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 ةفماخلا ةهبذهلا سه كغسو

 دنع بسحأ نكأ مإو « طوطخملا اذه نم ىلوألا ةعبطلا تذفن
 فوصتلا لهأو ةماعي ءارقلا نم مامتهإلا اذه ىقليس هنأ هرشن
 بلطو ءارقلا هلدايتو هذاقن دعب تارملا تائم فلؤملا روص دقف ؛ ةصاخي

 نكلو ؛ تاونس نم فراعملا راد عم تدقاعتو ارارم هعيط ريغأ نأ ىثم
 فورظلا تريقت نأ ىلإ هعبط رخأت رادلا ةدارإ نع ةجراخ فورلخل

 . نوملسملا هب عفتنيل ىرخأ ةرم هعبط ةداعإل هللا مهقفوو

 ديرملاو خيشلا نيب ةطبارلا نع ةرايع باتكلا اذه نأ ركذلاب ريدجو
 كلاسلاو ىبرملا بيبطلا نيب ىأ هذيمطو ذاتسألا نيب ىداعلا موهفملايو
 تايقالخألاو تايكولسلاو ميهافملاو ميقلا نم عون كانهو « هللا ىلإ
 , ةيفوصلا ةمكئأو ةنسلاو باتكلا نم ةزوخأم ةمألا ءاملع نم ةثراوتلا

 ىف ىنارعشلا مامإلا قبس باتكلا اذهل ىقيقحت ءانثأ تظحال دقأو

 ىجواويورتنالا ملعي ىمسي ىذلا «ىعامتجإلا ناسنإلا ملعل» هتداير
 دارو دراشتيرب زئافيإ امه ملعلا اذه ىسسؤم نأ نومعزيو ثيدحلا
 ديئاسألاو ججحلاب تبثي باتكلا اذه نأ الإ « ىزيلجتالا نواري فيلك
 . صصختلا اذه ىف لوألا لضفلا ىنارعشلل نأ ىلع ةلدألاو

 بئاج نع تلفغ دق ةثيدحلا ايجولويرثنالا ناف كلذ ىلع ةوالعو
 نع تلفغو ىرهاظلا لماعملاب بسحف ثمتها نإ اهتسارد ىف ماه
 :نيلماعملا نيب عمجف هتسارد ىف يئارعشلا هدكأ ىذلا ىنطابلا لماعملا
 ةلماكتم ةسارد هذهو « ةيقوذو ةيرظن هتسارد حبصتل ابيط اديفم اعمج

 . اهعورف عيمج ىف ةثيدحلا ايجولويورثنالا اهي ظحت مل
 زيلاهد ىف ائوفدم لازام اميظع ايراضح اثارت نيملسملا ىدل نا

 ءافكأ نيركفمو ةرهم نيثحاب ىلإ جاتحي ةيمالسإلاو ةيبرعلا تابتكملا



 نم سانلا نم ةصاخلاو ةماعلا هي اوعفنيو نايسنلا بارت هنع اوليزيل

 ... نيملسم ىيغو نيملسم

 بادآلا ةيلكب اسردم تنيع نأ ذنم ةمهملا هذه ىسفنل تددح دقو

 ىمالسإلا سفنلا ملع لثم اهمجانم نم نونكلا هذه ضعب تجرخأو
 مولعلا ىف نيملسملا خيراتو « ةيمالسإلا ةيبرتلاو ةيمالسإلا قالخألاو
 ريغو « ةقيقحلاو ةعيرشلاو ةينطابلا ةموكحلا ىفو : ةرخسملاو ةيتايحلا
 . ريثك كلذ

 ملو ثحبت مل نيملسملا ةمكألل تافلؤملا نم فالآ كانه لازيامو
 ىذلا نهارلا تقولا ىف اهيلإ ةجاحلا دشأ ىف نحنو « نآلا ىلإ ققحت
 ناكمب ةيمهألا نم هثأ ىرذو : ةيردنكسالا ةبتكم ءاشنإ هيف عمزن
 نود ملاعلا ءاحنأ ىف ةرشتاملا تالطعوطخملا هذه قيتدت ىف ًادبن نأ
 .. ىمالسإلاو ىبردلا ثارتلا يف ةيردنكسالا ةيتكل, ةزيكر نوكتل ءاطبإ

 ًُس
 ١ قيفوتلا ىف هللاو



 قويا تصصتسا

 طوطخملا اذه ىف ه6ا/؟ ىنارعشلا باهولادبع خيشلا جلاعي

 امو ؛ ىفوصلا قيرطلا ىف ديرملا اهيلع نوكي نأ بجي ىتلا قالخألا
 ., ناسحإو صالخإو حماستو راثيإو قدص نم هللا لهأ هب ىلحتي

 دق  ىرجهلا رشاعلا نرقلا  هرصع ىف قالخألا نأ ىرقيو
 نأ ىري هنأ ىتح . ةقياسلا روصعلا ىف هيلع تناك امع تردحتا

 خياشم قالخأ ىه تحضأ « ةقباسلا ةنمزألا ىف نيديرملا قالخأ

 ىف ه08١٠5ه ىلازقلا دماحوبأ مامإلا هررق امه سفن اذهو : هرصع

 : ىنارعشلاو ىلازغلا نم لك رصع خياشم فالتخا مغريو « ءايحالا

 نع نمزلا عم تدعتبا املك رارمتسإب ردحنت قئلخألا نأ ىدبي هنأف
 . مالسإلا ردص

 هفيلأت يف دمتعا هنأ قهاشلا بكوكلا طوطخم ةسارد نم حضاوو

 ىهف « هرصع ىف ىفوصلا عمتجملا نم عئارشل ىعامتجالا حسملا ىلع
 ةئف ىلع ةزكرم اهنأ الإ ةرهاقلا ةنيدم اهلاجم ناك ةيلقح ةسارد
 . قيرطلا ىف خياشملاو نيديرملا ةسارد ىلع بصنخت ذإ , ةددحم

 ةقيرطلا مدختسا امدنع نورقب هرصع قبس دق ىنارعشلا ناكو

 ناسنإلا ملع وأ ايجولوبورثنالاب نآلا فرعي ام وهو ةساردلا ىف ةيملعلا
 ةسارد ىلع اهمامتها لج عضتو اهتسارد بصنت ىتلاو ٠ ىعامتجالا
 ةيعوضودو ةيليلدت ةسارد ةدودحملاو ةطيسبيلاو ةريقصلا تاعمتجاملا

 . سوردملا عمتجملا رسفت ةلما"تم ةيراخن ىلإ لوصولا اهنم دسصقي
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 ةرمتسملا تاءاقللا قيرط نع هتامولعم عمج ىف ىنارعشلا دمتعاو

 , ةرشابملا ىيغو ةرشابملا ةظحالملا كلذ ىف ًامدختسم قيرطلا لهأب
 نرقلا لئاوأ ىف مهكردأ امم خيش ةئام ىحن نع (!)لوقي امك اهاقلت
 دفا اهضعيو مهلاعفأ نم هدهاش اهضعب « اهارقو رصم ىف رشاعلا
 . مهقالخأ رون نم

 ةيفوصلا لاوحأ ىلع فقو دق ىنارعشلا نأ ركذلاب ريدج ىه اممو
 مهزومر مهقتو « ممهديجاوم قوذتو « مهبراشم ىلع فرعتو هرصع ىف
 مهقئاقرو مهقئاقد سمتلاو ؛ مهتاريبعتو مهتاحالطصإو مهتاراشإو
 :٠ مهيذاك نم مهقداص كلذب هل فشكتف ٠ : مهسلاجم نياعو « مهفئاطأو

 ةديرفلا ةساردلا هذهب ىئارعشلا مامتهإ ىف ىسيئرلا ببسلا امأو
 ىلإ عجري « اهنم ئشي ؛ ىنتعا دق دحأ دجي مل هنأ هفلّؤم ىق دروي ىتلاو
 : لوقي مث مهذيمالت ساردناب ةيفوصلا قالخأ سردنت نأ نم هفوخ
 , (؟)!ءاشي نم اهب هللا عشنيل سورطلا اذه ىف اهتعضوف

 تاساردلا فده نوكي نأ ةفدصلا ليبق نم هنأ نظن الو
 ةدع لبق ىنارعشلا هعاذأ ىذلا فدهلا سفن ىه ةثيدحلا ةيجولويورثنالا
 ةساردب متهت ” اهنأ ًامئاد نلعت ةثيدحلا ةيجولويورثنالا تاساردلاف نورق
 وأ ةيئادبلا تاعمتجملاب هيمست ام ىأ ةطيسبلاو ةريغصلا تاعمتجملا
 ىجولونكتلا .دقتلل ةجيتن اهراثدنإو « اهملاعم عايض نم ًافوخ « ةفلختملا
 ةيعامتجالا فئالذولاو ءانبلا ىف رييغت نم كلذ عبتتسي امو ىنارمعلاو
 ىئاعشلاو تاداعأا! مث نمو « اهدوجو ةيعرملا ديلاقتلا دقفي ىذلا رمألا
 , ةعامجلا تايقالخأو بادآلاو

 )١( ص ١ طوطخملا ,

 ) )5ص ١ طوطخملا نم .
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 نم دعي ىنارعشلا نأ نم هانصلختسا ام قدص ىلع دي امو

 ىململا جهنملا سفن هتسارد ىف عبتا دق هنأ ةثيدحلا ادعيوأو ىرثنالا كاوو

 : ةيحسملاو ةيلقحلا مهتاسارد ىف ايجولويورثنالا ءاماع ٠ هميتي يذأأ

 وأ هدهاشيو هاقليو هعمسي ام صيحستو صحف ىف ًاابج اولأب ال ىهق
 ثادحألا ىلع مكحلا رادصإ يف ةقيقد نيزاوم ىلع دمتعيو « هيلإ لقني

 : لوقي كلذ ىف ىهو تادهاشملاو عئاقولاو

 اذه ىف حاصلا ىعدي نم لك قئعل عطاقلا قيسلا؟ ىهو»

 خلسنت امك حالصلا قيرط نم هخلستو هلسغت اهنأل قح ريغب نامزلا
 بهذلا ريرحت ةنسلاو باتكلا ىلع اهتررح دقلو ٠ اهدلج نم ةيحلا

 . (!)ءىماقمو ىمهف بسحب رهوجلاو

 تاساردلا تمتها امك ةنراقاا ةساردلاب ىنتارعشلا متها دقو

 تاعمتجملا نيب ةنراقملا تاساردلاب هدعي نم ةثيدحلا ةيجولويورذنالا

 مكلت ىف ةايحلا سمفت ةلماكتم ةيرظن ىلإ لوصولا ةيغب ؛ ةطيسبلا
 . تاعمتجملا

 وهو سوردملا عمتجملا نيب ةنراقم دقعي ىنارعشلا دجن كلذل

 نرقلا لئاوأ ىف ىنارعشلا هكردأ رخآ ممتجم نييو انقيقحت عووضوم

 هيبنت» هامسأ رخآ فلّؤم ىف ةساردلا هذه ةرمذ انل جرخأو رشاعلا

 ًاقلخل نوثالثو ةتسو ةئام ةسارد ىلع باتكلا يوحيو (؟)«نيرتغملا

 فلسلاب مهامسأ امم ةيفوصلا تايقالخأ نم ىنارعشلا اهصلختسإ

 تافص ىه نإ مهريغ نع مهزيمت قالشألا هذه نأ حضوأو : ملاصلا

 . مهصاخشأل فاصوأو مهل ةمزالم

 1 كاسح 12ه 1 اتنين ع مرام كويع هوو ميو هسا لاك نة عسا سوو وسع

 . طوطشملا نم ١ م (1)
مالل نييبتلاو فشكلا باتك شماهيو ٠« رصمب ىريكلا ةب ةيراجتنا ةددملا هترشن عوبطم قف

 ما

 . ,لازغلا



١ 

 هباتك ىف حلاصلا فقلسلا عمتجمل هتسارد ىف ىئارعشلا حضوأو

 هرصع ىف رصصم ىف ىفوصلا عمتجملل هتساردو «نييرتغملا هيبنت»

 ةساردلا ىف ًادحاو ًاجهنم ناعبتي نيفلؤملا نأ ٠ «قهاشلا بكوكلا»
 ىف ةدحاو ةقيرط ىنارعشلا مدختسي ذإ رخآلا لمكي امهدحأ ناكو

 ًأدبيف نيباتكلا نم لك تاعوضوم فينصت ىف ًالئامتم ًابولسأو ضرعلا
 هبتك ةيقب ىف هدجن ال اذهو . «مهقالخأ نمو» هلوقب عوضوم لك

 . (١)هقيناصتوهتافلؤمو

 نييرتغملا هيبنتو ؛ قهاشلا بكوكلا نيب رهاظلا قرافلا نوكي اميرو
 فلسلا ىف ةيقالخألا تامسلا ىلع هيف همامتهإ زكري ريخألا نأ

 قهاشلا بكوكلا ىف زيكرتلاب متهي امنيب « ًابهسم اهصضرعيو حلاصلا
 لك ىف ةنراقم دقع عم هرصع ىديرم ىف قالخألا رادحنإ ىلع

 فلسلا دتع تناك ىتلا ةيقالخألا تالامكلاو قالخألا مكان نيب عىصضوم

 . هنمز لبق ةيقومهلا نم ملاصلا

 لوقب قهاشلا بكوكلا متتفي ذإ نينلؤملا نيب رخآ قراف كاتهو
 بذك راهظإو قداصلا ريغ ديرملا فشك هقيلأت ىف دصق هنأ ىنارعشلا
 نيرتذملا هيبثت فيلأت نم دارآأ امذيب « هرصع ىف حالمعلا يعدي نم

 ”/ولو الوأ هسفنب أدب هنأو مهقالخأب قلختلار حلاصلا فلسلاب ءادتقالا
 . باتكلا اذه فلأ ام كلذ

 ,ةالّسألا ىهو عوضوملا سفن ناجلاهي نيفلؤملا نإف مومعلا ىلعو

 هلاعفأر هكواس اهي مستي نأو ىفوصلا اهيلع نوكي نأ بجوتي ىتلا
 امهيضعي لمكي نيفلؤملا نأب لوقلا نكمي اذه ىلعو . اميمج هلامعأو

 ..امالل نييبتلا. فشلا باتك شمابي ؛٠ رصمب ىربكلا ةيراجتلا ةبتكملا هترشن عوبطم )١(
 , ىلازفلا
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 عطقي اذهو ىنعملا ىف نايحألا ضعب ىف كارتشا دوجو عم ادضعب

 . ىنارعشلل نيفلوللا نأ ىف نيقيلاب كشلا

 فصي نأ ىنارعشلا لواحي « انيديأ نيب ىذلا باتكلا اذه ىفقو

 هيلإ فيضي نأ نود هداعيأ عيمجب ىفوصلا عمتجملا لاح اقيقد افصو
 , عقاولا ةقيقح هوشي ايتاذ ذاخدت لخدتي ىأ ةيلامج اروص هدنع نم

 اهيف عبتا دق « عمتجملا اذهل ةيعوضوم ةسارد اهنأ ىرخ انئاف اذهلو

 ريغو ةرشابملا ةظحالملا بولسأ هعابتإ ثيح نم ثيدحلا ىملعلا جهنملا

 ديرم ةئام نم رثكأ سرد دقف ىملعلا ءارقتسالل همادختسإو ةرشإابملا

 ةيئاوشع تانيعك ىفوصلا عمتجملا نم مهراتخا . لوقلا قبس امك
 هتسارد ىف اهيلإ لصوت ىتلا جئاتنلا نيب ةنراقم دقع مث « ةلثمم
 ضرفلا قدص ىلع دكأ ىتح « حلاصلا فلسلا نيدو هرصع ةيفوصا
 ىف تردحنا دق ةيفوصلا قالشألا نأ ىهو ةساردلا لوأ هعضو ىذلا

 . همامأ لثاملا عقاولاو دهاوشلاو ةلثمألاب كلذ ىلع للدو هرصع

 امو هرصع ىف ىفوصلا عمتجملا ىنارعشلا ةسارد نأ ةقيقحلاو
 خيراتلا بتك اهتززع دق ؛ قالخألا رادحنا دكؤت جئاتن نم هيلإ لصوت
 نذأ مث رصم كيلامملا هيف مكح ىذلا رصعلا اذهل نوشرؤملا هخرأ امو

 دقو « نيينانثعلا مكح لبقتسيل ليحرلل ىرجهلا رشاعلا نرقلا ةيادب عم
 ىضوفلا تمحو « داسفلاو ضرملاو رقفلاو لهجلاو ملظلا كلذ قيس
 تديو لالحنالل مكحلا ةادأ تحنجو « نمألا برطضاو « دالبلا ءاجرأ

 فاشتكأ كنض نم هيناعت ام قفاو ذإ ملاعلا تلزتعا دق اهنأك رصم
 . اهتلزع ىف دازأ ىذلا رمألا حلاصلا ءاجرلا سأر

 دقف « اهل كيلامملا مكح نم لضفأب رصمل نيينامثعلا مكح نكي ملو
 اولمعو» مهلود ىلع اهتماعز اهيلع اوعيضو « نيملسملا ةفالخ اهودقفأ
 , ةرئاجلا بئارضلا ضرقو « مئاغملاو بهنلاو بلسلاب اهقاهرا ىلع
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 , ةناتسالا ىلإ اهعانص ةريخ اولقن امك « ةونع جارشلا باصتغاو
 داكي الام الا ول ةياهر ىف كيلاملا ؛ ةنس ايفلخاو ٠ ةعارزلا اولمهأو

07 /! 

 باهولادبع اشن داسفقلاو ملظلاب نوحشملا ىجلا اذه ىفو
 . ه9 4854 ىنارعشلا

 مح نيرشعدلاو ةسماخلا خلي ىتح كيلامملا ىنارعشلا بح دقو

 طيترإ الاوط اماع نيسمخ ىنامثعلا مكملا ةيحص ىف ىضق ؛
 هناوخأو هتئيبو هعمتجم مال

 عرشلا لاجر نم هرصع ءاملع نم ةوفص نع ملعلا ىقلت دقو

 نم اضيف دترتا تامولعملا نم اضيف عمج هنأكو فوصتلا بابرأو
 حور ةباثمي هناف نونفلاو مولعلا ىتش ىف ىتلا تافلؤملاو بتكلا
 ٠ (؟)ؤرصع

 اذه ىنارعشلا اهفلأ ىتلا ةديدعلا تافلؤملا نيب نم ناك دقلو
 ىأ ىلإ نيبيو « ةيفوصلا عمتجم ةقداص ةمجرت مجرتي ىذلا طوطخملا
 َ هللا لهأ نيفومصتملاب قلعتي امد ث ربصتت يد ةذاشمألا تردحتأ دج

 نيدتاا ىلإ نوليمي ال نيذلا سانلا ةماع هذه لاحلاو ب نوكي فيكف
 ٠ هيادهأب كيسمتلا وأ

 : لوقيف هثيلات بيس ىنارعشلا انل عضوي طوطخملا ةمدقم ىفو
 بلاغ سيلفت ىف قيقحتلاو قدصلا جهنمب باتكلا أذه تيمس دقو»

 نا.وطظإ 2 باتكلا نم هفدشه نأ كلذ كف ركذب هنكلو.«قيرطلل نيفدملا

 17 نلت اكس مس 3-2 كم

 (ندمد امو ة يرص ةيماسإلا فراعملا ةرئادذع ب ةارعشلا  مئاسإلا مالعأ ٠ .ىليطعلا ضن

 , اهدعي أدور أ نم 300 كاملا
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 ىف فدهلا ناف لاح لك ىلعو ؛ قداصلا ريغ نم قداصلا ديرملا
 امنإ هرصع ةمس ىهو قداصلا ريغ ديرملا فشك نأ ذإ دحاو نيناونعلا

 . قيرطلل نيعدملا بلاغ سيلفت حضوي

 دقف ؛ هرصع ىف ةيالولا ىعدمل ةديدع تاراشإ باتكلا ايانث ىفو

 نوثري نيذلاو اهاصقأ ىلإ اهاصقأ نم دالبلا ىف خياشملا رسشتنا

 لهأ قيرط نع مهنم ريثكلا فرحناو عاتملاو لاملا ثروي امك ةخيشملا

 دروي امك مهقسفل امأو مهلهجل امأ قيرطلا بادآ ىلع اوجرخو هللا

 . هفلّؤم ىف ىنارعشلا

 ىلع درويق ةخيشملا ةثارو ىف بولسألا اذه ىنارعشلا دقتنيو

 : اهيف ءاج ىذلا ىلورشلا دمحم هخيش لوق هناسل

 نأ الإ « دودجلاو ءابآلاب نيخيشمتملا كيلست ىف مكسفنأ اوبعتت ال»

 ةعامج ميظعت ىلع هينيع حتفي مهدحأ نإف ىواعدلا عيمج نم اوخلسني
 . «ىدلاوك اخيش ترص دق» : لوقيف هل هدلاو

 فلؤملا اهثحب ىتلا تاعوضوملا طوطخملا ىقيقحت ىف تجلاع دقلو

 امقر عوضوم لكل تيطعأو اهيلع:لمتشي تسرهفي ىثحب تليذ دقو
 .( ) اذكه نيسوق نيب هتعضو

 ابترم طوطخملا ىف ةدراولا مالعألاو ءامسألل اتبث تددعأ دقو اذه

 ىف اهيلع تدمتعا ىتلا رداصملاو عجارملاب قيقحتلا تليزو ايدجبا ابيترت
 . طوطخملا اذه قيقحت
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 :؛ ىنأارعشلا ةريس

 نب ىلع مامإلا ىلإ ()ىنارعشلا باهولاديه بسن ةلسلس لصتت

 برغملا لامعأ نم ةلغز ةليبق نع ردحتيو ؛ ههجو هللا مرك بلاط ىبأ
 ناطلس ىلغزلا دمحأ هللادبع ىبأ ىهف ىنارعشلا دج امأ , ىبرعلا

 فوصتلا شآو نارمعلاوبأ ىسوم هئبا فوصت دقو ؛ برغملاب ناسملت
 ىذلا ىناسملتلا نيدم ىبأ مامإلا دي ىلع قيرطلا ذخأو ةنطلسلا ىلع

 , هال٠ال ماع كانه تام ثيح هتيبرت لمتكتأ رصم ديعص ىلإ هلسرأ

 ىلإ هدلاو توم دعب ارجاهم هتيحصبي ىئارعشلا دلاو دمحأ هنبا ناكو

 بستني اهيلإو ليثلا هاجت ةيفونملاب ةيرق ىهو ةرعش ىبأ ةيقاس
 هرصع ىف عاش يذلا ملعلا نم ريبك ظح ىلع ناك دقو « ىنارعشلا

 هزاجأف باهولادبع هنبا زيجي نأ ىطويسلا نيدلا لالج ىلإ بلط دقو
 ىف ةيفوصلا هقرخ هسبلأو هرمع نم ةرشاعلا نوضغ ىف لازام ىهو
 دلاو دمحأ ىفوت دقو . ًايبص لازيالو ىهو ةرهاقلاب سايقملا ةضور
 هتيواز ىف هدلاو عم نفدو ةرجهلل ةئامعستو عيس ماع باهولادبع

 . ةرعش ىبأ ةيقاسب

 ًاعرو ناكو ه4865 + رداقلادبع هوخأ باهولادبع لفك دقو

 . نيزوعملاو نيجاتحملا ةمدخب الوغشم اهيف ًادهزتم ايندلا نع ًاقرصنم
 دعي لقتنا مث ةدنشقاق ةيرقب ها/4548 ماع ناك دقف هداليم امأ

 وأ ىتارعشلا همساب رهتشا اهيلإو هيبأ ةيرق ىلإ ًاموي نيعبرأ
 . ىوارعشلا

 .د لوقير تخاش قرشتسملاو كرابم ىلع كلذكو ها/58 ناضمر "1 دلو هنأ ىياثملا نع درف )١(
 بقانملا ىف ءاج امل ةحص ال هنأ ىنارعشلا نع مالسإلا مالعأ هياتك ىف ليوطلا قيفوت
 . هداليمب قثعتي اميف كلذ فلاحي اعم اهريغو ىربكلا
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 نم ةرثك نم دافتسا ثيح ملعلل ًابلط ةرهاقلا ىلإ هتيرق رداغ دقو
 نيدلارون هذاتسأو هخيش ًامزالم رهزألا عماجلاب ماقأو ةرهاقلا خويش
 عماجلا ىلإ رهزألا رداغ مث نيننس سمخ ىحن . ه٠514 + ىنوشلا

 ىلإ اهدغب لوحت مث . ًاماع رشع ةعبس هب ثبلو ه4159 ماع ىرمغلا
 . ةريبك ةرهش رهتشا ثيح دئوخ مأ ةسردم

 ىطويسلا نيدلا لالج مهنم ملعلا ةذتاسأب لصتا ةرتفلا هذه ىفو

 . نيثك مهريغو ىدونمسلاو ىئاقللا نيدلا رصانو ىراصنألا ايركذو

 وهو ضئئارفأاب مايقلا مزتلاو « نينس عبس نبا ىهو نآرقلا ظفح
 ىلتي ناك هنأ» (!)هتمجرت ىف هنع ليوطلا قيفوت روتكد لوقيو نامث نبا
 ناك هنأو دشرلا نسس غلبي نأ لبق ةدحاولا ةعكرلا ىف هلك نآرقلا

 هيوري ام نشأ ىلإ» : هلوقي كلذ ىلع قلعيو « هرصع تاذأآ نم ًاموصعم

 ظ . «لقعلا ىأر ىف غاسي ال ًاقارغإ ىدبي امم ؛ هسفن نع

 ىلع لدي امم نونفلاو مولعلا ىتش ىف ةديدع تافاؤم ىنارعشللو :
 بتك نم هل عقو امب ةماتلا ةطاحألاو هرصع مولعب عساولا ماملالا

 فوصتلا ىف بتك دقف : نيرصاعملاو ىمادقلا نم اهلهأ نم نيزرابلا
 .. لوصألاو دعاوقلاو ةفللاو نريسلاو ثيدحلاو ريسفتلاو هقفلاو
 ْ (9).. اهريغو

 باتك ةئامثالث اهيف فلخ هنأ ركذ دقو ًاماع /5 ىنارعشلا شاع

 ىف اهضعب .. هريغو فوصتلاو ريسفتلاو هقفلاو بطلاو ىحتلا ىف
 بتك دق نوكي هناف هرمع نم ابصلا ةرتف انطقسأ اذإف تادلجم ةسمخ
 ىلإ ىعدي ريثك ئش اذهو دحاولا ماعلا ىف بتك ةسمخ نم رثكأ

 ظ . بجعلاو ةشهدلا

 )١( ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد  مالسإلا مالعا : ىنارعشلا : ليوطلا قيفوت .د .

 ص : قياسلا مجرملا (؟) ٠١ اهدعي امو ,
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 ىلإ عنو هرصع ىف فرع نم ةريخ نم هملع ىنارعشلا ىقتسا
 ىلع هسفن ضارف : قيرطلا بايرأ ىلع كلسي نأ لبق فوصتلا ةلوازم
 لالحلا نع ىتح هتابغر درو هتاوهش حبك ىف ىناعو « هراكملا لامتحا
 قوطي البح هتولخل فقس ىف قلع ىتح هللا ركذ ىف فرسأو « حابملا
 نمايل  نينس عبس ةدم رجفلا علطم ىتح ءاشعلا ذنم سلج ىتم هقنع
 وأ هبايثب درايلا ءاملا لزنأ ساعتلا هبلاغ نأ هناف « هتالفغو موذلا تانس
 , (١)هذاخفأ طايسلاب برض

 ىف دتشاو سانلاب هلاصتاو هسبلمو هلكأام ىف دهزلا مزل دقو
 تاذ هي دتشا دق ةلاح نأ ليقو « نيرهش بارتلا معطو . هسفن ةبساحم
 داكو ؛ دجسملا ناردج اهل تجترا ةحيص «هللا» مساب حاصف موي
 ابيرق ناكو ه5 + ىرمفلا نسحلا ىبأ خيشلا تيب اهنم عدصتي
 .ةنئم

 : ىكيزرالا ىضاقلا هل اهماقأ اهيف دبعتي ةيواز ىنارعشلل ناك دقلو
 نيدجهتملل اسمتلمو « ملعلا بلطت ةسردمو « دابعلل اطاير تحبصأ
 ىرجأو ٠ فاقوألا اهيلع سبح دقو « ءارقفلل ةيكتو ةالصلل ًادجسمو
 ,نينذؤملا نع الضف « ءابطخلاو ةمئألاو ءارقلا اهل نيعو ؛ قازرألا اهيلع
 ةعسلا لهأ قياستف قافآلا تفلي ىتح ىنارعشلا ةعمس تراطتساو

 تيذتجاو ؛ اهي هوصخي فاقوألاو تابهلاو ايادهلاو اياطعلاب راسيلاو
 مهنم ةيوازلا باحر ىف مهنم تائم رقتسا ىذلاو نيديرملا فالآ هترهش
 مهتشيعم تاقفن نولمحتي ال نيمعاط اوماقأ ثيح « فيفكلاو رصبملا
 . ءاذغ نم هيلإ نوجاتحي ام حابص لك ىف مهل دعأ دقو

 : هل مجرتي وهو (')ىنارعشلا ةيواز فصو ىف ليوطلا قيفوت .د لوقي

 )١( ج نثملا فئاطل ١ اهدعب امو 4 ص .
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 ىف مهخسرأو املع هريصع لفهأ عسوأ ىتارعشلا ناك دقق»

 هتيواز ةرهش نم هوخرؤم هنع ثدحت ام ايعيبط ناكف . امدق فوصتلا
 فالتخا ىلع تادابعلا ةرشابمو , هرصع ىف فورعملا ملعلا ةلوازمي
 ىف ثيدحلاو نآرقلا نوعرقي نيذلا نآب ىنارعشلا رخاف دقو ٠ اهروص
 ىف ةءارقلا نم ئراق غرفي الف اراهنو اليل ةءارقلا نولصاوي هتيواز
 اذكهو هقفلا بتك ىف رخآ ئراق هيلي ىتح اذه ىهتني الو ؛ فوصتلا

 . «عاطقنا ريغ نم ليللا ةليطو راهتلا ةباحس
 ىوانملا لاثمأ نم هرصع ىخرؤم نع القن ليوطلا قيفوت .د درويو

 نوعمسي اوناك سانلا نأب مهلوق ةيلذاشلا تاقبط بحاصو ىلبشلاو
 دهتجمو ّئراقو ركاذ نيب ام : اراهذو اليل لحنلا ىودك ايود هتيوازإ

 . كلذ ىحنو بتكلا ىف علاطمو

 ثناك ىنارعشلا ةيواز نأ ىرن اذكه» : هلوقب ليوطلا .د قلعيو
 مولعلا تاودأ نم اهيلإ امو ىحنلاو ثيدحلاو هقفلا ىف ءارقلاب لفحت
 . ةءارق ىأ هللا ركذ ىلع نيميقملاو فوصتلا ىف ءارقلاب تظتكاو ةيعرشلا
 اوحرصي نأ ىلع هرصع ىف لضفلا لهأ لمح امم ٠ هوحتو بزحلا

 املع هتيواز نم اريخ اهيراغمو ضرألا قراشم ىف اوري مل مهنأي
 . «ايدأو فوصتو الضفو

 موقي ال ىهو عاقلا قيمعلا ىندللا ملعلا رحب ىق ىنارعشلا صاغ
 ىف رظنلاو ركفلاب لصتي الو ىهلالا فيرعتلاو : حيحصصلا ب

 نكي ملو ٠ ىندللا ملعلا نئازخ نم اديعص اهيف صاغ ةرم لك ىف
 نم افوخ نطابلا ملع نم هيلإ ىدتها ام عيمج نع فشكي ىئنارعشلا

 )١( ه8 4 ىريكلا بقنملا .



 ع هس نبش

 مهيادآب بدأتو مهتمدخ ىف صلخأو مهيلع ذملتت خايشأ ىنارعشلل
 ديجمتلا نم ىشند خياشملا ءالؤشه ىريبكلا تاقيطلا ىف اذل ركذيو

 ظ . زازعالاو

 : ه5 يىدوشلا نجا دل[ ووش خييضل ّآ

 خيشلا ىفو دقو ىدلاوو ىخيش وه : (١)يئارعشلا هنع لوقي

 نيثالثو اسمخ هتمدخ. « ةمدخ ىخايشأ لوطأ ىهو ىنوشلا نيدلارون

 روضح ىلع ىنارعشلا موأد دقو « ادحأو اموي ىلع ريفتي مل ةنس

 سلجم بيترت ىف هل نذإ اهدعب نينس عبس ىحن ىنوشلا خيشلا سلجم

 . تقولا اذه ىلإ عطقني مل هسلجم نأ ىنارعشلا لوقيو هب صاخ
 ال !رارم فقوملا ىف تافرعي ىري ناك هنأ هخيش نع ىنارعشلا ىوريو

 هل لوقي نم ىلع ركتي ناك هنأو ؛ اهرداغي مل رصمب ميقم ىهو ىصحت
 ىلعي ناكو ةريثك بقانم ىنوشلا هكخيش نع ىنارعشلا ىؤركو كلذ

 . كلذ ققحي نأ لبق هتلجاع ةينملا نأ الإ باتك ىف اهدرفي نأ سفنلا

 . (')!صاوخلا ىلع خيشلا

 صاوخلا ىلع ىديس ىذاتسأو ىخيش وه ىنارعشلا هنع لوقي»
 هنأ الإ ارقي الو بتكي ال ايمأ ناكو ؛ ةمحرو هنع هللا ىضر ىسلريلا

 هيف نيحت اسيفن امالك ةفرشملا : .سلإو مسظعلا نآرقلا ىناعم ىلع ملكتي

 ديال الوق لاق اذإ صاوخلا ىلع خيشلا نأ ىنارعشلا دككيو ؛ «ءاملعلا

 بط هأو ابئاخ هدري الو ملكتي نأ لبق ديرملا ةجاح فرعي ناكو « عقي نأ
 جلافلاو ماذجلاو ءاقستسالل فصوي ىنارعشلا لوقي امك « بيرغ

 ا

 . اهدعي امو ١0 نه . ىناثلا مزجلا .ىربكلا تاقبطلا )١(
 . ًاهدعب امو ١ ص يناثلا ءنجلا س ىربكلا بقانملا 09
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 . نيو . ءاقشلا 4:5 يكب هلامعتسابي يشم يس لكو ةكةسؤطل نص 10 _

 ١ ءارقأأا بالغ ىلع ريبت مالطا 5 ناك يعايقلا أ وا وعتمأل

 ايناكف» ايذع لوقي نيذس رشع نم شكأ ىنارعشلا هبيحمح كفو
 ىف «.دلامغ انمقو سيف مالك هلو» لوقيف صاوخلا نئساحم ركذيو «ةعاس

 هذساحمو هتاماركو هيقانم نكذ دقو .('!«ىردلاو رهاوجلاب ىسسملا اتباتك
 . ىردكلا تاقيطلا هياتك ىف ةحفص ةرشع ةعيس نم شكأ ىف

 هئاتسأب يئارعشلا لاصتا بايسأ ('!ليوطلا قيفوت .د حسنويو
 ذخأي نمم هشيويشو هياحصأ راشتسا ىنارعشلا نأ لوقيف صاوخلا
 رهتشا ىذأا صاوخلا ىلع خيشلا ىلإ هودشرأف فوصتلا قيرط مهنع

 ذخأي نأ هل ىنستي ىتح « هتظفي نابا ليَ هللا لوسرب عامتجالا هتع
 ثديدعأ| ىف نشيفي ناك ةذأ صاوخلا نع فرع دقو « ليجي ام ملع ةدع

 ىنارعشلا ككس دقو « هرصع ىف ءاملعلا ىابك هلهجي اميف مولع نع
 . قيرطلا هيدي ىلع

 هيلع راشأ عامتجا لوأ صاوخلاب عمتجا ا. هنا ىنارعشلا لوقي
 : هبلطمل باجتساف ٠ نيزوعملا ىلع اناسحأ اهنمث قفنيو هبتك عيدي نأ
 ركذل درجتلاب ايذع ةضاعتسالاب هخيش هيلع راشأف اهيلإ ندي ناك هنكأ
 . اهمه نم صالخلا لييس هل هللا ايه ىتح هللا

 هللا نود هلقشي ال نأو سانلا لزتعي نأ صاوخلا خيشلا هيلإ بلطو
 ماعطلا تاذاذل ىف دهزلاب هرمأ مث رهشأ ةعضب كلذ ىلع ماقأف
 ىف ةيلقذلا مولعلا محازت ةيبهولا مولعلا نأ دجو ىتح « هرمأل عاصناف
 املف ؛ ةيعرشلا ةلدألا سامتلا ىفو هللا ىلإ هجوتلاب هحصنف ؛ هسفن
 تلبقأ ؛ «هبلق حول نم ةيلقنلا مولعلا ىحمو نطابلا مولع ىلع هللا هعلطأ
 . ةيبهولا مولعلا هيلع

 )١( مالعالا ىف ىلكرزلا كلذكو نيفلؤملا مجعم بحاص هركذ .
 اهدعب امو ءا/ ص  مالسإلا مالعأ (؟) .



 فن

 : ىفصرملا نيدلارون ىلع خييشلا

 4 ةرصغ دنج سانلا هريتعا دقو ٠ هيتك نم ريثك ىف هيلإ راشأ

 ناسل ىلع هل هللا نذأ نأ دعي الإ نيديرملا ةيبرتب ضهني مل هنأ ركذو

 تاقبطلا ىف كلذ ىف لوقيو ركذلا ىنارعشلا نقل دقو . هلع هلوسر

 ظ : (١)ىريكلا

 درمأ باش انأو ةرم لوأ تاقرفتم تارم ثالث ركذلا هيلع تنقلت»

 الإ اهمتأ امق هللا الإ هلإ ال لاق مث , ةعاس قرطاف ركذلا ىنقل تلقف

 :« ادحأ دجأ ملو برغملا دنع الإ تقفأ امو : ىساسحا نع تيغ دقو

 ىبدأ ءوسل هب عامتجالا عيطتسأ ال امون نشع ةسمخ !دورطم تللظو

 لاحب ةثلاثلاو ةيناثلا هنقل مث , ىوق لاحب ركذلا ىنقل : هل ىلوقل , هعم

 ظ .«ىوق

 ةعفانلا تافلؤملا هلو ملعلا ىف نيخسارلا ةمئألا نم ناك : هنع لوقي
 قيرطلا قئاقد ىف ملكت اذإ ناك . ىريشقلا ةلاسر.رصتخاو قيرطلا ىف

 ناكو « موقي ىتح هقفلا لئاسم ىلإ ثيدحلا لقني ةاضقلا دحأ رضحو

 . ةروع هلهأ ريغ نيب مالكلا ركذ نأ ىري

 وأ عماج ىف نكسي الآ ىئارعشلا هذيملتت ىفصرملا ىصوأ دقو

 ال ىتلا ةروجهملا عضاوملا ىف الإ نكسي الو نوقحتسمو فقو اهل ةيواز

 عوف ناك نم الإ أاورشأعي نأ مهل ىميند ل ءارقفلا نأل 1 اهل فقو

 . مهسوفن ردكت دضلا ةرشعو مهتمزح

 ةرطنقب هتيوازب ةئامعستو نيثالثو فين ةنس ىفصرملا ىفوت دقو
 , ةرهاقلاب نسح ريمألا

 )١( ص . ىناثلا ءزجلا  ىربكلا تاقبطلا "١١ .



 فن

 : هك؟؟ من ىوانشلا دمعم خيشلا

 ةيبرت ىف هزاجأو « هيدي ىلع ةقرخلا سيلو دهعلا ىنارعشلا ذخأ
 ىلع ليقأف هتافو ةلبل ىف سانلا نم عمج ةرصحع» يد نيديوملا

 مهتيبرت ىف ذخأي نأو ركذلا مهنيقلت هنم نوسمتلي سانلا ينارعشلا
 . كلذ هيلع ىباش كلذ ىف صاوخلا 4س دا .راشتساف

 : نيدم تخشأ نبأ دمحم غخيضلا

 ميادلا دبع نيا مسأي رهتشاو هنع ذخأ دقو رنارعشلل رصاعم

 دقو ةهتذمكات عي 43 لدرص رهظو ةعئار تادهاجم هلأ تناكو م ىنيدملا

 نيدلاروت خيشلاو ٠ ىروسلا لئامحلا دمحم خيشلا هيدي ىلع جرخت
 قدس ىذا ىقسصهرما نيدلا يذ خيشلاو م ل اذقلا قوش يد ىتسحلا

 ليقأو فيظن ىهي هرهظمو ةمه اذ هنع هللا ىصضر ناكو . هيلإ ةراشالا
 مهدرط هنأ الإ ىربكلا هتاقبط ىف ىنارعشلا نع درو امك موقلا هيلع

 ه4ذاجاح يرتشميل قوسلا ىلإ هذ فحق جرخي واصو ١ باقلا قيرط نع

 ىديس راوجي نفدو ىفوت نأ ىلإ هسفنب نرفلا ىلإ زبخلا لمحيو هسقنب
 . هةنع هللا يسخر نندم

 ؛ ىشأ رفهشلا هسه

 هقشقتو سائلا نع هدعيبو هعرو نع هتريس ىف ةراشالا قيس دق

 دمحأ نآد ىتفدلا نأ ىورتو ٠ بارتلا معط ىنتح برشا او لكأاملا ىف

 ىرخأ ةرم هي ثعبف « ىنارعشلا هضفرف ارهج لاملا نم اغليم هيلإ مدق

 : كولمملل ىنارعشلا لاقف راظنألا نع ةيفخ هكيلامم دحأ قيرط نع
 اقهودشم كولمملا قلطناو «كالوم نم هتصضفر دقو كنم هليقأ فيك»

 . (١)ءرصم ءارقف نم بيرغلا لجرلا اذه دفزي ديشي

 )١( ص بقانملا ١١١ :

/ 
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 ىرمقلا عماج ىف ةضفلاو بهذلا ىنارغشلل نورشابملا مدقو
 . اهطاقتلال تفاهت ىتح مهنم ىأرم ىلع دجسملا نحص ىف اهاقلاف

 ١ (١)ىرواجملا

 تايواأو اياطعلاو ايادهلا نأ ناميإلا لك ىنارعشلا نمؤي ناك دقل
 ةءاجم اهنأ نع الضف نيرواجملا لاح دسفت ةعسلا لهأ اهب نمي ىتلا

 ,قاقثأاو ءابرلا قيرطلا لهأ شضرعت اهنأف يوكشلاب رهجلاو ةنادتسالل
 . نينسحملا ءالؤه مامأ ةلذلاو

 نم ضيفلا اذه دمتسي امنإ هنأ ةحارص ىف ىنارعشلا دكؤيو
 كأذ ىف لخدي :/و « هيلع هللا هب حتفي اممو هب هللا نمي امم تاريخلا

 , اهأل ىفكيو « قازرأو فاقوأ نم نونسحملا هب ضيفي امم ىهلألا حتفلا
 اياب كلذ نوكيل هركذل عاطقنالاو هللا ةدابع ىف صالخالا قيرطلا

 . نوبستحي ال ثيح نم قزرلل احوتفم
 :  ةعسالا

 مهجعم بحاص اهتم ركذي 1 مولعلا نه م اونأ ىف ةددعتمو ةريدك

 : (')نيفلؤملا

 رارسألا نم ةولخلا هجتنت اميف موقرملا رسلاو نوصملا رهوجلا ١
 ظ . مولعلاو

 : ةروهشملا مولعلا ديز ىف ةروتنملا رردلا-"؟

 ىناردشلا تاقيلح مسديأب فرعيو) رايخألا تاقيط ىَش راونألا مقاول تآا

 . (ىربكلا

 . ةيبرعلا ملع ىف ةيوحنلا ةمدقملا - ؟

 )١( قياسلا عجرملا ,



 ؟

 . هقفلا لوصأ ىق ىكبسلل عماوجلا عمج حرش ه

 : ةريثكلا هفيذاصت ىلإ (١)ىلكرزلا فيضيو
 . طوطخم  ةاضقلا بدأ 5
 .. طوطخم  ةيفوصلاو ءاهقفلا ةمئأ نع ةيضرملا ةيوجألا 1

 . طوطخم  نيلماعلا ءاملعأا بتارم ىلإ نييلاطلا داشرأ

 . عوبطم  ةيدوبعلا بادآ ةفرعم ىف ةيسدقلا راونألا 1
 ٠ عويطم .. دوهعلاو قيثاوملا ىف دووزملا رحيلا_. .

  5١عويطم  ىيثملا رديلا .
 بادآلا نم موقلا هب زيمت اميف قادحالاو عاأمسألاو سوفذلا ةجهن دس أ“

 . هطخب طوطخم  قالخألاو

 . عوبطم  نيدلا بادآ ىف نيرتفملا هيبنت ١
 ..رهاطلا مهفلس اوفلاخ ام ىلع رشاعلا نرقلا ىف نيرتغملا هيبنت . 4

 . عويطم
 . عويطم  ىربكلا رردلاو رقاوجلا 6
 . عويطم  ىطسولا يردلاو رهاوجلا . 7

 . طوطخم (ظعاوللا ىف) مالسإلا ةوشخأ قوتد ا

 . عوبطم (صاوخلا ىلع خيشلا ىواتف نم) صاوخلا ررد
 . طوطخم (ريغص ءزج) راونألا مقاول ليذ . 6

 ٠ .. طوطخم  ةيهلالا تافصلا ىف ةيفشكلا دعاوقلا .
  5١عوبطم ريكألا خيشلا مولع ىف رمحألا تيربكلا_ .

 ١ عوبطم  ةمألا عيمج نع ةمفلا فشك .

 . عوبطم (ىريكلا نثملاب قرعي) نثملا فئاطل.

 )١( الاعلام  7371ج يلكرزلا ,



 نا

 . عووبطم  ةيدمحملا دوهعلا نايب ىف ةيسدقلا ىاونألا حقاول 4

 . عويطم (بطلا ىف) ىريوسلا ةركذت رصتخم "0

 . (ظعاوم) ىبادرقلا ةركذت رصتشم 1
 . مويطم .. نيقراعلا قيرط موسر ىف نيكلاسلا كرادم . "لا/

 . عويطم !راونألا قراشم 7
 . عوبطم ةيتسلا منملا 94

 . ىلوبتملا ةيدسبو جرش ٠٠
 . عوبطم  ةنسلاب سبلتلا ىف.ةنملا حنم ١

 . ىربكلا ناؤيملا “59
 . عوبطم رياكألا دئاقع ىف رهاوجلاو تيقاويلا . ” 

 مويلا دجوت اياتك نيتس نم رثكأ ىنارعشلل نأ (7١)ناملكورب ركذيو
  ملاعلا ءاجرأ ىف .بتكلا رود ىف ةعوبطم وأ ةطوطخم اهنم اخسن

 اهوبطم اباتك نيثالثو ةعبرأ ىلع ديزي ال نآلا ىتح هيلع رثع ام نكل
 تامواعملا نم اضيف ناملكوريب دروي امك تنمضت دقو  اطوطخمو

 . عمسيام ىأ ًارقيام باعيتسا ىلع هتردقو ىنارعشلا ةركاذ ةوقب دهشي

 ؛ ظهوطخلا فصو

 ةيوسذملا بتكلا نكا ؛ ىنارعشلا تاذاؤمل قيقد ءاصحأ كانه سيل
 ةثالث ىلع ويرت اهتاحفص ىضعب اهل ةفلتخملا سراهفلا تدرفأ ىتلاو هيلإ
 . نآلا انيديأ نيب ىذلا طوطخملا اذه اهنيب سيل اباتك نيثالثو

 امأو 1 اياتك نيكس نم رثكأ أاهدجوف هتك ناملكورب ىصخأ دقف

 فلخ هنأ ليقو « نيعبسلا تغلب دق هتافلؤم نأ ررقي هناف كرابم ىلع
 . هريغو فوصتلاو هقفلاو ريسفتلاو وحنلاو بطلا تلوانت باتك ةئامثالث

 زوو - 5514 ص ؟ ج قحلملاو 776-4 ص ؟ ج ناملكورب ,
)١( 



 في

 ىتلا ةخسنلا ريغ طوطخملا نم ىرخأ ةخسن ىلإ دتهن مل الو
 قيرط نع ةيردنكسالا ةظفاحم ةبتكم نم اهتراعتسا مت ىتلاو انيديأب
 اهريوصت ةيلمع ةروكشم ثمتأ ىتلا ةيردنكسالا ةعماجي بادآلا ةيلك
 عبطي ةمركملا ةكمب نيزعلادبع كلملا ةعماج تمهاس مث «مليفوركيم»
 . ةقيقد ةسارد هتساردو طوطخملا صحف انل رسي ىذلاو «مليفوركيملا»

 . هصوصنو هلافلأ ليلحتو , هنم ضمغ ام راهظتساو هيلع قيلعتلاو

 : طوطخلا ةلاح

 هللاب فراعلا فيلات قداصلا ديرملا نيب قرفلا ىف قهاشلا بكوكلا»
 همركو هنمي هنع ىضرو ىلاعت هللا همحر ىنارعشلا باهولادبع ىلاعت
 . «نيملاعلا بز هلل دمحلاو

 باتك نع ةرابع وهو , فوصت ج 05 مقرب طوطخملا مقر دقو

 ىلإ ليميف هنم عونصملا قرولا امأو ٠ اثيدح قرزألا نوللاب دلجم
 اهنكل ةمقرم ريغ هتاحفصو لوقصملا ريخو نشخلا عونلا نم رارفصالا
 ٠ بئاوش اهب سيلو ةكسامتم

 حس ١5 هتحفص ىضرعو مس ؟؟ هلوطق طوطخملا مجح نع امأ

 ةحفصلا ىف ةيقفألا تاملكلا ددعو « اييرقت ممس ١ طوطخملا كمس غلبيو
 . ةحقفص ١54/8 هتاحفص ددعو :؛ طسوتملا ىف ابيرقت ةملك ١١ ةدحاولا

 طخلاب ديلاب نودمو دوسأ مدختسملا ربحلاو ليمج بوتكملا طخلاو
 وأ باويأ وأ تاعوضوم ىلإ امسقم سيلو « ادج ةديج. هتلاحو , خسنلا
 ىتلا تاعوضوملل سرهف ىلع هليذ ىف ىأ هلوأ ىف ىوتخي الو لوصف

 ىتح «مهقالخأ نمو» ةلمجلا هذهب عوضوم لك أدبي امنإو ٠ اهجلاعي



1 

 يي أ ُ ادا 0 فك ولأ ف د ودا لم ةلمحلا نا باذذلا هةبأند

 نا 1 00 كاع 33 م 31 0 د تاق 1586 7 نامخملا نيل كاياتأ

 . بتاج لذ نم ابيرك

 طوطخلا نكذيد ملأ ذأ حضتأ ةفلنشخلا سراهفلا ىلإ موجيرلابو

 ةرموكح ةبتكم ربكأ ىف هدجاوت مغر ىئارعشلا تافلؤمو بتك نمض
 (اقياس ةينايلا) ةيردنكسالا ةظفاحم ةي ىضشو ةيردنكس أ ةنيدمب

 , ةيمالسسإلاو ةييردأا دحأيلا ىف بتكلا نول نم 00 ىلإ اثعجو أثذأ امك

 اهنم عوبطملا ىتارعشلا بتك تركذ ىتلا تافنصملاو مجاعملا ىلإو
 ىلكرزلا مالعالاو ةلاحك اضر دمحمل نيفلؤملا مجعم لثم طوطخملاو

 مل اننكل ايلعلا تاساردلا مسقب ذاتساك زيزعلادبع كلملا ةعماجب لمعلا
 ١ يباتكلا أذه نه ةدحأو ةخسن دوجو ىف انديفت ةراشإ ىلع شع

 , ينارعشلا ىلإ طوطخملا ةبسن

 امامت ىوحتأ نأ لبق طوطخملا اذه رشن ىف ًاريثك تددرت دقو

 نيلرب ةعماج ةبتكم ىلإ ةروكشم تلسرأو ةيبرفلا ايناملاب نكوربراس
 ناكو راذتعالاب كرا ءاجش طوطخلا| اذه نه ةانتمابل دوجو نع ن.سسفتست

 . ايكرتل ةيسسنلاب درلا سفن

 امد هتريضأو نايروبأ ىلع دمحم روتكدلا ىيذاتسأ ىلإ تعدحز دقو

 ةمدخ. طوطخملا رشن ىلع. ىنعجشف : ثحبلا هنع رفسأ امو هب تمق
 تمرع هيلع ءانيو « ةصاخب فوصتلا ةبتكمو ةماعب ىمالسإلا ثارتلل
 : ةيتآلا رومألا هرشن ىلع اضيأ ىنعجش دقأو باتكلا اذه جارخا ىلع

 ىلع ىوتحي الو هيلس حضاو طخب بوتكم طوطخملا نأ ١-
 , ةسبومطم وأ ةكرتهم تاأحفص
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 نأ نقوي ىنارعشلا باهولادبع بتك ةءارق ىف سرمتملا نأ  ؟

 مادختسإو هصئاصخ حوضوو هبولسأ زيمتل ًارظن ىنارعشلا ىه هبتاك

 . هتافلّؤم ةيبلاغ اهيلع لمتشت تاحلطصمو تاريبعت

 وهو «نيرتفملا هيبنت» مسأب فورعملا هباتك ىلإ عوجرلاب هنآ “"' 

 ؛ .انيديأ نيب ىذلا طوطخملا نيبو هنيب ةنراقملابو ةرم نم رشكأ عوبطم

 بولسأو لب ةغايصلاو ضرعلاو جارخالا ةقيرط ىف امات اقافتإ دجن

 ةدحوم بيلاسألاو لمجلل ةغايصلا نأ امك . رصعلاو ةغللاو زيكفتلا

 : أدبي انياتك نأ دجن اننأ ىتح . هتافلؤم ةيبلاغ ىف ةرركمو لب ةرتاوت

 ىهو نيرتغملا هيبنت باتك اهب أدبي ىتلا ةيادبلا سفنب عوضوم لك ىف

 ىف جلاعي ناك هنأ نيباتكلا نيب حضاولا قرفلاو «مهقالخأ نمو» ةلمج
 ىف امأ « نيعباتلاو ةباحصلاو نيدشارلا ءافلخلا نيس نيرتغملا هيبنت»

 زكريو هرصع ىديرم ىلع بصني همامتها لج ناف قهاشلا بكوكلا
 «رشاعلا نرقلا» هنامز ىف قالخألا هيلإ تردحنا ام ةنراقملا قيرط نع

 . نم هللا لهأ دنع ةدوجوم نكت ملأ بلاثمو بويعو صئاقن نم هدجي امو

 ىديرم قالخأ نيب ةنراقملا ىلإ ىنارعشلا دمع دقو . حلاصلا فلسلا

 نأ اهنم جئاتن ىلإ رمألا ةياهن ىف لصوو فلسلا قالخأ نييو هرصع

 . حلاصلا فلسلا رصع ىق اديرم دعي هرصع ىف خيشلا

 حجري هنأ ىلو  ىنارعشلا ىلإ بستني طوطخملا نأ دكأ امم 4

 ىنارعشلل ءاعدلاب اديب هنأ «٠ هيديرم ىأ هتذمالت دحأ ىه هيتاك نأ

 قرفلا ىف قهاشلا بكوكلا : هبتاك لوقيف ءايلوألا نم هرايتعاب هديجمتيو
 ىنارعشلا باهولادبع ىلاعت هّللاب فراعلا فيلات قداصلا كيرملا نيب

 ٠ . نيملاعلا بر هلل دمحلاو همركو هنمب هنع ىضرو ىلاعت هللا همحر

 هنأ ينارعشلا ىلإ طوطخملا ةبسذ دكؤت ىتلا دهاوشلا نم  ه

 امدنع هخياشمو هتذتاسأ لاوقأب داهشتسالا ىلع هفلّؤم ىق بأد



 لاقو صاوخلا ىلع يخيش لاقو : لوقيف لئاسملا نم ةلآأسمل ضرعي
 ىنربخأو نيدم ىديس تخأ نبا دمحم ىخيشو ىفصرملا ىلع ىخيش
 ءالؤه عيمجو . خلا ... لوقي ىنوشلا ىخيش ناكو ؛ :ىوانشلا ىخيش
 قيرطلا مهيديأ ىلع كلسو ملعلا مهنع نقل نيذلا هتذتاسأ مهركذ نيذلا
 : مهيراشم قوذتو مهعم شاعو ميلعتلاو ةيبرتلا ىلوتي رمأو ةقرخلا سبلو
 . مهتاماقمو مهلاوحأ فرعو ركذلا مهنع نقلو مهسلأجم رضحو

 رصع نع لقني هنأ طوطخملا بولسأ نم ميضاو هنأ ب 1
 اهب ىفوتو شاع ىتلا ةيرهاقلا ةئيبلا نمو «رشاعلا نرقلا» ىنارعشلا
 لاجرو ءارمألاو نيحلاصلاو ةمئألاو ءاملعلل ديدحتلاب هركذ نع الضف
 ءايلوألا نم عفر امو ثيداحأ نم مهنديو هنيب مت امو مهلياق نيذلا مكحلا
 دي ىلع ثادحأو عئاقو نم مكحلا .بابرأل ثدح امو تامارك نم مهثم
 000 هللا لهأ

 : هخسان لوقي طوطخملا ىهتنيو

 ديرملا نيب قرفلا ىف قهاشلا بكوكلا ىمسملا باتكلا رخآ اذهو»
 ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ انتودقو انديس فيلات قداصلا ريفو قداصلا
 ىناعملاو مولعلاو تاماركلا بحاص ىنارعشلا باهولادبع خيشلا ىديس
 . «ملسو هيحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو هيلع هللا ةمحر

 “ ةمظعملا ةلجبملا ةكرابملا ةفيرشلا تاملكلا هذه نم غارفلا قفاد
 ] .يرجفلا فلألا دعب نيثالثو ةعيس ةنس روهش نم رهش سماخ ةعمجلا ةحيبص

 نوكي اميرو هتذمالت وأ ىنارعشلا ىديرم .نم هخسان نأ رهاظو
 اذه خسنو ىنارعشلا ةافو نيب ةينمزلا ةدملا نأ ثيح هرصاع دق
 ه١ ماع ىف طوطخملا عسن ذإ ةنس 10 نع ديزت ال طوطخملا
 ْ . ه5ا/؟" ىنارعشلا ىفوتو



 نضأ

 ئفهاشلا بكوكلا
 ئداصلا ريغو قداصلا ديرملا نيب ئرفلا ىف
 ىلاعت هللاب فراعلا خيشلا فيلأت نم طوطخم

 (هلثا هموحز) ىنارهشلا يباهولادبع

 نيبملا قحلا كلملا هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو نيملاعلا بر هّلل دمحلا

 ؛ نيرخآلاو نيلوألا ديس هلوسرو هدبع ادمحم انالومو انديس نأ دهشأو

 مهلآ ىلعو نيلسرملاو ءايبنألا (١)رئاس ىلعو ملسو هيلع ىلصف مهللا

 اذه لهأ (؟)ءارقف ىف ةبيرغ قالخأ هذهف « دعب امأ . نيعمجأ مهبحصو
 نم تراصف ىضاملا نمزلا ىف نيديرملا قالخأ نم تناكو « نامزلا

 نمم خيش (؟)ةئام وحن نع اهتيقلت ()نامزلا اذه ىف خايشألا قالخأ

 )١( (رياس) : لصألا ىف .
 «قلخلا دنع اميف دهازاا ىلاعت هللا ىلإ ريقفلا وه ىفوصلا ريقفلاو , ريقف عمج : ءارقق (؟)

 ماودلا ىلع هللا ىلإ جاتحملا ٠ ديع هئأو « بر هللا نأ فرعي ىذلا ىارمتسالا ىلع .هّلل ركاذلا ,

 عم هتدارإ دقعتت امنإو : هتوق الو هلوحب رعشي الف ةيبويرلا ماقم نييو ةيدوبعلا ماقم نيب قرفيف

 ىلاعت هللا ٠ لكوتم دبع ىهف « هنع هللا ىهني ام الإ هركي الو « هنع هللا ىضر امب الإ ىضري الف

 هل ىلاعتو هناحبس هللا هيطعي ام ريغ ائيش هسفنل دجي ال نيبدتلا طقسم , ةيلكلاب هيلع ٠ ريقفلاو
 ايدام اريقف ةرورضلاب سيل ٠ نسملاوبأ هّللاب فراعلا لاثمأ ءارقفلا ءالؤه ضعب ناك دقلف

 ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ ءارقفلا نم مهنكل « لاما ءايرثأ نم ةيلذاشلا ةقيرطلا خيش ىلذاشلا .

 نيعياتلا ىعياتو نيعباتلاو ةباحصلا نم مالسإلا ندص ىف لئاوألا نيديرملا نأ دصقي (؟)

 رسصع ىف امأ « هللا لوسر دهع نم مهدهع برقل كلذو , ةنسحلا ةودقلا ىه مهقالخأ تناك

 ىتارعشلا مامإلا ٠ رصانعو تايسنج عم عمتجملا لخادت دقف ىرجهلا رشاعلا نرقلا ىهو
 ىف خايشألا لاح نم ىنارعشلا هدجو أم نأ قح لئاوألا نيديرملل ناك ىذلا ناميإلا نم ةفلتخم

 ماقملاو لاحلا ىف لئاوألا نيديرملا لاح هيلع ناك امع فلتخي ال هرصع ,

 «هيام»لصألا ىف (4) ش '



 رف

 نم هتدهاش اهضعبف ؛ اهارقو رصم ىف رشاعلا نرقلا لئاوأ مهتكردأ
 نم ادحأ دجحأ ملو ٠ مهقالخأ رون نم هتسبتقأ اهضعبو مهلاعفأ

 مهتذماا5 ساردناب' سردنت نأ تفخف « اهنم ئشب ىنت+أ نم مهباحصأ
 فيسلاك ىهو « ءاش نم اهب هللا عفنيل سورطلا هذه ىف اهتعضوف
 اهنأل قح ريغب نامزلا اذه ىف حالصلا ىعدي نم لك قنعل عطاقلا

 دقلو اهيود نم ةيحلا خلسنت امك حالصلا قيرط نم هخاستو هلسغت
 ىمهف بسحب رهوجلاو بهذلا رنيرحت ةنسلاو باتكلا ىلع اهتررح
 . ىماقمو

 , نامزلا اذه يف اوفتخا دق نيقداصلا ءارقفلا نأ ىخأ اي ملعأ مث

 ىلع نيباصنلا نم دودعم حالصلاب نآلا هيف رهاظتي نم بلاغو
 ءارمألا داقتعا ىلع مهتمحازم كلذ ىلع لدي امك « ايثدلا ليصحت
 نمو « ادبأ هريغل علطي ال هنأ دوي ريمأ هل علط نم لكف مهيف رباكألاو
 قدصلا جهنمي باتكلا اذه تيمس دقو « برجيلف اذه ىلوق ىف كش

 ميركلا ههجوت اصلاخ هللا هلعج (١)قيرطلل نيعدملا سيلفت ئف قيقحتلاو
 . قيفوتلا هللايو لوقأف كلذ تملع اذإ .. نيمآ

 ثحت اقياس ةيدلبلا ةيردئكسالا ةظفاحم ةبتكم ىادب دوجوملا طوطخملا اذه ةعجارمب )١(
 , سراهق هي سيلو دبلا طغي بوتكم ددع ىف ىهو « نآلا ىتح هرشن قبسي مل ىذلاو 1184 مقر
 لصاوف هيو نوللا ىثب دلجب دلجمو كيمس رفصصأ قرو ىلع بوتكم . نيغصلا مجحلا نم باتك ىه
 بكيركلا) ىهف باتكلا ةحتاف ىلع بوتكملا ناونعلا امأ مهقالخأ نمو ةملكب أدبت تاعوضوملل
 ذيمالت دحأ وه طوطخملا اذه بتاك نأ كلذ نم رهظيو , (قداصلا ديرملا نيب قرفلا ىف قهاشلا
 ىف أذهو هئيودت وأ هاجمت خيرات الو هميسأ ركذم مل هنأ الإ ه«يبدنره نه وأ ىنارعشلا مامألا
 لالدةسالا اننكمي ملو هثعع لقث لصأ كانه نأ ىأ ٠ ةهفاشم هنع لقن دق هنأ ىلإ عجأر انروصت
 نيثحابلا نم دحأ طوطخملا اذهب عمسي ملو ىرخألا بتاكملا ىف ىأ بتكلا رأد ةبتكم ىف هيلع
 مامألل رخآ اباتك اندجو دق هنأ الإ ٠ ةصاخ ىفوصلاو ةماع يمالسإلا ثارتلاب نيمتهملا
 همسأو ريممي ةيراجتلا ةبتكملا ةمبط نيبتلاو فشكلا باتك شماهب هرشت قبس دق وهو ىنارعشلا

 . ةيفوصلا نم مهخايشأب مهتقالعو نيديرملا
 ب ىف ةيالولا ىعدم راشتنإ ىه عوضوملا اذهل ىنارعشلا مامألا ةجلاعم نه نيبي امو



 سن

 لوخسلا مهدحأ بلطي ل.نأ نيقداصلا نيهيتملا قالخأ .ئمو )١(

 ىلإ هل (9نذؤي ئتح (' !ةعيرشلا مولعب رف هرحبت طب الإ موقلا قيرط رف

 ال لوقي ىعافرلا نب دمحأ ىديس .ناكو « هيف 'ىه اد نع ضر رمأ
 ىف:صقنلا ىري .نأ. هرويصت :ةفب' .الإ د موق قيزلمر لود بعل, مصي لد

 هذهب 1! (مكلس) يوقي ناكو )قي هنا ىقةاجاذابعلا .ضاس ىف ةسفتمات
 انذسإ

 ١ هدب ' ا 1

 امك ىفوصملا قيرطلا ىف ٍيباصتلاب مهيمسي نيذلا نيديفتيبملا نم ريثك لوخيدو هرصع . عسل 1

 ىلإ نوددرتيو ةيفوصلا لْفأ ىلإ نوددوتي' اوناك ”رضعلا زق ايف ”ماكحلاو ةالولا نأ اقينأ نيد 1

 ىف فما ءازمألا نبلاجم. ىلع ةيالولا ئعدج _ نم _نيديقّتسملا هغب مخلزت" ةكلذلو"- :ههياجم 2

 , مهلثم مهدنع ةوظح هل نيكيرال يتج رباكألا ىأ ه ءارمألا ءالؤه ىلإ. مهريف دحأ برتقي تأ.

 قيرطلا قع نيذيفتسملاو حالضلا نعدم نه ريثك لاغشنإ لع لدي مت نمألا عقاو ىف اذهو -
 ةيفونشولا نهم“ هقربعن ال..امامتب ليافج نما كلذف ايقانلا لهأ نحب اوناك مُهْنَأِ ردجعل املك ىف
 مهيلإ ددوتلا ىأ ءارمألاو ماكجلا سلاجمل برقتلا ضفبو دهزتلاو سالخألاو قدصلا نم .لئاوألا
 "و 3 ١ ةابلاو دانعلا ةحطصل وأ ناش نالأو حصقلل كلذ ناك اذإ لا 2

 تالماعملاؤجماكتسالاو ةهفيلا<2] او: ققما لفلاب..هساملا' يقونصلا قيزطلا ىف“دي دكا ةزاتمي ا

 : مإدجلاو لالحلا, نيب قيوفتلاو ركتلإ ليس يهنلار بويرعلاب رمألاو قدصإاير!ديؤم: يع درشلا
 هبر وحن هتابجاو ىدؤيو ةريصقت نع هسفن بساحيو تابجأوو قوقح نم هياع.ام امو هلام فرعيف

 ال رقفلاو. غض اوتلا ندهاقضتر ىففتحوج اذب“ةيفوسلا» قير لون هلام لاجتت كلاود ه سف“ -
 ءازه تارمث نم هيلع نمي امي هلاح حلصتير قيراطلا مدقتي انه « نارتغالاو ككشتلاو ريكتلا

 0 ا . هةسذلكخال

 م. ري هدا با : ميفضلا| هئيقت سيلا قادما هاههقشفمم ةايز "م خطت ,ىف كلذ كري مل )3(

 م يف 5 اهنياسقوا ةيمافررا ةقيراعلا خومت قل - ه١؟) ىعافرلا دمحأ يديس ف

 هللاب رهلكتشملا:ةقؤلخ ف .قلرعلا ىف ةرصيلا ةانفاحم لامعأ نم لصأو برق ةريزج ىهو ةديبع

 ىلإ هيمسش ادقميف.ا :هباطيللا .روتتغتشخ خييشتلا هل انكم هتيسذتن خلق :دبقوز# ” ىقاثلا ئتفاوعلا# همك 'ئنع- :

 4 هناعةيحأت' قطن هبا: ئسخرت خنبسحلا» تيم نبل إو هيبأ ةيطان ؟ةمتهنع دلنأ "وسم لهو“ نيسحن ندين 3

 نسف ىتحم فرحلا ةةلكخف 0 لمعي (هنغ هلأ ' يتهز) ناكو نيملعلا: نبأ يدم .غللذ لعل نفف“

 ا :شلاجعي قاكنللا نه جتكفتواو ةحنأ قل لانتعال ا غدغ" نف ةنكمت ىثلا'شييعلا ةيّقل' اس ا
 [. أ نع قنوت هن لنمو قي ديرب 1 ةثنننز اماع نيتس قاكنس شاع دقو « دلب ىآ . وذو ناكم ىأ

 ناك ام !دحتأ عر 1 جلو دك ' نج رفيالو ةطئن ناكك دحأ ففرغالو مئان ىذن الؤ لكآي يتفو لقا ىقن 3

 ةرتاوتما تاق نمو سن نط 6 1 نأ يقي د نكي لَو بجوم : الق بيع ريغ 3 نه 'ميكتي

 تيبلأ“ يأ دجبلا حربم' يلصوا .”انيبنا رطل : تيتسلا .يلضق ٍقيشية دي امون ةعمجلا ىليم' هنأ |

 سينا يلم قبلات ميج يف "اللا حي يلع ةيونلا ةيدقا يف نيالا ىلتمو“ ةيوعملا
 . يكذب بيتدلأ 0 ادني 31 !.ةكم يف ةعبجلا جيص يلبحو , . سدقابا عيوب

 اة 0 الل ةصشعيم ٠ . لمصألا يف اذكه (؟ 0 ١



0 

 فرعي ال نمو «.حلفي ال ككشتتم . لصي ال تفتلم ىنهو تاملك ثالثلا
 تيأرو قيرطلا تكلس اذإف-+:ئاضقن هتاقوأ لكف : ناصقناا:هسفن نع

 كايإق قيرطلا ىف مدق لوأ:ىلإ تلخد دقف كلذ دعب كسفن ىف ضقنلا

 كير دوهش نع كبجحت ةلع.كي نوكت ىأ (!)ءافج ىأ لهج كنم عقي نأ

 ةلعلاو .ابحألاب افجلاو (؟اينألاب لهجلا حبقأ امف ؛ راهن ىأ ليل ىف
 ا ل ل . ىهتنا - (؟)ابطالاب

 نع انغلبو تاملكلا ءالؤهب ىكولس عيمج ّناكف ' دَمحآ ديس: لاق
 مل نم لوقي ناك هنأ (؟)هنع.هللا ىضر ىلذاشلا :نسحلا. ىبأ خيشلا
 ججحلاب ءاملعلا نباكأ عطقي زيصي .ىتح ةعيربشلا :مولع يف وحبقي
 أم ىخأاي ضرعاق « انتبحض بلطي الف ةرظانملا سلجم ىف ةحضاولا

 اوعدأ نيذلا كرصع. ىديوم رثكأ ىلع قلخلا اذه ىف كل هانررق

 ىف باتك رصخأ كل لحي نأ ىدقي ال مهدحأ دجت قيرطلا ىف :مهلوخد
 كلذلف كلذ ىلع ةدايزلا نع الضف ءونضولا طوزش فرعي الو لي هقفلا

 لكاي ناو (ة)قدنزتف ديجوتلا نم باب هن تف مهضعبو عقلا ومنع

 )١( طوطخملا ىق جئابش ةزمهلا لافغأو . (اقج) لممألا ىف تددو .
 : ظ 00 . يايلألا دصقي(5)

 ) )5ظ هاا ا ... لصألا ىف اذكه
 ) )4هذه بطق ىهو (ه505 51 ؟) ةيلذاشلا ةقيرطلا خيش ىلفاشلا نسجلاويأ اذكه

 خيشلاب يقتلا دقو « مهل سيردتلا ىلوتي نأ هنم اويلطو هيداو هلمعي ساتلا رهب ىتح ملعلا سلاجمل امزالم ةنسلاو باتكلل اظفاح ةفرعملا يق اثحاي هتايح ادي اهسسؤمو اهديمعو ةقيرطلا
 ىف هللا دجت ناميإلا رصب ددح ةرم هل لاقو !ويبك ًاريثأت هيف نأ ثيح شيشم نبا مالسلادبع

 يش لك نم ابيرقو ءئش لك ىفو ئش لك دنعو ئئش لك . ْ

 هسح ناسل مدختسي رورغم وهق ةيعرشلاو ةيهقفلا. مولعلا ىق هتسقانم ىلا اهرآوغأ ريس ىف
 ىف لامكلا ىعذم ناف كلذل ذقتي ال ئذلا هللا ملع نخب ىق زجغلاب سحيو همهق عفتراو ةملع امس امهم صقنلاب رعشي ىذلا وه ةيفوصلا ذنع ىقيقحلا ملاعلا نأل هءاقنو هبلق ىتفتسي الو« هاوهو
 ماوق قالخألا هذه نأل ةضايرلاو دهزتاو ةاناعملاو رققلاو عيضاوتلا ىلع ربصي و حلصي ال ملعتا



 هملظ ههجو ىلع راصو « هللا عم كامي دحأ * لوقيو تاهيشلاو مارحلا
 كبيصن ىسنت الو كلذ ملعاف ماعلاو صاخلل كلذ رهظ امير ىتح

 . نيملعلا بر هّلل دمحلاو

 خياشم نم دحأ نع ذخألا مهدحأ دارأ اذإ مهقتلخأ نمو (؟)

 لكألا ةلقو تمصلا ًامزالم مايأ ةعبس وأ مايأ ةثالث موصي نأ هرصع
 هدوجس ىف ىلاعت هللا لئسو « (١)نيتعكر ىلص تمضقتا اذإف ٠ اهيف
 هيق داقتعالا هقزريو نامزلا فراع ىلع هعمجي نأ (؟اهنم ةمالس دعبو

 باقلاي اهريغ ىأ هدالب ىف هرصع خياشم ىلإ هجوتي مك هل دايقنالاو

 هنأ هبلق ىف هل لصح نم لكف « مهيعوتسي نأ ىلإ دحاو دعب ًادحاو

 مهل اوسيل مهنأ اولاقف اذه موق فلاخ دقو (")هدتع هتعيدو ناف هب عمتجي
 سانلل (؟) (نيلئاق) مهخيش اوقراف مث لئاط ىلع اولصحي ملف ةعيدو هدنع

 باي نم تاحوتفلاو رارسألا نم هل فشك امل ملعلا ساتلا ضعي ىعدي نأ نوجيو مدح

 ىلع علطأ ذق هنأ ةساقن ىف دقتعيف ٠ تاداغلل قرخ ىأ تاغارك ةروسصب يبق رهظت ىتلا جازذتسالا

 . كلذ ىف هفلاخي نأ ديعل قحي الف « هل هبرق ىدق هللا ناو روصألا اينققم انناع تايم قشقاقحلا

 ىفوصلا ىف لصألا نأو قدتزتلاو رفكلا باي لشد دق هنأ ذإ ءرمومتبرنع رسألا عنا. نئغ مو
 باي نم قأ تارمثلا باي نم ىهف : تايلجتو قئاقح. نم ه4 فقشتقت ةممةاسايملا مدس عيضاوتلا

 اذه ىف ريسي ىذلاو , تاكلهملا ىصحاعملا ىف عقو هسفخ قح ىبقوب نع اذنإغ « تاجلردتسإإلا
 . نيم اظلا نم ريصيو هسفخ بطتف « هلئابح ىف عيوب رتبت الفيتتلا هيوقني اهنإْ قييرطلا

 ىهو هللا قيرط ىف ريسز صالخألل تبثتو ةبوتلل ميعدت ةنيلتتلا:  ةيقتيصلا دقت: ()
 اهيفو هللا ىلإ هبرقو سانلا نع هلزع ىهو هير مم ناسفتإلا انيسشت#ب يتلا تاتسللا, كدخقأ

 بوتيف اهرمأ نم جوعأ ام ئواديو اهيويع حلصيو هسفخ ىلإ وطتيو هبتذ. نع ناسنإلا:ز فقتسي
 اريقف ديبك هللاو ريغص هسيفن ىري هنأل عضاوتلا ةيوتلا رامثأ نمد ملثتو بوتذ قم بقعا امع
 .. اعضاوت دادزا هللا نم ةبيمو:اقدص.دادزأ املكو» ايوعداتلاو اقيعصننايتك هللاو

 : ةيتمكرلا ةقإسميؤم همالس غبن (5)

 اهب هيلع هللا معنأ ةمعن نيحلاصلا للا ءايلوأ نم وه ىذلا ةحيشل ديما ةاقالم ريتغي .(©)
 ةيفقوصلا لوقي امكو . هخيشل ةمدخلا بجاوب موقيو ةمعذلا هش ىلع هللا ركشي نأ ديرملا ىلعو
 . «لامكا| هخيش ىف ديرملا دقتعي نأ قدرطلا باذ] نمو ؛ لاجرلا مظظح دب ديرما مليي ةمدخلابو»



1 

 نم ةعامجل كلذ عقو امك هانقراف ام اريخ ىأ اددم هدنح اندجو ىل

 اهنم زعأ اهلهأو ةزيزه قيرطلا نأ كلذ حاضيإو رصعلا خياشم

 ضعب لاح جار اميرو رمحألا تيربكلا نم زعأ قدصي اهل بلاطلاو

 اذه ةيطخ ىف هيلإ انرشأ امك نيقداصلا لاح ىلع نيياصنلا نيباذكلا

 نيياذكلا ءالؤه دي ىلع قيرطلا بلطي بوجحملا ديرملا ىتايف باتكلا
 هلاسو ىلاعت هللا راختسا اذإف : لئاط ىلع لصحي الف تيصلا مكحب

 ىلع هتبيحص ىف لخديف هيلع هلد قداصلا نامزلا فراع ىلع هلدي نأ
 مل نصع لك ىف دشرملا خيشلا نأ هللا همحر ىوارلا لاق دقو ةريصب

 الق ماوعلا نم مهريغ نع الضف ىلاعت هللا ءايلوأ نيد ًاروتسد لزي

 نأل كلذو رهاظلا لمعلا لهأ نود رئاصبلاو نطاوبلا بايرأ الإ هفرعي

 ىلع اهنم رهظي ال ةيبلق ريصت هنارقأ نع اهب نيمتي ىتلا هلامعأ بلاغ
 ةدكؤملا ننسلاو (١)(ضئارفلا) نم ةماعلا نع هب زيمتي الام الإ ةرهاظ

 نيعبسب بوجحملا ديرملا هفرعي نيأ نمف ةرورض ةرهشلا دعب ىفخيف
 ال ىئايق تحت ىئاباوأ ىسدقلا ثيدحلا ىف درو دقو . (')باجح فلأ

 ىفصرملا ىلع مالك ىهتنإ ... مهايأ هتفرع نم ريغو ىأ ىريغ مهفرعي
 . هللا همحر

 لك ىف هللا لهأ نم نيقداصلا ءافتخا ببس» اريثك (')لوقي ناكو

 نيديرملا نأ ىلو « قدصب قيرطلا نيبلاطلا قدص ةلق نامزو رصع

 )١( (ضيارفلا) لصألا ىق تدرو .
 ٠ ماقم فلأ نوعيبم لباكلا يىلولا ىأ بطقلاو ئدتيملا نيب نأ دوصقملاو لسصألا اذه 09

 ىف مهيديرمو مهتذمالت ةمدخ. نم ةيويند ةحلصم الو اعفن نوديري ال هّللاب نوفراعلا )0
 هتاحبس هّللاب هلك مهلغشو اهلك مهتلص امنإو « ةيويندلا ةايحلاب نومتهي ال مهنأل هللا ىلإ قيرطلا
 اوريسي نأ صالخاب نودوي نيذلا مهو هتين تقدص نم ىلإ الإ نورظني الو نومتهي ذاه ٠ ىلاعتو
 ظوطظحب نومتهي نيذلا نوديرملا امأ ىلاعت هللا نم ىبرقلا ىلإ اولصي ىتح قدصلا قيرط ىف
 نيجراخ مهتأل نيفراعلا نم خيش ةلباقمب نواذحي ال مهتاق ةدساف ضارغأو هأجو لام نم سفنلا
 بع يف نيفراعلا خياشملا نم دحتب مهقثوت نأ نكمي ةطبار الف كلذأ « ئش ىجري ال قيرطلا نع



 ذي

 ةيسفنلا ظوظحلاب اولخد مهنكلو ٠ مهسفنأ مهل اورهظأل اوقدص

 ةمحر مهنع ءافتخألا نيلصاولا لقع نم ناكف (!)ةدسافلا ضارغألاو
 الو ضارمألا هذهب قيرطلا اوبلطي اولازي مل نيديرملا نأ هل تلقف « مهب

 ليزملا ءاودلا مهل نوفصي نوريصيو مهنولبقي لب خايشألا مهعنمي
 ملع ىل ؛ حيحص لاقف : مهلاوحأ حلصنت ىتح اًئيشف اًئيش مهضارمأل

 خايشألا نم اوبلطو للعلا نم مهدنه ام نيديرملا نم نوقداصلا
 مهضارمأ ةلازإ اويلط مهنكأو مهوعنم ام ةحيحص ضارغأل ()اهءاود
 ال مث « مهتاوخا ىلع مهسوفن كلذب نوريو « سانذلا ىلع اوخيشمتيل

 هلاحب بجعيو حالصلا ىعدي مهدخأ ثكمي لب كلذ نع جورخلا نوبلطي
 مكح ءالؤه مكحف « ًادبأ حصات عيصن لبقي الو كلذ ىلع تومي ىتح
 , تاينازلا عم اهفقويل ةيراجلا وأ ًارمخ هرصعيل بنعلا ىرتشي نم

 . مهفاف .. قيرطلا بلط ىف صلخي

 ريغي ةخيشملل ىعداو نامزلا اذه ىديرم ىف عونلا اذه شك دقو
 ناكو  اولضأو اولضف : مهخايشأ نم نذإ ريغب اهل اوسلجو ؛ قح

 ةيسفنلا مهضارمأ امتإو ىلاعت هناوضرو هللا ةبحم ىلإ لوصولا نوديري ال مهنأل ٠ مهتامز
 حلاصمو ةيدام عفانم دصقي حالفلاو ىوقتلا ءاعدأو ؛ حالصلا عنصت ديرت ةضيرملا مهبولقو

 عرولاو ىوقتلا حوسم نوسبلي كلذي مهو « هّللاب فراعلا ةذمالت نم مهتأ مهنع لاقيل ةيويند
 نم قيرطلا ىلإ اويستني نأ مهب ردجي الو اهتوقحتسي ال مهو ٠ اعشجو اعمط ةخيشملاب (وظحيو
 , ديعب ىأ بيرق

 ةمحر وه امنإ نيقداصلا ريغ نيديرملا ءالؤه نع نيفراعلا بئاج نم ءاقتخالا ناف كلذلو )١(
 اذإ امأ : ةكلهتلا ىلإ برقأو ارطخ رثكأ ظوظح ىف أوعمطيو لالضلا ىلع اورمتسي ال ىتح مهب
 ىخارمألا نم هب أوييصأ ام ةلازإ ىف مهتتواعم ىهو قداص دصقب هّللاب نيقراعلا ةاقالم اودارأ
 نأ دصقلا ناك اذإ نكلو « ةيفوصلا ةمئأ هليقي ام ىه اذهف مهلاوحأ حالصا نم اونكمتي ىتحو

 قيرط ىف ريسي وهف نيملاصلا نم هنأ هنع لاقيو ةبحاصملا هذهب رتغيف هخيش نم ديرملا ثكمي
 : دكاشرإ و حصن هعم عفتي الد لظاضلا

 , (اهاود) لصألا يق تدرو (؟)



 نا

 بلاطلا ىلع بجي (١)هللا همحر ىوارلا لاق دقو قيرطلا عطاق مثا مهيلع

 ةتبلا اذه انرصع ىف ةخيشملا ىعدي نم رثكأ بحصي ال نأ قداصلا
 ثيح بلاطلل ىلاعت هللا نم ماهلإب قدصلا تاراما روهظ دعب الإ
 كلذأ ()قيرطلا لهأ نم نيقداصلا ةداهشب ىأ ىلاعت هللا ريختسي
 ىزلا سبلي قيرطلا نيعدملا نم ادحأ بحصت نأ كاياو : لاق : خيشلا

 كلذو « نابعثلا نم (")«ىذأ رثكأ» مهناف دهعلا كيلع نوذخأي مهعدت ىأ
 رهاظت نم اذكه الو ؛ كرذح هنم ذخاتف نابعثلا نم ىذألا دهشت كنأل'
 . (9ناسنإ ىز ىف ناطيش نطابلا ىف ىهو حالصلاب

 دعب مت دق طوطخملا اذهل خسنلا نأ رهظيو هنع لقني ىذلا ىنارعشلا خيشلا دصقي )١(
 . هشافو

 ريتعت ىيرملا خيشلا اهيف قدصي تامالع قيرطلا لهأ نم هّللاب نيفراعلا دنع ةيالولل (؟)
 : ةمالع رشع اتنثا ىهو ٠ ىفوصلا قيرطلل ىساسألا عجرملا ةباثمب

 . هّللاي اقراع نوكي نأ - ١
 . هللا رماوأل ايعارم نوكي نأ -"
 , هلع ىبنلا ةنسي اكسمتم نوكي نأ -'"
 . ةراهطلا مئاد نوكي نأ -غ
 . ىلاعت هللا هنع ايضار نوكي نأ -©
 . هب هللا دعو اميق اقفوم نوكي نأ -"

 . سانلا ىديأ ىف امم سأيي نأ ٠-
 . سانلا ىذأ لمحتي نأ -4

 , هللا رماوأل اردايم نوكي نأ -5
 . سانلل اعضاوتم نوكي نأ - ٠
 . هللا قلخ ىلع اقيفش نوكي نأ ١
 . ىلاعت هللا ربخأ امك اودع ناطيشلا نأب املاع نوكي نأ

 ذع هللا قالختي قلختلا . فاصوأ ةعبرأ ىفوصلل نأ ىلذاشلا نسحلاوبأ ىديمم ىدييف 00
 ةمزالمو لجو زع هللا نم ءايح سفنلل راصتنالا كرتو لجو نع ل دمر م قدصي طاسبلا . عم ثنا ٠ : هلا كت *يع هيل ةرواجحملا .. لع

 ىنعملا ميقتسي ىتح «ىذأ رثكأ» اهنأ قايسلا نم رهاظلاو ه ةسومطم لصألا ىف تدرو 4.
 ديرم وهف هنع تدرج اذإف لاصخلا هذهب اقصتم نوكي نأ قداصلا ديرملا ىف طرتشيو (؛) ١
 مهف ديحوتلا ديرجت : لاصخلا هذهو  هرمأ شتفو قيرطلا نم هدرط بجو قفاثم ىعدمو بذ "

 . راشدإلا ميرحت باستكالا قلط , رافسالا ةرثك , رطاوخلا نح فشكلا . دجولا ةعرس . رايتخالا كرت , راثيالا راثيإ ٠ ةرشعلا نسح « عاع



 الأ

 خياشملا ءامسأب مهسوفن اومس نيذلا ةعامجلا< كلذو لاق

 ةيرديحلاو ةيردنلقلاو (')ةيتمالملك مهعابتأ نم هنأ ىأ نيقداصلا
 نم قيرطل مهتفلاشم ءالؤه ىلع بلاغلا ناف مههابشأو (؟!ةيماطسيلاو

 اهلك .قرخلا خايشأ عيمج نع لوقنملا ناف هيلإ اوبستنا ىأ هبقلي اوبقلت

 ىعافرلا نب دمحأ ىديسو (؟)يليجلا رداقلادبع ىديسك باتكلاب ديقتلا
 نم مهريغو (*”ىقوسدلا ميهاربا ىديسو (؟)ىودبلا دمحأ ىديسو

 نم نوزبتعي لوألا اهدهع ىلع اهباحصأ ناكو ةيفوصلا قرفلا نم ةقرف ىه ةيتمالملا )١(
 ةينلا ىف اهتدابع ىلجم ناك امنإو ةبذاكلا رفهاظملاب متت ال ةقرفلا كت تناكو ةيفوصلا رباكأ

 حرجو . مهيأيث عيطقتو مهيسفنأ برصيب نوموكي [وناك نيذلا نيدفتسملا ةرخآتملا روصملا

 سيلو ايت. لهأ رمألا عقأو ىف مهو « ةمالملا لهأ نم ىأ ةيفوصلا نم مهتأب ءاعدالل مهئاضعأ

 . مدق قيرطلا ىف مهل
 ثلاثلا نرقلا ىف ةيفوصلا رياكأ نم ناكو هنع هللا ىدصر ىماطسبلا ديزيويأ ىه )9

 ةوخأ ىماطسبللو ًايسوجام همالسإ لبق ناكو ءاوسلا ىلع ةقيقحلاو ةعيرشلاب اقطان ىرجبلا
 الاح مهلجأ ديذزيويأ ناك دقلو اًهاسنو !دابع أاعيمج اوناكو ىلعو روفقيطو مدآ مه قيرطلا ىلع

 ال ةيملع ةميق اهلو تاحطش ىمست ىتلا هتمكحب رهتشاو ه5 ةنمس يفوت :اراقو مهالعأو

 , ردقت

 بحابص م هنع لاق هنع هللا ىضر نسحلا لسن نم (رداقلادبع) ىناليجلا ىأ ىليجلا ()
 : ةيردلا بكاوكلا

 نكمتو . مادقإ هلو نانجلاو شاجلا تيأك ناسللا حبردص ناكو هتنامأ ىلع سانلا عمجأ »

 ىجري قئاقرو فئاطلب ةنوحشم هظعاومو « عطشلا ريثك . ةلزنملا ميظع . حتفلا ىكولم , غادقأ
 عشت -  ىماسي ال فوصتلا ىفو مامأ هقفلا ىف ناك : ةمئألا اهيلع ىنثي هسلاجمو اهنه ءاجرلا
 ! يضر ابيرقت هه١٠56 ةنس تام : عورشم نف لك ىف هريغ ىلع مهقتو عورقلاو لوصألا ىف

 . «مظعألا اهبطقو ةيرداقلا ةقيرطلا خيش ىهو ٠ دادني ىف هنع
 نيماثللا ىبأب فورعملا ىسافلا ركب ني دمحم نب ميهاربإ نب دمح.أ نايتفلاوبأ ىه (6)

 ماع ىفوتو هد57 ةنس دلو , اماه رشع ىنثا هب ماقأ ىذلا حوطسلا ىلإ ةبسن ىحوطسلا
 هبست دتميو اهيطقو ةيدمحألا ةقيرطلا خيش ىهو ٠ اطتطي نفدو اماع نينامثو دحاو نع ه6

 ىشرق لدصأ نم هترسأ نأ ىلح باتكلا عمجأ امك ههجو هللا مرك بلاط ىبأ نب ىلع مامإلا ىلإ
 .. اان !داقتعا هيف اودقتعا ب ررغمل لهأ نآو ها 7 ماع ب رغملاب ساف ةنيدم ىلإ تلقتنا اهنكأو

 هيل 6 نيذلا ةمئألا دا ف ةيئيدلا لاو ةيسدقلا تاريضاحملا بحاصو ةيماهربلا
 . مانالا رطاوخ ىلع مالكلا ىف ةمشايرلا هيلإ تهتناو ؛ ةخسارلا ةيالولاو تاداعلا قرخو تابيقملا



 مفمت ىف هسفن سبحي مل نم» لوقي ميهاربا ىديس ناك ىتح خياشملا

 ىف هنم ئرب انأو ىنم وه سيلف ةقيقحلا متاخب اهيلع متخيو ةعيرشلا

 . ةرخآلاو ايندلا

 عممجأ لوقي  هنع هللا ىضر - ىعافرلا نب دمحأ ىديس ناكو
 اولاقو ٠ ةقدنز ىهف (!!ةعيرشلا اهتدر ةقيقح لك نأ ىلع قيرطلا لهأ

 ناكو « ةيدوبعلا ةقيقح ىه ةقيقحلاو « ةيدوبعلا ماكحأ ىه ةعيرشلا

 باتكلاب ةديشم هذه انقيرط لوقي هللا همحر (”)دينجلا مسأقلاويأ

 ناكو اندنع هب ءادتقالا زوجي ال ثيدحلاو نآرقلا مهفي مل نمف ؛ ةنسلاو

 ىتح هيلإ اوتفتلت الف ىوهلا ىف عفرت دق اصخش متيأو اذإ : لوقي

 . ىهنلاو ىمآلا كع ةلاح اووظتت

 طقسي ةلاح , لإ لصو هللا لهأ نم اذحأ نأ ىعدا نم لوقي ناكو

 ىنزيو قرسي ىذلاو بذاك ىهف هلقع عم ةعيرشلا ماكحأ اهيق هنع

 . ىهتنا . (”!!ذه نم الاح نسحأ

 عرشتي ملو ققحت نم لكو هدهشت نأ ةقيقحلاو هديعت نأ ىه ةعيرشلا نأ وهو فيرشلا ثيدحلاب
 هلل ةقفاوملا يه نوكت ىنعملا اذهب ةعيرشلاو قسفت دقف ققحتي ملو عرشت نم لكو قدنإت دقف
 ىقيقحلا ىنعملا اذهب نوكتو ٠ برك ىلاعتو هناحبس هلل ةيبوبرلا ىفو دبعك ةيدوبعلا ىف ىلاعت
 , رارمتسالا ىلع هيلإ راقتفالاب ساسحالاو انطايو ارهاظ ىلاعتو هناحبس هّلل مالستسالا ىه

 تقؤملا هاجلاو لاملا ىلإ ةجاحلا تسيل ةجاحلا ىنعمي انه رقفلاو ريققلاب ىفوصملا ىمس كلذلو
 ىأ دمصلا ىهف : رارمتسالا ىلع هيلإ جايتحالاو ٠ ىلاعت هلل رقفلا امتإو ايندلا ىف رتقلا الو

 , هيلإ جاتحي لكلاو دحأ ىلإ جاتحي ال ىذلا ._لماكملا ىتغتسملا
 اعئاب هويأ ناك رازخلا دمحم نب ديئجلا مساقلا ىبأ هبقإو هرصع ىف ةقتاطلا خيش ىه (؟)

 اهيقف ناك قارملاب ةأشنم هداوم (دنواهن) نم هلصأو « ىريراوقلا هل لاقي ناك كلذلف جاجزلل
 نب دمحمو ىيساحملا ثراحلاو ىطقسلا ىرسلا بحمص هتقلح ىف ىتقي ناكو روث ىبأ ىلع دملتت

 ةوت « عيمجلا دنع لربقمو مهتاداسو موقلا ةمّئأ نم ىهو .. مهريغو ىدادقبلا باصقلا ىلع
 : لاقف فراعلا نع لثسو _ه551/ ةنس

 عوجلا نكلو « لاقلاو ليتاا نع فوصتلا انذخأ ام ؛ لاقو , تكاس تنأو كرس نع قطن نم
 . يرايت تامظأو ىليا تريساف ايندلا نع ىسفن تفزع : امضيأ لوقيو : ايندلا كرتو

 ع ةيرويمأا ةةياد لمتاكت امك نادستالا يسفنتلا ءانبلا لمتكي اميي ةقيقحااو ةعيرشلا (؟)
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 دحأ لصو ام لوقي # هللا همحر  (١)صاوخلا ىلع ني ديس ناكو

 راصو اهتقيقحو ةيدوبعلا قوقحب ديقتلا هيلع بجو الإ ةقيقحلا جرد ىلإ

 ةربع ال هنأ دينجلا مساقلاوبأ ةقيرطلا خيش نيبي كلذ ىفو « نطايو رهاظو ةفرعمو ملع نم ح
 ءايلوأللو تازجعم ءايبنألل نأ ةيفوصلا ةمئأ دنع لاقي هنأل تاداعلا قراوخ وأ تاماركلا بحاصي

 : دينجلا مامالا لوقي امك انه انمهت ىتلا ىه تاعداخملاو ؛ تاعداخم ءادعإأللو تامارك

 قراوخ ضعي رهظي ناك نأو صخشلل اذهف ؛ ىوهلا ىف عفرت دق صخشلا متيأر اذإ

 نع ىهنو فورعم لاب رمأ نم ةعيرشلا عبتي ناك اذإ الإ ةقيقحلا لهأ دنع هيلإ تفتلي ال تاداعلا

 .. قدصلا لهأ نم ىهبف لاحلا هذه ىلع ناك اذإف ٠ ةيعرشلا فيلاكتلا ةماقإو ةاكذلا ءاتياو ركنملا

 ماكحأ عيتي نأ نود تاهاركلاو تاماقملاو لاوحألاو ةقيقحلا باحصأ نه هنأ ىعدا اذإ امأ

 ةعيرشلا تفتنا اذإف , ةعيرشلا ىلع الصأ موقت امنإ ةقيقحلا نأل بذاك عداخم ىهف ةعيرشلا

 . ةمارك الو ةقيقح الف
 فشكيو ةكلبتلا ىق اوعقي ىكل تاداعلا قراوخ ضعي نوطعيف تاجاردتسا ءادعألا ضعبلو

 جالصلا لهأ نم اوناك اذإ الإ ةيالولا ىعدمي ةيفوصلا ةمئأ دنع ءادتقالا بجي ال كلذلو , مهرمأ

 هللا تايب ثدحي هتيأر اذإو ىوقتلا هقيرط نأ ملعاف تابيطلا لمعي لجرلا تيأر اذإف . ىوقتلاو
 . لادبالا قيرط ىلع هنأ ملعاف

 ال ... لامعألل هنم. دصق ريغ نم لادبألا لزاتم دارأ نم اي» : ةيفوصلا ةمئآ دحأ لوقيو

 انتداس : هناكرأ تمسق ةيالولا تيب . لاوحألا ىلع مهمحازت مل نإ اهلهأ نم تسلف اهي نعمطت

 ْ . «ىلاغلا هيزتلا رهسلاو عوجلاو : مئاد لادتعاو تمص نيب ام . لادبالا نم هيف

 ةياغ ىهتنم ىلإ لصو دق هنأو هللا لهأ نمو ةيالولا باحصأ نم هنأ ىعدا نمف كلذل

 ىذلا نإ : ىنارعشلا كلذ ىف لوقيو : ةعيرشلا ماكحأ ميقي ال ناك اذإ بذاك عدم هناف نيلصاولا
 خيش ىناليجلا رداقلادبع مامالا هلاق أم انه دكؤي ىهو اذه نم الاح نسحأ ىنزيو قرسي

 نوجي له : لثسو .. زوجي : لاقف ..؟ ىلولا قرسي نأ ردجي له : لثس امدنع ةيرداقلا ةقيرطلا
 . زوجي ال .. ال : لاق ..؟ ىلولا بذكي نأ زوجي. له : لثس مث .. نوجي : لاق ..؟ ىلولا ىنزي نأ

 هنأ امك ايناز اهيف دعي ةرظنب تاطقسلا نم ةطقس ىف عقي نأ نكمي ىلولا نأ كلذ ىتعمو

 هتريرس ةواقتو هبلق ةراهطل اما , ةقرسلا ىف عقيف هذختيف هبحاصص ىه سيل ائيش دجي نأ زوجي
 هسفن عم قدصي ال ىأ .. ةيالولا بتارم ىلوأ هذهو .٠ قدصلا مثاد هنأل بذكي نأ عيطتسي ال هناف

 . ةيالولا هنع تفتنا الإو هريغ عم قدصي مث
 أرقي ال ايمأ ناك ٠ ىساربلا صاوخلا ىلع ىمسي هذاتسأو ينارعشلا مامالا خيش ىه )١(

 نأ دبال الوق لاق اذإو ءاملعلا هيف ريحتي اسيفن امالك ميركلا نآرقلا ىنأعم ىف ملكتيو بتكي الو

 امثإو مهملكي نكي ملو : هيلإ تاجاحلا باحصأ لسري ناك هنأ هنع ىنارعشلا مامالا لوقيو « عنقي

 ال ىأ رفاس ىأ ريصا هل لوقي نأك هيف ىأرلا هيطعيو « هلجأ نم ىتأ ىذلا عوضوملاب مهربذي
 ءاقستسالا ىسقرم هي ىوادي بيرغ بط هل ناك هنأ امضيأ ينارعشلا هتع لوقيو ٠ رفاست
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ءذفأ ىخأ ناكو هريغ ىلع ىه سيل ةريثك بادأي ابلاطم
 - نيدلا ل

 هنطاي رماخ دقف فيلكتلا ةبقر هقنع نم علخ نم لك لوقي هللا همحر

 ةريمض هللا عم صلخأ هنأ ىعدأ نم لك لوقي ناكو فيرحتلاو غيزذلا

 ةعيرشلا رهاظب دييقتلا ىلإ ةجاحلا نع اهب هزنت ةقيقحلا ىف هتبتر لاقو

 ماوعلل وه .امتإ :ةعيرشلاب .ديقتلا لعجو اهمسارم دح ىلع فوقولاو

 نم ىهو هنيد ىف نوتفم هنأ اوملعاف « ءادتقالا قيض ىف نيرصحنملا

 ةملظ ناف هودقتعتو اذه لثم اوبحصت نأ مكايإف ةقدنزلاو داحلالا لهأ

 ةعيرشلا نأ رورغملا اذه ملعي ال ىآ . نيديرملا بولقل لتاق مس هسافنأ

 نم دادمتسالاب الإ دقعنتو رمثتو ةبحلا ىبرت الو اهثقيقح بل رهاظ ىه

 . كلذ ىف لاطأو رهاظلا رهاظ

 ةماقإ نيبذاكلا نايب نع نيقداصلا نييمت ىف طباضلاو .. لاق

 بادأي بدآتلاو اهبادآل (١)(مهتعباتمو) ةعيرشلا نوناق ىلع اهلك لامعألا

 . ()ىهتنا .. نيحلاصلا فلسلا نم خيأشملا ريس قفو ىلع ةقيرطلا لهأ

 )١( لقنلا ىف أطخ اهنأ رهاظلاو (مهتعابتمو) : لصألا ىف .

 ىلع ةوالع هنأ قوقح نم ةعيرشلا تابجاوب مزتلم هناف ةيالولا بتارم ىلإ لصو نم نأ (؟)

 بادآي هريغ نم رثكأ بلاطم , ريخلاو فورعملل نايثأو زكذملا نع ىهن نم ةيعرشلا رماوألاب هديقت
 بولطم ةرهاظلا تادابعلا نع الضف , ةغاطلا اهثلاثو ؛ صالخالا اهيناثو ؛ قدصلا اهلوأ ةريثك

 ذإ بسحف لدعلا ةعيرش ىلع نوكي الأ انه دارملاف ٠ ةريرسلا ءاقنو بلقلا ةراهط ىلولا نم اضيأ

 لك هب بلاطم اذهو رشلاو ريخلاو ٠ لطابلاو قحلا نيب رايتخالا كحمو لقعلا نازيم وه لدعلا
 ةايحلا ملس ىف ىلعأ ةجرد هذهو.ناسحالاو ضالخإلاب نوبلاطم مهناف ءايلوألا امأ , ملسم
 ساسأ بلقلا نأ ائه دارملاق «ميلس بلقب هللا ىتأ نم'الإ» : ىلاعت هلوقل اديبأت كلذو : ةيحورلا

 «ديهش ىهو عمسلا ىقلأ وأ باق هل ناك نمل ىركذل كلذ ىف نإ» : ىلاعت هلوق ىف درو امك ناميإلا
 نوميقيو بيخلاب نونمؤي نيذلأ» : ىلاعت هلوقو ؛ «بولقلا ىوقت نم اهنإف» : اضيأ ىلاعت هلوقو
 مه ةرخآلايو كلبق نم لزنأ امو كيلإ لزنأ امب نونمؤي نيذلاو « نوقفني مهانقزر اممو ةالصلا
 8 هنأ دقتعي ةيالولا ىعدم ىضعيو . «نوحلفملا مه كئلوأو مهير نم ىده ىلع كثلوأ ٠ نونقوي

 , ةعيرشلا رهاظب ديقتلا نع ةينايرلا تايهلاو اياطعلاو نتملا هذهب ةلزنت ةيلاع تاماقمو ايلع ةبترم

 حئاضف» هباتك ىف ىلازغلا مامالا مالسإلا ةجح مهاوعد فشك نيقفاثملا نم سفث ءالؤهو
 تس ةرمحملاو ةيبلءثلاو ةلدمارقلا ةقرف 7٠١ نم رثكأ مهنأ نيبو «ةيرهظتسملا لئاضفو « هينطابلا
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 نيديرملا نعم نيتدئاصأا لاوحهأ نم هتركذ أم ىخأ اي ضرعاف

 بر هّلل دمحلاو كسفن ىسنت الو كنامز لهأ لاح فرعت خايشألاو

 , (١)نيملاعلا

 بلطي نأ خياشملا دالوأ نم مهدحأ ناك اذإ (')ههقالخأ نمو (')

 ةخيشملاو ةيالولا ناف هدلاو سح ىف ةشيعلاب ىفتكي الو هيبري اخيش هل

 اذه سفن اعيمج قرقلا هذه ىعدتو . مهرهغو .. ةيليعامسالاو ةيديزلاو ةيكدزماوةيعبسلاو دتح
 ماوعلا مه رهاوظلاب نومتيي نيذلا نأ نوعديو . نطاوب نآرقلا رهاوظل نب مهلوق ىهو هاعدالا
 نآرقلا نوهبشيو « ءايكذألا مهف نطابلا ىلإ نياةنيو ىنآرقلا ينعملا نواوقؤي نيذلا امأ ءايبغألاو
 هذهب ةيمالسإلا ةعيرشلا نع اوجرخ دق اعيدج ءالؤهو ٠ بللا ىهف هنطاب امأ رشقلاب هرهاظ ىف
 . داحلإلاو ةقدنزلا لهأ ىف اولخدو حدبلا

 ىف بذاكلاو قداصلا ىلع صخشلا اهي مكحي ىتلا ىيياعم لا ىتارعشلا مامالا انل نيبي )١(
 عقأو ىف هنكلو هللا لهأ نم هنأ ءاعدا ىف معزيو تاعاطلا نورهطتسي سانلا ضعي نأل هللا قيرط
 ىف حضتي امنإ قرفلا اذهو ٠ حلاطلاو حلاصلا نيب قرفو ءاشحفلاو ةلالضلا لهأ نم رمألا
 ةيصخش ىف ةنسحلا ةودقلا ىف اهدجن ىتلاو . نآرقلا اهب انبدأ ىتلا بادآلاو قالخألاب كسمتلا
 نيبستنملا قيرطلا لهأ نم نيعياتلاو ىعياتو نيعباتلاو ةباحصلا ىف مث : هلع دمحم لوسرلا

 ناك امب نوكسمتي اعيمج مهف ةقيقحلاو ةحيرشلا ةمئأ نم ةيمالسإلا ةعيرشلا ماكحأل نيقيطملا
 ىفو راثيالا ىف اهدجن امك . ةيبطملا مهلاععأو مهلاعفأ ىف اهدجتو بادآ نم هلع لوسرلا هيلع

 للعفو : هللا ةدارإؤ هللا ريبدت الإ نمؤملا ىجي الف : رييدتلا طاقسأو لكوتلا ىفو ةعاطلاو قدصلا
 , هل رش ىهف ارش هاري اموهل ويخ وهف اريخ هاري امف هللا ةدارإ عم هتدارإ نأل هللا

 ىف سص.لوسرلاب نودتقي نيذلا نوحلامصلا ةمئآلا اهب فصتي ىتلا ةليمجلا قالخألا ىه هذه
 . مهتطايو مهرهاظ

 ديعلا ىعس اذإف بساكم تاماقملاو بهاوم لاوحألا نأ ىنارعشلا مامالا اته انل نيبي (؟)

 رفظي نل هتأف تامحرلاو تايهلاو اياطعلاو نئملاب هيلع هللا نمي نأ نود حلاسص بأ نم هتيارقل
 خيش هايأ نأ واو« هيلع بجي امنإ لاوعألاو ةعتمألا ثروت امك ماقملا ثري ال هنأل ماقعب الو لاحب

 كلذ , هيسقن ىبريو هيلاسم ىلع فرعتيل هدشريو هيجوي ملاسص برم نع دهتجيو ثحبي نأ حلاص
 اذإ سفنلا نأل سفنلل ةضايرو ةدهاجمو ةاناعمو اقدسم امنإو ًاثاريم سيل هللا ىلإ قيرطلا نأ

 فرحنتو سكتنت كلذيو « ةضايرلاو ةدهاجملا نع تفاعو تضرو تنأمطا باستنالا ةمعنل تكرت

 قيرطلا اذه بلطي ال ىذلاف مهتنهادمو سانلا حدمو رارتغالا ىوعد نم هب تنتف امب قيرطلا نع
 . ةليذرلا ىف عققتوو فرحنأو اريبك الالض لضض دق هثروي كلذب هنأ نلظيو خيش هايأ نأل
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 دي ىلع هللا نم ةبهوم ىه امذإو ٠ دودجلاو ءابآلاه ىه ام ةقورعملا
 هيلع ام فالخ مهلك نوحلاصلا فلسلا هيلع جرد امك, ابلاغ خايشألا

 ,خيشلا ىديس نبأ هنوكي مهدحأ ىفتكيف نامزلا اذه ىف خياشملا دالوأ

 . ةمضايرأاو ةدهاجملاو نيدلا ىف هدلاو لثم اخيش نوكي نأ بلطي الو

 (١)ىمجعلا فسوي ىديس ناك دقو ؛ مهتمه ةءاند ىلع ليلد كلذو

 خياشملا دالوأ ىلع دهعلا ذخأي نأ خيشلا ىفبني ال ىلاعت هللا همحر
 بلط ىف مهقدص تاراما روهظ دعب الإ دودجلاو ءايآلاب نيخيشمتملا

 دقتعي ناك امير مهدحأ ناف ىأ « ةضايرلاو ةدهاجملا هجو ىلع قيرطلا
 دمحم خيشلا ىخيش كلذ ىل ىكح امك خيش خيشلا دلو نأ

 ظ . هللا همحر (؟!ىوانشلا

 خيش خيشلا دلو نأ دقتعأ انأو ةنس نيرشع ىحت تثكم دقلو

 دمحم خيشلا ىخيش ىلع ىلاعت هللا ىنعمج (")نأ ىلإ ةيصاخلاب
 لوقي اضيأ هنع هللا ىضر هتعمسو  ىلاعت هللا همحر  ىلورسلا

 نأ الإ دودجلاو ءابآلاب (؟!نيخيشمتملا كيلست ىف مكسفنأ اوعبتتال

 خيشلا ةقيرط ايحأ نم.لوأ هنأ ىنارعشلا هنع لوقيو ٠ ىناروكلا ىمجعلا فسوي وه )١(

 . هال ماع ىقوت اياوز ةدعو نوريثك نويديرم هل ناكو ؛ رصمب دينجلا
 نم ناك هنأ هنع لوقي ىذلا ىنارعشلا ذاتسأ هللا همحر ىوانشلا همحم خيشلا وه (؟)

 الإ ريقق ىلع تلخد ام) : هلاوقأ نمو « بدألاو فاصنإلا لهأ نمو ملعلا ىف نيخسارلا ءايلوألا
 ىف ىعسيو نيجاتحملا دعاسي هللا همحر ناكو (اريقف طق تنحتما امو ء هنود ىسفنل رظنأو
 ىف نفدو هك ةنس ىفوتو اطنط ىحاوضب نوفدم ىهو « اراهنو اليل سانلل جئاوحلا ءاضق
 . نآلا ىتح رازي فورعم هربقو حر ةلحمب هتيواز

 .٠ ىنعملا قستيل تديزأو ىلصألا ىف درت مل (؟)
 اذه هدعب نم هنبأ ثري نأ ةخيشملا ماقم ىلإ بألا لوصو عيتي ال هنأ ةيفوصلا ةمئأ دقتعي

 داهتجاو ةضايرو ةدهاجم وه امنإو لاومألاو ةعتمألا ثروت امك اثاريم سيل فرصتلا نآل ماقملا
 نم حبصأو ديعلا ىلع هللا نم اذإف ء انطايو !رهاظ ىلاعتو هناحيس هلل ةعاطو صالخاو
 نيالا صلخأ اذإ الإ هماقم ىأ ةقيرط ىلإ لمصو دق هنبا نوكي نأ ةرورضلاب سيلف ؛ هتصاخ
 بس ناديالاو عرولا ىف هدلاو لثم راص ىقح ةفرعملاو ملعلا ءاول لمحو « هدلاو قيرط ىلع راسو
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 ةعامج ميلذعت ىلع هنيع متذي مهدحأ ناف ىواعدلا عيمج نم أاوكلسنيم

 اذه لثم ىف بعتلا نركيف ىدلاوك اخيش ترص دق لوقيف هل هدلاو
 سيكنت داكت ال مهسوفن نأف ناسنالا خيش دالوأ اميس ال (١)(عئاض)
 غلب ىلو ًادبأ مهدلاو هل نذأ ىذلا مهدلاو ذيملت نع قيرطلا اوذخأي نأل
 الإ فرشلا بستكا م أذه نأ نولوقبو بتارملا ىصق 3 ثاماكقملا ىَف

 : لاق . ًادبأ هتود هسفن ىري مهثم دحأ داكيالو هيلع مهسوفن نوريف انم

 ىبري مكدلاو ناك هلوقي ميههصنيلف مهكيلست نم هل دبالو ناك نإو'
 ىخأ اي كلذ ملعاق , مهدلاو لوق ىلإ اوغصي مهلعلف اذكو اذكب نيديرملا
 مهلاح فرعت كرصع خياشم دالوأ نم قيرطلا ىعدم ىلع هضرعأو

 . نيملاعلا بر هّلل دمحلاو كسفن ىسنتالو

 دي ىلع قيرطلا ىف لخدي نأ مهدحأ دارأ اذإ (")ههقالخأ نمو (4)

 اذإ ديرملا ىلع بجي ام هل ركذي نأ هخيش لضف نم ليسي نأ خيش

 بذاك ءاعدأو رورغ اذهف هدلاوك اخيش ىراص دق هنأ خيشلا نبا ىعدأ اذ امأ « ىوقتلاو د

 . مهشيشل مهميظعتك هتومظعي قيرطلا دارفأ دجوو هدلاو تيب ىف شن هنأ نم جتان

 زوجي نإ ةيحورلا ةبارقلا ىف ددحت ةوبألاب ةونبلا اهيف لصتت نأ نكمي ىتلا ةيفوصلا ةبارقلاو
 ىلإ اولصو نيذلا نيقداصلا نيديرملا نم خيشلا هب ىصوي نم خيشلا دعي قيرطلا ءاول لدحي نأ
 ةيحورلا ةبارقلا هذهو زكارملاو لاملاو هاجلا ىف دهزتلاو ةضايرلاو هدهاجملا ىف ايلعلا تاماقملا
 لوسرلا ةطبارك ةيحورلا ةطبارلاب امنإو ةيومدلا ةطيارلاب طيترت ال ديرف عون نم ةبارق ىه امنإ
 . قيدصلا ركب ىباب لع

 )١( (عيابش) لسمألا ىف درو .
 , هسفن لاحب هقدصي نأ هيلع ناف هيلع ذملتتيل هخيش ديرملا بحص اذإ هنأ كلذ ىنعم (5)

 هيلع ىفشي نأ ىأ  ةفرعملاو ملعلا نم هيلإ لصو امع ًايصخار ىأ ًارورغم أ انوتفم لخدي الف
 بطعلا هيلإ حرسأ لاوحألا هذه نم لاح ىف وهو خغيشلا بحص ام اذإف هرطاوخو هسفن لخاود

 نأل ؛ صلخم ريغ هبلقو ةقداص ريغ هسفن نأل لاح ىأ ملعب هخيش نم رقظي ملو ساكتنالاو
 ديرملا دبال كلذل ٠ قدنعلل ناباب امهو ةعاطلاو صالخالا , ىفوصلا قيرطلا ىف ساسألا
 فرعتي ىتح ةيكئالم ىأ تناك ةيناطيش رصضاوخ نه هسفن ىف امب هخيش ثدحي نأ قداصلا
 اذهو هل حلصي ال هنأل قيرطلا كرتب هل مصني نأ أ هل متصي ام ىلإ ةيجويو هلاح ىلع هخيش

 كلذ ىف ةيفوسصلا ةمئأ ىدتفبو . قيرطلا لوذد ىف ةيفوصلا ةمئأ هيلع ممجي ىذلا سايسألا قه

 ءايمع ةعاط هعيلطت نأ ىف هلك لوسرلا باوجو جوزلا قح نع ةأرملا لاؤس ىف هلع لوسرلاب
 هتسحل ىلو ىتح هنمه فنأت الف هفنأ نم حيقو حد ل أس يل هنأ ىتح صالخالا لك هل صلخت نأو

 . هخيش نم ديرملا فقوم ىه اذهو : اهناسلب



 أ

 ىف لوخدلا نم افوخ هسفن ىلع كلذ ضرعيل خيشلا ةيحص ىف لخد

 لهآ قيرطل ميظعتلا باب نم اذهو بطعلا هيلإ عرسيف لهجلاب هتبحص
 هلك هللا لوسر ىلإ تءاج ةأرمآ نأ كلذ ديؤيو سفنلل طايتحالاو هلل
 جوىزلا قح نم اهل لاقف ةأرملا ىلع جوزلا قح ام هللا لوسر اي تلاقف

 (١)دؤت مل اهناسلب هتسحلف حيقو مد هرخنم نم لاس ىل نأ ةأرملا ىلع
 جوزتأ ال ايبن قحلاب كثعب ىدلاو تلاقف هلع لاق ام رخآ ىلإ ؛ هقح

 > . ىهتنا .. ايندلا تيقب ام

 باتكلاي فراع هنأ هيق دقتعي نأ (؟)ديرملا ىلع خيشلا طرش نمف

 ةينامحرلاو ةيكلملاو ةيناطيشلاو ةيسفنلا رطاوخلا نازيمب فراع ةنسلاو
 ءامسألا تارضح نم رطاوخلا هذه هنم ثعبنت ىذلا لصألاق فراع

 نيع ىلإ لوصولا ةحص نع ةقوعملا ضارمألاو للعلاب فزاع ةيهلالا
 ماعطللاو لمعلا نم ناسنا لك ىطعيل نيديرملا ةجزمأب افراع ةقيقحلا

 قيرطلا لامعأ نع ةجراخلا ()(قئالعلاب) ًافراع هيلع ردقي ام امهريغو

 )١( (ىدؤت مل) : لصألا ىق .
 سقت قداصص ةتسلا بظكلاب ملاع , هللاب فرلع خيش نع ثحبي نأ ديرملا ىف لصألا (5)

 سصقلا 2 81 ىيخ قبح 8 هحاطأو هعيتأو ؛ سفن دايق هيلإ ملس هدجو اه اذإق» هنطايو هرهاظ

 , اتطاب.ىل ايها هقيبش ىق كشام اذإف «.قيرطلا ىف مدقتلا نم نكمتي نلف هخيشل ةعاطلاو
 اميوبي هنتي رتغلق , ناطيشلا هاوغأو بارطضالاو قلقلا ىف عقوو ميلسلا قيرطلا نع فرحنا
 انهو ؛ اماقح هثم نيسحأ انأ , هسفن ىف ناق اميرو هخيش ماقم ىلع ضرتعاو « هيلإ لصو
 الف , قيرطلا بادآ نع جرحيو ساكتنالاو طوقسلا يف ديرملا اذه ىدرتي ذإ ىريكلا ةماطلا
 . ماقم الو لاح هل حلصي

 ىف هل. حلصي امو. هديرم ةحلصم فرعي هنأو« هلاعفأو خيشلا مالكب قيدصتلا وه نذإ لصفلا
 هدشري ام لك نأو : ةحلصو ةعفتمو ريش نقم هلاح ىف هل حلصي أم ميدقت ىلع رداق هئأو ؛ هلاح
 مدقتلل اهااسع ديرملا عيمصي كلذ دنعو ٠ ةلداجم وأ ضارتعا نود اميلست هب ملسي نأ بجي هخيش
 ْ . قيرطلا ىف

 . (قيالعلا) لصألا ىف (9)
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 ىلع ةردق هل ةسايرلاو لامآلاو .ةجوزلاو دالوألاو نيدئازلا ىنلإ ليم اك
 ةطساوب قئاوعلا .ىديأو نيطاينشلا مامفأ نم هضالختساو ديرملا بنج ١ء

 دي نم هصالختسا :ىلع .خيش :ردقي الق :الإو هللا قيرط.ىف ديرملا ةيغ

 هذهب ديرم عمس . اذإف ءايلوألا ربكأ نم ناك يلو ادبأ نكذ نم

 هيف. ةعومجم اهدجوف هرصع خياشم نم دحأ ىلع اهضرعو «: تافصلا

 ىلو يدص حارشناب هب هرمأي ام لكب لمعلاو.« .4ل دايقنالا هيلع بجو
 . هيلع كلذ قش

 وه امنإو هيلع (!(رجح) ام هل عدت مل خيبشلا نأ ملعيو هل .اسينأت
 كلذ كرت خيشلإ نأ يلو « اوقلس نيذلا قيرطلا خايشأ كلذ ىف عبات

 ىف نيشاغلا .ةلمج نم ناكو لجو زع .هير ىصعل ديرملل صخرو

 رمأي نأ هيلع بجي ىذلا (؟7غيشلا طورش نمف كلذ تملع اذإ قيرطلا

 وأ ةرورضأ الإ هتيواز ىأ هلزنم نم حربي هكرتي ال نأ هاهني ىأ ديرملا اهي
 ةوفه لك ىلع ٍديرَملل بقاعي نأ (7(هطورش) نمو  اهيف ههجوي ةجاح
 عقو ةلز ىف هنع حفصلا ىلإ ليبس الو 1؟!ًاتايسنو أ اوهس ولو هنم ىدصت
 (0)(هئاق) ريغ هتيعرل شاغ مامأ ئهف حفص هنأ عقو نأو « ةتيلا اهيف

 )١( هيلع هضرتخا ام ىه بوصقللا نأ وديبو لصألا ىف اذكه . : ْ

 اَذِإ هتأ هملعت اهيق عقب ىتلا ءاطخألا ىلع ديرملا ةيساحم ىق ةيقوصلا ةمئأ كسمتيو (؟)

 ةريبكلا ةلزلا ىف عقو اذإو ةريبك ةلز ىف عقي ديوملا نق ةطيسبلا ةثزلا ىف ديرملا عم لهاست

 ىقلي نأ ديرملا ىلع بجي كلذل « .ةرامالا هسيقن ضيورت الو ةيبرتلا هعم حلصت ال كلذبو « « ينبحتع

 .هنع ىهتني نأ بجب ئش نع هاهخ اذإو هعيطب ب ْنأ بجي ئشي هرمأ !ذإف ةعاطلاو عممسلاب هخيش

 اتايست وأ اوهس ناك ولو ىتح هتاوفه ىلع هخيش ةيساحم ليقي ىذلا وه قداصلا كرملأاو

 هلع لوسرلاب ءادتقا كلذو هرمأ حالصلو هتياعرلو هتيبرتل وه امتإ هي هخيش هبقاعي ام نأ هملعل
 ةيبرتو احصن كلذو ةثالث ىآ نيرهش ةدمل ةدحاو ةيذك بذكي ىذلا هبحاص رجهي ناك هتأ ىف

 . ةيمالسإلا ةعيرشفل ةرصنو هسفنل اضيورتو

 : .: (طرشإ قدخألا ىف ثدزق (؟)
 ا . (انايستو) لصألا ىف تدرو (5)

 : (مياق) لصألا ىف تدرو(5)
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 انل :يديبأ نم يع لاح قع ايفردو يعنلا .ماقملا قيبج, لخمت هيراقموحلا
 وأ نيرهشلا ةدجاولا ةبذكلا ىلع نجني ةاكين اريحلا يلع :انمقأ:هتحفصنت
 ب ا. ١ هلجعوم نع ميزشل ةرتعنو ةيمذاكللا لذل. انختضخ ةثالثلا..

 همتكي ال : وأ يرملا قلع طوتنك ةشي نأ ةمضيأ خوتشلا ىلع يجي امه
 ىف هيلغ (١)(اؤطي) ايش وأ هيف نفتنشي رقت دونت ىف هل: قظفني مغ "ائيش
 ريقاقعلاو اهلك“ بانشمألا نايقث يمي بيبطلا نكي مل ”ىتمو :”هلاخ'
 نم ,ملعلا' نافت ضيرملا كالهب عرسي نمم ىهف ةيودألا ةبيكرت فرعيو
 ناك ىل هكأ -نيرت الا ةضؤتكا :ةفزغس نم ةديالق يفت ذا" نينا ةفرعم ريغ
 نم ”باشمعألا كلت ىف 'بيِبْلَعل» ةدلقو ضْيرملا دال ىف ضخ ب باش

 بييطلا 'عئاو“ «ةلفأ7 نقيزتلا ًاهقننصتتا جراخ“ نم .!اهقرعي و
 ادبالإ”نضيرملا ى واني نأ يبطل ىنلق :نيجاؤلا غ نم ناك هثإف' ا قم
 ند 3 بحاننا# نكي ِ نكي مل“ اذ اذإ خيشلا' ةلذكو '] ةشختتو ةثيغ فرْثُي :
 (؟)نيديرملا كالذي ٌيِيري سلجو لاخبزلا ةاقآ" بتكلأ :ولعبأ نم قيرطلا
 017 : 1 اد 7 ل 06-00 نم كليم وهق قف ةسائرلل بط

 نوكيا نأ ل هيفا ردضتي نأ سأل قبيل هنأ يلع موقلإ عمج
 ارم ل م

 افقدكشدع ل

 . ١ 1 ليي .-. قيل 0 50
 ل ثول سرا ساس 50 يل لالا ىف عديمأل) , منلشسفاو ظل « نب كلون - :" كريد 7 . رضي دوما" ا

 عبط 52 اج ايل 0. عسل ةحاريصلاو .قديملا هيف شي نذل وق نام جتا ديزل 56 :
 :/ خاؤخ يبطلا هلأ كن هلزو' اقدانصامهزمت هيئبطن لت هتلاح حهرقب ّنأ:ةزشي ةيرملا قيرورسشلا نمددقأل كليم .ةسقت نبلا :تطخلا هو ال: لتس هتلاسلا ياو ل فغمي نإ ىبرلخ .بيبطلا +
 ةيذو حلا ةملأ ىننتوإل ”كنذأو ؟ + المد ةيلؤتنسم بيبا يلح مثقفي نه ىهرتم نواز ان هلل علقو:
 / ا لا تل مق نأ د هتيدمحشت ع . رش لك افزعيذ عيش يني أ دفي الإ يشلا نم د دهعلا .ديرلا د :دكباي الأب

 هديرم مقرعيف ا م 9 5: لإ مدق اذ خيشلا نوكي نأ نكمي ال هنإف كلذك
 م . قيرطلا ىف خيش هنأ هنع لاقي نأ نكمي كلذيو ايندلاو نيدلا ةسايسو , ةيناطيشلا رطاوخلام فردي ةيدمحملا ةودقلل هعابتأو ٠ هملعو هقدص نع ةجتات ةذفات ةريصبب
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 نأ حصي (١)(ذئنيحو) كولملا ةسايسو ءابطألا ريبدتو ءايبنألا نيد هدنع
 . ذاتسأ هل لاقب

 هسافنأ ىلع ديرملل ةبساحملا اضيأ خيشلا ىلع بجي اممو
 ناف ؛ هعابتا ىف هقدص ردق ىلع هيلع قييضتلا ىف ةغلابملاو هتاكرحو
 لاق ؛ لخدم اهيف ,صخرتلاو ءاخرلل سيل ةدش قيرط موقلا . ('7قيرطلا
 ىلاعت هللا لعج امغ «انلبس مهنيدهنل انيف اودهاج نيذلاو» ىلاعت هللا

 رقس وهوى اهيلع كولسلا نوحي ذئنيدو ةدهاجملا دعب الإ لببسسلا حوضو
 بعتو ءباذع ىف كلاسلا لازيالف باذعلا نم ةعطق رفسلاو حاورألاب

 تاوهش نم هسقن ةمراقم' ىلإ ىظن نإف لجو زع هير . (')!(ىقلي) ىتح
 . ةحارلا نيأف ٠ بذع هبر ءاقل مدع ىلإ رظن نأو بذع ايندلا

 كير ىلإو .بصخاق تغرق اذإف» هلللط ( )دمحم هيبنل ىلاعت لاق
 ه7 8 - 03 5-5 َّط 1 8 هبا 3 نب نه #
 نأ ىف: يبذل م رستنأاف 2 فنه 06 نما ىف كسناىش اذإ يأ (بدق رزاق

 )١( (ذينيحو) لصألا ىف .
 ةشايرلاو ةدهاجملاب هيلع ئدتبملا ديرملاو ٠ ىلاعت هللا قيرط ىه ىفوصلا قيرطلا (5)

 ىتح كلذو ؛ ايندلا ضارعأ ىف دهزلاو بعتلاو عوجلا ةاناعم هيلع امك سفنلا بلط ةفلاخمو
 . هللا قيرط ىلإ داقني ىتح قاشملا هذه فلكتيو هسفن ضوري

 ةموماملا فاصوألا نم ةيلخت « ةيلحتو ةيلخت ىهو « ةيرشبلا سفنلا نم فلكت نذإ قيرطلاف
 بئجتو قالخألا مراكمب فاصتالا ىف ديحولا ليبسلا ىه فلكتلاو . ةدومحملا فاصوألاب ةيلحتو

 ىلإ لصي ىتح ىناعيو دهاجي ديرملا لازيال قاشو ليوط رفس وهف « ماثآلاو رورشلاو لئاذرلا
 . ةدهاجملا قيرط ىف ىهو هبر ىقلي ىأ « ةينايرلا اياطعلاو معنلاو ةيهلالا ةنملا

 , تالالضلا ىف عقيو فرحني هتاف تاوهشلا هيوهتستو ةدهاجملا ىف فعضي ىذلا ديرملاو

 . ميقم ميحجو ىدبأ ءاقشب هتايح ىهتنتو

 مل اذائو هللا ىنئفاكي مل (ذامل : لوقيو ةهرب دعب ضرتعي مث صبرتيو دهتجي ىذأا ديرملاو
 هنأل باذمأ! هيلع بتكي كلذيو ارفكو افارحنا ربتعي ضارتعالا اذهو : نودهاجملا لصو امك لصأ

 نأو ٠ ءازجلا لجأ نم دهتجي نأ همه لك ناك امنإو هيرل اعيطم الو اقداص الو اصلخم نكي مل
 , ملاعو ىلوو فراع هنأ هتع لاقيلو , اهتاوهشو ايندلا بساكمب ىلذحيا لمعي

 . (ابقلت) لصألا ىف (؟)
 ىلاعت هللا قيرط ىف ةدهاجملا ةموادم ىف هلم لوسرلاب ةيفوصلا ةمئأ ىدتقي ()



 ىلإ كلوصو ىف ةبغر ةدحاو ةحمل انيلإ كيرقي امب لاغتشالا كرتت الو

 نع .وتف نيغ نم رفسلا ةموادمي ىلاعت هرمأف « كب ةصاخلا انترضح
 , كاذ مهفاف .. كلذ

 (9)(ةلاسم) مهف ىف هعزان اذإ ديرملا رجز (١)خيشلا ىلع بجي اممو

 لبقت ال قيرطلا لهأ مولع نأل هدرطو ةقلحاا نم هلجرب هجارخا لب
 دقو اهب نينمؤملل الإ ركذت الف ةيوبن ةثراو اهنإذ مهريغ قيرطق ة.نانملا
 ,, ()عزانتلا ىغبني ال ىبن دنع هدنع عزونت اذإ لوقي هيَ ىبنلا ناك
 . ىهتنا

 ةينايرلا ةفيطللا تاراشالاو ةيهلالا فراعملا نأ كلذ حاضياو
 ثيح نم ال ةثحايو ةرظان لوقعلا نوك ثيح نم ىأ كرادم ند ةجراخ
 قئاقح نع رابخا هنأل عيحصلا فشكلا الإ اهيف قبي ملف ةلباق اهنوك
 ريخي ناك نمو حيرصلا صنلاك وهف اهسفن ىف هيلع ىه امك ءايشألا
 بجي لب هب ىتأ اميف هعزاني نأ عماسلل زوجيالف دهاشيو نياعي امه

 , ةجارلا ًارمتساو كلذ ىلع دوعت ديرملا لفغ اذإف ةلفغلا بجوت امنإ ةحارلا نأل ٠ ةحار الو روتف ريغ نم ىلاعت هللا ىلإ رفس ىهف ةينيدلا رومألا نم رمأب لافتشالا نود ديرملا كرتي الف د
 . هيعتو هداهج هيلع عيضيف هيوغيو ناطيشلا هيتأيف

 ةءارق ىف تاحلاصلا لامعألا نم لمعب اماود ديرملا لغتشي نأ تابجاولا نم هنإف .كلذل
 , سيلبإ ةياوغو ةيناطيشلا رطاوخلل اليبس هسفنل كرتي الو نكنملا نع ىهتلاو فورعملاب رمألاب هتقو المي ىتح « ناوخ الف ةمكحلا ىأ ركذلا وأ درولا

 ةيلقع ايذأ قوذ مولع ىهف . كلم لوسرلا ةيصخش ىف ةنسحلا ة ودقلاو هّلل ةعاطلاو صالخالاو قدصلا نم امنإو ٠ جاجحااو لدجلا الو, لاقلاو ليقلا نم ةجتان تسيل ةيفوصلا مولعو )١(
 طخلاب متير امنإ لتولا نأل . قداصلا نمؤملا بلق الإ لخدت نأ نكمي ال ةيبلق ناعم اهل
 ممسلا ىقلأ ,أ :رلق هل ناك نم ىركذل كلذ ىف نآ» ىلاعت هلوقو . «ميلس بلقب هللا ىتأ نم الإ» , ىلاعتو هناحبس ه4,5 ىف كلذو « هبلقب قدصي ىذلا ئه نمؤملا نكلو , لدجلاو ىأرلاو باوصلاو
 . «... بولقلا ىوقت نم اهناف» ىلاعت هلوقو ٠ «ديهش ىهو

 . (ةلسم) : لصألا ىف (5)
 . ارث ثيدحلل رن ملو لصألا اذكه (9)
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 عمجأ دقو ايبنجأ ناك نأ ميلستلا ىأ اديرم ناك نأ قيدصتلا هيلع

 اميف الإ قيرطلا لاوحأب ملكتي نأ (!)ديرملل ىغبني ال هنأ ىلع خويشلا
 هيلع مالكلاو بجاو هخيش ةرضح ىف هيلع تمصلا نأو هنياعو هدهاش
 لكو « روظحم هخيش مالكل ةضراعملاو ةلدألا ىف هيلع رظنلاو مارح

 هباجحو هكاله ىف عاس ىهف هيلع لدتسيو ثحبي هديرم كرت خيش
 ىلإ منجي ديرملا ىأر اذإ خيشلاب ىلوألاف» هبر ةرضح نع هدرطو
 ةيقب هيلع دسفي الثل هترضح نم هدرطي نأ تايرظنلاب هلقع لامعتسا
 . مهخيش مايخ ىف تاروصقم روح ىلاعت هلل نيديرملا ناف « «هياحصأ

 لجأ وهو ميقتسملا طارصلا وه ةيفوصلا قيرط نأ ىخأ اي ملعأو
 قيرطلا اذهو اهتاياغ بسحي حضتتو قرشت قرطلا ناف اهانسأو قرطلا

 مولعمو هترضحي ةقلعتملا بادآلا ةفرعمو العو لج (؟)قحلا ةفرعم هتياغ

 بجيف هخيش مامأ عضاوتلا لك عضاوتم ىه امنإ ةراشالا قبس امك قداصلا ديرملا )١(

 هتاف لصحو ثحبو عفترأو ذاع امهم لقعلا نأل هملع قوف وه اميف شقاني الو لداجي ال نأ هيلع

 قئاقحلا الو ةيمسدقلا تاماهلالا الو ةيهلالا تايلجتلا الو ةيكلملا تاحوتفلاو تافوشكلا مهفتي ال

 نآل هيف بير ال اقيدصت تاحوتفلا هذه ىف هنع ملكتي اميف هخيش قدصي نأ هيلع نكلو « ةينابرلا
 مهنع ملكتيف نيقراعلا لاوحتب ةفرعم هسفنل ىهدي الأ هيلع امك ةماقتسالاو قدصلا ليلد كلذ
 .. مالكلاب خيشلا أدبي ىتح هخيش مامأ تمصي امنإو , تاماقملاو لاوحألا باحصأ مالك

 ىلع ضارتعالا امأ لاوحأ نم هدهاشو .هقاذ امع ملكتي نأ هيلعف ملكتي نأ دارأ اذإ ىهو

 هديرم ىذحي نأ خيشلا ىلعو هوركم اذهق هريغ ىأ ايأر ضحديل ةفلتخملا ججحلا ىف رظنلاو هريغ

 كاله ىلإ ةفاضإلاب همارتحإو هريقوت سلجملا دقفيو هناوخا هي شاتي ال ىتح ججصحلاو مالكلا نم

 اذه .اهلاجم سيل ٠ ةيلقع ججحو ءارآ نم هضرعي امب قيرطلا ىف هناوخا داسفاو ديرملا
 ىف نعطلا ىأ نيحلاصلا نم دحأ لضف ناكنا ىأ ضارتعالاب نيديرملا دحأ ماق اذإق . سلجملا

 ىلع هلواطتو هبدأ ءوسل كلذو هسلجم نم هدرطي نأ خيشلا ىلع بجو خيشلا نم اهرارقا مت ةياور
 . مهمأقم فرعي ال نم

 هللاب ةفرعملاو اوفرعيل الإ ىأ «نودبعيل الإ نجلار سنالا تقلخ امو» ىلاعت هلوقل ادييأت (؟)

 تؤي نمف» ىلاعت هئوقب ةديؤم ةمكحلاو ةمكحلا قيرط تقولا سفن ىف ىهو قحلا نيدلا قيرط نذإ

 : «اريثك ًاريخ ىتوأ دقف ةمكحلا



 هز

 ىف زعاو فرشأ اهفورعم نأ امك ؛ مولعلا فرشأ قحلا ةفرعم نأ
 ناكو ابلضفأو قرطلا فرشأ هتفرعم ىلإ قيرطلا ناك كلذلف : دوجولا

 هيلإ نوكلاسلاو ؛ مهمظعأو مهلمكأو ءالدالا ديس هيلع لادلا خيشلا
 نم كلسي ال نأ هسفن حصن نم لكل ىغيثيف مهاجنأو نيكلاسلا دعسأ

 ملعل ىاح هناف ةيدبألا ةداعسلاب هطابترال قيرطلا اذه ىوس قرطلا
 ةثارولاو ةخايشلا ماقمي قيقحلا ىه (")هي فراعلاو (١)ةقيقحلاو ةعيرشلا
 نأ ذاتسألاو ثراولاو خيشلا 4! ليق هيف لصح نمو « ةلماكلا ةيوبنلا
 ليربج ىلاعت هللا لعج دقو ةوبنلا نمز ىف ناك نإ ىبنلاو « اعبات ناك
 انل اميلعت ءايبنألل ذاتسألا ماقم ةروص ىف مالسلاو ةالصلا هيلع
 هللا هيقلي امي عنقي الو « ىلاعت هللا نييو اننيب ةطساولا انذاختال اداشرأو
 ءايبنألا ناكف « انير نيبو اذنيب ىذلا صاخلا هجولا نم انبولق ىلإ ىلاعت
 نم نيملعتملا ماقم ىف انخايشأو « مهخايشأ نم نيملعتملا ماقم ىف
 اعيمج نحنو « انخايشألو انل ىقيقدلا خيشلا ىهف هلع دمحم انيبن
 ' , للم هتذمالت

 نطابلاو ةيعرشلا فيلاكتلا ةماقإ وه رهاظلاو , ةفرعت نأ ةقيقحلاو هللا دبعت نأ ةعيرشلا )١(
 لماكتي امهب امئإو ةقيقحلاو ةعيرشلا نيب ىضراعت الق اهئادآ ىف ةينلاو ةعاطلاو صالخالا ىه
 , هللا ىلإ قيرطلا ىف قدصصلا ةيترم ىلإ لوصولل ديرملا

 ةمج.لاو ةيهلالا ةئملا لهأ حبصاف لدعو صلخأو قدص ىذلا ملاعلا وه هّللاب فراعلا (؟)
 . هللا نم ةافاكمو ةرمثك كلذو : ةينايرلا

 يحولاف ٠ ماهلاو ىحو ىلإ مسقنيف ىبهولا امأ هب املاع ناسنالا حبصي ىبسكلا ملعلا اذهبو , ليصحتلاو سردلاب هلصحي ىبسكلاو ٠ ىماهلا ىبهو ملعو ىياستكا ملع ؛ ناملع ملعلاو
 ريغ نهو نيقيدصلاو ءايلوألا نم ةقيقحلا لهأ هب صتخيف ىماهلالا امأ ءايبنألا هب صتخي
 ماهلالا امأ . هتوع. ىف ىبنلا هب ديؤيل مالسلا هيلع ليربج ناسل ىلع ىحهولا نأ ذإ « ىحولا
 ماكدالاو عرشلا ىف لمسأ هل نوكي ال ىأ ةعيرشلاب ديؤي ال ماهلالا ناك اذإ ناطيشلا نم تاعداخم نوكي نأ زوجيو « اعم ايؤرلاو مالكلا عمتجي الو ايؤر ىأ امالك امإ كلم ناسل ىف ىهبقف
 ليلق ايئدلا ىف ادهاز ديعلا ناك اذإ الإ هللا نم برقلا ىلع اليلد ماهلالا ملع سيل كلذلو « ةينيدلا
 . اميكح ناك اذإ ىأ , هسفن نع مالكلا



 نأ

 فرشلاو ةزعلا ماقم ىف ناك امل قيرطلا اذه نأ ىخأ اي ملعا مث
 دي ىلع مادقم عاجشالا هكلسي الف تاهجلا رئاس نم تافالا هب تقح

 هتيبرت قح ىفوي نأ خيشلا ىلعف « (')(ةدئإفلا) عقت ذئنيحو مالع خيش
 ماقم سيلو « ةعاطلاو عمسلاب هتقيرط قح ىفوي نأ ديرملا ىلعو
 ىلع هير نم ديزملل بلاطلا هسفن ىه خيشلا لب ةياغلا وه ةخويشلا
 «املع ىندز ىبر» لقو هلع دمحم نيلسرملا فرشأل ىلاعت لاق ماودلا
 هناف : كخيش عم بدأتو مهفاف ةيفيلكتلا ماكحألا ةدايزب ال كب ىأ
 اهب ءاج ىتلا قيرطلا ىلإ ةمآلا ةياده ىف هلع هللا لوسرل ('0(بئان)
 هرفحلا تافص ءاقش نم مهذقنيو ةلاهجلا ةمون نم نينمؤملا ظقويف هلل
 . اهيلع مه ىتلا ةيرانلا

 برق نيعون ىلع برقلاو ٠ «نيبرقألا كتريشع رذنأو» ىلاعت لاق
 ثراوتيال ُهَلَْم لاق ىنيدلا برقلا عرشلا ىف ربتعملاو ٠ ىنيد برقو ىنيط
 ناك امل مث ('!(ائيش) نيطلا ةبارق بحاص ثروأم نيدلا الواف نيتلم لهأ
 هلل بلاطو « ةرخآلل بلاطو : قداصو عدم نيلاح ىلع نيدلا ىف سانلا
 ,للعلا نم ماقم ىف ام نيديرملا اونيبو ةمألل نوحصانلا ةيفوصبلا بدتنا
 مهل عفانلا امنإو اهب ةربع ال ةينيطلا ةيروصلا ةبارقلا نأ مهل اونيبو
 ىلع ةعيرشلاب مهدحأ لمعيف « ةقيقحلاو ةيروصلا ةبارقلا نيب عمجلا
 ةرهاظلا هلاعفأل اقياطم هريممض نوكيو قافنلا نع جرخيا ةقيقحلا هجو
 كنامز ىديرم ىلع هضرعأو ىخأ اي كلذ ملحاف ؛ نيقيلاو ناميإلا ىف
 , نيملاعلا ير هل دمسلاو كيسقت ىسنت الو مهلاح فرعت
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 جيجل

 نإذ « هبيذ وأ مهخيش سمأ لاثتما ىلإ (١)ةردابملا مهقالخلأ نمو (0)

 كاذ نع . ءاهن نإو لعف ةيوازلا ىف ءارقفلا ماعط لكاي نأ مهدحأ نذأ

 ىأ ؛ فققو ةيواز ىف كلذ ناك ءاوس . ارس ىلو هنم لكأي نأ هل سيلق
 نع هاهن نأو « هب مهيلع ىلاعت هللا متفي ام ىلع اهيف ءارقفلا ناك

 ارس ال هي عامتجالا هل سيلف هريغ ىأ ةيوازلا ءارقف نم دحاي عامتجالا

 دقو (')(كلذل) حارشنالا هيلع بجو هتسلاجم نع هبجح نأو ارهج الو
 دوعي ةحلصمل الإ هتذمالت سلاج نأ خيشلل ىقبني ال هنأ ىلع اوعمجأ

 ىف ءاسأ دقف ةرورض ريفي هعم نوسلاجي مهكرت ىتمو « مهيلع اهعفن

 . مهقح

 ثقانملل الإ هباحصأ سلاجي ال ()ىمجعلا فسوي ىديس ناكو
 انفلي كلذكو مهب عمتجي الف كلذ ادع امو ٠ درولا ةءارق ىف ىأ ةيبرثلاو
 , (©7دهازلا دمحأ ىديس نع

 ةمتأ دسمأ لوقيو « يذومدلا قيرطلا ىف هخيشو كرملا نيب ةقالعلا نوتسد ىبه ةعاطلا 60

 مودلا نف «ةرعيو ديرملا ب بردي ىذلا يه ىبرملا خيشلا نأل ؛ ىبر تقرع ام ىيرملا الول : ةيقوصلا

 ؛اميرش « ناءاي ىأ ارهالخ هميلعت لمتكا ام اذإف « ى للا رحيلا يف قرغي ال ىتح ةحايسلاو

 قيرطلا اذه هدحو قي نأ عيطتسي انيذ بلاثملا نع دعتياو ؛ قيرطلا ىلع هقرعتو ةقيقحو
 هتاف ةيئاطيشلاو ةيكذداملا نطاوخلاب فراع خيم يامثراو ةثوعم نوديو كلذ لبق امأ ء رعولا
 هنلخب أاعو ناطيشلا نب لتي اميرو ةلمصولا قيرطلاب ةةيارد مدعل ءاطخألا ىف كرما مقي نأ رنؤحي

 ساتتنالاو لدوةسلا ىب 3 اددس نركب ادم رارتشالا نا كلذكو ىهلالا اضرلا نم هسفن يف

 .يرملا نأ ىأ ««ةيش ناطيشلاق هل خيش ال نم» ةيفوصلا ضعي لوقي كلذل : نيدلا عع دعيلاو
 . طقمسو هقرحتا الإو نيعمو هجوم ئم هل كال

 ب هللا 3+. 5 ةئام 5 ال تماداع , اها دوم ال ةذفاث هدير فراعلا خيشلا رماوأ تناك كلذلو
 8 دةثآا أن ١ ةييجيبتو هاا نأ يف ذو هيذ قثي ه0 همبتيو هخيش نم قدسي كيرملاف : ةلذاسض عيتت
 5 ا لد ةيخ * نة 0 مم كطكرم قا 8-4 غو نأ( هلعأأ مامت ملعي هنأ لإ ! خيشلل 5 ااا ال تأ امامك

 . اثع هاهثي امه ىهتنيو هي درمأي أم ىلع لدقي

 . هيلإ ةراشالا قبس (؟)
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 اميف خيشلاف مهريغو (')ىرمعلا دمحم ىديسو ()نيدم ىديسو

 نم دهيرملا (")خيشلا عنم اذإو هخيش هب هرمأ اميق ديرملاو هددصي وه

 ىلع سسجتلا 4] زوجي الو « لاثتمالا هيلع بجو ليللا ىف هنم برقلا

 وأ ةالص ىأ ةراهط وأ مون وأ لكأ نم (!(هتانكسو) هتاكرح نم ئش
 ضعب ىلع ققو اذإ هدنع خيشلا ةمرح تصقن امير هنأل : كلذ ريغ

 الب ىلو ديرملا خيشلا رجه ىتمو لمكلا لاوحئب هلهجل كلذؤ « هلاوحأ
 نع جرخ اذإو « ةعاطلا نع جرخ دقف كلذ نم ديرملا ردكتف بيس

 نم ىلع قلخلا اذه ىخأ اي ضرعاف ؛ قيرطلا نع جرخ دقف ةعاطلا

 بر هلل دمحلاو كسفن ىسنت الو هلاح فرعت كتاوخأ نم قدصلا ىعدي

 . نيملاعلا

اسر ةدع فنصو فوصتلا ىف ةملك هنم عمسي ملو هقفلا ىف ثدحتي ناكو موقلا تح
 ىف لئ

 . نيدلا رومأ

 اضيأ لوقيو نيدلا ماكحأ نهملعيو دجاسملا ىف ءاستلا ظعي ناك هنأ ىئارعشلا خيشلا لوقي

 هل تناكو اهظعي ناك ىتلا طعاوملا ىف ةسارك ٠١ ىحن دهازلا دمحأ ىديس طخب هدئع نأ

 هربقو رمصم ىف ةعماجي نفدو ابيرقت نيرشعو ةئامنامث ةنس هنع هللا ىضر تام « ةريثك تامارك

 1 . سانلا هي كريتيل رازي رهاظ

 ةرهش هلو برغملا ةيفوصص ةعئأ نم  هنع هللا ىضر س ىيرغملا نيدم وبأ خيشلا ىه )1(

 . ىشوطشدلا رداقلادبع خيشلا عماجب ىصمب نوفدللا نيدم ىمسي هنباو بيعش همسأو ةميظع

 لوقيو « نيتاشثلا زهات دقو ىفوت , .برغملا ىضرأب ناسملت ىف نوقدمف نيدم خيشأاا امأ

 ىلذاشلا نسحلا ىيأ خيشلل ذاتسأ وهو.« ليلقي نينامثو ةئامسمخ ةئس دعب ىفوت هنأ ىنارعشلا

 . ةيلذاشلا ةقيرطلا خيش
 دمحأ ىديس باحصتأ نحو دكهتجالاو .بذألا ىتق الاثم ناك ىرمغلا دمحم ىديس وه 69

 7-55“ ةنس هنع ةّلا ىضر تأم  ىربكلا ةلحم لا ىف هتعامج تناكو  هتع هللا ىمضر  دهازلا

 ' . ابيرقت

 بيجتسيف هتلزنمو هخيش ماقم فرعي ديرملا نأ ذِإ ةيفوصلا ةيبرتلا جاتن قالجألا هذه ف

 ىخرتعي الو هرمأل لثتمي ,ثأ الإ هيلع نسلو ةرخآلاو ايندلا ىف هحلاصل اهنأ فرعي هنأل هرماوأل

 . هللا ىلإ هقيرط دسفي ل ىتح هيلع
 . (هتاناكسو) لصألا ىف تدرو(8)



نود . مهسفنأ قح ىف ىذألا مهلامتحا مهقالخأ نمو (5)
 مهلامتحا 

 ىف غلابو صخش مهاذأ اذإف ٠ نيملسملا نم مهريغ قح ىف كلذ

 ديري نأك ىعرش حيحص ضرغل الإ هوحلاصي ملو هولمتحا (١)(مهئاذيا)
 نم ناف ؛ ىذألا نم كناوخا ىذات مدع ىأ مثالا ىف عوقولا نم هتيامح

 صخشي ىلتبا نمف « سانلا نيب كصيقنتالو كمذ لمتحي داكيال كبحي

 هتحلاصم ىف ىعسيلف كلذب هياحصأ ىذأتيو , ()!سلاجملا ىف هصقني
 لاجرلا غلبم غلب اذإ مث . هسفنل هرضي ال هل نسحملا نع ىذأ (عفد)

 هل ةعيدو ىهو هللا ةمأ اهنأ ثيح نم هسفن نع دري ()ريصي ذئنيحيف
 ىق كلذ انحضوأ امك هب رومأم وه لب كلذ ىف هيلع جرح الو هدنع

 ىلع قلخلا اذه ىف هانررق ام ىخأاي ضرعاف  ىربكلا قالخألا باتك

 . نيملاعلا بر هَّلل دمحلاو كسفن ىسنت الو مهلاح فرعت كرصع ىديرم

 نم هديري ام ىلع هخيشأ انوع مهدحأ نوكي نأ مهقالخأ نمو (9.

 ةأانحأ دحأو لك ثحب نأف ةشفانملاو ملعلا سلجمو ()ركذلا ماظن عميمج

 ةكاهتلا قيرط ىلإ ناسنالا عفدي ىذلا بضنلاو ىصاعملا نع ةيوتلا مدع جاتن اذهو (؟) .
 ىف ةنسح ةئواعم هنأل «لظيفلا ملخك» قرط ةيفوصلا ةمئأ نقلي كلذلو ٠ ةمكحلاو لقعتلا نع غلحدنو

 هلوقب ءادتقا مهل ملاظلا وأ ىدتعملا نع ىفعلا ىهو ةيناثلا ةلزنملا مث ٠ اهضيورتو سفنلا ةيبرت
 ىأ «نينسحملا بحي هللاو» بحيرأو لمجأ ىهو ةثلاثلا ةبترملا كانه مث «سانلا نع نيفاعلاو» ىلاعت
 اذه نكلو هب شطيلا ىلع ةردقلا ماقم ىف نوكي امدنع ملاظلاو ئسملا ىلإ ديرملا نسحي نأ
 قاعتي ماظلا اذهو ىذألا اذه ناك اذإ امأ : ديرملا صخشب قحلي ىذلا ىذألاب قلعتي امنإ كولسلا
 اذهو ملسملا هيخأ نع روصلا نم ةروص لكي ىذألا عفدو داهجلا بجو مالسالا ةمأب وأ نيملسملاب

 . ديرم لك ىلع بجأو
 . هلاح لمتكا ىأ (؟)
 ساسأ وه ,سفنلا ةضايرب لاقتشالاو هللا ركذ ركذلا نأ ةيفوصلا خياشم ضعي ىري (4)

 هّللاب لغشنيو هيلق ادبأ لفغي الق سنأ ديرملل لصحي ركذلابو ىفوصلا ىسفنلا بطلاب لاغتشالا
 ٠ ١ هبلقب هلئا ىيريق اموذ

 ىلاعت هللا ةرمذح ىلإ برقتلا ركذلا نم فدهي قداصلا ديرملا نأ ةيف وصلا ةمئأ ضد
 نوركذي امرق اودجو اذإذ ركذلا لهأ نوسمتليو نوفوطي ةكئالملا نأو باجح ريغ نم هتسلاجمو
 صا . «مكتجاح ىلإ اومله» اوداذت هللا



 ما/

 « ادحاو اتقو كلذ مهدحأ سكعي الو روضحلا ىلع (١)(ةبظاوملا) ىلع

 تقو لبق اهلصحيلف الثم ةيوازلا جراخ ةجاح مويلا كلذ هل ناك اذإو

 نم دودعم كلذ نإف اهليصحت ىف ىعسيو ركذلا كرتي الو ركذلا سلجم
 اولاقو تقملا ربكأ نم مهضعب كلذ دع لب ٠ دبعلل ىلاعت هللا تقم ةلمج
 لجو زع هللا ةياعر نيع نم طقسال | ةرخآلا ىلع ايندلا رمأ دبع مدقام

 نم ادحأ لسري ىأ ةيوازلا ىف ركذلا سلجم سيكعت نم ديرملا رذحيلف
 نأ الإ ركذلا سلجم كرتيو ةجاح ىف سلجملا ىف نيرضاحلا دالوألا
 خبطمل خبطلا ةلآو ماعطلا ليصحتل ءارقفلا ةماعي قلعتت ةجاحلا نوكت
 . كلذ وحنو ءارقفلا

 نيرواجملا دحأ لاسرا ىغينيالف ءارقفلا داحال ةصاخلا ةجاحلا امأ
 ىرأل ىنأ هللاو « خيشلا نذإب الإ ةجاحا سلجملا ةلاح ىف مهريغ ىأ
 رومأ نم ئشل جرخو ركذلا سلجم كرت اذإ ريقفلا ىلع حولي تقملا
 هيف تقملا مكحتساف سلجملا نم جورخلا ىلع (')(بظاو) اميرو ايندلا

 ركذلا سيلأ ةيفوصلا ةمئآ ضعب لوقيو ٠ ىصاعملا بتجتو تاعاطلا ىلإ ىدؤي ركذلاو دس
 . تاركنملا ةيؤرو تاضفبملا عامسو يهاقملا ىلع سولجلا نم تارملا فالآ لضفأ

 نيناوق زواجي لاصتالا اذه نأ ىتح هّللاب لاصتالا ةوالح هيف ديرملل ركذلا ىملجم مأ )١(
 : ثالث تاقص ركذلاو . ةعيبطلا

 ١ طقف ناسللاب ال بلقلاب نوكي نأ ,
 . رخآ داو ىف لقعلاو داو ىف نوكي الإو ارضاح ركذلا ءانثأ بلقلا نوكي نأ - '"

 . بلقلا ةوسق ثروت ةلفغلا نأل ىرهق رذعل الإ  مونلاك  ةلفغلا نم ركاذلا رذحي نأ
 ىفو «بولقلا نئمطت هللا ركذب الأ» اضيأ ىلاعت لوقيو «مكركذأ ىنوركذأو» ىلاعت لوقيو

 هللا (وركذأ» ىلاعت هلوقو هدألم نم ريخم الم ىف هتركذ ألم ىف ىدبع ىنركذ اذإ» ىسدقلا ثيدحلا
 . 6١؟ ةرقبلا «ًاريثك اركذ

 هباق قدصي ملو هناسلب هللا الإ هلإ ال ديرملا لاق اذإف , بلقلاب قيدصتو ناد لاب رارقا ركذلا
 . هللا دنع ارقاك سانلا دتع املسم ديرملا ناك

 هردضأ نيس هعفني علو هبلقب هللا ركذي ناك سيلبإ نأل فاك كلذ ناك ةيذت هبلقر هللا ركذأ اذإو
 , هئاسل

 ( هشاو) لصألا ىف(9)



 ىف كأ هتورق ام ىخأ اي ضرعاف ةيفاعلاو ىفعلا هللا لاسن تومي نأ ىلإ

 دمحأ او كسفنت يسنت الو مهلاح فرعت كرصع ىديرم ىلع قلخلا اذه

 . نيملاعلا بر هلل

 صقني ئش لك نم مهخيش ىلع فوخلا (١)مهفالخأ نمو (0)
 ىف مهدحأ خيشلا لسرأ اذإف ٠ سبالملاو لكأملا ىف اميس ال هماقم

 وأ ابرلا ىف عقي نمم ءارشلاو عيبلا نم رذحيلف ءارش ىأ عيب ةجاح

 كلذ نم لكأ اذإ هخيش نإف ٠ هتفرح ىأ هتعنص ىف شغي ىأ رامقلا
 تاهبشلا نم هبحاص رذحتي ال ىذلا سابللا كلذ نم سبل ىأ ماعطلا

 عطقنا مهقيرط نع بجح اذإو « موقلا قيرط نع هبجحو هماقم صقن
 ىلع (')(ةعفنم) (')(تحجر) اذإف « هنم عفنلا مرحو ديرملل هدادما

 هلاحب رض دقف تاهبش هخيش معطأ اذإف « ديرملا ةعفنم ىلإ خيشلا

 فارشالا هل نوكي نأ خيشلل ةجاحلا ىرتشي نم جاتحيف هخيش لاحو
 معطأ الإو سبللا ىأ لكألا ىف هماقم بساني ام هل ىرتشيل هماقم ىلع

 امارح نوكي امير موقت (؟!(ةبسنلاب) لالحلا ناف ضحملا مارحلا خيشلا
 (0)(تاثيس) راربالا تانسح باب نم نيرخآ موق ماقمل ةبسنلاب

 ' . نييرقملا

 ءاقتا كلذو هيحاص اوفرع اذإ الإ بارش وأ ماعط ىلع لابقالا مدع ةيفوصلا قالخأ نم )١(

 , تامرحملا ىف عوقولا نم افوش حالصلا هيف دقتعي نم دنع نم الإ ديرملا لكأي الف تاهبشلل

 شفلا اوبنجتي ىتح فرشلاو ةنامألاب فصتي نمم ءارشلاو عيبلا ىف نومتهي نيديرملا ناف كلذل
 دحأ اهيرتشيا ةجاح مهخيش بلط اذإف : مهخويش نيبو مهنيب رمألا كلذكو . ىامقلاو ابرلاو
 الام اومدقي ال ىتح مهل ىرتشملا ىأ عئابلا قدص نع ءارشلاو عيبلا ىف اودكاتي مهنإف نيديرملا
 . هيلع ةظفاحمو مهخيش ماقمل ظفح كلذو ةهبش هيف مهخيشل اماعط ىأ

 . (تعجر) لصألا ىف (؟)
 :٠ «خيشأا ةعقتم ىلع هتعفند تحجر اذإ» دوصقملا نوكي نأ زوجيو (تعفنم) لصألا ىف )

 . كلذ رركت دقو (تبسنلاب) لصألا ىف (5)

 . (تايس) لصألا ىف تدرو (45)



 عئابلا نع بلطي ل نأ خيشلل ىرتشا اذإ ديرملل ىفغيني اولاقو

 نإف خيشلا ىلع ةنملا هل لعجيف ٠ ىرتشملا نم ؛ئيشي خيشلا ةحماسم

 نم رثكأ عطت نإو» هلع دمحمل ىلاعت هلوق ىنعم تفرع (١)كلذ تمهف
 مل ضرألا ىف نم رثكأ نأل ىأ «هللا ليبس نع كولضي ضرألا ىف
 لزان ىه ام لعقب الإ كنورمأي الق كيلع اوفرش ىلو « كماقم ىلإ اولصي
 كماقم نع كولضأ دقف كلذ ىف مهتعطأ اذإو « ىنسالا كماقم نع

 لصي ال ىذلا كب صاخلا ىأ هللا ليبسي هنع ىنكملا ةرورض كب قئاللا

 ىلع اهفرشأ نيذلا ()(صاوخلاف) , هّللَظ هتعاط فالخب كريغ هيلإ
 ' نع هلل اولضي اونوكي امير مهنإف رثكألا ريغب مهيلإ راشملا هماقم
 فلاخي ام هللا ليبس نع لالضالاب دارملا سيل هنأ ملعف . ميركلا هماقم

 امنإو عامجالاب كلذ لثم نع حوصعم لَم هنأل , رافكلا لالضك ىدهلا

 اذهو ٠ كلذ ىحنو هلع هقح ىف ىلوألا وه ام لعف نع لالض دارملا

 عيبتت الو» « مالسلا هيلع دووادل ىلاعت هلوقب اضيأ دارملا قه لذاضلا

 طقف تنأ كماقمب صاخلا هللا ليبس ىأ «هللا ليبس نع كلضيف ىوهلا

 . ةماعلا نيب روهشملا لالضلا نع كلذك موصعم هِيَ وهف الإو

 قحلا تاييدأت ىف ءايبنألا لاوحأ نع ملكتي نأ ىفيني الف ةلمجلابو

 ىذلا اذهو (')(اطخلا) هيلع فاخي الاو ةثارولا مدق هل قح نم الإ مهل

 دحأ نم ةيده ٠ مهرطاوشخ ىف ىو ىتح قيرطلا لهأ بلط مدع كلذ ىف ىنارعشلا لوقي )١(

 اودها اذإو كأذ ىحن ىأ ةيكاف وأ ايسيلم هيلإ ىدهيس نذلاف نأب ةسفئ تثدحب دأنل رخآ دلي نع ءاح

 نلخلا ءومس باي نم يسيل أاذهو ء كلذ ىملهخ مهتفاكيرس هنأب مهسفتأ ميذددت ذاق ةيده دعأ ىلإ

 . عمطلا كرت باي نم امنإو

 كلذ ناخ ءارشأ ىأ ملس ند هل ةيرتشي اميق اضيفخذت ىأ امصش هفيشأ كرألا بلط اذإ كاذك

 هلع لوسرلاب ءادتةا كلذو ساتال ةودقك خيشلا ماق» نع ىصقني اسم !؛.*- 5.ةروصلا دنع دعب

 لزنتك نءانلا .امأ كاذب يدق انتم نأ نكميو + خدشع ءارم كفيله كش نه * ٠ مدل نودي ال ض0

 . هنو .دب اسدرو خيدتلا اازتم

 ام 111 ف األا يق(كز

 لأ 2 ل نا ىلا



 كلم (١)دوواد نحو انيبث نع ثوروملا ملعلا ةلمج نم باوجلا نم هانركد
 . هيف لاكشأ ال حمضاو قيرط وهو

 , نيملاعلا بر هّلل دمحلاو كسفن سنت الو ةلمج هلاب ىلع رطخي مل ىذلا ىنعملا كلذ لعلو (؟)(هانركذ ام ىلع) هلاح فرعت كرصح ىديرم نم قدصلا ىعدي نم ىلع قلخلا اذه ىخأ اي ضرعاف ؛ قيرطلا ىلع باذك ىهف هماقم صقني انم هخيش ىلع فخي ملو قيرطلا ةبحم ىعدأ نم لك نأ ملعف

 مما ببيت

 , هلهأي كلتاأ هلعف امد مالسلا هيلع وراد ريخأو بره القط الإ مهنم يني مأد٠ نينامثو ةمسمخ مهنم لتقف هباسدصأو ؛ نماكأا لتقي كاملا رمأف رشلاب ناسحالا ئفاكي نأ ىغبني ال كلملا نأد دوواأدل صلخم هنأ نهاكلا ررتخ مالسلا هيلع دوواد ىلع هئانث ىلح همالو . (لواش) هاعدتساف حاجنلاو قيقوتلاب مالسلا هيلع دووادل وعدي ناك ةنيكلا دحأ نأ لواش ملع مث اجن هنكلو ' هنبا لتق كلملا لواحف ءاقولاو ةقادصلا ىلع مالسلا هيلع دوأد عم دهامت دق (نائانوي) هنبا نأ (لواش) ملع دقد , (لواش) هيلإ لصي نأ لبق برهلا عاطتسا دق هنأ الإ « هنم ةريغ هي كتفلا (لواش) دارأخ» مهنيعأ ىف مظعو هب بعشلا قلعت امدنع مالسلا هيلع دوواد ةهج بم هيلق ريغت دق (لواش) نأ الإ مالسلا هيلع دوواد انديس نيبو (لواش) ليئارس كلم نيب ةيحملا رصاوأ تدلطوت دقلو . «هتلزنم تمظعو» ميركلا نآرقلا ىف ءاج امك هدونجو تولاج دوواد مزه دقلو , هلبقو هكلم مايأ فقاوم هلو كلملا ىف هتدم تلاط دقو ٠ ضعي اهضعب لمكي اهلكو ةلوطم ةراتو ةرصتاخم ةرات ةريثك تارم نآرقلا ىف هتصق تركذ دقو ' ليئارسإ ىنب ىف كلملاو ةوبتلا ثا هاتآ دقو اعضوم رشع ةتس ىف ميركلا نآرقلا ىف مالسلا هيلع دووأد مسأ درف )0(

 . «ىيادلاو هأ ثمن يبوأ لايج اي المضف اتم دووأد انيتآ ىةلو» ايدس» ةرو س ىف ديؤم كلذو ةيشمو ةركب نحبسي دوراد عم لابجلا رخس هللا نأ - ١ . ةميلؤد امعت ميركلا نآرقلا يف .ارو أمك نوواد انديس ىلع ىلاعت هللا معئأ
 . ةتسمااو ىلعلا هثرو اميق دومأد نامياس ثرو هنأ دوسعقملاو مث مش لا م يمانع يىلعأ قاشح ندلع ناخلا ايرأايد لاق نوواد ناميلس ثرو» ىلاعت ه1يق يف لسخلا ”ةمجد»“ ع : كازكو «ريطلا ٌقلدش قل ىلاعت هملع لمثنلا ةروس ىف ددف امكو.-؟ , +قار .ثألاو سقعلاب نسميمعي هدم لايجلا ائرخبس أنأ» ص ةروس ىف -؟
 ' لصألا رح از (ىلع) 09
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 نأ اميس ال هل هخيش (')ءافجب مهدحأ حرفي نأ مهقالخأ نمو (9)
 كلذ نم ردكت ىتمو مهماعطو ةيوازلا زبخ نم هيطعي ال نأ بيقذلا رمأ

 بجوو هتعاط جايس نع جرخو خيشلا عم هدهع ضقن دقف هرس ىف

 ملع ىلع نوكيو قيرطلا خياشم هيلع عمجأ امك ايناث دهعلا ديدجت هيلع
 تحت لخدي ال نأ هتيترم نم خيشلا نأ مهي فطلو هللا مهظفح ناوخالا

 ىه ام الإ ديرملاب لعفي ال نأ هتبترم نم نأ امك . هيلع ديرملا ريجحت
 وأ ازيخ دورملا كلذل فرصي نأ بيقذلا خيشلا عنم امف . هل حاصألا

 قزرلاب مامتهالا نع هدعبيو « ('!نيقيلا هل ىبريل هل ةحلصم الإ اماعط
 عمجأ دقو ؛ مهير عم مامتهألا لهأ لعفي امك , بايسألا ىلإ نوكرلاو

 هيلع قئني هخيشو نيقي ديرملل ىبرتي نأ لاحملا نم نأ ىلع موقلا
 نم هنامرحب ديرملل نيقيلا ىبرتي امئإو « هتيواز طامس نم همعطيو
 دحأ هيف هفرعت ال عضوم لك ىف هسولجو مولعم لك نم لكأآلا
 دقن ىأ ماعط باحطصأ ريغ نم سانلا قرط نع ةديعبلا (0(بئارخلاك)

 ال ةمهلاب خيشلا هدميلو صالخالا هجو ىلع ركذلاب خيشلا هرمأي مث
 هللا حتفي نأ دبال كلذك ديرملا دعق نإف ديرملاي رضي كلذ ناف مالكلاب
 امك ماعطلاب مامتهإلا لاوزو نيقيلا ةدايزب ىأ (*!(لكاي) ئشب هيلع ىلاعت
 . برج

 جربلا ىف سلجأ تنكف (*!ىتيادب ىف كلذ لثم ىل عقو دقو تلق
 ىتح (!)(سورحملا) رصمب حوتفاا باب نم برقلاب روسلا قوف ىذلا

 هرابتشاو ربصلا ىلع ديرملل بيردت امنإو ةيهاركلا بيسب سيل خيشلا لبق نم ءاقجلا )١(
 , كلاسلا نمأ حلصتي ب ةيفوصلا روصت ىف ءافجلا كلذيو قيرطلا قئاوع لمحت ىف

 . (ءايش) لصألا ىف (5)
 . (بيارخلا) لصألا ىف (؟9)

 . (لكؤي) اهنآ رمألا بلاغو ؛ لصألا ىف تدرو اذكه (4)

 . ىنتارعشلا مامذال طوطخملا اذه نأ دكؤي اذهو (0)

 . اذكه لصألا ىف تدرو (1)
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 نيسح ىديسو نانع نب دمحم ىديس كأذ ىلإ ىنقبسو نيقيلا ىنأجف

 دحاو ,إ5 سلجف ىلطرلا ةكرب ىلع لطملا موكلا قوف نوفدملا (؟ /ىقار ىلا

 ةروس ىف ايندلا ؛! هللا رخسف دحأ هب رمي ال بارخ عضوم ىف امهنم
 اهنأ نافرعب اناكف نيفيغرو ماعط ةفحضب موي لك هيتأت زوجع ةأرما

 . ىهتنا .. نوكلا نم ال هللا نم ماعطلا كلذ ناذخأيو ايندلا

 الو مهلاح فرعت كنامز ئديرم ىلع كل هتركذ ام ىخأ اد ضرعاف

 ' . نيملاعلا بر هلل دمحلاو كسفن ىسنت

 ىيسنلا لامكلا تامالعي مهدحأ سحأ اذإ مهقالخأ ندم )٠١(

 نذألا عقو ىلإ مهدحأ نصب ميمطي ال نأ. قيرطلا تاماقم ىف ىداعلا

 , كلذب هل ئدابلا وه هخيش نوكي ىتع» ربصلا هيلع بجي لب هخيش نم
 اميرو « هيبقع ىلع صكن دقف هخيش نم نذألا ىلإ هرصب حمط ىتمو

 هلوخد لبق اهيلع ناك ىتلا هتلاح نم لذرأو ىندأ ىه ةلاح ىلإ ع غجر
 ., (90هل ةبوقع قيرطلا

 اذإ هنأ امك شق ىن امئاك ةيهلآلأ ةرضحلا ْنم برق املك ديرملا ناف
 هتريغسح تربك هتبترم تمظع نم لك نأ ةدعاقلاو ؛ حموس اهنع دعبأ

 هللا معذ نم» : لوقي هللا همحر ")ىفص ملا ايلع ىديس تعمس دقو

 ىقارعلا نسح خيشلاو نانع نب دمحم خيشلا ىريخلا تاقيطلا ىف ىنارعشلا ركذ دقو )١(

 , مهتامارك نم.ضعب دروأو
 ضعب هل رهظ دق هنأو ةدايعلاو ةدفاحجملا ىف اطوش مطق دق هنأ ديرملا دكأت اذإو )9

 نأ هذيش نم عمطي ىأ هب حرفيو كاذ رهظي الخ , هتغاطو هصالخإل ةرمثك تاحوتنلاو تافوؤشكلا

 بقرعي يىتح. ندك يأ لاح نود رظتني نأ هيلع امنأ قئاقسح نم هب فشوك ام ىلع قدصيو هل نذأي

 روعشلاو سفتلاب رارتغألا اهساسأ امنإ هتالامك هخيش ةفرعمل ةيغرلا ناف هل نذأيو كلذ هخيش
 ةلصح 5 ام لك لك ديرملا ىلع عيضصي كلذيو ساكتنال او طوقسلا ىلإ ىدؤي امير ىذلا لماكتلاب

 . نم ةوخ دو قيرالا لخد دا هناك عبصيب

 اهب هربقو ردصمب نيسح ريمألا ةرطنقب هترئادب نفذ: اييرقت ٠ ةنس هنع هللا سر تام

 . فقورعم
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 قحتسأ ىنأي طق ىنثدحت مل ىسفن نأ ىماطف ناوأ برق امل ىلع ىلاعت
 ءادتبا ىخيش نم نذالاب ىلاعت هللا ىنازج كلذلو ؛ ىخيش نم ىل نذالا

 قيرط نع  هبر نم هل نذألا ءاج مث هلم هللا لوسر ناسل ىلع
  هللط هللا لوسر نم رمآي الا كل تنذأ ام ىلع اي ىل لاقو ماهلألا

 نخأ نب دمحم ىخيش ىديس تام الو لاق لجو زع هللا نم نذأبو
 داشرال ىصم ىف سولجلل هباحصأ عيمج لواطت (!)نيدم ىديس
 ناوخألا لسيف دالبلا ىحاون ىف ('(ايئاغ) تنكو نيديرملا

 لكو خيشلا نم نذأ هعم نم لك سلجي تلقف كلذ ىف (")(ىننورواشي)
 الإ مهنم رصم ىف تبثي ملو مهلك اوسلجف ٠ تبث ىلاعت هللا هتبث نم
 . ىهتنا .. هل ناوعأ نوقابلاو دحاو

 هب خفتناو (©)رصم ىف تبث ىذلا ىه هنع هللا ىضر خيشلا ناكف
 لمكأ اذإ هديرمل نذالا ىلع هيبنت ىلإ جاتحي ال خيشلا نأ ملعق سانلا

 دق ديرملا ىأر اذإ هيلع بجاولا نأ ملعي هنأل ؛ ماظعألا قحتساو هلاح
 نم هل نذالا هاتأو هماطف ناوأ لخدو « هتيبرت تلمك « هلاحب لقتسا

 عطقيو هل نذأي نأ ماهلألا قيرط نم لجو زع هير نم ىأ هلم هللا لوسر
 خيشلل مكح الو هدعقأ ءاش نا هير عم هكرتيو هتهج نم دادمألا هنع

 . هيلع كلذ دعي

 عم هقدصص رهظو « ةعئار تادهاجم هل تناكو ىنيدملا ميادلادبع نب مساي رهتشا )١(
 نب ىنسحلا نيدلار وذ خيشلاو ىورسلا لئامحلا دمحم خيشلا هّللاب فراعلا هدنع ىبرتو ؛ هتذمالت
 دقو : ةفاظنو ىهب لكشو ةمه اذ هنع هللا ىضر ناك يفصرملا ىلع نيدلارون خيشلاو لازفلا نيع

 هدحو جرخي راصو بلقلا قيرط نع مهدرطف هتاقبلل ىف ىنارعشلا ركذي امك .. موقلا هيلع ليقأ
 راوجب نقدو « تام نأ ىلإ هسفني نرفلا ىلإ زيخلا لمحيو هسفني هتجاح ىرتشيل قوسلا ىلإ
 . هتع هللا ىضر نيدم ىديس

 . (ابياغ) : لمصألا ىف (؟)

 . (يننرواشي) : لصألا ىف (؟)
 . هركذ قيس دقو ىفصرملا ىلع خيشلا دصقي (4)
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 الإ هزواج ىأ ماقملا ىف هخيش ىواس اذإ ديرملا عسي الو اولاق

 3 )ويدل ىحم خيشلا لاق ٠ هب ءادتقألا نود همارتحاو هعم بدأتلا

 امك هذيش ثومي ىتح هب ءادتقألا ىلع ءاقيلا هراتخن ىذلاو : هللا همحر

 رخآ اًهبدش 41 ذختي أ هيلع بجي : هلمكي نأ لبق هخيش تام اأذإ هنأ

 يعفي نم بلاغ هيلع امك ىخيش لثم ىنيجعي ادحأ ىقد ام لقي الو
 ىقب ام اولأق مهناف دوهينا تاقص نم كلذ نافذ. نييديرملا نم قيرطلا

 ىذلا 25 دمحم نمز اوكرداف هلثم دحأ انا ىتأي الو ىسوم لثم دحأ

 نارسخلاب اوعابف هي اودفتني ملف « عامجألاب ىسبوم نم اماقم ىلعأ وه
 . ىهتنا .. ةرخآلاو ايندلا ىف نيبملا

 لبق مهخيش توميف نامزلا اذه ىديرم ىف رشك دق رمألا اذهو
 , مهخيش نم ًاماقم ىلعأ ناك ىلو هدعب دحأل نوداقني الف مهل هماطف

 نالفل ًاذيملت نوكت كخيش دعب كل لاق نمم ردكتت نأ كايإو كلذ ملعاف

 مولت الب هماقم بسحب كحصن نمو « ىماقم فرعي مل ًانالف نأ لوقتو

 . نيملاعلا بر هّلل دمحلاو هيلع بجاو كلذ لب : هيلع

 هيف هل نذأ ام لعق ىلع مهدحأ مزالي نأ مهقالخأ نمو )١١(

 وأ ءاسمو ًاحابص ركذلا سلجم روضحك داروألا نم هب هرمأو هخيش
 خيشلا روضح ىلع فقوتي الو « راهنو اليل ةيوازلا ىف هدحو هركذ
 : ًايبلق راص خيشلا ركذ نأل ةيوازلا ىف اءاسمو احابصص ركذلا سلجم
 مايأ ىسلجملا ىف ءارقفلا عم ءاسمو ًاحابص ركذلا مزال ام لوطأبو

 كاذ لثم ..وصضح نع ىنغتساو بلقلا ةايح ىلاعت هللا هاطعأ ىتح هتيادب
 نأ الإ ركذلا سلجم ىلع (؟)!بظاوأ ال لاق نمو « ىبلقلا ركذلاب سلجملا

 هنأ (تيقارياا) ىف هنع لوقيو ىبرعلا نب نأ ىبرع نيدلا ىحم ربكألا خيشلا دصقي )١(
 ' هيجوتلا قيرط نع هزاتسا

 1 «بضاوأ» لصألا ىف (؟)
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 هللا نم دقو هخيش عم بدألا ئس بلقلا ىمعأ وهف ىخيش هيلع بظاو
 الو . ءاسمو ًاحابص لجو نع هللا ركذ ىننوعمسي ةعامجي ىلع

 نم تحملت اميرو « مهنع هللا ىضر مهعم روضحلا ىلإ (١)(ىننوجوحي)

 مهممهل ةيوقت مهيلإ جورخلاب فلكتأف مهيلإ جرخأ مل نا السك مهضعب
 ارجع سلجملا ىف عجضاف حابصلا ىلإ انارهس ةليللا كلت تنك امبرو

 ىلإ هخيش جوجي مل نم نع هللا ىضرف مهنع فلختأ الو سولجلا نع
 . نيملاعلا بر هّلل دمحلاو كلذ

 هتيادب مايأ ءاشعلا ىأ ءادغلا مهدحأ نايسن مهقالخأ نمو (١؟)

 تاف اذإ هاشع ىأ هادغ ركذت ديرم لكو لجو زع هّللاب هلاغتشا ةدشل
 دجو نم لك كلذكو « قيرطلا ىف ؛ئيش هنم ىجري الف ةداعلا ىف هتقو

 ئجي الف نيتاسبلاو حبلاك تاهزنلا عضاوم ىلإ باهذلل اغارف هدنع
 لوقي ناك هنأ هنع هللا ىضر (ىلبشلا ركب ىبأ نع ىكحو « يش هنم
 نيب هورضحأ نأ الإ ءاشع الو ءادغ ركذتأ ال ىتيادب مايأ ةتس تثكم

 ضرعاغ ًايزش الو الكأ ركذتأ الف « ةلماك ةعمج ىنع اولفغ اميرو ىدي
 بر هّلل دمحلاو كسفن سنت الو كنامز ىديرم ىلع رمألا اذه ىخأاي
 . نيملاعلا

 ًارارطضا ىأ ًارايتخا عوجلا ىلع مهربص مهقالخأ نمو (19)
 الو داتعملا هلكأ قوق لكأي مهدحأ ريصي نأب طحقلا ىأ ءالغلا مايأك

 نم ىدانم ىدان ًأطحق موقي هللا دارأ اذإ ثيدحلا ىف درو امك عيشي

 .. ىعفترا ةكرب ايو ٠ ىعبشت ال نيع ايو ٠ ىعستأ (')(ىعمأ اي) ءامسلا
 « عبشي ملو ةرشع ماعط دحاولا لكأ اميرو طحقلا ىه اذهف .. ىهتنا

 )١( لصألا ىف اذكه .
 دينجلا نمز شاع . لوألا ليعرلا نمو ةيفوصلا رياكأ نم (؟) .

 (ىئاعمأ اي) : دويصقملاو لصألا ىف تدرو اذكه (؟9) .
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 طحقأاو تاوقألا ءالغ اشنم لصأو هللا همحر صاوخلا ىلع ىديس لاق
 مهانوليو» ؛ ىلاعت لاق ىصاعملا مهياكتراو مهبر نع فلخلا ةلفغ ةرثك
 مدع ىعدا نم نأ . (؟!ملعاف . «نوعجري مهلعل (!)تائيسلاو تانسحلاب
 ,قداص ريغ ىهف طحق ىأ ءالغ هل لصحو ىصاعملا هياكترا مدعو ةلففلا
 ةناهتسالا كلذ ببس ناك اميرو ةرثكو ةلق كلذ ىف سانلا توافتيو
 دمحلاو كلذ ملعاف هدابعل لجو زع هللا نم ًاناحتما ببس ريغب وأ ةمعنلاب
 . نيملاعلا بر هلل

 ةدراولا ةنسلا حيرصب لمعلاب مهقانتعا ةدش مهقالخأ نمو (1(
 نم كلذكو « امهيلع عمج نأ الإ ةطبنتسملا رومألاب مهقاذنتعا نم رثكأ
 مهقانتعا نم شكأ نيدهتجملا مالكب لمعلاب مهقانتعا ةدش مهقالخأ
 اذهو مهتيادب لاح ىف ملاصلا فلسلا هيلع جرد امك نيدلقملا مالكب
 ؛ نيديرملا نع الضف نامزلا اذه ىف نيخيشمتملا بلاغ هلفغأ دق رمأ
 هتيظاوم نم رثكأ الثم هعرتخا درو ةءارق ىلع بطظاوي مهدحأ ىرتف
 دادما نيأو مهنم لهج ىهو ةليللاو مويلا لمع ىف ةنسلا ىف درو ام ىلع
 كلذ ملعاف عدتبملا نم عبتملا نيأو هلل عراشلا دادما نم مهدحأ
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 مولع ىف مهتاظوفحمو نآرقلا ةءارق راركت مهقالخأ نمو )١5(
 ضعب هيلع امك اهوسني ىتح الثم داروألاب اهنع نولغتشي الو ةعيرشلا
 ةرهاظلا ئآرقلا ماكحأل ةعماج هقفلا بتك ناف نيديرملا نم ةلهجلا
 نم ىلع امك مثالا نم هيلعف نآرقلا ىسن هنأكف اهيسن نمو ةئطابلاو
 رثكأ موللا ديرملا اذه خيش ىلع نأ مث ماقملا توافت ناو نآرقلا ىسسن
 نيشاا ريكذ دقو . نآرقلاو ملعلا ىسن ىتح هلمهأ هنوكل ديرملا نم

 )١( (تايسلاو) لممألا ىف .

 ) )5(ملعق) لمصألا ىف .
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 هتيادب مايأ ركذلاب لفتءكا هنأ (١)يلذا.ثلا بهاوملاوبأ ىلاعت للاب قرادلا
 كرت دمحم اي هل لاقو ِلظ هللا لوسر يأرف « نآرقلا بلاغ ىسس ىتح
 تبتر ةعقاولا كلت نمف لاقف « هذه كتاديروب تلفتشاو كبر مذاخ ةوالد

 تنك ىتلا ملعلا ىف ىتاظوذحم ترركو بازحأ ةرشح موي لك ىل

 كئذي هربخأ أمك تام ىتح كتذ ىلع لزي مل مث .. ىهتنا .. (رتيسن
 بر هّلل دمحلاو كلذ ىخأ اي ملعاف ىلاعت هللا همحر ()ىلع خيشلا ديفح
 0 . نيملاعلا

 تقو مهيلع ناك ىذلا بوثلاب مهقدصت مهقالخأ نمو )١1(
 دجي ال ًاريقف مهدحأ ناك ناو نوسبليو نوبوتيو نولستفي مث , ةيصعملا
 لاح مهل ناك ىذلا رعش نوقلحي كلذكو هسبل مث هلسغ بوتلا كلذ ريغ
 هتيحل قلحي راصو غلاب مهدقعب نأ ىتح مهرافظأ نوصقيو ةيصعملا
 تصع ىتلا ىئاضعأ -لدبت ىننكمأ ىل لوقيو ةيصعم ىف مقو املك

 ؛ذسلا عايتاف ىلاعت هّلل ميظعت هيف ناك نإو اذهو . ىهتنا .. اهتقرافل
 قلح ريغ : نم بنذ لك نم هيلإ بوتيو ىلاعت هللا رفغتسيف ىلوأ ةيدمحملا

 كرعش كنع قلأ ملسأ نمل هلم هلوقب صخش انيلع لدتسا نإف « هتيحل
 ىذلا رفكلا رعشب دارملا هل انلق ةيحلاا معي رذكلا رعش نا لاقو نتتخاو
 لاق « رعشلا قاطم ال طبالا فتنو ةناعلاك مالسالا نمز هتاازال رمؤي

 ذلا ناكملا كأذ قراقي نأ هللا ىصع نمل ىغبني الو نيققحملا ضعب
 .ةدحاو رم لا الإ هلإ ال لوقب ولو هيف ىلاعت هللا عبطي ىتح هيف ى

 كلذ ملعاف نسح مداك ىهو هن دهشي راص كلذك هيلع دهشي ناك امكف امكف

 . نيملاعلا بر هّلل دمحلاو

 نيذلا مه هتدفح. نأ ركذي هنأل ةيلذاشلا ةقيرطلا خيش ىلذاشلا نسحلا ابأ دصقي امير )١(

 ٠ . هوربخأ
 . ىفصرملا ىلع امأو صاوخلا ىلع امأ (؟)
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 نع يصب 7 باذا عدم نوق هةسدقن نم هركو هسفن نع باجأ كرد لك
 ىلإ هلاصيا بلطي نم ه.ثأي ىهو قدصلا يعدي فيخو قيرطلا ىف ئش
 هير 5 .ىهح. ىلإ ريسلا نم هقوعي ديعلا ىث صقذ لك نأن « در ةرسح

 ىلع ىيهدملا اذه هبن دق صقنملا اذهو هب ىه ملعي مل ىلو ؛ هبوبحم
 ال ةيدملا ةدش هءاؤجف « هير ةرضع. ىلإ ريسيا هقوعي امم ةبونلا
 لهأ نم ةدارثال عدم لك ىلع قلخلا اذه ىخأ اي ضرعاف هل ةهاركلا
 , نيملاعاا بر هّلل دمحا|او كسفن ىسنتالو هبذك ىأ هقدص فرعت كرصع

 ىقكلاو ىسلاجملا ىف مهناوخأ بقانمل مهركذ مهقالخأ نمو (14)
 بجويو نارخألا طخسيو هللا طغسي كلذ نأل اهيف مهصئاقن ركذ نع
 لا يسخر بجوي سانلا نساحم ركذو « هقلخ نمو ىلاعت هللا نم تقلا
 نمل ىقب امو « ادبأ هيلع هللا طخسي اميف عقي ال لقاعلاو ٠ قلخلا ىضرو
 كراس هل ميسي ال نوئجملاو نونجم هنأ الا سانلا ضارعأ ىف عقي
 ليلق الا نونجلا ند ماسي ملف اذه ىلعو « هنوئج نم قيفي ىنح قيرطلا
 ىلع ارق مهدحأ لازيالو فقراعملاو مولعلا يف ىقرتلا اومدع سانلا نم
 سي ردتلا ةجرد غبي الو هتيعأ بيشت ىتح (؟)(ءارقفلل ذملتيو) ءاملعلا
 ساذلا ميساقت (')(ةميقلا) موي اذإ مث قيرطلا ىف داشراإلا الو ملعلا ىف
 رسخ اذه الثمف ةبيغلا نم مهقح ىف هنم قبس ام ريظن ىف هتانسح
 قءدصلا يهدي نم ىلع قلخلا اذه نضرعاو كلذ ملعاف ؛ ةرخآلاو ايندلا

 )١( «ىكيلع» لصألا ىف .

: 
 (عارقفاا ماعي نا) دوصقملا نوكي نأ زوجيو لصألا ىف تدرو اذكش

09 

 ش , ةمايقلا موي دوصقملاو لصألا ىف تددع اذكهش ها
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 بر هّلل دمحلا كسفن سنت الو مهلاح فرعت كرصع لفهأ نم ةدارالا ىف

 .نيملاعلا

 هنأل مهخيشا ذملتت نم لكل مهتيحم ةدش مهقالخأ نمو (15)

 هنحاشو هاخأ هرك نمف « هخيش دي ىلع ىنابرلا عاضرلا نم هوخأ
 امك , هل انحاشم مادام لمع ءامسلا ىلإ هل عفري الف قح ريقي
 بضغ امك هيلع ىلاعت هللا بضغ نع ةيانك كلذو ثيداحألا هب تحرص

 لوط دعب ىلاعت هللا هدر اميرو كلذ ىف رمألا توافت ناو ؛رافكلا ىلع
 طبحأو ةدهاجملا لبق اهيف ناك ىتلا ةلاحلا نم لفسأ ىلإ هتادهاجم
 نم ادحأ هركي ىهو ةدارإلا ىف قدصلا ىعدأ نم نأ (!)هلعاف : هلمع

 اذه ىخأ اي ضرعاف « ادبأ حلفي ال باذك ىهف (')سفن ظحل هناوخا
 هركي هدجت قدصلا ىلع خياشملا ةبحص ىعدي نم بلاغ ىلع قلخلا
 .. نيملاعلا بر هّلل دمحلاو كسفن سنت الو هناوخا بلاغ

 (")«ههركي» مهخيش نأ اوملع نم ةهارك راهظا مهقالخأ نمو )٠١(
 قيرطي هررح اميف هيهذم مامإ ملعلا بلاط دلقي امك ؛ مهخيشل اديلقت
 خيشلا بصنم نإف اليلد هخيشل فرعي مل نإو . ةعيرشلا نم مهفلا

 سوفنلا ظوظح نع هتأربل قح ريغب نيملسملا نم ادحأ هركي نأ لجي
 مدق هل ىذلا ىقيقحلا خيشلا قح ىف ىه امنإ انمالك مث ٠ ابلاغ

 بلاغلا ناف : نامزلا اذه ىف زرب نم بلاقك نيخيشمتملا ال ةخيشملا
 نيب مهصقني هنأ مهفلب نمم ريدكتلا مهتمالعو ةيسفنلا تانوعرلا مهيلع
 لكي حرفل ةيالولا مدق هل قح نمم مهدحأ ناك ىل نأ مهيف نيدقتعملا

 نم وه هملعي ام رشع ئجيال هب سانلا هصقن ام نأ ىأرو هصقني نم

 )١( (ملعف) لمصألا ىف .
  09ليصألا ىف تدرو اذكه .

 ) )5(هركي) لصصألا ىف .



 نمو « هيق مذلا هرثك حدملا بحأ نم لك نأ ىلع اوعمجأ دقو ء 4سفن
 قحب ىلو هوحصن نيذلا هناوخا ةهارك هيلع دعيتسي لف هيف مذلا درك

 مههركي ريصير سانلل هتهارك ىق هدئقي نأ هدير نوجيال اذه لثمف
 ةخيشل او ةدارالل نييعدملا ىلع لاحلا !ذه ضرعاو كلذ ملعاف هل اعبت

 .. نيملاعلا بر هلل دمحلاو كسقن ستتالو مهماقم فرعت كنامز لهأ نم

 مهلاومأ ىف مهناوخا ةمساقمب مهسوفن بيل مهقالخأ نمو (؟1)
 ,رطخم يدعو مهنم اولبق نيذلا مهئاوخال مهيباع كأَذ ىف ةئما توري مك

 ةدارالا ماقم نع اوجرخ كلذ ىف مهناوخأ ىلع ةنم مهل نأ مهسوفن ىف
 الضف كرصع لهأ نم نيخيشمتملا ىله قلخلا اذه ىخأ اي ضرعاف «

 .نيم اعلا بر هلل دمحلاو كسؤن سنتالو مهلاح فرعت نيديرملا نع

 مهتانسسح , ىف مهناوخا ةمساقمب مهسوفن بيط مهقالخأ نمو (59)
 ىرمأ اذهو اهل مهلودق ىف كلذك مهيلع مهل ةنملا نوري مث ةرخآلا رادلا ىف

 ام لوأ هنأل ةميظع ةجردب ىه سيلف هرمأ ةيادب ىف هيلإ ديرملا لصي
 ديعلا دجي الف كلاملاو لعافلا وه ىلاعت هللا نأ هل ىلجتي قيرطلا لخدي
 هلل كلذ ىف ةنملا امنإو قلخلا نم دحأ ىلع هي نتمي اكلم الو العف هسفنل

 . نيملاعلا بر

 هيطعي اًئيش هيأإ فاضأ ىذلا هللا ركشي هنأ مهقالخأ نمو (؟9)
 هل سياو ميرك ديس لام ىف ليكولاك ىهف مهنيب نم هب ربكو هناوخال
 لك ىلع هأيق ىذلاو قلخاا اذه ىخأ اي ضرعاف « هيطعي امم ئشل كلم

 وهف هتانسحو هلام ىف هل كتمساقمب كل حمس نإف « كتبحم ىعدي نم
 . نيملاعلا بر هّلل دمحلاو كسقن ست الو بذاك ىهف الإو قداص

 مهودقتعاو مهوبحأ ىأو ىسداعملا لهأ ضغب مهقالشأ نمو (؟4)

 ىأاعت هللا ديرم ىعدي فيكو ؛ ةادصعلا هركي هنإف ىلاعت هللا بانجأ اراثيا
 ىف ة لوو ليد قلضلا اثحو )ع هس ةدسح ة بيف نم الضم وفقو قدصلا
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 مهدقتفاو مهيلإ ىصاعلا كلذ نسحأ نإ اميس ال . نامزلا اذه ىديرم

 هرثؤيل كلذو . هسفن بانج ىلع قحلا بانج رثأ نم قداصلاف ايادهلاب
 - هللا زعأ نم لكو : برقلا بتارم ىف هنارقأ ىلع همدقيو ىلاعت قحلا
 قاخلا اذه ىخأ اي ضرعاف . مركم نم هل امف هللا نهي نمو هللا هزعأ

 نم ناك ىلو هيلإ نسحملا ركشي مهدحأ دجت كنامز ىديرم بلاغ ىلع
 ىلاعت هللا ءايلوأ نم ناك ىلو « هنيد ىف هحصني نم مذيو رمخلا بارش
 . نيملاعلا بر هّلل دمحلاو .. كسقن ىلع كلذ ضرعأو ىسنت نأ رذحأو

 نم رثكأ مهبيفتسيو مههركي نم لكل مهتبحم مهقالخأ نمو (؟5)
 ثيح نم مهيلع ىنثيو مهنع بيجيو ريخب مهركذيو مهبحي نمل مهتيحم
 ىف ىلاعت هللا مهمكحي مهصقنيو مههركي نم نإف « ةرخآلا ىف رثألا
 ةرخآلا ىف تانسحلا ىلإ جوحأ دبعلا نأ كشالو ؛ ةرخآلا ىف هتانسح
 ىلع قلخلا اذه ضرعاو كلذ ملغاف ايندلا رأاد ىف هتبحمو هحدم نم
 بر هّلل دمحلاو كسفن ىسنت الو مهيذك وأ مهقدص فرعت كنامز ىديرم

 . نيملاعلا

 نم رثكأ ىصاعلا مهودع رمأي مامتهالا ةرثك مهقالخأ نمو (؟1)
 نم ظوفحم (١)ءئاطلا مهقيدص نذل (مئاطلا) مهقي دمصح نمأي مهمامتهأ

 ةيلاعلا تاماقملا ىلاعت هللا ىطعأ امو ىصاعلا كلذك الو هتاعاطب تافآلا
 ناك كلذلو نيكلاهلا (؟)(ةاصعلا) ديب ذخايل الإ هدابع نم ءاش نمل
 ئىسي ناك نميف ةعافشلا ىف مهل هللا" نذأ اذإ ةمايقلا موي نوفراعلا
 هللا دنع مهماقم ىري نيح. كانه مهنم هل عقي ىذلا هلجخ اوليزيل مهيأإ
 واد نش عمباعم 5-5 هلعق“ فق ناك أم ديض ناسحمال ا نم ةعم مهتعينصو

 : نتسحلملا اباطش هللاو امئدلا

 ؟ةيزوتو ووش نيود لاا انج_ فنا 17 فتات نإ كنك ااا ة 170171111 ا" وس ترو هتان

 : ) مياطلاو لسألا ىف )1

 : (ةاسافأا) ليمألا يق 09



 ف

 ىف لوقي هنع هللا يسخر ()(صاوخلا) ىلع ىديس تعمس دقو ثلق

 اوذوكي مل امنإ مهرصع لهأ ىف ةعافشلا ماقم اوطعأ اذإ نيفراعلا
 نم هناسحاب ظوفحم نسحملا مهيلإ نئسحأ نأ ةعافشلا ىف نودبي
 .. ىهتنا , ىصاعلا ئسملا دنع ىذلا بركلا هدنع سيلو تافآلا

 ىديرم ىلع اذه ضرعاف نيديرملا قالخأ مظعأ نم قلخلا اذهو
 .. نيملاعلا بر هّلل دمحلاو كسفن سدت الو مهلاح فرعت كنامز

 ىلإ هجوتلا مدعو مهئادعأ نم ىذألا لامتحا مهقالخأ نمو (؟10)
 عقو نأد , مهيلع يلاعت هللا ريدقتب ىضر مهيلع اعدلا) ىف ىلاعت هل
 ىف ىلاعت هللا نولاسي امئاف مهودع قح ىف ىلاعت هللا ىلإ هجوت مهنم

 دق نأك نأ مهنع ىفعلا ىأ نيملسملا ىذأ ىف مهعوقو نم مهيلع ةبوتلا
 دشأ مهيلع نوتزحيو كلذ نم مهتبوت مدع ىلاعت هلل ملع ىف قبس

 لك نأ ملعأو دايعلا ىلع ةمحرلا نم هيلع ىلاعت هللا مهلبج امل نزحلا
 وأ لام نم هتمعن لاوز وأ هيذؤي نم كاله ىف ىلاعت هللا ىلإ هجوت ديرم
 اذه ىخأ اي ضرعاف ةدارالا ىوعد ىف بذاك ىهف كلذ ىحنو ةيفاع
 ىسنت الو هلاح فرعت كرصع لهأ نم ةدارالا ىعدي نم ىلع رنمألا
 .. نيملاعلا بر هّلل دمحلاو كسفن

 ىف ةصيقنلا مهوي امالك مهدحأ عمس اذإ مهقالخأ نمو هي
 تيبل هوذخأو ةليللا هوسبك لوقي ادحأ عمس نأك نيملسملا نم دحأ
 نع ضرعي لب ملكتي نم ىلإ ريمضلا عجرم ةفرعم بلطي الف ىلاولا
 كلذ ةفرعم ىلع سسجتلا نأل ىعرش ضرفل كلذ نوكي نأ الإ كلذ
 هل اودع سسجتملا اذه نوكي امير « انيقي هيف ةبيغلا ىلإ عجري سوبكملا
 ىلع سيسجتلا .ةالخب هيق فيسلا برض.نم دشأ ةدنه كلذ نوكيف

 . هرك قيس دقو ىئنارعشلا خيش 00
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 اي

 ىلإ ةليللا ماق لوقي اناسنا ممس ىل امك . ةدومحملا سانلا رابخأ

 ريمضلا عجرم ىلع سيسجتلا انلق رهدلا (١)(مئاص وأ) ىلصي حابصلا

 ىف انديب ذخايل هبحصلاو ءاعدلا هلاسنل لجرلا كلذ ماقم فرعنل

  ىديرم ىللع ءانركذ ىذلا رمألا اذه ىخأ اي ضرعاف ةمايقلا تاصرع

 داكي الو انركذ امك سائلا بويع ىلغ سسجتي مهيلاغ دجت كنامز

 كسفن سنت الو ءوسنك مهلوق ىف نيسنفلا عجرم نع هلاؤس نع ضرعي

 . نيملاعلا بر هّلل دمحلاو

 ()(رئاس) سوفن نم ثبخأ مهسوفن فري نأ مهقالخأ نمو (؟9)
 الو شاشح الو ثنشم ةرشع نم نوزيغتي الف لذرأو سخبأو بتكلا

 اذ اهلك مهيونذ مهل رفغي ىلاعت هللا نأ نوريو كلذ ريغ الو رمخ نمدم

 هتيصعم ىلع رصم هنأ ةاصعلا نم بحأ ىف اودقتعا ىنمو ٠ اويتذأ

 هللا دابعل عضاوتلا لهأ نم اونوكيل كلذ لك اومثأو نظلا هب اوعاسأ دقف

 نم ةرذ لاقثم هبلق يفو دحأ ةنجلا لخدي ال ثيدحلا ىفو لجو زع

 لخدي ال كلذكف كلذ هيفو ةنجلا لخدي ال ملسملا هيخأ ىلع ىنعي ("اربك

 مه نمو ؛ اهريغ ىف الو ةالص ىف ال ًايندلا راد ىف ىلاعت هللا ةرضح

 لجو نع هللا ةرضح لوخد نم مهعنم ئف نيطايشلاب قحلم ىهف كلذك

 قيرطل نيبلاطلا نيديرملا نم نوكي فيكف نيطايشلا ناوخا نم ىه نمو

 . نيلسرملاو ءايبنألا

 الإ هتيب ىف همدخي ال هنع هللا ىضر (؟)ىملسلا ءاطع ناك دقو

 ىسفن نم رهطأل ىدنع مهنا هللاو لوقي كلذ ىف هومال اذإو نوثنخملا

 ست ونجم ووسع سورس وج يسر و ده

 , (مياص) لصألا ىف (1)
 . (رداس) لصألا يف 5

 : فانتكأا «نا شعم معمأ وأ ياتكاا لفأ قااددت 2 .بفمقملا امنرو ليسألا يش | نكفي خللا

 , ةيفودعلا رراكأ نم ناكو ةلاسرلا ين يرينثمااو فرعتلا ىف ىنابذلكلا ءركذ (2)



 ؤذ

 ةدعقمللا ىف لصحي نايلغ ىهو ةنبألا باحصأ مه نيثنخملاب اندارمو

 دقو اهياحصأ ءاردزا زوجيال ضارمألا نأ مولعمو « ضارمألا مسق نم

 .ديدقلا حلمملا كمسلا دولج عقنت نأ ىهو ةنقح كلذ ةلازال ءامكحلا لعج

 هنع بهذتف نويأملا هب نقحيو مايأ ةثالث دعب رانلا ىلع ىلغي مث ءام ىف
 ةنبالا باحصأ ىلع بيعت نأ كايإف .. ىهتنا ... ىلاعت هللا ةردقب ةنبالا
 ىلتبا رياع نم ناف انناوخا ضعبل كلذ عقو امك مهئالبب . (!7)(ىلتهتف)

 وأ هندي ىف ضرمب نيملسملا نم ىلتبا نم لكل اوعدي نأ بدألا امنإو
 باحصأ بناجت نأ كايإو هل ءاردزا ريغ نم هنم هللا هيفاعي نأب هنيد
 زع هللا نم ءايحال سانلا نيب كسومان ىلع افوخ ىأ مهل ءاردزا بتكلا'

 هترهظأ ىل ام نطابلا ىف ابكترم تنأ تنك اميرو قافن كلذ ناف ؛ لجو
 كنامز ىديرم ىلع قلخلا اذه ضرعاف كوسلاجي ملو سانلا كمجرل

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو كسفن ىسنت الو مهلاح فرعت

 ماودلا ىلع مهسفنأ ىف قسفلا مهدوهش ماود مهقالخأ نمو )٠١(
 كرتو صقنا| نم اهيف امكف تاعاطلا ىف امأو رهاظف ىصاعملا ىف امأ

 نع جورخلا قلطم وه ىذلا ىوفللا قسفلا اندارمو عوشخلاو روضحلا

 لاقي تامرحملا باكترال هموتو هسبلمو هلكأم ىف ىلو ةيدمحملا ةنسلا
 ال نأ قلخلا اذهب قلختملا ةمالعو اهرشق نم تجرخ اذإ ةاونلا تقسف

 هدنع قداص هئأل كاذ ىحنو نيدلا ليلقايو قسافاي هادان نمم ردكتي '
 ال نيذلا نيريكتملا نم لب . ()ةحئار قلخلا اذهل مشي مل سدكت ىتمو
 نأ دارأ نم لوقي هللا همحر ضايع نب ليضفلا ناك دقو « هللا مهبحي
 ىلع قلخلا اذه ىحأ اي ضرعاف « ىلإ رظنيلف ىئارم قساف ىلإ رظني

 .. نيااملا ير هلل ددحلاو كسفن ىسنت الو مهلاح فرعت كذامز يديرم

 )١( (ىلتبيل) لدصألا يف .
 (ههيارإ لدسألا ىخ(9) .
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 ةينكلا نع درجملا مهمساي مهئادنل مهتيحم مهقالخأ نمو (؟١)
 سفدلا نم اهلخدي امل باقلألاو ىنكتلاب (١)ههعادن نوهركيو ؛ بقللاو

 نأك نأ الإ هي بقلي نأ هل حصي ال نيدلا جارس وأ نيدلا .رسدش ناف

 سس: هنوك امأو اينالا ميدج نف سمشلا“ مهلك نيدلا لهأ ىلع ىوثي

 لأب ىلح رطخ. الوق ديعي لروأتب الإ عصي الف هجارس ىأ هسفن نيد
 ضرغل الإ ضحملا قدصلا ىه درجملا همساي صخشلا ءادن نإف ملكتملا
 ال كلذ لثم نإف خيشلا ىديساي الثم خيشلا ىأ ملاعلا ءادنك ىعرش
 ةبلطلا ىلدو همن ميضهت خيشلار ملاعلا ىلعف ةلمجلابو , هب سأي

 . حلاصلا فلسلا هيلع ىرج امك هلالجا نيديرملاو
 قرفلاو اهشعب مهمضع. نم نارقالا قسد ىف ىه أمنإ مدقنملا انمالكو

 الو باجخا مهل لصحب الف مهسوفت اوفرع نيحلاصلاو (")(ءاملعلا) نأ

 كلذ نف قدصلا كحمو نيديرملا فالخب ينكتلاو باقلألاب مهئادنب ربك
 ءادتلاو ىنكلاو باقاآألا مهدنع ىواستي نأ نيحلاصلاو ءاملعلا نم

 نيديرملا مسق نم مهف ىنكلاب ءادنإا مهدنع حجر ىتمو درجملا مهمسأب
 ىلع قلخلا اذه ضرعأف « نيقداصلا متايشألا مسق نم ال نيباذكلا

 . نيملاعلا بر هّلل دمحلاو كسفن ىسندت الو مهماقم فرعت كنامز ىديرم

 لابقا مهل لصح اذإ ميئاوخال دسحلا مدع مهقالخأ نمو (7)

 لكأي دساحلا نأل مهريغ وأ هفراعم وأ ةباحصأ وأ خيشلا نم

 هعم ناك نمو ثيدحلا ىف درو امك بطحلا راثلا لكأت امك تائسحلا

 هبر ةرضح نم برقلا ةبحم ىعدي فيكف لوأف لوأ هتانسح لكات ران
 .درطي تانسدلا لكأي املك نأ ملعف درطلا بابسأ ىطاعتي وهو لجو نع

 نم تءائسحلا رمثت املك نأ امك لصحو نع هير ةرضح نع ىكدعأا

 ؛ (مهادنإ لمصألا ىق )١(
 ' (مالعلا) لصألا ىف 69
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 اذه يف نيديرملا بلاغ مع دق ءاد اذهو اهب ديعلا برقي تاعاطلا
 اذه ىخأ اب ضرعاغ دوسي ال دوسحلا نأل ىقرتاا كلذي ابمدحف نامذلا
 فرعت كريصع ىف نيديرملا نم (١)(قدصلا) ىعدي نم ,ىلع قلخل

 .. نيملاعلا بر هّلل دمحلاو كسفن ىسنت الو : مهلاح

 سيلبا مهل سوسو اذإ ىأرلا ئدابي مهدوهش مهقالخأ نمو (؟9)

 نم سيلبا ةطساوب لجو زع هللا ريدقت نم كلذ نأ اهولعفو ةيصعمب
 ريدقت نع ةيصعملاب مهل سيلبا ةسوسو نأ امك كلذ ىف ةلآ هنوك ثيح
 فيضي الف هيلع هللا هيكر ىذلا جازملا ةطساوب كلذك سيلبا ىلع هللا
 سيلبا نأ امعاز كلذ ىف هعم فقي . سيلبا ىلإ ةسوسولا مهدحأ
 نم دودعم كلذ نإف سندلا خاسوأ هيف حسمت رادلا هذه (9(ليدنم)
 لهأ نم اقئاذ قلخلا اذهل تيأر امو لجو زع هللاب ىفخلا كرشلا
 هي اوكرشت الو هللا اودبعاو) ىلاعت هللا لاق دقو ليلقلا الإ ىرصع

 ىتمو لمعلا ىف سيلباو سفنلا كرش لمشيف اًئيش هلوق نكيلف (')(ائيش
 مل نم لك ةرفغملاب تدعو كناف ىل رفغأ براي لاق مهضعب نأ عقو
 لوقي فتاهلاب اذإو اًئيش كب كرشا مل ىنأ ملعت تنأو ائيش كب كرشي
 نأ فاخأ لاقو ىبأف هبرشيل انبل هيدي نيب اومدق دق اوناكو نبللا موي الو
 ىلع ضرعأو كلذ ملعأف نبللا ىلإ رضلا ةفاضاب هللا هذخأف ىنرضي
 . نيملاعلا بر هّلل دمحلاو كسفن ىسنت الو مهلاح فرعت كرصع ىديرم

 مهثأ اوري ال نأ رادلا هذه ىف اومادام مهقالخأ نمو 5(
 سكنم مهدحأ نوكيل كلذو لاوحألا نم لاح ىف ىلاعت هللا عم اوقدص
 (؛)ىطقسلا ىرسلا ناك دقو ىلاعت هللا نم ءايح ماودلا ىلع سأرلا

 )١( فذح قلخلا همكح ىلع هنأ الإ (قدصلا قلخلا) ىعدي نم لصألا ىف ,
 لصألا ىف اذكه (؟)
 . 3 ءاستلا (؟)
 , تاقبطلا بتك هعمضو ةيفوصلا رباكأ نم (؟)
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 . ةتدهاشم نع نيوححملل

 اذإ « فشمد سس لصصتتما ١ نلغب مقر ( يشم ينفد موق هش لخب قادلا أ كشهو

 أ نطملا 1 ىأ هكيألو ىف ذأ ءاقيلا لوطب وأ ءالفلا لاوزم ىعدأ

 : كلذ 4 نيأ نذو بذاك نو كأذق 0 ةثاعدم 4 كلذ مقوو ل ليثلا مولط

 لوقبو 0 هيلأ ىلا اذإ ءاقستسالا ىشا رهيب 0 راقيد 0 كلأم ناك لي

 ع مك عروس تحب نطملا اوعردت وأ ةراجح أاورطمت نأ فاخأ ىف

 كذأ 1 ول قى 4 ةرصقل عي ةريدكت نا ١-5 مخل نع و 4 ىو ومس ىهش كن

 رواكتم ؟' ناكف هتاكدص رهدي نم ةد هريصقن ام مسا هيت يأ وأ هسسقن ف 2

 (2)ئواءسم عيمج ىلع قاخلا علطب مل ىذلا ىلاعت هللا ركشي لب كلذ نم

 قلذلا اذه ىحأ اي ىضرعأف : هير اهي رهاجيو سانلا نع اهيفخي ىتلا
57 

 . نملاعلا بر هلأ دمحلاو كسفن ىسنت الو مهل اح فرعك كداركا ىلع

 نم (؟!مهئاذيا ىف غلاب نم لكل مهتبحم ةرثك مهقالخأ نمو (؟5)
 ةيلع أونزحم تام اذأو / مهل ميلذعلا باوثلا لوصحل اديس ناك هنأ ثيح

 دلولاو ةجوزلا نأل ٠ مهلام باهذو مهجوزو مهدلو ىلع مهنزح نم شكأ

 ةذتفاا ىلإ مه لب « باوث مهتوج نم ناسنالل لصحي نأ لق لاملاو

 ودع هل ناك نم لوقي هللا همحر صاوخلا ىلع ىديس ناك دقو « برقأ

 0 سسساسُساسالُاظللاسسسه 2 2

 : (ملعف) ليصألا ىف 0(

 . (ةيواسم) لصألا ىف (5)

 ٠ (مهباذيا) لصألا ىف )١(



 ابرك

 ناجولا اذه ماقفءجأ ثم مفنأ هناق « هيأ ؟:سحبلو ٠ هيب سرفيلث هيذي

 يلم نودي دع ممأ تام اذا ناكو هنونها ديو اق ودشسابو 4ةنال داحو نيذلا

 ريثنلأأ ةييدسم كن صحي ناك نم تام هللا 3! هلإ ال لوم نئدلا فاما

 : لاقف ؟ كلذ فيك ةرم هل تلقف « هلل هلوس ل اضرو لجو ند كل مكر

 نم هنأ ثيح نمو « هللادبع هنأ ثيح نم همركنو هلمتحنف (!!انيذؤي ناك

 ىلع علطا !ذإ هلوسرو هللا نم اضرلا انل لصعيف « هَل ددحم ةمأ

 « هيبن ةمأ ند ىأ هديه هنوك لجأل الإ هانمركأو هاتلمتحا ام اذثإ , انيولق

 فرعت كرصع لهأ نم نيديرملا ىلع قلخلا اذه ىخأ ف صضرعلف

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو كسفن ىسنت الو مهبذك ىأ مهقدص |

 نيملسملا نم مهناريجو مهئاوخا مومه لمحت مهقالخأ نمو ("")
 كحضي الو مهقح بجاوي امايق هلدوحت نع اوزجعو مه مهب لزن اذإ
 هناوخأو هناريجب مادام سوفنلا تاوهش نم (؟)اًئيش لوانتي الو مهدحأ

 برك نيملسملا نم دحأب لزن اذإ نيدلا لضفأ خيشلا.ىخأ ناك ..مهلا
 رثكأ بهذو « هدالوأ زعأ تام يذااك زيصي . ضرألا راطقأ رداسس ىف
 مل نم» « 9ع هلوقي المع بركلا كلذ عقتري ىتح كلذك لازي الق , هلام

 . «مهنم ىءميلف نيملسملا رمأي متوي

 نأ هيخأ مه ناسنإلا لمحت نمو « ىناربطلا ةيقوت ىف هاور
 . ميسرتلا وأ سيحلا دنع ()هنيد كفيو نويدلا نم ")هيلع اميف هدعاسي
 اًئيش هيطامت وأ لمع بنذ ىلع هل ةيوقع سبحلا كلذ نوكي نأ الإ مهللا

 دالوأ نم ناطلسلا جارخ صيلخت ىف موتلي ىذلاك ٠ هي هيلع قيلي ال

 . (اينذؤي) لصصألا ىف (1)
 . (ءايش) لسصألا ىف (5)
 . (هيلع ام) لصألا ىف (؟)
 . (ىنعملا ميقتسيل) لصألا نع ةدايذ (5)
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 عيبو مهسبحو نيملسملا برض ىف (!)ءانمألا قيرط كلسي ىأ ءارقفلا
 هتدهاسم دحأل ىفيني ال اذه لشف مهنذإ ريغب جارخلا ىف (")ههئاهب

 نم هجارخا ىف مهضعي ىعسي اميرو « اهدح هيف ةيوقعلا ذخأت ىتح
 دشأ رخآ هجو نم ءالب هليقتساف « اهدح ةيوقعلا غولب لبق الثم سبحلا
 هيونذ ركذيو رافغتسالا نم قيض ىف ناك نمل عفنا مث امو , لوألا نم
 قلخلا اذه ضرعاو كلذ ملعأف . اهنم ةيوتلاو , هرمع لوط اهلعف ىتلا
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو كسفن ىسنتالو مهلاح فرعت كنامز لهأ ىلع

 , ملاظ مهملظ اذإ مهسقنأ ىلع موللاب مهعوجر مهقالخأ نم (10)
 مهيلع طلس ىذلا ىلاعت هّلل لضفلا نوري لب مهملظ نم ىلع نوعدي الو
 دامرلاب حلوصف رانلا قحتسا نمك , مهتائيس مهنع رفكيل ملاظلا كلذ
 هي هيلع ترج امك ءازج بذعي امنإو ءادتبا بذعي ال ىلاعت هنأل كلذو
 اميق ةبيصم نم مكتباصأ امو» : ىلاعت لاقو « ايندلا ئف ىلاعت هتداع
 . «ريثك نع ىفعيو مكيديأ تبسك

 امف هيلع ءاعدلاب وأو هاذأ نم ةلياقمي لقتشا ديرم لك نأ (؟)ملعأف
 هللا ركشب نأ قداصلا ديرملا نأش نم نأل (؛)ةحئار قدصلا نم هدنع

 هل عقو نأو صاعملل هبسك ثيح نم هرفغتسيو ردق ام لك ىلع ىلاعت
 نع (*ترفك ةذخأملا كلت نأ ىري ال « هيونذ ىلع ةيوقعو ةذخأم
 ىف ةبوقعلا ةدايز قحتسي هنأو ٠, ضعبلا ترفك امنإو اهلك (!)هتائيس
 بانجلا راثيا هسفنل ةيوقعلا ةدايز لآاسي وه ريصي لب ؛.ةرخآلاو ايندلا

 )١( (ءاتمالا) لصألا ىق .

 ) )1(مهمياهي) لصألا ىف .
 (ملعف) لصألا ىف (؟) .

 ) )5(هحييار) لصألا ىف .
 ) )0(ةرثك) لصألا ىف ,

 ) )5(«تايسز لصألا ىف ,



 مفي,

 ادهأ نأ دوهش نع ايايغ اذه لثمف ريهطتلل اليجعتو هسفن ىلع قحلا

 الف ؛ ةمايقلا موي ةينايزلا عم ىصاعلا لاح وه امك قاخلا نم همالظ

 هب زيمت ىذلا لاحلا اذهو « املاظ ىمسي الو هملظ مهنم ادحأ نأ ىري

 ىلع قلخلا اذه ىخأ اي صضرعأف « مهريغ ىلع رادلا هذه ىف موقلا

 هل نذأ اصخش تيأر لب ٠ مهقدص مدع فرعت كنامز ىديرم بلاغ

 تيب (!)ىلإ هباتخا نم ىكتشا مهدشريو نيديرملا كلسي هنأ ىف هخيش
 كلسي نأ هخيش هل نذأ نم لاح اذه ناك اذإو « مهارد همرغو ىلاولا

 .. نيملاعلا بر هّلل دمحلاو كسفت ىسنت الو ملعاف « هريغي فقيكف سانلا

 اوملعتيل كلذو « ءوسلا راجلا ةرواجمل مهتبحم مهقالخآ نمو (؟8)
 ريصلاب رجألا اوزوحيو ٠ مهضارغأ اوفلاخ اذإ مهيلع ملحلا مهترشعب

 (")ربص ال نمم « مهببسب مثالا ىف عوقولا نم مهريغ اوظفحيو مهيلع
 هيلع ام فالخ نوقداصلا نوديرملا هيلع جرد ام اذهو ؛ ملح الو هدنع

 هديس فلاخي ىذلا قيقرلا ىرتشي رانيد نب كلام ناكو نوبذاكلا
 ملحب ىننوركذي مهنا لوقيو « ءوسلا ةأرملا جوزتيو ٠ صومشلا ةيادلاو
 ىلع ملحي هنإف ىلاعت هللا قالخاب اقلخت مهيلع ملحأف ٠ ىلع ىلاعت هللا
 ىنذخأ ىلو « تالفغلاو تافلاخملا ناديم ىف حياس اناو اراهنو اليل

 ةفلاخم ىف هدبع غلاب اذإ ناكو ؛ 9ائيش ىنملظي مل مث ىنكلهأل
 كلذ ملعاف ٠ العو لج هالوم عم كلامي كهبشا ام لوقي هضارغأ

 كسفن ىسفتالو مهلاح فرعت كنامز ىديرم ىلع قلخلا اذه ضرعأو

 .. نيملاعلا بر هّلل دمحلاو

 روضح ىلإ رياكألا نم ادحأ (؛)وعدي ال نأ مهقالخأ نمو ("9)

 نع مهواجأ نأو٠ هيق سفنلا ظحال ؛ ىعرش ضرفل الإ مهمئالو

 ' (ةربص ال) لصألا يف (؟)
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 قداصلا ديرملا نأ كلذو « ابدأ رثكأو لضفأ ناك كلذ لثم ىلإ (')ءاعدلا

 ىف هاجلا ةماقإ مدعو « ءافخلا ةبحمو ؛ ةرهشلا كرت ىلع (؟9امئاد هلمع
 امم هتميلو نوضح ىلإ (؟)ءارمألاو ءاملعلا ديرملا ءاعدو ؛ سانلا بولق

 كالهلا بابسأ ربكأ نم كلذو « سانلا بولق ىف هاجلاو ةرهشلا ثروف

 هخيش نم رثكأ هومظعو رباكألاو ءارمألا دنع ديرملا نمأ جار اميرو

 هنكلو اولبقأل هيلع قلخلا لابقأ دارأ ىل هخيش نأ هنع باغو كلذ هبجعأف '

 وه قداصلاو « هدنع مهروضح ىف مهم لمحت نم برهو هبلقب مهعفد

 امير ىتح ؛ ظفل ريغ نم هبلقب ىلاعت هللا نع ةلغشملا رومألا عفدي نم
 هبجي ملف هئايرقأ (؟؟ةرضحب مهلاعت لبقيو ؛ روضحلا ىف رباكألا لاس
 : هركذل الامخلا كلذ لثم لعقي نيدلا لضفأ ىشأ ناكو مهنم دحأ

 ىديس ناك دقو مهتنم نم ايوره هبلقب مهعفأد ىهو « هسفنل ارسكو

 هيف دهزت نمم انلعجا مهللا لوقي ىلاعت هللا همحر (")ىنييرشلا دمحم

 دهزت امنإ لاقف كلذ ىف هل ليقف « اهيف ىه دهزي نمم انلعجت الو ايندلا

 ,وهف كلذ ىف هل ليقف هيف ميقي هباق ىف لحم دوجو مدعل ديعلا ىف ايندلا

 ؛ اهيف ىه دهزي نم فالخ « هيلإ اهئيجم ىلإ هبجتال اهبلط هنأ ردق ولو
 اذه ضرعاو كلذ ملعأف ... ىهتنا ةيورخآ ىأ ةيويند ةلعل نوكي دقف

 كسفن ىسنت الو مهلاح فرعت نامزلا لهأ نم نيديرملا ىلع قلخلا

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 ىف مهقوف مهنارقأ نم دحأ لك عفر ةبحم مهقالخأ نمو (غ0)

 مهتبحم ةدشل هعم نوردكتي مهنوك نع الضف « ملعلاو حالصلاو نيدلا

 . (اعدلا) لصألا ىق (1)

 . (امياد) لدصألا ىف (1)
 . 2 . (ءارمالاو ءاملعلا) لصألا ىف (؟)

 0 ٠ (ترضح) لبصألا ىف (8)
 . هتاقبط ىف هركذو ينارعشلا ةذتاسسأ نم (5)



 رك

 ةعفر نوبحي اوناك كلذلف « ايندلا ىف مهدهزو مهنارقأ عيمجل ريخلا

 ْنَح ىلاعت هللا مهلطادي نأي , مهل ء اعدلا نع نولفغي الو. مهيأد مهئارقأ

 نوقلختملا لق دق قلخلا اذهو « ريخلاو مذاسلاب ةريشأاو ةعفرأ' تافآ

 نم املع مهدحأ هاعدا اميرو « مهقالخأ لجأ نم ىفد نيديرملا نم هب

 , بذكملا اورهطيل ىلاعت هّلل هناحتما هناوخا ىلع يفينيف « قوذ ريغ

 نم ادحأ اوحدمب نأب كلذو : ةيذاكلا ىواعدلا نم ىلاعت هللا رقغتسيف

 كلذ حرشنا نإف « حالصلاو دهزلاب هفصو يف غلابيو ةافغ ىلع هنارقأ
 نأو قداص ىهف « هجو ىلع رورسلا تارا.ا ترهظو : كلذل ىعدملا

 كسفن ىلع هضرعاو ؛ كلذل ىخأ اي هبنتف ٠ بذاك ىهف سبعو ضبقنا
 .. نيملاعلا بر هلل دمحلاو اهيذك نم اهقدص فرعت

 لك ىف مهسفتأي نيلماعلا ءاملعلا (')ردقي نأ مهقالخأ نمو (41)
 نم ادحأ صقني نيضيراقملا نم ادحأ نأ مهغلي اذإف « مهلان هوركم
 نأ كلذو « ملاعلا نود ىه هل عقو صيقنتلا كلذ ناك ىل نأ دوي ءاملعلا
 لاثتما ىف ةبغرلا للقي سانلا نيب مهصيقنتو ةعيرشلا ةلمح ءاملعلا
 نيديرملا لاح اذكه ىدعتلا سانلا نم عقو اذإ ةعيرشلا ماكحأب مهرمأ
 لق قلخلا اذهو ءاملعلا هب رهتشا امك ةعيرشلا لمحب اورهتشي مل مهنأل
 ميرجتب حرفي مهضعي تيأر لي (؟)وي نيديرملا نم نألا قلختي نم
 ديع ىلو ملفي ال اذه لثمو « تيصلاو هاجلا ىف هولعي نأ افوخ ءاملعلا
 ظحي ىه امنإ هتدابع نأل « مالسلاو ةالصلا هيلع حوون رمع ىلاعت هللا
 ىفتيا يذلا صلاخلا لمعلا ىف الإ حاجتلاو حالفلا هللا لعج امو سفن
 نم ىلعو كسفن ىلع قلخاا اذه ىخأ اي ضرعاف ٠ ىلاعت ههجو هب
 ءاماعلا قح ىف كريصصحقت نم هللا رفغتساو هللا ركشأاو كنارقأ نم هاعدا
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 سس لآ
 . ءامل#لا اودتقي نأ دوصقملاو لصألا ىف اذكه )١(

 . ىنعللا ميقتسيل لصألا نع ةدايز «هيد (؟)
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 مهيلإ لقني نمل مهرجزو مهتيهارك ةدش مهقالخأ نمو (40)
 سيلبأ ىقلأ اميرف ةيوازلا ءارقف نم ناك نأ اميس ال سانلا صئاقن
 لقانلا كلذ ىكحي نأ الإ مهللا « ةيوازلا تيرخ ىتح ةميمنلا مهنيب

 (ا)اميو لب , هي سأب ال اذهف بيدأتلا قدتسي نم بدؤيل خيشلل صقنلا

 نولمحتي ال نيذلا ءاقعضلا نم نيديرملل ةميمناا لقن فالخب بجو
 ةيوازلا ءارقف ىلع قلخلا اذه ضرعاو كلذ مهفاق ٠ مهقح ىف مالكلا

 قيرط ريكأ نم ىهو ٠ ليلقلا الإ مهنم ةميمنلا نم ملسي ال دجت

 ةيوازلا لهأ نع ةمعنلا لاوزا بجوم كلذو  اهرفانتو بولقلا شيوشتل
 دقحلاب بلقلا لغش عم اهل فلكتي مهدحأ ريصي ىأ مهداروأ لطبتف

 كلذ لثمب ىزاجيف هيخأ ةمعن لاوز دحاو لك ىنمتي ىتح ٠ دسحلاو

 بر هلل دمحل أو كسقن ىسنت الو كلذ ملعاف ؛ مهلك مهنع ةمعنتلا لوحتتف

 .نيملاعلا

 دعيو مهتايح ىف مهياتغا نم لكل مهتحماسم مهقالخأ نمو (5؟)

 ؛ ةبيغلا ىلع نيقدصملا نيعماسلا ىتح مهغلبي اممو مهفلي امم مهتامم

 نم نويدلا (؟!هتكبرأ نم مكح ةرخآل  مهمكح ناف ضيراقملا اميس ال

 اذه لثمو « هسالفأ عم مهنويد هنم نوبلطي هاوح اورادو قلخلا رئاس

 هناف « هب ةمحر هنيدي هحماسي نأ ةوتفلا نم فرط هدنع نم لكل ىغبني

 مامألا ىديس لاقو . (")«ءالبلا لهأ اومحرأ» هلم لاق دقو ءالب لهأ

 رسعم ىلع نيد هلو ةوتفلاب روهشم صخش نع هللا همحر ىؤونلا

 حدقي معن : لاقف ؟ هتوتف ىف كلذ حدقي لهف بلطلا يف هيلع قيضف
 امنإو هؤرم لهأ نايتف مهلك ىلاعت هللا لهأو ٠: ىسهتنا .. هتوتف ىف كلذ

 )١( لصألا نع ةدايز ىاولا ..
 (هتيكترا) لمعألا ىف (؟) .

  (2كفا | ىف رييخت عم يطوسلا ركل ,



 م

 ىف ةماابم مهتوم دعب ىأ مهملع ريغ نم مهباتغأ نم نوحماسي
 مهغليي مل مأ:موغلي ءاوس مهنم مهقح مهل ذخأي هللا نأ مهمطدأو : ةمحرلا
 ملست ! مهيخأل اوطاتحاأف « اهملعي هللاف اهنوملعي اون.ةنب مل نإو ,يذأل

 , رجألا كلذب اوزوحيت ةبيغلا نم مهتوم دعب هيف عقي أميف هوحماسو
 اذه ىخأ اي ضرعأف « باسحلل مهلجأ نم فوقولا ن: مهاخأ اوحيربيو
 .. نيملاعلا بر هّلل دمحلاو كسفن ىدشت الو كنامز ىديرم ىلع قلخلا

 لك ىف ىلاعتو هناحبس قحلا دنع مهتعافش مهقالخأ نمو (44)
 ال نأ افوخ هل مهتحماسم دعب ايندلا راد ىف اهريغ ىأ ةيبغب مهاذأ نم
 ال نأ ىلاعت هللا نولاسيف هل مهتحماسم لبق ىلاعتو كرابت قحلا نوكي
 ىلاعت هللا دودح هيدعت ثيح نم هنع اوفعي نأو « مهتهج نم هذخاؤت
 هللا قح نيقح ةيصعم لكل ناف « ىعرش قيرط ريغ نم هدابعل نذإلاب
 : ىلاعت هللا قح نود هقح ىف ىه امنإ دبعلا ةحماسمف « هدابعل قحو
 كنامز ىديرم ىلع هضرعأف نيديرملا قالخأ نسحأ نم قلخلا اذهو
 محاش نمو « حموس حماس نم ناف كسفن ىسنت الو مهلاح فرعت
 .. نيملاعلا بر هّلل دمحااو ؛ ححوش

 لك ىف ةيدمحملا ةمألا هذه عيمجل مهتحماسم مهقالخأ نمو (44)
 اعءاج ىلو نيراداا ىف قحب مهنم ادحأ نوبلاطي الو « مهيلع مهأ قح
 ثيح نم هللا دابعل اماركا كلذ لك : تانسحلا نم ءارقف ةمايقلا موي
 ةلعل ال « هتمأ مهنوك ثيح نم هلع دمحمل اماركأ مث ىلاعت هديبع مهنوك
 نم نود ىدعم باوثلا ديبع ناف هريغ ىأ باوث بلط نم ىرخأ
 ال لودف ىلاعت هللا لهأو , دابعلا نيب ةنيزلاو ةيلحلل نيبحملا (!)ثانالا
 نيرادملا ىف اكلم هعم مهل نوري الو « هايا الإ نولمؤي الو هاوس نوبلطي
 الإ مهل هنوتبثي الو « اروف ىلاعت هيلإ هنم نوجرخي مهل هيطعي ام عيمجو

 ' ىثنأ عمت ثانالا بوصقملاو نانالا لصألا ىف 00
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 ىلاعتو هناحبس هللا مرك اورهظيل كلذو (١)مهل ءاطعلا ةبسن ققحت ردقب
 ىه امهنم مهعنم ىأ ةرخآلاو ايندلا مهاطعأ (؟)ءاوسف « ريغ ال مهيلع
 نولكأي مهف مهل ال ىلاعت هلل كلذ ىف كلملا مهدوهشل « ءاوس مهدنع

 ةقدص (؟)ءراد ىف نونكسيو ٠ مهديس لام نم نيرادلا ىف نوسبليو
 ىفع نم نأ ماعاف كلذ نم ئشل مهقاقحتسا دوهش ريغ نم مهيلع هنم

 عم بدألا قيرط نم مشي مل وهف « باوثلاو رجألا بلطت هملظ نم نع
 فرعت كرصع ىديرم ىلع قلذلاا اذه ىشرعاق « ةحئار ىلاعت هلا
 .. نيملاعلا بر هلل دمدلاو كسقفن ىسنت الو مهماقم

 ىف مهيولقب لجو زع هللا ةبقارم نم راثكألا مهقالخأ نمو (591)
 ؛ انيشف انيش ةفوصتملا حاطصم مكع. ىلع مهتانكسو مهتاكرح عيمج

 وأ ثالث ىلإ نيتجرد ىلإ ةجرد نم ةبقارملا ىف جردتي مهدحأ لازيالف
 هفصخ ىلإ هثلث ىلإ هعبر ىلإ هسمخ ىلإ راهذلا ىأ ليللا رشع ىلإ عبرأ
 ردقي الإ ىلاعت هللا نع ةلفغ ةعاس هل ريصي ال نأ ىلإ هعابرا ةثالث ىلإ
 نم تسيل سافنألا عم ىلاعت هللا ةبقارم ذإ « رشبلا هيف حماسي ام
 مويلع ءايبنألاو (2)ةكئالملا ماقم نم كأاذ امنإو ةماع رشبلا ىودتم
 حلطءحم مكح. ىله افنآ انلق امنإو « مهتثرو لمكو مالسلاو قذاصلا
 نم لكو « نيفراعلا لمك مه ةيفوصلا نأل ةيفوصلا لقن ملو ةفوصتملا
 ام بقارملا نأل ؛ ةقيقح ةبقارم هل مصت ال هنأ فرع ىلاعت هللا فرع

 دنع كلذ نح هللا ىلاعتو , (*)ةيلحت هسفنب هيف هللا هماقأ ال ام الإ بقار
 : مهوتملا مهرظن عمال مهيلإ ققحملا ىلاعت هللا رظن عم مهف « نيفراعلا

 )١( (اطعلا) لمدألا ىف .
 . ةحسضاو سيغ لصألا يف (5)
 . يلاعت هللا .صقي (؟)
 . «ةيلحت هسفنب هيف هللا ةماقأ ال ام الإ بقار ام» كلذك لصألا ىف ()
 ١ زثاودم تييدح» 00
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 هللا ديعأ» هلوقب ةيفوصلاو ةفوصتملا ماقم ىلإ ثيدحلا ىف ىاشأ دقو

 ىحادخاا ةجرد ىأإ اهنم ىقرتي مث ميلعتلا ةجرد هذهوب (']«هارت كنأك
 ,ىفو . 4:زنتلا ىف لمكأ اذهو وه هأري نأ نود هآرب 1 نا ملعي نأ وهو

 رطخخ ئش لك ناك اذإ» : لجو نع هللا لوقي ةينادرلا فشءاوهلا ضعي
 . (؟9«ىتبقارم هل حصدت فيكف هفءاخب انأف ديعلا لأيب

 فردت كنامز ىديرم ىلع قلخاا اذه ضرعاو كلذ ملعأف .. ىهتنا

 .. نيملاعلا بر هلل دمحلاو كسفن ىسنت الو مهلاح

 ىف لخدي الف ه.سفنل اطاتحم مهدحأ نوكي نأ ميقالخأ نمو (8)

 نم لك ناف . ةنطابلاو ةرهاظلا بونذلا رئاس نم بوتي ىتح خيش دهع
 نأ هيلع ديعبف ؛ ىلاعت هللا قوقح ىأ سانلا قوقح نم ةيقب هيلع تيقب
 ناك انه نمو نيفراعلا ربكأ نم هخيش ناك ىلو « '!لئاط ىلع لصحي
 ىلإ ملاظملا درو « هتيوت دعب الإ ديرم ىلع دهعلا لخدي ال قذاحلا خيشلا
 مهخيش ىلع نودمتعيو ةبوتلا هذهل نودتهي ال نيديرملا بلاغ ناف « اهلهأ
 ىف هتقفارم هلأس نمل هلع هلوق باب نم اذهو « بعتلا هيلع نولخديف
 ظ : ةنجلا

 . (؟؛!دوجسلا ةرثكب كسفن ىلع ىنعأ»

 ليصحت ىلع هتدعاسمب هرمأو « ةلمج هيلإ نوكرلا نم ُهّيَع هلوحف
 , نامزلا اذه ىديرم نم هب ىفوي نم لق دق قلخلا اذهو « هديري ام
 بعلي نأ افوش ديعلا ىف لخدي نأ لبق بوتيو هسفنل طاتحي ديرملا الف
 نا اميس ال ةيوتلا طورش نع ديرملا لأسي هسفن خيشلا الو « قيرطلاب

 )١( رتاوتم ثيدح .

 . عيحص ثيدح (؟)
 , (لياط) لصألا ىف (5)
 . حيحص ثيدح (5)



 ملام

 هيلع بلاغلا خيش نم نذإ ريق نم هسفنب سلج دهعلا ذخأي ىذلا ناك
 . نيملاعلا بر هّلل دمحلاو كلذت (!)هيتنيلف ؛ هريغو هسفن ىلع سيبلتلا

 جالعي لاغتشالا ىلع (؟)ههدحأ لابقا ةدش مهقالخآ نمو (54)
 ةفيظو ىه امنإ هذه نأل : هريغ جالعي لاغتشالا نود اهتضايرو هسفن

 نوا مهسوفني قلعتي ام ىلع مهلابقأ بدألا نمف نوديرملا امأ خايشألا
 ()كراشي نيصيف نيديرلا بلاغ اهل هبنتي ال ةديكم هذهو «٠ مهريغ
 عمجأ دقو كلذب قلختي مل هسفن ىهو « داشرالاو ةظعوملاب هناوخا
 نأ افوخ : لافطألل ايدؤم نوكي نأ هل ىغيبني ال ديرملا نأ ىلع خايشألا
 ىغيتي ال كلذكو « دحأ دي ىلع ملفي ريصي ذاق ٠ ةسايرأأ بح هقرمسي

 ىف هشيش هل نذأ نأ الإ اسردم الو اظعاو الو ابيطخ نوكي نأ ديرملل
 ىديرم ىف رمألا اذه شك دقو « ريكلاو باجعالا نم هيلع نمأو « كلذ
 نأ اميس ال هذيش نم ملعأ هنأ ْمهدحأ ىعدا امير ىتح نامزلا اذه

 فلتي هناف نحللا هخيش ىلع دري راسو ةييرعلا فرط نم ملع هدنه ناك

 مث (!)ىمجعلا بيبحن فلخ ءاهقفاا نم ةعامج ىلص دقو ٠ ةيلكلاب
 نأ داراف عبسلا مهية' هوقراف املف نحلي هنأ اولاقو ةالصصاا اوداعا

 كرعو هكسمف عبسلا ىلإ مهعم جرخف خيشلا ىلإ نيعجار اورقف مهاكآي
 مث ىنافيضل ىضذرعتت ال تارم كل تلق امأ , هل لاقو عيسلا ىلوف . هنذأ

 بلقلا ميوقتب اذلغتشأو دسألا نم مةفخف ناسللا ميوقتب متلذتشا مهل لاق
 هذع هللا ىضر ىلوتملا ميهاربا ديسا عقو كلذكو .. ىهتنا دسألا انفاخف

 )١( لصألا ىق اذه ,
 . مهدحال مهلابقا لصألا ىف (5)
 . (قراشي) لصألا ىف (9)
 ىتارعشلا نمز ىف وفو تاقيطلا بتك هتركذ ىذلا بوذجملا بيبح هنأ قايسلا نم رهظي (5)

 بايب نوقدم ىذو ىسأاتلا ىذأ ىف الإ هل ةمارك الو ءاطقر ةيج. 0 نهأوذأا| ىلع لوقي ناكو

 . ةرهاقلاب ةيرعشلا
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 يوتف نحلي خيشلا نأ هل ليختف برغملا ةالص ىف هيقف هآرو « ىلص هنأ

 قلحلا ىف فقت ةريبكلا همقللا هيقف اي : هل لاق خيشلا ملس املف ةقرافملا
 هودسردحقف هل دو هش نمم اراثيد نيرشع ذخأو 1 أدفو ةليللا كلك دهشف

 هيجمت ملف « هفلخ ىلص طايمد لهأ نم اصخش نأ ,ىلحملا ىلع خيشلا

 لاقف 9 كيهذم شيا : خيشلا لاقو هيلع ركذأ ملس املف ٠ هتاءارق

 هبهذم مسأ فرعي ال اذه : لاقو « خيشلا ىلع هراكنا دادزاف ىشنح

 نأ : لاقف « هأذعم ام . لاقف ؛ ىشنح لب : لاقف ؛ ىفند لق : هل لاقف

 كلذ ىف تاياكحلاو « اتيم عقوف ديعب نم هيلع خفنف تومتف كيلع خفنأ
 كسفت ىسفف الو كنامؤ ىديرم ىلع هضرعاو كلذ ملعاق « ةريثك.

 . نيملاعلا بر هّلل دمحلاو

 ىتح (١)هخيش ةبق ةبقارم نم مهدحأ رثكي نأ مهقالخأ نمو (45)

 هنذأتسي ىتح ملكتيال هنأ ىتح اراهنو ذايل ماودلا ىلع هل دوهشم ريصي

 هير ةبقارم ىلإ ىقرتي نأ هيلع ديعبف كلذك نكي مل نمو مهقالخأ مظعأ
 فرع أذأق : ةدر لوجي ب مادام كيرملا ىلع بجاو بدألا اذهو ٠ لجو نع

 نم امش « يوجولا ميدج عم ةيراس يلاعت قحلأ ةيدم دجي كئليح هللا

 1 دوعضصلألاو صضافخنالاو دوجولاب دمك « هعم ىلاعت قحلااو الإ لوجوم

 الو مهداقم فرحت كرصع ىديرم ىلع قلخلا اذه ضرعأو كلذ ملعاف

 .. نيملاعلا بر هلل دمحلاو كسفن ىسنت

 مل م ماودلا ىلع 4سدقت يوط مف دحأ ةفلاخم مهقالخأ نمو ه١(

 ةاوهي.لمعلا هل سينلو ةتراشا تحت وهف خيش هل ناك ناف خيش هل نكي

 )١( قرطلا عيمج ىف قلخلا اذه ,
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 هل ناك نازيملا ىلإ عجر « هدي تحت نم جرخ اذإف « هدي تحت مادام

 هتخوج ىأ « اهقلط هتجوز هتبجعأ اذإف ٠ خيشلا دي ىف هلوخد لبق
 , اهنم هقح طقسأ هتولخ وأ هتفيظو ىأ « اهادهأ هتمامع ىأ « أهي قدصت

 هلقشي نأ افوخ هسفنل ايطايتحا كلذ لك , (١)ءارقفلل هنع جرخ هلام ىأ

 نيذلا لجو زغ هلل نيبحملا قيرط ىه هذهو ٠ تقملا قحتسيف هبر نع
 هلفشت ىتلا هتجوز عم ماقأ نم امأو « قيرطلا لزانم مهل ىوطت
 هبر ةبحم ىف بذاك وهف « هلاوحأ نم ئشب بجعأ ىأ « لجو زع هبر
 قلخلا اذه ىخأ اي ضرعاف « هيف هخيش بعتو هبعت (')لوطايو لجو زع

 دمحلاو كسفن سنت الو مهبذك ىأ مهقدص فرعت كرصع ىدورم ىلع

 .. نيملاعلا بر هّلل

 لخدي نيح نم هخيش عم هبلق مهدحأ ظفح مهقالخأ نمو )5١(

 ىأ هرجه ىلو ؛ نيع ةفرط هتبحم نع ريدي ال تومي نأ ىلإ هدهع ىف
 بادآ نم ةدرلاك خيشلا نع ضارعالا ناف « اديأ هنع لوحي ال هدرط

 , هنع هللا ىضر دينجلا مساقلاوبأ قيرطلا لهأ خيش لاق دقو : قيرطلا

 ام ناك ةظحل هنع ربدأ مث ةنس فلآ لجو نع هبر ىلع فراع ليق ىل

 ىف لوقلا كلذكو .. ىهتنا اهلبق هلان امم رشكأ ةظحالا كلت (؟)ىف هتاف

 هلابقا مت دف « لجو نع هللا نود ()نامدا ةيترم هنأل خيشلا نع رايدألا

 , ال نمو « هير ىلع لابقالا ماقم ىلإ ىقرتلا قحتسا دقف هخيش ىلع

 قيرط ريغب هباب نع كدرط اذإ كخيش نم ردكتت نأ ىخأ اي كايإف الف

 ,كسقن ىف هوكشت ىأ ؛ كخيش ىلع كبلق ىف دقحت ريصتو « تنأ اهفرعت

 )١( ءارقفلا لصألا يف .
 . لصألا ىف اذكه (5)

 , ىنعملا ميقتسيل لصألا نع ةدأيز (ىف) ()
 . لبصألا ىف اذه نامدا (8)



 ال اتقم تقمت كناف ؛ خيشلا ءادعأ نع الضفو يناجألا سانلا نع الف
 ملعاف انتعامج نم هنأ ىعدي نم ضعبل كلذ عقو امك ًأدبأ هدعب حلفت
 هلأ دمحلاو كسفن سنت الو كنامز ىديرم ىلع قلخلا اذه سصضرعأو كلذ

 ظ .. نيملاعلا بر

 اخيش عم هلأ ًاخيش ؛ا.سشن مهدحأ لعجي ال نأ مهقالخأ نمو (55)

 ريشتسملاك هنع هاهن أ خيشلا هب هرمأ ئش لك اهيلع ىذرعي ريصيف
 نأ ىلع خايشألا عمجأ دقو هفلاخأ مأ كلذ ىف ىخيش قفاوأ له اهل
 هب هرمأ اه لعقيف اروف هيهن ىأ هخيش رمأ لاثتما ىلإ ردابي مل نم

 ئجي ال عودشم ىهف هيف ىرت الو نواهت ريغ نم هنع هاهن امع ىهتنيو
 ديرل زوجي ال خايشألا لاق دقو لجو زع هللا لهأ قيرط ىف ئش هنم
 نكي مل هنأ امكف ديحوتلا ىلع ىنبم قيرطلا رمأ نألناخيش هل نوكي نأ
 نيجوز نيب ةأرملا الو نيلوسر نيب فيلكتلا الو نيهلا نع ملاعلا دوجو
 مهمالك نم ىنثتسي نأ ىغبنيو ٠ نيخيش نيب نوكي ال ديرملا كلذكف
 ناك امهموق فيلكت ناف مالسلاو ةالصلا امهيلع نوراهو ىسوم ةلاسر

 خيشلا قح ىف ىه امنإ انمالك نأ مث نآرقلا صنب نيلوسر نيب
 جرح الف امهنم طورشلا هيف عمتجت مل نمو ىقيقحلا ديرملاو ىقيقحلا
 فلسلا هيلع ناك امك ريخلا ىلإ هنودشري خايشأ ةدع هذاختا ىف هيلع

 هخيش لوق نع لام نم لك نأ ملعخ نيعباتلاو ةباحصلا نم حلاصلا
 ىف بذاك ىهف ارهج ىأ ارس هخيش ريغ لوق ىأ هسفن لوق ىلإ :ىقيقحلا
 ىديرم ىلع قلخاا اذه ىخأ اي ضرعاف ئش هنم ئجيال قيرطلا هتبحم
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو كسفن ىسنتالو ال مأ هب ققاو له فرعت كنامز

 ىف مىقوأ! رع سانلا دعبأ مهدحأ نوكي نأ مهقالخأ نمو (59)
 ءاوس .> ىلع ةديرشلا صذك عامجالا نأل قيرطلا لهأ عامجا قرخ
 ديعلا كرت نأ ىلع اوعمجأ دقو انواهت دشأ هيلع اوعمجي مل امل ىهو

 جرخي هدي ىف لوضفلا ناك ىلف للملا عيمج ىف دومحم ايندلا لوضف



3١ 

 سانلا هللا رمأ امو هليصحت ىف ىعسي ال هدي ىف نكي مل نإو هنع
 ال نأ طرشي سانلا لاؤس نع مهسوفن هب اوفكيل الا باستكالاب
 مهل احدام لمكلا قح ىف ىلاعت لاق امك مهبر ةدابع نع مهلخشي

 ةاكزلا ءاتياو ةالصلا ماقأو هللا ركذ نع عيب الو ةراجت مهيهلت ال لاجر»

 نع ايندلا هتهلا نمف ةيآلا «راصبألاو بولقلا هيف بلقنت اموي نوفاخي
 ةياوجرلا ىف هل سيلو مومذم ايندلل هبلطق هعم ركذ امو ىئادت هللا ركذ

 للملا عيمج عامجا تاحوتفلا ىف (')نيدلا ىحم خيشلا لقن دقو بيصن

 ايندلا ىف دهزلا نأ ىلع ةلم لك لهأ عمجا لاقف ايندلا ةيحم مذ ىلع

 هتليلو هموي (")ةجاح نع داز ام هدي نم دبعلا جارخا ناو بولطم
 ىخأ اي ىضرعاف « ىهتنا نينمؤملا ملاصو هلسرو ىلاعت هللا دنع دومحم

 الو مهلا> فقرعت ال مأ هب اوفو له كرصع ىديرم ىلع قلذلا اذه
 . نيملاعلا بر هّلل دمحلاو كسفقن ىسنت

 رومألا وأ نيرمألا لقثأ مهدحأ يبكتري نأ مهقالخأ نمو (55)

 اهنأل كلذو اهبحاصل ريخلا ىه ام الإ اهيلع دتشي ال هناف سفنلا ىلع

 ةهفاشم الإ ركذي ال رسأ كلذو ادبأ اهي رىومأ تحت لخدت ال نأ بلطت

 نأ دعب هيدي نيب سفنلا فقوأ هللا نأ ةيهلالا بتكلا ضعب ىفو « هلهأل
 قحلا اهسمفف انأ انأو تنأ تنأ ىلاعت هل تلاقف انأ نم اهل لاقو اهقلخ

 انأ نم اهل لاق مث ةنس فالآ ةسمخ ءالبلاو عوجلا رحب ىف العو لج

 ىخأ اي « كيلع ىفخي ال مث .. ىهتنا تنأ الإ هلإ ال ىبر تنأ هل تلاقف

 ايلق ىأ احور تراصو تلجنا اذإف اسفن ىمست تمادام اهئأش كلذ نأ

 فخأ ءاوس ريخي الإ اهبحاص رمأت نأ اهنم حصي ال كانهف ارس وأ

 موقلا مالك ىف تقلطأ ثيح سفنلا نأ كلذ حاضياو لقث مآ اهيلع

 )١( ةيكملا تاحوتفلا بحاص ىيرعلا نب ىأ ىبرع نب نيدلا ىحم ريكألا خيشلا .
 ) )5هموي هتجاح لصألا ىف .
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 ىفهو ةيرشبلا اهتانوعرب ىلاعت هللا ةرضح نع ةيوجحملا اهي دارملاف

 بجيف ةيكلم تراصو اهيجح تلاز تلجنا اذإف قلخلا اذه ىف ة.'ارملا

 اهبر كب هرمأي امي الا هرمأت ال تراص اهنوكل ايتقفاود اهبحاسص ىلع

 قلخأا اذه يخأ اي ضرعاف فشكلا لهأ نيي روهشم ىه امك لعيو زع

 بر هلل دمحلاو كسفن ىسنت ال ىتح مهماقم فرعت كنامز ىديرم ىلع
 . نيملاعلا

 لوخدو سدشاا بورغ ىلإ مهدحأ نحي نأ مهقالتملأ نمو (540)

 امك ىأ ةليوطلا هتبيغ دعب اهدلوب عامتجالا ىلإ ةدلاولا نحت امك ليللا
 ىلاعت هللا نأل كلذو ءاملا ىلإ كالهلا ىلع فرشأ ىذلا ناشطعلا ندي
 هتاجانمو هتثداحمل ليلا لعجو سانلاي عامتجاللو شاعدلل راهثلا لعج
 لامكلا ةجرد غلي اذإف اكلاس مادام ديرملا بأد اذهو هعم رهسلاو

 هللا نع هةلغشي ال راصو هللا عم روضحلا ىف راهنلاو ليللا هدنع ىواست

 نجي مل ديرم لك نأ ملعف راهن وأ ليآ نم تقو لك ىلإ نحيو لغاش
 ةرادإلا هاوعد ىف بذاك ىهف ةدابعلا ىف رهسلا لجال ليللا لوخد ىلإ
 ليللا تلعجو كشاومل راهثلا تئمج ىدبع اي ةيهلالا بتكلا ضعب ىفو
 ىتسااجم ترسخف ليللاب ىنع تمنو راهنلاب ىنع تلغتشاف ىعم رهسلل

 لثم ىف الإ ةرخآلا ىف هبر سلاجي ال دبعلا نأل . ىهتنا نيرادلا ىف
 هيرأ ديدلا ةسلاجم ةدم نأ ريغ ايندلا راد ىف هيف هسأااج ىذلا تقولا

 ايتدلا يف هير دبملا ةسلاجم لثم نأ ملعف انمز لوطأ ةرخآلا ىف

 سلاج4 مل ةعاس لك نأ ملعو رجشلاو مجنلا اهنم تبنت ىتلا ةاونلاك
 نم لك ناو ةرهآلا ىف هتسااجم ىف هل ظحالف ايندلا ىف هير اهيف دبعلا
 راقي ةرشآلا ىف لامت هتسااجم هل تدتما الثم ةجرد رادقم هسلاج
 , لاعت هل وق هديؤيو فيشكلا لهأ هركذ اذكه ايئدلا راد ىف همزعو هتمه
 اههوهذو ؟:ىامدت متنك امب ةنجلا اولخدا نولمعت متنك ام نوزجت امنإ'

 ىف هل ةسلاجملاب هدايع ضعي ىلع ىلاعت هللا لضفتي دقو تايآلا نم



 فز

 ملعاف دياوعلا اهيف قرخ راد اهنأل ايندلا ىف هيق هسلاج نكي مل تقو
 الو مهماقم فرعت كنامز ىديرم ىلع قلخلا اذه ىخأ اي ضرعأو كلذ

 .. نيملاعلا بر هّلل دمحلاو كسفن ىسنت

 الو ةنسلاو باتكلا رهاظب مهدحأ ديقتي نأ مهقالخأ نمو (05)

 اهنأل طق (!)هتالصب عرتخم ءاعدب ىعدي الو اليلد هل دجي مل ىأري نيزتي
 ىنغي ام ةنسلا ىف درو دقو هيَ هاوسر هرضحو ىلاعت هللا ةرضح
 ىف عراشلا (؟)ةمحازم دحأل ىغبني الف ةعرتخملا ةيعدالا نه ديعلا

 هعابتا ىلإ لوصولا ىلع هتردق عم هترضحب اعدتبم نوكيف عيرشتلا
 اميف (؟)ةيعدألل نيعرتخملا نأ لمأت نم لكو هنع ةروثأملا هتيعدأ ظفحب

 نأل ىه هعرتخا ئش لك نم لمكأو معأ هدجو هلع هللا لوسر نع درو
 ةسوبحم ةمكألاو ءايبنألا عيمجف رئاودلا عسوأ هماكحاب هلع هملع ةرئاد
 ىلاعت هللا نأل ةياجإلا ىجرم درو امب ءاعدلا ناف اضيأو هلم هترئاد ىف
 ال قف هانعرتخا ىذلا ءاعدلا فالخب ديري هنأل الإ ءاعدلاب انرمأ ام
 انملع نأ دعب َهّلْيَم هلوسر عم انبدأ ءوسو (؛)انعارتخال هيف قحلا انبيجي

 تكرت الو هب مكترمأ دقو الإ هللا ىلإ مكبرقب ائيش تكرت ام هلع هلوق
 ديرم لك نأ ملعف .. ىهتنا , هنع مكتيهن دقو الإ هللا نع مكدعبي ائيش
 ىف عرسأ وهف ةنسلاو باتكلا ىلع هدئاقعو هلاوقأو هلامعأ ىف ديقت

 نيديرملا ىلع ابلاغ قيرطلا تلاط انه نمو هبر ةرضح ىلإ هريس
 ملعاف عدبلاو ءارآلاب مهكولسل لامكلا تاماقم ىلإ اولصي ملو اوتامو
 كسفت ىسنت الو مهلاح فرعت كرصع ىديرم ىلع هضرعأو كلذ
 . نيملاعلا بر هّلل دمحلاو

 )١( ىلاعت قحلاي هتالصب دصقب .
 , ةبومطم ةمحازم (؟)
 , ةسومطم ةيعدالف (؟)
 . اتبدأ ءاوسو انعارتخال اهنأ قايسلا نم رهالظو ةسوعطم (4)
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 ليمي ىلو ةروشلا بابسأ مهدحأ ىطاعتي الأ مهقالخأ نمو (00/)

 ةرثك نم ههجو ىلع رونلا حفط امل نيقداصلا ضعب نأ ىتح اهيلإ هسفن
 هدوجس ىف ىلاعت هللا لاس نارقألا نيب كلذد زيمتو ةصلاخلا لامعألا
 تقولا ىف يلاعت هللا هلوحف هيلق ىلإ ههجو نم روتلا كلذ لوحي نأ

 (١)سصاوخلا ىلع ىديس دنع اسلاج تنك ىنا عقو اممو هقدص عمضول

 خيشلل تلقف ههجو نم عفاط رونلاو لجر انيلع رمق ىلاعت هللا همحر
 هيلإ رظنف لجرلا اذه هجو ىلع ىذلا رينلا اذه ةدش ىديساي رظنا
 اريخ دبعي دكارأ اذإ هللا نا لاقف فيك هل تلقف ءوسلا انفكا مهللا لاقو
 هي دارأ اذإو لامعألا نم رذي امو ىتأي ام فرعيل هبلق ىف هرون لعج
 لك ىف عنقي ىهف رونلا نم هبلق ارعو ههجو ىلع هرون لعج اءوس
 نم ههجو ىلع رولا هللا لعج ناف هل تلقف هكرتل ىدتهي الو روظحم
 الا! رشو ريخ نم ؛ئش هيتأي ال ديعلا نأ لاقف كلذ ىلإ ليم ةطساو ريغ

 ىلع ىديس تعمسو فيلكتلا عقو انه نمو كلذ ىلإ سفنلا تامدقم عم

 عقدي نأ قداصلا ديرملا نأش نم اضيأ لوقي هللا همحر صاوخلا
 دحأ لبقي الو ارون طق ههجو ىلع رهظي الف بلقلاب هنع ةرهشلا بابسأ

 ىف رظنلا ققح ىل دبعلا نأ ملعف كلذ لبقي بذاكلاو هلجر نع ااضف هدي
 , (؟)هيلع لبقي مرحم ةطساوب لصي امنإ هدجول هدي ىلع عقي ام لك
 الو مهلاح فرعت كناوخا ىلع قاخلا اذه ىخأ اي نضرعاو كلذ ملعاف

 .. نيملاعلا بر هّلل دمحلاو كسفن ىسنت

 (؟9نولازيالو ةعيرشلا ()هئازعب مهذخأ مهقالخأ نمو (654)

 . نم ءاقعضلل تلعج امنإ صخرلا نأل كلذو ةرورضلا دنع الإ اهصخرل

 هذه سنن .دبثأت صاوخلا ىلع ىيديس دنع اسلاج تنك ىننا هلوقو ىئارعشلا ذاتسا وه )١(
 . ىتارعشلا ىلإ طوطخلا

 . (هيلإ) لصألا يف ()
 : قايسلا ىف رهظي اكو مئارعب اهئأ رهاظو ةحضاو ريغ لصألا ىف (؟)

 . (نولازي) لصألا ىف ()
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 لاغتشألا الإ مهل سيلف ءارقفلا امأو ؛ ةقاشلا لافشألا باحصأو موقلا
 ىلإ ةعيرشلا مئازع نم طحنا اذإ ريقفلا نأ اوعمجأ دقو ىلاعت هّللاب
 ماحتقا نم هيلع هدهاع ناك ىذلا هخيش دهع خسف دقف اهصخر
 اهنع هدرت الو فراص اهنع هفرصي ال ةدابعلل بحملا نأل دئادشلا
 ديرملا نأ ملعاو ءاوس دح ىلع هللا ليبس ىف داهجلاك فلاتملاو فويسلا

 ملظلا ناوعأو نيرشابملا ماعطك الثم ةهبش هيف امم سبل وأ لكأ ىتم
 هخيش ضفنيلف قيرطلا ىف ئش هنم ئجي ال لاطب ىهف ةرورض ريغ نم
 فرعت كرصع لهأ ىديرم ىلع قاخلا اذه ضرعاو كاذ ملعاف هنم هدب

 .. نيملاعلا بر هّلل دمحلاو كسفن ىسنت الو مهلاح

 لفاونلا نم ةحلاصلا هلامعأ مهدحأ متكي نأ مهقالخأ نمو (59)

 عمجأ دقو قيرطلا ىف نكمتي ىتح اهنم اًئيش رهظي الو سانلا نع
 هنارقأ نيب تيصلا سشنو روهظلا بحأ ديرم لك نأ ىلع مهلك خايشألا
 قيرطلا حلصي ال .يبذاكلاو ىلاعت هللا لهأ قيرط ةبحم ىف بذاك ىهق
 مشي نأ هل حلصي ال بذكلا ىلع هرمأ ىنب ديرم نأ ىلع اوعمجأ دقو

 نم ظوفحم ىهف قدصلا ىلع هرمأ ىنب نم نأ امك ةحئار قدصلا نم
 اهعورفل نكمي ال بذكلا ةرجش نأ كلذو تومي نأ ىلإ ةبذاكلا ىواعدلا

 نم لوقي هللا همحر صاوخلا ىلع ىديس ناكو اهلوصأ نع جرخت نأ
 (١)ءومهتا اذإ سانلا نم ريغتي نأ ديرملا ىلع ناطيشلا حالس ىوقأ
 ةنؤملا هافكو هب هلتقي ىذلا هعااس ناطيشلا ىطعأ دقو كلذ لعف اذإف
 هنم تريغتو ةقدنز ىأ ءاير ىأ ةشحافي ىمر ديرم لك نأ ملعف . ىهتنا

 الإ ىعاري ال قداصلا نأل قيرطلا لهأ ةيحم ىف بذاك ىهف ('!ةرعش

 ىخأ اي نضرعاف مهعدم ىلإ الو قلخلا مذ ىلإ تقتلي الو لجو زع هللا
 الو مهلاح فرعت كنامز ىديرم نم قدصلا ىعدي نم ىلع قلخلا اذه
 . نيملاعلا بر هّلل دمحلاو كسقت ىئسذت
 يي لل

 )١( قايسلا ميقتسيا تعضوو لمدألا ىف ةسومطم .
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 ةرضح ىلع لابقالاو ةدايعلاب مهدحأ ىنتعي نأ مهقالخأ نم )6١(

 نيذه ريغ ىف ركذ امب هئانتعا نم رثكأ رصعلا دعيو حبصلا دعب هبر
 وأ حبصلا ىلص اذإ مهدحأ ناكف نوقداصلا هيلع جرد امك نيتقولا

 هل ريصي الو اهيورغ وأ سمشلا عولط ىلإ ةدايعلا ىف رمتسي رصعلا

 نم نولزني راهذلا ةكئالم نأل كلذو اينداا رومأ نم ؛يش ىلإ تافتلا

 عم نوعمتجيف رصعأا ةالص نم نولزني ليللا ةكئالمو رجفلا عولط

 نيتقولا نيتاه ىف دبعلا ىلع ريصيف راهذلا ةكتالمو ليلاا ةكئالم
 بذك هنأ عقو اذإ ةجاحلا دنع هيلع نودهشي ةكئالملا نم عيرأ نيتظحلل

 نيديرملا هل هبنتي نم لق قلخلا اذهو راهن ىأ ليل ىف هب نيلكوملا نيكلملا

 نم ائيش ىطاعتي وأ بعليو كحضي نيتاه ىف ناك امير مهضعب لب
 ىلاعت هللا لسري نمك ءايحلا ةلقو بدألا ءوس ةياغ ىف كلذو تامرحملا

 هيرل لسريفق هير ىلع اهوضرعيل هتفيحصب نوتأي كالمأ ةعبرأ هل

 اهيف عوقولا نع الضف اهركذ نم ىحتسي ىصاعم ىأ ابعل نأ اكحض

 هللا ىبضر صاوخلا ىلع ىديسو نانع نب دمحم ىديس تكدأ دقو
 فرعي ال هنأك نيصي رصعلا ىأ حيصلا (')امهدحأ ىلص اذإ امهنع

 ىلصيو سمشلا علطت ىتح ىغل ةملكب هبيجي الو قلخلا نم دحأ
 نأ ناركذي اناكو برقملا ىلصيو سمشلا برغت (')ىتح وأ ىحضلا

 قلخلا اذه ىخأ اي ضرعاف ايصلا نس ىف اناك نيح نم امهتأش كلذ

 دمحلاو كسفن ىسنت الو مهبذك ىأ مهقدص فرعت كنامز ىديرم ىلع
 . نيملاعلا بر هلل

 ةدحاو ريغ جوزتي ال نأ ارصاق مهدحأ مادام مهقالخأ نمو )1١(

 سيلو عيرألا ىلإ اذكه مث ءاش نإ ىرخأ جوزت ماقملا ىف ىقرت اذإ مث

 )١( (مهدحأ) لصألا ىف .
 قايسدلا نم حمضاو اذه سمشلا قورش ىتح. حيمصلا ةالص دوصقملا امير وأ لصألا ىف (؟)
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 - 2 5 يباع سلق اد ذآ 5 ثجحاو نع تكاد 1: ندا كل

 1 5 5 م , نأ 11 2 امك هل واتح 2 م 0 >1 ا 0 يوما 00 1 اا 00 5 م هيت متل ثدإ 2 ه1 رمل أ[ (يبذ

 - 003 , وي ل

 ا 0 ِ . ص10 2 مهدقأسأا تت فن 5 لاح 0 000 يلا 02 8 تلا كش

 5 8 . 0 ,. ب 10-5

 عباوأ١ رم مللآ ةللنمي رقحم لكليح ن9 .اسنأا نيم للا منع هيلع
 0 00 . نا :1

 يد ا 0 8 ا 3 2 2 . كك هش 02 0 ل ٍْإ 21 5 همس 5 راش 3 0 1 - رخأ

 9 ا , 5 ل 1و نأ ىلإ وأ 1 ب قرد كلو ىلع م أ لادتم 2 1 هلا 2007 ئ

 وأ سس أمج يلم 4 ك3 م .: م6 02 الق ام انقل ١ قف ع 3 إ مكب

 نوحي شاش , لش : 4 ُِش كن هذ ا 5 5 و ها امنا ثأن ل 5 دالوأ لوصح 0 05 سكر“ 5 ىاإد هس - 5و ! م

 ينهايذلا كنذ لس يو اا عت هللا لسيد نوكي دقو لسناا نود ةذللا دبرحمل

 0 ناك نم 7 مك نجا ميك رقت نأ نيغ 7 نادلا هلق يبق

 نأل هيلع حره ذاق ةدعاو نم رثكأي جوزتلاب ليَ هللا لوسر رسدأ لاثتما

 خوكت دق أوما ناش ةاهاوم عم 0 هلم هللا لوسر رنطاشم ةامارم

 ياس هلا رمأ لاثتم" ؟جىزت نم لك نأ عم ةعكر اهيرأ ىلصت ال *؟ساف

 يقر ثيدذحلا واعشسشلا لدعلا مدخغو .نوجلا نم ظوفحم سفنلا ظظفح نود

 ميما نكذو يف 50 ىفح هلأ ا 30 ةهريشو ىقهييلا هأور ا[ بف 0 هلآ ف

 ساكذلا ةبهم ثوغأ! بطقلا ناش نم نأ (١)تاحوتفلا ىف نيدلا ىيمم
 ان

 يشماق هأوثف « . ةيرورعلا فاصوأ ريكأ و وه يذلا زجعلاب ققعتلا نم ةيق اال

 . ىهتنا .. باجحلا تحت هرهقيو عاقولا لامع هسفن ةوهش نع ديعلا

 ؛دايع نم ءابش نمل ىلاعت هللا هيطعي دقو باطقألاب صاخ دهشم اذهو
 نئيوورتي نيذلا تايشألاب كاذ ىف هيشتي نأ ديرملل سيل هنأ اسضيأ ملعف

 ةراطلا م احاوق ىش ىسيلو املاق هول روجلا نم مهظفحل هدم أولا قوق

 0 لو 8 أكاد هارلا هر مهددحأ مم مم: م امودرف عاجلا نم )ا )ىوقأ عم.طصاق

 س1 يسهل جيم :متانط مدمس 2 ا يي يي ىلا ديعيشس ددلينحتلبل

 ىيرعلا نب .:يدلا ىيهم خيشلل ةركاأ .:.؛.وتفلا 1١(
 , ([ 30 ,لصألا ىف (")



5/4 

 ف درملا نها ببرج امك قيرطلا لوم ف ليق ةماقه نم لي ىلإ ةرلا كلت

 ( واس يلع يبلع قتلا أذه ىضأ 5 ىهرعاف عامجلا ودك يه 0 ىاش

 3 نرحل اهلا و هلأ دمحأ و كرسفت , يشم الو عهلاعم انس“ :( ةماعلا د“

 هلك هلوتأ ينج هيف تيب ىف مهدحأ ماني ال نأ موقالخأ نمو 15
 لذ. مل اذإ ةكئالملا نأ مولعمو ىهتنا . بنج هش أتيب ةكتئاملا لخدت 8

 نود لستغاو عماج اذإ ديعلا ىغبنيف « نيطادشلا ىوأم ىهف ثيبلا كلذ
 تيأر ام قلخ اذهو « ةيهرش ةرورضل الإ رخآ ناكم ىف ماني نأ هتجوز
 . نيملاعلا بر هّلل دمحلاو هي لمعاف : اذه ىتقو ىلإ اقئاذ أ

 نيب موثلا نأل ةبلغ نع الإ مهدحأ ماني ال نأ مهقالخأ نمو (15)
 علطأ اذإو « هير ةمرح ميظعت مدعل تقملا ىلإ رجي ثبع ىلاعت هللا ىدي
 اميس ال : هتقمي « هل ميظعتلا ةلق هيف ىأرف ٠ ديرم بلق ىلع ىلاعت هلل
 هديزي كلذ نإف « خيشلا عم نوظقيتسم مهذاوخاو ةبلغ ريغ نم مان نا
 رذع ةندئار هلف نيمئان هناوخا ىأر اذإ لسكي امير ناسنإلا نإف اتقم
 اثبع همون ىلإ خيشلا رظن اميرو «٠ نيظقيتسم مهآر اذإ ام فالخب
 هللا تقم نإف « ادبأ اهدعي حلقي الف لجو زع هللا بانجل ةريغ « هتقمف
 هتقمف هبضغ ىلع ىلاعت هللا ةمحر ةبلغل خيشلا تقم نم قحأ ىلاعت
 دجوي داكي ال هنأل نيقسافلا ضعبل دبعلا تقم اذكه الو ةمحري طولخم
 (١)ىنعم ملعي انه نمو « ىتاأيس امك « ماقتنا ضحم ىه لب ةمحر هيف

 لاقف ؛ «ديدشل كبر شطب نإ» : لوقي اًئراق عمس نيح (؟)ديزي ىبأ لوق
 نأل ةمحرب طولخم هللا شطب ىأ ىلاعت هللا شطب نم دشأ ىشطب

 0000, (تعم) لصألا ىف (9)
 نيتسو ئى دعا ةنم تاه ليك ةيقوصلا رايك نم ىئاطستلا كنزي ايأ ىتنأ رعشل | دسحقل 5

 , «تومي ال ىذلا ىحلا نع انملع انذختو ةتيس نع اتيم مكملع متذخأ» هلاوقأ نمو نيتئامو نيثالثو عيرأ ليقو نيتئامو
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 ل ماقتنإ نضج 45 1 ديمأ | شطب اذكه الو « اهيسفقنل مقددلا هلأ ةييودرلا

 لف

 : هادصعح 0 ةمحز ل نوي هيأ يآ ىلامت 4 هس دقْلا هلمجتت ةمعد 9: هل شل

 2 5 ةدآك ل أيدقت لالا امد ع ناططملتا قس يبل دكشأ ثم ل أدم

 ذآ 144 م 0 00 كيك بقنكو مأو 0-52 ع ناسك

 نأ كش و رع كالا ؟ناوختلا مم 2-20 00 211 4م 0 ةايل 3 ىبأ امسذ 4

 .ىلقلا 7 هت 00 ؟ يذهب ا "ا هتنبو / 0 تك يذأو ماتم ه4 3 2 سد
 ركل

 : مايصأأ يىأإ ىدنمي ةدمأ ريبصأم انارهس ةهثيأر نم لك ذأ يف امك

 هللا ىشميو ؛ حايصلا ىأإ تقم عب تقمب هدمأ ىنإن هتقمأ نم سكع

 ةليا ناوخألا ضدي سعانت دقو « نيصخشلا نم لك ىف رمألا ىلاعن

 موذأا رالجو ظقيتساف مهارد 4 ذعي ىذلا ةئيرك هذك ىف ميدي تعضوف

 لوقي اميرو « هيل ىف هير ةيهم ىلع ايندلا هتبحد ةبلغأ كاذو هينبد نم

 هل لوقتف ٠ ةرخآلا ىلع اهميدقتو ايندلل ىتبحم ىف بولخ» ىينا مهدحأ

 كبيلق نم ايئدلا بح هيف لوزي ماقم ىلإ كلسصوي ىبرملا دم ىف لهدا

 نوكي امنإ ماقم ىبيرملا عمم دعيي ال هنإق « لجو زع هللا ةيحم نكدسيو

 فقرعاو ٠ هلوقل عامسلا مدعو هدوجو عم ىأ ؛ ىبرملا دقف دئثع كلذ

 ركذلا تاقوأ هبعلل مونلا نوعديو ىننوعداخيو هللا نوعداشي ةعامج

 ال ةليللا كلك نارهس ريصي اسرع ىأ ا.دلوم مهدحأ لمع اذإو ىيخلاو

 ؛ ةرخآلا لامعأ ىف اهفعضو ايندلا ىلإ ةيعادلا (١)ةوقلل مون هذخأي

 وأ مهقدص فرعت كرصع ىديرم ىلع قلخلا اذه ىشأ اي ضرعاف

 . نيملاعلا بر هّلل دمحلاو كسفن ىسنت الو مهبذك

 ىتلا هئادشلا ىف هعوقو نم مهدحأ قلعت مدع مهقالشا نمو )١5(

 عوقو نم ىلاعت هللا لهأل ديال هنإف « قيرطلا ىف هلوخد ()لداوأ هقرطت

 ايضا خيي سس ا تيل ل 0 لي لا اي ل ا ا 0 تلا 6

 )١( (ةيعادلا ةوقل) لسألا ىف ,
 ) )9(لداوأ) لصألا ىف



 مهتيادي ىف ىلاعت هللا ةرهمل ةوعد لدأ مييأل , اوبأ مث (١)اعءاش ءون كلذ

 عيدج "15 لوزت تح ىلتبد ممدحأ لازيالق « نحتمم عدم لكو
 هدر رمدو ثدي نم نأ[ لعب نم يرأس ل مش سانلل 3 رهاث يو ادشللا

 ىلا ام قوتنا ةداع ةيله ام اذه 2 ةئمصلا لشمال يلا كلذك لازيذل

 نال هتحرد تسفارأ ىلو عدم ىهو الإ دحأ نم امف نيتقحلا بهذم
 مهياح هايب لا الإ كأذ نح حرش امو , عطتان الو قرت ةيرشدأا تافرهلا
 بأي نع ند ,..:بلق « دئادشلا نم مهل اتي ام عيلصل متاسلاو ةالمصلا

 موقو لصأ نأ مث : مهفاف مهممأ مبي ىدقتيأ ىه امذإو ناحتمالا
 ىلع اهعواس زعو قيرطلا ةزه نايبل ىه امنإ هتيادب ىف ديرملل دئادشلا
 ملصألا نأل دئادشلاو ىوهلاو سفنلا عم ف ىط ىه ذإ « سانلا بلاغ
 هيلع ماودأا ,ىلع حلا ىف سفنلا لعجي اذهو « ىلاعت ألا ىف اهينج اهيف
 اميرو « ءايإ." ىسانلا بلاغ ناكل كلذ الولو « ةينابرلا ةيانعلا هتفح نأ الإ
 نوم, ال يقابلاو دحاو الإ ميذم عصي الف افلأ نيثالث وحن ىلولا نقلي
 ىف كاذ اندهام5 امك ءارقفلا سيالمب اولحت نإو ةحئار قيرطلا نم
 . مهاتكردا نيذلا خيشألا

 محلا تنقأ» : لوقب : هللا ةمحز اكو وردسل | لمحم قى, ناكو

 ىيرخأ ةرد هتعمسو . ()«يوانشلا دمحم مهنم علطف افلآ نيثالك نم
 هلمعف ىئارملا اماو :نديرملا نم قداصلل الإ ناحتمالا عقي ال» : لوقي
 ىفك دق اذه لثمو , ةمايقلا موي ىلإ ىلاعت هللا دبع ىلو هلصأ نم طباح
 يخلي ىذ رهاف هل ءالتبالا ةرثكب ديرملا قدص ىلع لدتسيف ةنؤملا سيلبا

 عي وسوم

 ٠ (اماش) لصألا ىف 00

8 2 0 2 3 

 ناكر ,"امدلا يداي .ريمانح ىقو تاق“. ىف ىنارعشل | هركذ ؛ ىرورسل | دمحم ا 1 5-6
 مطااسو يند مكة ىلا“ ميشال لواثككش ل ييلط 1 0( 1 ع ”ن*؟ مني دلا )ل ودكم ف 4 وأ بفشأأ هنع لاقو تاقل ماكل لاحلا هبلغ اذإ 1

 575 نيرودصلا نيب طخب هتيوازب

 , (هويش) ةمدقملا عجار (؟)
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 بر هّلل دمحلاو كسفن ىسنت الو مهلاح فرعت كتامز ىديرم ىلع كلذ

 . نيملاعلا

 ةيبرتل دعملا خيشلا مهدحأ دجي نأ ليق مهقالخأ نمو (66)

 تادابعلا لفاون ىف ىتح هاوهت ام لك ىف « هسفن فلاخي نأ نيديرملا
 وأ بجع ىأ ءاير نم اهل ظح اهيف ناك نأ الإ ةدابع ىلحتست ال اهنإف
 هسفن ىلع ضرعق نابهرلا ضعب قلخلا اذهب لمع دقو كلذ ىحنو ربكت
 مالسإلل كلذ دعب هردص حرشناف « ملساو اهفلاخف اهيلع لقثف مالسإلا

 دجي نأ لبق (!)انلوق نع جرخو راغصأا تافص نم قيضي راصو
 هخيش هرمأي امب (؟)لاثتمالا هيلع بجي هنإف (')(هدجو) اذإ اما خيشلا
 امل كثذ امنإف ةدابع نع هاهن هنأ ردق ىل مث ؛ هفلاخ ىأ هاوه قفاو ءاوس

 ةرثكب هرمأي ىهف اقذاح خيشلا ناك نإو صالخالا مدع نم اهيف هآر

 نم) ءالجلا لصحي ىتح كلذ ىلع ماودلاو ىلاعت هللا مسا ركذ

 هرشن نيب ريخ ل ىتح لطابلاو قحلا كردي ريصيو بلقلا ىف ()(ءايرلا

 ىف ائيش هللاب كرشي الو رشنلا راتخال هتدابع ىف ءايرلا نييو ريشانملاب
 نم عرسأ ءالج بلقلل سيل هنأ ىلع مهلك خايشألا عمجأ دقو « هتدابع

 نم هريغ اولعجو ؛ ىدصملا ساحتلل نصحلاك (*0(هولعجو) ركذلا ءالج

 ' هثالج نمز لوطايو هبعت لوطايف ساحنلل نوياصلاك تادايعلا رئاس

 لوطايف « الثم ةالصلا ةرثك وأ نآرقلا ةوالثب قيرطلا بلط نم نإ ملعف
 ءايلوألا نم لمكلا داروأ نم امه امنإ ةالصلاو نآرقلا ةوالت نأل هبعت

 نأ لامكلا ةمالعو « موقلا نيب ةروهشملا ةفرعملا ىلاعت هللا اوفرع نيذلا

 . (اتلوقي) لصألا ىف )١(

 . (ةسومطم) لصألا ىف (؟)
 . (ةسوملمم) لصألا ىف (؟9)

 . (ةسوملدم) لمعالا ىف تدرو (غ)
 , (ركذلا اياعسو) دوصقملا (0)
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 ىف جاتحي الو « ةوالتلا لاح ةوالت لك ىف هيلع علغت مولعلا ريصت
 لك ىف هيلع علخ ةرم فلأ ةيآلا نرك ىل ىتح ركفت ىلإ اهجارختسا

 هيلع علخت ال ()(ىلاتلا) مادامف ٠ كلذ لبق هيلع علخت مل مولع ةرم
 اذه ضرعاو كلذ ملعاف ٠ ىلوأ هل ركذلا لامعتساف ةرم لك ىف مولعلا
 هلل دفحلاو كسفت ىسنت الو مهلاح فرعت كرصع ىديرم ىلع قلخلا
 . نيملاعلا بر

 سانلا هدقتعي عيضوم ىف مهدحأ ميقي 01 نأ مهقالخأ نمو 15

 قوفيل) لامعألا لمعي ال اضيأو رعشي ال ىهو هل لتاق.مس كلذ نأل هيف
 امذإو «؛ صالخالا مدهو بجعلا ىلع ليلد كلذ 'نأل هنارقأ ىلع (")(اهب
 لحفتي ىتح هلاوقأو هلاعفأ ىلع ضارتعالاو راكنالا' عضوم ىف ميقي

 قداص ىلع ىفخي الام (7(نامدألا) نم كلذ ىفو لاجرلا غلابم لبيد
 مهحدم الو قلخلا مذل تفتلي ال ناصو هيف ىلاعت هللا ملعب فتكا اذإ مث

 ىه امئأ دبعلا ئف داقتعالا ةرثك:.نإ مث , لضفم هيف رمت بدأ لف

 لذي ىهو دحأ هدقتعي ال نالسكلا' ئكازكلا نِإَف هتنه ىلعو'هقذعحل 'ةغبات

 نم لوقي هللا .همحر ىانشلا دمحم ديس ناكو هيف:ماقأ لتلك ىف
 هعفدل دحأ هدقتعي ال كلذ عمو (0نيلقتلل ةنانيع- ىلع نوكي'نإ ةزملا زقدص
 هقدعض مدعل الإ نير ْىق اودقتعا 'ام: نمانلا .ناف.. هقدضل'هنه. سانلا
 .نم  مكباصصأ .امؤذ : :ىملاعت لاق .. نطايلا ىف. هل' مهزركش. ىلإ هليمو
 ىخأاي ىضرعأف ..(*)«ريثك نع قفعيو .مكيديأ تيسك اميف ةييصم
 هلل .دمجلاو كبسفت يبن الو مهلاح فرعت كرصع ىديزم: ىلع هانركذام

 : قيملاعلا بر

 )١( (نآرقلا ىلتي نم) دوصقملا .
 , (نامألا) قايسلا نم رهاظلاو لصألا ىف اذك )5

 ل . (هب قوفي) لصألا ىف (؟)
 . وم ةرابعلا ةيقيز (دوقفم.انئإمز ئف اذه لوقأ) ب أدبت ةيضارتعا ةرابع لصألا ىف تدرو (؟)

 ,.هيآ(5)
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 8 / 2 ب 03 8 ها 508 ا

 1 ةمدود نم دتأع ىف اكسو 0 ةرصأ ا < اذإ يدا منج أ 3 ٌّ
 ها ص

 3 و ون 3 ص
 ..- د . : م | 1 . د 5 2 اعل :[ . وي 0

 مم م5 0 1 ياك قأوو هدد - يه ئشا 1 هيب أ ىلإ يبوصتصم لش راد يلو ةةامدم ع

 : : بت لع فتدمم انو
 رو يي نأ م فما را 2 ا 6 دهب ذأ رنشدأف ها لل ثقل م كمل اد ةدع

 هس - 3-0 0 - كن - 0 6

 31 ا 1 « .:ةدنف ا و 7 امج شيل نطاماا قا ةرهاللأا يمحأ ىهأل |

 85 نام م 'ً را م
 1 ١ 9 ٌِ 2 3 ُ ْإ ك4 0. 0 "6 39 ا قا هاج د لك 6 م رم 3 565 ظ 8 0

 ل 5 ني 1 -

 4 2 ا 2 :

 ٠ ذك ء. رجفل بي لل ١ 55 ] اسي ح أ 30 "اا أ ق فوش © . 1 َُك ا ل ا أ

 دي 1

 012 قرأ نا .! مو 3 32 يوم أ 7 5 71 4 ةاانأأ< 4 ذامابإ ؛ يكد ! هال

 ناك ه1 كلذ نع هع رشف ند ىلإ كسلا يق عم أود 7 لياطخلا دعب ىلا

 قاحلا 5 يب 3 أن نش رهأت . توقمم « ةير ةرضح نع ءاق 50 يبا 2

 نح 5مل وئابقلا م نم ةلمج ايقترم مهرثكأ دهك كرسصع (وو فب 53

 خيامتم ا يه ن دلي ىق يه نمم هع ! ول 0 دشأ مهسشم امو 2 يئافدصلا

 كسفت ىلع كلذ ا نأ ى بيدك الو هيلإ نقاسي كوع نع كف

 . ياعلا بر هّلل دمسلاو

 شخ
 هيلع دهام يأ لب تلاد ميشا ؛ تا أ ىف ىدارسكمل [ذإ مهقالخأ نم“ 6 4(

 ادع مجعد و كأذ يلع 00 ةشاشيبأا مدقتيو ءاقسأ اب 38 او قد وقلما

 / فال العشم أم ذإ هنأ ىلع !أدهحو ميد تك 4.4 ءاتننألا ()(ةذه! هيل ل كيش دع نجف لذ

 نأش نم نإف « ابلهأو قيرطلا ةزعل !ذاييو ديرملا كلذ ةمد ةفرعل !ذايب
 كلذ ا ىولطملا واسم سو مم 5 داهم 035 18 ىظ لذا لاعتم ا بلاطلا

 5 3 _ مهتم

 36 ها[ يشم 1 ,ىلاعت 4 هلا 35-5 ّئ ُ )رشراقلا و ة عيت كيس ]ا : وعلا

 يباع .ذق اهيث لاؤ مل ؛ قدضتسا ا ةوقو عرذملا نش ىأ 5-5 مومقخأا

 مث ؛ لاق ١١ رىشآ ىلإ , ")ف قوم هنو الءاتمم تفقوأ ؛ امضقلا نعج

 . لل الا مذ طلادو د ,تدرو (1)

 . أيد ٠١ يدلل «ةليده مع او ربصهمم كاع أ 4 31 لا ," ! هل : ناقلا رع شاف“ 1 0

 ع 2 يلم أ ا 0 ةتلا لا 4 2 هى نفقم و أم 0 1 1 ىل ٠ دق م مسملا 5 ةوقح : قمل
 : فقوتأ هلر راثتمم تققوأ امضنذلا



١ 

 : كلا قش ا "يل نب د وتاش يه ا يف الأ ْ هشلا م لد هل رمألا أذَه

 لمحي 5 ,يىف“٠ ١ ناهتما ىلإ جاذهي الف قدصلا هيف ىدرغت نم امإ
 . هاك اب هدو مرسال 508 هك .قطف لأ 1 وأ (11 ٍق يش عمال نه لامع

 لخأ بالطو ىنرملا | دم اذ 3 ع ,ئهاوخلا يلع ينهش. نأأ موذأق

 دقو ىيتنأ 2. «ةميرح رأت دعشم كلذ ناق ء رب ها هل اول دقت حاف هيل عا يأ

 دعلز 2 كدخأن 30 وضع كد 2 3 53 : ب أس م اا ومدح أ ملدلا 4 ا 0 1 3

 هلام 8 لي 5 1 . 5 ك5 5

 ؛:3 تسرفتف قيرطأا كا ند مالا خم ىيلملا» : معَ تلكف 57 قدصلا عن شدت 5
 يقم لي رنادلا اوماطق #ثد عهأ تالقف . «ال» : اولاقف . «ىمردتلاو ءاتفالا

 مهنأ نيملعيب . ةاجأل اوعاج. اوناك امه لاحلا ىف اوعمجرف . «كلذ اوفلبت

 ,ىوولا هفلاخم ىلع ةينيم اهلك قيرطلا نإف سن: ةوهشب اوءاج امنإ
 وأ املع ناك نإو سفتلا هتلشد يشل لثتمي ال موقأا لاق دقو . سقنلاو

 نع نويوجحم نألا ملعلا ةبلط بلاغ نكلو . برقأ مثالا ىلإ هنأل ذامع
 مهدسأل لاق خيشلا نأ ىلو ؛ لمعلاو ملعلا ىف مهصالخا مدع دوهش
 ريصي لب . هعطي مل هيف صالخالا ماقم كل مصي ىتح ملعلا اذه كرتا
 لافتشالا نع ينمذمي خيشلا نإ اذه ىف لوقيف خيشلا ضرع ىف قزمي
 ,ملعلا ةدلط نم ريثك ىف كلذ عقو امك ىلاعت هللا ىلإ ىتيرقي ىذلا ملعلاب
 صئخئاخالا ,ى' ميسفنأ مهماهتا ماود ىلع هلك حلاصلا بابشلا جرد دقو
 :لاقو « ةمءبورلا باتك لسغب ىمصوأ هللا همحر ('7ىوونلا مامالا نإ ىتح
 جراج ()يشكارملا نسح خيشلا ىلإ بهذي ناكو ئش اهنم ىسفن ىف
 نأ لبق ىعقاشلا بهذم ىف اهحجر ىتلا لئاسملا ىف هرواشيو قشمد
 هلايو نوكيف مكح حيجرتب درفنا نأ فاهآ» : لوقيو . هبتك ىف اهعضي

 )١( (اههجو) لصألا ىف .
 ) )1ىوونلا مامالا ,

 ه ىشكارملا سهم هل



 9 هلام ءءء 2 : ءدح ىف م اع
 ٠ قوق يقع قفاز "اخر دهر هبط زيد 0 يأ ملعأو ٌّ اينما ٠ كات اضكلا 3 ل

 يم . هلا 0 “ايل ا
 هل م 5 قيرلعلا «بلط 95 7 يناذك ويق لقلقتف يش 52 اضل لقيط وسش

 واف وش عود قدحصلا , يعدم لعق يلع قلخلا | اذه يضخ 5 / 5-0 وا 1

 0 9 ما 37 0 أنا د 2 9 فكسفت عيل كقلك ا "ارأ اسم مق وكت فام

 0 - لج 1 و 8 9 1 / ا 2 م 25 مك
 كد , اااه 2ذ15كك 35 / 5 مم أ هيب. قواك 51 سو داسما , 7 1 3

 هو 75

 الأ ره

 ىش هنيران ىف نروااكلا ةياطد اميق :ىآوأأ نم هسفن هزم نأ ديلا

 ديه ناغ. دقف ةيلقب ىأو كلذ ىلظي نع لك ناف ؛ ةيراجأا رس ههيظر

 3 لتدف مأ نأ 1 1 واؤلا يمت رهنأ 4 [ووذ ا د أ“ مواقع 5 : كت

 كأذ 9 قو د“ د. هب 5 ميشلا سسعش 0ث 3 أاماك تقملل 4ةسؤن ورضرع لك

 لماولل ىلع نىيزادعد ممل املكف نأ! 9 .دىديرتملا أ 3 يدع ندرواصملا / : ةتيأ

 هعوقولو ددملا قاقعحةسسأ مدل ىلع ًارهق تقملا هياح لؤن مهتم

 ىف ءارقفلا نم ادهأ خيشلا يلي اذإ مك , اهلمأو قيرطلاب ءازهتسالاب

 نيذلا هناوخا ىلع ةعسوت خيشأا نه هتفلك لمصتياغ هلام عسستاو ةقيلخو

 مول أبيع و 9 و وو ة4ةدالخو مول ىأ اه ريطدلا اأو 3 اولا يف مها ةقيلكرب ب

 هنأل ماحطلاو زيخلا ىف نيعطقتملا مسازي نأ هيلع هللا عسي نمل ىقبند الو
 نيمح ىف افصأأ لهأكي : ىلاعتت هللا 7 نيمطقتملا الإ ةلاسالاب عمضو ام

 لخاد ىف اودجوو ةفدصلا لهأ نم خيفن تام امل كاذلو هنت هللا لوسر

 زوجيال هنأ ملعف « ىهتنا « «ران نم ناتيك» : هلع لاقف نيرانيد ةرازا

 توتلا نم ئش ءارمخب مهيلع راشأ اذإ خيملا اوفلاخي نأ نيرواجملل
 دهمأت نوفلاخما هيف عقي امك « هلتايعل اوله كلذي لمعيو ةنس لك عشألاو

 الق « هل خيشلا تقم ىلإ هرج اميرو موقلا ف مأر مم كأذ ناف 6 خمهخيش

 هبلقي هل تقام ىهو ههجو ىف خيشلا شبي اميرو « ادبأ اهدعب حلقي
 : همكح ىفخي الو دئاولل قوقع هنإف « كلذ لثم نم رياجملا رذهيلف

 الو مهلاح فرعت كرصع يديرم ىلع قاخلا اذه ىشأ اي سيرعاف
 نإ

 . نيملاعلا بر هلا دمحتلاو كسفن يسنت
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 ' 0 يفتفرألا 20 1 و دق لمد ارالم 5 ١ ) 2 هيأة 5 ا
 ٍِ 2 8 دف 3 تا عز 0 انادطو عز هل 1 ١

 ١ 6 7 : يلي 32 5 أمد أ 6 انكدلا 2 :1 طيس عويس ل ف ل طا ا 11 ا ادقعلا ثا نياحو

 رم : 9 5 را 1 1 قلقلا م 9 : 4 لع 5 ع ةءلأوق اذإ م اا ادذلبأا ندحتو

 ااا م ناي 200 20 0 أ انلا ثق قوات أ مخ ليم 5 ءعالأ 01 6 3 ةلاقألا | لطب

 ات ثلا لضأ قيرط ىف .نيسأا لوأ نأل امش نيقداصلا قيرط نم اديسسفلل ب و م

 قير بلاي ينعي , اقداصص ىلاعت هللا بلطي كاذهو كلذ ءدب الإ نيكي

 م.لع ىأ ةدصلا ثاحسو مهفاف ٠ ىلاكت كن دسم ةقالعتا ا بادآلا 5 كراف د4

 ا 97 دذأأو بهذأ | 6 فقع يواستبم نأ ادذدلا ىلإ ةلدم

 ه4يءاش ىل اهلك مثلا ةثقو امك م رشخنو ,.ريصي تأ ةرخآلا بط ىف هقدص

 انتخب 58 . قدح نو كل قحتو هكيمح رك لقيرملو هةسيعو ءايرضك ب تاييلاب

 ىفقوي هتربذدم ىلإ اوهراست قاغلا قلخ ال ىلاعتو هناحبس هللا ن
 اولاقك .٠ م”# ب ماي قو 5-5 نم مهلا يل اهل لاقف ل هفدب وغف

 ناف نوأوقت اذأم اىراظنا» : يل أهدت لاقف . كل نويهملا نحن : ههعمجأب

 بقلاتاإو فويسلا هدرت الو فراص ؛هيويحم نع هفرصي ال بحملا

 مهل ىلامت هللا قلخف . تئش امد انحتماف كيدي نيب نحن اه : اولاقف
 يقبو مهراشعأ ةسدستق ةيدئ نيب نم اهيلإ نفق مهنيعأ ىف اهثيزو ايندلا

 ةلخف . كورددم : اولاكف متنأ نم : ايناث ىلاعت قحلا مهأ لاقف . رشعلا

 مق ؛ يشملا نايثعأ ةعست مهنم رفف مهذيعأ 1 فت ةنجلا مهل

 مهذاتباق . كويسم : ارئاقق متذأ نم : مهل لاقو  اثلاذ قهلا مهبطاخ

 . هلضف نم مهكيأ يذلا ىغو أوديدل5 مسيل اومأو 0-5 مهئاديأ ىبش

 كس الو مسن 8. ماو ايددلا ' جا ال ؛ اقدح ,يدلييع مدتأ : قي ؛ ,[اقف

 | 0 مكي ااا ل 1 تذوب 5 ىقاد 2 يه 0-5 مسلما و 6 مسكر 5 مذادل إ

 ' 35 8 1 0 37 - ٠
 7 ا ) م 6 55 دل ١ احم يبأ ا بأ اشتق كلانا مست | 5 يأت 1 ع5 ل

 اذ

 000 لامك يس" طن ساما مد بول انكالم" < هد 1 ازا "بجد اانا الس نال "هينا

 . (قل ءاز لص#لا يخاكز



 اب ١ ُ'

 ال اديأ. ىترضح نم مكجرخأ الو ىتمعن مكيلع غبس ال ىريغ دحأ
 . نم“ ىلع“ قلخلا . اذه ىخأاي ضرعاف ءىهتنا . نيرهادلا رهدو نيدب
 هلل دمحلاو كسفن ىسنت الو هلاح, فرعت  كناوخا نم قدصلا ىعدي
 اا . نيملاعلا بر

 روصلا ةيؤر نع هرصب مهدحأب ضغ ٠ .مهقالخأ نمو نمو (ا/١)
 بلقلل ىظنلا اذه نإف.. هركي ىأ اهرظن هل لحي ال. ىتلا تانسحتسملا
 ”بجاولاف ؛ ' كلذ لثم ىلإ .اليم هبلق ىف دجو نمو ٠ مومسملا مهسلاك

 سفن هوهدت ال ريصي ىتح ' ٠ ىعرشلا هقيرطب عوجلا لصاوي نأ هيلع
 :ةظنلا باي هسفن نغ ديال نم لكو" ايندلا تاوهش نم ئش دؤر ىلإ
 ءارقفلا ىز سبل هل نوجيالف ؛ هتقمو هلذخم هللا نأ ملعيلق ٠ ان

 ةقسفلا نم ريثك هب لخي قلخلا اذهو . مهنم هنأ ئوعاللا نع الضف

 ريصيف « ديحوتلا ىف-مهمالك نومهفي الو:خياشملا ىلع نوعفتجي نيذلا
 .قحلا لامجو.٠ قحلا لامج نم وهف دوجولا ىف نسخ.:لك لوقُي مهدحأ
 سيلبإ سّئاسد نم ىوقأ . اذهو ؛ هيلإ اورظني نأ :قلجإا نم بولطم
 ةيحابالا نومسي لاحلا اذه ىلع ةريثك فئاوط مويلا مهثمو . مهيلع
 .نم ءافعضلا عنمو مهلاعفأ نارجهو مهيلع راكنإلا مليسم لكى بجيق
 لاقف . درمأ ىلإ رظن مهنم دحاو ىلع ةرم تركنا قو مهترشاعم
 , نامْيإلا باجحي نيزوجحملل كلذ لثم ةيؤر ىلاعت هللا ىهن امنإ : ىل
 هل تلقق ٠ .دوهشلاو فّشكلا ماقم ىلإ ناميإلا باجح نم ثجرخ ادقو

 نم تنكل دوهبشلاو.فشكلا حاقم ىلإ تلضو أول كناف ؛ انتعيلا" بذكي
 تيعدأ يذلا نإف ٠ هيهذ بانتجاو ٠ ىلاعت.هرمأ لاثتما ئلإ'نيزدانملا لوأ

 هل دجأ ملف « كلذ لثم نه. كاهن ىذلا ىه هترضح ىف ترص ِكنإ
 ناف هنم لهج دوهشلا ىلإ ناميإلا باجح نم جرخ هنأ هلوقو « .اباوج
 ىف كاذ انحضوأ امك : ادبأ عطقني الو هبحاص عم قري ناميإلا باجح
  رمألا اذه ىخأ اي ضرعأو هعجارف ٠ (١)يىربكلا قالخألاو ننملا باتك

 نثملا» مساب فوردملا «نثملا فئاطلا» باتك :دصقيو باتكلا ةمدقم ىف هيلإ ةراشإلا قيس 00
 .«ىريكلا
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 قدصلاب هل دهشاف ؛ هرصب اضاغ هتيأر نم لكف كرصع ىديرم ىلع
 . نيملاعلا بر هّلل دمحلاو كسفن سشت الو بذاك ىهف الإو

 قلخ لكب لمعلاب هسفن مهدحأ بلاطي نأ ٠ مهقالخأ نمو (5)
 . هب قلختلا ىلإ هسفن هبجت مل اذإو ؛ قيرطلا لهأ نم دحأ نع هعمس

 هبجت ىتح « نوكسلاو ةدحولاب (')اهمزلي نأو برشلاو لكألا اهعنميف
 , نامزلا اذه ىديرم نم قدصلا ىعدي نم بلاغ هب لخي قلخلا اذهو
 قلخت ريغ نم سانلل اهيكحي ريصيو ةياكحلا كلت ظفحب مهدحأ عنقيف
 , ةيفوصلا نم راص هنأ سانلا نظ اميرو « بادآلا نم (؟!(اهيف امب)

 قحتليو قيرطلا نع كلذب عطقنيف ()(سانلا) همظعيو هدقتعي ريصيف
 ,نوصحيال ةعامج مويلا لاحلا اذه لهأ نم فرعأو « ناطيشلا بزحب .

 نأ ريغ نم ماقم ىف ملكت ديرم لك نأ ىلع خايشألا عمجأ انه نمو
 هنأ ملعأو « هل ةيوقع كلذ دعب ماقملا كلذ ىلإ هلوصو عنمو تقم هقوذي

 هيلع بجي هنإو « هي وه سبلتي نل امالك سانلل ررقي نأ ديرمل زوجيال
 نوديرملا هيلع جرد امك « ةنتفلا نم افوخ هنع ىه لتس ىل توكسلا
 قدصلا ىعدي نم ىلع كلذ ىخأ اي ضرعاف . ملعأ هللاو , نوقداصلا
 . نيملاعلا بر هّلل دمحلاو كسفن ىسفخت الو هلاح فرعت كناوخا نم

 ةبوتلا دعب ةيصعم ىف مهدحأ عقي ال نأ « مهقالخأ نمو (9)
 ىلإ هدشريو اهنم ةبوتلا فيك هملعيل اهب خيشلا ملعيو الإ خيشلا دي ىلع
 . ةيوثلا لوبق ىلاعت هللا لاسيو « هنم ةيصعملا هل تلخد ىذلا بايلا دس
 امو هسفن ناخ اهيف عقو ىتلا ىصاعملا نم ائيش خيشلا نع متك ىتمو
 هللا رتسسي رتتسيلف تاروذاقلا هذه نم ؛يشب ىلتبا نم» : هيَ هلوق

 )١( (اهمزلهلاو) لصألا ىف .
 ) )5(هيف اهب قلخن ريغ نم) لصألا ىف تدرب .

 ىنعملا ميقتسي ىك ةدايز (سانلا) (؟) .
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 2 م 5 0 107 أو جوقو ل 539 57 ير القاف ره يق ل لومح ,انا ىقوهف « ىبأ أمك

 نشات يا 0 0 يمل 3 أختم ورأا ةييك ىل / 527 ند 0 ريش ام ىلإ

 اذه ةنابش. ىف عقب ن٠ ربكأ نأ نيفراحلا ضعب (أ)(لاق) ١ كه . هل ل لليل » ع 2 0 ١ اين يا
 ملل 03 ب 5 هسا 4 6-0-0 7 5 "م -

 لاح 1 06 1 ع ا 1 كف مدشل ةدعساشفق < امن لأ و هه موس ناثها هل منو مع ديعلا

 ال : كيرو « كذي.ذ : اولاق دقي . هخيضن هيدي نأ فاشيو .٠ نياقحم
 نكةويف :اهيش 5 بذكلا ىلع ؟رجت نم نأل كلذو (؟)(امهدنحز بنكت
 هيي أمك لل أ اع ةيدرم 2-9 10 37 , 7 م "3 , يلع بكل | 1 ا نأ

 يل 2 : ةءانوأ لورق م لك ناك هللا ماس بذكأأ| وأ قدصلا .:. قه يق

 5 ب هج
 مد 2 أ ىدألا عرق ادلع ثأذم لمحتاو 5 ىلاعت هللا يا معف كتلمأعع ةيقيك كمامأ

 بلاوأ# . مث ام هنأف « كأذ نم صالشلا قيرط كملعأ مث « ىقس ىف كتم

 نأ ملعأو : 4سفند ىلاعلا قحأأ : انج يدفب نأ يحي وذو ال ىل اهت كاب

 ). ري غب قاس 1 3 3 1 7-3 ذأ 1 ا 9 | م | 3 00 اندش 54.952 ل م : ف قدانحلا

 قدصتا ىعدب نم ىلع نلشأا اذه ,ىشأ اب ضرعاف لاعقألاب لاوقأل

 ٠ نيااعلا بر 4أل .؛هحأ أو كسفت سكش الو مهل أعم قرشا 'يديرملا م

 .فقئاطظولا نم يش ىلع اسولعم اوذخآي ال نأ ٠ مهقالخأ ندو 7/ 3

 ريغو ظعولاو سيردتلاو ةمامإلاو ةباطغشلاو نآرقلا ةءارتك ةينيدلا
 دردأا يأ عوجلا ملأ ةدش دوجوي رارطضالا لوصح دنح الإ ٠ )كلذ

 ىذألا هةنع كريو ةدروع نشد ام امو ةمقأأ | مق دحأ دجيفو يشهقو 4 امهوسدكو

 ند رزيسلا نع هفقوم كلذ نذل مواعملا كلذ 2 ئسش دخأ ك] ىقبتي دا

 فالذي هلمعتسا نم دنع ةبحملا ىف 4ل يقرت ذلف هلمع ةرجأ ذخاي ناك

 ىجاعمأ ا يقنع 1 ةدابو (لاق) )3

 0 03 «4.أند ١ لدصألا ىش ف

 . تامسداللاو لاوحألا ميلاف يبل 8 هير ىف كولعي كيزملا أ كئ.مقملا هيل

 ىغ وهو رجألا ذخأ امأ ؛ رارطءضالا دنع الإ ىلاعت هللا هجول ةمدخلا نوكت نأ دوصقملا ()

 . ةنتفلا يف ديرأ.ا مقوي هيلإ ةجاح. ريغ
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 ل ٠ .٠ عا ١
 0 ا هاف م نسق قاعش ناهطظا يش :!دحصمو ةرمأل الاكتما غم ثيمس .ءادحي عيرم

 0 أ م تاماقملا يه كامؤم ناك م 2 يلا أذ ى# كف هذاك

 . ) | ا هللا كةمددرو 0 اوخلا ىلع (2  ةساطن ات ناكو 3 مه ريكو كولم لا ماءدشم يش

 0 50 1 كفنأ] ادند .ءالذ اقم اك ”امافش ف ةةدأدو م قلدم خا ىأ ِ ٠ رطضا يم ما 5 0 # جعل 85 هد 6 خلا ة## ت مه دب سه يب # ٠

 هاا حج 3 2 هوا ه» عب 9 2 ب
 فيوأا 00 أذهو لاف لمعلا 02 ةلباذم يو ان لد و 2 هللا ند ءاطع

 فيج ماتم ىلا مد اذإَف 4 لامعألا ىف ألا مف كرشلا ماقم يف مأ دام

 لمعلا كلذ نورب لدم ىه امئإ هسذن ()(ىأرو) هدحو ىناعت هلل لعألا
 ا 4أم ةرصأ الط لق رنطخي 5 ندقل لمعلا يزد نودصب كانيف 4 ريشا

 لوقب نأ ىلاعلأ هللا نم | مهتسعو هنأ الوأو « ةرخلا ىف الو ايةدلا ىف

 ىفاضأ هتكاو « هلأذ لاقل لاعفالا نم لعف يف كعم ةكرش ىل سيل : راي

 : هلوقي ىلاعت قدلا هفاضأ امك , ىلاعت هللا مه ابدأ هسفن ىلإ لعفلا
 ات الا الول هئاف . كلذ ىقدسنو نواعم : نوددسكت َ نولعفت 6 نوملعت

 كأذ ىلع مالكلا أنه :شكوأ امك هشيلكت 4هل جين اه ديعلا ىلإ لعفلا ةفاضأ

 نم ىلع قاذلا اذه ىخأ اي ضرعاف . صالخالاو (؟)ننملا باتك ىف
 كس يدش الو هلاح فرعت نيديرملا وه .صخلختلا ىف قدصلا ىعدي

 .. نيملاعلا بر هّلل دمحااو

 اميسال ةأرما بسك نه مهدحأ لكأم ال نأ 0 مهقالخأ نصمو (7/5)

 لكأ نم لك . ءادسنلا ىلع نيماوق لاجرلا لعج ىئاعت هللا نأل هتجوز
 يندأ ةدذتو نمل قيل فيكو سافل (؟)[درأ نام قسمها ةأرمأ يسلك نم

 وأ ةمعنااب كلذ نان: ءاوس للا دنع نم ءالتب! لاملا صقنو ةدايز نأ ةيفودصلا ىأر ىف )١(
 , ةمتنلا

 ١ (ءادو) لمس ىف تدرو 3(

 باتك دوع١قملا أ نلطبو , ةقلتخملا مجاعملا يف اروكذم سيل سالخالاو نثملا باتك 2
 , (ننملا فئاطل)

 ٠ (ىدرأ) لمصألا يف )ل



 مهلك خايشألا مصوحأ ئ :؛ ءاسنلل لايعأ نم ادودعم نكي نأ ةءورم

 ىف ؛ىش هنع ئجي ال ٠ ه وهف 5 ةًارحا نم (!)اقفر لبق نم نأ ىلع
 نرآلا نم :فصننا لوأ مه ردأ نيذلا خايشألا تيأر دقو « قيرطلا
 اهنك ؛ ةأرأ اهنعكيس ةميلو نع اولكأب نأ مهتامالت نيمنمي (؟)ريثاملا
 اوناك ةياحصأا نأ نم درق 00 ؟انم اهدلو ءانشل اهكرذن تناك نإ

 عراشلا ريدقتي كلذذ , ةحعج لك مهل هعنصت تناك ةأرما ماعلع نولكأي
 اي ضرعأف . خايشألا هنع ,يون امي ىنكتسم ىهف ؛ كلذ ىلع مهل هللا
 هلاح فرعت كرصع يديره نم قدصلا ىعدي نم ىلع قلخلا اذه ىخأ
 , نيملاعلا بر هلل دمحلاو كسفن يىسنت الو

 مهاهن نإ اميسال ايندلا ءانبأ نع دعابتلا ةرثك مهقالخأ نمو (ل1)

 , ايندلا ءانبأ عابط نم هعبط قرسي هفعضل ديرملا نأل كلذ نع مهخيش

 دهاشم وه امك ؛')طلغ ىلو مهدسأك اهتاوهشو ايندلا باط ىف ريصيف

 ناك ىتلا ةبجلا سيل ىردزي ريصيف قد.ه ىلع ءارقفلا طلاخي نميف
 كلذ نم يناهأ بلطيو اهيف هلكأي ناك يذلا ماعطلاو ةيوازلا ىف اهسبلب

 فاتيف مارح ىأ لالح. قيرطب بسكلا ىف لوخدلاب الإ كلذ هل رسيتي الو
 دقو « اهيلع هخيش دهاح ناك ىتلا ةعانقلاو دهزلا قيرط نم جرخيو

 نع عطقنيف نيرواجملا نم ىتعاط نم جرخ نم ضعبل كلذ لثم عقو
 : ِتقملا ةدش نم ةملظ هيلع راصو « نآرقلا ةوالتو ملعلاو ركذلا سلاجم

 هيلع ناكل هقرخلاو ةمقللا نم ةيوازلا ىف امب عنقو ىنعاطأ ناك هنأ ىلو
 الو ةوق الو لوح الف « ةيوازلا ىف نيميقملا ةعامجلاك رونلا هيايث ىلعو
 (؛ىرمغلا دمحم ىديس ناك دقو « ميظعلا ىلعلا هللا نم الإ ةداعس

 . عقنلا : قفرلا (1)
 . فخالا ىلإ 2 نه ةرثفلا ىف باتكلا اذه عضو هنأ ىلع لدي اذهو )3

 . «أوطلغ ىلو» لصألا يف ()

 , اطنطي نوفدمو ىودبلا نمز شاع ىربكلا تاقبطلا ىف ركذ ىرمغلا دمحم (4)
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 احلا 4 يبلع ( مل ىنكدلاو هيابذ ا 953 5 ! رلخنلا دخاشأل ا د هنع هللا يكتم ل

 نوقف | 3 لقشب كلذ نأ لوقيو قولا ىلع ذأ هكاست وأ دمسملا

 وأ كأذ لثم نع هخيش هايذ سقف لك نأ ملعف موقلا قيرط عابتا ع

 يل م ةنم يجب 7 : سب قمع لوذحم باْذن قوق شل انحو هد هل صرف

 5 : نمش 22 قدصلا ريش لف 2 ىلع كلذ ىحأ 5 سضرحأف 5 قيرطلا

 . نيملاعلا بر هَّلل دمحلاو كسقن ىسنت الو هلاح فرعت

 اهخببوتو سنت ىلع مهدحأ نزح. ةرثك ٠ مهقالشلأ نمو (/0)

 ىأر امير لد 0 نامزلا اذه 44 نوفلختما لق دق قلشلا ا!ذهو أدبأ اهنع

 باذ يدعو نيديرملا نه ةقئاط تيأر لقو هحيش ىلع كيف مهدحأ

 لاآست الق . ةماقتدسالا قورط نه اويلقنأو اوريفت مك موجالع نم ىبلق

 مهةبقرم ىلع مهسبلتا كلذو مهيلع فقسألا نم ىل لصح ام ىخأ اب

 رخاوأ سيئلتلا كلذ مهيلع ىسهفف 6 ةديبحلا مهتافص ىنع مهمتكو

 ملو , مهيبره عم قدصلا ن يلهت مهرمأ أوثد اوذاك مهنأ ولو ٠ مهلامعأ

 مهلك مايشألا عمجأ دقو ٠ اوهلقأو قدصلاب مهدأ اًكيش هنع أومتكي

 اير احلل هقحأ ماودلا ىلع ءهاسفن مهديو هال مبوب مل د لك نأ ىلع

 اذإ لحذلا مدح امكح ناكو : قيرلحلا ءاثثأ ىف هيبقع ىلع صسصخنو

 ٠ 8٠ 5 م ب هي 5-5 ١ يالا د

 ىلع ماتخلا رخاوأ تحيرس معش 6 دهشلا صارقأ ماتخ ىلع ( )(تفرشنا)

 اهلك اهتررمف صارقألا ىلع كلذ تحب مث هنم تعرق ؛ لظنحلا رجش

 7-2 بهو كحيبوت ىلإ كخيش جوحت الو كسفت ىحَأ ب خبوف 1 ىهتنإ

 جرخافق ؛ نطايلا ىف قف كلاوجحأ نسحتسم تثنأو الأ كقيو ام هن هنأف « كيف

 تدءر دقو . كيذكو هقدصو كسفت ىف ناك ام كلذ دعب ه4 ىلاعت هللا

 ة.سنخ ىيأرف ليللا نم ىلصيو هلا ركذب موقي ناكف « ىتيب باب ىف اريقف

 ترودو حل + ياهوو دام ااا ينزل بربر" انمار تؤسس انستا

 )١( «تفرشأو اهب دوصقم او لصألا ىف تدرو .
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35 
 ٍ تيل باد كب ةسخأ هانا | تامل ل ىلإ 7 كلذد نيورقملا م ىأ هه ه3

 0 و نحن ل 1 ابيع“ '. 14 ١ اين ع - 0.

 ليف 1 35 إ 34 اء ١ 0 2 2 , هاك ا ل هشام ل 01 8 10 86 في 0056 و إ 2 1 تين 2 و

 32 3 1 0 2 8 هن 52 5 5 0 3

 _ٍ ع ذا. 3 2 15 وج اش 5 أ 0 : 1 - 4 لا ١ "اك ابك ا لد 50 35 0 م ا ا ص /

 , كقملا بج»أا عم حيبستلاب هلجيؤزي بلطي حعيسملاو ةرقغملا هللا نم
 لول هي فسخلا قحتسا دق هنأ هسفن ني مل ديرم لك نأ ملعاو . هيتذيلف

 ىلع قلخلا اذه ىخأ اي ضرعاف . مالسلاو كلاه وهف « ىلاعت هللا ملح
 ك.سفن ىسنت الو هلاح فرعت كنامز ىديرم نم قدصلا يعدي نم

 . نيملاعلا بر هّلل دمحلاو

 هماعطا وأ نيدلاب هسيل وأ مهدحأ لكأ مدع « مهقالخأ نمو (0)

 هللا عبسوي ىتح دربلاو عوجلا ىلع مهدحأ ريصي لي كلذك « فيضلا

 ذاعتسا دقو اهعسو الإ اسفن هللا فلكي الق فيضلا امو : هيلع ىلاعت
 ام لقثأ هنإف نيدلا امأف ؛ لاجرلا رهقو نيدلا ةبلغ نم هلي هللا لوسر

 نم هيف امو مويلا كلذ ةدش فرعيو باسحلا مويب نموي نم ىلع نوكي
 ال ؛ اقيدص نيعبس لمع لثمب ةمايقلا موي ىتأيل لجرلا نأ ىتح قيضلا
 نم ةرذ هيلعو ةنجلا لخدي نأ نويدملا نكمي الو « ةاجنلا هسفنب ني
 لمحتيو هلامعأ نم اهبحاص ىفوي ىتع. ةنجلا نع سبحي لب ؛ لذرخ
 نم كلذ لثمو درو امك رانلا ىف حرطي مك هطايس نم هرهظ ىلع
 نم ىه امنإ هنم هلع هتذامتسا بيسف لاجراا رهق اماو هنم ناعتسي

 هلع هتاكف ؛ لجو زع هلل لعفلا نأ دوهش نع هبحاص باجح ةبج
 : قلخلا نم لعفلا ىري ريبدي ىتح هيله باجحلا ءاخرا نم نذاعتسا
 مث امف : ادبأ هّلل لعفلا دهشي ىهو رهقي ال ادحأ نإق كاذ اذإ رهقيف
 لاق دقو . هاتركذ امع بوجسم ىهو الإ ادبأ ايندلا يف سقي فراع

 كاذو طق ىرمع ىف ترهق اه هللا ؛مع.ر ىبرعلا نب نيدلا ىحم خيشلا

 رفاقلا همسا ىف ىبلقل ىلاعت ىلجت امف هدحو هلل لعفلا نأ يدوهشل

 . بجح نيح ىريغ ىف هدوهش نم ريقلا تفرع امئاو ادبأ راهقلا الو
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 كنامز ىديرم نم قدصلا ىعدي نم ىلع قلخلا ىخأ اي ضرعأف ىوتنا
 . نيملاعلا بر هّلل دمحلاو كسفن ىسنت الو هلاح فرعت

 مهنود مهريغ ىلإ ريخلا ةبسنل مهتبحم « مهقالخأ نمو (9)

 ادجسم اوذب ىأ ةقدصب اوقدصو ليللا اوماق اذإف ٠ ىأرلا ىدابي
 ريغ نم كلذل اوسرشنا مهريغ ىلإ كلذ فيضي اصخش (!!(اوعمسو)
 ناكو « مهلام نم هيلع نوفرصيو « ًادجسم نورمعي اوناك اذإو , ركفت
 كاذل اودرق ارس ةدعاسملا مهنم بلطف « ادجسم كا'ذ رمعي صخش

 ىتمو . مهيلإ بوسذملا دجسملا ءانب ىلع مهفرص نم رثكأ مهيلع قحو
 صالخالا مدع ىلع ليلد ىهف مهريغ ىلإ ريخآا ةبسن مهيلع لقث
 سنت الو مهلاح فرعت كرصع ىديرم ىلع قلخلا اذه ىخأ اي ضرعاف
 . نيملاعلا بر هّلل دمحلاو كسفن

 هتمتاخ نأل ةدابعلا ناك نمل مهراقتحا مدح « مهقالخأ نمو م

 عم ةدابع ىلع هملحو هدوجو (')(هللا) لضف كلذب رهظي هنألو ؛ ةلوهجم
 ()(ىبضغ تقبس ىتمحر نا) ىلاعت لاق دقو اراهنو اليل مهيلإ هناسحا
 ءامسأ نأ فشكلا لهأ ضعب هلاق ام بضغلا ةمحرلا تقبدس ىنعمو
 ةمحرلا دجيف بضفلا ىنعم ىتايف ٠ دبعلا ىلإ اهانعم قبسي ةمحرلا
 ذخاؤي واو» : ىلاعت هلوق ىنعم ىهو « بضغلا هيف ذفني الف « هيلإ هتقبس
 ال هيلع هير لمضف رهظي ناك نمو « ةيآلا (9«ءاوبسك امب سانلا هللا
 نيم. , نينيع ىلا ماقملا اذه بحاصض جاتحي نكلو « ميظعتلا الإ هل ىغبني
 ىلإ اهو راظتي نيعو « هلضفو هبر ةمحر رهظم هنوك ىلإ اهب رظني
 ناك رد نريد ءاريق لدغقفلاب هركدشو هدمح ةلقو هير بناج ىف هطيرفت

 سلا يف درت () (؟)
 , «ريفصلا عماجلا» يف ىلحويسلا هركدذ نا
 . 56 : رطاخ(؟)
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 ىديرم ىلع ىخأ اد ضرعاف « بيرغ قلخ اذهو « هند هدايع رثكأ

 مهرقتحاو قحب سانلا مظعو كسفن ىسنت الو مهماقم فرعت كرسصع

 , نيملاعلا بر هلل دمحلاو « ةعيريشلا نازيم بعسصب قحب
 ناف « اقوذ ديهىتا! ماقم لوخد ند ظفحتلا ؛ مهقالخأ نمو (61)

 ىتح ةقلطأ.ا ةدحولا داقتعا ىهو « للملا رئاس عامجإ فلاخت لئاوغ هيف

 بجي هنأو هللا ىه سيلبإ ةقيقحو هللا وه حورلا ةقيقح نأ لاق مهضعب نأ
 مظعأ اذهو « هب دبعلا رنعأ ئش لك ىف سيلبإ ةعاطو سفنلا ةعاط

 اديأ ديسلا ةيترم قحلي ال دبعلا ناف « تافارخلاو لهجلا بتارم
 فيك لوقعم ريغ امالك ه.جول هلوق ىف كلذب لئاقلا لمأت ىلو عامجإلاب
 هريغ ىأ سيلبإ (١)(لتم) ىصسي ادبع كانه ثبثيو ةقلطملا ةدحولاب لوقي
 لوقي امع هللا ىلاعتو : للملا رئاس داقتعا فلاخي داقتعا نم هّللاب نوعتف

 درف ناسلب اوملكتي نأ مهلك ءالقعلا زجع دقو . اريبك اولع نودحاجلا
 عيمج ةلاسر لطبي هناف « كلذ نع ىوصقلاب اوفرتعاو هعم ىناث ال
 بر هينثت الإ تءاج امنإ اهلك اهنأل بتكلا عيمج ماكحأ لطييو لسرلا
 ملع ىف دئالقلا ديارف» باتك ىف كلذ ىلع مذلكلا انطسب امك دبعو

 بأادآل 'نيمزالم ءايلوألا نم رباكألا عيمج نأ هيف انركذو (؟!«دياقعلا

 لك ىف سانلل ةيبوبرلا ةحاس ءاضق ىلإ مهنم دحأ جرخي مل ةيدوبعلا
 مزلف « نادلا هذه ىف نك فرح ىلاعت هاطعأ مهضعب نأ ىتحح رصع

 مهنم ةيبوبرلا فاصوأ محازأ ال لاقو اهيف هب فرصتي ملو بدألا

 ىيرعلا ني نيدلا ىحم خيشلا هيف دهش ىذلا ()لبشلا نب دوعسلاوبأ

 )١( (نم) لصألا ىف ,
 . اهيلع انعلطأ ىتأ] مجاغملا هركذت مل باتكلا اذهو دئاقعلا ملع ىف دئالقلا دئارغ (؟)

 نم ىلعأ ناخ هءاقم نأ ليقو ىناليجلا رداقلادبع يديس ايد لبش ني دوعسلاويأ (؟)
 . ةذاتسأ
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 امو « هنع هللا ىبشر (!)ىليجلا رداقلادبع خيشلا هخيش نم لمكأ هنأ

 ال دحاو هلإ يلاعت هنأ هب اوملعيل الإ ديحوتلا ملع هدابع يلاعت هللا ساطعأ

 اهب ىتلا ةيدوبعأأ فاصوأ فلاخي هناف ؛ مهل سيل اميف هيف فرصتي

 هللا همحر نجاوش لا ىلع ىديس تعمسو . هير ةرضح نم ديعلا ةبرثت

 ذِإ ؛ لسحق الو لصو الب هعم مهة قلخلا ىلاعت هللا قا. نيد نم : لوقي

 ىلامت هللا نيب ةسااع ه الو سناجملا عم الإ نوكي ال ل.دقلاو لصولا
 مهو الإ مهب ىلاعت مل .قلعت امو هوجولا نم هجوي هقلخ نيبو

 امك ةدوجوم مهقئاقمم تناك ىلو اوناكف اونوك مهل لاق . هنع نولوصفم

 نك لىق نآأل نك لوق ىلإ نوجاتحي اوناك ام ملاعلا مدقب لوقي نم لوقي
 قشعي هضعب لاق نم هللاو اطخأ دقف ؛ هدجوتل مودعم ىلع الإ هجوتت ال
 . هلاق ناك نإو وح.ص نع كلذ لاق ناك نإ بصلاو قوشعملا ىهف اضعب

 باحصأ هيلإ لدتسيام امأو : ةدابعلا ريتعم رف ('!ناركسلاف ركس نع

 ال ميعن لكو لطاب هللا الخ ام ئئش الك الأ ُهلْلع هلوق ىحن نم )عطش
 اليلد مملصي الف بيبل رعاش اهلاق ةملك قدصأ اهنأو « لئاز ةلاحم
 نكلو قلخ ىلاعت هللا عم نأب حرص هنأل ةقلطملا ةدحولاب نيلئاقلل
 ناك نمو مهسفتأب القتسم ال دوجولاب مهل ىلاعت هللا دادماب.مهدوجو

 ىخأ اي مهفاف « هجو لك نم لطأب هنأل لطابلاك ىهف هريغب هدوجو
 الو مهلاح فرعت كرصع ىديرم ىلع هانررق ىذلا ريدقتلا اذه ضرعأو
 . نيملاعلا بر هّلل دمحلاو كسفن ىسنت

 ةئامسمخو نيتسو فين ةنس تام اهسسؤمو ةيرداقلا ةقيرطلا خ خيش ىناليجلا رداقلادبع )١(

 . ايبرقت لادقيب

 , املكم عدو هركس نم قأذأ اذِإ ناركسلا نكل فيلكتلا هنع عوفرم بوذجملاك ناركسلا ف

 اذإ ديرملا كاذك هيبئاج ىلع ضانف كرحت ىأ رهذلا حطشو . ةكرحلا ةغللا ىف : حطشلا (؟)
 هناسأ ىلع كلذ ميط.*يف قئاقدلا راونأ ةوطس نم هبلق ىلع كلذ لمح عطتسي مل هدجو داز

 . نيعماسلا ماهفأ ىلع لكشت تارابعب اهمجرتيو
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 هيلع هخيش ريجحت ةرثكب مهدحأ حرفي نأ « ميقالخأ نمو (48؟)

 نم هعنمو بايثلا ةفاظنو (')ةئيهلا نسحك هسفن هاوهت امم هعذمو
 هدارم ريغ ىلع اهميمعتو هتمانع دهو رخآ خيش باحصأ ةسلاجم

 ّئَش نم ردكت ديرم لكو كلذ وحنو ىسذرألا ىلإ هيبنج عيضو نم هعثمو
 هخيش هركو مهدحأ غلاب اميرو ةدارالا هاوعد ىف بذاك وهف كلذ نم

 همحر نيدلا ىحم خغيشلا ناك دئو سلجملا ىف هيلع طحي راصو هقرافو

 كو رذحلا دشأ نيديرملا ند ذخأي نأ خيشلل ىغبني : لوقي ىئاعت هللا

 مهكرتي نأ نم رذحيلو نوبذاك مهرثكأ نإف « ةمات ةسايسب الإ مهييري
 ةعقاو ةريثك كلذ ىف ةرضملا نإف « رخآ خيش باحصأ نوسلاجي
 هريغ ديرم عم هديرم ذخأ هللا ظفح نم الإ ةنايخلا اهتأيش نم سفنلاو
 اي نضرعاف . تقمف : خيشلا كلذ ىلإ هنع لوحتف هل رجز هنم لصحف
 هلل دمحلاو كسفن ىسنت الو مهلاح فرعت كنارقأ ىلع قلخلا اذه ىخأ

 . نيملاعلا بر
 الإ اهنم مهدحأ كسمي الو ايندلا نع درجتلا ؛ مهقداخأ نمو (87)

 , هتعوج اهي دسي ةرسك ىأ « هتروع اهي رتسي هقرخ نم هذم ديال ام
 افلس ءارقفلا هيلع جرد ام اذهو كلذ ىحنو « دربلا ملأ اهي عقدي ةورفو

 ىف اهوفرصو ايثدلا اوعمجأو اوعاش نإف مهلاح لمك اذإف افلخو
 ىلاعت هللا ىلإ رقفلا ماقمو ٠ درجتلا ىلع اوماد اوءاش نإو « اهفراصم
 ىف (')ىربكلا ننملا ىف كلذ ىلع مالكلا انطسي دقو : مهلك سانلا عمجي
 نع هدرجت ىف اقداص نوكي ال ديرملا نأ كلذ صخلمو ٠ عضاوم
 قيضب حرشني ريصي نأ كلذو ٠« قدصلا دح ىلإ لصو نأ الإ ايندلا
 كولسلاب ىأ (')(ىهلا) بذجب الإ كلذ نوكي الو : اهتعسل ضيقنيو ديلا

 تونسي ةبسب ا ةهوويج جااارتااسساوم ذ 3 تودع يا ردوز نسيج موكيت ١ هويكسل

 )١( (ةايبلا) لصألا ىف .
  (5ةمدقملا وش اهركذ يبس ىريبكأا ننملا .,

  (0(ىع الا) لدألا ىف .
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 نم قدصلا ىحاي نم ىلع اذه ىخأ اي ضرعاف حصان خيش دي ىلع
 , نيماعلا بر هَّلل دمحلاو كسفن ىسنت الؤ هلاح فرعت ىديرم

 مهتدادعب اوتايف ةمئألا ةفلاخم نم جورخلا مهقالشأ نمو (4غ)
 ىلع نورصت#ي الو فالخلا ةاعارم نم هيلع نوردقي ام لمكأ ىلع
 اهي ذِجأي مل ةريثك ثيداحأب لمعلا مهتاف اميرف ؛ مهبهاذمب لمعلا

 وأ بوجولا ىف هتبتر هللاظ عراشلا نيبي مل لعف وأ لوق لكو « مهماما
 وأ ايجاو هلعج نه مهرظن عطق عم ىسأتلا هجوو ىلع ةدابع بدنلا .

 بوجولا ةين ىلع هبوثأو كلذ ىف هَ هللا لوسرب ىسأتلا مهيفكيو ابودنم
 , ةمألا ىلع اوفيضيف هب ادحأ اورمأي نأ مهل سيل نكل , لضفأ ناك

 نم دغل اًئيش طق هدنع عدي ال هللا ةمحر (١)تيدلا لضفأ ىخأ ناكو '

 اوناك ةقفصلا باحصأ نم (؟)هريخو رذابأ نأ لوقيو ماعط ىأ مهارد
 دريلا ةدش ىف ءوضولا ثلثي ناكو مهفلاخت الف راخدالا ميرحت نوري

 نم ًامضوتي ناك ىتح لامعألا ىف دشألا بكتريو هلك (")هضبار حسمبو
 لوقي ناكو ادبأ انكمتم مان اذإ ءوضو نيغب ىلصي الو انكمتم مونلا
 نم قدصلا ىعدي نم ىلع كلذ ضرعاف اذلاثمأل تسيا ضخرلا
 . نيملاعلا بر هّلل دمحلاو كسفن ىشذت الو مهلاح فرعت كناوخا

 اذإو ايندلا ةنيز ىلإ رظنلا نع رصبلا ضغ مهقالخأ نمو (85)
 نم افوخ كلذ ىلإ رظني ال اديدج افوص ىأ ةديدج ةيرضم مهدحأ سبل
 رمأف اهتبجعأف ةلح ةرم اهنع هللا ىضر ةمطاف تسبل دقو « تقملا
 هل ءاسك ىف ةرم مالسلاو ةالصلا هيلع ىلصو ٠ اهعزتي هلل هللا لوسر
 مهل ريصي نأ افوخ هتمأل اعيرشت هكرتف ٠ هبجعأف هيلإ رظنف « مالعأ

 )١( «ىربكلا تاقدادلا» ىف هركذو قيرطلا ىف اخأو ىنارعشلل اقيدص ناك : نيدلا لضفأ .

 ليلجلا ىباحصلا ىرافغلا رذابأ دصقي (؟) ,
 لصألا ىف اذكه ةضبار (؟) .
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 نم ئش هللا نع هلفشي ال هنأ هللظ هيف انداقنحاف الإو هبشتف هلكمب

 الو سفنلا هيلإ لي.ت ام لك سبل بنتجاو كلذ ىخأ اي ملعأف « نينوكلا

 (وهداس ام مهئاق «رشاقلا سيئاملا اوسيل اذإ لاجرلا نم لمكأاب هيشت

 قلتش يع قاشأا ظلغو تاررحما مشدنه ىواست ىتح اهسبإد مهسوفن

 : مهم ىسدلاف كلذ ىلإ تلعب نإف هتراقحو هنسدو ةصخرو انذم#

 مئسأبل ىق نوديرملا : لوقي ىلاعت هللا همحر نيدلا ىحم خيشلا ناكو

 ديلا ةعس نم تقولا مكحب مهنمو ةةرخلا سبلي نم مهنم نيمسق ىلع

 نم هيقتو هتروعه رتسي اه سبلي نم ىه هترخآ/ سبلي ىذلاق اهنايضو

 ىذلاو ناعيكلا ('!(طيم) ءارشك نمث الو هل ةميق ال امم دريلاو رحلا

 سيوأ) ناك دقو : هييعي الام سيلي نأ هقدص ةمالعف تقولا مكحب سيلب

 ةمالعق تقولا مكحب سبلي ىذلاو ليازملا قرخ نم ىستكي (ىنرقلا
 ءاهفسلا (1)(هلجأل) هيردزي الو ءاملعلا هيلع هبيعي الام سبلب نأ هقدص

 الك رنيصي ثيحب ةيلكلاب ايندلا نع درجتي نأ ديرملل ىغبند الو اولاق
 نم كلذ ناف : مهيلع مئاقلا عم ءاسنلاك هنوسكيو هثومعطي سانلا ىلع

 نم اصخش نأ ىربكلا نئملا باتك ىف انركذ دقو « ةمهلا ةءادو

 كرتو ءارقفلا هبجعأف ("!ىلوبتملا ميهاربإ ىديس روزي ءاج هفرتحملا
 تير ةيوازلا تلخد : لاقف « كتفرح تكرت مل ؛ خيشلا لاقف + هتفرح

 محا ةعطقب موي لك اهيتأي ارقص تيأرو ةيوازلا ةقاط يف ءايمع ةموي

 هل لاقف . ءارقفلا مم سلجأو هللا ىلع لكوتأ رخآلا انأ : تلقف . اهلكات

 نم لكأتف ٠ ارقص اهلعجت ال ةموب كسفن لعجت ئش ىأل : خيشلا
 . هتقرح ىلإ عجرو ؛ صخشلا كلذ باتف «٠ كريغ هنم معطتو كبسك

 اهي ا 6 يلفل9 ت؟422221 22 ت02 ب ب تت

 . لصألا ىف !ذكف طيم 3(

 . (لجأل) لصألا ىف (؟)
 رئاودلا باحصأ نم نأك هنإ هنع لوقيو : ىرخلا تاقيطلا يف يلودتملا ميغاربا ىدلوست )ع

 . ابيرقت 448٠ ةنس سدقلا ىف تام نيتامثلا غلي ىتح. شاع ةيالولا ىف ىربكلا
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 .. نيملاعتلا بر هلل امهلاو كسنق يسكت الو كلذ

 ةدش دنع الإ نويرشي الو نولكأر ال مهنآ : مهقاانأ نمو (485)

 : ة.ىدرضلا دنع الإ نوماكتي الو نوماني ال كاذكو . شطعلاو « عوجلأا

 نم ؛ي“ ىلإ رطضا اذإ ناسنالا نإف « بجاولا باوث نيباثي كلذيو

 , بجاولا ةيترم نم حابملا ةبترم نيأو « هيلع ابجاو هلعف نامد تاحابملا
 ئجي ال صخرتم نهف ةرورض ريغ نم تاحابملا ىتأ ديرم لك نأ ملعف

 هللا ىضر ىليجلا رداقلادبع ىديس ناك دقو « قيرطلا ىف ئش هنم
 رهشأ ةعبسلا ىتيادب ىف ثكمأ تنك امير : لوقي هب انعفنو هنع ىلاعت
 الو لكآ ال ةنس ةرم تثكمو « ةرورضلا مدعل برشأ الو لكأ ال رثكأو

 تنك امو ,ىلجر دمأ الو ضرألا ىلع ىبنج عضأ الو مانأ الو برشأ

 نم ىلع كلذ ىخأ اي ضرعأف . ىدي نيب رضح نأ الإ ماعطلا ركذتأ
 بر هلل دمحااو كسفن ىسنت الو هلاح فرعت نيديرملا نم قدصنا ىعدي
 .نيملاعلا

 هلايقا رظنيل ةعاس لك هسفن مهدحأ شيتفت « مهقالخأ نمو (60)

 هللا ناف , هيف ديزيو لمعلا ىف دجيف هتاقوأ رئاس هبر ةرضح ىلع
 ىتلا تادابعلا ىف الإ هيلقب هدهشي ىتح رهظي ال ىلاعتو هناحيس

 نأ الإ المصأ حابم ىأ هوركم ىف دبعل طق رهظي الو ريغ ال (!!(اهضرف)
 هيلع سييلتلا هسفن نم فرع اذإ ديرملل ىفينيف ةحلاص ةينب حابملا لعف

 الو هحصني هنأ فرعي نم هلاوحأ نع لأسي لب هيلإ هيقلت ام لبقي ال نأ
 هسفنأ لوقيو ٠ مزجلا مكحب هل هينت ىذلا رمألا كلذ لبقي مث : هنهادي
 نأ ملعف « اهخييوت نم رثكيو حلاصلا خألا اذه نم حصنلا اذه ىلبقا

 )١( (اهعرف) : لصالا ىق .
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 ايئدلا ةبحم نم هيكترم ىف اميف هتذهئان ةرضحب مهنم اًهيش حصخاو

 نوديرملا اذكه امو هتعامج نمو هنم كل عقيب اذام رظناو « اهتاوهشو
 ببر هلل دمحلاو كلذ ملعأف ٠ ىيويع ىلإ ىدهأ نم هل مهي نوقداصلا
 . نيملاعلا

 ةاصع نم دهأ ىلع هسفن مهدحأ ةيؤر مدع « مهقالخأ نمو (44)

 نع ىمعيو « ادمرس امئاد نيقسافاا قسفأ هسفن ىري لب ؛ ةمألا هذه
 نم دحأل ةبواسم هسفن ىأر ىتمو « ةدحاو ةامج سانلا ,صئاقن
 , ةدارالا قيرط نع جرخو بدألا ءاسأ دقف يوقتلاو نيدلا ىف هناوخا

 ىف مدق ديرمل حصي ال» : لوقي هللا همحر صاوخلا ىلع يديس ناكو
 نأو « ىه هيوئذ ببس هدالب ىلع لزن ءالب لك نأ ىري ةدارالا قيرط
 .اذه ىخأ اي ىضرعاف . ىهتنا «هبنذ الإ ةروفغم اهلك سانلا بونذ

 الو مهيذكو مهقدص فرعت كنامز لهأ ىف نيخيشمتملا ىلع قلخلا
 .. نيملاعلا بر هّلل دمحلاو كسفن ىسنت

 : مهرصع تاركذم ةلازال مهردصت مدع « مهقالخأ نمو (49)
 مدعو ةسايسلا قيرطب مهتفرعمل خايشألا فئاظو نم ىه امنإ كلذ نأل

 ناف ؛ نيديرملا فالخب ركذملا اولاز اذإ باجعالا ىف عوقولا نم مهفوخ
 ىف عوقولا نم مهفوخ مدعو ةسايسلا قيرطب لهاج مهدحأ
 نع هللا نع هلخشيو كلذب باجعالا هلخديو ركذملا اولاز اذإ (")باجعالا

 )١( (ذفني) لصألا ىف .
 سقنلاب رارتغالاو بجعلا ىأ سفتلاب باجعالا (؟) ٠
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 , سريلبإ ,رتاسد نم كلذ لثم اودعو دقو ؛ ناطلسلا دنج نم ءدسج
 نم ةعامج نأ هذع هلا ىدضر نصاوختا ىلع يديم. انشرش ىف يكد

 لمع نس نواندود ةرجألاب نودصحي اوناكف ةحاس ىف اوماقأ نيديرملا
 داكي مونم برق املك سيابإ ناكو : رنكذلا نم ىح (١)ءهيلقو مهيدايأ

 قايعلا نم ةعامجل سوسو مهنم سيلبإ نجع املف مهسافنأ نم قرتحي
 نأ مهأ سوسو مك نورلذتي نوديرملاو مهومدأ ىتح مهضعي اويرضف
 وهف مهثيب اوسلخف هيف مه امم لضفأ وهو (")(هيلع ىدتعي) ريخ كلذ

 دوصقم ناكو كلذك مهومداف قايعال اوماقو سلجملا اوكرتف مكل لضفأ
 نوديرملا اهيأ !ورذحاف « ريغ ال ركذلا سلجم اوعطقي نأ مهتم سيليإ

 ؛ لمنلا بييبد نم ىفخأ هسئاسدو ةريثك ناطيشلا لئاوغ ناف كلذ نم
 نم قدصلا ىع.ه ىلع قلخلا اذه يف كل ائررق ام ضرعاو كلذ ملعاف

 . نيملاعلا بر هّلل دمحلاو كسفن ىسنت الو هلاح فرعت كنامز ىديرم

 هل هخيش نذإ مدع نم مهدحأ ردكتي ال نأ ؛ مهقالخأ نمو (68)
 اذإ خيشلا نم هسفن ىف ذخأ ديرم لكو هتولخ وأ هتيب ىف هيلع لوخدلاب
 ضعب ىف كاذ ىل عقو دقو « ىلاعت هللا هتقم هيلع لوخددلا نم هعنم
 دجوف « ىراد باب ىلإ ءاجف « ةيبرتلا تحت نم اوجرخ نيذلا نيديرملا
 « ىب عمتجي ال نيرهش ىحن ثكمف « اتوقمم عجرف ٠ ادودرم بابلا
 ةلادلا نرد ىلإ لزن هتدجوف هيلإ ترظنف « هيلع تقملا تارامأ ترهظو

 نيدأ ملز « ةنس نيرشع ىحن نم فيرلا دالب نم اهيلع ىتأ ناك ىتلا
 خيشلا نأ ديرملا اذه نع باغو ىباحصأ نيب افورعم هنوكل هةمسأ

 نوعاسو هياع.دصأ نم .صاوخلا الإ اهلخدي ال ةوبخ هل نوكي نأب رومأم

 وس يسسسس ساس تراب سس «انسلا

 )١( ةيح مويولقو لضفألا .

 ) )1(ىدعتي) لصألا ىف .
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 ءانبأ نع بناجألا نود هياحصأ مومع صخت ةيواز هل نوكي نأب اسيأ

 بجيف « ىلع لخدت ال قفانم اي عجرأ هل لاق خيشلا نأ ريدقتب مث ايندلا

 , اقفانم ىنامس خيشلا نأ لوقيو . هوجولا نسحأ ىلع كلذ ليوأت هيلع

 هسفذ شتفي ريصيف ٠ كشالب قداص هناف ٠ ىف قافنل الإ كلذ امو
 نم ردكتلا امأو ؛ بجاولا اذه . اهنم بوتيو « قافنلا تافص فرعيأ

 ىف كل هتركذ ام ىحأ اي ضرعاف . قافنلا نيع وهف قافذلا ىلإ هتيسن

 ىسنت الو . ماقم هلام قرعت قدصلا ىعدي نم لاج ىلع قلثلا اذه

 . نيملاعلا بر هّلل دمحلاو كسفت

 هيف بعل ال ادج هلك مهدحأ رمأ نوكي نأ : مهقالخأ نمو (61)

 ؛ مانملا ىف هيلع بقوع كلذ نم ئش مهدحأ نم عقو نأو « حزم الو
 ٠ ىرخأ باوث نم هيف اميف ىه امنإ ٠ امئاد هتيادب ىف ديرملا لمع نأل

 ىتلا رومألا نم ئش لعف نع ىهس الو ةلفغ الو ىغل ىف هدجت داكت الو
 نم ةكحضم ةملك ةرم تلق ىننا ىل عقو دقو « ىلاعت هللا ىلإ هبرقت

 ىنأو « ىناغم لا صوبلخ عم ةليللا كلت ىسفن تيأرف « ملعلا سيردت لاح
 ىريبكلا ةلحملا ىلع انفرشا نأ ىلإ رصم نم رفس ىق هقفارم

 ركذي نأ قيلي الام عرشلا عم تطلخ ىنأل كلذ نم ايوعرم تظقيتساف

 . ىماقم نع (!)تردحنأ نأ « ىلبق ىلإ ال ىئارو ىلإ ترفاسو : هعم

 انيمأ نذؤملا نوكي نأ بحتسي ىلع أرق امل تلق ىننإ ةكحضملا ةملكلاو

 , ةقساف ةليمج ةأرما هرانملا بناجب ناك نإ اميس ال : انأ تلقف .

 نيبو اهنيب ناك ةأرما نإ ىكح امك « هتزمغو ةرانملا نم اهزمغ اميرف
 ؛ هللا الإ هلإ ال ليللا حيبست ىف ْنذؤملا لاق اذإ اهنأ ىهو : ةراما نذؤم

 فرعيف « رظان رضاح هللا الإ هلإ ال كلذك لوقت اهدنع اهجوز ناكو

 هناحبس هللا الإ هلإ ال تلاق اذإو « اهيلإ ئجملا نع عنتميف ؛ نذؤملا كلذي

 )١( ترذحنا لصألا ىف .
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 اهلوق, دصقت تناكو ٠ اهيتأيف بئاغ اهجوز نأ نذؤملا مادي ىلاعتو
 ةياكحاا هذه تيكح اماف بئاغ ىجوز نإف « ىلاعت نذؤم اد نأ «ىئاعت»

 عم .طاخت ىل ليقو « كلذ ىلع مانملا ىف تبتومف ةعامجلا تكحض
 دقو 2« كلذ نم نرحتأ انأو مويلا كلذ نمف « اهريغ ةعير.ثذلل كريرقت

 , قيرطلا ىف يش هنم ىئىجيال لزهي ادج طلخ ديرم لك نأ ىلع اوعمجأ

 احسن اهيف نأ نم اهانركذ ىتلا اياكحلا هذه لثم ىف ناك اذإف

 . ةيفاعلا هللا لأسن ٠ امهوحنو ةيمنلاو ةبيغلاب فيكف ؛ ناوخالل اريذحتو
 هلل دمحلاو كسفن ىسنت الو كناوخا ىلع قلخلا اذه ىشأ اي ضرعأف
 . نيملاعلا بر

 , نسخ املك حرفي نأ ارجات مهدحأ ناك ذإ : مهقالخأ نمو (55)
 دقف رسخ املك هنأل كلذو « هريغفل لاملا نوكي نأ الإ « حير املك متغيو

 : نيحلاصلاو ءاياوألا تافص نم كلذو ٠ ديلا قيضو رقفلا نم برق
 ىعدا رنيقف لك نأ ملعف ٠ نيلفافلاو ةربابجلا تافص نم برق حبر املكو
 : بذاك ىهف « ايندلا نم ئش تاوفل نزحو قيرطلا ةبحم ىف قدصلا
 نم يش ىلع لخد املك ىردص قيضي هنأ ىلاعت هللا دمحب ىل عقيو
 هللا ركشأف « ايندلا نم (١)ائيش ىنع هللا عنم املك حرشناو « ايندلا
 (؟)ىنوشلا نيدلارون خيشلا انخيشل عقو دقو . كلذ ىلع ىلاعتو هناحبس

 , ةراجتلل احمق هب ىرتشاف راجتلا ضعب نم لام هيلع لخد هنأ
 ةيامغ كلذي تحرفف : لاق , هلام سأر نم صقنأي هعابف ؛ هلك سوسف
 . ايندلا رومأب لافتشالا ىنم دري مل ىلاعت هللا نأب تملعو ٠ حرفلا
 فوشكملا (')ىتيتبنلا رمم حلاصلا خيشلا ىنربخآ ام كلذكو ؛ ىهتنا

 )١( (ىش) لصألا ىف ثروو ,
 هشايشأ نم ىهو ةمدقملا يف هركذ قبس (؟) .

 ةئامعستو فين تام تاقبلحلا ىف ىتارعشلا هركذ : ىتيتبتلا رمع (؟) ,



 ؟ه ١

 اهاطعأف « رانيد ةئامثالث ىحن ةالولا شعبي نم هل لصح هنأ سأرلا

 راصو اهدحجف ىلاعتو هناحبس هللا نيبو هنيب اهيف هل رجتي صخشل
 الطاي ىلع ىعدي سأرلا فوشكم ةشوشويأ خيشلا نيملسم اي : لوقي

 رهدلا مدئاصلا اذه ناك اذإ : ريخ ايندلا ىف ىقب شيا « رانيد ةئامثالثب
 , كلذك لوقي ىهو اهلك ةاقناخلا ةنيدم رادف هريقي فيكف . الطاب ىعدي

 : مويلا كاذ نم هتدلاطم تكرتف : رمع خيشلا لاق . ()تسرخ ىتح
 . كلذ ىنع دمحلا «لف « ايندلا ىل دارأام ؛ يلاعتو هناحبس هللا نأ تملعو

 ىنم صخش ذخأ نأب نمحرلادبع ىدلوو انأ ىل عقو كلذكو « ىهتنا
 ,ىلاعت هللا نييو اننيب جحلا مسا ىلع اهانعمج انك رائيد ةئامسمخ هنمو

 هداوو نالف لوقي راصو هيدي نيب نم اهلك اهيهذأ ىلاعت هللا نأ ىعداف
 ىب قلعتت ىتلا ةئامثالثلا امأف قح ىدنع امهل سيلو « ىنوملظ

 هثم لصوو ؛ هسبحف دلولا سولف امأو ةرخآلاو ايندلا ىف اهب هتحماسف
 ىلاعت هللا ناف ؛ رسخو رجات املك رجاتلا ديرملا حرفيلف « هقح بلاغ ىلإ
 ىف هنم ع دوت دقف . ايندلا يف هتراسخل رىدكت ديرم لكو « ريخلا هب دارأ

 كلذ ىخأ اي ضرعأف ةرخآلا ءانيأ نم ال ايندلا ءانبأ نم وهو « قيرطلا
 . نيملاعلا بر هّلل دمحلاو مهلاحو كلاح فرعت كناوخأو كسفن ىلع

 نم لجخلا ةلازإ ىف ىعسلا ىلإ مهتردابم , مهقالخأ نمو (49)

 لاقف « نايذهلاو ىغفللا رثك اذإ امك ؛ هلجخي ئش ىف عقو اذإ مهسيلج
 كلذو « ةعامج اي : «ةحتافلا» ةياكحلا طسو ىف ىهو موقلا نم صخش

 هلأسن مث « اييط امالك هملكنو « رشكأو تارم ثالث ةحتافلا ًارقن انئأب
 ةحتافلإا اوأرق ام ىمالك نم اورجض اونئاك ىل هسفن ىف لوقيف « ءاعدلا

 ىنارقأ نم ادحنأ تيأر ام قلخ اذهو « ءاعدلا ىنولاس الو ةرم نم رثكأ
 لقث كنم لصح اذإ هرظنب هللا كلماعيل كلذب ىخأ اي لمعاق . هيعارب

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو كلجخ اوليزيف ةعامج عم كسيلجل

 )١( تكس ىأ .
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 نع هبيجي نأ خيشا| نم مهدحأ بلطي ال نأ ؛ مهقالخأ نمو (54)
 ةفشاكم ىأ اهآر ايؤر هخيشل مهدعأ فصو اذإف ؛ هنع هلأس ام لك

 نم ام ةلاسم نع هلاسو ام ارمأ اهتم دهاش ةدهاشم وأ اهفشاك

 هخيش نأآل « هنطابب ىلو باوجلاب خيشلا ةبلاطم هل ىغبني الف « ةعيرشلا
 : هريضي امو هعفذي ام ةبقر نع بوجحم ليلع .ديرملاو نامزلا خيم ٠

 ميظعت هيف نمأ ىلع لمتشا اذإ « ديرملاب رضي باوجلا كلذ ناك اميرد
 ةمره نم طقسف هخيش ىلع كلذب هسفن ىأر اميرو ٠ ديرملل يدق
 مدع هنم ةباثالا تعقوو « هيلع هسفن ىأر ام رادقمب هبلق ىف خيشلا
 امي لمعلا كرت اذإو ؛ هحصني امي لمعلا كرتو , خيشلا مالكب عافتنالا

 مكح نع ديرملا جرخ كلذ عقو اذإو « درطلاو باجحلا عقو هب هحصني
 هللا لاسن . بلكلا لثمك هلثمف ؛ تاوهشلا ضرأ ىلإ دلخأو « قيرطلا

 : لوقي ىلاعت هللا همحر ()ىمجعلا قسوي ىديس ناكو « ةيفاعلا
 : ةتيلا هنع هلأسي وأ ديرملا هل هيكحي ام ىلع ملكتي نأ خيشلل ىغبتيال
 وأ ةرضملا نم كلذ ىف ام هي عقدي ام لامعألا نم هيطعي امنإو
 ام ىخأ اي ضرعاف . كلذ نم فرشأ ىه ام يلإ هيةريو « باجحلا
 عم بدألا ىف مهلاح فرعت كنامز ىديرم ىلع قلخلا اذه ىف كل هتررق
 . نيملاعلا بر هّلل دمحلاو كسفن سنت الو« خيشلا

 : خيشلا ةيحص لوطي مهدحأ رتفي ال نأ مهقالخأ نمو (105)
 ىف هنم (0(ىقرأ) هنأو , هدعب خيشلا بحص نمم لضفأ هسفن ىريو
 ميدقلا ديرملا راص نأ اميس ال هعم هقدصو خيشلل هتبحص ةرثكأ ماقملا

 راص اذإ ديرملا ىلع بجيو : قبس قبس نم لك امف اظعاو وأ ابيطخ
 .هجارخاو سانلا نيب هل خيشلا ىجز لمتحي نأ قلخلا بولق ىف هاج هل

 رمد بسجل

 ٠ هيلإ ةراشالا يمس ؛ ىمجعلا اقرا ؟ 2(

 . (اقرأ) لصألا ىف (؟)
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 الإ هسلجم نم هجرخأ ام خيشألا ناف « هلجرب ارج (١)(ناف) ةقلحلا نم
 نع جرخ دقف : كلذ لجأل هخيش نم ردكت ىتمو « هيلع دوعت ةحلصل

 « سلاجم ثالث : خيشلا اولاق دقو « دهعلا ديدجت هيلع بجوو قيرطلا

 صاوخلل سلجمو ٠ نيديرملا نم هباحصأل سلجمو ٠ ةماعلل سلجم

 ىتم ءاهأ صخي مالك سلجم لكلو ٠ دارفنا ىلع دحاو لك . مهنم

 بجيف ةماعلأ سلجم امآأق « هلاحي رضأ هلهأ نم وه سيآ نم هعمس

 ًادحأ حماس ىتمو « هرضحي نيديرملا نم ًادحأ كرتي ال نأ خيشلا ىلع

 نأ هيلع بجاولا امنإ ؛ هقح ىف ءاسأ دقف . هروضح ىف نيديرملا نم

 وأ ةماعلا عمسي ال ىتح كلذو « دارقنالا ىلع هعم ةسلاجملاب هرمأي

 نأ خيشلا ىلع بجاولا نأو « هخيبوتو هعيرقتو هرجز نم اًئيش مهريغ

 وه ىذلا رمألا نأ نايبو ؛ هخيبوتو هعيرقتو ديرملا رجز نع لفقي ال

 اهصقنو هتمه ةدايز ىلع ههيبنتو لاجرلا تاماقع نع صان لاح هيد

 ىبرعلا نب نيدلا ىحم خيشلا ناكو . هسفن نساحم ةيؤرب ننتفي ال نأل
 ال نأ ةماعلا سلاج. اذإ خيشلا طرش نم : لوقيف ٠ ىلاعت هللا همحر
 هيلع ناك ام ركذو « تاماركلاو لاوحألا نم تالماعملا ميشانن نع جرخي

 وحنو اهايأ مهماكحأو ةعيرشلا بادآ ىلع ةظفاحملا نم ىلاعت هللا لهأ

 ال نأ هطرشف نيديرملا صاوخ عم خيشلا سلجم امأو . ىهتنا كلذ

 حاضيإو تاضايرلاو تابقارملاو تاولخلاو ىاكذألا جئاتن نع جرخي

 : ىلاعت هلوقب اهيلإ راشملا تامملا ىلإ ةدهاجملا قيرط ىلإ ليسلا

 هاتررق ام ىخأ اي ىضرعاق « (؟)«انابس مهتيدهنل انيف اودهاج نيذلاو»

 مهرثكأ دجت كلعلو « مهماقم ءفرعت كرصع ىديرم ىلع قاخلا اذه ىف

 راس اميرو : ةمعم سولجلا نم ةششا هرج اذإ ةرعمت لك هةئم نبغتي

 اهسسللالابب900 0020 س22 00-0 ل 7 0/0/0

 : د لصألا ىف 0

 :يبكتيلا (9)
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 دمه أن 1.٠35 نمط الو كلذ ماماف ؛ هي ىلايي أو ناطلسأا رجئي مانا

 . نيملاعتإ بر هلآ

 روضحأا نم هل لصح امي مهدحأ ةعاذق مدع مهقالخأ نمو ؛:1)

 ريغ , ميلستلاو لكوتلا نم هل لصح امي الو هتاقوأ بلاغ ىف ةللا عم
 دقو . ةياهن «.ف مت ام ةيادب رمألا ناف « تاماقملا ىف لاوخألا نم كلذ
 ميظعت رثكي ال) لوقي هنع هللا ىضر (!)ىلوبتملا ميهاربإ ىديس ناك
 نم هعاتمو همدق ديلا اريغص امئاد هسفن ىري امنإو هسفن مكدحأ

 نم هل لصح امب مكدحأ رتغي ال : لوقي ناكو (')(لجو زع هبر دادما '
 نم سبأ كلذ ناف « هاوس ام كرتو ةدابع ىف ىلاعت هللا عم روضحلا

 اميرق اهل ضرع .ضراع نمأ وه ام نأ اهلثم رخآلاو « سقنلا عبط
 ملعف ؛ ريصيلا حمل نم عرسأ ىف باجحلاو ةلفغلا نم اهعبط ىلإ تعجر

 ولو عودخم ىهف ٠ ةظحلو ةعاس لك ىف هسفن دقفتي مل ديرم لك نأ
 ناسنإلا نأ» : ىلاعت لاق , نيديرملا نع الضف خياشملا ربكأ نم ناك
  ةيآلا .. ()«اعونم ريخلا هسم اذإو اهوزج رشلا هسم اذإ اهوله قلخ
 اهل ةيستكم اهيف لئاضفلا نأ اهيف نابأ (©دق سفنلا ىف ةليذر لكد
 نم باهذلا ةعيرس ةبستكملا رومألا نأ مولعمو ؛ اهتلبج ىف ىه سيل
 ىاذلا اذه ىحأ اي سرعاف « كلذ ريغو ؛ ةدابع ىلع لابقإو عروو دهز

: 
 سممي هاب ندددرملا نم ييثك فافتلال هيلع دقح ىذلا ىابتياق ناطلسلا نمز شاع

)١( 

. 
 ةيرج.ف نيئامتو ةذامذامتو 327 ىف كاتف تاه كنيندح سدقلا ىلإ رفاسو

 نس ”نادشوو م نأ ىو هد (وكأد هاسّكل 2 . ]| ليهدتت مياحت ردكد هز : لصألا سأ تدذرزو )3
 . ىذمملا 2. (ةنسأال عيحصتا | : ,لجو نع هبر دكادمأ

 5 األ : ءارسالا قف

 ' (نابآو) لصأنا ىك تندرق )ل
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 نر

 اميقف , اثيد رمأ يف اقذاح مهدحأ حركي نا مهقالخأ نمو (55)

 ىف هقدص» تامالع نم كاذو ىلاعتو هناحيس هللا ىلإ هبرقي اد لك ىف
 ايندلا بهم ليادتي امك « دئاوفلا ليصعحت ىلع (')(لياستءف) قيرطلا
 ةيويندأأ نم ففي نأ ةيورخألا (؟)(لامعألا) نأل « دشأ لي اهليس حد ىلع

 يلع مان مونلا ةرثك ثروي شارفلا سيل نأ ملع اذإف , لامعألاب
 نأ ,ىلإ "يب جوهي الو ؛ هسفن تأذ نم ضرألا ىلع ىأ ةريصحلا
 هتالص ىف أرقو اضوت ليللا رخآ ىلإ هدرو نع مان اذإف . كلذب هرمأي
 وأ هعير وأ نآرقلا فصن ىأ ةيآ فلأ لدعت اهنأ درو يتلا ملكلا ع اوجب
 ةروسو « نورفاكلاو ؛ تازلز اذإو , رثاكتلا مكاهلآو ٠ ىسركلا ةيآك هثلث
 رخاوأ درولا كلذ قوق مهل عقو نآ اميس ال كلذ ىحنو ؛ صالخإلا
 ريبكتلاو حيبستلا عماوجب ةءارقلاو ةءارقلا دكاتي هئاف « مهرامعأ
 ةءارقلا ليطيو رمعلا وأ تقولا قاض . نيرجألل امانتغا ليلهتلاو
 ,هقفلا بتك ىف ءايقثلا حرص امك ؛ تقولا عستا اذإ ام ىلع تامولعملاب
 لك هسفذ خيوي نأ « الثم ىهلإلا بكوملا لوأ نع مان نمل ىفبني ىذلا مث
 عماوجي الثم ةءارقلا ليوطت نم هتاف ام ريج هنأ ىري الو « خيبوتلا
 ةرثك بايسأ ىطاعت نمل ةصخر هللا هلعج كلذ نأل اهأرق ىتلا ملكلا
 ىشأ اي ىؤرعأف كلذ ىحنو , ()(ىذألا) ةرثكو برشلاو عبشلا نم مونلا
 كسفن سدت الو مهماقم فرعت كرصع ىف نيديرملا .بلاغ ىلع كلذ
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 راكنالا ىف اوغلاي ىلو ءاهقفلل مهتبحم ةرثك مهقالخأ نمو )٠٠١(
 وهف « همهف هيلإ لصي الام الإ ركني ام هيقفلا نأل مهقيرط ىلعو « مهيلع

 )١( (ليحتي) : لصألا ىف ,

 (لامعأ) : لصألا ىف (؟) .
 ) )5ةسومطم لصألا ىف ,



 رف
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 نم دسار عوند ىفتكت نأ ىخأ اي هكايإف . ننملاو صساصتخالا ةنج

 نم اريثك مرحتف « لامعألا نم اريثك كرتتو عاونأ ىأ تادايعلا

 ؛ ملدلاب افشل , ذألهم اركاذ ائراق نوكت نأ دهتحاف ؛ تام ردا

 أداقإو « رايآلاو روبقلا ارفاح ؛ نساثلا جئاوحت ايضاق : دجاسملل اسانك

 الف .. اذكهو « اثارح اعارز اناجع اناحط اخايط اماما دجسملا ىف

 , ريكتلاو لسكلاو كل همسق مدع الإ كلذ نم ئش لعف نع كقوعي

 : ريخ لمع ىف الإ دجوي ال نأ ديرملا طرش نأ اولاق أنه نمو

 ىعدم ىلع كلذ ىخأ اي ضرعأف « هيب ةرومعم اهلك هتاتوأ نوكتف
 بر هّلل دمحلاو كسفن سنت الو هلاح فرعت « كرمع ىديرم نم قدصلا

 , نيملاعلا ٠

 أت نيطتلا كرتو ؛ نسحلا لافلاب ذخألا مهقالخأ نمو (١٠؟)
 هللا لا نم يرشبلا# 09 نيمحلا لافلا يحي ناك هتاق هلع هللا لوسري
 الو برقم كلم ال ةقيقح ىلاعت هملع ىف ام دحأ ملعي ال ذإ « لجو زع

 : دوهش هيلع بلغ نم اميس ال هيعاري نم ليلق قلخلا اذهو . لسرم ىبن
 الو ؛ لافلا عامس ىف ةدئاف ىأ (١)(اوثبي الف) نيديرملا نم قباوشلا

 نسحلا لاقلاب ديعلا حرفي امنإ هل لاقيف « قحلا ملع ىف ام دحأ ملعي

 اه اهنم قحلا لعفي ىتلا قالطالا ةرضح نم بحي ام لوصحل ابلط
 نم اريثكو (؟)ءاعدلاب رمألا لعف قباوسلا عم فقو نمو (')ءاشي
 دنع فقوف هتحت ضرألاو هقوف ءامسلا نأ ملع نم لثم ىهو ماكحألا

 عرق الجر نأ انغلب دقو « ىهتنا . اهيف ام (')بئاجع ىلإ دعتي ملو « كلذ

 )١( (اوقيف) : لصألا ىف .
 (اشي ام) : لصألا ىف (؟) .

  (0(اعدلاب) : لصألا يف .

 ) )2(بياجع) : لصألا ىف ,



 نفت

 خيشلا ةين ىف نكي ملو هيلإ جرف « هنع هللا ىضر نيدم ىبأ خيشلا باب
 دمحأ : لاقف ؟ كمسا ام : هل لاقف تقولا كلذ ىف هتيب هلخدي نأ
 رثكي نم كلذ لثم ىف عقي نم رثكأ نأ مث , موقلا تاداس نم (')ةدئافلا
 هنأ معزيو « مهاياكح ظفحيو ٠ خيش ريغ نم موقلا مالك ةعلاطم نم
 تلصو انأ : لوقي ديحوتلا باب ىلع فقي ام درجمبف « ايقرص راص
 اي ضرعأف : لاجرلا تاماقم ىلإ هاقرو هديب ذخأل خيش هل ناك هنأ ىلو
 كسفن سنت الو مهلاح فرعت كرصع ىديرم ىلع كل هانررق ام ىخأ
 . . نيملاعلا بر هّلل دمحلاو

 قالخنأ ىف رظنلا ريثك.مهدحأ نوكي نأ مهقالخأ نمو )٠١9(:
 ضيوفتو 'ةعانقو عوشخو عروو دهز .نم اهيف امب :ىسأتيل هخيش
 اذإ اهنم قلختي الف : هخيش قالخأ لمهي الو ؛ كلذ ريغو ريصو ميلستو
 , اذك لغفي ناكو اذك انخيش ناك لوقي « ايوكح ريصي هخيش تام
 هسفن دجي الو ؟ كخيش نم تيستكا اذاه هل لوقيف « اذك لوقيو
 اذه خياشم باحصأ بلاغ ىف ىشف دق لاحلا اذهو اًئيش بستكا
 ىقبي ام نامزلا نأ معزي ىذلا هخيشب هعاقتنا مدع.عم هنأ مث , نامزلا

 نمم دحأل ذملتم نأ هعواطت هسفن ريصت الو هسفن شفي هلثم فلخي

 موي اذه لثم ةراسخ ايف « قيرطلا حئاور نم ائيش هممشي نأ (")(هيقل)
 ام كزادت نم لقاعلاف . ئواعدلا لهأ لاوحأ فشكنتو «.داهشالا موقي
 ىخأ :اي ضرعاف ؛ هسفن شغُي ماو: رخآ خيش دي ىلع هخيش نم هتاف
 كسفن سنت الو كرصع ىديرم نم قدصلا ىعدي نم ىلع كل هتررق ام

 مكخيش دعب دحأ ىلع اوذخأت نأ سفن مكل سبكنت ال كناوخاو كلعلو ٠
 ' , نيملاعلا بر هّلل دمحلاو كلذ ملعاف « هب مكنم دحأ عفتني مل ىذلا

 )١( (هذياقلا) : لصألا ىف .
 (ةلقل) : لصألا ىف (؟9) .
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 بصب هآز نم لك رحم يف ديزي نأ ٠ مهقئلذأ نو )٠١8(

 ناف : هةملظويو در بحب نوري نم لك ةبسم ىلإ اوق.بل كلذو « ههيش
 لاجرلا ساماقم فردت كلذيو « هيويحم بحأ نم الإ ملقعي ل بزس لك

 ؛ ةديبع ثم دبع يأت ىف ىلاعت هلآ ميظعتلا عاق ثيحف « ىلاع# هللا دنع
 ىشمي ملغع اذه نمو « هماركاو هليجبتو هميظعت بجو ناك نم انئاك
 كلذ دنع ماق ام , ملعلا هيلط هميظعت نم شكأ ماوعلا ضعب نيحلاصلا
 ةيلبج نم صخش ناك دقو « ىلاعتو هناحيس هلل ميظعتلا نم ىصاعلا

 دعب مذ « ةديدع نينس ةيوازلا ىف اندنع مائي دمحأ جاحلا همسا ىلاولا

 جاحاي هل تلقف . ايزاع ناكو « هارتكا نزخم ىف ماني راصو لوحت للذ
 نم اصخش تعمس : لاقف ؟ ةيوازلا نم جورخلا ىلع كلمح ام دمحأ

 كلذك ؛ حير ىنم جرخي نأ تفخف مّئان ىهو ٠ حير هنم جرخي نيرواجملا
 تام نأ ىلإ كلذ ىف ماني لزي مل مث بدألا ئسأف مكان اناو هللا تيب ىف
 ىلاولا ةيلبج نم هنأ عم هبر تيبل اذه ميظعت ىخأ اي رظنأف . هللا همحر

 الو « مونلا نع الصضف هعطقي ال اراهنو اليل حيرلا جرخي نيرواجملا دحأو
 بدألا ذحَأ نم لقاعلاف ٠ ىلاعتو هناحبس هللا عم بدأ ءوس كلذ ىري
 ىدرو حيدسأ تنك ىننأل ىل عقو كلذك « اهب ءاج نم ىأ نم ةمكحلاو

 ىلع جاحلا اهآرق طاسبلا ىلع كلذ دعب اهتعضوف ةريبكلا ةحبسلاب
 لاقو ؛طئاحلا ىق رامسم ىف اهقلعأ نأ ىنرمأف انياحصأ دحأ ىقرشملا

 ضرألا ىف ةحبسلا عمضو ناف « هيلع هللا مسسا ركذت ام مظع ىل
 هناهبس هللا عم بدأ ءوس كلذو « نيشاملا مادقأ ىضعب سمل اهضرعي

 ىلع جاهلا ىف ةبحم تددزاو (١)(رامسملا ىف) اهتقلع كلذكف ٠ ىلاعتو
 ةبلط نم قئالش ةع.بسلا هذه ىلع رم دق هناف ؛ مويلا كلذ نم روكذملا
 ةحبسلا هذه عقرا مهنم دحاو طق ىل لاق امف ٠ ضرألا ىلع ىهو ملعلا

 ةماعلا

 )١( راركتلا مدعل تفذحو (مويلا كآذ نم) رامسملا ىف لصألا ىف .



 ه١٠

 ىلع جاحلا ىنهين نيح الإ كلذل دتهأ مل انأ ىنأ امك ؛ ضرألا نم

 ىديرم ىلع قلخلا اذه ىخأ اي ضرءاف اريخ ىنع هللا هازجف « روكذملا
 . نيملاعلا بر هّلل دمحلاو كسفن ىسنت الو مهلاعم فرعت كرصع

 لماك ةءارق نم تقولا (١)(قاض) اذإ ؛ مهقالخأ نمو )٠٠6(

 نينمؤملل راففتسا وأ هيَ هللا لوسر ىلع ةالص هيف ىذلا مهدرو

 هماقم ىذف. ام ىلإ جاتحي هتبتر تدلع ىلو دبعلا نأل كلذو « تانمؤملاو
 نعو مهركذ نعو.هدايع نع ىنغ هناف « العو لج قحلا ماقم اذكه الو

 هللا لوسر ىلع ةالمدلا ةءارق مدق « ىخأ اي ةينلا هذهبف « هل مهديمحت
 بحي ال رويغ هللا نأ كلذ حاضيإو . هي صاخلا هللا ركذ ىلع . هلل

 هلجأل ةبحملا كلست نوكي نأ الإ هريفل ةيحم نمؤملا هدبع بلق ىف ىري
 ىلاعت هللا ةبحم ةرثكل ىه امنإ الثم ءايلوألاو ءايبنألا انتيحمك ىلاعت

 امنإ الثم ءايلوألاو ءايبنألل انتبحم نأ العو لج قحلا علطا اذإف ؛ مهل
 ةيحم ىف مكحلا هذه ىخأ اي ظحتاف . ةبحمو هبرق انداز : هلجأل ىه

 (؟)ةاضرم هيف تيأر نأ الإ ()ائيش بحت الف « هيلإ كبلق ليمي ئش لك
 ىديرم ىلع هضرعأف « هب قلختي نم لق ببرغ قلم اذهو . كبر
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو كسفن سنت الو مهلاح فرعت كرصع

 هل هخيش ةطسابم نم مهدحأ رذحي نأ مهقالخأ نمو )٠١5(

 كلذ ناك اميرف « هريغ نئود ىلحلا مالكلا ةميلكتو هعم ماعطلا هماعطأو

 ال كولملا بولقك ءارقفلا بولق نإف « ارابتخأ وأ اناحتما خيشلا نم

 ىغيني كلذكو « ليلقلا لقأب نوذخاؤيو ريثكلا رثكأي نوحماسيف ؛ كلمت
 ىف الشم ةاكزلا نم هيتأت ىتاا مهاردأا خيشلا رثن نم رذحلا مهدحأل

 ١( (تقاض) لصألا ىف .

 ) )5(ءايش) لسألا ىق .
 (ةاضرم) لصألا ىف (؟) .



 نق

 ناوه نيديرملل رهلخيا كلذ لعفي امنإ هناف  ءارقفلا نيب ةيوازلا نحص
 ردابي نم لاح كلذي فرعيلو « اهيلع اومحازي ال ىتح ءارقفلا دنع ايندلا

 نمو .٠ هتئيه ىلع اهيلإ ىتأي نمو « دسألاك مهاردلا كلت طاقتل؛ لإ

 هبلق ىفو ٠ اربكذ اهل موقي الو اهكرتي نمو « اففعت اهل مفي الو اهكرتي

 نكيف « اهل مايق ريغ نم هل اهاطعأ ادحأ نأ دوي هنأ ثيحب اهل ةبحملا
 ىلع مهمضارتعاب ريثك قلخ تقم دقف ؛ كلذ لثم ند رذح ىلع هيرملا

 ناسنإ لكل ىطعأ هنأ ول مهلوقو ضرألا ىلع مهاردلا هرثن ,ىف مهخيش
 : بهنلا نع ىهن دق هلأ هللا لوسر ناف ؛ ىلوأ ناك هدي ىف هبيصن

 نأ توقمملا اذه نع باغو خيشلا ىلع نعط ىذلا مالكلا نم كلذ ىحنو

 اذهو طاقتلالا نيح ًاضعب مهضعب ىذؤي نم قح ىف ىه امنإ ىهنلا '
 لاقف « اضعب مهضعب (!)ىذؤيف ءارقفلا بلاغ قح ىف دوقفم رمألا
 نم هرس نونكم ىف ام رهظيل هقيفر ىذوي نم بدؤيل ىه امنإ : خيشلا
 هباعصأ نحتدا خيشلا نأ اهل ثارتكالا مدعو ايندلا ىف دهزلا ىوعد

 اي ملعاف ٠ قالخألا ثئابخ نم مهرهطيو مهناغضأ جرخيل ءاش امب
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو كئارقأو تنأ هنم رذحاو كلذ ىخأ

 ىلإ اوجرخ اذإ مهيديأل سانلا ليبقت ةيهارك مهقالخأ نمو )٠١0(

 وحنو « مهوأر اذإ مهباود نع مهل سانلا لوزن ةهاركو هريغو قوسلا
 هقلخ نع الضف ىلاعتو هناحبس هلا دنع مهتراقحو مهلذ ةبلغل كلذ
 ىمسم ىف هل قلخلا هتكراشم ىف ىلاعت قحلا ةمحازم مهتهاركلو
 اميرو ؛ هدابدل ال ىلاعت هلل هلك ميظعتلا نوكي نأ نوبحي مهف « ميظعتلا
 ىلاعتو "نا دبس هلل ةريغ مهلجأل هتباد نع لزن ىأ مهيديأ ليق نم اوتقم

 نيقداصلا ءارقفلاا نم ادحأ نأ ىخأ اي دقتعت الف « هيانجل اراصتناو

 ماقم ىف اىنكمتي مل ام ءارقفلا بأد اذه نأ مث ادبأ هميظعتل حرشني

 )١( (ىذوي) لصألا ىف .
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 مهل ميظعتلا نم سانلا نوعنمي اوراص هيف اونكمت اذإف ٠ ةيدوبعلا
 الو هريغو قوسلا ىلإ مهدحأ جرخيف « ةراشإ الو ظفل ريغ نم مهيولقب
 مهرايتخا ىنق نمم ناك نإ هل لزني الو هدي لبقي الو ءاعدلا هلأاسي دحأ

 (١)ديزويأ خيشلا ناك . ئشل عفد الو ليم هل ريصي ملف مهرايتخإ ىف
 ضعب همالف هتعقرمب خيشلا ىلع سانلا محازي قوسلا ىلإ جرش. اذإ

 نوكربتي امنإد ٠ ديزي ىبأب نوكربتي ال مهنأ لاقق . كلذ ىف هباحصأ
 دصصقلا مدعل مهيلع ضارتعا ال ءالؤه لثمف ؛ ىهتنا . ىلع هللا ةعلخب

 : ةيعاد هدنع دجي مل نإف ؛ هسفن ريقفلا شتفيلف . هعفد ىأ يش باجل
 ىعدي نم ىلع كلذ ىخأ اي ىضرعاغ . هرفغتسيلف الاو ىلاعت هللا دمحيلف
 بر هلا دمحلاو كسفن سنت الو هلاح فردت قيرطلا ةيحجم ىف قدصضلا

 . نيملاعلا

 ىتلا ةنسحلا ايؤرلاب مهدحأ حرشني ال نأ ؛ مهقالخأ نمو )٠١(

 ناك ناف « ةماقتسالا قيرط قفو ىلع ناك اذإ الإ هل ىرت ىأ اهاري

 لهجأ اولاق دقو . اجاردتسا كلذ نوكي امنإف ٠ بونذلا نم ابنذ ابكترم
 تامارك اولاقو ٠ سانلا دنع ام نظل هدنع ام نيقي كرت نم سانلا

 اهئاقبب ةقث ذاف جاردتسالا نم تلخ اهنإ مث « برقأ مثإلا ىلإ انلاثمأ

 اضيأو « اهيف هل دمعت ال هدحو هللا قلخ ىهف اهماودب قثو نا مث « هيلع
 ىف « هديزتل نيقيلا فيعضل ادييأت ىتأت امنإ . ةحلاصلا ايؤرلا نإف

 , (")بلقلا ىمعأل الإ نوكي ال بيهرتلاو بيغرتلا كلذكو هنيد ىلع ءاقبلا

 ىلع هثعبي ئنش ىلإ جاتحي الف , هتريصب نع هللا فشك نم امأو
 ىئارملا هل ترثك نم لك نأ ملعف « هناميإ ىوقي ئش ىلإ الو ةعاطلا

 تامارك ةلق كلذكو : هناميإ فعضل ةيدؤم اهنأل اهتم رذحياف : ةنسحلا

 )١( ىماطسبلا ديزيوبأ خيشلا دصقي ٠
  69قيرطلا لوأ ىف (ىدتبملا ديرملا دوصقلملا .٠
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 ىخأ اي ضرعأو كلذ مهفاف « مهناميإ ةوقل مهدعب نمل ةبسنلاب ةباحصلا
 سنت الو ةهلاح فرعت نيديرملا نم قدصلا ىديرم ىلع كأ هتركذ ام

 ١ . نيملاعلا بر هّلل دمحلاو كسفن

 موادي نأ خيشلا ىلع اركذ مهدحأ نقلت اذإ مهقالخأ نمو )٠١5(

 راني هبلق لعشيو « متفلا هل عقي ىتح اراهنو اليل ركذلا كلذ ىلع

 اذه ىديرم نم دحأل عقي نأ لق رمألا اذهو . ةفرعملاو ديحوتلا

 كلذلو « مايأ ةثالث دعب هقوش ران تدمخف مهدحأ نقلت اميرف « نامزلا
 ةرريلا نم اريقف ةرم تذقل دقو  ةرم اذك اذك ديرملا نقلي خيشلا راص

 كلام مامإلا بهذم ىف سيردتلاب ازاجم ناكو « رهزألا عماج نم
 ىلع ىلاعتو هناحبس هللا ركذب ىدنع عطقناو ؛ سانلل اهلك هيتك بهوف
  حتفلا هل عقو مث « اراهنالو اليل لميال رهشأ ةتس صخ ىف ىراد باب

 قدص نم هتيأر ام برغأ نم اذهف « مايأ ةثالثب كلذ دعب تام مث

 . نيمآ ىلاعت هّلل قدصلا انناوخأو انقزري هللاق ؛ نامزلا اذه ىديرم

 وه ام ريق رخآ ئىش ىلإ تفتلي نم امأو . نيقداصلا ةفص اذه ناف

 ىديرم ىلع قلخلا اذه ىخأ اي ضرعاف . بذاك وهف « هيلع لبقم
 . نيملاعلا بر هّلل دمحلاو كسفن سنت الو مهلاح فرعت كرصع

 نم هخيش هب هرمأ ام لك مهدحأ ىري نأ « مهقالخأ نمو )٠6١(

 لافتشالاب هرمأي ال ىتلا لئاضفلا رئاس نم لضفأ ةيقارملا ىأ ركذلا

 ناك ىلو « رخآ رمأ ىلإ تافتلا ريغ نم ريسلا ىف دجيل كلذو « اهب

 ام خيشلا نأ هسفن ىف مزجيأو « نيرخآ موق دنع هيف ىه امم لضفأ
 ىتلا « تافآلا نم هيف هآر امل الإ لضفألا كلذي لاغتشإلا نع هلوح

 ميرحو هب هرمأل كلذ ىف تافآلا نم املاس هآر هنأ ىلو . قلخلا قرطت

 ىف .؛يدرملا ىلع ليوطتو شغ هنأ ثيح نم لوضفملا ىلإ لودعلا هيلع
 ملعلا ةيلط رمألا اذه ىف خيشلا ةفلاخم ىف عقي نم رثكأ مث ٠ قيرطلا
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 هيما هلأ لق 36 تأنبعو نسأل 8 7 مولا فر نيديرملا 2-2 قدسلا

 نيأاعلا ٠

 ه5 ملاعلا ىلع ةدحرلاب مهدحأ قاختي نأ « مهقالخأ نمو )١١1(

 ادومحم ناك نإو اذهو ٠ ادبأ ,يةش ملاعلا ىف نكي مل هنأ دوسي ىتح

 هقلخب معرأ ىلاعتو هناحبس هللاو ىلاعت هللا ماكحأب لهج ىهف ةيادبلا ىف
 , ءاقشلا لهأ لاعفأ ىلإ مهتيصانب ذخأ ىذلا ىهو ٠ مهيدلاو نم

 ىلع هبر دارم حجري نم لماكلا نكلو « هادعتت ال دح قلخلل ةمحرلاف

 ناذ ؛ هيسفن ىوهي اديحعس هلك ملاعلا نوكي نأ بلطي الو « هسفت دارم

 قلخ اهلك مهلامعأ نآل مهلامعأب ال هللا ةمحرب ةنجلا نولخدي امنإ سانلا

 اهروهظل الحم مهاوك ثيح نم الإ لخدم اهيف مهل سيلو « ىلاعت هللا
 مأ تاعاطلا ىلع ىصاعملا تداز لماكلا دنع ءاوسف مهحيراوج ىلع

 هل هللا رمأل الاثتما ريخلا ىلع مهثحيو سانلا رماي امنإو « لاحهلا سكعنأ

 ىديرم نم قدصلا يعدي نم ىلع كلذ ىحأ اي صضرعأو . مهقاف كلذب

 . نيملاعلا بر هلأ دمحلاو كسفن سنت الو مهلاح «فرعت كرصع

 مالك ةسافن فرعي اقذاح مهدحأ نوكي نأ مهقالخأ نمو )١١9(

 ىمعأ كلذ ىف عقي امك « همالك ىأ هسفن ةيكزت ىلإ هجوحي الو هخيش
 ال نم ةرضحب هسفن خيشلا ىكز امبرو « نيباذكلا نيديرملا نم بلقلا
 ىف حلفي ال اتوقمم جرخيف « خيشلا ىلع ركذيف « قيرطلا لهأب هل ةطلخ

 هخيش جوحي ال اقذاح ناك اذإ ديرما نأ ليقو . ةرخآلا ىف الو ايندلا

 ظفحا هل لاق ىآ ديرم ىلع (١)ةلاسم ررك اذإ خيشلا نأو . ةيكزت ىلإ

 )١( (هلئسم) لصألا ىف .
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 هآر هنوكل كلذ امنإف « ىريغ دنع اهدجت ال ىتلا ةلأسملا هذه ىنم
 باي ةيكزتلا كلتي خيشلا داراف ٠ اهتسافن فرعي ال اهب الهاستم
 نيديرملا نم قدصلا ىعدي نم ىلع هضرعأو كلذ ملعاف . اهب ءانتعالا
 2-2 .٠ نيملاعلا بر هّلل دمحلاو كسفن سنت الو

 لجأل الإ هخيش ىلع مهدحأ لخدي ال نأ مهقالخأ نمو )١1١9(

 ال نمف هحالص هيف ام ىلإ هداشرا بلط امأو , هل ةمدخلا امأ « نيئيش
 نأ اميس ال بدأ ءوس خيشلا ىلع هلوخدف « هداشرا بلطو هدنع ةمدخ

 كلذ عقو امك . تقم امير هناف « هئذا ريغي اهيلع حبسو هتحبس بحس

 ام لقأ نأ ىلع اوعمجأ دقو , (١)هنع هللا ىضر ىمجعلا فسوي ديرمل
 مرتحي امك ؛ مرتحيو مظعي نأ بدألا نم خيشلا عم ريقفلا لعفي
 : هنذأ ريقب هتحبس دحأ كسميالو هنذا ريغب دحأ هيلع لخديال ناطلسلا

 نمل ()(حنجت الو) كير عم كلاح ناوع هناف كخيش ىخأ اي مرتحاف
 نم ىلع قلخلا اذه ىخأ اي ضرعأف . كل شغ هناف «؛ كلذ ىف ىحخر
 اذإ هخيش نم رسكتي هتيأر ناف , كرصع ىديرم نم قدصلا ىعدي
 ىوعد ىف باذك هنأ ملعأف . ةجاح ريغب هيلع لخدي ىتح هتقمو هرجز
 . نيملاعلا بر هّلل دمحلاو كبسفن سنت الو قيرطلا ةبحم

 ال نأ  ركذلا سلجم ىلع مهدحأ بلظاو اذإ مهقالخأ نمو )١1١5(
 ركذ ثيح نم الا سلجملا كلذ رضحي مل نم ىلع اماقم كلذب هل ىري
 ىلاعت هلا لضفلا يري نأ دبع لك ىلع بجاولا لب ريغ ال ىلاعت هلا
 نم ىلاعت هّلل نيسلاجملا سلاجيو هيدي نيب سلجي نأل هلهأ ىذلا
 عقي قلخلا اذهو . ركذلا سلاجم نورضحي نيذلا « ةكئالملاو خياشملا
 الول هسفن ىف لوقيو : قيرطلا ىف هل مدق ال نم بلاغ هتفلاخم ىف

 )١( هيلإ ةراشإلا قيس ,
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 رسضحي الو كلذ لكد نم ريقفلا رذهليف ؛ سلجملا اذه لطبل يروضح

 ىلاولا يأإ هي اوتآ اذإ مرجملاك ؛ ىلاعت هللا نم اذئاخ الإ نكذلا سلجم

 مهفاف . هيلع علخي نأ ؛رجري الو « ةيوقعلا نم فاخي ىهف « «.ةاعبل

 سنت الو كئامز ىديرم نم قدسصأا| يعدي نس ىلع قلخلا اذه ضرعأو

 . نيملاعلا بر هّلل دمدلاو كسفن

 مدي لك هخيش ىلع هتفيدض مهدحأ ضرع مهقالخأ نمو )١1١١(

 ىتمو ؛ لجو زع هللا ةؤج نم هيلع نيمأ هنأل كلذو : ائيش هيلع متكي الو
 ال خايشألا ناف « هسفذ شغ دقف « هنم ءايح هلاوحأ نم اًئيش هنع متك

 در نع نجءاع ديعلا ناف « هيف ىلاعت هللا رادقأ نايرجب ادحأ نوردزي

 سحأ اذإ لوقي مهضعي ناكو هيلع اهردق ىتلا ىلاعت قحلا ىادقأ

 : ىف ةذفانلا كرادقأ در نع ىزجع ملعت كنا مهللا» ةفلاخم يف 4حوقوب

 ىلع هتفيحص ديرملا ضرع دئاوف نمو . ىهتنا .«ىنحماسو ىل رفغاف

 (ا)هّللا نع بئان خيشلا ناف ؛ ةمايقلا موي باسحلل هعوقو فيفخت خيشلا

 ةيوقعلا ىأر ناف « ايندلا راد ىف هتيساحمو ديرملا ةشقانم ىف ىلاعت

 ' لجو زع هبر هيف عفش هل ريخ ةمافشلا ىأر نإو ٠ ةبقاع هل حلصأ

 تقو هباسح لوطايف « ةلز هخيش نع متك نم لكو « هل هللا رفغتساو

 . اديش هخيش نع متكي ال نم ىه قداصلا نأ ملعف , هنع قحلا نواجتي

 ىعدي نم ىلع كلذ ىخأ اي ضرعاف . سكعلاب هيويعو هصئاقن نم
 بر هلل دمحلاو كسقن سنت الو هلاح فرعت كنامز ىديرم نم قدصلا

 . نيملاعلا

 جرخ اذإ هسفن ىلع موللاب مهدحأ عجري نأ مهقالشأ نمو )١1١1(

 الول ::هسفنل لوقيف « ايناث هيلإ عجر مث « الثم هبايث نم ئش نع ريقفلا

 هناف موعلا ملعت ىتمو هللا قيرط ىف ئدتبملا بردملا ةباثمب خيشلا نأ ةيفوصلل ىري )١(
 ١ هزيجي
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 تنك ىلو « ايناذ كيلا عجري ملو الوأ هنع تجبرش» امل ككيحم ةقالع

 ىفوص ةرم تلسرأ دقو « هدوجولا نم هجوي كيلإ عجري مل (١)(ةقداص)

 3 ةنلأ | 0 امهأش ه نييمملم| وك قوص عت أمه ةرعف ٠ قة اسأأ ىل ٍإ ىشو ركو

 م 3 نا ا 1 5 ُّ 9 35 ُ 0 ١ 0 7 5 1 ْ ان م 1 1 1 1 59

 أ ١ انا مم 11 م 0 3 ع أ 5 موشرأ نك . ىلإ امهيقوفو آمل مصرق

 م 5 ا 0 ٍ د 0 : , 95 1 هيد ل 0 ا إ ١ ع 0 يىإ 9 3 ّ :

 ؛ ةيضوتإلا 1 علق ان ل ةضرو عت ممحشلا عم ودمت قوسعلا يلا ادنضيإ امههتاعال

 3 نيل 4 5 اي 5 8 م 13 د ب 27

 يسب د ن6 ,كا ميسا ١ أ ةنخأو , امضفأ امه يي ايضنأ ا ًاميقل ايمعش

 هقادل أ ةلذع 3 وأ ا ينتميحأف , دسم تشنقل# < ند إ نه نش عضم كلذ ىل عملا 9

 هيل 1 5 5 9 يل

 يح 4( قف امهليكا تدع أه يشأ تفلحف « ناثيالاب :ىويشلا ةيحم ىق

 د

 نيدي وألا 922 ) بأ ! أد نادسصألا ي تم نب 22 ىلع كلذ ينكر بتأق . هيجولا

 ٠ منطاعلا ابل هلك دمحلاو ناسفت يسكت الو هلاك ىءارقلك

 امد 1 5 يال © “انك دا نود وئام 3 : مهقالخأ نمو (119)

 امم وع 0 نوذخأو م ا 2ث نيام 7 200138 0 لو ةيللم ام جاتحملا "يلطف ةركاش

53-2 

 1 1 0 0 ا. 0 00 يف ١ لاحلا 9 0 ةرضأ 2 ايكدلا ىف

 /: ا الوب 1 - 9 ١ ذا 3
 وةاعا ُ 0 ا ل يشم ل 231 يبحاممل ليكولاك فيذأإو

 ع دع 5” كرم يا 0 58 م 0 فأل ل نأ اس٠ 1 :وتقملا : . تاك ولف 3 يمس أ

 نقوريحلا ل نأ اديوك اذه مس 4 أكدأ هلا ديدعل لأم ومع 5 00 5300

 مل رقااممع 6 0: 1 ءاطعأ 2 85 2 3 كل ذأ 3 هملق يف ةقحاع 4 ودع ها ماا

 ا 4 مي يعد قلتسلا 3 03 5 نم هاف 4 اديأ سصوغف هيلأ مكعب

 ها .؛دسلاو كيسقت عي د هلو هل اح هقفرعت كرصع عي لف ره ع قدصلا

 . نيملاعلا بر
 ا ودم 53 1 0 أ تاقلألا كوت 5 مهقالشأ نمو (114)

 ليغ

 تكايذلا 1 00 1 أ 2033 أ وتشدأ | ةجحاحل اوةفتيلا اذاو« نطايأاو رهاظلا قيرط
١ 

 عوامل ال اوتفت أ ام ىلإ ةج ىامهل اى ةهقاقلل اراهظإو هقح ءافوو مهيخأ

 )١( (ىسفن اي ةقداص) ةدوصقملا .
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 , هقاخ نم هنع هللا ىضر (١)ىلبشلا ركب ابأ لجر ىدان . نيدلا جئاوح
 ريغل ءارو ىلإ نوتفتلي ال ءارقفلا نأ تملع امأ : لاقو . هبجي ملف
 مهتمه قاعتل كلذ لك !ذقلا فلخ نم مهادات نم نوبيدجي الو ةروريض

 مك اهلخأ ىلإ اقوش ىلاعت هللا ةرضح ىلإ نيسلا ساود رم مهمامأ امي

 هنطو ىلإ اقوش هدالي ملاعم نم برق اذإ ريسلا ىف ىفاسملا دجي
 كئامز ىديرم ىلع قلغلا اذه ىضرعأو كلذ ملعاف . هتاجوزو هدالوأو
 . نيملاعلا بر هّلل دمحلاو كسفن ىسنت الو مهلاح فرعت

 هللا دابع عيمج ىلع مهيولقي ًادقد قدصتلا مهقالخأ نمو )١1١9(
 ايندلا يف يشب ادحأ نوملظي الو مهلاومأو مهمامذو مهضارعأب ىلاعت
 نم هنإف « لعفلا اذه (')(دضعف) عرشلا لوصأو خايشألاب ةرخآلاو
 نوكي نيذلا مهو . كلذ ىف صنلا درو دقو« قالخألا مراكمو ىقدلا باي

 ال اعيفرم اضيأ ثيدحلا ىفو « ىلاعتو هناحيس هلا ىلع مهرجأ
 مهللا : لوقي حبصأ اذإ ناك مضمض ىبأك نوكي نأ مكدحأ عيطتسي

 نأ ىفخي ال نكل . ىهتنا كدابع ىلع ()ىضرعب تقدصت دق ىنإ
 .قح بئاج نم امإ « دبعلا قح بناج نم الإ حصي ال ركذ امب قدصتلا
 امثإ ساثأاا باغتسا نم لك ىلع ناف ؛ هلمع حصي الف « ىلاعت هللا
 بيقتسملا نأ ثيح نم باتفملل ررضلاب لصاحلا مثالا ىلع ادئاز

 سانلا مالك نم ردكت نم لك نأ ملعق ٠ اهنع هيهن دعب هللا دودح ىدعت
 نم ضارعأ ىف عقي هنوك نع الضف : قيرطلا لهأل ةحئار مشي ال ىهف
 هل تام اذإ لوقي هللا همحر ىلوبتملا ميهاريإ ىديس ناك دقو : هوباتغا
 تام هلللا الإ هلإ ال لوقيو ؛ ةمحرلاو ةرفغملاب هل اوعديو ٠ هيلع نزحي ىدع

 )١( (ىبايشلا ركيوبأ) لصألا ىف .
 (دضعت) لصألا ىف (؟) ٠

  )9هياتغا نميف هقحب قدصتي هنإ : دوصقملا .



 .١ك

 نإو ةنم ىذألا انلمح ثيح نم )١( دخلا هدد ىلع انا ٍ د ناك نم

 : بع ىديرم ىلع قلخلا اذه ىخأ اي ضرعاف . كلذ ىه دصقي مل
 ١ نيلاملا ب سلو هلل ذمحأ أو كس مدد الو مهل اح فرحت

 نأ كثي نم 9 ١ 5-3 ملاك 3 رقنصلا جرذلاف :٠ 4 هللا نئامنت ن د هنأل

 ا 1 ١
 هلل 4+ ليا ب 0 أوضلا : م ا ع 0 : لجو ا : امش 3-5 - 7 اميقلاخ

 8 ؟7 7 : 3 30 86 1 ١ / 20 00 أ 2 د 0 : 500 ' 11

 ا . اوسو م اكأل 2 9 ' ياام كل اق
 : : هل 2 9 :

 م 1 5 5 قمل 0 05 رش 3 0 2 3 ىدح 19 هللا ملظع

 رمألا اني هدط مم , كلذ هيشأ امر ؛ قسافلا ىلع !؟!لدحلاو بلتلا
 هندي ملا نى 95 0 ىف دل 7 ُ نيدذلا يي نصل 7 رم 1 نأ أيأا يب

 7 ئ 1 م“ كتف 0 رافرعلا خام 0 قفأ | لمكن ال . نأودأد

 دكا : ىلا 8 هللا قالخأب اما : نسل رهاظو تماعو قطاتو رجافو

 ملال ى 7 1و يراشد "اذيءلمد نأ 3 هقإ يلملم انبدمب ىسدقملا هيسيولا ىذن

 نفل نس !! 53 8 ىربلا يه (؟)(دعري) .برجأ ابيلك ارق امود يبكرش

9 

 املد 0 كتشلو دريلا 2 هأقدو هز نسحأو بتكلا اذه ؛نعقرأ : هةناملث

 ا 3 2 م هيث“ 3 35 -ه 0 0 5
 , امل لكل ناندفوف انك تدك نالف 4 , ةماثع 00 يلوذ ليللا نأ

 مهما مح ع بيندلا !ذيد ءامهرلا هذه ىسرز رخأ 3 ىضأ 4 . رطظناف

 نأ ملعاو ؛ ؛!)رجأ ندد ديك لك ىف ثيدحلا ىفو , نيكادملاو ءارقفلا

 اراه الز طيف رول تسي71 عطل نود هاا نحس ننال _ 19و دل سس انا سس" "اطال امال اناس اناا

 اذإ 3 . ةياآإ .أايسأ نل ناسم.الاو ىفعأاو ظيفلا ملاك نم ةيفوصلا ىأر ىف ىتأي رين 11 نآل 00

 , ريخلا اذه عنتما ئسملا تام
 . لداعلا يأ (؟9)

 . ريخلا لأ نم (7)
 ى . دمتري (غ)

 . بلكلا هتانسح ال هتمحر هللا نأ دصقي (5)

 ثيدحأا اذه ددق(1)
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 ةمحرلا عوقو دعبتسي الو ةملظلا نم ادحأ ىردزي ال قداصلا ديرملا

 ىلاعت هللا نوكي ىأ ةرافك مومذم مهل لعف لكل نوكي امبرف ٠ مهنم دحأل
 هللا همحر صاوخلا ىلع ىديس ناكو . لوأف الوأ اوبنذأ املك مهل رفقي

 بونذ رفغتسيو هبنذ مظعتسي نأ قداصلا ريقفلا طرش نم : لوقي
 قدصلا ىعدي نم ىلع قلخلا اذه ىخأ اي ضرعاف ٠ ىهتنا . سانلا
 بر هلل دمحلاو كسفن ىسنت الو مهلاح فرعت كرصع ىديرم نم
 .نيملاعلا

 ءاضقل ردصتلا باب مهدحأ حتفي ال نأ ٠ مهقالخأ نمو (1١؟١)

 اهتضاير لامكو مهسوفن بيذهت نم مهغارف دعب الإ سانلا جئاوح
 ةضاير لامك لبق كلذل ردصت نم لكو : ةسايسلا قيرطب مهتفرعمو
 ءايرلاو بعتلا نم كلذ ىفو . اهلحم ريغ ىف (١)ةسائر بلاط ىهف هسفن

 : لوقي هللا همحر ىلوبتملا ميهاربإ ىديس ناكو « ىفخي الام قافنلاو
 تيصلا رىشن كلذب ادصاق سانلا جئاوح ءاضقل دبعلا ردصت امير
  هومدخو هباي ىلع جئاوحلا باحصأ فكع نأ اميس ال ليمجلا ءانثلاو

 : هسفن هل لوقتو . ارورغ دادزيو كلهي هناف اهلبقو ايادهلا هيلإ اودهأو
 هذه كومدخ الو كباب ىلع ساثلا فكع ام كلذ ىف صلخم كنأ الول
 رايتخا ال انأ : لوقيف ؛ كلذ ىلع هناوخا نم دحأ همال اميرو « ةمدخلا

 هسفن صيلخت ميدقت بوجو ىلع موقلا عمجأ دقو « ىلاعت هللا عم ىل

 قيرفلا ذإ ابجأو امهنم لك ناك نإو . هريغ صيلخت ىلع بئاوشلا نم
 حيشلا ناكو « قرغلا نم صلخ اذإ الإ قرغلا نم هريغ ناقنإب بااطي ال

 لبق سانلا جئاوح ءاضقل ردصت نم : لوقي هنع هللا ىضر نيدلا ىحم

 نآأل « نوتفم ىهف اهب ناطيشلا ةيرخسو اهاوه رسأ نم هسفن صيلخت
 : هلع لاقو . روثنملا ءابهلاك وهف ؛ ىلاعت هللا هجو هب داري ال لمع لك

 )١( (هساير) لصألا ىف .
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 انماف ؛ ('!هلييم» ىف ملكت نم, مامأ هللاو هللا ليبس« ىف ماكب ذأ نم
 هللا ليبس ىف الوتقم نوكي لاثآلا فسد ىف لتق نم لك سين هنأ هلع

 ىاخ قاصلا ىعدي نم ىلع كل هانلق ٠١ ضرعاو كلذ ملعأت ٠ هلا! ف.

 . نيماعأا بر هلل دمحلاو كرسقت ىسنت الو مهلاد. فردت كرصع ,مديرم

 ناك ءاوس. ايندلا نم ريسيلاب ةعانقلا « مهقالشأ نمو (١؟؟)

 كلذ ىحذو ؛ اعامج وأ اوقل وأ امون ىأ اسبلم ىأ ايرش ىأ اكأ نأ مهارد
 نمؤم ميستي ال ثيدحل ريسيلاب اهنم نودلقب الف ةرخآلا لاودأ فالخب

 تقزر املك سفنلا فوقوب ايندلا نم ةعانقلا موقلا دع دقو « ريخ نم

 ىلاعت هللا همحر صاوخلا ىلع ىديس ناكو . ةدايز ىنإ قوشت ريغ نم
 : ءابهلاك هلامعأ دهشي ىتح ةيدوبعلا ماقم ىف نمؤملا لمكي ال : لوقي
 ىف اردان راص دق قلذلا اذهو « ةرثكلا ثيح نم لايجلاك تناك نإو

 نم عنقي الو عبشي ال مهبلاغ دجت مهيلع هيضرعأف رصعلا اذه ىديرم
 . نيملاعلا بر هّلأ دمحلاو كسفن ىلع هضرعأق ىسنت الو « ايندلا

 ىلع هللا نوركشي امك ءارضلا ىلع ركشلا مهقالخأ نمو (1١؟9)

 كاذكو : ةراهط ىلع الإ دحأل هيطعو بوث نم مهدحأ دوجتي الو ءارسلا
 ىلع الإ ارافظأ اوصقي الو هوصقي الو ارعش اوقلحي ال نأ مهقالخأ نم
 مهو مهانبتآ مهلوق ىف نييتاكلا ماركأا ةكئالملا ثيدحي المع ةراهط

 بسحب (مش لك ةالسح نأ» مولعمو « نولصي مهو مهانكرتو نولصي
 انحضوأ امك ؛ ةراهط ىلع الإ ئش نم ةالصلا مسصت الو يشملا كلذ
 صضغ مهقالخأ نم كلذكو : ىربكلا نئملا باتك ىف كلذ ىلع مالكلا
 دارآ نم ثيدحأا ىقو ىشملا ىف مارسألاو رظنلا لوضف نع رصيلا

 لاق انك وأ ءاطش ؛تراقيو هطعسو دشيلف هيشم ىف بعت هقحلب ال نأ

 ال 3+ كلا ,ى.ضر كلام ني سنأ نعو «؛ بجعلاو ىهزلا نع دعبأ كلذو

 ذيب هيب نإ ابعت توا لزج ناسا طعت هاا ةعار ألا سس يستطجالؤساتنستاجانج انااا: اب ناسا

 : ةانصأ بأ كجسف مل ثبيدحأأ أذ درو 00
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 .رظنلا لوضف نع رصيلا فكي نأ لوقي « ءاتشالو افيص سنربلا قرافي
 ىري ال ثيحب هيئيع نع ناسليطلا ىخريلف سنربلا دجي مل نمو . ىهتنا
 انخيش كلذ ىلع ناكو ؛ هعفري ىتح ادحأ ملكي الو هيمدق عضوم الإ
 مك هماكي ىتح هديب هتمامع تايط تناك هللا همحر يركز مئاسإلا خيش
 كرصع ىديرم ىلع ةهليق امو قلخلا اذه ىشأ اي ضرعاف . اهيخرب

 , نيملاعلا بر هلأ دمحلاو كسفن ىسنت الو مهلاح فرعت

 ئش لك نم مهيولق فيظنت ىلع لمعلا ٠ مهقالخأ نمو (1١؟4)
 صاوخلا ىلع ئديس ناكو ؛ ىلاعت هنم ءايع. ىلاعت هللا نع بجحي
 قح ىلاعت هللا نم ءايحتسال ا ماقم دحأ غلبي ال : لوقي ىلاعت هللا همحرو
 ائيش ىري الف ؛ هتانكسو هتاكرحو هتريرس ىف قحلا علطي ىتح ةايحلا
 الف. , هيلق ىف الهو لج قحلا علطي ىتح ىرخأ ةياور ىفو . ههركي
 , هنمو هيفو « هلل الإ ايد. الو هيلإ الإ اقوش الو هريغل (١)(ةساكر) هيف ىري
 , ىهتأا « هريفل انافتلإ اهيف ىرب ذاف ةتريرس ىلع ملطي يتدح. ةياور ىقو

 ياسقت أد 9 ملام. فرعت كرمصع ,مديرع يلع كلذ يأ اي نضرعأف
 : نامل هسا هلأ نممحأ 2 4 شم 8 : ل 6

 نأ طونآلا ناطلس ديري امدتع ءاجرلا ةبلغ مهقالخأ نمو (1؟4)
 , لمجأو لمكأ مهل فوخلاف «؛ ةلاحلا هذه ريغ ىفو « مهيف مكحتي
 :بانجأ اراذمأ عىرشلا ىف أركذم اوأر نإ ىضايقتالا مهقالخأ م كاذحو

 ل يطعم سانفلا بويغ غ ىماعتلا مهقالخأ ىصه نأ امك عرشلا

 صاوخلا ىلع ىديس ناكو اريخ الإ نيملسملا ىف نودقتعي أوريصي

 نع ,يحتو 05-- ةدارألا ماقم ىف ريقفلا لمكي ولا لروقي هثلأ ةمحو

 68 3 اق ناوثم كأ و 3 0-20 «ي مهيبق ىلع 5 2 اهلك سأفل 0 وأم

 هنأل ساأانلا سن ويش سانلا نصت اقت لست لئرم لكو قيرطملا ىف حلصي

 س1“ ونسال اهو بوو ارا عاسفسسل " اتااسساااطااا ارو ياام ل اري نمزج بسال( "ارسل انتم ملال

 )١( (ةسومطم) لصألا ىف .
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 لكئاذرلا صه ..قةلثذت ماك هقا قلو , ةيسقن ةرودص الإ سانلا يب 1 ل

 نأ ديما جاذحي : لرذأا 4 :ةهمحسو أردشم ها سانلا يف .ثهستمد 1 مل "6

 ىلإ اهب رظني نيعو « سانلا لامك ىف اهي رظني نيع « ناندع هل نوكي
 ىلع أ ودمدحأ نقف ٠ مهيلع اهركنب 6 ىسهماعلاو م ديلأ س١ مهذم عمقو ام

 هيل ٍإ مهت وايسم يقدس قلخلا نسب اعمم ىلا ملسم لع ىلع "ذآ هنأ

 اوذخأأ مهلاوحأ سائلا فرعب نأ ملس لك ىلع 358 4 ةعدتمبملا

 .ررو م كفيل | يه نإض ٠ نيماسلأ .ايو مهب ة.يدرلا بأبي يد مظهر اعد هدهد

 ىذألا ةطامأ ةلمج نعم دودعم اذهو ؛ ىه همّثا ىلع ةدايز هعبت ثم لك

 وأ رهاطظلا قيراطأا ىف هتاحامأ ناش ىذألا يش قرش هل نإ قيرطلا نع

 خيش ال نم قلخلا اذهب لمعلا ةنايغ. ىف عقي نم رثكأ نأ مث (١)نطابلا
 ىلع نالذ ىشأ أد ضرعأف ٠ قيرطلا هلوخ د لئاوأ ئه نيديرملا نم هل

 كسفت ( يس اماخشسل الو مهل أمم فرمت ؛كرصغع لغأ م قدصلا ىعدي نم

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 ردقب الإ مهيولقي نينوثاا ىلإ ليملا حرط مهقالخأ نمو (1١؟5)

 121 يش ذاعو لع قحلا كوه نع كلذ مهبجتحني ل ثيحي ةرورمضلا

 مهيديأب ام لك نيجهاتمحملا ماطعأ مهقالخأ نم كلذكو ٠ راهت وأ ليل يم

 جاتحملا ماسشسا لكنرم لثو : هيلإ مهدرورضص تعد ام الإ كنم نروكرتي الغ

 مث . ةحئار موقلا قيرط نم مشي مل ايندلا ءانبأ نم وهف « ةرورض ريغب
 ةجاح مدقي نأ وهو اذه فئاخ نخآ نازيم هلق « لامكلا ماقم غلب اذ

 برأ "لو «فورعملاب 0 وأ نويرقألا» : ثيدحأ هردغ ةجحاح ىلع 4يسيقن

 ىلع نو رثؤملا هللا حدم امو « هتاذ ةقيقح ىه لب ٠ هسفن نم ناسنالل
 ميما عيش ٍِ 0 نيالا ع بأ | ةلجو ينك اوجرخبل مهيولقل ةيوقت ةد الإ مهسفنأ

 مولا ف 0 نانعر تأ 5 5-1 1 556 . لدعااو ةمحرلا يباب 80 555 لأ ةرظنلا هذه 1(

 .ىأثد لاذع( 8 "أ ذف ”نيزاتميش عب موُلُم تان نئيألا امأ هللا ماكحأل
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 كلذ نع جرخ اذإف : نمؤملا ىف تافصلا حيقأ نم هئاف « هيلع ايندلا ىف
 الإ سائلا ىطعا ام هنإو وه هقزر نم ئشي ادحأ رثآ هنا ىري ال راص

 هنم هريغ ىطعي نأ نكمي ال هل همسق نكي مل نإو مهل هللا همسق ام
 نمي مث كسفنب ًاديا» ثيدحب المع هسفني ةيادبلاب رمؤي كانهو ٠ ةرذ
 : اقلطم سفنلاب (')(ةيادبلاو) لضفأ اقلطم راثيإلا لاق نم امأف . «لوعت

 ىديرم ىلع كل هتررق ام ىخأ اي ضرعاف . لامكلا ماقم غلبي ىهف
 . نيملاعلا بر هّلل دمحلاو كسفن ىسنفت الو مهماقم فرعت كرصع

 ىعيبط ضرغ هيف سفنلل ام لك نع دعابتلا مهقالخأ نمو (1١؟/)
 ةهج ىلع « العو لج قحلا دوهش ريغب ةوهش لوانتي نأك « ىعرش ال
 ؛بعت ريفب ةوهشلا كلت هل تقبس نم جرخيل اهل بلطلاو ىنعتلاو ىنمتلا
 ماقم ىف نوكي نأ الإ اهلوانتو اهلكأ هل اذه لثم نإف ٠ لاؤس الو

 اذه ىلع ناكو ةيقيقحلا اهنطاوم ىف ةذللا ريفوت ماقم ىف ىأ ةدهاجملا
 : مهيارضاو ()رذ ىبأو نافع نب نامثعو باطخلا نب رمع مامالا مدقلا

 ةعامجو ىفاحلا رشبو مالفلا ةبتعو زيزعلادبع نب رمع كلذ ىف مهثروو
 ميلحل ادبع خيشلاو ىفوتملا هللا دهه ىديسو ىنريدلا زيزعلادبع ىديسك

 نم اًئيش لوانتي نأ مهماقم ىف ىه نم سيلف ٠ مهوحنو حلصم نبا
 ايندلا : لوقي هنع هللا ىضر مهدأ نب ميهاربإ ناكو . تاوهشلا تاييلم

 : ىهتنا . لجو زع هللا لهأ ىلع مارح ةرشآلاو ةرخآلا لهأ ىلع حارس

 ىسنت الو مهلاح فرعت كرصع ىديرم ىلع كلذ ىخأ اي ضرعاف
 . نيملاعلا بر هّلل دمحلاو كسفت

 هللا عم روضحلا ليصحت ىلع اولمعي نأ « مهقئاخأ نمو (1١؟4)

 روضح هيف مهل لصحي مل ّئشب نورتفي الو مهتادابع عيمج ىف ىلاعت

 )١( (ةادبلا) : لصألا ىف ,
 ) )9ىرافغلا رذ ىبأ .
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 الو , اهيف باوث ال ةيداعلا رومألاو ةدابع ال :داع هيف روض ال ام أل
 ' + نييناكلا ماركنأ ةكئالملل لوقي ىلاعت هللا نإف « ألا ةرضح ىأإ برتت
 هيزاجأل لمعلا لاج هيلق ناك نيأ اوبتكاو نالق ىدبع لمع اوبتن'
 الو ىساورلا لايجلاك هنيع ىف ديعلا لمع ناك امير « ىهتنا . هلئمب
 كلذك ناك امو « طاريق نيرشعو ةعيرأ نم دحاو طارينن هنم لىدحتي
 نم ءزج ىف دبعلا سفح اذإ مهضعب لوقو « برقأ مثالا ىلإ وهف
 اضف هتعافش هللا ليقيف :« ءازجألا ةيقب ىف ءزجلا كلذ مفشي هتناص

 ىلع ليلد الو موقلا عامجاب اهب ىقرت ال صيخرتلا.باد نم ةمحبرو هنم
 نم هللا عم رضاحلا ماقم نيأو « ةنس الو باتك نم ضعبلا اذه هلاق ام
 ىل : لوقي هللا همحر صاوخلا ىلع ىديس ناكو « هللا نع لفاغلا ماقم
 فراملا ةدايع ىواست ال هرمع لوط هتدابع دهول هسقن نم ريقفلا شتف

 وهو ىلبشلل ىرصحلا هللادبع ىبأ لاق دقو ٠ ادحاو اموي ىلاعت هللاب
 الف , هللا ريغ ةعمجلا ىلإ ةعمجلا نم كئابب رطخ نأ ركب ابأ اي : ديرم
 ىرضحلا فيلكت رظناف ٠ قيرطلا ىف ئش كنم ئجي ال هنإف ىنيتأت
 فقيكف , اهريغ ىأ ةالص ىف ةعمجلا ىلإ ةعمجلا نم روضحلاب هديرمل
 ملعف . لفاونلا نع الضف سمخلا نم ةالص ىف كلذ هل لمصحي ال نمب
 لاغتشال اهيف ىقرت ال نامزلا اذه ىديرم رثكأ ةدابع نأ هانررق امب
 نم قدصلا ىعدي نم ىلع كلذ ضرعاف . ىلاعت هللا نيقب مهيولق
 . نيملاعلا بر هّلل دمحلاو كسفن ىسنت الو مهلاح فرعت كنامز ىديرم

 ناسلت ال نيذلا مهناوخال مارتحالا ةدايز ٠ مهقالخأ نمو )١15(
 نم لكل امصخ نركي ىلاعت هللا ناف مهيذؤي نم هب نولباقي دي الو مهل
 زخايف ؛ ذاعو لج قحلا ةيبرت رجح ىف ماتيألاك مهناف ءالؤه لثم ىذأ
 مي ماك نحو , كلذ يلاعت هللا لاسي مل ىلو مهمصخ نم مهقح مهل
 فيك هللا ينحر .يلادت هللا ىدم نوف قح ريقب هناوخأ ىذؤي نيدي رملا

 نم نأك نم يذطت نأ نع يىحا أي سحاق ٠ هقيرلم بحي هنأ ىعاي د 4 لن ادع نم 5 ف 3 3 00 ن4
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 : هاهتنم ىلإ لسلا نم كيلا عرسأ تقملا نإف .« ةفصلا هذهي كناوخا

 ءاوهأ اوبحصو عفنلا مهناوخال نونحاشملا ةيوازلا ءارقف مدع كلذلو

 نيقداص اوناك مهنأ ىلو « مهنم دحأ ىلع حتفي ملف اوتام ىتح مهخايشأ

 هملعب ىفتكاو « ىلاعت هللا ىلإ بستنا نم لك اومظعل قيرطا| بلط ىف
 ىسنت الو مهلاه فرعت كرصع ءارقف ىلع كلذ يخأ اي نضرعاف . همن

 , نيملاعأأ ير "أ! دمهلاو كسفن

 )١7٠( ةحلاصلا ةرسنلاب بايثلا نم مقرلا ,سبل « مهقتاشأ نمو 8

 نم سائلا ىش» : .فيرشلا ثيدحلا ىفف 2« ناوخالا نع ئنمتلا ددضقي-

 نيسبال عهنك ةعامج عم نوكي نأ الإ مهالا «عباصألاب هيلإ سانلا راشأ

 ىنيري.لا زيزعلادبع ىديس ةعامجك تاعقرملا )١( (؟)يفونملا هللا دبع ىديسب

 ىف مهلو عقرملا سبل ىف مهتقفاومب سأب ال ءالؤه لثمف « مهبارضاو
 لك مقرم قزؤمم ميهنيد نأ سائلا مالعأ اهنم ةحلاص دهاشم كلذ لثم

03 

 20 1 ادبأ هلك ميكس لمع مهل سياق 4 مهتاعفأو مهأاوقأ ىف اك ىف

 نيب مهرتسي بسك مهل نكي مأ نإ مهناوها ىلع ()(ةنزا ) ..فيفخت

 تحت (ة)ارذم تياسف ء نس هتحت افدصص تانقرلا تناك ديو , سانلا

 دقأو « اهداحصأ ىلع اوملس ام سانلا اهيلع علطا ىل : مئابقو شحارف

 ىمويفلا دمحأ نب بيطخلا ىلاعت هّللاب فراعلا خيشلا كلذ ىف دشنأ

 : تايبأ ةلمج نم : لاقف

 امهسوأ ماصأي هب بيعمل جان دقو 6. ماسني ناسسنإ ةلقفل اهاو

 اعمج ام مايألا كقرف هيلع .' تعمتجاو ماثألا تداز اذإ ىتسح

 ٠ مالعألا تا رهش مجار 03

 , (ةنوملا) لسحألا ىف تدرو (؟)
 ٠ شحاوف تحت ارتس دصقي (4)
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 أ ميم 1 دسم م 1 انش هنأ ادق تمسأر : . 1 للسفا نأ سو ا .يفدل اب جملا اكي 1 ا 2 . ل .

 ا ناك 1 يأن 5 2 "0 ا ةدييعألا اسيئدلا كس . رشح 92 هس عالصسا ا . 7 م :

5 
 ءا 3 8 5 محل ار ايامك 1 :

 اسجيوأا 7 بش وأمل هأرس 58 /! ىلا وم 0 ىذأد مايطحلا د ىلع لا مثعمأ 4ك

 ايهرق ى...3 لا عيا ىدمم سسيلو .'. عقر 14 تلي دق وشل نس عأيو
 09 022 قام ل نع. تتح تسبأ لا 7 ”...فتحأ د "و يسلب 3 قدس ىسلق

 ا.هقولا و دهس. .-فدل كيسا 4 ا دالذم نساك 0 عسأ مسقارملا س سبل ام فق ل ناك ىل

 اسئد دا ناسغألا نددك نسم ندسلأ .٠" بتقدسح اوبايرأ ىف عقارملا نإ

 افقلشتم”“ امصهذال ليملا لس نسحملا 0 هةسضكالست قصحأأ قصي نط كتف أ ناسف

 اسعبت لسرلا بخ راثأل نمو .'. نكت كيديب ءارغلا ةنسلا ىلع ضيناو

 4 ارايضصخا تاعقرملا ا وطاخشم ام ملاصلا فلسلا نأ ىحأ 4 ملعأ مك

 اذه ءارقفك اوناك مهنأ نظت الف « لالحلا نم مهيديأ قيضأ كلذ امنإو
 .عيطتاب يهم مهوعهحذو (١!ةيدرورهسلاو ةيماهربأ او ةيدمحألا نم نامْزلا

 دادي ال سفن لمع هلك كلا نإف كأَذ دعب هطيخيو ارايتخا نولملا شامقلا
 ةدقرم ىلع اق ودعت نه تثيار دقو ” !وايدأ الإ هذا ةرسحتم رع هيدحاص ةف هعاادع 5 0 0 .: هي ب 4

 ناكل أةودص وأ قرح نمدلا اذهد سيل هنأ ولو 2 بفقيصضنت ةئامعيرأ قش

 توما نه تامئرملا سيل قيرطلا خايشأ ماكت دقو : نسحأو 4 لضفأ
 .15ل كيال ايئاقو تاعقرألا سيلب م 2 م رحش سفنلا ىلع رضخألا روش د 1 ايعل ل 5 هلا < 5. م.

 : (بق03" 1مل ام قوطي رمحألا توما :٠ تاك قص مث نأ وصل نأ كياره ؛ دالك

 ود ىذألا لمحت لامعا كول | توملاو 0 عموجلا ىو ضيبألا توملاو 3 ءىإ :

 ميغاريإ ىديس ةقيرط ىلع ةيماهربلاو , ىودبلا دمحأ هللاب :راعلا ةقيرط ىه ةيدمحالا )١(
 , ىد.نوسلا نيدلا بايش ةفحا و ةيدورهسلاو . يقوسدلا
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 0 5 وم كلذ و رك امك د 1 5 وأ ١ سس ريظص كو سيشل | تول 1 يق ف عر اذا

 ةلمج نم كلذف « اهاوه قفاو اذإ امآو ٠ مهيسوفن مريت ””فلاخلا

 2 ىرخلا 2 11 كا 0 0 كأق ىلش مئات 9 أذل .؛ طقم لذ ؟ ٠ يو 0 3 ايلق ولكم

 ل ا تت واكل نع ذدرس يماعح ا 4 يَ 1 ىهحأ 5 سعوا 7 : كيم رش

 : ير امأا - 4 لمحل أو كيسا 'ي ثلا اق مم 15-5

 اىلمتي " نآ ايندلا مهيلح هللا عسو اذإ ٠ مهقالخأ نمو (111)

 كو«( ةرخاذلا نع ىكأا أويل هم دأذم ىلعلا وأ كيذا عسل ماعطلا

 و ىأ .: و بوششت وه أوملع نأ كلأذك ىفيضأ فلملا ماعطأ أ 1 ودعطم

 نع نجعلا موسوفن نم .اوملع ناف , (١)يداعلا ركشلاب مايقلا مهفيدض
 دقو « ءكأذ ين مهدسلب ؟ مث اودع ١ نأ ةدهاجملا قيراد د: ىف 06-5 هسا” لإ كلذ

 مل أم كف دولا ناش نم غنائتري م, يذلا أذهو ٠ ) ؟)ركشمب موقد : نحن لوقيو

 4] هم.سق ىلاعت هللا أ اثم بولا ىأ ماعتملا كلذ ىلع يلاعت هللا هةداطب

 ذأ أمأ ٠ ةقد ضل وأ 4 سئلت او لكألا هلبرف ىبله باتم ريوق «ةيسضل وأ

 ىلع 5-05 آ يأ قوش 0 هقيدضأ وأ كأ ةعسل أم ىلمج , ىأأمت هللا هعلطأ

 17 أ درل# ى أكف هلا نإ هلأ كر ىئاسيت ا جامو نإ قالخلألا 0 يش ةئايد
 - يب

 شيلدأ | لف نامرلاب ةقيقد طلخب ةندح هللا ييسطستتل مهدأ ند ميشا ناك

 كلذ مسوق ىقيضلو يل موي لك ذيذالا عيسدلا خاململا صدخع لمعأ يبلع

 .ةداع هركشب مايقلا نع انزجعيو « هيف ةبحمو فيضلاو ىب ةمحو هكرتا
 الو ءاتش ال ليللا ماني ال معتلا ىف قرغ نم ىلع بجاولا نم ناف
 هللا همحر صاوخأا ىلع ىديع» ناكو « ةعاس هير نع لقفي الو « افيمص
 لمعلا نم ريثكلاب هبلاط قزرلا نم ريثكلا هللا نم .يلطع نم : لوقي
 : سش ىف ك.ضارد عيضت الو اقذاح ىضأ أي نكف : ىهتنا . سكعلابو

 وج فيروس نوم تاع يب داسات دعل طا تاتي لح طم اناا اف حالا "لا :ماتإ117 10010 اممم 7ةىلزالالاو حن زد» دنع لمه سستاساسس "اسال 1١

 . (كشلاي) لصألا يف تدر نى(

 . ةسوماطس لصألا ىه ثلئثرثق 089
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 ىلإ مهبرقي اميف الإ رصع لك ىف ءالقعلا قفنا امو ءالخلا تيب هرخآ

 . الف هركش ءادآ نع اوزجعي ام امأ هيلإ مهناوخأ برقي ىأ « .ىلاعت هللا

 ةلكأ لكأ نأ تددو : لوقي هنع هللا ىسبضر ىرصبلا نسحلا ناك دقو

 ءاملا ىف ثكمت اهنأ اذغلب هناف « تومأ ىتح ةرجآلاك ىنطب ىف ريصتف

 يديرح ىلعه قلخاا اذه يخأ اب ضرعاف ىهتنا ٠ ماع ةئامثالث ىحن

 بر هلأ دمعلاب كنت نست الو ال مأ هي موقت اذه فرعت كرصع
 , نيملاعلا

 بلقا| روس :» ىذ هعسو مهدحأ لذبي نأ « مهقالخأ نمو (١؟5؟)

 لوسر ىاع ةالمصو سصذ ىأ « ءارق نم هل هتيش هلعج ىذلا درولا ىف

 عم .ه روضحلا ىف هعسو لذي ةمالع نمو كلذ ىف هحوتف ناف . هم هلل
 ظفحي لاافتشالل ةيعاد هدنع دجي نأ درولا ركذ يف ىلاعتو هناحبس هللا

 ى ايا ملتع كلجيو 5 هكا و لدم ىل هناأف « رخأ كرو 5ع أرق وأ دحوب

 ةلمجلايو . هتقاط دق الإ هلمحي ال ميكح هخيش نأ كلذو « تقولا كلذ
 قلك ؛ سفن ميش 0 فدحأ راسو مهكارشا عم نيديرملا رثكأ مدع دقف
 لاقل 1 اوما موأ ميشلا لوقيف « ةيوأأ 3 ,لافطأ ءايقذ كلذ ىف عقي أم

 ةاعمأ مسام 9 3 مالم مول لصصبل هللا كا سلجم أورضحي

 ىلع هيأر حجريو . ركذلا روسضح نود مكحاولا ىف اوأرقا نأ لافطألا
 بر هلأ ىمدلاو خيشلل ةنايخلا ةلمج نم دودعم كلذ لكف ؛ هخيش ىأر
 . نيملاعلا

 ) )1١9ارهاظو انطاي فيعضلا ىلإ اونسحي نأ « مهقالخأ نمو ,

 تاهيهو . دحاو نول نم نكل : ليلقلا لالحلا ماعطلا هومعطي نأب كلذو
 رثكأ هب لخي قلخلا اذهو ؛ لالحلا نم ادحاو انول اندحأ دجي نأ
 لهأ دنع مارهلا وأ تاهيشلا نم هفيضل ماعطلا مهدحأ نوليف نيديرملا
 اثول همدطأ ناك هنأ ىلو « انطأي هيلإ ئسيو ارهاظ هيلإ نسسحيف عرولا
 لثمل .بقفلا هينتيلف « ارهاظو انطاب هيلإ نسحأل لالحلا نم اليلق ادحاو

 يو
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 : امهدحا نود « ارهاظو انطاي هفيض ىلإ ناسحالا يعاربم « كلذ

 نم لضفأ هيلع فيضلا بضغ عم انطاب هيلإ ناسحالا نأ ملعليلو

 ارهاا (ا)هيلإ ء ءاسأ (ذإ هذإف « هل هةيسصم عم انلطاي فيسضلا يلع هتعاسا

 هاعطنا ج ءارشأ اضيأ بايلا اذه نمو « سكملابو . انطاب ةيلإ نسحأ

 عيضأ| نع هسفن در ىلع ردقي ال هنإ هنلك ىلع بلغ اذإ فيصضال ريثكلا

 كلاذكو . انلداي هيلإ ةءاسا ارهاظ فيمخلل ناسحإ كأذك ىهف « ا

 , (")رهااتلا يف هل ناسحا ىس ءاخشلا مايأ ءاطفلاب فتيضلا ةئف

 ردقو ال هنأ مث ؛ ليللا مايق نع كلاذي لسك نا « نطابلا يف هيلإ ةءاسإ

 قفشأ ناكف عيطلا مكح نع جرخ نم الإ قالخألا هذهي لمعلا ىلع
 كلذ نض جرخي نم ليلقو « موسفنأ نم نيملسملا نم هةتارهلا نيد ىلع

 كرمدع ىديرم ىلع قالخألا هذه ىشأ اي نضرعاف . نيديرملا نم

 . نيملاعلا بر هّلا دمحلاو كسفت سنت الو مهلاح فرعت

 قطان نم مهبمسص نم لك ىلإ اونسحي نأ مهقالخأ نمو (1١؟8)

 نم الإ الثم مهدبع (؟)اوبهي الف ؛ هتيحص قحب نوموقيو «٠ تماصو
 ؛ هيلإ ناسحالا ىف مهنود ىه نمل الو : مهظم وأ مهذم رشكأ هيلإ نسحي

 اوبهي الو .٠ مهتعاط نع نيقبآلا مهسذارغأل نيفااخملا ربكأ نم ناك ىلو

 بهو نم مهذم اهيف ىلاعت هلل ةعاط رثكأ نوكي نمل الإ مهبايث نم ائيش
 كلذ قح ىف ئسأ دقف هنم ىلاعت هلل ةعاط لقأ نوكي نم ىلإ هبوث

 ةعاط رثكأ ناك اذإ اهسيالب فرشتت بايثاا نإف « سيالاا كلذو بوثلا

 (؟)ينعاجف ؛راجتلا ىناوذأ ضعبل ضيبألا ىفوص ةرم تبهو « ىلاعت هلا

 . (هيلع ءاسأا ل 0س يآ ىف انف (1)

 . نتاقدامصلا نيديرلا نس هرايدعأب ف ٠ دأل ةاماعال هذ 0 2 يأ يو ثل] فكس 00

 , ةيهأأ ددصتي (؟5)
 1 8 1 ٠ د ها مخ

 . ماثأأ يف بيثأأ يار نإ دصتيا؟)



 نان

 ائيش ليللا نم موقي الو ؛ ابنج ماني صخشل ىئتيطعأ لاقو « مانملا ىف
 كعم فرشتأ تنك امدعب « اليلق الإ ةرخآلا رادلاو ىلاعت هللا ركذي الو

 ىئازج اذه ناك ام هللاو , ليللا مالظ ىف ىلاعت هللا ىدي نيب فوقولاب
 شتفأ مل ىنوك ىلع افسأتم تظقيتسأف . ارهش نيرشع كتيحص دعب
 مأ ليللا موقي له . هل هيطعأ نأ لبق فوصلا كلذ هتيطعأ نم ىلع
 هيقفل ىتبج ىرخأ ةرم تبهوو هيصعي مأ هيف هللا عيطي لهو « ماني
 ىف اريخ ىنع هللا كازج ىل تلاقو . ةبجلا ىنتعاجف ىنم ةدابع رثكأ
 , اليلق الإ ليللا نم ماني ال ىذلا حلاصلا لجرلا اذه ىل كئاطعا
 نم نأ ىربكلا ننملا باتك ىف انركذ دقو . كلذ ىلع ىلاعت هللا تركشف
 هيف ىلاعت هللا ىصعي ال نأ ءارقفلا بايث نم ائيش سبل نم عم بدألا

 , ضرألا ىلع هيمرب هنهتمي الو « ىصاعملا عضاوم ىف هب رضحي الو
 دينجلا نأو « هنمث فاعضأ هيف لذب ىلو ةبه الو عيبي دحأل هيطعي الو
 نأ مهف راتيد فلأ هيف هل اولذبف اكاوس هللا امهمحر ىلبشلا ىطعأ
 نم اًئيش هيف ىل ىوط هنع هللا ىضر ديذجلا نوكي دق : لاقف مهل هيطعي
 هطعي ملف بدألا اذهب ىباحصأ ىلع هللا ْنَم دقو . لجو زع هللا رارسأ
 لذبي نأ ىسع ام هيف هل لذب ىلو ٠ هل هتبهو امب ائيش دحأل مهنم ادحأ
 , قفوملا نب ىدحم يديس مهنمو ريمألا نب نيدلا فرش ىديس مهنم
 نيدلا فرش خيشلا ىديس مهنمو ىريرحلا لضفلا ىبأ ىديس مهنمو

 (١)ىفنحلا دمحم ىديسو لويقملا نب نيدلا ىقت خيشلاو ىطصيدلا
 كرصع ىديرم ىلع قلخلا اذه ىحأ اي ضرعاف . مهنع هللا ىضر
 . نيملاعلا بر هّلل دمحلاو كسفن ىسنت الو مهلاح فرعت

 اياطخلا نم ظفحلا ىلاعت هللا اولأسي ال نأ ؛ مهقالخأ نمو (١؟5)

 .ريخ مهنأ مهسوفن ةيؤرو بجعلا ىف عوقولا نم ظفحلا لاؤس عم الإ

 )١( مالعألا تسرهف عجار ,



 هذ ١

 ههللا : لي هلوق امأو . ركشلا هجو ىلع الإ مهئاوخا نم دحأ نم
 لاق امناخ ١ سقدلا نم ,رخيبألا بوثلا ىقني امك اياطخلا نم (١)ىينقن
 5 ةيقيقح سود 1 رسدلو 4.دكت وع بجعأا فاخي ال مولمدقم هذ كنذ

 ثيص. نم سفن يأأ للم ايفاشاف هيف اوعقو ىتلا هتمأ بونذ يه امئاو

 لب ايوئذ ثناك أه أهل هنأ د رأو : اهديرحت هتمأل نيدملاو عرشملا ىه هنأ
 ف انمهلا) باَدك نا أل يب 0 مداح ؛ةحدشوأ امك ةحايملا محب تناك

 رياكأ ع نم :ابوج ا 0 00 000 أدلأ نيم نما بلاغ سيلفت ىف قرقع كأأو

 نعأ لق . وقد هل ا دعه يصاوخأا ىأه ب 7 كل ناكو « 4 ةيهاذأ ةردخضحأا

 لال دالاو 0 ك4! اهم بجعلا ى 4 عقبو كا بونذلا نم هللا هظفحم ف أ ال م

 وح ف 9 يلاعتت هلأ ءاش ىل هد. لعق هدر يم نك تسي نيمو دو ىلع

 لضفأ ىخأ نأكو ١ ىهتنإ . ىل بنذ ال ائأو راذلا يناطدي بقيك هسفن

 دو ةراخك ءاضرلاب هيلإ هفرعت هيرحلا ىلع هللا ةمعث نعم . لوقن نيدلا هك 0

 6 ع5 تأ هرم هيلع يمهاعللا نيدقتو ؛ ةرع هل تاعاطلا نيدةتيو : ىرخأ

 نع ةيلع هللا لدضف فرعمو « ةراخ ةأسحلب يم هر بجو مرا 'أن ا ثالذو

 هير نمؤملا ديحلا ىقاي نألو ؛ ةيوقعلاب هتاجادم مدعو : ايلد هملح ةهج
 :بسقذد ًايهعم ةفيرز . ىقلي نأ ىه كُل اردقح ب بونذلا 5 ةرثح نم اقمضاح اليلذ

 ضرعاف ٠ ىهتنا . ةجح ىلاعت هيرل ىري ال تاعاطلا ةرثك ثيح نم
 كسفن ىسنت الو مهلاح فرعت كرصع ىديرم ىلع قلخلا اذه ىخأاي
 . نيملاعلا بر هّلل ئمحلاو

 نم ةريغو مهكحيش ىلع مهضارتعإ مدع مهقالخأ نمو (553) *

 كرتيو 4 ءاينغتال ةماعط معلحي قا هنأبد ىقا هلام يطحي ةوأر !ذإ ءعارقفلا

 ذأ ىل ليقيو , ةشيعملا قيصضر عوجلاو يرعلا ىف نيكاسلاو ءارقذلا

 لع دواسأ ةشقعا 219-5 طمس ب كقاشما ١ م ل للا ا

 ٠ 090 قأ) ليصألا| , ق0 0

 , ةمدقل.| ىو هيلإ ةراضأإلا 00 ََى 63



 مه١ا

 كلذ نإف ؛ لضفأ ناكل نيكاسملاو ءارقفلا همعطأ وأ كلذ ىطعأ

 كلمي ىذلا ىنفلا ىطعي ام ًاريثك ىلاعت هللا نإف . لهجلاب ضارتعإ
 ىلإ نيكسملاو ريقفلا عديو فلألا ىلع ةدايز رانيد ةئاملا رانيد فلألا

 ىلع (١)اوأشن دق كلذ ىف ءارقفلا نإف .: درفلا مهردلا هيطعي ال هبانج

 امنإ ؛ لخب نع ريقفلل مهعنم سيلو ةمسقلا بسحب « ةيهلالا قالخألا
 ىإو اق. لئاسأا إذ كاذ ينفلا مهلاس نإ اميس الو: اهوأر ةمكحل كلذ

 هاطعأ امل ىه امنإ ريقفلا عنم نوكي دقو ؛ درو امك سرف ىلع ءاج
 صخشل ةنامأ يدؤملا نوكيف ريقفلا نود ىنغلل كلذ ةمسق نم فشك

 . لاقلا وأ لاحلاب مهأ لاؤسلا نيب قرف ال مث هريغل اهعفد هل سيلف نيعم
 (9(مرحو) ىنغلا ىطعأ اذإ . كخيش ىلع ضارتعالاو ىخأ اي كايإف
 ءاطعلا لجرأا ىطعي ُهلْيَم ناك دفو ةينسلا لماحملا ىلع هلمحأو ريقفلا
 باطخلا نب رمع هل لاقف . اراذ اهطيأتي ةيطعب بهذإ لوقيو ٠ هلاس اذ
 ؟ مثصصأ اذا : هل لاقق ؟ اران مهطعت ملف هللا لوسر اي هنع هللا ىضر
 يشأ أي ريهرعأت ٠ ىباذا . لخبلا ىل هللا ىبأيو ىنولاسي نأ الإ نوبأي
 فا ةدالا موه م هكعمأ ملمس لم فيعت كرصع يديرد ىلع قلخلا اذه

 هناسلب ضارتعإلا ىف مقو مأ ريقفلا مرحو ىنغلا ىطعأ اذإ هخيش ىلع
 . نيملاهلا بر هلل دمحلاو كسفن ىسنت الو . هخيش دهع ناخو هملقبو

 هخيش سلجم ىف ًادشنم مهدحأ ناك اذإ مهقالخأ نمو )١١90(
 ىلع سانلا هركشيل ا طقف هخيش رمأ لاثتمإ داشنإلاب هتين نوكي نأ
 موجه هدنع نوكي نأ نم ىذحلا لك رذحيلو لوخدلاب هل اودهشيو ؛ كلذ
 ىف طاصدسلا دم لاس مئملا وأ مذاكلا يف هيلع ةأرم وأ خيشأ| ىلع

 )١( (اوشت) لصألا ىف .
 ) )5(مرحأو) لمصألا ىف ,
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 3 < 5 ١ ' مث .٠ يع 0 3 5 ه1 ع ى 1

 | قاد دصش 8 3 ) / )م ف ركم) نعود هل ىأولل 3 ّآ ادشنألا 07 واق أاهوحتو مقالا 6 ١

 ىف نيدشنأ | يي ئة الاح توقفه ؟ 4 4 بدأ | مهيلع )1 اس نم كو يد د 3 5 0 اذن ١ :. 8 05 جن

 يواهشتأا ا لمحم (ملقنساو ديامحلا ىدأ يي ليتم نددص عيدذيبس سلجم

 ل تقم كأذخو . لاح أوصأ : لع اوتاعو ىلويتملا ميهأربإ ىدنسسو

 5 :كادإق : لاح أونسأ 2 نآلا مسجل ٠ ةح امجد ى.سله.م ىف نديدشنملا

 . نيملاعل؛ بر هلل دمحلاو : كايإ مث كلذ لثم نم ىخأ

 مهماع نبذل ملعلا ةيللمل 2 نمل نىطقك مهقالخأ نمو (1؟4)

 'س نما يدم امك كل نيكأو شكاسويدإف موهاورأ 21- مهسسب وفقد يف م قوس وص نع ر د م19 م 35 هج - »و

 حاتجلا نهفح نه مضاوت كو ١-2 مست مشق دنع سيئ ةرمادجلا

 :ةزب الو رقس نم اومدق !ذإ مهيلع مالسلاو مهتدايح ىلإ ىدشمملا
 نم كلذ نإف الثم ةيواز خيش هنوكل هيلع ملسيف مهدحأ ىجي نأ ريقنلا
 نأ عهنم ياطيب فيكف مهذم لسصضفأ بشد 6-12 مش دحأ نإ . لقعلا ةفخ

 م هال د رسم نأ علو نلعلا ةيلاح ند رسحخش ةرم احلام ككو . هيلإ ىشمي

 الق ؛ هيل. مالسلاب ردابأ ملف انعم انناوخإ ةداع ىلع هرفسب ىنملعي
 مصحر 3 جاحلا نيحأ م. نأ مق رمد رش نه كيف عذأ يق م ىمحأ ب لاست

 قحهاتسملا 0 ردو 5- نق 4 هيلع مداسأا ىاع مناع ىننأ 4( د نقسلا نم

 : ىعسلاب قحأ انأ : ىل لاقو ىلع ملسف ىنعاجو هتيب ىف ةيشيواجلاو

 فرعت ىوكذملا ماعلا بلاط عضاوت ماقم نيب مك رظناف ؛ مكدبع ىنأل
 لخت نأ ىقمأ ب كايإق ' ءارمألا يه اسسفن نيضأ هنأ ىلوق كا ىبق ليصح 8 58 0 00 يع نم - 0 دعب

 6 7 مكن كئاف كده ىلع سيل لوقتو 2 سفنألا باهحصأ ع كحمأ قو

 نأ هيأإ ديفذ اذإ ىذحأو قيرطلا لهأ ضرهو كضرع ىف هعوقو ىف

 , اذع ًاسسفن نيكأ كلذي 00 فانأف ء هل عمضأوتأا و هياع ثأاسسقت 2

 اننا داقداس قل 2441 سيل ب جلس نا تل تبا لك قام فاس الا د تش كاملا" ل ا كيتا

 | ينعم ا ميقاةسيل هسا ءأ 2 و هع 1: ودادم 7 أصل | 1 يف كر )3

 . (ينسا) لبسألا ىق (9)



 اك

 كناوخإ ىسنفت دت الو كسفن ىلع قلخلا اذه ىف كل هانلق ام ضرعاف
 . نيملاعلا بر هّلل دمحلاو

 قالخألا نم ًائيش مهدحأ رهظي ال نأ « مهقالخأ نمو )١179( ظ
 دصقك حيحص ضرغل ال اهب نيلماعلا ساردنإب تسردنإ ىتلا ةيعرشلا
 نم كلذ ىحنو « مهيلع اهب هللا ةمعن راهظإ ىأ اهيف مهب ءادتقال
 ,نارقألا نود ريخلاب ةوهشلا ةنتف نم ًافوخ كلذ لك ةيعرشلا ضارغألا
 قالخألاب. هنارقأ ىلع نيمتي نم ىلع بلاغلا ذإ ةديدش اهتنتف نإف
 نم مزل اذإ هناوخإ رقحت مزال نمو « هل سانلا دمح ةرثك « ةيدمحملا
 ىتح ٠ دئاكملا لمعو هيف ةعيقولا مهدنع كرحت روكذملا ريقحتلا كلذ
 هرس اوبعتأ هوداع اذإو ةالولا هيداعتف هدلب ماكح نيبو هنيب اومر امير

 همحر صاوخلا ىلع ىديس ناكو ٠ ةنتف كلذب ىفكو « هير نع هولغشأو
 نأ ٠ دومحم بيرغ قاخب هنارقأ ىلع زيمتي نم ىلع بجي : لوقي هللا
 نرييصين ىتح مهريغو ةدسحلا راصبأ هنع ىمعي نأ ىلاعت هلل لاسبي
 كلذو ؛ هتايح ةدم دحأ هل نطفتي الو , ةيدمحملا قالخإلا ًابلاخ لمعي
 مهللا : اييرغ ًاقلخ روهظي نأ دارأ املك لوقيف ٠ عرولاو دهزلاو مركلاك
 نيتسو ثالث ةنس ىف ءاتشلا مايأ ىل عقو دقو « : كدابع نيب ىنرتسأ
 ىلع ناصمقو ببجو خوجو فاوصأ نم اهلك ىبايث تقرف ('؟ةثامعستو
 نايمعلل ايبج هي تيرتشأو اهضعب تعبو ءارقفلا نم اهيف قزر هل نم
 ىوس هل دجأ ملف لئاس. ىنءاجف اهتسيلف ايايث ()(ترعتساو) « مهريغو
 , رصم ىف كلذب ترهتشاف عيرلا ىحن اهنم هل تعطقف , ىتمامع
 هللا تلأس تنك ىنأ ىأو « ىنارقأ رئاس ىلع كلذب ىياحصأ ىنمدقو

 : دحأ ىب سعشي ملو كلذ ىب ىلاعت لعف اميرل كلذ ىف ىنرتسي نأ ىلاعت

 , ةسومطم لصألا ىف (؟) .ه11/8 577 ىماع نيبام ةرتفلا ىف طوطخملا اذه عضو دق ىنارعشلا نأ اذه نم حضتي )0(



 نا

 :هتبيغ ىف هيخأ تيب ىلإ ىتأي حلاصلا فلسلا نم دحاولا ناك دقو
 4 نادلا بأي يلع نيراطأ , يلع 8 وقدو ماعلطفو باث نه دق م 09 رميا

 نايس هم 5
 مع

 د : فمك : لقيم نقلا ةدش نع تو مذ كلذب حرفيف « نخآ ىتأين :

 3 1 2 اذه ,ر1[115 . !وسهح "يذلا لالا فلسلا 14 بلع ناآح أمن يضم اي

 هنأ ىلو ء كي مارشتالا يلق نما ةال 4 داع ص نصح نا نحأ ةلمق ىأ نعل |

 نأ 0 . نامزلا 57 ين ةئدأر هقأ 1 يامدتلا لك سانلا ةملقعأ 3 ع نأ

 هنأ 00 كشلاو د دمحلا ١ ىلإ هادسقد ليم ىلع ةمكاع قهق هيام . اينثأو

 نيذأأ ساأنلا منعم كنق كشمإف عمضفدل ىلاعتو هتاحيس هلا عم قدددص

 ميو ئمش أهرجأ نه رممففم | هل ةلماك هلامعأب ايندلا نه 0 هذنوح دمب

 ىعدي نم ىلع قلخلا اذه ىخأ اي رضرعاف . ىنارقأ ىلع دمحأ ينمدقبي

 ابل و هلل يعكأ و هل قت 6-5 الو هيأ أمس فرعت نك ريسصحع عيا رم صه قدعصلا

 ٠ نيملاعلا

 هدنح نوعفشي ىذلا مئاذخلا ىل : ملحلا ةرثك « مهتالخأ نمو )١16(

 ىلاعت هللا قالخأب اقلخت كالهلاب هياع ءاعدلا ىف نولجعي الو سانلا ىف
 ىلعو هيلع ءردق ام عيمج ىفوتسي ىتح : هاصع نم ىلع هملح ىف

 ىذلا ريقفلا اذه هتيعر ()(نمو) « ملاظلا نم ةيكرم ةله ناف هتيعر
 عقيو تاييشلاو مارحلا لكأي نم امأ « ةيصعم ىف عقي الو الدلح لكأد

 : ؛يطبي ةهتوك نع ذاضف ٠ دودرم مئاظلا ىلع هواعدق ىصاعملا ىف

 بئاجعلا بحادس رشاعلا نرقلا نم ىناثلا فصنلا خيش رذحيلف
 تاهبشلاو مارحلا لكأي ىهو هملظ ىلع هئاعد ةباجأ بلطي نأ بئارغلاو
 دودرم ةءاعد ناف ٠ ايايث هنم سيل وأ اماعط هل لكأ ناك نأ اديس ال

 نأ اذغلي دقو ؛ ىلاعت هللا ىلإ هجوتلا ىف ةوق هل سيلو ةديدع هوجو نم

 ركوب ساو سوت دا

 ٠ ةسومطم ,لصألا ىف تدرو(١)
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 رقاس امل هتيرذو هركاسع رصنو هللا همحر نامثع نب ناميلس ناطلسلا
 : هل لاقف « كبلعي خياشم نم صخش هب عمتجا « ىفوصلا لاتقل

 ىف بعتلا نم كحيرأو هلتقأ يفوسلا ىلإ هعيوتأ انأو رانيد ؛ فلآ ىنطعأ

 تضمق ادوب نيعيرأ هدعوو كلذ هاطعأف ٠ لاومألا لذيو ؛ ديراجتلا

 انتدعمو ام نيأ لاقو هءارو لسرأف ىفوصلا تمي ملو : اسوي نوعيرألا

 اليل اموي نيعبرأ ةدم هلتق ىف ىلاعتو هناحبس هللا .رلإ توجوت لاقف « هب
 له اوراذنأ : لاقف موي لك اماعط هل بتر دق ناطلسلا ناكو « اراهخو
 . هنم لكأي ناك : اولاقف . ةعامجل همحطي ناك وأ انماعأد نم لخأي ناك

 , هللا ىلإ هجوت ةوق هل سيل ةالولا لام نم لكأي ىذأا : ناطلسلا لاقف

 : هل لاقو . ىاثيد فلألا ىف هحمادس مث ؛ هةتريضح لوخد نم نكمي الو

 . ءافولا ىلع ةردقلا كسفن نم ثملع نأ الإ دعومي ادحأ دعوت دعت ال

 باجي نأ هيلع ديحي تاهبشلاو مارحلا لكأي ناك نم ْنَأ ملعف . ىهتنا

 ىديس ناكو هكليي هلا نأ . ةملظلا نم دحأ ىف هلاؤس ىف دحأ ىلا

 عقشت نم١ بلطي نأ ريقفل ىقيني ال : لوقي هللا همحر صاوخلا ىلع

 ملاظأا ناف . لاحم كاذ ناف « !')همظعي وأ هبحي نأ ةملظلا نم هدبع

 ةكمسأا هذه كسمت ال هل لوقي ريقفلاو , كمسلا ىلع جياهلا حاسمتلاك

 توعيو « كمسلا لك كرت ىف هعيطي حاسمتلا ردقي الق ةكمسلا هذه الو
 ساذلا لاومأ لكأ نم هسفن عنم ىلع ردقي ال ملاظلا كلذكو . اعوج
 . ريقفلا ةعافش ىلإ سانلا جاتحا امل لالحلا بلط هنأ ولو ؛ لطايلاب
 ةيادهلاب ملاظلل اوعدي نأ ريقفلا بادآ نم : لوقي اضيأ هتعمسو . ىهتنا

 ملاظلا ىفوتسا اذإ مث , اباذع نوكي الو هيلع ةمحر نوكيل قيفوتلاو
 :كالهلاب هيلع ءاعدلا ءارقفللف « هيلع ىلاعت هللا اهردق ىتلا ملاظملا عيمج
 كلذ كاله ةعرم» دارأ نإو هيوئذ سفكت ىتلا ةبوقعلا ىأ ةبوتلا عم نكل

 )١( ةسوعطم لصألا ىف ,
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 فوشكم ايفاح ملاظلا راد ىلإ ىشميو « هسند ابايث هل سبليلف « ملالتلا
 هيف ذفنيف ريقفلا ىردزي (١)(ةرورضلاب) هناف لوقلا هيلع ظلقيو سأرلا

 انأ نحف اقع ىهتنا : ذايلاو نايملا ك4نم ميرتسيف 4 ىل امد هللا مهم

 , سعمر اشار ىاع ريزرلا هيلوت مايأ ناكدرزاأ دمحم ريمألا عم كأذ

 تاسرأ اهنإو ؛ يار بهذا مأو لاه أوسأ ىلع تامو هرايد هللا برخآف
 , يئاعت هألا ىئإ كيف انهجوت الإر هللا ىلإ عجرا : هل تلقو « بيقنلا هيلإ
 اودجي ملف . اذه نويردخي : نامتتلا نيآ حاصق . كرايد برخي نأ

 اكابلأ رف ىهذأف . هبادصأ هلو ةليلأا كلت ىف هل هللا ضيقف « مهثم !.عنأ
 تيل! ىلع مخ هلأ ىعم ىل أولا ,اسرأ لاقو لغؤلا لمعو هنأ يأ“

 هدأو ةاهثأ امك ريمألا يأرف « ىلاولا هعم اولسراف « لغْزلاب ةقاعتملا

 سايكأ ةعيس رحن هنم ارذخأو ىلاولا هدملساو (؟)ريزنج ىف هوعضوف
 ايو

 : مارقذلا كلذ ,ىلإ راشأ امك« قيتحلا رسعم يحاوتي ةهراد اودهو ؛ ايهذ

 اوسقنو : هتنينج راجشأ اوعطقو « ةرظنم الو ةعان اهرف اوعدب ملف

 امو « هتمتمأو همدخ عيمج اوياسو . نآلا ىلإ بارش ىهف « ناردبلا

 نم ناك ىلو ٠ هيف ريقفلا هجوت نم مئاظلا رذحيلف . هوقنش الإ اوناك

 ىتيتبنلا ىلع ىديس عمم (ىابتياق) ناطلسلل عقو امك ايندلا كولم ىبكأ
 ىف هترامع لجأل خيشلا نوحاط مدهي نأ دارأ ناطلسلا ناف ريرضلا

 لوقي ىلع ىديس لسراف , اهلدب هيطعيو (ةيموقايرسلا هاقناخلا) ةرامع
 فاخف ىلاعت هللا ىلإ كيف . ءارقفلا هجوت ىلع ةردق كلام ىابتيقاي : هل

 دحأ ةيهص بارأ اذإ ىيقفلل ىفينيف « نوحاطلا مده نع عجرو ناطلسلا

 هدعبيف الإو اريش. هيف ناك نأ هنم هيرقي نأ هللا لاسي نأ ةملظلا نم

 ريخلا ناك دعب نإو ؛ هتبحص ىف ريخلا ناك برق نأ كلذ دعب مث ؛ هنع

 )١( (ةرورض) لصألا ىف .
 ةسومطم لصألا ىف تدري (؟) ,
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 فرعت كرصع ىديرم ىلع كل هانررق ام ضرعأو ملعأف . هدعب ىف
 ', نيملاعلا بر هّلل دمحلاو كسفن سنت الو عهلاح

 دعب مهيلع ىلصي ال نأ مهير اولاسي نأ مهقالخأ نمو )١4١(
 ريغ ىأ فشكلا قيرط نم مهتالز ىلع علطاو : مهطااش نم الإ توملا
 هللا نأ تيملل ىلاعتو هناحبس هللا لاسيل كلذو ٠ نلخلا ءوسب ولو كلذ

 نإو لامجألا ىلع ةرفغملا لاؤس فالخب « نييعتلا ىلع هبونذ هل رفغي
 ءاعدك (١)(اجءادخ) نوكي ىلصملا ءاعد ناف اههلعي العو لج ,قحلا ناك
 ىف هل بيجتدسي ال ()(هءاضعأ) ناف « افيغر هقؤرد هللا أ ناعيشلا

 ءاعد ىف لوقلا كلذكو . مهفاف ؛ ناعيجلاك رارطضالا هجو ىلع لاؤسلا
 (”7درولو اجادشل نوكي هءاعد ناف « حالصلاو ريخلا تيملا ىف دقتعملا

 ىلع ىلصملا نأ كلذ حاضيإو « ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ هيف ملعلا
 ىف اولاق امك . هيلع هيرك دتشا هبنذ فرع املكف « اهل عفاش ةزانجلا

 هذه ىف هخيش ىلع اهلك هتفيحص ضرعي نأ هل ىغبني هنأ ديرملا بدأ
 ىف فوقولا لوطل هجوحي ال ىتح هير دنع هيوئذ ىف هل عفشيل « ىادلا

 سي نم نأ انلق امنإو ٠ ىلاعتو هناحبس ىلوملا ىدي نيب باسحلا
 مكحب ىأ ريدقتلاو ضرغفلا ليبس ىلع هب نسحي امم ىلوأ تيملاب نظلا
 عم تيملل اوغدي هناف سانلاب هنظ ءوس ىلع ةلادلا نئارقلاو ةسارفلا
 نيدلا لضفأ ىخأ اومدق دقو « هسفن ىلع اهاساق ىتلا هبونذ ليخت
 عفشيل هتالز فرعي ىه نمم ىريغ اومدق : لاقو « رخأتف ةزانجلل ةرم

 ناف ٠ ىف عفشي نم ىلإ جاتحم ىناف « نييعتلا ىلع هبر دنع اهيف هل
 نأ مولعمو « ةياجالل برقأ حلاصلا ءاعد نأ اولاق ءاملعلا نأ ليق

 . ؛ىش ىف ناعقن لك ىه جادخلا 69

 : ةسومطم لصألا ىف تدرو (؟5)

 . ةسومطم لصألا ىف تدوو (؟)
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 علطي دقف كلذ ىفاني ال هانردق امنإ باوجلاق ٠ لاحلا حونمم حلاصلا
 قيرط نم ىأ هانمدق امك فشكلا باب نم تيملا بونذ ىلع حلاصلا

 ةهج. نم « نيتيج نم ىلوأ نوكيف « ماهلالا قيرط نم ىأ ةطلاخملا
 يف كلذ يلع مالكلا انطسب ذثو ٠ هيونذ ىلع هعالطا ةيج نمو هحالص
 يعدي نم كل هانررق ام يأ أي نضرعاف . ةيسدقلا راونألا ةلاسر
 . نيملاعلا بر هّلل دمحلاو كسفن سدت الو هلاح فرعت قدصلا

 هوطعأ نم ىلع الضف مهل نوري ال نأ « مهقالخأ نمو (4١؟)
 بلاغلا نأل كلذ ىف مهيلع ةعبتلا نوري لب « ةضفلا وأ بهذلا نم ائيش
 دجت داكي الو « مهردلاو ىانيدلا هتبحم سانلا تاقدص بلطي نم ىلع
 نأ مولعمو « ايندلا ىف ادهاز لاقلا أ لاحلاب سانلا لأسي نمم ادحأ
 هتنب رويل سيلبإ هل لخد هباق اهبح لخدأ نم لكو ؛ سيلبأ ةنبأ ايندلا
 هل لصح امب ءاطعلا ةكري هقلخ دس ىقو هبلق هيلع دسفيق ٠ هرهصو
 يصاعملا هسفن دلوو هبلق فلتأ اميرف « هيف سيلبإ لوخدب هيلق داسف نم

 أ ماع . هحلعأن ايذدلا ةئيز ىلع لابقالاو هللا نع ضارهأاو ةلققم او
 نم .اذفحمأا هك ,ىلاع ه3 هلل لام نأ ةدضن ىأ ايهغ اريقف ىلسل نأ يقيخع

 ايندل | ىف دهزلاب كلذو ؛ هنطاب سيلبإ لخدي ال ىتح هيلإ بلقلا ليم

 قيقحتلا نيعب نظن نمو « ءاوس دح ىلع بارتلاك بهذلا ريصي ىتح
 ناكو هيلع ليخبلاو ميحشلا ررض نم دشأ ريقفلل ءاطعلا ررض ىأر
 لضفلا ىري نأ قدصملل ىغبني : لوقي هللا همحر صاوخلا ىلع ىديس
 رجأ قدصتملل لصح ام ةقدصلا هلويق الول هناق « هتقدص لبقي نمل
 : كبوذ لسغ نم مكح كتقدص لبق اذإ ريقفلا مكحف ٠ نود هنم لازالو
 :ىهتنا . هيله لضفلا كل سيلو « كيلع لضفلا هلف « ةرجأ الب خستا اذإ
 ملع ال مهدجت كرصه ىيديرم بئاغ ىلع قلخلا اذه ىهأ اي ضشرعأف

 بر هلأ دمحلاو كسفن سنت الو مهلابي رطخ الو لي هانررق امي مهن
 . نيملاعلا



 كك١ا

 ثيح نم نياكألاو ءارمألا نم ءاعدلأا مهبلط مهقالخأ نمو )١59(

 اياوبأ مهلهجو « انئود رادلا هذه ىق فيرصتلا مهاطعأ ىلاعت هللا نأ
 ءاعدلا ةباجإب مهيلع ىلاعت قحلا فطعت اميرف ؛ قلخلا جئاومس ءاسخقل

 امك اوادعي من ىلو : سانلا نيب مهلجخي اليل هل اوعد ند لك قح ىف
 دعب رصد لين عولط ىف ىلاعتو هناحيس هللا لاس امل , نوهرقل عقو
 . دحأ لك هيلع علطي ال هل ىفخ رس اذهو (')(ئاعد) دري ملو , هفقوت
 : ىلاولا ناوعأ نم ءاعدلا بلطي هللا همحر (')ىروثلا نايفس ناك دقو

 رفغ ناك اميرو :؛ ىبلق نم هلل صلخأ مهدحأ بلق ناك امير لوقيو
 همحر صاوخلا ىلع ىديسس تعمس دقو . ىهتنا . ىنود هيونذ مهدحأل
 , رصم بّئان اهيف اولاساف هللا دنع ةجاح مكيلع تفقوت اذإ : لوقي هللا
 ململا ةلمح رصم ىف هتيعر بااغ نوكل ةجرد باونلا مظعأ هناف
 ىلع هللا ةالو مظعأ ىهف , ءالؤه لثم ىلع ىلاعت هللا هالو نمو « نآرقلاو
 ىلع سانلا عمجأ دقو ضرألا راطقأ رئاس نم ةعدتبملاو ماوعلاو دنجلا
 , رصم لهأ نم ملعلاو نآرقلل اظفح رثكأ مالسإلا دالب ىف سيل هنأ
 . نيملاعلا بر هّلل دمحلاو كلذ ملعاف

 كلذو ؛ ةلمج مهخيش ىلع راكنالا باب دس « مهقالخأ نمو )١185(
 ناف « ةئيدرلا رطاوخلاو ساندألا رئاس نم مهنطاب فيظنت ىلع لمعلاب
 انظ هخيش كلذ ىلع لمحي وهف ساندألا نم ئش هبلق ىف مادام ديرملا
 ؛ لامكلا ماقم ىلع فرشأ نأ الإ كلذ لثم نع كفني الو « اروضح ىأ
 لك ىف نيديرملا بلاغ ىلع قيرطلا تلاط انه نمو « ماطفلا ناوأ لخدو
 هل « قح خيش ش لكو مهب عفنلا اونمدعف رشلا مهخايشأب اونظف « نامز

 )١( (ةاعد) : لصألا ىق .
 نيفراعلا بولق لاجم 41م5 هتك لقنو لمكلا ءايلوألا دحأ ةرايدع ءاي عمللا بحاسص هركذ )9

 نم هّللاب سنألا حور ميعنب اهرامش ىتجحمو اهيف اهركسفم برلا بجح اهينود نم ةيوامس ةضورب

 | . برقلا
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 ىلع ىخأاي لمعاف . ديرملا هنم ًأربت ولو كلذ نم ملعي ىهف ةكيشملا مدق
 برقلا بتارم ىف كيقريو : كشيشي عمفدتتا سائنألا نم كيسفت ريهلت

 ع ةوركس قأ م أو بحل وح كئلمأي يش م ماذأم ةئاق « يلاعت هللا 5 م5رلدعدعح نم

 ىلع تا ىأك 0 اديأ ىلاعت هللا 5 ردصضتحم كاأاخدأ ىلع كهيبش ردقب ف

 نم قدصلا يهني نم ىلع قلخلا !ذه ىخأ اي نضرعاف « نيلقثلا ةدابع
 لحم يش ةأر اذا ةهيش يف مقو ىقأ 4و ىفو لف فروعت كردصع لدرس

 6-5 هلأ كدعتاو كسفذ سكك كو كلذ ىسخو ةيينجأب «ةولخك ةندر

 , نيملاعلا

 لك ىف , مهتييغ ىف مهباحصأ اوكزي نأ مهقالخأ نمو )١45(

 اوملعي نأ مهنم مهسوقن بلطت ال مث , ءوسب هيف سانلا مهركذ سلجم
 بش قلهتلا ى 5 نياقذ 9 قلق أذقو ٠ مهريقب الو هسفنب ل مهناوخإ كلذب

 يحول ( يذلا نحتميلف ٠ عيركلا هاهحول اصلاش ىبللاس هللا لداعب يه الأ

 ِِ - 0 5 يك 0 2 ك

 مالعأ 7 بأ ليست 5 : مآ 0 نأف : 38 525 مهبط يىذ أ خلا مطاخملاو 8 أ م مس

 ءأل 6 1 | و 32 3 م 1 ع 5 7 3 16 3
 - يتانرش عمم 3 ل .كبد ل هلآ م | وان“ 1 ا ل د حشسم شما لا هل ماما ع ل5

 و يف

 9 يب 7 3 - 6 5 0 5 م: 1 ل 1 د ' اني 2 6 ا 8 س7 1 ون 1 0 قلل 0 .

 لف تلال © فقس داو .! و قا أمد : يركال كد ! و مل نأ دل طم ع1 مل طل
1 

 31 5 5 ير عسل 0 02 - . . 0 1 5 2 0 | ع
 . 4 م 5 ب ِ 1 5 . لل

 يب 3 مس ام 20 أيل 3 00 ا 2 هَ لأ ُ 53 وأ ا ايل ل دي حث لحلا

 يت

 يلعو ك.يقت : يلع ك”لذ يشأ 4 4ث 0-5 هاش كلذ و قلخلا و دكحأ مدلعأ

 0 نيملاعلا ا 4 دمه أو مهلاحو كل اح 3 شاش كرست يو هاش يي

 ىف عوقولا نم رذحلا لك مهدحأ رذهي نأ « مهقالخأ نمو )١55( .2

 وأ ىفقنلا وأ ريزعتلا وأ دحلا بجوي ام اميس ال ًارس ىصاعملا نم يش

 كاذ ىف عوقولا ىف لهاستي الو « نينمؤملا بولق نم ةيحملا طاقسإ
 ىلاعت قحلا نإف . هيله هرتسو « هللا ملح نم هديع ام ىلع ًادامتعا
 هةيبرضن يه 2 ةيلع طلسو 8 ه دأب نه ةذدأ م ىبصاقلا يل وكمل أمير

 ىلع ةريغ عيرقتلاو عفصلاو حيرجتلاب سانلا نيب هرزعي ىأ رثكأو دحلا
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 امنإو ٠ عمس هللا نم ىأرمب هئإف . ًارس دحأ هكهتني نأ  هيبن عرش
 الإ قلخلا ذخاؤي ال ىلاعت هللا نأل ًاحيولت هيبن عرش ىلع ةريغ اذلق
 لاعفأل ةقلاخ اهنأل اب.سفنل مقتنت ال ةيهولألا ذإ قلخلا قوقحب ميهلالخال

 نمو « مهيسك ثيح نم ضعب نم مهضعي .قلخال مقتنت امذإو « دابعلا
 ىتلا مهيونذب ىه امنإ : قلخلا هب ذخاؤي ام عيمج نأ ملعي انه

 عجرتلا ىلإ ةردايملا ىفيني الف هوسن نإو « مهيلع ىلاعت هللا اهاصحأ
 ىهو ىنز اميرف صيرتلا ىغبني لب «٠ دلج ىأ نيتدس هدالب نم ىفن نم
 هنع تايوقعلا باب دس نم قداصلاف « ىلاعت هللا الإ هب ملعي ملو « ركب
 ىعدي نم ىلع كلذ ضرعاف : ًارهج ىأ ًارس بونذلا ىف هعوقو مدعي
 بر هّلل دمحلاو كسفن ىسنت الو هلاح فرعت نيديرملا نم قدصلا
 ظ ظ .نيملاعلا

 هيف رقفلا راهظإ نإف « ىنغلاو رقفلا نامتك مهقالخأ نمو )١40(
 ىف لوقلا كلذكو « ايندلا نم درجتلا ىوعدو « العو لج ىرابلا ىوكش
 ةزعلا وأ ىنغلا فصو هيف ناك نم ربكلا ىوعد هيف ىنغلا راهظإ

 لخديف ٠ لذلاو رقفلا فصو هيف ناك نمل ةحابم اهنأ امك ٠ سفنلل
 , تاقوألا نم تقو ىف عنمي ال ءاش تقو ىأ ىف ؛ لجو زع هللا ةرضح

 الو . ريخب انأ : لوقي نأ « ريقف مأ ىنغ لثس نم لكل ىغبني هنأ ملعف
 . نيملاعلا بر هّلل دمحلاو ىثغ الو رقفل ضرعتي

 نم راثكالاو ىوقتلا ىف لاطبألا ةمحازم ٠ مهقالخأ نمو (44)

 امنإ , رافقلاو ىراربلا عطقي نم لطبلا سيل اولاق دقف ٠ ةرخآلا لمع
 ام اهناف . ىوقتلاب مكيلع اولاقو , هاوه فلاخيو هللا ّقتب نم لطيلا
 غلبي ال اولاقو . لجو زع هللا ةرضح ىلإ لصو الإ دبع بلق تزواج
 امك مالآلاو ىرعلاو عوجلا ةدش ىلع ربصي ىتح ىوقتلا ةقيقح دبعلا
 . ىهتنا . هتايح ةدم ًاراهنو اليل هفك ىف رمجلا ىلع ضباقلا ربصي



 لكل

 , هترضح لهأ ةوق نى ةوقب ىلاعت هللا هديأ نمم الإ حلصي ال رمأ اذهو
 مهلاحو كلاح فرعت كرصع ىديرمو كسفن ىلع كلذ ىخأ اي ضرعأف
 . نيملاعلا بر هّلل دمحلاو

 تام نمم دحأ رضارعأ ىف ضوخلا مدع « مهقالخأ نمو )١189(
 هل نوكيو الإ ةمعن يف نوكي نم لق هنأل كلذو نامزلا لهأ نع ذاضف
 هناسل ظفح نم لقاعلاف « روزلاو ناتهبلا هنع نولقني , دادضأو ءادعأ
 ٠ هقيرطي ءانثلاو ركشلاو دمحااي هناسل قلطأو تاومألاو ءايحألا نع

 نع تكسيلف ساثنلا دنعو هللا دنع نزعلا دارأ نم اولاق دقو « ىعرشلا
 ىف لزتعا نم لك ىلع كلذ دكاتيو اولاق : نكمأ أم سانلا بويع ركذ

 لزؤتعملا ةروص نإف « اضعب هضعب لكاشيل رافقلاو لايجلا سىقر
 بويعل هركذو ؛ سانلا كرتو « ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ عطقنإ نم ةروص
 لكأب كلذو ٠ هلاح ةروص احم ةقسفلا ةنسلأ نع هتفلب ىتلا سانلا
 : نيديلا رفص ةرخآلا ىلإ بهذيف هتلزع لاح اهلمع ىتلا تانسحلا

 داكيال : دامصرملاب هل سيلبإ نوكل « لزتعم هنم ملسي نأ لق رمألا اذهو
 تنأ درفنتل ءوسب سانلا اولزتعي مل نيذلا كنارقأ ركذأ هل لوقيو « هقرافي

 عفشت ريصتف كريغ ىلإ نوتفتلي الف ءارمألا داقتعا كل لمكيو تمصلاب
 نيزتلا لك كلذ هل نيزيو « ةعافش كل نودري الو « مهدنع سانلا ىف

 كرصع ىديرم نم قدصلا ىعدي نم ىلع كلذ ضرعاف . هكلهي ىتح
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو كسفن ىسنت الو هلاح فرعت

 تاوهشلا نم مهيولق ءالج ىلع لمعلا ؛ مهقالخأ نمو )١6١(
 مهيولق ىلع رطخت ءاشحفلا ىف لوقعلا رطاوخ ريصت ال ىتح. ساندألاو
 ثكملاو ةالصلا ىف ىلاعتو هناحبس هللا ةرضح لوخد مهل عسيل كاذو
 هللا ام عوشخلا نم ىدنعو ىلاعت هللا ةرضح ىف ةرم تنك دقو « اهيف

 درطفق « ىنهركي نمم صخشب نظ ءوس ىلاب ىف رطخف « ميلع هب
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 كلذ تيلجتساف « اهنيبو ىنيب باجحلا برضو ةرضحلا نم ىبلق
 , مايأ ةدع ةرضحلا لوشد ىلع ردقأ ملغ « تزجع ىتح رافغتسإلاب
 ترايصو تروقتسا ىتلا نطاوخلاب فقيكف رقتسي مل رطاشخ ىف اذه
 ىلع هيضرعاف . نيديرملا رثكأ ىف اييرغ راص دق قلغلا اذهو . ًامزع
 . نيملاعلا ؛بر هلل دمحلاو مهلاحوو كلام فرعت كنارقأو كسفن

 . نسلا ثدح اييقن ههدعأ ذختي ال نأ « مهقئاشأ نمو 165

 ةفردم ىلإ برقأ مهنأل لوهكلا نم رومألا برج نم نوذختي امئإو
 مهنإف : قيرطلا ىف ثادحألاو « نسلا رقص ىف ثادحألا نه مهدارم

 هبيقن ناك اذإ ريقفلاب سانلا ثال اميرو ؛ لاجرلا رارسأل لحمب اوسيل
 نسح بلطو مهتلا كلاسم كلس نم اولاق دقو ءوسلا هيف اوتلخو ؛ اثدح

 الب ضرألا نع سمشلا رون بجحي نأ ديري نمك ىهف « هب نطظلا
 كاذكف « ضرالا اهترارهي مكحت صخشلا نأ امكف باهس باجح
 تمكأ دقو ٠ هي نساخلا ,ىلع مكحب مهتلا كلايسم كليس خمي نظلا موس

 إ أ نلسأو » ركن كم 3 ؟1ر قال تياوش يبل ا 0 5 وأ ًاييقن غرم

 للا ال م كل عي هيأ را 3 , شتا ١ ,_ ا ا غ 3 »م فل د 1 ثداوو 21 ذر و 35 2

 35 8 م“ 5 نا هيل
 فوم م عم اك ع 0

 نسل , ا 0 يك 55 5 1 دكنإ م 3 ا 5 و امو ةررل 05 يل ا ل 8 ك3 نأ 3

 يشن مانع * ها 6 قام "يد 007 5 بول يمسح ل ب دكقفأا| مأد ماس وقاعد كي أ لا ند

 هللا يف تنوشعب ولأ ىي : : (١)(نسعتسم) لك ىل ملإ ليم لا نأ فأل لو +“ مهيولق

 هللا نهي نمو قلخلا ند ةلضف ىلاعت هللا دنه ةناهالاو تملا ثروي ىلاعت
 دبع ناوه هللا ىارأ اذإ مهلك قيرطلا خايشأ لاق دقو « مركم نم هل امف
 اولاقو * ثادحأل ا ةيحسص كلذي ينعش ٠ فيجلاو ناتنألا ءالؤش ىلإ هأَقلَأ

 (؟)هلهأ هتمارك فلأ فئاي ولو هلذشو هللا هناهأ الإ كلذب دبع ىلتبا ام

 ٠ )١( (نحتسم) لصالا ىف :
 هللا لهأل ةمارك : دوصقملا (؟) ,
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 :ةريغي صوصخملا هديع بلق ىري نأ بحي الو « رويغ ىلاعت قحلا نآأل
 كلذ ىأ ىلولا كلذ تقمف هيلو بلق ىف دحأ ةبحم ىلاعت ىأو اميرو

 , هريغ « هتدحم لشدي نأ هيلو بلق ىلع قحلا راغ اميرو « بويحملا

 نأ افوخ هملع ريغ نم ريقفلا كلذ ىلإ هجوت نم لك جئاوح ىضقف
 ماقم مث هنأل ؛ باوثلا كلذب لمصصح ىلو « هاوس دحأب هيلو باق لغشي

 ىف رافغتسإلاب هلل هرمأ رس ققحملا فرعي انه نمو « عفرأ عيفر
 أ هلعف ئيش لك ىف ىلاعت هللا رمأ تحت ناك هلاط هنأ عم رصنلا ةروس
 نم ًادحأ اوذختا نيذلا ءارقذلا ىف ءوسلا نظو ىخأ اي كايإف . هلاق
 تقم دقو « شحاوفلا نم هظفح كلذي ادصق اميرف « ابيقن ثادحألا

 ىديسو ىمجعلا فسوي ىديسك خايشألا ىلع مهضارتعاب ىيثك قلخ
 ال مث ؛ لاح أوسأ ىلع مهيلع نوضرتعملا تامو « ىلوبتملا ميهاربإ

 صقان ىهف « اضارتعا هيلع عرشلا هرهاظل لعج ريقف لك نأ ىفذي
 نع مهاوفأب ذخآيف « نيضرتعملا نم هسفن ىمحي نأ الإ لاجرلا ةبتر
 ىلع مالكلا انحضوأ امك : هب نظلا ءوس نع مهبولقيو هقح ىف مالكلا
 كسفن ىلع كل هتركذ ام ىخأ اي ضرعأف ىريبكلا ننملا باتك ىف كلذ
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو مهلاحو كلاح فرعت كنارقأو

 اهيف اوأر اذإ هالولا ةبحصل مهكالجتسأ مهقالخأ نمو )١٠659(

 اوأر اذإ مهتبحص نم كلذك مهدرطو مهنم دعابتلا ىلع معجرت ةحلصم

 اوأر نأ الإ ائيش نولعفي ال مهنأل كلذو مهقح ىف حجرأ درطلا كلذ نأ
 الضف هل ىري نأ « مهيلإ ددوت اذإ ريمألا رذحيلف « هيف هنع هللا ىضر

 هل مهبيرقتو « هيلع ءارقفلا لضف ىري نأ هيلع بجاولا لب هددرتب مهيلع
 ةرضح ادورطم لخدأ نمو ٠ لجو زع هللا ةرضح اهنأل مهترضح نم
 ناكو . نينوكلا نم ئشب هلخدأ نم ةأفاكم هل حصي الف لجو نع هللا

 هبحصي نأ ءارمألا دحأ بلط اذإ هللا همحر صاوخلا ىلع ىديس

 مزع دق انالف نأ مهللا : هدوجس ىف لوقي مث نيتعكر ىلصيو ًاضوتي



 انف

 الإو كلذ انيلع لهسف هلو ىل ريخ هتبيحص ىف ناك نإف انتيحص ىلع
 هدنع ريمألا كلذ حيصيف . ىلع كتاقديص نم ةقدص ىنع هفرصاف

 حبصي مل نإو نيخ هتيحص نأ كلذب فرعيف ؛ بالجتسا ريق نم هسفني
 ال هللا همحر نداوخلا ىلع يديس لاقو . رش هتيحص نأ فرعي ءدنع

 ند هل لدصحت ةمدس دعي الإ ريمألا ةيعص يف ريقفلا ,تقولا اوفسي

 مل امو « ريقفلا دي ىلع اهنم صالخلا دجوو هندي ىف ةييصم وأ لزع
 ال : لوقي اضيأ ناكو .« هعم هتبيحم ىوفصت الف ةمدصلا هل لصحت

 نأ « ريخ هتبحص نأ روهظو ةراختسالا دعب اريمأ بحص ريقفا ىغبني
 لسرأ دادقي ني هللا ديع ريمألا نأ ىل عقو دقو « ادبأ هتيده نم لكأي

 مل نم لكو هتأيقتف ايسان اموي اهنم تلكأف ةلسب بدارأ ةرشع ةيوازلل
  لقعلا ةفاخس نم مهتبصل هيالجتساف ةملظلا ىف فيرصتلا هللا هطعي
 ملاظم عيمج هنع لمحتي نأ هبيحص اذإ ريقفلا ىلع ملاظلا قح نم ناف

 باحصأ هنع ىعضريف ىلاعت هللا دنع هل معقشي ىأ ةمايقلا موي دابعلا
 ئه نما نسل يبسسذلا نم دقت هريقق نس 0 ا مهلك تاميثلا

 الإ و ةمالظلا بهمصيل# كلذ ىلع يناعت هللا هردق نمف « قه هيلع قاخلا

 نع جرخ دادغي نب هللادبع نأ عقو دقو « لزعمب مهتبحص نع نكيلف

 تلقو « نيتعكر تيلصو تاآضوتف ٠ ريخلا نم هي هرمأ اميف ىتعاط
 هرمآ امل بلقلا داقنم هلعجتف ًاريخ دلولا اذه ةبحص ىف ناك نإ مهللا

 ىل هتبيحص نأ تملعف « راهذلا ةركب نم ىدنع حبصأف ٠ ريخلا نم هب
 ريقف لك : لوقي هللا همحر نيدلا لضقأ ىخأ ناكو , ىتعطاقم نم ريخ
 مثالا عيمج ىف هكيرشو ىهف ةالولا نم دحأ ةيالو ىف هللا ىلإ هجوت

 ىلع هسقث ملالذ ةيالو يف هجوت يذلا ريقفلا نطويلف « هل لصحي ىذلا

 كريصع ؛!رقق ىلع هضرعأو كلذ ملعاف . ةمايقلا موي هملاظم لمعت
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو كسفن سنت الو مهلاح فرعت



 نفت

 حالصإ ىف ىلاعت هللا ىلإ مهرمأ ضيوفت مهقالخأ نمو )١١9(
 اوبعت الو مهلاثمأل ةيبسنلا ةماقتسالا مدق ريغ ىلع اوناك اذإ مهدالوأ

 ال كلذ نإف « ىلاعت هللا ىلإ مهرمأ ضيوفت ريغ نم مهتيبرت ىف مهسفنأ
 الإ دادزي ال هنإف : هارعأو هعوجو هدلو مهدحأ برض نأ اميسال كيفي
 دشأ نم هنع هللا ىضر باطخلا نب رع مامإلا ناك دقو . اعوج
 ىبأ هدلو ىف ىلاعت هللا هالتبا كلذ عمو ىلاعت هللا نيد ىف سانلا

 ال ىهو « هدحي ىهو هوبأ زجعو رمخلا برشب امرغم ناكو همحشم

 : هلاح حلصو « هموي نم باتف ىلاعت هل ىلإ هرمأ ىضذوففق ٠ عجري

 نأ انخيش ىنريخأو : نيحلاصلاو ءاملعلا دالوأ نم ريثكلا عقو كلذكو

 : لوقي خيشلاو بارشلاب امرغم ناك مالسإلا خياشم دالوأ ضعب

 نم ىعرش قيرطب الإ هذخآأ ال لاق هيلع اورثكأ املف , هيلع نوبذكت
 خابط تسد ىف ةرم هب هوتأف « هركم ريغ برش هنأ هنيب ىأ هرارقا

 ؛ هيدي نيب تسدلا اوفشكف كدلو رظنأ : هل اولاقو ؛ لقع ريغب هولمدو
 ملف « كلذ هدلاو ىف رثآف « ضرألا نم ءامسلا فرعي ال هدلو دجوف

 : هدلو ىلع بوتي نأ ىلاعت هللا لأسو هسأر خيشلا فشك ليللا ناك

 كلذ ملعاف « بارشلا نم هيلإ ضغبأ ئش امو ابئات دلولا حيصاف

 بر هلل دمحلاو كلذب كناوخإ رمأو ىلاعت هللا ىلإ كدلو رمأ ضوفو
 .نيملاعلا

 مهل ىلاعت هللا ةبحم ليصحت ىلع لمعلا مهقالخأ نمو )١55(

 نع مهبجحي ئش ىف عوقولا نم مهيمحي ىلاعت قحلا نأ ىتح
 نمو « مهركي نم سكع مهبحي نم عم لعفي اذك.د هنإف ؛ هترضح

 نم هحراج لك ىلع لسري هنأ ؛ ديعلل اضيأ ىلاعت هللا ةبحم ةدئاف

 ىف فرصتت نأ نم اهظفحيو اهسرحي اكلم ةنطايلاو ةرهاظلا ههراوج
 نم ةليل ىف لكوملا كلذ تيأر دقو ٠ ىلاعتو هناحبس هللا ههركب يش

 « ىثيعب لكوملا كلملا تدهشف «٠ ىرصي نع هللا فشك نيح ىلايللا



 0ك

 ةياذ كلذب تحرفف «٠ ىبلقي لكوملاو ؛ ىجيفي لكوملاو « ىناسلي لكوملاو
 ىلاعت هللا لسبرا ىتئايخ نم افوخ. « نزدلا دشأ كلذب تنزح مث « حرفلا
 هذاحيست هللا ة.عاذع نم مهل ىلجت أدب ىظفح نع مهلوهذ ةلاح ىف الإ

 باوجااق . هللا ةيعم ماقم ىلإ لوصولا فيك : تلق نإف « الثم ىلاعتو
 نيغو ةسروو 16و هلامقأو 4 وأ يش 0 هللا لوس و ةعياتمب كلذ نأ

 مكبدحي ينوديتأ للا نر هت عتذك نا لق» : ىلاعت لاق . هلاوحأ نم كلذ
 هلارقأ ىف للم 00 لوسر ةعياتم ىلإ لوصولا فيك : تلق ناو . (١)هللا
 نأأذ ى | يقل 25- .١؛اوجن اف ؟ ةمئاق ادكود عمناول أو هلاوجأو هل اعثأو

 ا يساتحم ؛ 7 بكن أ هيف اب 3 عذا ىقملا هنم لدزي أ ده مميش كف ىلع كك واسأ 5

 ةوملا نك ةيواالا «ه.سقلا ملعب الإ منام ماينالا ماقم نانو هةئدد ىقبي

 تاهبشأ و عمارتلا لأ نع 4ةبأمح اضيأ كيعلل ىلاعتو هةأحيدس هلا ةيعم

 لوبق نم عذام تاهبضااو مارحلا لكأ ناف . ءاعد هل دري (9(ال) نأ نمو
 ةمقللا نأ اولاق دقو ؛ ةمقللا كلت ىوق نم ؛يش ندبأا ىف مادام ءاعدلا

 داكي ال ةراجحلا ند ىوقأ ديعلا بلقو . اموي نيثالث ىف اهاوق ثخمي
 هنلظ ءوم« ةرعث ينجيف ءاعد هل بيجي ىلاعتو هناحبس هللا نأ نظي ٠

 0 هةيرق 415 سجل 2 أعنف 4 درع ل هناك لدلاحلا لكأي نم سكع : هيرب

 ءاسضب (ةورعم ناص مذ لك ىلع تاهبشلا لكأ كرك نيعتد هنا مك

 بةرعت كذامؤ يددرم ىلع كلذ ضرعأف . ىلاعت هللا كتف ساأنلا جئاوح

 . نيملاعلا بر هّلل دمحلاو كسفن سنت الو مهلاح

 اوليمي الو لدعملاب مارثذلا نسب اومكحي نأ 4 مهقالخأ نمو )66١(

 قحأ١ ىف مهدنع بيرقلاو ديعبلا لب  بلقلاب ولو مهبحاص وأ مهدلو عم
 ()(ىوهلاب) 7 ؟.قفلا نيف مكح ميش لك نأ ىلع اوعمجأ دقو ءاومس
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 ذيل

 )١( نارمع لآ : ةروس ١؟ ,

 ) )1ةسومطم لصألا يف ,
 )( ةسومطم لصألا ىف 1



 ش ااه

 :ىلاعتو هناحبس هللا دنع هميظعت لاوزل هتبيهو بولقلا نم هتمرح تبهذ
 ىف ةبيهلا هاطعأو هدابع بولق ىف ىلاعت هللا همظع قحلاب مكح نم لكو
 بولقلا نم كتييهو كتمرح تبغذ الإو قحلاب ىخأ اي مكحاف . مهيولق
 بحي هنأ ملعاو مهيولقو مهتنسلاب كباوث هالو كب ءارقفلا عافتنا تمدعو

 اذإ همع نباو هيشأو هدأو ىلع مايقلا لك موقي نأ ةيوازلا خيش ىلع

 هتساير تيهذ الاو سانلاو هللا ىضريل ءارقفلا نم دحأ عم مصاخت
 ىخأ اي ضرعأف « هيلع ارهق هنعاطط تحت نم اوجرخو « ءارقفلا ىلع

 . . نيلاعلا بر هلل دمحلاو مهلاحو كلاح كنارقأو كسفت ىلع

 ىف ةسنداقلا بئاوشلا نم مهلامعأل مهتيقنت مهقالخأ نمو )١55(

 ىلإ ةرهظ ىلع اهيحاص ايلمديف ةدئاف ريغ نم بعت اهناف «؛ صالخألا

 هلل اهنم ناك ام زيمتف ةكئالملا اهب ىتاتف « نازيملا دنع اهعبضي نأ

 راد ىف ابلطم متف نم اذه مكحف : ههجو هب دري مل ام لهمهضير ىلاعت

 : اسفنخ ىأ ارعب هدجو هراد ىلإ هب ءاج املف . هيارج هئم المو ايندلا

 ىف مويلا انلاح وه لاحلا اذه لحلو ؛ مدنلا هعفني ال ثيح مدني هناف

 ىلع كاأذ .سرعاف . ميظعلا ىلعلا هّللاب الإ ةوق الو لوح الف « انتلامعأ

 . نيملاعلا بر هَّلل دمحلاو مهلاحو كلاح فرعت كنارقأو كسفن

 )١1١0( نيع ىأ ناتيع ةيصعملا لاح مهل نوكي نأ مهقالخأ نمو :

 اهنع مهل عراشلا ىهن دعي ىصاعملا مهبسك اهي نورظني نيعف
 نوضريف ؛ ىهلالا ريدقتلا ةمكح اهب نورظني نيعو « اهذم نورفغتسيف
 ىضرلا بحب مهنع هللا ىضر ةمئألا لوق ىنعم اذهو « هللا نع كلذب

 نمو . هب هللا ىلع جتحن الو ىدقلاب نمؤن مهلوقو . ىضقملاب ال ءاضقلاب
 هركي اميف عوقولا نم ىنظفحا مهلا : هئاعد يق لوقي مهضعب ناك اذه

 هركت امم ىنظفحا : لوقي الو . نوحلاصلا كدابعو كلسرو كؤايبنأ .

 هلعف نم ناك امو « اهل راتخمو دابعلا لامعأل قلاخ ىه ىلاعت هللا ناف



 اوك

 يبل امنت ّقحلا ةيحهم مدع ىفعمد نأ ملعاو . ىهتنا . هةراتخاو (١)(هقلخ) م

 ! 1 « ةديق نب ام ةقؤشش وه فيشر كتل 9 هنأ هل ةمصقدو ل امهألا سف ؟ يشأ

 هعمل 0

 05 2 0. 1 5 ا 53 * 70027 ا
 اين

 “1 ىف هليذو (؟]ءيقكأأ هدايحل يضرب الو» : ىلاعت هلوق
 مهيلع هردق يالا ىه ىلااعت هثأ مم تيوملا هركي نم نمؤملا هديه ىف

 نمف الإو مهباستكاو قلخلا ىلإ رظنلاب الإ لامعألا تلضافت امف مهقاف
 اولاق انه ,نمو « اين اقلاش هنوك ثيح نم اهلك ىلاعت هللا ىلإ اهلعج

 كلذكو نضعب نم هضعي نوكأ مقتنت امنإ « اهسفنل مقتنت ال ةيبوبرلا
 مهل ةيجاح اهتوك ثيعم نم هلاعفأ ةوادع مهيلع بجي سيلبإ ىف لوقلا

 فراع لك ىلع بجي امك اهيف هعبتي نأ دحأل نوجيال مهير ةرضح نع
 ةكرحب كردتي ال هنأ عم سيلبإ ةفل ىف ةمكحلا ىلاعت هللا نم بلطي نأ
 ةقيقح. ىلع مالكلا ىف رارسأ انهو . هتردقب ىلاعت هللا ةكرح. نأ الإ
 ىلع هانركذ ام يشأاي ضرعأف . باتك ىف رطست ال سيلبإ ةيترم

 دعدمأاو ةدفهاشملا هذه ىف مهلاحو كلاح قرعت كرصع ىديرمو كيسفن

 . نيملاعلا بو هلل

 هخيشل ركذي نأ ههدحأ ىحتسي ال نأ « مهقالخأ نمو )١164(

 وه خيشأاو ىضيرم ديرملا نأل « نطايلا ىف اهب ىلتبأ ىتلا هضارمأ
 سيو « هيضرم ْنِمْر لاط بيبطلا نع هءاد ضيرملا متك اذإو « بيبطلا

 : كرملا ىلع بجاولا امنإ , ديرملا بونذ ىلع عالطالا خيشلا طرش نم

 لدوهش نع ةهزذم هترضح نأل هخيشل هبويع ركذي ىذلا ىه امنإ
 ءايلوألاو ةكئالملاو ءايبنألا ةرضح اهنيعب ىه نإ « حئايقلاو صئاقنلا
 هللا طخست ىتلا صئاقنلا نم ؛بش ءالؤه نم دحأ ةرضح ىف سيلو

 )١( لصألا ىف ةسومطم .
 ا : رمزلا ةروس (؟) .



 اا

 سكع ٠ اياطعو حنمو بيرقت هللا ىضر ةرضح ىه امنإو ٠ ىلاعت
 ,نامرحو تقمو هللا نع دعبو طخس ةرضح اهناف « نيطايشلا تارضح
 لك هتفيحمصح ضرعي نأ ديرملا ىلع بجي هنأ باتكلا اذه ىف انمدق دقو
 ىلع هلدي وأ ىلاعت هللا دنع هيونذ ىف هل عفشيل هذاتسأ ىلع ةليآ وأ موي

 بئان هنأل ؛ ةروع هخيش نيبو ديرملا نيب سيل هنأو ٠ اهترفغم قيرط
 :ةرخآلا ىف هباسسح فخيل ايندلا راد ىف ديرملا ةبساحم يف ىلاعت قحلل
 ضعب نأب هتلاسر نم « موثلا ايؤر باب ىف (١)ىريشقاا ىكح دقو

 رفغ : لاقف ؟ كي ىلاعت هللا لعف ام : هل ليقف « هتوم دعب يؤر ءايلوألا
 ىنعقوأف هب ظفلتأ نأ تييهتسا ادجاو اينذ الإ هب هل تررقأ بنذ لك ىل

 : لاق ؟ بنذلا كلذ امو : هل ليقف . ىهجو محل طقس قح قرعلا ىف

 ناك يحخشلا اذه نأ ىلف ٠ يتبادب لاح ةوهشب درمأ ىلإ اموي ترظن

 همام. ىأ ىلاعت هللا دنع هيف هل عيفش ناكا ايندلا راد ىف هفيشل كلذ ركذ

 بوذذلا نم ابنذ هخيش نع متك ديرم لك نأ ملعف . هكلذل رفكملا ءاودلا

 أ موي لك كتفيحسصس ىخأ اي ضرعأف . ()هخيد5 ناخو هسفن شغ دقف
 ال خايشألا ناف ١ كل كخيش ءاردزا نم فخشت الو كخيش ىلع ةليل

 نيعب نهاو لك ىلإ نورظني لب ., كلذي ةأاصعلا نم ادحآأ ىردزت

 نم رثكأو ؛ رهاظلا يف هورجز نإو « نطابلا ىف رذعلا ةماقإو ةمحرلا

 مهلابب رطخ ام لكب مهشايشأ نوريخيف « ايندلا ةفئاط قلخلا هذهي لمعي
 كتذ نوكي نكل كلذ ىلع لمعأف . نيعمجأ مهنع هللا ىصضر هولعف ىأ

 عقو ناف « خيشلاب دحتي مل ام ديرملا ناش اذه . خيشلا نييو كتيب ارس

 .؛هي هنيبو هنيب ناك ىلو « هبلقب هيلإ هجوتلا هيفكي كانهف « داحتا هل

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو . نيقرشملا

 )١١( ؟ ج  ةيريشقلا ةلاسرلا .

 ) )9نإ ديرملا نإو : ةيئطايلا ضارمألل جلاعملاو ىبرملا ةرظن مهخويش يتلا ةيفوصلا رظني

 قرغ ىجللا رحبلا ىف موعلا هملعي ىذلا ىهف هتافآب هخيش فشاكي مل .
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 ةداع هركذ حبقتسي بنذ ىف مهوخأ عقو !ذإ مهقالخأ نمو (169)
 1 . نذل من 00 ع 0

 افرع حبقتسي ال بنذب هيعاري نأ هبيدأت دارأو « ةيبنجأ ةأرما ليبقتك
 نيب هنولجخي ذايك كلذ ىحنو ةليل مايق هكرتو رذع الب امئاق لوبلاك
 ءارقفلا ةقرش ىسيل نم ةشقانملا سلجم ىف ناك نإ امد / ساخنلا

 ىلع ريقف ةشقانم هأ عمو اذا ىهيراجلا دلوعسلا وبأ ىاذيس ناك دقو

 اينذ ةماعلا هاري ال ئش ىلإ بتذلا ركذ بلقي ةماعلا نيب ميلذع بنذ
 دحأ ةعمامجم ةملخ ماسه مرزأد ىف مهردلاو راتيدلل ةديبيتو ياتيدلا اهمجك

 نم نوبجعتيو ٠ ددملا هلل ئش : خيشلل ةماعلا لوقتف هيلإ نيملسملا بم
 مهو نيديرملا جورف ىلع هدي عضيف ليللا ىف جرخي ناكو ؛ كلذ لثم
 عوجلاب هرمأو نىاهذلا ةركي هيتاع ًارشتذم هجرف ىأر نم لكف نومئان
 كح .ىق ناك ! لأ لوقيو 4 شحاوشخلا 2 «ناه اةوخ ةقاشلا لامعألا قو

 0ث لإ كرد فقيحف « لجو نه هللا يدب نيب كحرورو حس أ ثناو !وئسئام هنك اذا كد فضكف 2 لجو " 1 هيو نإ ساه ىعأكا 1 وسع

 هده مهوتد ١ يدخا ٠ ٌقامسخل ١ ق ني ادايشل أ م 0 يش تاسذك 6 الكفيتسم

 رقذأ هيد اق ب انك 1 اش ! كم هاب سحك دك | هلأ ثق 0 ط علق كيل ةةعءاقلا بهم

 باشلا مك 2 أَنِ : لوب للدعم م ميلحأ اديه خيمشلا ناك ككو « هةذم

 4 ليرمألا (بلدتحل ىحتذللا مكيار أذإو »ع اردش بانشلاب وتلف ىهتلل.ا بكم

 ريغ ىف انمالكو 6 ىفهتنا ' ةييرأا لحم قهف رهالظلا لوقحم ريغ ىشو

 اندلاع ظوقحم ىهفق ىلاعت هللا مسد لاح هل ناك يه امأ ٠ لاوخألا بايرأ

 هللا ةمحزو ىلويتملا ميهاربإ يديرس ناك دقو ٠ ةشحأف ىف عوقولا نم

 . داسفلا لهأ نم هظفحا : لوقيو ةولخلا ىف دزمألا عم ماني ىلاعت

 كيلامم قصه درمأب موي ىناث ةوكسمُ خيشلا ىلع ىتفتساف « كلاثمأ

 .قلطأف : قلطو ادغ : لاقف . هللا ىلإ تبت : خيشلل لوقي لسرأف : ةلماك

 ناكم ىف برقلا لاجرلاو درملا نيب عمجي ميهاربإ ىديس ناك كلذكو
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 هزهت ةنوخسلاو ةدرابلا هتقحا هيخأ ىلع ىدعت نم لك لوقيو « دحاو
 تنك ناف . ىهتنا . كله الإ ناك امف روهش عبس هيلع برضت هنانسأو
 عبتت نأ كلف ؛ باشلا ةيامحو كسفن ةيامح كسفن نم ملعت ىخأاي
 , (١)(كيبسي) سانلا كلهتو كلهت الئل كلذ نع دعبأف الإو ميهاربإ ىديس

 هلل دمحلاو مهلاحو كلاح ملعت كنارقأو كسفن ىلع هضرعأو كلذ ملعاف
 . نيملاعلا بر

 ةبحص ىف ةالولا نم دحأ مهرواش اذإ « مهقالخأ نمو )١11٠١(

 نأ الإ مهدنع هيف اوحرجيو مهدهج هنع (')(هورفن) مهناوخإ نم دحأ
 ذئنيحف الثم ريمألا كلذ دنع هتعافش لوبقو قيرطلا ىف هخوسرب اوقثو
 لضفأ ىخأ ناكو . هتاماركو هنساحم هل نوركذيو هتبمص يف هنويغري

 ىلإ ليملا ةيلغل انلاثمأ ةبحص نم ريفذتلا بوجو ىبهذم : لوقي نيدلا
 نم دحأ هنم رفني نم لك دمحيو ىلاعت هللا ركشي ناكو « انيقي ةيهولألا
 . ىهتنا . انعم لعف ام ىلع ًاريخ انالف اناخأ هللا ازج لوقيو . ةالولا
 ىف دادقب نب هللا دبع ريمألا بغر ىتلقلا دمحأ خيشلا نأ عقو دقو

 دعت ال : هل لوقأ تلسرأ مث « ريخلا ىف هنظ ثيح نم هتركشف ىتبحص

 ,ةميذغلا ىلع ةمدقم ةمالسلا ناف . ةالولا نم ًادحأ ىتبحص ىف بغرت

 انطسب دقو « هقحب ءافو طايتحالا لك هيخأل طاتحي نأ خألا قح نمو
 ىلع كل هتركذ ام ىخأاي ضرعأف . ىربكلا ننملا ىف كلذ ىلع مالكلا

 . نيملاعلا بر هّلل دمحلاو مهلاحو كلاح فرعت كنارقأو كسفن

 (١)(ادبي) نأ هدالب ىلإ عجرو مهدحأ جح اذإ مهقالخأ نمو (1"1)

 ىلإ مهجوحي الو مهيلع ملسيو مهتويب ىلإ ىه بهذيو « مالسلاب هتاوخإب

 . (اودبي) لصألا ىف (؟)
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 عيشاوتلا نم كلذ ىفو ةداع ماقملا ىف هنود اوناك ىلو « هيلإ باهذلا

 صفح ىبأ لد دقو «٠ ناوخالا قالخأ بيذهتو سفنلا ةضايرو
 هيلع ملسف , (؟)دينجلا مساقلا ىبأ لزنمي (؟)(أديف) دادغي (١)ىروباسينلا
 وبأ جرخ مث « ًايلم اثداحتو اقناعتف هل ىشملا ىلإ ىشملاب هجوحي الثل
 مث « ايناث هيلع ملسف , هدنع دينجلاو الإ رقتسإ امف , هناكم ىلإ صفح
 جوحي نأ جح. اذإ ىيقفلا رذحيلف « ىهتنا . كقح اذهو كلضف كلذ : لاق
 مهأدبي لب ؛ هيلإ اوتأي نأ ءارمألا وأ نيحلاصلاو ءاملعلا رباكأ نم ادحأ

 هررض حجري هضرعب ثول مهيلإ هياهذ ىلع بترتي نأ الإ « كلذب ىه
 دحأ ىلإ بهذي الو حجرألاب لمعي كانهف « باهذلا مدع ررض ىلع
 نأ كايإ : لوقي هللا همحر صاوخلا ىلع ىديس تعمس دقو « مهنم
 اميس ال جحلا رفس نم تعجر اذإ كيلع ملسي دحأ ئجم ىلإ تفتلت
 : مهنم دحاو قيرط قح (©7(نم) ئجيال كجح باوث ناف « سانأا رباكأ
 هتأي مل نم لك ناف . نكمأ ام اهترايز بلط نع سفنلا در كيلع بجيف
 ركشأف « دصق ريغ عم دحأ هءاج نأ نكلو « اهيلع هتنم نم اهقتع دقف
 ةيده ىأ هترايزل ددوت ىأ هل ةجاح. ءاضقي كلذ ىلع هئفاكو ىلاعت هللا
 تانوعرلا باحصأ نم ريثك هب لخي قلخلا اذهو كلذ ىحنو هيلإ اهلسرت
 ىلع ىديس ةذمالث نم ًاصخش نأ ىتح مهسفذأب نيخيشمتملا

 نأ ىلإ هترايز نع عطقناف ؛ ىلع ىديس هيلإ تأي ملف جح ىفصمملا
 مهدحأ ىداعيف : نامزلا اذه ءارقف بلاغ ىف عقاو رمألا اذهو ؛ تام

 بتك ىف ركذ امك حصألا وه لوألاو ملاس نب ليقو هملس نب ىرمع صفح ىبأ ىه )١(
 ىخلبلا هيوريضخ نب دمحأو ىذابا رصنلا ىلع بحص ؟17/ ليقو ه؟!١٠7 ةنس ىفوت  تاقبطلا
 نم وهو نوريثك موق هيلع ذمطتتو ىنا.هاركلا عاجش نب هاش هيلإ ىمتناو ةداسلاو ةمئألا دحأ ناك
 . ةيفوصلا مظاعأ

 . (ءديق) لمصألا ىف (؟)
  ةفئاطلا خيش (؟)
 . قايسلا اهيصضتقي ةدايز (8)
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 ادعت ى ريك مقياكأ مأك اديرو 2 تيوصي نيل ىلإ ا امم ملي ل ئع

 ريمألا نأ مقو دقو ؛ نيحئاصلا نم هتين اسفنب نظي ىه ىأ ءارمألا نم

 اجعح ا يور رلقلاو ةيقرشلا فشاك سفش نرمألاو ةييرفاا فشاك ةزمح

 امهيلإ ىتآ نأ لبق ىترايز ىلإ ايتأ ()ةئامعستو نيتسو نينثا ةنس

 هلو مه.سفنأ اي دضورب منو ةالولا نم امينوك نم عضاوتلا لاذب ىناملعف
 نيذلا نامزلا خيابتد نم ريثك ند نسحأ امه نذإف + حداصلا ايعدب

 نم أىعجر اذإ ءارقفإاو ةالولا نم دحأآ ةرايزب اىأدبي نأ مهسوفن فذأت

 ةنسلا كلت جاعلل رقخ هنأو مالمصاا ةسفئي مهدحأ نظ اميوو « جحلا

 عجريف « هرثني الو تكسيف هقح ىف كاذب لوقي نم عمس اميرو هببسب
 مأ . كراد باب لوهف كراج جح اذإ : اولاق كلذلو « ًاتوقمم ةكم نم

 5 ترفق دق ىيرتذ : لوقيو « ىلع هسفن يري جحلا نم عجوي ال هنأل

 ىلع مدق كيونذ ترفغ اذإف : اذه لثمل لاقيف . ىراج فئاخي جحلاب
 كل مقي الق ةنسلا كلت ىف تومت نأ افوض كيويع ةيؤرو كسفن راقتحا

 دقو . ةقياسلا كيونذ لداعي بنذ لكب ةرخآلا ىلإ بهذتف « جه. اهدعب

 ىربكلا قئاشألاو نئملا باتك يف سفنلا ةيؤر تافآ ىلع مالكلا انهضوأ

 كلاح فرعت كنارقآأو كسفن ىلع هانلق ام ضرعاو تكش نإ اهعجارف

 , نيملاعلا بر هّلث دمحلاو مهلاحو

 نأ لبق جاحلا ةيده ىف مهدحأ شتفي نأ مهقالخأ نمو (135)

 ةنيدم نم تعاج اهنوكل اهب اكربت اهنم لكألا ىلإ سابي الو اهلكأب

 ىل عتو دقو . نيحماسملا نم ريثك هيف عقي امك : الثم هللظ هللا لوسر

 تلكأف نيرواجملا ىلع هتقرف رمت بارج ىل لسرأ جاحلا ريمأ ةزمح
 تبعل مث ؛ هرصعم رجح ىنطي ىف لزن هنأب تسسحاف تارمث ثالث

 مويلا ماعط جرخ ىتح تارمتلا كلت نم ىنلطب ىف ام لك تايقتو ىسفن
 اسس يس تت ا ل 0 ا اا ا

 , ىذا ةنس دعب بتك طوطخملا اذه نأ ذكؤي (1)



 يح

 , تاهيشلاو مارحلا ىف اريثك ىل ناعقت ناتمالعلا ناتاهو « هليق ىذلا
 ىسفن اماو . هأيقتاو ءام هيلع برشاأف ٠ ىنطب ىف لقثب سحأ امف

 ةدام عطق هيف ناف « ىلع ىلاعت هللا معن ربكأ نم اذهو « هسفنب علاطيف
 ريثك هيف عقي رمألا اذهو « مارحلا لكأ نم الإ اشنت ال اهئاف ىصاعملا

 نم ىتأت ىتلا ايادهلا نم لكألا ىلإ ردابيف « هنيدل أربتسي مل نمم
 ةداملا ىلإ تفتلي الو .« اهكيواسمب كوستلاو اهيرا.د بيطتلاو ناجحا
 دقو ؛ مارح مأ لذاح ىه له . اهب ايادهلا كلت تيرتشا ىتلا ىلوألا

 نع اولاتسا لاقف « ةرجلا ذيين نع ةرم هنع هللا ىضر دمحأ مامإلا ,لئس
 كلت تدعا دقو . يهتنا . ذينتي نأ لبق بييزلا هنم يرتشا ىذلا نمثلا
 اولكأ نيذلا ناوخالا ترمأو ىنطي ىن تارمتلاو اهتيلص ىتلا ةالصلا
 ةالص لبقي ال ىلاعت هللا نأ درو امل ةالصأا كلت اوديعي نأ رمتلا كلذ ند
 كسفن ىلع هضرعأو كلذ ملعاف . مارحأا نم ئش هفوج ىفو دبع
 . نيملاعلا بر هّلل دمحلاو لاحلا فرحت كناوخاو

 ريغ ةعلاصلا لامعألا مهدحأ لمعي نأ , مهقالخأ نمو (137)
 , سفنلا ةطاقس ند لمعلا ىلع باوثلا بلط ناف « باوثلا يف عماط
 مهناملغ مهعدخت امنإ رباكألا نإف لصألا فيرش هنع روظحم ىهو
 ىديس ناك « كاذ ىلع ةرجأ مهوطعي نأ لجأل ال مهقح بجاوب امايق
 ىلع رجح دقف هللا لضف ىف عمط نم .. لوقي هللا همحر صاوخلا ىلع
 امك بدألا ءوس نم دودعم كاذو ؛ هيف عمط امم همرحي ال نأ قحلا
 ًاضيأو « العو لج ىقدلا ىلع ريجحتلا عاونأ نم هنأ : ءاجرلا ىف اولاق
 هل قلث. ال هدهو هلل قلخ ىه « هةتيسن ةرجألل بلطي ىذلا لمعلا ناف

 ناكف « هريغل ىه لعف ىلغ ةرجأ بلطي نأ هل غوسي فيكف . (أ)دبع
 قحلاو هدي خ هعم لعفي ال نأ بلقب هيلع رجحي ًاريخ هللا ىف اجر نم

 )١1( قحلا اذه دبعل قلخي مل هنأ دوصقملا .
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 هللا لاسي نأ دبعلا قيرطو « هدبع ريجحت تحت لخدي ال قلطم ىلاعت
 هلضف ىف ءاجرلاو عمطلا رهظيو ةجاحلاو ةقافلل راهظإ ىلاعتو هئاحبس
 اذإ : ًاضيأ لوقي هتعمسو . ىهتنا . عنملا ىلع ءاطعلل حيجرت ريغ نم
 ةعنص ىأ ةراجتي هبستكا نمل هرجأف ؛ كل سانلا هبهو لامب تقدصت
 , اهتوم دعب مانملا ىف ةديبز تيأر دقو : هريغ ال ريخلا ةين رجأ كلو

 نيقدصتت تنك ىتلا ةميظعلا تاقدصلا كلت دعب كب هللا لعف ام اهل ليقف

 ءارقفلل اهقرفت ىف ةينلا باوث لصحو اهبايرأل اهرجأ تلاقف . اهب
 ال اهسفن تدجول رظناا| تققح ةديبز نأ ولو . ىهتنا . نيكاسملاو

 ضرعاف . (!)اضيأ هللا قلخ نم ىه ةينلا نأل اهتين ىلع اباوث قحتست
 . نيملاعلا بر هّلل دمحلاو مهلاحو كلاح فرعت كنارقأو كسفن ىلع كلذ

 ىعدا نمف فوهلملا ةناعإ مهيلع ةبجاولا مهقئاخأ نمو (4"1)

 ىتح هاوعد ىف بذاك ىهف ساتلا مومه لمحت نم غراف هبلقو ةيالولا
 نم نيفوهلملا ةثاغإل الإ مهدنع ثوغلاب بقلي مل (')!ثوغلا بطقلا نا

 نم كلذكو ءايلوألا عيمج ىف هنم ةيراس ةقيقحلا هذهو « ملاعلا عيمج

 ىلع طق نولخي الو ةرورضأ الإ سانلا نع باجتحالا مدع مهقالخأ

 هيف نوراوتي مهل ناكم ال لايع تيبلا ىف ناك نأ الإ اباجح مهباوبأ

 مهدارأ نم لكو ؛ مهدجو هتجاح ىف مهبلط نم لك نوكي ىتح كلذو

 ضرغ ريغل مهيلع نولخدي نيذلا نوشاولا رثكي نأ الإ مهيلإ لصو

 رداقلادبع ىديس ناكو 2 ةدئاف ريغي تقولا اولغشيف «٠ ىعرش
 الإ دحأ نع اوراوتي نأ ءارقفلا طرش نم : لوقي هللا همحر (')ىطوشدلا

 طق نوعنمي الو ةعاس دعب عجرا : ةجاحل مهدصق نمل نولوقي الو رذعل

 )١( (ىون ام ئرما لكلو تاينلاب لامعألا امنإ) ثيدحلل فلاشم كلذ .
 هتامز بطقو ةينطابلا ةموكحلا سيئر (؟) .

 مالعألا سرهف عجار (؟) ,
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 كلذ ملعاف . نيعمجأ مهنع هللا ىضر لخبل ال ةمكحي الإ الئاس
 بر هلل دمحلاو مهلاحو كلاح فرعت كئارقأو كسفن ىلع هضرعأت

 . نيملاعلا

 ىلع ىرجي نأ مداخلا نم اوبلطي ال نأ. مهقالخأ نمو )١1١5(

 نأ الإ كلذ ىلع هنوبتعي ال مهضارغأ قفاوي ال امب مهاتأ اذإو مهضارغأ

 هخيش رمأ هتفلاخم ثيح نم هبدؤي نأ هلف ؛ خيشلل ذيملت مداخلا نوكي
 فلاخو ٠ مادخلا نم مهفلاخ نمل باتعلا- اوكرت امنإو « كلذ ريفل ال

 ىذألا نولمتحي مهنأ امك مهسوفنل ةضايرو مهقالخأل ًابيذهت مهضارغأ

 الو سانلا نع مهتتؤم نولمحيو كلذ ريظنب مهنولباقي الو ٠ قلخلا نم

 اودشريو , لفاغلا اوهبني نأ مهتاش نمو ٠ دحأ ىلع مهلك نوقلي
 نم موقلا نم : لوقي هللا همحر صاوخلا ىلع ىديس ناكو ٠ لاضلا
 ريغ نم نوكلا نم هيلع ىلاعت هللا هيرجي ام لكب ةقلعتم هتدارإ تراص
 قحلا نأ امك اهاضري ال هنإف « لجو زع هللا مراحم ادع ام صيصخت

 هلعفي ام لكب ىضري راص ماقملا اذهب ققحت نمو « اهاضري الو اهديري
 ئش لكب هاضرل هضرغ نع جراخ ريغ هاريو : هعم قلخلا ىأ مداخلا

 هتقرافملل هسفن ظح نع ناف ىهو « هدابع ىديأ ىلع ىلاعت هللا هارجأ

 لاز هضرغ لاز نمو ؛ هل ضرغ ال هل سفن ال نمو « هسفن ملاع
 كلذ ملعأف . ضارغألا ةقفاوم مدع ىضارمألا ببس نإف « هضرم

 بر هلل دمحلاو مهلاح فرعت كسنج ءانبأو كسفن ىلع هضرعأو
 , نيملاعلا

 نأك « مهيلع اولشد اذإ خويشلا رابتخا مدع مهقالخأ نمو )١13(

 مل كلذ ىنعطي مل نأو : هتدقتعا اذك ىنالفلا خيشلا ىنمهلأ نأ لوقي

 توقمم لهاج ىهف هربتخي خيش ىلع لخد نم لك نأل كلذو « هدقتعأ
 وه ىلاعت قحلا امنإو  مهلامكل ةتبلا نوربتخي ال خويشلا ناف « هللا دنع



 ه١4

 مهنوربتخي فيكف « ماقملا ىف مهنود مهف قلخلا امأو , مهربتخي ىذلا

 ىلاعت هللا همحر ىفصرملا ىلع ىديس ناكو . اهنوقوذي ال تاماقم ىف

 بلطي امنإو ٠ سوفنلا سجاوه ىلع مالكلا خويشلا نم بلطي ال : لوقي
 , خياشملا طورش نم ىه امم كلذ ىحنو ءاودألاو ضارمألا ةفرعم مهنم

 لمكلا قالخأ نم ال نيديرملا قالخأ نم ىه امنإ تافشاكملا نإف

 نع هلأاس اذإ هللا همحر ىلويتملا ميهاريإ ىديس ناك دقو . نيفراعلا

 انديرم ىتأي ىتح ربصأ : لئاسلل لوقي ؟ ىه نيأ : الثم قبآلا هدبع

 نم ىلإ مكئثم جاتحي فيكو : ًاموي هل اولاقف . هنع كل فشكي انالف
 برهي ريسي نافرعلا ماقم غلب اذإ فراعلا ىدلو اي : لاقف ؟ هل فشكي

 تافتلا هل نوكي الف بويغلا ىلع عالطالا ىف ىلاعت قحلا ةكراشم نم

 . ىهتنإ . سانلا تاروع ىلع هعالطإ اميس ال تافشاكملا نم ئش ىلإ

 ل فشك نم هللا دابع نم نأ نيدلا ىحم خيشلل ةيكملا تاحوتفلا ىفو

 ىف ام ملعي ال كلذ عمو ؛ ليصفتلا ىلع ضرألاو تاومسلا توكلم نع

 ٠ هسفن هيهتشت ام عم ال هبلطي ام بسحب ىلاعت هللا عم هنأل هنيبج

 بر هّلل دمحلاو مهلاحو كلاح فرعت كسفن ىلع هضرعأو كلذ ملعاف

 .نيملاعلا

 بدألا هوملعي ةالولا نم ًادحأ اوبحص اذإ مهقالخأ نمو (11)

 اهولبقي نأو الثم فورعمب مهرمأ ىف مهيلع تدرو اذإ تالسارم عم

 باتك نأ انغلب دقو  مهتيالو مودت كلذب نأل , مهنيعأ ىلع اهوعضيو

قق رصمي مالسلا هيلع فسوي ىلع درو امل مالسلا هيلع بوقعي
 هلب

 : اولاقف ؟ كلذ تلعف امل نوردتأ : لاقو : هينيع ىلع هعمضوو فسوب

 ريكذو ٠ ىهتنا . مهكلم مودي كلذبو ٠ كولملا ةنس نم هنأل : لاق . ال

 ملاظل مالسلا لسرأ اذإ نم هللا ءايلوأ ىف نأ ؛ هللا ىلع ةلالدلا بجاص

 ؛ هيلع ىتلا تاعبتلا عيمج ىف هحماسو هيلع هللا بات ةاصعلا نم دحاو

 ؛ةرخآلا ىف الو ايندلا ىف مهلذخي الو هئايلوأل رصتني ىلاعت هللا نأل كلذو



 حلا

 , ةنامأ ىف هلذخيو دحأل هلاسرإب هئايلوأ نم دحأ نمؤي نأ ىيحتسيو

  ميظعلا رسلا اذهب هريخي نأ ةالولا نم دحأ بحص اذإ ريقفلل ىغبنيف

 دادقي ىنب ضعب عم ىل دقو « مالسلاب هل هتالسارم ريقف ىلع دري الو
 فكئتسيو « ىراصنلل اهيطعي ةراتو اهأرقي الو ىتالسارم دري راص هنأ

 هللا لوسر ىلع ةالصلاو ةلمسبلا طقسأو هيتاكأ ترصق اهتعارق نع
 هللا مسا ىراصنلا هتاطعاب ىلاعت هللا هتقمي نأ افوخ هيلع مالسلاو لل
 لخدأو لزعو ةريسي ةدم كلذ دعب ثكمف , كلذ نوكهتنيف : ىلاعت

 لاح هل نكي مل نمف ةلمجلابو « مهيف هتدهش رمأ اذه « بقوعو « جربلا
 , لزعلاو ةالولاب مهيف افيرصتو ةملظلا نم هسفن هب ىمحي ىلاعت هللا عم
 اميس ال هل متي ال كلذ نإف « مهدنع تاعافشلا ىف ردصتلا هل سيلف
 هنإف بئارغلاو بئاجعلا ىبأ رشاعلا نرقلا نم ىناثلا (')(فصنلا) ةملظ
 لاق ةمارك هل رهظأ ولو ريقف ىف دقتعي ةالولا نم ًادحأ دجت داكي ال
 باب حتفاف « ةملظلا ىف فيرصتلا ىخأاي هللا كاطعأ نإف رحاس اذه
 . نيملاعلا بر هّلل دمحلاو . كلذ نع فكف الإو مهدنع ةعافشلا

 ىلع نيركنملا فيرصت ىلإ ةردابملا مدع « مهقالخأ نمو (114)
 صئاقنلا ةعاشا درجمي ءارقفلا ضارعأ ىف ضوخلا مدعو قيرطلا لهأ
 نم ئىش ىلإ نوغصي الف ركنم مهناوخأ نم دحأ ىلع ماق اذإف مهنع
 ادهزو اعروو الامعأ رثكأ هوأر نم لكف « هيلع ركنملا لامعأو ةحلاصلا مهيخأ لامعأ ىف نورظنيو نوصبرتي لب ,؛ مهيخأ قح ىف همالك
 موقلا لامعأ نأ كشالو « ميظعتلاو ةبحملا ىف هومدق ؛ ىذألل الامتحاو
 ركثملا لامعأ نم نسحأو رثكأ اورهظا بتارملا ىندأ ىلإ اولؤن ىلو
 . ىهتنا . فارطألاب ىلتبت فارشألا لزت مل : اولاق انه نمو . مهيلع
 برشي وأ ةالصلا كرتي قيرطلا لهأ نم هنأب رهاظت طق ًادحأ اتيأر امو

 )١( ىنعملا ميقتسيل حيحصتلاو (نرقلا) لصألا ىف .



 ا/ ١

 ىلع محازي الو « نيملاظلا دنع سانلا ىف نواعتي الو ىنزي الو رمخلا
 ,مهقسف ثبثي نأ دحأ دارأ ول ىتح ريخلاو نيدلا ىلع مه امنإو « ايندلا

 رومألاب مهومري نأ ءارقفلا ىلع نيركتملا رمأ ةياغو : كلذ.ىلع ردق الل
 علطي ال نمأ اذهو ؛ كلذ ىحنو لغلاو دسحلاو ربكلاو ءايرلاك ةلطايلا
 هللا ىلإ قلخلا رئارس هلم لكو دقو « ىلاعتو هناحبس هللا الإ ابلاغ هيلع
 هللا الإ هلإ ال اولوقي ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمأ) ثيدح ىف هلوقب ىلاعت
 دحأل زوجي الف ا لوسر هدس «بأيق . ىهتنا ٠ ((1)هللا ىلع مهياسحو

 كنارقأو كسفن ىلع هلبق امو قاذلا اذه ىخأ اي ضرعاف . هحتفي نأ
 . نيملاعلا بر هّلل دمحلاو مهلاحو كلاح فرعت

 درو قيرطلا لهأ نع بذلاب ءانتعالا « مهقالخأ نمو )١19(

 ركذملا ناك نإو ةنسلاو باتكلا ىف ةدراولا ةلدألاب مهيلع نيركذملا

 عقي مل املاع ناك هنأ ولو مهنع ضارعألاب رومأملا لاهجلا نم ادودعم

 امك : ةنسلاو باتكلاب مهلاوقأو مهلاعفأي لدتسي ناك لي « راكنا هنم

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو : قالخألاو نئملا باتك ىف كلذ انحضوأ

 مهتعمطأو سانلا لاومأ نع ففعتلا ةرثك  مهقالخأ نمو )١17١(
 ةطاقس ريقفلا نم اوملع اذإ مهنإف ةالولا اميس ال انطايو ارهاظ

 ةلمج نم هولعج فوص ةمامعو ةحيس هل ناك ىلو ٠ هوردزا سفنلا
 ريقفلا جاتديف مهيديأ ىلع نيملسملا نم دحأل عفن هل عقي الف نيباصنلا

 رثكأ نوكيل بلط نأ سانلا فعأ نوكي نأ ةالولا دنع عفشي ىذلا
 نأ فوشكملا بصنلا ةمالع نم نأ ىخأ اد ملعأو « ةعاقش سانلا

 نأل , كلذ ىحنو كس ىأ درو ءام :ةوالح ريمألا كلذل ريقفلا ىدؤب

 هنم مهفي ةيده هعم ريمألا رظني ام لوأو « كلذ لثم نع ةينغ يف ريمألا

 رييغت عم ريقمملا عماجلا ىف ىطويسلاو رتاوتم ىهو ةريره ىبأ نع ثيدحلا اذه ركذ )١(

 . ظفللا ىف
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 مقذلا نأل ٠ نافثو وأ ءارقألا رطاخب اوربجأ» : مهلوقو ؛ ذاهش هنأ

 لد 2« كلذ قوث ه: تره نأل ةالولا نم نطاغلا ريه بلطي ال قداصألا

 زك نأل هماعط نم مهماعل اب رطاخلا ريج هنم نوبلطي نيذلا مه ةالولا
 مسانملا لالجلا ةليل ىانيد فلآ مايألا هذه:ىف لداعت ريقفلا نم ةمقل
 قيلي سايل ناك امو . هذم لكألا مهب قيلي ماعط لك امف ؛ نآلا ءارقفلل
 , ءارقفلا ماعط نم لكاي نأي ريمألا كلذل حمس اذإف , هنم سبللا مهل
 مهنم عظعأ ءارقفلا نوري مهتيأر نمو « ميظعتلاو ليجبتلا ةياغ كلذف

 نواكأي موي لكف دادقب دالوأ « مهماعط نم لكألاب نوكربتيو « ةجرد
 ءانيأ ىلع ءارقفلا ماعط نومدقيو « مهدنع ديع موي هئودعي ريقف دنع هيف

 غبسي نأ هلضف نم ىلاعت هللا لأساف . ةلسبو اسدعو احلم ىلو ايندلا

 مهرايخ ةيلوتب مهتيب ةرامع مهيلع ميدي نأو نيرادلا ىف مهيلع ةمعنلا
 ىمسملا بادكلا رخآ اذهو . ىهتنا . نيمآ مهرارش ىلع مهقطعيو

 فرات (قداصلا ريغو قداصلا ديرملا نيب قرفلا ىف قهاشلا بكوكلاي)
 باشهولاديع خيشلا يديس ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ انتودقو انديس
 ىسذرو نيمآ هللا همحبر ىتاعملاو مولعلاو تاماركلا بحاح ىوارعشلا
 قفاوو « ملسو هيحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو هنع
 ةحيبص ةمظعملا ةلجبملا ةكرابملا ةقيرشلا (١)(تاملكلا) هذه نم عارفلا
 . فلأ دعب نيثالثو ةعبس ةنس روهش رهش نم سماخ ةعمجلا

 )١( (ةسومطم لصألا ىف تدرو ,
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 ىتلا قالخألا كلت نأ ىنارعشلا طوطخمل انتسارد نم انأ ىدبي
 سانلا نأ ثيح « رصاعملا اذملاع ىف دوجولا ةردان قالخأ ىه اهركذ
 تلدبتو مهقالخأ تريغتف ايندلا ظوظحو ةايحلا بلاطم مهتبلغ دق
 قالخأ ىف ىنارعشلا اهنع يكحي ىتلا قالخألا هذه نأكو « مهسوفن

 . نشيلا نم دحأل نوكت نأ نكمي ال ةيلاثم

 دجن . نيعباتلا ىعباتو نيعباتلاو ةباحصلا قالخأ انلمأت ىل اننكل
 , مهصاخشأل ةمزالم ةمس راثيإلاف مهسوؤر ىلع جات قالخألا هذه

 ريصلاو « مهتاقالعل ةطبار هللا ىف ةوخألاو , مهعابطل فصو ناسحإلاو
 ىوهلا ةفلاخمو « مهتايحا زمر سفنلا ةدهاجمو مهكولسل فصو هللا ىف
 صالخإلاو ءافصلاو ءاقنلاو ؛ مهئادر ىوقتلاو ؛ مهقيرط ىف ساسأ
 مهتعرش هللا ىلع لكوتلاو ىيبدتلا طاقسإو ضيوفتلاو « هللا ىلإ مهليبس
 اهيلإ نورظني الف ؛ ةرخآلا ةعرزم مهدنع ايندلاف ٠ ىلاعت هيلإ مهجهنمو

 , ىقبأو مظعأ ىه ام ىلإ بيرق امع اهعدوي ليبس رباع ةرظن الإ
 ةرخفمو ةيناسنإلل ةودق مه ءامظع ًالاجر ىبر دق مالسإلا :ىرن اذكهو
 ةليبنلا ميهافملاو ةميظعلا ميقلاو ةميركلا قالخألا هذه نيأو « هللا ةعرشل
 .. ةرضاحلاو ةفلاسلا ممألا تايقالخأ نم

 نأ بجي ىذلا جذومنألا ىه ةيمالسإلا ةمألا هذه قالخأ نإ

 ثيح « حالفااو حاجنلاو حالصلا دجن اهيفف . اعيمج سانلا هب ىدتقي
 , ليمج حفصو وىقعو ةمحر نم هللا قالخأ نم ىقتست قالخألا هذه نأ
 دمحم نيمألا هلوسر ةنس ىهو الأ هنيعم بضني ال ىذلا عينملا نمو

 ءافصلاو ةراهطلاو مضاوتلا نم هثايحو هكولسو هركف ىغ امو هلي
 . ءاقنلاو
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 ٍضوفرم لوق ةيتايحلا ةيرظنلا ىلإ راقتفإلاب نيملسملا ماهتا نإ

 هيهاقمو هميقو هكولسو هجهنم ملسمللف ؛ لطاب معزو « ةفئاز ىوعدو
 ه امنإو « هريغ نع ذخأي ىذلا وه سيلف ؛ ةايحلل ةحضاولا هترظنو
 ةعلا قفاوتو ةميلسلا رطفلا بكاوت ىتلا ةدئارلا ميهافملا ىطعي ىذلا

 هنم انل ىدبي قلطنملا اذه نمو . ميلسلا بلقلا اهيلإ عزنيو ديشرلا
 . عيرشتلاو داصتقال او قالخألاو ةيبرتلا ىف هتاقيبطت ىف ديرفلا ملسملا

 مأ قالخأ نم هاقتسم ىهو قالخألا ىف ةيتايحلا هتيرظن ملسمللف
 راسحإلاو راثيالا ىلع لمتشت قالخألا كلتو ؛ ىلاعتو هناحبس هللا اهب

 صالخإلاو قدصلاو عرولاو ىوقتلاو ةعاطلاو بدألاو هللا ىف هوخألاو

 يرظنلا انراق !ذإف ٠ هلوسر ةنسو هللا ةعيرش نم هاقتسم ىناعملا هذهو

 اب مفترتو « ةيقالخألا تالامكلا ناسناإلل ققحت اهنأ اندجول ةيقالخألا

 نكمي ال ىذلا ىناسنإلا ىمسلاو ىبلقلا رضحتلا ىف ةخماش ممق ىلإ

 .اوس دئاقعلا نم ىأ ىف ةيتايحلا ةيقااخألا ةيرظنلا هذهل ذايثم دجن نأ
 . ثيدحلا ىأ اهنم ميدقلا

 : ةيفايحملا ملسمتا 8 ىظظف

 الو ؛ نجاع عرشم اهعضي مل ملسملل ةيقالخألا ةيرظنلا نأ كلذ
 طارفإلا ىلإ حنجيو اليم ليميف ٠ ىوهلا هيوشي بلق الو , رصاق لقع
 بر ةيقالخألا ةيرظنلا هذه عضو امنإو ؛ ىرخأ ةرات طيرفتلا ىلإو ةرات

 امو ةيرشيلا سقنلاب ريبخلا ملاعلا ضرألاو تاومسلا رطافو دابعلا

 . اهدسفي امو اهايند ىف اهعفني امو حلصي ال امو اهل حاصي
 ىهف ةنزاوتم ةيرظن ةيمالسإلا ةيقالخألا ةيرظنلا نأ دجن انه نمو

 ةيرظن ىه امنإو « الامش الو انيمي فرحنت ال ةمكحو لدع نازيم
 ىلع ريسيو اهعبتي نمل قاهرإ الو تنع الو فسع اهيف سيل ةميقتسم
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 « اهتمكحو اهصوصفو اهصوصنب قدصو صالخإ ىف لمعيو اهاده
 ةييلق ةحصو ىسفن رارقتساو مّئاد نمأ ىف ملسملا لعجي ام اذهو

 . ةيلقعو

 تادايعلاب طبترت امك تالماعملاب طبترت ةيمالسإلا قئاخألاو
 ىقالخألا هكولسب نورقم داصتقا وه امنإ ملسملا ناسنإلا داصتقاف
 ةيرهظم ىأ ةيلكش تاسراممو رئاعشو سوقط تسيل «ةدابع نأ امك
 , ةيمالسإلا ةيقالخألا ةايحلا نع ريبعت ىه امنإ

 نم ةعبان اهلك ةيعرشلا فيلاكتلاو ضئارفلاو يداصصتقإلا كولسلاف
 قئاخألا نيب .شضقانت الف هنطابك ملسملا رهاظ لعجت ةرقالخلأ ةيرظن

 عم هيضدي مجسسنم طبارتم دحاو راطق ىف لك تادايعلاو تالماعملاو

 ةحئاسلا ةلثأا مه هللا لهأ دجن دئارلا كولسلا اذه ةمق ىفد + نضعب

 ىف هنوعبتيف ٠ هلل مالكا ةيلمعلا هتاقيبطت ىف 2 لوسرأاب ئودتقي نيذلا

 . لادعأو لامقأ نم هنم ىهن امع نويتنيو رمأ لك

 ةنسلا نع فارهنإ الو اذونش تسي ةيقوصلا قئاخأف نذإ

 ناجم امك تانيب تايآ نم هللا باتك يف ىه امع داعتبا الو , ةفيرشلا

 ياي ةيلياكلا ةجيتن ةييام ةرمث ىه امنإ « نييرشقااو نييرهاظلاو نييحطسلا ضعب

 ٠ ءاحمسلا ةعيرشلاو ميقلا نيدلا مهعابتإل

 : ةيمطابلاو ةينم وسحلا

 ة ةيعرشلا ضئارفلاو فيلاكتلا نوعفري مهنأب ةيفوصلا ماهتا نإ

 ةعيرش ال هنأب ًاخسار اناميإ نونمؤي ةيفوصلاف « ةيذاك ىوعدو دودرم
 قسفقت دقف ققحتي ملو عورشت نمف « ةعيرش الب ةقيقح الو ةقيقح الب

 طبترت نأ بجي بواقلا لامعاف ٠ قدنزت دقف عرشتي ماو ققحت نمو
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 هتادابعو هتالماعم ىف اهيدؤي نأ بجي ىتلا هتفيظو مسجلا ءاضعأ
 نأ بجي ًاعيمج هبلقو هسفنو ناسنإلا لقع نأ امك ٠ ةيعرشلا هفيلاكتو

 لامعأ تلصفنا ام اذإف « ىلاعت هللا ىلإ برقتلاب هحراوج عم لماكتت
 . اعيمج ندبلاو سقنلا تدسق بولقلا لامعأ نع حراوجلا

 لطبتو لومخ موق ةيفوصلا نأ كلذ دعب لاقي نأ نكمي فيكف
 نوعدي نيذلا مهو ةيعرشلا فيلاكتلا عفر ىلإ نوعدي مهنأو لساكتو

 '/ . ميركلا ههجو نوديري ىشعلاو ةادقلاب مهبر

 قحلا لهأ نيب اًنيب افالتخا كانه نأ بلقلا ميلسلا لمأتملل ودبيو

 نوفلاخي نيذلا ةعدتبملا نييو , هلوسر ةنسو هللا ةعيرش نوعبتي نيذلا
 , مهسفنأ دنع نم الاعفأو الامعأ نوعدتبيف ٠ هلوسر ةنسو هللا لوق

 . مهئاوهأ بسحب ءايشأ نوحيبيو ءايشأ نومرحيف هللا مالك نولوأيو

 مهو « هللا لهأ ىلع ءالخد مه امنإ , ةيفوصلا نم اوسيل ءالؤهو

 برتأ رفكلا ىلإ مهو ةيفوصلا نم مهنأ نومعزي بولقلا ىضرم نم

 . ناميإلا ىلإ مهتم

 هرهاظ نأو « نطايو رهاظ نآرقلل نأ نولوقي نم قرفلا هذه نمو
 امأو « ريشقلاب ذخأي ىذلا وه لهاجلا نأو بللا وه هنطايو رشقلا ىه

 ىف راطقألا مهسفنأل نوحيبي كلذبو بللاب ذخأي ىذلا ىهق نطفلا بيبللا
 . شحاوقلاب نايتإلاو ةيعرشلا فيلاكتلا عقرو ناضمر

 اهددعو قرفلا هذه .ه٠5ه + ىلازغلا دماح ويأ مامإلا ركذ دقلو

 نم رهاظلا نوركنيو :« نطابلاب نومتهي نيذلا ىأ ةينطابلاب اهامسو
 لقع ىف شعشعت ىلازفلااهركذ ىتلا قرفلا هذه تلازامو تادابعلا
 . هللا ةعيرشو لدعلاو قحلا نع ةديعبلا اهيواعدل جورتو ةيمالسإلا ةمألا

 هذه نأ نودقتعيف ءالؤه رمأ سانلا نم ريثك ىلع طلطخي دقو

 ةيفوصلا مهتي كلذيو ةيفوصلا مهسفنأ مه ةعدتبملا نم ىه ىتلا قرفلا
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 وضو مغرب نطابلا لهأو قحلا لهأ نيب طلخي ثيح ةعدتبملا نم مهنأب
 ةنسو هللا ةعيرشب هكسمتو فارحنالا نع هدعيو هؤاثنو ةيفوصلا بهذم

 . هلوسر

 : ملسسملاو مذاسأالا

 ةيفوصلل هتموصخ دادزت قدلا لهأ ىف نعاطلا نأ انروصت ىفو
 رفني ةحيقتسم رومأ نم تاولجااو دلاوملا ضعب ىف هدهاشيو هاري ال

 ضعب ىدؤت دقف « ةميقتسملا سفنلاو ديشرلا لقعلا بحاص اهنم
 , روفسو جربت ىف لاجرلاب ءاسنلا طلتختو ةحبقتسملا تاسرامملا
 شحاوفلا ىلإ نوعديف سانلا نم ةلفسلا ضعي سلاجملا كات ىلا ىعديو

 ضحعبب سانلا نم ةلهجلا موقيو تاحيقتسملا ىتؤتو لاذرلا فرتقتف

 نمو الطاي قعلا نم نولعجيف نيدلا ىده نع ةديحبلا تاسرامملا
 نوهوشيف نيدلا نه كلذ نأ رمألا رثمآ ىف نومعزي مث اقهح قد. لطايبلا

 هذه ىلإ ىعدي ميقلا مهنيد نأ ,ىلع نيماسملا نوروظيو مالسإلا ةقيقح
 . ةيقالخأاللا ةرهاذذلا

 نيبو ميقلا نيدأاو ءارغلا ةعيرشلا نيب قيفن أ يبجي هنأ ةةيقحلاو

 كانهف « مذاسإلا ءايعدا ضعي اهب موقي ىتلا ةيقااخأتللا تاسرامملا كلذ

 مهراحدناو مهساكتنا ىف نيملسملا لاحو مالسالا نيب عيساش نوب

 نيمألا قداصلا ىلع بجوتيو . ىقالخألا مهلالحنإو ايندلا ىلع مهبااكتو
 طلخ اذإف « تاوهشلاو ءاوهألا عيتي نمو نيدلا عدتي نم نيب قرفي نأ

 طلخ اذإ هتايح ىف ميوقلا ملسملا جهنم نيبو مويلا نيملسملا لاح نيب
 ىلإ ىعدي ىذلا هنيدلو هسفنأ املاظ حبصي هنإف كاذو اذه نيب ناسنإلا

 . ةحلاصلا ةييطلا ميهافملاو ةيماسلا بادآلاو ايلعلا ميقلا

 ايلمع ًاكولسو ًاركف هللا ليبس ىف اودهاج نيذلا ةيفوصلا ةمئآ نإ

 ىلع برفملاو قرشملا ىف مالسإلا ةيار ةلمح مه اولازيامو اوناك
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 نورجاتيالو نورهاطتيال ٠ اعمطو افوخ مهير ىلإ نوعدي ءاوسلا
 نع هللا الإ نوشخي الو ركذملا نع نوهنيو فورعملاب نورمأب « هللا ياتكب

 . لسجو

 , نولكوتي مهبر ىلعو اناميإ هللا مهدازف هّللاب اونمآ موق مهنأ

 حرشو نوماعي ال ام ملع « هتنمو هادضقب هللا مهبهوف نوملعي امي نولمعي
 ةنينأمطلاو نمألاب مهيولق المو ٠ هحوتفو هتايلجتو هءاطعو هراونأب مهبولق

 . هديعو نم فوخلاو هللا دعو ىف ءاجرلاو هللا ةرضحب اضرلاو ةنيكشلاو

 وأ لطاب ىأ فارحنإ مهنع ردصي نأ نكمي ال ءالؤه لثم اموق نإ
 اوصضوفو هللا عم رييدتلا اوطقسأ دق مه امنإ ٠ مهسفنأل اهذوعدي ىواعب

 مهسوفن ىوه اوفلاخو « ةيلكلاب هيلع اولكوتو ىلاعت هيلإ مهرمأ

 نع اودعتبأ ءالؤه نأ لاقي فيكف  اهرمأ لدتعاو تنكسو تماقتساف
 هماكحأر هميلاعت ىلع ةظفاحملا ىلع نورهاسلا مهو نيالا ةقيقح
 , هتادابعو

 : ةث _ىصاسملا ين دلفحأللا تهافسملت

 برج دقأو . عابتإلاب ةريدج قالخأ ىه ةيفوصلا قالخألا نإ
 ةيبيرجتو ةيسحو ةيدام قالخألا ىف تافسلف هثيدحو هميدق ملاعلا
 ىسفكلا نزاوتلا قيقحت تافسلفلا هذهب عماتسي ل هنكأ , ةيلقعو

 ًامامت كلذ نم ىسكعلا ىلع امنإ , ةيقالخألا تالامكلا ىلإ لوصولاو

 هتملظ امك سصعلا اذه يف ناسنإلا ةيقالخألاتافسلفلا هذه تملظ دقف

 ةماقتسالاو حالصإلاو حالصلا الإ وعدت نأ نم الدبق رصع لك ىف

 قوسفلاو ايرلاو انزلاو لالدنإلاو جريتلاو روفسلا ىلإ نآلا وعدت
 , ةيوصضوفلا ةيرحلا ةيقالخأاللا تافسلفلا هذهي ديرأ دقو « نايصعلاو

 ىف احضاو كلذ دجن امك « ًاريخ رشلا نمو ًارش ريخلا نم لعجتف
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 نييسحلاو نييعفنلا ىواعدو ةذللا بهاذمو (١)ةثيدحلا ةيئاطسفوسلا

 ةفسلف ىلع ةثيدحلا ةيملعلا جهانملا اوقبطي نأ نوديري نيذلا نييبيرجتلاو
 . ناويحلاو ةداملا ريغ ناسنإلا نأ ىلع نولتاقتيو نولفغيو قالخألا

 ةميلسلا ةرطفلا ىلع دوي هنإ ٠ ميوقت نسحأ ىف قلخ. ناسنإلاف

 ةماوقلاو نزاوتلا ىه نيدلاو « نيدلا ساسأ ىه ةميلسلا ةرطفلاو
 رهاظلاو لقعلاو بلقلاو نديلاو حورلا نيب قسانتلاو بسانتلاو لادتعالاو

 . ةقيقحلاو ةعيرشلاو نطابلاو

 هنإف ؛ ةيبيرجتلا ىأ ةيداملا قالخألا تافسلف ناسنإلا عبتا اذإف
 هل ققحت ال اهنأ ثيح ًاطونق ًاسئاي ًاعئاض رمألا رخآ ىف هسفن دجيس

 قيمع ىجأ رحب ىف عراصي هكرتت امنإ ةنيئامطلاو ةنيكسلاو نمألا
 ' اعيمج هترخآو هايند دقفبو اصيخير اعايض عيم ضيف راوغألا

 لصألا ىلإ عوجر ىه امنإ ةيفوصلا قالخألا ىلإ عوجرلا نأ

 هركف قالخألا ةذه تحيصأ ام أذإف ناسنالا هاخوتي نأ بجبن ىذلا

 ىتلا ةميلسلا ةرطفلا بكاوت اهنأل ا.بأ عيضي نل هنإف هتودقو هكولسو
 . اهيلع سانلا هللا رطف

 : بّسمقلا 5 راسهحعم

 انتقو ىف ةيقالخألا ةيفوصلا ةيرظنلا كلت ىلإ نوماسملا جوحأ ام
 مالسإلا ةورع مهنم تعاضأف ةايحلا تايدام هيف مهتبلغ ىذلا رضاحلا

 نوقفاويو «٠ دساف لك نورياسيو « قعان لك نودلقي اوأديو ىقثولا
 ىش ةثيدحلا ةيبرغلا ةراضحلا نأ ىوعدب تاوهشلاو ءاوهألا باحصأ

 ملسملا ىلع نإف مث نمو « اعيمج سانلا اهب ىدتقي نأ بجي ىتلا ةودقلا
 رضحتم عمتجم ىف شيعي نأ نكمي ىتح نييبرغلا تايقالخأ عسبتي نأ

 . ةيدوجولا ىه ةثيدحلا ةيئاطسقوسلا )3
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 مهق ىف روصقلا جاتن ركفلا ىف بارفغتسإلا اذهو ؛ برغلا شيعي امك
 نيب قرف كانه نأ كلذ ىلقملا ريكذتلا ىف مقعلاو ىمالسإلا نيدلا
 ىتأي نأ نكمي ال رضحتملا بلقلاف ٠ بلقلا ةراسضحو ةيداملا ةرامخضحلا

 نيب هتاقالع موقتو ةيويرلا تالماعملا هريست نأ نكمي الو ةشحافلا
 . ةيتاذلا ةحلصملاو ةعفاملا ساسأ ىلع سانلا

 بلقلا ىهو هسفن ىلع هريغ رشؤي ىذلا وه رضحتملا بلقلا نإ

 لعفي الو نطبي١ام ريغ رهظي الو ىئاري الو قفاني ال ىذلا ميلسلا

 نواعتيو اعيمج سانلا ىلع ًارونو ابح عشي بلق ىه امنإ « تاحبقتسملا
 عافترالاو اياندلا نع ىمسلاو حالصلاو حالصالا لجأ نم هريغ عم
 . لادتعالاو نزاوتلاو ةماقتسالا ىلإ سفنلاي

 ريهطت ىلع نولمعيف قحب باقلا ةراضح باحصأ مه ةيفوصلا نإ
 ةراهطو قدصب هللا ىلإ نوعديو نايصعلاو قوسفلاو سجرلا نم مهيولت
 نودهاجي ضرألا ىف نوعسيو لازعنإ ىأ لطبت ىأ ةيياس نود صالخإو
 نيدماحلا نم اوناك مهيلع هللا معنأ اذإف « بيطلا لالحلا قؤرلا لجأ نم
 . نيضارلا نيرباصلا نم اوناك مهالتبا اذإو نيركاشأا

 تاومسلا ىطاق اهيلإ انوعدي ىتلا قالخألا ىه هذه تسيلأ
 اهنأ نيمألا هلوسر ةنسو زيزعلا هباتك ىف اهعابتاب انيصويو ضرألاو
 هللا نم قدعدأ نمرود . اهبحيو اهنع ىضري ىتلا ىلاعت هللا قالخأ
 . « اكيدح

 : تمقسأم# يضأ نرقستسللا

 ةيفوصلا فئاوطل ىنارعشلا مامإلا اهب مأق ىتلا ةساردلا هذه نإ
 اجهتم مدختسا هنأ هيف كشلل ال اجم ماني ال امم يا ا عى

 د 3-0 3030 ساهم 0 5 1

 هاينرعق اردلا يل ان م أمم كن ا اصعمك م ا 4 يسلم محأو 1 دأب ام تل

 6 ثيدحلا ىملعلا ثحيبلا ساسأ ىلا ىذلا كةيعومضهوألا
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 كلت دقعو « ةنراقملا ةساردلا ىنارعشلا مامإلا مدختسإ امك
 اهرابتعاب هرصع ىلع ةفلاسلا نورقلا ىف ةيفومدلا مسثجم نيب ةنراقملا

 اهرابتحاي رشاعلا نرقلا ىهو هشيعي ىذلا هعمتجم نييو « لمصألا
 مغر لصألا نع ريغتلاو فارحنإلا ىدم كلذب هل رهظف ٠ لصألل دادتعا
 . لكشلا وأ ىجراخلا راطالا ىف قافتا دوجو

 امنإ ام اعمتجم سردت امدنع ةثيدحلا ةيجولوبيرتنالا تاساردلاو

 .هذع ضخمت ىذلا ديدجلا عمتجملاب لصألا ةنراقم ىلإ دمعت نأ لواحت
 هلعف ام العف اذهو . لصألا نع فارحنإلا ىأ ريفتلا ىدم راهلظأ عم
 : هرصغع ىف يفوصلا عمتجملل هةتسسارد يف ىنارعشلا

 هدعاسس دقو ةينأتملا ةرشابملا ةظظحالملا ىلع ىنارعشلا دمتعا دقأو
 هفرعتو هيف هجامدناو هعم هلعافتو ىفوصلا عمتجملا ةعيبط مهف !ذ ىله

 نأ عيطتسي هنأ مث « هسوقطو هرئاعشو ةيحورلا هتاسراحوو هداروأل

 اهنومدختسي ىذلا مهاذافلاو مهتاحاطصمو مهتغلو ةيفوصلا ىناعم مهقي
 كلذل ةيعامتجاإلا فئاظولاو ءانيلا ةديبط فشك ىلع هدعاس ىذلا رمألا
 ... مسهتجملا

 : هلم دحسلا ةيع ول وم ىشهالا يماسسأ نشلا فضال د يبخا_ربهملا

 ىف ةثيدحلا ةيجولويرثنالا ةساردلا ىلع ىنارعشلا ةسارد قوفتتو
 ةسارد ىلع رصتقي الو عمتجملا قامعأ ىف ىسوقي نأ عاطتسا هنأ

 ىجهورلا لماعملا سراأدت هنأل كأذ ٠ 2 ةيعامتسالا ىشئاتتول او ةيندلا

 نم لماعملا أذهو ىفوصلا قيرطلا ىف ديرما اد سلا يباع هر

 هتسارد ىف هلخدي نأ ثيدحلا ىجولويرتنالا 2-5 :.ايأأ ىلع ا ' م

 .٠ لواحم عمت
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 عيطختسي الو هيلع يفختي اميرو روظنم ريغ ئش لماعلا اذه نأ ذإ

 .. ليصحتلاو ثصيلا بيلاسأ مادختسا مغري هنايبتسا

 نكمي ال هنودب هنأ نإ : ناكمب ةيمهألا نم دعي ىحورلا لماعملا نإ
 ىلإ لص دق ثحابلا نأ وأ تلمكتسا دق ةيهسملا ةساردلا نأ لاقي نأ
 هقدص ناحتما دوي ىذلاو هعشضو ىذلا ضرفلل ةبسنلاب ةددحم جئاتن

 ... سوردملا عمتجملل هتسارد ىف هبذك نم

 تاساردلا نم قحب دعت ىفوصلا عمتجملل ىئارعشلا ةساردف
 هيلإ رقتفت يذلا ىقوذلا دعبلا فاضأ دقف ةدئارلا ةيجولويرثنالا
 رسمفت ةلماكتم ةيرظنب جرخي نأ عاطتسا مث نمو ةثيدحلا تاساردلا

 . ىفوصلا عمتجملا كلذ ىف ةايحلا'

 انفراعم ىلإ ةفاسضأ ةيقوذلا ةفرعملا نأل رظنلا نع فلتخي قوذلاو
 دنع هيلع قاقتست ىتلا ىناعملاو ميهافملاب لقعلا قرشي اهيف , ةدودحملا

 عون قوذلا نأل كلذ . ةينظلاو ةيسحلا ةفرعملا تاودأ امدختسم هثحب
 وأ ةيرصيلا ةيؤرلا ئلع بسحف ثحايلا هيف دمتعي ال فشكلا نم
 نم عون هنأ ةيبلقلا ةيؤرلا ىلإ كلذ زواجتي امنإ , ةيسدالا وأ ةيعمسلا
 . هيله هقاقتسم لبق نم تناك ةديدج, قافآ ثحابلل هيف متفي ماهلالا

 : ةسفوذلا ةنهرهسصلتا

 مولع ةريخألا نأل كلذ رظنلا مولع نع فلتخت ةيقوذلا ةقرعملاف
 فذقت راونأ اهئاف ةيقوذلا امأ ةدهاجملاب اهيلع لصحتي مولع ةيبسك
 اذهي مولعلا بتارم ميسقت نكميو . املع حبصتف ديعلا يبلقلا ىلع

 , ةثالث بتارم ىلإ ىنعملا

 قيرطب هيلع لصحتي ملع لك ىهو : لقعلا ملع : لوألا ماعلا
 ناهرب ىلع لوصحلا طرشب ليلد ثحبو « رظن ةجيتن وه ذإ ةرورضلا
 . دسافو حيحص هنم لب , بذاكو قداص هنم ملعلا اذهو
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 اقوذ الإ هيلإ لوصولا ىلإ ليبس الو : لاوحألا ملع : يذاثقا معلا

 اليلد ميقي ىأ هدجي نأ لقاع ردقي الف لقعلا قيرط نع هيلع لمصحتي الو
 فصتي ناك اذإ الإ دحأ اهملعي لاحملا نم فراعملا هذهو هتفردم ىلع

 .. اهقوذتي ىأ اهب

 روط زواجتي ىذأا ملعلا وهو : رارسألا ملع : ثيتاثلا ميلعلا

 نم ءاملعلاو ءايبثألا هي صتخيو ىناحور ثفن ىهو لقعلا

 . نيحلاصلا

 ىف هحالس نإف . هلل اقداص اديرم ناك اذإ ثحايلا نإف كلذل

 فشاكي انهو لقعلاو سحلا ىلإ ةفاضإلاب قوذلا ىه نوكي ةقرعملا
 ... لقعلاو ركفلاي هنع زجعي ام ةريصيلا ىأ قوذلاب بقاريو دهاشبو

 قداصلا ديرملا عمجي ىذلا وه ناميالا نآأل ناميالاب قوذلا طيتريو

 قفاو نم امأو . دحوملا نمؤملا ىهف هللا قفاو نمف .. هللابو هللا ىلإ
 . ءاوهألا هتقزم ءايشألا

 عمتجملل هتسارد ىف مدختسا ىنارعشلا نأ دجن اننإق كتذل

 نيذلا نيثحابلا رثكأ ىلع زمهت لئاسوو تاودأ هرصع ىف ىفوصلا .

 نم نوكت نأ طرتشاو ةثيدحلا ةيجواوبورثنالا تاساردلاب نومتهي
 عمتجملل امهفتمو ًاسرادو افقثم ؛ ثحابلا نوكف ثحابلا تافص

 ءاصحإلاو ةيملعلا ةيعوضوملا امدختسمو هتغلب ًافراعو سوردملا
 ثحابلل ةيفاك ريغ هيأر ىف تاودألا هذه لك .. سايقلاو ءارقتسالاو

 نم ثحاب ىأ اهيلإ لصي ىتلا جئاتنلا لظتسو سوردملا عمتجملا مهفتل
 مث نمو ةيعامتجالا تاقالعلا ةعيبط مهف نع امامت ةزجاع زارطلا اذه

 . ساو ىذملا ممتجل | ةمددلم



 أمك ةيسواوبورتنالا تاسأ اردلا يأ ىهورلا للماعملا فاش نأ

 اوتاسارد 3 لأ رئتفت 1 1 اذ كتم ًادعب تاساردلا هدفل ىطعقي تا ةراست ل[ قيم

 . ةطيسيلاو ةفلختملاو ةيمانلا تاممتجمال

 رئاعشلاو سوقطلاو تاسرامملا مهقتي نأ ثحابلا ىلع ليجتسيو
 الإ سور.ملا ميمتجملا ىف اهفشكتسي ىتلا ءرقا[و ميهافملاو تايتداخألاو
 4ي , ىظحي 5 دكادعتمم و ةيه ىف ف ملعلا اذشهو ؤ 5 ائذلا همله لخأ ؟د يه

 نم ذقت نأ نكمي يتلا ةريصصبلاو فشكلا نم عون هنأ ْنِإ نيئمؤملا ني

 ىلا ساو ادلهتلا ع 38 نه ةعوشت نقم 5 أم موقت بوصل ١ لذلغ

 . سايقلاوعار 3 ةافن لاو

 للمأأ خم فضلا ىلذتلا مولع مادق ةسأ نىكذت اذهأ كلذ يشن ه سيو

 ةسيفأل ا مأ دخت ٍإ وأ 4 5 نقلا فلا أيعدأ ٍ 8 يايا. ١ 3 ترا ىلا 3

 آ ذا ىلقمل أ لال دددسأل 1 89 هاطايك" اد و

 مكي وأ لاعد ءألاو لاعثألا نأ زك نأ نا مي اساسا 5 ةاهاج 8 ا 4

 هنأ 20 نأ نحمي ال هنأ امثُك : هم هدأ 1 ه4 شو أ !|١ ف ام ىلخ

 م اذ ه5 أ[ ةمعم 01 21 ندم | ب اه اودلا )ع ريب ياقذلا ملأ“ ثصحايلا ىف 9
03 1 

 ذإ ثحايلا ة؛ريرمض :فراعم اهل
 ما

 بثت ةلماأكتم هاد واخت يبل ٍ لوم ول 0 منيوخن يل أنا 56 .نأست ماسلا

 . نييدملا ممتجلا يف ةايسلا
 ا

 وع نسل 0 ,ةوذلا مد / 3 ا ةامتسلا ثخأ
0 1 201 

 3 3 : , فمك ثللف
 لق ها

 ءاردأا عيدمتو ةحيأا لماعتم ىكح نظدلا
 ٠ 07 اعلا 1 "1 1 4 لدا جل أ يأ

8 4 7 - 1# َ-:: 
 اثنا كيوان | يىشفوأا عمتجملا هك اول ور يأ 3 ب 3 |! كادش آه ل

 38 1 إ ريال أ 0 1 . ا 9 8 2 32 00 0 ا... | 0 ْي 3 7 32 5 ١ 0 !ٍ 3 ثلا 1 ٍ 3 أ >0

 لإ ]ع للا 0 و 0 .٠ * . 31 ُْ . ب 0 ء ا

 تر ا ا سلا ملأ ءملااحل ا ماا كة دادف ا إم اللا ل اخ
 3 ا 1 مل 1 لاك * . 1 .



 .اههألا ممتجن: ,ىف كولسلا مح قباطتب هكولصسلا ادع لمح عحبأت كلذ

 : اهو نأ ريفتلاو فارعتالا اكن ل ببعد امو كك , بأ عم 3 لثأ نأ

 5 م هم اقفل مذ عيسي فما مي ل دج قضت

 بابسألا نيعيو ثحبلل جئاتن رمألا ةياهن ىف ينارحشلا ىصلختسيو
 ىتلا ةيجداعلا لئاسولا يه امو « لصألا نع ريفتلا اذه ىلإ تهذ ىتلا
 ددحو « صئاقتلاو بويعلاو تافالا نم صلختلا عمتجملا كأذ ع نأ

 ديقتلا وه اهالوأو اهمهأ نأ نييف « تاجالعلا كلت ثحيلا اذه ايانث نيب

 لَ لوسرلا ةيصخش ىف ةلثمملا ةودقلا عابتاو ةنسلاو ةعيرشلا ماكمحاب
 . نيمياتلا ىعباتو نيدياتلاو ةياحجصلاو

 عابتال عجار امنإ لصصألا نع فارحنتإلاو جورخلا بيس نأ نيبو

 ىف لامهالاو سفنأأ نع اضرلاو رخافتلاو حدملا بحو ةرثألاو ىوهلا

 ىتلا ةيسفنلا تافآلا ريكأ نم نأ نيبو « ةيعرشلا فيلاكتااو نضئارفلا

 وه ىذلا ىفخلا كرشلا ىهو ءايرلا وه سوردملا عمتجملا ىف لفختغتت

 ناسنالا لصوي مد عش نمو اهفلتو اهبلععو سقنلا داسف ىلا ىدؤملا قيرطلا

 . كحلالا وأ ريتألا كرشلا يأإ ةسفن علسب مل اذإ

 نع هناستما لواد. , هتسارد ليق ًايملع امضرف عمسضو ,ينارهشلاف

 او.متيا دق نريصع ىديرم أ هادّؤمو ةيقوذلا ةيبويسألا ةساردلا قيولد

 . ةيفومصلا ن٠« حلامصلا فلسلا دنع تناك يتلا ةميرقلا قالخألا ند

 ةلدألاو نيهاربلا ”ءاقا دعي ىنهرقلا اذه ةحسسم تايثإ ىلإ ,ىوتناو

 :لذمملا تانيعلا ند ةدهاشيو هلشحراب امي لشتلاا قيرط خه 0 0

 نيب 3 « .يفودصلا قيرادلا ىف ديرم ةكام نم ر مكأ يهو اهعمج , لا

 عمتجم ىأ لصألا نع اودعتبا نأ ميذأ مهل ةسضيفتسملا ةسارعلا م

 ىذلا نخرفلا ةحسص تايئثا ىلإ هاسد ام اذهو ةيقيصلا نم فلسلأا لدت
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 عمو مك فاردخإلا وأ لاخلا اذه بايسأ ينارعمشلا ماماإل ا نبي

 دحوم مل نأ هنأ نيمو « نسوردألا عمصتجملا , ةأادصال ةمزذللا تايسصوتلا

 ٠ نيكيسلا يل يلع راح دتال و عش اكترالا عمتجملا أذ يدك سف ها دموي

 : ةذيمص ثلدسالا تماطح ودع ةسمللا ةجهضأ

 :, ريمهاعملا انعمتجم ىف اهتاليثم ىلإ جيوحأ نحن ةساردلا هذه نأ

 ريثكلا ىلع قلغتست ىتلا تافآلاو بويعلاو صئاقنلا فشكتست نأ نكمي

 انل مت ام اذإو , ىعو ريقي وأ ىعوب اهزارباب اومتهي الف ؛ نيثحادلا نم

 .جالعلا انيلع لهسي اهدعيو ءادلا ىلع انيديأ انعضو دق نوكن اننإف كلذ

 هذهب ماق امدنع نورق ةسمخ نم شكأب هريصع ينارعشلا قيس دقل

 نيملسملا ئأ اوقرعيل نيصصختملا اهسضرحن نحذو : ةميظعلا ةساردلا

 دقو اهريغو ايجواويورثنالاو عامتجالا لاجم ىف ةدكار ًامولع اوجتنأ دق

 اهيلع تزيمتو ةثيدحلا ةيجولويورثنألاو ةيعامتجالا تاساردلا تقبس

 اياضقل لمكأ الولح مدقيو اهجهانم ىلع قوفتي اجهنم تمدقو
 . ةيعامتجالا اهلكاشمو تاعمتجا ا

 نودجيس مهنإف ىمالسإلا اتئثارت ىلإ نوثحابنا مجر اذإ هنأ كشالو

 كلت نم مهلوقعو مهيولقو مهسوفن عيشوو ىملعلا مهليلغ ىقشي اه

 . أديأ بضني ال ىذلا ,رضايفلا عبتلا كلذ نم كراوملا

 ةئيدحلا ايجولويورثنالا ءاملع نم نيصصخةتملاو نيثحابلا ىعدن اننإ
 ةدتكملا اهي رخذت ىتلا ةيبرعلا تاطوطخملا كات ىلإ عوجرلا ىلإ
 لمعو ةردانلا اهصوصف ءاقتنإو اهزونك نع فشكلل ةيمالسإلا
 ةيرايضدلا مهروصع ىف برعلا هيلإ لعصو اع نيب ةنراقملا تاساردلا

 عيهتسارد ىف جئاتن نم نوييرقلا ءاماملا هيلإ لصوت ام نسيو ةرهازلا
 ايل بو 5
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 ةميدقلا ةييرعلا ةبتكاا ءارث هيف كشال امم ثحابلا دجيدسو
 مولعلا يف عزاذم الب داور مه برعلا نأ فشتكي امدنع بجعيسو

 . ةيلمحلاو ةيقيبطتلا مولعلا ىف اضيأ داور مه امك ةيتايحلا

 ةوفصلا قالخأ ىلع فرعتنل عئارأا باتكلا اذه ايانث نيب انشع قل

 نمو مهجاهنمو مهتعرش ميركلا نآرقلا نم اوذختا نيذلا نيملسملا نم

 . ةايحلاو كولسلاو ركفلا ىف مهتودق هللا لوسر قئاخأو ةنس
 , هثيدحو هميدق هلك ملاعلا ىف قالخألا كلت تزربت اذإ بجع الو

 قحلا ةفرعمل ةئماظلا سوفنلل داشراو . ةليلعلا بولقلل ءافش اهيفف

 .. ةقيقحلاو

 ىتلا ةيناسنإلا تالامكلا نم ديدعب ةيفوصلا قالخأ تمستا دقلو

 .. ةعرو ةيقت ةيقن سفنو ديشر لقعو ميلس بلق لك اهيلإ لوصولل ىقهي

 متهت ال اهنا , ةيفوصلا تايقالخأ قدص ىلع ةلادلا تامالعلا نمو
 ىلع قالخألا هذه زكرت امنإ « ةقارب ةعمال ىدبت دق ىتلا ظافلألاب ًاريثك
 ذفتتو ؛ بجحلا راتسا ضفت مهيناعم تناك اذه نمو « لمعلاو كولسلا
 . ةنينأمطلاو نمألاو سنألا بيجتسملا كلمتيف بلقلا فاغش ىلإ

 ريسفتلاو ليوأتلا نم ريثكلا ىلإ جاتحت ال ةقداصلا تاملكلا كلتو

 لاعتفاو فلكت الب ةلوهسو رسي ىف بلقلا ىلإ ذفنت ىهف حورشلاو
 . روثلا ىلإ ئماظلا بلقلا تابنج ئضي اروذ حيصتف

 نمؤم بلق لكل ةركذت ىه امنإ ةيفوصلا قالخأل ىنارعشلا ديدعتو
 دهعتت ملام ةيناسنإلا سفنلا ةعيبط نم نإف .. ىسني الو لفغي ال ىتح

 تابجاولا نع لساكتلا ٠ ناطيشلا نم ةذاعتسالاو مئادلا ركذلاب

 ضارمألاو ةراضلا تافآلا ضعبب عيطت مك نمو . قوقحلاي ةبلاطملاو

 . ةيواهلا ىلإ طوقسلاو ساكترالا اهل ببست ىتلا ةنمزملا



 ؟
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 : ءاسه رمل ةصأ

 ناسنإلا رصشيأل اميرو « لمنلا بييد لثم سفنلا ىلإ لضدي ءايرلاف

 ؛ ةبساحملاو ةبقارملاب هسفن دهمتب مل ثيحو ؛بلقلا ىلإ ءايرلا لوخدب
 هملعب رهاجيف رورفلا هكلمتيو اهنع ىضريو اهلاعفأ سدتسي امنإ
 ... اقافنو ءاير كلذ لعفي هنأ نظي نأ نود « نيخلا هلمعو « عساولا

 شيعيو نطبي ام ريغ رهظيف « ءايشأ ىفخيو ءايشأ رهظي قفانملاو
 عداخ ىهف هسفن عدخي هنأ ةقيقحلاو سانلا عدخي هنأ اناظ ةيوذكأ ىف

 .٠ عودشم

 قداصلا ريغ ديرملا فشك ىلع زكرت ةيفوصلا قالخألا نإف كاذل
 ىف نأو :؛ رشلا هل رمضت ىفهو ريخآا اهب نظيف هسفن هتعدخ ىذلا
 نواعي ىذلا قيرطلا « اهقافنو اهقلمتو اهبذكو اهليحو اهعادخ فشك
 نيعي ىذلا رمألا « اهبويع راهظاو اهثعاوب ءالجتساو اهرمأ حضف ىلع

 . داشرااو ةيادهلاو قحلا ىلإ عوجرلل ناسنإلا

 نيأ فرعاف كماقم فرعت نأ تدرأ اذإ : لوقي ةيفوصلا ىنضعيو

 . كماقأ ىلاعتو ةناحبس

 :؛ كسفن ةليخد فشكتست نأ ديرملا اهيأ كياع هنأ كلذ ىنعمو

 ايندلا ىلإ ليمت اهتدجو نإف ٠ اهبذك نم اهقدص ىلع فرعتتو

 تننظ نإو « هللا نع ديعب كنأ ملعاف ؛ اهظوظحو اهئاوهأو اهتاوهشو

 ديرملا اهيأ تدجو نأو . لوبقلا تنئظ نأو دودرم « ىلاعت هنم برقلا
 لك ىف هعم ةلسرتسم « ةيلكلاب هيلع ةلكوتم « هلل ةعئاط ةعيط كسفن

 ىلح ةرياص « ىلاعت هلل رمألا ةضوفم ريبدتلل ةطقسم + ىهنو رمأ

 ملعاف  هليبس ىف ةدباع ةلماع هللا ءاضقب ةيدضار ٠ هوركملاو بويحملا

 ىلع كبلق تبث دقو ؛ كنع ىضريو كبحي ىلاعت هللا نأ ديرملا اهيأ
 باي تقلغأ دق كنإف . هاياطعو هننم ىلع هدمحأو هللا ركشاف .. ناميإلا

 . اريصنو اذيعم هّللاب ىفكو .. نملا باي تلخسو لذلا
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 ديرملل نوطعي مهف كولسلا ملع ىف رابك ةذتاسأ ةيفوصلا نإ
 ام ىلع فرعتيو « اهيلجتسيف ةقلفملا سفنلا باوبأ ىلإ لوخدال عيتافم

 . بويعو ناردأو تاقآ نم اهب ملأ دق امم . اهريهطت لواحيو اهلخادب

 انليلغ ىوري ام هسرادم عيمجب ثيدحلا سفنلا ملع ىف دجن الو

 سرادملا بلاطلا سرادتي امير لب « سفنلا رارسأ نع فشكلا ىف

 كلذ دعب جرخي مث اهلوصفو اهياوبأ ىف قمعتيو ةثيدحلا ةيسفنلا

 فرعتي نأ عيطتسي فيكف , هسفن ةقيقح فرعي ال « ًاروصحم امومهم

 ئشلا دقاف نإف نيرخآلا ضارمأو ماقسا فشتكيو « هريغ كولس ىلع
 . هيطعي ال

 هننمي مهيلع حتفف هيلع هللا اودهاع ام اوقدص دقف ةيفوصلا امأ
 سفنلا تاؤبخم نع مهل تفشك ةفرعملا ىف ةميظع باوبأ هاياطعو

 جالع ال فراعلا ملاعلا جالع اهوجلاعو اهضارمأ اوصخشف ةيرشبلا
 . ىعدملا لهاجلا

 ددي نأب ىلوأ ةيسفئلا تاساردلا جهانم نم جهنمك فوصتلا نإ

 , ةيسفنلا تايرظنلا هيف تضقانت ىذلا رصعلا اذه ىف هقيرط

 ىضرم ًاريثك ىأ اليلق ديفت ال ةفلتخملا تاجالعلا بيلاسأ تحبصأو
 ىف ةيفوصلا هعبتا ىذلا جهنملا كلذ برجن نأ انيلع نإف كلذا . سوفنلا
 ةيسفقنا|١ جهانملا ىلع قوفتي ىدم ىأ ىلإ فرعتنا سفنلا ىضارمأ جالع

 . جالعلاو قييطتلا ىف ةيعضولا

 نأ عيطتسن الو نآلا ىتح ةيجالعلا قرطلا نم تائم انيرج دقف

 . ءافشلل ىضرملا لئامت ىلإ لوصولا ىف حجن دق اهادحأ نأ لوقن
 ىف حجان بولسأ هنأ دقتعن ىيذلاو برجملا جهنملا اذه برجن ال اذاملف

 هيبنل ىلاعت هللا هملع ىذلا ىوينلا ىسفنلا بطلا نم ذوخام ىهف جالعلا
 :٠ اثيدح هللا نم قدصأ نمو هلي دمحم



 : ىف ذاخعألا ينارعشلا جوونص

 قالخأ نم لعجي نأ هينيع بصن عضو هتسارد ىق ىتارعشلا نإ
 ىدتقي نأ بجي ىتلا ةكرابملا ةودقلا نيعباتلاو هتباحسر هيغل لوسرلا
 . قيرطلل كلامس لك اهب

 فئاوط نم اهعمج ىتلا تانيعلا ينارعشلا عضي قلطنملا اذه نمو

 , هقدص مدع ىأ ديرملا قدص هب نحتميل ةعيرشأا نازيم ىلع ةيفوصألا

 ىريل اهللح ىتلا ثانيعلا كلت صحفتي قيقدلا راظنملا كلذ لالخ نمو
 ترهاظتو ٠ باوصلا نع تحنجو ؛ لصصألا نع تدعتبا دح ىأ ىلإ
 ةقيقح نع دعبلا لك ةديعب ىهو « ةقيقحلا نع تجرخو ةعيرشلا يب
 . نيدلا

 ةروصب نيبتل ؛ هرصع ىديرم تايقالخأل ةصحافلا ةرظنلا هذه نإ

 , ةساردلا هتلمش ام رايتسإ ىف حجن دق ىنارعشلا نأ اهيف ءارم ال

 اهنم سيسخلا اهنداعم ىلع فرعتيل ةيرشبلا سوفنلا راوغأ ىف صاخو

 , نيمثلاو
 نيذلا ىلإ لع نم رظنيأ ىلاعتملا فقوم فقي مل ىنارعشلاو

 نم هنأب الوأ هسفن مهتي هدجن لي « تافآلاو بلاثملا ىف نوعقيو نوئطخي

 فيك انل نيبيو  تافآو ضارمأ نم ديرملا هيف عقو اميف عقي نأ نئاجلا

 ديري ال هنأ : تافآلا كلت نم ىصلختي نأ ةقباسلا هتاسراممب عاطتسا
 ىلع ديري وه امنإ « سانلل اهفشكيل نيديرملا بويع نع شتفي نأ
 اهي جلاعت ىتلا ةيجذلعلا قرطلا حضويو « ءاودألا صخشي نأ ةقيقحألا

 طقسي ىتلا تافآلاو بويعلا يكذ اذإف ماقسألا كلخو ضارمألا هذش

 هذه نيب قرفلا حاضيإب هسفن تقولا ىف ردابي هنإف نيديرملا ىضعب اهيف
 ذخأي مث ؛ تالامك نم حلاصلا فلسلا هيلع جرد ام نيبو تايقالخألا
 ديقتلا ىف سانلا ةوفص مه نيذلا نيحلاصلا ةمئألاب ىدتقيل ديرملا ديب
 . ةئسلاو باتكلاب



1 1 

 ليلحتلا نيب هيف عمجو ىنارعشلا مامإلا هعبتإ ىذلا جهنملا اذهو
 رعشي ثيح. « اقح لماكتم جهنم ىذ ةيفوصلا ةمئأل خيراتلاو فصولاو

 راوحلا اذهي هدصقي هئأو هدحو هيطاخي هنأ هسرادت ةرمغ ىف ناسنإلا

 . ىسفنلا

 هل صخشي هنأ رعشي ىئارعشلا مالك ًارق نم لك نأ كش نم امو
 هتطساوب رضظي ىذلا عجانلا ءاودلا هل مدقي هنأو ١ هعاجوأو : هللع

 , هرصاحت ىتلا بوركلاو مفلاو مهلا 'نم ىجنيو « ةنيكسلاو نمألاب
 . ةيسقنلا هتايح ددهي يذلا ءايرلاو حدملا بح اديعي هنع عقديو

 ىذلا ىسفنلا بيبطلا ةيحانلا هذه نم قحب دعي ينارعشلا نإ

 هب ىمديو ءايشألا هب عطقي عضبم الي .. ىضرملا بولق « بولقلا جلاعي
 بولقلل هتجلاعم ىف يلع لوسرلا نم اهمهلتسا ةنس يه امنإو . ةدئفألا
 ةوخألاو راثيإلاو ليمجلا عمفصلاو بحلا لماعم مادختسا ىهو ةضيرملا
 ىشلاو ةنتغلاو رارتغالاو بجعلاو دقحلاو دسحلا نع دحيلاو « هللا يف

 ظ . قافنلاو ةيذاتألاو املا بعبو عشجلاو عمطلاو

 امك ىه ديرملا اهب باصي نأ نكمي ىتلا ةيسفنلا تافألا هذه نإ
 نيدو ديدلا نيي ليحت ىتأا ةرشايأإا بايسألا ينارعشلا اذل اهرومب

 لسحب نأ هل ىنستي ناو ةيبلقلا ةماسحااو ىسفنلا نزاوتلا ىلإ لوصرلا
 دوع اذإ الإ ناسنإ لك اهدشني ىتلا :ةنيكسلاو ةنيتامطلاب نمألا ىلإ
 ,تاذلا بهو هرثألا نم الدب راثيإلاب عيطتو « ةليبنلا قالخنألا ىلع هسقن

 ىلع ريصلابو ؛ لخبلاو حشلاو صرحلاو هرشلا نم الدب ناسحإلابو
 هللا ىلع لكوتلاو « ءاوهألاو تاوهشلا ءارو ىرجأا نم الدي تاءالتيإلا

 نحم نم هالتيا ام ىلع هلل موللاو ىدحتلاو ضارتعالاو ريبدتلا نم الدب
 قافنلا نم الدب لمعلاو ملعلا ىف صالخإلايو ؛ تاناحتماو بئاسمو
 . اهنع اضرلاو سفنلاب نانتمإلاو حدملا بحو تاسايرلا بلطو ءايرلاو



 ا

 هذه ىلإ لصوي ..يذلا حضاوأا يي. لا نأ ىلع , ؟اردخلا كريو

 * سفئلأف ؛ يمنا ؟ذأأ دم ىف ةقيقلا أ يل“ لا امئا هاما |

 كفا بلاطم عيشي نأ ناسنإلا دارأ :ماكو « بذخي 4 :باقلاو قدصت

 لقشنا املك دج دنع فقوتت ؟ ىتلا هيلاطمو « ةديازاملا هتاجاح ىبلبو

 نمف  ىلاعت قحلا نح بجحف , همه لك تحبصأو ايئدلا ظوظحب

 قلخلا نع بجح قحلاي لفشنا نمو ؛ قحلا نع بجح قلخلاب لفغشن
 . اعيمج ايندلاو

 هنأ ىلإ ةعنقم ةقيرطب ةيناسنإلا سفنلا هجوي نأ ديري ىنارعشلاف

 هللا ىلإ ءاجتلإلاب الإ ةيسفنلا ةنيكسلاو نمألا قيقحت ىلإ ليبس ال
 ةفيرشلا ةنسلا عابتا ىفو « هنع ىهن امع ىهثلاو : ههرش امب لمعلاو

 ناك نأ دعب هلل عضاوتيف « ةيسفنلا ضارمألا عيمج نم ناسنإلا وجني
 ىدهيو ؛ ناطيشلا عيطي ناك نأ دعب ىلاعت قحلا عيطيو « هسفنب ارتغم

 . اعيمج هيرو هريغل أودع هسفنل املا ظ ناك نأ دعب قحلا ىلإ

 ةيرجتلاو هللا ىلإ نيكلاسلا ةياغ ىهتنم ىه ةيسؤنلا ةنيكسلا نإ

 اهي ىظحي نأ نكمي ىتلا معنلا مظعأ نأب دهشت ةيفوصلا ةيقوذلا

 ننمو تاقارشإو تاسأارفو تارشبمو معنو تاذأ ىه امنإ ىفوصلا

 الإ ققحتت نل اهنأ دهشت اهلك تافوثكو تاحوتتر ..:ايلجتو اراطعو

 . ىلاعت هللا نم ىيرقلاو سفنلا ةنينامطو يلقلا ةنيكسب

 ًاريثك ةيحسملا هتسارد ىف فلتخي ىنارعشلا نأ لوقلا ةصالخو

 ىف اهيأإ لصوت ىتلا جئاتنلاو اهمدختسا ىتلا لئاسولاب قلعتب أميق

 رصف ىقو « هرصع ىف ةيفوصلا عمتجم ىهي داودحم عمتجمل «ةسارد

 هرصع ىديرعم نم ةئالو صيسختلا ةهج ىلع ةرهالا ىف « تاذلاب
 وألا ةلظ

 ام هايس 3 هل رت



 فل

 دئم ةمدختسملا قرطلا نع ةيحسملا هتسارد ىف ىنارعشلا فاتخي
 ملو «؛ بسحف هصحفتيو عقاولا ررقي مل هنأ ىف نيثدحملا نيدجولويورثنألا
 تانايبلا عمج ةلحرم ىف ةرشابملا ريقو ةرشايملا ةظحالملا ىلع دمتعي
 ىلع هقبطو سوردملا عمتجملا اذهل مضه ةيلمعب ماق امنإو , طقف
 ىلإ دمع مث : مهكولس ةيفوصلا ءالؤه اهنم ىقتسا ىتلا لوصألا
 رهظأو سوردملا عمتجملا نييو لوصألا نيب ةحضاولا قورفلا راهظإ
 مهسرد نيذلا ءالؤه حونجو دعب ىدم نئارقلاو ةلدألاب ةمعدم ةروصب
 . حلاصلا فلسلا نم نيقباسلا ةمئألا نع

 نم ةفصي ةسارد لك ىف تاتراقملا هذه نم انأ ترهلخ كلذيو

 الو هيف سبأ ال امات احيضوت قورفلا هذه حضوت ةيروف جئاتن « مهتافض
 ىتلا ةثيدحلا ةيجولويورثتألا تاساردلا ىف ثدحي ال اذهو ٠« ضومغ
 نيدلاو تاداعلاو كلاقتلاو رئاعشلاو سوقطلاو تاسرامملا ضرعت
 نيب تاقالعلا دصروي متهت اهنا ذإ اهسردت ىتلا تاعمتجملا ىف قالخألاو

 رسفت رمألا رخآ ىف ةيرظن ىلإ لصتل اهليلحت ىلع لمعتو دارفألا
 اذه مداصإ سيل كلذ نم فدهتستو سوردم عمتنجم ىف ةايحلا

 نأ ليق ةيعامتجإلا ةينبألاو قاسنالا ةسارد فدهتست ام ردقي عمتجملا
 هتامس دقفيو ىعامتجإلا ريفتلا همهادي امدنع ٠ عمتجملا كلذ رثدني
 عمتجمل اهتاسارد ىف ضرتفت ىذو. ةثيدحلا ةراضحلا ىزغب « ةليصألا
 مامإلا هيلإ قيس ام اذهو « هئأدتما لواحت ادهرث ضرتفت « دودحم
 ىف راشأ دقلفق ؛« هرصع ىف ةيفوصلا عمتجملا هتسارد ىف ىنارعمكلا

 نأ هادؤم اضرف اعضاو ةساردلا هذه ىلإ دمع دق هنأ ىلإ هتمدتم
 هرصع خياشم نإو ؛ هرصع غياشم ةلزنم ىف مه هرصع لبق نيديرملا
 ةلاجح كانه نأ لوقي نأ ديري كلذب ىهو « هرصع لبق نيديرملا ةلؤنم ىف
 لواحو لصألا نع اودعتبا مهنأو ىفوصلا قيرطلا ىف نيديرملل سيلفت
 ,هرصع ىديرم نم تانيعب انيعتسم ةيلمع ةقيرطب ضرفلا كلذ ناحتما



 1١؟

 ةراشالا قيس امكو . ةقياسلا روصعلا ىف نيديرملا نيبو مذيب انراقمو
 ىتّئام نم رثكأ ىف ىنارعشلا مامإلا اهددع ىتلا جئاتنلا ترهظأ دقف
 ةطياضلا ةعومجملا ريتعي ىذلا لصألا نيب افالتخ.ا كانه نأ ةجيتن

 تايةالخأو دعاوق قيبطت نع اهونج كانه نأو ٠ ىفوصلا قيرطلل
 انل فصو دقو :« عيرس جالع ىلإ العف جاتحت هرصع ىف ةيفوصلا

 مدختسا ةلماكتم ةسارد ىئارعشلا ةسارد ربتعت كلذيو ءاودلاو ءادلا

 ققدم ثحاب لك اهيلإ جاتحي ىتلا تاودألاو ةيملعلا سيياقملا عيمج اهيف

 لماعملل هرايتسا ىلإ ةفاضإلاب : ىعامتجالا ناسنإلا ملع لاجم ىف
 وه ىذلاو : ةثيدحلا ةيجولويورثنألا تاساردلا هيلإ رقتفت ىتلا ىحورلا

 هنودب نوكت ةساردلا نإف هنع حصفي مل نأ ثيحب ناكمب ةيمهألا نم
 نع فشكت الو سوردملا عمتجملا ةقيقح سسفت ال ةهوشمو ةصقان

 . ةيعامتجالا هتيرظنو ىتايحلا هجهنمو هعقاو





 سراهفلا

 ١ ىيدجألا بيل رخل 5-25 مالعألا ان ا ره هس .

 ”  طوطخملاب ةدراولا مالعألا ةريس نع ةذين .

 . باتكلا ىف اهبيترت بسح تاعوضوملا تسرهف - '"'









 ضني

 ةحفصلا مقر مسسنالا
 أ

 ا مهدأ نب ميهاربإ
 ىشرقلا ىقوسدلا ميهاريإ

 70 لا يي ىلوبتملا ميهاربإ
 . اذمء. ا١ا/لك ,زكا

 ة/ , ىلذاشلا نسحلا ىبأ

 19 لبش نب دوعسلاوبأ

 اء ١5,1525 ىليشلا ركيويأ

 1 ليد ىروباسينلا صقحوبأ

 او؟ 2 يىراقغلارذويأ

 يا دينجلا مساقلاوبأ
 ١١١ ,مال ىبرغملا نيدمويأ

 ١ةء, ١ ىماطسيلا ديزيويأ

 ؟ ىودبلا دمحأ

 لاب ف 2 يىعاقرلا دمحأ

 ١ ها/ . ىرصيلا نسحلا

 7 ضايع نب ليضفلا

 0 كلام ني سنأ

 نفت ىنرقلا سيوأ
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 مسالا

 ىفاحلا رشب

 ىمجعلا بيبح

 ىقارعلا نسح

 ىروثلا نايقس

 ىطقسلا ىرس

 ىنيريدلازيزعلادبع
 ىناليجلارداقلادبع

 ىفونملا هللا دبع
 مالغلا ةبتع
 ىملسلا ءاطع
 صاوخلا ىلع

 ريرضلا ىتيتبنلا ىلع
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 فرش

 مالعألا ثسس رهف

 | مسه هأ نم مميها رشا

 كولملا ءانيأ نم مهدأ نب ميهاربإ قحسا ىبأ ةيفوصلا خيش ىه
 ميت اق « ةتلفغ نم هظقيأ فتاه هي فتهف ديصلل ةرم جرش « ءاينغألاو

 ىروثلا نايفس اهب بحصو « ةكم ىلإ جرخو عرولاو دهزلا لهأ قيرط
 . ضايع نب ليضفلاو

 هيلع ناه بلطي ام فرع نم» : هلوق هتاقبط ىف ىملسلا هنع ركذ
 , هلمع ءاس هلمأ قلطأ نمو ٠ هفسأ لاط هرصي قلطأ نمو « لذيب ام

 . «هسفن لتق هناسل قلطأ نمو

 هيف نحن ام كولملا ملع ىل» هلوق ةيردلا بكاوكلا ىف يوانملا ركذو
 «فقويسلاب هيلع انودلاجل بعتلا ةلقو شيعلا ةذإو رورسلاو ميعنلا نم
 ىضر ىفوت «ميقتسملا طارصلا اوأطخأف ميعنلاو ةحارلا اويلط» : لاقو
 . ه١ ةنس هنع هلل

 شد رضنا ىف وس دنا ميها وأ

 باحصأ ءارقفلا خياشم ءالجأ ىئحه ىه : ىنارعشلا هنع لوقي

 ةرهاظ رثآمو « ةرخاف تاماقمو ةرهاظ تامارك بحاص «2 قرخلا

 . ةقراخ لاوحأو ةرهاي رئاصيو

 الإ طق ملكتي ال نأ ديرملا ىلع بجي : لوقي هنع هللا ىضر ناك
 هنذات دسم ايكاش ناك نإف 4 اريضاح هةمدست ناك نإ 6 هخيش روثسسدب

 نزع ابر قس يش ماقملا أذه ىلإ لوصولا ىلإ ىكارتي ىنح كلذو , بلقلاب

 هك اكل
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 ...دألا نسحأ نم ةداعسايف ىهلإلا ىونعملا رسلاي «اذحالو « بارشلا
 اعرشتم نكي مل نم» : لوقي ,ناكو . ءاسأ نم ةواقش ايو « هييرم عم

 نم لكو : ىبلصل ىنبا ناك ىلو ىدالوأ نم سيلف افيفع افيظن اققحتم

 ةنايستلاو ةنايدلاو ةقيرطلاو ةقيقحل او ةعيرشلل امزالم نيديرملا نم ناك

 ليقو «دالبلا ىصقأ نم ناك نإو ىداو وهف عمطلا ةلقو ع.ءولاو دهزلاو
 هنع هللا ىضر ىفوت . لجو ع هللا دارأ ام : لاقف ؟ ديرت ام ةرم هل

 . فاالا ةئس

 ين وينملا ميصهأ رهإ

 الإ خيش هل نكي ملو ةيالولا ىف ىربكلا رئاودلا باحصأ نم

 . هلم هللا لوسر

 وأ ةبج هءاج اذإو « هي ممحتيو فوصلا سباي هنع هللا ىسخر ناكو

 : لوقيو اهسب# ىهو طيقلا قزعيو «٠ لبحب اهيلع مزحتي ةندث» ةخوج

 ىلإ بهذو هيديرم دحأ هقراف اذإ ناكو ٠ ةميق ايندلا سيالمل سيل
 نأ ديرأ انأ ىدلو اي : هل لوقيو . هرجهي تاضايرلاو تاولخلا باحصأ

 ناكو  ًادحأ عفنت ال ءايدعلا ةموبلاك ريصت نأ ديرت تنأو الجر كلعجأ

 ىف انأ امإ اموي : هل لاق ىتح ؛ رومألا ىف ىابتياق ناطلسلا ضراعي

 كانه هنه هللا ىضر تامو ء سدقلا ىلإ اهجوت.» جرخف : تنأ وأ رسم

 , ةتامئامتو نينامثو فين ةنس هتاقبط ىف ىنارعشلا ركذي ا ناع

 ل ذاستملا نسسحملا يمد

 نمو ىلذاشلا رابجلادبع نب هللادبع نب ىلع ةيلذاشلا ةفئاطلا خيم“

  ةنسلاو باتكلاب كسمتف ةنسلاو باتكلا كفشك ضراع اذإ : هئاوقأ

 باتكلا ىف ةمصعلا ىل نمض ىلاعت هللا نأ كسفنل لقو ءةشكلا عدو

 . ةدهاشملا الو ماهاإلا الو فشكلا بناج ىف ىأ اهتمضي ملو ةثمسلاو



 فقل

 ىلع تاسوسحملاب دهشتت كايإف قدلا فتاوه كتبذاج ذإ : هلوقو

 ئش ىف لشدت نأ رذحأو « نيلهاجلا نم نوكتف اهدرتو ةيبيغلا قئاقحلا
 نم قحلاب اطبترم نوكت نأ تدرأ اذإ : لوقي ناكو . لقعلاب كلذ نم
 . ه0“ ةنس هنع هللا ىضر ىفوت . كتوقو كأوح نع جرخاف كسفن

 لس نم د وهسمحلا ومآ

 هللا ىضر ىليجلا رداقلادبع هّللاب فراعلا خيشلا ذيمالت لجأ نم

 بايرأ نم هنع هللا ىضر دوعسلاويأ ناك : ىدرورهسلا هنع لاق « هنع
 ..هلاح ىف ًانكمتم « هللا لعف عم ءايشألا ىف نيعقاولاو , ةينسلا لاوحألا
 2, نايتخالا كرت قيقحت ىف نيمدقتملا نم ىيثك قيس هرايتخال اكرات

 ٠ نيكمذو ذوق نع ةصهيحص ال اوحأ دنم اندهأش

 , رطاخلا عم مهامو رطاخلا ىلع نوملكتي موق هّلل : همالك نمو

 نم لوقيف لاحلا نم هيلع رضاحلا ىه ام مهناسل ىلع هللا ىرجي ىنعي
 هل ليق ىل ىتح هعم سيل خيشلاو ىرطاخ ىلع خيشلا ملكت دق هعمس

 . هقرعي ال صخشلا اذه يمض ىف ام

 ىليجلا هخيش نم اماقم العأ هنأ هنع هللا ىسنر ىيرع نبا هيف لاق
 . قارعلاب ذئنيح هتقو مامإ

 ىفيشملا رك ودأ

 يدادقي # لصألا ىناسارك ىليشلا ىنلحتح نب فلد ركيوبأ ىش

 اهيقف املاع ناكو « دينجلا بحصو ٠ جاسنلا ريخ سلجم ىق بات دلوملا
 لكس نيح همالك نم « هاورو ثيدحلا بتكو كلام مامألا بهذم ىلع

 . «قدصلاب رئارسلا قارغتساو قطنلاب صالخإلا ىه» ءافولا نع

 . كسافتأ ةاعارمو كيساأوحم طبض تت ىش : فوصتلا نه لاقو

 . فطاعتلاو فلاتلا : فوصتلا



 فقر

 ىف هلاح توتسا اذإ : لاقف ؟ اديرم لجرلا نوكي يتم لئسو
 . بيغملاو دهشملاو ء ىردشحلاو رقسلا

 . هاا" ةنس ىملسلا دروي ام ىلع هللا همد.ر ىفوت

 يىروفاسستلا سدفعصم ومأ

 نم ىهو حصأ لوألاو ملس نب ليقو « هملس نب رمع صفحوبأ ىه

 . روباسين نم ةبيرق ةيرق لهأ

 ىناماركلا عاجش نب هاش هيلإ ىمتناو . ةداسلاو ةمكألا دحأ ناك

 الإ هركذي امو « هلل ركذلا مئاد ناكو ؛ ليهامسا نب ديعس نامثعوبأو

ىتح « لاحلا هيلع ريغتي ناكو ةمرحلاو ميظعتلاو روضحلا ليبس ىلع
 

 ىف ملكتي بضخ اذإ ناكو هسلجم نضحي نم عيمج كلذ ىري ناك

 لكزقو اذإف ؛ ةمكحب هتقو لك نوكي يذلا قداصلا نسقفلا نأ يرقد

 نع لئسو هيفنيو هنم شحوتسي هتقو مكح نع هلغشي دراو هيلع

 . هب ترمأ ام مازتلاو كلام كرت : لاقف ةيدوبعلا

 يراضغلا وذ ومآ

 نم لوأ « ماكحألاو عرشلا لوزن ليق مالزألا ضفر ليلج باه

 نمو ءاذفلاو ءاقبلا ملع ىف ملكت نم لوأ ؛ مالسإلا ةيحتب لوسرلا ىج

 ينفي ام ىلع نوصرحتو ٠ بارخلل نورمعتو ؛ توملل نودلت» : همالك

 سفن» ةلوقو « رقفلاو توملا ناشهوركملا اذيه الا « ىقيي ام نوكرتتو

 ةباحصلا فوخأ نم ناكو . هغلبت مل اهب قفري مل نأ هتيطم ناسنالا

 أم نمعيف الو : دقل اتوق رخدي ال داعملا ناش ىف اريكفت مهرثكأو
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 ,. سظأ أ هند ككيم دلل

 «بيحعسلا# يمس حلا ييديأأ

 ديس بقلد رهتشا ٠ ىدادقبلا دينجلا نب دمحم نب مساقلاوبأ وه

 بحاص هنع لاقو قارحلاب شن . ةفئاطلا خيش انايحأو ةيفوصلا ةفئاطلا

 ىف غلب روث ىبأ مامألا بهذم ىلع اهيقف ناك هنأ ةيريشقلا ةلاسرلا

 ظ : هلاوقأ نمو « اليلج افلبيم فوصتلا

 صلخت ام بسح ىلع هرب نم بولقلا ىلإ صلخي ىلاعت هللا نإ»
 . «كبلق طلاخ اذام رظنأف بولقلا هيلإ

 ةقيرط نسحأ هتقو ىف نكي مل : هتاقبط ىف ىملسلا هنع لوقيو
 سيل : ةروهشملا هتلوق لاقف فوصتلا نع لثس . امالك فطلأ الو , هنم
 ىرسو يرصملا نونلاا اذ بحص « قالخأ هنكلو اموسر فوصتلا
 ءاتفلا ىف ملكت نم لوأ هنأ ليقو مهريغو ثراحلا نب رشيو ىطقسلا

 . ها056 ةنس ليقو .ه١551/ ةذس هنع هللا ىصضر ىفوت « ءاقيلاو

 ىف رهلا نمدذسه وفأ

 ةدلوو 2ظ 00 ةمدسأ ثَأ ىنارعشلا مامحإل يىربشلا رس اقدطلا يم 0-6

 عماجي رصمب نفدو اهخياشم نايعأ نم ناكو برغملاب دإو نيدم
 : عرقلا ةكريب ىطوطشدلا ناقل دبع خيشلا

 اجب وك يل 25-5 ١ و3 ةهيجو ل يلقلت سيل م» ةنع هللا يسم 5 4مل لمح

 يف كرس :اقيتح» كرس ةقيقحأ : ةزم هل ليت «اهريغ نع بجس اهبأإ

 ىيفلا ةيهلالا راهدلا 0 لمتم ل [وسدأو ل انض عى رشم» لاق ل او

 1 ىلاذلا 6 ا 35 077 . . 5 . - ّ 0

 هود تلف او أا4يقصو ين يمس ل و انا | ]أ . ا ماا نيكل 4 1 500 ١
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 1 7 مي 3 _ هول َ / يح ِ 0 3 . 6 ٍإ 4 با 4 0 4 كلا 1م 00

 ب ع هكا عنا : ذك 3 أ ء

 7 000 ا عامل هَ ! اح 4 : اد اسلم
 كا 9 0 . اددلح ادم 5 16 ا ١ ل 2 0 اي 50 أ د ها .ك 6 ١ د 5 5 | مق اذن دل
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 امذهع ,ننر . تاذ كلاز م أم بأ ١ قاعث دقي ؛«0 تورب هلأ جيأتدأ وس

 .ةددأ | 0

 ليقأَو ءكوللا 11 ذب ين زوق مى" نمافأ دق « لكأا عع يضع رق لاح

 ةمئاق ىبدايح ف : قيقدتلا نون؟ه نع ىل فشكو « قيفوتلاو ظقحل اد ىجنأتش

 ٍ بدلا ملع ىف مم أر ىهورف 7 ةيذادرفلا ىلإ ىتاراشإو 5 ةيناءدج ء!أد

 «ديزم انيدلو ديدعأا ىلع ديدج موي لك « بيعشاي ىكلام يل لوقي

 ىبذ 3 تلهب قة مل 2 د و 6 و يأ 5 كانهم « تءاذلا ةده أدم

 . هنع هللا ىبضر

 ناشورس هدج ناكو « ناشورس نب ىسيع نب روفيط ديزيويأ ىه

 نم ةثالثلاو « ىلعو ٠ مدآ امه ناوخأ روفيطل ناكو ملسأف ايسوجم

 , لهأ ىلإ ةيسن ىماطسبلاب ىمسو لاوحألا باحصأ دايعلا داهزلا
 . روياسين نم ةبيرق ةدلب ىهو ماطسي

 ةعبرأ ىف أطخا هرمأ ءادتيا ىف هنأ هسفن نع ىماطسبلا ىكحيو

 هبحأو هفرعأو هركذأ ىنأ تمهوت : لوقيف ىلاعت هّلل ةبسنلاب ءايشأ
 تمدقت هتفرعمو ؛ ىركذ قيس هركذ تيأر تيهتنا املف , هبلطأو

 . هتبلط ىتح الوأ ىل هبلطو ؛ ىتبحم نم مدقأ هتيحمو « ىتفرعم

 كترشع ءاسأو ناسنإ كبحص اذإ : الئاق هذيمالت ةرم حصنو

 ركشب ًادباف كيلع معنأ اذإو ؛٠ كشيع بطي كقالخأ نسحي هنلع لخداف
 ثيلتبا اذإو , بولقلا كيلع فطع ىذلا هنإف ؛ لجو نع هللا

 رئاس نود هب تيلتبا ام فشك ىلع رداقلا هنإف هّللاب ةناعتسالاب عرساف

 1 قدأ أ



 فري

 , هقح نم لميالو هركذ نم رتفي الا» لاقف فراعلا ةمالع ام لثسو
 هتيحص نم هسفن فرعي ال» : هلوق درو دقو (ىلاهت) هريقي سئاتسي الو

 هللا ىصضر تام ؛ لجو زع هللا روني هللا نود امي هللا تفرع دقو ؛ هتوهش
 . ه85أأ ةنس هنع

 يو ودذسلا 5

 هل لوقي هوبأ عمس نينس عبس غلاب املو برقملاب ساف ةنيدمي دلو
 ىف كل ناف ةفرشملا ةكم ىلإ دالبلا هذه نم لقتنا ىلع اي» : همانم ىف
 . هتوهإ عم ةكم ىلإ لحرف ةئامتسو ثالث ةنس كلذ ناكو . «أناش كلذ
 تارم ثالث همانئم ىف ىأر ةئامتسو نيثالثو ثالث ةنس لاوش ىفو

 علطم ىلإ تلصو اذإف سمشلا علطم بلطأو مق : هل لوقي الئاق
 اهيأ كماقم اهب نإف اطنط ىلإ رسوو ٠ سمشلا برقم بلطاف سمشلا
 ريصم ىلإ مث قارعلا ىلإ رقاسو هلهأ رواشو هماثم نم ماقف ىتفلا
 . هالالو ةنس هنع هللا ىضر تامو اطنط ةنيدم ىلصو ىتح

 يسهانق را فسمعبدأ

 ةسايرلا هنامز ىف هيلإ ثهتنا ؛ يعافرلا نيسحلا ىيأ نب دمحأ ىه
 أمعو 0 مهلؤاتم تااكشم فشكو موقلا لاوحأ ع م قيرطلا مولع يش

 ةيضرملا لاوحألا ساسأ دهزلا : ةلوق هتاقيط ىف هنع ىنارعشلا هركذ
 نيمطقتملاو لجو 5 هللا ىلإ نيدصأقلا مدق لوأ قشو ةيتسلا بثارملاو

 ىف هساسأ مكحي مل نمف هللا ىلع نيلكوتملاو هللا نع نيضارلاو هللا ىلإ
 . هدقب امم :يش هل مصي ما دهزلا

 0 ٍإ وذل و نابل ١ 5 ىحيوأا طمهم 09 دل ل ماحأ امعتا 1 : أ 1و

 ؛ د عطس ذأ لق يلد ايل و ملظأا لهجوم ُ انص كم5 5 3 ةخيذال ١ يف



 , 5 6 يي م روعأ يلع فكيدذو أمأ وق كلم أو 53و امد كز 5 أ

 , دحسلا ةعم ,يىفكنتو كشوأا تش هيما لطاعي كتدحب نسف اذا

. 
 2 وقام شلش 3 ىلاعفأب ممل مل 0 لوقب هذع هللا ىسهر ناكو 3 نيم هد معو د < نها 5 نسب د 5 - ١

 ' 0-2 كتدس ىو

 اهلوأ نم اهلك ايتدلا اه : لاقو « اذبان اهتنيزو ايندلا لوضفل ناك

 . هبتنا مث بحي ام همون ىف ىأرف ةمون مان لجرك الإ اهرخآ ىلإ

 دعس اهيق دهزلاو اهل ضغبلاب اهيحص نم لمع ايندلا» هلاوقأ نمو
 ىلإ هتملسأو اهب ىقش ةبحمو ةبغرب اهبحص نمو « اهتبحص هتعفنو اهب
 . هيلع هل ريص الام

 ملكت اذإو « اليلذ دعقي سانلا نيب دعق اذإ هنع هللا ىضر ناكو

 ةنس ىفوت . هل الإ قلخت مل اهنأك رانلا ىلإ هب رمأ لجر مالكي ملكت

 .اشأ٠

 نضذانع نه لدضصهلا

 . ىميمتلا رشب نب دوعسم نب ضايع ني ليضفلا ىه
 دع هّللاب ةقرعملا لهأ هللا نع اضرلاب سانلا قحأ» : همالك نم

 : لاقف عضاوتلا نع لئسو . «ىلاعت هللا نع اضرلا دهزلا لصأ» «لجو
 , «ةنم هعمست نم لك نم قحلا لبقتو « هل داقنتو قحلل عضخت نأ

 )»ع ءايضفملاو ةوادعلا رمضأو * هناسلب ءافصلاو كولا هيخأل رهظأ ىم»

 ةنس هنع هللا ىضر ىفوت . «هيلق ةريصي ىدعأو همصأف ء هللا هتعل

 1 . شال
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 تائاع نم يىسفأ

 نم ةئامثالث مهنس خيش ةئامعست نع ملعلا هنع هللا يصضر ذأ

 هللا هعيضي رون ىه امنإ ةياورلا ةرثكي ملعلا سيل» : لوقي ناك « نيعباتلا

 . «..ب.لقلا يق ىل اعد

 ماا بهو واللطرو ط / 5 مي
 رخبتو لستخا يع هللا لوسر ثيدحل سلجي نأ دارأ اذإ ناكو

 1 2. 8 ب ع 2 8 6 -. 32

 نع ةنع هللا يصمتاو لكسيو مهتاودصأ اوحقري نا سائلا مسشساو بيلعتو

 ىاصو قرطأو قرعش يوتسا شرعلا ىلع نئمحرلا ىلاعت هلوق ىدعم

 لوقعم يدق هلم فيكلا» : لاقو هسأر عفو مد الف ىف كلوعف تكد

 ٠ «ةأكدب كدع لاؤسأاو 0 بجمأو أف ناميالاو 2 لوهجم نيش هذه ءاوتسالاو

 7 تامو . .شالا هك دأو هاذأ هتاقيط ىبلأ ىنارعشلا ركذبو

 : عيقبل اب نشدو . هل

 يه _ندتلا يعط و

 هباحصأل هركذ هلإك ىبنلا نأ ىوريو ٠ تاقبطلا بتك ىف ركذ

 . هانع هللا ىسسكرو باطخلا يد نهم :اذ ىستوأو

 ساخنلل ىري داكي ال هلل عوشخلا مئاد نيعباتاا داهز رياكأ نم ناك

 ملق « همآ ةمدخب الوفذشم ناكو « حاولا ماعلا ىف نيترم وا ةرم الإ

 مل : اعروو ادهز سانلا رشكأ ناكو هل هترصاعم عم إل هللا لوسر قلد

 نب نع ةثالك ىف شاع هنكل .. هتافو خيرات تاقيطاا بتك ىكذت

 , هنع هللا ىنضر باطخلا

 تاق سلا دج
 4ع ل 0 د

 0 ساد يع -

 لدم نب ءالطع نب نمهرلادبه ند ثراحلا ني ستي سعتوبأ ىه
". 3 5 

 ل هوك ايمو هناقيط ىف ىملسلا ةدرؤأا ىفاحلا كللا قي ند ناهفام نما

 : هلوق هلاوقأ



 هع أ 1 2 ” , «يينألا كرت ءافنلا»

 ىوسهتتجعتتلاا] دش

 لخأ 2 ىأسمق ة.فايولا ةيانعأا هتةذخناف « كولا ءانبأ نه ناك

 هل , اهي قدصت راثيد فلأ نيعيرأب هللا نم هسفن ىرتشأو كولسلا

 ةيشع هفرعيو هيورتلا موي ةرصبااب ىري ناك هنأ اهنم ةريثك تامارك
 . ةقرع

 حرفي مل نمل حرف الو « كب هنيع رقت مل نمل نيع ةرق ال : هلاوقأ نم
 . كبحأ ىنأ ملعت تنأ كتزعو « كي

 فزت امك دارملا هيلإ فزي ىضيوفتلا ناديم ىف هللا هفقوأ نم : لاقو
 ىف ىفوت هنأ الا هتافو تاقبطلا بيتك ركذت مل «اهلعي ىلإ سورعلا

 . ىرجهلا ثلاثلا نرقلا نم ىناثلا فصنلا

 مث « قشمد نم لحر دق باش ىهو ىنارعشلا ىلع ددرتي ناك
 ىلع ةعدجلا ىق اموي عمتجي ناك هنأ هتاقبط ىف ىنارعشلا هنع ركذ

 اذهلأ : اموي ىلاعت هللا نم هيبنتلا هءاج ىتح رمذلاو بعللاو ىهللا
 هءاج اذإ ناكو « قيرطلا لهأ نم حيصأو هيلع ناك ام كرتف ؟ تقلخ

 مث ارييس اهحرشيو نيكسلا ذخآي فوص بوث ىأ ةخوجب صخش
 ءايشألا ىلإ ليمت ىسفن نأ لوقيو ةلسمو جراد طيخب اهطيخي

 ةنس هنع هللا سنو ىفوت . ليم ىدنع قبي ما اهتعطق اذا , ةديدجلا
 0155 نيل 8 ا د

 . رجلا 72 14 انهم. 0 524 أف 4 2
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 ىروخلا نايضسم

 ىف ةعارب : فوصتلا نع لاق اعروو املع هئامز لهأ كديدس ناك

 ىف ققحت هلا فرع ىه» هلاوقأ نمو فواخملا ىش هةعالبو فراعملا

 موجفا 20 نيمضلا قدش لكوتلا» لاقو 5 «لقتتلا يلإ قوشتو لكوتلا

 ال» همالك نمو . «كيف ليق ام كرضي ذلف كسفن تفرع اذإ . «ريدقتلا

 هللا ىضرو ىفوت ٠ «ةنس نيرشع ىلو بدألا ملعتي ىتح ملعلا دحأ ملعتي

 دج

 ظ دا ىب وسفن

 لاش هنأ هنع لاقيو ىطقسلا سلفملا ني ىرس نسحلاويأ ىه
 امك ؛ ىشركلا افورعم بحص دقو ٠ هذاتسأو ةيفوصلا خيش دينجلا
 : لاوحألا قئاقحو ديعوتلا ناسل ىف دادقب ىف ملكت نم لوأ هنأ لاقي

 ىف مهخيشو نيدادقبلا مامأ هنع هللا ىسضر ىطقسلا ىرسلا دعيو
 . ةيقوصلا خياشم رثكأ بستني هيلإو « هتقو

 ىلإ لصوي ارصتخم اقيرلد فرعأ» : لوقي ةرم دينجلا هعمس
 ذخأت الو « ائيش دحأ لاست ال : ىطقسلا لاقف ىه ام : لاقف . ةنجلا
 :, ةليلج لاوقأ هلو . دحأ هنم ىطعت ائيش كعم نكي الو « ائيش دحأ نم
 . ةدئار مكحو

 : 'بونذلا ىلع ءاكيلا , ةسمخ ءايشألا نسحأ : ىطقسلا لوقي
 الأو ٠ بولقلا نم نيغلا ءالجو « بويفلا مالع ةعاطو « بويعلا حالصإو

 . بوكرم ىوهت ام لكل نوكت

 فوخلا , اهريغ اهعم بلقلا ىف نكسيال ءايشأ ةعيرأ اضيأ لوقيد
 هللاب سئالاو : ةدحو هّللا ىق بحلاو « هدحو هّلل ءاجرلاو : هدحو هألا نم
 . ه؟١01 ةنس هنع هللا ىضر تامه . هده



 .ةيرب هنع هللا يسخر هما# اخ
 ص يراد ل '.3ئ مخل ف1 و هيشخل و مقتل 2-0 3 95 تاقذ 0

 3 مهل لاق "ارك - [ ::قلا نم ةساحت. 0 ,دلط
 عة م اب“ رمح ود ا 51 - .: يلا. 1 ل

 "و

 0 ٍِح 0-0 طك م ف هب 7

 نإ )86 ص امص هم 8 هيما

 5 6 8 0 نا 40 ٍ ب 5 ل : 00 3-3

 1 2 00 م 31 ُّ . . 3 مساق <* ب كنقفدذ لمع م يم هاا 6 ام 1 «فدسخ”أأ ادع مش أ

 رووا. عقم / يود ادهم دس سكإ

 2 يد وم نه :ناقلا تح ممأامسومأ ةيرزداثأأ ةقيرطأا ميس عضه

 هللا ىضر ىلح نب نسحأا ىلإ ةيدسك مكنريو ٠ دشازلا ىيحب ني هللا ده .

 : ناك هنأ هنع ليق ذإ هداليم ؛انم تاماركلاب ديؤم ناكو نيمدج“ مهنه

 . ناسخمر راهن ىف همأ ىدت مهري

 جالحلا نع هلوق هنع هتاقيط ىف ىنارعشلا هركذ ام

 ,ىباحصأ نم هيوكرم شع نم لكا انأو «هديب ذخأي نم هنامز ىف
 . «ةديب ذخأ ةمايقلا موي ىلإ ىبحمو ىديرمو

 دارأ نمو ايندلا ىف دهزلاب هيلدف ةرخآلا دارأ نم : هلوق هنع دروو
 . هه١51 ةنس هنع هللا ىضر ىفوت . ىرخألا ىف دهزلاب هيلعف هللا

 ىص ونمتا هللا ديم

 . ةريدك تامارك ىذ دهاز « دياع : ملاسح لجر

 نيك هاجت نقدو فشها/ةرا ةئس ناسكمو نس عياسألا

 نعد مل» :

 أ تام
 يل 2

 نم اوحن هتزانج رضح ثيح ادوهشم اهموي ناكو ىابتياق ناطلسلا

 . لجر فلأ نيثالث



 فرخ

 مدلغتا ةبت

  اهيف ميقيف لحاوسلا ىلإ جرخيو ىراحصلاو رياقملا ىلإ ىوأي ناك
 , هناوخإ ىتأي مث ةعمجلا دهشيف ٠ ةرصبلا لخد ةعمجلا موي ناك اذإف
 تأم . ىرصيلا نسحلاب نّزحلا ىف هنوهبشي اوناكو مهيلع ملسيف

 . هتاقيط ىف ىنارعشلا هنع ىوري

 مل هنأ ىتح فوخلاو نزحلا نم هشارف ىلع ةنس نيعيرأ ثكم هنأ

 هنع هللا ىمضر ناك « هتيب نم جورخلاو هشارف ىلع نم مايقلا عطتسي

 ني للب هلوح ىري ىكب اذإ عمد هل نكسي ال نهيلايلب مايأ ةثالثلا ىكبي
 ىشفي ةزانج ىلإ جرخ اذإو « هعومد ىه امنإو « ءوضولا رْثأ نم هنأ

 . عجري مث ةيادلا ىلع نم رخيو .تارم قيرطلا ىف هيلع
 ىل ءاطع لجأ نم هلك اذه» : لوقي سانلاب تلزن ةيلب لك تناكو

 . «هثم سائلا حارتسا تام

 سمأ وضسلا سك

 ناك هنأ هنع ىنارعشلا لوقي هملعمو ىنارعشلا باهولادبع ناتسأ
 ةنسلاو ميافعلا نآرقلا ىناعم ىلع ملكتي ناكو ؛ بتكي الو أرقي ال ايمأ
 ىلع ال مهيولق ىف ام ىلع سانلا لماعي ناكو « ًاسيفن ًامالك ةفرشملا

 قفخي رونلاو ءارقفلا نم صخش ةرم هيلع رمو مههوجو ىف ام بسح
 دارأ اذإ هللا نا , ءوسلا انفكا مهللا لاقف خيشلا هيلإ رظنف ٠ ههجو نم
 هةيلق ىف ام رهظأ ءوس هب دارأ اذإو « هبلق ىف هرون لحج اريخ دبعي

 . ههجو ىلع



 فرخر

 دحأ ىلع سأرتي نأ هل حصي ال دبعلا ديحوت لمك اذإ» هلاوقأ نمو
 . «هّلل دوجولا ىري هنأل نيقولخملا نم

 هنم فرعأ رامحلا ناك ةينادحولا ىلع اليلد بلط نم» هلوقو
 , ه1647 ةنس هنع هللا ىضر ىفوت . «هّللاب

 ناكو . ةيسوقايرسلا هاقناخلا ىحاونب تيتبن ةدلبب ًاميقم ناك
 ' ال رضخلا نإف هتيالو ىلع ليلد لوأ كلذو مالسلا هيلع رضخلاب عمتجي

 : ىنارعشلا مامألا هعمس ةيدمحملا ةيالولا مدق هل تقح نمب الإ عمتجي

 ثالث هيف تعمج نإ الإ صخشب مالسلا هيلع رضخلا ممتجي ال : لوقي
 . ةكئالملا ةدابع تناك ىلو طق هب عمتجي مل هيف عمتجت مل نإف « لاصخ
 نأ ةيناثلاو « هلاوحأ رئاس ىف هننس ىلع نيمأ نوكي نأ ىلوألا ةلصخلا
 لهأل ردصلا ميلس نوكي نأ ةدلاثلاو « ايثدلا ىلع سحرح هل نوكي -.

 ةنس ةفرع حوي ىف ىفوت ٠ دسح الو ؛« شغ الو لغ ال مالسإلا

 . . هدليب نقدو هذاال/

 ىضشعسه مشا نمذتا رز وه ىلع

 ىريشقلا ةلاسر سمتخاو ملعلا ىف نيخسارلا ةمّئآألا نم ناك

 نأ ديرملل سيل « هلاوقأ ىنارعشلا هنع ركذيو « اهتالكشم نع ملكتو
 , بدألا ءوس نم كلذ لي « هل هرجهو هظيغ بيس نع هخيش لأسي

 اذإ ًادبأ هسفن نع بيجي نأ قيرطلا لهأ دنع ديرملا زوجي ال هلوقو
 . ةييبط هئاف ديرملا ىري الام ىري هنأل بنذي هخيش هخلحأ

 لقني هنإف ةاضقلا نم دحأ رضحو قيرطلا قئاقد ىف ملكت اذإ

 ركذ لوقيو ؛ ارضاح ناك نم موقي نأ ىلإ . هقفلا لذاسم ىلإ مذاكلا



 قران

- 
 نبا «.كلشت 35 ل هيلع هلأ ىنفه 3 ثامح . 0 5 - هأفأ نيف راب مداكلا

 . ةدامعستو

 قاتم ندم هكماحلا اسح

 ىف :رمصم ةودق ناك «نأ ىلع ةيردلا بكاوكلا ىف ىوانملا هركذ
 نمو فرعتلاو مدقتلا نانبي لفاحملا يف هيلإ راشي فوصتلا ةفرعم
 نع لّذسو «كيلق نم ةرخآلا مه جرتي ايندلا نزحت ام ىدقي» : هلاوقأ

 نم لاقو . ءافص بلطي هنأل هل ملأ الف انأ امأ : لاقف فوصلا سيل
 هيلق ىمعو هملع لق دقف قولشلا ةثداحم نع هللا ةثداحمب سنأي مل

 ئىدش بيطأ اوقوذي ملو اهنم ايندلا لهأ جرش همالك نمو «هرمع عيضو
 . ه11 ةتس هللا همحر ىفوت هللا ةفرعم ىهو اهيف

 نفاذ تتستتحأ نم فسوتحدم

 رهظف دحلا قوف هتادهاجم تناكو ىنيدملا مئادلادبع نناب رهتشا
 ىديس هتذمالت نمو هتاقبط ىف ينارعشلا دروي امك هتذمالت عم هقدص

 خيشلاو ىنيسحلا نيدلارون خيشلاو ىورسلا لئامحلا ىبأ دمحم

 ملف بلقلاب مهدرط سانلا هيلع ليقأ امدنمو ىفصرملا ىلع نيدلارون
 ليقو لاقو امالك انعبش : لوقي هنع هللا ىضر ناكو « ريقف هلوح فتلي
 . دحألا دحارلا ىلع مودقلا الإ ىقب امو نادلا هذه ىف

 داشزأا نم هنع هللا ىصضر ناك» : هل هتمجرت ىف ىنارعشلا لوقيو
 ىريتلا نايفنس ىأ ىناميلا سواطخ الإ هلاوحأ ىف هاثمتأ تنك ام دابعلا
 هدنع اوريضح اذإ رصحلا خياشم ناكو « هظم انرصح ىف تيأر امو

 . «مهيبرم نجاتم ىف لافطألاك اوراص
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 ءالؤه لوقيو قيرطلل حلصي هنامز ىف دحأ هبجعي نكي ملو

 ىدجنلا دمحأ خيشلا ريغ ركذلا طق دحأ نقلي ملو هللا قيرطب نوئؤهتسي

 ىنتنقأ الإ مالكلا اذه بحاصب كيلع تمسقأ لاقو فحصملاب هءاج اذإ

 زع هللاب هيلع همسق نم هنع هللا ىضر عيشلا ىلع ىشفف . ركذلا
 عابتاب ىه امنإ اذهب ىه ام قيرطلا ىدلو اي لاقو هنقل مث ٠ لجو

 . ه4177 ةنس هنع هللا ىضر ىفوت ةنسلاو باتكلا

 ةمهلاب نيروهشملا لاجزلا دحآ « لئامحلا ىبأب ىوهشملا ىقو

 ةيئايرسلاو ةيناربعلاك ةيبنجأ تاقلب ملكتي لاحلا هيلع بلغ اذإ , ةدابعلاو
 ناكو هبساني امب هناحتما رازكت دمد الإ دحأ نم برقي الو ةيمجعلاو

 ام» لوقيو مهريغ بازحأ وأ ةيلذاشلل بزح ةءارقب ديرملا موقي نأ هركي

 لوقي ناكو داروألاو باؤحألا ةءارق درحمب هللا ىلإ لصو دحأ هانيأو

 بايرأ لاثم» هلاوقأ نمو ةمهو مزعب هللا الإ هلإ ال الإ فرعن ام نحت
 اراهنو ذايل ءاعدلاب لغتشأ سانلا لفاسأ نم صخش لاثم باذحألا

 ةنس هنع هللا ىضر ىفوت . ناطلسلا ةنبا هجوزي نأ ىلاعت هللا نم ايجار
 . هه ؟

 ودعم رسفامملا دامو تومو 7

 ىتح تافشاكملاو لاوحألا بابوأ نم ةيقرشلاب ءارقفلا ةفئاط خيش

 جرحي ناكو اهئاكس ذحأ هناكو نضرألا ناطتأ رشاسس بقص ناك كنأ

 ىلإ نوملعي ال رجفلا ىلإ عجري ال برغملا نم ةليل لكك نييرش ةدلب نم

 . ةرجهلا نم نيرشعلاو ةئامعستلا لبق ىفوت . بهذي نأ



 1 89 2 1 أ َّك ا تا يلا
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 1 :وامو 1 ملأ 0# .:1 لهأ ملعلا يش نسى لأ ءاياوألا -

 ع

 507 يذق يح م دقفأ نلكفام الإ نيقف ىلع تلهد ام لوقي ؛ هثع هللا

 ىف ىيلطظت تناك ىتلا مديلا لطيا ىذلا ىهو : اريقف طق تنحتمأ امو

 لكآو سائلا ةعتما بهن نم هنع هللا ىدمضر ىوديلا دمحأ يديس كوم

 نم لاومألا ذخأ نع مهاهذو مارح كلذ نأ ىلإ مهدشرأو « مهلاومأ

 نم مهروصت ىف تناك ىتااو « اهيحاوضو اطنط نم سفن ةبيط ىيفي
 نم مهذأو دمحأ ىديس دالي يه دليلا كلت نأ رابتعاي لالحلا لاومألا

 ةنس هنع هللا ىصضر ىفوت . عديلا كات تلطبا نيحلا كلذ نمو . هئارقف

 . ه5

 ىرصخلا فمك

 قيرطلا ىف ىاس « نيققحملا نيدهازلا ءارقفلاو نيلماعلا ءاملعلا نم

 ىديس دنع تمدخو لوقي هنع هللا ىصضر ناكو ؛ ةحلاص ةريس هللا ىلإ
 ىف ةدمو ةداقولل ةدمو ةياويلا ىف ةدم هنع هللا ىضر ىوديلا دمحأ

 بابشلاو لوهكلا ماسقأ ةثالث ىلإ ءارقفلا مسق دق ناكو . ةياقنلا

 ال اوناكو رخآلاب طلطخي الو هصخي اناكم مسسق لكل لعجم لافطألاو

 ىف مهتيب عقو اميف نوشقانتيف ةعمجلا ىف ًادحاو اموي الإ نوعمتجي

 طق هسفن نع دحأ بيجي ال نأ دهعلا مهيلع ذخأ ناك هنأل ةعمجلا ةيقب

 ام هيف لعفي خيشلال هوكشي ىأ ملاظلا نع ىفعي لب هوركم هل عقو ذإ

 ام مهيف لعقي خيشال اكلم مهسوفن نوري اوناك مهنأ ثيح نم ءاشي

 اهنأ ثيح نم اها نورصتنيس « مهماسجأ ىلع ءايصوأ مهو ءاش

 هعهع خيشلا هامثي امم طق ردكتي مهتم دهأ ناك امو « قحلا يلإ ةفاضم
 0 1س 9 ّ ع 2

 22+ أ تاذب 3 د كاد - ىو حر 1 ىلا ا هيك سل أ 39 ٍ ومحأ قا قيما يا



 فنخأ

 . بدألا بلط ىف مهقدص ناكمل كلذ ىف مهيلع نمغ نلو خيشلل لضفلا
 . سماق ٠ ةئس ىقوت

 ييوض ئته يه ييضطللا يىسيصمم

 نيدم وبأ خيشلا هبقلو ىربكلا ةيالولاب تاقبطلا بامدصأ هصخ

 ىلع ليلد لوأ هنع هللا ىضر همالكو « نيفراعلا ناطلسب هنع هللا ىمشر

 . كلذي دهشت ةروهشملا ةريثكلا هبتكو نطابلا هماقم

 ضحعبل ءاشنإلا بتكي ناك هنأ هنع هتاقبط ىف ىنارحشلا ركذي

 مورلاو ناجحلاو ماشلاو رصم لخدو حاسو ديمتو دهزت مث برعلا كولم

 خيش مالسلادبع نيدلازع خيشلا ناكو تافلؤم اهلخ.د دلب لك ىف هلو

 ايأ خيشلا ىبيرع نيإ بحص املق « أريدك هيلع طدصم لصف مالسأإلا

 ىلذاشلا فرع « موقلا لاوحأ فرعو هنع هللا ىضر ىلذاشلا نسحلا

 هللا ىضر تام . ةيبطقلاو نافرعلاو ةيالولاب ةمجرتب ملسو هنأش ىلع

 يىضوسشلا نمدتلا ور وذ

 امك , هتودقو هدلاوو هخيش هنأ ىلع هتاقبط ىف ىنارعشلا هركذي
 دلو « ًادحاو ًاموي هيلع ىيقتي ملف ةنس نيثالثو ةسمخ. همدخ هنأ ركذي

 اسلجم هيف اشنأ ثيح ىودبلا دمجأ ىديس دجسمب ىبرتو اطنطب

 سفن هيف ردعو رهزألا عماجلا ىلإ لقتنا مث هّللط هللا لوسر يلع ةالسلا

 ةريثك عورف ىف هتيم ىبنلا ىلع ةالصلا سلاجم هنع تعرفتو « سلجملا

 . ه5414 ةنس هنع هللا ىمضر ىفوت . ةرومعملاب



 ا

 يدا رج وقطتا يسدعحمللا هحفقسدفن عجن

 دعي نصميب ةنع هللا ىضر دينجلا خيشلا ةقيرط ىيحأ نم لوأ
 نعو ىناهفصألا دومحم نيدلا مجن خيشلا نع ةقرخلا سبل , اهساردنا
 «هللا الإ هلإ ال» ىهو ركذلا نقلتو ىريشمشلا نسح نيدلاردب خيشلا
 . هنع هللا ىضر دينجلا خيشلا ةلسلس ىهو « امهنع ىلاعت هللا ىضر

 جرخي ذإ ديرجتلا هتقيرط تناكو قراوخلاو تاماركلا رصصمب زريأ

 هب ىتأ امهمف راهنلا رخآ ىلإ سانلا لاسي ةيوازلا نم ًاريقف موي لك
 . ناك ام انئاك راهنلا كلذ ءارقفلا توق نوكي

 :ىدامج فصن دحألا موي ىف ىرغصلا ةفارقلاب هتيواز ىف تام



 بتفاسص وسمح وسيما أ يتمسمف سيت

 عوسضوم ا

 سدسصت

 ىنارعشلا ةريس

 هخويش

 ىنارعشلا دهز
 هبتك

 طوطخملا فصو

 طوطخملا ةلاح

 ينارعشلل طوطخملا ةدسن

 طوطخلما ةيادب

 ةعيرشلا مولع ىف رحبتلا (1)
 ديرملا موص (؟)
 ىبرملا خيشلا بلط (9)

 خيشلا ميظعت (4)
 خييشلا ةعاط (ه)
 ىذألا ديرملا لامتحاا 0(

 ركذلا سلجم ىلع ةيظاوملا . )١(
 خيشلا ةمرح ىلع ةظفاحملا (8)
 ةيفسل ا 4 فلا 1 مار 5 ا

 "نرد هادو "م َ 3

 ةحفصلا مقر

4 

15 

7 

 فن

5 

 ؟

1 

4 

1 

 انرفر

0 

”2 

 م
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 ه1
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 قيرطلا قئاوع ىلع رنيصلا )٠١(

 ءاروألا ةمزالم )1١(

 هللاب لاقشنالا (16)

 عوجلا لمحت )١9(

 داهتجالاب ذخألا )١4(

 نارقلا ىلع ةموادملا )١6(

 بوذااب قدصتلا (151)

 مهل صيقنتلا ناسحتسا )١7(

 مهناوخأ بقانم ركذ (1)

 مهخيش ذيمالثل مهبح (15)
 مهخيش هركي نم ةيهارك )١(

 مهلاومأل مهئاوخأ ةمساقم (51)

 مهتانسح ىف مهناوخأ ةمساقم (؟9)

 معذلا ىلع ركشلا (؟7)

 ىصاعملا لهأل مهتيهارك ("4)

 مهركي نم ةبحم (؟0)
 يرصاعلا مهيأ حالصاب مهمامتها (51(

 مهودع ىلع ءاعدلا مدع (؟0/)

 ةبيغلل مهتيهارك (؟/)
 مهريغ نه لقأ مهسفنأل مهدوهش (؟5)

 مهسفنأ يش قسفأ | مش دوهش 0 :



 ةدرجم مهئامسأ ءادنل مهتبحم (؟1)

 مهئاوخال دسحلا مدع (؟5)

 هللا نم لعفلا مهدوهش (؟)

 مهلاحب مهرارتغا مدع (؟5)
 مهاذآ نم ةافو ىلع مهنزح ("0)

 مهناوخأ مومه لمحت (”1)
 مهسفنأ مول (؟0)
 ءوسلا راج. عم ملحلا (؟8)

 رياكألاب قلعتلا مدع (؟9)

 مهقوف مهناوخأ ماقم عفو )5٠(
 مهسفنأب ءاملعلا ءادق (41)

 ريغلا صئاقن راهظا ةيهارك (45)
 مهياتخا نمل مهتحماسم (49)
 مهباتغا نمل مهتعافش (54)
 ةيدمحملا ةمألل مهتحماسم (50)

 مهبولقي هللا ةيقارم (25)

 قيرطلا ىف طارخنالا لبق دادعتسالا (40/)

 سفنلا ةضاير (54)

 خيشلا ةبقارم (49)

 ىوهلا ةفلاخم (50)

 خيشلا عم بلقلا ظفح (01)
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 7ك
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 م
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 قت

 خويشلا جاود.'ؤا مدع (65)
 عرشلا ماكحأ نع جورخلا ,هدع (09)

 سفنلا عم ةدش.اا (04)

 ليللا بح (06)
 ةنسلاو باتكلا رهاظي ديقتلا (0 1)

 ةيونيدلا تاوهشلا نع فوزعلا (هأ)
 رومألا متئازعي مهذخأ (0)

 ةحلاصلا لامعألا نامتك (59)

 [ىضئارفلا ريغ] تادابعلا ىلع لابقألا (1)
 ةدحاو نم رشكأ ئدتبملا ايرملا جاوز مدع (51)
 بنج هيف تيب ىف مونذلا مدع (15)

 ةبلغ نع الإ مونلا مدع (19)

 دئادشلا ىف هعوقو نم مهدحأ قلعت مدع (14)
 سفنلا يوه ةفلاخم (16)

 هيف سانلا هدقتعي عضوم ىف ةماقإلا مدع (11)
 خيشلا نع ثحبلل رفسلا (10/)
 خيشلا ءافج. دنع ربصلا (14)
 خيشلا ةواز ىف ةفيظولا بلط نع هزنتلا (19)

 ثالثلا تابقعلا ةزواجم )7١(
 تائيسحتسملا رودصلا ةيؤر نع نظنلا ىضغ (ال١)

 قيبرطلا لشأ نم هعمس قاخ لكب لمعلا (/9)



 ةيصعملاب خيشلا رابشأ (7)

 ةرورمضلا دنع الإ رجألا ذخأ مدع ()

 ةأرما بسك نم لكألا مدع (70)

 ايندلا ءانبأ نع دعابتلا ()

 سفنلا نع ىضرلا مدع (ا//)

 نيدلاب لكألا مدع (/8)

 مهريغ ىلإ ريخلا ةبسنل مهتبحم (1/9)
 ةدابعلا ليلق ناك نمل مهراقتحا مدع 000

 اقوذ ديحوتلا ماقم لوخد نم ظفحتلا (81)

 مهيلع خيشلا ريجحتل مهتبحم (85)
 ايندلا نع درجتلا (485

 ةمئألا ىلع جورخلا مدع (84)

 ايندلا ةنيز ىلإ رظنلا مدع (80)
 شطعلاو عوجلا ةدش دنع الإ لكألا مدع (43)
 . . ةعاس لك سفنلا شيتفت (11)
 ةقسفلا نم ىلعأ سفنلا ةيؤر مدع (4)
 مهرصع تاركذم ةلازإل مهردصت مدع (49)

 هل هخيشل نذالا مدع نم ردكتلا مدع (60)

 رمأ لك ىف ةدجلا (91)

 ةراجتلا ىف ةراسخلا دنع حرفلا (9)

 مهسيلج نم لجخلا ةلازإ (59)

 ؟؟

١١4 

١.5 

1 

115 

1١1١ 

1١1 

١>. 

11 

١١7 

١١ 7/ 

١١/ 

1١١/4 

1١. 

١55 

١5١ 

١5 

١57 

١5 

١ 



3 

 ةباجإلاب خيشلا ةبلاطم مدع (8)

 خيشلا ةبحص لوطب رارتغالا مدع (10)

 هللا عم روضحلا ىف ةعانقلا مدع (55)

 بولقلا ءالج ىلع لمعلا ةرثك (9)

 ركذلا سلجم تاوف ىلع مدنلا ةرثك (4)

 نيدلا رمأ ىف قذحلا (55)

 ءاهقفلا ةبحم )٠٠١(

 ةيعرشلا تارومأملا كرت مدع )٠١١(

 ريطتلا مدعو لؤافتلا (١٠؟)
 خيشلا قالخأ ىف رظنلا ةرثك (١٠؟)

 خيشلا بحي نم ةبحم )٠١8(
 هريغ ىلع هللا ركذ مدقت )٠١١(

 خيشلا ةطسابم نم رذحلا )٠١5(
 مهيديأل سانلا ليبقت ةهارك )٠١0(
 ةماقتسا نع الإ ةنسحلا ايؤرلاب حارشنالا مدع )٠١(

 هي رومأملا ركذلا ةموادم )٠١9(
 هريغب لاغتشالا نم لضفأ هي رومأملا ركذلا ةيؤر )٠١6١(

 هلك ملاعلاب ةمحرلا )١1١١(

 خيشلا مالك ةفرعم ىف قذحلا (١1١؟)
 حصنلا بلطو ةمدخلل الإ خيشلا ىلع لوخدلا مدع )١١(

 هريغ نم ىلعأ سلجملا ىف هماقم ةيؤر مدع )١1١5(
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 هخيش ىلع ايموي هتفيحص ضرع )١١(
 ةعابملا بايثلا عوجر دنع موللا )١١(
 ضارقالا لدبي قدصتلا ١1١0(

 ريسلا دنع ءارولا ىلإ تافتلالا مدع )١١4(
 نيملاعلا ىلع مهضارعاب قدصتلا )١1١9(
 هللا قلخ ءاردزا مدع )١٠١(

 ةضايرلا دعب الإ سانلا تاجاح ءاضقل ردصتلا مدع (1؟1)

 ريسيلاي ةعانقلا (1١؟)

 ءارضلاو ءارسلا ىف ركشلا (١؟)
 بولقلا فيظنت (1١؟4)

 مهيلع ءاج.رلا ةبلغ (١؟)
 ةرورمضلا دنع الإ نينوكلا ىلإ ليملا حرط (1١؟1)

 سفنلا تاجاح نع دعابتلا )١10(

 هللا عم روضحلا ليصحت ىلع لمعلا (1١؟4)
 ءافعضلا مهناوخال مارتحالا ةدايز (1؟5)

 اذيمت ال اعضاوت عقرملا سبل )١١١(

 ةعسلا عم ماعطلا نم ذيذللا لكأ مدع ىف ةدهاجملا )١11(

 درولا ىف بلقلا روضحل دهجلا لذب )١١5(
 نطايلاو رهاظلا ىف ءافعضلا ىلإ ناسحالا )١7(

 مهبحص نمل ناسحالا (175)

 بجعلا نم ظفحلا عم اياطخلا نم ظفحلا هللا لاؤس )١76(
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 مهريغ ىلع مهخيش قدصتل ضارتعالا ندع (١؟1)

 هخيش رمأل دشنأا لاثتما (1770/)

 ملعلا ةبلطأ حانجلا ىضفخ )١154(

 ةنتفلا فوخ ةسردنملا قالخألاب رهاظتلا مدع (١؟9)

 ملاظلا ىلع ملحلا )١40(
 مهصقاوت فرع نمل مهيلع ةزانجلا ةالص مهبلط )١4١(

 هيلع أاوقدصت نم ىلع لضفلاب روعشلا مدع (15١؟)
 ءارمألاو رباكإلل ءاعدلا )١45(

 مهخيش ىلع راكنألا باي دس (144)

 مهتبيغ ىف ناوخالا ةيكزت )١46(

 ةيصعملا ىف ارس عوقولا نم ىذحلا )١55(

 ىنغلاو رقفلا نامتك )١8(

 ةرخآلا لمع نم راثكإلا )١14(

 ىتوملا ضارعأ يف ضوخلا مدع )١55(

 تاوهشلا نم بولقلا ءالج )١6١(

 لوهكلا نم ءابقثلا ذاختا )١5١(
 ريخلا ىف ةالولا ةبحص (6٠١؟)

 هلل رمألا ضيوفت )١16١5(

 ىلاعت هللا ةيحم ليصحت ىلع لمعلا )١54(
 ءارقفلا نيب لدعلاب مكحلا )١65(
 بئاوشلا نم لامعألا ةيقنت )١51(
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 ةيصسملا اتيع (١ما)

 خيشال هضارمأ ركذ )٠64(

 ءارقفلا حمضف مدع )١159(

 ةالوأا ةبحص نم ريفنتاا )١110(

 ناوخألا قالشأ بيذهت ل553

 تاهيشلا دنع ةيدهلا لوبق مدع )١1(

 لدعلا ىلع باوثلا بلط مدع (1)

 فوهلملا ةناعإ )١14(

 مدخلا باتع مدع )١(

 خويشلا رابتخإ مدع )١153(

 بدألا ةالولا ميلعت )١151(

 ىذألل لمتحملا ميظعت )١4(

 ةنسلاو باتكلا نيركنملا در )١119(

 ساثلا لاومأ نع ققعتاا )٠١+١17(

 طوطخم لا ىلع قيلعت )١17١(

 ةيتايحلا ملسملا ةرظن )١075(

 ةينطابلاو ةيفوصلا (17)
 ملسملاو مالسإلا (114)

 ةرصاعملا قالخألا تافسلف )١7١(

 بلقأا ةراضه (١الكر

 ثحابك ينارعشلا )١790(
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 ؟ 4

 ةيجولويرثنألا تاساردلا دئار ىنارعشلا (1+)

 ةيقوذلا ةفرعملا )١179(
 ىحورأا لماعملا ةفاضإ )١14(

 جئاتنلاو ىملعلا ضرغلا (141)

 ةيمالسإلا تاطوطخملا ةيمهأ )١145(
 اهدادضاو قالخألا (185)

 ءايرلا ةفآ (1484)

 ىقالخألا ىنارعشلا جهنم (1865)

 مالعألا سرهف 0

 ربخقسلا ةديرح عياطم

 ةيشنملا  ةقاحصلا عراش
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 ةرسه اقكلا - ليفلا شتروك .١١١1 - تفراسملار او
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