاو ،ةدسفم

 . رادهالاو رابتعالا نع هقالطال

 .ىوقأ سايق ىلإ ىحوأ سايق نع لودع وهف ناسحتسالا انأو

 ،مكحلا يف ف ءاوس امهف ؛ةقدص هلام م عيمجو ةقدص هكلم م عيمج تفلخ نَم نأ :كلذ لاثم

 :ىلاعت هلوقل ؛ةاكزلا لام ىلع لمحي نأ لاملا يف ةسحتسا نكل ،هلامو هكلم يف ةقدصلا -

 يف اًيسان لكأ نمم اذكو .هلام نم رشعلا ىلع مكحلا يرجيف [٣٠٠١:ةبوتلا] ه ةقدص دص يلمأ نمح ل

 .كلذ يف يورملا ربخلل امي ال :ليقو .رطفي ال نأ َنسحتسا نكل حضئاحلاك رطفي نأ هلف ؛ناضمر

 ٨٢/ / َنسحتسا نكل لقعلا لئاز ىلع اسايق سةراهطلا ضقنت م وتلا عاونأ عيمج اذكو

 غاضرتسالا اذكو .كلذ يف يورملا ربخلل ضقني ال اهضعب ٍ إ :ليقو .رخآ تود ضعب ضقن

 نكل ،ررغ عون هنأل ؛كلذ م عنمي سايقلاف ،اهنع توكسم وأ ةلوهجم ةرجأب مامحلا لوخدو

 .ملعأ ىلاعت ةللاو .هزاوج ىلع عامجإلل ؛هزاوج َنسحَتسا

(.( 

  

  

 



 » م.اقكێفقم نتلاذكنن

 "ةيهاسلا صم يفواب

 توذخأي -مهيلع هللا ناوضر- ةباحصلا ناكو .اّضراعت اذإ نيليلدلا ىوقأب لمعلا بجيو

 دهتجملا راتخي :ليقو .اطقاست حجرملا دغ نإف .مهدعب نم نوعباتلا اذكو ءاًّضراعت اذإامهاوقأب

 ديعس نب دمح ىلإ لوقلا اذه -هللا همحر- ملاسلا انخيش ازعو .هب لمعي ادحاو امهنم

 لمعلا نع فقولاب َليقو .-امهنع هلا يضر- يولهبلا دمحم نب هللا دبعو 'يمدكلا

 ‘}حيحصلا وه امهطقاست نكل ،ةمالسلل برقأ وهو :يملاسلا انخيش لاقو . نيضراعتم دحأب

 .ات راعت اذإ نيتداهشلا ىلع اسايق هزيغ هَحجرو

 .امهدحأ نالطب ن نم دبال هنألو ى هؤافتناو مأ توبث ليحتسي هنأل ؛نييعطقلا ض زاعت حصي الو

 وهو &هنع ىهنملاو هب / ٣ / رومأملا داحتا عم يهنلاو رمألا عامتجا وهو ،رخآ زوذحم هيفو
 رومأملاو ©يهانلاو رمآلا داحتا 7 ،هكرت بلطو يلعفلا بلط عامتجا هيفو .قاطي ال امب فيلكتلا

 راجو .هانق امك لطاب وهو & ىلحم او يرعشألا هزاجأو .لاحم وهو .ةدحاو ةلاح يف يهنملاو

 امأ . عراشلا ىلع لاحم وهو ،بذكلا همازلتسال ؛رمألا سفن يف ال دهتجملا نهذ يف امهضراعت
 7 خوسنملاو خسانلاب ملع م دعل .خسنلا لهج لامتحال ؛نكمم وهف دهتجملا نهذ يف

 فلؤملا نأ رهاظلاو © يملاسلا رونلل سمشلا ةعلط نم بابلا اذه ليصافت يف تاعيرفتلا نم ديزم ىلع عالطالا نكمي )١(
 ،يملاسلا :رظنا) . باتكلا تامدقم يف كلذ تدكأ امك باتكلا باوبأ نم هريغ نأش هنأش ةعلطلا نم بابلا اذه رصتخا
 ١٩٣-١٩٦١(. ص ،٢٦ج سمشلا ةعلط

 ىتح هناوأ عجرمو هنامز بطق ناك نيدتهملا مالعأو نيدلا ةمئأ نم مامإ (ھ٤ق) ديعس وبأ يمدكلا دمحم نب ديعس نب دمحم )٢(

 .(٩٩ص ،٢ج ثءاهقفلا مجعم ،يدعسلا :رظنا) .اهريغو ةماقتسالاو ،ربتعملا :اهنم ةريثك تافنصم هل بهذملا مامإب بقل

 .هتمجرت تمدقت )٣(

 )٤( سمشلا ةعلط ،يملاسلا :رظنا ج٢، ص٢٨١-؟٢٨٢.
 كلذب لوقلا ةبسن امأ ،يلحملا نع عماوجلا عمج يشحمو حارش ضعب هلقن دقو ،يلحملا نع لوقلا اذه ةعلطلا يف يملاسلا مامإلا لقن )٥(

 .(٥١٦ص ،٣ج ث عماوجلا عمج كلس يف ةموظنملا رردلا حاضيإل عماجلا لصالا ،يكلاملا نسح :رظني) .هيلع فقأ ملف يرعشألا ىلإ
 )٦( ص ٢،5ج سمشلا ةعلط يملاسلا :رظنا ٢٨٣.

 ).ا
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 حيحصلاو . يعطقلا م دقي نكل ذ حصي :ليقو . يعطقو ىنظ نب ضراعتلا حصي ال اذكو

 عطقلاو ٌنظلاف اضيأو .نيقيلا ةرمث عطقلا نألو ، عطقلا دوجو عم نظلا دوجو مدعل ؛لألا

 . دحاو لحم ىلع ن ادراوتي ال ناضيقن

 خوسنملا وهف اًخيرأت لوألا ملعو ،ةّئسلا نم وأ باتكلا نم ناليلد ضراعت اذإ هنأ ملعاو
 7 . . 7 ِ ء َ و

 .هب لمعو رخآلا ىلع امهدحأ حجر الإو © عمج امهتيب عمجلا نكمأو ،ملعُي مل نإف .هخسان يناثلاو

 هلوق َكلذ لاثم .هل ايبت اهنأل ؛هيلع ةمدقم يه :ليقو .هتضراع اذإ ةنسلا ىلع باتكلا م ذقيو

 آ احومسم ٨٤/ / امدا ةَتيَم توكت نآ زر هممَعظَي معاط لع مرح ا !جوأ ط ىدجأ 1 لق ٧ :ىلاعت

 نيح لل هلوقب تّضروع ن رحبلا َر َريزنخو ربلا َر ريزنخ ةيآلا تلوانت دقف .[٤٠ه:مسال] ه( محل

 .هديصو رحبلا ريزنخ ثيدحلا لمش دقف .«هتتيم لحلاو هؤام روهطلا وه» :لاقف رحبلا ءام نع لئس
 هلوقل ؛ةيآلا ىلع 7 رهو .هل ثيدحلا لوانتل رحبلا ريزنخ لحأ ضعبف ،فالخلا أشن انه نمو

 مكا اَمَو هوذح لولا مكنتاء ر :ىلاعت هلوقلو ٤٤[، :لحنا ميل لزن ام سال ََبْل نيل :ىلاعت
 لصالا اهنأل ؛ثيدحلا ىلع هدنع ةمدقم يهو ،هل ةيآلا لوانتل هَمَرح ضعبو . [٧:رشحلا] 4 أوهتنات نع

 نإف :لاق .هلل باتك يف امب :لاق !يضقت ميا ل هللا لوسر هل َلاق نيح لبج نب ذ ذاعم ثيدحلو هل

 ةالصلا هيلع- 7 هرقأف .''؛ييأرب هيف ذهتجا :لاق ؟ذبت مل نإف :لاق .هللا لوسر ة ةنس ين امب :لاق ؟دجت

 .نهذلا يف دابتملا هنأل ؛رلا ريزنخ ىلع ةيآلا لمحف ‘ثيدحلاو ةيآلا نيب عمج ضعبو .-مالسلاو

 "ءىشب ة ةتيملا نم اوعمس اوُعفتنت تالر : : ق هلوقب ضراعم" '؛رهط قف غبد پ د باهإ امي لع هل وق اذكو

 اوعفتنت ال» : :هلوق م ومع اولمحو . .غب ىتم ةتيملا باهإل خم /ا ٨٥/ / / وأل ثيدحلاف

 )١( هجيرخت مدقت .

 .رهاظ فيحصت وهو «هتفأف» (]) ةطوطخملا ةخسنلا يف تبتك )٢(

 سابع نبا قيرط نم هجام نبا هاورو )٣٨٩(0 مقر بارشلاو ماعطلا بدأ باب سابع نبا قيرط نم عيبرلا هاود )٢(

 .امهريغ هاورو )٣٦٠٩(، مقر تغبد اذإ ةتيملا دولج سبل باب يف اضيأ

 هللادبع قيرط نم ةتيملا باهإب عفتني ال نأ ىور نم باب ؛بَصَع الو باهإب ةتيملا نم اوعتمتست ال نأ» ظفلب دواد وبأ هاور )٤(

 .امهريغو دمحأو هجام نبا هاورو )٤٢٤٩(، مقر ةتيملا دولج هب غبدي ام باب يئاسنلا هاورو )٤١٦٣٧(، مقر ميكع نب
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 م ومع صصح لوألا ثيدحلا ص وصخف . باهإلا ادع ام اهئازجأ رئاس يف «عيشب ةتيملا نم

 .امهنيب عمجلا وه اذهو .ىناثلا ثيدحلا

 وأ ،امهصوصخ يف نييواستم نيصاخ وأ ،امهمومع يف نيبواستم نيماع اناك نم ةدعاق اذكو

 خآلا وكي وأ 6 طقف ؤخآلا هيلع قدصي ام ضعب ىلع قدصي نأك ،رخآلل اصاخ امهدحأ وكي
 ك نوكي وأ ،هيلع ةدايز ىلعو لوألا هيلع قدصي ام عيمج ىلع قدصي نأك لزألا رابتعاب اناع

 رابتعاب رخآلا هيلع قدصي ام ريغ ةهج رابتعاب قدصي نأك كهجو نم اماع رخآل رظنلاب امهنم دحاو

 ام ضعب ىلع ةهجلا كلت رابتعاب قدصي نأك ىرخأ ة ةهج رابتعا يأ كهجو نم اصاخو ،ىرخأ ة ةهج

 هيلع لمح امل فلاخم لاح ىلع امهنم لك لمحي يأ ،ابوجو م عمج عمجلا َنكمأ نإف ،رخآلا هيلع قدصي

 هلوق :كلذ لاثم . !حجرت ىلإ ريص] يجرتلا َنكمأو نكي . نإو .هيلع لمحلا نم عنام الب .رخالا

 دوهشلا زبخ» ٨٦/ / :ي هلوقب ضراعم وهف ."دهشتسي نأ لبق دهشي يذلا دوهشلا ز رش» :ت
 الأ » :امهريغ ةياور يفو .ظنللا اذهب ناخيشلا امهاور ناثيدحلاو .'""؛دهشتسي ي نأ لبق دهشي يذلا

 .ينرق ة نورقلا ر ربخ» :يناثلا امأو ." «اهلاسُي نأ لبق هتداهشب يناي يذلا وه ؛دوهشلا ريخب مكربخأ

 ؛ « دهشتسي نأ َلَبق نودهشي موق مهدعب نم نوكي مم .مهنولي نيذلا مث مهتولي نيذلا مث
 هل نُم أ ىلع لوألا لمحيف ،نايفانتم ناض امهو ريخلاب رخآلا يفو ،ًَرشلاب امهدحأ يف مكح دقف

 :دهاشلا هل لوقيف ،اهب املاع نكي مل ةداهشلا هل نم نأ ىلع يناثلا لمحيو . هتداهشب املاع نوكي ةداهشلا

 .اهّمذو اهحرط يضتقي هرابخإ ًنأل ؛يضاقلا رابخإ ىلع كلذ لمحي الو .ةداهش يدنع كل نإ

 .اعبت فلؤملا اهركذ ىرخأ ظافلأب ثيدحلا درو دقو ظفللا اذهب هيلع فقأ مل )١(

 هجام نا ىور دقو شهعضوم يف هتنيب امك ةيلاتلا يه ملسم ةياور لب ،نيخيشلا دنع ظفللا اذهب هيلع فقأ مل )٢(

 .مهتو َنيذَلا م مث مهون َنيذَلا مث : .يباحص يف ينوظَقحا ظفلب .دهشتسي مل نمل ةداهشلا ةيهارك باب ثيدحلا

 )٢٣٦٣(. مقر » فلخت شت مر فلَيَو ْ دهشتسي اَمَو لجَولا َدَهشَت ىتح بذكلا وشت ةي مث

 راثآلاو ننسلا يف يقهيبلا هاورو )١٧١٩(\ مقر ينهجلا دلاخ نب ديز قيرط نم دوهشلا ريخ باب هظفلب ملسم هاور )٣(

 هاورو )١٩٩٠٤(، مقر دهش اذإ هتداهشب مايقلا نم ءرملا ىلع بجي ام باب بيرق ظفلب دلاخ نب ديز قيرط نم

 )٣٢٣٠٣(. مقر ملعلا هوجو نايبو ةداهشلاب ملعلا باب ىرغصلا ننسلا يف كلذك
 .نورخآ هاورو )١٧٧(، مقر ةرمس نب رباج قيرط نم دمحأ هاورو )٢٣٠٢( مقر نيصح نب نارمع قيرط نم يذمرتلا هاور )٤(
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 ثيدح يف ءاجو . ملسمو يراخبلا هاور . ١) "هيلجر لسغو ب أضوت هنأ » ثيدح اذكو
 ك ِ  ح 7 1

 ديدجت لاح يف شرلا تيدح اولمحف .يئاسنلاو يقهيبلا ه اور .'"«هيمدق شرو أضوت هنأ»

 لمحُي نأ نكميو .ثدحي مل ْنَم ءوضو َوضولا اذه نأ زعل ضعب يف ءاج هنآل ؛ ؛ءوضولا
 .شرلا ةبش د ىذلا فيفخلا لسغلا ىلع شرلا

 هتأرما نم لجرلل لحي امع/٧٨/ َلئس» نيح ي هلوق امهنيب عمجلا نكي مل ام لاثمو

 اوُعنصا» :لاق هنأ ثيدح يف ءاجو .دواد وبأ هاور ."رازإلا قوف ام :لاقف .ضئاح يهو

 قوف اميف ءطولا دارفأ ةلمج نمو .ملسم هاور . حاكنلا الإ يش رك ضئاحلا ةأرملاب

 امهيف خيرأتلاو امهنم سانلاو ءاًضراعتف رظحي يناثلاو هخيبي لوألا ثيدحلاف ؛رازإلا

 .ةحوكنملا يف لصألا هّنأل ؛حاكتلا راجأ ضعبو ءاطايتحا حاكنلا ةمرح حجر ضعبف ،نالوهجم

 امسلا تقس اميف» :-مالسلاو ةالصلا هيلع- هلوق رخآلاب نيثيدحلا لحأ صيصخت لاثمو

 رمثلا نم لصحي ام رشع جارخإ بجي :يأ .امهتود امو قسوألا ةسمخل لماش وهف ."هرشلا
 نود اميف سيل» :-مالسلاو ةالصلا هيلع- هنع ثيدح يف ءاجو .رطملا امهاقس نيذللا عرزلاو

 نكمم هصيصخت نأل ؛ ؛قسوألا ةسمخلاب صصخم لوألا ثيدحلاف .‘؛ةقدص قتسوأ ة ةسمخ

 .رخآلا نع امهدحأ رخأت وأ ،دورولا يف انراقت ءاوس ، نيثيدحلا ضراعت لوزي تيحب

 ءوض ولا ةفص باب يف كلذك ملسم هاورو ۔(٩٥١) مقر اثالث اثالث ءوض ولا باب نامثع ثيدح يف يراخبلا هاور )١(

 .امهريغو )`٢٢٦(. مقر هلامكو

 روُهظ ىّلَع َحَسَم 7 هيََع هللا ىل ىلص ينلا أ يور ذَق :لاق يعفاشلا نع ىربكلا نتسلا يف يقهيبلا هجرخأ )٢(

 . يئاسنلا دنع هيلع فقأ ملو ۔(٩٤٣) مقر ابصن مكلجرأ أرق نم باب «امُمَروُهظ فَر د هإ» َيوُرَو هيَمْذَق

 )٣( مقر لبج نب ذاعم قيرط نم يذملا يف باب دواد وبأ هاور )٢١٣(، مقر ةشئاع قيرط نم دمحأ هاورو )٢٤٤٣٦(.

 )٤) مقر حاكنلا الإ ءيش لك اوعنصا باب تباث قيرط نم ملسم هاور )٣٠٢(، مقر كلام نب سنأ دنسم يف دمحأ هاورو )١٢٣٥٤(.

 هيبأ نع هللادبع نب ملاس قيرط نم يراخبلا هاورو )٢٣١(، مقر باصنلا يف باب سابع نبا قيرط نم عيبرلا هاور )٥(
 )١٤٨٣(. مقر ءامسلا ءام نم ىقسي اميف رشعلا باب

 باب يردخلا ديعس يبأ قيرط نم يراخبلا هاورو )٢٣٢( مقر باصنلا يف باب سابع نبا قيرط نم عيبرلا هاور )٦(
 )١٤٨٤(. مقر قسوأ ةسمخ نود اميف سيل
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 ال زوهط ءاملا» :ثيدح يف ءاجو .'؛سججني ال هنإف ؛نيتلق ءاملا غلب اذإ» :ي هنع ءاج اذكو

 نم ٨٨/ / صاخ ،هجو نم ماع نيثيدحلا نم كف .'_"ههحير وأ همعط وأ هنول بغ ام الإ مجني
 وأ همعط وأ هنول ربغ ام لإو :هلوقو .ةهجلا هذه نم ماع «روهط اماد :هلوق نأ كلذ حاضيإو .هجو

 هذه نم م اع «سجنّي ال» :هلوقو ،ةهجلا هذه نم صاخ ؛نيتلت ءاملا غلب اذإ» :هلوقو .صاخ .«هحير

 ريغ امالإ» :هلوقب صصخم «سجنيالد :هلوق نإف .رخآلا صوصخب امهنم لك مومع صحق .ةهجلا
 .«سجحني ال نيتلت ءاملا غلب اذإ» :هلوقب صصخم . ؛روهط ءاملا» :هلوقو .«هحير وأ همعط وأ هنول

 و ّ ., و م ّ م ٠ ُ -١.

 ةالصلا هيلع- ىهن» هنا ثيدح يف ءاجو .'”«هولتقاف هنيد لدب نم» : هلوق اذكو

 نَم» :هلوق نإف .هجو نم صاخ ،هجو نم ماع نيثيدحلا نم لكف .')سءاسنلا لتق نع -مالسلاو
 | ۔ "- ي 3 و 1 1 . _ 1 ۔ و م - ه ٤6

 نيد نم َنيدترملاب صاخ «هولتقاف» :هلوقو .ةينارصنلاو ةيدوهيلا نيد لمشي م اع «هولتقاف هنيد لدب

 .تاملسملاب صاخ هنكل 7 نهريغو تايبرحلا لمشي م اع ءاسنلا تق نع هيهنو .كرشلا ىلإ م السالا - = , . . . ۔ ٠ . ۔ " 4 د ا ١ 1- .م. ,:, ,إ -

 رت ادلو ا :ىلاعت هلوقو ٦٢٠[. :لمزلا] ه ناءرقلا نم رت ام اورفف ز :ىلاعت هلوق اذكو

 يف م ومأملا ىلع ةءارقلا بجوي همومعل لوألاف .[ا.٤:فارعال] ه اثصنأو ,هل اوعمساف نارفلا

 ،ثيدحلا ىلإ زئنيح زيصملاف .ةالصلا يف ادرو امهالكو ،هنع اهوجو عفري يناثلاو سةالصلا
 ."ةءارق هل مامإلا ةءارقف مامإ هل ناك نَم» :ي هلق وهو / ٩/

 نيملف َرذَق» :ىرخأ ةّياَور يفو «امتبَح لمتحت مل نيمل َرذَق ءالا َتاَك ده ظفلب ديز نب رباج نع السرم عيبرلا هاور )١(

 سجني ام باب باطخلا نب َرمع قيرط نم دواد وبأ هاورو )١٥٧(، مقر هايملا ماكحأ يف باب «ٌْيَش ُهسجَتي ال ةا
 .نورخآ هاورو )٦٥(، مقر ءاملا

 حرش يف بيرق ظفلب يواحطلا هاورو )١٥٦(، مقر هايملا ماكحأ يف باب سابع نبا قيرط نم عيبرلا هظفلب هاور )٢(
 )٣٠(. مقر ةساجنلا هيف عقي ءاملا باب دعس نب دشار قيرط نم راثآلا يناعم

 مكحلا باب دواد وبأ هاورو )٦٩٢٢(0 مقر مهتباتتساو ةدترملاو دترملا مكح باب سابع نبا قيرط نم يراخبلا هاور )٣(

 .نورخآ هاورو )٤٣٥١(. مقر دترا نميف

 رمع نبا نع أطوملا يف كلام هاورو )٣٠١٥(، مقر رمع نبا قيرط نم برحلا يف ءاسنلا لتق باب يف يراخبلا هاور )٤(

 .امهريغ هاورو )٩(، مقر ءاسنلا لتق نع يهنلا باب اضيأ

 اضيأ رباج قيرط نم ديمح نب دبع هاورو )٨٥٠(0 مقر رباج قيرط نم اوتصنأف مامإلا أرق اذإ باب هجام نبا هاور )٥(

 .نورخآ هاورو "رباج دنسم يف )١٠٥٠( مقر
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 .ةنسلا ىلإ زيصملاف ؛امهدحأب لمعلا عنتماو ،نيَيآ نيب ضراعتلا هيف حص ام مكح اذكو

 ىلإ :ليقو .سايقلا ىلإ ريصملاف ؛هيف نكي مل نإف .باتكلا ىلإ زيصملاف ؛نيتنسلا نيب اذكو

 يور ام كلذ لاثم .هيلع سايقلا مدقي ضعبو .مدقم يباحصلا لوق نأل ؛ةباحصلا لاوقأ

 .")؛نيتدجسبو نيعوكرب نيتعكر فوسكلا ةالص ىلص هّتأ» مالسلاو ةالصلا هيلع- هنع

 ذخأ ضعبف .'"أ؛«تادجس عبرأو تاعوكر عبراب اهالص هَّنأ» نينمؤملا ممأ ةشئاع ثورو

 .تاولصلا رئاس ىلع سايقلاب ذخأ ضعبو . اهتياورب

 م .ررم ء

 دقو .'«عفرلا دنعو عوكرلا دنع هيدي غفري ناك لي هنأ» رمع نبا نع انموق ىورو

 لمعلا كزررتف , )٤( «هيدي عفر هرأ لو | نينس رشع رمع نبا تبحص :لاق هلأ دهاجم نع حص

 نب ةدابع ثيدحك كهيف نعطلا بجوي هفالخب نباحصلا لمعو هخسن ىلع ليلد ثيدحلاب
- 

 لمعف ."؛ماع بيرغتو ةئام الج ركبلاب ركبلا» :لاق -مالسلاو ةالصلا هيلع- هنأ تماصلا

 ىَمَ باطخلا َنب رمع نأل هب لمعي مل ضعبو .تحلا مامت نم ٩٠/ / "ةأرملا لجو .يعفاشلا هب

 ؤمع هكرت ام ادح يفنلا ناك ولف .ادبأ ادحأ يفني ال نأ رمع فلحف .اًدترم مورلاب قحلف ،الج

 .") طقف ةسايسلا قيرط نم كلذ نكل باطخلا نب

 )١( مقر ف وسكلا ةالص باب يف سابع نبا نع عيبرلا هاور )١٩٢(.

 ةالص باب ةشئاع نع ملسم هاورو )١٠٤٦(\ مقر ةعماج ةالصلاب ءادنلا باب ةشئاع قيرط نم يراخبلا هاور )٢(

 .نورخآ هاورو )٩٠١(، مقر فوسخلا

 دنع نيديلا عفر باب رمع نبا نع ةميزخ نبا هاورو )٤٠(0 مقر رمع نبا قيرط نم نينيعلا ةرق يف يراخبلا هاور )٢(
 .امهريغ هاورو )٦٩٣(، مقر ةسلجلا نم مايقلا

 م ّ و

 ةَريِبْكَتلا يف الإ هنَدَي ئ عفري نكي مَلَق اَمْْنَع هللا َيضَر َرَمُع نا فْلَح تِيََص» ظفلب دهاجم نع يواحطلا هاور )٤(

 )١٣٥٧(. مقر !ةالصلا ن نم ىتوألا

 ةدابع قيرط نم ىنزلا دح باب ملسم رخآ ظفلب هاورو )٢٥٥٠(، مقر انزلا دح باب ةدابع قيرط نم ةجام نبا هاور )٥(
 . )٦٩٠!١( مقر تماصلا نب

 .هيف رظنيلف ،قايسلا هيضتقي امك أرملا بيرغتو» :لاقي نأ باوصلا لعلو "() صنلا اذهل ةميتيلا ةخسنلا يف ةرابعلا تدرو اذكه )٦(

 )٧١( ‘يسخرسلا لوصأ ،يسخرسلا / ٦٦ص ٣0ج رارسألا فشك ،يراخبلا زيزعلادبع :رظنا ج٢، ص٧١.
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 ح

 دلاح نب ديز هاور . «ةالصلاو ءوضولا ضقنت ; ةالصلا ف ةهقهقلا» ثيدح اذكو

 هزأل ؟ ثيدحل ١ يف انعط بجوي ال كلذف .هب لمعي مل ىرعشأل ىسوم ابأ 7 ١ يور مث . ينهجل

 .يرعشألا ىَسوم يبأ ىلع ىفخي نأ لمتحم رهف ،ةردانلا ثداوحلا نم

 تلضفأ امب اضَوَتُ أ : _- مالسلاو ةالصلا هيلع لئس» هنأ هلل ا دبع نب رباج ىور اذكو

 اهنإ :لاقو .ةيلهألا رمحلا موحل نع ىهن هنأ» ثيدح يفو .سمعن :لاق ؟ةيلهألا رمحلا

 رؤس» :سابع نب هللادبع َلاقو . _)؛سجت رامحلا رؤس» :رمع نب هللا دبع لاقو .""«سجر

 رؤس يف ةباحصلا لاوقأو ِناثيدحلا ضراعتف .رهاط َنْبتلاو تقلا ٌفلعي يذلا رامحلا

 قرعلا يف ةرورضلا نأل ؛ارهاط ت وكي ىتح قرعلاب ساقي الف «سايقلا ىلع ذئنيح يصملاف ،رامحلا
 رؤسلا يف ةرورضلا لصأ دوجول ؛اًّسجن نوكيف ،محللا نم ه دلوت عماجب نبللاب ساقي الو .رثكأ

 يف ةرورضلا دوجول اسجن نوكيف 6محللا ةمرح عماجب بلكلا رؤسب ساقي الو .نبللا نود / ١/

 مّنَسَو هيَنَع هلا ىّنَص هللا لوسَر فْلَع ينَضُت نحت اتيب :لاق هيبأ نع ةماسأ نب حيلملا يبأ نع هننس يف ينطقرادلا هاور )١(

 ءوضولا ةداعإب ب ملَسَو ه هثَاَع هللا ىّلَص 4 هللا لوُسَر اَنَرَمَأَق» 54 ةنم اًتَححَضَق " ةرفح يف َقَوَق رصبلا ؤيرَض جَر َلَبقأ ذ

 هريغو يقهيبلا لاطأ دقو )٦٠١(، مقر اهللعو ةالصلا يف ةهقهقلا ثيداحأ باب هَهلَوأ نم م ةالصلا ةداعإو الماك

 .(٥٢٢ص ث©١ج ،ىربكلا ننسلا ،يقهيبلا :رظنا) .ةالصلا يف هقهقلا مكح يف نيعباتلاو ةباحصلا لاوقأ نايب يف

 )٢( مقر ريزنخلاو بلكلا ىوس همحل لكؤي ال ام رؤس باب رباج قيرط نم راثآلاو ننسلا يف يقهيبلا هاور )١٧٦٠(©

 مقر بلكلا ىوس عابسلاو ةرهلا رؤس ةراهط باب ةنسلا حرش يف يوغبلا هجرخأو )٢٨٧(، قازرلادبع ىور دقو

 ُتلاَسَو :لات . «اهنُك تاوذلا ضقي نمأب اله :لاقت كرامجلا رؤس نع ،َنسَتلا تلاس :لاق ميركلا دبع نع هدنسب
 مقر باودلا رؤس باب ،ةَمرَكَق رامحلا روس ْنَع ،َيعحَتلا ميهارب )٣٦٦١(.

 ميرحت باب ةبلعث يبأ قيرط نم ملسم ٥ اورو 6 ) ٩٩ ١ ٤ ( مقر ربيخ ةوزغ باب َكلامم : نب :سنأ قيرط نم يراخبلا هاور ( ٣)

 .نورخآ هاورو 6 ) ٦" ٩ ١ ( مقر ةيسنالا رمحلا

 )٤( مقر رهلا رؤس باب روتسلا الو بلمكْلا الو راملا رؤس نم اوتَضَوَت اله :هلوق رمع نبا نع يواحطلا ىور )٥٧( .

 مقر رامحلا رؤسب ءوضولا يف باب 'رامحلا روس هركي َناَك هنإ رمع نبا نع ةبيش يبأ نبا هاورو )٣٠٤(.

 يناساكلاو طوسبملا يف يسخرسلا هركذ دقف ءانموق نم دحاو ريغ هركذ دقو ،ادنسم هدجأ مل سابع نبا نع يورملا رثألا (د)
 ١(. ٦ص “ اج . عئانصلا عئادب ،يناساكلا / ٩٤ص ‘ ج ‘طوسبملا 6كىسخرسلا :رظنا) .امهريغو عئادبلا ىن
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 م مل كنا مكحخج اب راتخم

 ،فاوطلا عماجب ةرهلا رؤسب ساقي الو .كلذك سيل بلكلاو ، رولا يف اًطوبرم هنوكل ؛رامحلا

 وهو ،لصألا ريرقت بجوف .رثكأ قئاضملا اهلوخدل ؛رثكأ ةرهلا يف ةرورضلا نأل ؛ارهاط نوكيف

 .كشلاب لوزي ال نيقيلا نألو ناك ام ىلع ناك ام ءاقبإ وهو لصألا باحصتساب مكحلا

 مكا نك او مكيس ق وُخَللايَا هلا كنخاينال » :ىلاعت هلوق ضراعتلا َيب عمجل نمو

 ىلع نامألا َنأل ؛ ؛سومغلا نيمي يف يف ةذخاؤملا م مدع يضتقتف . . ٨٩[ :ةدناملا] 1 2 تدقع مي

 تناكف ؛ةدوقعم تسيل ومخغلاو .اهيف ةذخاؤم الو وغلو ،ةذخاؤملا اهيفو ةدوقعم :نيبرض

 يف كلذ رّوصتُي الو ،يلا ققحتل ةعورشم نيميلاو .هيف ةدئاف ال ام مالكلا نم وغللاو .اوغل

 ةذخاؤملا َلمحت نأ امهنيب عمجلا ةروصو .نيتيآلا نيب ضراعتلا حيصف ،اوغل ثناكف ؛سومغلا

 ةديقملا ةذخاؤملا امأو . لامكلا يضتقي قلطملاو ،ةقلطم اهنأل ؛ ةيورخألا ةذخاؤملاب ةرقبلا ةيآ يف

 .ايندلا يف ةرامقكلاب / ٩٦ / ةذخاؤملا يهف ؛ةدئاملا ةروس يف يتلا

-> 1 

 اهنع ىفوتملا ممعت يهف ٤[. :قالطلا] ه كلح ةملح َنعَصَي نأ هلعل لامكلا تلوأ زا :ىلاعت هلوق اذكو
 س % ے م ,رع س ء ے ميهس .ه ۔,إحے همو ۔ .۔ده م

 َنهيشنأب نصبرعي اجورا نورديو مكنم نوفوتب نبذل و 1 ىلاعت هلوق وهو ىرخأ ةي آ اهتضراع مث ةث .اهريغو

 نم لمحلا عضوب لماحلا دنعت» : :دوعسم نب 4 هللا دبع لاق نكل .[: ةربا بتو رمت ة > .1

 :ىلاعت هلوق ينعي ،"٬ةرقبلا ة ةروس يف يتلا ةيآلا ةعب تلزن ىرصقلا ءاسنلا ةروس أ ا ءاش

 يلع عمجو .[ه٤٢ :ةرتبلا]. » تعو رت ة َنهشنأ سيرت اجورا ةورد كنم َنَوَقَوَتُي َيِزَ و

 وه اذهو . !اًطايتحا امهنيب م عمجيف ،ةّدع تبجوأ امهنم ةيآ لك َلإ» :لاقف نيتيآلا نيب بلاط يبأ نب

 .بهذملا اذه ىلإ بهذي ناك هنأ -هللا همحر- باطخلا نب رمع نع َىو اميف اذكو .اندنع بهذملا

 اهنع ىفوتملا لماحلا باب ةجام نبا هاورو )٢٣٠٧( مقر دوعسم نب هللادبع نع لماحلا ةدع باب يف دواد وبآ هاور )١(

 .هريغو يئاسنلا هاورو ۔(٠٣٢٠٢) مقر اهجوز

 ر٧ ١٠
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 س ء ۔ ۔ ٠!}!ك . ُ ُ ّ ٥

 مع َلاقف ،كلذ فالخب ةلأسملا ىف ىضق هنأ ي هللا لوسر نع ةيملسألا ةعيبس ثورو

 "تبذك مأ ثّمدصأ يردن ال ةأرما لوقل انبر باتك كرتن ال : باطخلا نب

 ديزي ىورو ."« مرحم وهو/٣٩/ ةيلالهلا ةنوميم جوزت ةي هنأ» سابعلا نب هللا دبع ىورو
 ةياورو ٠ ةيفان سابع نبا هياورف ٠ ناتياورلا تضراعتف ."'«لالح وهو اهجوزت هنا » ةصألا نب . ُ . . 4 ٠  7 2 . . 7.؛.٠. ه 2

 .هناقتإو هطبضل سابع نبا ة ةياور تمق ة نكل © يفانلا ىلع مدقم ذقم تبثملاو ّ هتبثم مصألا نب ! ديري

 ناك ام اهنمو .هليلدب فرعي ام سنج نم نوكي ام اهنم :ماسقأ ةعبرأ يانلا نإ :ليقو

 يف نامسقلا نادهو .هيلع لاد ليلد ىلع ربخلا ىنب ربخملا أ صخفتلاب ملع دقو .المتحم
 .المتحم ناك ام اهنمو .هليلدب فرعب ام سنج نم ركي ال ام اهنمو .ةوقلا يف تيثملا مكح

 لثم يناثلاو لوألاف ؤ لاحلا رهاظ ىلع هب رابخألا 2 هنأ ربخملا لاح نم صخفتلاب ملع دقو

 َ .تابثإلاك اسيل عبارلاو ثلاثلاو .ةوقلا يف تبثملا

 ةياور ىلع اقيلعت ناك امإ باطخلا نب رمع نع يور امف ؛رهظي امبسح براضت انه فنصملا هقاس يذلا مالكلا يف )١(

 رمع ركنأف ىنكس الو ةقفن ةتوتبملا ةقلطملل تبثي تبثي مل هنأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع تور ثيح سيق تنب ةمطاف

 ةقلطملا يف ءاج ام باب ىف يذمرتلا هاورو “ ) )١٤٨٠ مقر ر اثالث ةقلطملا باب يف ملسم ثيدحلا ىور دقو ‘كلذ

 .هريغو يئاسنلا هاورو ء(٠٨١١) مقر اثالث

 :لاق سابع نا نع :عيبرلا مامإلا دنع اهتياور صنو ٬-ثحبلا لحم انهو- لماحلا ةدع يف وهف ةعيبس ثيدح امأ
 م -

 5 7 2 - ر ة :لاك ٦ لاني اَهجْؤَر ةاقَو دمب ت هَضَو اذا إ لماخلا ةزملا يف نَمْحَرلا دْبَع ن ؛ ةَمَلَس وبو ن ثَْلَتخا

 ي
 نبا ىَلْؤَم ابيَرَك اَتتَعَبَك ،َةَمَنَس يپآ مم انأ ؛َلاَقَق لسف ةَريَره وبآ ءاجف "ثنح تَعََضَو اذإ : :َةَمَلَس وبآ َلاَقَق . نيجلا

 أل ا ل وُسَرل َكلَذ ترَكَذَق ْ لايني اَهجؤَر ٍةافَو دمب ةيملس ةملسألا ةعبس ُتَرَلَو : :تَلاَقَق كلد نمع اَهَلَاَسَق َةَمَلَس 5 ١ ىلإ ساَبَع

 تالوأو باب يراخبلا هاورو )٥٤٠(. مقر ةدعلاو دادحلا باب عيبرلا هاور . «ثًَح ذَق» :َلاَقَت َمّلَسَو هئَاَع للا ىلَص

 )١٤٨٥(. مقر اهجوز اهنع ىفوتملا ءاضقنا باب ملسم هاورو ء(٩٠٩٤) مقر نهلمح نعضي نأ نهلجأ لامحألا

 نبا قيرط نم يراخبلا هاورو إ(٠٢٥) مقر سابع نبا قيرط نم زوجي ال امو حاكنلا نم زوجي ام باب عيبرلا هاور )٢(

 )١٤١٠(. مقر مرحملا حاكن ميرحت باب ملسم هاورو )١٨٢٧(، مقر مرحملا جيوزت باب اضيأ سابع

 ديزي قيرط نم يذمرتلا هاورو )١٤١١(\ مقر مصألا نب ديزي قيرط نم مرحملا حاكن ميرحت باب يف ملسم هاور )٣(
 )٨٤٥(. مقر ةنوميم نع مصألا نب
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 ةحوكنملا ةمألا نتم وت نأك ةقاتعلا زايخ اهلوأ :يانلاو تبثملا اهين عمتجا لئاسم ثالث انهو

 دبع اهجوزت يتلا ة ةمألا ىلع اسايق ،رايخلا اهل تبث : قتعلا عب ةنم اهسفن تراتخا نإف .رح اهجوزو

 اير نينمؤملا مأ ةشئاع اهنَقتعأ نيح ةريرب ةّيضقكو .كلذ يف يعفاشلا لاخو .قتع مث

 . ")ة لق ىبنلا مكحب زايخلا اهل تبثف ،هنم اهسفن ٩٤/ / ةريرب تراتخاف }ذبع اهجوزو -اهنع

 .قتعلا لبق ةتباث تاك ةيدوبعلا نأل ؛لاحلا رهاظب الإ فرعي ال امم مسقلا

 سابع نبا ىور دقف \_مالسلاو ةالصلا هيلع- يبنلا جوز ة .ب ةنوميم ثيدح اذكو

 َناك هنأل ! مارحإلا وهو ،لاألا رمالا ىلع ىئبم هنأل ؛آ فان] اذهف .«مرحم وهو اهَجؤزت هَنأ»

 .مرحملا ة ةئيه وهو ث هليلدب ت فرعي امم مسقلا اذهو .جيوزتلا لبق اًمباث

 ج راخ يأ ،الالح وهو اهَجوزت _ مالسلاو ةالصلا هيلع- هن ا ( عصالا ن , ديزي ىورو

 .يفاّنلا ىلع م م ًدقم تيملاو 6 م ارحاإلا ىلع ضراع رمأ ىلع لاد هزأل ؛تبثم وهو همارحإ نم

 ئ مرحملا ةئيه وهو .هليلدب فرعي امم يفنلا نأل تبثملا ىلع م م 7 انه يلا لمعلا ح حص نكل

 .هطبضو هناقتإو يوارلا هقف ببسب يفانلا حرف ،ء اوس ةوقلا يف اناكو ،يقنلاو تابثإلا ّضراعتف

 .ةمرحلاو ةساجنلاك ،هليلدب فرعي ام سنج نم امه ماعطلا لحو ءاملا ةراهط اذكو
 ربخملاف .هتمرخب رخآلاو © ماعطلا لحب ربخأ وأ .هتراهطب خآلاو ،ءاملا ةساجنب حأ ربخأ اذإف

 ةساجنلاب هرخملاو يلصألا مألا ىقبيو / ٩٥ / ،ضراعلا يفني هنال ؛فان َلحلابو ةراهطلاب

 نأك .ليلد ىلع اًنبم وكي نأ لمتحي امم انه يفَنلاف ،اّصراع ارمأ تبثي .هل ؛ تبثم ةمرحلاو

 اًنراع نوكي هنف ،ءاملا كلذ نع بغي هي ملو رهاط ءانإ يف هعضيف .راج ر رهن نم ءاملا خلا ذخأي

 مانب ربخأ هنأ زبخملا ترمع نإف . لاخلا رهاظ ىلع اينبم وكي نآ لمتحيو ا . بج وم يليلدب هتراهطب

 هلوق ًنإف ؛هانررق امك ليلدب ربخأ هنأ ملع اذإو .تبثملا لوق هلوق ضراعي الف ؛لاحلا رهاظ ىلع

 لمع امهنيب ضراعتلا ققحت اذإف .ليلد نع اربخم امهنم دحاو لك نوكل ؛تبثملا لوق ضراعي

 .ملعأ ىلاعت هللاو .ماعطلا يف لحلاو ،ءاملا يف ةراهطلا وهو لصألا وه اب

 نم دبعلا تحت ةرحلا باب يراخبلا هاورو 6 ٥٢٣٥) ) مقر ةشئاع قيرط نم ةقفنلاو علخلا يف باب يف عيبرلا هاور )١(

 )٥٠٩٧(. مقر اضيأ ةشئاع قيرط
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 \ © . ر نلاا ةاكشم ,و

 “»[جيجوقلاو ضراعتلا نم هوجو باب (

 صاخ نم مالكلا هنمضتي ام نتملاب دارملاو .ةّسلاو باتكلا يف انسإلاو نتملا ربتعيو

 .ةراشإو ةرابعو ،ةيانكو حيرصو ث نيبمو لمجمو 5دّيقمو قلطمو ،يهنو رمأو .ماعو

 ةضيفتسملاو روهشملاو ةرتاوتملاو ةيداحآلا رابخألاك ،ةّسلل لقنلا قيرط وه دانسإلاب دارملاو

 . عامجإلا لقنو ةلسرملاو

 دّيقملاو ، ماعلا ىلع صاخلاو / ٩٦ / ،ةيانكلا ىلع حيرصلاك ©فعضألا ىلع ىوقألا م مدقيو

 لك نم مماعلا ىلع دحاو هجو نم ماعلاو 6رمألا ىلع يهنلاو .لمجملا ىلع نيبملاو 6قلطملا ىلع

 مدقيو .لمجملاك راص هنأل ؛هتلالد فعضل ؛صصخملا م ٌاعلا ىلع صصخي مل يذلا مماعلاو .هجو
 ماعلا م مدقيو .صاخلا ليوأت فالخب .ماعلا صيصخت ةرثكل ؛صاخلا ليوأت ىلع مماعلا صيصخت

 َنأل ؛ ؛م ومعلا غيص نم اهريغو ةيفنملا ة ةركنلا ىلع ىلع ،هيلإ نسحأ ىلإ ئ نسحي نَم :وحن .يطرشلا

 فالخب .سايقلا ىلإ وعدي هنأل ىلوأ للعملاو ،طورشملا ريغ فالخب .للعلا مكح يف طورشملا

 هنوكل ؛فّرعملا سنجلا مسا ىلع فرعملا عمجلا مدقيو .ليلعتلا اهُمومع ّنَمضتي الف ،ةيفنملا ةركلا

 ال آرفم هلاوحأ رثكأف ،دوهعملا ىلإ عوجرلا هيف بلغألا ترعملا سنجلا مسا نألو ،اًمومع ىوقأ

 امهقالطإ زاوجل "'ام"و "نمم" مومع مدقيو .كلذ فالخ فرعملا عمجلا نم بلاغلاو ،هيف مومع

 نم دشأ كرتلا / ٩٧ / تلط تأل ؛رمألا ىلع يهنلا م مدقيو .هيلع قلطي ال غمجلاو ،دحاولا ىلع

 . عفنلا ب ا بلط نم مئهأ ررضلا عفد نأل ؛حلاصملا بلج ىلع ةمدقم دسافملا رد نألو ،لعفلا بلط

 حجارلاو ،دعبألا ىلع برقألا زاجملاو .ةنيرق ىلإ اهراقتفا مدعل زاجملا ىلع ةقيقحلا م 7

 برقألاو ،ةروجهملا ةقيقحلا ىلع لمعتسملا زاجملا مئدقيو .هدض ىلع لمعتسملاو ،حوجرملا ىلع

 )١( ©سمشلا ةعلط يملاسلا :رظنا) .ابلاغ باوبألا نم هريغ نأش هنأش ،ةعلطلا نم بابلا اذه فنصملا رصتخا ج٢©

 ص٦٢٨٨-٠ ٣١٠ (.
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 ىلإ انزلا انسإف 6‘»«ناينزت نالجرلاو ناينزت نانيعلا» :لي هلوقك ،دعبألا ىلع ةقيقحلاب اهبش

 يشملا وه يذلا لجلا انز نع ةقيقحلاب اهبش رقأ وهو 4 ةينجألا ىلإ رظنلا ةلزنمب زاجم نينيعلا

 وهف ، "مأ ةلاخلا» :ي لي هلوقك ل ضراعملا زاجملا ىلع هل هَبشملل ةمزالم زهظألا زاجملاو ،اهيلإ

 .بالا مأو مألا مأ ىلع ىلطت ةدجلا نوكل ؛'"ةذج ةلاخلا" نم ةمزالم ٌرَهظأو ازاجم برقأ

 هانعم يف اعرش لمعتسملا ظفللا ىلع يوغللا هانعم يف اعرش لمعتسملا ظفللا مدقيو

 © ١٠٣[ :ةبوتلا] :1 مكح كص نإ !ةولع لصو زج :ىلاعت هلوقك ©يوغللا هانعم نود يعرشلا

 ةغللا يتباطتل لوالا م 3 دقو ،ّيعرشلا هانعم يف انه / ٩٨ / ةالصلا ظفل لمعتسا عرشلا نف

 رخآ ىنعمل غرشلا هلقت مث ،ةغللا يف ىنعم هل يذلا درفنملا ظفللا فالخب ،هيلع عرشلاو

 يوغللا ىنعملا هضراع اذإف ،ةاكزلاو ةالصلاو ءوضولاو ججحلاو موصلاك ،هيف ةقيقح راصف

 .زاجملا ةلزنمب عراشلا باطخ يف نوكي هنأل ؛هيلع يعرشلا ظفللا مدق مدق

 لادلاو .هئاضتقاب لادلا ىلع هتراشإب لادلاو .هتراشإب لادلا ىلع هترابعب لادلا مدقيو

 نع دعبأ وهف \دوصقم هنأل ؛ةراشإلا ىلع مدقم ءاضتقالا :َليقو .هتلالدب لادلا ىلع هئاضتقاب

 ءا وفلم اهيلع لادلا نوكل ؛ىوقأ يهف .ةدوصقم ةراشإلا ةلالد إ :ليقو .مهولاو طلغلا

 ءاضتقالا نأل ؛ةفلاخملا م وهفم ىلع م م ًدقم ءاضتقالاو ردقم فوذحم هلف ءاضتقالا فالخب
 ۔ ٦8

 قطنلا لحم يف مكحلا نوكي ال نأ زاوج ؛ةقفاوملا م وهفم ىلع اضيأ م دقم وهو ،هيلع قفتم

 .رظنلا هيلع فقوتي امج م وهفملا َثألو .هتلع ىلع علطي ال نأ زاوجلو .اللعم

 ةحصلا هيضتقت ام ىلع "[مالكلا] قدص هزيدقت ىضتقا ام م دق ؛ءاضتقالا ضراعت اذإو

 .يعرشلا غوقولا هيلع فقوت امم ٩٩/ / ىلوأ ملكتملا قدص هيلع تقوتي ام َنأل ؛ةيعرشلا

 .دوعسم نب هللادبع هاور اميف )٣٢٨٣( مقر ةبيش يبأ نبا هاورو )٣٩١٢( مقر دوعسم نب هللادبع دنسم يف دمحأ هاور )١(

 باب يف دواد وبأ هاورو )٤٦١٤(، مقر بلاط يبأ نب يلع قيرط نم ليوط ثيدح يف كردتسملا يف مكاحلا هاور )٢(

 .امهريغ هاورو )٢٢٧٨(، مقر دلولاب قحأ نم

 ةعلط ،ىملاسلا :رظنا) .اهيضتقي ةلمجلا قايسو ،ةعلطلا بحاص مالك نم اهتبثأ دقو ‘طوطخملا نم ةملكلا تطقس )٢(

 ٠ (٥٩٢ص .٢ج .سمشلا
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 "ك < تنبا اتلذاكنن پ

 رظحلا نأل ؛ةهاركلاو بوجولاو بدنلاو ةحابإلا نم َلد ام ىلع ميرحتلا ىلع لد ام م 7

 ىلع ًلد ام ىلع : ًدقم بوجرلا ىلع لد امو . عفنلا بلج نم مهأ ررضلا عفد َنألو اطوحأ

 أطخلا نألو ،ةهبشلاب اهئردل هت وبثل لادلا وه دحلا ءرد ىلع َلد امو . ةهاركلاو ةحابإلاو بذلا

 .هئرد يف اهنم رثكأ دحلا تابثإ يف أطخلا لخادم نألو "هلعف يف أ أطخلا نم نوهأ دحلا كرت يف

 هنأل ؛امهل يفانلا م مقي :ليقو .امهل يفانلا ىلع قالطلاو يتتعلل بجوملا ليلدلا مدو

 جيوزتلا ة ةمرحب ضاق قاتعلاو قالطلا ب ٌبجويا امال :ضعب لاقو . كلملاو حاكنلا سيسأتل قفاوم

 يضتقملا ىلع فيلكتلل يضتقملا باطخلا دقو . مدقم رظحلا ديفي ام أ تفرع دقو ‘كلملاو

 مكيتنأ يرث ز :ىلاعت هلوقل ؛دشألا ىلع تخألا ليلدلاو ،اعرش بولطملا هنأل ؛هعضول

 .:ه :مها ه جرحي نيزلا فكيتع لمجاو :ىلاعت هلوقلو ١. ةرنبل] رن
 لاقف ،‘»«ىلصو ةبعكلا لخد لي هنأ» لالب ربخك ،يفانلا ربخلا ىلع تيثملا زبخلاو

 .ديكأتلا يفي يفانلاو / ٠٠ / .سيسأتلا ديفي تبثملا لال ؛ ؛ٌلصي و لخد» :ةماسأ

 ركذل ؛لّعملا ريغ ىلع نيربخحلا نم للعملاو ،هل فلاخملا ىلع مقم يسايقلل قفاوملا ؤبخلاو
 ىلع خآ ليلد ةتضع يذلا ليلدلاو .اهلوقعم ريغ ىلع ة ةلعلا لوقعمو ،لوبَقلا ىلإ ةيعادلا ةلعلا

 َرَسَف يذلاو يباحصلا هب لمع يذلا زبخلاو .نيليلد ةقلاخم مزلتسي هتفلاخم لمعلا َنأل ؛هريغ

 :ىلاعت هيوقك .هفالخب يذلا ليلدلا ىلع دوصقملاب رهظأ ممكحلا هيف يذلاو ،امهريغ ىلع هيوار
 وأ نيت زح اتناك رهاظ امهنيب 7 يرحت ناف ] : .سنال( نيكَتْكَلا كرتب زب ا ه ۔ >< >

 يكلا هذه نأل ؛[٤٢ :ءاسنلا ه( مكنأ تكتمام اليج :ىلاعت هلوق ىلع مدقم وهف نيتكولمم

 كلذلو ،اهيف ادوصقم نكي مل عمجلا نكل ٨ اقلطم نيتكولملل نيتخأل ا نيب عمجلا ليلحت ىلع ةلاد

 يف ةدوجوم جيوزتلاب نييتخألا نيب عمجلا مي ع رحتب اهؤرد بولطملا ةدسفملا ثألو 3 لوألا ثح جر

 .ملعأ ىلاعت هللاو . ةيناثلاب ىّوألا ةيآلا صيصختل ةجو الف ،يرستلاب امهنيب خا

 ةالصلا باب يف يراخبلا هاورو ء( )٤٠٩ مقر لالب قيرط نم ةورملاو افصلاو دجسملاو ةبعكلا براب يف عيبرلا هاور )١)

 )١٥٩٩(. مقر ةبعكلا يف

 ةفرعم يف يقهيبلا هاورو ث ١٣٣٠) ) مقر سابع نبا قيرط نم جاحلل ةبعكلا لوخد بابحتسا باب ملسم هاور )٢)

 .نورخآ هاورو )٤٥٠٦(. مقر ةبعكلا يف ةالصلا باب يف راثآلاو ننسلا
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 2 خكخجخ يكم ٦ كج

 '"[رافلا باطخ ماسقأ] باب
 صخشلا لعفب قلعتملا هللا باطخ وه لوألاف . عضوو فيلكت :نامسق عراشلا باطخو

 :ماسقأ ةسمخ وهو .فيلكتلا ثيح / ١٠١ / نم

 بقاعيو ،هلعف ىلع باثي وه ام :ليقو .امزاج ابلط ءىشلا لعف بلط َوهو :بوجولا

 .هكرت ىلع

 الو ،هلعف ىلع باثي ام وه :ليقو .مزاج ريغ اًبلط ءيشلا لعف بلط وهو :ٌبدنلاو

 .هكرت ىلع بقاعي

 بقاعيو ،هكرت ىلع باثي ام وه :ليقو .امزاج ابلط ءيشلا كرت بلط وهو :ميرحتلاو

 .هلعف ىلع

 س و
 الو ،هكرت ىلع تاثي ام ةوركملا :ليقو . م زاج ريغ ابلط ء ىشلا كرت بلط ىه :ةهاركلاو

 .'"»[هلعف] ىلع بقاعي

 ِ و , ٍ
 نإ بقاعيو ،ةعاط ىون نإ اهلعاف ٌباثيو ،هكرتو لعف َنيب رييختلا بلط ىهو :ةحابإلاو

 .ةينلا نم ثّلخ اذإ ثقاعي الو تاثي الو ،ةيصعم ىون

 .ةفلك هيف ام مازلإ ال ،ةفلك هيف ام ثلط تيلكتلا نأ ىلع انب فيلكتلا نم بدنلا نوكو

 .هب فلكم حابملا ةاقتعا نأ ىلع ننبم فيلكتلا نم ةحابإلا نوك اذكو

 .اهدعب امو ١١٢ص ث ٢ج سمشلا ةعلط ؤ يماسلا :رظنا )١(

 .رهاظ أطخ وهو «هكرت» لصألا طوطخملا يف تبتك )٢(
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 27 نتلاذاكن
 ش ه

 و اطرش وأ اببس وأ انكر ءيشلل عراشلا هعضو ام وهو ،ماسقأ ةسمخ عضولا باطخو

 ةراهطلاو ءةاك ولا وجول ب بس ثتاصّلاو .ةالصلا بوجول ب بس كوللاف .ةمالع وأ ةلع

 ريبكتو ، رمخلا ميرحتل ةلع اضيأ زاكسإلاو / ١٠٦ / ،اهل عنام ضيحلاو ،ةالصلا ةحصل طرش

 .جحلا يف لوخدلل ةمالع مارحإلاك ،ةالصلا يف لوخدلل ةمالع مارحإلا

 :هصخي مكح ةسمخلا م اسقألا نم دحاو لكلو

 لوصحل نكر نيتداهشلاب رارقإالاك كهئافتناب يفتنيو ،ءيشلا هب موقي ام وهو ْنكرلاف

 ءاهب آلإ مم وقت ال ءةالصلل نكر مارحإلا ةريبكتكو ،هئافتناب يفتنيو ‘هدوجوب جوي ،نايإلا

 .اهب آلإ م وقي ال }هل نكر م اًرحإلل ةيبلتلاو هل نكر جحلاب م ارحإلاو ،نكر ةعمجلا ةطخو

 و و و س 7

 زو ؤم حاكنلاو ©كلملا يف ر م عيبلاك مكحلا يف هسفنب رثؤملا فصولا يهف ؛ةلعلا امأو

 ةبجوم ةلع راكسإلاك ءايضتقم ثيمس ؛مكحلل ةبجوم ةلعلا تّتاك نإف .عاتمتسالا زاوج يف

 .ةالصلا بوجول ةعنام ةلع ضيحلاك ،امنام ثيمس مكحلل ةعفار تاك نإو .رمخلا ميرحتل

 ىلع رخآ لجر رمأي نأك ى هريغ ةطساوب مكحلا ىلإ لصوملا ثفصرلا وهف ؛ببسلا امأو

 وه رمآلا رمأف ،ادّبس الو هل ابأ الو رومأملا ىلع اناطلس رخآلا سيلو ،انومضم ائيش لعفي نأ

 / ١٠٣ / .نامضلا بوجوب مكحلا ىلإ ةلصوم ةلع وهو سةطساولا وه رومأملا لعفو ،تبسلا

 ؛ةلعلا فالخب .مضي ال ذ دقو .مكحلا هيلإ مضي 7 ردق تبسلا نأ ةلعلاو ببسلا نب قرفلاو

 © يقيقحلا ببسلا وهف منكحلا هيلإ م إ مض امف .ةلع ا : مل هنقراف ىتمو ،امئاد اهيلإ مضت مضي مكحلا ناف

 ي .ىزاجملا وهف الإو

 © ن ومض ةر هلثمل غلاب أ وأ هرادج بقث وأ باب حتفك مكحلا هيلا م ر ال ام لاثم

 ومسضم يلعفب هلخم غلاب رما وا 5 هياده قث وا اب تفك مكا هيلإ مض
 عضو وأ ،قرح وأ قرس وأ لتق نم هب رمأ ام رومأملا لعفيف ،ادّيس الو ابأ الو اناطلس رمآلا سيلو
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 يي غاشلا اب !229:٤5ر ٨ عراشلا باطخ ماسقأ باب
 7 هتجوم

 وأ ادبع وأ ايبص لعفب رومأملا لمعتسي وأ ،ريغلا لام يف رئب رفح وأ ،نيملسملا قرط يف رضم

 كلذ لعفو ،ريغلا ةطساوب مكحلا ىلإ ةلصوم فاصوأ اهعيمج هذهف ،هلمعب فلتلا عقيف باد

 .اببس امهلعف ناك نإو ،َلادلاو رمآلا ىلإ ال مكحلا مضي هيلإو ،فلاتلا فلتل ةلع ريغلا

 ر

 نإف ،ديصلا لتق ىلع مرحملا ةلالدو .اهقؤَسو ةبادلا دوقك ؛مكحلا هيلإ م ض ام لاثمو

 إف كريسلا ىلع امماَمركأ ةبادلل دئاقلاو قئاسلا تأ كلذو ،اهل مزالمو ةلعلل ةباشم انه تبسلا

 . ىلإ ال ءطولا يهو ةلعلا ىلإ اًمومضم مكحلا اك نإو هاتمض اهئطوب ءيش فلت

 ىلع اهاهركأ امهو ،ارده يأ / ١٠٤ / ارابج ةبادلا لعف تاك ان نكل "قوسلاو ُةَوَقلا وه يذلا

 .ةلعلا ةلع هنأل ؛ببسلا ىلإ مكحلا مض ؛فلاتلا فلتلو ءطولل ةلع اهل امهُهاركإ راص ؛ريسلا

 ىلع هنلالدف ديصلا َنُمأ همارحإ مزتلا هنالف ؛ديصلا لتق ىلع لادلا مرحملا نامض امأو

 هتعيدو ىلع لادلا ىلع اسايق "نامضلا اهب قحتسي ةيانج كلتف ك نمألل ةليزم هنم ةنايخ هلتق

 اهب همزلي ةيانج يهو ٧هنم ةنايخ هلالدف ءامُهتنايصو امهظفح مزتلا هنأل ؛امهقرسي نم هتنامأو

 رجز لتف ملاظلا ةلالدب نامضلا بوجو اما امأ .هنيمضت ىلع ملعلا لهأ عمجأ دقو .نامضلا

 .ةدسفملا ةعيرذل سو

 هل م زلتسم هنإف ببسلا فالخب انزلاو لتقلاك راركتلا مزلتست ال ةلعلا نإف اضيأو

 .موصلا بوجول ةمزلتسم لالهلا ةيؤرو ،[ةالصلا] بوجول مم زلتسم كولدلاك

 .ائيش مهقزَس وأ الجر ةعامج لتقك 6مكحلا يف كرتشيو آلإ اهيف كرتشي ال ةلعلاف اضيأو

 .هاتزرق امك اهل اًهبشم وأ ٠ ةلعلاك اماع ببسلا نوكي دقو ءانامضو التق مكحلا يف نوكرتشم مهف

 ثنحلاو ،ةراكلا ثبس اهنإف قالطلاو يتتعلاو كهللاب ناينألاك يزاجلملا ببسلا ةلثمأ نيوا

 ةبوقع اهنأل ؛ةراقكلل عنام / ١٠٥ / َوهو ربلل ة ةعورشم نيميلا أ كلذ حاضيإو . .اهل طرش
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 ى 029 ط لشلا ةاكش ح ه

 . ىآلا هنقالعف ،هيلإ لوؤت ام رابتعاب ،السرم اًراجم اببس تيمسو .زبلل اأظ تناكف ،ثناحلا

 نولوؤي ام رابتعاب ك ءايحأ مهو ىتوم مهاسف ٣٠[ :رمزلا] ه هم َكَِإ إ ز :ىلاعت هلوقك

 وأ هتجوزل َلاق اذإ لجرلا َثأل ؛اببس تيمس ثنحلا ىلإ اهلآم ناك امك نيميلا اذكو .اعطق هيلإ

 وهو © رادلا يف لوخدلا نع امهغنم هذضصقف ا لاط تنأو ر ةح َتزأف نالف راد امّملخد نإ هدبعل

 لآم ناك املف .هيلع ثحلا عقي ،ررحتيف دبعلا لخديو 6 قلطتف :لا لخدت امتر نكل ؤ هب

 .هيلإ تعرش ام رابتعاب ال رابتعالا اذهب ازاجم تيمس ثنحلا ىلإ نيميلا

 َلاق نميف فالتخالا اشن انه نمو .ثنحلا ىلإ لوؤي هنأل ؛اببس ىمسي طرشلا اذكو
 لخدف ،هريغ اجوز تجوزتف ؤائالث اهقلط مث : ءاثالث ٌيلاط تنأف نالف راد تلخد نإ :هتجوزل

 ©نيميلاك طرشلا نأ ىلإ ارظن قلطت :ليق ؛رادلا تلخدف ©لؤألا ىلإ تداعف .اهقلط مث ؤاهب

 ىقبتف ،فلاحلا ةمذ اهلحمو "نيمي انه طرشلا :انموق نم ُرَقُز لاقو .قالطلا عوقول ببس هف
 © هدنع قاب قالطلا لحمف .هيلإ اهدوع لامتحال ؛ائالث اهايإ هقيلطتب / ١٠٦ / لطبت الو 5اهئاقبب

 ثالثلا تيلطتب هنأ هل جتحاو .قالطلا مقي ال :يعفاشلا لاقو .قالطلا مقو تلخد ىتمف

 لحب الإ طرشلا م موقي الو ،ثالثلا هزيجنتب لحم هل َقبي مل اهنأل ؛طرشلا قيلعت لطبي اهل

 ةهبش قلعملل نوكت نأ يهو .ةفصب َتبث قيلعتلا نأل ؛قيلعتلا َلطب لحمل تاف ىتمف ،ببسلاك

 ©_.اهنودب ىقبي الف عرشلا يف ةفصب ءيشلا َتبث ىتمو طرشلا دوجو لبق توبثلا

 لطاب اذهف ؛زح تنأف َكَتقتعأ نإ :هدبعل لاق وأ .قلاط تنأف كّتقْلط نإ :هتجوزل لاق نممو

 ةلع ' 'كّتقلط نإ" :هلوقف . باجيإلا ةهبش لطبت ةلعلا ة ةهبشب قيلعتلا نأ ىلع ةانب حصألا ىلع
 حصي 7 قتعلا عوقول ةلع "كّنقتعأ نإ" :هلوق اذكو .هيلإ مضي مكحلا نأل ؛قالطلا عوقول - مرإ

 .ملعأ ىلاعت ةللاو .امهب قيلعتلا

 )١) ص ث ٢ج قئاقحلا نييبت ،يعليزلا / ٧٢ص ث ج ©قئارلا رحبلا ،ميجن نبا :رظنا ٢٣٩.
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 هماسقأو دملا مغ يالب

 بجاحلا ةنمو .اهيلإ دومعلا نع ةانجلا عن َ اهنأل ؛دودحلا تيمس ةنمو . حملا وه ةغل دحلاو

 .نجسلا يف لَقَتعملاو جراخلاو لخادلا من هنأل ؛داتحو ذح

 ف .ناسنإلاك ،‘لامجإلا /١٠٧/ ىقيرطب ظفللا هيلع 7 حرش وه :اًحالطصاو

 ظفللا كلذ هيلع لد ام حرش "قطانلا ناويحلا وه" :كلوقو .ىنعم ىلع لاد مجم هظفل

 هّسفملا ظفللا :هنأب لازغلا هقّرعو .ظفلا هب ديرأ اذإ هيغو 5 هانعم هب ديرأ اذإ هنيع وهو ،لمجملا
 ه )٢ .

 عنميو عمجي هجو ىلع هانعم

 :ماستأ ةعبرأ وهو

 لوخد م عنمو ك ناويحلا دارفأ نم م درف لك عمج دقف ،قطانلا ناويحلا وه ناسنإلاك .عنام غماج

 هعمجل ماتلا دحلا وه اذهو .ىنان د يغ ناويح اهنإف ،شحولاو ريطلاو ليخلاو لبإلاك .قطانلا ريغ

 نم ءاكبلاو كحضلاك لعفلا عاقيإ نأل ؛لعفلاب ال ةيلباقلا | ةوقلاب قطنلا ىتطاَنلاب ةارملاو .هعنمو

 كلخاد لصف وهف ،ةقيقحلا مزال نم هئنعضو ترعلا َلإف قطنلا فالخب اهسفن نم ال ةقيقحلا مزال

 .الخاد الصف كحضلا ناكل ةقيقحلا ءازجأ نم كحضلا اوعضو مهنأ ولو .جراخ صف كحضلاو

 نادوسلاو ةشبحلا جورخ عماج هغف ،ضيبألا ناويحلا وه ناسنإلاك .عنام الو خماج الو

 .ضيبلا ريطلاو لبالاو ليخلا لوخدل عنام ريغو . .هنم

 ١٠٨/ / ءاسنلا جورخل عماج ريغف ،لجُجَرلا ناويحلا وه ناسنإلاك عماج ريغ غنامو

 .ةحلا يف لجرلا ريغ لوخد نم عنم أل ر عنامو ،امهريغو ءامإلاو

 ٠. ٤ص © لوصفلا حيقنت حرش 6 يفارقلا :رظنا ) ( ١

 .٩١ص ،ىفصتسلملا ،يلازغلا :رظنا ( ٢(

١١٧ 



 ٨: ؛؟هاياط,هر للا ةكن ر

 نمي ملو "ناويحلا دارفأ لك عمج هنإف ساسحلا اويحلا وه ناسنإلاك .عنام ريغ عماجو
 ) .اهروعشو اهّسحل ناويحلا رئاس لوخد

 .مئاتلا وه ؛اهَعم اهريغ لوخد د عنمو ،ةقيقحل ءازجأ عيمجب فيرعتلاف .صقانو مات :ناعون وهو

 .قطانلا وه ناسنإلاك صقانلا وه ةقيقحلا ءازجأ نم عزجب فيرعتلاو .قطانلا ناويحلا وه ناسنإلاك

 وه ةقيقحلا ءازجأب يرعتلا نأل ؛دحلا فالخ وهو سصقانو مات :ناعون اضيأ مسرلاو

 وهف الإو ،مماتلا وهف اهمزاول عيمجب ناك نإف .مسرلا وه ةقيقحلا مزاولب فيرعتلا امأو .دحلا

 وه ناسنإلا : :َتلق نإو .ماتلا مس زا وهف ؛كحاضلا ناويحلا وه ناسنإلا :تلق نإف .صتانلا

 .ملعأ ىلاعت ةللاو .صقانلا ممسرلا وهف ؛طقف كحاضلا

 لصف
 [هب ديدحتلا حصي ال ام]

 فرعي ال امي الو دودحملا نم ىفخألاب الو ،ةلاهجلاب يواسملا يف ديدحتلا حصي الو

 .فدارتملاب الو لمجملا ظفللاب الو .دودحملا ةفرعم دعب الإ هب دودحملا

 . عماسلا دنع ءافخلا يف ءاوس امهو نيجفرغلا وه :لوقتف ؟جفرغلا ام :لوقي نأك :نيبواستملا لاثم

 .لوقلا وه :لوقتف ؟لقابلا ام :وأ .نيجفرعلا ىه :لوقتف ؟ءاقمحلا ةلقبلا ام :ىفحألا / ١٠٩ / لاثم

 م ولعملا ة ةفرعم وه :لوقتف ملا ام :لاقي نأك :دودحملا ة ةفرعم دعب الإ ث فرعي د ال ام لاغم

 كهنم قتشملا ة ةفرعم دعب الإ ث دعي ال ىتشملاو ،ملعلا نم ىتشم م م ولعملا نأ عم 6هب وه ام ىلع

 .٧ص ٠ لوصفلا حيقنت حرش ٠ يفارقلا :رظنا ) ( ١

١١٨ 
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 ةفرعم تعب آلإ ملعلا فرعي ال اذكو .هنم قتشم هنأل ؛ملعلا ةفرعم دعب الإ مم ولعملا فرعي الف

 نايبل عوضوم هنأل ؛ةحلا نم وصقملا ثوفيو ،رولا مزليف "ملعلا ةح يف هعوقول ؛مولعمل

 .نانثالا امه :لوقتف ؟جحوزلا ام :كل ليق اذإ اذكو .اهعم اهادع ام عنمو ،اهحاضيإو ةقيقحلا

 وه :لوقتف ؟نييواستمب مسقنملا امو :لاقيف . نييواستم ُمسقنملا وه :لوقتف ؟نانثالا امو :لاقيف

 '>.بتارم ىلإ رمألا رادف .جح وزلا

 ةبترم رودلا هنم مزلي امم ةيدحتلا ن :لوقي ناك هرأ "" 'يهاشورسخلا نع يفارقلا لقنو

 نوكي نأ نكميف .لامجإلا قيرطب ظفللا هيلع َلد ام حرش وه دحلا نأل ؛حيحص ؤئاج .ةدحاو

 رعي "" غماسلاف ،هب وه ام ىلع مولعملا ة ةفرعم وه ملعلا :كلوق نم مولعملا ىنعم فزع
 ةفرعم وه د :هل َليق املف . عضؤ عيش يأل ملعلا ظفل ث فرعي الو / ١١٠) / ،مولعملا ىنعم

 ؛عضؤ ءيش يأل ملعلا ظفل لهجيو ظافلألا هذه لولدم ملعي وهو ،هب وه ام ىلع مولعملا

 ).رود ريغ نم هدوصقم هل لصح

 ؛لممجم نيعلاو .نيعلا وه :لوقتف ؟ثجسعلا ام :لوقي نأك :لمجملا ظفللاب ديدحتلا لاثم

 .لمجملاك فوقولا همكحو ‘كَرتشملا نم هنأل

 عيمجب ديدحتلا حصي الف .حمقلا وه :لوقتف ؟ربلا ام :لاقي نأك : :فدارتملاب ديدحتلا لاثم

 .ملعأ ىلاعت ةللاو .ةسمخلا فاصوألا هذه

 )١() لوصفلا حيقنت حرش ] يفارقلا :رظنا © ص٧.

 ىرق نم هاشورسخ ىلإ هتبسن مالكلا ءاملع نم :دمحم وبأ }(ھ٢٥٦ت) سنوي نب هيومع نب ىسيع نب ديمحلا دبع )٢(

 تافلؤم هل .قشمدب يفوتو ،كركلاو قشمد يف ماقأو ،هقفلاو تايلقعلاو لوصألا ملع يف مدقت . اهيف هدلومو ،زيربت

 .(٨٨٢ص ،٣ج ،مالعألا ۔يلكرزلا :رظنا) .اهريغو ،انيس نبال افشلا راصتخا و ، ةيعفاشلا هقف يف بذهملا راصتخا :اهنم

 .اهانعم يل رهظي ملو ! عماسلا يأ يف» :عضوملا اذه يف طوطخملا يف بتك )٢(

 اذكهو 0١٠١١ ب ةيلاوملا ةحفصلاو رفصلا ةفاضإو دحاولا ناكم بلق هيفو 0١٠٠١ مقرب باتكلا خسانلا مقر انه )٤(

 .ةيلاوملا تاحفصلا يف رفصلا داز

 )٥( ©‘لوصفلا حيقنت حرش ،يفارقلا :رظنا ص٩.

١١٨٩  



 » 5 ١ 2 ر - نل ةاكىتم ,
 ر ح /

 0 )همرحملا جلالطصم ر كلب (

 ّيورملاو يوارلا لاوحأ اهب فرعيو ،افعضو ةوق نتملاو دنسلا اهب فرعي ةعاوقب ملع وهو

 .ةنايصو اطبض ،ةرلاو لوبقلا ثيح نم هنع

 و , وو و ١

 نم هبتك ىف ركذت ىتلا هلئاسمو . دري امو لبقُي ام ةفرعم هتياغو . ىبنلا تاذ هعوضومو

 .هب لمعو ةاعو نمل نيرادلاب زوفلا هنرمثو .دصاقملا

 اصن
 [ثيدحلا فيرعتأ

 ِ ء .ه , ۔إ ء . , 7 ِ 2 . ُ

 رابخاو ىلاعت هللا رابخأ الإ ۔ بذكلاو قدصلا لمتحي ،رابخإلا هب ةصق ظفل وه ثيدحلاو
 ب و .

 .قدصلا ألإ لمتحت الف 6هئايبنأ

 ينمتلاو ،يهّنلاو رمألاك ،ةيعرشلا بابسألاو ،ةيرورضلا /١١١/ مولعلا اذكو

 دوصقملا نأل ؛ةيعرشلا دوقعلا عيمجو ا ءادنلاو ماهفتسالاو ©ضرعلاو ضيضحتلاو ©يُجرتلاو

 ىلع مالسلاو ةالصلا اذكو دجملاو دمحلاب ىلاعت هللا ىلع انثلا اذكو ،رابخإللا ال غوقولا اهب

 هب دصق ظفل لك اذكو .ليجبتلاو ميظعتلا ةهج ىلع عوقولا كلذب دصقلا نأل ؛ةني هلوسر

 َ .عرش ءاشنإ همكحف ؛ءاعدلا

 نع لقنلا هلافغأ مدع عم حلطصملا بتك ضعب نم ثيدحلا ماسقأ يف لصف نم هالت امو بابلا اذه فنصملا رصتخا )١(
 .لمشلا عماج نم بطقلا نع اريثك لقن دقو "يماسلا مامإلاو ةكرب نبا ةمالعلا نع لقني هدجت امك باحصألا ضعب

6 
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 [ثيدحلا ماسنأ

 :م استأ تي دلاو

 }ةداع مهبذك ليحتسي ةعامج نع ةعامج ٥ هاور ام وهو .رت :اوَلب هنع اوربعو ‘ لماكل ا لصتم ا اهلوأ

 .اًمباحص نوعبسو نانث ٥ ١ اور هف 6 رانلا نم هدعقم أوبتيلف اًدبعتم يلع ب َتَذك نم) ثيدحك

 نزَق يف يأ لصألا يف ايداحآ ناكام روهشملا َنأل ؛ةبترلا يف هنود ناك نإو ،رتاوتملاك روهشملاو

 .لمعلاو ملعلا ناديفي امهو .لوبقلاب ةمألا هنقلتو ،ثلاثلاو يناثلا نرقلا يف رشتنا مث ،ةباحصلا

 5 ةثالث نع هلقن داز ام : :هنأب ")دوهشملا فًَرع يأ -هللا همحر- يخامشلا ردبلا هفرعو

 ال» :لت ي هلوق لاثم /١١٢/ د . حوضوو هترهشل اروهشم 7 ."لوبقلاب ةمألا هْنَملتو

 ٨ ")مالسالا ف رارضإ الو َر ررض ال» : : هلوقو . ) '؛ثراول ةيصو

 "  ,ه
 . هيلإ ةنسأ ام وه ذَنشملاو

 ابيبح نب عيبرلا ليناسأو . هاهتنم ىلإ هيوار نم هنع عطقني ملو هي لصت اام وه لصتاو

 دنس اذكو ,سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع يبأ نع يوري هنأل ؛ةلصتم -هللا همحر-

 وبأ ىور : :هلاثم . ي ىبنلا نع سابع نبا نع ديز نب رباج نع يروري همأل ؛ ؛لصتم ةديبع يبأ

 نأ وأ ملعلا ناديفي له : ضيفتسم ريهش فالخ امهيف ضيفتسملا هلثمو روهشملا ثيدحلا ةلالد نأ انركذ نأ قبس )١(

 .كلذل هبتنيلف ؟امهنيب قرفي وأ لمعلا بوجو ىف ةروصحم امهتلالد

 رصتخملا حرش يف ردبلا هيلع قلطأ روهشملا لوح انه فنصملا هقاس يذلا فيرعتلا نأ ىلإ ةراشإلا نم دبال )٢(

 .روهشملاو ضيفتسملا نيب يأ امهنيب قرفي ال ضعبلا ناك نإو هتلالد هلو كلذل هبتنيلف عضيفتسللاب

 )٢( فاصنإلاو لدعلا رصتخم حرش ،يخامشلا :رظنا ص٤٣٩.

 ثراول ةيصو ال باب ةجام نبا هاورو )٦٦٧(، مقر سابع نبا قيرط نم ثيراوملا باب يف هدنسم يف عيبرلا هاور )٤(

 )٢٧١٤(. مقر كلام نب سنأ قيرط نم

 )٥( مقر رارضإلا باب ليسارملا يف دواد وبأ هاور )٤٠٧(\ مقر طسرألا مجعملا يف هللادبع نب رباج قيرط نم يناربطلا هاورو )٥١٩٣(.

١٢١ 



 .ار نلتتلاذكتم رر
 ج

 َرَتغ ام الإ هشسحنيال روهط ءاملا» :لاق هنأ ي ز يبنلا نع . سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع

 :لاق يعفاشلا انثدح : :لبنح نب دمحأ َلاق :انموق ةياور يف هلاثمو .'«هحير وأ همعط وأ هنول

 .‘"٨»ضعب عيب ىلع مكضعب عبي ال» :لاق ي هللا لوسر نأ َرمع نبا نع عفان نع لام انثدح

 هاورو ث هنع سنأ ثيدح نم نيخيشلا ثيدحك ،نينثا نع نانثا هاور ام َوه زيزعلاو

 بحأ نوكأ ىتح مكذحأ نمؤي ال :هلوق وهو لي هنع سنأ نع/٣١/ زيزعلادبعو ةداتق

 نمم نود ةثالث وأ نانثا هتياورب درفنا ام ه :ليقو .'”«نيعمجأ سانلاو هدلاوو هدلو نم هيلإ

 دقاو نع هللا ديبع هب درفتو ،ديعس نب ة ةرمض ثيدحك دحاو نع نانثا هاورام :ليقو . هنع ظفح

 اط نب لضفلا ثيدحكو . ! تبرتقا و "فاق""ب ىحضألاو رطفلا يف ارق ل هنأو يثيللا "٥01 !! م ٥ اا )٤)

 )٥) ارتو قيوسب ةيفص ىلع وأ ل هنأ ( سن ] نع دواد نب للئ او نع ةنييع نب . ايفس قيرط نم

 نم هجام نباو يئاسنلا ةاور ام هلاثم .هيوار ةهج ريغ نم هنتم فرعي ال يذلا وه ركنملاو

 اولك» :اعوفرم ةشن ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع سيق نب محم نب ىيحي ريكز يبأ ةياور
 ديدجلا لكأ ىمح مدآ نبا شاع :لاقو ناطيشلا بضغ هلكأ اذإ مدآ نبا ًنإف رمتلاب حلبلا

 ؛ةعيرشلا نساحم ىلع ٌيبطني ال كيكر هانعم ًنألو ،هب رفت ريكز ابأ أل ركنم هنإف _»ءقلحلاب

 . ىلاعت هلل اًعيطم املسم اًيح هنوك نم بضغي نكل ،مدآ نبا ةايح درجمب بضغي ال ناطيشلا نأل

 .هجيرخت مدقت )١)

 .نورخآ هاورو ء(٢٦٦٨٥) مقر فنصملا هاور يذلا قيرطلاب دمحأ هاورو )١٤١٦( مقر رمع نبا قيرط نم ملسم هاور )٢(

 سنأ قيرط نم يمرادلا هاورو )١٥(، مقر ناميإلا نم ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا بح باب سنأ قيرط نم يراخبلا هاور )٣(
 )٢٧٨٣(. مقر اضيأ

 يف ةءارقلا باب يذمرتلا هاورو )٨٩١(، مقر يثيللا دقاو يبأ قيرط نم نيديعلا ةالص يف أرقي ام باب ملسم هاور )٤(
 )٥٣٤(. مقر نيديعلا

 نم حاكنلا ىلع ةميلولا بابحتسا باب دواد وبأ هاور )١٠٩٥(0 مقر سنأ قيرط نم ةميلولا يف ءاج ام باب يذمرتلا هاور (د)
 .نورخآ هاورو )١٩٠٩( مقر كلام نب سنأ قيرط نم ةميلولا باب هجام نبا هاورو )٢٧٤٤(0 مقر كلام نب سنأ قيرط

 قيرط نم رمتلاب حلبلا لكأ باب ةجام نبا هاورو )٦٦٩٠( مقر ىربكلا ننسلا يف ةشئاع قيرط نم يئاسنلا هاور )٦(

 .نورخآ هاورو )٢٣٣٠(، مقر ةشئاع

١٢٢ 

٨ 
 ج



 لل ثيدحلا حلطصم خي باب .ار
2 

 نع قاحسإ يبأ نع يرقمل ١ بيبح نب بيبح قيرط نم م زاح يبأ نب ا/ ١١٤ / ثيدحكو

 لخد فيضلا ىرتأو ةاكزلا ىت ةآو ةالصلا ماقأ نَم» : :اعوفرم سابع نبا نع ثيرح نب رازيعلا

 .افوقوم هاور تاقثلا نم هريغ َنأل ؛دكنم هف .ةنحلا

 . ٨ ع ي -

 .دحاو ئنعمب امه :ليقو .قداص وأ ةقث هاور ام ذاشلاو .لفاغ وأ تيعض هاور ام ركنملا :ليقو

 س ء د َّ ١ و

 .هتياورب هيوار درفنا ام وهو ‘بيرغ :عاونأ ةثالث ذاشلا :-هللا همحر- يملاسلا انخيش لاق

 وهو يعضو ،نيحيحصلا ىف ةجرخملا دارفألاك { حيحص :ناعون وهو ،هيف ةدايز ةياور وأ

 6" .ريثك هنم يذمرتلا عماج يفو :ينالطسقلا لاق .نسح بيرغو .بئارغلا ىلع بلاغلا

 صوصنلا هضراعت نأب فرعيو .ابم الإ هتياور مرحتو ،بوذكملا قلَتخملا وه عوضوملاو 7 و ٥٤ و. م ك . 1 . . ٠.

 ل : : .ىلاع هلوقب ضراعم هنإف ا انموق ةنع ةيؤرلا ثيدحك ،هئيبو اهنيب غمجلا نكمي الو ،ةّيعطقلا
 دل هلم نل ز :ىلاعت هلوقبو ١٠٣[0 :ماعنألا] . يبنا ثيللا اوهو صبكلا كردي وهو رصب ,سح لاد ےسرذُث

 سر س . ٣
 ميهاربإ نب شايع ثيدح ةنمو ،نئارقلاب اضيأ ثرعُتو ١١[٠ :ىروشلا] « ٌيلاُغيمَسلا وهو غش

 نبا وهو ”شايعو ،ديشرلا نوراه وبأ وهو © روصنملا / ١١٥ / هللا دبع يدهملا ىلع لخد نيح

 ال« : :هلوق وهو 77 قاسف وهو مامحلاب بعلي 7 يدهملا ىلع لخد ات هناف .يعخنلا ميه اربإ

 .مامحلا حبذب رمأف .هلجأل هقلتخا هنأ يدهملا فرعف "! ؛حانج وأ رفاح وأ تخ وأ لصت يلإ قبس

 نب رمعم هاورو ،(٢١؟٢٦٩٦) مقر سابع نبا نع ثينح نب رازيعلا ثيدح يف ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاور )١(

 )٢٠٥٢٩(. مقر سابع نبا نع رازيعلا قيرط نم هعماج يف دشار
 )٢( سمشلا ةعلط يملاسلا :رظنا ج٢، ص٧٧.

 مجارتلا بتك يف روهشملا وهو ،اثايغ»ب شماهلا يف يتأيس امك نقلملا نبا هتبثأ دقو فنصملا هطبض اذكه )٢(

 .ليدعتلا حرجلاو

 يف دواد وبأ هاورو )١٧٠٠(0 مقر ةريره يبأ قيرط نم قبسلاو ناهرلا يف ءاج ام باب !حانج» ركذ نودب يذمرتلا هاور )٤(

 نم انه يوارلا اهدارأ ةحلصمل ةقلتخم ة ةعوضوم يهف ؛حانجف 3 مقر ةريره يبأ قيرط نم قبسلا باب

 وا» :؛لصن وأ دعب هيف دازو ثيدحل اَذَم يدملا نينمؤملا ريمأ ميهاربإ نب ثايغ ثدحو » :رينملا ردبلا يف لاق ،يدهملا

 7 باذك افق كافق ن دهشأ :لا جرخ ملق .ممقزد فالآ ةر ةرشعب يدهملا ُهَل رمأَق ؤ مامحلا بحي َناَك يدهلا نآل ‘ حانج

 .(١٢٤ص ،٩ج سرينملا ردبلا ،نقلملا نبا :رظنا) !تحيذف مامحلا رمأ

٣ ١ 



 ار نلا ذاكتي 4
 ` ١

 . نيضيقنلا نيب غمجت يتلا رابخألا ىلإ عجري هنوكل ؛ هانعمو هظفل ةكرب اضيأ فرعيو

 نع ةنييع نبا قيرط نم هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلا هاور ام دنسلا يف ذاشلا لاثمو

 هللا ىلص- هللا لوسر دهَع ىلع يوت الجر نأ» سابع نبا نع ةجسوع نع رانيد نب ورمع
 ىلوم يكملا ةجسوعو . ')؛هل هثاريم ... ف ( هقتعأ ىلوم الإ اثراو عدي لو -هيلع

 . اعوفرم ثيدحلا اذه يرصبلا مهرد نب ديز نب دامح ىورو . .روهشم يغ وهو .سابع نبال

 .دنسلا يف ذاش هنإف سابع َنبا ةنم طقسأو

 ل هلوق لوقلا لاثم .اريرقتو العفو الوق نوكيو :لاصتالا ىلع ةلالد هيف ام سلسلاو

 نسحو كركشو ةركذ ىلع ينعأ مهللا :ةالص لك ربد يف لقف ك كبحأ يتإ» :لبج نب ذاعمل

 ربد يف لقف ‘كّتحأ انأو :هتياور دنع ةاورلا نم ك لوقل ؛لَسلَسم هنإف / ٦ / .'؛هكتدابخ

 .كتدابع نسحو كركشو كركذ ىلع ينعأ مهلا :ةالص لك

 ليئاكيم ينثدح . دقل ميظعلا ] هللاب : :لاقو ليربج ينثذح دقل ميظعلا و هللاب» :نت س لاقو

 هللا مسي ارق نم ؛ليفارسإ اي :كيت هللا لاق :لاقو ليفارسإ يندح ذقل ميظعلا ه هللاب :لاقو

 تلبقو .هل ترفغ دق نأ او دهشا ا ةدح او ٤ ةرم ب اتكلا ح َافب ةلصتم ميحرل ١ نمحرل ١

 ربقلا باذع نم هريجأو ٦ رانلاب هناسل قرحأ الو . تائيسلا هنع تزواجتو تانسحلا هنم

 ."ءايلوألاو ءايبنألا لبق يناقليو ربكألا عزفلاو ةمايقلا باذعو

 موي ضرألا ه هللا قلخ :لاق ةت ق مساقلا وبأ ن يديب كَش» :لاق ة هريره يبأ ثيدحكو

 موي ةوركملا قلخو ،نينثإلا عوي رحبلا قلخو دحألا موي لابجلا اهيف قلخو ‘تبسلا

 باب ىربكلا يف يئاسنلا هاورو )٢١٠٦(، مقر سابع نبا قيرط نم لفسالا ىلوملا ثاريم يف باب يذمرتلا هاور )١(

 )٢٧٤١(. مقر هل ثراو ال نم باب ةجام نبا هاورو )٦٢٣٧٦(\ مقر قتعملا يقبو قتعملا تام اذإ

 باب هحيحص يف ةميزخ نبا هاورو )١٥٢٢( مقر لبج نب ذاعم قيرط نم رافغتسالا يف باب دواد وبأ هاور )٢(

 )٧٥١(. مقر حيبستلا دعب ليلهتلا ةدايز بابحتسا

 :رظنا) .مسقلاب لسلسملا يف ةليلجلا دئاوفلا يف ةليقع نبا اذكو ، ةلسلسملا ثيداحألا يف ةلاجعلا بحاص هركذ )٣(

 .(٣٤١ص ةليلجلا دئاوفلا }ةليقع نبا / ٨١ص ثةلاجعلا ،يكملا

١٢٤ 
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 هو ثنحاعطص ا ©.

ًُ 2 َّ 7 ّ ِ 7 

 عوي مدآ قلخو سيملا موي باودلا اهيف َقلخو .ءاعبرألا موي رونلا قلخو ،ءاثالثلا

 .هنع يوري نَم ديب هتياور دنع ةاورلا َنم ك كيبشتل ؛ُلَسلَسُم هناف ) «رصعلا دعب ةعمجلا

 ةوالح دبعلا دجي ال» / ١١٧ / :سنأ ثيدحك ،لَسْلَسملا يف لعفلاو لوقلا عمتجي دقو

 ي هلل لوسر ضبقو» :سنأ لاق .«هزُمو هولح .هشو هريخ ردقلاب َنمؤي ىتح نامي الا

 ةاورلا نم لك ضبقل ؛لَسلَسم هناف 8‘"ه؛هرمو هولح ‘ هرشو هربخ ردقلاب تئمآ :لاقو هتيحل

 .كلذ هلوق دنع هتيحل ىلع

7 ِ 
 . ةجحب سيلو العف وا الوق ىباحصل ١ ىلع هب فقو ام وه فوقوملاو

 س و

 .هيوار يف نعطل اك 8 ه دنس يف نهو ببسب نسحل ١ ةبتر نع رصق ام فيعضلاو

 ه

 .ةجحب سيلو ؤفيعضلا ةبتر نم ىلعأ فعضلاو
7 ّ 

 .حيحصلا لاجر نود اًراهتشا ءاطبضو ةلادع هلاجر ترهتشاو هجرخم فرع ام نسحلاو
 .مهتم نمو ذوذشلا نم ملس ام نسحلا نإ :يذمرتلا لاق َ َ ك . 2 .

 الفاغ سيل هأ 7 ه هتيلهأ ققحتت مل ز وتسم هدانسإ يف ام وهو ب هريغل نسح : :نامسق وه : :ليقو

 ةبتر لصت 7 اهنكل ٠ ةنامألاو ق ةدصلاب هت او ثرهتشا ام وهو هت :اذل ة نسحو .هيوري ف طخل اريثك الو

 ‘ نسحلا درفي ال نم ثيدحلا لهأ نمو . .هب لمعلا يف امكح حيحصلا كراشي وهو « حبحصلا ي لاجر

 يبأ نع ورمع نب د دمحم قيرط نم ىذمرتلا ثيدح / ١١٨ / هلاثم . حبحصلا عاونأ يف .7 هلعجيو

 .""»؛ةالص لك دنع كاوسلاب هنزم يتمأ ىلع قشأ نأ الول» :َلاق لي ي يبنلا نأ ةريره يبأ نع ةملس

 باب ةريره يبأ قيرط نم ملسم هاورو . )٨١٣( مقر قلخلا ءدب باب تافصلاو ءامسألا يف يقهيبلا السلسم هاور )١(

 )٢٧٨٩(. مقر قلخلا ءادتبا

 )٢٩٧(. مقر كلام نب سنأ قيرط نم تايرويطلا يف يناهفصألا هاور )٢(
 كاوسلا باب ةريره يبأ قيرط نم يراخبلا هاورو ٨٦) ٠ ( مقر رامجتسالا يف باب ةريره يبأ قيرط نم عيبرلا هاور (٣)

 . ٢٢) ( مقر كاوسلا ىف ءاج ام باب يذمرتلا هاورو 6 ٢٥٢) ( مقر كاوسلا باب ملسم هاورو 6 )٨٨٧) مقر ةعمجلا موي

١٢٥ 



 ار نتنلا ةكن رر
 ج

 قيرط نم ناخيشلا ةاورو ،ةملس يبأ ريغ ةريره يبأ يقيرط نم ةعامج يدحلا اذه ىورو
 دمحم يقيرط نم هريغل حيحصو ،قيرطلا اذه نم هتاذل خبحص وهف ،ةريره يبأ نع جرعألا

 قدصلاب َرهتشا نإو ورمع َنب دمحم نإ :نولوقي ثيدحلا لهأ نأل ؛ةملس يبأ نع ورمع نب

 .هظفح ءوسل ضعب هفعضو . نقتم ريغ ،ظفحلا يس هن الإ ةنامألاو

 .ال وأ هدانسإ َلصتا اوس لي يبنلا ىلإ فيضأ ام وه غوفرملاو

 ء ه ِ ,, ؟ وه٤ه د ۔ .ه و هع د ه
 ثيدحل ا له ا ضعب لعجو . عوطقملاو فوقوملا نود قلعملاو لضعلملاو عطقنملاو لسرملاو

 .نالف هلسرأو الف هعفر :ثيدح يف لوقي نأك ءلسرملا ةلباقم يف عوفرملا

 دنسلا يف فيعضلا ماسقأ نم وهو .هريغب اميدح هتياورب فرعي نم ه ليدبت وه بولقملا

 نع حلاص يبا أ نع شمعألا نع ورمع نب دامح / ١١٩ / نع دلاخ نب ورمع هاورام : :هلاثم .نتملاو

 ثيدحلا اذهف ."«مالسلاب مموؤدبت الف يتيرطلا يف نيكرشملا متيقل اذإ» :اعوفرم ةريره يبأ

 حلاص يبآ نب ليهسب ث ورعم وه امئإو 6هب اوبقل نيكورتملا دحأو ورمع نب ذاممح هبلق ،بولقم
 . يلقعلا هب حرص امك .شمعألا نع فرعي الو "ملسم يف امك ةريره يبأ نع هيبأ نع

 دانسإ بلقو .رخآ دنسب يورم َرخآ نتملا لعجي :يأ ،نتملا ممات دانسإ بلق بلقلا نوكيو
 ثدحملا ظفح ناحتما دصقب رخآ دانسإ نتملا اذه لعجيو ،رخآ دنسب يورم َرخآ نتملا مات

 وحن ،اًريثك نوثدحملا كلذ لعفيو ؟ال وأ يقلتلا لبقي لهو .ال مأ طلتخيأ ،هرابتخاو

 هيلع اوبَلقف هيلع اوعمتجا ،ثيدح ةئام يف دادغب مدق نيح ،يراخبلا نفلا مامإ مهناحتما

 ةرشع اونيعو ‘ رخآ نتمل نتم ااذه دنسو رخآ نتم دنسل دنس تم اورّيصو . اهتيناسأو اهتوتم
\ 

 مهنم لك ىقلأو ، يراخبلا رضحف .هيلع اودعاوتو ،ثيداحأ ةرشع مهنم لكل اوعفدو ،لاجر

 سلجملا نأمطاو ءاذه / ١٢٠ / دنس عم اذه نتمو اذه نتم مم اذه دنس ك ةبولقم هترشع هيلع

 نيكرشملاو رافكلا ةدعابم باب ناميإلا بعش يف يقهيبلا هاورو إ(٨٥٣٦) مقر طسوألا مجعملا يف يناربطلا هاور )١(

 .نورخآ هاورو )٨٩٦٢٣(. مقر

١٢٦ 
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 « ثيدحلا حلطصم خ باب .9229م

 ةرشعلا يف ىوتسا نأ ىلإ ،هفرعأ ال :هيلع ر ضرغ ىتم اهنم لك يف لوقي يراخبلا ادغو هلهأب

 مهف :نولوقيو اضعب مهضعب ىلإ تفتلي مهفلا لهأ ناكف .هفرعأ ال : :لوقي ر وهو ثيدح ةئاملا لاجر

 لئاسلا ىلإ َتَقَنلا اوُتَرَت مهنأ ملع املف .مهفلا ةلقو زجعلاب هيلع يضقي مهريغ ناكف ،لجرلا

 اذكه ءالولا ىلع ةيقبلا يف لاقو .اذكو اذك هباوجو 3 اذكو اذك ثيدح نع تلأس :هل َلاقو لؤألا

 "). طبضلاب هل اونعذأو ظفحلاب هل اورقأف هنتم ىلإ دنس اكو ف هدنس ىلإ نتم لك رف

 اضيأ دحاو وار بلقب دصقي هنأ امك . دحاو وار يف رصحني ال ذإ ٬بارعإلا دنسلا بلقب دصقي تو
 تميتأ اذإ» ثيدحك .هيوار ىلع اوهس بلقني دقو .رابتخالا دصقب الا ك إ حصي ال مارح وهو ناحتمالا

 امنع يبأ نب جماجتح نانبلا تباث سلجم يف هب تذح دقو . _«تمق يورت ىتح اوُموقن الف ةالصل

 نع مزاح يبأ نب ريرج هَلظف 8 . ق ىبنلا نع هيبأ نع ةداتق يبأ نب هللا دبع نع ريثك يبأ نب ىيحي نع

 هك ربنك يبأ نب ىتحي نع وهات ديز نب دامح 4َركذ امك يسنأ نع هنع اورف . ينانبلا تباث / /

 ).مهدعب نم وهف هجام نبا امأو يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو ملسمو يراخبلا سمخلا ةمئألا هاور

 ةنع ةريره يبآ ثيدحك .رخآلل رهتشا ام نيئيشلا حأ ىطعت نأ وه انتم بولقملا امأو

 ةعبس : :ثيدحلا ظفلو .هلظ للظ ال وي هلظ تت هللا مهنظي نيذلا ةعبسلا يف ملسرم

 هبق قلعم لجرو .هللا ةدابع يفآشن باشو ،لداع مامإ :هلظ الإ لظ ال وي شرع لظ تع

 لامجو بصنم تاذ ةأرما ه هتعد لجرو .هيلع اقرتناو اًعمتجا هللا !يف اًباحت نالجرو . دحسللاب

 ةقدصب قدصت لجرو ٦ عومدلاب هانيع ثّضافن اًيلاخ هللا ا ركذ لجرو © هللا فاخأ ق :لاقف

 وه امتإو .ةاولا دحأ ىلع لقنا ام اذهف ."ههلامش ن قفنت ام هنيمي ملعت ال ىتح اممافخأف

 :هظفلو -هللا ة ةَمحر- بيبح نب عيبرلا د ا دنسم يف امك هنيمي قفنت ام هل امش ملعت ال ىتح (

 .(٠٤٢ص ،٢ج دادغب خيرات "يدادغبلا :رظني) .اهتحص ىدم يف مالك نيققحملا ضعبلو ،دادغب خيرات يف بيطخلا ةصقلا ركذ )١(
 باب ملسم هاورو )٦٣٧(، مقر ةداتق يبأ قيرط نم ةماقإلا دنع مامإلا اوأر اذإ سانلا م وقي ىتم باب يراخبلا هاور )٢(

 .هريغو دواد وبأو يذمرتلا هاورو . )٦٠٤( مقر ةداتق يبأ قيرط نم ةالصلل ساانلا م وقي ىتم

 )٣( ث ١ج © ثيغملا حتف ؤ يواخسلا :رظنا ص٣٢٤١.

 مقر نيميلاب ةقدصلا لضف باب يراخبلا هاورو )١٠٣١(. مقر ةقدصلا ءافخإ لضف باب نتملا بولقم ملسم هاور )٤(

 .نورخآ هاورو ٠ يتأيس امك عيبرلا ٥ اورو )١٤٢٣(.

 ١ ٧٢ر

  



 ٦٩ ماقتو نرشاذاكنت مه

 ةعبس» / ١٢٢ / :ي هللا لوسر َلاق :لاق هنأ كلام نب يسنأ نع يز نب رباج نع ةديبع وبأ ىور

 ىلإ .. ىلاعت ا ةعاط يفخن باشو ،لداع مامإ :هلظ آلإ لظ ال موي هلظ يف هلل مهلظي

 يف اذكو .! . هنيمي قفنت ام هلامش ملعت ال ىتح اممافخاف ةقدصب قدصت لجرو -:لاق نأ

 .ملسم ةنع ةريره يبأ ثيدح دهاشلا ٌلحمف .بيبح نب عيبرلا دنسم يف امك يراخبلا حيحص

 .هئاثم قبسو ،داشلاك ةمكحو دحأ لك نع دحاو وار هب ةرفني نأ وهو قلطم درف :نامسق درفلاو

 .ىنعمب ةاشلاو وه َلَوألا عونلا نأل ؛لّألا عونلا فالخ دحاو قث ةاور ام :يأ سةقثب ديقم رف امهيناثو

 .'""صقن وأ ةدايزب ،تاقتلا ةعامج هيف ةقثلا يوارلا تفلاخ ام ةاشلا" :لاق لمشلا عماج يفو

 ى . . 7 ء ء .2 ء . ٠.

 .اًيفوك وأ اًيكم وأ ايقارع وأ اًيماش وأ اًبزاجح هنوك :يأ ،هججرخم تفرع ام نسحلاو

 .لصتملا ة هبتر لصت ال اراهتش أ هلاجر ثرهتشاو

 .العف و الوت لي ي هيلإ تيضأ ام غوفرملاو

 ثيدحب لمشلا عماج يف هل لتمو .العف وأ الوق باحص ىلإ هب تقو ام فوقوملاو

 لاق ."رفاظألاب هباب نوُعرقي/ ١٢٣7 ي هلا لوسر باحصأ تاك" :لاق ةبعش نب ة ةريغملا
!" } 

 , )٥( "امهيلع هب فقويو . يعبات وأ ىباحص نع يورملا وه فوقوملا :ةكرب نبا

 غمسي ملو هري مل خيش نع وأ ،نيلوهجم م وق نع توثذحي موق نع َيوري نأك سلدملاو
 .ةيمعت اهب زهتشي مل ةفصب هقصي وأ ،هب فورعملا همسا ريغب هخيش يمسي وأ اهنع

 . ۔ و ھ ر ه
 .لدعلا ريغ نم يوز ام لمهلملاو

 )١( مقر ةريره يبأ قيرط نم ةرامإلا ةيالولا يف باب عيبرلا هاور )٤٨(.

 )٢( ،لمشلا عماج }شيفطا :رظنا ص٤١٧.

 )٣( ،لمشلا عماج شيفطا :رظنا ص٤١٥.

 )٨٤٣٦(. مقر سنأ قيرط يف ناميإلا بعش يف يقهيبلا هاور
 .٧١ص ، ١ج ‘ عماجلا }ةكرب نبا :رظنا
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 .اضعب مهضعب نينعتعملا ءاقل توبث طرشب نالف نع نالف نع هيف َليق ام وه نعنعملاو
 ِ , ِ 1 77 م 9 ِ ٠ . هو ۔صس.ء

 ناملّس نب رشب نع ةيواعم يبأ ثيدح نعنعملا لاثم . عتتبم وه :لاقو طرشلا اذه ملسم ركنأو

 هلل ا دبع نع ينادمهلا ةز رم نع يلجبلا دمحم نب حابصلا نع قاحسإ نب نابا نع ديبع نع

 نم ُساَنلا َمَلْشَي ىتح دبع ملس ال هديب يسفن يذلاو» :ك هلل لوسر لاق : لاق دوعسم نب

 ١) «هقئاوب هزاج َنمأي ىتح دبع نمؤي الو .هناسلو هديو هبلق

 .هدانسإ لوأ نم ةاورلا ضعب تفذح ام قلغملاو

 .بسنلاو مسالاو دنسلا يف قفتي ام قفتملاو

 نإف اف لإو ّ خسانلا وهف دخأتملا َملَع ناف 0 نيفلتخم / ١٢٤ / نيقيدح ورو وه فلتخملاو

 َنكمأ ناف الإو .هل اصصخم وأ رخآلل اديق امهدحأ لعجي نأك امهنيب عمج عمجلا َنكمأ

 .نآرق رهاظ وأ رخآ اميدح امهُذحأ قفاوي نأك هب لمعو امهأحأ حجر حيجرتلا

 . نيعم ريغ ىلع ثيدح ورو مهبملاو

 .رخآ هجو ىلع ضعبو اهجو ىلع ضعب هيوري نأك ،هناوز تطلتخا ام برطضم و

 بارطضالاو ،‘""ةعفادتم ةفلتخم هجوأ ىلع ىوري ام برطضملا" :لاق لمشلا عماج يفو

 .يوارلا طبض , دعب هراعش]إل ؛ ثيدحلا فعضل جوم

 .ةشئاع نع ةريره يبأ ةياورك .نينراقتملا ةياور وه ميجلاو ةدحوملا ءابلاب- جّبدملاو

 . ةريره يبأ نع ةشئاعو

 دس
 ب ازحألا م مم وي ىت 1 يمر :رباج ث ثيدحك .اهنوكس وأ اهتاكرحو فورحلا طقنب ربتعملا وم فحصلاو

 .هلبق ةهشتسا رباج وبأو \بعك نب ب وه امنإو ،ةفاضإلاب "رباج يبأ" : :لاقف هريغ هفُحصف .""هلحكأ ىلع

 ثيدح اذه :لاقو )١ ٧٣٠) مقر هكردتسم يف مكاحلا هاورو )٣٦٧٦٢(. مقر دوعسم نبا دنسم يف دمحأ هاور ( ١)

 . امهريغ هاورو © هاجرخي ملو دانسال ١ حيحص

 .٩٢٤ص لمشلا عماج شيفطا :رظنا )٢(
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 )©2296ر لكألا ةاكشم ,
 مح

 يعباتلا / ١٢٥ / يوري نأ وه لَسرملا :ةكرب نبا لاق .هللا لوسر لاق عباتلا لوق وه لسرملاو
 حص دق هنوكل وأ .هل هاور ام ىلع رصتقاو يباحصلا نم هعمس هنوكل ؛ ؛ هدهاشي ملو ة يبنلا نع ربخلا

 .لّضعم هف نيعباتلا عبات دعب نم َناك نإو .عطقنم رهف نيعباتلا عب ات نم لسرملا َناك نإف .")هعم ربخلا

 ، نيعباتلا ءاربك نم هيوار نوكي نأ هطرش لسرملا" :ةبراغملا ضعب نع لمشلا عماج يفو

 .يعختل ا ج حيهاربإو . حابر يبأ نب ع ءاطعو 6 بيسملا ن نب ديعسو ئ :يرصبلا نسحلاو ديز نب رباجك

 . " : ىقشمذدلا لوحكمو

 هنم طقس نإف . هذانسإ لصتي مل ام :ملسم حرش يفو .رثكأف وار هنم طقس ام مطَقْنملاو

 ") عطقنمف لاوتي مل نإَك .طوقسلا يلاوت طرشب ،لّضعم رهف رثكأف نانثا

 ملسم نع بيبح نب عيبرلا يلقنك .هاهتنم ىلإ لودعلا لقنب هذانسإ لصتا ام حيحصلاو

 .سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةميرك يبا نب

 قيرط ( نم رمع ء نبال ديناسأ أ صو ك 6 بلاط يبأ نب نلع ن نع هدح نع هبأ نع دمحم نب رفعج

 نبا نع عفان نع سنأ نب كلام نع سيردإ نب دممحم نع لبنح نب دمحأ ةياور / ١٢٦ / انموق
 . بهذلا ةلسلسب مهنع ةفورعملا ىه ةياورلا هذهو . رمع

 . قيةصلا ركب يبأ نع مزاح يبأ نب سيق نع دلاخ يبأ نب ليعامسإ :قيدصلا ديناسأ حصأو

 . باطخلا نب رمع نع هدج نع هيبأ نع ملاس نع ىرهزلا :باطخلا نب رمع ديناسأ حصأو

 ىلاعت هللاو .ث "ةريره يبأ نع بيسملا نب ديعس نع يرهزل ا :ةريره يبأ ديناسأ حصأو

 .ليكولا معن زو انسح وهو 6ملعأ

 .(ةكرب نبا نع لماشلا يف بطقلا هلقن امم بيرق وهو 6 ظفللا ال ىنعملا انه فلؤملا لقن) .١٦١ص ١0ج 6 عماجلا \ةكرب نبا :رظنا )١(
 )٢) .لمشلا عماج 6شيفطا :رظنا ص٠٧ ٤ (ف رصتلا نم ءيش فلؤملا لقن يف) .

 )(٣) اج ملسم حيحص حرش ©يوونلا :رظنا ٠ ص٢٠.

 )٤( .لمشلا عماج 6ثشيفطا :رظنا ص٤١٢.
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 ) ج خوسنملاو خسانلا باب ار ,
 ( ح

 "'»هيسقملاو جساقلل يف باب

 ؛اهدارفأ نم َلدبلاو لقنلا نأل ؛ةلازإلا اهّمعأو .لدبلاو لقنلاو ةلازإلا :ةغل خسنلاو

 ةفصلا ةلازإ الإ هيف سيلف .لقنلا فالخب ‘تافصلا يف ةراتو ‘تاذلا يف نوكت ةلازإلا نأل

 .لظلا سمشلا تحسن)ك .ةلازإلل :نييتعمل دري سنل نأ مالكلا ةصالخو .تاذلا ءاقب عم

 تخسنو ،هيف ام تلقن : :يأ ، باتكلا ثخسنك .لقنلل دريو د ًامهاَتلازأ :يآ .(مدقلا رث أ يرلاو

 زاجم رقنلا يفو ةقيقح ؤ" خسنلا يف وهو .رخآ ىلإ عضوم نم هتلقن :يأ ةرجشلاو رخنلا

 .كرتشملا نمو :ليقو .سكعلاب ليقو .موزلملا ةدارإو مزاللا قالطإ باب نم / / ٧

 ٠ آ 2 . د 7 ر ٠ و ٥ ش >

 .رخآ يعرش مكحب 3هتوبن دعب يعرش مكح عفر وه :اعرشو

 ةالصلا بوج وك ى ىعرش مكح هيلع ارط مث ا لصألا يف اًحابم ناك ام لالا ديقلاب جرخف

 ةحابإال ؛احخسن اهبوجو ىمس د الف 6 عرشلا د دورو لبق ةحابم ثّراك اهاف 6 م وصلاو ةاكزلاو

 .يعرش مكحب ثَسيل يهو "ةيلصألا ةحابإلاب َوه امنإ اهكرت ةحابإ نأل ؛اهكرت

 .مكحلا توبث َلبق ري هنإف لصنلا صصخملا "هتوبث دعب" :انلوقب جرخو

 . تومل او ضرملاو نونجلاو ركشل او ضيحلاك . ضراوعلا ببسل مكحلا عفر رخآل ١ ديقلاب جرخو

 . ‘")اًمراث َناكل هالول ام هرخآ ىتأ باطخب تباث روكذم باطخ عفر :هنأب ىنيوجلا هفرعو

( ٤ ) - 

 ةجحو باطخب يعرش مكح عفر وه :عماوجلا عمج يفو

 .اهالت امو ٨٩٤ص ،١ج سمشلا ةعلط ،يملاسلا :رظنا ؛هلئاسم عيرافتو بابلا ليصافت ىلع عالطالل ( ١(

 .رهاظ وه امك خسنلل لوالا ىنعملا هنأل (ةقيقح ةلازإلا يف وهو) :لاقي نأ بوصاألا لعلو ةطوطخملا يف درو اذكه )٢(
 .١٢ص ،تاقرولا ،ينيوجلا :رظنا )٢(

 .يكبسلا دنع دحلا يف اهدجأ مل ‘ةجح» ةظفلو \٧٥ص ث عماوجلا عمج يكبسلا :رظنا )٤(

١٢١ 



 27 نلا ذاكنت »

 وآآهتي ريح تأت اهس آ ز ٍةَياَع نم خسنن ام 3 :ىلاعت هلوق باتكلا نم هزاوج ليلدو

 . ١٠١[ :لحنلا] :ع را ےکراگم هيا املك اذإ و { : ىلاعت هلوقو ١٠٦[© :ةرتبلا] : اهلتم

 ناك هنأل ؛ليدبت هيف سيل ،لألا مكحلا ءاهتنال ؛ضحَم نايب وه ىلاعت هللا ح يفف :ناتهج هلو

 ال ةدملل نيبم ىلاعت هملع ىلإ ةبسنلاب خسانلاف .خسنلاب اذك تقو ىلإ يهتن :ي / ١٢٨ / هنآ هذنع امولعم

 ©لوتقملل لتقلا :هلاثم .رخآ ة يش هفلخو ٠ وبثلا رهاظ ناك ام لاز هنل ؛ليدبت رشبلا ن قح يفو . عفار

 ؛قلخلا دنع ليدبتو ، ىلاعت هملع يف هب هل يضقلملا هلجأ كلذ َنأل ؛ىلاعت هللا ةنع لوتقملا لجأ ءاهتنا وهف

 .ةلزتعملل افالخ 8 روهمجلا دنعو اندنع هلجأب تيم لوتقملاو .لتقلا الول هل ةايحلا رارمتسا مهُنظل

 يف اَرئاج ناك تاوخألا حاكن نأل ؛زاوجلا ةحص ىلع غرف غوقولاو ،هعوقول رئاج وهو

 هيلع- مدآ انيبأ ةعيرش يف زئاج ناك اذكو ،-مالسلاو ةالصلا هيلع- بوقعي م هللا يبن ةعيرش

 اًحابم ناك اَهنم ؛يثكو ،تحييبأ آ مث ةروجحم اك م اكحألا نم دثكو . .َحسن مش ا -مالسلاو ةالصلا

 خسنلاو ،هب رومأملا نسح ىلع لدي َرمألا نأ نيجتحم ،ضفاورلا ضعبو دوهيلل افالخ .رجح .م

 مهُباوجو .اريبك اًولع كلذ نع هللا ىلاعت ،رومألا بقاوعب لهجلل ب بجوم كلذو ،هدض ىلع دي

 .لهجلا مزلي الف ،ةيودألا برشك رخآ تقو يف ةدسفمو ،تقو يف ةحلصم وكي دق لعفلا نأ

 امإف . ىلاعت هللا لعف خسنلا َنإ :هصن ام -هللا همحر ٌيملاسلا/٩٢١/ انخيش باجأو ح . و 7 ح 2 ث ِ  7 ء

 لََسُياَل زج ،راتخم لعاف هنأل ؛رهاظ هزاوجف ربتعت مل نإف .ربتعت مل وأ حلاصملا هيف ربتعت نأ
 ےس مهو . ورم هرس وس لحف اَنَع

 حلاصملا فالتخا زاوجل ؛رهاظ هزاوجف ؛ثرربتعا نإو . ٣] :ءايبنألا] ه رولتس مهو لعفي

 .'أةجزمألاو نامزألا ب بسحب ةيودألا بيبطلا لامعتساك ؤ تاقوألا فالتخاب

 اعورشم نوكي ن ] لمتحي مل ول ذإ . هسقن يف ١ ه َدَعل او دوجولا لمتحي مكح خسنلا لحمو

 اعورشم َتوكي نأ [الإ] لمتحي مل ول .الصأ سن د الف ؛هتتعرش ُ دع وارمتسال د ؛الثم رنكلاك

 )١( ‘سمشلا ةعلط 6،يملاسلا :رظنا ج 0١ص٥٠١.

١٣٢ 
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 ىف الو ١٦٩[. :ءاسنلا] ه يا اهف بيلح إ :ىلاعت هلوقك صنلاب تبث ديبأت ىف خسن الو

 .رومألا بقاوعب لهجلاو ةءادبلا هنم مزلي هنآل ؛رابخألا

 :كلوقك ، طقف ةغلابملا هب ذارم ًديبأتلا نأب اجتحم ،رابخألا يف خسنلا انموق ضعب َزاجأو

 نأو ٧ :ىلاعت هلوقك ؤ نآرقلا يف درو دقو ،اممئاد هميرغل مزالم ديزو ،ادبأ فيضلا ركي نال نالف

 .[٠٨:فرخزلا] ه ك كيراَتتَلع ضقي كلمتي وداو ال :ىلاعت هلوقل هوَّنمت دقو .[4ه :ةرقبلا] 1 ادبآ؛َوَتَمَتَب

 ضعبلا ةدارإو .ةنمزالا عيمج رارمتساو م اودلا هعقيقح دييأتلا نأ / ٣٠ / :مهباوجو

 م ًاكحأ يف انمالك َنأ ةيآلا نع مهُباوجو . ةنيرقلا نودب هل زاصي ال زاجم ةغلابملا ليبس ىلع اهنم
 س ُ ٦ء

 .رخا ماكحأ اهلف ةرخآلا ماكحأ ام آ ،ايندلا

 وت م لأ أ كلإ { :مدآل ىلاعت هلوقك يضاملا يف ال لقتسملا ربخلل خسنلا ز زوجي : :ليقو

 رم وو ره ے ىح ص 7 مص . سرس

 ٣ .[٠٢١:هط] ه اهت َوَس امش تقلا ىلاعت هلوقب خوسنم وهف ٠١٨[،5 :هط] ه ىرعَتاَلَاهف

 .ضعب دنع خسن د قلطملا دييقت نإ :ليق نإ الإ ( ةلطملل دييقتلا باب نم اذه

 صن
 > و

 :ىلاعت هلوقك ،نيتلوصألا نيب فالخ الب يهنلاو رمألا ىنعمب يتلا رابخألا يف خسنلا يرجيو
 » جارحإ ع لوَحَلا لا ١ اًكدَتَم مهجوزأل ة ةيصو ابو آ 77 7 مكنم كرةَقوَعُي بذ َ آ ذو لاو ز

 نم رزلا َلَع بيك اَمَكماَيِضلآ ُمُكتَع بنك اونما نسلا ينات ٧ : ىلاعت هلوقكو ]. ه

 ال ةلصفم ةياغب اًيغم لوكي نأ امإف ںالنَعُم وأ ايَعُم ناك اذإ خوسنملا مكحو ١٨٣[. ةرتبلا] ه مين
 وهو ةلمجم ةياغب ايغم 7 وأ .[٧٨١:ةرقبلا] :8 لتلا َلِإماَيِضلا اوت او َرُث ل : ىلاعت هلوقك 17 خسنلا تبثي

 ةتآَلَعي وأ توملا نهكت مح تويلا كرشوكيمأت إ :ىلاعت هلوقك ،اهعم حسنلا تبثي يذلا
 . خسنلا ىلع اد ٥\] ٠ :ءاسنلا] ٨ ا الييحم س و لشت َلَعَمح وآ ز :هلوقف / ٦٥[. / ١٣١ :ءاسنلا] 4 اليب و

١٢٢ 
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 ني ةَلَصلل مو اد اَوتَماَء يذل اهيأي :ىلاعت هلوقك ،هلجال ةياغب اّيغم ناك ام اذكو

 اًْغم ٩[ :ةعمجلا] : ملا ا أورَدَو « :هلوقف . ٩[ :ةعمجلا] » تلا اوشد هَلاركؤ لإ اوكش ًاوَحَساَت ةعمجلا موت

 ٨ هآ لّصت نمارشتباو ضركلافاوثضتناق ةزكَصلآ يش اَدإَق ل :هلوق نإ :لاقي الف ءةعمجلا ءاضقناب

 مل ول ذإ ،طورشملا هجولا يف سيل هنأل ؛ مذقتملا مكحلاب تباثلا عيبلا ميرحتل خسان .١٠٠[، :ةعمجلا

 . هتياغ ءاضقنال ذئنيح ميرحتل ١ تبث ام ؛دري

 مرو زخو ل :ىلاعت هلوقل ؛اخسان سيل ٦[ :ةدناما] 1 اودا نكاو ٦ :ىلاعت هلوق اذكو

 عرش امثإ مكحلاب عورشم وه يذلا يرحتلا نأل ؛[٦٩ :ةدنالا 4 مرح رمُداَم ربلا دع دِتَص مكل

 مكح َلاز هلجأل رحتلا عرش يذلا ممارحإلا لاز اذإف .هل ةياغ مثارحإلاف .م ارحالا لجال

 .تقو ىلإ مَرحملاك وهف .ميرحتلا

 ىمسي الف ؛ءانثتسا وأ ةفص وأ طرش وحن نم هعفر ىلع َلد اذإ مكحلاب لصتا ام اذكو
 .هنع هيخارت مدعل اخسن

 يف اتفاهت ناكل ؛ اولعفت ال اولعفا :لاق ول هنأل ؛ ؛خارت دعب الإ خسن بصي ال :نارقلا نعو
 خوسنم هلإ :لوألا مكحلا ءادتبا دنع عراشلا لاق وك اذكو .لوألا يناثلا طقسألو ٥ / ١٣١/ باطخلا

 هلوصو يهتني لب .خسنلا ققحتي الف ءةنسلا نم ةياغلا كلتب غم مكحلا بوجو ناك ؛ةنس دعب مكنع

 يف ةياغ هل بورضملا نأل ؛ ؛مكحلا ءادتبا يف هنع اتوكسم خسانلا نوكي نأ نيعتي ذئنيحو {هتياغ ىلإ

 .'‘اًرهاظ توبثلا لبقتي مل ام عستلا لبقي الف ،ةياغلا كلت لصو اذإ اًئباث نوكي ال مكحلا ءادتبا

 ةبرق هب ريصي ال لمعلا نألو . ءالتبالا هب ققحتي هَزأل ؛ ؛بلقلا دقع ذم دقع خسنلا طرش :رانملا يفو

 املو . ٢) '؛هلمع نم رخ نمؤملا ة ةّبن» : : ل ي هلوقل ؛لعف ىلإ ة ةبرق دصت يهو خ بلقلا ةميزعب الإ

 .لعفلا نم نكمتل ا لبق اخسن ناكف ،اًسمخ ثَوَق :7 سن مث ةالص نيسمخب رمأ 3 هنأ يور

 )١( ،لوصاألا حيقنت حرش ،يفارقلا :رظنا ص٣٠٢.

 )٢) مقر سابع نبا قيرط نم ةينلا يف باب عيبرلا هاور )١(. مقر ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاورو )٥٩٤٦٢(.

٢ 

:٨ 

> 
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 ةنق ىبنلا نإ : :انلق .كلذب لئاق الو هب بلقلا دقع لبق عقو خسنلا نإ :ليق نإف

 هب لعو ٥ دقتعا لقو ك مهنع تانو نيفلكملا

 نأ فلكملا و غسي نامز يض نأب لعفلا نم نكمتل خسنل ا طرش نأ اندنع حيحصلاو

 هل خسن ز هنإف 6 عف ىتح هلعفي مل ولو هب رومأملا / ١٣٣ / لعفي

 عم يأرلل لاجم الو ،يأر سايقلا نأل ؛ عامجإلا الو ةنسلا الو باتكلا خسنت ال سايقلاو

 سايقلاب ةنسلاو باتكلا ج - -ةيعفاشلا نم وهو- "جيرس نبا زاجأو .اقافتا صلا دوجو

 .. خسنلا هب راج صيصختلا هب راج امف صيصختلاك ن نايب خسنل ا نأ اجتتحم

 لاجم الو ]ةقفتم ءارآ عامجإلا ًنأل ؛ائافتا ةنسلا الو باتكلا خسني ال عامجإلا اذكو
 عامجإلا نأ اجتحم ب عامجإلاب عامجإلا خسن مالسإلا رخف زاجأو .صنلا دنع يأرلل

 )6٥ خآ تقول ةحلصملا كلت لدبتت دقو تقو يف ةحلصمل نوكي ن أ روصتي

 نأ الإ ‘ هلثم عامجإب هخسن حصي الف صن ىلع ادنتسم الإ دقعني ال عامجإلا نأ هباوجو

 .هنع خارتم صنب خسني
 و ع , ء . ح ِ و ث ى
 دق تاقدصلاب مهبولق ةفلؤملا نا اجتحم . عامجإلاب باتكلا خسن ة ةلزتعملا ضعب زاجاو

 .مهبيصن خسن ىلع هنم وت ركب يبأ نامز يف غامجإلا دقعنا

 عمجأو ا ._ هلل ١ همحر- باطخلا ئ نب رمع ٥ اور ثيدحب ؛ خوسنم مهبولق ة ةفلؤم بيصن ن ] هباوجو

 .اقنآ هاَنرَرق امك .هتلع ءاهتناب مكحلا ء ءاهتنا ليبق نم وه / ١٣٤ / :ليقو .هتحص ىلع ةباحصلا

 )١( ءراونألا رانم كلم نبا :رظنا ص٢٤٤.

 ماسقألا :اهنم ،ةريثك تافلؤم هل \هرصع يف ةيعفاشلا هيقف :(ه٦٠٣ت) يدادغبلا جيرس نب رمع نب دمحأ (٢)

 . (١!٨؛٥ص ©١ج ،مالعألا يلكرزلا :رظنا) .اهريغو { عئارشلا ص وصنمل عئادولاو ،لاصخلاو
 )٣( ث طيحملا رحبلا يشكرزلا / ٦٦ص ٢0ج “يسخرسلا لوصأ ،يسخرسلا :رظنا ج٥، ص٢٩٠.

 فيناصت هل 5ةدزب ىلإ بسن ،ةيفنحلا مالعأ نم ،يلوصأ هيقف :(ه٢٨٤ت) يودزبلا نيسحلا نب دمحم نب يلع )٤(
 . (٨٢٢ص ،٤ج ،مالعألا ،يلكرزلا :رظنا) .امهريغو ط وسبملاو لوصولا زنك :اهنم ،ةريثك

 )٥( ص ،٣ج ،يودزبلا لوصأ حرش رارسألا فشك ،يراخبلا زيزعلادبع :رظنا ٢٤٣.



 ار لمضلا ةاكشش »
 هہهحو-م ؛ّ`

 .نيفلتخم وأ نيقفتم ،ضعبب امهضعب خ خسن ) زاجو . ةنسلاب ةنسل او 0 باتكلاب باتكل اح خسن ; زاجو

 هوضرعان ينع ثيدحلا مكءاج اذإ» : : و هلوقب 7 ٦ ةلا باتكلا ح !خسن عنم ثيح ‘ يعفاشلل افالخ

 "» .هل فلاخم سانلاو ." . هودف هفلاخ امو . هولبتاف هقفاو امن 0 ىلاعت هللا ںاتك ىلع

 .خيرأتلا َملُع اذإ اميف انُمالكو ،خيرأتلا لهج اذإ ضراعتلا دنع ةفلاخملاب ةارملا نأ :هباوجو

 ہسر ورمع 7

 شل َرَكَلا كلإ انلزنأ ٨ :ىلاعت هلوقب اجتحم ‘ باتكلاب ةنسلا خسن م ثيحو

 ٤٤[. :لحنلا] ه مهل إ ل رن ام

 ے م و

 اًضيأو .بولطملا هجولا ىلع َكلذ مهُعلبت :يأ « ىياَلل تل أ ىنعم نأ :هباوجو

 مل امك .لتم ريغ يحوب ةي هنيبي نأ نتمي مل باتكلا مكح تبث اذإف مكحلا ةدم نايب حسنلاف

 ةدم نيبي نا عنتمي مل ؛هترابعب باتكلا لمجم نيبي نا عنتمي مل امكو .لتم يحوب هنيبي نا عنتمي

 .ملعأ ىلاعت ةللاو .هترابعب مكحلا

 صن
 [خسنل لحم]

 م 2

 اوسو ، نييلوصألا َنيب اقافتا نبيعرف نييعرش اناك اذإ / ١٣٥ / يهنلاو رمألا خسنلا لحمو

 "كئرمأ""ك ،زاجملا ةغيصب وأ ،ىهنلل "لعفت ال"و ،رمألل "لعفا"ك ،ةقيقحلا ةغيصب َدَرو

 ةطب نبا هاورو )٤٠(، مقر سابع نبا قيرط نم ملسو هيلع هلا ىلص دمحم ةمأ ةمألا يف باب يف بيرق ظفلب عيبرلا هاور )١(
 وأ فعضلاب مهريغو نيثدحملا نم ريثك مكح دقو ،نورخآ هاورو )١٠٢(، مقر هيبأ نع ملاس قيرط نم ىربكلا ةنابإلا يف
 الضف امهريغو يزوجلا نباو يدادغبلاك دحاو ريغ كلذ ىلع صن امك ةدعاقلا ىلع مهقافتا عم ثيدحلا ىلع عضولاب

 يف يبونقلا انخيش ضافأ دقو ‘ةجح هب ىفكو هدنسم يف بيبح نب عيبرلا مامإلا دنع انتمو ادنس ثيدحلا توبث نع

 .(اهدعب امو ٣١١ص ،هدنسمو هتناكم بيبح نب عيبرلا 6يبونقلا :رظنا) .ةيضقلا هذه نايب يف عيبرلا مامإلا نع هثحب

 )٢( ؛ةلاسرلا ،يعفاشلا :رظنا ص١٠٨.

١٢٦ 
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 َرَصَح اَدِإ كنكم بتك ١٨٣[© ٧ :ةرقبلا ه ماَيَصلآ ُمُكَتَع ع بيك : ىلاعت هلوق هنمو . "كٌنىهن"'و

 ةميهب كل تلحأ ٥[. ٢ :ةدتاملا] سسقتل ن سفنلا 5 اين ةهتتَعاَبَكَو ١٨٠[© ٧ :ةرقبلا ه كدح
_- 

 ۔ے رس ٤ ورم ج ءم ,۔ و ء 2 م < . ,عم رس ء ے« هم

 رللو ١ ٦] ٠ ٧ :ءاسنلا] " نيشنأل ١ ظح لتم ركذلل . دلت وأ ق هنلا هكيسصؤد : . ٦] :ةدئاملا] ملعنال ١

 .يهنلاورمألا ىنعمب يهو ،ربخلا ةغيصب ثَدرو هذهف ٦٧[٠ :نارمع لآ ] 4 تيلا جح سالآ .ر ءم ف ح
 م م

 }هلوسر ةعاطو هَعاط بجوأ ىهنو رمأ ىف الو ، هتافص ىف الو لق هلل ا ديحوت ىف خشن الو

 .كلذ وحنو ،[١ه١:ءارمشلا] إ يورملا رمآ اوغيلثالَو ل 6ا٠٦:سي] ه َنظطيَلآ اودبعت الل يف الو

 وهو ©لعفل اًدلو ةخّتي نأ دارأ ول :لاق ىنح ديحولا َحسن "يرهاظلا ركب وبأ زاجأو
 ٦

 "."هل وق نالطب رهظف ،اعرشو القع لاحم

 ٤ ,< ت م ّ . < ى ٥ .,., ,. - س 2
 هترمع :لوقي مث ةنس فلا انالف ثرْمعك ،هلولدم رركت اذإ ربخلا خسن ضعب زاجاو

 اذإ هنأل ؛ةدحاو ةعفد مقي اذهف ،هكلهأ ام :لوقي مث ،انالف ةللا كلهأ :فالخب ةنس ةئمعست

 .اًضقانتم ناك همادعإب ربخأ مث دحأ داجيإب ربخأ

 زاجأو / ١٣٦ / مث .[٨١:ك] ه يرّعَتاَلر ايف عت الآ كل نإ ز ك ،لبقتسملا ربخلا ضعب  ., . 2۔.١ . ؛ے۔<ک او ى شم لآ ىزآ ة :
 ح ِ صس ه ] > م &۔ و ِ 2ٍ

 نكي ال ققحتملا دوجولا نأل ؛ خسني ال ىضاملاو .[٢٢:فارعالا] 4 اموس امشل تدب ه ب خسن

 .هعفد َراج اذلو توبثلا نم عنم هنأل ؛لبقتسملا فالخب هعفر

 شاعو دلو . ناهبصأ نم هلصأ رظانم . بيدأ :(ھ٧٩٢) ركب وبآ © يرهاظلا فلخ نب يلع نب دواد نب دمحم )١(

 لوصولاو ،ةرهزلا :اهنم ،بتك هل .هنول ةرفصو هتفاحنل كوشلا روفصعب بقلي ناك ،الوتقم اهب يفوتو دادغبب

 .(٠٢١؛ص ث٦ج ،مالعألا يلكرزلا :رظنا) .يرهاظلا دواد نبا وهو .اهريغو لوصألا ةفرعم ىلإ

 نأ ىلع رداق لجو زع هللا نإف :لوقي ثيح !ماكحألا لوصأ يف ماكحإللا» هفنصم يف مزح نبا يأرلا اذه ىنبت )٢(

 ناكلو اقحو الدعو ةمكح ناكل كلذ لعف ول ىلاعت هنأو ناثوألا ةدابعو ثيلثتلاو ةينثتلاب رمأي نأ ىلعو ديحوتلا خسني

 نبا :رظنا) ."هب انرمأ يذلا هنيد ليحي ال نأ انربخأ دق هنأل ادبأ كلذ لعفي ال ىلاعت هنكلو اثبعو املظ و ارفك ديحوتلا

 ٧٣(. ص ٠ ج ماكحالا لوصا يف ماكحالا . مزح

 (٣) .سمشلا ةعلط © يملاسلا :رظنا ج١ ٦ ص٦ ٥٠.

١٧ 
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 هنأ هنع ربخيف ا ملسي مث رفاك اًنالف نأ | عراشلا ربخي نأك ،رّيغتلا لبقي ام ش م وق َراجأو ۔ ه < ٨

 .ةنس ةئمعست هترمع :لوقي مث ،ةنس لأ احون ةللا َر َرَمع :فالخب .ملسم

 رفاكلا كلذ ملسأ مث ه © رفكلاب رفاكلا نع هربخأ اذإ 1 همحر- يملاسلا انخيش لاقو

 ال }اهيلع َوه يتلا ة ةلاحلا رابتعاب دحاو لك نع ربخا أ هنأل ؛اخسن ىمسي د الف ؛ 8 السالاب هنع ربخأف

 ١١. اهيلع َوه يتلا ة ةلاحلا ىلع مم مادام :يأ رفاك نالف :هلوقف .اقلطم اربخ

 لصن
 ء _ ٠ ٠

 ا ةد ابعل وا مكحل نم ءزج حس مكحأ]

 ءزج خسن اًّضي يا زاج ؛ضعب نود ضعب خسن وا اعم ةوالتلاو مكحلا خسن راج امكو 2 اضرأ < َ / ء ِ ه ه < ۔

 :- طرشلا لصتا ء ءاوس ‘ ديق و نكر و طرش وحن نم ةدابعلا نم ضعب خسنو .مكحلا

 ك ٣ و 1 1 . ٤ 1 ٤ 8 .., ؟ .
 .دري مل هنكل &،هب لمعلاو هلوبق مزل ؛عراشلا نع كلذ ةرو ولو .-ءوضولاك- لصفنا وأ ةلبقلا

 .ديق وأ طرش وأ اهنم نكر وأ / ١٣٧ / ةدابعلا نم ضعب خ يف نويلوصألا تفلتخاو

 .'"”ىملاسلا انخيش هححصو ؤال :ليقو . .خسن :َليق ؟ةدابعلا عيمجل اخسن كلذ نوكي له

ّ } ِ . . . 
 ديزملل اخسن كلذ ن وكي له ضعب وا طرش وا ءزج وا نكر ةدايز يف اوفلتخا كلذكو

 ؟زجي مل مآ هنودب هيلع ديزملا نع ىزج ءاوسو شرّيغتي مل وأ مكحلا هب َرّيغت ءاوسو ؟هيلع
 ء و م

 ؛'}هيلع ديزملل اخسن سيل هنأ سمشلا ةعلط يف يملاسلا انخيش ححصو ‘كلذ يف نالوق

 )١( سمشلا ةعلط ،يملاسلا :رظنا ج١© ص٥٠٨.

 )٢) ص ١0ج ،قباسلا عجرملا :رظنا ٥١٣.

 )٣( ،قباسلا عجرملا :رظنا ج١، ص٥١٤.

٢ 
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 تباث هيلع ديزملا نأ رهظف ،هيلع ديزملا مكح نع كاس ةدايزلا مكح جوأ يذلا ليلدلا نأل

 نيليلدلا نم دحاو لك ءاقبإف .يناثلا ليلدلاب ديزملا عم ةدايزلا كلت ض تجوو لألا ليلدلاب

 يزملا ىقبيو ،لألا ليلدلا 'اقبإ عزَكَل ةدايزلا لتب هيلع ديزملا خسنب اضق ولف .بجاو
 .لطاب وهو ،ط وقسلا مكح يف هيلع

 صن
 س 4 < ٥

 [ىَوخفلا خسنأ

 آمس لّمَت لق « :ىلاعت هلوق يف فيفأتلا ميرحت خسنك اعم اهلصأو ىَوحفلا خسن ; راجو

 ١ برضلا وه ىوحفلاو ،هب قوطنملا فيذفأتلا وه لصألاف . .ىوحفو لصأ انهف ،[٣٢٢:ءارسإلا] ٭ يأ

 . ةيآلا قوطنم ئ نع مم وهفملا وهو

 لق ل :ىلاعت هلوقف .ةيولوأ اهيف نكي مل / ١٣٨ / نإ ؛اهلصأ نود ىوحفلا تسن مث وق َراجأو
 عوك صنلا َنا 3 ىلاعت هلوق اذكو .امهبرضي ال نأ ىلولا نمف ،[ ٢" :ءارسإلا] ( ه »

 نمَو إ :ىلاعت هلوق اذكو .اهوقرحي ال نأ ىلوألا نمف ك[٠١ :ءاسنلا] منت نتملا لوما

 ": رانيدلا يدؤي نأ ىلوألا َنمف ٧٥[، :نارمع لآ] ( َكك=مَرَوُي راظقي ُهَنَمأَت نإ نمم ه بتكلا

 نمف ١٥[6 :نارمع لآ] ه امات هتَلَع َتمداَم الإ ك كلإ عدو ال ة راتيري ُهنَمأت نإ نَم مهنم مو ز :ىلاعت هلوقو
 ر ص

 ١ ةيولوألا نم اهيف امل ؛اهلصأ تود ىَوحفلا خسن حصي الانهف . هقوف امف راطنقلا يدؤي ال نأ ىلوألا
 لكأ ميرحت سني ال اذكو ا برضلا ءاقب عم ب 1 رحت َحَسنُي نأ لدعلاو ةمكحلا نم سيل ذإ
 :ىلاعت هلوق َو وحن 6 ةيولوأ اهيف نكي مل نإ فالخب . تاذفالتإلا رئاسو اهقرح ء ءاقب م عم ىماتيلا لاومأ

 وه ألاف ،ىوحفو لص ] انهف ٦٥[. :لافنألا : نيمأ اولتي توص تورثع كنت كي نإ «

 )١( خسانلا نم فيحصت اهلعلو «ءاقلإ» (أ) ةخسنلا يف تبتك .

١٢٨ 



 .922 6ر. لتلا كشم رر
 مث

 ،ةرشعل دحاو تابث بوجو وه ىوحفلاو .هب قوطنملا وهو ا نيتئمل نيرشعلا "بوجو تابث

 .ةرشعل دحاو تابث بوجو وه يذلا ىوحفلا تسن انه حصي . .ةيآلا قوطنم نم مم وهفملا وهو

 ىوحفلا نيب : مكحلا يواستل / ١٣٩ / ؛نيتئمل نيرشعلا تابث بوجو وه يذلا لصألا ء ءاقب عم

 ِ مكحلا يف يقوطنملاو موهفملا يواستل اهخسن زاج اذلف .ىوحفلا يف ةيولوأ الب اهلصأو

 نأ اجتحم " طقف اهلصأ سني نأ طرشب مم وق هزاجأو .اقلطم ىَّوحفلا حُسن ضعب زاجأو

 قبي مل لصألا خسن سن اذإو .هب الا إ ملع مل هنأل ؛لصألا مكح توبثل غبات ىوحفلا مكح توبث

 .هل بات هال ؛ برضلا ر يرحت عفترا ب فيفأتلا يرحت عفترا اذإف . عرف

 عفرو ٠ برضلا ميرحت ىلع ليلد فيئأتلا ُيرحتف ْ طقف لالدتسالا يف هل عبات وه امتإ :ليقو

 .خسن ولو ؛برضلا ميرحت عفر ىلع هب لالدتسالا عفري ال فيفأتلا ميرحت

 اليلد ةفلاخملا م وهفم ىري نَم بهذم ىلع لذو .هلصأ ود ةفلاخملا موهفم سن راجو

 ةاكزلا متدع هموهفم ."ةاكز ةمئاسلا مَتَملا يف» :-مالسلاو ةالصلا هيلع- هلوق وحن 5اًيعرش

 ؛هلصأ خسن عم رف ءاقب :ص الو لصألا ءاقب عم موهفملا اذه خسن زوجيف .ةمئاسلا ريغ يف

 هيلع سيقملا لصأ خسن حص ولف ،ميرحتو ليلحت نم عرفلا ممكح هنم دخأ يذلا وه رسألا نأل

 .اعطق لطاب وهو ،ليلد الب يعرش مكح توبث حصل سيقملا ءاقب عم

 :نيرمأ دحأب غسَنلا فرعيو / / ١٤٠ و ص و

 ىلع عالطالاب كلذ نوكيو ّ .نيضراعتملا نيليلدلا نم رخأتملا نم دقتملا ملع : :امهدحأ

 ااذك موي يف تلزن اذك ةيآ نأب خيرأتلا ةفرعمب اضيأ فرعيو . ا دوروو يآلا لوزن

 .دعب اميف مالكلا قايس عم قفتي ام وهو \كتابث بوجو» :لاقي نأ بوصاألا لعلو لصالاب تدرو اذكه )١(

 يف ليوطلا رمع ثيدح نم يقهيبلا هاورو )١٩٨٥(\ مقر سنأ قيرط نم منغلاو لبإلا ةاكز باب ينطقرادلا هاور )٢(
 )٧٢٥١(. مقر ةقدصلا ضرف فيك باب ىربكلا ننسلا يف تاقدصلا باتك نايب
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 . م ذدقتملل خسان هر أتملاف ءاهريخأتو تاوزغلا ميدقتب فرعيو . .اذك ة ةصق يف درو اذك تيدحو

 .حجرمب الإ 6 فقولا ب بجي كلذ ملعب لهجلا عمو

 نم ىوقأ وهو ،اذكب خ حوسنم ةلالدلا هذه وأ ا مكحلا اذه نأ غراشلا صني نأ :امهيناثو

 .ايعطق خوسنملا تاك نإ اذكب خوسنم اذه َنأ يعباتلا الو يباحصلا لوق يفكي الو .لألا

 .")اقلطم يباحصلا لوق لوبق ضعب داجأو . انظ ناك نإ راجو

 زصن
 [ ظفللا ن ا نود مكحلا ست ٣ سنأ

  7 ر ۔ .ن ِِ ص

 © ظفللا هيلع لد ام وه مكحل انا نيجتحم موق هعنمو . ظفللا نود مكحل ١ خسن روجيو

 ءافتنا نم مزلي امك ،لولدملا ءافتنا لادلا ءافتناب مزلي هنأل ؛ظفللا ءافتنا مكحلا ءافتنا نم مزليف

 .لادلا ءافتنا لولدملا

 ءالولدم مكحلا نوك اتظحال اذإ الإ اوركذ ام مزلي ال هنأب فسوي نب بطقلا تاجأو

 لادلا اذكو .لادلا نودب دجوي ال / ١٤١ / الولدم هنوك رابتعاب لولدملا نأل ؛الاد ظفللاو

 ظفلا نود مكحلا ءاقب نف ٥كلذ ظحالن ل نكل .لولدملا نودب دجوي ال الاد هنوك رابتعاب

 ءافتنا اذكو .عستل وهو ،هؤاقب هيلع َلد امل ! لولدم وه امتإو ظفلل الولدم هنوكب فصوي ال

 ،لوزت ال ةيفص و مكحلا ىلع ظفللا ةلالد ف هل الولدم هنوكب فصوي ال ظفلا ن نود .مكحلا

 نأل :ال ولدم هنوك فصوي ظفللا نود مكحلا ءاقب نوك نم اضيأ عنام الو .ال وأ غسن ر اوس

 .""هل لولدم مكحلاو مكحلا لذ ىلع لاد وهف سن نإو ظفللا

 )١( يرصبلا نيسحلا وبأ / ١٢٢٣ص لوصفلا حيقنت حرش ث يفارقلا :رظنا ٥ دمتعملا ج١ “ ص٤١٨.

 )٢( كدازلا نايمه بطقلا :رظنا ج٦٢، ص٢٤٣.

١٤١ 
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 ةربعلا َنأل ؛ ؛حبحصلا وهو ،لعفلا نم نكمتلا لبق خسنلا زوجي :فسوي نب بطقلا لاق

 ؛كلذ قيقحت م 1 ًدقت دقو .هب رومأملا لعف تلكملا ه عسي ب تقو لبق ت خسن ال : :ليقو . بلقلا ةميزعب

 ه .تقولا َلبق بلط الو مازلإ الو 3 ةفلك هيف ام بلط :ليقو .ةفلك هيف ام مازلإ تيلكتلا نأل

 .اًمازلإ تقولا لوخد لبق َلَعف الو ،لعفلاب ناقلعتي يهنلاو رمألا نإ

 يمالعإلا لعتلا :انلق .اممالعإ لعفلاب تقولا لوخد لبق يهنلاو مألا ٌيلعتي :ليق نإف

 / ١٤٢ ا َم ونلا نأ فلكملا ملع نإو ؛تقولا لوخد لبق مونلا راج انه نمو . .اقيلكت سيل

 ذؤم هنأل ؛فيلكلا تاقلعتم نم هنأل ؛كلذ ىلع مونلا زوجي ال :ليقو .تقولا هيلع قرغتسي

 )مارح وهف مارح ىلإ ىدأ امو .مارح ىلإ

 لصن
 [خسنلا غاونأ]

 م ِ . ۔ 2 و ٥ ٥ و .ء د

 رشع" لزنأ امم ناك هنأ نينمؤملا مأ ةشئاع هتور ام هنمو .مكحو مسر خسن :عاونأ خسنلاو

 م 4 ّ 7 ِھ
 .'"احم اخسن مث ؤ ".رمرحي تامولعم تاعضر سمخب خسن متت ا ".مرحي تامولعم تاعضر

 بزلآ اهنأك َىَتلاَلَع نولصي ,ةَنكيهلمو هللَني ل :ارقن انك» :نينمؤملا م أ ةشئاع تلاقو
 و س,ص ٥ 2 ٠ ىم ٢4 و

 }'"”«لؤألا تفصلا نولصي نيذلا ىلعو 5 [ه٦:بازحال] .ه 1 اوملسو هّتلعاولَص اونما
. 

 )١ ( دازلا نايمه ى بطقل ةلا :رظنا ج٦. ص؛٤ ٢٤.

 )٢( مقر تاعضر سمخب ميرحتلا باب ةشئاع نع ةرمع قيرط نم ملسم هاور )١٤٥٦٢(} له باب دواد وبأ هجرخأو
 مقر تاعضر سمخ نود ام مرحي ( ٢٠٦٢(.

 هم و و

 دنسم يف «َفوقصلا نولصي َنيذَل ىلَع ولص . ُماَلَسلا ْمهْنلَ هَتكناَلَمَو ّلَجَو ا زع 7 نإ ظفلب دمحأ هاور )٣(

 )٩٩٥(. مقر ف وفصلا ةماقإ باب ةجام نبا هاورو » )٤٣٨٣ مقر ةشئاع

(:( 
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 ‘ نآرقلا كيلع ارقأ نأ زرمأ هللا ند :لاقف موي تاذ ي ي يبنلا تئج :لاق يثيللا دقاو يبأ نعو

 هَيطعأف لام نم اًبداو لاس مدآ نبا نأؤلو' :اهيف ارق مث مث ،[١:ةنيبا] ٤ بتكنا لهأ نم ه اورك ذلأ نكر +

 .)"بات نَم ىلعفلا ثوتيو ،بارتلا الإ مدآ نبا فوج ألمي الو .انلا ناسل هبطعأ ولو .ايناث لأس

 الإ اهنم ظفحن ملف .تعفر ؤ لزن ةروس َنأ يرعشألا ىَسوم يبأ نع دوسألا يبأ نعو

 لام نم / ١٤٣ / نييداو مدآ نبال َنأ ؤلف 6 .مهل قالخ ال ماوقأب نيدلا ا اذه دّيؤيس ةللا نإ" :اذه

 "٨«بات نم ىلع هللا ثوتيو ،بارتلا آلإ إ مدآ نبا تف وج ألم الو ،اًتلاث امهل ىنمتل

 هنإ ( :ف وع نب نمحرلا دبعل لاق باطخلا نب رمع ن أ ة ةمرخم يبأ نب روسملا ٥ اور ام هنمو

 "!نآرقلا نم طقسأ اميف طقسأ دقو 5"ةرم لوأ متذهاج امك اودهاج" :لزنأ ا ناك

 ةالص يف ةروس نآرقب اناك يي ي يبنلا باحصأ نم نيلجر ا رمع نبا نع يناربطلا هجرخأ ام هنمو

 '}أ؛نآرقلا نم خسن 1 كلذ» :لاقف .لت ق ێبنلل لذ اًركذف 5 اهآرقي ن أ اًردَقي ملف ة ةليل تاذ اماقف ©ليللا

 ۔ ا.,۔.. , 2 . 7 ۔ ج . { َ 4 ه <
 امهوُمَجراف اينز اذإ ةخيشلاو خيشلا » :يهو ث مجرلا ةيا خسنك .مكح نود مسر خسنو

 . (هللا َنم الاكن . ةتبلا

 , . ِ ص, ۔ & 0 .. 7 ِ 0
 هلل ١ باتك ف رمع داز سانل ا لوقي الول» :لاق هنا هنلا همحر- باطخلا نب رمع نعو

 .اهنايسن نم انامأ هب اتكلا نوكتف سانلا اهاسني الئل :هانعم لعلو « مجرلا ةيآ تبتكل : : 1 ؟ َ : ك ٠ ء ٥ 7 ٠ آ ُ -

 شيبح نب رز ثيدح يف دمحأ هاورو )٢٧٩٢(. مقر بعك نب يبأ قيرط نم ديزو ذاعم بقانم باب يذمرتلا هاور )١(

 )٠٦!٢١٦(. مقر بعك نب يبأ نع

 )٢( مقر «..ةيآ نم خسنن ام ىلاعت هلوق لكشم نايب يف راثآلا لكشم حرش يف يواحطلا هاور )٢٠٣٥(.

 )٢( مقر «..ةيآ نم خسنن ام» ىلاعت هلوق لكشم نايب يف راثآلا لكشم حرش يف يواحطلا هاور )٢٠٣٥(.

 )٤( مقر بيرق ظفلب رمع نبا نع ملاس قيرط نم ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاور )١٣٢١٤١(.

 )٥( مقر رمع ثيدح نم أطوملا يف كلام هاور )١٧٦٦(\ مقر رمع قيرط نم مجرلا باب ةجام نبا هاور )٢٥٥٣(6

 .ةيآلا ركذ ريغ نم ملسمو يراخبلا هاورو

١٤٢ 



 « ح ©ص26ر - 4 _ 2 للاذاكتم ر
 ر

 ىز اذإ" :هللا باتك يف مجرلا ةي ةيآ نأ بعك نب يبأ نع ليعامسإ انّنَح» :ةديبع وبأ لاق
 0١. ("ميكح يزع ةللاو .هللا نم الاكن ةتبلا امهوممُجراف ةخيشلاو حيشلا

 :مجلا ةيآ ي هلل لوسر انأرفأ ذقل» / ١٤٤ / :تلاق هتلاخ َنأ لهس نب ةمامأ يبأ نعو

 .""ةنعلا َنم ايضق امب ،ةبلا امهوُمجراف اّينز اذإ ةخيشلاو غيشلا"

 ؤ هنإف مكنابآ نع اوبمعرت ل" :لزنأ ار :لاق هنأ ن قيدصلا ركب يبأ نع يور ام هنمو

 ."”«ىلاعت هللا رمأ ةفلاخمل ؛رفك امهنع ةبغرلاو نيدلاولا قوقع نأل ؛ ؛يتاب مكحلاف { "مكب

 ے مص

 : جارحإ َريَع 4 ] لا اًكلَتَم مهجدزألََيِص ةيصو : ىل اعت هل نوقك . 7 :7 د مكح خ خستو

 اجوز َدوُرَدَيَو كنم َتَوَموَتُي ذلاو ه : ىلاعت هلوق | ؤهو هنم فخأ ل دين حوسنم وهف ؤ[٠٤٢:ةرتبلا]
 ے'ے ےرص 4 ص . ے<۔ےم _-

 الإ ؟ ؛ةوالتلا يف ةمدقتم ثّاك ںا و او ةيآلا هذهف . ]. :ةرقبلا] ه ارتَعَو رجت ةَمبَرَآ تهنأ نصبرعي

 . لوول ١ يف ةمدقتم 4 ؛ةوالتلا يف ةرخأتم ثئاك نإ و ىلوألاو . لونلا يف ةرخأتم اهت ]

 و

 هلوق كلذو ،نينثال دحاو تابث بوجوب ، لاتقلا ىف ةرشعل دحاولا تابث بوجو خسن هنمو

 ه "نيئام اولتي ةرياص ةتاي مضنت كت نإق امع مكيف تأ ملو امو مكنع هلا فَمَح َنتلا + :ىلاعت
 . ٦٦[ :لافنألا] " )( ربصلا اعم لأو ه 1 نذإب نبَشْلأ اوع اغب تلا : ك نإو { :هلوقو .[٦٦:لاننالا]

 ححصا وهو 6 نآرقلاب تباثلا / ٥ ٤ ١ / سدقلل تيب لابقتسا خسنك هلثم لدب ح :غسن هنمو

 لَتملَوئلك ءاملا ىف تهجو تلَمَت ئ ذَ دم ل :ىلاعت هلوق َلذو ،ةبعكلا لابقتساب ةنسلاب تراث ليقو
 وز

 . ] ١٤٤ :ةرقبل ٨ ١ هرطس ٥, رطس كحوُجؤ أ ١ لوك زشرگام ثيحو 7 اَرَحْلآ ر دجسملا ١ رظح تلهج لوف اهت هلبق 3

 .[٢:قالا] ه ركنت لذَع ترد أودهشأو زا :هلوقب خوسنم .[ا.١ :تنلل مكرنَع نم ناَرَعاَء وأ خ :ىلاعت هلوق هنمو

 يف دمحأ هاورو )١٣٣٦٣( مقر بعك نب يبأ قيرط نم ناصحإلاو مجرلا باب يف هفنصم يف قازرلادبع هاور )١(
 )٢١٦٢٠٧(. مقر بعك نب يبأ نع شيبح نب رز ثيدح

 )٢( مقر دودحلا باتك يف كردتسملا يف مكاحلا هاور )٨٠٧٠( 0مقر ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاور )٨٦٧(.

 )٣( مقر ةفيقسلا يف قيدصلا ركب يبأ ةعيب هفنصم يف قازرلادبع هاورو إ(٠٣٨٦) مقر سابع نبا قيرط نم يراخبلا هاور )٩٧٥٨(.
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 ٩ خوسنملاو خسانلا باب )62 ر - م

 « كرشم زأ نار الراهخكني ال ةلو ةكرت وآ ةر رخمي ال نلآ زج :ىلاعت هلوق هنمو
 .رونلا] ( ميلو كواب نم - كنم يألا اوخككنأو ز :ىلاعت هلوقب خوسنم ٣[. :رونلا

. ]٢٢ 

 ةيدف خسن ةنمو .ناضمر م وصب اروشاع ع وص خسنك .لقثأ ىلإ فخأ لدب خسنو

 اكع بذ ههتوُط رزا لعو ٧ :ىلاعت هلوق كلذو ةيدف ريغ نم هنييعت ىلإ وصلا

 . ١٨٥[ :ةرقبلا] ه ةمل رمتلا كنم ك دهش ث نمف ز : ىلاعت هلوقب حوسنم . ] :ةرقبلا] ه نيكسم

 72 رر ءه ,ك

 لاتق مارحلا رهلا نع كنول وم ز :ىلاعت هلوق كلذو ى مؤحلار رهشألا يف لاتقلا مدع خسن هنمو

 كتوق امكح 4 هفاك حرشلا ا اوثيو ٢ :ىل اعت هل لوقب حوسنم ٢١٧[© :ةرقبلا] ,( هف هيف

 .تقو نود تقو يف هنوك نم سفنلا ىلع قشأ ارمتسم امئاد َلاتقلا نإف .[٦٣:ةبوتلا] 4 ةَنآے

 حوسنم © ٤٢[ :ةدئاملا] % مهنع عأ وآ َهَتتب مكحك كومآج ٦`١٤/ / نإف ٨ : ىلاعت هلوق هنمو

 ١٠٥[. :ءاسنلا] ه اكيصَح سي امي ةينات ككرتا هرأ آايںساَتلاَنتب مكحتل ل :ىلاعت هلوقب

 م روذج ل 51 ىلع الو ضرملا ىلعالو ءاَمكَضلا َلَع ل ٭ : ىلاعت هلوق هنمو

 7 + ج - ۔ ٦ رمس ۔ے س ص ص و سرس ج إ ه

 نموملا ے ١ س اكاَمَو { : : ىل اعت هل لوقب حوسنم © ٩١[ :ةبوتلا] 1 هلوسرو ك هلل ر اوحض اذإ إ جرح روقفني

 تعر اَدرُمَمَرَم ادكو نيزلا يف اوُهَتَمَنَِإ ةتبآط مني ةَتَو لك نمرتتالرلت ةناك ارزن
 .همدع نم سفنلا ىلع قشأ نيدلا يف هقفتلا 7 روفنلا ب بوج وف ١٦٦[. :ةبوتلا] 4 س ل

 ;كّتلَعرَحَجاَمَو ل :هلوقل فانم هنأل ؛ّخصي ال قثألا ىلإ فخألا نم خسنلا نإ :ليق نإف
 ريَح تأت اهن رآ هرا نم خسنن ام ه : ىلاعت هلوقو . . قيض : :يأ ّ ]«ه : :جحلا] % جر ٤ ىسرم رح نم نيدل ي

 ال قشألا ىلإ فخألا ن نم خسنلا نأ رهظف .قشلا يف ةيريخ الو .[٦٠٠:ةرتبا] ه اهلتم زآآهتي

 ىلع لدي » ةَياَع نم تنك ام ل :هلوقو . .زُسُي نيدلاو ،قيضلاو رسعلاب يضقي هنأل ؛هل ىنعم

 .4 اهتمزأ اهنم ربَح تأت : :لوقي هللاو . خوسنملا نم م ريخ الو ب سيل قش ألا نأ

 .ارذعتم نوكي دقف ،انكمم هنوك طرشلا /١٤٧/ طرش نم سيلو ،طرش ةغيص هذه لإ :انلق

١٤٥ 
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 ۔ا9ك6ر. نلنتتلا ةكن 2

 مل اذإو . .حيحص مالكلاو ،لاحم طرشلا اذهو .نانثا ةرشعلاف ةرشعلا فصن دحاولا ناك نإ : :كلوقك

 ةيريخلا نإف اضيأو .لدبي عوقولا نع الضف .اقلطم هب عوقولا ىلع لدي مل ناكمإلا طرشلا مزلتسي
 ىلع قشأ ءيش سيلو ،ةدومحملا ةبقاعلاو ،ميظعلا رجألآ لوصح نم هلعافل بترتي ال ؛ق يشألاب ةلصاح .

 م ص

 يف نيدهاجملا هَدعوامل اًبلطو ك ىلاعت ه هللا رمأل الاثتما الإ كلذ امو ،هللا ليبس يف ه هسفن 7 لذب نم سفنلا

 يحرف َدوَفَرَمهَبَرَد دنع ءايحأ لب انرما هللآ ليبس أو د َنيذَلا َسضَك دسحت الو { :ىلاعت هلوق كلذ نم .هليبس

 تأت { : :ىلاعت هلوق يف ة ةلخملا وأ ةيريخلاب دارملاف اضيأو . ١٦٩ - ١٧٠[ :نارمع لآ] 4 لض نيتلا مهتاء امب

 دارملا سيل ذإ 3 همظن عادبإو م الكلا بيكرت نسحو ،ةغالبلاو ةحاصفلا يف : :يأ ك : اهلتم زآهتن ري

 ةصلاخ هللا ليبس يف نل لتقف كلضافتي هال ؛لمعلا هر دارملا :ليقو .لمعلا يف اهلثم وأ اهنم ريخب تأن

 الو © وه امك يهنملا نع يهتنتو وه امك ضرتفملا يدؤتو : وصتو يلصت نأ نم ةجرد مظعأ ههجول

 نيح ديلولا نب دلاخ نأ اوت ملأ .اهشارف يف تام اهنكل هلعف ل إ زبلا باوبأ ١٤٨/ / نم اباب كرتت

 ةبرض نيعبس يدسج ىف نإ إ هللاو 7 :لاق ؟توملا نم اعزجأ اكيكبي ام : .هل ليق . ىكب ةافولا هترضح

 وم ٥

 .")هليبس ىف اداهج ىسفن تلذب امدعب زئاجعلا ةتوم تمو ،اذيهش تُمأ مل أ يناكبأ نكل فيسلاب

 بيك امك اَيِصلا مكيلع بيكاوثماء ندل اه » :ىلاعت هلوقك ؤهنم فخأ ىلإ لقثأ ئ خسنو

 موصلا نم اورطفأ اذإ مالسإلا ردص يف اوناكو ٨١٨٣ تبلل ه كو مكلل مين ني كيذل لع
 هلوقب لذت سن مث .ةيناثلا ةليللا ىلإ نوبرشي الو نولكأي الو 3 ءاسنلا نوتأيالف ؛اومانو ءاشعلا اولصو

 مر مكنأ هنلا ملَع نهل تناش مكَلساَمل َنَه هكي لإلا مايلا هلل مكت ز ليأ :ىلاعت

 حاون ا مكنم بتكام ارن ةغيزك نات كعاتم مكنع تاتف مآ نات
 تايآ ثالث هذهو .[٧ةرتبا] ه نملا َلياََلاارشيَأَمَفرَجَملاَنم نوي ةي نألا ظَحلاركنَمب
 ةكرآَض لإتَفَلَا رايتلا ةليل مكت ز لطأ ٧ :هلوقف . ببسو ةصق رثإ ىلع نهنم ةدحاو لك تلزن

 رمع يف تلزن ١٨٧[© :ةرقبلا] 1 يكل /1؛٩ / هللأ أ بيك م اا مهربكا :هلوق ىلإ ١٨٧[ :ةرتبلا]

 كلذ ناكو ©ءاشعلا ىلص امدعب :ليقو . مان امدعب هتأرما عقاو هنأ كلذو }هللا همحر- باطخلا نب

 ركذو )٨٣٦(، مقر هيبأ نع دانزلا يبأ نب نمحرلادبع قيرط نم ملعلا رهاوجو ةسلاجملا يف يكلاملا ركب وبأ هاور )١(

 .تالاقملاو ريسلا باتك نم نورخآ ةيارولا

 )٢٢١٢٤(. مقر لبج نب ذاعم ثيدح يف ليوط ثيدح يف دمحأ هاورو )٢٩٤٩(6 مقراهيلإ راشملا ةيآلل هريسفت يف يربطلا هجرخأ )٢(

١٤٦ 

١ > 
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 . ةيآلا تلزنف ."" '؛رمع اي كلذب اريدج تنك ام» :ةت :ي هلل ١ لوسر هل لاقف 5 . - ت ىبنلا ىتأف . اًروجحم

 لظ دقو ،''هيراصنألا سيق نب ةمرص يف تلزن دقف .4 اوش الكو زا ىلاعت هلوق امأو

 أل يل لحي ال :اهل لاقف ، ماعطلاب هتأرما هنَءاج مث ،مان رطفلا تقو َنآ املف لغتشي هراهن

 اط تنأو موصت نأ زدقت ال كنأ ببسب تكله : :يأ .كلمع باخو تبخ :هل تلاقف .تمت

 هتمأب اًقيفش ناكو ،هيلع ة ةقفشو هب ةمحر هل قرف . يبنلا ربخأ حبصأ املف .نيتليلو نيموي

 ٨[»‘". :ةربا هي روسكلا طاحم شيكلا طحنا دكن متح اوبرشاو اولكو ل :

 ت

 الاقع َذخن تا اًيدَع َ نأ كلذو 6 يئاطلا متاح نب ٌيدَع يف ثًلزن دقف ه رتتلا ٧ :هلوق امأو

 ،كلذك ةيآلا ىنعم َكأ اًناظ ©ليللا نم َرجفلا نيبتيل امهيلإ رظني لعجف ،دوسأ الاقعو ضيبأ

 ضايبو ليللا/٠٥١/ داوس لذ امتإ» :هل لاقف . عنص امي هربخأف لي ىبنلا ىلإ ءاج ىتح

 َ .ريثك كلذ ؤحنو ٣ )ه( رجن مكرم نم: ىلاعت هلوق َلزنف . ؛راهّنلا

 مات : ىلاعت هلوق كلذو ز : يبنلا ىوجن دنع ةقدصلا بوجو خسنك لدب ريغ ىلإ سنو

 . 22 2 1 و َِ ؟ ۔ ,ص

 ريغب خوسنم هنإف . ] ٢ ١ :ةلداجملا] ٭ هق ك دص ركنوتت ىدي نيب اومدقف لوسرلا متيب اذ ادإ إ اونماء ل

 .ةيآلا [٢١:ةلداجملا] 3 هركملا اوناَءَو ةلصلا اوميقأ مكيلع ابابو اولعفت ةق ( :ىلاعت هلوق ًر وهو ،لدب

 لك ةلا ىطعأ دقر» : لق هلوقب حوسنم :ليقو .ثاريملا ةيآب ني دلاولل ةيصولا خسن هنمو

 ‘‘هذهثراول ة ةيصوال الأ .هقح قح

 ر و م ع . ؟ . مه رمس ه و ه و
 © ٢٨٤[ :ةرقبلا ه ةلأ ا هي مكبىياح د هوعخت و آ مُكحييشنآ قام اودبت نإَو { : ىلاعت هلوق هنمو

 . ٢٨٦[ :ةرقبلا] ه اهكَسؤ الإ اسن هتا فلك ل ٧ :ىلاعت هلوقب حوسنم

 )١( هريغو يراخبلا دنع ءاج امك يراصنألا ةمرص نب سيق :باوصلاو طوطخملا يف بتك اذكه .

 نم يذمرتلا هاورو )١٩١٥(\ مقر ءاربلا قيرط نم !ثفرلا مايصلا ةليل مكل لحأ» ىلاعت هلوق باب يراخبلا هاور )٢(

 .امهريغ هاورو )٢٩٦٨(، مقر ءاربلا قيرط

 )٢( مقر متاح نب يدع قيرط نم ..مكل نيبتي ىتح اوبرشاو اولكو" ىلاعت هلوق باب يف يراخبلا هاور )١٩١٦(6
 مقر يدع قيرط نم رجفلا عولطب لصحي م وصلا يف لوخدلا نأ نايب باب .س هاورو )١٠٩٠(.

١٤٧ 
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 .[٦١:نباغتلا] 4 ُمُعَتْسَاَ هلأ اونا ذ : ىلاعت لوتب خ خوسنم 0 ١٠٢[ :نارمع لآ] 4 ۔هلاَقت اَمَت يح َهَلأ أ اومن :ىلاعت هلوق هنمو

 خ وسيم ا ] :ءاسنلا] م مهبيصن ن مهناف بكسْمتيأ منأ ت تَدَتَع تلا و و ل :ىلاعت هلوق هنمو

 . ٥] :لافنألا] ه ن مصع 1 أرلؤأو { : :ىلاعت هلوقب

 ح رهتَلَع ب

 نق م مُكني ةت ةََرأ دمْتَتست مكيآكت نم ةّتحتلا ےرتأب قيلاول :ىلاعت هلوق هنمو

 ذت» :ي لاقف ©[٥١:ءاسنلا] و > كرهوكيشأق ١٥١/ / اوذهَت

 :ثيدحلل هتياور يف يعفاشلا ةازو . ةئم دلج ركبلاب ركلاو .مجر بيثلاب شلا :اليبس نهل لعج

 يذلا دحلا سفن نم ماع بيرغت يه يتلا ةدايزلا لعج هلال هريغ ةدايزلا هذهب ذخأي ملو . ٬ماع بيرغتو»

 هدعب ثّرغأ ال :لات ه . .ةتراف ،اًماعالجر ترغ =هللا همحر- باطخلا رب رمع َنأ» يوو .ةئم دلج وه

 .ثيدحلاب ةخوسنم ةيآلاف . باطخلا نب رمع ةنغ عجر ان ةحلا سفن نم بيرغتلا تاك ولف . "ادحأ

 .[٢:رونلا] ه ةدلج ةتأماممتت رييبك ت إ :ىلاعت هلوقب ةخوسنم اهنإ :ليقو

١ ٦
 

 رسل ز : ىلاعت هلوقب حوسنم ©[ ٤١ :ةبوتلا] ه الاق الا در اَماَمخ أورقنآ { : ىلاعت هلوق هنمو

 ظ ٢٣ 2 .ر ۔ءے مص ۔۔ ؟ ۔۔٤
 .[٧١:حتفلا] ه جرح "7 لَعالومَرَح جرلا لَعالو جرح علا

 6 ٢.] :بازحالا ] جكَرأ نم نهي َلَدَت أ 7 َُعَب نم ءاتلا كل لجيا ال { :ىلاعت هلوق هنمو

 7 ےرمروخل ر س ۔ ,< ۔< ,224
 ءافأ ام ك كّنيم تكلم امو 7 روجأ تيتا 1 كجلوزا ى كل نتنلا ا ل :ىلاعت هلوقب خوسنم

 ٥٦٢\/ / نأ ث ملا دارأ نإ يتلل اهسفن تبو نإ ةتوم ةمأو و :هلوق ىلإ . [ه٠. زرالا 4 كنع تآ

 .اضيأ لدبلا خسن نم اذه نأ ترظن مم مث ]. :بازحألا] ه تينم ام نينموملا نود نم لل ةصلاَحاهحكَتَس

 &[٤-٢٦:لمزلا اليرت َناَرَقْلالَتَرو هتلع ةزؤآ" اليلقهنم ضقنا اور هض "اليفل اللا : ىلاعت هلوق هنمو

 َفَكَمَبَي ن حيسع كل ةلفان ۔هيذَجَهَتَت لبلا َنمَو » :ىلاعت ةلوق اذكو .ةالصلا بوجرب خوسنم

 ٧٩[. :ءارسإلا] إ اًدوُمَتَع اًكوُمَت مع اَماَمَم كبر

 .هجيرخت مدقت ( ١)

 هفنصم يف قازرلادبع هاورو )٥٦٧٦(\ مقر بيسملا نب ديعس قيرط نم رمخلا براش بيرغت باب يئاسنلا هاور (٢ر)

 )١٧٠٤٠(. مقر بيسملا نبا قيرط نم

١٤٨ 
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 ةكئالملا إ :يأ ءاه :ىروشلا ه( نرلا ىف نكيل وتنو :ىلاعت هلوق لدبلا خسن نمو
 يف نُم عيمجو ر رفاكلاو نمؤملا يف لخديف "مومعلا غيص نم نمم و .ضرألا يف نمل نورفغتسي

 . ]« :رفاغ] ه اونما َبنَل ةوشنو { : ىلاعت هلوقب خ خسن مث . .ضرأل ١

 خوسنم ٦٧[© :لافنالا » ضرألا ف رخني قَح مح ي هلو نأ ح ينل کراگام : ىلاعت هلوق هنمو
 : 1؟22-2ذث 2- - 2¡ 2 -٨ اتات املا

 ج -و
 . ]: : دمحم] ه اَمَراَرَا برلا عض يح ءادف :7 اتم امإف ت ف اثول ١ ارش رهمأ آ اذإ امح ح ه : ىل اعت هل لوقب

 اهنأ : ىلاعت هلوق يهو ا خسان اهرخآو خ خوسنم اهلزأ .اهل ريظن ال ةنم ةيآ أ نآرقلا بئاجع نمو

 فورلاب رمألا ىلع متيدتها ىنعمب © ١٠٥[ :ةدئاملا] 4 رسْبَدَتمأ اذا !لصنت ةزشيال م ٤ 1 ةنأ ٍ مكََعاونَماءيَ

 يذلا / ١٥٢٣ / ميظعلا ز زاجعإلا ن نم وهو . مُكَسْتن مكل ىلاعت هلوقل خسان ا. اذهف .ركنملا نع يهنلاو
 ةلقو ءاهزاجيإ ةرثك ىلع اهلوأل اًخسان اهرخآ ةيآلا هذه تراص .ىتح ١ لوقعلا هيف لضتو بابلألا هل زاحت

 .متيدتها اذإ اهُموزل مكرضي الو مكَسفنأ اومزلا :ىتعملا نأل ؛ن خسن ال صيصخت وه :ليقو .اهتاملك

 تغلب كّلعل» :هب مهيزعت ت تيب هأ تنأ دقو 6 ةمطاف هتنبال ل هلوق ةنسلاب ةنسلا ح جسن ز لاثمو

 ثنك). . هلوقب خوسنم وهف . ١) "ركذت ام اهيف ركذت ةُنعمس دقو هللا داعم : :تلاقف ؟الكلا مهعم

 .اضي أ روبقل ١ ةرايز رجحل _ سانو . ٢) ) ارجُه اولوقت الو اهوروزف الأ ] روبقلا ةرايز نع مكتيهن

 اولك» :مهل لاق مث .«اورخدت الو يحاضألا موحل اولكأت ال ؛ةنيدملا لهأ اي» :ةي هلوقو ِ 7 - ه . “ . . 7 . . دنلا ة

 .ملعأ ةللاو .""”«اوزخداو اووزتو

 باب يف يئاسنلا هاورو 6 )٣١٢٣) مقر ءاسنلا ةيزعت يف باب صاعلا نب ورمع نب هللادبع قيرط نم دواد وبأ هاور )١)

 . امهريغ هاورو 6 ) ٠ ١٨٨ ( مقر يعنلا

 ام باب ةديرب قيرط نم رخآ ظفلب يذمرتلا هاورو )٤٨١(‘ مقر سابع نبا قيرط نم روبقلا يف باب جرلا ها ادر ) ( ٢

 )١٠٥٤(. مقر روبقلا ةرايز يف ةصخرلا يف

 مقر حئابذلا باب « اورخداَو 7 اولك > ْتَقَد يتلا ةقدلا لجأ نم مكهت امه ظفلب عيبرلا هاور )٣(

 لوأ يف ثالت دعب يحاضألا م وخ لكأ ْنَع يهنلا نم َناَك ام نايب باب يف بيرق ظفلب ملسم هاورو ۔(١٢٦)

 نتسلا يف يقهيبلا هاورو )٩٧٣ ١( مقر يردخلا ديعس يبأ قيرط نم ءاش ىََم م ىلإ هتححاَبِإَو ه هخشن د نايبو . ماشلا

 . نورخآ هاورو ۔(٠٧٠٩١) مقر يردخلا ديعس يبأ قيرط نم اياحضلا م وجل باب يف راثآلاو

١٤٩ 
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 دااقلال الي

 .دارفنالا ىلع مولعم ،دحاو ىعم اًعضَو لد ظفل وهو

 و " . .! ث
 .تالاّمعتسملاو تالمهملا لمشي ظفل انلوقف

 ال

 ناك ام اضر ] هب جرخو 6 عض وي مل يذل ١ لمعتسم او لمهم ١ هر جج رخ : :ليق "عضو انلوقو

 . لقعلاب وأ عبطلاب هلالد

 ليبس ىلع رثكأف نيعل عضو هنإف كرتشملا / ١٥٤ / هب جرخ ديق "دحاو ىنعمل انلوقو

 ؛ضصاخلا نم ةقلطملا ة ةبقرلا تلعج فلذلو .تاذلا ف ثيح نم ال ،تافصلا ى ثيح نم ماهبإلا

 لامتحال ةفصلا ثيح نم اهماهبإ نكل ،هجولا اذه نم اهيف ماهبإ الف ةكولمم تاذل امسا اهنوكل

 .ةريبك وأ ةريغص . ةرفاك وأ ةنمؤم اهنوك

 . عماسل ا دنع م ولعم ريغ مهبم هنأل ؛ لمجمل | هب جرخ ديق مولعم انلوقو

 اعوضوم ناك نإو ،ماع هنإف ،نينمؤملاو َيملسملاك (متاعلا هب جرخ ي "دارفنالا ىلع" انلوقو

 لمشي ال هنوكل ؛صاخ هنف 6 نمؤمو ملسم ب فالخب .ة رصحنم ريغ اذارفأ لوانتي نكل ٠ دحاو ىعم

 . ناميالا اذكو .هل م عضو ام ريغ لوانتي ال هناف ْ طقف مثالسإلا هل نمل عوضوم وهف & ادارفأ

. 

حر- ىلاسلا انخيش هقرعو
 . 5 )"درفم ىتعمل لد ظفل" :هناب -هللا هم

 )١( سمشلا ةعلط يملاسلا :رظنا ج١، ص١!١١.

© 



. 
 وي صاخلا باب .© 6ر.

 ص اخلا دارف [

 .نيعم صخشل ةلع :ديزكو صوصخم ناويحل جسا :د :دَّسأك ءامسا صاخلا نوكيو

 .ةصوصخم د دادعأل ءامسأ :ةئمو ةرشعو ةثالثكو ةأرملاو لجرلا يَعون رمش سنج :ناسنإكو

 © بيقعتلا / ٥٥ ٢ / ءاقَك .افرح نوكيو .اوعكراو اوذجساكو دعقاو ْقَك .العف نوكيو

 .ةيبيترتلا م :7 ، ءالعتسالا ىلعو ث قاصلالا ءابو

 .مكحلا يف نيتوافتم نيريثك لمشي ظفل هلف .ناسنإك .يسنج :عاونأ ةعبرأ هنم يمشالاف

 نمف .هصخي مكح امهنم لكلو ،ةأرملاو لجرلا لمشي هنأل ؛يعونلا نم اعويش رثكأ وهو
 ةأرملا ماكحأ فلاخت لجرلا ماكحأ اضيأو .سكعلا اذكو ؤ يلا لطب ةمأ ]هظف ادبع ىرتشا

 دحلا يف ةداهشلاو ن اًذألاو ةمامإلاو ةوبنلاك ءاهتود ءايشأب وه صتخيو ،ماكحألا َنم ريثك يف

 .هل فانم اهمكحت نأل ؛كلذ نم ظح ةأرملل سيلف تايالولا بصنمكو .صاصقلاو

 ،كولممو يبصو مجعأو نونجمك ،مكحلا يف نيتوافتم نيريثك لمشي لجرلا :تلق نإف
 ةيطعو & حاكنو قاتعو قالطو ،ءارشو عيبك يف حيحصلا غلابلا مكح فلاخي ءالؤه مكحف

 ضئارفلاو ةيعرشلا دوقعلا نم كلذ وحنو ّ فاكتعاو رذنو جحو موصو ةالصو ثةبهو

 اوسيلو اعرش ربتعم ليكوب لإ مهنم د دحأ نم الو ءالؤه نم يعرش دقع ممتي الف ةينيدلا

 .كلذك اوماد ام تعرش باطخب نيفلكم

 فالخ حاكنلا لطب ؛ةهوتعم وأ ةنونجم / ١٥٦١ / ثرهظف ،ةأرما جوزت نمم اذكو
 وأ الام عاب نَم اذكو . عيبل ١ لطب ؛اه وتعم وآ انونجم رهظف ءا دبع ىرتشا نَم اذكو .ةحيحصلا

 .ءارشلاو غيبلا ةسف ؛غلاب زيغ هنأ حصف { هارتشا

 تركذ امو ،كلذل ةربتعم ةيلهأ هل نميفو ، ىعرشلا باطخلا هيلع ةجوت نميف انمالك :تلق
 .اهل ةلهأ ال ضارعألا نم

١٥١ 
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 جج /

 ةرصحنم اهنكل ،ةريثك ذ ارفأ هَحت ءالؤه نم دح او لكو & ةمأو دبعو ك ةأرم او لجرك :يعونو

 .ماعلا لاخ كلذبو . عونلا كلذ يف

 هعومجم مكح نأل ؛ضصاخ وه هدارفأ عومجمبف .ةرشعو ةثالثو فلأ او ةئمك :يرابتعاو

 ©نيعم صخشل املع َراص ؤ ديزك .دارفألا لتل اممَلع راص غومجملا ذإ ينيعلا ملعلا مكح

 . م ماع وه هدارف أ دذعت رابتعابو 3 ملعلاك صاخ وه هعومجم رابتعابف

 . نيعم ىلع اًملع هنوكل ص اخ وهف دلاخو ركبو ورمعو ديزك : ينيَع ملعو

 ع

 { لصف
 [ّصاخلا عاونأ

 قلطم ا : :ليقو . . م ومعلا َنم م ادزبت نيح .يهنلاو رمألاو ئ دّيقملاو قلطملا صاخلا 7

 نوكي نأ امإ ىتعمل عوضوملا طلا نأل ؛ضصاخلا نم امهنأ حيحصلاو .امهسأرب نامسق لتقملاو

 .دحاول وأ ريثكل / ١٥٧ / هعضو

 امإف الإو ،كرتشملا وهف ريثك عضوب ناك نإف .ال وأ ريثك عيضو ر ريثكل نوكي نأ امإ لوألاف

 اًقرغتسم ظفللا تاك نإف ؛ اروصحم نكي مل نإف . ال وأ نيعم ددع يف اروصحم ديثكلا نوكي نأ

 .صاخلا َو وهف اروصحم ناك نإو .ركنملا عمجلا َو وهف الإو . م ماعلا ب وهف

 نأ رهظف صاخلا نم وهف ؤ يعون وأ يصخش وأ ش ىسنج دحاول ع ام وهو .يناثلاو

 يصخشلا دحاولل م عضو ام َدَقملاو ؤ يعونلا دحاولل م عضو ام قلطملا نأل ؛هنم دتمملاو قلطملا

 .ديقلا صخشتب
_- 

١٥٢ 



 ِ + رز

 » صاخلا باب 5 ٨ 20 ر ح
 هور َ

 ء

 [صاخلا كح

 . ةّيلقن وآ ةيلقع ةنيرق هفرصت مل ام ،اًعطق صوصخلا هلوانتل ؛ عطقل ا صاخلا مكحو

 ظفللا نأل ؛سرتفملا ناويحلا الإ الوأ مهفلا يف ؤدابتي الف .يمري ادسأ تيأرك ةّيلقعلاف

 .سرتفملا ناويحلا هنأ هدارمب عطقلا نع ةعنام ةلقع ةنيرق يمرلا كذف .ةصاخ هل عوضوم

 سرفلا ذف "0١, مقت مل هرافظأ دبل هل" وأ ، حالسلا ىكاش وأ ،سرف ىلع ادسأ تيأر اذكو

 . ةلصألا هتقيقح نع هل ةعنام ةنلقع نئارق ‘"ديللاو حالسلاو

 مص صم ےصم % 4 م

 ‘ ددع ةثالثف ٢٢٨[ :ةرقبلا] 4 :% ةثالث / ١٥٨ / ًرهيشنأي رسب عي تقلطاو {: ىلاعت هلوقك ةَلقنلاو

 نأو رهطلل نوكي نأ المتحم 'ءورقلا' ' ريز [ناك] ا آ نكل .دارملا عطقلا صاخلا مكحو صاخلا نم وهو

 .صاخلا مكحب عطقلا نع هل ةعزام ة ةنيرق كارتش الا كلذ راص ؛امهّنيب كرتشم َر وهف ،ضيحلل نوكي

 ٠ ممم م. 7 مو ےم ےم 5

 ءافلاف © ٢٢٩[ :ةرقبلا] 4 هي تدنفا يف امه حانجالف م هلل دودح امتياَلَأ ُعقخ نإَق زج : ىلاعت هلوقكو

 خسف ال ، قالطلا قرط دحأ ةيدفلا أ هاضتقمف .هلولدم عطقلا همكحو صاخلا نم يهو }‘بيقعتلل

 ز ٢٩] :ةرقبلا 1 ناتك نَلَتلا ه : ىلاعت هلوق نيب ةض رتعم نوكت ن ] ةلمحم ةيآلا تتاك آ نكل حاكنلل

 ص

 لامتحالا كلذ َراص ؛["٠٣ :ةرتبلا] » اكو حكنت يَح دعبم هل لحت تال اَهَمَلَ اَهَمَلَطنإَق : ىلاعت هلوق نيبو

 .صاخلا لولدم مكحب عطقلا نع ةعنام ة ةنيرق

 , ج
 ."ف ذقُم حالسلا يكاش دسا ىدل» :هرطش ،ريهزل تيب زجع )١(

 فدري ن َناَك اذإ 1 هذل فجي ل نالف :مهلوق همو زاجم ر 1 -۔ءامه اب دنللاو :سورعلا جات بحاص لاق )٢(

 دالبب ع: :دل وذو جزل تحت ام :اضيأ دألاو فورعم : :يأ .م .7 :دئألاو كمأ يأ ْ كذبل ت تبث 7

 .(ادبلا» ةدام ١كسورعلا جات ٠ يديبزلا :رظنا) . "م ة رسكب يناغاغصلا هطبض .ليذه

١٥٢ 

    



 كاگكنقتر»ط نتلذكتن

 وأ حاكتلل خسف يه له ،ةيدفلا يف -هللا مهمحر- انباحصأ نيب فالتخالا أشن انه نمو ء ١ ٥ ء و 4 ِّ

 بهذ يناثلا ىلإو .امهريغو سابع نباو ديز نب هباج تبهذ لألا ىلإو ؟هل نئابلا يقالطلاك

 . باوص نيلوقلا الكو .هيلع مهيواتف اونبو ،هيلا ! اولوعف ٠ انباحصأ َنم َنورخأتملا

 اهجوزتي نأ هل لهف ،ثالثلا قوف ازارم هتجوز ملاخ نميف امهنيب زهظت فالخلا ة ةرملو

 نباو رباج بهذم َوهو- اًخسف هاري ْنَم بهذم ىلعف ؟هَريغ اجوز حكنت نأ / ٩ / لبق نم

 صنو .اقالط علخلا نالعجي ال امهنأل ؛ةم ةئم اهلاخ ولو اهَجؤزت هل نإ هللا ! امهمحر ساتع

 حكنت ىتح هيلع ثتَمْرح اثالث اهتلاخ اذإ اقالط اري ْنَم بهذم ىلعو .انال الث ةقلطملا يف ميرحتلا

 :يأ ه مب نم هل لمت الك ل ةثلاثلا ةقلطلا :يأ ه اَهَمَلَط اَهَمَلَطنِإَق إ : :ىلاعت ةللا لاق امك .هريغ اموز
 ةر وم . ے ث

 . ٢٣٠[ :ةرقبلا] ه هرعغ اجوز حك :كح ةثلاثلا ةقلطلا دعب نم

 ( نسحي خيرتتوآ ز :لاقف ةثلاثلا ةقلطلا نع لئس لي يبنلا نأ يليقعلا نيزر وبأ ىورو

 . مهيواتف هيلعو . انباحصأ رثكأ بهذم وهو ٢٦٢٩[. :ةرتبلا]

 نم هل لحت الك اهملع زج :ىلاعت هلوق لصوف ؤخسف ملحلا نأ انموق نم يعفاشلا بهذو م 2 لك 2 ,ص 4 ص

 :ىلاعت : وهو علخلا ركذ لعجو . ٢٢٩[ :ةرقبلا] ه ٍناَتَرَعمَلَتلا ٧ :ىلاعت هلوقب [ ٠ :ةرقبلا ه عب

 ٢٦٢٩[ :ةرقبلا] 4 َتوُمللَتلآ مه ه تلوأ « :هلوق ىلإ ه اتس َمُهوُمْسَِتاع امم اوذخأت نآ مكل لت الو

 ريصيو ،ةثالث علخلا عم ن نالوألا ريصي الئل ،احخسف هلعج لب ءاقالط علخلا لعجي ملو .اضرتعم

 ىلع ذيزي ال قالطلا نأل ؛ عقاولا فالخ وهو .امعبار [ ٢٣٠ :ةرتبلا] ه اَهَمَلَطنإَق :ىلاعت هلوق

 ». قالطلا حيرص اهقحلي ال / ٦٠ / ةمعلتخملا نإ :قعفاشلا لاقو .ثالثلا

 صاخلا نوكي الف 6 يعفاشلا بهذم ىلع صاخلا بجوم لطبي 1 رانملا حراش ه هيلع ةرو

 .ةأرملا َءادتفا ركذ مت ،نيترم ةعجرلل بقعملا قالطلا َركذ ىلاعت ةللا أل ؛لطاب وهو ،هب الومعم
 و ه۔ ۔د۔ 4 ۔

 نوكي هب ا هيعون نب لقف . قالطلا و ومو قبس ام ىلع جوزلا لعف ريرقت انه اهلعف صيصخت يفو

 نأل ؛صَّنلا ىلع ةدايز لذ نإف . .خسف ءادتفالا نإ :َيعفاشلا َلاق امك ال ،لام ريغب نوكيو لامب

 .٩١ص 6١ ٠'ج ©ريبكلا يواحلا يدرواملا :رظنا ( ١(

١٥٤ 

١٦ 

« 



 هو تنس 7 ٣ صاخلا باب ٨٨٩

 ٠مالكلا لوأ يف روكذم قالطلا نأل ؛قالطلا ىلع لمحلا فالخب ،خسفلا ىلع لاد ريغ َءادتفالا

 ءافلا لاصتا يفف .لام ريغب وأ لام اتناك اوس نيترملا ذعب :يأ ،[ ٠٢٠ :ةرنبا] ه اَهَمَلَنإَق إ :لاق مث

 "). ىلاعت هللا باتك يف لاحم وهو { مظنلا يف بيكرتلا داسف برقألا نع هلاصفناو مالكلا لوأب

 ثضقنا م م ، نيتند ا وأ ةدحاو هت ةأرما َمَلط لجر يف هلل ١ مهمحر انباحصأ فالتخا ة هنمو

 ديدج حاكنب لألا ىلإ تداعف ،اَهنع تام وأ اهقلط اهب لخد امدعبو رخآ تبو زتو اهتدع

 ؟تاقلطلا - نم 7 ذوعت مكب

 اًحاكن لوقي ناك سابع نبا لأ ديز نب رباج نع ةم رك يبأ نب ملسم ةديبع وبأ لاق

 انباحصأ ضعب ناكو . تاقلط ثالثب ذوعت لوقلا اذه ىلعف . اديدج اًتالطو ّ اديدج /١١٦١ا/

 ".ةباحصلا نم ريثك نع لذ ىوريو . .اهقالط نم يقب امب هيلإ ةوعت اهنإ :لوقي

 .تاقيلطت ثالثب هيلإ ةوعت اهنأب -انموق نم امهو فسوي وبأو ةفينح وبأ بهذو
 .اهقالط نم هدنع يقب ام هيلإ 3وعت اهنأب رفزو دمحمو يعفاشلا بهذو

 ،لحلل تبثم تبثم ًوه له ث ثالثلا تاقلطلا يف يناثلا جوزلا نأ ىلع ة ةلأسملا يف فالخلا ىنبمو

 نيتقلطلا ا ةقلطلا يف لحلا ليكي نأ ىلوألاب : :لاق للحم هنأ َبهذ نمف ؟ةظيلغلا ةمرحلل ةياغ وأ

 للحم ريغ ةظيلغلا ةمزحل ةياغ هنأ ىلإ بهذ نَمو .ثالثلا تاقلطلاب اهكلميو 6لّوألا ىلإ دوعت يك

 اَلَق ز ةثلاثلا ةقلطلا :يأ . اهل اَهَمَلَنإَ { :ىلاعت هلوق يف ةيآلا تصن امك ثالثلا تاقلطلا يف الإ

 ةقلطلاب ةتباثلا ةمرحلل ةباغ يناثلا جوزلا لجف ۔ا ٢٣٠[© :ةرقبلا » عاذ ك :يح دنب م للحت

 . طقف ةظيلغلا ةمرخم ةيهنم م لب .لحلا يف ةردؤم ريغ يهو ؤ ةياغلل ةعوضوم " ىتح ة ةملكف { ةثلاثلا
 المع سيل لحلل تبثم هم هنأب لوقلاف .ةيبنجأ ةأرما اهنوك وهو ،قباسلا ببسلل اهتعب , لحلا ت تبث : امتإو

 جوزلادوجو نوكف ةياهنلا وهو { هانعم .م مولعم صاخ ىتح" نأل ؛هل انايب الو / ١٦١ / باتكلاب !! -ه أ

 . ١ ٩ص ،راونألا رانم © كلم نبا :رظنا ) ( ١

 .٦٥٢-٥٥٢٦ص ثةنودملا ،مناغ وبأ :رظنا )٢(

١٥ 



 29 ر :لالا ةكن »
 هہےہو م ؛٦ّ`

 ٦ اديدج الح اتبثم اتبثم هلعجو ّ ىغلا دوجو لبق ة ةياغلل دوجو ال ذإ ، اوس ثالثلا لبق همدعو يناثلا

 .ثالثلا تاقلطلا يف الإ الحم يناثلا جوزلا نوكي ال بهذملا اذه ىلعف .ه هفالخ يضتقي

 وهو ْ ةليسملا ثيدحب تتبث ىناثلا جوزلا ةنليلحت لأ صاخلل نايبلا زاجأ نمم تاجأ نكل

7 
 ٥ ۔ ك هنلا ط

 .ةددشم ءازلا حتفب- ريبزلا نب نمحرلا دبعب تجوزتف .انالث اهقلط قو ةعافر ةأرمال لاق لي هلأ

 ِتاوزغلا ضعب يف لتق يدوهي لجر اذم ريبزلاو -ةملهم مار اهدعب ى ءايلا ناكسإو ،ءابلا رسكو

 ىتح .ال :ةي لاق . .معن : :تلاقف ؟ةعافر ىلإ يدوعت نأ َنيديرتأ» : :ةنع قن ام ص نإاذكه-

 ىتمف 0 ةليعلا قوذب دوعلا مدعي ىّمغ دقف .! "كتلُيَسُغ ن نم قوذيو هنلْيَسَع نم يقوذت

 هَزأل ؛ قباسلا ببسلاب ال ةثداح ةلاح ر وهو ك ىلوألا ة ةلاحلا ىلإ در وعلاو ةوعلا دجو قوذلا دجو

 تبثيف ،دوعلل ةلع قوذلاو .اديدج الح الإ إ نوكت ال ةلاحلا كلتف .اًئباث نكي مل دوعلاو ،اًنباث ناك

 لحلل اتبثم ح وزلا نوكيف لولعملا تودح ممزتلسي ة ةلعلا تودح نأل ؛ثداحلا لحلا هب / / ١٦٣

 يناثلا جوزلا نكي مل قباسلا ببسلاب لحلا ت توبث ناك ولف .تاقلط ثالثب ةوعتف ،مد دُع ىذلا

 "هل للحملاو َرَلحللا هللا َنَعْل» :َلاق نيح اللحم ل ي ىبنلا هامس دقو .اللحم

 لحي نأ راج ادإ :اولاق تاقلط ثالثب لزألا ىلإ دوعت اهنأ َنيلئاقلا نأ اذه نم صلختن

 لحي قح لحلل المكم وكي الو 6 نيتقلطلاو ةقلطلا لحي نأ ىللابن تاقلطلا تالث يناثلا جوزلا
7 

 .همكح اذكه ةيبنجألا حاكنو هنم ةنجأ اهنأل ؛ديدج جاكنب الوا تناك امك هيلإ د إ دوعتف اهعيمج

 ثتتجؤ ىتمف ،ةثلاثلا ةقلطلا يهو { ةياغب ظانُم يناثلا جوزلا نم ليلحتلا مكح نأب نولوألا كسمت كسمت

 . باتكلا صنل تالخ اذه فالخو ‘ مودعملا مكح يف وهف دجوت مل ىتمو ،ليلحتلا مكح دج

 قالطلا قحلي قالطلاو ،قالط علخلا نأ ىلع انب علخلا قالطلا قحلي له مهفالتخا :ةنمو

 .نالوق ؟خسنلا ةلاحك خسفلا ةلاحف ،حاكتلل خسف علخلا أ ىلع انب هقحلي ال وأ ةدعلا يف تمادام

 م ه. و ,2 ۔» 2 ۔ م

 اثالث ةقلطملا لحت ال باَب باب ملسم هاورو .( )٢٦٢٣٩ مقر ةشئاع قيرط نم يبتخملا ةداهش باب يراخبلا هاور )١(

 » ۔ذو
 .نورخآ هاورو ء(٢٣٤١) مقر ُةَرْيَع اَجْوَر حكنت ىمح اَهقلَل 4

 ةبقع قيرط نم ةدايزو بيرق ظفلب ةجام نبا ٥ اورو )٢٠٧٦(. مقر يلع قيرط نم ليلحتلا يف براب دواد وبأ هاور )٢)

 )١٩٣٦(. مقر هل للحملاو للحملا باب رماع نب

١٥٦ 

١ >   
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 ج صاخلا باب

 :ةلأسملا يف انمالك ممتي هبو / ١٦٤ / ،هرهوج يف -هللا همحر- يملاسلا انخيش لاق

 ح
 ر

 نئابلا حاكتلل حسف ليقو نئابلا قالطلا لثم همكحو"

 ساربنلا ديز نب رباجو سابع ىتفل لاقَم وهو

 اراهج امهلوق يف زوجي ارارم اهعلاخ ق ناك ول
 ءاج اصن قالطلا ةيآ يف ءادفلا ركذ يب ر هللاو

 هوخَجر نيح هوذمتعاو هوحص ةورحتأتللاو

 يقار يلاعملل ئ نم هفرعي قالطلاو عسفلا نيب قرفلاو

 نيعملآاذ زح قالطلا اذو نكي مل نأك جمارخإ خسفلاف

 قالظطملاا هجوزل ةمبات قالطلا نم يقب ىقبت
 ")خسنلا و لاحك خسفلا ةلاحف خسفلا اذه دنع كاذك الو

 َكلذ لاثم .نالوق ؟هلمتحي مأ ٬هسفن يف انب : هنوكل نايبلا صاخلا لمتحي ال له يلوصألا فلتخاو

 دوجسلاو عوكرلا ن نوكل صاخ ه هنإف ؛[٨ :جحلا] ] اودجس اواو امم رزلا [ :ىلاعت هلوق

 .ضرألا ىلع ةهبجلا م عضو دوجسلاو ،ءانحنالا دنع ناليملا م مدعو ءاوتسالا وه غوكرلاف ءانه انعم اًمولعم

 / ١٦٥ / ةنيبم ةيآلا نأل ؛نايبلا ز زوجي هنإ :۔انموق نم امهو- فسوي وبأو يعفاشلا لاق

 ايب اذهف . "«لَصت مل كنإف .‘لصف مق و : :‘} ليدعتلا كرتو دجسملا يف ىلص ٌيبارعأل ي هلوقب

 اوشاع رزت ا اا « :ىلاعت هلوق اذكو .[. :جحلا] : اتسوك اوغححتا اوُعكترآ إ :ىلاعت و

 مكج 4 سوءر اوحسماَو قفارملا لإ مكيأ ةكَكوُجؤ _- اساف ةزلَصلا لإ رش اَدِإ

 حسملاو ،ةلاسإلا ُلُسَعلاف ،نيمولعم حسملاو لسغلا نوكل صاخ اذهف . [٦:ةدال] ه نيبعكلا لإ
 .لطاب وهف صنلا ىلع ادئاز ناك امو صلا ىلع ةدايز نوكي هنأل ؛امهئايب زوجي الف 5 ةباصإلا

 )١( ،ماظنلا رهوج يملاسلا :رظنا ج٢، ص٣٠٥.
 )٢( طبضأ اهنوك ىلإ ةفاضإف ،(أ) ةخسنلل ةلمكملا يهو \طوطخملا نم ةمقرملا ريغ (ج) ةخسنلا أدبت عضوملا اذه نم
 كل رهظيس امك () ةخسنلا تفقوت دقف () ةخسنلا ن نم رصق ام لمكتل اهتاحفص تلصاوت ؛ةءارق لهسأو اطخ

 ةحفصلا دنع ٢١٨© .(ج) ةخسنلا لالخ نم اهتلمكأف
 )٧٩٢(، مقر ةريره يبأ قيرط نم ةَداَعلاب ب هَعوَكر مت ال يذل مَسَو هَلَع هللا ىلص يلا رثأ ُباَب يراخبلا هاور حو م و

 )٣٩٧(. مقر ةريره يبأ قيرط نم ن نآرقلا َنم كَعَم رتست ام ارقا باب يف ملسم ٥ اورو

 .٠٢٤ص .٢ج ٥ بذهملا حرش عومجملا ، يوونلا / ٢٦١َص ْ ١ج ؤ عئانصلا عئادب ،يناساكلا :رظنا

(٣) 

(٤( 

١٥١٧ 



 ك ماگكإمترم لنشالداكنت س

 اطرش هلعجو -تيبحت نأ لبق ءاضعألا لسغ عباتت يأ- ءوضولا يف ةالاوملا كلام بجوأو

 ).ةيآلل انايب اذه ل وكيف ءوضولا يف ةالاوملا ىلع بظاو ةت ة عبنلا َنأباججتحم ،ءوضرولا ةحصل

 اطرش هلعجو ْ لألا دعب اعقاو يناثلا نوك وهو ،ءوض رولا يف بيترتلا يعفاشلا تبجوأو

 هعض اوم روهطل ١ عضي ىتح ئرم ا ةالص ةلا لبقي ال» :ةت ق هلوقب اًتتحم ،ء وض ولا ةحصل

 '"” امهدنع هنايب ز ١ زوجي صاخلا نأ ىلع ءانب ،ةيآلل انايب نيثيدحلا لعجو . "هيدي مث ههجو لسغيف

 . عطقلا صاخلا مكح نأل ؛صاخلل انايب ثوكت ال 5 ةّيداحآ رابخآ هذه نأ ١٦٦/ / امهباوجو
 مهمحر انباحصأ أ نمب فالتخالا اشن انه نمو . .يعطقلل انايب نوكت فيكف )ةينظ داحآلا ةلالدو

 .نالوق ؟ال م ] ءوضولا ةخصل نيطرش نانوكي له ءوضولا يف بيترتلاو ةالاوملا يف ف _هللا

 ص ِ ِ ه ,؟ لل " . . ٠ !. ` ٠ 1١. ع . ,"= .

 همحر- بيبح نب عيبرلا تلاس :لاق يناسارخلا مناغ نب رشب مناغ يبا هىودم يفو

 ريسلا ىف دعيف ريسيف ؤ هسأر حسمي مث هيدي مث ههجو لسغي الثم 0 ه ءوضو عطقي نميف -هللا

 وبأ لاقو .٥َوضو يعي :بيبح نب عيبرلا لاق ؟هئوضو مكح تيك ،هيلجر لسغي كلذ دعب مث
 4 7 ِ ٥ . 7 و . . ء ,

 ىنب ؟ ءيش نود ائيش لسغ ن ١ اذكو . طقف نيلجر لسغي :زيزعل ١ دبع نباو رجاهم ١ وباو ج رؤملا

 . هَءوضو ضقني ثدحب اذه سيلو ،ىقب ام لبقتساو ،لَسَع ام ىلع

 . ه ے

 لعفي ال :لاق ؟ءعوضولا يف يف عيش نود ائيش لجرلا م ه ًذقيأ :بيبح َنب عيبرلا تلأسو :لاق

 حلاص حون يبأ ن نع زيزعلا د ذدبع نب هلل ا دبع لاقو . ةّسلا يف ءاح امك هَءوضو عباتي نكل كلذ

 .ث)"ثيقنأ ادإ تأدب وضع يأب يلاب ال :ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع يبأ نع ناهدلا

 )١( ،ليلكإلاو جراتلا ،قاوملا /٤٢ص ١0ج ،دهتجملا ةيادب ديفحلا دشر نبا :رظنا ج١، ص٣٢٢.

 اًدَم» :هصن اذه ثيدحلا قاس نأ دعب رينملا ردبلا يف نقلملا نبال امالك تدجو مث ظفللا اذهب هيلع فقأ رمل )٢(

 .(٣٨٦ص ،١ج ثرينملا ردبلا ،نقلملا نبا :رظنا) .«كلذَك هجرخ نم ملعأ ال .ظفللا اذهب بيرغ ثيدحلا

 (٣) ص ،١ج ثريبكلا يواحلا .يدرواملا :رظنا ١٣٨.

 اًيعطق ن وكي دقف هتلالد ثيح نم امأ ،ينظ هتوبثو هدنس ثيح نم وهف ،ناقلعتم هل يداحآلا ثيدحلا نأ ىفخي ال )٤(

 اذهبو .روهمجلا بهذم وه امك ينآرقلا صنلا م ومعل يداحآلا ثيدحلا صيصخت زاج انه نمو .انظ نكي دقو
 . طبضو دييقت ىلإ جاتحت فنصملا ةرابع نأ كل رهظي

 )٥( ؛ةنودملا إمناغ وبأ :رظنا ص٤٧.

١٥٨ 



 > ص اخلا باب
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 ناذألا ناديعيأ .اَمَلكت اذإ ميقملاو نذؤملا يف بيبح نب .عيبرلا لئسو :لاق / / ٦

 .ةداعإلا امهيلع ىَرأ مل العف اذإف ةجاح ريغ نم اَمّلكتي نأ ثحأ ال : :عيبرلا َلاق ؟ةماقإلاو

 نب لئاوو جزؤمل وبأو دومعلا نب دلاخ ناسغ وبأ لاقو .ةماقإلاو ناذألا ن نم ىضم ام ىلع انب

 صخرو . ىّضم ام ىلع ناينبي الو ،امهّتماقإو امهتاذأ اداعأ اهريغ وأ ةجاح يف اَمّلكت نإ : بوتأ

 .اهنم دبال ةجاحل نذؤملا ملكتي نآ ناسغ وبأ

 فاوطلا نوكل ؛صاخ هلف ں ] ٢٠ حسا } يقيِتَتلا تيلياضَوعَيَنَر إ :ىلاعت هلوق اذكو

 اذهب ٌنَقوطي ال» :لي هلوقب ةنيبم ةيآلا نإ :يعفاشلا لاق .تيبلاب نارودلا وهو ،هانعم امولعم

 نَم بهذم ىلع زوجي ال اذهو ".فاوطلا ةحصل اطرش ةراهطلا لعجف ،‘"أ«نايرعالو دحت

 الو .ةراهطلا ىلع افوقوم وكي الف ،هانعم م ولعم صاخ تاوطلا نأل ؛صاخلل نايبلا زوجي ال

 .لطاب وهو .صنلا ىلع ةدايز هلو .ةلَمجمي ثسسيل اهنأل ؛ةيآلل انايب ةراهطلا ربخ نوكي نأ زوجي

 هيف نأل / ١٦٨ / ؛تييبلاب نارودلا سفن فاوطلا نم دارملا سيل ذإ ك ةلمجم ةيآلا نإ :تلق نإف

 لخدم ال هنأل ؛ةراهطلا ىلإ ةبسنلاب اهيف لامجإ ال :انلق .هيلا إ ىهتني ىقهتنمو ادبم هلو }ةعبس اطاوشأ
 رو ٥ . و

 ام نأب تاججي نأ نكميف ؛ ىهتنملاو أدبملا ثيح نمو . .طاوشألا ددع ثيح نم اهلامجإ نكل .اهيفا اهل

 رابتعاب لمجم هناف ،سأرلا جسمك كلذو .رخآ جو نم هلامجإ م !م دع يفاني ال هجو نم هلامجإ ت تبث

 .رابتعالا اذهب صاخ وهو ،سأرلل حسملا هلحم ناف ئ هلحم رابتعاب لمجم ز ريغو كهنم ردقلا

 هسأر حسمو أضوت لع هنأ ههو .يراصنألا ديز نب ه هللا دبع ثيدح كلام لعج دقو

 لومحم ثيدحلا أب ة درو ٦[. :ةدئاملا] 4 مكسور ,7 ا م اوحسَمآ 5 :ىلاعت هلوقل اًنايب . تبعوتساو

 . نيليلدلا نيب اًعمَج بابحتسالا ىلع

 )١( ص {ةنودملا .مناغ وبأ :رظنا ٩٠.

 هاورو ۔(٩٦٣) مقر ةروعلا رتسي ام باي « نايرغ تێتلاي ف ومت الو كرشم , الا َدمَب جحي ال» ظفلب يراخبلا هاور )٢(

 )١٢٤٧(. مقر نايزَع تێبلاي ف وسَي الو رشُم تلا جحي ال ٌباَب باب ملسم
 )٢( ريبكلا يواحلا ،يدررواملا :رظنا ج٤ ص٤٤!١.

١٥٥٩ 
 



 ٦٣ ,اقنام نتلذكتن 7

 عم ةيقيقحلا ءاقلإ َنأب درو .ةدئاز ٦[ :ةدنالا 1 ميو { :ىلاعت هلوق يف ءابلا اضيأ كلام لعجو

 سأرلا حسم يف لصاح وهو ،قاصلإلا ءابلا ةقيقح ةقيقح نأل ؛انهاه ةقيقحلا تنئكمأ ذ دقو زوجي ال اهناكمإ

 ,كوه وُجَوي أوخ مأ ز : ىلاعت هلوق يهو .مميتلا ةيآ ىلعءوضولا ةيآاّضيأ كلام رساقو

 .لدبلاو لصألا نيب سايق ال ذإ ى يشب سيل سايقلا اذه نأب د رو .[٦:ةدناملا] » هني مكيديأو

 ؛ةرعش ولو .جسملا هيلع لطي ام رفأ سأرلا ١٦٩/ / حسم يف ضورفملا أ ىلإ يعفاشلا بهذو

 ول ه ةرو .همسا هيلع قدصي ام ىندأب طقسي ثاطملاو ‘ 4 مكسور أ وح حسماو + :ىلاعت هلوق قالطإل

 يف سيلو .اعطق ةيصان ا نود ام حسي مل هنكل ٦ بجاولا طاقسإل 6 رمعلا يف يف ةرم ولو و 71 كلذك ناك
 همو م

 هياعيتساو ةرم سأرلا عد حسم : لع هلف يذلا لب .ميلعتب رأ لعفب عراشلا هنس ي مل تئاج وأ ٌجاو عرشلا

 .بجاو َو َوهف ه هب الا ا بجاولا نكي ال امو ااهيلع ةدايزلاب الإ ة !ةرعش ىلع سمل نكمي الف اضيأو .ىرخأ

 أ

 أأب يجأو " . عبؤلا نم لقألا جسم راوج يفيف ،ضيعبتلل ءابلا يعفاشلا لعج اذكو

 ةعوضوم يئ " ةملكبف فدارتلا امأ . كارت رتشالاو يفدارتلا ىلإ يضفي ي ضيعبتلل اهّلُعَج

 مزل ضيعبتلا يف ةقيقح ثًّاك ؤلف 6 قاصلالل ة هعوضوم ءابلا نألف كارتشالا امأو .ضيعبتلل

 .ةغل ءابلا ىف زئاج ريغ امهالكو .كارتشالا

١
 

 ا

 :عاونأ ةعبرأ ةيعمسلا ةلدألا نأ :لوقلا ةصالخو . ع >ح 27 , 2 ١١ ٤

 ال يتلا ص وصنلاكو ث ةنيبملاو ةمكحملاو ةرسفملا تايالاك .ةلالدلا يعطق توبثلا يعطقت

 لوبقلاب اهنم ةمألا هعَقلت امو ةرتاوتملا ةنسلاكو .اهليزنت اهليوأت / ١٧٠ / امتإو 5اليوأت لمتحت

 ةحيحصلا ثيداحألاو .ةلوؤملا تايآلاك .ةلالدلا ينظ توبثلا ٌيعطتو .اريرقت وأ العف وأ الوق

 ينظو .ةيعطق اهتاموهفم يتلا ةيداحآلا رابخألاك ،ةلالدلا يعطق توبثلا ينظو .'"ةلؤؤملا

 َ ةينظ اهتاموهفم يتلا رابخألاك {ةلالدلا ينظ توبثلا

 )١( ،ليلجلا بهاوم ،ينيعرلا :رظنا ج١© ص٢٩٢.

 )٢( قحاللا قايسلا لالخ نم كلذ كل رهظي امك داحآلا لباقت يتلا ةيعطقلا يهف ،ةرتاوتملا انه ةحيحصلاب داري .

٦ 

  

 



 ٢ اب ا؟26ر ١ صاخلا باب
 7 / ىناجم

 بدنلا تبثي عبارلاو ثلاثلابو ،بجاولا تبثي يناثلابو ©ضرفلا َتبث لآؤألابف

 بابحتسالاو بدنلا تبثت ةيداحآ يه يعفاشلاو كلام اهب جتحا يتلا ثيداحألاف . بابحتسالاو

 اهقح ة ةعلتخملا» :لاق أ ي يبنلا نع يردخلا ديعس يبأ ةياور اذكو . اهتحص ا 'ضرف ىلع

 ةقلطلا نع - - ي هنأ يليقعلا نيزر وبأ ىور اذكو .}؛ةذعلا يف تمادام ،قالطلا خيرص
 :ةضغلا يف لاق ه سابع نبا نع يور اذكو ."" انز :ةرقبلا] ( نلمح :رلسحإب ح ,غيرشتزآإل :لاقف شةثلاثلا

 ظفل ءابلاف ٢٤[© :ءاسنلا] 1 مكيتأي اغ اوعسي نأ تنآ :ىلاعت هلوق هنمو . ) اه رهم الو ثاريملا اهبسح»

 بجيف ،الصأ لاملا نع حيحصلا دقعلا وهو ،بلطلا يأ ءاغتبا الإ فني الف ،قاصلإلا بجوي د صاخ

 .يعفاشلل افالخ .دقعلا سفنب هيف بجي ال رهملا نإف كدسافلا دقعلا فالخب .دقعلا / ١٧١ / سفنب

 ء ح ٥ 2 ح ء . ء ٥ ر ] . - . ٠. ٥

 نا اهيلو تضؤف وا ،اهل رهم ال نا ىلع تحكن وا رهم الب ةحوكنملا ىف فالخلا رهظيو

 لخد اذإ رثكألا دنع ثجيو ،لوخدلا وأ توملا دنع رهملا ثجي ىعفاشلا دنعف .رهم الب اهجوزي

 .هللا مهمحر انباحصأ ضعب بهذ هيلإو .لوخدلا دنع وأ توملا دنع لثملا رهم بجي :ليقو .اهب

 : 1 / 71 ٠
 ء ِ و, ٠ 7 َ - . , ء

 ") .ملعأ ىلاعت هللاو .-هللا همحر- سابع نبا ةياورب اخأ ءالصأ اهل َرهم ال نأ مهضعب بهذو

 .(أ) ةخسنلا نم تطقس )١(

 قالطلا باب ةدعلا يف ْثَراَك اَم 6 ةعلخ ىلَع قالعلا يرجيي» ظفلب اعوفرم دوعسم نبا قيرط نم ف قازرلادبع هاور ) ( ٢

 ضحي اَتَمَلاَح» : :يعفاشلا َلاَق :لاق يعفاشلا نع هقيرط نم راثآلاو ننسلا يف يقهيبلا ىورو )١١٧٨٤(، مقر ءادفلا دعب

 م وتَت ال اميدَح َرَكَذَف ؟ارَبَح ع هلوق يف يوزي لمم هلسف ٤. قالعلا اَهَق ةدعلا يف تلط اده :َلاَقَق ةَعَلَتخلا يف سانلا

 ضغب د لْوَقَو : :هل ُتلقَق ؤ نيعبات ١ ضح ه هب َلاَق دَقَت :َلاَق تيان ر . ًكَدْنعَو اَتَدْنع اَدَم :تمق ُهَدْنع آلو ت دنع ةتح هلم
 ے رس م

 ه م | ٥8 ص۔ ص 9 م

 :لوقي هلا مس ه هلا َلوُسَر ي :َلاَقَق لُجَر ءاج :لاك نيزر ر يبأ نَع .ليعامسإ ْنَع .يرونلا نع قازرلا دْبَع هاور (٣)

 )١١٠٩١(. مقر ناترم قالطلا باب «'ناَسخ إب حيرْسَتلا» :لاق ؟ةَئلاَلا أت ٠ "ناَتَرَم قالطلا"

 نع هريغ هاورو )١١٧٤٠(، مقر تومي ىتح اقادص ضرفي ًالو جوزتي لجرلا يف باب هفنصم يف قازرلادبع هاور )٤(
 . مهيلع هلل ا ناوضر ةباحصلا نم هريغو رباج

 .(1) ةخسنلا نم تطقس سنجلاو عمجلا صصخت باب رخآ ىلإ عضوملا اذه نم )٥(

١٦١ 



 :2 6ر نلتالاذاكتش 2

 ماعلا فيرعت نايب

 س ى - . در ۔ ر و

 .اًرصحنم نكي مل ام ىلع ةعفد لد ظفل :هنأب ماعلا فّرَع

 .ظافلألا َنم نيعو ،ماعلل لماش سنج ظفللاف

 الجر نإف ،الثم الجر تبرضاك ،تابثاإلا قايس يف ة ةركتلل جرخم لصف ' 'ةعفد" :هلوقو

 ال هنإف ،كرتشملا اضيأ هب جرخو | .قلطملا يف اهنايب م ذقتملا ةّيلدبلا يقيرطب هل لص ام ىلع لاد

 ال هنإف ،الثم نيعلاك ى عضولا د دذعت دعت ")رابتعا قيرطب ه هيلع لدي امتإو .هل ر عضو ام ىلع ةعفد لدي

 نم دحاو لك [ىلع] لدي اتاو .اهرخآ ىلإ بهذلاو سمشلاو ةرصابلا ىلع ةدحاو ةعفد لدي

 ءايشألا هذهل الماش سيل نيعلا عضوف / ١٧٢ / القتسم اعضو هل عضو هنأ رابتعاب يناعملا ه هذه

 اًماع نوكي ال كرتشملا ظفل نأل ؛كرتشلملا نع مومعلا يف نم دارملا وه اذهو .ةدحاو ةعفد

 ىلع لاد هنف ،نويع هذهك "هل م عضو ام ضعب دارفأ ىلع هتلالد رابتعاب اًماع نوكي هنف الصأ

 .ماع هنأ هيلع قدصف ثالثم ةرصابلا يه يتلا نيعلا دارفأ نم صوصخم ريغ ىلع ةدحاو ةعفد

 عمجلاو ددعلا ءامسأو ىنثملا ةغيص هب جرخأ لصف "ارصحنم نكي مآ ام ىلع" :هلوقو

 ىملع ْتَلد نإو ىّتخملا ةغيص نإف ًةرصحنم هدارفأ ًنأ ىلع ةنيرقلا تماق امو دهعلا مالب فرعملا

 ؛فلأو ةئمك ريثك ىلع َلد نإو د ددعلا ءامسأو .روصحم يش نانثإلاف ؛ةدحاو ةعفد نينثالا

 ؛نيضرألاو تاوامسلاك .اماع هظفل َناك نإو دهعلا مالب فّرعملاو .اضيأ ر رصحنم ديثكلا كلذف

 ءةرصحنم هدارفأ نأ ىلع ةنيرقلا تماق امو .رصحنم هلولدم نأ ىلع ةلاد ةيدهملا ماللاف

 ةدع لاجرلا نم يرملا نأب ضاق لقعلا نإف ؛نيضَرأو تاوامس هلل قلخو ،الاجر تيأرك

 )١( هانتبثأ ام باوصلاو «هتيعأ» () ةطوطخملا ةخسنلا ىف تبتك .
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٨ 

> 

 



 ووو تخال ۔ا©29رم ١ صاخلا باب

 اروصحم ددع نيضرألاو تاوامسلا نم قولخملا نأو ،هطبض هطبض يئارلا تاف نإو ؛روصحم

 )١)
 { هلل او . نيضرأ عبسو ت ت اوامس عبس وهو

 و

 ماعلا هلوانتي ام نايب

 :ىلاعت هلوق فرعملا لاثمو .ةفاضإلاو عمجلا م معيو .ةيسنجلا "لأ"'ب فرعملا مئاعلا معيو / / ٣ آ ٥ ء

 مكح مومعلا يف فصولا مكح 7 [٨٣:ةدنالل] ةَقراَسلأو ثرامتلاَو آ ٤ [١:نونملا] رونموُملا لفأ ٧

 الو .[٢٦:رونلا] ه ورس نَعَنوقلاَي . ه ء[١١ :ءاسنلا » - ردتزآ فشتادكيمو لو .سنجلا

 ةغيص جارخإ ىلع لد ةنيرق ك اذكو .صوصخلا ةنيرق دهعلا نأل ؛دهعلل يتلا "لأ""ب فرعملا ممعي

 ٢٢[© :لمنلا] ( ون ,ىت لك نم تنأو و +و ،لاجرلا تيأرك صوصخلا يف ف اهلامعتساو ،م ومعلا نع :املا

 .لاجرلا لك ة ةيؤر عانتماب ضاق لقعلا ًنإف .[:٢:تيرانلا] ( ميملك ةنما هلع تأ يك نمدم لو

 .اًمميمر هلعجف ءيش لك ىلع حيرلا نايتإ عانتماو ۔ءيش لك اهنايتإ عانتماو

 هكسمو { :ىلاعت هلوق لثم ،مومعلا نم هأ عمجلا ةغيصب ن ولدتسي ءاملعلا لزي ملو

 لتاقأ نأ ثْرمأ» :لي ي هلوق مومعب ب باطخلا نب رمع لدتساو ١١[. :ءاسنلا ٨ مك رنكؤآ ف هتا

 قيدصلا ركب يبأ ىلع ةاكزلا ةذرلا لهأ عَتَم نيح كلذو .«هللا الإ هلإ ال : :اولوقي ى ىَّتح سسالا

 هجاجتحا نم ناكو .هَمّلكيل ر َرمع اومعبف ، ةباحصلا ىلع كلذ تحصف ؛مهلتاقي نأ ركب وبأ مزعف

 وبأ هل َلاقف .«هللا الإ لإ ال : :اولوقي ىتح/٤٧١/ سانلا لتاقأ نأ تْرمأ» :ثيدحلا اذه هيلع

 مهءامد يتم اومصع قف اهولاق اذإف» :باطخلا نب رمع َلاقف .رَمُع اي ثيدحلا ممت أ :ركب

 ."_»رمع هبّوصف .اهقح نم اذه :ركب وبأ َلاقف .«اهقحب الإ مهيرارذ َيبسو مهلاومأو

 )١( سمشلا ةعلط ،يملاسلا :رظنا ج١  0ص١٩٤.

 )٢( .هجيرخت مدقت

١٦٢ 



 م
 1 ه ٥ ُ دنلاك - .

 يمآ انم :راصنألا َلاق نيح .؛سييرق نم ةمئألا» :ي هلوق م ومعب ركب وبأ لدتس

 نيح لذو . '٢«ٹثَرون ر ال ءايبنألا َر رشاعم نحن» : : 3 هلوق م ومعب اضيأ ركي وبأ َلدتساو

 .هنم اثاريم : ك هئانبأ لحأ بلط

 نأل ؛ ؛م ومعلا ليلد هنم انثتسالا نأل ؛ ؛ّماع وهف هنم ءانثتسالا ح صي عومجلا نم عمج لكو

 .هلصأو هسفن ظفللا لولدم دارفأ نم م وه ام ءانثتسا مومعلا ليلد وه يذلا ء ءانثتسالا نم دارملا

 .ملعأ ةللاو . م ومعلا ًيلد سيل ءانثتسالا نإ ليق ام عفدناف ،هئازجأ نم وه ام ال

 سنجلاو عمجلا صصخت نايب

 عنتمي ث ةثالث هلولدم نم ىقبي نأ ىلإ ةفاضإلاو م اللاو فلالاب فرعملا عمجلا صصخي

 رقأ / ١٧٥ / ىلع لدي الف }ةقيقح عمجلا ىل لولدم ىندأ يه ةثالثلا نأل ؛هضيصخت كلذ دعب

 دحاولا نأل ؛حاو هلولدم نم ىقبي ىتح فرعملا سنجلا مسا صصخيو .اوب د الإ ًكلذ نم

 يألو اهدانسإ دعب نم قبي ملو ،اًدلاخو اًرمعو اًديز الا !ملاعلا مركأ : :عصيف ،هيلع لدي ام ىندأ

 َني شاَتلآ مهل لام تذال :ىناعت هلوق سنجلا يفو ؤالثم اًدحاو الإ ملعلاب فصتملا وه نم

 ". ىهتنا .دوعسم نب ميعن ل لوألا سانلاب دارملا . ١٧٣[ :نارمع لآ] ه كل اوعمج اهمح َدَك سالآ

 )١) مقر طسوألا مجعملا يف يناربطلا هاورو ۔(٠٠٩٢١) مقر سنأ دنسم يف دمحأ هاور )٦٦١٠(.

 . ٦٢٧٥) ( مقر ءايبنألا ثيراوم باب ىربكلا يف ف يئاسنلا هاورو ٩٧٢(. ( مقر ةريره يبأ قيرط نم دمحأ هاور ) ( ٢

 )٣( ‘سمشلا ةعلط ،يملاسلا :رظنا ج١© ص١٩٩.

١٦٤ 

:٨ 
« 



  4ر25:٨! ٧ ص اخلا باب

 هصيصخت زوجيو . عمجلاك ،ةثالث مومعلا لولدم رقأ نإ :نييلوصألا نم ريثك لاقو

 . ١٧٣[ :نارمع لآ] 4 سالآ مهل َلاَت َبزَلآل : ىلاعت هلوق كلذ ليلدو .دحاو الإ هنم ىقبي ال ىتح

 و صيصختلا راج اذإ هنأ امهدحأ :نيهجوب هتحصل جتحاو ،جاهنملا بحاص هححصو

 ةجو ال ذإ ريثكلا جارخإو ليلقلا جارخإ ىوتسا ؛م وُمَعلا ظذل] ل عضو ام ضعب جارخإ

 اذإف ،هل عضو يذلا ردقلا نود يف لمعتسم نيتلاحلا اًلك يف م ومعلاو كامهنيب قرفلا يضتقي

 يقب امهم ةّقلاخمو ٍةقلاخم نيب قرفلا يضتقي ةجو الف هل عضو ام هب اًملاخم نيتلاحلا يف ناك
 .هلولدم ضعب

 تمحام الإ آمَهَموُخَش مهنتع اكتَرحإل :ىلاعت هلوق يف عقو دق هنآ :يناثلا ةجولا

 ادحاو غون الإ م ومعلا تحت قي ملو ء[ © ١٤٦[ :ماعنألا] 4 رم مظي َطتَتآاح وأ اس ك اح آآ وأ وأ امه

 :رعاشلا َلاق ،اميعن دارأو ٠١٣[، :نارمع دآ] ( اتلا مهل لاك َبذلارل :ىلاعت هلوق كلذكو

 ر حب
ه
 

 / ١٧٨ / .» [ي اوس ينعأ امو انأ

 .جاهنملا نم يقابلا تملكأف ،هنم مالكلا عطقنا دقو ،طوطخملا يف ضايب انه )١(

 ٩. ٤ص ز لوصرلا جاهنم ٠ ىضترملا ىيحي ب نب دمحأ :رظنا . ىضترملا جاهنم نم طقاسلا صنلا تلقن )٢(

١٦٥ 

  



 .ارب لكلا داكت رر

 كرقمشملا كابأ (

 ك ء , ك ء و ك و

 .لقن ريغ نم ؤ القتسم اعضو ،رثكاف نيينعم نم دحاو لكل عوضومل ا ظفللا ه :كرتشملا

 7 ن

 ةثالثلاو نينئالاك ،ددعلا ءامسأ هر جرخ ديق "ركاف نييتعم نم رحاو لك" :

 عيمج هقارغتسال ؛ : م ماعلا اضيأ جرخو . .اًدحاو اًعضو اهدارفأ عومجل عوضوم هف . :لاو

 .ةدحاو ة ةعفد هدارفأ

 ادارفأ لوانت نإو هنإف ،ناسنالاك ،"القتسم اًكضو" : :انلوقب ةئطاوتملا ءامسألا جرخا اذكو

 وهو ،اهعومجمل عوضوم وه امئإو ،اقتسم اعضو امهنم حاو لكل عضوي مل هنكل ةريثك
 .اهنيب كرتشملا ردقلل عوضوم وه لب ،كرتشمب سيل ظفْلاف ،اهل ال اهتيب كرتشملا دقلا

 عوضوم كرتشملا طفنلا نأ : :وه كرتشملل عوضوملا ط ظفللاو كرتشملا ظفللا نيب قرفلاو

 اًعضو ةيراجلا نيعللو اعضو ةرصابلل عوضوم ن نيعلاك .القتسم اعضو هيناعم نم دحاو كل

 ّ هدارفأ نيب كرتشملا ردقلل عوضوم هنإف ؛كرتسملل عوضوملا ظفللا فالخب . اذكهو ،رخآ

 فالتخال ؛لَممجم لؤألاف . عاونألاو سانجألا ءامَسأكو نيملسملاو نينمؤملاو ناسنإلاك

 .صاخلا َنم غون وهو ءاهداحتال 7 يناثلاو .هتايمسم 1 / ١٧٩

 نر ل وقنم لوأل اف . .جرفو د ديزو رفعجكو رخصك "لوقنمل ١ لقن ريغ نم ' .انل لوقب جرخو

 .نيعم صخشل ملَع ىلإ ١ رهن مس ١ نم ل وقنم ف زاغل او .نيعم صخشل ملع ولإ ١ ةراجحل ١ مس ١

 .ملع ىلإ ردصم مسا نم ڵلومتنم عبارلاو .ملع لإ اًذئز ديزي داز ردصم نم 7 تلاَتلاو

 .ءاكرشلا نيب ةكرتشملا رادلاب اهيف يناعملا كارتشال ةظفللا تَهبُش ء ةكوشلا نم قتشم كرتشملاو

 ."”"لةدبلا ليبس ىلع دودحلا ةفلتخم ادارفأ لوانتي ظفل كرتشملا" :راملا يفو

 .٧٧١و ١٧٦ مقر يهو اهلبق اتطقس نيتفيحص نأ رهظي )١(

 .٤٩ص ۔راونالا رانم آكلم نبا :رظنا )٢)

١٦٦ 

.٨ > 

  



 > كرتشملا باب 5 ل 26 ر 2

 نيترم عض ولاب .ادعاصف نيئيش ىلع لد ظفل" :هنأب -هللا همحر- يملاسلا انخيش هفرعو

 ." )٧"زقن ريغ نم & ادعاصف

 لصفن
 [كَرتشملا لاوحأ]

 نيعلاكو ،دوساألاو ِضيبألل نوجلاكو ،رهطللو ضيحلل (ءرقلا)ك ءامسا كرتشملا نوكيو

 ََبتأل (سعسع)ك ؤالعف نوكيو .كلذ ريغو ءيشلا تاذو بهذلاو سمشلاو ةيراجلاو ةرصابلل

 .سنجلا نايبلو ضيعبتلل اهنإف ةراجلا (. نم)ك \ افرح نوكيو . امهوحنو ‘ لخدو ف ذ أشأل د دروو .ربدأو

 :ةسمخ لاوحأ هيناعم ىلع هقالطإ رابتعاب / ١٨٠ / هل ؛َكرتشملا ظفللا نإ :يريمزإلا لاق

 الإ دحاو قالطإب دصقي الف ،ىرخأ رخآلا ىلعو ةرم امهدحأ ىلع َىَلطي نأ :اهلوأ . . ء ح ء 2
 ب م و ء

 .ةقيقحلا قيرطب هنوك يفو ‘كلذ ةحص ىيف عازن الو .امهدحا

 يف عازن الو . عومجملا ثيح نم هيناعم عومجم هب , داريو ادحاو اقالطإ َقَلطُت نأ :امهيناث

 .ةقالعلا عم زاجملا قيرطب هزاوج يف الو ئ ةقيقحلا قيرطب كلذ عانتما

 اًرهط :يأ ؤ اًءورق ىضترت :وحن امهدحأل نييعت الب هيناعم دحأ ىلع َقلطي نأ :امهتلاث

 © رهطلا ىلع قلا ة ةثالث يعفاشلا لمح لطب انه نمو . .همدع الو لذ راوج ىر ملو .اضيحو

 ےوه ج۔<۔
 َماللا لعجف . ] :قالطلا] هه كرهتديل نهوقلطف ءالأ دمت ادا إ نلا .3 ىلاعت هلوقب الدتسم

 .نهت ةدع تقو وه نهقالط تقو هبهذم ىلع نوكيف .اهتقو :ي ا رهظلا ة ة الصل َكتيآك ، تيقوتلل

 نم دارم رهطلا نأ ىلع ةلاد ة ةثالثلا يف ءاهلا نألو 5هب !رومأم سيل ،ةعدب قالط هنأل دزو

 .ثيناوتلا سكع د ددعلا ثينأتو ،ثّتؤم ضيحلاو .َكذم رهطلا نأل ؛ءورقلا

 )١( ‘سمشلا ةعلط ،يملاسلا :رظنا ج١، ص٢٧٩.

١٦٧ 



 م ,_

 ۔ا©;6رم » :للا ةكن
 ٦

 اضيأو .“«نهتدعل بقل َنُهوقلطفل سابع نبا ةءارق يليلدب 2ةبقاعلل ماللا نأ هباوجو
 يف اهقلط اذإ ةثالثلا نع صقنل راهطألا ىلع لمح ولف .مولعم ددعل ضاق ةث ةثالثلاف / / ١٨١

 ربتعملا نأل ؛ ثلاثلا نم اضعبو نيرق دعلا نوكتف .ةدعلا م اوسحم رهطلا كلذ لعجب رهطلا

 ءاهيف قلطو ةفينح وبأ هلمح امك ضيحلا ىلع لمح ول كلذكو نيمدلا نيب للختملا زهطلا وه

 ةدايزلا ممزلتف © © ىلوألا ريغ ضيح ثالث ةدعلا نوكتف ،امافنا ةبوسحم ةضيحلا كلت نوكت الف

 ؛صنلل ادر نوكيف © يعفاشلا لوق نم هيف صقنلا مزل امك ،ةفينح يبأ لوق نم ه هللا باتك يف

 .ضعبو ءورق ةثالثب ُصْبرتلا نوكيف ٧ ةضيحلا كلت بسحنت مل ضيحلا يف اهقلط ول هلأ

 بجي هيف ط يذلا رهطلا بستحا نإف الإو ،رهطلا ىلع :ملا لمحي ال : :حيضوتلا يفو

 عضرو ‘ ضيحلل م عضو و كرتشم ذل قل او .ضعبو ةثالث ف بجي ثَستحي ي مل اذإو ،ضعبو ن نارهط

 هيف اهقلط يذلا رهطلاف اضيأو . ةثالث ظذل وهو صاخلا بجوم م طب رلا ذ دارملا ناك ولو .هطلل

 م و ٥ )١)

 ضعبو نارهط ب بجي بسح نإو . .ضعبو راهطأ ةثالث ى بجي ةذعلا نم بسحي مل نإ

 :انلق ذ .دعم ةعاس هط / ١٨١ / رهطا نلع عا ىت ةل ريط را ض :ليق نإف

 ضعب يفكيف ،ثلاثلاو لألا رهطلا نيب قرف نوكي الف كلذك َناك ول هنأل ؛اًرهط رهطلا ضعب سيل

 .عامجإلا فالخ وهو رهط رهطلا ضعب نأل ؛جيورتلا اهل لحي ة هنم ءيش ىضم اذإف . ثلاثلا يف رهط

 دارملاو ۔[٧٩٦ :ةرقبلا ( تلم ي ك هل ولَعَم , شأ رهشأ جحلا : :ىلاعت هلوق وهو 5ة ةثالثلا يفصنلا ة درو :ليق ناف

 .لوألا فالخب ‘ هضعب داري ن ٢ زوجي ،م ماع رهشألا ظفل :انلق .ةثالث عمجلا لقأو ©ضعبو ن نارهش

 .ازاجم لذ ةحص يف مالك الو :يرهبألا لاق . م رهفملا اذه :يأ .هد ب يمس ام هل داريو تلط نأ :اهمغبار

 نكمأ نإ اهنم لكب ةبسنلا َقّلعَتت نأب "هيناعم نم دحاو لك هب , ةاريو قلطي نأ :اهشماخ
 ىلع ةنيرقلا مدع دنع يدارفإلا لكلا ىف امك ،هيناعم دحأ ةدارإ ىلع ة ةنيرق الو ،اهمئامتجا

 معنأ :ؤحنو .ضيبألاو ذوسألا هب ذاريو نوجلا تيأر :وحن ،نيداضتم اناك نإو ؛دحاو ةدارإ

 فالخب ضيحلاو رهطلا هب داريو نه تأرق :وحنو .قَّتعملاو قتعملا هب داريو كالوم ىلع

 ٦٣. ص ث ١ج 6حيض وتلا ىلع حيولتلا حرش ،ينازاتفتلا :رظنا )١)

١٦٨ 
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 ل ين كرتشملا باب 5 ٨ 29 ر ح

 اعم ضيحلا رهطلا رملاب داري نأ نكمي الف هم وهفم يف صاخ د ددعلا مسا نأل ؛ءورق ةثالث

 رمألا نأل ؛امهكارتشاب لوقلا ىلع ديدهتلاو رمألا هب داريو ،لعفا / ١٨٣ / فالخبو

 7 لحم اذهو .امهنيب يفانتلا ىلع ةحابالاو دنلا هب داري وآ هفالخب ديدهتلاو ْ بلطلا

 :وحن هتقيقح ىف -مهدنع- لمعتسا ء ءاوس ْ ةيعفاشلا , ضعب هيلعو . اقلطم ح حصي :ليقف

 و 1 ء َ ء 9 َ ؟ 8 :

 داريو يرتش ا ال :وحن هزاجمو هتقيقح يف وا هيَراجم يفو ءاضيحو اَرهط ي ا اَءورق يصبرت

 .م وسلاو يقيقحلا ءارشلا وأ ليكولا ءارشو مم وسلا

 © عمجلا حنتم ةما ى ثيح عنتميو . .بهذلاو ةرصابلا نيعلاك ْ امهنيب عمجلا حص ن ١ إ حصي : :ليقو

 .بدنلا وأ بوجولل لعفاك

 (١) !ا .
 نع يدنع'ك . تابثالا ىف ال 6'"يدنع نع ال" ىفنلا ىف حصي :ليقو

 ."""“"ةقيقح ال ازاجم حصي" :-هللا همحر- يخامشلا ردبلا لاقو

 ىلع لاد كرتشملا نأل ؛'‘'حيحصلا وهو اقلطم حصي ال :-هللا همحر- يملاسلا انخيش لاقو

 ىرخأو .ةَرصابلل ة ةرم نيعلا ظفل اوعضو ترعلا نإف دحاو عضوب ال رركتملا عضولاب هعوضوم

 دحاو عضوب ر اهيلع هقالطإ . 7 يناعملا هذه عيمجل ر هوُعضي ملو ،©بهللو ةيراجلا نيعلل

 .يلصألا / ١٨٤ / اهعضول عبات ة ةملكلا لامعتسا نأل لطاب وهو . .يبرعلا غضولا هيلع ام فالخ

 اهيلع هقالطإ م حص ثدجؤ اذإ اما امأ .كرتشملا يناعم نيب زاجملا ة ةقالع تدقف اذإ اميف عارتلا لحمو

 لا ہو< م ند

 أوتَماَء كي ذلا اهناتي ىملاع روصي ٫هَكينلَموَهَف انإ { : ىلاعت هلوقك لذو ،اًعمج وأ ناك ادرف ٦ ازاجم
 رم 7و رو ۔.۔ ۔ے .ر 4

 . ١٥[ :دعرلا 14 صر رأللاو توملآ ىف نم دجسل أ هللو +: ىلاعت هلوق وحنو . . [ه٦ :بازحالا] 1 اكيلتقا 7 هتعانص

 )١( ث ١ج ك لوصالا ةآرم ىلع يريمزاألا ةيشاح ح يريمزاألا :رظنا ص٣٩٤-٣٢٩٥.

 )٢( فاصنإلاو لدعلا رصتخم حرش ۔يخامشلا :رظنا ص٢٧٨.

 رصتخملا ىلع هحرش يف ةفلتخملا اهلاوقأب ةلأسملا ركذ نأ دعب نييلوصألا ضعب نع لوقلا اذه يخامشلا ىكح )٢(
 ىلعال فالخلا ركذ يف دارطتسالا ليبس ىلع يه امإ هنع انه لوقلا ةياكحف اذلو ؤفيعضت وأ حيحصتب هبقعتي ملو

 .كلذل هبتنيلف ،لقنلا لالخ نم كلذ مهوتي دق امك هراتخا لوق هنأ

 )٤( ‘سمشلا ةعلط ،يملاسلا :رظنا ج١©، ص٢٨٤.

 آ
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 هحورم ٦

 نم رافغتسالا لوصحل ببس يهو {هئمحر هللا ةالص نأل ؛بّبسملا ىلع ببسلا قالطإ لوألا يف ةقالعلاف

 .دايقنالا ىف ةهباشملا ةيناثلا ىف ةقالعلاو .ةكئالملا

 ةمحرلا نيب اكرتشم ةالصلا نوك م نمو | .كرتشملا نم اسيل دوجسلا ظفلو ةالصلا ظفل نإ :ليقو

 لمحي نأ نكي ال انهو .ءاعدلا يف ةقيقح لب ،كلذ ةغلا هأ نع تبثي مل هل ءاعدلاو رافغتسالاو

 قالطإ باب نم شالسرم ازاجم .هفرشل اراهظإ 5 ة يبنلا نأشب ةيانعلا ىلع لمحف 6ءاعدلا ىلع

 للا 7 ' ةيآل ريدقت إ ن نم ليق امو .ءانتعالا نامزلتسي ةمحرلاو رافغتسالا ذإ 3 مزاللا ىلع عوزنملا

 حلصي ١٨٥/ / ال "نولصي ' ذإ }ليلد الب فذح هنأل ؛دساف "كرتشملا ممعي الف نولصي هتكئالمو

 ىلع "برضي ورمعو ديز" :لاقي ال اذهلو .نولصي ىنعي سيل هل ؛ "يلص ىلع اليلد نوكي نأ
 نمو ،رفسلا يأ ضرألا يف برضلا امهدحأ نم ذارملا ناك اذإ ؛'"برضي ورمعو برضي ديز" ىنعم

 ىلع ةالصلا يف هتكئالمو هللاب ءادتقالا الإ ةلالد ةالصلا ةيآ يف سيلو . برضلا ة ةلآ لامعتسا رخآلا

 ول هنأل ؛ ؛مظّلا ثيكرت دسفي ىنعملاد داحتا نودبو ٧ عيمجلا نم ةالصلا ىئعم د داحتا ن نم ب الف ن يبل

 ةياغ يف مالكلا ناكل (اوعدا اونمآ نيذلا اهبأ اي ،هل ن نورفغتسي ةكئالملاو © يبنلا م محري هللا ) :ليق

 وه ّىقيقحلاف ،ايزاجم وأ اقيقح ىنعم ْتَتاك اوس ،ةالصلا ىنعم د داحتا نم دبال هنأ رهظف .ةكاكرلا

 .ةمحلاو اعدلا اذه مزال نم مذ 5 هل ريخلا لاصيإب هتاذ وعدي هللا نأ -ملعأ للاو- ةارملاو .ءاعدلا

 : رهتوبحمو مهت زب :ىلاعت هلوق يف امك ،اهّممزال دارأ ةمحرلا هللا َنم ة ةالصلا نأب لئاقلاف

 ةبحملا نأ ةارملا سيلو .هبرل ةعاطلا دبعلا نمو ،دبعلل باوثلا لاصيإ هللا نم ة ةبحملاف . ]م :ةدئاملا]

 ع هل ريخلا ةدارإك / ١٨٦ / يزاجملا ىنعملاو .اهمزال ةارملا نكل ى ©عضولا ثيح نم ةكرتشم

 عنتمم ريغ ةوجسلا نإ ثيح نم كرتشملا نم دوجسلا ظفل نوك عنمو هماقم قيلي امم هوحنو
 تادامجلا نم كلذ ليحتسي الو .مهريغو ء ءالقعلا نم ضرألا ىلع سأرلا عضو ه هب دار نأ

 قطن ذقو ؤ ةمايقلا مم وي حراوجلا نم تاداهشلا ةلاحتساو جيبستلا ة ةلاحتساب مكح نم دنع الإ

 :ىلاعت هلوقلو ء[٤٤ :ءارسإلا] ه ۔ورع ش الإ ء لإ ءتَك ن نَو 5 :ىلاعت هلوقل ؛ليزنتلا مكحم لذب
 . م ےم ےم صم

 ٢١[.)" :تصن] ه ءش ل لفطت ا هأ اتَمطنَأَولاَقنَتَع تدهع مل مهدولج ا اولاق و ز

 )١) .سمشلا ةعلط ؤ يملاسلا :رظنا ج١ . ص٢٨٣٢۔- ٥ .

© 

٨ 
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 ۔ا©6رم
 حر

 لصنف

 [كّرتشملا مكح]

 ؛ليلد هيناعم ةحأ حجري ىمح 6لمجملاك فوقولا يبلوصألا روهمج ةنع كرتشملا مكحو
 ك ام لاج ادمعتم مكنم هنك مورحم و ديسلا اوثنقتال اوثماء ينامي ل :ىلاعت هلوقك كلذو

 ةروص لثملا نيب كرتشم شملا نإف 4٥[، :ةدئام « ةبتكلا عيب ايح مكني لدَع اكد ۔وي مُكَحي ممتلاَيم

 هيلعو ،ةئيهلاو ةقلخلا يف ةلثامملا -هللا مهَمحر- انباحصأ رذ . .ةيلاملا وهو ث ىنعم ملا نيبو

 « ةتكن عب ١٨٧/ / ايده :لوقي ةللاو ،ةبعكلا ملاب ايده تسيل اهنأل ؛ةميقلا يف ال ،ةّيعفاشلا

 لثملاب اومكح ةباحصلا روهمج نإف اضيأو .ةئيهلاو ةروصلا يف الإ يدملا خ حصي الف ،[٩ه :ةدئاا]
 ةيبظلاو شبك هؤازج غبضلاو ،ةرقب هؤازج شحولا رامحكو &")ةماعتلا هؤازج ريعبلاك ةروص
 6ىشنأ وأ ناك اركذ ،ةلخس امهنم لك ءازج تضلاو عوبريلاو ،زعملا نم ةاش اهؤازج ىمنألا

 .ةميقلا يف ماعنألا هذه يواست ال شوحولا هذهف .ةاش امهنم لك ارج ٌىرمقلاو ةمامحلاو

  ء م َ

 شحولا نم نا نيجتحم 3 فسوي وبأ اذكو ٠ ةميقلا يف ةلثامملا ة ةفينح وبأو يبعشلا حجرو

 7 لثم هل ام هيلع لمحيف ث ةميقلا ىلإ عجريف معنلا نم هل لثم ال ام

 موقيف .اضيأ ةلثامم يهو 6ةميقلا ىلإ عجر ) الإو ،تتكمأ امهم ةروصلا يف لثامملا ةارملا ن نأ مهباوجو

 ي هل ناك وأ .ههبشي مل وأ هبشأ ءاوس .معنلا نم ىدهب ام هب ىَرتشُيف 6هيف ةيص يذلا لحملا ةميقب ةميقب ديصلا

 وب نم عاص فصن نيكسم لك يطعيف اماعط هب ىرتشا ءيش لضف نإو .هنع كلذ ىدهيف هاوسي ام ىدهي

 .كلذك ماص وأ 6 هاطعأو اماعط هب ىرتش :ا ىدهي ام ةميق غلبت مل نإو .اًموي نيكسم لك نع ماص وأ ،هريغ وأ

 يو ك
 وهو . .مرحلا ء ءارقف ىلع نوكي ائإ قدصلاو . .موي م وص لم لكلو م نيكسم كل :ليقو / / ١٨٨

 قيقحت يف نامكحيي ناذللا نالدعلا لهتجيو . مرحلاب وأ ئ نوكي اتا إ حبذلاو .مهريغل راجو .حيحصلا

 .اريعبلا اهؤازج ةماعنلاكو» :باوصلا لعلو ،(آ) ةخسنلا يف درو اذكه )١(

 .٤٦ص .٢ج قئاقحلا نييبت © يعليزلا :رظنا )٢(

١٧١ 

  



 ۔ا9;ت9رم نتتلاذاكتن رم
 مج

 يف ةلثامملا جاتحت ؛داهتجا ل عوقتلا جاتحي امكو .ةلثامملا ريسفت نم رم ام ىلع ة ةميقلاب وأ تاذلاب ةلثامملا

 هبشأ ىلإ حجارلا ةبشلا ناققحيف . معنلا نم اعاونأ وأ نيعون ةبشي دق ًيصلا نألو ں ىقخت دق اهنأل ؛ةروصلا

 . [4ه :ةدنالا]. ةكن ل لَذَعاَ ه :ىلاعت هلوقل ؛نيملسم نامكحلا نالدعلا نوكيو ،هب نامكحيف ،هب ءايشألا

 ؟هؤازج امف اذك ديصلا نم تنصأ ١ أ ركي ابأ لأس اًبارعأ أ نأ ن نارهم نب نوميم ىورو

 !كريغ لأست تنأو كلأسأ انأ :بارعألا لاقف .-امهنع هللا يضر- بعك نب يبأ ركب وبأ لأسف

 .")[هه :ةدناا] مكني لدع اكد ۔هي مكحي ل :لوقي هللاو كلذ نم تركنأ ام :ركب وبأ لاقف

 نمحرلا دبع َرواشف . باطخلا نب رمع لأسف . .مرحم وهو اًيبظ باصأ ة هصيبق نأ يو رو

 ك ُ -

 ىتح نينمؤملا هيمأ ملع ام هلل او :ةصيبق لاق مد . .ةاش حبذب هرمأف 6 -امهنع هلل | يضر- فوع نب

 ايتفلا ضمخغتو 6 مرحم تنأو ديصلا ٌلتقتأ / ١٩ 1 :هل الئاق ةردلاب ز رمع هالعف ! هريغ لأس

 دبع اذهو رمع انأف . ٩٥[ :ةدئاملا] 4 مكنيت ل لدع اوذ ےهب ب ُهُكَت : :لاعت هللا لاق ! ! -اهرقحت :يأ-

 . مايص وأ , اعط وأ يده نم اَءاش امب ؟ نامكحي ناريخم نامكحلاو ، نمحرلا

 ء ءاش تيح م وصيرو . . ن الوق ؟ ام وي ني ذم لك ئ نع و أ . ام وي م لك نع ىلتبم ا م م وصي لهو

 .ء ءارقفلل ه هيف ةعفنم ال هَزأل

 ذجي مل ن ا آ إ ماعط الا هيزجي ال : :ةفينح يب ] ب احص ] نم زفزو لبنح نب ذمحأ َل اقو

 ظفل يف امك بيترتلا ىلع كلذ نأ امهدنعو .اماعط ذجي مل نإ الإ ُموصلا ز زوجي الو .ايده

 .روهشملا وهو © رييختلا هنع يوزو . سابع نبا نع كلذ ىوريو . ةيآلا

 م
 ٥

 ١ نإ ال ا م إ موصي الوا ٠ ماعطإلاو يدهلا يف ريخي نأ ىلوألاو" :-هللا هَمحر- فسوي نب بطقلا لاقو

 هنم هَمزل ام هيلع امكح هراتخا امف 6 م وصي وأ معط وأ يدهي نأ يف داص نم ل ه نامكحلا ه زر : :ليقو .امهدجي

 اماعط هب ىرتشاف مهارد موق نإ :بطقلا لاقو- بهارد ال اماعط ديصلا ممَو وقي :ليقو

 .ملعأ ىلاعت ةللاو .'"اًعساو نوكي نأ ثؤجر

 )١( مقر نارهم نب نوميم نع متاح يبأ نبا هاور )٦٨٠٥(.
 )٢( ،دازلا نايمه ،بطقلا :رظنا ج 5٥ص٥٨٩.
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 ةيلكلاو لطلا مسف ياه

 ةاجم عومجملا ىلع مكحلا يت يتالطإ هيلع موكحملا / ١٩٠ / عومجملا وه ة ةقيقح لكلا

 .ةيحالطصا ةقيقح ةقبقح راص مث ك هقلعتم مساب ع ءيشلا ة ةيمست هتقالع .لسرم

 . أ ًداجم ن أ وكيو . ةقيقح ن أ وكيو ‘ عومجم وه تيح نم عومجمل ١ ىلع مكحل ١ وه لكل اف

 عم هدارفأ عيمج ىلع ى أ ءاهيلع هقالطإو . ةقيقح وه هعومجم ةدارإ عم عومجملا ىلع هقالطاف

 . ةقيقح ال ةاجم اهعومجم ضعب ةد ارإ

 ةَقياذ ںيقن لك ل :ىلاعت هلوقو .[٧٠:ةته]. ه ة ةينث ربَمود مهقوف يرشع لحتو : : ىلاعت هلوق لوألا لاثم 2 ۔ < ذل ل .-ا : 44 , شو.. حش > . . - -
 ة .هم

 نار لمر مل لأ ن { + ا :رفاغ] ٨ ر ِراَبَج رب هكم ل ةلَكلَعل :ىلاعت هلوو . ٣٥[ :ءايبنألا] 4 توملا

 ك 'هرتبأ و وهف هللا مسبب هيف ادن ال لاب يذ ٢ كد :-مالسلاو ةالصلا هيلع- هلوقو . ٢٨[ :جحلا] : ر :

 .ءاملع رهزألا لهأ :يزاجملا ىنعملا لاثمو

 .ةميظعلا ةرخصلا نولمحي ميمت ونب :نيرمألا لمتحي ام لاثمو

 ىتعملاب زاجم وهف ك .)"ابلاغ نافيغر هبشي لجر ك" :لاقف 2 اذهب يفارقلا لتمو

 مكحلا نوكي نأ حصي ال ذإ هيلع هقدص م دعل ؛هلك ال عومجملا دارفأ ضعب دارملا نأل ؛لّؤألا

 ءاج ام باب نابح نبا هاورو )٥٥!١٠٢(، مقر ةجاحلا دنع مالكلا نم بحتسي ام باب ىربكلا يف يئاسنلا هاور ثيدحلا )١(

 اهنمو .اللا دمحب" اهنمو «هللا ركذب" اهنم ةددعتم ظافلأب يدر . نورخآو دمحأ هاورو )١(، مقر هللا دمحب ءادتبالا يف

 رمآ لك" : :ىوريو َلاَق ممت عث فلس اَم اهنم يعفارلا ركذ ظاَقْلأب ب درو ثيدحلا ادم مم مث » :ردبلا يف نقلملا نيا لاق «هتلا مسبب»

 نا ظفلو "مذجأَو َوَهَق دملاب هيف أدبي ل مالك لك » :َيئاَسَتلاَو دؤاد يبأ ظفلو «مذجأ َوهَف هلا دمحب هيف ادبي ال لاب يذ

 1 ركذي هيف أدبي ال مالك لك» :ظفل يفَو نابح نبا ظفل َو َوُهَو ؤ عطقأ وه دمحاي هيف ادبي ال 7 يذ رمأ لك : :هججاَم

 َوَهَق ميحرلا نممخحَرلا هلا مشبي هيف أدبي ال» ظفل يفو !مذج و وهف هلل دمحاي هيق أدبي ق لاب يذ رمأ لك» : :ظفقل يفو كرتبأ

 .(٠٣٥ص ،٧ج ثرينملا ردبلا ،نقلملا نبا :رظنا) .'هنيعبرأ يف» يواهرلا رداقلا دبع ظفاتلا ظاَتلألا هذمم ىَوَر « عطقأ

 .١٦٩١ص لوصفلا حيقنت حرش ،يفارقلا :رظنا )٢(

١٧٢ 
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 .نافيغر { عومجم نوكل ؛ابذاك مكحلا ناك لكلا يف ز ةانضرف ول ذإ 5ابذاك

 ، "ةميظعلا ةرخصلا لمحي لجر لك"" فالخب .ابلاغ عومجملا د دارفأ ضعب عبشي / ١٩١ / لب

 نوكل ةبذاك ةيلكلاو .ةميظعلا ة ةرخصلا لمح ىلع داق عومجملا نإ ثيح نم :" اه لكلاف

 .ةميظعلا ةرخصلا لمحي نأ زدقي ال دارفألا ضعب

 :وحن . عومجم وه ثيح نم عومجملا ىلع مكحلا وه كلاف :ةيلكلاو لكلا نيب قرفلاو
 ةرخصلا نولمحي مهنأ دارفألا عومجم يلع انه مكحلاف .ةميظعلا ةرخصلا لمحي لجر لك

 ۔اهلمح ىلع لقتسي ال درفلا نوكل ؛ عومجملا دارفأ نم م درف ىلع مكحلا قدصتي ال ذإ .ةميظعلا

 .اهلمحب هلالقتسا مدعل ؛مكحلا َرْصَبل درفلا ىلع هاًتضرف ول ذإ ،ابذاك نوكي نأ مكحلا حصي الو

 . عومجملا ىلع الإ اقداص نوكي ال انه مكحلا َنأ رهظف

 ؛ةقداص انه ةّيلكلاف . بلاغ نافيغر هبشي لجر لك :وحن . .درف درف لك ىلع مكحلا يه ةيلكلاو
 وحن يفو .نافيغر هعبشي ال عومجملا نوكل ؛بذاك انه لكلاو ابلاغ نافيغر هغبشي ي درفلا نوكل

 ةرخصلا لمح ىلع لقتسي ال د درفلا نوكل ؛ةبذاك انه ةّلكلاف .ةميظعلا ةرخصلا لمحي لجر لك

 ّىزاجملا ىنعملا ىلع هاتضرف ادإ الإ !كاهلمح ىلع لقتسي عومجملا نوكل ؛ قداص انه لكلاو . ةميظعلا

 هلوق نم ذوخأم مكحلا اذه لصأو .هضعب هنم داريو عومجمل ىلع قلطي نأب هنرق امك / / ٩٢

 :ليقو- ةعامج رهظلا مهب ىلص ي هنأ وهو .نيديلا يذ ةصق يف لذو ،«نكي ¡ كلذ لك» :ني

 يذب لي .قابرخ همسا لجر َنيومأملا يف اكو .اًيسان نيتعكرلا نم ملسف -رصعلا مهب ٣

 .«نكي ل كلذ لك» : :يو لاقف ؟هللا لوسر اي ت تيسن مأ ةالصلا ترَصقأ :لاقف ءامهلوطل نيديلا

 الصلا إ ىلع ىنبف .معن : :اولاقف «؟نيديلا وذ لوقي ام قذصأد :امهريغو رمعو ركب ىبأل َلاق مث

 اًعيرشت ع هناسمن ناكو .نالوق ؟ هدعب وأ ميلستلا ب دجس لهو | ) 'وهسلل د دجس مث مهيأ

 ملا نايسنلاو ةالصلا رصق ة نم ةراشإ ؛كلذ لك» :هلوقف .هيلع هل ليبس ال هنإف ناطيشلا نم ال .ةمألل

 امهدحأ توبثل رمألا سفن يف يفنملا هأ ؛ عومجملا ىلع مكحلا باب نم ثيدحلا ناك امتإو .«نكي

 قيرط نم ملسم ٥ اورو )٤٨٦٢(. مقر ةريره يبأ قيرط نم هريغو دجسملا يف عباصالا كيبشت باب يف يراخبلا ٥ اور )١()

 .مهريغو دمحأو يقهيبلاو أطوملا يف كلام هاورو )٥٧٣(، مقر هل دوجسلاو ةالصلا يف وهسلا باب ةريره يبأ
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 << ي 20 ر 2 ٨ ةيلكلاو لكلا باب

 توبثل ؛ عقاولل ن قفاوم َر ريغ دخلا ناكل ةيلكلا ىلع مكحلا ب براب نم ثيدحلا ناك ولف ،ُنايسنلا وهو

 فالخ هنم عقاولا / ١٩٣ / نأل ؛_مالسلاو ةالصلا هيلع- عراشلاب َكلذ يلي الو ،هيف نايسنلا

 .َيزاجملا ىنعملا اذهو .هضعب ةدارإ عم عومجملا ىلع هنم يلاف ،هيف نايسلا توبثل ؛ربخل

 :ي َلاق هنأ تاياورلا ضعب يف ال .ةيلكلا ىلع مكحلا باب نم ربخلا نإ : :ضعب لاقو

 ايسن قي مل :يأ .نيرمألا الك توبثل يفن "رصقت ملو سنأ مل» :هلوقف ." رصقت : ملو سنأ
 ذإ امأو .هب ربخأ ام فالخب اماع ؤبخملا اك اذإ ربخلا يف ابيع وكي امت .ةالصلا يف رصق الو

 .ملعأ ىلاعت هللاو .هقح يف اصقن الو ،هيلع اًبيع نوكي الف - -انه امك- اماع نكي مل

 لصف

 [يئزجلاو لكلا َنيب قرفلا ّے . ١

 هيف ةكرشلا عوقو نم هروصت عنم ال يذلا وه ٌيلكلاف ّيتزجلاو لكلا ب قرفلاو

 ِ ۔ و ث . ,. ۔ و ۔ذےس ع ى و ۔.. إ ف

 6}ددعتي ملو دجو وا 5 ىبنر نم رحبك ٠ دجوي ملو نكما وا © ليحتسملاك ٥هدوجو عنتما ء اوس

 .ناسنالاك ددعتو ةجؤ وأ سمشلاك
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 ك ا
 الباق نوكي نأ مزلي ال "هيف ةكرشلا عونو نم عنمي ال يلكلا ر رْرصت نإ :انلوقف

 وجو عناملا يفن نم ممزلي الو ايفنم ةكرشلا نم عناملا نوكي م عنمي مل اذإ هروصت نإف .ةكرشلل

 تاذلاب وأ ،رخآ عنام اًمِإ ۔ىَرخأ ةهج نم غنملا ققحتي ذق صاخلا عناملا يفن عم نأل ؛بجوملا

 هعنمي ال داوسلا نإ :لوقن نأك :ىأ داوسلاك .جراخ رمأب عم ريغ نا وكي نأب / / ٩٤

 غبر دحاولا كلذكو .لحم ريغ هتاذل املع هنوك عانتما أل ؛اَمَلع وكي نأ رصبلل اعماج هنوك

 عنمي ال هروصت نأ م غم ،هتاذل ريعبرألا رش تصن نوكي نأ هيلع ليحتسيف .نيعبرألا رشع

 ةعبرألاو .دحاو ةعبرألا حبر نأ وهو ،ةيباسح تامذقم اننهذ يف رضحتسن ىتح هيلع كلذ نم

 .امهريغو يقهيبلاو يراخبلا ةياور يف كلذ درو )١(
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 . هار . ناتلف 4
 ج

 انلوق نأ زئنيح رهظف 5 عنمي الف .روصتلا درجم امأ }نيعبرألا رْشُع غبر حاولاف ،نيعبرألا رشع

 هيلع . دق ذإ . ةكرشلل الباق نوكي ن ] بجوي ال "ةكرشل ١ عوقو نم هروصت غنمي ل"

 ‘ ةكرشلا عوقو نم عنمي ال هر هروصت ناف ناسنالا وهمم يف امك اهلبقي دقو . . م ًدقت امك ةكرشلا

 . عاونألاو سانجألا غ عيمج اذكو .هيف ةعقاو يهو ،اهل لباق وهو

 هاَترَرق امك مهباوجو .دوجولا بجاو يلكلا م اسقأ نم نأ ىقطنملا ملع بابرأ مكح ذقو

 رد مزلي ال هل ؛ ؛ةكرشلل الباق نوكي نأ أ عرلب ال ؛ةكرشلا عوقو نم 7 ال يلكلا ردصت نأب اَقنآ

 .ليحتسم دوجوملا ر ريغ َنكمملاو ليحتسم ٠ ليحتسم هذوجو عنتمملا ناف اضيأو . بجوملا ذ دوجو عناملا يفن

 ،ورمعو ديزك ،هيف ةكرشلا عوقو نم هروصت عنمي يذلا وهف ؛يئزجلا امأو / / ١٩٥

 .ناسنالاك .يلكلا فالخب

 :ةعبرأ يلكلا ماسقأ نأ : لوقلا ةصالخو

 لكلاو .درف ىقبي ال ثيحب درف درف لك ىلع مكحلا يه ةيلكلاف .لكلاو ةيلكلا كلذ نمف
 . ةميظعل ١ ةرخصل ١ لمحي لجر لك : انلوقك . عومجم وه ثيح نم ع ملا ىلع اضقلا وه - . ح . . م ِ . . ٥

 . ةنلكلا نود لكلا رابتعاب قداص مكحلا اذهف

 ،ناسنإ ناويحلا ضعب :انلوقك ،نييعت نم ةقيقحلا دارفأ ضعب ىلع ممكحلا يه ةّيئزجلاو

 .لجر ناسنإلا ضعبو

 .ديز ناسنإلا ضعب :انلوقك ،ةيلك ةقيقح لك نم صخشلا وه ٌيئزجلاو

 .ةرشعلا عم ةسمخلاك ،ٌلك هريغ نمو هنم .بقرت ام وه ءزجلاو

 .ّيئزجلل مئالعألاو ى يلكلل تاركنلاو لكلل ددعلا ءامسأو .ةيلكلل مومعلا ةغيصف

 .ةّيئزجلل ؛ ؛جوز د ددعلا ضعبو كناسنا إ ناويحلا ضعب : :انلوقو
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 .ورمعو ديزك ،هانعم ءزج ىلع هؤزج لدي ال يذلا وه درفملاو

 .ديز م اقك © هانعم ءزج ىلع هؤزج َلد ام بكرملاو

 ُمَلَع وهو .ورمعو ديزك \ يئزج /١٩٦/ ىعم عوضوملا ظفللا - وهف مدعلا اًمأو

 ٦ نهذلا يف هصخشت ديقب لك ىعم م عضو ام وهو ةلاعثو ةماسأك . سنجلا ُمَلَع امأ .صخشلا

 .جراخلا يف اجؤ َنيأ بلعث لكو دسأ لك ىلع ناقدصّي ةلاعثو ةماسأف

 ةروص انقلطأ ثيحف كنهذلا يف هصخشت ديق الب يلك ىنعمل عضؤ ام وه سنجلا ممساو

 يف دسألا ةروص اًنرضحتسا ىتمو سنجلا مسا وهف نهذلا يف اهراضحتسا ديق ىلإ دسألا

 هيف ةكرشلا عوقو نم هزؤصت غنمي يذلا وه سنجلا مسا نا :ليقو .سنجلا ملع َرهف نهذلا

 .هيف ةكرشلا عوقو نم غني هروصت ناف سنجلا ملَع ب فالخب

 نهذلا يف هتروص انرضحتسا ىتمف ، طقف ةينهذلا ةروصلا صوصخب امهنيب قرفلا ريرحتو
 .رابتعالا اذهب سنجلا ُمَلَع ر وهف دسألا ةروص قلطم نم ةيئزج ةرضحتسملا ةروصلا كلتف

 اهصخشت ديقبف .سنجلا مسا وهف ؛ ؛ةقلطم اهانزبتعا نكل .نهلا يف اهرضحتسن مل ىتمو

 ىلع ةقداصلا ةقلطملا ةروصلا نم ةيئزج اهنأل ؛سنجلا لع َوهف ةنيعم نهذلا يف اهراضحتساو

 ك ىلع ةقداصلا ةروصلا كلت يتلطم نم ةيئزج يه ة ةرضحتسملا كلتف 5 ٨ملاعلا يف دسأ ك

 .جراخلا يف / ٧ 1 ةروص

 2 ديقب ةقيقحلل م عضو ام صخشل ١ لع ل ] وه ؛سنجل ١ ملَعو صخشل ١ ملَع نيب قرفل او

 ْ ننذلا صخشتلا ديقب دقب ةت ةّيهاملل مم عضو ام سنجلا ُمَلعَو . .ورمعو ديزك ْ يجراخلا صخشتلا

 . امهوحنو ةلاعثو ةماسأك

 يأ 6 الاجحت را دشنأ :نم قتشم .رخآ عضوب قبسي مل ىعم عوضوملا زغللا وه لجترملاو

 يفو 3 لجترم رهنلا يف زفعجف ‘ ةركفب ىَبسي س يذلاب عضوب قبسي مل يذلا هبشف ةركف ريغ نم

 .ديزو رق ١ ذكو .ملع صخشل ١ يفو ] لجترم ةراجحل ١ يف دخصو . .ملَع صخشل ١
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 [ ح : .تبنم نلاكنن مپ

 لقن هنأل ؛لبحترم هانركذ ام لك لوقلا اذه ىلعف .لجترم وهف ةقالع الب لوقنم لك :ليقو

 .هههَبشأ ام اذكو ،ةقالع الب

 .يلصأل ١ هعضو نع الوأ ا ة ةقالعب لقن ام لوقنم او

 م - . ٥ ح ث .

 نيبكارلا عامتجاب ادحاو ىعم ىلع نيظفللا عامتجا ةبش ،فذّرلا نم قتشم فدارتملاو

 .ةبادلا رهظ ىلع

 قارتفاب اهقئاقح ىف تايمسملا قارتفا ةبش ،دعبلاو قارتفالا يأ نيبلا نم قتشم نيابتملاو 7 ۔و ث ء 1

 .")اهئاقب ىف قئاقحلا

 ؛تافلتخملا ىلع هقالطإ ىلإ َرظن رظانلا نأل ؛نيقيلا دض ‘كشلا نم قتشم كمكشملاو

 .عئطاوتملا وه :لاق ؛تادحتملا ىلع هقالطإ / ١٩٨ / ىلإ َرظن اذإو .كرتشملا َوه :لاق

 وه معئطاوتملاو ك كَرتشمل ا وهو . هسنجب هلاحم يف فلتخملا وه كشم ا ن ] صخحخلتف

 .ناسنإلاك هسنج ريغب هلاحم يف فلتخملا

 .ةنيابتملا يهو ءاعم اَرَتكتي نأ امإ ىتعملاو ظفللا نأ وهو ةيعابر ةمسقلا نأ :لوقلا ةصالخو س ٥ >أ> ّ َ ء 7 < 7 ُ

 ،ةطنحلاو ربلاو حمقلاك . طقف ظفللا ةكتي وأ .ةئطاوتلملا يهو ،ناسنإلاو ديزك كاعم ادحتي وأ

 ءزقلاكو . سوساجلاو سمشلاو ةرصابلاو بهألل نيعلاك © طقف ىئعملا ةكتي وأ . ةفدارتملا ن يهو

 .ةكرتشملا يهو «ضيحللو رهطلل

 ك ء ّ إ .ء ى و وم . . . . ؤ .,2 .

 وهو ،ّيلك َوه وأ رثكألا وهو يئزج َوهأ ؛دجو تيح رَمضملا ظفل ىمسم يف فلتخاو

 .يفارقلا بهذ هيلإو لقألا

 .ةملكلا يف عطقتو ضايب (ج ) ةطوطخملا ةخسنلا يف )١(
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 مح ةيلكلاو لكلا باب - ١ 29 ر ح
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 ناكل ايلك ناك ولف كلذ ىلع ةاحنلا عمجأو ،فراعملا فرعأ ريمضلا نأ نيلوألا ةجح

 ال ةيهانتم يغ دارفأ هيف كرتشم يلك اهامسم نأ ثيح نم ةركن ةركنلا تاك اهت .ةركن

 الاد ناكل ًتأك رَمضملا ناك ول اضيأو .كلذك سيل رَمضملاو ،رخآ ود اهنم دحاو هب صتخي

 ُمزيلف © نيعملا صخألا ىلع لاد يغ معألا ىلع لادلاو .نيعملا صخشلا نم معأ وه ام ىلع

 .نيعم صخش ىلع رَمضملا َلدي ال نأ

 ناك ول هنأ ههجوو ] ىلك هامسم َرَمضملا نأ هتخصب مزجأ يذلاو :ىفارقلا لاق / / ١٩

 مل ازج اهامسم تاك امن مالعألاك ارخآ عضوب الإ رخآ صخش ىلع قدص امن ايئزج هامسم
 ص ي . . 7 . 1 ٠ . ؟ . ِ ٥ ه , د ِ ٥ ٠ د .
 .رَُمضملا يف عقاولا فالخ اذهف .رخا عض وب الإ هل تعضو نم ريغ ىلع قدصت

 ا!؟, ء" و

 ْ يلك كرتشملاو .دحتم عضو الب ؤ هريغو ملكتملا نيب كرتشم دق انا ظ ن 7 :هحاضيإ

 © ظفللا ىسم وه يذلا اهب مكتمه ؛لقتسم عضوالب انأ َلاق نَم لك يف ةقيقح انأ" ظفلف اا ء ا! ۔ !! ء
 اذإف .بطاختلا عم عقاولاب الإ نيعم صخش ىلع "انأ" ظفل لدي الف ك .عقاول ىلع كلذ ٌقبطنيف !! ء

 ال عقاولاب هانمهفف وه الإ ظفللا اذه لقي مل هنأ عقاولا ءالؤه م مهف ؛الثم "انأ" :لئاقلا لاق
 ء" !!

 دحاو تقو يف انأ :اولاق ةعامج َنأ اًتضرف ول اضيأو .تاَرَمضملا كلذكو .هئازإب عضولاب ٠

 مهنم دحاو ىلع مكحت مل ؛دحاو نع مهنم اًدحاو عقاولا زيمي مل ت ثيحب ،ةهباشتم تاوصأب

 كئتهجاومو كنبسن توتسا تيحب "ثطاخأ تنأ"" :كيدي نيب ةعامجل تلق نإ اذكو .هنيعب

 ةبطاخملا / ٢٠٠ / عقاولا رضح اذإ مهفي امتإو كلذب دوصقملا هنأ مهنم دحأ مهفي مل اعيمج مهل

 دنع نيعم صخش يف ظفللا ىمسم عقاولا رصح كلذ نم بلاغلا ناك املف .هيلإ َريشي نأك هيف

 0").‘_)ملعأ هللاو . فراعم اهن رابتعالا اذهب ةاحنلا عمجأ ؛كلذ َوه مهيف © بطاخملا

 )١( ،لوصقفلا حيقنت حرش © يفارقلا :رظنا ص٣٥.

 )٦٢( .اهالت امو ٠٣ص ،لوصفلا حيقنت حرش ،يفارقلا :رظني ؛فنصملا اهصخل يتلا تاحلطصملا هذه ليصافت ىلع عالطالل
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 ماكاجاراط » اة29ر نلملاذاكتي »

 "}هنملا جمهلا يف باب .|
 ة ٧٣

 . قارغتسا ريغب روصحم ريغ ريثك ىلع هعض وب لد ظفل وهو

 ث ك ّ 7 . و

 اًسنج روصحم ىلع لاد هنأل ؛صاخلا هب جرخ ذَيَق "روصحم ريغ ريثك ىلع" :انلوقف

 . اًمَلع وأ اددع وأ اعون وأ ناك

 7 2 . .ء ۔ -. . 2 ِ % .اا .,.. . !! , 2 _
 نمو . ةدحاو هعمد هدارفا عيمج هقارغتسال م اعلا هب جرخ ديو ىارغتسا ريعب :انلوقو

 .مماعلا قراف انه

 مهمحر- انباحصأ هيلعو ، حيحصلا وهو هتايتسم لولدم نم ليلقلا ُلمشيال هنأ همكحو

 ال فلح ْنَمف .ةثالث ركنملا عمجلا هيلع قدصي ام لقأف .ةفينح وبأو يعفاشلا بهذ هيلإو ،حهلل

 ةثالث ميلكت وأ ثالث جيوزتب الإ تنح الف ؛اماأ انه ميقي ال وأ ۔الاجر ملكي ال وأ ءاسن جم زتي
 .امهنم دحاو ٌلك نع ةنالث همزل ؛مهارد وأ شورق نالفل يدنع :لاق نم اذكو .مايأ ةثالث مايق وآ

 نو ج :ىلاعت هلوقب نيجتحم ،نانثا عمجلا لقأ :كلامو نالقابلا ركب وبأ يضاقلا لاقو

 ىلع ٌؤاولا وه يذلا عمجلا / ٢٠١ / ريمض َيلطف 0 ٩[ :تارجحلا] ارلا َينمَوُمْلاَنِم ناتيآ

 همكفلاَنكو ل :هلوق ىلإ ( ينأ نامتك ذإ نمتا ل :ىلاعت هلوقبو .نيتفئاطلا

 إ { : ىلاعت هلوقبو .نانثا امهو ،ناميلسو ةواد ىلع ىلع عمجلا ريمض داعأف .[٨٨:ءاينال] ( يرهش
 774 ركذ - و ۔. ص وو _ < م رس

 . ١ ٢] :ص) : َباَرحمل ا اوروش ذا إَمَحلا أدبت كلمأ له ح س و :هلوق ىلإ ١ ] :ص)] 4 هج نوعسو عست ة رهل ىخآ اذك

 )١( ‘سمشلا ةعلط ،يملاسلا :رظنا ج١، ص٢٩١.

© 



 < ركذملا عمجلا باب !©2:26رم

 ق دصي ركنملا عمجلا نأ رهظف .نانثا امهو ،[٣٢:ص] ” ىننلآذنمك ٧ :هلوق ىلإ عمجلا ريمض داعأف

 .‘هةعامج امهقوف اممف نانثالا» :أي هلوقبو .هب اتمكحف ،نينثالا ىلع

 امهيلع داعأ اذلف .ةرورضلاب ئ عمج ناتعامجلاو { ةعامج ةفئاطلا نأ ىلوألا ة ةيآلا نع مهباوجو

 دئاع عمجلا ريمض نأ ،[٨0:ءايبنال] 4 رهم ييكلا - انكو إ :ةيناثلا ةيآلا نعو . .عمجلا ر همض

 ه“ مصحلا اوبتكأ لول :هلوق نعو .ةعبرأ مهف ،هيلع موكحملاو هل موكحملاو نيمكحلا ىلع

 : لق هلوق نعو .هيلع ريمضلا داعأ اذلو ةعامجلاو نينثالاو درفلا ىلع قدصت جصخلاف ،[١٢:س]

 اًبجح نيوخألا يف امك "مهتقيقح ال ةعامجلا ةليضف هنم دارملا نأ «ةعامج اَمَهَتوف امف نانئالا ,

 .ةعامج امهّتقيقح نأ ال ؛ث اريملاو بجحلا يف ةعامجلا مكح امهَمكح نأ د ارملاف ،ةّيصوو ااريمو

 . ةلقلل ةرثكل ١ عمج ظفلو ئ ةرثكلل ةلقل ١ عمج ظفل ًراعتسُي :لصفملا بحاص لاق دقو

 . عمجلا ىنعم يف كارتشالا ببسب رخآلل امهنم دحاو لك راعتسُي دق :يرابنألا نبا / ٢٠٢ / لاقو

 ه . ك ّ 3 2 ِ
 ."""ملعأ هللاو .ةقيقح ال زاجم راعتسملا نأل ؛هلاعموضوم سيل هنأ امهالك نم رهظف :يفارقلا لاق

 ةعامج نانثإلا باب ةجام نبا هاورو & )٥٠٠٩( مقر سنأ قيرط نم ةعامج امهقوف امف نينثالا باب يقهيبلا هاور )١(

 )٩٧1(. مقر يرعشألا ىسوم يبأ قيرط نم
 . يرابنالا نباو لصفملا بحاص مالك فنصلا لقن هنمو ۔٤٣٢ص ث لوصفلا حيقنت حرش ئ يفارقلا :رظنا )٢)

١٨١ 
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 يناملع قللطمللا باي
 8 س ه

 .هعوضوم لدبب هسنج ين عئاش ظفل وه :قلطملاف

 .ظافلألا عيمج لمشي سنج ظفل :انلوقف . ِ . و اا ,. . ,اا ُ .
 و

 .ظافلألا نم قلطملا ادعام هب جرخ يق "هسنج يف عئاش" :انلوقو
 و

 . هدارفأ عيمج هقارغتسال مئاعلا هب جرخ ذيق "هعوضوم لدبب" :انلوقو

 : ك ِ 5 7 -۔ے

 .ا )هسنج يف عويشلاب لد ام :هنأب -هللا همحر- ردبلا هفرعو

 ة 2 -س

 .'_"تابثإلا قايس ىف ةركنلا"' :هنأب يدمآلا همزعو

 )٣ر!ا .ه. ح 2 !ا ة ى و , و.
 .""< ديق الب ةيهاملا ىلع لادلا :هناب ىكبسلا نبا هفرعو

 7 ء 2 4 7 - ِ ٠ و

 ؛نيَركذ ناكف © قلاط تنأف اركذ كلُمَح ناك نإ :هتجوزل لاق نم يف اوفلتخا انه نمو

 .لمحلا وهو ، سنجلا ىلإ اًرظن ؛ال :ليقو .ةدحولاب رعشملا ريكذتلل ارظن ،تقلط

(١( 

(٢( 

(٣) 

) > 
- ( 

 .ةّيئزجلاو ةيلكلا يف دييقتلا نع هقالطإل ؛ةلمهملا ةيضقلا عوضوم هنأب ةقطانملا ةفرعو

 .دارفألاب قلعتي عيمجلا يف مكحلاو .ةيلكلا عوضوم وأ ةيئزجلا عوضوم نوكت دق ةركنلاو

 . "ريق الب يه تيح نم / ٢٠٣ / ةقيقحلا ىلع لد ظفل وه" :رانملا يفو

 ."ديق الب ةيهاملا ىلع َلد ظفل وه" :عماوجلا عمج يفو

 .!هسنج يف عئاش ىلع لد ام وه :قلطملا :حرشلا يف هترابع رصنو ء٢٨١٤ص ،فاصنإلاو لدعلا رصتخم حرش ،يخامشلا :رظنا
 ٢. ص .٢ج ٠ ماكحألا لوصأ يف ماكحالا يدمآلا :رظنا

 . ٦٨٢ص ٦ ج١ ٠ يلحملا حرش ىلع ةيشاح © راطعلا :رظنا

 .٥٨١ص رانملا كلملا نبا :رظنا

0 
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 يل ديقلاو قلطملا باب ن 27
+ 

 املع ديزك يلصأ مضو وأ دجمأ خيشك .ديقب عويشلا كلذ نع جرخ ام ديقملا

 نييعتلا هيفكيو .ةلاعثو ةماسأك سنجلا ُمََع هلثمو .هل عيضولا ي بسحب ديق َوهف .نيعم صخشل

 فاََأَوإل : :ىلاعت هلوق هنمو .ةقيقحلل اهب راشملا لأب فرع ام الإ ،فراعملا رئاس اذكو .ينهذلا

 تعنلا يفو ىئعملا يف ةركنلا مكح يف َوهو ،قلطملا نم هف ١٠٣[© :فسوي] " مزلا ُإ ثحأ نأ
 م

 .[ ٧ :سيل 4 َراَهَتلاُهنِم حلت ليام ةياو :و :وحن & ةلمجلاب

 [دّيقملا ىلع قلطملا لمح لاوحأ] لصن و
 امكح اًقلتخا نإو .اقافتا ديقملا ىلع قلطملا َلمُح ؛اممكحو اببس اقفتا نإ امهُمكحو

 لاقو .ن الوقف ؛امكح ال اببس وأ ذ اببس ال امكح اقفت ا نإو . امات ١ لمحي مل ؛ اًببسو

 .الف الإو ،دّيقملا ىلع قلطملا لمح ؛ةمرحلاك ٌمماج امهنيب دجو نإ :يعفاشلا

 و ِ َ : و ِ د

 نم سمخ يف» :هلوقو .قلطم هنإف ،"»سةاش لبإلا نم سمخ يف» :لي هلوق امهقافتا لاثم

 .اقافتا هيلع يلطملا لَمحُيف "م ولاب ديقم هنإف ،‘٨؛ةاش ةمئاسلا لبإلا

 .هم ء < ه ؛ صم

 نيرهش ايف : ىلاعت هلوق يهو 6 راهظل ١ ة آ اًببسو امكح امهفالتخا لاثمو

 . ٨٩[ :ةدئاملا] ( رم رابأ 4 ةغلك ميسق : ىلاعت هلوق يهو ] نيميلا ةيآو / ٢٠٤ / ]:: :ةلداجملا] 4 ن نتَعِباَتَمَم

 اضيأ مكحلاو .راهظلا َوه راهظلا يفو ،نيميلا وه نيميلا يف ببسلا نأل ؛فلتخم انه ٌتبسلاف

 ةاكز يف باب دواد وبأ هاورو ء(١٢١٦) مقر منغلاو لبالا ةاكز يف ءاج ام باب ةقدصلا باتك يف يذمرتلا هاور )١(

 ٠ هريغو يقهيبلا ٥ اورو )٦٨ ٥ ١ ) ٠ مقر رمع نبا قيرط نم ةمئاسلا

 )١٩٨٣(. مقر منغلاو لبإلا ةاكز يف باب ينطقرادلا هاور )٢(

١٨٢ 

  



 » 5 ل 2 ر ح » ك رااا نلصا ةكن ر

 لمحو .اقلطم اقلطم ماي ايأ ةثالث نيميل ا وص يف مكحل او ؤ عباتتلاب ديقم راهظل ا ةرافك م وصف فلتخم

 هريغ هلمح امإو .") عباتتلاب راهظلا موص ديقم ىلع نيميلا م رص قلطم -هل ١ همحر- ردبلا

 ."تاعباتتم مايأ ةثالث مايصف'" :دوعسم نبا ةءارقل

 و _ 7 7 ۔ , ى ى - . و

 لتقلا ةيآو ،ةقلطم راهظلا ةيآف .لتقلا ةيآو راهظلا ةيآ اًببس ال امكح امهتافتا لاثمو

 لتقلا ةيآ يفو ، راهظلا َه راهظلا ةيآ يف بسلا نأل ؛فلتخم ببسلاو .ةنمؤملا ةبقرلاب ةديقم
 س 7 71 ح - , و َ 7 1 ٣

 امهئيب ةمرحلا عماجب انه يعفاشلا هَلَمحو .لتقلا وه

 ناَدَتقم درو اذإ اميف كلذو ةدعاقلا سكع روصلا ضعب يف قلطملا ىلع ديقملا لَمحُت دقو

 ؛هلل مسبب هيف ادت ال لاب يذ رمأ لك« : هلوق يف امك .هيلع المح ؛ٌْولطمو نييفانتم نيديقب

 ديقم ّ ؛رتبأ و وهف 4 هلل دمحلاب هيف أدبت ال لاب يذ رمأ لك» :ةق ت هلوقو .ديقم اذهف { تبأ وهف

 نوكت امتإ اذَبلاو .رخآلا َلاثتما توفي امهدحأ لاثتما نأل ٢٠٥/ / ,؛ناضراعتم امهف ،اضيأ

 نالوألاو ٥ قلطم هنإف 5 ©‘"رتبأ َو وهف 4 هللا ركذب هيف ادب ال لاب يذ رمأ لك » :ةياور يفو . .دحاوب

 هللا ركذ وهو ،امهنم معأ وه ام ةلدمحلاو ةلمسبلاب ة وصقل نأل ؛هيلع نالومحم امهف ،ناَدَيقم

 .امهريغ وأ ةلدمحلا وأ ةلمسبلا ةغيصب ناك ءاوس ،هيلع ءانثلاو

 نوكي نأ نم دبال َقلطملا نأل ؛دّيقملاو قلطملا باب نم سيل ةلمسبلا َلُمَح نإ :تلق نإف

 ةفاضإلا نأ اه امك طقف ىتعملا بسحب ولو ةركَلاب دارملا نإ :تلق .ةفرعم هللا ركذو 5ةركن

 .ةركتلا ىنعم يف يهو ،ةيسنج

 وأ وح ك نع اوُذأ» :رطفلا ةاكز يف ل ت هلوق ببسلا يف ال مكحلا يف ذ اضيأ امهقافت ا لاثمو

 )١( فاصنإلاو لدعلا رصتخم حرش ،يخامشلا :رظنا ص٤١٦.

 )٢( .ةثالثلا هظافلأب هجيرخت مدقت

١٨٤ 



 ين٣ ديقملاو قلطملا باب ى 029 ط

 ببسلاف ."_«ادُم نيملسملا نم دبع وأ ر رح لك نع اودأ ( : :ة هلوقو . 7 7 اذهف ) اذم دبع

 يناثلا ثيدحلا يفو ،ماع لألا ثيدحلا يف تبسلا نأل ؛ قفتم مكحلاو ا فلتخم نيثيدحلا يف

 .ءادألا وهو قفتم مكحلاو . نيملسملاب صاخ

 © قفتم نيتيآلا يف ببسلاف "مميتلا ةيآو ءوضولا ةيآ / ٢٠٦ / امكحال اببس امهقافتا لاثمو ِ . 7 2 _ 0 7 - ., 2

 مّتيتلا ةيآ يفو ،نيقفرملاب ةديقم عوضولا ةيآ يف ناديلاف فلتخم امهيف مكحلاو ثدحلا وهو

 ،حسملا بوجو مميتلا ةيآ يفو لسغلا بوجو ءوضولا ةيآ يف مكحلا نإف اضيأو .ةقلطم

 .مميتلا مكح نم دشأ عوضولا مكحف

 :ةرقبلا] .47 حكنت يح ه : ىلاعت هلوق اهنم ،دّقملاو لطملا يف ةلثمأ ةرون نأ انل نعو

 هللا لاق امك ؤ هريغ اجوز جوزتت ىتح هل اهججيوزت لحي الف ؛ةثلاثلا ةقلطلا اهّلط اذإ :يأ [.

 لامتحال ؛ ةقلطم ةيآلا نإف س[٠٣٢ :ةرقبلا ( ةرتَعاَجوَد حكنت قح دمب ؤم هل لمت الك اهلع نإ :ىلاعت

 يدحلا اهآّق نكل .اهب لوخدملا ةعماجمو لوخدلا عم دقعلا وأ ،ظفللا دقعلا حاكتلاب داري نأ

 ىلإ _ةيذرت نأ َنيديرتأ» :اهلأس نمح ةعافر ةأرمال هلوق وهو .- م السلاو الص ا هيلع- هنع

 ةيآلاف . ) '؛«كتليسع نم قوذيو هتليسع نم يتوذت ىتح ال : :لاقف . .معن : :تلاقف ؟ةعافر
 م هه م

 درجمل لوأل ا ىل ا ةرت نآ زوجي :بيسملا نب ديعسو ريبج نب ديعس لاقو . ثيدحلا ىلع ةلومحم

 يضر ةشئاع قيرط نم هدنسم يف عيبرلا ديقلا ريغب هاور نممف ،فلؤملا راشأ امك ديق ريغبو ديقب يور ثيدحلا )١(
 مقر رمع نبا قيرط نم نيملسملا ىلع رطفلا ةاكز باب يف ملسم هاورو إ(٣٢٢) مقر باصنلا باب يف اهنع هللا

 مهف ديقلاب هتاور امأ )٧٦٧٥(\ مقر هسفن نع رطفلا ةاكز جارخإ باب ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاورو )٩٨٤(،

 هاورو )١٥٠٤(} مقر رمع نيا قيرط نم نيملسملا نم هريغو دبعلا ىلع رطفلا ةقدص باب يف يراخبلا مهنم رثك
 .مهريغو )٥٢(، مقر رمع نبا قيرط نم رطفلا ةاكز ةليكم باب أطوملا يف كلام كلذك

 ىلع ميعن يبأ جرختسم يف هتدجو دقو ،ةنسلا تافنصم يف اهيلع فقأ ملو ةظفللا هذه فلؤملا تبثأ اذكه )٢(

 يدوعت نأ نيديرتأ : :ظفلب اقباس ثيدحلا ركذ مدقت دقو ."ةعافر ىلإ نيعجرت نأ نيديرتأ" : :ظفلب ملسم حيحص

 .٤؟ةعافر ىلإ

 .هجيرخت م دقت )٢٣(

١٨٥ 

  

  



 ؛25ر نتاذاكنف ر
` 

 ،ةيآلا نم كلذ مكح اذخأ امهلعلو / ٢٠٧ / .روهمجلا هيلع ام فالخ وهو ءاهل يناثلا دقع

 اذه ٌدرَي نكل دقعلا جاكنلاب د دارملا نأ امهدنعو [. 2 " هريغ اجوَر حكنت يح { :لوق و وهو

 .«كتليسع نم قوذيو هتليسع نم يقوذت ىتح ©ال» :ةعافر ة ٥ ةأرم ١ يف نب تن ة هلوق لوقل ا

 توصت نَمم ٧ : ىلاعت هلوقو .[٢٦:قالطلا] ه :< لَدَع ىوذ اودهشو « :ىلاعت هلوق اهنمو

 4 هكلاجز ني ننديهَت أودمشَتْسأَو ز :ىلاعت هلوقو .ديقم اذهف ٢٨٢[. :ةرتبلا] « ءادَبشلاَنم

 .اضرلاو ةلادعلاب ةديقملا ةداهشلا ىلع ةلومحم َيهو "ةقلطم هذه ىف ةداهشلاف ٢٨٢[. :ةرتبلا]

 هلوقو . قلطم اذهف )« اعبس هلسغيلن ب ؛مكدحأ ءانإ يف بلكلا علو اًذِإ» :ي ي هل وق اهنمو

 اذهف & . ٢) '؛بارتلاب نُهارخأو هالوأ . اًعبس هلسُفَيلف مكدحأ ء ءانإ ل بلكلا غلو اذ : ( ١

 .هيلع لومحم لوألاو ديقم

 لحلاو هؤام روهطلا َوه» :رحبلا ءام نع لئس نيح -مالسلاو ةالصلا هيلع- هلوقو

 هسجني مل ام» :-مالسلاو ةالصلا هيلع- هلوقب ديقم قلطم «هؤام زوهطلا َوه» :هلوقف . «هتتيم

 ديقم هنكل ، تاقولخملا نم هَريغو ريزنخلا لوانتي ،ٌقلطم «هتتيم لحلاو» :هلوقو . ٢) '؛َءيش

 . ملعأ هللاو ١٤٥[. :ماعنألا] 4 ريزنخ محل وأ :ىلاعت هلوقب

 نم بلكلا غولو مكح باب يف ملسم هاورو )١٥٥( مقر ةريره يبأ قيرط نم تاساجنلا عماج باي عيبرلا هاور )١(

 )٢٧٩() ٠ مقر ةريره يبا قيرط

 يبأ قيرط نم هدنسم يف يعفاشلا هاورو )١٥٣(} مقر ةريره يبأ قيرط نم تاساجنلا عماج باب عيبرلا هاور )٢(

 بلكلا غولو مكح باب يف بارتلاب نهالوأ اديقم ملسم هاورو )٥(، مقر ءوضولا باتك نم جرخ ام باب ةريره

 )٢٧٩(. مقر ةريره يبأ قيرط نم

 .هجيرخت م دقت )٣(

١٨٦ 



 ي رمألا باب 29 ( 4
 ر ممختك جرحم جح

 مكلل اب

 .هب رومأملل رمآلا / ٢٠٨ / نم لعفلا بلط ءاعدتسا َوهو

 ٍُ ش ۔ & .. 4 7

 . ١) "ءاعرلا هجو ىلع ال ٥8“فك ريغ لعف بلط" :هناب -هللا همحر- يملاسلا انخيش هفرعو

 جرخ نكل ،العف كرتلا ىري نم بهذم ىلع .يهنلا 'لعف بلط" :هلوق يف لخدف

 .لعف نع فك تلط َيهَنلا َنأل ؛"ڵتك ريغا ' :هلوقب

 ةيادهلا دبعلا بلطك .كتف هللا بنج يف ناك ام "ءاعلا هجو ىلع ال" :هلوقب جرخو
 ات

 .ءاعد ىمسي لب 5 أت ارمأ ىم ىمسي ر ال هنف 6 ىلاعت هنر نم قيفوتلاو ناسحالاو ةرفغملاو وفعلاو

 رصن
 [رشألا غيص]

 ،لعفلاب نوكيو . ٣:[ :ةرقبلا] : كرلا اوثاعو ةلصلا ات اوُخمِقأَد ه : :وحن ( لوقلاب دمألا نوكيو

 ملف .") ؛كتْرَمأ اذإ ! سانلاب يلصت نأ كعنم ام» :ةالصلا ِتّيضق ة امك نض ركب يبأل ةبي هلوقك

 هلوقل !امهوحنو سولجلاو برضلاب ةراشإالاك ةراشإلاب نوكيو .هعفد لب © ظفل كانه نكي

 رلكتال أ كتما لاك : ىلاعت هلوقلو . ] :مرم] ه اًيِشَع اًيِشَعو ةركك ركب أوُحَيَس نآ م ةهلإ وأَك ز :ىلاعت ر۔. ۔ے
 4 ےم ےم ےم ےص س

 "ةراشإ ىأ .[: ١ :نارمع لآ] : تمر الإ ماَ اةثللث ساكل آ

 )١( ج. سمشلا ةعلط © يماسلا :رظنا ] ص١٧ ١.

 يدعاسلا لعس نب لهس قيرط نم سانلا مؤيل لخد نم باب يف 6َكَْْمأ ذ تبثت ت نأ كَعَتَم ام ركباب 1 « ظفلب يراخبلا هاور ) ( ٢

 .نورخآ هاورو )٤٢١(. مقر لهس قيرط نم مامإلا رخأت اذا !مهب يلصي نم ةعامجلا ميدقت باب يف ملسم هاورو )٦٨٤(، مقر

 .واو الب ةرابعلا انتبثأ اذلف رهظي امك انه واولل لحم الو ۔اةراشإ يأو» :طوطخملا يف بتك )٣(
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 4 / / < ماگكلتام نالكشت م

 ؤحنو 1 ترضتلو 6 برض أ : :وحن " اعفتل"و "اف ١ نزو ىلع ت راج ام يهو ة ٠ ةقيقح :ناتغيص هلو

 كنأ آ .ه و, ه

 ١٩[. :فهكلا] : اًماَمَط ىك زا اهيآ رظن / ١[، / ٢٠٩ :قالطلا 5 ديعس نت سود قفنيل 7 ل { :ىلاعت هلوق

 . ] :ةرقبلا] » ةزَكَلاأوثاءو ةلصلا أوُميِق ًأوُمم وأو ل :و :وحنو . . ٦٨٥[ :ةرقبلا] :1 ةمل َرَهَتلأ 7 دهش نمق د :وحنو

 ٦٨٣]‘ :رتبلا مالم هذجع بك ٢ :ىلاعت هلوق ؤ وحن 6رابخالا ةغيص ىلع ثةءاج ام يهو زاجمو

 سفنل لا نآ آهبف مهتَلَع ح ء انك « .٦٨[ :ةرةبلا] : تَوَمْل 1 ُمُكَدَحَا طحا دل ا كلَع بێگ ٧

 كلذ ؤحنو ٦٧[، :نارمع دا] ه تيملا جح ںياَنلاَلَع ول ،[:ه :دنلل ه ںيضَتلب

 '»ىخامشلا ردبلاو“ 'يملاسلا انخيش هيلعو 6 حيحصلا و وهو رمأ وه له بودنملا يف فلُمخاو
 رم ٥ و

 . بودنملاو بجاولا بلطلا تحت لخديف ،ةفلك هيف ام بلط هنأل ؛-هللا امهمحر-

 هر ثكم حابملا إ : ينيئارفسإلا دازو .هب تلكم تودنملا ا :نالقابلاو " نيئارفسلإلا لاقو

 .حابم هأ ت ولطم هداقتعا نأ ىئعب

 ك م  - " )٥

 بودنملا نإ :٠"»سورمعو ""بوقعي يبأك انباحصأ ضعبو !يزارلاو يخركلا لاقو

 )١( ،ةعلطلا ،يملاسلا :رظنا ج١، ص١١٩.

 )٢( فاصنإلاو لدعلا رصتخم حرش ،يخامشلا :رظنا ٣٠٦٢.
 )٣( نيدلا نكرب بقلي ناك .لوصألاو هقفلاب ملاع :(ه٨١٤ت) قاحسإ وبأ ،نارهم نب ميهاربإ نب دمحم نب ميهاربإ ©

 هل ،اهيف سردف ةميظع ةسردم اهيف هل تينبو روباسين ىلإ جرخ مث -ناجرجو روباسين نيب- نييارفسأ يف أشن
 ،مالعألا ،يلكرزلا :رظنا) .هقفلا لوصأ يف ةلاسرو ،نيدلا لوصأ يف عماجلا باتك ج١، ص٦٢١(.

 خركلا يف هدلوم ©قارعلاب ةيفنحلا ةساير هيلإ تهتنا ،هيقف :(ه٤٠٤٣ت) نسحلا وبأ ،يخركلا نيسحلا نب هللاديبع )٤(
 :رظنا) .ريغصلا عماجلا حرشو ،ةيفنحلا عورف رادم اهيلع يتلا لوصألا يف ةلاسر :اهنم تافلؤم هل .دادغبب هتافوو

 .(٣٩١ص ،٤ج ،مالعألا ۔يلكرزلا

 ةسائر هيلإ تهتنا ،اهيف تامو دادغب نكس ،يرلا لهأ نم لضاف :(ه٠٧٣ت) صاصجلا ركب وبأ يزارلا يلع نب دمحأ )٥)

 .(١١٧١ص ،©١ج ،مالعألا يلكرزلا :رظنا) .هقفلا لوصأ يف باتكو ،نآرقلا ماكحأ باتك :هتافنصم نم .ةيفنحلا
 ©قحب ةلاحر ناك ،ةعيفر ةيملع ةماقو ةيضابإلا مالعأ نم :(ه٠٧٥ت) ينالجارولا ميهاربإ نب فسوي بوقعي وبأ )٦(

 :رظنا) .اهريغو ناهربلاو ليلدلاو ©فاصنإلاو لدعلا :اهزربأ نم ،ةريثك تافنصم هل }ةفلتخم امولع سرد
 . (١١٨٤ص ،٢؟ج ،برغملا مسق ةيضابإلا مالعأ مجعم

 ةسوفن لبجب ءاضقلا ىلوت برغملاب ةيضابإلا مالعأ نم ،ريبك ةمالع :(ه٣٨٢ت) يسوفنلا ينكاسملا حتف نب سورمع )٧(
 . ( ١٢٣ص ،٢ج ‘برغملا مسق = ةيضابإلا مالعأ مجعم :رظنا) .ةيفاصلا ةنونيدلا :هتافلؤم نم ،يبيللا رطقلاب

.. ١٨٨ 
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 .بجاو ريغ هنأل ؛هب رومأم ريغ بودنملا :لاق ؛بوجولا رمألا مكح نأ ربتعا نمف هب رومأم ريغ

 هامسف 6 بلطلا يف هكراش دقف ؛لعف بلط وه مالاو .هلعف ثولطم تودنملا ن ] ربتعا نمو

 .ةفلك هيف ام / ٢١٠ / بلط وه تودنملاو .ةفلك هيف ام م مازلإ وه رمألاف ،رابتعالا اذهب ارمأ

 ).ملعأ ةللاو .رهاظ امهنيب قرفلاو

 لصن
 [رمألا مكحأ

 ىلاعت هلوقل بدنلا ىلإ ةنيرق ةفرصت مل ام -روهمجلا ةنع بوجولا رمألا مكحو
 دمألا نكي مل ولف . نعللاو درطلاب هَبقاعف ١١[. :فارعالا ٭ ك 52 إ دجت لا َكَعََم َكَعَتَم اَم ز :سيلباإل

 ال هكرات ؛بدن رمألا اذه نإ :لوقي نأ زاوجل ؛رذعلا هل ناكلو ‘كلذب هبقاع ام بوجولل

 بيش ةََتف ذ مب نأ ةورم نَع َنوفِلاَم َبذَلا ردح دحتف ز :ىلاعت هلوقلو .رصقي

 :ىلاعت هلوقلو .ميلألا باذعلاو ةنتفلا ةباصإب هرمأ يكرات ةللا ذه دقف ٦[. :رونلا] ءرلآ

 .اًمرجم هامسو . عوكرلا كرات هنلا مذ دقف ٤٨[. :تالسرملا] ه توكت ل اوعكَرا ن لق ادلو ٧

 هللا لاق ذقو كتوعد ادإ يل بيجتست ال نأ كَمنم ا ام» :يردخلا ديعس يبال ةلي هلوقلو

 نكي مل ولف ."ه[٤٢ :دنال ه كاعد ادإ لول هي اوجيجتس اونماء كيلأ اهيأي + :ىتاعت
 دقو ،ةالصلا يف وهو اميسال ،هل ةباجتسالا َكرَت ديعس ي ىلع يي ركنأ ال بوجولل زمألا

 بادع . اإذَع مم

 )١( ثةعلطلا ،يملاسلا :رظنا ج١© ص١١٩-٠؟١٢.

 اهنأ درو دقو ،جيرختلا يف يتأيس امك هريغو يراخبلا ةياور يف كلذ ءاج امك ىلعملا ني ديعس وبأ هنأ باوصلا )٢(

 ثيدحلا يوار ديعس وبأو» :هرهاوج يف يليلخلا ردبلا لوقي ،يذمرتلا دنع كلذ ءاج امك بعك نب يبأل تعقو
 ىلإ ةصقلا اوبسنف نييلوصألاو نيرسفملا نم ريثك ىلع سبتلا دقو روهشملا يباحصلا يردخلا ديعس يبأ ريغ وه

 ىخامشلا ردبلاو يدمآلاو يواضيبلا يضاقلاو يلازغلا مامإلاو يزارلا رخفلا ءالؤه نمو يردخلا ديعس يبا

 .(٢٠٢ص ث ١'ج ريسفتلا رهاوج ،يليلخلا :رظنا) . يملاسلا نيدلا رونو

 باب يذمرتلا هاورو )٤٤٧٤(، مقر ىلعملا نب ديعس يبأ قيرط نم باتكلا ةحتاف يف ءاج ام باب يف يراخبلا هاور )٣(
 .نورخآ هاورو )٢٨٧٥(، مقر بعك نب يبأ قيرط نم ةحتافلا ةروس لئاضف يف ءاج ام
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 .اقننتق»د كلتالفاكنت مپ

 /٢١١/ مهب اوّنس» :سوجملا يف ل اي هلوقلو ٢٣[ :دمحم] ) ركنَمعاولطنن البإ :ىلاعت هللا َلاق

 لك دنع كاوئلاب مهتزمأل يتمأ ىلع قشأ نأ الول» :ةت ي هلوقلو .'«باتكلا يلهأ ة ةنس

 هيلع- هلوقلو .") .يلصأ يومتيأر امك اولص» :-مالسلاو ةالصلا ه هيلع- هلوقلو .'"'هةالص

 لعج امئإ» : :-مالسلاو ةالصلا هيلع- هلوقلو ؛مكَكسانم ينع اوذخ» : :-مالسلاو ةالصلا

 امتإ ثيداحألاو تايآلا هذهف ." !اودجساف د دحس اذإو ٤ .اوغكراف َعكر اذإف ،هب َمَتؤيل مامإلا

 .ةحابإلا ىلع الو بدنلا ىلع اهيف رمألا لمح حصي الو ،نئارقلا نع ةدرجم ثَدرو

 ."لعفتل" و "لعفا" ةغيصب اصاخ سيلف ؛بوجولل رمألا ناك نإو :ّيخاممشلا حيشلا لاق
 . '_اهريغو "مكترمأ" يف يرجي لب

 . هريغ ىلإ ةنيرق هفرصت مل ام بدنلل وه :ليقو

 .بدنلاو بوجولا نيب رتشم :ليقو

 َرمألا نأ نم انباحصأ روهمج هيلعو ،لّوألا حيحصلاو .ةلدألا ضراعتل فقولاب ليقو

 . ٧)رماشلا ىف -هللا همحر- بطقلا مزج هبو . اعرشو 7 بوجولل

 يقهيبلا هاورو )٤٢( مقر ف وع نب نمحرلادبع قيرط نم سوجملاو باتكلا لهأ ةيزج باب أطوملا يف كلام هاور )١(
 .امهريغ هاورو )١٨٤٩٦٢(0 مقر سوجملا نم ةيزجلا ذخأ باب يف فوع نب نمحرلادبع قيرط نم

 .هجيرخت مدقت )٢(

 ربخلا ركذ باب ةميزخ نبا هاورو )٦٣١(، مقر ثريوحلا نب كلام قيرط نم رفاسملل ناذألا باب يراخبلا هاور )٣(
 .امهريغ هاورو )٣٩٧(، مقر ةلمجملا ةظفلل رسفملا

 مقر رحنلا م وي ةبقعلا ةرمج يمر بابحتسا باب هللادبع نب رباج قيرط نم «مككسانم اوذخأتل» ظفلب ملسم هاور )٤(
 )٩٥٢٤(. مقر رباج قيرط نم رسحم يداو يف عاضيإلا باب يف يقهيبلا هاورو )١٢٩٧(.

 م , م و . م

 )٥( اًدوُعَق اولَصَق اًدعاق ىلص اذ .امايق اولصف اما ىلص اذ .هب هب تول امامإ ل مامإلا لعج ا ظفلب عيبرلا هاور .

 نب سنأ قيرط نم تايحتلاو ةالصلا يف دوعقلا يف باب .دلا َكلَو انبر :اولوق هَدمَح ن لا عمس : :لاك اذو

 مقر كلام )٢٤٠( نم بشخلاو ربنملاو حوطسلا يف ة ةالصلا باب يف فلؤملا هركذ يذلا ظفللاب يراخبلا ًماورو

 مقر سنأ قيرط )٣٧٨( . مقر رسن قيرط نم م امالاب م ومأملا م امتثا باب ملسم هاورو )٤١١ )  .نورخآ هاورو

 )٦( فاصنإلاو لدعلا رصتخم حرش ۔يخامشلا :رظنا ص١ ٢٣٠.

 )٧( ث عرفلاو لصألا لماش بطقلا :رظنا ج١© ص٥١.
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 ْثْيَح نيكرتشملا اونا مزنلل زهتكلاعتسأادإت ل :ىلاعت هلوقك رظحلا دعب درو اذإ هيف تلتخاو

 وه : .لبقو / ./٦\ ٢ .روهمجلا بهذم وهو .هلصأل ا باحصتسا بوج ولل وه :ليقف .[ه:ةبرتلا] 4 رُهْوُتدَجو

 .هلصأ نع هل ةفراص ة ةنيرق ة رظحلا ذعب هدورو د اجتحم 7 ً تامسلا ردبلا هيلعو 0 ةحابإلل :ليقو . بدَنلل

 ه ا ارتَح رف مَملَ نإ مهنك إ :ىلاعت هلوقك ا بدلا ىلإ ةنيرق هفرصت مل ام لوألا حيحصلاو

 بدنلا ة ةعفنم نأ امهنيب قرفلاو . ٢٨٦[ :ةرقبلا] 4 ءشنباكتادإ راددذهشأَوإل :و :وحن ،داشرإلا ىلإ وأ .[٣٢:رونلا

 .نانتماللوأ .[٨:١:ةرتبلا]ه ابلك الكع ضرألأ امم اولك :و :وحن ،ةحابإلل وأ . ةيويند داشرإلا ةعفنمو ،ةّيورخأ

 .[١١٦١:فارعالا]( ريييخ ةدَرَق أونؤكإل ك ںريخستلل ؤأ ١٤٢[. :مانالا ٨ ها ةرام اوأخ إ :ؤحن
 نب َرمعل ةلي هلوقك بيدأتلل وأ .[:. :تصن] يب نومتي هنإ مشَغِش 2 همامتإ :وحن .ديدهتلل وأ

 دنع رخآل كلوقك ى لاثتمالا ةدارإل وأ .'""«كيلي ام : لك» :ةحفصلا يف شيطت هذيو ةملسم يبأ

 .لخدا : بابلا قرط نل كلوقك .نذإل وأ . ءام ينقسا :شطعلا

 يف كارتشالا يهو ،ةّيونعملا ةهباشملا نئارقلا نم هانمدق ام َنيبو بوجولا َنيب ةقالعلاو

 .ملعأ هللاو .اهوركم وأ امارح الإ نوكي ل هيلع دهملا نأل ؛ةةاضملاف ؛ديدهتلا نيبو هنيبو . بلسلا

 (٣) ا :

 .ديقمو قلطم :نامسق رمألاو

 2 . ى .,..
 :ماسقأ ةعبرا ديقملاف

 ٣١٠. © فاصنإلاو لدعلا رصتخم حرش ،يخامشلا :رظنا )١(

 ماعطلا بادآ باب يف ملسم هاورو ۔(٧٧٣٢٥) مقر ةملس يبأ نب رمع قيرط نم هيلي امم لكالا باب يف يراخبلا هاور )٢(

 .امهريغ هاورو )٢٠٢٢(، مقر ةملس يبأ نب ورمع قيرط نم بارشلاو
 .٦٥١-١٣١ص ،١ج ‘سمشلا ةعلط ،يملاسلا :رظنا )٣(
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 ؟ ر نلا ةاكشم رر
 ىاگترم >

 .م وصلاك ،قّيضم و .جحلاو ة ةالصلاك ء عسوم :نامسق وهو .تقوب/! /١٣ دَتَقُم

 قلعتم توجولا نأ يف فالخ الو ،قّيضملا وهف تقولا لعفلا قرغتسا نإ :امهنيب قرفلاو

 لوأب ينعتم ثوجولا له ،ثالخلا هيفو ، عَّئوملا وهف ؛ةالصلاك هقرغتسي مل نإو .هتقو عيمجب
 انباحصأ بهذم وهو ،تقولا عيمجب ؤأ يفنحلا هيلعو ،هرخآب وأ .يعفاشلا هيلعو ،تقولا

 .ةّيلقنو ةيلقع ججحب نيجتحم ،ؤوهمجلا هيلعو -هللا مهمحر-
 ِ 77 . ةت . .ه.
 ولو .هرخآ ىلإ ريخأتلاب نايصعلا مزل تقولا لأب قلعت ول بوجولا نأ وه ةّيلقعلاف

 .لطاب وهو لاوزلا لبق رهظلا ميدقتك "هتقو لبق بجاولا هميدقت هنم م مزل تقولا رخآب قلعت

 لوانتم ماي اقلا ناف :٧٨[ :ءارسإلا ه للا قسغ لإ !سمشلاك كوُلُدل ة وصلا ر ا { ىلاعت هلوق ؛ةّلقنلاو

 .لطاب ليلد الب رخآلا نود راهنل ١ يفرط د دحأل هلوانت صيصختو .ادحاو الؤانت تسغل او كولدل ا نيب

 حو ٥ ۔ ٥ 

 ينازلا دحو ‘ قراسلا دي عطقك اعرش تباث فصوب ديقم :نامسق وهو 6ؤفصوب ديقمو

 ٦٢١٤ / ديقمو .اقافتا هب رومأملا راركت يضتقي اذهو .ةبانجلا نم لسغلاكو رمخلا براشو فذاقلاو

 ناذهف .ابكار 4 هللا تيب حو ‘ ازوكرم ملسلا ناك نإ حطسلا د دعصا : :ؤحن ،اَعرش تباث ريغ فصوب

 هيضتقي ال وأ ،لؤألاب قاحلإ هب رومأملا راركت يضتقي له ؛هيف لتخا لذلو .اعرش نيتباث ريغ نافصو

 . حيحصلا َو وهو اعرش فصزؤلا توبث م دعل

 تاعكر عبرأ لص وأ ث نيتعكر لصك 6 ىئعمو اظفل فلتخم : :نامسق وهو ،ددعب ذبقمو

 لص نيتعكر لصك ،ىنعمو اّطفل ٌيفّتمو .ىنعمو اّمفل هفالتخال ؛اًقافّتا راركتلا يضتقي ال اذهو

 هاتْمَذق ا ١ ؛روهمجلا دنع راركتلا يضتقي اذهو \تاعكر برأ لص ‘تاعكر عبرأ لص وأ ا نيتعكر

 هؤاركتو ،ارركم وأ ناك ادرفم { هقرافي ال ممكحلا اذهو ى اًعرشو ةقيقح ثوجولا رمألا مكح ن لأ نم

 ليلق يظفللا ذيكأتلاف اضيأو .يعطقلا ليلدلاب تباثلا يلصألا همكح نع هلاقتنا ىلع اليلد سل

 وأ سفنلاب هودَكأ هديكأت اودارأ ناف ،هظفلب اديز نودكؤي ام لقف ه برعلا ةنسلأ يف نارودلا

 نيفطاعتملا نيب 1 ل يتباسلا هفعض قوف انعض لمحلا دادزا فطع نيرمألا نيب دجؤ نإف اضيأو .نيعلاب

 وحن ،هل اريسفت وأ | لوألا ريغ يناثلا ديز ناك اذإ الإ ديزو / ٢١٥ / ذيز اج :لاقي الف .ة .ةرياغملا نم
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 ال :ليقو .باتكلا ريسفت ناقرفلاف ،[:ه:هاينال] ه نامرشلا توكو ىتوم اناع َدَملَو ل :ىلاعت هلوق
 .ةلدألا ضراعتل فقولاب ليقو .نيرمألا نيب طع دجو نإ هيضتقي :ليقو .راركتلا يضتقي

 .ةيعرش ةنيرقلا تناك ءاوس ،ةنيرق هفرصت ل ام ؛روهمجلا هيلعو ،وألا بحصلاو
 دحاولا مويلل لعجي ل عرشلا نإف كدبع قتعأ كدبع قتعأ ،م ويلا مص م ويلا مص :وحن

 ىتأي لقعلا نإف ،اديز لتقا اديز لتقا :وحن ،ةيلقع وأ .نيقتع ةدحاولا ةبقرلل الو نيموص

 دّيسلا لاح نم مم ولعملاف .ءام ينقسا ءام ينقسا : :هدبعل ديسلا لوقك ،ةّيلاح ؤأ .لتقلا رركت

 :هتجوزل هلوقك "همالك راركت يف ةداع دحأ نم ملعي نأك ،ةيداع وأ .يقسلا رركت دري مل ه

 لا و داعي نأك ،ةّيفيرعت وأ .هتداع ىلع لمحت هزاركتف ،دحاو مسن يف قلاط قلاط قلاط تنأ

 .لوألا نيع يناثل رمألاف . نيتعكر لص ©نيتعكر لصك ، بولطملا نييبتو رومأملا مهفتل يناثل

 . ١٨٧[ :ةرقبلا » لتلا لمالا ارم ا : :وحن / ٢١٦ / .ةياغب ذبقمو

 هب َدّيق ام زابتعا عونلا اذه مكحو .امئاد اوُموصو .ادبأ اولص : :وحن .ديبأتب ديقمو

 .امئاد مايصلا ' "مئاد اوموص" و ؤ اًدبأ ةالصلا ' 'اًدبأ اولص" :هل وق يف ثجاورلاف

 .جحلاو ةاكرلاك نئارقلاو دويقلا نع ادرجم ةرو ام وهف ؛ّقلطملا امأو

 ۔'"اانموق نم م يفارقلاو "انباحصأ نم ةكرب نبا هيلعو ؟امهيف زوفلا يضتقي له اوفلتخاو

 يضتقي رمألا ١ ن بو . ] : :نارمع لآ] ه مكحَتَر نم ةرمحم ه لإ اوعراكو { : ىلاعت هلوقب , نيجتحم

 . يهَئلاك ءالقع ةيروفلا

 سانجأ لعفلا تالولدم ال ؛ و هيلعو اعم اهيضتقي ال وأ راركتلا يضتقي وأ

 ظفلب اهلامعتس ١ نسحو . عم الو ىتثت ال مد نمو . .ةرثكلاب الو ةدحولاب ر رعشت ; ال سانجألل او

 رمألا ريغ ليلد ىلإ جاتحم ر راركتلاو روفلا نم دحاو لك نلو .ريثكلاو ليلقلا يف دحاو

 .يفارقلاو ةكرب نبا هيلع َلّوع ام الإ ،روهمجلا دنع كلذ ىلع ليلد الو رمألا نع جراخ

 )١( ث ١ج ‘ عماجلا ©ةكرب نبا :رظنا ص٨٨.

 ( ٢) حيقنت حرش © يفارقلا :رظنا الفصول٥ ص٢٥.

١٩٢٣ 
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 ةاكزلا اذكو .هتقو روضحو ،هل هتعاطتسا دعب جحلا رخأ نميف رهظت فالخلا ةرمثو
 7 صاع يغو .هل اعّسَوي مل / ١ ٢ / امهنأل ؛َيفارقلاو ةكرب نبا دنع صاع وهف ،اتاف ىتح ى مو

 .امهب صروي لو ثولملا هرضحي مل ام روهمجلا

 هب ارمأ سيل وأ ْ لقألا وهو { ءىشلا كلذب رمأ وه له ، ءيشلاب رمألاب رمألا ىف فلتخاو

 .انموقو انباحصأ ْنم زوهمجلا هيلعو ،رثكألا وهو

 نمضي ام ثبعلا لعفف ،اذك لعفي نأ كدبع رُم :دبعلا دّيسل لاق ْنَميف مهنيب ب فالخلا ةرمثو
 روهمجلا دنعو .ة يش دبعلا ديس مزلي الو { لزألا رمآلا ىلع نامضلا بجي َر نيلوألا دنعف .هب

 .ميش َلوألا رمآلا عزلي الو ،دبعلا ديس ىلع نامضلا بجي

 لوألا لوقلا ىلعف .كلذ لعفت ال :رومأملل تلق مث .اذك لعفي نأ انالف رم :رخآل لاق ن . م اذكو
 ؛ضقانتلا مزلي ال :يناثلا لوقلا ىلعو .لعفت , لعفا :لوقت كنأكف مالكلا يف ضقانتلا مزلي

 .ملعأ ةللاو .ًءاَنزَرق امك اًّضيأ نامض َلزألا رمآلا مزلي الو ،نيرمألا نيب ةطساولا دوجول

 7 لصن 2

 [؟هذض نع يهنلا ىلع ءيشلاب رمألا لدي لهأ

 .هيلع لدي ال وأ ،لقألا وهو .هدض نع ىهنلا ىلع لدي له ءيشلاب رمألا يف اوفلتخاو
 م 7 ِ . ۔ظ .7 َ َ

 نم مهلوق ولخي ال هدض نع هن ءيشلاب رمألا نأب نيلئاقلا نأل ؛زوهمجلا هيلعو "رثكألا وهو

 رمألل اوعضو ترعلا نأل ؛لطاب وهو )ظفللا / ٢١٨ / قيرط نم هب اوديري نأ امإ :نيرمأ دحأ

 لالخ نم اهدعب باتكلا تلمكأ دقو ،ةخسنلا هذه رخآ وهو «أ» ةخسنلا نم عضوملا اذه يف مالكلا عطقنا )١(
 يف كلذ تنيب امك- ةاكشملا باتك لصأ نم ةقرفم ةحفص )٤١( نيعبرأو ادحاو تمض يتلا !ج" ةخسنلا
 لصالا طوطخملا ميقرت عم الصاوتم اميقرت ةقرفم اهتدجو يتلا ةرثعبتملا تاحفصلل تعضو دقو \-تامدقلملا

 . باتكلا صنل ةلمكملا ةقرفتملا قاروألا نم يه ٢٢٣ ىلإ ٢١٩ نم ةيلاتلا تاحفصلا نإف اذلو

١٩٤ 
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 . ىنعملا قيرط نم وا رخآلا ىلع امهدحا قالطإ زاوج مهنع دري ملو اغيص ىهنللو ءاغيص

 ّ ٤ , 2 . ,. ك . +=
 ءاقافتا هنع ايهنم سيل -لفاونلا كرت وهو- اهدضو ءاهب رومأم لفاوتلا نأل ؛اضيآ لطاب وهو

 .اضيأ تاعاطلا اذكو

 .قلاط َتنأف / ٢١٩ / مايقلا نع كيهن اذإ :هتجوزل لاق ْنَميف نيقيرفلا نيب زهظت فالخلا ةرمثو

 نم م لوق ىلع تقلط ؛مايقلاب اهرمأف ] قلاط تنأف دوعقلا نع كيهن اذإ :اهل َلاق وآ ،دوعقلاب اهرمأف

 .لدي ال هنإ :لوقي نم م لوق ىلع قلطت الو .هدض نع يهنلا ىلع لدي ءيشلاب َرمألا نإ :لاق

 ٥هاًممسم لامك ىلع ظذلا ةلالد يهو .ةقباطم ةلالد يه له ؛لدي هنأب نولئاقلا فلتخاو

 ىلعو ءالو مابقلا ي بلط ىلع لاد هلف 7 :كلوق ةلالدكو .ةسمخو ةسمخ ىلع ةرشعلا ةلالدك

 ىلع ظذللا ةلالد يهو نمضت ةلالد وأ .ةقباطم ةلالد امهيلك ىلع هنلالدف .ايناث دوعقلا كرت بلط

 :كلوق نم دوعقلا كزَت بلط ةلالدكو ،اهاّيإ اهنّمضتل ‘ةسمخ ىلع ةرشعلا ةلالدك ،هانعم عزج

 ةلالد اعم امهيلع هنلالدف .مايقلا بلط وه خآلا :ءزجلاو .مق : :كلوق لولدم نم زج هلف .

 مزال ىلع ظفللا ةلالد يهو "مازتلا ةلالد وأ .نمضت ةلالد امهنم دحاو ٌلك ىلع هتلالدو ،ةقب

 رهظف 5هل مزلتسم هنإف .دوعقلا كرت ىلع مايقلا عاقيإ ةلالدكو ،جوزلا ىلع ةرشعلا ةلالدك 5 هانعم

 .ظفللا يسفن ْنم امهنإف نّمضتلاو ة ةقباطملا ةلالد فالخب "ظفللا ةقيقح نع ةجراخ مازتلالا ةلالد نأ

 :هتجوزل لاق ْنَميف مازتلا وأ نمضت وأ ةقباطم ةلالد اهنإ :َلاق نم نيب رهظت فالخلا ةرمثو

 © قلاط تنأف دوعقلا نع كيهن اذإ :اهل لاق وأ ،دوعقلاب اهرمأف 6قلاط تنأف مايقلا نع كيهن اذإ

 ةلالد هدض نع يهنلا ىلع لدي ءيشلاب رمألا نإ :لوقي ْنَم / ٢٢٠ / لوق ىلعف ، ،مايقلاب اهرمأف

 :لوقي ْنَم لوق ىلعو .نيلاثملا يف يأ ،نيتلاحلا يف قالطلا عوقوب مكحي ِنُمضت وأ ةقباطم

 نع يهنلا ىلع لد نإو رمألا نأ هدنعو ،نيلاثملا يف قالطلا عوقوب مكحي ال مازتلا ةلالد اهنإ

 .ةغيص رمألل اوُعحضو برعلا نأل ؛ةقيقح اًيهن ىمست نأ يفكت ال ةلالدلا كلتف ازتلا ةلالد هدض

١٥  
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 » ىنجو صم ذ

 .لطاب وهو ،يبرعلا عضولل 'ةَمَلاخم ليلد ريغب ىرخألا ىلع امهادحإ قالطإف ،ىَرخأ يهنللو

 .اقنآ هانررق امك نممضتلاو ة ةقباطملا فالخب ظفللا سفن نع ةجراخ م ازتلالا ةلالدفأ اضيأو

 وهو "ال ما . لقألا وهو \ هذضب رمأ وه له ءيشلا نع يهنلا ف اوفلتخا كلذكو

 . روهمجلاو انباحصأ هيلعو رثكألا

 نع اَماهنف ،قلاط تنأف مايقلاب كرمأ اذإ :هتجوزل لاق نميف رهظت مهتيب ب فالخلا ةرمثو

 .رمألا يف مدقتملا ي فالخلا ىلع ؤال :ليقو . قلطت :ليقف ،سكعلا وأ دوعقلا

 لصف
 [؟هب رومأملا نع ِازتجال ىلع ؟ زتلا ةلالد رمألا لدي لهأ

 فلكملا نأل ؛ ؛حيحصلا َوهو ؟هب رومأملا نع ءازتجالا ىلع م ازتلا ةلالد رمألا لدي لهو

 اضيأو . لمتتما دقف ؛هتالص هيلع ضقني امب هنم ملع ر ريغ نمو ةراهطلا لامكب هنظ عم ىلص اذإ

 الإ ءاضقلا ناك اكو 5 طق لاثتما ملع امك ؛هب رومأملا ءازتجا ىلع مازتلا ةلالد , َلدَي مل ولف

 ْمَلعُي مل هنأ كاحلاو ،هنم بولطملا هجولا ىلع هب رمأ ام لعف اذإ رومأملا نأل ؛لصاحلل اليصحت

 هنأ اعرشو ةغل مولعملاو .لثتما دق كنإ :رمآلا لوقي ىتح الثتمم دعي ال ؛لشتحت هنأ رمآلا نم

 ىلع يضملاو ،همامتإب آومأم دسافلا جحلا نأل ؛هيلع لدي ال وأ .كلذ زمآلا لقي مل ولو الثتمم 7

 .م وصلا الو 7 اضق هلعف ْنَم نع كلذ طقسي الو ،هب زومأم دسافلا مايصلا يف كاسما

 ،هيف عازن الو رمألا ةدهع نم صلختلا و َوه له ؛ءازتجالا ريسفت يف / ٢٢١ / تلتخاو

 .لاوقأ ؟لاثتمالا َوه وأ رمألا طوقس وه وأ 3 عارتلا هيفو ؤ .فئكمل نع ءاضقلا طوقس َر وه وأ

 .فذحو بطش امهبو نيتقرفتم نيتقرو يف امهتدجو () ةخسنلا نم ٢٢١ ةحفصلا رخآ ىلإ عضوملا اذه نم )١(

١٩٦ 
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 ضقن هعم حص ث ءهنم بولطملا هجولا ىلع ضرفلا ىلص نميف رهظت مهنيب فالخلا ةرمثو

 توف دعب هتالص ءاضق همزلي ال ؛ءاضقلا طوقس ممزلتسي رمألا نإ :لوقي نَم لوق ىلعف ؛هتالص

 .تمي ل وأ تقولا تتاف .هتالص ءاضق همزلي ء ءاضقلا طوقسل مزلتسم ر ريغ هاري نم م لوق ىلعو .اهتقو

 تاوف َلبق انه فالخ الف ؛َكلذ وحن وأ طئاغ وأ لوب وأ هندب يف ةبانجكب هيلع ثًدسف اذإ امأ

 .افنآ هانزَرق ام وه َكلذ يف مهنيب ل فالخلا ًاشنمو . ةداعإلا هيلع أ أ دكألاو 6هَدعب فالخلاو .تقولا

 نيدلاك هنأل ؛ءادألا هب تجو يذلا ليلدلاب بجو له ؛هيلع ءاضقلا .بوجوب نولئاقلا تفلتخاو

 دو 3 :ىلاعت هلوقل ؛ناث ليلدب بجو وأ ،ءادألا سفنب تس اك و .هتقو يضم طقسي ال تقؤملا

 هب بجو يذلا ليلدلا ريغ وهو ،'"ءاضقلا بوجو ىلع ناث يلد اهنإف [ 0٨٥ :ةرتبلا] » هوف رانم
 نم» :ل للق هلوقلو .[٨١ه ةربلا 4 ةنر مكني دهت نَمَت إ : ىلاعت هلوقب بجو ءادألا نأل ؛ءادألا

 ءاضقلا بوجو ىلع ناث ليلد هنف .'»ه؛اهنقو كلذف ،اهركذ ادإ اهلصيلف اًهَيسن وأ ةالص نع مان

 .[: :ماعنلا 4 ةزكصلااوغيقأ ه : ىلاعت هلوقب بجو ءادألا نأل ؛ءادألا هب ب بجو يذلا ليلدلا ريغ

 .ةبوصغملا ضرألا يف ةالصلاك ،يهَت ةهجو رمأ ةهج :نيتهجب قلعت اذإ عيشلا يف اوفلتخاو

 نطاعمو .ةركنملا ةَرزجملاو ةلبزملا يفو ى ٍبوصخللا ءاملبو ؤبوصغملا / ٢٢٢ / بوثلابو

 هذه يف اهنإ ثيح نم اهنع يهنم .ةالص اهنإ ثيح نم اهب زومأم اهنإف ،قيرطلا ةعراقو ،لبإلا
 ءانب الثتمم دحي ال وأ ،هب رمأ ام ءادأل الثتمم كلذ لعاف دعي له ءاهنع عراشلا ىهت يتلا عضاوملا

 .ةدحاو ةلاح يف ابقاعم اباثم .ةدحاو ةلاح يف اًيصاع اعيطم دبعلا وكي نأ ص ال هنأ ىلع

 ثلطي بابلاب ن ويدملاو ،هيلع ضرفلا تقو رضح ادإ اميف نويدملا ةالص اذه تحت لخديو

 .افلس امهيلإ ترشأ دقو لصألا طوطخملا نم ناتعطتقملا ناتحفصلا تهتنا انه )١(

 مقر ديز نب رباج قيرط نم اغالب ةالصلا تاقوأ يف باب !اممَرَكذ اذإ اَهلَصُكلف اَهْنَع مات ؤأ ةالص يست ْنَم» ظفلب عيبرلا هاور )٢(
 )٥٩٧( مقز سنأ قيرط نم ركذ اذإ لصيلف ةالص يسن نم باب ي ,عيرلا ظفل نم بيرق ظفلب يراخبلا هاورو )١٨٤(،

 .(٨٨ص . ج راكذتسالا 5ربلادبع نبا :رظنا) . "اهتقو كلذف" ةدايزب هاور نم راكذتسالا يف ربلادبع نبا ركذ دقو

١٩٩٧ 
 



 ؛ّ اتكا نتالذكنت مه

 ء . و 7 - 4 - . « ِ ٠

 ةالصلا ءادأب زومأم وهف ،هكرت هيلع يقَيضملا نيذلا ضرف لطع هضرف ءادأب لغتشا اذإف ،هنم هنيد
 .رخآ هجو نم صاع ،هجو نم غئاط وهف "نيذلا ء ءادأب يدامتلا نع ٌىهنم ةالص اهنإ ى ثيح نم

 ؛هنيد هنم بلطي نيلا هَرضحو ةالصلا ضرف قاض اذإ اميف ةدعاقلا هذه نم ىنثتسي

 ةضيرف كرتت ال باب نم َوه سيل ذإ هنيد يضقي ؤ .هتوف نع هضرف ءادأ الوأ هيلع بجي انهف

 اوس اناك نإ ءاش امهيأ ءادأ يف ريخ ناضرف هرضح اذإ باب نم هنكل ،ةبئاغ ةضيرف ءادأب ةرضاح

 .رخآلا رضحو اتاف امهذحأ ناك نإو .تفي مل ام ىلع هئوف ثاخُي ام مدق اليو ،ِتْوَقلا يف

 . هؤادأ هيلع حجرت رضاحلا توف تاخ نإ الإ كرضاحلا يةؤي وأ ںالوأ تئافلا يضقي نأ َيبَرَيُخ

 كلم ىلع ء ءاليتسالاب ال إ جورخلا هنكمي مل هنكل كلانه تاتف ،هَعرز وأ ريغلا تيب لخد ْنَم اذكو

 ىرحتي نأ هيلع نكل .هيلع ةماقإلا نع مهنم هيف لخد ام جورخلاب زومأم وهف ،هعرز عايض ىلعو ريغلا

 .ريغلا كلم يف الإ هرورم رذعتل / ٢٢٣ / ؛هيلع إ الو }فلتأ ام مرغ غ همزليو ،قرطلا لهسأ جورخلل

 هتجح لعلو .ريغلا كلم يف فرصتم هّزأل ؛هجورخ لاح يف صاع وه : !مشاه وبأ لاقو

 هنأل ؛ةبوتلا لت هعفنت الف ريغلا كلم ىلع ء ءاليتسالا ىلع ةبوتلا لبق هسفن أجلأ هنأ كلذ يف

 .كلذ ىف نويلوصألا هأًطخو .هيلإ هسفن الأ ام ج جح رخي ىتح هتماقإ ةذم يف صاع

 ءةرضاح امهدحأ ةنامأ ْتَتاكو ،اهذر ىف تانامألا وأ عئادولا باحصأ هبلاط ْنَم اذكو ء و . 0 2 ء ٣ م ٥ صم <
 س 7 س ص ء ِ ِ .  ء

 يف لخد لعف اإف .ةرضاحلا در كرتيو ةبئاغلا ةرب لغاشتي نأ هل سيلف ؛ةبئاغ نيرخآلا ةنامأو
 "}.‘»ملعأ ىلاعت ةللاو .ةبئاغ ةضيرفل ةرضاح ةضيرف كرتن ال هنأ يهو ، ىلوألا ةدعاقلا ء < ه. ء و, . ٥

 .هتمجرت تمدقت دقو ©يلزتعملا يئابجلا مشاه وبأ وه )١(

 )٢( بجاحلا نبا رصتخم نع بجاحلا عفر ©يكبسلا :رظنا  4ج 0١ص0٥٠.

 باتكلا نأ رهاظلاو ،اهيلع ترثع يتلا ثالثلا ةطوطخملا خسنلا قفو ةاكشملا باتك ىهتنا عضوملا اذه ىلإ )٣(

 باوبأ نم دعب باتكلا اهل ضرعتي مل رخأ باوبأ ةمثو كلذب رعشت ةمتاخ الف دعب هباوبأو هلوصف لمتكت مل

 ةطوطخم ىلع روثعلاب هناحبس ىلوملا نمب نأ ىسعو ،داهتجالا ثحابم نم اهريغو ةيعبتلا ةلدألاو لالدتسالا

 .ارخآو الوأ رمألا هللو ،هلامكإ باب انل حتفت باتكلل

١٩٨ 
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 \ تير نتتلاذكتن ري

 سحس"

 ةنالا
 6؛سم

 ۔- مم ا۔۔....

 [٣٤:ةرتبلا] ه ةزكولآأوئاهو ًةولَملاأوميِأت إل

 م [هه ةرنبل] ه اَنََوّتمََي ناول

 ٠.٠[ :رتبلا ه اهيقيزآآهتي ريي تات اهينئزآةياءنيخنَتامإل

 [! ةرنبل] ( اديهمت مكل لشلا ةوكيو راتلأ لع هةدمشاؤوضتز اطسو ةمأ مكتنتج ةدكو )ا
 َرظَم تهجو نوف اهسصَت هلبق كَّتمَلونَلَك ءامسلا ف كهجو تلت ىرت دق 4 رص ه صم 2 7 س ء 7 .. 2ً ص س . م 0 ك . 2 - ٠ ٠

 7 م ;۔م .و س إ ه .مم ج ,س مع 77
 ] ١٤٤ :ةرقبل [ : ,هرطش 4 هوجو ١ وف رشنكامم تيحو م ارحل ١ رحَشَمل ١

 ٥ و و `

 ٦٧٩[ :ةرقبلا] ه ةيح صاصقلا ىف مكَنَر ز   ٦٦٨[ :ةرقبلا] ( ابت الكحع ضرألا ىفام اولك

 ثؤمنامكنحآرعَحاةرمُكيتت تيك إلا

 [٢٨١:ةرتبل] ه مكينقنم كيزا لع بيكامكماَيِملامكتتَع بيكاونماء يلاهأ ه
 م

 ه ١ :ةرقبل ١٨٠ ]

 ٧ :ةرقبلا : نيكشم امط ةيف ههتوشقيطُ .4 هذل َلَعَو ١٨٤[

 1٨٥] :ةرقبلا] ه ةمل رهقلا مكنم دهت نمق

 ٠ وو ِّ م 7

 ٣ ٧ :: :ةرقبلا ه 4 ماحجأنَم ٦١٨٥[

 ١٨٥[ :ةرقبلا] 4 ررشلا ُمَكيتنأ ديرت اج
     د __ ۔_۔۔ ۔۔ ۔ے ۔ ۔ ۔۔۔ ۔۔۔ے۔ ۔۔ . ۔۔۔ ۔۔۔ _ ۔س۔ .
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١٧١ 

١٢ 

 بأ

٧٨٦) 

٩٧٨٦٢ 

٧٨٣٣ 

٧٢ 

 ٦٨٧[ :ةرقبلا] ه لتلا ليما أشِيآَرثرجَملا| .

 ح - 4 ص م

 [٧٩٦:ةرقبلا] ه تموثَمَم رهشأ ُجَحْلا ٧

 ع 77 .,م ۔ 2 ے 2 'ءم
 ٢١٧[ :ةرقبلا 1 هيف لاتق مارحلا رهلا نَع كنول «

 ٢٢٢[ :رتبلا ه( ةرَهتَي ع َمُهْورقكالَو ل
 ح ہىورگ ے مس . > , . ے۔ے۔ و ه رسو مم إ

 [٨٦٢:ةرقبلا]ز ورف هتلت َنهيَفنأي كّصيرتي تنقلطُملاَو ز

 ٢٦٢٩[ :ةرقبلا 4 نلمحي يرتو : .

 ٢٢٧[ :ةرقبلا] تروثتتي نآ الإ اَمفضنَف ز

 [٧٢٦ه٥ :ةرقبلا] ه ازبَرلامَرَحَو َعِيَملا هنلا لحأو ٭ ' ع ص ر إ ۔ , مإ > و ه ح ۔ 7 ٤4

   ٢٨٢[ :ةرقبلا ه اًميمَصَوَل اهيفَم ٌثَحلادنتَع ىزا اكنإكإل

 م

 ا

 ُهَلأَملَع َنُهَل شال متنآو كلامل َنه كيآ لإ تفلا ماضلا ةليل مكل ےدر ,م “ے و 2 وو ۔ ح كم ,عس 2 وو ر كد ةفص سرس < ه۔ < د د
 ه ل ۔۔۔ر ۔ و ر سر 4 غ 7 24 ه ر ؟ س و ِ 2 . و .ه <

 اوغتباو َنهورشك ك اذ :كنع اَمَعَو ل 4 َب مكسفنا تاواتخت متنك مكنأ
 َم دوسألا طنلا نم يآلا ظحلا هكل تي ح أونرشأو اولكو مكل هنا بتك ام ص 7 .م ,رح مه , هم .رص هم . هم ے ررم ےرس ٥ و ه ه ھم ه م ا &ر۔ . ے م مس ص س

 ع
 ح

 س

 مر .مه

 ص

 هلع

- 

 [٨٢٢:ةرقبلا] ناَتَرَع ىكلا {

 ٩] :ةرقبلا] : هب تدفأ امِفاع ل مص مس اتججلالق هلأ دوذُخ اتتالا .ي < .
 م م

 :77 .م م م ے م . م م ه ے رر ےم۔ے ۔

 ٢٣٠[ :ةرقبلا] ه رع اَجَوَر حكنت مح دعبم هل لحت الك اَهَمَلَط نإ
 ِ - م 4

 ط ۔ذ۔۔ وم 5 1 . .؟ < < ِّ . 22ێث م م. ے و ي ۔۔ .ه م, صو ۔ .< م
 ٢٣٤[ :ةرقبلا] ه ارشَعَو رمجشأ ةعيزأ َنهسقنأي نصيزتي اجاوزا نورذيو مكنم نوفوتي نيزلاو

 ره وص و ء۔ے

 ع م م, ءدب ,.مم < 2 ء < م ء م وبمم . 7

 [٠٤٢.:ةرتبلا] 4 7 لوَحْلا لإاَعنتس مهجازالةّيِص بوأ نوريو مكنم كوفوس نيزلاو

 م

 سرس س ىم 2 ص ےمص ےرص .- _-

   ٢٨٢[ :ةرقبلا] 4 ءادهشلا نم نوضزت نمم

 ين تايآلا سرهف
/ 

٨٦. ١٣٣. ١٩٣ 

| 
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٨٦ 

١٥٣ 

١٥٣. ١٥٤ 
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١٥٣ 

.١٣. ١٥٤ 

١٥. ١٨٥ 

 ٧ ٠ ١ ٠ ع ع ١

٨٦ 

٧٣٣. ١٤٤ 
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 ؛؟29ر نلنتخلا ةكن »
 هہ7و م <
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 ٢٨٢[ :ةرقبلا] ه كيار ديهش أودمشَتسآو { |

 ٢٨٢[ :ةرقبلا - اةراتذهشاك إ

 ٢٨٤[ :ةرقبلا] - ه 1 وب , مكبىياَحُي اعيوُعَمَت زا آمُكييشنآ نام اَمأوذنَتنِإَو نإو

 [٦٨٢:ةرتبلا] ه اهعسو اًلراسنتهتافێكنال ال
        

 .كنلااررسع د للأا ةر ناريت 7 0

 2 مم مم ے مه رمم م و
 ٤١[ :نارمع لآ] ه ار ر الإ مامأ ةئنكت سالآ رلَكن الا كما َلاَت مه

 ٫٥[ :نارمع لآ]. ( ك كلتو موي راظنتي ُهَنَمأَت نانم بتكلا يله نمو ِ
 م

 ة ص م صم ىرو , ص 2 س هس صس ح ء۔؟ رم .2 . م

 ] :نارمع لآ] ه اكيت ولع تمدام الإ ك !هرون ال راي ١ هنم 5 نإ نَكمَهُنمَو

 ] : :نارمع لآ ( مك

 ر ۔ے ر س . م س .< ء۔ م, م ش 2 صم ٠.

 امي امح نيجرف ٭ َنوُفَدَرث مهب دنع ٦4 لب اثارت هت هلل آ ليبس ي يذلا نباسح الو :

 ١٦٩ - ١٧٠[ :نارمع لآ] ؛ .هلش نيلأ غهتا

   ١٧٣[ :نارمع لآ] 4 مكل اوُعَمَج اعم َدَق سالا َنِإ سال
 _۔حھ ._ ۔

 حم م م

 ا ١٠ :ءاسنلا] ه ملل معتل ١ ل رمأ تول حأ ش لآ ذ ز

 ١١[ :ءاسنلا] ٤ يجش راسك نع رگًدلل م دكؤأ 3 للا دكيصزن {
 ۔ ۔۔۔۔س۔ ہ۔س۔ ۔۔۔۔ہے۔۔مح۔ ۔۔ے ۔۔۔_۔۔س۔ ۔ے۔۔۔- ۔۔۔۔۔۔۔. ۔ ۔۔ ۔ ۔۔۔۔۔۔ ۔= .(

 نإ مكحنَي ةب ه ةَصنَرأ َنرهتَلَع نهِتلع لع اودهش دهشتساف كيآ نم ةمحل حملا س ےرتأي قل و

 7 ز َلَحح

 ٩ :ءاسنلا ] “الييك السك كشت 7

:
 ے وب < ۔ مص 1 ص   ١ 

 :اتوم نهنفوتي ىح تويم ان ف ترشركيفأت ا او ةهقإ___ ز
 ۔۔ ۔ ۔۔۔۔س۔ ۔۔ے _ ۔۔ ۔۔۔.
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 ٢٢[ :ءاسنلا] ه مكؤآكبا٤ كن اَمأوخكتالو {

 [٢٢:ءالا] ه مكتانبو مكحت مَمأ مكحتتَع تمرح

 ٢٣[ :ءاسنلا] « ن نصتتخلا رتك ےرتب اورغمجَت نآو ٭

 ٦٢٤[ :ءاسنلا] ه مكنم تكنَماَم تكتماَم اليل :

 ٢٤[ :ءاسنل ( مكرمأي اوْعَتنتنآ ل
 - ے ےےص

 ٧ :ءاسنلا] ه ب ادَكلآےرم ِتتَصحخشلا َلَعاَم فض َنهئلعف ه٢٥[

 ٣٣[ :ءاسنلا] » ةمبيصتمُهوناَعَف مكنأ آ تَدَتَع لاو | -

 س < م ۔ م < هرو ر رس ۔ ۔ےم هس 2 م . م
 [ه٩ :ءاسنلا] ٤ كنم ركلا لأ َلوَُتلأاوغيطأو هلا اوغيططآاونما۔َنزَلآاممأت ي

- 

 [٠.ه:ءاسنلا] ه( اكيسص[ح ينبحا نكتالو ةَماتنرأ اي سالاد كن ه

 ١٦٩[ :ءاسنلا] : 1 اهف برح
 ي ے ےس

 2 اناالا ريوط 0

 < [ ر م م 4 ره ج

 ٦] :ةدئاملا] ملعنالا ةميهب م مك ١ ت لأ {

 .هرم وص رم دل ج

 ٦[ :ةدئاملا] :1 واس عنللحاذ ذإو

 لي مُكيديأو مكهوجو اريغت ةوصلا لي تف نق اك اوثما تيدا اهتيل
 [٦:ةسالا] م "نيبمكنالر مكتبتآو مكيز اوخحستمآو قفارملا 1 م .ه

 ] :ةدئاملا ] ز أومَميتف اومسق ءام أ وذحت َمَلَ د ز

 ] :ةدئاملا] . و أ د تاو

 رم ء۔م د د 7
 .ه ٥.

 ٣٨[ :ةدئاملا] ٨ اَمَهي امهب دي ةاف ةقراَسل قراتَتلاو {

  

  

 تايآلا سرهف ( 2
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 نلا ةاكشم

 ح :كتلعاونماء نيذلا { |

 ۔ا96رم

 ٢ :ةدئاملا] ه تع ضرعأ وآ مهتي .41 مكحك كو اج نإف ٢ :]

 [٤ه٥ :ةدئاملا] 4 ىںيفَتل
 سفنل

 َنأ اهف مرتَعاتبكك )ل
 [ه٤ ةدنم ه رتوتو مهل

 .٦[ :ةدساا] ه يزاتكَو ةدرملا ممَمَلََجَو زا

 او مكيس ق ونلا بهل ذخ ارال دال ز

 مص ٤

 [م٩ :ةدئالا] ه( مما ةَعكَتمايسصَف إ

 ط ر ء ك .م . - - <

 ٨٩] :ةدئاملا] :6 نلميالا متدقع امب ر مكا نك

 [هه :ةدئاملا] ه مكنت لع ارد ۔هي مُكَحي رمت َنم زتم ام لم ارجت ل

 نم لتم ام لقم ثآَرَجَف ادمعتم مكنم هلت نمو مرح مننآو دصلا اوثنفتال اوماء لآ اهبك <<- 77 . - < آ رص .ص مه ووو ص ۔, ه ري م م ِ رم ه ل

 ٩٥] :ةدئاملا] ه ةَبعكل ک ةكلام غلب اندك ةنقوكتيولات تف يكنب تل هلا

 ٠ م مم ى گ م 71

 مرحو

] 

 ٩٦] :ةدئاملا] ه مرح رشمد ام ّرملا ديص 0

 و ء۔صے ۔ م صم < ص

 ١٠٥[ :ةدئاملا ه رشْيَدَتَهأ اَدإَلَص نَم رال : : “

٠. ٠ 

   ١٠٦[ :ةدئاملا] ه ( كعنم نارَحاَء آ {
 آ

  
 - اذا .7

 :ماعتالا اتريورتتن 0

 ]" :م اعنألا] رت ءىش نم بتكلاات 1 تمام ج

 زلمَصلآأوُميِق 5 قأ ز

 م اذك و رشا ٢

 ٧٢[ :ماعنألا] & ًةوَلََصل

 رم 2 مو م م م س س ٤. م ء رر س و, ز
 ] ١٠٢٣ : م اعنال [ 1 يبلا يلل ١ وهو رلصب الال ر دي وهو رلصبال

 [٢٤٦:ماعنال] . هنآ هكَمَرَر اعم اوت

   75 إ ر همحطي مع ادوأ هََتَم ًةَسَيَم ت اط لَع امرحم َل يفأ ط ق دحآ ة لق !
٢٠٤ 

 :٥:\] :ماعنالا ريخ محل وآ اعمس غم
 ۔ ۔۔۔۔۔۔.۔.۔۔۔_ ۔۔۔ ۔۔ حا _ ۔۔۔۔- _ ۔۔ےسہ ۔۔ ۔۔-۔۔ ۔۔ ۔ ۔۔۔۔_۔۔
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 ٧ :فارعألا 4 كمس ة دجمالا عم َكَعََم ام ٢ `]

 ١٦٦[ :فارعألا] 4 ميخ ةدرق أ ونك ز .

 ١ ٧ :فارعألا] ه اوتصن اوت هل أ اوعمَحَس رآ ات رارفلا تورث ادلو ٢٠٤[  

 ٦] :لافنألا] 4 نينئأم اونلتَيةرباَص ةن ةئأم ز مكن كم نإَكاَمَعَص نإل ا اكع َ اًفُعَص مكيف ترأ مع و او مكنعهَ َُلافَّفَح ركلا { | . ١

 ٦٦[ :لافنالا] : © َنريَصلآََم 7 لاو هللآ نذإب ,نمل اولع أ اودلمَي تلآ كنت كت نإو ٭

 م .س ,رم < ءم ه ح 9  

 ٥] :لافنال ١ 4 ضيأ مهضعب ماحز ١ أولؤأ ٧

 [ ٤١ :ةبوتلا] 1 الاكَر اًناَمخ اورتآ زج

 ١ ٦] :ةبوتلا 4 ۔هلوُمس ع سر رو و هلل ل أوُحَصت ادإ  

 .ل ©6رب

 ِ ري .م هم ممم
 /[١ه:مسال] ( مظني طتخا زآ اياركلا رآ امهزوهل تمحام الي آمهموُحشمهنتع انَرحإل

 ٢٢[ :فارعاألا] 4 امنتءوس امل تب

  
 ؛لااغننألا زيوت ٥0

 ٢٤[ :نننال] ه( مكاعد ادإ لوُسَللَ هي اوجيت اوثماع كيذل امأتَي ل

 [٥٦:ںننال] ه يتئام اوبتَيدوُوع ةورث مُكنَي ىكتي ني ل

   ٧`٦] : لافنأل ١ ه ضرألا ق رخمي ح ىرسأ هل ن ك د نأ ي ےراگاک {
 :ةيوقلا اررورتس ٥0

 ٥] :ةبوتلا] ه رهوُمترَحَو ترح َبيكرتُملا ًاولَْماك مر رهشل م ل آ الآ َحَلَسآ ١ دإ ;٭

 ٣٦[ :ةبوتلا] ه .7 7 دول امَكص 4 همات يحرقملا ا اول و

   - رح روتفب ُامتيبوثجعال تيزلا لَعاَلَرىَصرَملاَلَعالر ءاَمَحَضلاَلَع شأ ;٭

 ١ تايآلا سرهف
 _-ححم
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 ج .اگكنتترم رصن م

 ۔ يح .هو حش ح |
 ٢٣. ٦ ٥٢. ٩٩ :ةبوتلا] ه اهب ,كرتو مهرهطت مهَرَهطت ةَممدلرتازيذع» :

 ف ے « ے م ص م صم م ے م >

 ١٠٣[ ١١ :ةبوتلا] ه مف نكَسكَتؤَلَص ك هبلع َرَصَو +

 وُهَمَمَنَ ةقبآط مهنم ةقرف لكنمَرَفَن الو ٌةَداك أو دنيل دونمْؤُمَلا ےاكامَو
٠ ١٤٥ 

 إ     :ةبوتلا] هل ممه :اإاوعجَراَدلمَمَمَرَق اوزذنُملَو نيزلا يف ٦١٢٢[
 1 7 :.ورجي 3 )رزح , ©

. 

 ؛٥ . ا[فيوبل -= =” ََعَدَعَأثأت إ تايا

 ث نرلا ل هلحأ ن زاف 4 {
     ٨ ]يرسف:١٣[ ١٨٣

 .'كام2 ات ر ات رإلااا 6 ر رت حت ر

  

  

 ٥\] ١٦٩ :دعرلا] ه ضراو تومتل ىفنم دحي هليو ل

 : [رجحا] : ك لازو ركلا ثحعاَتإ ل ك  

 ٤٤[ ١٠١ ١٣٦ :لحنلا] ه : :لإ لز ام س ل َبيبْشل رَكَزلآ كلا . 5

 : [ه٩ :رحنلا ه( ءش نكل اميتي بتكنا كدتتع انلو

 ١٣ [٠.٠:لحنلا] ه ةياء اكم هيا ءآَتلَدَباَدلَو    

 :ءارسإلا] 4 يأ امسق لشت أ لشت ال {
 ٢٣[ ١٣٩

 ١

 ٢ :ءارسإلا] « هَمِحَت َناَكمهَتإ كرلا اوبرق الو ٣٢[ ٩     ال

  

  

  



  

 محل تايا سفق ل©2:٤}6٨ر
2 

  
  

 مم ورو 2 .< د م

 ١٧٧ ا ]:: :ءارسإلا] ه ورج حيسيالإ ىس ص ںر ٧

, ِ | 
 | { ٧٨[ ٩٢ :ءارسإلا] ه لتلا قسَع كإ سمتلا كول ةوَنَصلآ وق {| 'ة

 ١٤٨ | :ء كح ع امام كن ركعت -[ ةع كل ةلفان ه نكممف انلا همو ٦١ ٧
 ٠ ٩] ارسإل ١ : ادومحح م ك . كثشعبي ر لسع ك فان وي دجهتف لتل 1١ 2 ١

س

س 
 ٦١٩[ | ١٨٨ :فهكلا] ه اًئاَمَط رأ امأ ٠ ز 7 ٢ 

 ؛ (ييررم) ازرزورتسن 0

 "١ | ه اَيَِموَةركبارحَيَس نأ ميتلا لمرم:١١[ ٨

     . [مرم] ه (ةلادتع تلا اليضنكلاو توملا فنمزكنيإ إل | "
 : بلط (ةررؤرتت 0

 م ےےص ص م
 ٦.٠ ١\ ٧ :هط] ه ىرعتالو اهف ح ر ا كَلَتِإ ١٨ ٦] ٣. ١٣٧

١ ١١     \ 2 : 
 ٦٦١[ ١ :هط] 4 اممو بي ١

 ءاايسنألا ا ةررؤتت. ©

 " [٢:ءاينال] هأ كيوك لعفي اَمَعلتتيال ز | "٠

 ١٧٣ [٣د :ءايبنألا] 4 توملا ةقياذ ںیفن 1 0 ٧ و .هسءم س ہس م۔ كو ..

 م,وحصم صم و ےص ر ےس و , ۔۔ے ص

 ١٦٣ [:٨:ءايبنال] ه ناقرفلا تورنهو نموم انيتاع َدَمَلَو +

 ء كو م سم و ۔۔ . س س ء رمع .3 رو وص . س س س و م س و سس
 . 83 . > . . "٠ ٠ . د ٠. ء “ ١. . ٠

     ٨] :ءايبنألا] :1 يهت   7 هركل انكو موقل ١ مع هيف تسم ذإ ث ١ قف نامكح ذإ نلميلَسو دوو ا دو "١٠6٦ ا
٢٠٧ 
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 ۔ا©2:26ر. نتلاذكتن ر

 . عتحاا قرو (

 ٠١ | ينيتَملتملياْضَرمَينَل (« ]هج:٢٠[

 ٠. رتكو لثمل هتليل ( ]..!
2 

 ٠ | % ه اوذججْسَأَو اوغكت اوثاع مزلا اَهَمأتَي ]الحج:٧[

 ٠٠١ | ه( جرحم نيزلا زكتع لعجاو ]احج:٨٨[
 : نوتمرللل اوس 0

-> 

 ]المؤمنون:١[
 ٢ | ٧ ه َونمْوُملاحلفأَدَق

 ١ رذ ١ ١ : , -

  0ريورتل © رؤرتتن ,

 ط مم٥ رو م < . وم ے ر و .صح < مم

 [٢:رونلا] ه ةدلج ةتاماممتتريمك لك اوُدلجاك نزاو ةنال

 رمه صم مص .ه۔ ہررو رهس < هر ۔ے

 ص ٤[ :رونلا] ه ٌةَدْلَج ينست رهوُيجاق ءاتهش ةعبرأب اوئأبرل مث يكصحسَلاَدومَري نيزل

 !ء :رونلا] ه( ٌمُكهآَمَو كوابع ةم يحصلاو ركني بكلا ارخكنأو

 !س .رونلل « ابح مر مشتَع ةيمشكت
 ٦٢] :رونلا] ه :ورسأ نع ن ة َزَلآرَدَحَيت

 }> اللا ذ
 اارصيتتللا ةربو ٥ 52 4 :ل ٦ 6 م `١س س ٫ا.

 [١٥٦:ءارعشلا] ه بف ] شأ اوعيطتالو

 لاتقلل ! 9 اهرت . ©

 .م +

 ٢٢[ :لمنلا] ه وش لك نم تيتولَو
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 آل

٨٠١7 
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٧٦7٦ 

٩١١٨ 

 را ٦١١١٣

١٠١4 

 ( ماطاجساتام ؛ة٤خ26ر . ت ايآل ا سرهف

 .س و دح 1 دكت حل ا م ر ىرست ر 0

  
 مو

 _ ٤٥[ :توبكنعلا] ه ركشل شلاو ءاخملا رع عَنَك اا

  

  

» 
  

  

  

 ١ ٧٨ ر رسعل آمِآكإل

 :ا ارح اةريوتس ٥

 ١٤ |[ه٠:بازحالا] ه كلع امك كنيمي ثكلماَمَو هو ترهروجلا روج َتيتاء لأ َكَبكَزَأ ک ل اَذَلَإل

 1 !ه.بزحال]( يوي لتَت أ او نبي :تقات لجيا ]
 ١٤٢. ١٦٩ | [ه٦:بازحال]. ائيلنتارشلر هنلعارذصأرتما 4ُاء رز كبزتأامانر ا 7 ر ,ةئمو ,

 .ننجب قرو ٥

 ١٨٢ [٧٢:سي] « راهنل َراَهَتلاةنم هنيل لبلام ةياو

 ١ [٠٦:سي] ه َقطيَشلااودبَتَت الل
 تاانالاصللا ةريس ٥

 !١٠[ ٤٥ :تافاصلا] ه كمأ تأ ماملا ف ر فإ َتُمَي

 1 ١٠٢[ :تافاصلا] ه رَمْون ةمئا اممَعمأ تمآتيل

 ن2 ةررورسد 0

 " !٨.:س] ه( تزتيلاانرت ذ مضتناازت كتامم |
 ٢٣[ ٨ :ص] ه ةت َنوعتر ت ,هلىتآآدنمَإ ! ز

 رن رلا :ةرير ©

 ٠ !". .رن ه ةت هتروثيم ك ل
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 »ا!¡ >- .

 - اه ح ٠. , .ن س۔.. اب
 ر -

 م
 .۔, م رو حص وص `

 . .٠

 1 ] :رفاغ] :2 ا : راع نيد ل نورمعتسيو ِ 7
 ا

 [×ه؛رناغ] ( رابج ربكتم بلقك إل |

_
 

7 

١ 

 رم {

) 

. ... < 
 [١٠٢:تلصن] ( ءىش لك مَطنأ ئ ئزَلأدَنلآ ] دهش مل مهدولج اولاق و زا |

 .٤[ :تلصن] « ر رهصب َبولَمَاَمي هت ةيماما

 . 7 . . ١٠ ١ : ٠ > ٠ .‘ . 5 ا : .. .٧\ ;,٠+ت ما١.1 ١ : ) ١
 ص رر / ح ..ه ۔ . 7 م ء ح

:
 

 ٥] :ىروشلا] » ص

 [١١:ىروشلا] ( يتلملا وُعَو ى .ينيكلا

 7 2 و ص [ 2ِ 7 ےرص { ١ ز 7
 ] ١ :ىروشلا] 4 ب باح يارو نم ا ايحو الإ ه أ هملكت 5 رشبل ن امو + |

 طرو م صم ءع2, & رم صم ٥ ص, صم

 [٦:فرخزلا] زإ َكبَراَتَتلَع ِضَقَيِل كلمتي أوَداَو { ا

 .ه مس
 اق ماتلا اودش رهومتنختا آَدإ م إَمَح ح ل _

١ 
! 

 ص < 2 4 ص 1

 ]: :دمحم] 4 امرو برلا عضت ىح ءادف ذ اَمَِو دعب اتم ام

   [س٣:دمحم] ه ركنا اولطنن الل

 ٧! :سل ه غع ِيتلالمالعرح حننكلالعالزعرع نكلازع يبآ ] _
 ادس - ۔ - _۔. ۔ س ۔ہم ۔۔ ۔۔ہ ۔۔۔ ۔ ۔۔_۔۔۔۔. ۔۔ہ۔. _ ۔۔۔۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔
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 وم دينب أوُمدَعَك لوُسَلا عت ادإ أونماء يذلا َهأتَي زه

  

  

  

 - ! _ -ا ر 8

 4 .وم عم2 س اتآ 7
 [٩:تارجحلا] ه أولََتفآ تينم :مّةُمْلآَنِم ن اَنَميآط ن نإو ز .. - ٠ ۔ ٠

 !ام ١ -. را .ا 6 '٠ رريتك ه نم إاس ٠١ : ذااا 7 3 7

 ٢!٤[ :تايراذلا] : , اهتلح

.5 

 [:-٢:مجنلا] ( يت اَللَوُه ن" وف نَع نطنياَو ]

 ]: :ةلداجملا ] . ْنتَعاَتَمم نيرهش ُماَيَف زه

 س
 . 21 و ۔ ۔ ه ء۔ - هلو ر م ۔ ۔۔م

 !١٦٦[ :ةلداجملا] ه ًةَفَدَص هقد

 [٢٦:ةنداجمل] .ه ةركولا ارئاَو ةوصلا اوميقت مكيلع ةت باتو اولعنترتذإت

 ة.۔صس ۔ .

 ٢] :رشحلا : رصا آ ىلؤأتي اوريَتَع اور عاق اف زج

 ٧] :رشحل ١ : كنم اسكلا ب هلو 54 ال :و

 [ء:رشحلا] ًوهتناكُنَع مكهنامو هوذخ لوتلا مكتتاءآمو ل

 \. رر رح 6 : : ب مدرلا ١ ا 2 ١ م .س ۔٠, 0

 أ . 2 ۔ے

 اورذو هلأ ركذ لإ اوعس اوح ق ةَعُمُجْلا ١ موت نم ؤ ةزَلَصلل درز ادإ اون أ ثَماع ن ء َنذَلا ان ,

 [٦:ةعمجلا] ه َنوُمَلَعَت تكن :ةل رح

 ے هر ه ص

 : ضرألاف ؤأورششتناف ةزلَصلآ ييف اَدإَق
 أ م ہ ؟

 ٠ :ةعمجلا] ه هت هللآ لضف نم اوغنب

ص
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 اذك

 الزان

 ط ل طلإ: م ؛رزئرتس . ©

 ےے صم ص

 ٦ گرهتَديِل ديل َنهوُمَلَطَف ءاَسنلارشَمَلط ادإ إ يتلا أي ز % ]الطلاق:١[

 ٠٠ | ه كنت لدَع تود أوثهشأو ل ]الطاق:٢[ ومرم م مم ه م آ
-> ٠ 

 ٠٠ :ىدسلا ه ٌةملَحَنَعَصَي نأ َنهلمَل لامكلا ثكفأرإل ا :[

 هلبح رس و ص ص 2 1 مص ےم

 ٦ ١ ٢ :قالطلا] « َنَهلَح نعضي نيح نهيلع ٦[

 [ء:قالطلا] ه هدَيَعَس نت تسود قفنيل ل | ٠٦  

 :نييااغتللا ةربو ٥

    

  

 ١٦٦ ٨ :نباغتلا] ه ُمَعطتْسَاام هاون ٦`]

 ٥ :ةلفاحلا ةروس

 ص ره ء.۔ م ِ 7٦٢

 { ه ة ةينلع ث زيمو مهقوف ك . كير شرع ليحتو ]الحاقة:١٧[

 ٥ :ىلامزرلل لالا ةريورس.

  2۔ے « ک 2 2.  ,2٨=۔ے ۔,۔ ؟ ,-- هات ؟ ي
 { :لمزملا] ه ال اليترت نا قل الَتَرو هتلع ذزؤآ "اليلق م صقنا أ هعضي اليلق !لل و ٢ - ٤[

[٢. : 
 لمزما] 4 نا هْزَقْلاَنِم 4 رت َ ام أوشرقاك
٢ 

 تلاللاي۔ررللا (" رزو س د. ال

 :تالسرملا] ي ك كنر ال اوغكنا دنم ز َليفاَدلَو إ ٤٨[

 . \ب١4 :- -.

 ١[ :ةنيبلا] % ب بتكلال لهأ نم م ادرمك نذا يك | ٢   ةكبدلا !ث٠ ر س 53
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 . ٠ . ر َ
 » راثالاو ثيداحالا سرهف \ 26 (

 22 مذخكخج يتم

 ر انآل او ثي د احأل ١ سرهف

 % ّ 7: ٠ - ٠
 يفودت ىتح .ال : لاق . معن :تلاقف ؟ةعافر ىلإ يدوعت نا نيديرتا» ١ ٥ م ل ُ 7

 "كتيَسُع نم قوذيو هتلسغ نم
 !ةملظم دحأل َنَلَع الو هللا ىقلأ نأ تحأ»

 . ے 2
 !كمسلاو ذارجلا :ناتتيم مكل لحأ»

 «اذُم نيملسملا نم دبع وأ رح لك نع اوذ" ٤ و ۔ ء ِ ء

 'مّمتش فيك اومعيبف ناسنجلا فلتخا اذإ وه . « . . . . 2 . .

 !تمق ينورت ىتح اوُموقت الف ةالصلا تميقأ اذإ

 «سجني ال هنف ؛ نيتلق ءاملا لب اذإ»

 هقفاو امف ،ىلاعت هللا باتك ىلع هوضرعاف ينع ثيدحلا مكءاج اذإ
 م 7 1 ّ و

 «هوذدّرف هفلاخ امو © هولبقاف

 «مالسلاب مُهوؤدبت الف قيرطلا يف نيكرشملا ميقل اذإ

   !ابس هلسغيلف مكدحأ ءانإ يف بلكلا لو ا ذإ
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 .معن :تلاق ؟هنع ةيضاق تنكأ هيتيضقف نيد كيبأ ىلع تاك ول تيأرأ" |

 .قحأ نيدف :لاق

 م

 ٢كاذ كاذف :لاق .ال :لاق ؟اًرطفم َتنكأ ءهَتججم م ; }كاف َتضمضم ول تيأرأ

 «كوتفأو كؤَفأ نإو ةصباو اي كسفن تفتس 1

 'حاكتلا الإ عيش لك ضئاحلا ةأرملاب اوُمنصا

 !اهلأسي نأ َلبق هتداهشب يتأي يذلا وه ؛دوهشلا ريخب مكربخأ الأ"

 !ةعامج امهقوف امف نانثالا»

 «شيێَرق نم ةمئألا»

 ةضفلاب ةضفلاو بيبزلاب بيبزلاو رمتلاب رمتلاو ريعشلاب ريعشلاو ربلاب ربلا

 «اهو اه لإ ءابرأ قف دازتسا وأ داز نمف .حلملاب حلملاو بهذلاب بهذلاو :

 «ماع ٌبيرغتو ةئام دلج ركبلاب ركبلا"

 «ليكلاب ةطنحلاب ةطنحلا (

 «ما ةلاخلا»

 «هللا َنم الاكن {ةّنبلا امهوممَج راف ايز اذإ ةخيشلاو خيشلا ِ َ ِ 7 ح 2

 اناينزت نالجرلاو ،ناينزت نانيعلا

 ۔. - ۔۔_ ۔۔_ ۔س ۔۔ہ۔۔حہ

   اث ري ال ا دمع لت اقلا»
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 يل راثآلاو يداحألا سرهف ۔(©2:9رم ٠ . .

 !ةالصلاو ءوض ولا ضقنت ةالصلا يف ةهقهقلا

 «هحير وأ همعط وأ هنول ريغ ام الإ هشجني ال روهط ءاملا"

 ' ةدعلا يف تمادام 0 قالطلا حيرص اهقح ةعلتخملا.

 دقف اهولاق اذإف ،هللا لإ ةلإ ال :اولوقي ىتح سانلا لتاقأ نأ ت رمأ

 ) مهيرارذ َيبَسو مهل اومأو مهءامد ينم اومصع

 ىتح َنَقرصني الف ،َتثدحأ تثدحأ :لوقيف مكدحأ يتأيل ناطيشلا نإ

 !احير دجي وأ اتوص عمسي

 [٠:ةيبا] ( بتكلا لهأ ن : اورمك لا ىك ر { ©نآرقلا كيلع ارقأ نأ ينرمأ هللا ن

 ولو ايناث َلأس هيطعأف لام نم ايداو لأس مدآ َنبا نأ ؤلو" :اهيف ارق مث ٤

 ىلع هللا بوتيو ك بارلا الإ عدآ نبا فوج ولي الو ،ائلاث لأسل هيطعأ

 » 'بات نم

 لام نم نييداو مدآ نبال أ ولف 6 .مهل قالخ ال ٣ اوقأب نيدلا اذه ُدتؤيس هللا نإ

 !بات نمم ىلع ةللا بوتيو بارتلا آلإ مدآ نبا فوج المي الو ،الاث امهل ىنمتل

 ١ يعور يف ثفن سدقل ا حور ن { |

 نم اًعزجأ اكيكبي ام :هل ليق . ىكب ةافولا هترضح نيح ديلولا نب دلاخ نأ

 أ يناكبأ نكل ك فيسلاب ة هبرض نيعبس يدسج يف ل ١ لاو ال : :لاق ؟توملا

 .«هليبس يف اداهج يسفن تلذب امدعب زئاجعلا ة هتوم تمو . اًديهش تمأ مل

 الإ اراو عدي ملو -هيلع هلل ا ىلص- هلل ا لوسر دهَع ىلع يقوت الجَر »

   «هل هثاريم ع لعجف ئ هقتعأ ىلوم

 و
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 ال : :لاق مم ث . .دتراف ،اًماع الجر برغ -هللا همحر- باطخلا ا نب رمع لأ (

 «ادحأ هدعب برغأ

 دواعت نأ سمأ هتيضق ءاضق كعنمي الو .هابشألا رظناو َرومألا سق نأ
 ص ص ح

 !لطابلا يف يدامتلا نم طيخ قحلا ىلإ عوجرلا ناف كسفنل هيف قحلا

 !اًطايتحا امهنيب عمجيف ،ةّذع تبجوأ امهنم ةيآ ك نإ

 'اوُذجساف دجس اًدإو ،اوُمكراف كر اذإف 6هب مت ؤيل مئامإلا لعج امإ

 راهنلا ضايبو ليللا داوس كلذ امإ

 !رمتو قيوسب ةيفص ىلع ملؤأ لي هلا
7 

 ) مرحم وهو ةيلالهلا ة ةنوميم جوزت ل هز ا (

 ) ىلصو ةبعكل ا لخد لي لك هزأا

 !! ٥ ۔ ,ا! !! .,. ش زأل . 1 د ذلزح
 ) تبرتقا و فاق" ب ىحص او رطفلا يف ارق دت هنا)

 . . 7 ٨ . ۔,ےدرنإي ع
 ) عفرل ا دنعو عوكرل ا دنع هيدي عفري ں اك ةيم تخ هنا

 («لالح وهو اهجوزت هنأ

 ؛هيلجر لسغو ًاض وت هنآ»
 ) هيم لق شرو اض وت هن 1

 . ر
 و ٠ ٥ ٥

 «اوقرتفا مّمقرتفا نإو ،اوُعمتجا متعمتجا نإ ،سانأ مكدعب نم يتأيس هنإ
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 هو دلانشناحااسن .©. 6رم ٧
| / 

 ء ء . . {
 ١٠٥ (( تر ادجس عبراو تاعوكر عبراب اهالص هز ا) ١

 س 4 ب ب ۔۔۔

 ١٠٥ (انيتدجسبو نيع وكرب نيتعكر ف وسكل ١ ةالص ىلص هنأ ه

 7 م م كر م 1 3 5

 اميف طقسا دق . 'ةرم لوأ متذهاج امك اودهاج" :لزنا امم ناك هنإل

 512 7 ١٤٣

 «نآرقلا نم طقسأ

 ك و ِ۔ & ا

 ١٠٦ «سجر اهنإ :لاقو ،ةيلهألا رمحلا م ول نع ىهن هنأ | ه

 ملو مسي ملو ،قلاط :َنهادحإل لاقف ،ةوسن عبرأ هل لجر يف اولاق مهنأ"
 ٥ | ا ه 777 ٦٧

 !قالطلا يف اعيمج نكرتشي نهنأ ؛ةدحاو وني

 كركشو كركذ ىلع ينعأ مهللا :ةالص لك ربُد يف لقف ،كُّبحأ ينإ" |
٥٩٢ ١٢٤ 

 «!كتدابع نسحو

 . س س .. ۔ ۔_

  1و ء م ء ر س ء ء٥ر ٥ ء د

 | نأ ثيداحألا مهتيع أ ،ننسلا ءادعأ هباحصأ نإف سايقلا تاحصأو مكايإ"
 س 7 ر مكاي © ا ٥٦

 . مهايإو مكايإف .مهيارب اوساقف ،ملعن ولئس ولوقي وُيحتساف ،اهومعَي | !مهايإو مكانإف .مهيأ رب اوُساقف ،ملعن ال :ا اذإ ا نأ ا اف كاه ,عي

 ا ٥٨ ا رهط رقف َعبد ب باه اهإ اميأ » إ ١٠١

 | «اذإ الف :لاق .ْمَعَت :اولاق ؟فجَج اذإ بطرلا ُصقنيأ» ٤. ٥

 :لاقو ليئاكيم ينثدح ذقل ميظعلا ه هللاب :لاقو ليربج ينثدح دقل ميظعلا ء هللاب»

 مسب ارق نم ؛ليفارسإ اي :كنت هللا لاق :لاقو ليفارسإ ينح دقل ميظعلا ء هللاب

 ١٢٤ |ًهل ترفغ دق ينأ اودهشا ةدحاو ةر ةرم باتكلا ةحنافب ةلصتم ميحرلا نمحرلا هللا [ ٦٦

 هريجأو 5راّنلاب هناسل قرحأ الو تائيسلا هنع تزواجتو 3 تانسحلا هنم لبقو
| . 

 » ءايلوألاو ءايبنألا لبق ىناقليو ربكألا عزفلاو ةمايقلا باذعو ربقلا بادع نم
4 7 | 

        
٢١٧ 

  

  



 .اكري نتلاةاكت 2
 ٦ ١

 ةنس يف امب :لاق ؟دجت مل نإف :لاق .هللا باتك ىف امب :لاق ؟ىضقت ١ ا

 !ييأرب هيف ذهتجا :لاق ؟ذبت مل نإف :لاق .هللا لوسر |
 ىرصقلا ءاسنلا ةروس نأ ةلهاب ءاش نمم لمحلا عضوب لماحلا ذتعت» | . . ص . 7 7 و و

 !ةرقبلا ةروس ىف ىتلا ةيآلا دعب تلزن إ |

 » يلصو يئضوتا | ن .

 «كتترشب هشسماف ءاملا تيأر اذإو ك ميت" ٦

 ىتز ادإ" :هللا باتك يف مجرلا ةيآ نأ بعك نب نبأ نع ليعامسإ انح |
 " م 2 َ د .| ظ . ه ... م ه ى :
 « ميكح زيزع هللاو ،هللا نم الاكن ،ةتبلا امهوُمجراف ةخيشلاو يشلا |

 و ۔ و

 «مككسانم ينع اوذخا
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ج
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 "كئيري [ال] ام ىلإ كيرام غد»

٦٦ 

77 .4 
 | ٠٦ { !دهشتسي نأ لبق دهشي يذلا دوهشلا ريخا

 ۔ . -!إ و .۔ . ٨ ٠.  71و . < م .2 كم

 { | نم نوكي مث ،مهنولي نيذلا مث مهنولي نيذلا مث ،ينرق نورقلا زيخ»

 | «اوذهشتسُي نأ لبق نودهشي موق مهدعب
 | [ ۔ .

 ] | !لصي ملو لخدا د .

١ 

 _ س م و ے { .

 !نآرقلا َنم خسن امي كلذ» إ ٠٠٠1

 ّ اهمش لبق ةمينغلا نم ةفيصولا ذخأ نيح بلاط يبأ نب يلع نأ يور»

 نييبنلا هل اهمتأف
 ۔سم ۔۔۔م ۔ہ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔ ۔۔۔ہ . - ۔۔۔
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٧٧3 | 

٧٦ 

٧٨٧ 

 ا ٧
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/ ١١ 

     ك ٦/

 .ا 6رم

 تاشو لداع مامإ : :هلظ لا !لظ ال م م وي هشرع 7 تحت هللا مهلظي ةعبساا |

 ' ثهللا يف اًاحت نالجرو دجسملاب هق نلعم لجرو © هللا ةدابع يف ًاشن

 إ :لاقف لامجو بصتنم تاذ ةأرما ه هتعد لجرو هيلع اقرتفاو اعمتجا

 قدصت لجرو ٠ عومدلاب هانيع ثضافف 7 هلل ا ركذ لجرو 5 هللا فاخأ

 «هلامش يفن هفنت ام هنيم ملعت ال ىتح اًممافخأف ةقدصب

 !باتكلا لهأ ةنس مهب اوّنُسا

 رهاط َنتلاو تقلا فلع 1 يذلا رامحلا رؤساا

 ) سجن رامحل ١ رؤس (

 ايب لخدي نأ لئسو . عنتماف بلك هيف ائيب لخدي نأ لي هللا لوسر لئسا

 ؛لخدف ه هيف
 امعن :لاق ؟ةّنلهألا رمحلا تلضنأ ام أضوت :_ مالسلاو ةالصلا هيلع- لئسا

 !رازإلا قوف ام :لاقف . ضئاح ىهو هتأرما نم لجرلل لحي اًتء لئسا

 قلخو ،تبسلا موي ضرألا ةللا َقلخ :لاق ةلق مساقلا وبأ يديب َكَبش»

 م وي هوركملا قلخو © نينثالا م وي رحبلا قلخو دحألا م وي لابجلا اهيف

 سيمخلا م وي باودلا اهيف قلخو ْ ءاعبرألا م وي رونلا قلخو © ءاثالثلا

 !رصعلا دعب ةعمجلا م وي مدآ قلخو

   «دهشتسُي نأ لبق ذهشي يذلا دوهشلا 7

١ 
 ذ د بخشت مهج دواو ورشحُي مهب .مهن دو مهمولكب مهباي يف مهولُمز» ااام ا ] ن اف ام اث ٦١. ٨٤
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 نكلا ةاكش

 اذل  

 ۔ا©ك6ر ٣

 ۔. ٨ ,... . ۔ ,
 !هيدي عفر هرا ملو ،نينس رشع رمع نبا تبحص٧

 ىلصأ ينوُمت أر امك اولص»

 !ةاكز ةمئاسلا مَنَعلا يف"

  

 «ةاش ةمئاسلا لبإالا نم سمخ ىفا

 «ةاش لبالا نم سمخ يف" | .

 !رشعلا ءامسلا تقس امينا

 2 . 7 ٥

 «ةئم دلج ركبلاب ركبلاو مجر بێثلاب ٌبيثلا :اليبس َنهل هللا لعج قا
 د ]| و ے و 0ً
 (الصت مل كنإف .لصف مقا

2 
 «رتبأ وهف هللا مسبب هيف أَدْنُي ال لاب يذ رمأ لكا

 م ارح ركسم لكا"

 «كيلي ا لك"

ِّ 
 و 7 7 .. ۔ ۔ ۔ ك

. , ٢ 

 نبا شاع :لاقو ناطيشلا بضغ هلكأ اذإ مدآ َنبا نإف ، رمتلاب حلبلا اولك»

 «قلخلاب ديدجلا لكأ ىتح مدآ
 1 ه ے رس ش ص, 7 : . , م ك َلَع . 2 رو و۔۔

 هِتلَعاوََص اوتا ےبزأا اهبا ىلاع روصي ,هَتكينكَمَو هللا :ارقن انك»

 «لّوألا فصلا نولصي نيذلا " .[ه٦:بازحال] ه( اكيت تاومس

 )» ارج اولوقت الو اهوروزف الأ ؤ روبقل ١ ةرايز نع مكتيهن ت تنكا

   > ۔۔ہحسی۔ ح ۔ ۔۔۔-۔ ۔ ۔۔۔
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 ٦ ح خ .
 راثآلاو ثيداحألا سرهف 26 ر

) 

  

 | ٧٥ » ءام نم اعاص هيلع اوبجوي ملو دحل أ هيلع اوبجو ١ فيك « { | ١

-- , 1 2 
 ( ٩ _ » ضبقل ١ لبق م اعطلا ا وغيبت ال» { ٩٧٨

... _ 
 _ ٨ «ةلالّض ىلع يتمأ عمتبحت ت ال» {

 7 ٢
 | ٦١ «ايّبلم ةمايقلا م وي ُ شح هناف ؛اًبيط هوبّرقت الو 6 هسار اورّمخت ال ) ١ ن أ ! م ة م - ر ع . :.

. - . 

 | ١٠١ (ءع يشب ةتيملا نم ١ ع ةمرر ال» إ آ

 ء ء ه و ,. ٥ م “.. ۔ن٥ ۔ ِ ١
 ١٢٣ !حانج وا رفاح وا فخ وا لصن ىيف الإ قّبَس ال» | ١٦٦

 ر َ . ح

 ١٢١ !مالسإلا يف رارضإ الو ررض ال» | 0
 . ز َ { ...

 ٨٤ «هبلطي نمم انلمعل ىلون ال» { ٤

 -[ ١
 ١٤٧ ا«ثراَول ةيصو ال» { 6١٥٥ ا

_ 1 7 

 + ده .
 ضعب عيب ىلع مكضعب عبي ا» | ٠٦ ١٢٢ (( ن ال» [ ١٦

 ص و ٥ و و ِ ّ 7 ِ و و , !

 ١} ١٢ | "هرمو هولح ‘هرشو هريخ ردقلاب نمؤي ىتح نايلا ةوالح دبعلا دجي ال» |]

 ٨ لالض ىلع يتمأ هللا عمجي ال» | ١٨
 : ه و . ح ك . 6

 1٥٩ !نايرع الو ثدحم اذهب نفوطي ال» ] ١

1 

 ١ | اهيدي مث ههجو لسغيف ،هَعضاوم روهطلا عضي ىتح ئرما ةالص هللا لبقي ال» ١٥٨
 ) نابضغ وهو ىضاقل ١ ) ضقي 2 ر ال ( 53آ         :

 ٨
 س س

 ء - 4 ء و م. و .
 ١ نيعمجا سانلاو هدلاوو هدلو نم هيلإ بحا نوكا ىتح مكدحا نمؤي ال) ) | ١٢٢
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 آي هللا لوسرانأرقأ دقلا

 .اك 6ر. للا ذاكنض ر

 اركذت ام اهيف ركذت كعمس ذقو ،هللا ةاعم :تلاقف ؟الكلا مهعم ت تغلب كلعلا
 . ۔ ۔ ۔ے۔.۔۔ ۔۔ ۔۔۔ہسم ۔۔

 «هل هرح او للحملا هللا عل « | ٠٠

 ادجاسم مهئايبنآ روبق ق اوذختا 5دوهيلا هلل ا لا

غ

 
 و

 امهوُمُجراف اينز اذإ ةخيشلاو خيشل " :مجلا

 مهس لجارللو ،نامهس سرافلل" | ,

 اوُساقف ءايابسلا دالوأ مهيف ترثك ىتح اميقتسم ليئارسإ ينب دمأ لزي 7

 ) اولضأ او اولضف ناك دق امب نكي مل ام |

 «لممأ ناكل دحاو ئ راق ىلع ءالؤه تعمج ول»
 م م ١

 'ةالص لك دنع كاوسلاب مهترمأل يتمأ ىلع َيشأ نأ الول

 !مجرلا ةيآ تبتكل هللا باتك يف رمع داز سانلا لوقي الولا» رآ ُتىتكل هل ه ءرا: الا ل قال ل» أ .

 ةقدص قسوأ ةسمخ َنود اميف سيل (
 م 4

 ۔. ..... -

 !نسح هللا دنع وهف انسح نوملسملا هآر ام» إ ٠

 «ةلالض ىلع ل عمجيل هللا هللا ناك ام»

 "كتمأ اذإ يمانلا يلصت ن نأ كعنم ام»

 يفصل :ىلاعت هللا َلاق دقو © .كتزعد اذإ يل بيجتست ال نأ كعنم ام»
 كم ء2< ۔۔ .همح وع ۔۔ے

 ٢٤[« :لافنالا ] ه كرتل ةن ةَيِدَمَلَآ ق وجرملاو ن ضرم َرَم مهيف
 ۔۔. ۔۔۔ ۔ _-
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 . 7 ٦
 نأل ؛ ؟ قاب مكحلاف ْ . هنف ابآ نع اوُبَعرت ل" :لزنا اما

 ٤٤\ "مي مكناب س | ١٦٨
 _ ' ىلاعت هللا رمأ ةفلاخمل ؛رفُك امهنع ةبغرلاو نيدلاولا قوقع

 ُ م ء 7

 | ٥ !هيلع م وق ؛ءاكرش هيف هل دبع ىف اصقش قتعا نم « | ١٦٨
 ا.....۔۔۔۔ملا ّ - ِ |.|

 | ١٢٣ _ !ةنجلا لخد فيضلا ىرقآو ةاكزلا ىتآو ةالصلا ماق نمم» | ٩

 ء . ۔.

 ١٠٤ | )اه ولتق اف هنيد ل لب نم ) ) ١٦٦٣

 ٥٦ «سابتلا يف رهدلا لَرَي مل سايقل ا ىلع هنيد َلَمَح نم) ١١

 ( ٤٨ ) هقنع نم نم م السإل ا ةقر ةبر علخ لدتف ؛ربش رذق ةعامجل ١ فلاح نَم « | ١٦٣

_ ِ =- 
 م ٥ م ء . - , ,

 افصن لاملا يف لعجي مل اددع جلاع لمر ىصحأ يذلا نأ هنلمحاب ءاش نمم"
 | ۔ 23 . 3 7 1 7

 | ٥٢ © إكاذ ذإ تنك :لاقف . باطخلا نب رمعل كلذ تلق اله :هل ليقف .نيثلثو | "
ِ ِ 

 | بهف باهم الجر رمع ناكو چايبص
.- 

 | ٨١ أض وتيلو ف رصنيلف هتالص ىف فعر وأ َءاق نم ) | ١٦١٢4

 ا . !ةءارق هل مامإلا ةءارقف مامإ هل ناك نمم» | ١
1 ِ 8 

 ! { ٨١ ااضّوتيلف هركذ سم نَم» | | ء 7 س ..,

 ا 7 ِ د ء ٥ , 7 .. ا
 ١٩٧ «اهنقو كلذف اهركذ اذإ اهلصيلف ٢ اًهَيسن ر وا ةالص نع م ان نم) ١٠٦٧

 ن !ثرون ال ءايبنألا رشاعم نحن» | ة 9 . ِ د س و 7
 ; . ١

   | !لضفأ اهنع نوماني يتلاو ،هذه ةعدبلا تمتعن» | : ا

  

    
  

  



 5 20 ر : لتل ةاكىش 4

 1 «ءاسنلا لتق نع -مالسلاو ةالصلا هيلع- ىهنا { `

 ُ ا
 ٠١ [ نآرقلاب هلا دجاسم َرَون امك باطخلا نب َرمع ربق هللا رون 0٣

 | ِ  7س َ

١٣٤ 
 ١ 2ً ١ ١ ( اهلمع نم يخ نمؤملا ةين

 :  - 7ص

 ! | ھ . 7 ۔ د , و ء و
 ٣ راهن ىف تعتاو : لاق ؟تعنص ام : لاق . هلل لوسر اي تكلماو تكلها

٨0٥ 71 َ ٢ 

 | !ةبقر قتعا :هل لاقف . ناضمر

 د ه ى ا .
 . ٠ ] «هتتيم لحلاو هؤام روهطلا وه" ١٠١. ١٨٦

: 
. ١ 

 ر ح ٥ م ر ٣ م ٠ ٠

 ) .هناسلو ه ديو هبلق نم سانل ١ ملسي ىتح دبع ملس ال ه ديب ىسمن ى ذلاو
 ١٩ س س س س 7 س - مص َ 2: ١\

 7 و 7 ب ؛٧٭؛ و

 «هقئاوب هراج نماي ىتح دبع نمؤي الو

 وع

| 

 م م ٥ م ٠

 ٤ { «ةاكزلاو ةالصلا َنيب قرف ْنَم َنلتقأل هللا ٌمنأو» 0٢

| 

 ما

 ؛ماع ٌبيرغتو» م :!٠
 ِ ٥ ۔ { :١۔ . ٍ «

 ٢ 6هّرشو هريخ ردقلاب تنمآ :لاقو هتيحل ىلع لي هللا لوسر ّضبقو» | .
 ٥ َ 7 س س ٨ ١ أ

 ) هرمو هولح |

 ص م َ 7 و ء م م |

 :مهل لاق مث .«اورخذت الو يحاضألا موحل اولكأت ال ؛ةنيدملا لهأ اي» إ |
 1١٤٩ 71 2 و { ١:نن

 » اورخذاو اوذَوزتو اولك» |
. 

7 
 ٠ | 'ثاريملا يف َنكرتشي امك قالطلا يف َنكرتشي. 1       ٩ ا«بسنلا نم م رحي ام عاضرل ١ نم م رحيا | ١ ك

 ۔_ ح

٢٢٤ 

  



 ٦ ه .

 - ة26ر ١  5قيقحتلا 2 ةدمتعملا رداصملاو عجارملا سرهف »

 و

 صنلا جارخإ يف ةدمتعملا رداصملاو عجارملا سرهف

 راد ،ريبكلا حرشلا يف ةعقاولا راثألاو ثيداحألا جيرخت يف رينملا ردبلا ،يلع نب رمع نقلملا نبا ١.

 . م ٤٠٠٢-هھه١ ٤٢٦٥ .ط } ةيدوعسلا -ضايرلا _ عيزوتلاو رشنلل ةرجهلا

 رادو يرصملا باتكلا راد نامع ةيرحب نايعألا ةضهن ىماسلا هللادبع نب دمحم ريشب وبأ ٢.

 .م ٣١٠٢۔-ه٤٣٤١ ١،٤ط توريب = ةرهاقلا © ىنانبللا باتكلا

 ٣. طقسم ،ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو ، عماجلا ،يوكزألا رفعج نب دمحم رباج وبأ .

 ٤. ةيملعلا بتكلا راد ،هقفلا لوصأ ىف عمللا ،يزاريشلا ميهاربإ قاحسا وبأ ط٢© ٢٠٠٣ م - ١٤٢٤ .ه

 يمالسإلا بتكملا ،ماكحألا لوصأ يف ماكحإلا ،يدمآلا يلع ىبأ نب ىلع نسحلا وبأ ٥.

 .ت.د ،نانبل -قشمد -توريب

 ٦. ،نانبل - توريب ةلاسرلا ةسسؤم ،ىنطقرادلا ننس ،ىنطقرادلا رمع نب ىلع نسحلا وبأ ط١©

 ١٦٤ ه - ٢٠٠٤ م .

 ١. ،ةينيدلا نوؤشلاو فاقوألا ةرازو ، عماجلا ٬يويسبلا دمحم نب يلع نسحلا وبأ ط١٤٣١0١ه-٢٠١٠م.

 ٨. ةدحتملا ةينفلا ةعابطلا ةكرش ‘لوصفلا حيقنت حرش © يفارقلا سيردإ نب دمحأ سابعلا ويأ ط١©

 ٢٣ ھه - ١٩٧٣ م .

 .م ١٩٧٣ -ه ١٢٩٣١ ١ط ،ةدحتملا ةينفلا ةعابطلا ةكرش }لوصفلا حيقنت حرش ، يفارقلا سابعلا وبأ ٩.

 .م٦٩٩١-ه٧١٤١ ١0ط ديحوتلا يف ةقراشلا سمشلا ،يميلسلا ديبع نب دمح ديبع وبأ ٠.

 . م ٣٨٩١۔ه١ ٤٠٣ ، طقسم "ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو ن اجرملا دئالق 3 ١١.

 ١٢. قشمد - رئاصبلا راد ةلسلسملا ثيداحألا ىف ةلاجعلا » ىكملا نيساي دمحم ضيفلا وبأ ط٢، ١٩٨٥.
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 ؛:تك25ر نتنلا ذاكنفض ري

 هيزنو يليحزل ادمحم : ©رينملا بكوكلا حرش ، يلبنحل ا راجنلا نباب دمحأ نب دمحم ءاقبلا وبأ

 . م ١٩٩٧ - ه٨١٤١ 0 ٢ط ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ،ناكيبعلا ةبتكم دامح

 ةنيدملا - مكحلاو م ولعلا ةبتكم ،راخزلا رحبلا مساب روشنملا رازبلا دنسم ،رازبلا دمحأ ركب وبأ

 . م ٢٠٠٩ تهتناو م ١٩٨٨ ،١ط ،ةرونملا

 راد ،فورعم داوع راشب روتكدلا :حت ،دادغب خيرات يدادغبلا بيطخلا يلع نب دمحأ ركب وبأ .

 . م ٢٠٠٢ -ه٢٢٤١ ١٤ط توريب - ىمالسإلا برغلا

 .ةيمالسإلا ةيبرتلا ةيعمج ،ملعلا رهاوجو ةسلاجملا ،يكلاملا يرونيدلا ناورم نب دمحأ ركب وبأ

 .ط.د ،ه٩١٤١ ‘توريب- مزح نبا راد مصحلا مأ - نيرحبلا

 ١٤٠٩. .١ط ضايرلا - دشرلا ةبتكم ،راثآلاو ثيداحألا ىف فنصملا باتكلا ةبيش ىبأ نب ركب وبأ

 ©٢ط ةيملعلا بتكلا راد { عئارشلا بيترت يف عئانصلا ك ،يناساكلا دوعسم نب ركب وبأ

 .م ٠٦ ١ھ - ٩٨٦

 مأ ةعماج ‘لوصألا دعاوق ملع يف لوصألا نازيم ،يدنقرمسلا دمحأ نب دمحم ركب وبأ

 ) هاروتكد ةلاسر - قيقحتو ةسارد) . م ٩٩٤ ١ -ه ٤ ٤٠ ١ ةمركملا ةكم ،ىرقلا

 .م ٢٠٠٣ - ه ١٤٢٤ ،٣ط يمالسإلا بتكملا ،ةييزخ نبا حيحص ،ةميزخ نب قاحسإ نب دمحم ركب وبأ

 .م ١٩٩٤ ه ١٤١٤ - ١ط ، بتكلا ملاع 5 راثآلا يناعم حرش ،يواحطلا دمحم نب دمحأ رفعج وبأ

 . م٣٩٩١ - ه٣١٤١ ،١ط ،ةيملعلا بتكلا راد ىفصتسملا ، يلازغلا دمحم نب دمحم دماح وبأ

 مامإلا بهذم هقف يف ريبكلا يواحلا ،يدرواملاب ريهشلا "يدادغبلا يرصبلا دمحم نب يلع نسحلا وبأ

 . م 0١ ١٤١٩ -١٩٩٩ ط "نانبل - توريب ةيملعلا بتكلا راد ،ينزملا رصتخم حرش وهو يعفاشلا

 ،سيملا ليلخ :حت ،هقفلا لوصأ يف دمتعملا ،يلزتعملا يرصبلا بيطلا يلع نب دمحم نيسحلا وبأ

 .ه٣٠٤١ ١٤ط توريب - ةيملعلا بتكلا راد

 يلع : . يقارعلل ثيدحلا ةيفلا حرشب ثيغملا حتف ‘ يواخسلا نمحرلا دبع نب دمحم ريخلا وبآ

 . م ٠٣. ٢ / ه٤٢٤١ ١.٤ط رصم _- ةنسلا ةبتكم 6 ىلع نيسح

٨ 

« 
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 ١٤٠٨. ،١ط توريب - ةلاسرلا ةسسؤم ليسارملا ،ىناتشسجُسلا ثعشألا نب ناميلس دواد وبأ

 راد جاجحلا نب ملسم حيحص حرش جاهنملا ،يوونلا فرش نب ىيحي نيدلا ييحم ايركز وبأ

 . م ١٣٩٢ .٢ط 6،توريب _- ىبرعلا ثارتلا ءايحإ

 ،((يعيطملاو يكبسلا ةلمكت عم) ( بذهملا حرش عومجملا ‘

 .ت .د }ط.د © ركفلا راد

 ©١ط ضايرلا ؤفلسلا ءاوضأ ةبتكم ‘تايرويطلا ©ىناهبصألا دمحم نب دمحأ رهاط وبأ

 .م ٢٠٠٤ - ھ ٥

 :قح ،نامزلا ءانبأ ءابنأو نايعألا تايفو ،ىكمربلا ناكلخ نبا دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ

 . م ١ ١٩٩٤ ط ،نانبل -_- توريب رداص راد سابع ناسحإ

 بتكم ،(يئاسنلل ىرغصلا ننسلا) ننسلا نم ىبتجملا ،ىئاسنلا دمحأ نمحرلا دبع وبأ

 ١٤٠٦-١٩٨٦. ٢ط . بلح - ةيمالسالا تاعوبطملا

 .م ٢٠٠١ ۔ه ١٤٢١ .\اط . ةلاسرل ا ةسسؤم 6 لبنح نب دمحأ دنسم 6 لبنح نب دمحم نب دمحأ هللا دبع وبأ

 - ةيملعلا بتكلا راد نيحيحصلا ىلع كردتسملا ،هللا دبع نب دمحم مكاحلا هللا دبع وبأ .

 ط توريب ١ ١٤١١ - ١٩٩٠١.

 3 عيزوتلاو رشنلل ةيارلا راد ،ىربكلا ةنابإلا ى ةطب نباب فورعملا يربكعلا هللا ديبع هللا دبع وبأ
 .ت .د ط .د .ضايرلا

 .م ١٤٠٥ ه-٥ ١٩٨ . ٣ط ،ةلاسرلا ةسسؤم ،ءالبنلا مالعأ ريس ىبهذلا دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ

 داوع راشب روتكدلا :حت ،مالعألاَو ريهاشملا تايفوَو مالسإلا خيرات ؤ

 . م ٢٠٠٣ .ط ىمالسإلا برغلا راد ‘فورعم

 دبع دمحم : ىربكلا تاقبطلا \دعس نباب فورعملا عينم نب دعس نب دمحم هللا دبع وبأ .

 ١ راد اطع رداقل ١ توريب = ةيملعلا بتكل . ط\١٤١٠١50ه-۔ ١٩٩٠ م .

 يبتكلا راد ،هقفلا لوصأ يف طيحملا رحبلا يشكرزلا هللا دبع نب دمحم هللا دبع وبأ ط١٤١٤٤١ه- ١٩٩٤م.
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 295 ر نلا ةكن »
 س وس 9 ٦

 هط روتكدلا :حت لوصحملا يزارلا نيدلا رخفب بقلملا نسحلا نب رمع نب دمحم هللا دبع وبأ ٩.

 . م ١٩٩٧١ - ه ٣: ١٤١٨ ط ةلاسرلا 7 يناولعلا ضايف رباج

 بهاوم ، ينيعرلا باطخلاب فورعملا ، يبرغملا يسلبارطلا نمحرلا دبع نب دمحم نب دمحم هللا دبع وبأ ٤٠.
 . م٣٠٠٢ - ه٣٢٤١ }ةصاخ ةعبط "بتكلا ملاع راد ،تاريمع ايركز :حت ،ليلخلا رصتخم حرشل ليلجلا

 بتكلا راد ©ريبحتلاو ريرقتلا .جاح ريمأ نباب فورعملا دمحم نب دمحم نب دمحم هللا دبع وبأ ٤١.

 . م ١٤٠٣ - ١٩٨٣ }٢ط نانبل =- توريب "ةيملعلا

 ٤٢. ،دنهلا - ةيفلسلا رادلا روصنم نب ديعس ننس ،ىناسارخلا روصنم نب ديعس نامثع وبأ ط١©

 ١٤٠٢-١٩٨٢ .م

 ٤٣. ،تروريب = ةيملعلا بتكلا راد 3 راكذتسال ا ءىبطرقلا هللا دبع نب فسوي رمع وبأ ط١© ١٤٢١-٢٠٠٠.

 ٤٤. باحصألا ةفرعم ىف باعيتسالا ،ىبطرقلا ربلا دبع نب دمحم نب هللا دبع نب فسوي رمع وبأ ،

 توريب ليجل ا راد ‘ ط١.\ ١٤١٢ ه - ١٩٩٢ م .

 ٤٥. توريب ،قشمد - ىمالسإلا بتكملا ،ةنسلا حرش .ي وغبلا دوعسم نب نيسحلا دمحم وبآ ط٥٢

 ١٤٠٢٣ - ١٩٨٣ م .

 ٤٦. عيزوتلاو رشنلل ينغملا راد ؤ (يمرادلا ننتس) ب فورعملا يمرادلا دنسم ،يمرادلا دمحم وبأ ‘

 ط © ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ١٤١١-٢٠٠٠ م .

 ،ةرهاقلا - ةنسلا ةبتكم ديمح نب دبع دنسم نم بختنملا ديمح نب ديمحلا دبع دمحم وبأ ٧.

 ٨١. ١٤٠٨-١٩٨٨. ط

 رازن ةبتكم ،ميظعلا نآرقلا ريسفت ،متاح يبأ نبا يزارلا دمحم نب نمحرلا دبع دمحم وبأ ٤٨.

 .ه ١٤١٩ - ٣ط ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا - زابلا ىفطصم

 ٩. ،(توريب) رئاشبلا راد يمرادلا ننس يمرادلا نمحرلا دبع نب هللا دبع دمحم وبأ ط٤١ ١٤٣٤ه-٢٠١٣م.

 لئاسم تكن ىلع فارشإإلا ،يكلاملا يدادغبلا رصن نب يلع نب باهولا دبع دمحم وبأ ٠.

 .م٩٩٩١ -ه٠٢٦٤١ ،١ط م زح نبا راد رهاط نب بيبحلا :ت فالخلا
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 راد ،ماكحألا لوصأ يف ماكحإلا ،(مزح نبا) يرهاظلا يبطرقلا دمحأ نب يلع دمحم وبأ

 .ت.د \ط.د توريب ةديدجلا قافآلا

 ©١ط ضايرلا رشنلل نطولا راد ةباحصلا ةفرعم .يناهبصألا هللا دبع نب دمحأ ميعن وبآ

 . م ١٩٩٨ - ه ١٩

 راوجب - ةداعسلا ةعبطم ،إطوملا حرش ىقتنملا يجابلا يبطرقلا فلخ نب ناميلس ديلولا وبآ .

 .ه ١٣٣٢ ۔١ ط رصم ةظفاحم

 دصتقملا ةياهنو دهتجملا ةيادب ،ديفحلا دشر نباب ريهشلا ىبطرقلا دمحأ نب دمحم ديلولا وبأ

 .م ١٤٢٥ - ٢٠٠٤ كط.د ةرهاقلا - ثيدحلا راد

 ةيبرعلا ةكلمملا - ةدج ،يداوسلا ةبتكم تافصلاو ءامسألا ،ىقهيبلا ركب وبأ نيسحلا نب دمحأ .

 ١ ط . ةيدوعسل ١. ١٤١٣ ه - ١٩٩٣ م .

 . يشتارك ،ةيمالسإلا تاساردلا ةعماج ريغصلا ننسلا .

 . م ٤.١ ١٤١٠١ھ - ١٩٨٩ ط ناتسكاب

 نواعتلاب ضايرلاب عيزوتلاو رشنلل دشرلا ةبتكم ،ناميإلا بعش ك
 . م ٢٠٠٣ - ه ١٤٢٦٣ \۔ ط دنهلاب يابموبب ةيفلسل ١ رادلا عم

 0}٣ط ،تانبل - توريب ،ةيملعلا بتكلا راد ىربكلا ننسلا ى

 .م ٢٣. ٠ - ه ١٤٦٢٤

 .م٢١٠٢-ه٣٣٤١ ٢0ط .ةينيدلا نوؤشلاو فاقوالا ةرازو ريسفتلا رهاوج { يليلخلا دمح نب دمحأ

 نمض لوصألا ةاكشم هباتك لالخ نم ىميلسلا ديبع ىبأ دنع هقفلا لوصأ ىبايسلا دوعس نب دمحأ
 .م ٨١٠٢-ه٩٣٤١ 0 ١ط ،ءاكرب = نامع ةنطلس 8راثآلا نئازخ ةبتكم 6 "ةمقف ةيديدهجحت تارظن" باتك

 ينهم :قيقحت ،(قيقحتو ةسارد) فاصنإلاو لدعلا رصتخم حرش ،يخامشلا ديعس نب دمحأ

 ةسسؤم لوصألا ملع يف لوقعلا رايعم يناعم ىلإ لوصولا جاهنم ،ىضترملا ىيحي نب دمحأ
 . م ٢٠٠٦ عيزوتلاو رشنلل صالخإلا
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 ٨١. ١٤٣٠ ط ارصم - م ويفلا \ حالفلا راد ، قورافلا دنسم ، يرصبلا ريثك نب رمع نب ليعامسإ .

 .م ٢٠٠٩ - ه

 .ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو ،لسرلا متاخ ثيدح يف لمشلا عماج ‘شيفطأ فسوي نب دمحما

 . (ط وطخلملا نم ةروصم ةخسن) .ه٤٨٩١-ه٤٠٤١ } طقسم

 ©٢ط .ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو ثداعملا راد ىلإ دازلا نايمه .

 . م ٣٩٩١۔ه ١٣

 ةبطرق ةبتكم ي يكبسلا نيدلا جاتل عماوجلا عمجب عماسملا فينشت & يشكرزلا دمحم نيدلا ردب

 .م ١٩٩٨ -ه ١٤١٨١ ط ةيكملا ةبتكملا عيزوت - ثارتلا ءايحإو يملعلا ثحبلل

 . م ٦٠٠٢-ه٧٢٤١ ١0ط ، طقسم دعاولا ليجل اث،ةنودملا ، يناس ارخلا مناغ نب رشب .

 كلس يف ةموظنملا رردلا حاضيإل عماجلا لصألا ،يكلاملا ينوانيسلا هللا دبع نب رمع نب نسح

 .م ١٩٢٨ © ١ط سنوت ‘ةضهنلا ةعبطم ى عماوجلا عمج

 ةلاسر ( ةقراشل ١ سمشل ١ باتك لالخ نم يدقعل ١ يميلسلا جهنم 6 يديعسوبلا دمحم نب ديمح

 . م ٢٠٠٢۔-ه٣٢٤١ سنوت ،ةنوتيزلا ةعماج ،(ريتسجام

 .م ٠ ٦٠-ه١0٧٢٦٤١ط ، طقسم ، طقسم ةبتكم ،نيبغارلا غالبو نيبلاطلا جهنم يصقشل . اديعس نب سيمخ

 . م ٢٠٠٢ ،٥ط نييالملل ملعلا راد ،مالعألا كيلكرزلا دومحم نب نيدلا ريخ

 ١ م ١١٠٢۔-۔-ه٢٦٣٤١ ۔٣ط طقسم ؤ طقسم ةبتكم كبيبح نب عيبرل ا دنسم ح بيبح نب عيبرل .

 .ت.د © ٢ط ىمالسإلا باتكلا راد قئاقدلا زنك حرش قئارلا رحبلا ،ميجن نبا ميهاربإ نب نيدلا نيز .

 .ت.د ط .د {| رصم حيبص ةبتكم ،حيض وتلا ىلع حيولتلا حرش ،ينازاتفتلا رمع نب دوعسم نيدلا دعس

 . م٠١٠٢-ه١٣٤١ ،١ط ، طقسم دعاولا ليجلا ،يليلخلا ققحملا ةبوجأ ، يليلخلا نافلخ نب ديعس

 ۔يشاطبلا سماش نب دمحم خيشلا ةبتكم . نايدألا دعاوق ديهمت ؤ

 .م ١٤٣١-١٠١٠ ٠ .١ط . طقسم
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 © طقسم 0 يرماضلا ةبتكم ©}“هدنسمو هتناكم بيبح نب عيبرلا م امالا . يبونقلا كوربم نب ديعس ..

 .م٥٩٩١-ه٦١٤١ .اط

 .ت.د ،ةرهاقلا - نيمرحلا راد " طسوألا مجعملا ،يناربطلا مساقلا وبأ دمحأ نب ناميلس

 .ت.د ۔٢ط ةرهاقلا - ةيميت نبا ةبتكم © ريبكلا مجعملا ئ

 ."ةقراشلا سمشلا باتك ةمدقمب ةقحلم" يميلسلا خيشلا ةمجرت ،يميلسلا ديعس نب رماع .

 .ت.د }ط.د ںيمالسإلا باتكلا راد يودزبلا لوصأ حرش رارسألا فشك ،يراخبلا دمحأ نب زيزعلا دبع

 ©نانبل - توريب 6 ةيملعلا بتكلا راد .لجو زع قحلا قيرط يبلاطل ةينغلا 6 ىناليكلا رداقلا دبع

 . م ١٩٩٧ - ه ١٤١٧ ۔١ ط

 ةخسن ،توريب { ةيملعلا بتكلا راد ،هقفلا لوصأ يف راونألا رانم حرش ‘كلم نبا فيطللادبع

 .ه٧٠٣١ ماع ةينامثعلا ةسيفنلا ةعبطملا نم ةروصم

 .م١0٠١٠٢ط طقسم ةينيدلا نوؤشلاو فاقوألا ةرازو سمشلا ةعلط 3 يملاسلا ديمح نب هللادبع

 ةبتكم لوقعلا راونأ ةموظنمل رصتخملا حرشلا راونألا ةجهب ى

 .م١٦١٠٢-ه٧٣٤١ 0١ ط ،ءاكرب ،راثآلا نئازخ

 . م ١٢ ١٣ ٤ ١ هھ-٩٣ ٩ ١ ط 6 م اظنل ١ رهوج 6

 .م ١٧٩١-ه١٩٣١ 0 ١ط ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو ى عماجلا ةكرب نب دمحم نب هللادبع

 . م 0١ ١٣٩٧-١٩٧٧ ط .ةرهاقلا ١ثارتلا راد تاقرولا © ىنيوجلا كلملادبع .

 .م٣٠٠٢-ه٣٢٤١ ٢0ط ،توريب ء ةيملعلا بتكلا راد ،هقفلا لوصأ يف عماوجلا عمج يكبسلا باهولادبع

 ٩ عفر ١ رصتخم نع بجاحل ١ نب ١ ن انبل - بتكل أ ملاع ‘ بجاح /

 توريب ط١۔0 ١٩٩٩ م - ١٤١٩.

 ٥ و

 ىربكلا ةعبطملا يبلشلا ةيشاحو قئاقدلا زنك حرش قئاقحلا نييبت يعليزلا يلع نب نامثع

 .ه ١٣١٣ © ١ط ،ةرهاقلا قالوب - ةيريمألا
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 لالط :حت "يدتبملا ةيادب حرش يف ةيادهلا ينانيغرملا يناغرفلا ليلجلا دبع نب ركب يبأ نب يلع

 .ت.د ط .د ،نانبل =- توريب - ىبرعلا ثارتلا ءايحا راد ؤفسوي

 ءةرتاوتملا رشعلا تاءارقلا يف ةرهازلا رودبلا ،راشنلا يراصنألا مساق نيدلا نيز نب رمع .

 .م٨٠٠٢-ه٩٦٤١ ،١ط ،رطق ،ةيرطقلا فاقوألا ةرازو

 ةبتكم ،(قرشملا مسق) ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم يدعسلا لشاه نب يلع نب دهف

 . م ٤٢٨٨ ١ھ - ٢٠٠٧ ا ط } طقسم دعاولا ليجلا

 ةبتكملا ،ىنابيشلا نسحلا نب دمحم ةياورب كلام أطوم ‘ىحبصألا كلام نب سنأ نب كلام

 .ت .د ةحقنم ةديزم ©٢ط ثةيملعلا

 .ه٦١٤١ ،ةلاسرلا ةسسؤم كلام مامإالا أطوم 3

 ءايحإو ىملعلا ثحبلا زكرم ،هقفلا لوصأ ىف ديهمتلا ،ىلبنحلا ىناّدَولَكلا دمحأ نب ظوفحم
 .م ١٩٨٥ - ه ١٤٠٦ ١ط ،ىرقلا مأ ةعماج - يمالسإلا ثارتلا

 .م٣٩٩١ - ه٤١٤١ ‘ط.ب ،توريب = ةفرعملا راد ،طوسبملا يسخرسلا دمحأ نب دمحم

 .ت .ب .ط. ب ٥6«توريب = ةفرعملا راد ٥©ىسحخرسلا لوصأ ئ

 ،تروريب © ةيمالسإلا رئاشبلا ،ةليقع نبا تالسلسم يف ةليلجلا دئاوفلا يكملا دمحأ نب دمحم ٠.

 .م ٢٠٠٠ -ه ١٤٦٢١ ط

 -توريب ،ةيملعلا بتكلا راد ركاش دمحم دمحأ :ح ةلاسرلا © يعفاشلا سيردإ نب دمحم ١٠١.

 .ت.د ط .د ،نانبل

 ٢. ،ةاجنلا قوط راد ،يراخبلا حيحص ليعامسإ نب دمحم ط١، ١٤٦٢٢.

 ٠٣. ،ةلاسرلا ةسسؤم ،نابح نبا حيحص بيرقت يف ناسحالا ى دمحأ نب نابح نب دمحم بيروت©٥

 ط ١ ١٤٠٨ ھ - ١٩٨٨ م .

 .م ١٩٨٩ © ٢ط ، طقسم ،ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو ،نامجلا طومس ىلع نامعنلا قئاقش ،ىبيصخلا دشار نبدمحم ١٠٤.
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 هور

 ةكمب ةيراجتلا ةبتكملا لوصألا ةيارد يف لوص ولا ةياهن ،يدنهلا يومرألا ميحرلا دبع نب دمحم ٠٥.

 .م ١٩٩٦ - ه ١٤١٦ ،١ط ةمركملا

 يبلحلا يبابلا ىفطصم ةعبطمو ةبتكم ةكرش ‘ يذمرتلا نتس 6 يذمرتلا ةروس نب ىسيع نب دمحم ١٦.

 .م ٧١د٥ ۔- ه ١٣٥ .٢ط 6| رصم _-

 ٠٧. ،يمالسإلا برغلا راد ،ةيضابإلا مالعأ مجعم ،نورخآو يمع اباب ىسوم نب دمحم ط١©

 ٦٠ ه۔-١٩٩٩م.

 ١٠٨. ط توريب يمالسالا برغلا راد ، ةيضابالا مالعأ مجعم نورخآو رصان حلاص دمحم ١.

 ٦٧ ١ه-٠٦١ ٠ .م

 دمحم :ح .ةيمالسإلا ةعيرشلا دصاقم روشاع نب رهاطلا دمحم نب دمحم نب رهاطلا دمحم ٩.

 .م ٢٠٠٤ - ه ١٤٦٥ رطق ،ةيمالسإلا نوؤشلاو فاقوألا ةرازو ةجوخلا نبا بيبحلا

 راد ليلخ رصتخم ليلكإلاو جاتلا ،يكلاملا قاوملا هللا دبع وبأ ،يطانرغلا فسوي نب دمحم ٠.

 . م ٤٩٩١-ه٦١٤١ ©١ط ،ةيملعلا بتكلا

 يندملا راد ،©بجاحلا نبا رصتخم حرش رصتخملا نايب ،يناهفصألا نمحرلا دبع نب دومحم ١.

 . م ١٩٨٦ / ه٦٠٤١ 0 ١ط ةيدوعسلا

 .ت.د ط.د 6زتوريب = ىبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ،ملسم حيحص .جاجحلا نب ملسم ١١٢.

 يملعلا سلجملا ،(قازرلا دبع فنصم قحلمك روشنم) عماجلا \دشار ورمع يبأ نب رمعم.٣

 .ه ١٤٠٣ ط . توريبب ىمالسالا بتكملا عيزوتو ٠ ناتسكابب

 ،توريب - ةلاسرلا ةسسؤم لاجرلا ءامسأ يف لامكلا بيذهت 6 يزملا نمحرلا دبع نب فسوي ٤.

 ١٤٠٠ - ١٩٨٠. !ط
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 < ماقام ٤

 م العألا سرهف

. 
 ١٦٣.} ١٣٠ /يعخنلا ميهاربإ ه

 ١٨٨ /ينيئارفسإلا دمحم نب ميهاربإ ه

 ١٢٣ /مزاح يبأ نبا ه

 ١٨١ /يرابنألا نبا ه

 ٤٤. ٩٦ /بجاحلا نبا ه

 ٥ يكبسلا نبا / ١٨٢

 دمحم نب هللادبع =ةكرب نبا ٥

 رفعج نب دمحم =رفعج نبا ٥

 رماع نب هللادبع =رماع نبا ه

 زيزعلادبع نب هللادبع =زيزعلادبع نبا ه

 ريثك نب هللادبع = ريثك نبا ه

 /هجام نبا ه ١٦٢٢. 0١٦٢٤ ١٦٧

 ٥ /يرهبألا ١٦٨

 ١٢٣ /قاحسإ وبأ ه

 ديز نب رباج = ءاثعشلا وبأ .

 دمحم نب ريشب =رذنملا وبأ ٥

 ٠ /رجاهملا وبأ ١٥٨

  

  

  

 سيمخ نب تلصلا =رثؤملا وبأ ه

 دمحم نب رمع =جرؤملا وبأ ه

 ١٤٤ /لهس نب ةمامأ وبأ ه

 ٧٥ /مصألا ركب وبأ ه

 ٤٢ /يربطلا رفعج وبأ ه

 تباث نب نامعنلا =ةفينح وبأ ه

 0١٠٣ ١٢٧ /دواد وبأ ه

 ٥ /ىليقعلا نيزر وبأ 0١٥٤ ١٦١

 0١٦١ ١٨٩ /يردخلا ديعس وبأ ه

 ٥ /ىلعملا نب ديعس وبأ ١٨٩

 ديعس نب دمحم =ديعس وبأ ه

 0١٢٥ ١٢٦ /ةملس وبأ ه

 يميلسلا ديبع نب دمح =ديبع وبأ ه

 ةمي رك يبأ نب ملسم = ةديبع وبأ ه
 يناسارخلا مناغ نب رشب = مناغ وبأ ٠

 درمعلا نب دلاخ =ناسغ وبأ ه

 ٠ /يرعشألا ىسوم وبأ ٥. ٥٧. ١٠٦. ١٤٣

 ٠ ناهدلا حلاص = حون وبأ
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 ٤٨ } ١٩٨ دمحم نب مالسلادبع =مشاه وبأ ه

 0١٦٢٤ 0١٦٢٥ 0١٢٦ 0١٢٩ ١٣٠ /ةريره وبأ ه

 ٤٢ /ىمرضحلا بوقعي وبأ ٥

 ميهاربإ نب فسوي =بوقعي وبأ ه

 فسوي نب نادمح =يفسويلا فسوي وبأ ه

 ميهاربإ نب بوقعي =فسوي وبأ ه

 ٤٢ / ىحمجلا فلح نب ىبأ ٥

 ٥٣.‘} ١٦٩. ١٤٤ /بعك نب ىبأ ه

 ينارقلا سيردإ نب دمحأ ه / ٣٦} 0٣٧ 0٣٨٢ 6٥٨

١٩٦( 0٧ ٩٣. ١١٩. ١٣٤. ١٧٣. ١٧٩. ١٨١ 

 ١٦٢. 6١٧٢ }٤ه/لبنح نب دمحأ ه

 /ىخامشلا ديعس نب دمحأ ه ٤٥ } ٥٦٢

 ١٢١. 0١٨٢0١٦٩ ١٩٠ 0١٨٨۔ء ١٩١.

 ١٨٨ /يزارلا يلع نب دمحأ ٥ه

 ١٣٥ /(جيرس نبا) جيرس نب رمع نب دمحأ ه
 ؛٤ /يلواحملا دمحم نب دمحأ ه

 ١١١ /ديز نب ةماسأ ه

 ٥ /(كلملا) ليفارسإ ١٦٤

 دمحم نب ميهاربإ =ينيئارفسإلا ٥

 ٥ /دلاخ يبأ نب ليعامسإ ١٣٠

   ٥ ةرعاشألا / ٤٥

 ١٠٣ ليعامسإ نب يلع =يرمعشألا ه

 فسوي نب دمحما =شيفطأ ه

 ٠ جرعألا / ١٢٦

 ديمح نب هللادبع =يماسلا مامإلا ه

 ٥ /شيفطأ فسوي نب دمحما ٥٥. ٥٦. ٥5٥٨

.0١٩٠0١٧٢ 0١٤٢ 0.٩. ٤١ 

 0١٦٢ 0١٦٥ ١٢٦٨ /كلام نب سنأ ه

 تاه
 بيطلا نب دمحم =يزالقابلا ه

 /يراخبلا ه 0١٠٣ ١٢١٦ 0١٦٧ ١٦٨

 ديعس نب دمحأ =يخامشلا ردبلا ه

 ١٢٩١ /ناملس نب رشب ه

 ١٥٨ / يناسارخلا مناغ نب رشب ه

 ٦٤ /(رذنملا وبأ) بوبحم نب دمحم نب ريشب ه

 ٧٣، ١١١ /حابر نب لالب ه

 ١٧٣ /ميمت ونب ه

 ١٠٣ /يقهيبلا ه

 ....ت ]
 /يذمزتلا ه 0١٦٤ ١٦٥. ٧!١

 ٥١ /يرادلا ميمت .

 اللا
 تل

  

 ١٦٢٧ /ينانبلا تباث ه

٢٢٥ 



, 
« 
 نلا ذاكف

 ...ك «
 0٦٧ 0١٢٦١ ٥١٢٨0١٢٢ /ديز نب رباج ت

١٣٠. ١٥٤. ١٥٥ 

 ٥ /دمحح نب رفعج ١٣٠

 ٦٩ / يئانهلا فيصخ نب ةعمج ه

 - ز
 ١٢٣ /بيبح نب بيبح ٥

 ٥ /نامثع ىبأ نب جاجح ١٢٧

 ١٣٠ /يرصبلا نسحلا ه

 ٥ /يرصبلا مهرد نب ديز نب دامح ١٦٢٤

 ١٢٧ /ديز نب دامح ه

 ١٦٢٦ /ورمع نب دامح ه

 ٣٥ /يميلسلا ديبع نب دمح ه

 ٣٥ /يفسويلا سيمخ نب نادمح ه

 ٤٢ /بيبح نب ةزمح ٥

 :0 ل
 ١٥٩ /(ناسغ وبأ) درمعلا نب دلاخ ه

 ١٤٦ /ديلولا نب دلاخ ه

٢٢٦ 

0 

  

 ١٧٤ /(قابرخ) نيديلا وذ ه

[ 77777 
 ىلع نب دمحأ =ىيزارلا ٠

 ٥ /بيبج نب عيبرلا 0٧ 0٦٨ ١٢١ ٠٨١٢٧

١٥٨. ١٥٩ 0١٢٨. ١٣٠ 

 /ةعافر ه 0١٥١٦ ١٨٥

 ١٠٥ , مورل ا ه

__ 7 [ 
 ٤٢ /(ورمع وبأ) ءالعلا نب نابز ه

 ٥ /رفز 0١٥٥ ١٧٢

 رمع نب دومحم =عيرشخزلا ه

 ٥٠٠. ٠٧ /تباث نب ديز ه

 ١٠٦ /دلاخ نب ديز ه

 .... ز
 ١٠٨ /ةيملسألا ةعيبس ه

 ١٣٠ 0 ١٨٥ /بيسملا نب ديعس ه

 ١٨٥ /ريبج نب ديعس ه

 ٦٨ ٦٩. ٧٠ ١ / يليلخلا نافلخ نب ديعس ه

 ١٢٢ /ةنييع نب نايفس ه

 ١٦٢٤ /ةنييع نب نايفس ه

 ١٢٦ /حلاص يبأ نب ليهس ه
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 دمحم نب يلع = نيدلا فيس ٥

 ٥ /(يضاقلا) حيرش 7

 ٥ /يبعشلا ١٧١

 ا ... .كت .. ل
 ١٥٨ /(حون وبأ) ناهدلا حلاص ٥

 ٥ يثراحلا يلع نب حلاص / ٧٠

 ٠ /يلجبلا دمحم نب حابصلا ١٧٩

 ٥ /يراصنألا سيق نب ةمرص ١٤٧

 ٨٣ /(رثؤملا وبأ) يصورخلا سيمخ نب تلصلا ه

 ٦٤ / يصورخلا كلام نب تلصلا ه

[ 
 ٥٦٢ /نايفس نب كاحضلا ه

 ٥ /ديعس نب ةرمض ١٢٢

___ ١٠١٦ 
 /ناربطلا ه ١٤٣

[ ___ - 
 ٤٢ /دوجنلا يبأ نب مصاع ٥

 ٥ /قيدصلا ركب ىبأ نب ةشئاع ٤١ . ٥.٧٥

 ١٥. ٢٩0١٢٨٢١٠٩ ١۔}١٤٢

- 

 ٥ /تماصلا نب ةدابع ١٠٥١

 | ١١٩ /يه اشورسخلا ىسيع نب ديمحلادبع ت

  

  

 ٥ /(سلدنألا كلم) يومألا نمحرلادبع ٨٢

 ريبزلا نب نمحرلادبع ه / ١٥٦

 /فوع نب نمحرلادبع ه ١٤٣. ١٧٢

 ٥ /يئابجلا دمحم نب مالسلادبع ٤٨

 /يدهلملا روصنملا هللادبع ه ١٦٣

 ٠ /ةداتق ىبأ نب هللادبع ١٢٧

 ٥٠. ٥٢. ٥٧. ١٣٠. ١٣٥-۔ ١٤٤. ١٦١٣.

٦٤. ١٧٧٢. ١٧٤. ١٨٧ 

 ٥ /ىملاسلا ديمح نب هللادبع ٣٧} ٦ ٧٣.

 ٧٨. ٨٣. ٩٤. ٩٦.  0٩٧)١٣٢٧۔\ ١٧٣٨.

١٨٨ 0١٠٥. ١٧٥٧. ١٦٧ ١٦٩. ١٨٧ 

 ٥ /يراصنألا ديز نب هللادبع ١٥٩

 /ىبصحيلا رماع نب هللادبع ه ٤٢

 ٥ /سابع نب هللادبع ٠. ٥٢. ٥٦. ٦٧©

 ٦ ٠٨ا۔ ٠١٢٧١ )٢٢ ١٢١٢٧٣٤١. 0١٢٤

١٧٢١0١٦٨ 0١٣٠. ١٥٠٤: ١٥٥. ١٦١ 

 /(زيزعلادبع نبا) زيزعلادبع نب هللادبع ه
 ٦٧ 0٦٨ ١١٨

 0٤١ 0١٠٥ 0١٠٦١ ٠٨١٢٢ /رمع نب هللا دبع ه

 ١٣٠. ١٤٣

 ٤٢ /(رثك نبا) ريثك نب هللادبع ٥

 /ةكرب نب دمحم نب هللا دبع ه 8٥٩] ٦٥ ٥٧٢

 ٣. ١٠٠. ٢٨٨ ١۔ ١٣٠ ١٩٦

 ٥ /دوعسم نب هللا دبع ٤١.0 0١٠٧ ١٢٩١

٢٢٧ 
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 ٥ /ينيوجلا كلملادبع ١٣١

 ٥ /يخركلا نيسحلا نب هللا ديبع ١٨٨

 ٥ /قاحسإ نب نابإ نب ديبع ١٢٩١

 ٥ يئاطلا متاح نب يدع / ١٤٧

 ٥ /ةورع ١٢٢

 ٥ /حابر يبأ نب ءاطع ١٣٠

 ٥ /بلاط يبأ نب يلع ٥٣ } ٦٩} 0١٠٧ ١٣٠

 ٥ يرعشألا ليعامسإ نب يلع / ١٠٠

 ٥ /يئاسكلا ةزمح نب يلع ٤٢

 ٠ /(نيدلا فيس) يدمآلا دمحم نب يلع ٥٣٦

٨٨. ١٨٢ 

 ٥ /يودزبلا دمحم نب يلع ١٣٥

 ٥ /ةملس يبأ نبرمع ١٩١

 ٥ /باطخلا نب رمع ٥١. ٥.٥٢ ٥.٥٣ ٥.٥٤ ٥٥.8

 ٥٦. ٥٧۔ ٧٤ ١٠١. )١٠٧۔\ ١٣٠١. ١٧٣٥.

 ٣ .ا ١٤٦. ١٤٨. ١٦٣. )١٧٢٦۔\ ١٧٤

 ٥ /(جرؤملا وبأ)يسودسلا دمحم نب رمع ٦٢} 0٦٨ ١٥٨

 ٥ /يسوفنلا حتف نب سورمع ١٨٨

 ٥ /يكملا ةجسوع ١٦٤

 ٥ /يعخنلا ميهاربإ نب شايع ١٦٣

 ١٢٣ /ثيرح نب رازيعلا ه

 ٥ /يركبلا يناث نب ىسيع ٣٥

. 
 ١٤٩١ /:خَق دمحم تنب ةمطان ه

7 -- ٦ 7 

٢٢٨ 

  

  

  

 رمع نب دمحم =يزارلا رخفلا ه

 ١٢٢ /رهاط نب لضفلا ه

 ق { _ .]
 ١٧٢ /ةصيبت ه

  

 سيردإ نب دمحأ =ينارقلا ه

 ٨٣ /ةطمارقلا ه

 ١٦٤ /شيرت ه

 فسوي نب دمحما =ةمئألا بطت ه

 ١٢٣ /ينالطسقلا ه

 ٥ مزاح يبأ نب سيق / ١٣٠

. 
 نيسحلا نب هللا ديبع =يخركلا ه
 51 -« - ۔===× »« «

 /سنأ نب كلام ه ٤٤. ٧٥ ٨٢. ١٢٢.

  

  

 ٣٠ 0١١٨ ١٠٩ ١۔ ١٦٠۔ ١٦١ ١٨٠١

 /دهاجم ه ١٠٥

 ١٩٠ /سوجلملا ه

 نافلح نب ديعس = ىليلخل ١ ققحم ا ه

 نيدلا باهش نب دمح = يلحلا ٥

 ١٦٧ /يريمزالا دمحم ه

 ٥ /ىعفاشلا سيردإ نب دمحم ٥.٤٤ ٤٥} 0٩٣ ٥٩٤

.١٤٨0٠١٣٦ 0٥ ٢٢٤١٦٤٠٩ ١٣٠ 

0١٦١١ 0١٦٠08٤١١٩ 0٤١٠٨ 0٤١ ٨١٥٧0١٥٤ ٥ 

٦٨ ٤١٨٠ ١٨٤ 
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 ٥ ينابيشلا نسحلا نب دمحم / ١٥٥

 ٥ /(ركب وبأ) نالقابلا بيطلا نب دمحم ٩٢٣، 0١٨٠ ١٨٨

 ٥ /يوكزألا رفعج نب دمحم ٩٧

 ٥ يرهاظلا دواد نب دمحم / ١٣٧

 ١٠٠ /يمدكلا ديعس نب دمحم ه

 ٥ /ىلحملا نيدلا باهش نب دمحم ١٠٠

 ٥ /يرهزلا باهش نب دمحم ٣
 ٥ /(يزارلا رخفلا) يزارلا رمع نب دمحم ٤٣

 ٥ /ورمع نب دمحم ١٢٥

 ٥ /ورمع نب دمحم ١٢٦

 ٥ /بوبحن نب دمحم ٦٥
 ٥ /يلازغلا دمحم نب دمحم 0٨٩ ١١٧

 ٥ /يرشخزلا رمع نب دومحم ٤٣

 ٥ /ينادمهلا ةرم ١٢٩

 /(عماجلا بحاص) ملسم ه 0١٠٣ 0١٦٧ 0١٦٨ ١٣٠

 0٦٧ 6٦٨ /(ةديبع وبأ) ةمي رك يبأ نب ملسم ه

 ١١. ٢٧٢ ١۔ ٨١٣٠ ١٥٥. ١٥٨

 ٥ /ةمزخ يبأ نب روسملا ١٤٣

 /لبج نب ذاعم ه ٥٦. ٥٥٧ ١٠١. ١٢٤

 ٥ /ةلزتعملا ٤٥ ©{ ١٣٥

 ٥ /ةبعش نب ةريغملا ١٢٨

 ٥ /يقشمدلا لوحكم ١٣٠

 ٦٥ /يلع نب ىسوم ه
 ١٧٢ /نارهم نب نوميم ه

 ٥ /ةيلالهلا ةنوميم ١٠٩

  

  

 [ ..... ث ...... ز
 0١٢٢ ١٣٠ /(يوارلا) عفان ه

 ٣٧ / يثيللا نمحرلادبع نب عفان ه

 ٠ نمحرلادبع نب عفان / ٤٢

 /يئاسنلا ه ١٠٣} 0١٦٢ 0١٦٢٤ ١٦٧

 ٥ /(ةفينح وبأ) تباث نب نامعنلا ٦٤© ٧٢،
١٨٠ 0٥. ١٥٥. ١٦٨. ١٧١. ١٧٢ 

 ٥ /دوعسم نب ميعن ١٦٤

 ديمح نب هللادبع =نيدلا رون ه

 ا... .....ه ..]
 ١٢٣ /ديشرلا نوراه ه

 ٠ يئاطلا ىسيع نب مشاه / ٣٥

 ١٢٢ /ةورع نب ماشه ه

 ......ك ......ل
 ٧١ /ةصباو ه

 0١٧٢٢ ١٤٣ /ىشثيللا دقاو ه

 ١٥٩ /بويأ نب لئاو ه
 ١٢٢ /دواد نب لئاو ه

...[ 
 ٥ /رثك يبأ نب ىيحي ٢٧ ١

[ 

 ١٢٢ /(ريكز وبأ) سيق نب دمحم نب ىيحي ه

 ٨٢ /يسلدنألا ىيحي نب ىيحي ه

 ٥ /مصألا نب ديزي 0١٠٨ ١٠٩

 0١٥٥ ١٥٧ /(فسوي وبأ) ميهاربإ نب بوقعي ه

 ١٨٨ /ينالجراولا ميهاربإ نب فسوي ٥

٢٢٨٩ 
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 بتكلا سرهف

 © /ليجنالا ٤٠

 ٦٨ / راونألا ةجهب ه

 ٥ /نامي الا دعاوق ديهمت 0٦٨ ٧٠

 ٥ /ةاروتلا ٠؛

 ٣٨‘ ٤٧ } ٥٨ © ١٦٨ /حيضوتلا ه

 ٩٧ /رفعج نبا عماج ه

 ٥ /لمشلا عماج ١٢٨. ١٦٩. ١٣٠

 ١٣١. ١٨٢١ / عماوجلا عمج ه

 ١٥٧0٦٧٦٦ / ماظنلا رهوج ه

 ٤٠ /روبزلا ه

 ٥٥٥ ٥٥٨ ١٩٠ /عرفلاو لصألا لماش ه

 ١٣٠ /ملسم حرش ٥

 ٥ /يراخبلا حيحص ١٢٨

 سمشلا ةعلط ه / 0٣٧ ٧٨.0 ١٣٨

 ٥ /ىسوم يبأ ىلإ باطخلا نب رمع بانك ٥٥

 ٥ /يناسارحخلا مناغ يبأ ةنودم 0٦٨ ١٥٨

 ٥ /بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم ٧} 0١٦٧ ١٦٨

 /لوصألا ةاكشم ه ٣٥

 ١٨١ /لصفملا ه

 راونألا رانم ه / ٣٨. ٥.٤٧ ٥٨. 0١٣٤ ٠١٥٤

٦٦ ١٨٢ 

 . /جاهنللا ٤١. 0٨٢0٦٢٦١ ٩٥. ١٦٥

 ٥ /لوقعلا جئاتن يف لوصألا نازيم ٥٨



٤ . ٠ 

 ط 26 ٨ - ح نكامالاو نادلبلا سرهف . بتكلا سرهف
/ 

 نكامألاو نادلبلا سرهف

 ٠ رهزألا / ١٧٣ /نادوسلا ه ١١٧

 ١٢٨ / ماشلا ه ٨٢ /سلدنأآلا ه

 ١٢٨ / قارعلا ه ٣٦ /ةرصبلا ه

 ٥ /دادغب ١٢٦ /ةفوكلا ه ٣٦} ١٦٨

 ٤٦ © ١٤٩ /ةرونملا ةنيدملا ه ١١٧ /ةشبحلا ه

 ١٦٨ /ةمركملا ةكم ه ١٢٨ /زاجحلا ه

 ٥٦ /نميلا ه ٤٦ /ةيبيدحلا ه

٢٤١ 



 « ہاگ؟لرم » س ر ر نلتتلاذكنم رر

 ةيلوصألاو ةيهقفلا تاحلطصملا سرهف

 ةيلوصألاو ةيهقفلا تاحلطصملل رسيم سوماق عضوب ىنعي سرهفلا اذه :مهم هيبنت

 باوبأ يف ةعساولا تاناونعلا نم ريثكلا هفيعاضت يف نمضتي صنلا نأ كلذ باتكلا ةدامل

 ركذ يتلا عضاوملا لك ركذ نود حلطصملا ركذ ءادتبا عضومب ريشأ ام ابلاغو لوصألاو هقفلا

 رهظي اذهبو ، باوبألاو لوصفلل نيوانع تناك يتلا تاحلطصملا ركذ مدع نع الضف ،اهيف

 .رفسلا اذه ةمتاخ يف نوكي يذلا تاعوضوملا سرهفل لمكم فاشكلا اذه نأ كل

 ][ ..........آا ... ....]
 0١١٣ ١٩١ /ةحابإلا ه

 ٤٥ /داهتجالا ه

 ٠ /يتوكسلا عامجالا ٤٧

 ,ةباحصلا عامجإ ه ٤٩. ٥.٥١ ٥.٥٢ ٥٤

 ؛٧ /يلوقلا عامجإلا ه

 35٥٠١ /بكرملا عامجالا ه

 ٤٣. ٤٤. ٤٦ 0١٢١0١١٠ ١٠٨©0 ١٦٠ ,/داحالا ه

 ؛٦ /ةلماكلا ريغ ةلصتملا ثيداحألا ه

 ٥ /ضراعلا لامتحالا ٧٢

 /طايتحالا ه 0١٠٣ ١١٢

 ١٠٧ /طايتحالا ه

 ٠ /ةيفيلكتلا ماكحالا ٤٠. 0١١٢ ١١٣

 /ةيعضولا ماكحألا ه ٤٠ ١١٦© ١١٣

٢٤٢ 

  

 ٦٥ /ةداهشلا ءادأ ه

 ٣٩ /ةيلامجاإلا ةلدألا ه

 ٣٩ /ةيليصفتلا ةلدألا ه

 ٣٩ /ةينيقيلا ةلدألا ه

 ٨٠ /نامألا ءاخرإ ه

 ١٩٧ /ةبوصفغملا ضرألا ه

 ١٩١١ /ناننتمالا ٥

 ٥٩ /سايقلا ناكرأ ه

 ٤٩ /عامجإلا بابسأ ه

 ١٦١ /بابحتسالا ه

 ٩٩١ /ناسحتسالا ه

 ١٠٧٦ /لصألا باحصتسا ٠

 ١٤٤ /سدقملا تيب لابقتسا ه

 ٩٨ / ء ارقتس الا ه



 ٥ سنجلا مسا / ١٧٧

 /ددعلا ءامسأ ه ١٦٢

 ٥ باحصألا / ٧٣. ٩٣. ١٥٤. 68١٥٥ 0١٥٨

١٩٦١0١٩٣ 0١٩٢ 0٦١ ١٧١ ١٨٠. ١٩٠ 

 /ةلعلا ىن دارطالا ه ٧٩

 ١٧٩١ /فراعملا فرعأ ه

 ٧١ /ةربابجلا لامعأ ه

 ٥ /ثيدحلا ماستأ ١٢١١

 ١٠٨ /ينانلا ليلدلا ماسقأ ه

 ٨٧ ,/ةلعلا ماسقأ ٠

 ٦٩ /ةتيملا لكأ ه

 ١٦٣ /ةيسنجلا لأ ه

 ٥٣ /نينمؤملا ريمأ ه

 ٧٠ /راصتنالا ه

 ٩٨ /ءارقتسالا عاونأ ه

 ١٢٣ /ذاشلا ثيدحلا عاونأ ه

 ٦٠ /سايقلا عاونأ ه

 ٩٠ /فصولا عاونأ ه

 ٥ /بامالا ١٠١

 ١٠٣ /قسوألا ه

 ١٨٥ / مميتلا ةيآ ه

 ١٤٣ /مجرلا ةيآ ه

 ١٨٣ /راهظلا ةيآ ه

 ٥ /لتقلا ةيآ ١٨٤

٧٩ 

  2 

  

 ٨ ةيلوصألاو ةيهقفلا تاحلطصملا سرهف
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 ٥ /ءوضرولا ةيآ ١٨٥

 /نيميلا ةيآ ه ١٨٣

 ٥ /ءامي الا ٨٣

٧٣ _ 7 

 ت
 ههه 2 1 ا _

 /ةعدبلا ه ٥٣‘ ١٦٧

 ٦٧ /ةءاربلا ه

 ٦١٣ /ةضفلاب بهذلا عيب ه

 ٥ /رمتلاب بطرلا عيب ٧٤، ٨٥

 ٥ /بهذلاب ةضفلا عيب ٦٣

 ٦٣ /ةلقتاحلملا عيب ه

 ٦٣ /ةنبازملا عيب ه

 ٥ /ةارصملا عيب ٦١٣

 ٦٣ /ةمواعملا عيب ه

 ٦٣ /حيقالملا عيب ه

 ٦٣ /ةسمالملا عيب ه

 ٦٣ /ةذبانملا عيب ه

 ٦٣ /ماعنألا نوطب ين ام عيب ه

» = 
 ١٩١ /بيدأتلا ه

 ١٩٢ /يظفللا ديكأتلا ه

 ١١٠ /صاخلا ليوأت ه

 ٥٧ /نتتلا ه

 ٥ ميرحتلا / ١١٣

 /تاينيسحتلا ه ٨٠

 .= . _ ۔۔ر××ل"للاا9"" للع"
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 ٥ ماعلا صيصخت / ١١٠

 /رييختلا ه ١٧٢

 ٦٩ /رمخلاب يوادتلا ه

 /بيتزتلا ه ١٥٨©0 ١٧٢

 ٠ /حيجزلا ١٠٢

 ١٠٠١ /طقاستلا ه

 ١٩١ /ريخستلا ه

 /ريعستلا ه ٥٧٠ ٧١

 ١٧٧ / ينهذلا صخششتلا ه

 ٧٣ /مكحلا يف كيرشتلا ه

 ١٠٠ /نييعطقلا ضراعت ه

 0١٠٠١ ١١٠١ / ضراعتلا ه

 ١٤٢ /يمالعإلا قلعتلا ٥

 ٧٣ /ناذألا ميدقت ه

 ٥ راصمألا ريصق / ٥٣

 ٥ /صنلا هيبنت ٨٣

 ٥ /دحلا فيصنت ٧٦

 ١٩١ /ديدهتلا ه

 ٤٥ ,/رتاوتلا ٤٠. ٣؛3 0٤٩80٤٦3٤٤. ١١٠\}١0!١٢

 ا[ ت ل
 ٥٠ / يقابلا _لئ ٥

 ٩٤ /ةبويثلا ه

 كل 4
 ٠ /عناملا عماجلا ١٧ ١

 ك

 , ل

  

 ٨٠ /ةحلصم بلج ه

 ٥٤ /نآرقلا عمج ه

 ١٨١ ,/ةلقلا عمج ه

 ١٨١ /ةرثكلا عمج ه

 ١٧١ /ةباحصلا روهمج ه

 ٩٣ /نيفلاخملا روهمج ه

 /روهمجلا ه ٥٥. 0٦٠ ٩١.0 0١٨٩ ٠0١٩١

٩٧٣٢ ١٩٣. ١٩٤. ١٩٦١ 

[. 
 /تايجاحلا ه ٨٠١

 ٣٨ /ثداحلا ه

 ٤٧ /ةيعطقلا ةجحلا ه

 ١٨ ١ ,/ ماتلا دحلا ه

 ١١٨ /صتانلا دحلا ه

 ١٢٥ /نسحلا ثيدحلا ه

 ١٢٣ /ذاشلا ثيدحلا ه

 ١٢١٥ /فيعضلا ثيدحلا ه

 ١٢٢ /زيزعلا ثيدحلا ه

 ١٩ /مهبملا ثيدحلا ه

 ١٢١ /لصتملا ثيدحلا ه

 ١٢٩ /قفتملا ثيدحلا ه

 ١٦٩١ /فلتخملا ثيدحلا ه

 ١٢٩ /جبدملا ثيدحلا ه

 ١٦٨ /سلدملا ثيدحلا ه

  



 ١١٠ /لسرملا ثيدحلا ه

 0١٦٢٦ ١٦٨ /عوفرملا ثيدحلا ه

 ١٢٤ /لسلسملا ثيدحلا ه

 ١٦١ /دنسملا ثيدحلا ه

 ١٦٩١ /فحصلملا ثيدحلا ه

 ١٢٩١ / برطضملا ثيدحلا ه

 ١٢١٥ /فعضملا ثيدحلا ه

 ١٣٠ /لضعملا ثيدحلا ه

 ١٦٩ /نعنعملا ثيدحلا ه

 ١٢٩ /قلغملا ثيدحلا ه

 ١٢٦ /بولقملا ثيدحلا ه

 ١٢٢ /ركنملا ثيدحلا ه

 ١٢١٨ /لمهملا ثيدحلا ه

 ١٢٣ /عوضوملا ثيدحلا ه

 ١٦٥ /فوقوملا ثيدحلا ٥

 ١٠٤ /يبرحلا ٥

 ٥ /ثرإلا نامرح ٦٥

 ١٥٥ /ةظيلغلا ةمرحلا ه

 ٨٠ /نيدلا ظفح ه

 ٥ /لقعلا ظفح ٨٠

 ٠٥ /لاملا ظفح ٨٠

 ٥ /لسنلا ظفح ٨٠

 ٨٠ / سفنلا ظفح ه

 ١٧٣ / ةيحالطصالا ةقيقحلا ه

 ةيلوصألاو ةيهقفلا تاحلطصملا سرهت © رش
 » تح رد ماطذجسالاطم

 ١١٠ /ةروجهملا ةقيقحلا ه

 ٨٩ /يسنجلا مكحلا ٥

 ٥ ينيعلا مكحلا / ٨٩

 /ةيلهألا رمحلا ه ١٠٦

 ٠٥ /ةيفنملا ٤١

 تت ز
 ١١٢١ /تبثلملا ربخلا ه

 ١١٢ /سايقلل قفاوملا ربخلا ه

 ١١٢١ /ينانلا ربخلا ه

 ٥٤ /جارحلا ه

 ١١٤ / عضولا باطخ ه

 ٠ /علحلا ٦٤ ١٥٤

 ١٠١ /رحبلا ريزنخ ه

 ١٠١ /ربلا ريزنخ ه

_ _ 
 ٦٤ /ةمامالا راد ه

 0٣٨ ١١١ /هتراشإب لادلا ه

 ١١١ /هئاضتقاب لادلا ه

 ١١١ /هتلالدب لادلا ه

 ١١١ /هترابعب لادلا ه

 ٠ /ةدسفم عفد ٨٠

 ١١١ /تالالدلا ه

 ٧٢ ٧٣ /نارتتالا ةلالد ه

 ١٩٥ /مازتلا ةلالد ه
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 ١٠٦ /رؤسلا ه ١٩٥ /نمضتلا ةلالد ٥

 ١٠٧ /ىرصقلا ءاسنلا ةروس ه ١٩٥ /ةقباطملا ةلالد ه

 ت ؛٣ /يعمسلا ليلدلا ٥

 ٤٤ /ذاشلا ه ٥٤ /نيواودلا ه

 ٤١. 0١٦٩ 0١٧١ /ةيعفاشلا ه ٩٤ /نارودلا ٥

 ٩٢ /هبشلا ٥٧ ٠ /دابعلا نيد ه

 ٦٣ /ةهبشلا ه ٥٧ /هللا نيد ه

 ٧١ /ةهبشلا ه ١٩٧ /تتؤملا نيدلا ه

 ١١٤ /طرشلا ٥ [ [ 5 ......ل
 ١٥٦ /ةليسعلا قوذ ه

 [ 77777 أ `©ثنر
 ٨٥ /ةيلوجرلا ه

 ٨٢ / عمجلا ةصخر ه

 ١٨٤ /ةنمؤملا ةبقرلا ه

 ١١٤ /نكرلا ه

 ٥ /رطفلا ةاكز ١٨٤

. 
 ١١٥ /يزاجملا ببسلا ه

 ١١٤ /ببسلا ه

 ٨٧ /ربسلا ه

 ١٣٠ /بهذلا ةلسلس ه

 ٦٦ /ناطلسلا ه

 ك

 ٧٨ /ةلعلا طورش ه

 ٥٩© ٦٠ /سايقلا طورش ه

 ٦٨ /تادابعلا ين ةداهشلا ه

 80٦١ ٨٤ /دحأ ءادهش ه
  7 7٣."حو --

 د
 .س :سنن -ه

 ٧٥ ,/ عاصل ا ه

 > حد  

 ٧٦ /ةينازلا قادص ه

 ٦٥ /ةأرملا قادص ه

 ٣٧ / ةزئاجلا تافصلا ه

 ٣٧ /ةبجاولا تافصلا ه

 ٣ / حيوارتلا ةالص ه

 ٧٣ /ةعمجلا ةالص ه

 ١٤٣ /ليللا ةالص ه

 ١٩٨ /نويدملا ةالص ه

 ٤١ /ىطسولا ةالصلا ه
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 ٥ /بازحألا حلص ٦؛

 ٥ /سرجلا ةلصلص ٤٤

 /ةينهذلا ةروصلا ه ١٧٧

 ٥ /ءاروشاع موص ١٤٥

 ٥ ءانثتسالا ةغيص / ٨٦

 ٥ /كاردتسالا ةغيص ٨٦

 ٥ /عمجلا ةغيص ١٦٣

 /ةياغلا ةغيص ه ٨٦
 . ۔۔۔۔۔۔.ہ 7

 نت

 ١٠٦١ /ةرورضلا ه

 ٨٠ /تايرورضلا ه

 ٥٩ /نامضلا ه

٣ 

..... - - : ِ 

 لط
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 ٩٤ /درطلا ه

 ٥ /ةلعلا قرط ٨٣. ٨٧

 /ةعدبلا قالط ه ١٦٧

 /ثالثلا قالط ه ١١٦

 كرتلا بلط ه ١١٠

 ٥ /لعفلا بلط ١١٠

 /رهطلا ه ١٦٨

 ١٥٩١ /فاوطلا ه

 ٦٦ / شحولا ريطلا ه
 7 ۔سر سد .___ _ _ ي _ ه ض>حز]

 لظ
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 ٤٦ /رهاظلا ه

% 

 ١٦٠١ /توبثلا ينظ .

 ٤٦ ةلالدلا ينظ ٠

 ١٦٠ /ةلالدلا ينظ .

 ےہ_۔ _
 ١١٠ /يطرشلا ماعلا ه

 ١١٠ /صصخللا ماعلا ٥

 ١١٠ /هجو لك نم ماعلا ه

 ١١٠ /دحاو هجو نم ماعلا ٠

 ٧٢ /ةيندبلا ةدابعلا ه

 ٧٢ /ةيلاملا ةدابعلا ه

 ٤٨ /ةمصعلا ه

 ١١٤ /ةمالعلا ه

 ٦٤ /ابرلا ةلع ه

 ٧٧ /ةيعرشلا ةلعلا ه

 ٧٧ /ةيلقعلا ةلعلا ه

 ٨٩ /ةينيعلا ةلعلا ه

 ٧٨ /ةرصاقلا ةلعلا ه

 ٦١، ٦٣© ٧٨ /ةطبنتسملا ةلعلا ه

 ٦١. 0٦٣ ٧٨ /ةصوصنملا ةلعلا ه

 ٧٩ /ةمودعملا للعلا ه

 ٣٧ /ديحوتلا ملع ه
 ١٧٧ /سنجلا مُلَع . |

 ١٧٧ / صخشلا ملع ٠

 ١٧٧ /ملقلا ث |

  

  
٢٤٧ 
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 ٥٦ /نوخسارلا ءاملعلا ه

 ١٠٥ / يباحصلا لمع ٥

 ٥٢ /لوعلا ه

 0٥٥١ ٩٧ /بنئافغلا ه

 ١٤٠ /ةمئاسلا منغلا .

7 

 - ز  
 ١٩٨ /تتقؤملا ضرفلا ه

 ١٦١ /ضرفلا ه

 ٨٥ /ةيسورفلا ه

 ١٩٨ /ةرضاحلا ةضيرفلا ه

 ١٩٨ /ةبئاغلا ةضيرفلا ه

 ٥٠. ١٥٤ /خسفلا ه

 .. ل
 ١٩٧١ /قيرطلا ةعرات ٥

 ٦٦ /أطخلا لتقلا ه

 ٦٥ /دمعلا لتقلا ه

 ١٦٨ /ءرقلا ه

 ٤٤ /ةذاشلا ةءارقلا ه

 ٤٢ /ةرشعلا ةءارق ٥

 0١٥٣ ١٩٠ /نئارقلا ه

 ١٢١ /ةباحصلا نرق ه

 ٦٢ / صاصقلا ه

 ١٦٠ /توبثلا يعطقت ه

 ے

٢٤٨ 

}. 

 . ةلالدلا يعطق / ٤٦. ١٦٠

 . /يعطقلا ٣؛ 6 ١٥٨

 ه٥ /ةهقهقلا ١٠٦١

 0١٠٥ ١٤١ /يباحصلا لوت ه

 ٧٣. ٩٧. 0١٣٣ ١٩٣ /موقلا ه

 ٩٦ /ىئانثتسالا سايقلا ه

 ٩٦ /ينارتقالا سايقلا ه

 ٦٠ /يلجلا سايقلا ه

 ٦١ / يفخلا سايقلا ه

 ٦١، ٦٢ ٦٣ ,ةلالدلا سايق ه

 0٦١ ٦٢ /ةلعلا سايق ه

 ٥ /عرفلاب عرفلا سايق 0٥٩ ٦٤

 /لسرملا سايقلا ه ٨٣

 0٦٢ ٩٥ /بكرملا سايقلا ه

 ٩٦ /يقطنملا سايقلا ه

 "ا ل

 ١١٣ /ةهاركلا ه

 ١٠٠١ /فوسكلا ه

 ٨٢ /راهظلا ةرافك ه

 ٨٢ /لتقلا ةرافك ه

011 . 
 ١٠٧ /ةلهابملا ه

 ے

 ٥ /نيباتملا ١٧٨

 /فدارزتملا ه ١٧٨

  

  

 



 ٤٦ /هباشتلملا ه

 ١٢١ /لماكلا لصتملا ه

 ١١٠١ /دعبألا زاجملا ه

 ٥ /برتألا زاجملا ١١٠

 /لسرملا زاجملا ه ١٧٣

 ١١٠ / لمعتسملا زاجملا ه

 ٤٦ /لمجلا ه

 ٥ مكحلا لوهجم / ٧

 ٧٨. ٩٥ / مكحلا لحم ه

 ٥ خسنلا لحم / ١٣٢

 ٥ /قطنلا لحم ١١١

 ٥ /لصتملا صصخلا ١٣١

 /لعفلا تالولدم ه ١٩٣

 /ةباحصلا بهذم ه ٥٠

 عامجإلا بتارم ه / ٤٩

 ٨٤ /ءامي الا بتارم ه

 ٥ /لجترملا ١٧٧

 © دترملا ١٠٤.80 ١٠٥١

 /نودترملا ه ١٦٣

 ١٧٧ /بكرملا ه

 ١٩٧ ةليزملا ه

 ٦٨ /ليدعتلا ةلأسم ه

 ٦٤ /كلام نب تلصلا ةلأسم ه

 ١١٨ /ةلاهجلاب يواسملا ه

  

 ةيل ألاو ةيهقفلا تاحلطصملا , 2 + :

 /ضيفتسلملا ه ٤٦ © ١١٠

 . /خسلملا ٧٣

 ١٧٨ /ككشملا ه

 ٤٦، ١١٠© ١٦١ /روهشلملا ه

 ١٦١ /ثيدحلا حلطصم ه

 0٩٢ ٩٩ /ةلسرملا ةجلصملا ه

 ١٩٧١ /لبإلا نطاعم ٥

 ١٦٧١ /كرتشملا ناعم ه

 ٥٧ /مكحلا مولعم ه

 ٤١ /نيتذوعملا ه

 ١٩٧ /بوصغلملا ه

 ٥ /درفملا ١٧٧

 6٥١ 0٦٥ ٩٧ /دوقفلملا ه

 80١١١ ١٤٠١ /ةفلاخلملا موهفم ه

 ١١١ /ةقفاوملا موهفم ه

 ١٩٢١ /ددعلاب ديقملا ه

 ١٩٢١ /فصرولاب ديقملا ه

 ١٩٢١ /تقولاب ديقملا ه

 ١٨٢ /ةقطانملا ه

 ١٩٧١ /ةرحنملا ه

 ٥ /ةوالتلا خوسنم ٤٠

 ١٧٦١ /قطنملا ه

 ١٧٨ /لوقنلملا ه

 ١٥٨ / ةالاوملا ه

٢٤٩ 
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 ٥ /مهبولق ةفلؤملا ١٣٥

 ٥ /دارجلا ةتيم ٧٦

.[ 
 /ذيبنلا ه 0٦٠ ٦١

 0١١٣ 0١٦١ ١٨٩ /بدنلا ه

 ١٣٥ /عامجالا خسن ه

 ١٣٧ /ديحوتلا خسن ه

 ٥ /ةوالتلاو مكحلا خسن ١٣٨

 ٥ /ةنسلا خسن ١٣٥

 ١٣٩ /ىوحفلا خسن ه
 ٥ /سايقلا خسن ١٣٥

 ٥ /باتكلا خسن ١٣٥

 ٥ /ةيصرولا خسن ١٤٧

 ١٠٤ /ةينارصنلا ه

 ٥ /حيحصلا حاكنلا ٩١٤

 ٠ /دسافلا حاكنلا ٩١٤

 /ةيفنملا ةركنلا ه ١١٠١

 /ةركنلا ه ١٦٢

 /لزاونلا ه ٦٣
 -ي .پتاتلا .تب
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 /بوجرولا ه 0١١٣ ١٦١

    

  

 ؛٥ /نطابلا يحولا ه

 ٦٠ /عماجلا فصولا ه

 ٨١ /بيرفغلا فصولا ه

 ٩١١ /رمألا لوهجملا فصولا ه

 ٨١ /لسرملا فصولا ه

 ٥ مئالملا فصولا / ٨١

 ٩١ /ىفلملا فصرلا ه

 ٨١ /بسانملا فصولا ه

 ٥ رثؤملا فصولا / ٨١

 ٥ /نيبرقألا ةيصو ٦٨
 ٦٧ / ةيالولا ه

4 
 ١٠٧ /سومفغلا نيميلا ه

 ١٠٧ /ةدوقعملا نيميلا ه

 ١٠٤ /ةيدوهيلا ه

 ؛٦ /ةيبيدحلا موي ه
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 تاعوضوملا سرهف

 « ×٣ -ج = «٦٧ 7 == ٨ 7 =-

 ةحمصلل عوسضوا

 تيا دايبملا تياامذداشلالا . :لزورألا )الآ مص :لاا

 ٥ ةمدقملا ه

 ٨ ءاملعلا ةيهاد ىميلسلا ةمالعلا ]١[ ه

 ٥ ]٢[ يميلسلا ةمالعلا ثارت ١١

 ه ]٣[ نومضملاو ةبسنلا -لوصألا ةاكشم ١٤

 ٢ باتكلل ةدمتعملا ةطوطخملا خسنلا ]٤[ ه

  

  
 ٥ ]٥[ قيقحتلا جهنم ٢٢

 ٥ ةطوطخملا خسنلا نم ةراتخم تاحفص ه

 _ نزقحنلالا صنلا . نلالننللاا م ہس.شقللاا

 ٣٦ : هقفلا لوصأ يف باب ه

 ٥ [يمَلَعلا هانعمب هقفلا لوصأ فيرعت] لصف ٣٩

 ؛. باتكلا يف لصف ٥

   ٥ هقفلا لوصأل يناثلا ليلدلا يهو ةنسلا مكح يف لصف 1
٢٥١ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

 ؛ة 26 ر نلشلا ةكشض رر
 قحك ص

 هقفلا يف ثلاثلا ليلدلا وهو عامجإلا مكح يف لصف 0٥

 [عامجإلا ِثابسأ] لصف ٥

 -۔مهيلع هللا ناوضر- ةباحصلا نم عامجإلا عوقو يف لصف 0

 هقفلل عبارلا ليلدلا وهو سايقلا يف باب ه

 [سايقلا فيرعت] لصف ٥

 [هناكرأو سايقلا طورش] لصف ٥

 [سايقلا عاونأ يف لصف] ٥

 [عرفلاب عرفلا ُسايق] لصف ٥

 [ةي يبنلا ةسيقأ] لصف ٥

 ةلعلا مكُح باب ه

 ةلعلا طورش يف لصف ٥

 ةصوصنملا ةلعلا قرط يف لصف ©

 ةطبنتسملا ةلعلا قرط يف لصف 0٥

 [مكحلاو ةلعلا ماسقأ] لصف ٥

 [ةفلتخملا هتارابتعاب فصولا غاونأ] لصف ٥

   !لصالا يف دوجوم ريغ فصوب ليلعتلا] لصف ٥

٤٦ 

٤٩ 

٥١ 

٥٥ 

٧ 

٥٩ 

٦٠ 

٦٤ 

٤ 

٧٨ 

٨٣ 

٨٧ 

٨٩ 

٩٥ 
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 لالدتسالا باب ه

 ءارقتسالا مكح يف لصف ٥

 ضراعتلا مكح يف باب ه

 [حيجرتلاو ضراعتلا نم ةوجو] باب ه

 [عياملا باطخ ماسقأ] باب ه
 هماسقأو دحلا ي باب ه

 [هب ديدحتلا حصي ال ام] لصف ٥

 ثيدحلا حلطصم يف باب ه

 [ثيدحلا فيرعت] لصف ٥

 [ثيدحلا ماسقأ] لصف ٥

 خوشنلاو خسانلا يف تاب ه
 [خسنلا طورش] لصف ٥

 [خستلا لحم] لصف ٥

 [ةدابعلا وأ مكحلا َنم عزج خسن مكح] لصف ٥

 [ىَوخَقلا خسن] لصن ٥

 [ظْمللا نود مكحلا عْسَت] لصف ٥

 تاعوضوملا سرهف
 م

: > 

٩٦ 

٥٠ ٥٩٥ ١ 

 - ۔ہے ۔۔۔_۔۔_۔ ۔۔م. ۔۔۔)]>٫_ے۔

١١٠ 

ٍ 
 ١ س ۔۔_۔- _-

١١٣ 

١١٧ 

١١٨ 

١٦٠ 

١٦٠ 

١٢١ 

١٣١ 

١٦٣ 

٣٦ 

١٣٨ 

٩ 

١٤١   
٢٥٢ 

  

  

  

  

  

      

 



  

 [صاخلا دارفأ] لصف ٥

 [ّصاحلا غاونأ] لصف ٥
  

 [ّصاخلا مكح] لصن ٥

 ماعلا فيرعت نايب ه

 ماعلا هلوانتي ام ايب ٥

 سنجلاو عمجلا صصخت نايب ٥

 كَّرَتشملا باب ه

 [كَرتشملا لاوحأ] لصف ٥

 [كَرتشملا مكح] لصف ٥

 ةيلكلاو لكلا يف باب ه

 [ينزجلاو لكلا نيب قرفلا] لصف ٥

 ركلا مجلا ثاب ه
 ديقملاو قلطملا باب .

   [دّيقملا ىلع قلطملا لمح لاوحأ] لصف ٥
٢٥٤ 

 |۔۔ ۔_ ۔۔.۔_ ۔. ۔۔۔۔ ۔۔۔.۔ ۔۔۔۔ س ۔۔.٠.۔ . ۔۔۔.۔ ةح مم ۔ ۔ ۔۔ ۔

١٤٢ 

  
٠ ١٥ 

١٥١ 

١٥٢ 

١٥٣ 

١٦٢ 

١٦٣ 

١٦٤ 

١٦٦ 

١٦٧ 

١٧١   
١٧٣ 

١٧٥ 

  
١٨٠ 

١٨٢ 

١٨٣   
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 م ۔۔۔ _

  

 ١٨٧ رمألا اب .

 . [رثألا غيص] صن ٥

 ١٨٩ [رمألا مكح)] لصف ٥

 ٩١ [رمألا ماسقأ] لصف ٥

 ٩٤ [؟هض نع يهلا ىلع ءيشلاب رمالا دي له] لصف ٥

 ١٩٦ [؟ه رومأملا نع ءازتجالا ىلع مازتلا ةلالد رمالا ُدَي له] لصف ٥

 ١٩٩ ةينفلا سراهفلا ه

 ٢٠٠ تايآلا سرهف ٥

 ٢١٣ راثآلاو ثيداحألا سرهف ٥

 ٢٢٥ صنلا جارخإ يف ةدمتعملا عجارملاو رداصملا سرهف ٥

 ٢٢٤ مالعألا سرهف ٥

 ٢٤٠ بتكلا سرهف ٥

 ٢٤١ نكامألاو نادلبلا سرهف ٥

 ٢٤٢ ةيلوصألاو ةيهقفلا تاحلطصملا سرهف ٥

     ٢٥١ تاعوضوملا سرهف ٥
٢٥٥ 

  

  

 



 




