
 ٍرعتمالعلا ِءاجلا
 (ووم-ة ش

0 

 رَمَر ةّيانع





 م
 ق

 ا

 فاَمسصفلاريحَْحْ تاسيس ديروكدلا هيقلا

 ا 7
 لإ

١
 

 اك

 ةيحالا

ل
 

 راج
ك
ر
ا
د

 

3

7

 

أ

 

 للا

 اذ

 يرحم

 9 ذل

3 

 2ع

2 
 3ك

 ئى

1 

 وا

0 

1 

- 

000 

- 

 ريس

١5
 

 9

 ١

١
م

 

 ل

ث
١

 





 ءانها

 ةودقلا مامإلا يديسل ةيادبلا ىلع ةيانعلا هذه يدهأ

 ملاس نب ركبوبأ خيشلا نبا

 ةيانعلا ماود ىجار





 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 حرشلاب ىنتعملا ةمدقم

 ىلع مالسلاو ةالصلاو «ةياهن الب رخآلاو ةيادب الب لوألا هلل دمحلا

 دنع نيّجرملا هلآ ئلعو دمحم انديس ةيادهلا لهأ مامإو ةعافشلا بحاص
 لهأ نم مهعبت نمو نيعباتلا ئلعو ةلالضلا نم نيجنملا هتباحصو «ةيامعلا

 .نيملاعلا بر اي كدوجو كلضفب مهعم اًنعو ةيانعلاو ةياعرلا

 :دعبو

 حلاف ذاتسألا يقيدصو يخأ مهلي نأ ئلاعت هللا ةيانع تءاش دقف

 ضرعي نأ تيوكلا ىف ءايضلا راد بحاص نئلاعت هللا هظفح ىلضفلا

 ةيادهلا ةيادبل يكملا يهكافلا مامإلا حرش ئلع قيلعتلاو ةيانعلا يلع

 ةيادب حرش يف ةيافكلاب ئمسملا وهو يلازغلا دماح يبأ مالسإلا ةجحل

 تاحفن هامسأ يذلاو هسفن مامإلل ريبكلا حرشلاب نيعتسأ نأو «ةيادهلا

 ريغصلا هحرش يف ليحي ام ًاريثك مامإلا نأل «ةيادهلا ةيادب حرشب ةيانعلا
 .ريبكلا ائلع

 اهتعابط ةداعإ نسحيو «عفنلا ةياغ يف (ةيافكلا) تيفلأ دقو

 تاحفن) و «ةءارقلل ةقئال تسيلو اهنوروصي بالطلا نأ ةصاخبو
 .ةطوطخم (ةيانعلا

 !ًالمعو ةسارد هل طلاخملا الإ باتكلا اذه ردق فرعي الو



 ةياغ مهعفنف هب لمعلا ئلع اوعمتجا ةعبرأ ةصق مكل قوسأ يلي اميفو

 نمحرلا دبع محارملا يبأ ةمالعلا ديسلل (رطاعلا فرعلا) يف ءاج «عفنلا

 :- هيلع هللا ةمحر - سورديعلا خيش نب ىئفطصم نبا

 امل :رهدم ةديصق حرش يف دينجلا نوراه اب يلع نب دمحأ ديسلا لاق
 بيبحلاو ةنيدملا ىلإ سورديعلا ىئفطصم نب نمحرلا دبع بيبحلا لخد
 نسب نيسح نب ركب وبأ بيبحلاو يرفجلا نسح نب خيش نب دمحم نب خيش
 دهاعت بيرغ اب هللا دبع نبا دمحم خيشلا ملعملاو يشآ بحاص هيقفلب رمع

 امب اولمعيو يلازغلا مالسإلا ةجحل (ةيادهلا ةيادب) اوؤرقي نأ ةعبرألا ءالؤه
 مهنم لكل عقوو - ملسو هيلع هللا ئلص -- يبنلا ربق دنع دهعلا اومربأف اهيف

 قئاقح مهل تلجتو تاماقمو لاوحأ مهل ترهظو ؛«حونمو حوتف
 .تاماركو

 مهل درو مث :سانلا ريكذت يف ساطعلا نسح نب دمحأ بيبحلا لاق

 دمحم نب خيش بيبحلا امأف «قرفتلاب ةيدمحملا ةرضحلا نم نذإلا

 امأو «رابيلم ىلإ هجوتلاب ملسو هلآو هيلع هللا ئاص هرمأف يرفجلا
 (ةواج رزج نم ةريزج) يشآ ئلإ هجوتلاب هرمأ هيقفلب ركب وبأ بيبحلا
 ىلإ هجوتلاب هرمأف سورديعلا ئفطصم نب نمحرلا دبع بيبحلا امأو

 جرخف ةمحر ةّبْذَج هتقرط بيرغ اب هللا دبع نب دمحم ملعملا امأ ..رصم
 فرعلا نم 79-١" ص) لهاذ وهو تابيغملاب فشاكي ميرت ئلإ

 .(رطاعلا

 مالسإلا ةجح مامإلا هبتك امو نأشو ٌردق باتكلا اذهل نوكي ال فيك
 ةدبز انيديأ نيب يذلاف ةدبزلا ناك نإ (ءايحإلا) و !؟ءايحإلا ةباتك دعب الإ

 !!قحب ةواقنلا ةواقنو «ةدبزلا



 :باتكلاب ةيانعلا هوجو *

 .لكشملا طبض ©

 .بيرغلا حرش «
 .تايآلا جيرخت «

 .رظنلل ةتفاللا راثآلا ضعبب ةيانعلا ©

 دنع طوطخملا ريبكلا حرشلا نم ةعفان تاقيلعتو دئاوفو شاقن لقن ©

 .اهيلع ةلاحإلا

 ماع اهتعبطو جاهنملا راد اهب تنتعا يتلا ةخسنلا عم ةلباقملا ©

 .ةلباقملا ئلع تناعأ يتلا يلهأل ركشأو «(م) ب اهل تزمرو ه6

 نيب يتلا ةخسنلا ةسافن حضتي نيتخسنلا نم نسحتسملا تابثإبو
 .هلضفو هللا قيفوت نم اذهو مكيديأ

 ليصفت نود ردصملاو عجرملا ىلإ شماهلاب قيلعتلا دنع ريشأ ٠
 عجارملا :مسق يف ًالصفم كلذ نع ثيدحلا تلعج ينأل «ةنسلاو ةعبطلا
 .رداصملاو

 مالسإلا ةجح فنصملل ئلوألا :ةيادبلا يف نيتمجرت تلعج ٠

 .يهكافلا مامإلا حراشلل ةرصتخم ةيناثلاو «يلازغلا

 .نيحرشلا ةلاح ءئراقلل نيبتتل امهرخآو نيحرّشلا لوأ ترَّوص ٠
 يفئاظو عم رهشأ ةعبس نوضغ يف قيلعتلاو ةيانعلا ٌةَدُم تناك دقو

 لكو رشانلاو ءئراقلاو بتاكلا اهب عفني نأ ئلاعت هللا لأسأو «يتامازتلاو

 .اهنومضمب لمعلا ىلع نيعي نم

 نمو ينمف كلذ ريغ ناك نإو هقيفوتو هللا نمف باوص نم ناك امو
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 .ركذو نشر ءرصّبو ُدّدَس نم هللا محرو ناطيشلا

 دماحملا هوجوب هيلإ برقتيو «تاحلاصلا متت هتمعنب يذلا هلل دمحلاو

 متخاو «تاداسلا ديسو تايربلا ريخ ةهاجوب بر لبقت «تاعاطلا ناولأو

 ينغلا ئضر بلاط ينتعملا هبتك

 ه1478١1 رونألا لوألا عيبر نم ا/ نينثالا

 م 7/77/1١٠7؟7 ل قفاوملا



 حرشلا طوطخم نم ىلوألا ة ةصلا

 ةيادب حرشب هن انعلا تاحفن : همساو

 ئلع يهكافلل

 هب ءادهلا

 هد ءادهلا كن ادب
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 ةيانعلا تاحفن : نم ةريخألا ةحفصلا



 ميلا همام د أهذأار 5 :اريحلاو مالعلا» أمالا 0

 . ىبكتسالا دجأل رانا

 ا .هيا دون زيش فا :ءافكلا ىمبغلا

 00 4 قيادسلا ٠

9 0 

 تح 5

قمل ماعلا اعل اهنا ا اني 3 انقلاب مل ب
 

 ىسانل اقر نزعشلاب ىجشلا يم 71 ادن يدان يدج سامع اىأ

مامأب هأو دم نرتب شايل ارلت :مع ىلد داما
 ةسل ىفأيلا 

تس :قرضملانرع ميدل أ م رمت ند ندملا
 ابننا 

 . غتر
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 ةيادهلا ةيادب ىلع يهكافلا مامإلل ريغصلا حرشلا نم ئلوألا ةحفصلا]

 [هب ئنتعملا انباتك وهو ءةيادهلا ةيادب حرش يف ةيافكلا : همساو
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 5 ةراماك ناحل 0 كد وش . نق نعال ضختانامم ف )كلمنا انشر ةوادإم ْ .قءلهئانكسلامئهفا 5 (يلا كونصا أ داىأ( طمالنأ) الهمم يا 'ةراهل اوجذلا رع الر الفط تنك ا ءامسالا لو اندر دسإ || 3 .انقلمأ امثل بف منيل ثيحي دس الألب | 0 ا .(لتضل 3 مبمل) ؛ ساق ثا "نايا ||
 لا هرك أدلعلا راب كصأكب هرم اوةيراقتملا رودلاتازةحاسلاو
 يملا كلمنا كلذ (هينلت نش ع) هدموك أ أرطقا او لكلا نمرتك أ ارضلاو

 ايترلاتع 8ع هرظنانجأبملا

 هدا وف نمدسالوأ ةتعدلنأ

 الر(لززيالو)لوتبالو 5 ا 0 5 مو اذهل انادنه: هةعد ريفالانأ تس 3: ىآ م ا اعد و (حريوح) ىبرشت حوت ا سويتلعدتلا اج" سا كلذ عم قاموثاتآلا) 5 1 ”مالسلاوةءلضتئاودببملا مانخإةياوسملا : تازذقلارك دو فن رصالاو 5 0-0 (نيدلا وبدلا ارك مان: يا 0 ةاولا ”. موب دهان ديس ىلء هللا ىسسو) نم ادضاوشو ةماعلا هوني ختم نوعي لام" (نيماملا بزمن داو | ناطسفو | مثملا لسنالد نم هتوبت 8 باطلا ذهيأاتللا زها امودولماودوهشلاوةنلا معن ,(نلاعلا : 98 امىتعي (ىاعلاو بر ناوخق اولا معلا وار -الارادلا ف (يشلا كالا: دابلاوأ ةيرهت اوأ || ىبملا سفن هتاسناو
 ش هذهو نكمل لرازتلأ لش 00 ١

 لأ ةفرهلا تاجرديفد :
 قايعنةنايدفلالاث
 نوكنو ىلاعت هّهابآ: <

 اههنابع نما رئءنامعا ١

 دعو نيرا ملل مؤ
 . لرثننا القذر د
 تانلا ن 0 انة د
 ننأأي ضال لقتل و

 | ةطع : يفت امغا ضاق
 انث رانخا املا املأ
 : ا

 ةيافكلا : نم ةريخألا ةحفصلا
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 يلازغلا دماح وبأ

 )٠ه؛-مءه(

 : هبسنو همسأ "

 .«يسوطلا يلازغلا دمحأ نب دمحم نب دمحم نب دمحم دماح وبأ
 .نيدلا نيزو مالسإلا ةجح

 : هتأشن نع ءيشو هدلوم .

 هناكد يف هعيبيو فوصلا لزغي هدلاو ناكو ءه 405٠ ةنس سوطب دلو

 فوصتم هل قيدص ْئلإ دمحأ هيخأبو هب ئصوأ ةافولا هترضح املف سوطب

 يهتشأو طخلا ملعت ئلع اميظع افسأت يل نإ :لاقو ءريخلا لهأ نم
 امهبدأو ءطخلا امهملعو ءامهب ماقأف نيذه يدلو يف ينتاف ام كاردتسا

 ىلع رذعتو ءامهوبأ امهل هفلخ ناك يذلا ريسيلا رزنلا كلذ ىنف نأ ئلإ

 ناك ام اسكلع تفنن دنق نتاآ املغا :امهل لاف امهتوتي مايقلا يتوسلا

 ام حلصأو امكيساوأف يل لام ال ثيحب ديرجتلا لهأ نم لجر انأو ءامكل

 توق امكل لصحيف ملعلا ةبلط نم امكنإف ؛ ةسردم ئلإ آجلت نأ امكل ئرأ

 ولعو ءامهتداعس يف بيسلا وه ناكو «كلذ العفف امكتقو ئلع امكنيعي
 .امهتجرد

 نوكي نأ نئبأف هللا ريغل ملعلا انبلط :لوقيو ءاذه يكحي يلازغلا ناكو

 7/١(. يديبزلا فاحتإ) !هلل الإ
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 : هخويش "

 ١( هقفلا ىف :

 .يناكذارلا دمحم نب دمحأ خيشلا ئلع (سوط) هدلبب أرق هابص يف

 هنع قلعو يليعامسإلا رصن يبأ مامإلا ئلع أرقف ناجرج ئلإ رفاس مث
 .هقفلا ىف (ةقيلعتلا)

 نمو «نيمرحلا مامإ مزالف روباسين ىلإ ةبلطلا نم ةعومجم عم رفاس مث
 ىفاوخلا رفظملا وبأو (205 ت) يسارهلا ايكلا :هيلع ةساردلا يف هئالمز

 66٠(. سوطب تر

 : ثيدحلا ىف (؟

 .يزورملا يصفحلا هللا ديبع نب دمحأ نب دمحم لهس وبأ

 .يسوطلا يمكاحلا دمحأ نب يلع نب رصن حتفلا وبأ مكاحلا

 .يراوخلا دمحأ نب دمحم نب هللا دبع دمحم وبأ

 .يناتسهدلا يساؤرلا نسحلا يبأ نب رمع نايتفلا وبأ ظفاحلا

 .(هكردي مل :هريغ لاقو «يبهذلا لوق ىلع) يسدقملا ميهاربإ نب رصن

 يسوطلا يدمرافلا يلع نب دمحم نب لضفلا يلع وبأ دهازلا مامإلا

 ةنس سوطب يفوت ةلاسرلا بحاص يريشقلا مساقلا يبأ ةذمالت نايعأ نم)

 .(هتالا/

 19/١(. فاحتإلا) .جاجسلا فسوي ًاضيأ هخياشم نمو



 /7و1١

 : هخويش ءانث نم -

 مرحملا نم ١8 يف دولوملا) ينيوجلا يلاعملا وبأ نيمرحلا مامإ ناك

 هتذمالت فصي (ه 414 ةنس رخآلا عيبر نم 75 يف ئفوتملاو ه8

 .قرحت ران يفاوخلاو «قرخم دسأ ايكلاو «قرغم رحب يلازغلا :لوقيف

 : هتذمالت نم "

 ةداسلا فاحتإ يف يلازغلا مامإلا ةمجرت يف يديبزلا ةمالعلا دع

 دافأ نمم اوناك مامإلاب اوعفتنا نمم نيرشعو ةتس :50-4 5/١ نيقتملا

 ٠.سردو

 : مهرهشأ نم

 .ه015/ ناضمر يف دهشتسا «طيسبلا هباتك حرش

 «بلقلا ئلع ادرس ءايحإلا ظفحي بلاط وبأ ناكو «دادغبب ىلازغلا لع

 هه نس ةورلا وره فرت

 رابك نم يرونيدلا صالقم نب يكم نب رهطملا نب يلع نسحلا وبأ (*
 .ه6177 ةنس يفوت ركاسع نبا هنع ئور «هقفلا يف يلازغلا ةذمالت

 مث ًايلبنح ناك ناهرب نب دمحم نب يلع نب دمحأ حتفلا وبأ (4

 يف سردي ناكو ءايكلاو يلازغلا دماح يبأو يساشلا ئلع هقفتو لقتنا

 فصن يف ءايحإلا يف مهل سردي ناكو «مولعلا عاونأ يف ةيماظنلا

 .ليللا



16 

 .هنع ذخأو قشمدي هماقم ةدم يلازغلا مزال يملسلا

 نإ ًاباش ماشلاب تفّلخ :ماشلا نم هجورخ دعب لاق يلازغلا نأ ئئكحُي
 نممو ؟هيف سرفت امك ناكف .اذه مالسإلا لامج ينعي!نأش هل ناك شاع
 .هريغو يفلَسلا ظفاحلاو ركاسع نب ظفاحلا هنع ئور

 : هفئاظوو هنالحر "

 - ركسعملا ىلإ نيمرحلا مامإ هخيش ةافو دعب جرخ ه4174 ماع -
 ةمئألا رظانف - هركسعم كلملا ماظن هيف ماقأ روباسين راوجب حيسف ناديم

 .كلملا ماظن نم ميظعتلا يقلو «مهرهقو

 ةيماظنلا ةسردملاب سيردتلل هجوت (ئلوألا ئدامج يف) ه484 -

 .كلملا ماظن نم فيلكتب دادغبب

 ءدهزتو ةيماظنلا يف سيردتلا كرت (ةدعقلا يذ يف) ه4848 -

 .ةيماظنلاب سيردتلل دمحأ هاخأ بانتساو

 (ةحايسلاو دهزتلا ةصق)

 ببس نأ عماجملا ضعب يف تيأرو 8/١(: فاحتإلا) يديبزلا لاق

 :هدشنأف دمحأ هوخأ هيلع لخدف سانلا ظعي ًاموي ناك هنأ هدهزو هتحايس

 اوهيسنا ة[تنقنجلا فادتلفو اوتو اذإ مهداضعأب تذخأ

 عمستالو أ ظعو عمستو يدتهتالو يدهت تحبصأو

 ؛ةيربلا يف مهضعب هآر :(7197/7 ةيفوصلا تاقبط) يوانملا لاقو

 ةئامثالث هسلجم رضحي هآر ناك نأ دعب زاكعو ةوكر هديبو «ةعفرم هيلعو

 ؟ئلوأ ملعلا سيردت سيلأ مامإ اي :لاقف «دادغب ءارمأ نم ةئامو سردم
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 - حَتَجو ةدارإلا كلف يف ةداعسلا ردب غزب امل :لاقو ءارزش هيلإ رظنف

 :لوصولا برغم ىلإ لوقعلا سمش

 لزنم لوأ بوحصم ئلإ تدعو لزعمب ئدعسو ئليل ئوه تكرت
 لزناف كديور ئوهت نم لزانم هذهف الهم قاوشألا يب تدانو

 «سفنلا هذهل تاياعرو تابساحمو ةولخل ةجاح يف دَحأ لكو :لوقأ

 ملعلا ناسنإلا رجهي نأ قرفو «مهتارشاعمو مهتاطلاخم رثكت نم ةصاخبو
 نم انعم رم دقو ,ئدجأ ةدئافو «ربكأ ةدئاعل هر رديصتلا رهن نأ نيو

 .تاياعرلاو تابساحملا ةرتف يف ماشلا يف هب عفتنا نم يلازغلا مامإلا ةذمالت

 .ةريسي تاميوي اهب ماقأو قشمد مدق ه4489 -

 ليلجلا سنألا يف لاق ةدم هب رواجف سدقملا تيب ئلإ هجوت مث

 عضاوملاو ءدهاشملا ةرايزو ةعاطلاو ةدابعلا يف ادهتجم) ١/:

 يف فنص هنإ لاقيف سدقملا تيبب ةروهشملا فيناصتلا يف ذخأو «ةميظعلا

 (قشمد يف مامتإلا نكلو ؛ هيف أدب هنأ روهشملا) نيدلا مولع ءايحإ سدقلا

 يقرش ةيرصانلاب كلذ لبق ةفورعملا ةمحرلا باب ىلع يتلا ةيوازلاب ماقأو

 ها .ترثدو تبرخ دقو «هيلإ ةبسن ةيلازغلا تيمسف سدقملا تيب

 تيب لهأل دئاقعلا دعاوق يف ةيسدقلا ةلاسرلا :سدقلا يف بتك دقو

 .(ءايحإلا ) يف اهنمضو سدقملا

 ةالصلا هيلع - ميهاربإ ماقم ةرايزل ليلخلا ئلإ هجوت سدقلا نمو

 .- مالسلاو

 سدقلا ْئلإ هتلحر نم قشمد ىلإ داع اهرخاوأ ىف ه4484 -

 نلع اهناب نلقي ناكو يرمألا عئاجلا نم ةنيرغلا ةراسلاب تحتشاو: لالعلاو
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 رصن هيقفلا بحصو ه٠44 ةئس ةدعقلا يذ ىلإ قشمد يف رمتساو «هسفن

 .ءايحإلا باتك متأو «ميهاربإ نبا
 جحلا ةيعاد هيف تكرحت (ةدعقلا يذ رخاوأ وأ ةجحلا يذ) ه484 -

 .زاجحلا لإ رفاسف
 ىلإ هقيرط يف دادغبب رم (اهنم ئلوألا ةسمخلا روهشلا يف) ه٠44 -

 لطي ملو «ةرخآلا ىدامج يف يبرعلا نب ركب وبأ هب عمتجا انهو «ناسارخ

 سيردتلا كرت مث .سوط يف ةدم سردو ناسارخ ئلإ ئضم لب دادغب يف
 .نينس 4 ةبارق ةلزعلا رثآو ةدابعلاب لغتشاو «ةرظاتملاو

 ٌرخف رخآلا عيبر يف (رجنس) روباسين ةنيدم مكاح نيع ه448 -

 يف يلازغلا ىلع حلأف ناسارخ يف هل ًاريزو كلملا ماظن نب يلع كلملا
 .روباسين ةيماظن يف سيردتلا ىلإ داعف سيردتلا ةدواعم

 ةبلطلل ةسردم هراوج يف ذختاو هتيب ئلإ مالسإلا ةجح داع مث -

 «نآرقلا متخ نم :نيرضاحلا فئاظو ئلع هتاقوأ عزوو «ةيفوصلل هاقناخو

 .بولقلا يوذ ةسلاجمو

 ١8 ل قفاوملا ةرخآلا ئدامج نم ١5 نينثإلا موي) ه06٠6 -

 ةبصق رهاظب نفدو «سوطب يلازغلا دماح وبأ يفوت م11١١ ةنس ربمسيد
 ربقو اضرلا مامإلا حيرض يقرش ىلإ هربقو .تانبلا الإ بَقَعُي ملو نارباطلا
 1١١-55(. يودب نمحرلا دبعل يلازغلا تافلؤم :ر) يسودرفلا

 : مالسإلا ةجح ئلع مالعألا ءانث نم "

 /17515/1١1- مظتنملا هباتك يف (ه5141/ ئفوتملا) يزوجلا نبا لاق ©
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 لوصألا يف ناسحلا بتكلا فنصو «ةبيرق ةدم يف رظنلا يف عرب



 اح

 هنإ ئتح ءاهيف مالكلا قيقحتو اهبيترتو اهعضو نسحب درفنا يتلا عورفلاو
 :هل لاقف لوخنملاب ئمسملا هباتك يف رظنف «ينيوجلا هذاتسأ ةايح يف فنص

 .؟تومأ ئتح تربص اله يح انأو ينتنفد

 ءاهقفلا تاقبط هباتك يف (ه 517147 ئفوتملا) حالصلا نبا لاقو «

 :؟١/59 ةيعفاشلا

 ١95: ص نيفراعلا ناتسب هباتك يف (ه1177 ئفوتملا) يوونلا لاقو «

 بتك تيصحأ :لوقي تارم - هللا هظفح - يسيلتبلا انخيش تعمس

 لك تصخف هرمع ىلع تعزوو اهفنص يتلا - ئلاعت هللا همحر - يلازغلا

 ءالبنلا مالعأ ريس هباتك يف (هال448 ئفوتملا) يبهذلا لاقو «

 :33717 أ

 ..نيدلا نيز «نامزلا ةبوجعأ «مالسإلا ةجح ءرحبلا مامإلا خيشلا

 .طرفملا ءاكذلاو «فيناصتلا بحاص

 يفاولا هباتك يف (هال15 ئفوتملا) يدفصلا نيدلا حالص لاقو «

 775/1١: ١ تايفولاب

 .هلثم هرصع رخآ يف نكي مل ..نيدلا نيز مالسإلا ةجح

 تاقبط هباتك يف (هالال١ئفوتملا) يكبسلا نيدلا جات لاقو «

 1١91/5-1975: ئربكلا ةيعفاشلا

 عماج ءمالسلا راد ىلإ اهب لصوتي يتلا نيدلا ةجحمو «مالسإلا ةجح

 .موهفملاو اهنم لوقنملا يف زربملاو .مولعلا تاتشأ



 فب

 بلطم دنع فقو الو «ةياغلاب هنم عقت ملو .وأشب هلبق ةمئألا ترج

 .ةيادبلاو ةياهنلا باحصأل بلطم هءارو

 بهذم ءرملل هللا ءارو سيلو ةبير كسفنل كرتأ ملف تفلح

 عدبلا نارين دمخأو ءاهّنسلا غلبم غلب مصخ لك ءانرقلا نم لمخأ ئتح
 .اهّسم نيدلاجملا يديأ عيطتست ال ام لك

 هيدي نيب لءاضتت دوسألا نأ الإ ءاماغرض  هنع هللا يضر ناك
 هنكلو «قلخلا نم ًاريشبو راو فرعي ادع داالر همت ارو «ئراوتتو

 ريالا رحل تو كربلا ا ضعبو «ميظعلا دوطلا

 نيدلا نع لضاني لزي ملف ءءاملا تارطق لإ ا «ءامسلا

 دح نيدتعملا مدب خطلي الو «نيدلا ةزوح يمحيو هلاقم ءالجب يفينحلا

 امو «تاهبشلا بهايغ تفشكناو «ئرعلا قيثو نيدلا حبصأ ئتح «هلاضن

 .ئرتفي ًائيدح الإ تناك

 ةعلاطملا ريغ اهيف ذختي مل ةولخو «هريمض هيلع ئوط عرو عم اذه

 :ئهابو ديحوتلا رحب يف دحوت دقو هب هارت ديرجتو ؛«هريمس

 .هرهجو هرس يف هلماعي هللا ئلع لبقأو «هرهظ ءارو ايندلا كرت

 تاقبط هباتك يف (هالالا ئفوتملا) يونسألا نيدلا لامج لاقو ©

 ١١1١/17: ةيعفاشلا

 رباحملا رختفت همسربو «سسرخلا يحلو ع رج

 .سوؤؤرلا عضختو تاوصألا عشخت هعامسلو « سورطلا زتهت



 فر

 ةياهنلاو ةيادبلا هباتك يف (ه الا ئفوتملا) ريثك نبالاقو «

 17/*/ ١-71 ١:

 نم ناكف «ةددعتم نونف يف ةرشتنم تافنصم هلو «ةريثك مولع يف عرب

 ةيماظنلاب سرد هنأ ئتح هتبيبش يف داسو «هيف ملكتي ام لك يف ملاعلا ءايكذأ

 سوؤر هدنع رضحف «ةنس نوثالثو عبرأ هلو (484 يأ) 85 ةنس يف دادغبب

 سوؤر نم امهو ليقع نباو باطخلا وبأ هدنع رضح نمم ناكو «ءاملعلا

 .هعالطاو هتحاصف نم اوبجعتف ةليانحلا

 ةيعفاشلا تاقبط هباتك يف (ه١851 ئفوتملا) ةبهش يضاق نبا لاقو «

:,: 

 (نيمرحلا مامإ يأ) مامإلا نع ذخأ «نيدلا نيز مالسإلا ةجح مامإلا

 .فنصو همامإ ةايح يف ءارقإلل سلجو «هنامز لهأ رظنأ راص ئتح همزالو

 ىف ةيردلا بكاوكلا هباتك يف (ه١١٠ ئفوتملا) يوانملا لاقو ©

 591١7/5-190: ةيفوصلا ةداسلا مجارت

 نيأو امّسلا ىلع امس ربتحو «رهاوجلا نم هدنع ام رحبلل سيل رحب

 «ةيمالسإلا ةلملا دوقع ميظعلا هردقب تمظتنا رهازألا نم هلام لثم امسلل

 راحب يف مولعلا نم صاغف ةيدمحملا ةعرشلا روغث ميظنلا هدب تمظتناو

 ةداهشب كيهانو ةقيرطلا كولسو عدبلا لهأ عفد يف هسفن ضارو «ةقيمع

 :هلوقب هقح يف - هنع هللا يضر - يسرملا سابعلا يبأ فراعلا

 .ىمظعلا ةيقيدصلاب هل دهشنل انإ

 اذإ :هباحصأل - هنع هللا يضر - يلذاشلا نسحلا وبأ فراعلا لاقو

 يضر -- يلازغلا دماح يبأ مامإلاب هيلإ اولسوتف ةجاح هللا ىلإ مكل تضرع

 .- هنع هللا
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 مالسإلا ةجح :- هنع هللا يضر - يبرع نبا ربكألا خيشلا لاقو

 .قيرطلا لهأ ءاسؤر نم يلازغلا

 «ةظفاحلا يوق «كاردإلا طرفم «ةنطفلا بيجع «ءاكذلا ديدش ناكو

 ءةمشحلا دئاز «ةبترلا يلاع «ةقيقدلا يناعملا ئلع ًاصاّرغ «روغلا ديعب
 لئاذر نع هسفن تفزع تح «لاحرلا هيلإ دشتو «لاثمألا هلامكب برضت

 لبقأو «هرهظ ءارو كلذ كرتو ءهاجلاو مدقتلا نم اهيف ام ضفرف ايندلا

 .سيدقتلاو جحلا دعب ديرجتلاو رقفلا مدق ىلع

 هللا ىاص - ئفطصملا تيأر - هنع هللا يضر - يلذاشلا فراعلا لاق

 ؛يلازغلاب - مالسلا امهيلع - ئسومو ئسيع ئهاب مانملا يف - ملسو هيلع
 .ال :الاق ؟هلثم امكمُأ يف له :لاقو

 تارذش هباتك ىف (ه69١١٠١ ئفوتملا) ىلبنحلا دامعلا نبا لاقو ©

 1 ١8/5-19: ١ بهذلا

 نّوصتلا عم فيناصتلا فنص «مالعألا دحأ مالسإلا ةجح نيدلا نيز
 .هسفن لثم لجرلا ئأر ام ةلمجلابو ملعلا يف راحبتسالاو طرفملا ءاكذلاو

 : ٠١/١ نيقتملا ةداسلا فاحتإ يف (ه١١١ 5 ئفوتملا) يديبزلا لاقو *

 مالسإلا ةجحك مولعلا بطق :ةثالث باطقألا :لاق مهضعب نع ئوري
 دبعك تاماقملا بطقو «يماطسبلا ديزي يبأك لاوحألا بطقو «يلازغلا

 .يناليجلا رداقلا

 هللا دبع ديسلا بطقلا بقانم يف دادسلاو دصقلا :باتك نم هتلقن

 :- هرس سدق - مّجرتملا تاملك نم ًاضيأ هيفو «دادحاب

 ينارعشلا لاق وأ يناليجلا رداقلا دبع هرصقو يلازغلا ُهَجَّسَن بوثلا اذه

 .؟هسبلي نم نيأو هانشقنو هانطيخ نحنو امه وأ
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 يلازغلا فرعي ال :يلازغلا ذيملت يروباسينلا ئيحي نب دمحم لاقو
 ْ .هلقع يف لامكلا غلبي داك وأ غلب نم الإ هلضفو

 يولعاب يشبحلا نسيز نب دمحأ فيرشلا ديسلا لاقو ٠
 ١ :85-/86 ص ةينيعلا حرش هباتك يف (ه55١١ئفوتملا)

 مهيلع ءايبنألا ثراو «مالعألا ءاملعلا ملاع «مالسإلا ةجح مامإلا

 ددجم «نيدلاو ةلملا نيز «ماوعألاو روهدلا ةنسح «مالسلاو ةالصلا

 عيمج يف هللا نم يظح «نيعمجأ ةمألا ئدتقم «نيلسرملا ديس ةقي

 ءاهتلوهسو ةرابعلا ةلازجو ءاهتدوجو فيناصتلا نسح نم «هلاوحأ
 «مولعلا عيمج يف رحبتلا نمو «تالضعملا فشكو «ةراشإلا نسحو

 نيس ار ا ل ا ءاهيف مدقلا خوسرو

 ءدهزلا ةقيقحو «ةماقتسالا لامكو ؛ةريرسلا ةراهطو «ةريسلا
 جاربطاو 52 عم ءاهتاهاج نع ضارعإلاو ءايندلا نع فوزعلاو

 ةيافعلا مولعلا يف لغلغتلاو «ةينافرعلا يقارملا ولع نمو ءاهمّشَح

 بهاذملاو «ةيلقعلا مولعلا نم تاياغلا تاياغ ىئلع فارشإلاو
 .ةيقيقحلاو ةدسافلا ةفلتخملا

 :يلازغلا مامإلاب فيرعتلا يف مهدوهجو نيرصاعملا ءانث نم "

 ةيملع لئاسرو ثوحبو ةريثك تارمتؤم برغلاو قرشلا يف تدقع

 .هفراعمو همولعو هتلزنمو يلازغلا مالسإلا ةجح مامإلا صخشب فيرعتلل
 ةيوئملا ئركذلا يف قشمد يف ميقأ يذلا ناجرهملا تاناجرهملا هذه نمو

 ةقفاوملا 18١ ةنس لاوش نم ١6 ىلإ ١١ نم ةدملا يف هداليمل ةعساتلا

 لود ىلإ تارعد تهجوت نأ ناكو ١451« ةنس سرام نم ١" ىلإ 37

 تعبطو نيقرشتسملا ضعبلو برغلاو قرشلا يف عماجمو تاعماجو ةديدع



 ”؟؟5

 :ةلمج مكل سبقأ ؛ ةحفص (875) يف تاملكلا

 سرد نأ دعب دلانودكم ريبكلا قرشتسملا لوقي )4١١( ص ىف ءاج

 !يلازغلا ةقيقح اومهفي اّمَل نيملسملا نإ :ةيدج ةسارد يلازغلا

 نأب هنم ًافارتعا ظفللا اذهب انيهانف :(اقلعم) ركب وبأ يلع ذاتسألا لوقي
 .ملاعلا يددجم ربكأ نم دماح ابأ

 :7 ص ةيلاعلا هابجلا هباتك يف - هللا همحر - يدنجلا رونأ ذاتسألا لوقي

 اهولوانتف نيقرشتسملاو نيثحابلا راظنأ يلازغلا تاباتك تتفل دقو

 ومش) مجرتو «(دلولا اهيأ) باتك ةمجرت يف (ريماه يد) مهنم ةساردلاب

 .(لالضلا نم ذقنملا) ةلاسر صن (زردل

 رشع يناثلا نرقلا رخاوأ يف ةينيتاللا ئلإ هبتك تلقن دقو

 تاشلل تاممجرت دج ملا بك ئلع تاساردلا لل عملا :لوق

 ةيسرافلاو ةينابسإلاو ةيناملألا ىلإ - الثم ءايحإلا مجرت دقو «ةريثك

 .ةيربعلاب بتكلا ضعبل تامجرت كانهو «ةيدرألاو ةيكرتلاو

 : مالسإلا ةجح مامإلا تافنصم "

 تعزوو اهفنص يتلا - هللا همحر - يلازغلا بتك تيصحأ هنأ انعم رم

 نع يووندلا مامإلا كلذ لقن سيرارك عبرأ موي لك تصخف هرمع ئلع
 !- هللا امهمحر - !يسيلتبلا هخيش

 تغلب ءاجهلا فورح ئلع مامإلا بتك يديبزلا مامإلا ئصحأ املو

 ١//11-41. فاحتإلا يف اهرظنا .اباتك نينامث هدنع

 يلازغلا تافلؤم يف ًادرفم ًاباتك يودب نمحرلا دبع ذاتسألا بتك دقو

 كوكشملل :ًامسقو مامإلا ىلإ اهتبسن ةحصب عوطقملا بتكلل :ًامسق لعجو
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 ريغو هل ةلوحنملل :ًامسقو ءهل تسيل اهنأ حّجرملل :ًامسقو اهتبسن يف

 : - هيلع هللا ةمحر - مامإلل ةتباثلا بتكلا ©

 .لوصألا يف لوخنملا

 .عورفلا يف طيسبلا

 .طيسولا

 .زيجولا

 .(هقفلا يف هفيناصت رغصأ) رصتعملا ةواقنو رصتخملا ةصالخ

 .لدجلا ملع يف لحتتنملا

 .فالخلا ذخآم

 .رظنلا بابل
 .(فالخلا ملع يف) ذخأملا نيصحت

 .(هقفلا لوصأ يف) تاياغلاو ئدابملا باتك

 .ليلعتلاو سايقلا يف ليلغلا ءافش باتك

 .يلازغلا ئواتف

 .(عيشتلا ةحئار نم مامإلل بسن ام يفنت) ةيواعم نب ديزي نأش يف ئوتف

 نأ :اهتصالخو ةيجيرسلا ةلئسملا يف) روّدلا ةيارد يف روغلا ةياغ
 قلاط تنأ :لوقي مئ ًاثالث هلبق قلاط تنأف كتقلط نإ :هتجوزل لجرلا لوقي
 عوقو مدعي يلازغلا لاقو .رودلا ببسب ءيش عقي ال هنإ : جيرس نبا لاف

 :ناونعب هعوقوب ئتفأو عجر مث قالطلا



354 

 .ةيجيرسلا ةلئسملا يف رودلا روغ

 .ةفسالفلا دصاقم

 .ةفسالفلا تفاهت

 .قطنملا نف يف ملعلا رايعم

 .قطنملا يف رظنلا كحم

 .لمعلا نازيم

 .ةينطابلا ئولع درلا يف يرهظتسملا باتك
 .ةينطابلا مصاوق
 .داقتعالا يف داصتقالا

 .دئاقعلا دعاوق يف ةيسدقلا ةلاسرلا

 :ةفلتشم تاناوتعت هزوؤ ةنيلالا ةفكحلا تابلو ةيلقنلا فراعتلا
 .ةيهلإلا مكحلاو ةيلقعلا فراعملاو ةيهلإلا رارسألاو ةيلقعلا فراعملا

 .نيدلا مولع ءايحإ

 ةيماظنلاب سيردتلا ةدواعمل هل كلملا ديؤم ةوعد يف يلازغلا باوج

 .دادغب ىف

 .فالخلا لصفم باوج

 خيشلا نم نادمهب ةينطابلا اهلأس يتلا عبرألا لئاسملا. باوج

 ددع يف رانملا ةلجم هترشن) .يلازغلا دمحم نب دمحم دماح يبأ لجألا

 .1908/9/7١؟6 ل قفاوملا ١77١ نابعش 8
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 .ئنسحلا هللا ءامسأ حرشب ئنسألا دصقملا -

 .ةيادهلا ةيادب -

 .نآرقلا رهاوج -

 رهاوج) باتك نم ثلاثلا مسقلا وهو) نيدلا لوصأ يف نيعبرألا -

 .ناونعلا اذهب ةدح ْئلع ًانايحأ درفي (نآرقلا

 نم هلعجو ذقنملا يف يلازغلا هركذ) لوادجلاب موقرملا جردلا باتك -
 .(ةينطابلا دض هبتك ام نيب

 باتك وهو :هنع لاقو ذقنملا يف يلازغلا هركذ) ميقتسملا ساطسقلا -

 .(هسفنب لقتسم
 .ةقدنزلاو مالسإلا نيب ةقرفتلا لصيف -

 .يلكلا نوناقلا :ناونعبو ليوأتلا يف يلكلا نوناقلا -

 هنإ لاقيو ءذقنملا يف يلازغلا هيلإ راشأ (يسراف) تداعس ئايميك -

 .ءايحإلا باتك هيف مجرت

 :اضيأ يمسو ؛ءاملعلا ضعب اهبرع (ةيسراف ةلاسر) دلولا اهيأ -
 يف فيناصتلا ةصالخ :ناونعب عيطو «ذيملتلا ةحيصنو ةيدلولا ةلاسرلا

 .فوصتلا

 كوبسملا ربتلا :نيوانع ةدع هلو (ةيسرافلاب هلصأ) كولملا ةحيصن -
 كولسلا ةديرخ «كولملا ةحيصن لقن يف كوبسملا ربتلا ءكولملا ةحيصن يف
 .كولملا ةحيصن يف

 ام يفكي ةيبرعلا فرعي نمل هتمدقم يف لاق (ةيسرافلاب) ترخآ داز -
 .ةيادهلا ةيادب يف انركذ



 و

 ئمستو لصوملاب يممّدلا ةمالس نب دمحأ حتفلا يبأ ئلإ ةلاسر -

 .يلازغلا ظعاومو ةيظعولا ةلاسرلا و ةيظعولا مساب

 5 ج هتاقبط يف يكبسلا اهصن دروأ) هرصع لهأ ضعب ئلإ ةلاسر -

 75١-558(. ص

 فشاكو رارسألا ةافصمو راونألا ةاكشم مساب عبطو راونألا ةاكشم -

 يف راونألا ةاكشم :نيبو هنيب مهضعب طلخيو رارسألا ةافصمو راونألا

 .ه4الا/ ةنس ئفوتملا ظفاحلا هيقفلا نباب ريهشلل رايخألا فئاطل

 .(هريغو يديبزلا هركذ) ليوأتلا توقاي ريسفت -

 .نيعمجأ قلخلا رورغ يف نييبتلاو فشكلا -

 امهلعلف (سيلبإ سيلدت) :ناونع ةفيلخ يجاح ركذو) سيلبإ سيبلت -
 .دحاو باتك

 نأ دعب هفلأ هنأ ركذو) لاوحألا نع حصفملاو لالضلا نم ذقنملا -

 .(نيسمخلا غلب نأ دعبو روباسين ةيماظنب سيردتلا ئلوت

 ريبعت دح ىلع راثكتسالاو ءاصقتسالا ْئلإ ليمي) لوصألا بيذهت -

 زاجيإلا ىلإ هليمل (لوخنملا) قوفو هنود باتك بتكي نأ حرتقاو يلازغلا
 .راصتخالاو

 .(يعفاشلا نع هيف عفادي) نيلوقلا ةقيقح. -

 نع ثدحتي وهو ئفصتسملا يف هركذ) سايقلا ساسأ باتك -
 .(نآرقلا نم يه لهو ةلمسبلا

 .لوصألا ملع نم ىئفصتسملا -

 ءايحإلا تالاكشإ يف ءالمإلا ئمسيو) ءايحإلا لكشم ئلع ءالمإلا -



"١ 

 ةبوجألاو ءايحإلا لكشم ئلع ءالمإلاو ءايحإلا تالكشم يف ءالمإلاو
 ام ضعب نع هيف باجأ فيطل فلؤم وهو .(ةتهبملا ةلئسألا ئلع ةتكسملا

 .هباتك يف هيلع ضرتعا

 مولع فشك يف ةرخافلا ةردلا باتك يف يلازغلا هركذ) جاردتسالا -

 .(ةرخآلا

 .ةرخآلا مولع فشك يف ةرخافلا ةّردلا -

 .(نيدباعلا جاهنم باتك يف يلازغلا هركذ) نيدلا تالماعم رارسأ -

 .باطقألا ةلاسر -

 لهأ بهذم يف ةلاسر :ناونع هلو «مالكلا ملع نع ماوعلا ماجلإ -

 ليبق يأ 506 ةنس ةرخآلا ئدامج لئاوأ هفيلأت نم غرف هنأ ركذو فلسلا

 .ليلقب هتافو

 .نيملاعلا بر ةنج ىلإ نيدباعلا جاهنم -

 : ةروهشملا هيواتف هتنمضت ام ريغ هاواتف نم ئوتف ركذ "

 مثأيأ ًارفاك باتغي نميف هلوق ام لثس ١54/١-١15: يديبزلا فاحتإ يف
 اعدتبم باتغي نميفو «يبرحلاو يمذلا نيب لاحلا قرتفي لهو ؟ال مأ كلذب

 ؟ال مأ مرحيأ هتعدب ريغب

 :قيفوتلا هللابو باوجلا

 نإو ؛ هعمس اذإ ههركي امب باتغملا ركذي نأ يه :اهنع يهنملا ةبيغلا

 نم هيف ام اهادحإ :للع ثالثل روذحم ملسملا قح يف وهو ءاقداص ناك

 ام صقنت هيف نأ :ةيناثلاو «هعمسي مل نإ هببسب قيضي وأ ءهعمس نإ ءاذيإلا



 نضإ

 ةئيدرلا ةمعطألا ةمذم نع اذه ببسب ئهني ىتح «مهقالخأو مهلاعفأو

 امب قطنلا يف راج وهو و ا اهصقنتو
 ملسملا ءاذيإ نإف «ميرحتلا يضتقت مت لوألا ةلعلاو « حيتص ضرغ هيف سيل

 «تاناويحلاو ةمعطألا يف درَّطي وهو ةهاركلا يضتقت :قت ةيناثلاو «مارح

 - هلوق نم كلذ مهف ةمازكلا نود ةقرروعو كلوا ةقرت نإ لاقي :ةثئلاثلاو

 مهف اذإف ؛ هينعي ال ام هكرت ءرملا مالسإ نسح نم :- ملسو هيلع هللا ئلص

 هل ةمصع ال ذإ «مارحب سيل هؤاذيإف ايبرح ناك نإ :رفاكلاف ملسملا يف اذه

 ناك نإف «ئلاعت هللا قلخ نم وه امل صقنت هنأ ئقبيو ميرحتلا ةلع لوزتف

 لاقو ء«راعشإلا هيلإ مضناو ؛هتقلخ ةأشنل ال هقالخأ ميمذل ًاضرعت كلذ
 جتني امم هنإ نايبب هل ًاريقحتو رفكلا نع ًاريفنت هرفكو هلالض رثأ نم كلذ
 عم الو ء«دصقلا اذه ئلع نكي مل نإو «هيف ةيهارك ال اذهف ةئيسلا قالخألا

 اهيف ةهاركلاف ريقحتو ريذحت نم هيبنتلا ةدئاف هيف نكت ملو راعشإلا اذه

 ةمذم هتمذم نأ اهيلإ قبسي هنأل ةهارك اهيف سفنلا رعشتست ال امنإو فخأ

 ايودنم نوكي نأب اذهو «هب سأب ال كلذ نأ قبس دقو «هيلإ ةراشإو رفكلا

 فخأ اهيف ةهاركلاف هتقلخ ةرشبل ضرعتلا امأو .ًاهوركم نوكي نأ نم هبشأ
 نأ ًاضيأ نكميو «هؤاذيإ قحتسا امم هنأل «مئاهبلاو ةمعطألل ضرعتلا نم
 .هرفك ىلع هل باذع هنأو ؛هلالض مؤش نم كلذ نأ مهوي

 نأل ؛ءاذيإلا نم عنملا ىلإ عجري اميف ملسملاك وهف :يمذلا امأو

 .عيلاوماو مهمد عيضعاانك مهيضرع مصع عرتلا
 امأو ءملسملاك وهف رفكي مل نإو «يبرحلاك وهف رفك نإ :عدتبملا امأو

 مؤشب ليلعتلا ضرعم يف هقالخأ ركذ اذكو «ًاهوركم سيلف هتعدبب هركذ
 .هل هجو الف هتقلخ ركذ امأف «هب سأب الف ةعدبلا

 يلازغلا هبتك ملعأ هللاو



 نذر

 : مالسإلا ةجح مالك ررغ نم "

 - هيلع هللا ةمحر - يلازغلا مامإلا مالك يف لمأتملا بجع يضقني ال

 مولعلا يف هيحانمو مالكلا بورض يف ننفتلا ىلع ردتقملا رحبلا رهف
 نم ضيفغك هبتك ضعب نم همالك نم ًائيش سبقأ نأ تيأرو «فراعملاو

 :-هيلع هللا ةمحر - لاق -

 اذه له داز اميرو «هعم هللا اوأرآآلا اكشف ارازانم رئانعبلا فابرآ
 ءايشألا ئري نم مهنم نأل «هلبق هللا تيأر الإ ًائيش تيأر ام :لاقف مهضعب
 زمع هلوقب ةراشإلا لوألا ئلإو .ءايشألاب هاريف ءايشألا ئري نم مهنمو «هب

 ىلإو «(57/ تلصف) (ديهش ءيش لك ئلع هنأ كبرب فكي مل وأ) :لجو

 (07/ تلصف) (قافآلا يف انتايآ مهيرنس) :لجو زع هلوقب ةراشإلا يناثلا

 :لوألاو ء«هيلع هتايآب لالدتسا بحاص ىناثلاو «ةدهاشم بحاص لوألاف

 ةجرد الإ امهدعب سيلو «نيخسارلا 0 :ىناثلاو «نيقيدصلا ةجرد

 ” يوييوجخملا نياناعلا
 (54 ص رارسألا ةافصمو راونألا ةاكشم)

 :عتاملا هلوق نمو -

 هلالج ةفرعم ئلإ ةوهشو «هللا ءاقل ىلإ قوش كيف قلخ ول هنأ ملعاو

 فراعملا ةنج رثؤت تنكل حاكتلاو لكألل كتوهش نم ئوقأو قدصأ

 .ةسوسحملا تاوهشلا ءاضق اهيف يتلا ةنجلا ىلع اهنيتاسبو اهضايرو
 5١( ص نآرقلا رهاوج)

 :ئلاعت هللا ءامسأ حرش يف همالك نمو -

 «تامملا دنع حابشألا نع حاورألا ضبقي يذلا وه طسابلا ضباقلا



 قا

 .ءاينغألا نم تاقدصلا ضبقيو «ةايحلا دنع داسجألا يف حاورألا طسبيو
 ءةقاف يقبي ال ىتح ءاينغألا ىلع قزرلا طسبي «ءافعضلل قازرألا طسبيو

 امب اهقيضيف بولقلا ضبقيو «ةقاط يقبي ال ئتح ءارقفلا نع هضبقيو

 نم اهيلإ برقتي امب اهطسبيو «هلالجو هيلاعتو هتالابم ةلق نم اهل فشكي
 .هلامجو هفطلو هّرِب

 (88ص ئنسحلا هللا ءامسأ يناعم حرش يف ىنسآلا دصقملا)

 يف فيناصتلا ةصالخ مساب عبطو ةّيدّلولا ةلاسرلا يف همالك نمو -
 :8 ص فوصتلا

 اهيف دجت اهب لمعاو اهتقيقح يف لمأتو ةدحاو ةملك عمسا :يدلو اي
 .ةتبلا كتاجنو كصالخ

 انأف ءآلثم عوبسألا اذه يف كترايز دصاق ناطلسلا نأ تربخأ نإ
 نأ ملعت ام حالصإ ريغ ءيشب عوبسألا اذه يف لغتشت ال كنأ ملعأ
 ال هنأ ئلوألاب تققحت هانركذ ام تملع اذإ «هيلع عقت ناطلسلا نيع

 وهو ُىلاعت هللا رظن لحم هنأ ملعت ام حالصإب لغتشت نأ الإ كل يغبني

 .بلقلا

 :ةيدوبعلا راعشتساو صلاخلا ديحوتلا يف همالك نمو 2

 ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح ال هنأ ةدهاشمو نيقي ناميإ نمؤأ

 نأ هلأسأف ينلمعتسا هنكل لمعأ مل ينإو ينكرح هنكل كرحتأ مل ينإو

 ًاقح قحلا ينيري نأو «يب يدهي مث ينيدهيو يب حلصي مئ ًالوأ ينحلصي
 .هبانتجا ينقزريو ًالطاب لطابلا ينيريو هعابتا ينقزريو

 5١(. ص لالضلا نم ذقنملا)

 ةراثإ يهاضت «ةثعابلا بابسألاو «ةيوقلا تاموعطملاب ةوهشلا ةراثإ -



 مه

 .ةيداع مئاهبو «ةيراض عابس

 ١17”( ص لمعلا نازيم)

 :؟١0 ص نيدلا لوصأ يف نيعبرألا يف همالك نمو -

 ذإ ؛ لجو زع هلل هبحيف هريغ بحأ نإف ؛ئلاعت هللا الإ بحي ال فراعلا

 .هفينصتو هتعنصو هبايثو هدلبو هبراقأو بوبحملا دبع بحملا بحي دق
 .هتبسن هيلإو هنم وه ام لكو

 هللا دابع قلخلا لكو ءهفينصتو لجو زع هللا عنص دوجولا يف ام لكو

 بحأ نإو «هبيبحو هبوبحم لوسر هنأل هبحأ لوسرلا بحأ نإف «ئلاعت
 ىلع نوبظاوملاو هديبعو هوبحم مهنألو «هلوسر وبوبحم مهنألف ةباحصلا
 .هتعاط

 ينعأو ءهبوبحم ىلإ لصي هب يذلا هبكرم يوقي هنألف ًاماعط بحأ نإو
 ئلِإ رظنلا بحأ نإو «هبوبحم ْئلإ هداز هنألف ايندلا بحأ نإو «ندبلا

 يهو «ءهبوبحم ةعنص اهنآلف ةليمجلا روصلاو راونألاو راهنألاو راهزألا
 يه يتلا دماحملا تافصل تاركذمو ؛هلالجو هلامج ئلع تالالد

 «نيدلا مولع هايإ ملعملاو هيلإ نسحملا بحأ نإو ءاهتاذ يف ةبوبحملا
 هنأ ملعيو هيلإ هتمكحو هملع لاصيإ يف هبوبحم نيبو هنيب ةطساو هنأل هبحيف

 طيلست الول هنأو ءهلام نم هيلع قافنإلاو «هداشرإو هميلعتل هضيق يذلا

 قافنإلاو هداشرإ ىلإ ضارغألاو ثعاوبلا ةلسلسب هرارطضاو هيلإ يعاودلا
 نلف امل هلع

 :- هللا همحر - ةروشنملا هاواتف نمو -

 ةثداحمو «هتجوزب عاتمتسالاو ؛«ةعمجلا ةالص نم سوبحملا عنمي له

 ؟هئاقدصأ
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 يف ددرتلا نم عنملاو ءدحاو ناكم مازلإ سبحلا لصأ نإ :باوجلا

 سوبحملا ردقلا قح ءاضق ىلإ ًاقاهرإ بجي نأ امإ كلذو «ضارغألا
 .سبحلاب ريزعتلا يضاقلا ئأر اذإ ةانجلا ضعب ريزعت وأ «هيلع

 ةئثداحمو عاتمتسالا نع عنملاب سبحلا ديكأت يف يضاقلا ىلإ يأرلاو

 نم هعنم يف ةحلصملا تناك اذإ الإ ةعمجلا نع عنمي الو ءءاقدصألا
 .يضاقلا هآر اذإ اهنم عنملا زوجيف ءاسأر جورخلا

 ١147( ص يلازغلا مالسإلا ةجحل ئواتفلا)

 :ةيادهلا هيادب يف - هيلع هللا ةمحر - همالك نمو ٍِ

 انددافاةرخألا ةرتلغ هب يدعم ةزورجقلار دق انادلا نمادعأ نب
 (7؟78ص) هتكلهم ايندلاف اهب معنتيل ايندلا دارأ نمو «هتعرزم

 مولعو راوغأو رارسأ اهءاروو «ةياهن ةيادبلا هذهل نأ ققحتو
 هليصحتب لغتشاف (نيدلا مولع ءايحإ ) باتك اهانعدوأ دقو «تافشاكمو

(556). 

 هرهاوج قحب فرعت الف ةمطالتم روحب وهو ءايحإلا يف همالك نمو -
 يف لوقي ةفشّرلا هذه هنم مكل ركذأ نأ يل حنس دقو «نيصاوغلل الإ هؤلآلو
 داسفب ةيعرلا تدسف امنإ ةلمجلابو :517/7 مارحلاو لالحلا باتك

 ءاملعلاو ءوسلا ةاضقلا الولف ؛ ءاملعلا داسفب كولملا داسفو «كولملا

 .مهراكنإ نم ًافوخ كولملا داسف لقل ءوسلا

 ىلإ كولسلا ليبس ذإ ؟؛هل ةياهن ال برق هءارو ئقبيو الإ برق ال :لاقو

 باتك) لاحم برقلا تاجرد ئصقأ ىلإ لوصولاو «هانتم ريغ ئلاعت هللا
 .(557/1 دجولاو عامسلا بادآ

 الو ءبطقي ئتح ةهبجلا يف عرولا سيل :- هيلع هللا ةمحر - لاقو -



 انذي

 ئتح ةبقرلا يفالو ءأَنْجُي ئتح رهظلا يف الو ءرعصي ئىتح دخلا يف
 هاقلت نم امأ ءبولقلا يف عرولا امنإ ءمضي ئتح ليذلا يف الو ءأطأطت

 .هلثم نم نيملسملا يف هللا رثكأ الف هلمعب كيلع نمي «سوبعب كاقليف رشبب
 الو نونواعتي الو نودساحتيو نورياغتي ءاملعلا تيأر امهم :لاقو -

 تاقبط) .نورساخ مهف «ةرخآلاب ايندلا ةايحلا اورتشا مهنأ ملعاف نوسنآتي

 (7//191-1948 يوانملا

 (5945-807/؟) جهبي ام همالك عئاور نم يوانملا تاقبط يفو
 تاملكلا نم ةحلاص ةلمج )7١/١-١51( يديبزلا فاحتإ يف كلذكو
 .ههقفو هكرادم ةعسو هتمكحو يلازغلا لقع ئلع فقت يتلا ةعيدبلا ةروثنملا

 :- هنع هللا يضر - مامإلا رعش نم 2

 ةمج ًارارسأ اهيف ركذ دصاقملا ةميظع «دئاوفلا ةليلج ةديصق هل
 :اهنم ةحتافلل

 رحو دبع نم دصقلا لينو قزرل ًاسمتلم تنك اماذإ

 ردغو ةفلاخم نم نمأتو انيويسودجا# يذلاب رفظتو

 رس يأارس تلئمأ امل اهيف نإف باتكلا ةحتافف

 رصعو رهظ يفو حبص يفو ءاشع ىبقع اهسرَد مزالت

 رشعب اهعبتت نيعستلا ئلإ ليل لك يف برغم ىبقعو

 ردق ولعو ةباهم مظعو هاجو رع نم تئشام لت

 يرجت ناصقنلا نم ةثداحب ناصبيللا نيد ال عبس

 رس لع تزاخم تق نماكو> ٠ ايجقاود خارقأو قنفزتو



 نب

 رمأو يهن يذل شطب نمو عاطقناو عوجو يرع نمو

 هر 6 يوانملا تاقبط يف)

 :-راربألا ةمحر هللا همحر - هرعش نمو

 ديعس وبأ هنع هاورو «ءايحإلا سرد ءانثأ يف دادغبب يلازغلا هدشنأ امم

 :يناقونلا

 اكلانه ٌداؤفلا اهاّنهَق ْبرآَم مهيلإ لاجرلا راطوأ ْبّبَحو

 اكلذل اوّنحف اهيف اصلا دوهع مهتركذ مهناطوأ اوركذ اذإ

 (7؟١/0 يديبزلا فاحتإ)

 : هنرق ددَجم يلازغلا "

 يف يقهيبلاو هححصو نتفلا يف مكاحلاو محالملا يف دوواد وبأ ئور

 ئلاعت هللا نإ :- هنع هللا يضر - ةريره يبأ ثيدح نم مهلك ةفرعملا باتك

 .اهنيد رمأ اهل ددجي نم ةنس ةئم لك سأر ْئلع ةمألا هذهل ثعبي

 ةئام لك سأر ئلع اهل ضيقي يأ حيحص هدنس :هريغو يقارعلا لاق

 رثكيو ةعدبلا نم ةنسلا نيبي نم رثكأ وأ ناك الجر اهريغ وأ ةرجهلا نم

 مولعلاب املاع الإ نوكي الو اولاق «ةعدبلا لهأ لذيو هلهأ رصنيو ملعلا
 ةيناثلاو زيزعلا دبع نب رمع ئلوألا ةئاملا يف ناكف «ةنطابلاو ةرهاظلا ةينيدلا

 يكولعصلا وأ ينييارفسإلا ةعبارلاو جيرس نبا وأ يرعشألا ةثلاثلاو يعفاشلا

 .يلازغلا مالسإلا ةجح ةسماخلاو ينالقابلا وأ

 راشأ لكف ثيدحلا اذه ليوأت يف اوملكت دق :لوصألا عماج يف لاق
 ؛ مومعلا ئلوألاو «هيلع ثيدحلا لمحو ؛هبهذم يف وه يذلا ملاعلا ْئلإ

 نإف ؛ ءاهقفلاب ًاضيأ صتخي الو «عمجلاو دحاولا ْئلع عقي (نم) نإف
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 نكل ظاعولاو ءارقلاو ثيدحلا لهأو رمألا يلوأب نوكي ًاضيأ ةمألا عافتنا
 سأر يفف .نودفلا هذه نم لك يف هيلإ ًاراشم نوكي نأ يغبني ثوعبملا

 رقابلا دمحم ءاهقفلا نمو زيزعلا دبع نب رمع رمألا يلوأ نم ئلوألا
 نبا ءارقلا نمو نيريس نباو نسحلاو هللا دبع نب ملاسو دمحم نب مساقلاو

 .نورقلا ةيقب يف لاقي اذكهو ...يرهزلا نيثدحملا نمو ريثك

 حتفلا يف رجح نبا ظفاحلا هديأو «كلذ ْئلإ ريشي ام يوونلا مالك يفو

 77/١-/50(. يديبزلا فاحتإ :ر)

 : ريخألا هموي يف مالسإلا ةجح "

 نب نيدلا رخف لاق) نينثإلا موي ناك امل :يلازغلا وخأ دمحأ لاق

 تققو (ةئامسمخو سمخ ةنس ةرخآلا ئدامج نم رشع عبارلا ركاسع

 ىلع هعضوو هلبقو هذخأف نفكلاب يلع :لاقو «ئلصو يخأ أضوت حبصلا
 ءهيلجر دم مث فما "رلع لوع دنا ةقاظو اهيس «لاتقز «هينيع

 ىلعأ ءءانثلا بيط ءرافسإلا لبق ئلاعت هللا ناوضر ْئلإ لقتناو «لبقتساو
 الإ ءوسلاب هموسي الو قيدنز وأ دساح الإ ههركي ال ءامسلا مجن نم ةلزنم

 .قيرطلا ءاوس نع داح وأ «بير هبلق يف ناك نم

 تامملا دنع تابثلا باتك نم ١١/١ فاحتإلا يف يديبزلا هلقن)

 (يزوجلا نبال

 : هئاثر يف ليق امم 9

 :ئفاعملا نب دمحم نب دمحأ نب كلملا دبع يضاقلا لاق

 لاو مل نم قحلا لاوي مل ئتق 2 هلاو بلقلا مججاو نيعب تيكب
 هلاومثهلاو ينفجلتلقو ١> هّتسبح دق املاط ًاعمد ْتّيسو



 و

 هلاقم قفو مالسإلا ارع دّشل ئقب نمو مولعلا ييحم دماح ابأ

 ١7/1١( فاحتإلا)

 : - هدقرم هللا رون < هتامارك نم "

 سابعلا يبأ ننع يشرعلا توقاي نع قلّيملا نبا نع يعفايلا جرخأ
 ىلع جرخ مهزارح نبا خيشلا نأ يلذاشلا نساحملا يبأ نع يسرملا

 خيشلا ناكو (ءايحإلا) اذه :اولاق ؟هنوفرعتأ :لاقف «باتك هعمو هباحصأ

 مهل فشكف (ءايحإلا) ةءارق نع ئهنيو «يلازغلا يف نعطي روكذملا

 يف يلازغلا يناتأ :لاقو «طايسلاب بورضم وه اذإف «همسج نع روكذملا
 ؛هيدي نيي انفقو املف - ملسو هيلع هللا لص - هللا لوسو لإ يناعدو عؤنلا
 «يبرضب رمأف .لقت مل ام كيلع لوقأ ينأ معزي اذه هللا لوسر اي :لاق

 (؟14/7 يوانملا تاقبط) 5

 :- مهب هللا عتمأ - يولع يبأ لآ رباكألا ةداسلا دنع ءايحإلا باتك -

 ملكتن ال اذاملف يلازغلا مالسإلا ةجح مامإلا تامارك نع ملكتن انمدام

 ! !ءايحإلا هباتك يرمعل وهو هب مركأ ام نيع نع
 دم ناك انك هلع اكحنو ًاقوذتو اسيودت تادكلا اذهب ةنانغ انذنعو امو

 يشبحلا نيز نب دمحأ بيبحلا ةمالعلا ديسلا لقن دقو يولعاب ةداسلا

 انهت ةننمرتكذأ نآ ني نسي :باتكلا اذهل مهلا لقت نم يع قرتعاب
 :- هيلع هللا ةمحر - لاق

 يضر - يولع يبأ لآ ءرباكألا فارشألا ةداسلا ءانتاداس ميظعت امأو

 هظفحي داكي سورديعلا هللا دبع نيبرقملا هللا ءايلوأ خئاشم - مهنع هللا

 ءهلعفو هلوقب ءهب لمعلاو «هتعلاطم مازتلا ئلعو «هيلع ثحيو ءالقن

 :لوقيو
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 يف ةحورشملا ةعيرشلا ينعأ ةنسلاو باتكلا ةعباتمب يناوخإ اي مكيلع
 نيدلا ءايحإ باتك يف ىفوتسم ةنسلاو باتكلا حرشو «ةيلازغلا بتكلا
 .يلازغلا مالسإلا ةجح مامإلل

 روضحك ةظحل يف لفاغلا بلقلا ٌرضحُت ءايحإلا ةعلاطم نأ اوملعاو

 لك دنع برجم رهاظ اهريثأتو ءءاملاو صفعلاو ٍجاّزلا عوقوب ربحلا داوس
 ..نمؤم

 علاط نم نأ ةينالعو أرس دهشأ انأ :- سورديعلا ينعأ _ همالك نمو

 .نيدتهملا نم وهف ءايحإلا باتك
 ةعيرشلا عابتا وهو ءةنسلاو باتتكلا عابتا يف هلك ّرسلا :همالك نمو

 علاط نمل خب خب خب نيدلا مولع ءايحإ باتك يف ةحورشم ةعيرشلاو
 :.ةميساوأ هتك وأ ءايحإلا

 91١-95( ةينيعلا حرش)

 نمع تعمسو «هب ةيانعلا ةدش ميرتل يترايز نيح تيأر دقو :تلق
 عبر لك عابرأ عيرأ باتكلاف ءدرو هنأك ًاموي نيعبرأ يف هلك باتكلا أرقي

 !موي لك دحاو باتك ةءارقب همتتستف «بتك ةرشع

 لك ميظعلا ثرإلا اذه ْئلع رمي نم حراوجو ةدئفأ ريصت فيكو
 نيرونم نيكرابم ْئلع ةءارقلا تناك نإ ةصاخبو ؛ةدم لك وأ اموي نيعبرأ
 ءرونلا فعاضتيس اذإ رهاطلا تيبلا لآ نم ةودق اوناك اذإ فيكف ؟ةوسأ

 !؟ةكربلا فعاضتتسو

 نم ريثكلا هيف نأ ةجحب (ءايحإلا) نم ليلا نإ :ةملك لوقن نأ يقب

 دنع ضيفي هنإف يديبزلا مامإلا هل ضهتنا ةعوضوملا وأ ةيهاولا ثيداحألا

 يف حمستلا مولعمو ءاهتهاجو تبثت يتلا تايورملاو قرطلا دشحب راثآلا



 ء'؟

 «ثيدحلا لهأ حالطصا يف اهيلإ ةوعدلاو لئاضفلا ركذ يف ديناسألا

 ميلست هتقلح يف تائملا سولجو يلازغلل نيرصاعملا ءاملعلا ميدقتو

 :ةرختبتو ةخوسرب

 ةميق تركعت له اهريغ وأ تاياورلا ضعب ضفرب ميلستلا لصح اذإو

 نيبرملاو نيملعملا ةنسلأ ئلع ايندلا يف هعويشو هعفنو هفرشو باتكلا
 !!؟ظاعولاو

 : مالسإلا ةجح ىلع نعط نم يف ةملك *
 نم مالسإلا ةجح مامإلا ناك اذإو !فدهّتسا دقف فّلأ نم :ليق ًاميدق

 فيكف هقفلاو مالكلاو لوصألا اهزربأو مولعلا يف مالسإلا يفنصم ريهاشم

 ! ؟داقتنا وأ مولل ضرعتي ال

 ربلا دبع نبا كلذل راشأ دقو 5١/١-01: فاحتإلا ىف يديبزلا لاق

 اندم مالكي نعني ف يفي ملكت كلتلا ث] لاطفاو كمل سناتك
 فالتخاو «ليوأتلا هيلإ اعد ام هنمو «دّسحلاو بصعتلا هيلع لَمَح

 مهضعب لمح دقو «هيف لئاقلا لاق ام هيف لوقملا مزلي ال امك ءداهتجالا

 كلام يف ملكت نم لئم امو ...ًاداهتجاو ًاليوأت فيسلاب ضعب ئلع
 :ئشعألا لاق امك الإ اهرئاظنو يعفاشلاو

 لعولا هّئرق ئهوأو اهرضَي ملف اهقلقتيل ًاموي ةرخخص مطانك

 :ديمح نب نسحلا لاق امك وأ

 لبجلا ىلع قفشت ال سأرلا ئلع قفشأ هملكيل يلاعلا لبجلا حطان اي

 :دشنأف ةفينح يبأ يف ملكتي نالف كرابملا نبال ليقو
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 ءانفعلا هن كل فد اهب "كلا كلّفف كوأر امل كودسح

 حرجلا هنم لبقي ال حراجلا نأ هيف باطخلا لصفو :يديبزلا لاق مث

 .هيماذ ىلع هوحدامو «هيصاعم ىلع هتعاط تبلغ نم قح يف هرسف نإو

 نم كلذ نأ لقعلا دهشي ةنيرق كانه تناك اذإ ؛هيحراج ْئلع هوكزمو

 ىلإ تفتلي الف ءارظنلا نيب نوكي امك «ةيويند ةسفانم وأ ىبهذم بصعت

 ول بيرغ ربخب يتآلاك مهل حراجلا راص نوروهشم ءالؤه نأل ؛ حلاص

 .هبذك ىلع امئاق عطاقلا ناكف هلقن ئلع يعاودلا ترفوتل حص

 د6 دع دع د

 .نزولل نيرطشلا نيب ةلالجلا ظفل )١(



 ء

 : ةمتاخ "

 ام مالسإلا ةجح :ليق نإ يذلا وه يلازغلا مامإلا ئقبيسف ليق امهم

 !؟اذه يفكي الأ ؛ هيلإ الإ بقللا فرصنا

 هقفلا ركذت يلازغلا يفف نونفلاو مولعلا نم ةلمج هركذ دنع ٌركاذ كنإ
 مكح ْئلع هصوغ ٌركذت ءيش لك لبقو لب قطنملاو ةرظانملاو لوصألاو

 امو اهئاودأو سفنلا نع مالكلا نيح بولقلا عماجمب هذخأو ؛ عيرشتلا

 .برقلا جراعم يف اهيقري

 :هبتك لثم دجي ال سوفنلا ظعوو كولسلاو ةيكزتلا بتك يف علاطملاو

 الإ فلخي مل ولو «ةيادهلا ةيادبو نيدباعلا جاهنمو نيعبرألاو ءايحإلا
 .هتفكل هذه

 ةيعادلا اهلاق يلازغلا مامإلا ةمجرت اهب متخأ تاملك ريعتسأ :ًريخأ
 مامإلا قح يف - هللا همحر - يودنلا ينسحلا يلع نسحلا وبأ ديسلا

 :- هيلع هللا ةمحر - يلازغلا

 ةداق رابك نمو «ةريبكلا هلوقعو «مالسإلا غباون نم يلازغلا نأ كشال

 يف ريبك لضف مهل نيذلا ديدجتلاو حالصإلا لاجرو «يمالسإلا ركفلا
 مالسإلا قئاقح ئلإ ةوعدلاو «يمالسإلا ركفلا ظاقيإو «ةينيدلا حورلا ثعب

 .هيف كشي نأ نم ئمسأ

 بلط يف هتمه ولع مث ءاهيف غوبنلاو مولعلا عيمج يف هتمه ولع نإو
 ال ءدوجولا ةياغ قيقحتو ةرخآلا بلط يف هتمه ولع مث «نيقيلاو ةقيقحلا



 هه

 راثآ نم هفلخ ام نإو «عيمجلا نم رابكإو ريدقتو بارغتسا عضوم لازي
 ين اهلضف ركتي الو ءاهتميقب ناهتسي ال ةيمالسإ ةيملع ةورث يملع ثارتو

 .روصعلا نم رصع

 يمالسإلا لقعلاو ةيلاعلا ةمهلاو ةيكزلا حورلا هذه لع هللا مالس
 ! ريبكلا

 (؟١/715 ةوعدلاو ركفلا لاجر)

 ىلعو دمحم انالومو انديس ىلع ملسو هللا ئاصو قيفوتلا هللابو اذه
 ... نيملاعلا بر هلل دمحلا نأ اناوعد رخآو نيعمجأ هبحصو هلآ

 ٠٠١1/7/75 ل قفاوملا



 كك

 : ةمجرتلا عجارم

 ١17-١76 5/11 يزوجلا نبال مظتنملا

 ١49/١ حالصلا نبال ةيعفاشلا ءاهقفلا تاقبط

 ١45 ص يوونلا مامإلل نيفراعلا ناتسب

 177/19-71717 يبهذلل ءالبنلا مالعأ ريس

 71/54/١ يدفصلل تايفولاب يفاولا

 191/7-١98 يكبسلا نيدلا جاتل ئربكلا ةيعفاشلا تاقبط

 ١١١/7 يونسألل ةيعفاشلا تاقبط

 1177-١74 /117 ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا

 5917/1١ ةيهش يضاق نبال ةيعفاشلا تاقبط

 1؟1791/7-910 يوانملل ةيردلا بكاوكلا

 18/57-١9 يلبتحلا دامعلا نبال بهذلا تارذش

 ه57/1-١17 يديبزلل نيقتملا ةداسلا فاحتإ

 .941-41 و 86-87 ص يولعاب يشبحلا نيز نب دمحأ فيرشلل ةينيعلا حرش

 7599/1١ يلبنحلا نميلا يبأل ليلخلاو سدقلا خيراتب ليلجلا سنألا

 تافلؤم نم لوألا مسقلاو 7-١70ص يودب نمحرلا دبعل يلازغلا تافلؤم

 .يلازغلا

 4١١ ص قشمدب يلازغلا مامإلا داليمل ةعساتلا ةيوئملا ئركذلا ناجرهم ثوحب

 .57 ص يدنجلا رونأل ةيلاعلا هابجلا



 5ع/

 7714/١ يودنلل مالسإلا يف ةوعدلاو ركفلا لاجر

 .577و 747/7 يلازغلل نيدلا مولع ءايحإ

 ١50١. ص يلازغلل نيدلا لوصأ يف نيعبرألا

 .7560 و 7718 ص يلازغلل ةيادهلا ةيادب

 4١. ص يلازغلل لالضلا نم ذقنملا

 .98 ص يلازغلل ةيدلولا ةلاسرلا

 .147 ص يلازغلل ئواتفلا

 .88 ص يلازغلل ئنسألا دصقملا

 .544 ص يلازغلل راونألا ةاكشم

 5٠. ص يلازغلل نآرقلا رهاوج

 6 دع د د



 م

 (حراشلا ةمجرت)

 (ةمه-و7)

 .يكملا يهكافلا يلع نب دمحأ نب رداقلا دبع كراشملا هيقفلا وه

 97١ ماع لوألا عيبر رهش يف ةكمب :هدلوم ©

 سورديعلا خيش نب رداقلا دبع نيدلا ييحم هّيمس لاق :هيلع ءانثلا ©
 اهنم تيأرو «رصحنت ال ةريثك هتافنصمو :- هفين 7 ةرازغ ئلع ءانثلا يف -

 .اهترثك يف يطويسلا لالجلا هبشي هنإ يرمعلو «ئتش نونف يف ةديدع ةلمج

 مهلا ثودح نم مسوملا مايأ عقي ام ةمكح نع لئس :هتالالد نم

 - كلذ يف ّرسلا نإ :لاقف ؟هّمهيو هلقثي نيد الو هل لايع ال نمل لغاشتلاو

 يرُّسَيف هوحنو مهشاعمب مهمامتهاو سانلا رثكأ لاغتشا وه - ملعأ هللاو

 اذإ دحاولا دسجلاك نونمؤملا) ثيدحلا يف ءاج امك مهريغلو مهنم كلذ

 .(رخآلا ضعبلا ئئكش هضعب ْئكتشا

 : هبتك رهشأ ٠
 .يلازغلا مامإلل ةيادهلا ةيادب ئلع ناحرش -

 .ةيادهلا ةيادب حرشب ةيانعلا تاحفن :همسا ريبكلا حرشلا -

 ةيادبلا

 اهنم غرف (خسنن ام) يف يواضيبلا مالك حيضوت يف خذبألا كلسملا -

 .9517* ةنس

 .ايركز يضاقلا جهنم حرش -
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 كدالو رونل تدمخ :اهعلطم يتلا .يلحلا يفص || ةديصق حرش -

 نارينلا

 ملسو هلآو هيلع هللا ئلص يبنلا ةرايز يف باتك -

 يمثيهلا رجح نبا هخيش لئاضف يف باتك -
 .ةّيئسلا قالخألا جهابم يف ةّينّسلا قالخألا جهانم -
 .هل رصاعم ةريس ىف ةلاسر .ىقنلا لوقلا -

 نيدلا ريخ ذاتسألا هآر (خ) فئاطلا نساحم يف فئاطللا دوقع -
 .ريسي صقن هيفو اسارك )١١( يف فئاطلا يف يلكرزلا

 : هراعشأ نم -

 صضفار ينإف ةبطاق هينبو رديح ةبحم يف يضفر ناك نإ

 ضئاخلا مولعلا رحب يعفاشلا يدلقم مامإلاب يئادتقا يبسح

 :- هيلع

 "”يضفار ينأ نالقثلا دهشيلف ذيع لا كيف ايقلو ناك لإ

 :ةوهقلا يف هرعش نمو

 اهجارم ىقيفلا دنت اآفرص ةوهقلا برشا

 ًادسح ةضفارلا ئلإ هل جراوخلا ةبسن نم كلذ يعفاشلا لاق :يقهيبلا لاق )١(

 .الا ص يعفاشلا ناويد :ر اقل



 اهناربش ستنالا ديدبك اهيلع هللاركذاو

 دق - هللا همحر - رباجاب ميحرلا دبع نب دمحم حلاصلا هيقفلا ناكو

 :هدجل امهنأ ركذو هظفل نم نيتيبلا نيذه هدشنأو 91٠ ةنس ةكمب هب عمتجا

 تاقوأو تاوقأ فصت ملو تقاض نإو زيزعلا ملعلا بلط ْئلإ رداب

 تافآ ريخأتلل :نولوقيمهف ةعساجرو وفصل رخؤت الو

 :هتافو *

 مهضعبو هه 8١ ةنس  ةعساو ةمحر هللا همحر  ةكمب ىفوت

 .ه89/69 :اهلعج

 د6 د ا دع
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 : ةمجرتلا عجارم

 .(707-901ص) يسورديعلل رفاسلا رونلا خيرات

 )555/١(. يناكوشلل علاطلا ردبلا

 .(77/54) يلكرزلل مالعألا

 .(185/5) ةلاحكل نيفلؤملا مجنعم

 .(587/65) ةفيلخ يجاحب فورعملل نونظلا فشك

 د6 داع ا دج
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 نمو («ةيادبلا يف ةيافكلل ةيانعلا تاحفن نم حم يذلا هلل دمحلا

 ىلع مالسلاو ةالصلاو «ةياهنلا يف ةيادهلا تاياغ ةكملا تاحوتفلا

 أدبملا يف دودمملا دادم "”قدارس ءدوهشلا مامإ دمحم انديس

 م تكرم ام يالا نادل ةمئأ ةحصو هلآ ىلعو ء«ةياغلاو

 بهار نع راشبإلا نتأ ىف ناجعإلا هدف قشناوب «تولقلل "ءاسنألا'
 .ةيآ 3 «بويغلا مالع

 : دعب امأ

 يهكاقلا دمحأ ْنِب رداقلا دبع مىلاعت هللا لإ ريقفلا دبعلا لوقيف

 ةبحل 'ةيادهلا ةيادب" ْئلع ًادج فيطل حرش اذه :يعفاشلا يكملا
 ايلف ريبكلا يجرش نم هتصخل «يلازغلا دمحم دماح يبأ مالسإلا

 هتعدوأو ءاهيلإ ةجاحلا ٌعْدَت مل يتلا بانطإلا فئاثك نين هتلماخو

 لاوحألا بلاغ يف :لومتو هاهنلإ سوفللا ةخزت - يذلا زاجيإلا فتاطل

 ىلجتسُت ناعم ئلإ «ةراشإلا فئاطل ةرابعلا جْرَم نِمض هتلمضو ؛هيلع
 نإو ءاملع َرّْزغ باتك ؛ةيادبلا باتكل ريبكلا يحرش نم اهسئارع

 انيلع حتفاو اندمأ برايف ددمو حتف لكل ةطساولا ملسو هلآو هيلع هللا ئلص وهف )01(

 . همم رحسب
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 ّملع كلذ ٌمّلَي حن مّظَعو اير قحّتسا لْصأو انجيل رد

 هحرش ئلع فو ْنَم نيقي قح وأ نيقي نيعو ءًامهق هيف حم ْنَم نيقي
 .امقو.هنع اناث فاضنألاب ذلماغ»: """ملسشل ارئلاو

 وزعأ ام ًاريثكو ءروكذملا حرشلا يدارمف حرشلا تقلطأ ثيحو
 دئاوفلا نساحم نم ٌدَحَْأ حرش هنإف «روذعم جاتحملاو «ةجاحلل هيلإ

 ميضوتلا تاه نب عي ملر :اهناطتي دكار نيناخا نيو: اهئارطلا
 حيرصتلا تاّملُم نم الو ءاهداَقو اهّرّداب الإ ةريغص الو ةريبك ةرابعلل
 ةقاطلا "”بسح ْنكل ٍءاهداصو اهّرّاص الإ ةَداش الو دان ةراشإلاب
 كفقأ مل يننأ الغ «لمملا بانطإلا نع يشاحّتلاو «لقملا دهجو

 روعش رع رمملا نيمتلا تار هِراَبَمِب ءيضتسأ ةيادبلل عون ىلع
 كارو ب ةساونولا دعت «تارثعلا ليقُي ميركلا نإف «هراثعو ملقلا

 .مولعم ٌريهش رذعلا نم وه امو .موصعملا ريغ لاح

 ئلاعت هللا هيج فئصملا ةمجرت روكذملا حرشلا يف تركذ دقو

 تالا باب اهتم لس اعتدنا اهنا عم «باعيتسالا نم عونب
 ةلاسر ىف «كلاسملا نسحأ اهيف ْكَلسو «كلذب اهدّرفأ نمم انأو
 8 0-5 ركذأ انأ اهو «يلازغلا ةمجرت ئلإ يلاعلا جهنملا» :اهّئيمس

 يحرش يف اهتمي دوعيل هلصأ يف ام ئلع ديزم عم «حرشلا اذه

 / طيحملا سوماقلا) مالسو ملأ :ج ج نيئاَقّسلا ولدك ؛«ةدحاو ةورعب ولدلا 0غ(

 .حراشلا مالك مهفل دهجلا لذبو فوقولا :انه دارملاو (ملسلا
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 ريبكلا هلصأو «ةيادبلا حرش يف ةيافكلا» حرشلا اذه تيمسو «باتكلل
 ةروكذملا ةيمستلا الع تلد امك «ةيادهلا ةيادب حرشب ةيانعلا ”تاحفت»
 يذ ْئلع ْئفخي ال امك ءحرشلا اذه ةبطخ نم «لالهتسالا ةعارب
 :امهريغو "'”يعفايلاو ''"ي 3 وئسألا مالك نم ًاذخآ لوقأف «ةيارد

 نب دمحم نب لمحم دماح وبأ نيدلا نيز مالسإلا ةجح مامإلا ره

 وهو اهديدشتو يازلا فيفختب يلازغلا ءادلوم "”يسوّطلا دمحم
 لِزَي ناك ملعأ هللاو هنأل ؛لَْغلا ىلإ هتبسن - أطخ ليق نإو .روهشملا

 ئمست ةيرق ىلإ وأ «هللا لهأ ىلع هنمث فرصيو «هعيبيو فوصلا

 نوكسلا مث رسكلاب انسإ 154/١: نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي لاق )١(

 انسأ ْئىلإ نونلاو هلوأ حتفب 04/١: بابللا ابل يف يطويسلا لاق ام :روهشملاو

 نب نسحلا نب ميحرلا دبع نيدلا لامج :انه دوصقملاو .ئلعألا رصم ديعصب دلب
 رباقم برق نفدو هالالا ئفوتملاو ١5/ يف دولوملا دمحم وبأ ةرهاقلا ليزن يلع

 .(1547/8-7814 تارذشلا يف هتمجرت :َر) .ةرهاقلاب ةيفوصلا

 يكملا مث ينميلا دمحم وبأ نيدلا فيفع بقلملا يلع نب دعسأ نب هللا دبع وه (؟)

 ليلقب ةئامعبسلا لبق دلو «ريمح لئابق نم ةليبق عفاي ىلإ ةبسن يعفايلاو يعفاشلا

 هتمجرت :ر) .ضايع نب ليضفلا راوج ةالعملا باب ةربقمب نفدو 748 ةكمب يفوت
 لامج مامإؤلل ةيعفاشلا تاقيط يف ةمجرت رخآو 4-7017 تارتغلا يف

 .(يونسألا نيدلا

 - هنع هللا يضر- نافع نب نامثع مايأ يف تحتف ناسارخب ةنيدم :سوط ىلإ ةبسن (5)

 توقاي مجعم :َر) .ديشرلا نوراه ربق ًاضيأ اهبو اضرلا ئسوم نب يلع ربق اهب
/ 03 . 
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 «سوفنلا ايحتو رودصلا حرشنت همساب مامإ ءحصألا وهو 00ج

 عشخت هعامسلو ,""”سورطلا زتهتو رباحملاو 0 0 همسربو

 اهيلع رادُتو حاورألا ميِهَت هتبحم يفو «سوؤرلا عضختو تاوصألا
 اكبر «ئمظعلا ةّيقيدصلابو يناثلا يعفاشلا د مسو « سوؤكلا
 رحب «هلثم نويعلا رت مل هنأو هنامز دهتجم هنأبو «ئمسألا ةيبطقلا

 ئتح هرهظ ءارو ايندلا ئقلأ «ئئهانتو ديحوتلا رحب يف حوت قرْعَم

 فيتو ءامسأل اج اخت 6 نط هانا يف برلقلل هبط ءاهاقلأ هّلْعَت
 نأ ءايحإلا داك : .كايحإ يف يووتلا لا لح ؛ ىَمَسُملا ةرضح سُدقمب

 تجرخّتسال مولعلا تّحمنا ول :' ””ينوُرزاكلا دمحم وبأو :انارق نوكي

 .ةنم

 يف هتافلؤمك همسا راطو «لاحرلا هيلإ تدّشو لائمألا هب تبرض

 موصخلا ةاراجم نم هل قفتاو «قافتالا ةملك هيلع تدقعناو ,قافآلا

 ام ؛لوقعملاو لوقنملا يوذ رابكلا ةحطانمو «لوحفلا ةرظانمو للا

 فرشو «كاردإلا طارفإو «ءاكذلا ةدش نم هل ناكو «هريغل قفتي مل

 «ةحايسلاو ةدابعلا ئلع لابقإلاو ءاهضفرو ايندلا لئاذر نع سفنلا

 ةوالت نم ةعاط ريغ يف ةعاس هل يضمت ال ثيحب تاقوألا فيظوتو

 :ليق «سوط ئرق نم ةيرق :ةباحسك ةلازغ :لزغ / ةدام جاتلا يف يديبزلا لاق )١(

 .نايبتلا يف يوونلا هب حرص امك «يلازغلا دماح وبأ مامإلا بسن اهيلإو

 .ةفيحصلا :سرطلا ج (7)

 .سرافب ةئيدم :نوُرّزاك (')

 .ةموصخلا ديدشلا مصخلا وهو ّدَلألا ج هادّللاو (4)



 هال

 دجهتو موص ةمادإو :يراخبلا ًاصوصخ ثيداحألا يف رظنو سيردتو
 نأ نكمي ال ام مهتسلاجم ةموادمب كيسحو «بولقلا بابرأ ةسلاجمو

 .رهنشي نأ نع ينغ وه امو ءركدي

 ' دوجوم لكل ةلماش هتكربو «قيدنز الإ هيف نعطي الو قيدص لك هب

(000 

00 

 هللا اىلإ هل تناك نم :'”ىلذاّشلا نسحلا وبأ فيرشلا ديسلا لاقو

 :هتمجرت رظنا .قيدنز وأ دحلم الإ هضغبي الو :لصألا يفو فرصتب مالكلا قيس

 7--١115.

 ةبسن وهو «ةيردنكسإلا ليزن ءرباجلا دبع نب هللا دبع نب يلع ةيلذاشلا خيش
 ةنس :لاقيو 041 ةنس يف هنع هللا يضر دلو «ةلداش لاقيو سّنوت برق :ةّلذاشل

 نكسو سنو لإ لقتنا مث ةّتبَس نم برقلاب ةيقيرفإ رق نم ةراّمغ ةيرقب 047
 لاقو .لاوش وأ ءةدعقلا يذ رهش يف 507 ةنس باذّيع ءارحصب ٍيفوتو ةلداش

 ؛يل ًذاّششلا تنأ يلع اي :هل ليقف آموي بطوخ هنأل «لاذلا مضب يلذاشلا مهضعب

 هذيملتو وه هللا ءاطع نب نيدلا جات خيشلا هدرفأ دقو .يتمدخ يف درفلا تنأ يأ

 تيأرام :لوقي ديعلا قيقد نب نيدلا يقت خيشلا ناكو .ةمجرتلاب سابعلا وبأ

 عجرا :همالك نمو  هنع هللا يضر  يلذاشلا نسحلا يبأ خيشلا نم هللاب فرعأ

 امهنيب عمجاو ءاينس نكت عرشلا ناكرأب لمعاو «ًادحوم نكت كبر ةعزانم نع
 يف سمخلا تاولصلا روضح ئلع ريقفلا بظاوي مل اذإ :لوقي ناكو .ًاققحم نكت
 جات نم لدش ةدامو48/7١-19 ينارعشلا تاقبط :َر .هب نأبعت الف ةعامجلا

 :تايبأ نم هلوقب يريصوبلا هحدم نممو «يديبزلل سورعلا
 يدتهملا نيعل ةحضاو لضفلا يف هقيرط يلذاشلا مامإلا امأ

 .87 ص دومحم ميلحلا دبع روتكدلل يلذاشلا نسحلا وبأ :ر
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 .يلازغلاب لّسوتيلف ةجاح
 .ةسماخلا ةئاملا ٌددجم وه :ةعامج لاقو

 ."”يلازغلا مولع ةلئضف يف سانلا :مهضعب لاقو

 دنع ٌرضحت يلازغلا ةيناحور :فئشكلا لهأ نم رخآ ضعب لاقو
 .اهضعب دنع هنع كلذ ركذ مهضعبو هتافنصم ةءارق

 .نيفنصملا ديس يلازغلا :ريهشلا "”يمرضحلا ليعامسإ لاقو

 .نيبم حضاو اهلهأ دنع لّمْحَم اهلبق يتلاو ةرابعلا هذهلو

 يبأب يّنكتلاو يلازغلاب راهتشالا يف هكراش :هريغو يوتسألا لاقو

 تويشملا نمحأ هيخأ يع وهو. نلازكلا محا دفاع ونا هيع «ياك
 .رَكْدُي ال ام فوصتلاو ملعلا يف ةلالجلا نم ةثالثلا نم لكل ناكو

 ةئامعبرأو نيسمخ ةنس يف ةمجرتلا بحاص روكذملا دمحم دلو
 سمخ ةنس ةرخآلا ئدامج رشع عبار نينثإلا موي ةحيبص يفوتو
 لاق ها هدر ةنف نوسيحو ند ةرضعو (ةثامسسكو

 .هددم نم وأ ءاهنم نودمتسي مهنأ :اهانعمو «ةيكلاملا ءاملع ضعب :حرشلا يف لئاقلا ()

 ةيفوصلا يبرمو ةيعفاشلا خيش ريهشلا فراعلا نيدلا بطق دمحم نب ليعامسإ وه (؟)
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 [باتكلا ةبطخ]

 و ه جس ١

 جس هلوسر دمحم ىلع ةالصلاو هدّمَح قح هلل دمحلا

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 [باتكلا ةبطخ]

 هل يغبني امو هبجاو :يأ (هدّمَح ّقح هلل دمحلا) ةلمسبلا دعب لاق
 :ةكئالملا نمو ءميظعتب ةنورقملا ةمحرلا :هللا نم (ةالصلاو)
 ةهاركل «مالسلاو :ةخسن يفو ءءاعدو عرضت :يمدآلا نمو «رافغتسا

 ديس هب ْئمسملا ةديمحلا لاصخلا ٍريثك (دمحم ْئلع) هنع اهدارفإ

 نيبو «شرعلا قاس ئلع بوتكملا «ماع يفلأب مهقلخ لبق قلخلا
 يف هتنيب ام ئلع كلذ ريغو ةنجلاو ءامسلا يفو ةكئالملا نيعأ

 مهلك قلخلل لسرملا «غيلبتلاو لمعلل هيلإ ئحوملا (هلوسر) '''حرشلا
 لوسر ينأ دهشأو :دّروف ملسو هيلع هللا ئلص هسفنو ةكئالملا ئتح
 هل عضخت ئتح اهيف كاردإ داجيإ دعب تادامجلا ئتح ليق لب ءهللا

 ىلعو اهباي ئلعو ةنجلا يف ةفرغو رصق لك ئلعو ءامس لك ئلعو :فاضأ دقف )١(

 .اهريغو ةردسلاو ةنجلا رجش قاروأو ئبوط ةرجشو روحلا روحن



 <و

 ملعاف : :دعبامأ هلذعب نم هيحصو هلآ ئلعو هلبعو

 قدص هسفن نم رسهظملا ملعلا سابشقا ىلع صيرحلا اهيأ

 در ل ا وو و شّطعتلا طرفو هيف ةبغرلا

 ئلعو) ةّيلعلا تافصلا فرشأ يه يتلا ةيدوبعلا يف لماكلا (هدبعو)

 (هيحصو) "”ءايقتألا وأ نينمؤملا وأ بلطملاو مشاه ينب ينمؤم (هلآ
 «نينمؤم ملسو هيلع هللا ئلص دمحمب نيعمتجملا ءادتهالا موجن
 افلأ رشع ةعبرأو يباحص فلأ ةئام نع ملسو هيلع هللا ئلص تامو

 فلأ ةئام هعم ّجَحو «فالآ ةعبرأ ليقو ةئامسمخو ٌفلأ هنع ئورو

 نم ةنئاك بحصلاو لآلا ئلع ةالصلاو يأ (هدعب :نم) '”افلأ نورشعو

 ثعبنملا يأ (صيرحلا اهيأ) اي (ملعاف) ةالصلاو دمحلا (دعب امأ) هدعب
 رون وه يذلا عفانلا (ملعلا سابتقا ئلع) هاوهي ام ليتل ةدشب بلاطلاو

 هتمه وأ هتقيقح وأ هبلق يأ (هسفن نم ٌرهظملا) ةيصعملا ةمْلُظ هبُجحَي

 ةمكحل هّتبئأ نكل موويصتملا لسا يمنا هنن يمكلرلا ظقخأ ور
 ةدارإلاو بلطلا قدص يأ (هيف ةبغرلا قدص) "”حرشلا يف اهتركذ

 يف اهتركذ ةمكحل شطعتلاب رّبعو قّوشتلا يأ (شّطعتلا طْرَقو)

 .لوألا ئلإ روهمجلاو - ئلاعت هللا همحر - يعفاشلا بهذ لاوقأ :حرشلا يف لاق )١(

 .كلذ ريغ ليقو عرف

 انه ةروكذملا ةثالثلا يناعملا يأ .اهنم لك ةدارإ حصيل :لاق ()
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 ةاهابملاو ةسفانملا ملعلا بلطب ّدصقت تنك نإ كنأ هيلإ

 ماطخح عمجو كيلإ سانلا هوجو ةلامتساو نارقألا ىلع مدقتلاو

 2” كسفن كالهإو كنيد ٍمَدَه يف عاس تنأف ايندلا

 نإ) ةزمهلا حتفب (كنأ) هسابتقا وأ ملعلا ئلإ يأ (هيلإ) ًاضيأ ''”حرشلا

 مزجلا ليبس ئلع يونت - اهمض وأ داصلا رسكب - (ًدصقت تنك
 (ةسفانملا) اهوحنو هيف ةبغرلا قدص ترهظأ يذلا (ملعلا بلطب)

 مومذملا دسحلا يه وأ ةارامملا هجو ْئلع ةبغرلا يهو ةمومذملا

 نرق عمج (نارقألا ىلع ٌمدقتلاو) ةمومذملا ةرخافملا 5 (ةاهابملاو)

 لاوقأ نم حصألا ئلع ؛ةنس ةئام حتفلاب نرَق مهل عماجلا "”رسكلاب

 (سانلا هوجو ةلامتساو) نورشعو ةئام اهرثكأو ةرشع اهلقأ هيف ةرشع

 هجوتل ًاهوجو اوناك امنإو (كيلإ) رادقألا يوذ مهنايعأ ليم بلط يأ

 يأ (ايندلا ماطخ َمْمَجو) مهيلإ تاهجولا وأ نيجاتحملا هوجو
 اهبحاصل ميطحت اهيفو ٌرْسَكلا مْطَحلا نأل ؛اهِرسكُم ئنعمب اهمَّطَحُم
 عارسإلا ليبس ئلع لماع يأ (عاس) كدصق ببسي (تنأف) الآمو ًالاح

 ينب» :ثيدح يف هيلإ ريشأ يونعم ءانب وه يذلا (كنيد مده يف)

 هلوق يف اهكالهإ نع يهنملا (كسفن كالهإو) «سمخ ئلع مالسإلا

 .ةايحلا ماوق ءاملاك هنأ ْئلإ ةراشإ يأ )١(
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 57 ٌةرئاب كُتراجتو ةرساخ كّتقفصف كايندب كترخآ يبو و صرص

 مدع اهيف ءاقلإلا نمو /١145. ةرقبلا «ِدكلبلا َلِإ كيري أوُقلُت الو» :ئلاعت
 هنمو :ئوهلا ٌعابَتا بابسألا هذه عامجو «كالهلا بابسأ نع زرحتلا

 ماثآلا بابسأ نم كلذ ريغو ماطحلا ٌمْمَجو ةلامتسالاو ةسفانملا ٌدْصَق

 (كايندب كترخآ يبَو) :هلوقب اهلك ئلإ لب اهضعب ىلإ راشملا ةريثكلا

 :صخشلا سئافنو

 هنيد ١-

 ةيياومتلا

 هترخآو ٠'-

 يضرو ئلاعت هللا همحر فّئصملا هركذ امع ببستملا يعسلا اذهو

 فّئصملا مالك يف عيبلا اذه لب «سئافنلا ثالثلا هذه توفي هنع هللا

 ةرخآلاو .صوصخم هجو ئلع ءيشب ءيش ةلباقم :ًاعرش عيبلاو .اهتوفي
 .كلذ ريغ ليقو .ةعاسلا لبق ضرألا ىلع ام :ايندلاو ءايندلا ةرَض

 ةرخآلا رادلا ىلإ هعفن ئدعتي الام فنصملا مالك يف اهب دارملاو

 ةرخآلا نأل (ةرساخ) ايندلاب ةرخآلل كتعيب يأ (كّقفصف) كلذ وحنو

 هذهب كلت ةلباقمف ءبارخ رادو ةيناف ايندلاو ءراَمَع رادو ةيقاب
 ال ام ءالقعلا مالكو ةنسلاو باتكلا يف ِهّمَُذ يف درو دقو «نارسخ

 ةدساك (ةرئاب) قباسلا دصقلا نع ةئشانلا (كّثراجتو) نايب ئلإ جاتحُي
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 كنارسخ يف كل ٌكيرشو كنايصعئاع كل نيعم كملعمو

 ولو ةيصعم ئلع َناَعَأ ْنّمو ييرط عِطاق نم فيس عئابك وهو

 1 ا ا تناك نإو اهيف ًاكيرش ناك ةملك رّطَشب

 كل ْنيعَم) هسابتقا ْئلع '"تصرَح يذلا ملعلا اذه (كّمّلعمو)
 كالهإلاو مدهلا :ةثالثلا نم الك هنع بّيسملا (كنايصع ئلع
 نظ وأ َمِلَع نإ الإ هتناعإ ئلع ًامثآ ًائيعم نوكي ال نكل ؛ ؛ عيبلاو

 هيلع فوقولا يغبني سيفن مالك انه حرشلا يفو ةمتوملا كدصَق

 يف كل) هتناعإ بسحب (كيرشو) "”راصتخالل ةياعر هتيوط

 عطاق نم) عطاق (فيس عئابك) كل نيعملا يأ (وهو كنارسخ
 (ناعأ ْنَمَو) ةريبك 0 عطق 0 حضاوو «ةكولسم (قيرط
 ةناعإلا تناك ولو) ةريغص وأ ةريبك (ةيصعم ئلع) ام هجوب

 نم ئنعملا مه : اذإ لقا نم أقأك ةيوُحَت ريغ ولو (ةملك رطشب)
 ا ل ؛رطشلا

 يفو (اهيف) رهاظلا وهو ةناعإلا بسحب نأ ردابتملا وه امك
 تناك نإو) هلوطل هتيوط سيفن مالك انه ًاضيأ حرشلا يفو ةيصعملا

 (صرح ةدام / ريئملا حابصملا) ةغل :بعت باب نمو برض باب نم )١(
 يف ملعلا لمعتسي هنأو «هؤوس نظلا ئلع بلغي نم ميلعت يغبني ال هنأ :ركذ اممو )١(

 اهعضوم ريغ يف ةمكحلا عضي ْنَمو ؛ةمومذملا ليحلل لصوتلاو «رارحألا ةّلذم
 ! ريزانخلا ئلع تيقاويلاو ٌرَدلا قلعي نمك ناك
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 منعت نم ئلاعت هلل نيبو كنيب اميف كدت كتين

 ةكئالم نإف رشنأف ةياوزلا درجم نود ةيادهلا ملعلا

 تيشم اذإ اهتحنجأ كل طسبت ءامسلا

 نآلا هلوقو دصقت تنك نإ ًافنآ هلوق يف دصقلاب اهنع ربعملا (كّتين

 يهو :ةينلاو دصقلا ئلع علطملا (ئلاعت هللا نيبو كنيب اميف كدٌصقو)

 خال قلعت امعدجتا قلل در ضحا ىو 2

 وأ ءاهباب ىلع تناك نإ كدصقب دصَقب ةقلعتم نمَق « عفانلا (ملعلا ِمّلَعَت نم

 .عفانلا ملعلا ةرمث يه يتلا (ةيادهلا) ملعلا ملعتب يأ ءابلا ئنعمب

 :ةماقتسالا وأ لاصيإلا وأ ءةلصوملا ةلالدلا وأ «ةلالدلا :ةيادهلاو

 اهباوث سيل يتلا «ةياوّرلا دّرجم َنود) حيحص انه ّلكلاو «لاوقأ

 نإف) ريخ ئرشب (رشْبأف) ًاقلطم اهل باوث ال وأ «ةيادهلا باوثك
 ةكئالملا نإف :ةحيحص ةخسن يفو ضرألاو ('"”ءامسلا ةكئالم

 ةئامّتس اهضعب ةحنجأ ةغلابلا «ةريثكلا (اهّتحنجأ كل) ع (ططسنت)
 يف ةرازلا تقرت ناقش ؛هب ليق امك ًايقيقح ًايشم (تيشم اذإ)

 اك ل رام ا و
 نع وأ ةحنجألا قالطإ نع وأ بلطلا يف يعسلل ريسيتلاو ةنوعملا نع

 لغتشت نم بصنم ئلع ديزي بصنم يأو :ءايحإلا بحاص لاق :حرشلا يف لاق )١(

 !؟ هل رافغتسالاب تاوامسلا يف ةكئالملا
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 لبق َملعَت نأ كل يغبني نكلو تيعس اذإ كل رفغتست رحبلا ناتيحو

 ٌرهاظو ةياهنو ةيادب اهل ملعلا ةرمث يه يتلا ةيادهلا نأ ءيش لك

 روشعالو اهتيادب ماكحإ دعب الإ اهتياهن ئلإ لوصو الو نطابو

 لب ديقب سيل يشملا نأ :رهاظلاو «ئشم اذإ ءاّطو هل اهتحنجأ لعج

 بلط يف يشملا نأ ْئلإ ةراشإللو «تيعس اذإ يف يعسلل ةّلباقم َركذ

 اذإ كل ٌرفغتست) اهَّلك (رحبلا ناتيحو) بوكرلا نم ّلضفأ ملعلا

 لمعلا ئلع يعسلا قلطي لب ًابوكر وأ ًايشم وأ ًاوْدَع "7تيعس

 «رافغتسالا :اذه ليلدو «لكلا ٌمُعِي ام انه دارملاو .«فرصتلاو
 (كل يغبني نكلو) حرشلا يف هتيفوتسا يناثلاو لوألا ةمكحو ؛مضَولاو

 امب قلعتي امم (ءيش لك لبق ملْعَت نأ) هنم دبال ئنعمب بجي وأ بدني
 امب اهنايب قباسلا (ةيادهلا ْنأ) لامكلا ليصحت يف يعسلا نم هيف تنأ
 هتصالخ بولقلا ملع وأ يعرشلا (ملعلا ةرمث يه يتلا) هلو قباطي

 يأ (رهاظو) ئوقتلا نطاب يأ (ةياهنو) ئوقتلا رهاظ يأ (ةيادب اهل)

 (لوصو الو) ةيلعلا ةقيقحلا رارسأ يأ (نطابو) ةيعرشلا ماكحألا

 (اهتيادب ماكحإ دعب الإ) ةروكذملا (اهتياهن ْئلإ) ديرمو بلاطل

 يف هتنيب امك حجرأ لوألاو ةدحوملا وأ ةثلثملاب (روُنُع الو) ةروكذملا

 «رحبلا يف اهيلع لزانلا رطملاب شعتتت اهنأ هل اهرافغتسا ةمكحو :حرشلا يف لاق )١(
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 كيلع ٌريشم انأ اهو اهرهاظ ىلع فوقولا دعب الإ اهنطاب لع

 تْفَداص نإف َكبلق اهب ّنحتمتو كسفن اهب برجَتل ةيادهلا ةيادبب

 ' لع فوقولا دعب الإ) يعرملا ٌرّسلا (اهنطاب ئلع) فوقو ال يأ حرشلا
 دعو تتصل هركذ ام اذه يفاني الو يعرشلا ةمكحلا رهاظ (اهرهاظ

 لبق ةياهنلا ْئىلإ موق لِصَي دق هنأ نم "0«لمعلا نازيم» :باتك يف هللا
 كلذ نأل ؛ركذلاو عوجلا وحنب ةرهاظلا ماكحألا ملعت قيرط كولس

 ماكحألا اومّلَع لوصولا مهب ديرأ اذإ هنأ ئلع برقأ هيف ُبَطَعلاو ردان
 انه (انأ اهو) زيزعب هللا ئلع كلذ امو ةَحْمَّل يف اوُلَصَو مث لوصألاو

 باتكب ئمسملا باتكلا اذه(ب كيلع) ةحيصنلا ليبس ىلع (ٌريشم)
 يفو ء«ةيادبلاب (اهب برجَتل) هامسم همسا قباطملا (ةيادهلا ةيادب)

 الإ اهفشكي الف ةنئمطملا وأ ةماوّللا وأ ةراّمألا (كسفن) اهيف ةخسن

 حالص اهب يتلا كتغضم (كبلق اهب) ربتخت (نحتمتو) "”ةبرجتلا

 َتفّداَص نإف) رايخألا ُكَحَم وه يذلا رابتخالا لحم بلقلاو «كدسج

 «ةيادبلاب (اهب كّسفنو) اميظع ًاليم (ًالئام) ةيادبلا ْئلإ (اهيلإ كّبلق
 لب ةضرعم ريغ (ةلباق اهلو) هدا (ةعواطم) اهيلإ كسفن ةخسن يفو

 (1-571؟908ص) .اذه هباتك يف قالخألا بيذهت يف لمجملا قيرطلا رظنا )١(

 .براجت ال براجت عمجلاو .ةعئاشلا ءاطخألا نم ءارلا مض قف
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 نإو مولعلا راحب يف لْغلَعَتلاو تاياهنلا ْئلإ ّلطتلا كئودف

 22570 هايإ كتهجاوم دنع كّبلق َتْفَداَص

 كيلع : ينعي علطتلا عم كلذ كنودو كيلع :ئنعملاو .واولاب علطتلاو

 ىلإ تاياهنلا وأ لمعلاو ملعلل (تاياهنلا ْىلإ) لوصولاو علطتلاب

 كنود (و) ئوقتلا نطاب يه ةياهنلا نأ فّلَّس اميف هلوقل ئوقتلا نطاوب
 ْئلع صوغلل ةيعرشلا (مولعلا راحب) ''”طسو (يف) لوخدلا (َلْغْلَّتلا)
 .ةيندّللا مولعلا رهاوج

 : 9 لئاقلا رد هللو

 يلآللا بلط نم رحبلا صوغي

 فئنصملا رك يف يِفَخ فرط نم ةراشإلا يف كبسحو

 عمجم يف "”رضخلاو ئسوم ةصق صروغلا اذه ْئلع ضيرحتلاو
 «كلذ كنود يأ هرخآ ىلإ كنودف :هلوق نم دارملا أ .نيرحبلا

 «باتكلا يأ (هايإ كتهجاوم دنع كّبلق تْفَداَص نإو) مهضعب ةكيفو

 .(طسو ةدام / حابصملا) ةغل «هيف نوكسلاو نيسلا حتفب )١(
 .هلئاق الع تفقو ام (؟)
 نيكستو ءاخلا رسكيو «داضلا رسكو ءاخلا حتفب :رضخ / ةدام سورعلا جات يف فرفإ

 .(506) ص رظناو داضلا نوكسو ءاخلا حتفبو «داضلا
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 ةلئاملا كسفن نأ ملعاف ًالطامم اهاضتقمب لمعلابو اهب افوَسُم كد و

 ةيصاع تّضهتنا دقو ءوسلاب ةراّمألا سفنلا يه ملعلا بلط لإ

 كّجردتسُيو هرورغ لبحب كيلديل نيعللا ناطيشلل ةعيطم اهبرل

 1 ل كالهلا ةَرْمْع ئلإ هتديكمب

 ةيادبلاب (اهب) ًارخؤم ًالطامم (ًافوَسُم) ةيادبلا يأ اهايإ ةخسن يفو

 (ملعاف) ''”لاطملا ئنعم هنم مهف ام قبس (ًالطامم اهاضتقمب لمعلابو)
 (ملعلا بلط ْئلإ ةلئاملا كسفن نأ) لاطملاو فيوستلا اذه دعب

 (ءوسلاب ةراّمألا سفنلا يه) صالخإلا ءافتنا رابتعاب اهليم يف ةيذاكلا

 لاطملاو فيوستلا كلذب (تّضهتنا دقو) ةنئمطملا الو ةماوللا ال
 «دعبملا ثيبخلا درمتملا يتاعلا يأ (ناطيشلل ةعيطم اهبرل ةيصاع)

 نع ديرطلا يأ (نيعللا) ناطيش ناويحو سنإو نج نم دّرمتم لكو
 ربخلا يف ذ ءاج امك رغولاو ٍلهَسلا ء ءلم ربكألا ناطيشلا دونجو .ةمحرلا

 هتاهج نم نمحرلا ةكئالم نم ةظفَح ناسنإلل لعج كلذلو ؛رثألاو

 (كيلديل) ًاظفاح نيتسو ةئامثلث ناسنإ لكل نأ :درو ئتح ءتّسملا

 هعدخ يأ (هرورغ لّبحب) غلبأ وهو "'اهديدشتو ةيناثلا ماللا فيفختب

 كنأك ئتح ًاليلق ًاليلق كبذجُي (كجردتسيو) لطابلاب هعامطإو
 (كالهلا ةَرْمَغ ئلإ) هتليحو هئّبَخو هركم (هتديكمب) كسفنب َتْجَرَد

 .دحاو :ةلطامملاو لاطتمالاو )١(

 ١(. ل د ةدام / حاحصلا راتخم) ولدلا ءالدإ نم وهو (؟)
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 كقحلُي تح ريخلا ضِرْعم يف رشلا كيلع. جوري نأ هدصقو
 و ىلا 5 4 8ع

 مهو ايندلا ةايحلا ىف مهيعس لض نيذلا الامعأ نيرسخالاب

 ناطيشلا كيلع ولتي كلذ دنعو ًاعنص نوئسحُي د مهنأ نوبسحَي

 رابخألا نم هيف ٌدرو امو ءاملعلا ةجردو ملعلا [ضف

 (رشلا كيلع جوري نأ) ةدسافلا هتينو هدارم (هذصقو) دئادشلا طسو
 ُلَحَم (ريخلا ضِرْمَم يف) جيورتلا كلذو ًاريخ هنظت ئتح كيلع هس
 نأل (ًالامعأ) هعابتأ مه نيذلا (ني رسخألاب كقحلي ئتح) هضورع
 مهيعس) ''”لطبو م (لّض نيذلا) لامعألا ثيح نم نارسخلا أشنم
 (اعنص نونسحي مهنأ) نونظي يأ (نوبسحي مهو ايندلا ةايحلا يف
 همالك يف بساني «نورفاكلا ةيآلا يف نورسخألاو ءًاحلاص ًالمع
 جاردإلاو ءالدإلاو قاحلإلا (كلذ) ققحت (دنعو) قاحلإلاب ريبعتلا

 (ءاملعلا ةجرد) لضف (و ملعلا لضف ناطيشلا كيلع ولتي) جيورتلاو

 (رابخألا نم) لضفلا يف (هيف درو امو) ةنجلاو رشحملاو ايندلا يف
 نيعباتلاو ةباحصلا نع (راثآلاو) "”ةئامسمخ ىلع ديزت يتلا ثيداحألا

0 

 .(لطب / راتخملاو حابصملا :ر) دسف «لخد باب نم )١(

 .فهكلا ةروس نم (4١١)و )١١( ةيآلا ئلإ ةراشإ )١(

 هيفف - هيلع هللا ةمحر - يلازغلا ءايحإ يف ملعلا باتك نم لوألا بابلا رظنا ()

 .ةكرابم ةرفاو ةلمج
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 ُدَدْرَي ملو ًاملع دادزا نم : ملسو هيلع هللا ئلص هلوق نع كيهّليو

 ملسو هيلع هللا ئلص هلوق نعو .ادعب الإ ئلاعت هللا نم دَدْرَي مل ئده

 ناك .هملعب هللا هعفني مل ملاع ةمايقلا موي ًاباذع سانلا ّدشأ نإ

 ال ملع نم كب ذوعأ : ءاعدلا يف ًاريثك لوقي ملسو هيلع هللائلص

 . عمسي ال ءاعدو عفري ال لمعو عشخي ال بلقو عفنُي

 هيلع:هللا النص هلزقإل يدق ( نعال كللكشي (كييلثو) نصتمت اكل

 ًاملع دادزا نم) :فيعض دنسب يمليدلا ثيدح يف هب لمعلاو (ملسو

 هتمحر نع (ادعب الإ ئلاعت هللا نم دّدْزَي مل) هترمث (ئده ْدَدْرَي ملو

 هيلع هللا ئلص هلوق نعو) .ئنعمب :دشرلاو ةيادهلاو ئدهلاو هترضحو

 ًاباذع سانلا ًدشأ نإ) :هفعضو يتهيبلاو يناربطلا ثيدح يف (ملسو

 ضعب يفو (هملعب هللا) هعفني ال :ظفل يفو (هعفني مل ملاع ةمايقلا موي

 يف اريثك لوقي ملسو هيلع هللا ئلص ناك) :ثيدحلا اذه ةيادبلا خسن

 ئده ل ا ًاميلعتو ًاعيرشت (ءاعدلا

 ال 0 هحراوج نكستو رْضْحَيَو عضخي ال (عشخي ال بلقو)

 مدع ْئنعم وهو ةمارك عفر كلملا دي ْئىلع عفرُي ال ءأ لبعي ال(

 نباو دمحأ ثيدحلا اذه ئور . .باجتسي ال (عمسي ال ءاعدو) هلوبق

 نفي طاقنإ مهضعب ةياور يف نكل ؛ملسمو مكاحلاو ناّبح

 ظافلأ عيمجو كايرو يقعد ؛ريخأتو ميدقت رخآ ضعبو «تاملك



 الا

 ءامسلا ىلإ يب يرسأ ةليل تررم : ملسو هيلع هللا ىلص هلوق نعو 9 و ثياذ .

 انك اولاقف متنأ نم :تلقف ران نم ضيراقمب مههافش ضرقت ماوقأب و 250 تا تك ا د ل و
 نعذُت نأ نيكسم اي كايإف .هيتأنو رشلا نع ئهننو هيتأن الو ريخلاب رمأت

 جايتحا هب نيبتي امم ءافيتسالا اذهو «حرشلا يف اهتيفوتسا تاياورلا

 نبا ثيدح يف (ملسو هيلع هللا ىلص هلوق نعو) حرشلا ئلإ ةيادبلا

 يف امك (ءامسلا ْئلإ) جارعملا ةليل يأ (يب يرسأ ةليل تررم) :ناّبح
 يضتقي قايسلاو ءةمألا هذه نم (ماوقأب) ةخسن نم طقس نإو ةياورلا

 اوّصَع يتلا ةيصعملا ٌقيرط اهنأل (مههافش ضرق) ءوُسسلا ءاملع مهنأ

 تالآ «نيونت الب «ضيراقمب) مههافشو مهّتنسلأ :ةياور يفو ءاهب
 نارينلا دشأ اهنأل مهنج يه (ران نم) ْمْطَملا ضرقلا نأل ؛عطقلا

 ال (هيتأن الو ريخلاب) سانلا (رمأت اَنُك) ماوقأ (اولاقف متنأ نم :تلقف)

 :ميعن يبأ ةياور يفو «هلعفن (هيتأنو رشلا نع) سانلا (ئهننو) هلعفن

 ران نم ضيراقمب مههافشو مهتنسلأ ضرقُت ًالاجر يب يرسأ ةليل تيأر

 سانلا نورمأي كتمأ نم ءابطخلا :لاق .ءالؤه نم ليربج اي :تلقف

 ئلع صيرحلا (نيكسم اي كايإف) ”نولقعت ئلإ ةيآلا الت مث ٌريلاب
 داقنتو عضخت (نعذُت نأ) هيف ةبغرلا قدص ٌرهظملا «ملعلا سابتقا

 )١( ةرقبلا /55.



 ىف

 ةرم ملعتي ال ثيح لهاجلل ٌليوف هرورغ لّبَحب ئًأدتتو هريوزتل

 نأ ملعاو ة هرم فلأ ُهّملَع امب لمعي مل ثيح ملاعلل ليف (ةدحاو

 : لاوحأ ةثالث ئلع ملعلا بلط يف سانلا

 ىلع ةدحاو وأ نيءاتب (اأدتتو) هتديكمب قباسلا يف هنع ربعملا (هريوزتل)

 هعامطأو هعدخ «هرورغ لّبحب) حيحص امهالكو خسنلا فالتخا ليبس

 ثيح) هلهجب رصقملا (لهاجلل) "”هنهج يف ْبُج وأ داو وأ ٌخيبوت (ليوف)
 (ملاعلل) قباسلا ئنعملاب (ليوو «ةدحاو ةرم) هلك هرمع يف '”(ملعتي ال
 (ةرم فلأ) ملعلا نم (َُملَع امب) هّلك هرمع يف (لمعُي مل ثيح) لماعلا ريغ

 ةدحاو ةرم ليوو «روكذملا ملاعلل ةرم فلأ ليو داري نأ لمتحيو الشم

 صيرحلا اهيأ (ملعاو) كلذ نم ني مالك حرشلا يفو روكذملا لهاجلل

 ملعلل نيبلاطلا (سانلا نأ) هعم باتكلا عيمج يف باطخلاو ؛هٌركذ ٌقباسلا

 ةثالث لاوحألا هذه رابتعاب نوبلاطلاف (لاوحأ ةثالث ىلع ملعلا بلط يف)

 وأ هقحتسا وأ كالهلا يف عقو نمل لاقي :ليو ةملكل ئرخأ ناعم حرشلا يف ركذو )00(

 .باذعلا ةقشم وأ نزحلا

 امم (م) ةخسن يف ام مهأ ئلإ ريشن اذكهو :لوقأ ملعتي مل ثيح (م) ةخسن يف )0

 .لمأتملا هيردي بوصأ وأ لضفأ وأ بيرق وه امم ؛هعضاوم يف يتأيس

 ئنععمب (طسبأ) مويلا سانلا لمعتسيو .ةعسلا :طّسَبلا نم «كلذ نم عسوأ يأ ()

 .ةغللا يف روهشملا فالخ رَّسْيَأ
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 هللا هجو الإ هب دصقَي ملو داعملا ئلإ هّداز هذَخّنيل ملعلا ْبَلَط لجر
 هب ريعت ل هبلط لجرو نيزئافلا نم اذهف ةرخآلا رادلاو ىلاعت

 000 ةاجلاو ّزعلا هب لانيو ةلجاعلا هتايح لع

 رادلا (داعملا ْئلإ هداز هذخّتيل) عفانلا (ملعلا ا لكزز :لاجر

 نوعجري يأ ءانفلا دعب نوداعي سانلا نأل ؛ًاداعم تناك امنإو ةرخآلا

 نشوب .هدارلاا لإ ةقيقتم عال يذلا شمل خناهلإ نتعلاو +املا
 الإ هب دصقتي ملو) لمعلاب الإ متي الو ملعلاب الإ متي الو «ئوقتلا دازلا
 ءران نم ةبهر الو «ةنج يف ةبغر ال هرمأ لاثتما يأ (ىلاعت هللا هجو

 اهروخو اهَروصق (ةرخآلا) رادلا وأ يأ (رادلاو) ةعْمس الو ءاير الو

 هجولا دصقب دارملا وأ ءآعم هجولاو رادلا لصق دارملا وأ اهميعنو

 هلمتحت كلذ لك ءريسفتو نايب فطع اهّنَطَعف ةرخآلا رادلا لصق

 يف نوزئافلا توافت نإو ريدقت لك ْئلع (نيزئافلا نم اذهف) ةرابعلا
 ('"كلذل انه هتيوط ليوطت ْئلإ جاتحي مالك حرشلا يفو ءزوفلا بتارم

 لهاجلا نإف ايندلا ةايح (ةلجاعلا هتايح ئلع هب نيعتسيل هبلط لجرو)
 ردقلا يأ «ةاجلاو) فرشلاو يويندلا (ّنعلا هب لانيو) ةميهبلاك اهيف

 هللا رمأل ًالاثتما ملعلا بلط نأب هدحو هجولا دصق نم :لمكألا :حرشلا يف لاق (1)

 .اهلاوهأ نم ةبهر الو ةرخآلا رادلا يف ةبغر ال هتيدوبع قح ءادأل هب ًالسوتو
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 هلاح ةكاكر هبسلق يف ٌرعشتسم كلذب ملاع وهو لاملاو

 لبق هّنجأ ُهّلَجاع نإف نيرطاخملا نسم اذهف هِدّصْقَم ةسخو
 ةئيشملا رَطَخ يف هرمأ يقبو ةمتاخلا ءوس هيلع فيخ ةبوتلا

 ملعلا ىلإ فاضأو ؛لجألا ٍلولُح َلْبَق ةبوتلل قُقُو نإو
 500 لّلَخلا نم طرف ام َكّراَدَتو لّمعلا

 وذ (رعشتسم) هحبقب يأ (كلذب ملاع وهو) لاّيملا (لاملاو) ةلزنملاو
 فعض يأ (ةكاكر) ةكردملا هتفيطل وأ هلقع وأ هتغضم (هبلق يف) روعش

 ملعلا نإف اهرسكو داصلا حتفب (هدّصقم ةسخو) لئاحلا (هلاح)

 ال اسيسخ دصقملا ناك فيخسلا دصقملا اذه هب دصق اذإف ؛فيرش

 نم اذهف) لاق اذلف ميظع رطخ ىلع هدصاق ناكو ؛فيصوت ئلإ جاتحي
 رانلا نم ةرفح امش ئلع مه نيذلا فوخلاو ءاجرلا نيب (نيرطاخملا

 فيخ) ةعفانلا (ةبوتلا لبق) هتوم (هلجأ) هقَبسو ءهْرَدَق (ُهَلِجاع نإف)
 يف) ْبَُي مل ثيح (هرمأ يقبو) ةيفاعلا هللا لأسن (ةمتاخلا ءوس هيلع
 ءاش نإو هل رفغ ءاش نإ «ئلاعت هلل (ةئيشملا) رطخ تحت يأ (رّطَخ

 مدن يهو ةعفانلا (ةبوتلل قف نإو) ًاملسم تام نميف مالكلاو «هبذع

 «لجألا لولُح لْبق) ةيصعملا لإ دوعي ال نأ ئلع مزعو عالقإو
 (طرف ام َكَراَدَتو) حلاصلا (لّمعلا ملعلا ْىلإ) ةبوتلا عم (فاضأو

 هذهب دارملا نأ رهاظلاو (لّلخلا نم) هرمع يف اهديدشتو ءارلا فيفختب



 امه

 ثلاث لجرو هل بنذ ال نمك بنذلا نم بئاتلا نإف نيزئافلاب َقَحَتلا
 . . . .لاملاب رثاكتلا ىلإ ةعيرذ هملع ٌذخَّناف ناطيشلا هيلع ذوحتسا

 ةمالظلا در نم ةبوتلا يف ربتعي ام ىلع دئاز ّردق كرادتلاو ةفاضإلا

 .هوحسنو

 ّدجلا نإف «لمعلا يف ّدجلا ىلإ عجري رّدَقلا اذه لصاحو

 َّقَحَتلا) لفغت الف ةروكذملا ةفاضإلاو روكذملا كرادتلا هب لُصْحَي

 نم هيلإ راشأ امل ؛ةلاصأ مهنم ال مهب ًاقحّتلم هلعج امنإو (نيزئافلاب

 ةجام نبا ثيدح يف هانعم دراولا هلوقب هحضوأو هللخو هطيرفت

 ظفلو (هل بنذ ال نمك بنذلا نم بئاتلا نإف) :امهريغو يقهيبلاو

 نكل هبلط دق «نيلجرلل (ثلاث لجرو) هرخآ ئلإ بئاتلا :ثيدحلا
 ئىلاعت هللا ركذ هاسنأ /يتح (ناطيشلا هيلع) 'ولوتساو ّبَّلَغ (ذوحتسا)

 ةعسّمم ًاليبس (ةعيرذ) ًاملاع هب ةّلَهَجلا هامس يذلا (هملع َدْخَئاف)

 :'رلاعت ةلوقي هلم ةتكرملا :نيلعلا: (لاملاب» رئاعتلا لإ)' لضم
 © رس

 هلوقب هتاكز يف ريصقتلا نع بّمّرملاو (”ةيآلا 4 ين ثاكَقلا مدهلأ»

 .رثاكتلا ةروس نم ئلوألا )١(



 /ك

 لخادم لك هملعب َلُخدَي عابثألا ةرثكب ٍزرعتلاو هاحلاب رخافتلاو

 4 هين يل ما كابا ل قرا در اجلا نك او

 هاو و ا هوا و ها ها ها« ها هاه © هاه © © 0 © © #0 »ه8« © © © ه0 © © 0 ©

 ىَفْخَي ال امم كلذ ريغو '''ةيآلا .# َمَّثَهَج ٍراَن ف اَهَتََع حيوي :ئلاعت

 هلبق امم متأ هتاكز يف قياضملا (هاجلاب رخافتلاو) ةيارد يذ ْئلع

 يا اهب ززعتي ال يتلا ءارقفلاو ةذمالتلا ع ةرثكب زّرعتلاو)
 رقهقتو ًاللذت هدعب امو خنربل يف هيك تر لب ءاربكلا ةمئألا

 ءوسلا لهأو ةملظلا ميلعتك , قيض (لخدم لك) راضلا (هملعب لُخدَي)

 ءاجر) رارضألا لئابحو ليحلا كرش بصتو راذعألاو مهل صيخرتلاو

 عم وهو) هضرغ (هَرَطو) لّظلاك ةلئازلا ةئيندلا (ايندلا نم ّيضقي نأ
 اذه .ةناكم يأ (ناكمب هللا دنع هنأ هسفن يف) يفخي (رمضُي كلذ

 كلذ وحنو هتامولعم ىلإ هثوكر ("”دئاملا هيف هدنسو «دسافلا هدقتعم

 يف دنس هل اذه تلق نإف «هتالاح فصو يف فنصملا هركذيس امم

 مهل سيل نيذلا رصعلا ةفوصتمو اياوزلا خياشم َةَلَهَج ٌدَنَس امف ةّلمجلا

 .ةبوتلا ةروس نم "68 )١(
 /راتخملاو سوماقلا :ر) عاب ها عازو (ةلرحت اناديمو أدْيَم ديمي ءيشلا دام نم 4

 .هتماقتسا مدع : :انه دارملاو (ديم ةدام



 ك0 يّرلا يف مهموسرب همّسرَتَو ءاملعلا ةّمسب هماسُنال

 يف مهدحأ مدقت يف مّسّرلاو مسالا الإ ةخيشملاو فوصتلا نم

 مهمدقتو «بيغلا ملع يف مهملكت ئلع ْمِهِرساَجَتو «ةمامإلا بارحم
 !؟.ةنايدلاو ملعلا لهأ ىلع سلاجملا يف

 !لئاسلا نم ملعأب هنع لوئسملا ام '''رمأ رمأ نع تلأس :تلق
 -ءاعدالاو ةغلابملا ليبس ْئلع لاقي لب -لقاع ىلع ْىَفْحَي ال دنسلاو

 ةركتلاك قتعملا يف مهو ةفرعملا مهاوعد موق مهف لهاج لفاغ الو

 ءادلاو لّرْنملا ءالبلا نم مهلاحف :ةلمجلابو ءمهاميسب مهفرعت

 يف ًارصقم ًايَمأ مهنم دحاوب يدتقي ئراق ايالبلا مظعأ نمو «لضغملا
 «ةلطاب وأ ة ةصقان اهنإف ”الضلا يف اكر فرتث ال مهتم هعناورأ «ملعتلا

 :دنم كلذ ذخؤي امك «ةلطاع لامكلا وأ ةَحّصلا رهاوج نم ' "”اهدايجأو

 اهيف هللا مْكُح ملعي ال وهو ةدابع ىلع َمدَق نم لك مهّلوقو ؛مهمالك
 لوح الف .رمألا سفن يف ةحصلا طرش فَداص نإو يأ .ةلطاب يهف

 .نيمآ همركو هّنمب مهايإو انيفاعي نأ هلأسنو «هللاب الإ ةوق الو
 يف مهموسرب همّسرَتو) مهتمالع يأ (ءاملعلا ةمسب هماسُنال)

 بدني لب ءءاملعلا ْئتح ةئيهو يِز اهل ةفئاط لك نأل ةئيهلاو (يّزلا

 .(ديجلا /سوماقلا) .دويج ئلع عّمجتو «قّثعلا :دّيج ج (؟)



 اي

 نيكلاهلا نم اذهف ًانطابو ًارهاظ ايندلا ىلع هبلاكت عم قطئملاو
 0 ا ا رم دن بكا ذر يو يكونو ع للي هل جا ضنا نيرورغملا ىقمحلاو

 مئامعلا لضف يف باطخلا لصف" :يباتك يف هتنيب امك كلذ مهل
 حيصفلا (قطئملاو) ةقاطلا بسح هيف اهماكحأ يفوتسملا "بايثلاو

 ةدش (هبلاكت عم) حيحص ميوق هنوناقو « حيصف هقطنم نإف ميخفلا

 نم ئلع ئفخي ال ثيحب (ًارهاظ) اهماطح (ايندلا ئلع) هبلطو هصرح
 امو «رئاصبلا لهأ دوهشو نئارقلا رابتعاب (انطابو) كاردإ ئندأ هل

 :يعفاشلا انمامإ لوق يف بلاكتلا اذه ْئىلإ ةراشإلا نسحأ

 "لا يي كارلا 7 م اسم هدم

 وأ ةقيقح (نيكلاهلا نم) هفاصوأ رابتعاب ثلاثلا لجرلا (اذهف)

 هنأ مهدحأ لاح عفنأ نيذلا (ئقمحلاو) كالهلا ةجَّرْدَم ىلع دارملا

 يف فنصملا هركذ امك اهرضي وأ كرضيف هسفن عفني وأ كعفني نأ ديري

 عون ئقمحلاو «ةرثكلا ةياغب رورغلا لهأو (نيرورغملا) باتكلا رخآ
 ميظع رظنملا ليمج ناسللا فيرظ نم مكو " :ثيدحلا يفو مهنم

 :هدعبو ةليحتسم ةفيج الإ يه امو :هردصو تيب زجع اذه )١(

 اهبالك كّفعزان اهبذعجت نإو اهلهأل املس تنك اهبَتجت نإف

 :ةديصقلا علطمو

 اهباهش ءاضأ ذإ يلْيَل مّلظأو يفِراَمَم لاعتشاب يسفن ٌران ْتَبَ
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 وهو نينسحملا نم هنأ هّنظل هتبوت نع ٌعطقنم ءاجرلا ذإ
 ال ام توُلوُفَت مل أوثما+ َنيِذلا أتي : ىلاعتو كرابت هللا لوق نع لفاغ وم رمس رع ص ل ١ ه2 4. 5 ٠

 ." ثيدحلا ..ةمايقلا موي ًادغ كلاه نايبلا

 فّلؤم باتكب لب ءايحإلا يف بابب رورغلا لهأ فنصملا درفأ دقو
 ةباحفلاو ةلااتجبلا تابرآ نم ريك 'س نئانلا نم ةفئاط لكل ركذو 201 ]قنب
 نع هللا هازج ةّصتخم رورغلاب ةبوُشَم سئاسدو هّصَخخ ًارورغ -ةلاسبلاو
 .ًارورسو ًاروبح دوهشلا نم هربقو هند ئلع غرفأو اريخ هلهأو مالسإلا

 ذإ) ؛هلوقب للعُي نأ بسان ًالولعم ثلاثلا لجرلا اذه ناك املو

 دسافلا (هّتظل) برق نع اهلوصح عقوتُي الف (هتبوت نع ّمطقنم ءاجرلا
 اونظ اموق ئلاعت هللا مذ دقو «هملعو هلمع يف (نينسحملا نم هّنأ)

 4 [7) امص نبي تأ َنوبَسْحي مول :ئلاعت هلوق يف ًاعنص نونسحي مهنأ
 (وهو) ثلاثلا لجرلا اذهك دسافلا مهنظ الإ مهل دنس الو.5١٠/فهكلا

 اماَي» :ئلاعتو كرابت هللا لوق نع لفاغ) هؤطخ نّيبتملا نظلا اذه عم
 .7/فصلا ةيآلا (4 3 َنوُلَعْفَتاَلاَم َوُلوُفَت ل ثم اءَنِدَلَ

 اهربدتو اهلاثمأو ةيآلا هذه نع لفغي ال نأ ملاعلا نأش نمو

 ئلع ضيرحتلا اهيف نإف ؛اهلاونم ىلع يزجلاو ءاهاضتقمب لمعلاو

 فيلآت سيفن نم وهو .نيعمجأ قلخلا رورغ يف نييبتلاو فشكلا :باتك وه )١(
 .ةجحلا مامإلا



 ١خ

 ريغ نمانأ : ملسو هيلع هللا ئلص هللا لوسر مهيف لاق نمم وهو

 5200 د امو ليقف لاجدلا نم مكيلع فوخأ لاجّدلا

 يعّدي نمم اميسال كلذ فالخب ءالتبالا مَع دقو «لعفلا لوقلا ةقباطم

 تيد يف (ملتمو هلع هللا ىلصاهللا لوسر مهي لاق نم وهو ملعلا
 58 لاجدلا ريغ نم انأ) :ديج دانسإب رذ يبأ ةياور نم دمحأ

 هيبشلا ©”حلجألا ميسجلا رمحألا روعألا باذكلا (لاجدلا نم مكيلع
 نيندلا دراولا' ل ناعألا ديف نفاصرألا . نيكداج امك ىرشلا دعب

 «مايأ ةثالث ةريسم هرامح ةوطخو «ًاعارذ نوعبرأ لاجدلا ٍراّمح ْيّئذأ
 «نيملاعلا بر انأ :لوقيو «ةيقاسلا مكدحأ ضوخي امك رحبلا ضوخي

 معن :نولوقيف ؟ اهّسيحأ نأ نوديرتفأ ينذإب يرجت سمشلا هذهو

 0 ."'ةعمجلاو رهشلاك مويلا لعجُي ئتح سمشلا سبحيف
 هيف دراولاو .ةعاسلاك مويلا لعجيف معن :نولوقيف ؟ اهرّيسُأ نأ نوديرتأ
 رثأ يف هيف دراولاو «ناطيش وه امنإو ناسنإب سيل هنأ رثأ يف ام ىلع

 ؟وه نمو :سايقلا ناكو ('”وه امو ليقف) ةينج همأ يسنإ هنأ ًاضيأ
 ةملك هنع لوؤسملا نألو ؟وه امو :ليقف لقاعلا ريغ ةلزنم لّزُن نكل

 ريشألا نبال ةياهنلا) .هسأر يبناج نع رعشلا رسحنا يذلا :سانلا نم حّلجألا )١(
 .حرفك :حلج :سوماقلا يفو ١ حلج :ةدام

 .ةنسك ةعمجلاو رهشك مويلا :حرشلا نم باوصلا (؟)

 .ءوسلا ءاملع :لاق ...مه نمو (م) ةخسن يف (5)



 ١م

 لالضإلا هيياغ لاجدلا نأل اذهو .ءوّسلا ءاملعلا : لاق ؟ هللا لوسر اي

 لوسر اي) اهانعم رابتعاب اهنع لوؤسملا ناك نإو ؟وه امو :لاقيف ريغ

 غلبأ اهيف فيرعتلا نكل ءوسلا ءاملع دارملا (ءوّسلا ءاملعلا :لاق ؟ هللا

 «ثيدحلا اذه يف لاجدلاو ءاهحتفو نيسلا مضب ءوسلاو لدع لجرك

 وهو ؛نامزلا رخآ ٌجراخلا ربكألا لاجدلا وه توعنلا كلتب توعنملاو
 ناسنإب سيل هنأ حص ؤلو نيققحملا دنع دمتعملا ئلع داّيصلا نبا ريغ

 يفف ؟نوريثك نولاجدلاو ."”لحم دايصلا نبا يف فالخلل قبي مل
 نوعبس ةياور يفو ًالاجد نوئالث جرخي ئتح ةعاسلا موقت ال ثيدحلا

 يأ (لالضإلا هئياغ لاجدلا نأل اذهو) نورشعو ةعبس ئرخأ يفو
 ثلاثلا لجرلاو ءهنم معأ وأ ءرفكلا ئنعمب لالضلا يف لاخدإلا

 انيبن نأ رابتعابو «سانلا ئلع سييلتلاب هيلع دازو ةياغلا هذه يف هكراش
 انيلع هفوخ نم رثكأ هلاثمأ نمو هنم انيلع فاخ ملسو هيلع هللا ئلص

 جوري ال ثيحب اندنع هتافص ترقتساو هنم اَنَرَذَح يذلا لاجدلا نم

 يف لاكشإ ريرقت نمضتي طيسب مالك حرشلا يفو انيلع هلاوحأ سبليو
 ةلدالاوب قا رشلاو» كفاؤقلا' نم كلذ: ريغو :.ةتاؤعو ' ةراتغلا دله
 هلوقب ريشأ ةياغلا ئلع ةدايزلا لثم ئلإو مهم هنإف هعجارف ؛دهاوشلاو

 ركذ :بابل هحرش يف - هللا همحر-يوونلا مامإلا هلاق ام هيف ةسيفنلا تاقيقحتلا نم )١(

 .ملسم مامإلا حيحص :نم .ةعاسلا طارشأو نتفلا :باتك نم دايص نبا



 م

 عاد وهف هلاقمو هناسلب ايندلا نع َسانلا فرص ْنِإ ملاعلا اذه لْثمو

 لاقملا ناسل نم ّقطنأ لاحلا ناسلو هلاوحأو هلامعأب اهيلإ مهل
 يف ةعباتملا ىلإ اهنم ليمأ لامعألا يف ةدعاسملا ئلإ سانلا عابطو

 هلاوقأب هحلصأ امم ٌرثكأ هلامعأب رورغملا اذه دسفأ امف لاوقألا

 امك ةعبرأ مهو بلقلا ملاع ال ناسللا ملاع ءوسلا (ملاعلا اذه لْثمو)
 ىلع نيلبقملا يف مالكلا نأل مهرثكأ يأ (سانلا قرص نإ) حرشلا يف

 رابتعاب هظعو ماقم يف (هلاقمو هناسلب) ةّراغلا (ايندلا) بح (نع) ايندلا

 وهف) مهموسرو مهتمَسِب هماسّناو همسرت لإ ةمضنملا هظفل ةحاصف

 هلاوقأ نم غلبأ يه يتلا (هلامعأب) ايندلا ئلإ (اهيلإ مهل) فراص (عاد

 ناك لمعي ملو لقي مل ول هنأ ىتح ءامهنم معأ يه يتلا (هلاوحأو)
 (لاقملا ناسل نم ّقطنأ لاحلا ناسلو) لاق اذلو اهيلإ مهل ًافراص هلاح

 ةغيلب تاراشإ كلذ يف ءاغلبلا ءارعشللو «غلبأ مهلوق ئنعمب وه قطنأو
 حراوجلا لامعأ (لامعألا يف ةدعاسملا ْئىلإ) ةميلسلا (سانلا عابطو)

 دسفأ امف لاوقألا يف ةعباتملا ْئىلإ اهنم ليمأ) ناسللا ةحراج ادع ام
 (هلامعأب) نسحم هنأ هنظ يف ئطخملا قمحألا كلاهلا (رورغملا اذه

 يعدم يتلا (هلاوقأب هحلصأ امم رثكأ) ايندلا ىلإ سانلا اهب فراصلا

 لثم ملاعلا ةلز نأ درو دقو .سانلا اًهن لر هلم ةلزانأل ؛ حالصإ الك

 ئلإ رظناو .مّلاع اهب لِي ملاعلا ةلزو ءاهريغ اهعم قرغي ةنيفسلا قرغ
 .ءاملع ضاق ةئامثالث وحن اهيف أطخأ يتلا ةلئسملاو ةّيجيرسلا ةلئسملا



 م

 ءاملعلا ءارجتساب الإ ايندلا يف ةبغرلا ىلع لهاجلا ئىِرحَتسُي ال ذإ

 ا هيصاعم ْىلع هللا دابع ةءارجل ًاببس هملع راص دقف
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 هتلاقم يف ناك نإو ملاع َةَّلْر "”ةّيجيرْسلا ةلأسملا :يشكرّزلا لاق

 غلاب نم مهنم ةيجيرسلا ةلئسملا ىلع ءالجأ عمج رابتعاب ةغلابم هذه
 (ئٍرْجَتسَي ال ذإ) ٌرخآ سكعر ءاهتحص ىلع ةيوبن ةيؤرب سنأتساف
 (ايندلا يف ةبغرلا ئلع) ًاطيسب وأ ًابكرم ًالهج (لهاجلا) أرجتي ونعمب

 ةرخآلل ًاببس الو ًاليبس 6 يتلا ةئيندلا ايندلا دارملاو ًابلطو أبح
 هيبنت انه حرشلا يفو .ءوسلا ءاملع يأ (ءاملعلا ءارجتساب الإ) ةيلعلا

 ًابيرق (ًاببس) راضلا (هملع راص دقف) "”هيلع فوقولا يغبني نسح

 ءارذع نوكي ةرات لهجلاو (هيصاعم ْئئلع) لاهجلا (هللا دابع ةءارجل)

 «ريهشلا يعفاشلا مامإلا جيرس نب سابعلا وبأ ءرمع نب دمحأ هيقفلا ئلإ ةبوسنم )١(
 تنأ :اهل لاق مث ءثالث هلبق قلاط تنأف كتقلط نإ :هتجوزل لاق اذإ :اهتروصو

 اهيف فنصو «ءباحصألا نيب فالخ اهيف ؟ ال مأ قالطلا عقي له «قلاط

 ئلوألا يف ررق :نيتلاسر اهيف فنص يلازغلا مالسإلا ةجح مامإلا مهنم «نوريثك

 يف روّخلا :ةيناثلا ناونعو هعوقو مدع ررقو ةيناثلا يف هنع عجر مث قالطلا عوقو

 46/١-85(. حالص نبال ةيعفاشلا ءاهقفلا تاقبط :ر) روّدلا

 ؛هاشاح هبيحاصو ملعلا ةنقر وم طجي مامإلا نأ ُناظ نظي نأ يغبني ال نأ هدافم )7١(

 .!ئوقتلل هملع هوعدي ال نم ررض نم رّذحيل نكلو



 م4

 نمي نأ ىلإ هوعدتو هيجرُتو هيئمت كلذ عم ةلهاجلا هسفنو

 نم نيس هنا ةزاسمألا هكفتاةبلإ ليختو ةملعب نلاست" هللا لَه
 لوألا قيرفلا نم بلاطلا اهيأ كف .نينمؤملا هدابع نم ريثك
 ا ا يناثلا قيرفلا نم نوكت نأ رذحاو

 يف ررقم وه ام ىلع ملعتلا يف ريصقت ىلإ هبحاص بسُت اذإ ؛ال ةراتو

 ينمتلاو (هيئمت) رورغملا اذه يأ (كلذ عم ةلهاجلا هسفنو) هقفلا بتك

 عقوتم يف ناك ام يجرتلاو (هيِجّرُتو) لب لوصحلا دّعبتسم يف ناك ام

 رف عقرتتا هنأ هارآ تليضحلا لولو نعم ءاكت اهي وك كرصعلا

 سيلبإ اهيف هل لّوس ام بسحب (هوعدتو) ءوُنسلا ملاعلا اذه دّقتعم

 ةقيقحلا يف ةّملا نأ لاحلاو (هملعب ئلاعت هللا ائلع نمي نأ ئىلإ) اهُئيِرَ

 قلاخلا قح يف هنم فيكف ةمومذم قّلَخلا ّقَح يف دبعلا نم يهو هلل
 ةرئادو (ةرامألا هّسفن هيلإ َلّيخّبو) اهلك ءايشألا قلاخ «سدقتو ئلاعت

 (بلاطلا اهيأ نكف .نينمؤملا هدابع نم ريثك نم ريخ هنأ) ةعساو ليختلا
 ملعلا ّبّلَط ْنم وهو (لوألا قيرفلا نم) هسابتقا لع صيرحلا ملعلل

 نك دارملاو «ةئالثلا نم لوألا لجرلاب هنع ربعملا هداعمل ًاداز هذختيل

 ملعلا بلط ْنَم وهو «يناثلا قيرفلا نم نوكت نأ رذحاو) لوألا قيرفلا

 لجرلاب هنع ربعملا هفصو قبس ام رخآ ئلإ هتايسح ىلع هب نيعتسيل



/60 

 كايإ مث كايإو ٌرسَخف ةبوتلا لولح لبق لجألا هلَجاع فوَسُم نم مكف
 الو كُحالف هعم ئجرُي ال ًاكاله كلهتف ثلاثلا قيرفلا نم نوكت نأ

 اهب ىسفن بّرجأل ةيادهلا ةيادب امف تلق نإف كُحالص رظنتُي

 فوس هتيطم رخؤم لطامم (فّوَسُم نم مكف) ُهْنَكَب ال دارملاو «يناثلا

 (رسُحف) ةعفانلا (ةبوتلا لولح لبق) توملا (لجألا هلِجاع) اذك لعفأ

 ٌردصَي نم ةرثك ئلإ ةراشإ هرخآ ئلإ مكف هلوق يفو «تراب هتراجت نأل

 نوكت نأ) ريذحتلا ةدايزل ريركتلا (كايإ مث كايإو) فيوستلا اذه هنع

 ناطيشلا هيلع ذوحتسا نم وهو ثلاثلا لجرلا يأ (ثلاثلا قيرفلا نم

 يأ (هعم) كل (ئجرُي ال ًاكاله) كلهت هنكت نإ كنإف '”(كلهتف)

 الو) هل ةعماج ةملك حالفلا نأل ؛هلك ريخلا يأ (كحالف) كالهلا

 دابعلا قوقحو هللا قوقحب ميقلا حالصلا نإف ؛هجوب (كحالص رظتني

 ثلاثلاو يناثلا قيرفلا وأ صيرحلا اهيأ (تلق نإف) اذهب مئاقلا حلاصلا 1

 ترشأ يتلا (ةيادهلا ةيادب امف) عيمجلا (”لمشي نم وأ طقف ثلاثلا وأ

 ٌنحتمأو (اهب يسفن برجأل) ناحتمالاو ةبرجتلل باتكلا لوأ يف 7

 .(كله / سوماقلا) برضو ملعو عنم :باوبأ نم )000

 .(لمش / حابصملا) .ةغل دعق باب نمو بعت باب نم (؟)
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 الو .ئوقتلا نطاب اهتياهنو ئوقتلا رهاظ اهتيادب نأ : ملعاف
 لاثتما نع ةرابع ئوقتلاو نيقتملل الإ ئدّم الو ئوقتلل الإ ةبقاع

 (ئوقتلا رهاظ) يه (اهتيادب نأ ملعاف) كباوج اذه تلق ؟يبلق اهب

 الو «ئوقتلا نطاب اهتياهنو) اهرهاظ نم ةرصتخم لمح نايب يتأيسو

 ءرصخألا اهل الإ ةبقاع الو هلوق نع َلَدَعو (ئوقتلل الإ) ذئنيح (ةبقاع

 ةبقاعلاو هلوق نعو «ةيآلا ظفل يه يتلا ئوقتلل ةبقاعلا هلوق نعو

 الو) "”حرشلا يف اهتركذ ةتكنل - ئرخألا ةيآلا ظفل يه يتلا نيقتملل

 وأ نينمؤملا (نيقتملل الإ) ةلالدو ًالاصيإو ًالوصوو ًادشر (ئدُه

 اهعيمج (ئلاعت هللا رماوأ لاثتما نع ةرابع) ًاعرش (ئوقتلاو) مهصاوخ

 ءًايقتم نكي مل دحاو بودنمب لخأ ول هنأ هرهاظو اهبودنم تح

 ئتح اهلك (هيهاون)و همراحم (بانتجاو)لماكلا ئلع هلمح نيعتيو

 لك ءهاونو رماوأ (:نامسق امهف) مدقت ام هيفو .اهيزنت هنع يهنملا

 :نسعو .ئوقتلا فرشب هيونتلا ةدايزل رهاظلا مسالل ريمضلا ئلع لدع :لوألا يف )١(

 الو :هدعب هلوقل برق نع ظفللا رركتي الثل ةيآلل مئالملا نيقتملل الإ ةبقاع الو

 .فرصتب نيقتملل الإ ئده



 ىلا/

 نيمسقلا يف ئوقتلا رهاظ ْنِم ةرصتخم لّمجب كيلع ٌريِشُم انأ اهو

 ؛ئلوألا فالخخو ءهوركمو مارحو «بودنمو بجاو :نامسق امهنم

 انأ اهو) هيلع هوركملا نوقلطُي نيمدقتملا نألو ؛ًانمض هنع يهنم هنأل

 كل اهنيبم ئنعملا ةريثك ءظفللا ةليلق (ةرصتخم لّمجب كيلع ٌريشُم

 ئلع (ناعتسملا هللاو ًاعيمج نيمسقلا يف ئوقتلا) ملع (رهاظ ْنم)

 نم يّرِبَتلا لّمكلا بدأ ئلإ ٌداشرإ فّنصملا نم اذهو «هريغو كلذ

 .مهتامولعمو مهلوح ئلإ مهرظن ٍضفَرو «هللا ريغب ةناعتسالا

 6 د د64 دع





 تاعاطلا ىف
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 لوألا مسقلا

 تاعاطلا ىف

 ضئارف ئلاعت هللا رماوأ نأ : ملعا تاعاطلا يف لوألا مسقلا

 50000 ةراجتلا لصأ هبو لاملا ٌسأر ضرفلاف لفاونو

 لوألا مسقلا

 تاعاطلا ىف

 نأ ملعا) بولقلاو حراوجلل (تاعاطلا يف) اهنم (لوألا مسقلا)
 هيلع هللا ئلص هللا لوسر رماوأ اهنمو هتارومأم يأ (الاعت هللا رماوأ

 عمج (ضئارف) ئلاعت هللا دنع نم يهف ئوهلا نع قطني ال هنأل ملسو

 بقاعيو «هلعف ئلع باثي ام :ضرفلاو «تاضورفم ئنعمب ةضيرف
 الو هلعف ىلع باثي ام بودنملاو تابودنم يأ (لفاونو) هكرت ْئلع
 (هبو) ةيورخألا ةراجتلل (لاملا سأر) انه (ضرفلاف) هكرت ىلع بقاعي

 هريغ هيلع ئنبُي ام لصألا نأل (""؟ةراجتلا) ءانب (لصأ) هيلع يأ

 .(ةراجتلا لصأ هبو) :لدب (ةاجنلا لصحت هبو) (م) ةخسن يف )١(
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 هللا ئلص هللا لوسر لاق تاجردلاب ٌروفلا هبو حبرلا وه لفنلاو

 ءادأ لْثمب يلإ نوبرقتملا برق ام : ئلاعت هللا لاق : ملسو هيلع

 «ةدايزلا :ةغللا يف لفنلاو ةراجتلاو لاملا سأرل (حبرلا وه لفنلاو)

 لفنلا يأ (هبو) لاملا سأر ئلع ةدايز هنأل ؛ةبسانم حبرلا نيبو اهنيبف

 يف نوتوافتي امنإ ا نأل ؛اهريغو ةنجلا يف (تاجردلاب ٌروفلا)

 ضرفلا داذأو «لضفلا ضحمبف اهيف لوخدلا امأو «مهلامعأب اهتاجرد

 لاق) حيحصلا ثيدحلا لعيرخا ينااغ كلذ دهاشو ةاجنلا قيرط وه

 (نوبرقتملا برت ام :ئلاعت هللا لاق :ملسو هيلع هللا ئلص هللا لوسر
 لثمب) ياضرو يترضحو يتمحر ئلإ (يلإ) لفاونلاو ضئارفلاب يأ
 29 ائاسم ىف الإ ًاباوث كل ضرفلا ناك اذلو (مهيلع تضرتفا ام ءادأ
 ايا مدل هجرت دق لويفتملا نذل ؛ ةّيئيح نم ةيزم لفنللف

 يف ءاج ام لثم نم اهذخأ ةجرد نيعبس لفنلا نع ديزي ضرفلا نأب لاق نمو )١(

 ئدأ نمك ناك هيف ةضيرف ئدأ نمو " :ناضمر يف لمعلا لضف نع ثيدحلا

 ريخلا لاصخ نم ةلصخب هيف برقت نم : :هلوق دعب ” هاوس اميف ةضيرف نيعبس
 نم لضفأ ضرفلا :ةدعاق كلذ نم اولعجو." هاوس اميف ةضيرف ئدأ نمك ناك

 دمحم روتكدلل يعفاشلاو يفنحلا بهذملا ْئلع ةيهقفلا دعاوقلا رظنا) لفنلا

 5١05-0508(. ص يليحزلا

 :اهرهشأ نم )١(

 .لضفأ ءادتبالا ءبجاو هّدرو ةنس مالسلا ءادتبا -
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 تنك هببحأ اذإف هّيحأ ئتح لفاونلاب يلإ برقتي بسلا لازي الو

 نمؤملا يأ (دبعلا لازي الو) هلوقب ثيدحلا يف هيلإ ريشأ ام اهنمو
 يتبحمو ياضر وحن يترضح ْئلإ (يلإ) هضرف ءادأ عم (برقتي)
 نينمؤملا لك نأل ةلماكلا ةبحملا (هّبحأ ئتح) اهئادأب يأ (لفاونلاب)
 مه اهيف لامكلا لهأف ؛ةبحملا يف نوتوافتم مهنأ ريغ هلل نوبوبحم

 ةبحملا (هتببحأ اذإف) ثيدحلا رخآ يف تارمثلا هذهب مهيلإ راشملا

 هيلع هليضفتب ريشي رصبلا ئلع ''”ةيآلاك هميدقتو (هعمس تنك) ةلماكلا
 نع هّللأ ئلاعت ءاتسح الإ عمسي الف (هب عمسي يذلا) لا وو

 يلاعم ْئلإ ةحلاص ةيانك اهدعب يتلاو ةرابعلا هذه امنإو .ةحراجلا

 دعي الإ بجي الو ؛تقولا ىف هنم لضفأ وهو «ةنس تقولا لبق ءوضولاو -

 ١ --.تقولا لوخد

 .بجاو راظنإلاو راظنإلا نم لضفأو بحتسم نم رسعملا ءاربإو -
 هذه ولخت الو .نيع وأ ةيافك ضرف يهو ةمامإلا نم لضفأو بحتسم ناذألاو -

 .قباسلا عجرملا يف اهرظنا «ضارتعا نم لئاسملا

 :لاعت هلوقو /8 / لحنلا <... ٌردصْبأْلاَو َمْهَّسلأ مُكَلْلَعَجَم» :ئلاعت هلوقك )١(

 .// تونمؤملا « َرَصِيْلاو ملا دل انآ صا رهو
 يف عتام مالك (١١١-١١١1ص) ةيثيدحلا هاواتف يف يمئيهلا رجح نبا مامإللو (؟)

 ةساح ئلع عمسلا ةساح ليضضفت نم ءاهقفلا رثكأ هيلإ بهذ ام ريرقتو «كلذ

 .هرظناف .رصبلا



1 

 سشطنبي يتلا هديو هب قطني يذلا هئاسلو هب رصبي يذلا هرصبو

 اهيأ لص نلو .هب ٌرِمْضُي يذلا هّباقو اهب يشمي يتلا هلجرو اهب
 0 ةبقارمب الإ ئلاعت هللارماوأب مايقلا ىلإ بلاطلا

 اعدل دياب لإ نظير ذلف هر نس :ىذلا يصبو ) ةكمال تافاقملا
 الإ هوفتي الف (هب قطني يذلا هّتاسلو) ةمكحلا عئادبو ءةردقلا عئانص

 (اهب شطبُي يتلا هديو) ةدايز ةيارزك ةياذيلا خشن ضع ىو « ةمكحلاب

 يتلا هّلجرو) هتعاطو هللا ليبس يف الإ هريغو ًاشَْب اهلمْعُيو اهّدُمَي الف

 ال بوبحملا اذه نأ لصاحلاو .ةعاط يف الإ اهب ئعسي الف (اهب يشمي

 .هب الإ رصبيو قطني الو «هللا نع الإ كرحتي الو هلا قالا فعب

 (0يقانط اهل زيصبلا ناك“ ٠ةيافآر افرط: ةثراعأ

 يذلا هّبلقو) ال وأ ةياورلا هب تءاج له يردأ الام ةخسن يفو

 اقل و قرط نزع درر يسال كيرتسلا ذه ليتل ىل كا يال

 وجرأو ةريهش ريغ ظافلألا ضعبو «ةحيحص قرطلا ضعب ؛ةفلتخم

 ال ةلفسل ةلاي يف هحرشو ؛هظافلأو هقرط ريرحت رلاعت هللا

 ةنئأ دتغت ليضأ لمآ .هنإف ةراشإو مْسْرو «بانطإو زاجيإ يكلشم

 صيرحلا (بلاطلا اهيأ> لوصولا لامك (لصت نلو) ملعأ هللاو ةراشإلا

 ام عم اهنايب مدقتملا (ئلاعت هللا رماوأب مايقلا ىلإ) ملعلا سابتقا ىلع

 كلذو ْئلاعت هللا (ةبقارمب الإ) اهنم مهألا بانتجالا نم اهيلإ مَّض

 .هلئاق ىلع تفقو ام )١(



40 

 نيخب ىلإ عيتعل روج نو كادر كاطع يل تحرر ولالا

 كرهاظ ىلع فرشمو كريمض ئلع عّلطم هلل نأ : ملعاو يسمت

 0 كتاوطخو كتاّظقَحَلو كتارطَخ عيمجب طيحمو كنطابو

 نع ببنف ظفحت نأب (كحراوجو) كرسو كنطاب (كبلق) ةبقارمب

 سفن لك نإف (كسافنأو كتاظحل يف) ثبعلا نع كحراوجو «ةقرفتلا

 نيح نم) ةبقارملا نمز أدبمو ءضوعت ال تتاف اذإ ةظحلو سيفن
 ماقمو .حبصت نيح ئلإ يسمت نيح نم وأ (يسمت نيح ىلإ حبصت
 وحن : :اهنم ًابابسأ هب ققحتلل اوركذ ميظع ٌماقم موقلا مالك يف ةبقارملا

 (كريمض ْئلع مّلطم هللا نأ ملعاو) فنصملا لوق يف ةظحالملا هذه

 نطب ام يأ (كنطاب و كرهاظ ئلع فرشُمو) كبلقو كّرسو كنطاب
 عم نطابلا ٌركذ لعلو هيبلقلاو سلا يعمي ريجتقلا نم معا ريت كم
 فارشإلا نيب امب هنع رهاظلا بسحب ينغملا ريمضلا ركذ قبس
 نأ ترادن دوا ؛رهاظلاو ةزووقملا ينس ياطا ننلا نم نطل

 :ليق مث نمف ةطاحإو بانطإ ٌماقم ٌماقملا ّنكل دارملا ئنعملا
 ئلإ مسقنملا رطاخ ةفدارم ةرطَخ عمج (كتارطّخ عيمجب طيحمو)
 (كتاوطتخو) سفنلاو رصبلا ينعي (كتاظَحْلو) ”ةريهش ماسقأ ةثالث

 يكلمو يناسفنو ينابر :ةعبرأ يه اولاق نوريثكو يناطيشو يناسفنو ينامحر )١(
 نب نمحرلا دبع محارملا وبا :لوادتم باتك يف اهلّصف نم رهشأ نمو يناطيشو

 اهريغو رطاوخلا ةفرعم يف رطاعلا فرعلا :هباتكب سورديعلا خيش نبا ىئفطصم
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 نيب ددرتم كتولخو كتطل اخم ىف كنأو كتاكرحو كتائكس رئاسو

 الإ كرحتم كرحتي الو ركاس توكّلملاو كّلملا ىف ٌمركْسَي الف هيدي

 نال 4 راو 4 أ ف تاج جوت هول ا فق هكا قع هيلع ٌعلَّطم تاومسلاو ضرألا ٌرابجو

 بلقلا لامعأ نم اهلبق امو «ةحراجلا لامعأ نم يهو ''”ةوطخخ عمج

 ديزمو ميمعتلا ديرأ مث ريمضلاو رهاظلا ركذ دعب اميسال عمجلا بسانف
 ةيحراجلاو ةيبلقلا (كتاّنكَس) يقاب ئئنعمب (رئاسو) .ليقف ةطاحإلا
 سانلل (كتطلاخم يف) ةزمهلا حتفب (كنأو) كلذك (كتاكرحو)

 ىلع ئلاعت هللا يدي نيب يأ «(هيدي نيب ددرتم) ؛مهنع (كتولخو)

 قيلي ال امعو ةحراجلا نع هللا لاعت «هتمعنو هملعو هتردق يدي نعم

 يولعلا ملاعلا يف (توكلملاو كلملا يف ّْنَكسي الف) ءهلامكب

 يئرملاو «رانلاو ةنجلاو «ربلاو رحبلاو «ئرخألاو ايندلاو ,ءيلفسلاو

 الإ) كلذ نم (كرحتم كرحتي الو) هريغو رَّشَب (نكاس) هفالخو نيعلل

 ام عم مسالا اذه راتخاو (هيلع ٌملَّطم تاومسلاو ضرألا ٌرابجو

 هلوقي ًالدلج] ةاطنلا ةازو ردكي ال امك لالجتلا نيةيفااقك (بلإ تيس
 نع عيدب نايب هل يلازغلا مامإلاو .(ةصاخب 5١-56 ص :ر) .رهاوجلا نم

 ةبقع نم ثلاثلا قئاعلا نع ثيدحلا ءانثأ نيدباعلا جاهنم :هباتك يف رطاوخلا

 .(417-45/ ص :ر) .قئارعلا

 /راتخملا :ر) .نيمدقلا نيب ام :مضلابو «ةيرض برضك ةرملا ئلإ ةراشإلا حتفلاب )غ0(

 .(وطخ
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 بدأتف ىوحنلاو ّرسلا ملعيو رودصلا يفخُن امو نيعألا ةنئاخ ملعي

 ل ىلاعت هللا يدي نيب انطابو ارهاظ نيكسملا اهيأ

 رسلا ملعيو رودصلا يفخُت امو نيعألا ةنئاخ ملعي) :خسنلا ضعب يف

 ريسفت ْفْطَع هيلع اهفطعف هفيدر وأ اهب ليوق هنأل هدض يه (ئوجنلاو
 ريسفت هيفاني الو 2”"نانثا ايجانت اذإ" :ثيدح ليلدب باوصلا وه اذهو

 .115 /ءاسنلا# ْمُهدَوجَت نم ٍريْيَكص ىف َرْيَحاَّل ©# :ئلاعت هلوق يف ىوجبلا

 هللا ءايلوأ ضعبل ًاسلجم ترضح دقو ءامهلمشي امب ترسف ثيح
 ئفك :هل لاقف هيصوي نأ ةسايرلا يوذ نم ريبك هنم بلط دقو لاعت

 لازت ال :هل لاقف رّسسيت امب هئاصيإ يف حلأف «هلوسرو ئلاعت هللا ةيصوب
 زجوأ دقل يرمعلو .مالسلاو كيلع علطم ئلاعتو كرابت هللا نأ ظَحلت

 ًامئاد وهو اميسال ؛مالسإلا ةجح مالك نم هذخأ هنأكو يصوملا اذه

 اهيأ بدأتف) هتيصو ةكرب ترهظ ئتح ةيادبلا ةعلاطمب ينيصوي
 (ًاتطابو) حراوجلا عوشخب (ًارهاظ) ًانُدحت اهب بطوخو (نيكسملا
 يف اميسال (ئلاعت هللا يدي نيب) كرهجو كرس يف ئلاعت هللا ىلإ أَجّللاب

 دارملاف كتولخو كتطلاخم يف هيدي نيب ددرتم كنأ فّلَسو «كتالص
 وى

 ءامهنذأتست ئتح امهيلإ سلجت الف نانثا ئجانت اذإ " :(77/4) دئاوزلا عمجم يف )١(

 هاور .هوحت ركذف امهنيب لجر لخدف ًالجر يجاني رمع نبا تيأر :ةياور يفو

 .كورتم وهو يربقملا ديعس نب هللا دبع هيفو «دمحأ
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 م
 دهتجاو راهقلا رابجلا كلملا ةرضح يف بنذملا ليلذلا دبعلا بد يأ

 ئلع َردقت نلو كرمأ ثيح َكَدقفَي الو كاهن ثيح كالوم كاري ال نأ
 ئلإ كحابص نم كّداروأ َبَئرُتو كئاقوأ عَّروُت نأب الإ هلك كلذ

 (دبعلا ْبٌدأَت) كلاوحأ عيمج يف بدألا مَّدَق ئلع ًابدأتم نوكت نأ
 ؛ملسو هيلع هللا ئلص ةيربلا ديسل اهيف لامكلا نكل ؛ةيدوبعلا لماكلا

 يقيقحلا هديس ةّرعل (ليلذلا» كتقاط بسح اهبدأب بدأت :دارملاف

 ةرضح ىيف) هبسحب هريصقت هبنذو دحأ لكو هبنذب فرتعملا (بنذملا)

 ذوفن ىلع هريغل (راهقلا) ربجلا ليبس ئلع هرمأ يضاملا (رابجلا كلملا
 ال نأ دهتجاو) ْئفخت ال ماقملا يف نيمسالا نيذه ةبسانمو هيف هدارم
 (كرمأ ثيح َكدقْفَي الو) ةنسلاو باتكلا يف (كاهت ثيح كالوم كاري

 يف ام عيمج نع ينغت ةيفاك ةظعوملاو ةيصولا يف ةلمجلا هذهو .امهيف
 هذه تناك املو .ةياهنلا عماوج ىلع اهلامتشال فوصتلا بتكو ةيادبلا

 نأب الإ هلك كلذ ئلع َردقت نلو) :لاق ؛ركذ ام ْئلع ةلمتشم ةلمجلا

 ٌَبّترُثو) امومعو ًاصوصخ ةبولطملا لامعألا ىلع اهلك (كتاقوأ عُروُ

 ."'هباوجو لاكشإ حرشلا يفو .اهنم مهألاف مهألا ميدقتب (كداروأ

 (ىلإ) كراهن رجف عولط (كحابص نم)بيترتسلاو عيزوتتلا كلذو

 نأل ؛نيثراولا رابكو نيفراعلل ال نيكلاسلل اهموزلو داروألا :لاقيال :لاق ()

 .ةركاذ هنم ةرذ لك فراعلا
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 نيح نم كيلع ئلاعت هللا رماوأ نم كيلإ ئقلُي ام ىلإ ْغُصأف كئاسم
 .هل كعجضم ْئلإ كعوجر تقو ىلإ كمانم نم ظقيتست

 لاوزلا ءاسملاب دارملاو كحابص ئلإ (كئاسم) لوخد نمو هئاضقنا

 ام ئلإ) لقعي يذلا كبلقو كعمسب (غصأف) "'”حرشلا يف هتنيب ام ئلع

 عم (كيلع) ةبجاولا (ئلاعت هللا رماوأ نم) ةيادبلا هذه يف (كيلإ ئقلي

 ةبودنم وأ ةبجاو كيلع ةدراولا ْئلاعت هللا رماوأ دارملا وأ «ةبودنملا

 ريشأ رماوألا تقو وأ بيترتلاو عيزوتلا تقو أدبم ئلإو ئلوأ اذهو

 ليللا مون هنأ رهاظلاو «كمون يأ (كمانم نم ظقيتست نيح نم) هلوقب
 نأ نم تفلسأ ام ديؤيف ؛حبصلا عولط لبق يتأي اميف هلوق ةنيرقب

 (؛"”ل كعجضم ىلإ كعوجر تقو ىلإ) راهنلا ءاضقنا ءاسملاب دارملا

 .روكذملا مونلل

 ك0

 ليللا فصن ْئلإ ليقو «برغملا ئىلإ رهظلا نم ءاسملا :موتكم نبا جاتلا نع َلَقَت )١(

 .رهظلا برق ئلإ راهنلا لوأ نم حابصلاو

 .كعجضم ىلإ (م) ةخسن يف (1)



 ظاقيتسالا بادآ

 حبصلا عولط لبق ظقيتست نأ دهتجاف مونلا نم تظقيتسا اذإف

 ئلاعت هللا ٌرْكذ كبلقو كناسل ئلع يرجُي ام لوأ كاّينسالا دعب نكيلو

 ظاقيتسالا بادآ

 تقو يف (مونلا نم) ظاقيتسالا تدرأ يأ (تظقيتسا اذإف)
 لمشي ام انه مونلاب دارملا نكل هيلع َنيعملا ركذلا لمعتساف صوصخم

 ةبسنلاب ليللا مون صخي ام وأ طقف ركذلا ةيبولطمل ةبسنلاب راهنلا مون
 يأ ('"”حبصلا عولط لبق) ليللا مون نم (ظقيتست نأ دهتجاف) هلوقل
 اذلو ؛ليللا مايق نع يِنْغُي ميظع ''رحّسلا تقو ظاقيتسالا نإف رجفلا

 ا ع و لا ل

 (نلاعت هلل دكذ) كناسلف كبلق وأ كبلق عم كناسل يأ (كبلقو كناسل

 .رجفلا (م) ةخسن يف )١(

 عمجلاو «حبصلا ليبق ليللا رخآ :رحّسلاو رحّسلاو :برعلا ناسل يف لاق )١(

 ليللا ثلث نم وه :ليقو «رحسلا ئلعأ :ليقو هلا ةرحتلاو «راحسأ

 .(رحسلا ةدام) هبارشو رحسلا ماعط :روحّسلاو رجفلا عولط ئلإ رخآلا
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 روشنلا هيلإو انتامأ ام دعب انايحأ يذلا هلل دمحلا : كلذ دنع لقف

 هلل ةردقلاو ةزعلاو ناطلسلاو ةمظعلاو هلل كاملا حبصأو انحبصأ
 دمحم انيبن نيد ئلعو صالخإلا ةملكو مالسإلا ةرّطف ئلع انحبصأ

 نم ناك امو ًاملسم ًافينح ميهاربإ انيبأ ةلم ئلعو ملسو هيلع هللا ئاص

 تومن كبو ايحن كبو انيسمأ كبو انحبصأ كب مهللا نيكرشملا
 مويلا اذه يف انتَعبت نأ كلأسن انإ مهللا روشنلا كيلإو

 يف ءاج ام ئوس ميظع لضف تق تقولاو لاحلا اذه يف ركذلا صوصخلف

 هلوقب ريشأ هيلإ مظعأ باوث هيف روثأملا ركذللو ميركلا هلضف مومع

 اهنأل ؛مونلا ةّئيم (انتامأ ام دعب انايحأ يذلا هلل دمحلا :كلذ دنع لقف)
 كلملا حبصأو انحبصأ) .ناخيشلا هاور (روشنلا هيلإو) نيتتيملا ئدحإ

 نم ةغل حابصلا نأل حبصلا لبق اذه ةيبولطم لكتشُي الو .ملسم هاور (هلل

 يفو .يناربطلا هاور (هلل ةردقلاو ةزعلاو ناطلسلاو ةيظعلاو) ليللا فصن

 ةرطف (مالسإلا ةرطف ئلع انحبصأ) :دمحألو يّنسلا نبال ةحيحص ةياور
 ال نيح ةاجنلا يه يتلا (صالخإلا ةملكو) اهيلع سانلا رطف يتلا هللا

 انيبأ ةلم ئلعو ملسو هيلع هللا ئلص دمحم انيبن نيد ئلعو) صان
 تسيلو انأ امو :ةخسن يفو (نيكرشملا نم ناك امو آملسم ًافينح ميهاربإ
 مهللا) :ةيادبلا نم خسنو «يذمرتلاو دواد يبأ ةياور يفو «ةياورلا يف

 كيو ايحن كبو) ءاسملاو حابصلا يف اهلوقي (انيسمأ كبو انحبصأ كب

 ةياور يفو ربقي مل نمل كلذ وحنو انروبق نم يأ (روشنلا كيلإو تومن
 وأ تقولا يأ (مويلا اذه يف انّتَعبت نأ كلأسن انإ مهللا) مدقت نم ريغل



 ل

 «ملسم ئلإ هرْجَن وأ ًاءوس هيف َحرَتْجَت نأ كب ذوعنو ءريخ لك ئلإ
 ير ل

 كب ذوعنو هيف ام ريخو مويلا اذه ريخ كلأسن انيلإ دحأ هرجَي وأ

 . هيف ام رشو هَرَش نم

 ذوعنو «ريخ لك لإ) ةليللا هذه يف :ليللا يف لوقيو فورعملا مويلا

 هَرَجَي وأ ءملسم ىلإ هَرْجَن وأ اءوس هيف) لمعنو فِرَتَقت (حِرتجت نأ كب
 هلعل (مويلا اذه ريخ كلأسن) انعابتأو انس (انيلإ) هريغ وأ ملسم (دحأ

 يفو (هيف ام رشو رش نم كب ذوعنو هيف ام ريخو) هلوقب دارملا وه
 هداريإ دنع ءايحإلا ثيداحأ جيرخت يف يقارعلا لاق «هلبق ام يف ام اذه

 عقيو .هلوأ دجأ مل :هرخآ ْئلإ كلأسن انإ مهللا :هلوأ يذلا ركذلا اذه

 اذه كلذ نمو رثكأ وأ نيثيدح نم بكرم وه ام دروي هنأ فئصملل

 كب ذوعن :هلوق نمو «ينطقرادلا هاور ذوعنو هلوق ىلإ كلأسن :هلوقف

 رشو يسفن رش نم كب ذوعأو :ظفلب نكلو ؛دواد وبأ هاور هرخآ لإ

 .ملسم ىلإ هرجن وأ ًاءوس انسفنأ ئلع فرتقن نأو هكرشو ناطيشلا

 كلأسن انإ مهللا :نم ركذلا اذه ىلع ظفاحُي نأ يغبنيف :ةلمجلابو

 ةيليللاو ةيمويلا ةراختسالا ةالص نع ِنْعَم عنام عماج هنإف ؛هرخآ ْئلإ

 نب دمحم خيشلا داروأ يفو :«'"'”نيدلا يبحم خيشلا اياصو يف يتلا

 هللا دبع وبأ يئاطلا يمتاحلا يبرعلا هللا دبع نب دمحم نب يلع نب دمحم وه )١(

 ربكألا خيشلا قلطأ اذإو «نيفراعلا ناطلسب نيدم وبأ خيشلا هبقل ريبكلا فراعلا



 هو هوو ووو وو ووو ووو ووو م موو و هه ه6 5699ه هوه ههه © هوو وهو وه هوو و ه٠ 9699© ©8898 ©ه هه 66 ية هوم ع «©

 لصأ ال ةالصلا هذه نأ ضرتعملا لوق عم نم ملسأ وهو ''”قارع
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 ةنس ناضمر نم /!١ ةليل وأ نينثإلا ةليل خيشلا دلو .دارملا وهف موقلا فرع يف

 تالحرب ماق .سلدنألا قرش نم ةيسرم يف م76١١ زومت 77 ل قفاوملا ه١

 ىلإ ه774 ماع نم ةمات ةماقإ قشمدب ماقأ مث ءاهجراخو سلدنألا لخاد ةريثك

 نويساق نفسب نفدو ه7748 رخآلا عيبر نم "8 ةعمجلا ةليل اهيف يفوت نأ

 تربك هتلزنم تلعو «هتبترم تفرش نم :هيلع هللا ةمحر همالك نم .ةيحلاصلاب
 نم رّذح نمو .هتريبك ترغص ةبترملا سيسخ ؛ةلزنملا عيضو ناك نمو «هتريغص
 مالكلا نم اهيف املو ءاهيقارم ولعل -- ينارعشلا مامإلا لاق امك - وهف هبتك ةءارق

 ةلاسر :هباتك ةءارق نوري ماركلا فارشألا يولعاب ةداسلاو .خيشلا ىلع سوسدملا

 جهنملا :ر) .ةلكشملا رومألا نم ءيش اهيف سيل هنأل ؛سفنلا ةحصانم يف سدقلا

 نئملاو7755-١/171ينارعشلا تاقبطو ؟07١ص طيمس نب نيز بيبحلل يوسلا

 ةمجرت ةمدقمو 6606 ةمجرتلا /7يوانملل ةيفوصلا تاقبطو 5 8٠ص هل ئربكلا

 يف هتقيرط نم انه هيلإ ريشأ امو .بارغلا دومحم دومحم ذاتسألل همالك نم هتايح

 .6١١-5١١ص نيدلا جارس هللا دبع خيشلل ةالصلا باتك يف اهرظنا ةراختسالا

 رفص رهش عباس دحألا موي ةكمب يفوت يعفاشلا ينانكلا قارع نب يلع نب دمحم

 بطقلاو ينابرلا هللاب فراعلا :اينثم سورديعلا نيدلا ييحم لاق 9417 ةنس

 «ةعفان ةيصو هلو .ةرصتخم ةديقع هل دروأ .هناوأ دينجو هنامز يعفاش ينادمصلا

 يف هتمجرت رظنا) ةديدع دئاوف اهيف عمج ةركذتو «كلذ ريغو تافنصم ةلمجو
 .(151-97١ص رفاسلا رونلا خيرات



 سابللا بادآ

 كتروع رْيَس يف ئلاعت هللا رمأ لاثتما هب وئاف كبايث َتْسَِل اذإف

 . قلخلا ةاءارم كسابل نم َكَدصَق نوكي نأ رذحاو

 وئاف) اهضعب وأ اهلك (كبايث) سيل نأ تدرأ يأ (كنيبل اذإف)

 رثتس) كسبل (يف) كنم تولطعلا (ىلاعت هللا رمأ لاعتما) نوللاب هب

 دنع كلمجتل كسبل يفو ءًافالخو ًاقافو معأ وأ ةالصلا ةروع (كتروع

 ئلاعت هللا ةمعن رثأ راهظإو ءةعمجلا وحنل كجورخو «دفّولا ءاقل

 حابملاو «لاثتمالا دصق هيف بلطيو ءرمألا هيف ءاج لكلا ذإ ؛كيلع

 يف ررقم وه ام ئلع ًابودنم هترّيص ةين هب تنرتقا اذإ هريغ وأ ًاسوبلم
 اهنوأ و د راجل (كسابل نم كدصق نوكي نأ رذحاو) ''هلحم
 ًاحالص مهوُت ام ةدابعب ءايرلا نأل ؛دحاو ولو (قّلخلا ةاءارم) هلمشي

 دوصقم اذه نأل ؛ةمعنلا راهظإو لمجتلاو ّرتسلا دصقا لب «مارح

 .سابللا نم عرشلا

 تامهوركملا نوبتجيو تابجاولا ىلع مه صرح نئسلا ىلع نوصرحي رباكألاف )000

 يف مهزّيم يذلا اذهو تاّيلعلا اهدصاقم اهل مهتاحابمو تاروظحملل مهبانتجا

 .تاّيربلا



 ءالخلا لوخد بادآ

 لوخدلا يف مُدَقَف ةجاحلا ءاضقل ءاملا تيب تدصق اذإف

 00000 هلوسر مساو ئلاعت هللا مسا هيلع ًائيش

 ءآلخلا لوخد بادآ

 :هلوق ةنيرقب ةجاحلا ءاضق لحم يأ (ءاملا تيب تدصق اذإف)

 ئرخأ ةجاح ءاضق امهانعم يفو «طئاغلا وأ لوبلا يأ (ةجاحلا ءاضقل)

 لاط نإو هريلهد هلحمكو (لوخدلا) ءادتبا لاح (يف) ًابدن (مّدَقف)

 محتسملاو قوسلا :اهئاضق لحم لثمو ءاهلدَب وأ (ئرسيلا َكّلْجِر)
 بهذلاب بهذلا عيب لحم وحن اهنإف «ةغاصلاك ةيصعملا لحمو
 كلذ نم (جورخلا) ءادتبا لاح (يفو) ؛'''لغّرلا لحمو ءةلضافم
 لوخدلا يف (بحصتست الو) ءاهلدب وأ (ئنميلا كَلْجِر) هوحنو تيبلا
 «نآرقك هتفص وأ (ئلاعت هللا مسا هيلع) ًابوتكم ًامهردولو (ًائيش)
 نم دحأ وأ «ملسو هيلع هللا ئلص هللا لوسر دمحم (هلوسر مساو)
 دصق ””كرتشم ولو ءمّظعم لك مسا هلثمو «ةكئالملا وأ رشبلا لسر
 يف نيبم هضعب يف حضاو ثحب ىلع هيلع ةنيرق تلد وأ «هميظعت

 .(لغز /جاتلا) لغز وهو «شغلا :لغّرلا 0(
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 هللاب ذوعأ هللا مسب : لوخدلا دنع لُقو سأرلا ٌرساح لخدت الو
 . ميجرلا ناطيشلا ثيْخملا ثيبخلا سحْنلا سْجّررلا نم

 ءابدن هبّيغ ؛هذّمعت وأ هلاخدإ نع لفغ نإف «تاطوسبملاو حرشلا
 .ءاجنتسالا دنع ابوجو هعزنو

 هنع أشني هفشك نأل ءهفوشكم (سأرلا رساح) ًابدن (لخدت الو)
 ماسمل عمجأ هرتسو «رعشلاب ةحئارلا قولعو نايسنلاو نجلا نم قّرلا

 يف اًمحلا هفششككو ؛ةّسلل لفدفو ؛جراخلا جورخل عرسأو ءندبلا

 لوبي نأك ءهوحنو (:لوخدلا) ةدارإ (دنع) ًابدن (لقو) «ةنسلا تاوف
 نمحرلا ديزي الو .يذمرتلا هاور ء.نصحتأ :يأ (هللا مسب) «ءانإ يف

 هللاب) مصتعأ (ذوعأ) «لالجلا اذ اي :دراولا نمو: «دورولا مدعل محلا

 نيبو هنيب كرتشم ظفل وهف الإو «ناطيشلا هب دارملا :ليق (سجرلا نم

 رهاط هنأل ؛لعفلا (سجلا) ءرفكلاو ةنعّلْلاو باذعلاو حيبقلاو مارحلا

 .هسفن يف ثيبخلا :هانعم ليقو «عبطلا ٠( (ثيبخلا) «كرشملاك نيعلا

 دعبملا (ناطيشلا) «ثبخلا مهملعيو «ءاثبخ هناوعأ يذلا (ثبخملا)

 .موجرملا (ميجرلا) ''”نّطَش نم يتاعلا ثيبخلا + يلا

 نطسث نم هنأ امهدحأ :نالوق ناطيشلا يفو «تدعب :رادلا تنطش دعق باي نم )١(

 لوقلاو «لاعيف هنزوو «ةيلصأ نونلا نوكتف هللا ةمحر نع وأ ءقحلا نع دعب ذإ
 وأ لطب اذإ طيشي طاش نم وهو لوألا سكع ةدئاز نونلاو ةيلصأ ءايلا نأ :يناثلا

 .(نطش /حابصملا) .نالعف هنزوف قرتحا



 ١١و

 ئَقبأو ىنيذؤي ام ينع بهذأ يذلا هلل دمحلا : جورخلا دنعو

 115 لبنلا دعُت نأ كل يغبنيو . ينعفنُي ام يلع

 ؛كورتم هيف اًعوفرم هريغ هاورو :ليق «يئاسنلا ركذلا اذه ئور

 يف رصخأو هنم ئلوأ نكل ءاهب لمعي ةفيعض قرط نم درو :ليقو

 .ثئابخلاو "”ثبخلا نم كب ذوعأ ينإ مهللا :نيخيشلا ثيدح
 :ليق «بلقلاب بدت لخد ئتح دمع ولو ذوعتلا كرت ولو

 دنعو) ءمهرش عفدل ذوعتلاو «نجلا نيعأ نم رتسلل ةيمستلاو
 ثيدحل .كنارفغ :بدني اهئاضق لحم نم هانعم يف امو (:جورخلا

 ام ينع بهذأ يذلا هلل دمحلا) ال اًمالث هرركيو «هيف حيحص

 هعفنو «ءاذغلا عفن نم :يأ (ينعفني ام يلع ئقبأو) هؤاقب :يأ (ينيذؤي
 :ظفلب نكل ينطقرادلا كلذكو ينسلا نبا هاورو ءهنع ةئشانلا ةوقلا

 دمحلا :يئاسنلا ةياور نم اذخأ هريغو "جاهنملا" يفو يلع كّسمأو

 امهيأ يفو «نسح امهعمَجو .ينافاعو ئذألا ينع بهذأ يذلا هلل

 ئلع ًافعض يناثلا دنس يف نإ ثيح نم ٌةفقو راصتقالا دارأ نمل ىلوأ

 يتلا بتكلا ئلإ رظنلاب لمعلا هفالخ ئلع لوألا نإ ثيح نمو «ليق ام
 .ءاتفإلا يف لّوعملا اهيلع

 «ةدحوملا حتفو نونلا مضب (لبنلا دعت نأ كل) بدني (يغبنيو)

 .رفكلا وأ هوركملا وأ رشلا وأ ناطيشلا وأ نيطايشلا ناركذ :اهمضو ءابلا نوكسب )١(
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 ةجاحلا ءاضق عضوم يف ءاملاب يجدتسُن ال نأو ةجاحلا ءاضق لبق

 200 1 (اًالث) ِرْيَدلاو حنحنتلاب لوبلا نم ئربتسُت نأو

 وأ هدحو ديرأ رجح يهو 0 ءاجنتسالا ةلآ :امهمض وأ ءامهحتفب وأ

 دادعإ بجي دقو «ةساجنلا راشتنا نم (ًرذحو «ةنسلل ًاليصحت ءاملا عم
 دادعإ بدني امكو «ةساجنلاب خمضتي لاقتنالابو ءام ال ثيح لبنلا
 ال نأو) ءأطئاغ وأ الوب (ةجاحلا ءاضق لبق) ءاملا دادعإ بدني رجحلا

 الإ هيف ءاجنتسالا هركيف (ةجاحلا ءاضق عضوم يف ءاملاب يجنتسُت

 نإو «شاّشرلا نم َّنمأو ةنسلاب لمع كلذ كرت نمف ءاهل ًآدَعُم ًاعضوم
 لحملاب ءاجنتسالا نأل ؛اهلبَق نم حيرلاب ءالتبالا نم تنمأ ةأرما تناك

 .هير

 ءطئاغلا جارخإ هموهفمو «هعاطقنا دنع (لوبلا نم ركن نأو)

 حنحنتلاب) «هجورخ لامتحا دنع هنم ءاربتسالا بدن مهضعب كح

 بدن لمتحي (انالث) ةثلثمب ليقو ةانثمب رتنلاو ءامهريغو فطلب (رْيَّتلاو

 لشم لبن عمجلاو هريغو ردم نم ءاجنتسالا رجح ةلْيّنلاو :لبن /حابصملا يف ءاج )١(

 «يبارعألا نبا لوقل قفاوم اذهو ءاهرغصل كلذب تيمس ليق «فرغو ةفرغ

 اودعأو نعالملا اوقتا :ثيدحلا يفو ةريغصلا ةردملاو ةريغصلا ةمقللا :ةلبنلا

 ردملا ماظع لّبّتلاو :يبارافلا لاق نيتحتفب لّسّنلا :نولوقي نوثدحملاو .لّبتلا
 .ةراجحلاو



١.) 

 دعباف ءارحصلا ىف تنك نإو بيضقلا لفسأ ئىلع ديلا رارمإبو

 وهو ءطقف رتنلل ةبسنلاب ثيلثتلا نأ لمتحيو ءاثالث اًثالث رتنلاو حنحنتلا
 «دمتعملا وهو «ةنس ءاربتسالا نأ همالك حيرصو ؛ةرابعلا نم ردابتملا

 عمج ئرجو «عاطقنالا دعب جورخلاب هتداع درّطت مل نمب عْمَج :هديقو

 نم ئربتست نأ (و) «مهريغ هفّعض ثيدح رهاظل اقلطم بوجولا ىلع
 الو ءركذلا :يأ (بيضقلا لفسأ ْىلع) فطلب (ديلا رارمإب) لوبلا
 ام لعف ئلع رادملا نأل ؟؛ةرابعلا همهوُت امك ةثالثلا هذه عمج طرتشي

 .لوبلا عاطقنا هب ٌرَظْنُي

 عستم ءانب وأ (ءارحصلا يف) اهئاضقل ديرملا اهيأ (تنك نإو)

 نيعأ نع) ًامئاق لوبلاو طئاغلا ىف ولو ؛اًبدن (دعباف) ًالثم طّوَحُم

 بدني الو «حيرو توص كنم 3 الو عمسي ال ثيحب (نيرظانلا
 اهءاضق دارأ اذإ ناك ملسو هيلع هللا ئلص هنأ حصو ؛ٌدَعملا يف داعبإلا

 اذهلو ؛ةكم نم نيليم وحن ئلإ "”سمّمملا ئلإ جرخ ةكمب وهو

 يبأ ربسق هيفو .«فئاطلا قيرطب عضوم :ثّدحمو مظعمك :سمغ /جاتلا يف درو )١(

 (ارعش يديبزلا دروأ مث) نآلا ْئلإ مجريو ءةكم ْئلإ يشبحلا ةهربأ ليلد لاغر
 :تلصلا يبأ نب ةيمأ لاق

 روقتعَم هنأكه يف لظ ١ ئتح سغملاب ليفلا سبُح
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 ىلإ ءاهتنالا لبق كتروع فشكت الو هّندجو نإ ءيشب رتتساو

 د اهريدتستالو ةلبقلا لبقتست الو سولحلا عضوم

 (ءيشب) نيرظانلا نيعأ نع (رتتساو) «حرشلا يف لمحم ثيدحلا

 «لْمَر بيثكو ةَدهوو ليذك عرذأ ةثالث هنيبو كنيب عارذ يثلث عفترم
 ءءيشلا :يأ (هتدجو نإ) ةروعلا رتسي ضرع نم ءيشلا يف دب الو

 ينب دعاقمب بعلي ناطيشلا نإف" :هرخآ يف نسح ثيدح يف هب رمألل

 رتسلاو داعبإلا ضراعت ولو «ةردقلا دنع مهنم رئتسي مل نم : يأ "مدآ

 ."”حرشلا يف هتنيب ام ىلع بجي دق لب «ئلوأ هتياعرف

 ةجاحلا ءاضق ةدارإ دنع (كتروع) اًيبوجو وأ اًبدن (فشكت الو)

 ائيش فشكلا ةنسلا ذإ ؛اهئاضقل (سولجلا عضوم لإ ءاهتنالا لبق)
 سجنت تفخ نإف ايلاخ عضوملا ناك اذإ ةعفد فشكلا كلو ائيشف

 عم ابدن اهئاضق لاح يف (لبقتست الو) ؛ةجاحلا ردقب تفشك بوثلا

 (اهزيدتست الو) «لامتحا ئلع اهتهج اذكو ءاهنيع (ةلبقلا) رتاسلا

 ءارحصلا يف اهرابدتساو اهلابقتسا امأ عملا ريغ يف طئاغ وأ لوبب

 فالخ ريغف دعملا يف امأو «مارحف يعرش رتاس الب ناينبلاو

 عم ليق نكل .دعملا يف يهن الو «هنع يهنملا مسق نم هنأل ؛ ئلوألا

 داري نأ لمتحيو ء«ميظعتلا يف ذ ةدايز هَّلعل دعملا يف هكرت لضفألا اذه

 «ضغلا بجو نإو ءاهفشك ول ضغي ال نم هدنع ناك ول ام يهو ةلاح يف :لاق 2غ

 .ضغلا بجيو «فشكلا زوجيف ةعامج نيب سوبحم وهو لوبلا هذخأي نأ الإ ليق
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 مهلظ يفو «سانلا ْثّدَحَّتم يف سلجت الو رمقلاو سمشلا لبقتست الو

 .اهيف امهكرت بدني هنأل «سدقملا تيب ةرخص لمشي ام ةلبقلاب

 نكل ءامهربدتست الو (رمقلاو سمشلا) اًبدن (لبقتست الو)
 يف يوونلا دمتعاو «فنصملا هيلع رصتقا مث نمو «شحفأ لابقتسالا
 مدع دمتعملا :ليقو «رابدتسالا نود هتهارك "عومجملا"و "ةضورلا"

 مالكو ؛«ئلوألا فالخ :ليقو ؛«ناحابم :ليق هيلعف ءامهتهارك

 اهتركذ هتمكح وأ يهنلا ةلعو «يناثلاب رعّشي لابقتسالا ف تدفملا

 وحن نع يهن الو :ةبارغ هيلع بتر امو اهضعب يفو 5 "حرشلا يف

 ليق ولو «حابم هنأ مهمالك رهاظو «ءءاجنتسالا لاح يف لابقتسالا
 دعبي مل - ميظعتلا لجأل دعملا يف قبس ام دح ئلع هكرت لضفألا

 يف) ال (و «سانلا ْثّدَحَتم يف) ةجاحلا ءاضقل اًبدن (سلجت الو)

 نذأ وأ « «ةيصعمل اًثدحتم اًحابم ناك نإ الإ اًقيص الو ءاتش ال (مهّلظ

 لحم هلثمو اروي يخت ل نإ ؛ًريفنت كلذل هيف سلجاف هكلام

 ؛قيرطلا :هنم دكآ لب هلثم اذكو ؛مهتيبم لحمو دربو ْرَح نم مهتياقو

 رايتخا ىلإ هريغو يوونلا حّنج ئتح هيف اهئاضق نع يهنلا ةحصل
 .اًبهذم ال ًاليلد ميرحتلا

 سيل ام عفانملا ةرثكو فرشلا نم امهل نأل وأ «ةرهابلا هللا تايآ نم امهنأل :لاق )١(

 رشبلا ةمرح نم امهتمرح برقل وأ «نادامج امه انلق نإ تادامجلا نم امهريغل



 1؟ ١١

 رحجلا يف الو ةرمّثملا ةرجشلا تحت الو دكارلا ءاملا يف لب الو

 ءاملا ناك ًاليلق «هبرقب الو (دكاّرلا ءاملا يف) طوغتت الو (لبت الو)
 لحمو ء«ليلقلا يف مارح ليقو «هوركم هيف لوبلا نأل ؛ًاريثك وأ

 دكارلا ىلع سيقو ءرحبتسي ملو ًاحابم وأ كل ًاكولمم ناك اذإ ةهاركلا

 هيف رمجتسملا سامغنا دكارلا ريثكلا يف لوبلا لثمو «يراجلا ليلقلا

 ."'اقلطم اليل ءاملا يف طوغتلاو لوبلا هركيو
 اهنأش نم يتلا :يأ (ةرمثملا ةرجشلا تحت) طوّطنت الو بت (الو)

 ةنايص اهيلع ةرمث ال ةرجش تحت هركيف ٌمّشُي وأ لكؤي ًارمث رمثت نأ
 ةحابم نيب ةرمثلا يف قرف الو «سفنألا اهفاعتف اهثودح دنع اهل
 طاوغتلا وأ لوبلا مرحي ملو «كلذ فالخ نيبو اهكلام يضر ةكولممو

 لبت (الو) ؛"”هيجو ثحبو طسب حرشلا يفو «سيجنتلا نقيت مدعل
 مضب بقثلا :ءاحلا نوكسو ميجلا مضب 0 يف) طوغتت الو

 «لاطتسا ام :ءارلاو نيسلا حتفب بّرَسلا هلثمو ءرادتسا ام :ةثلثملا

 هب يذأتلاو «هيف امل ءاذيإلا هتلعو «ءكلذ نع يهنلل «قّشلا هل لاقيو

 .دعملا ريغ يف يهنلا لحمو مرحي ليقو

 تبنت ال اهنإف اهليلدو اهليلعت ال ةهاركلا ةمكح اذه نأكو «نجلا ئوأم هنأل :لاق )١(

 .فيقوتلاب الإ
 لبق لحملا ةراهط نظلا ىلع بلغي مل ام ةهاركلا لحم نأ مهضعب ثحبو :لاق (؟)

 .هيلع ءام يرجب ةرمشلا عوقو
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 ءىكئاو شاشّرلا نم ًازارتحا حايرلا ُباَهَمو ةبلصلا ضرألا رذحاو

 ةرورض نع الإ ًامئاق ليت الو ئرسبلا كلجر ئلع كسولج يف

 رذحا :يأ «ماللا نوكسو داصلا مضب (ةبلَصلا ضرألا رذحاو)
 ناكم (حايّرلا باَهَمو) «شاشرلا نم ًازارتحا اهيف عئاملا طئاغلاو لوبلا
 لصاحلا ءارلا حتفب (شاشرلا نم ازارتحا) «هتقو نكي مل نإو اهبوبه

 يف اهئاضق نم رذحلا ةّلع ًازارتحا هلوقف «عئاملا طئاغلا وأ لوبلا نم

 .باهملاو ضرألا

 ًطئاغ وأ ًالوب اهئاضق لاح كمايقو (كسولُج يف) ًابدن (ْئكّتاو)
 روكذملا ءاكتإلا نأل ؛نيميلل اًبصان اهلدب وأ (ئرسُيلا كلج ر ىلع)

 (ًامئاق) طوغتت الو (لْبت الو) ؛جراخلا جورخل لهسأو انه قيلأ

 وأ (ةرورض نع الإ) ئىلوألا فالخ وأ هوركم ًامئاق امهدحأ كلعفف

 ود مووخ ةقعرأ «ناكم قيض وأ ةبكر وأ "7بْلُصب ةّلعك ةجاح

 مل بادآو ةمهم دئاوف حرشلا يفو ؛تسلج ول رخآلا ليبسلا نم

 (”ةمنت اهتركذ فنصملا اهركذي

 لوبلاب يفشتست برعلا تناكو :-هنع هللا يضر-يعفاشلا لاق :حرشلا يف لاق )١(
 .ةرم ماع لك هنولعفي ةاره لهأ ناكو «بلصلا عجول ًامئاق

 ال نأ .ملكتي ال اذكو ءاهئاضق لاح برشي الو لكأي ال نأ :ةلمجم اهركذأ (؟)

 نأو «ةجاح الب هجرف ئلإ الو «هيلإ رظني الو «هنم جراخلا ئلع قصبي ال .كاتسي

 ال نأو ءهديب ثيعي ال نأو .ًالامش الو ًانيمي تفتلي ال نأو «ثكملا ليطي ال
 .اهئاضق لاح ئنميلا هتبكر ئلع ئنميلا هفك عضي
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 نيبو هماقم موقي : اهرآ رّجحلا لامعتسا نيب ءاجنتسالا يف عمجاو

 ترصتقا ْنِإو لضفأ ءاملاف امهدحأئ لع راصتقالا تدرأ نإف ءاملا

 سمت ةَفتُم ةرهاط ٍراجحأ ةثالث لمعتست نأ كيلعف ِرَجَحلا يلع

 نم ةلازإلا بجتو «جراخلا ةلازإ :يأ (ءاجنتسالا يف) ًابدن (عمجاو)
 لامعتسا نيب) ءأردان ولو نيليبسلا دحأ نم جراخ بطر سجن لك
 تا موك انوا ٠ عملا لاح يف ةيراهط طرتحي ب ال يذلا (جحلا

 نيبو) ,؛مرتحم ريغ علاق رهاط دماج لك مئاقلا اذهو «رجحلا ماقم :يأ

 هنأل (لضفأ ءاملاف امهدحأ ىلع ٌراصتقالا تدرأ نإف) ؛روهطلا (ءاملا

 مهم مالك حرشلا يفو «هريغو مزمز ءام ءاوس ءرئثألاو نيعلل ليزم
 «كيلعف) هماقُم موقي ام وأ رهاطلا (رّجَحلا لع ترصتقا نإو) ؛'”هيف
 قم تار ةثالث هل رجح وأ (راجحأ ةثالث لمعتست نأ) بجي يأ

 ام ىلع ىلوألاب ةساجنلا نيع تلاز نإو تاحسم ثالث بوجو دارملاو

 ول ئتح «فارطألا اذكو ءراجحألا كلت (ةرهاط) ءحرشلا يف هتطسب

 :يأ (اهب حّسمت) 0 ) ؛ةساجنلا نيعل (ةَفْشَتُم) ؛ءاملا نيعت ةسجنتمب ئجنتسا

 لحم (ِوْجَنلا لَحَم) ءاهماقم موقي ام وأ ةثالثلا نم دحاو لكب

 .هنم ءزج لكل ةحسملا مُعَت نأب «هعيمج ءاجنتسالا

 «بابعلا هدمتعاو مرحي :ليق لب هب ءاجنتسالا كرت ئلوألا :مزمز ءام نع لاق )١(

 .هركي ليقو
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 حسمت كلذكو ٠ ةايعنفوف نع ةلاجلا حلا لقت ال فيعت

 1 ا لا ا نابل ل ا ِرَجَح نم عضاوم ةثالث يف بيضقلا

 تدمتعاو «هعبت نمو ايركز مالسولا خيش دنع دمتعملا وه اذه

 لقي ال ثيحب) «حرشلا يف ةلأسملا تطسبو «"”بحتسم هنأ ةفئاط
 ثيحب ةخسن يفو «(اهعضوم نع ةساجنلا) هماقم موقي ام وأ (رَجحلا
 ال ثيحبو :تلق .معأو رصخأ يهو ءاهعضوم نع ةساجنلا لقتنت ال

 هّتحفص زواجي الو «عطقتي الو بطر يبنجأ أرطي الو «سجنلا فجي
 ركذلاو ربدلا يف ةلضافلا ءاجنتسالا ةيفيك نايب حرشلا يفو «هتفشَحو

 ةمهم اهنإف اهعجارف
 «بيضقلا حسمت كلذكو) :لاقف هيف ةبجاولا ةيفيكلا نيبي َدَخأو

 يف هيلع راصتقالا ئزجي (رجَح نم عضاوم ةثالث يف) ركذلا :يأ

 موقي ام وأ وه لب «نيعتي ال رجحلا نأ نايبو هنايب قبسو «ءاجنتسالا

 ةيفيك ةفرعمو ؟؛ءاملا نيعت نيترم عضوم ىلع هرمأ ولف ءهماقم
 فرعي مل نم لب ءاهفرعي مل نم خّبويو رياعي اذلو «ةنيعتم رامجتسالا

 ضعب ةّرياعم دنع اهعمج يف تيصقتسا اذلو «ءاجنتسالا بادآ

 يف ًابدأ نيتس قوف اهنم تعمج تح كلذل نيبكملا ضعبل نييرصملا
 .«رجحلاو ءاملاب ءاجنتسالا بادآ يف رّظّنلا ةحمل» :يتلاسر

 لإ هيف تدق ويسلاب ءاهنشنالا يا رظنلا يزاحت ءالو يركتيلا فلوملا خب مهتم 9
 .بذدنلا



1١175 

 ةعبس وأ ةسمخ مّمَدف ءاقنإلا بجو ةئالثب ءاقنإلا لَْي مل نإف
 الو بجاو ءاقنإلاو «بحتسم ٌراتيإلاف راتوألاب ْئَقتي نأ ْئلإ

 ةجاحلا راقي يموت يقاماعلاب حبش يرسل ديلاب الإ جئكست

 لبقلاب ءاجنتسالا يف أدباو

 «ةئاملا ْىلع تفانأل ةجاحلا ءاضق بادآ ةيقب اهيلإ تممض ولو

 «ريطخ صالخإلاف «ةينلا صلخأ نكل « ؛ملعتلا يف جلا دعاس رمشق

 ةيذاب (ءاقتألا ضو ناجحا 8 (ةثالثب) لحملل (ءاقنإلا 0 مل نإف)

 ءاقنإلا لصح نإف «فّرخلا رافص وأ ءاملا الإ هليزي آل رثأ ئقبي نأ لإ

 ةيلع»لادي امك رج ملهو «عباس نس سداس وأ 0 نس عبارب

 لصح نإ (ةعنس»وأ) «عبارب ءاقنإلا لصح نإ ' «ةسمخ مُمَتَف) :هلوق

 ثالثلا دعب (راتيإلاف) ؛'''رتو عمج (راتوألاب ند نأ نت «سدام
 .2امهب رمألل (بجاو) اًقلطم (ءاقنإلاو «بحتسم)

 يف ًادمتعم ,ءنيميلل ًاماركإ (ئرسيلا ديلاب الإ) ًابدن (جئتست الو)
 يف ءاملاب) ًابدن (جنتست الو) «ئطسولا اهعبصأ ْئلع ربدلا ءاجنتسا

 نكمأ نإف «شاشرلا كبيصي الثل ءدعملا ريغ (ةجاحلا ءاضق عضوم

 يف أدباو) ةلعلا نم اًذخأ «هيف جتنتست الف هئالتمال هيف كبيصي نأ

 كتدارإ دنعو .(ِلّبقلاب) ءاملاب ءاجنتسالا كتدارإ دنع : : يأ (ءاجنتسالا

 .(رتو /حابصملا) مهريغ ةغل يف حتفلابو ميمتو زاجحلا لهأ ةغل ىلع واولارسكب )١(

 .راجحأ ةثالث نم لقأب ءاجنتسالا نع يهنلا درو دقو ءاقنإلاو راتيإلا يأ ()
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 قافنلا نم ىبلق رهط مهللا : ءاجنتسالا نم غارفلا دنع ٌلَقو

 ءاحنتسالا مامت كيعد كدي كّلداو . شحاوفلا نم يجف نصَحو

 . اهليسغا مث طئاحب وأ ضرأب

 لبق هيلإ رظناو «كنيميب رجحلا ذخو «ربدلاب أدباف رجحلاب ءاجنتسالا
 .ال وأ ئقنأ هنأ ملعتل هيمر

 امهب وأ رجحلا وأ ءاملاب (ءاجنتسالا نم ْغاَرَقلا دنع) ًابدن (لقو)
 نم يبلق رهط مهللا) :اهزيلهدو ةجاحلا ءاضق لحم نم كفارصنا دنع

 .هتامدقمو انزلاك (شحاوفلا نم يجْرَق نّصَحو) «2"”هيعونب (قافنلا
 نَسَح :"”يعرذألا لاقو .لاحلا بساني ركذلا اذه :"ءايحإلا" يف لاق

 يفف الإو ؛ ظفللا اذهب هل لصأ ال دارأ :تلق .لصأ هل نكي مل نإو

 اذإف" :هلوقب هيف ًايلع َرمُأ ثيح «لصأ ئلع لد ام "عماجلا" يف ثيدح
 نم ينلعجاو" :ةياور يفو ”يجرف نصح مهللا :لقف كجرف تلسغ
 (كلداو) ؟حرشلا يف مالكلا تطسبو «هريغو ًابلق :يأ "نيرهطتملا
 ءاجنتسالا مامت دعب) اًثالث وأ نيترم (ديدش اكلد ءاملا عم (كدَي) اًبدن

 لئاسم انه حرشلا يفو ءاَعاَبَتا (اهلسغا مث) رهاط (طئاحب وأ ضرأب

 :لاقف ءوضولا بادآ يف عرش هبادآو ءاجنتسالا نم غرف املو «ةمهم

 .امهنم انظفحو هللا انافاع ربكألاو رغصألا ئمسيو يلمعلاو يداقتعالا يأ )١(

 .(عارذلا /سوماقلا) .ماشلاب دلب حتفتو ءارلا رسكب تاعرذأ ئلإ ةبسنلا (؟)
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 ءوضولا بادا 50

 ءهنع َكاَهَن ثيح الإ كاوسلا كرتت الف ءاجنتسالا نم َتعَرْف اذإف
 وابو ااه وج اها وأ "يه راوي ده» ان قا 6 هن و ولك هي هع ميدو ده أف لاوّزلا دعب موصلا يف وهو

 ءوضولا بادآ

 روهشم وه ام ئلع اهحتفو واولا مضب وهو «هتابودنم هذه :يأ
 الف) رجحلا وأ ءاملاب (ءاجنتسالا نم تعرف اذإف) ؛حرشلا يف روكذمو
 هنأ ٌرعْشي اذهو «(ةاوسلا) ءوضولا كتدارإ دنع هنم غارفلا بقع (كرتت
 لسغ نيب هنأ دمتعملاو «فالخ تاذ ةلأسملاو ءءوضولا نئس لّوأ

 هلَوأ نأو «لمألا لوقنملا :يعرذألا لاق نإو «ةضمضملاو نيفكلا

 بدني كاوسلاف رْكَذ اهنوك رابتعاب اهلجأل َكلاَتسا نإف «ةيمستلا
 ديف كارلا ذاب ةييجرتوب هيلع عمملا ١ مواع ليك نكون
 :يعرشلا كاوسلاب دارملاو «لحملا ريهطتب هبيقعت بسانف «ريهطت
 اهيف هنكل ءاهلوح امو نائسألا يف "”نانشأك هوحنو دوع لامعتسا
 لك يف ةنس وهو ؛هفالخ هركي لب «لضفأ ًالوط ناسّللا يفو ءّاضْرَع
 (لاوّرلا دعب موصلا يف وهو ءهنع) عرشلا (كاَهَن ثيح الإ) "”تقو

 .(نانشأ /حابصملا). برعم ةغل رسكلاو ةزمهلا مضب )١(

 ءوضولا ْئلإ مايقلا دنعو بابسأ هلو مفلا ريغت دنعو ةالصلا ْئلإ مايقلا :دنع هدكآو (؟)
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 ناطيسشلل ةطخسُسّسو ُبرلل ةاضُرَمو مّقلل ةرهطُم هنإف

 ةدكؤم عورف ماكحأ ُمَلْعُت ةلعلا هذه نمو .هنع شن ريغت ءاقبإ هبلطل

 .حرشلا يف ةروكذم

 نم را  نيعيس ىلع ليرت ةليثما دئاوفو ةللج تارمثا رد هنإ ملا
 حتفب (ةرهطم هنإف) :هلوقب هيلإ ريشأ ام اهّلَجَأ وأ تارمثلا كلت لجأ
 ءركذلا قيرط (مفلل) ةيقنت ةلآ هنأل ءرسكلا سايقلاو ءاهرسكو ميملا

 ثيدح يفو «ثيدحلا يف حص امك هاضرل ةَبَلِجم (برلل ةاَضْرَمَو)

 ."برلل ةاضرمو «مفلل ةرهطم :لاصخ رشع كاوسلا يف " :يمّليدلا

 ثيدحلا يقابو «ةئيطخلل ةّبَجَمو ؛هطخسل ةبلجم (ناطيشلل ةطخلٌول
 نايب حرشلا يف يفو «ةئلاثلا هذه طاقسإ ةخسن يفو : '”هرشلا يف نيبم

 .تاياورلا

 .نانسألا رارفصا دنعو نآرقلا ةءارق دنعو

 يف عبط .كاوسلا :هناونع ًاعماج ًاباتك رابلا يلع دمحم روتكدلا لضافلا ديسللو )١(

 .ةدج يف ةرائملا راد

 هنأ سابع نبا نع يور :كاوسلا باب لوأ (89/1-40)ينارمعلل نايبلا يف ءاج (؟)

 ؛ةكئالملل ةحرفم «برلل ةاضرم «مفلل ةرهطم :لاصخ رشع كاوسلا يف " :لاق

 ؛مغلبلا للقيو ءةشللا دشيو ءرصبلا ولجيو رفحلا بهذي «ناطيشلل ةطخسم
 ؛هريغو ينطق رادلا دنع." تانسحلا يف ديزيو ءةنسلا نم وهو مفلا بيطيو

 حرش يف ممتم ريغ ثيدحلاو (فرصتب) دهاوش هفارطأ ضعبلو «هيلع اوملكتو
 .يهكافلا مامإلا



 لدرح

 00 كاوسب ةالصو

 كيب :البك عقئزم عضوي ىلع: ةلبقلا لتتسم, ءوضولا نلجأ
 نم ل ذوعأ بر ءميحرلا نمحرلا هللا مسب : : لقو شاشّرلا

 يي و نأ بر كب ذوعأو نيطايشلا تاّرمَه

 لرش: "' اعيتطأ ولو (كاوسب) نيررهطلا دقاف نم ئتح (ًةالصو)
 اذهب هاور «(كاوس ريغب ةالص َنيعبس نم) ةمايقلا موي (هللا دنع لضفأ)

 يف هفعض نكل ءهححصو مكاحلا ؛فنصملا هركذ يذلا ظفللا

 ءافيتسا حرشلا يفو «هللا دنع :ةملك طاقسإ ةخسن يفو «"عومجملا"

 لضف يف ثيداحأو ةلدأ انه خسن وأ ةخسن يفو «تامهم عم تاياورلل

 .ةخسن اهتبثأ نأ دعب حرشلا يف اهيلع تملكت كاوسلا

 ىلع اهتهجوأ اهنيع :يأ (ةلبقلا ليقتسم ءوضولل سلجا مث)
 (لقو) ءءارلا حتفب (شاشرلا كبيصي اليك عفترم عضوم ئىلع) لامتحا

 ًارصتقم (هللا مسب) :ةينلاب ظفلتلا لبقو ذوعتلا دعب نيفكلا لسغ دنع

 " :ثيدحل ةيمستلا يف ةنسلا لصأ تدرأ نإ ميركلا مسالا ىلع

 - هللا مسبب هيف أدبي ال لاب يذ رمأ لك " :ثيدحو "هللا مساب اؤوضوت

 (ذوعأ بر ءميحرلا نمحرلا) :ذزف اهلامك وأ ."..هللا ركذب ظفل يفو
 نأ بر كب ذوعأو) ءمهسواسو (نيطايشلا تامه نم كب) مصتعأ

 .مضلاب عوبصأ رشاعلاو «تاغل عست :ءابلا ثلثت ةكرح لك عمو :ةزمهلا ةثلثم (0)

 .(عبصإلا/ سوماقلا)
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 لق و «ءانإلا امهلخدت نأ لبق (ًانالث) كيدي لسغا مث . نورضحي :

 مث .ةكلهلاو مّوّششلا نم كب ذوعأو ةكربلاو َنْمْيلا كلأسأ ينإ مهللا
 و ا ما ع اطعام سن 1 خلا ا هكر ثدحلا َعْفَر وْنا

 ."”.ههم مالك انه حرشلا يفو (نورضحي

 كّيفك (كيدي) ةينلا عم (لسغا) «يتأي امل واولا ئنعمب وهو (مث)

 :ًابدن (لقو «ءانإلا) يف (امهلخدت نأ لبق ًاثالث) "”نيعوكلا ْئلإ
 ذوعأو) «براقتم وأ دحاو امهانعم (ةكربلاو ْنّمْيْلا كلأسأ ينإ مهللا)

 عم اهنوكسو ءماللاو ءاهلا حتفب (ةكلهلاو) ِنْمّيلا دض (موّششلا نم كب
 ءاهتنا لبق وناو :يأ (ونا مث) «طوقسلاو توملا وهو كالهلا ءاهلا مض

 مل ول ئتح ءامهلسغو ةيمستلا عم ةينلا ْنْرَق بدني هنأل نيفكلا لسغ
 وحنو فك لسغك اهلبق ةنس ئلع ْبَكُي مل ةبودنملا ةينلا هذهب تأي
 مالك عمتجيل ليوأتلا نم ةرابعلا ريرقت يف هتكلس امو «.ةضمضم

 .دمتعملا يوونلا مالك عم فنصملا

 (ثّدحلا عْفَر) .ةبودنملاو ةبجاولل ةلماشلا ةينلا يف عورش اذهو

 ةذاعتسالا نم ةمكحلا لعل :لاقو ةذاعتسالا وأ ةلمسبلاب أدبي امهيأ يف فالخلا ركذ )١(

 .ءاملا سواسو اوقتاف ناهلولا هل لاقي ًاناطيش ءوضولل نأ فيعض ثيدح يف درو امل

 يلي يذلا دنزلا فرط :عوسركلاو ؛ماهبإلا يلي يذلا دنّرلا فرط :عوكلا (؟)
 .(عوكلا/سوماقلا) .عاكلا هل لاقيو ءرصنخلا
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 بّرعت نأ يغبني الو امهدحأ ماقم موقي ام وأ ةالصلا ةّحابتسا وأ
 كيفل ةفرغ ْذُخ مث كّؤوضو ّحِصَي الف هجولا لْسَع لبق كني امي 0001 هل 8 .٠ هم 8 و

 سيلو «(ةالصلا ةحابتسا وأ) عنملا وأ «عناملا وأ 7 يكس : يأ

 ةحابتساك (امهدحأ ٌماقم موقي ام وأ) «ئلوألا ال هذه آلإ "”همئادل
 .لضفأ وهو ءهضرف ءادأ وأ ءهضرف وأ ءءوضولا وأ ءءوضو ْئلإ رقتفم

 مث نمو «كئوضو لوأ اهتايفيك ئدحإب ةينلا هذه نوكت نأ بدنيو
 نإف ء(هجولا لْمسَُغ لبق) ةنونسملا (كّنين بّرعت نأ يغبني الو) :لاق
 الف) هنم ءزجب اهنارتقا لبق ةبجاولا كتين وأ «ةنسلا كتاف هلبق تبرع
 ةنسلا نألو «هنم ءزج لاسغناب اهنارتقا بجاولا نأل (كؤوضو حصُي
 الع ةقباسلا نئسلا لوأ نم اهراضحتسا :نعمب ًاركذ اهباحصتسا
 امأو ءهفانئتسا بد هئانثأ يف تبزع ول ئتح ءءوضولا رع لإ لس

 نأ كلذ نم ٌرجوأو ؛بجاوف اهيفاني امب يتأي ال نأب ًامكح اهباحصتسا
 الف اهبوزع رمتساو «هلسغ يف عورشلا لبق تبزع اذإ دارملا :لاقي

 الإ مهفلا ةًرسع انه فنصملا ةرابعف لاح لك ئلعو ءكٌّؤوضو حصي

 .ةعامج ماهفأ اهيف تفلتخا اذلو ءاهوحنو اهتنيب يتلا قيرطلاب

 نم حصفألا (كيفل) اهمضو نيغلا حتفب (ةفرغ) كيفكب (ُذُ مث)

 .اهوحنو ةالصلا ةمرحك :حرشلا يف لاق )غ2

 .يدولا وأ يذملا سلسك :لاق (20)
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 نوكت ْنَأ الإ ةّمّصْلَملا ئلإ ءاملا ٌدَر يف غلابو (ًاثالث) اهب ْضَمْضَمَت ف

 كل ركذلا ةرثكو كباتك ةوالت ئلع يّنعأ مهلا : لقو ًامئاص
 . ةرخآلاو ايندلا يف تباثلا لوقلاب ينَينو

 ؛هيلإ ءاملا لاصياب لصحي ةضمضملا ئمسمو (اهب ضُمضَمَت) «كمف
 (ًاثالث) اهب ضمضمتت نأ لضفألا نأ امك «لضفأ هّجَّمو هترادإ نكل

 ثالثب ضمضمتلا ْبْدَن دمتعملا نكل «قاشنتسالل لقتنت نأ لبق

 ءام (ءاملا در يف غلاّبو) «فتصملا دنس حرشلا يف تنيبو «فرغ
 0 ةرجُعلا وأ «قنعلاو سأرلا نيب محللا (ةّمّصْلَعلا ئلإ) ةضمضملا
 هلاق . .هتوقرتو هبراوشب موقلحلا 20 ؛ءيرملاو ةاَهلّلا ئقتلم ىلع

 الف ًالفن ولو (ًامئاص نوكت نأ الإ) «ثلاثلا انه قئاللاو "سوماقلا" يف

 يفو ءاهنودب قبس ام فالخب ٌرطَقُي ةغلابملا ءام قْبَس نإف «غلابت
 .ةلأسملا ليلدو قاشنتسالاو ةضمضملا طباض نايب حرشلا

 ةوالت " :ثيدحلا ظفل (كباتك ةوالت ىلع ينعأ مهللا :لقو)

 :يأ (كل ركذلا ةرثكو) «ركذلا باتكلا ءامسأ نمو «طقف "كركذ

 ينئبثو) ةخسن يفو «كركشو ك ذ ىلع يثعأ : مهمالك يفو ءكدحو

 م و خزربلاب ةقداصلا (ةرخآلاو ايندلا يف) ةداهشلا (تباثلا لوقلاب.

 تيبثتلا لاؤس بسائف «هدعب امم نوهأو هلبق امم دشأ وهو «هّدَعَب

 .ماعلا

 .(رجع/ناسللا) ّرّثلا وهو ؛رَجَّعلا عضوم :انه )١(
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 نم فنألا يف ام رثنت رثثتساو اهب قشنتساو «كلفنأل ةفْرَغ ذخ مث

 يف ةنجلا ةحئار قارا عقللا ١ قامتنالا زك ةيولي

 قاشنتسالا ائمسمو (اهب قشنتساو «كفنأل) كفكب (ةفرَغ ذخ مث)

 ةفرغلاب اثالث قشنتست نأ 0 «فنألا ىلإ ءاملا لاصيإب لصحي
 قاشنتسالاو ةضمضملا ْعْمَج :دمتعملاو .«فئصملا دنع ةدحاولا
 طباضو ءامئاص نوكت نأ الإ هيف غلابت نأ بدنُيو ءفرغ ثالثب
 ةثلثملاب (رثنتساو) حرشلا يف قاشنتسالا ليلدو ءاهليلدك هيف ةغلابملا
 (ةبوطر نم فنألا يف ام) «طّحمتملاك فنألا ئلع ئرسيلا كدي عضوب
 .©"7قاشنتسالا ةنس ريغ راثنتسالا ةنسف «ئرسيلا رصنخب اهجرختو

 ةحئار يندجؤأ مهللا) هدنع :يأ (قاشنتسالا يف) ًابدن (لقو)
 حرش" يفو "”ينحرأ" ظفلب نكل عوفرم ثيدح يف ءاج امك (ةنجلا

 ثيدح وأ رثأ يفو كاجو كميعن ةحئار يمِرَحَت ال" :"بذهملا

 ةحئار ينمرحت الو ينّجُح نقل مهللا " :قاشنتسالاو ةضمضملا دنع
 ملو ؛(ضار ينع تنأو) خسن يفو «(ةنجلا يف) فنصملا داز "ةنجلا

 قشنتساو نيحيحصلا ثيدح رهاظو هريغو بابعلا لوق هيلع لد امك :حرشلا يف )١(

 .سكع الب قاشنتسالا مزلتسي راثنتسالاو :يرابلا حتف يف لاق رثتتساو

 ةخسنو بابعلا يفو :حرشلا يف لاق ؛باوصلا وه وأ ؛ئنعملا يف رهاظلا وهو (؟)

 :قحرأ : ةيادبلا نم
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 نمو راّثلا حئاور نم كب ذوعأ ينإ مهللا : راثئتسالا يفو
 أدم نم امهب لبغاف كهجول ةفرغ ذخ مث <نادعلا روبن

 نمو لوّطلا يف نّكَذلا نم َلِبُْي ام ىهنتم ىلإ ةهّبجلا حيطست

 ىلاعت هللا لعلو ءرثأ الو ثيدح ىف اهدعب امو ةدايزلا هذه ئلع فقأ

 كب ذوعأ ينإ مهللا) :هدنع لقو :يأ (راثنتسالا يفو) ؛هلصأب حتفي نأ

 ءوس راد اهنأل رانلا باذع :يأ (راّدلا ءوس نمو راّئلا حئاور نم

 حئال هنأ عم حرشلا يف هتركذ ءوس راد اهتيمست ةمكحو «ةبقاعلا

 ."”ةمهم ةمتت هيف تركذو «نّطفلل

 هنأل امهب هلسغت ثيحب (كهجول) امهألم كيديب (ةفرغ ذخ مث)

 عم اهالعأ :يأ (ةهْبجلا حيطست أدتبم) رهاظ (نم امهب لسغاف) «غبسأ

 «ءيشلا اذه لسغب الإ ئلعألا لسغ ققحتي ال هنأل ؛سأرلا نم ءيش

 نم يتلا رعيشلا تبانم نم لسغي نأ دارملاو «ةبودنم ىلعألاب ةءادبلاو

 (نّذلا نم لقي ام) فرط ع رهاظ (ئلإ) «َتَبْنَت نأ اهنأش

 «هجولا نم امهنم لبقملاو ِنيِبَحَّللا عمتجم عمتجم :فاقلاو ةمجعملا حتفب

 (ند) اويخو اهب لسغا (و) :هلوقي ال (كرطلا نن) دَخلَع اذهب

 تافرغ ثالثب قاشنتسالاو ةضمضملا نيب عمجلا نأ دمتعملا :حرشلا يف لاق )١(

 دورول يوونلا هحجر امك لضفأ :اهيقابب قشنتسي مث ةفرغ لك نم ضمضمتي

 .يراخبلا ةياور يف كلذب حيرصتلا
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 فيِذْحَنلا عسصضوم ىلإ ءاملا لصؤوأو رضرعلا يف نذألا ىلإ نذل

 نذألا سأر يزاوي ام وهو هنع رعشلا ةّيحْنَت ءاسنلا داتعُي ام وهو

 ءاملا لصْؤأو هجولا ةهج يف هنم عقي ام ينعأ نيبجلا ةيواز ْئلإ
 بادمألاو نيبراسشلاو نيبجاحلا ةعبرألا روعشلا تام لإ

 (اىلإ) ءاهرسك ال اهنيكست وأ ةمجعملاو ةزمهلا مضب (نذألا) "'ةدتو

 .(ضرعلا يف) هَّدَح اذه نكل (نذألا) دتو

 (فيذختلا عضوم ىلإ) لسغلا ءام (ءاملا) ًايدن (لصؤأو)

 (رعشلا ةَيحْنَت) نيرتلا َنْدَتْعَي يتاللا (ءاسنلا ٌداَتعَي ام وهو) « ةمجعملاب

 يذاحي (يِزاوُي ام وهو) ءهجولا مسّتيل عضوملا نع (هنع) فيفخلا

 :لاق ةرابعلا اذه يف ءافخ ضعبلو (نيبجلا ةيواز لإ نذألا سأر)

 سيل فيذحتلا عضوم نأل هيف ال (هجولا ةهج يف هنم عقي ام ينعأ)

 ةفقو انه حرشلا يف يلو «ليق اذك سأرلا رعشب هرعش لاصتال «هنم
 .ماقملا حضوي "ءايحإلا"و "ضورلا" حرش نع مالك ةياكح عم

 ةعبرألا» تفثك ولو (روعشلا تباَنَم ئلإ ءاملا) ًابوجو (لصؤأو)
 يف اهنوكسب "بده عمج ةلمهملاب (بادْهَألاو نيبراَشلاو نيبجاحلا

 داتوأ :ج نذألا مدقم يف ةزشانلا ةّيئهلا :فتككو ,«كيرحتلابو «حتفلاب ءدئولا (1)
 .(دتولا/سوماقلا)

 .(بدهلا/سوماقلا) نينيعلا رافشأ رعش :بّده ئرخألا ةغللا (1)
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 000 - نيب 0 يداوي ام 0 نراقب

 رسولا ير ا

 نإو ”"ةقّقثَعلا دمتعملا ئلع ةعبرألا لثمو «(نيَراَذعلاو) حصفألا
 نإو هدَح نع جرخت مل يتلا هجولا روعش نأ دمتعملا لب «تفن

 ال هنم جرخ امو «ةفاثكلا "'ةردنل ًاعيمج اهنطاب لسغ بجي تفنك
 (قوازي اهامهو) + ]نق قيزاذعلا ةاقكلو «هفيك طاب لسع بحي
 رعشلا :يزاوملاب دارملاو (ضراعلاو غلا نيب نينذألا) يذاحي
 بجيف امهنيبو هنيب ضايبلا هلثمو «نذألا برقب مظعلا ئلع نئتانلا

 «يزاوي ام أدتبم :يأ (ةيحللا أَدَتْبم نم) يزاوملا :يأ (وهو) ءهلسغ

 ردقلا نع يللا رعشلا :ضراعلاو «ةيحللا أدتبم نم هاهتنم وأ

 .راذعلاو ةيحللا نيب يذلا رعشلاب هنع ربعيو «نذألل يذاحملا

 نّمذلا اولع تبانلا رعشلا (ةيحللا تبانم ىلإ ءاملا لاصيإ بجيو)
 نود) «بطاختلا دنع اهلالخ نم ةرشبلا ٌرُتسَت ال يتلا (ةفيفخلا)
 اهبشعي فتح إف ءايلسغ يحرق: اتنكو لا رمز نمل ءاهدنع .(ةنرفكلا
 .لكلا لسغ بجو الإو ِهرّيمَت نإ همكح لكلف اهضعب فثكو لجرلا نم

 ْضْيَب مهللا) :هلسغ ةلاح :يأ (هجولا لْسَع دنع) ًابدن (لقو)

 .نقذلاو 'ىلفسلا ةفشلا نيب تاريعشلا )١(
 .(ردن/ حابصملا) ةغل مضلاو نونلا حتفب 0(
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 كتملظب يهجو دوست الو ؛كئايلوأ هوجو ضيبت موي ءلرونب يهجو

 قهُرُت الو ىلع [رون يهجو سكاو كلئادعأ مه هوجو و موي

 لسغا مث ةفيثكلا ةيحللا َليلخَت كرثت الو .ةّلذ الو ًارْتَك يهجو

 الو) ء«مهصاوخ وأ نينمؤملا (كئايلوأ ةوجو ُضيبت موي َكرونب يهجو

 وأ نيرفاكلا (كئادعأ هوجو ُدَوُسَت موي ""كتملظب يهجو دوست

 ,(ةّلذ الو ارت يهجو قهُرُت الوب ةءايو روت يهجو سكاو) .ةأصعلا

 ًادارم هوجولا قلطت دقو «هوجو ٌدوستو هوجو ضيبت موي "'روهشملاو
 نع ةيانك ضايبلاو «فوخلا ةباك نع ةيانك داوسلاو «تاوّذلا اهب

 امل دجي مل ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا نأكو ءرورسلا ةجهب روهظ
 (ةفيثكلا ةيحللا ليلخت) ًابدن (كرَْت الو) ءالصأ انه فنصملا هركذ

 هنلئا ب ادع عجب ام اهلثمو «لضفألا تدرأ نإ هجولا ءام ريغ ءامب

 نم ئنميلا كعباصأب َلَلَخُت نأ لضفألاو «هرهاظ لسغ بوجو عم
 .ةيحللا لفسأ

 امكو ءاعامجإ ةنس اهميدقت نأل (ئنميلا) كدي (لسغا مث)
 نيفكلاو نينذألا الإ ءاضعألا رئاس ىف بحتسي انه نّميَّتلا بحتسي
 لسغا ( مذ” ةوذعل الإ ةعْقَد تاروكذملا هده ريهطت بحت نيرخلاو

 .نيحلاصلا ةنسلأ ىلع عئاذلا وهو ()



 ليحل

 يف ةيلحلا نإف نيدضَعلا فاصنأ ىلإ نيقفرملا عم (ًاثالث) ئرسيلا

 مهللا : ئنميلا ديلا لسغ دنع لقو ءوضولا عضاوم غلبت ةنجلا

 لْسَغ دنع لقو .ًاريسي ًاباسح ينبساحو ينيميب يباتك ينطعأ
 ©5هشش< يباتك ينيطعُت نأ كب ذوعأ ينإ مهللا : لاّمّشلا

 امهلسغت ئتح نيديلا لسغ بجاو متي الو ءامهيف (اثالث ئرسيلا) ديلا
 دعاسلا مظع عمتجم :هسكعو ءافلا حتفو ميملا رسكب (نيقفرملا عم)
 لب ءةنس (نيدضعلا فاصنأ نلإ) نيديلا لسغ ميمعتو ءدضعلاو
 عمج نمؤملل اهحتفو ءاحلا رسكب (ةيلحلا نإَف) ءدمتعملا لع فتكلا

 وحن نم ةنجلا لهأ هب ْئَلحَت ام يهو ءرسكلا لمتحيو اهحتفب يلح
 وحل نمي ركفسلا ىف مولا هه. راحل اهو 6 (ةنجتلا يف) رواسألا
 ليجحّتلاو ةرغلا نايب حرشلا يفو «(ءوضولا م عضاوم غلبت) ةّرغلا

 00 امهتياغو
 (ينيميب يباتك ينطعأ مهللا :مئنميلا ديلا لسغ دنع) ًابدن (لقو)

 داز ءاهيف ن وعطملا ءاضعألا ثيداحأ نم ئنثتسم "راكذألا" يف ثيدحل

 : يأ ًريسي ًاباسح ينبساحو) :ثيدح نع هرصتخم يف يطويسسلا
 ابد (لقو) ؛ًالصأ بساحي ال نم نينمؤملا نمو «هيف ةشقانم ال الهس

 يباتك ينيطعُت نأ) نم (كب ذوعأ ينإ مهللا :لامّشلا) ديلا (لْئسغ دنع)

 لصحت امهتلاطإو ءةنس ليجحتلاو ةرغلا ةلاطإ نأ لصاحلاو :حرشلا يف لاق ١(

 .نيقاسلاو نيدضعلا باعيتساب اهلامكو «بجاولا ئلع ةدايز ئندأب
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 حشمملاب كَسأر بعوتسا مث .يرهظ ءارو نم وأ يلا 5
 ىنميلا عباصأ سوؤر َقِصْلُتو ءروهطلا ءاملاب كيدي لت نأب 2 >4 1 »ً 90

 مث امَقلا ئلإ امُهُرمُتو سأرلا ةّمّدَقُم يلع امُهَعّضَتو ىرسيلاب

 ال مهللا :ظفلب الإ هريغو راكذألا رصتخم ةياور يف سيلو (يلامشب

 الإ "”يرهظ ءارو نم وأ) ةملك ًاضيأ اهيف سيلو ءهرخآ ئلإ ينطعت
 دراولا عم فوقولا :ليق نإف '"'ةيآلا يف امل ةقباطمو ةبسانم اهنأ

 0 نوكي دقو «مالسإلا ةجح فنصملا :تلق «ئلوأ عابتالاو

 هئارو نم هئاطعإ ئنعم حرشلا يفو «ئلجأ راهنلا نم هدنع وه دراو

 .ةيآلا ريسفت يف روكذملا

 ةمامعلا ئلع لّمكتو هضعب وأ هلك (كّسأر) ًابدن (بعوتسا مث)
 ئلإ ةبسنلاب لضفألا نكل ءهنم ءزجي بجاولا طقس نإو ؛(حْسملاب)
 ءاملاب) كيفك (كيدي ليت نأب) :هلوقب هيلع هّبَن ام وه هلك سأرلا حسم

 ةحبسملا عبصألا وأ (ئونميلا عباصأ سوؤر قصلُتو .روهطلا

 :يأ (امهعضتو) ءاهتحبسمب وأ «ئرسيلا عباصأب : يأ (ئرسيلاب)

 «كيغدصي كيماهبإ عضو عم (سأرلا ةّمَدَقَم ىلع) ئرسيلاو ئنميلا

 نم نيفكلا نطب سأرلا ئلع رمت نأب (اَمَقلا ىلإ) رورملا نم (امّهرِمُتو)

 عم (مث) ء.هسكع بحتسا نمل ًافالخ ءهرّخؤم ىلإ ةيصانلا وهو هلوأ

 .مهروهظ ءارو نم اهب مهباتك نوطعي لامشلا لهأ نأل :حرشلا يف لاق )١(

 .©4 ءورهظ ارو ميك وأ ّنماَمآول :قاقشنالا ة ةهروس نم ٠ ٠ ةيآلا ىلإ نيكي قفز



 قرف

 كلذكو (ًاثالث) كلذ لعفت ةدحاو ةرم هذهف ةمدقملا لإ 5
 نم ينرجأو كتمحرب ينشغ مهللا : لقو ءاضعألا رئ اس يف

 ال موي كشرع ّلظ تحت يّلظأو «كتاكرب نم يلع لزنأو كباذع

 . رانلا مولع يربو يعش مُرَح مهللا كّلظ الإ لظ

 (ةدحاو 5 ةرم هذهف) ؛سأرلا ةمدقم (ةمدقملا ْئلإ امهدرَت) بلقَُي رع

 لعفت) :هلوقب اهبدن ىلإ راشملا ةيودنملا سأرلا تاّحّسم ثالث نم
 هليلدو مكحلا ليلعت نمضتي مالك حرشلا يف انهو (ًاثالث كلذ

 : يأ (ءاضعألا رئاس يف) بدني ثيلثتلا لعف :يأ (كلذكو) ءامهريغو

 وأ ءَجْرُت مل ةعامج توف ةيشخك ءهكرت بدنيف رذعل الإ ًاعامجإ اهيقاب
 .""”ءاملل مرتحم ةجاحك مرحي

 :ظفل يفو (كتمحرب يششَع مهللا) :كسأر حْسَم لاح (لقو)
 فنصملا داز «عوفرم ثيدح يف امك (كباذع نم يئرجأو) كتمحر

 لزئأو) : - يقارعلا هدجيي مل نإو هدنسب رفظ هلعلو -' 'ءايحإلا" يفو انه

 مظعأ هنأل ٌصْخخو .(كشرع لظ تحت ينأظأو «كتاكرب نم يلع
 هلظو «ريداقملاو ماكحألا لّزنتم منوك عم ًامرج ةيسحلا تاقولخملا

 ئىلإ دنسأو «كشرع لظ :يأ (كّلظ الإ لظ ال موي) ليلظلا لظلا وه

 اذه ئلع سأرلا حسم دنع نوريثك رصتقاو «ةمعنلل ًاميخفت ئئلاعت هللا

 خسن ضعب نم طقسو (رانلا ئلع يرّشبو يرعّش مرَح مهللا) :ركذلا

 .تقولا ضعب جورخ هيلع بترتي وأ ءرهط ةمعت :ًاضيأ حرشلا يف ركذو )غ0(



 نفي

 4 كيتَحْبم لخذأو ديدج ءامب امهتطابو امهرهاظ كينذأ حسما مث 8

 امهنطاب ىلع ةحّبسملا َهّلَمْنَأ نطابب ُردأو كينذأ يَحاَمص يف
 نيذلا نم ينلعجا مهللا : لقو كيَماَهْنِإ نطابب كينذأ رهاظ حسماو
 ا 1 ل ل مل رمال 1 أ لت هّئسحأ نوعبتيف لوقلا نوعمتسي

 ظفحا مهللا :يورو «ةفيعض قيرط نم ًايورم هنوكل هلعلو "ةيادبلا"

 .ىعو امو ينطيو «ىوَح امو يسأر

 ءامي) بدنيو «(«امهتطابو امهرهاظ كينذأ) بدن (حسما مث)
 هلل ةئسلا لصأ َتْلّصَح هب تحسم نإف «سأرلا حسم ءام ال (ديدج

 لخدأ :يأ (كينذأ يخاَّمص يف َكِيَمَحّبَسُم) ًابدن (لخذأو) ءاهلامك

 ردأو) .'"'”نيسلاب زوجيو داصلاب وهو «خامص ف ةحسب لك مفرط
 ةعامج دمتعاو ءامهفطاعمو (امهنطاب ىلع ةحتسملا "الَمْنأ نطابب

 ؛هرايتخا ىلإ هبتك ضعب يف يوونلا لامو «ةحبسملا ال رصنخلا لاخدإ
 نيتلولبم كيفك قصلا مث (كِيَماَهْبِإ نطابب كينذأ رهاظ) ًابدن (حسماو)
 .ًاراهظتسا امهب

 :هب لمعي فيعض ثيدح يف ءاج ام نينذألا حسم دنع ًابدن (لقو)
 هلضفأ (هّئسحأ نوعبّتيف لوقلا نوعمتسي نيذلا نم ينلعجا مهللا)

 .رقصو رقسو سراقو صراق درَبو قاسبو قاصبو طارسو طارص لثم :رئاظن اهلو )١(

 .تالمنأو لمانأ :جرفظلا اهيف يتلا :تاغل عست ؛ةزمهلاو ميملا ثيلثتب (1)
 .(لمنلا / سوماقلا)



 نضت

 كتتبَقَر حسما مث . ضار ينع تنأو راربألا عم ةنجلا يدانم ينعمنسأ مهللا

 لاوقألا بسح ىلع هريغو اذه ةيآلا يف نسحألا :ريسفت يفو «هلضفأف
 هداز ام قباسلا ثيدحلا يف سيلو «''"حرشلا يف هتركذو ءاهيف

 (ةنجلا يدانم ينعمسأ مهللا) :هلوق نم "ءايحإلا" يفو ءانه فّنصملا
 .(ضار ينع تنأو) :ئرخأ يفو (راربألا عم) ةنجلا يف :ةخسن يفو

 نيمدقتم ةعامجو فئصملا دنع ايدك ديد ةامن (حسما مث)

 ًاضوت نم" :هظفل ىنايورلا هححص ثيدحل (كتبقر) «نيرخأتمو
 دوم هناا يقرا مسمن فل امأو ,'ةمايقلا موي ْلُّشلا يقو ةقنع حسمو

 :"”يركبلا انخيشو .فيعض :يقارعلاو .عوضوم :يوونلا لاقف "لغلا

 وفعلا وحن اهنسحأ نوعبتيف هللا رماوأ وأ نآرقلا وأ ًاباوث رثكألا وأ :لاق امم )١(
 .ءافخإلاو ءاضغإلاو

 يركبلا دمحم نيدلا لالج نب يلع نيدلا ءالع نسحلا وبأ وهو هركذ رركت )١(

 يبأ انديس ئلإ هبسن يهتتي ذاتسألا يفوصلا ثدحملا مامإلا «يعفاشلا يقيدصلا

 لغتشاف هللا نم حتفلا ءاج مث نيتنس خايشألا ئلع لغتشا «هنع هللا يضر ركب

 دجزملل بابعلا حرشو ضورلا حرشو جاهنملا حرش :هتافلؤم نمو .فيلأتلاب

 :- هتاقبط يف ةمجرت هل دروأ دقو - ينارعشلا لاق «ئلحملا حرش ئلع ةيشاحو
 ءهنم ةينالعلاو رسلا يف ةقدص رثكأ الو ًافلخ عسوأ تيأر امف ةرم هعم تججحو

 :اهلوأ .موقلا قيرط يف هلوخد لئاوأ تيب فالآ © نم (ةيئات) ةرم لمعو

 تاوقألا لزنتت مكدوجبو تاقوألا لمجتت مكدوجوب

 هذهب كيهانو رهزألا يفو ةئالثلا دجاسملا يف هريغو ءاتفإلل سلجي ناكو



1) 

 نيبسعكلا عم ىرسبيلا مث ىنميلا كلْجِر لسغا مث .لالغألاو لِالّسلا نم كب ذوعأو رانلا نم يتبقر كف مهللا : لق

 لصاحلاو .هفعض ةدشل هب لمعي ال :يخياشم ضعب لاقو هب لمعي

 :هلوق لع ئوتفلاف .ةعدب وه لوقيو اهحسم بحتسي ال يوونلا نأ
 هنأل ءهقفاو نمو فنصملا مالك ىلإ ئوتفلا ال لمعلا يف سفنلا ليهو

 لك ئلع مثإ يف عقوم ٌريغ «ريداقتلا ضعب ئلع ًاميظع ًاباوث لصَحُم
 .ريدقت

 ران (رانلا نم يتبقر كف مهللا) :هدنع اهحسمب انلق اذإ ًابدن (لقو)
 ةيآلا يف اهيفو ,(لسالسلا نم كب ذوعأو) ءاهريغو منهج باقعلا

 عيمجل ديق :لغ عمج (لالغألاو) .' ”حرشلا يف اهتنيب تاليوأت ثالث

 .نارينلا تاعظمم نم انجن مهللا ' ل

 هئمدق امم تملع امك اهميدقت نأل (ئنميلا كلجر لسغا مئ)
 نم ضرف (نيبعكلا عم) امهلسغ درجم نأ حضاوو (ئرسيلا مث) ؛ةنس

 خيشلا يفوت «حتفلا بزح هلو ةتامعبرألا ئلع تفين هتافلؤم نإ لاقيو .عضاوملا

 4194/٠١-47١ تارذشلا يف هتمجرت :ر) يعفاشلا مامإلا راوجب نفدو 407 ةنس

 ةرئاسلا بكاوكلا يفو 414-474 نم هدلو ةمجرت نمض رفاسلا رونلاو

1907-17). 

 يف ةروكذملا روصلا نم معأ هنم ذاعتسملا نأ : :حرشلا يف حراشلا هجوتسا )١(

 هران نم هللاب ذوعن اهب طاحُي ال بيذعتلا روص نأل ؛قح اذهو :لوقأ .ريسفتلا

 ءاةنافنس لذو



 نات

 نم ًائدتبم «نميلا كلجر عباصأ 0 كدي 7 لّلْخَو
 لفسألا نم عبصإلا لخدُتو «ئرسيلا رصنخب لا

 ل را ئلع يم دق تيد مهللا : لقو

 لصفم دنع نائتانلا نامظعلا :نابعكلاو «ةتسلا ءوضولا ضورف

 رسكب (رصتخب) للختو :ةحيحص ةخسن يفو «ًابدن (للخَو) «قاسلا
 يف امك (ئرسيلا) «©”هيف فيعض ثيدحل (كدي) اهحتفو داصلا
 يوونلا لاق نكل ."ةضورلا" حيحصتو روهمجلا لوق اهقفاويو ءةخسن
 لاقو .ئنميلا ديلا رصنخب راتخملا حجارلا :قيقحتلاو "عومجملا" يف
 هدمتعا خسنلا يقاب يف هلعلو ءءاوس امه :فنصملا خيش مامإلا

 ًاثدتبم « ئنميلا كلجر عباصأ) لاح لك ئىلعو «ئرسيلا رك ذ طقسأف

 (عبصإلا) ًابدن (لخاشو «ئرسيلا رصنخي متخت ْئتح اهرصنخ نم

 اهب تللخ نإ :دارملا لعل «عباصألا :خسن لب ةخسن يفو ءرصنخلا

 «حرشلا يف هتركذ امب هجويو ءرهاظ دعب هيفو «عبصألا وأ دارملا وأ
 .”لهضأ هنأل عباصألا لفسأ قى (لفسألا نم)

 «ًفخلا حسم نم اهلدب وأ ئنميلا لجرلا لسغ دنع ًابدن (لقو)
 ئىلع) مدق ةينثت (يمدق تبث مهللا) :ليلختلا عم لسغلا دنع وأ

 لئاضف يف ةنورعملا هطورشب فيعضلا ثيدحلاب لمعلا ئولع نوصرحي اذكهو (1)
 .روهمجلا بهذم وهو لامعألا

 يف هدافأ امك ؛هب الإ عباصألا نيب ام ئلإ ءاملا لصي مل نإ ًابجاو ليلختلا نوكيو (؟)
 .حرشلا
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 ينإ مهللا : ئرسيلا لسغ دنعو .ءرانلا يف مادقألا لزم موي طارصلا

 يف نيقفانملا مادقأ لوزت موي طارصلا نع يمدق لَ نأ كب ذوعأ

 ل ل يطور تكسو فاو ق8 نور الد لقا روج نقع قد ف كيقاس فاصنأ ىلإ ءاملا عفراو :رانلا

 تفقو ام اهل دهشي الو «ميقتسملا طارصلا ةخسن يفو ؛(طارصلا
 «فيسلا ٌدحَك هنأل «ئنعملا اهل دهشي نكل "ءايحإلاو" ةياورلا يف هيلع
 لزت أ (رانلا يف) ةاصعلا مادقأ (مادقألا لت موي) ( منهج ىلع ٌرسج

 .رانلا يف عقتف هيلع

 نأ كب ذوعأ ينإ مهللا :ئرسيلا) لجرلا (لسغ دنع) ًابدن لق (و)

 ئنعمب وأ ءاهباب ئلع ْنَعَف (طارصلا نع) دارفإلا وأ ةينثتلاب (يمدق لِزَ
 وه وأ «ربكألا قافنلا (نيقفانملا ُمادقأ) لوُحَتو «”لوزت موي) ىلع
 طقف لوألا ركذلا ٌرْكذ فورعملاو (رانلا يف) ةخسن يفو ءرغصألاو
 : يأ (ءاملا عفراو) «هريغو "ضورلا" حرش ئرج هيلعو ءامهلسغ دنع

 لب ةخسن يفو «كيتبكر ىلإ :لضفألاو (كيقاس فاصنأ ئلإ) هلصوأ
 حدمو «''”نيلجحملا ٌرُغلاب ةّمألا فصو يف ملسم ثيدح ركذ :خسن

 .لزت (م) ةخسن يف )١(

 -هللا لوسر لاق :لاق _ هنع هللا يضر - ةريره يبأ ةياور نم ملسم يف هتاياور نم 00

 نمف «ءوضولا غابسإ نم ةمايقلا موي نولّجحملا رغلا متنأ :-ملسو هيلع هللا ئلص
 يف ليجحتلاو ةرغلا ةلاطإ بابحتسا باب .هليجحتو هترغ لطيلف مكنم عاطتسا
 .ةراهطلا باتك نم .ءوضولا



 نري

 ىلإ َكَرّصَب عفراف َتْعَرَق اذإف كلاعفأ عيمج يف (ًاثالث) ١ راركتلا عا عارو
 هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ هلل دمحلا : لثو ءامسلا

 الإ هلإ ال كدمحبو مهللا كناحبس هلوسرو هدبع ًادمحم نأ دهشأو
 كيلإ بوتأو كرفغتسأ يسفن تملظو ًاءوس تلمع تنأ

 عار :يأ (اثالث راركُتلا) ًابدن (عارو) ؛حرشلا يف هتحرشو «ةرغلا ةلاطإ
 نإو ناسللا لعفل ةلماشلا ةراهطلا لاعفأ (كلاعفأ عيمج يف) ثيلثتلا

 .لوقلاب صخ

 (ةلَرّصَب) «ةمْلُظ يف تنك ولو ًابدن (عفراف) مدقت امم (تغّرُف اذإف)
 (ءامسلا ئىلإ) "”كسأر ثيدجك "ءايحإلا" يفو ,"”ثيدحلا يف امك

 ثيدحل ؛دمع ريغب اهعفز يذلا ( دمحلا :لقو) ؛ءاعدلا ةلبق اهنأل

 ال هدحو هللا الإ). قحب دوبعم ال : يأ (هلإ ال نأ دهشأ) ءفيعض

 يفو «دمحأو ملسم هاور (هلوسرو هدبع.أدمحم نأ دهشأو ءهل كيرش
 :يأ ةفطاع وأ ةدئاز واولا (كدمحبو مهللا كناحبس) :ةحيحص ةياور

 ةحيحصلا ةياورلا يف نكل «(تنأ الإ هلإ ال) كدمحب كحبسن

 يتغيص ىلع رصتقا مث .تنأ الإ هلإ ال نأ دهشأ :"بابعلاو" "جاهنملاك"
 كرفغتسأ يسفن تملظو اءوس ْتلِمَع) :ظفل ريغ نم ةبوتلاو رافغتسالا

 دنع لاق نمل ميظع لضف جيحصلا ثيدحلا يف دروو ؛(كيلإ بوتأو

 .كسأر :ءايحإلا يف امك ةخسن يفو :اذكه خضوأ ةرابعلا حرشلا يف (؟)
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 مهللا .ميحرلا باوتلا تنأ كنإ يلع ْبُتو «يبونذ يل رفغاف

 كدابع نم ينلعجاو نيرهطتملا نم ينلعجاو نيباوّنلا نم ينلعجا

 نونزحُي مهالو مهيلع فوخ ال نيذلا نينسمآلا نيحلاصلا

 : ئنعمب ؛ ,©”عباطب متخُي هنأ هنم «كيلإ بوتأ هلوق ىلإ كناحبس ري

 «يبونذ يل رفغاف) :ةبسانملل فنصملا داز مث «لاطيإ هيلإ قرطتي ال هنأ

 .(ميحرلا باوتلا تنأ كنإ يلع ْبّتو

 رب 0 عدد روم نا و

 ةينامث هل تحف الإ (ررطتلا 0 هيا م

 ئلصف كلذ زوق نم ماق نإف «ءاش اهّيأ نم لخدي ةنجلا باوبأ

 "هم هتدلو مويك هتالص نم لّتْفنا لوقي ام ملعيو امهيف أرقي نيتعكر

 يف صحفلا عم هدجأ مل (نيحلاصلا كدابع نم ينلعجاو) :هلوقو اذه

 دعي ركذلا يف ةدراولا راثآلاو ثيداحألا نم "ءايحإلاو" "ةيادبلا" ريغ

 "ةيادبلا" نم خسنو "ءايحإلا" يف سيلو .ظوفحم روهشم هنأ عم رهطلا

 الو .(نونزحُي مهالو مهيلع فوخ ال نيذلا نينمآلا نيزئافلا) :هلوق

 دابعلا قوقحو ئلاعت هللا قوقحب نومئاقلا مه نيذلا نيحلاصلا نأ كش

 ةرع ئفخي الو «نزحلاو فوخلا بْلَسو نمألاو زوفلا اذهب نوفوصوم

 .مهنم نوكي نأ ئلاعت هللا لاؤس اهعم عنتمي الو ءروكذملا ريسفتلاب حلاصلا

 .(عبط /حابصملا) هب عبطي ام اهرسكو ءابلا حتفب )١1(



 نرخ

 رك كما اريثك كرك ذأ ينلعجاو اروكش اروي ينلعجاو

 هاياطخ عيمج تجرخ هئوضو يف تاوعدلا هذه أرق ْنَمَف .اليصأو

 قاحلإلا ةّنم نأل مهب قوحللا لمشي ام بلط :دارملا لعل وأ

 374 ٍةَتيَرُد َمياَنْتْلَط :ئلاعت هلوق كبسحو «ةعساش اهئاضف ةرئادو

 :ءايحإلاك ةخسن يفو ًافلأ نوعبس دحاو لك عم ًافلأ نيعبسلا ثيدحو

 ةركْذَأ ينلعجاو) ءركشلاو ربصلا ريثك (ًاروكش ًاروبص ينلعجاو)
 يفو ءروكذملا روكشلا روبصلا ْئلع ئلاعت هللا ئنثأو ("”ريثك

 كركذأ وأ كهزنأو يأ (كُحّبَسَأو) ."ينركذ نم سيلج انأ " :ثيدحلا
 .ةيشع (ًاليصأو ةركب) حيبستلا ةغيصب

 وأ ءردابتملا وهو دهشأ :اهلوأ يتلا (تاوعدلا هذه أرق ْنَمف)

 وأ «ةحيحص ةخسن ىف ام ئلع نيحلاصلا اهرخآو ءاضعألا ءاعد اهلوأ

 هيف وأ «هبقع : يأ (هئوضأو ىف) ةخسن ىف ام ىلع اليصأ :اهرخآ

 تيب اه لع ياكلا اذكو هراعشلا ا اطع نيس كرو «هبقعو

 )١( ةيآلا ١١ ةيآلا يف تدروو ءاهيف عمجلاو دارفإلا نع مالكلاو ءروطلا نم ١77

 سي ةروس يفو فارعألا نم  4١ٌردلا يف روطلا ةروس نم [11]ةيآلا تاءارق رظنا

 مهو ءدحاو لاونم ْئلع نودرفي مهضعبف .017/6 يبلحلا نيمسلل نوصملا

 ىلع قفاوف ورمع وبأ :طسوتو «عمجلا ئلعف رماع نبا امأو «ريثك نباو نويفوكلا
 ةيآ سي) يف دارفإلا 4١(« مهتيرذ) يهو روطلا لوأ يف دارفإلا ئلع :عفانو

 .(ناميإب

 .ًاريثك ًاركذ كركذأ (م)ةخسن يف (؟)
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 تحت هل عقرو مئاخب هئوضوئلع َمتُحو هئاضعأ نم

 درجم ئلع نارفغلا 5 ثيداحألا ضعب يفو «هريغو "”يريمدلا

 .اهعيمج وأ ةراهطلا ءاضعأ :يأ (هئاضعأ نم) ءاضعألا لسغ

 جرختف ماسجأب تسيل بونذلا نأل «ةعيدب ةيانك جورخلا اذهو
 ةفينح وبأ لدتسا جورخلا هيف يذلا ثيدحلابو :يريمّدلا لاق «ةقيقح
 «ةيانك هنأ نم ركذ امل :يأ «هيف ةجح الو «لمعتسملا ةساجن ْىلع
 ئلاعت هللا رهط هئوضو دنع هللا ركذ نم " :ثيدح "ةيادبلا" يف يتأيسو
 :يأ (هئوضو ىلع متخو) «ةيونعملل ةلماش ةراهطلاو "هلك هدسج

 بوتكم ْئلع وأ «ءورقملا باوث وأ ؛هدعبو هيلع ءورقملا وأ «هباوث
 .كلذ باوث

 ةياور يفو "عباطب عبطو قر يف بتك' :حص ام اذهل دهشيو

 هعفريف همتخي مث قر يف لوقي ام بتكي هسأر ْئلع مئاق كلملاو"
 اذه لعلو ."ةمايقلا موي ىلإ همتاتخ كفي الف شرعلا تحت هعضيف
 تحت هل عفرو) ءرسكو حتفب (مّئاخب) هثوضو ئلع متخو :هلوق دنس

 اضيأ بنقلو يريمدلا وسيع نس مرسوم نب ذمحم ءاقبلا وأ نيذلا لامك وه: )١(
 .طايمد برق ةّريمَدو نايحألا بلغأ يف هئارآو هايتف يف ًابيصم ناك هنأل يباوصلاب
 رهش ثلا يف 8١8 ةنس اهب يفوتو ةرهاقلاب م741١-ها/47 ةنس لئاوأ دلو

 رصم يف ءادعسلا ديعسب ةيفوصلا رباقمب نفدو ةنس "7 شاع لوألا ئدامج

 .(جاهولا مجنلا :هباتك قيقحت ةيادب يف مامإلا ةمجرت رظنا)
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 موي ىلإ كلذ باوث هل بتكيو ةيالشو هل حسب لري ملف نارعلا

 الو ءاملا شرف كدي ضفنت ال : ًاعبس كئوضُو يف بنّتجاو ةمايقلا

 2110 ًامطل ءاملاب كسأر الو كّهجو مطلت

 يف سيل (هسدقيو هللا حبسي لزي ملف) : :هلوق معن .اهيونت (نشرعلا
 ةيآلا 4 .رر يش الإ ِءْوَص نينو :ئلاعت هلوق هلمش نإو ةقباسلا ةياورلا

 .ءارسإلا ةروس نم 5

 : يأ (هل بتكيو) ءحرشلا يف هتركذو ةيآلا نعم يف فالخلا ىلع

 حيبست باوث :يأ ءءورقملا :يأ (كلذ باوث) تاوعدلا ْئراقلا

 .(ةمايقلا موي ْئىلإ) هسيدقتو موتخملا

 "ضفنت ال) :لاصخلا نم (ًاعبس) واولا مضب (كئوضو يف) ايل (بدتجاو)
 عّرف وأ هرسفو ءًاقلطم ضفنلا نع يهنلا دارملا لب ءامهنع الضف ةدحاولا (كرَي
 ئلوألا فالخ وهف ءةدابعلا نم يربتلاك ضفنلا نأل (ءاملا ًلشّرتف) :هلوقب هيلع

 يف ناَّبح نبال افالخ ءاملاب (كهجو) كصت ('””مطلت الو) دمتعملا ئلع

 نونسملا هنم ءزجلا لسغ دنع (امْطَل ءاملاب كسأر) مطلت (الو) «هبابحتسا
 لحم ردق هجولا عم سأرلا ةمدقم لسغ بحتسي ذإ «هجولا لسغ عم هلسغ.

 نم ةبولطملا ةنسلا كتدارإ دنع ءاملاب همطلت ال وأ «"”نيّصَرَلاو فيذحّتل

 :(ءلل/عابضملا) بر باب قم.(1)

 1 2 لثم ةعّرت َعَرَتلا عضومو «هتهبج يبناج نع رعشلا رسحنا :بعت باب نم ًاعزن عزن (؟)
 .(عزن/حابصملا) ناتعّرَت امهو «ةبصق



 حرشلا يف يناثلا دهاشك هريغ عم هتركذ ليوأتلاو لمحلا اذهو

 ريغ يف اهرأ مل ءاملاب سأرلا مطل نع يهنلا ةلأسم نأل ءأطوسبم
 مدع حرشلا يفو ءانه هتررق امب حضتا ةسيفن ةلأسم يهو "ةيادبلا"

 مل امبرل رصعلا ءالضف نضعب اهنع تلأس ناورد ميمالك نع اهجررخ
 نكل «هلاؤسب كلذ ربتخاف .كحم رابتخالاو ءاملع اهيف هدنع دجت

 نأ يغبني الو :هلوق نم فنصملا ةرابعو يهف ًاحيحص هدجت صالخإب

 كل فشكتي اذه وحنبو «ةلكشم كؤوضو حصي الف هلوق ىلإ بزعت

 ىلإ "ةيادبلا" جاتحت له ملعتو «هريغ نم سفنلا هيقفو مهفلا حيحص
 .نيمآ هنمب ديدستلا هلأسنو ئلاعت هللا رفغتسن .حرس

 يلازغلا ريغ ءاهقفلا نم ركذ نم هب ربتخت يذلا لاؤسلا ةيفيكو
 مهقُث فيكو ؟مهمالك نم هذخأم نيأ نم ءاملاب سأرلا مطل نع يهنلا

 رد هللو ؛هرخآ ىلإ يغبني الو 1 يهو "ةيادبلا" يف يلازغلا ةرابع

 لكشم برو «لكشم حضاو بر :هلوق يف رباكألا خياشملا ضعب
 ءاقلإ نيد 30 كيتا مامإلا حفلا نع لقت ام فسكت الإ ريكو ؛ حضاو

 ئرقملا رسفملا ظفاحلا ثدحملا هيقفلا نسحلا وبأ نيدلا يقت يفاكلا دبع نب يلعو )١(

 ةاضقلا يضاق مالسإلا خيش ميكحلا بيدألا يوغللا يوحنلا ملكتملا يلوصألا

 الا/١يفوتو /717دلو رصن وبأ نيدلا جات باهولا دبع :هادلوو /07يفوتو 547دلو
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 الو ثالث ئلع لسّملا يف ْدْزَن الو ءوضولا ءانثأ يف ملكتت الو

 نيسوسومللف ةسوسولا دّرجمب ةجاح ريغ ْنم ءاملا ّبّص ْرثكت

 هيلع ٌركي مث ءهامُلَسُي ئتح هيملاعو ملاعلا يّيكذ هيدلو ئلع ثحب
 ةمجرت يف لقت ام لب ؛اذكهو مث مث هنالطب يف ددرتُي ال ئتح لاطبإلاب
 :مظعألا مامإلا نع لكس امل كلام ةنيدملا مامإ لوق نم مظعألا مامإلا

 ِبَهَذ نم هنأ دومعلا وأ ةناوطسألا هذه ىلع ناهربلا ميقي نأ دارأ ول
 .ءاخرإلا نع ملقلا نانع كسمنلو .كلذ ئلع َردقل

 امل هل مهتهاركل ةجاح الب (ءوضولا ءانثأ يف) بدن (ملكتت الو)

 فالخ ئلع اهلمح يغبنيو :يوونلا لاق «ةدابعلا نع لغشلا نم هيف

 ايدن (ُدِزَت الو) ؛يضتقملا بسحب بجي وأ بدنيف هتجاحل امأ «ئئلوألا
 دقو ةهوركم ةدايزلاف «تارم (ثالث ئلع) حسملاو (لسّغلا يف)

 ؛ ثالثلا نع صقنلا اهكرت بدن يف ةدايزلا لثمو «مرحت
 ءاطشلا يلع ولو «هيلإ (ةجاح ريغ نم ءاملا بّص) ًابدن (رثككت الو)

 ضعب ئلإو ؛ةجاحلا نايبو يهنلا ليلدك حرشلا يف هتنيب ةرثكلا طباضو
 نيسوسومللف) «ةيناطيشلا (ةسوسولا درجمب) :هلوقب ريشأ ةجاحلا ةلثمأ

 دلو نيدلا يقت دلاوللو .77 يفوتو ١4 دلو دماح وبأ نيدلا ءاهب دمحأ :يناثلاو

 هنبال ةيعفاشلا تاقبط يف ةيفاو ةمجرت دلاولل .نيدلا لامج نيسحلا همسا لضاف

 مالعألا يف جاتلا ةمجرت رظناو .578 ئلإ 74ص نم رشاعلا ءزجلا يف جاتلا

 .١/97١يلكرزلل مالعألا يف نيدلا ءاهب ةمجرتو ١854/5-١80 يلكرزلل
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 الو سما ءاملاب ًاضوتت : الو ْناَهْلَولا هل لاقي مهب كحضي ناطيش

 1 ا 1 لاصخلا نم ةعبّسلا هذهف ةّيرفصلا 0 نم

 نإ " :ربخ يفو ءرثأ يف امك (مهب كحضتي) ""”نيطايشلا دشأ (ناطيش
 «ةعامج هاور ."ءاملا ساوسو اوقتاف (ناّهْلولا هل لاقي) ًاناطيش عوضرلل

 .فغش هّلولا نأل .ناهلولا يمس ةسوسولاب هفّعَش ةدشلو

 ىف سمشلا هتباصأ ام وهو (نركتحلا ءاملاي) ًابدن (أضوتت الو)

 ةلاخج ف لععتسار راح تقوو راح رْظَق يف نيدقّتلا ريغ عبَطْنُم ءان

 رخل هذه تمجعما نإ لإ رك لف مي مو ثا يف دا

 مرصرلا فارع اهفايعتا يورفحت : الو «لفغت الف ةتسلا

 نم عون اهرسكو داصلا مضب (ةّيرفصلا يناوألا-نم) ًاضونت (الو)

 «هنم ؤضوتلا ةهارك ةيادبلاك "ءايحإلا" يف فنصملا دمتعاو «ساحنلا
 تركذ يننأ ريغ «هقفاوي ام الو هفلاخي ام ئلع هريغ مالك يف فقأ ملو
 .نطفلا ىلع هدامتعا ئفخي ال ام حرشلا يف

 ىلع اهّدَع ئفخي الو ءةمدقتملا (لاصخلا نم ةعبّسلا هذهف)
 فالخ ِضْفَّنلا نأ دمتعملا .نأ قبسو «ًهيزنت (ةهوركم) لمأتملا
 هيلإ ترشأ امو ءءوضولا ءانثأ يف مالكلا يف يوونلا مالكو «ئلوألا

 :لاقف هئوضو يف كرابملا نبال ناطيشلا ءاج :لاقو سوواط نع حرشلا يف هلقن )١(

 دقل هللاو ؛ركنأ نم ئلع نيميلاو يعدملا ئلع ةنيبلا :لاقف ! كسأر حسمت مل

 ! هتحسم
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 و 7 در ىكمم ه <
 هدسج ىلاعت هللا َرَهط هئوضو دنع ئلاعت هللا ركذ نم : ربخلا يفو

 .ءاملا باصأ ام الإ هنم ْرُهْطَي مل ئىلاعت هللا ركذي مل نمو هلك

 ةيقب نم ةمتت حرشلا يف ةنبركذو «ساحتلا نم ؤضوتلا يف
 تاهوركم ةفرعم يف ًانسح ًاطباضو «''”ةعبسلا ريغ ءوضولا تاهوركم
 .ءوضولا

 ئلاعت هللا َرَكَذ ْنَم) :فيعض دنسب ينطقراَدلا ربخ (ربخلا يفو)
 كلذ لمشي ام وأ «هئانثأ وأ هئاهتنا وأ هئادتبا دنع :يأ (هئتوضو دنع

 اًنسح (هَّلك هدسج ئلاعت هللا َرْهْط) ءةنسلا يف دهاش لكلو ءهلك

 نأ حضاوو «هركذ ةكربب ئنعمو ؛ةيسحلا ةراهطلا طورش لامكتساب
 اذه يف وه وأ «ردابتملا وهو ءاهلئاذر نم سفنلا ةراهط ةيؤونعملا

 هلوق هيلإ ريشيو ءاهلئابحو اهكرش يف اهفرتقا يتلا ماثآلا وحم ماقملا

 ركذي مل نمو) ؛هدنع فلاسلا ثيدحلا نم هاياطخ تجرخ :قبس اميف
 ٌباصأ ام الإ هنم) قباسلا ئنعملاب (ْرَهْطَي مل) هئوضو دنع (لاعت هلل
 .مهم ربخلا اذهب قلعتي مالك حرشلا يفو «ءاملا هباصأ : يأ (ءاملا

 لكو :ليق .ةالاوملا كرتو رذع الب فيشنتلاو رذعل الإ لسغلا يف ةناعتسالا :اهنم )١(
 :اهنم ءوضولل ةدكأتم تابودنم تيقبو .اهكرت هركي اهبوجو يف فلتخا ةنس ٠

 دنع كمتاخ كرحت نأ :اهنمؤ .هبجوأ نم فالخ نم ًاجورخو ًاراهظتسا كلدلا

 ًائيش برشت نأ :اهنمو ءبجو الإو «كيرحت نودب ءاملا لصو نإ نيديلا لسغ
 .(حرشلا نم) كثوضو لضف نم



 لسغلا بادآ

 ئلإ ءانإلا ذحف عاقو وأ مالتحا نم ةبانج كتباصأ اذإف
 ا م و با يلب اوك نبا أ يسب ةما كيدي لسغاو لستغمل دغملا

 لسغلا بادآ

 ءاهحتفو ةمجعملا مضب وهو ءاهضعب : يأ (لسْغلا بادآ) هذه

 تابجوم هلو «هتابجاو هيف هركذ هيفاني الف «هبادآ ثحبم :دارملاو
 اهيف ايؤر :يأ (مالتحا نم ةبانج) اهنم ةبجوم (كتباصأ اذإف) ؛ةسمخ

 ملتحتو «يبن قح يف عونمم ناطيشلا نم وه يذلا مالتحالاو «لازنإ
 ةحص عنمي ءاضعألاب موقي يونعم رذقتسم :ًاعرش ةبانجلاو «ةأرملا
 وأ ةنقح جولو : يأ (عاقو) نم (وأ) «صخرم ال ثيح ةالصلا وحن

 جرف ولو «تيم وأ يح جرف يف فيثك لئاحب ولو اهدقاف نم اهّرْدَق

 الو ء«لكشم ةفشح جولوب ةبانج ال نكل «ةكمسلاك ةميهبو ةّيّدج

 .هلّبق يف جولوب
 :لاق ثيح تابجاولا ضعب اهنيب اللخم بادآلا يف عورش اذهو

 ءلَقْني امم ءانإلا ناك نإ (لّستغملا ْىلإ) لسغلا ءانإ (ءانإلا ذُحف)

 ءاهيلإ جيتحا نإ فارتغالا ةينو لسغلا ةينو ةيمستلا عم (لسغاو)
 ةينلاو ةيمستلا نرقو ءءوضولا يف قبس امك ءاعم كيفك (كيدي)

 لحم لسغب ةينلا نرقيف قيربإ وحن نم انه لستغا نإ معن .امهلسغب



 ا ١

 يف قبسامك اضوتو ئذأ نم كندب ئلع ام لِزَأو (ًثالث) ًالَوأ
 عيضَي ال يك كيم لف رخو تاوعدلا عم ةالصلل كئوضو
 نميألا كقش لع ءاملا بصف ءوضولا نم تغرف اذإف ءاملا

 0 ا ا ةبانجلا م عفر وان تنأو (انالث)

 يف "”عرشلا لبق وأ ءامهلاخدإ لبق :يأ (ًالّوأ) «هغارف دعب ءاجنتسالا

 وأ تالسغ ثالث امهلسغ أ (اثالث) «لاخدإلا دري مل نإو امهلسغ

 .ةدحاوب ةراهطلا نيقي لصح نإو ءًأثالث تالسغ

 نم) هلك (كندب ىلع ام) امهلسغ دعب ايرختو وأ ايدن (لزأو)

 نأل ءًاثدحم نكت مل نإو ةلازإلا هذه دعب (أاضوتو) «خسوك (ئذأ

 ثحبم (يف) قبس ءوضوك :يأ (قبس امك) نونسم لسغلا يف ءوضولا
 ءءوضولل (تاوعدلا) عيمج ركذ (عم) أضوتو «(ةالصلل كئوضٌو)

 اهيلع هبت ةلعل (كيَمَدَق لْسَع) ابدن (رٌآو) ءهبقعو هئانثأ يف ةبولطملا
 يراخبلا ثيدح ةلعلا هذه عم ريخأتلا دنسو (ءاملا عيضَي اليك) :هلوقب
 دمتعملا نكل «ةعامجو فنصملا هب ذخأ هللا همحر يعفاشلل ْصنو

 .كلذ يف ةريثك ثيداحأل ؛ هفالخ

 (كقش ىلع ءاملا بصف) روكذملا (ءوضولا نم تغرف اذإف)
 كبص نكيلو «(ائالث) ًاَبص ءرخؤملا مث هنم مدقملا (نميألا» كبنج
 ءاهدحو (ةبانجلا َمفَر) كناسلو كبلقب كتين لاح يف : يأ (وان تنأو)

 .دحاو :عورّشلاو عرشلا )00
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 لبث ام كل او (ًاثالث) كسأر ئلع مث (ًثالث) رسيألا كقش ئلع مث
 ىلإ ء ءاملا لصوأو كسأر رعش للَخو هنم َريدَأ امو كندب نم

 000 روعّشلا تباَّتَمو ندبلا فطاَعَم

 (كقش ْئلع) ءاملا بص (مث) «لضفألا وهو ءرغصألا عم اهعفر وأ
 لاو نأب (ًاثالث) السغ ءرخأتملا مث هنم. مدقتملا (رسيألا) كبناج

 مث نميألا لسغب ًاضيأ ةنسلا لصحتو ءرسيألا ًاثالث مث نميألا ًاثالث
 .ةرم ةرم رسيألا

 -هيلع بصلا نأ دمتعملا نكل (ًاثالث كسأر ْئلع) ءاملا بص (مث)
 «لفغت الف نيقشلا لسغ ئلع ملقم -فنصملا مالك يف رخؤملا .هليلختو

 .هفالخ معز نمل افالخ « حرش ئلإ هيف "ةيادبلا" 0 اذهو

 كندب) رهاظ (نم لَبقأ ام) ئلع كديب ءاملا ٌرمأ :يأ ًابدن (كلذاو)
 كلدلا نأل ؛ ؛ريدملاو لبقملا يف كدي هيلإ ٍلصت امم (هنم َرْيَدَأ امو
 نأب ءءاملاب كتيحلو (كسأر رعش) ًابدن (لّنَخو) «هبوجوب ليق «ةنس

 (ءاملا لصوأو) ؛هب برشتل هلوصأ يف مث ءاملا يف كعباصأ لخدت

 نذأو نطب نوضغو طبإك فاطعنا هيف ام (ندبلا فطاعم اىلإ) روهّطلا
2 

 :يفو ؛ (روعّشلا تباَتُمو) «فنأ نم ليْقُم تحتو ا" ظاّحلو "/قوُم ومو

 :قاملاو ءرخؤملا :قؤملا :ليقو هيف ةغل :قاملاو نيعلا رخؤم :ًاضيأ قمو )١(
 .(قوم / حابصملا)قامآو قآْمأ :قؤملا عمجو مدقملا

 (ظحل/ حابصملا) .حتفلاب :يرهوجلا لاقو .غدصلا يلي امم نيعلا رخؤم :رسكلاب ()

 .رسكلا روهشملا :جاتلا يفو
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 هتباصأ نإف ءوضولا دعب كّركذ سَمَت نأ رذحاو فك امو اهنم ّفَخ ام 0 كم ه ه "5 2 ترم # مس

 لسغلاب ندبلا باعيتسا و ةينلا كلذ نم ةضيرفلاو ءوضولا دعأف ديلا

 نيب قرف ال ءاهريغو ةيحللاو بجاحلاو سأرلا رعش «رعشلا ةخسن
 فيثكلا طباض قبسو «(فثك امو) هنم :ةخسن يفو (اهنم فخ ام)
 ىف هركذل بودنم فطاعملا ىلإ لاصيإلا نأ همالك رهاظو .«فيفخلاو

 وهو ءاهادع امو :هلوقو ؛هرخآ ىلإ ةضيرفلاو :هلوقو «تابودنملا

 ندبلا باعيتساو :هلوق نم ًاذخأ بوجولا ئلع هلمح يغبنيف «لكشم
 .كلذ ريغو

 ةحارلا عضو دنع قبطني ام وهو .؛كفك نطبب (سَمَت نأ رذحاو)
 (ءوضولا دعب) ًاناّبم ولو (كَرَكَذ) ءريسي لماحت عم ئرخألا ىلع
 اهفك نطب :يأ (ُدّيلا هتباصأ نإف) ءهركذ مدقتملا لسغلا يف نونسملا
 .ةدكؤملا لسغلا نئس نم هنأل (ءوضولا) ًابذ (دعأف)

 مدقتملا (كلذ نم) اهيلع لسغلا ةحص فقوتي يتلا (ةضيرفلاو)
 اهتايفيك ضعب يفكيو ء«هلوأب ةئرتقملا (ةينلا» :امهدحأ :نارمأ
 (ندبلا) رهاظ (باعيتسا) امهيناث (و) ؟حرشلا يف اهتتيبو «ةروهشملا

 روغ ال يتلا قوقّشلاو "''ةَقلقلا تحت امو ههُنبَمو رعشلاو رفظلا ئتح

 .(لسغلاب) ءعدج فنأو اهل

 فّلق عمجلاو اهلئم :ةّملقلاو .فرغو ةفرغ لثم «ناتخلا يف عطقت يتلا ةدلجلا )١(



 لال

 لسغو يعلرلا رضعب حسمو نيديلاو هجولا لسع ءوضولا نم و
 اهلضف ةدكؤم هس اهادع امو بيترتلاو ةينلا عم (ةرم ةرم) نيلْجرلا

 هضئارف لصأب وه لب ٌرساخ اهب نواهتملاو ليزج اهباوثو «ٌريثك
 . ضئارفلا ٌرباوج لفاونلا َنإف ٌرطاَخُم

 يف بودنملا (ءوضولا نم) اهنم دبال ام ئنعمب ةضيرفلا (و)

 يف اهلك اهنيبي ملو «بجاولا ءوضولا ضورفك هضورفو «لسغلا
 ةنرتقملا ةينلا عم (هجولا لُسْع) ؛حرشلا يف اهتركذ ةمكحل هثحبم
 ضعب حسمو) «نيقفرملا عم امهلسغ مث :يأ (نيديلاو) «هنم ءزجب

 (نيلجرلا لسغو) ءامهلسغ دعب هدح يف ةرعش ضعب ولو (سأرلا
 ثيلثتلاو «ءحسملاو لسغلا يف (ةرم ةرم) نيبعكلا عم امهلسغ مث :يأ

 (بيترتلاو) ءهجولا نم ءزج لاسغنا دنع ةبجاولا (ةينلا عم) ةنس امهيف
 .سداسلا ضرفلا وهو ءاذكه

 :يأ ءهادع امو :ةخسن يفو «ةروكذملا ةضيرفلا :يأ (اهادع امو)

 :(ةدكؤم) ءاهكرت ْئلع بقاعي الو ءاهلعف ئلع بائي (ٌةَّنس) روكذملا
 .«دكؤم هنم نكل «لسغلا يف بودنم ءوضولا يف تابودنملا رثكأو

 اهباوثو «ريثك اهلضف) «ةرابعلاب ةيانع انه حرشلا يفو ؛دكؤم ريغ هنمو

 ةنسلاب لب «ةدكؤملاب (اهب نواهتملاو) ؛هلبق امل نايب وهو (ليزج
 اهب نواهتلا عاونأ ضعب لب «صقن ئنعمب نارسخ وذ (ٌرساخ) ًاقلطم

 «(رِطاخُم هضئارف لّصأب وه لب) «حرشلا يف اهب ُتلتَم امك رفك
 ضئارف وأ ةضيرفف «ةرخآلا يف (ضئارفلا ٌرباوج لفاونلا نإف) :هتلعو



 بادآ انه حرشلا يفو ؟لبقت ال وأ لبقت له رطخ ئلع اهللخل رباج ال

 .("ةمه ريغ همه اهل هّجوف ةمثت ىف ةمنت هيف اهتركذ ةمهم ةّينس ةمج

 فصنو بورغلا دنعو نيءاشعلا نيب لستغي ال نأ نسي - :فرصتب اهنم ركذأ )١(
 لزنأ وأ لزنأف عماج نمل نسي - .تاقوألا هذه يف رشتتت نيطايشلا نأل ؛راهنلا

 جاتحيف ينملا جرخ امير لسغلا مدق اذإ هنأل لوبي ئتح لستغي ال نأ عماجي ملو

 لسغي ئتح عماجي الو ماني الو برشي الو لكأي ال نأ بنجلل نسيو - .هتداعإل
 .لضفألا وهف لماكلا لسغلا هل رسيت نإو ًأاضوتيو جرفلا
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 معيتلا بادآ

 نم عنمَي عنامل وأ ٍبّلّطلا دعب هدْقَقل َتْرَجَع اذإف

 جاتحت ًارضاح ءاجلا ناك وأ سباح وأ عبس نم هيلإ لوصولا

 مميتلا بادآ

 بارتلا لاصيإ :ًاعرش وهو «هتابجاو ركذ عم (مميتلا بادآ) هذه
 ًابنج وأ ًاثدحم (تزجَع اذإف) ,:ةصوصخم طئارشب نيديلاو هجولا ْئلإ
 «قالطإلا دنع ردابتملا هنأل ء«روهطلا ءاملا نع نوئسم رهطب ًارومأم وأ

 امهنع ربعملا يعرشلا وأ يسحلا دقفلا همهوت دنع (بّلّطلا دعب هدْقَمل)

 ىلإو ؛هدقفل هلوقب امهنم لوألا ئلإ راشأ هلعلو ًاعرش وأ ًاسح زجعلاب
 شطعل ةجاحلاو ؛ءاملا مدع :ةثالث عناوم :يأ (عنامل وأ) :هلوقب يناثلا
 (عبس نم) ءاملا ىلإ (هيلإ لوصولا نم عنمُي) روذحم فوخو «مّرَتحُم

 وأ :ةخسن يف هل لّثُمو ءرخآ (سباح وأ) «هيلإ لوصولا نم سباح
 .لثملا نمث نم رثكأب الإ عبي ملو كريغل اكلُم ناك

 .بابسألاب اهنع ربعيو ةثالثلا نم لوألا عناملا اذه

 روهطلا (ءاملا ناك وأ) :هلوقب هل لّكَمو ءشطعلل كتجاح :ىناثلا
 وأ نقيتملا (كشّطَعل) الآم وأ ًالاح (هيلإ جاتحت) كيدل (ًارضاح)
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 ئلع هنم فاخت ٌضرم وأ ةحارج كب تناك وأ كقيفر ِشّطَع وأ

 هيلع ًابيط ًاديعص دصقا مث ةضيرفلا تقو َلُخَدَي ئتح ٌربصاف كسفن
 2011111 ]1 ]11 1 ..... .نيل رهاط صلاخ بارت

 شطع وأ «تربك ولو ةلفاق يف ”(كقيفر ٍشّطَع وأ) ءنونظملا
 عاملا كتلم يتم اديدطع يف ىو «مرتحم ناويح

 (ةحارج كب تناك وأ) :هلوقب هل لكم ءروذحملا فوخ :ثلاثلا

 ًاعقوتم ولو (ضرم وأ) ءاهل رواجملا حيحصلا لسغتو اهنع مميتت

 ضرملاو «ةحارجلاب قداصلا روكذملا :يأ (هنم) فلتلا (فاخت)

 ضرملا ةدم لوط هنم فاخت وأ «كتعفنم وأ كوضع وأ (كسفن ْئلع)

 ئتح ربصاف) تزجع اذإف ءرهاظ وضع يف ًاشحاف ًائيش وأ هتذايز وأ

 الإ اهتبتارلو اهل حصي ال هبلطك هنأل ءاهل مميتتل (ةضيرفلا تقو لْخدَي
 .هلوخد دعب

 :الاعت هلوقل (ًابيط) ضرألا نم ًاعضوم (ًاديعص دصقا مث)

 .ةدئاملا نم ةسداسلاو ءاسنلا نم 4'ةيآلا 4 اًبيِط اديِعَصأ متت مس

 ةضرألا بارتو هب ْئوادتي ام هنمو ءناك نول يأب «بارت هيلع)

 لوصولا هعنمي قيقد وحن هب طلتخم ريغ :يأ (صلاخ) «يوُئَملاو
 ءهيسلع رايغ ال ءبلص ال (نّيل) ءروهط (رهاط) ءضرفلا لحمل

 .لثملا نمث نم رثكأب الإ عبي ملو «كريغل اكلم ناك وأ :(م)ةخسن يف (1)
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 7س ًء يل -

 ةالصلا ةحابتسا وُناو كعباصأ نيب اماض كيفكب هيلع برضاف
- َ 7 َ 

 نم وامل و ع ا وقمت ةدحاو ةرم هلك كهجو امهب حسماو 1

 امل عفر هنم طسبو تازرتحم حرشلا يفو «قصلي ال لمر ئزجيف
 عم اديعص هلوق ببسب اهوحن وأ ةكّرلا عم فنصملا ةرابع يف مهوتي

 (كعباصأ نيب ًاماض كيفكب) بارتلا :يأ (هيلع) ًابدن (برضاف)
 هذه ىلع برضلاف ءهجولا ميمعت لهسيف رابغلا ةراثإ يف عفنأ هنأل

 ةرشع طورش هل مميتلاو «بجي ال برضلا صوصخ لب «ةنس ةيفيكلا

 .فنصملا مالك نم اهذخأمو «"”حرشلا يف اهتركذ

 :ةسمخ ناكرأ هلو

 .برضلاب ريشأ هيلإو «بارتلا لقن :لوألا

 ريشأ هيلإو ءرهطلا هيلع فقوتي امم ةحابتسالا ةين :يناثلاو

 نودو «ثدح عفر نود ًالثم (ةالصلا) ضرف (ةحابتسا وُناو) هلوقب
 نم ءيش حسم ئلإ اهتمادتساو «لقنلاب اهنرق بجيو ءمميت ضرف

 مدع بدني هنأل (ةدحاو ةرم هّلك كّهجو) كيفكب :يأ(امهب

 ًارهاط هنوكو ًاصلاخ هنوكو ًابارت هب مميتملا نوكف دصقلاف تقولا لوخد :يهو (1)

 ةساجنلا ليزي نأو هلبق ةلبقلا يف داهتجالاو «ينيع ضرف لكل مميتلاو نيل هنوكو
 .نيتبرضب نيديلاو هجولا حسمي نأو ءًالوأ
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 مث فنك وأ ّفَخ رعشلا تبانم ئلإ رابغلا لاصيإ فلكتت الو
 حسماو كعباصأ نيب ًاجرفم ةيناث ةبرض برضاو َكَمَئاخ عزنا
 11111011 امهبعوتست ىتح كيقفرم عم كيدي امهب

 ئلإ رابغلا لاصيإ) فلكتت ال نأ بدني :يأ (افلكتت الو) «راركتلا
 نم هفيفخت بدني لب .(فثك وأ فَخ) دي وأ هجو يف (رعشلا تبانم

 هحسمي ال نأ بدني معن .هوشتي الثلو ًاعاَبَتا خفنلا وأ ضفنلاب فكلا

 حسم دنع هعزن نأل (كَمتاخ) ًابوجو (عزنا مث) «ةالصلا نم غرفي ئتح

 .هتحت ام ىلإ رابغلا لصيل «بجاو ديلا حسم دنعو «ةنس هجولا

 صوصخ نأ مدقتو ءكيفكب (ةيناث ةبرَّض برئ فاو)
 هجولا نيب حسملا يف بيترتلا بجي امنإو ءبجي ال برمغلا
 جيرفتلا اذه نأل (كعباصأ نيب ًاجّرفم) ءلقنلا يف ال نيديلاو
 ىتح كيقفرم عم كيدي) كيفكب (امهب حسماو) «ةنس

 ىلإ نيفكلا حسم بجاو :ليقو «دمتعملا ىلع (امهبعوتست
 . ليلو حجرو «ميدقلا يف يعفاشلا صن نع نيعوكلا

 ..يعفاشلل ًابهذم سيل ميدقلا بهذملا :(17و175ص) نيدشرتسملا ةيغب يف لاق )١(
 ةعامج نأ اهببسف «ميدقلا ئلع هب ئتفي امم اهولعجو اهودع يتلا لئاسملا امأو

 اوتفأف ًاليلد رهظأ ميدقلا نأ لئاسملا ضعب يف مهل حال هبهذم يف نيدهتجملا نم

 حالو حيجردلا ةبتر غلب نمف ءجرخملا لوقلاك يعفاشلا ىلإ كلذ يبسان ريغ ءدهب
 اهودع يتلا لئاسملا نأ ئلع «هاوتفو .هملعل هجو الف الإو ءاهب ئتفأ ليلدلا هل

 .هب ئوتفلا نوكتف ديدج لوق هيف اهرثكأ
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 كيفك ىددحإ عفا مل ئرخأ ةبرض برضاف امهبعوتست مل نإو
 ًادحاو ًاضرف دب لَو ليلخُتلاب كعباصأ نيب ام حسماو ئرخألاب

 د و اب را جلا لدا 0 نال 1 هج و نق وج وقار كو لع لفاونلا نم تئش تنئش امو

 (ئرخأ ةبرض برضاف) ةيناثلا ةحسملا (امهبعوتست مل نإو)

 ترك مهن لضخ ذو: + تجي .اةيلع .هنفقوت اه نأل :باعتيالل

 لكل ةثالث نسي :ليقو «نيتبرضب نيديلاو هجولا حسم دروف «ةدايزلا

 .كلام نع لقثو «ةبرض وضع
 هركذ امك بيترتلا :اهسماخ ةسمخ ناكرألا نأ ملع هتررق امبو

 يفو ءةتس "عومجملا" يفو «ةعبس ناكرألا "ضورلا" يفو ءهانيبو
 .فالتخالا اذه نيب عمجلا حرشلا

 حسم نم غارفلا دنع (ئرخألاب كيفك ئدحإ) ًابدن (حسما مث)
 كيدي حسم دعب (ليلخّتلاب كعباصأ نيب ام) ًابدن (حسماو) «نيعارذلا

 ءطقف ئلوألا يف تجرف نإ ًابوجوو «ةيناثلا يف تجّرف نإ ًاطايتحا
 نيب بيترتلا لصحيف ءهحسم بجاولا لحملا ْىلإ بارتلا لصوتل
 لوصح يف هب دتعم ريغ هجولا حسم لبق هيلإ لصو ام نأل ؛ نيتحسملا

 اهنأ عم فنصملا اهركذي مل ةمج ةدكؤم نئس انه حرشلا يفو «حسملا

 .ةمهم
 (لفاونلا نم تئش امو ًادحاو ًاضرف) مميتلاب (هب) ًابوجو (لّصو)



 /ا١6

 . ًاممين هل فنأتساف ًايناث ًاضرف تدرأ نإف

 تدرأ نإف) ةزانجلا اهلثمو «''ةيدعّبلاو ةيلبقلا ةديقملاو ةقلطملا

 ناضرف ئدؤُي ال هنأل ءرخآ (ًامّميت هل فنأتساف ًايناث) ًاينيع (ًاضرف
 .دحاو مميتب ناّينيع

 يف اهنألو ءاهل مميتلا ةداعإب ةقشملا دتشتف رثكت لفاونلا نأل :حرشلا يف لاق )١(

 .سكعلابو ةئم اهلعجت نأ ةعكرب تمرحأ اذإ كل نألو ؛«ةالص مكح
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 دجسملا ىلإ جورخلا بادآ
 ناك نإ حبصلا يتعكر كتيب يف لصف كتراهط نم تغرف اذإف 0000 ا
 مث ملسو هيلع هللا ئلص هللا لوسر لعفي ناك كلذك عّلَط دق رجفلا
 امّيسال ةعامجلا يف ةالصلا عَدَت الو ءدجسملا ئلإ ُهَّجوت

 دجسملا ئلإ جورخلا بادآ

 نم َتْغَرْف اذإف) «ةريثك يهو ( (دجسملا ىلإ جورخلا بادآ) هذه

 ولو كنكس : يأ (كتيب يف) جورخلا لبق (لّصق) ًامميت ولو (كتر

 امك اهيف امو ايندلا نم ريخ يه يتلا هتتس '"'(حبصلا يتعكر) «ةولخ
 (كلذك) ًابلاغ ًانظ ولو (عّلُط دق) قداصلا (رجفلا ناك نإ) "ملسم" يف
 امك ًاريثك (ملسو هيلع هللا ئلص هللا لوسر لعفي ناك) اهتالص : يأ

 دنسب يه ةياور يفو .حرشلا يف يهو "يراخبلا" ةياور هيلع تلد

 .هتيب يف امهيلصي ناك هنأب حيرصت فنصملل

 (ةعامجلا يف) ةبوتكملا (ةالصلا عدت الو ءدجسملا ئلإ هّجوت مث)
 ئلع ثحلا نم حص امل رصعلاو ءاشعلاو (حبصلا امّيسال) :تّلق ولو
 .هظفحو ئلاعت هللا ةمذ يف اهيف امهيلصم ريصمو نيلوألا يف اهتالص

 يف هتطسب ام ئلع كلذ ريغلو ئطسولا اهنأ ةثلاثلا يف حص اًملو

 .رجفلا (م) ةخسن يف )١(
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 نإف ة 1 نيرشعو عبسب فلا ةالص ئلع لضْفَت ةعامجلا الصف

 ملعلا بلط يف كل ةدئاف يأف حبُرلا اذه لثم يف لّهماستت تنك

 لا ل

 ال ةخسن يفو ملسمو يراخبلا ةياور يف امك (ةعامجلا ةالصف) حرشلا
 درفلا يأ (ٌذَّقلا ةالص الع لْضْفَت) ةعامجلا ةالصو :ةياورلا قفاوت

 يفو (ةجرد نيرشعو عبسب) ذفلا ةالص نم لضفأ :ةياورلا ظفل نكل
 يف هتركذو هونُيِب امك ةافانم الو ةجرد نيرشعو سمخب :ةياور

 لام سأر ةدئاف (حبّرلا اذه لثم يف لّهاستت تنك نإف) :«"”حرشلا
 كنأ معزت يذلا (ملعلا بلط يف كل ةدئاف يأف) ئرخألا ةراجت

 .حلاصلا (هب لمعلا) عفانلا (ملعلا ةرمث امنإف) «هسابتقا لع صيرح

 يف اهب كتالص رسعت وأ رذعت نإف؛ةعامجلا ةالص هلضفأ نمو

 اهيلع اهل ًائيرمتو اهباوثل ًاليصحت كلهأ عم اميسال كتيب يفف دجسملا

 يعسلا تدرأ :يأ (دجسملا ىلإ تيعس اذإف) «ءاشعلاو حبصلا اميسال

 دارملا نيبيو ءةلهمو قفر (ةَدَوُنو ةّئيه ئلع شماف) يشملا ئنعمب

 رزقا يشفلاا لكلا هناا دكت تيكر اذإو ل( لحس الاوز ةلزق امه
 مكح ةلأسمو «ةلأسملا ليلد انه حرشلا يفو «هب ربع مث نمف «لضفأ

 .ةالصلاو نيلصملا لاوحأ فالتخاب فلتخت اهنأ :اهدحأ :هوجول :لاق )١(



 الملل

 قحبو ؛كيلع نيلئاسلا قحب كلأسأ ينإ مهللا : كقيرط يف َلُقو
 الو ًارشأ جرخأ مل ينإف كيلإ اذه َياَشْمَم قحبو :كيلإ نيبغارلا
 ءاغتباو ء«َكطَخَّس ءاقتا تجرخ لب ةعْمُس الو ءاير الو ًارطَب
 يل ٌرفغت نأو ةنحلا ينلخدتو رانلا نم ينذقنُت نأ كلأسأف كتاضرم

 .تنأ الإ بونذلا ٌرْفغَي ال هنإف يبونذ

 .ةمهم ("يهو ؟ال وأ ةروص يف بجت له :عارسإلا

 مهللا) :تاملك يف الإ هجام نبا هاور ام (كقيرط يف) ًابدن (لقو)

 قحبو «كيلإ نيبغارلا قحبو «كيلع نيلئاسلا قحب كلأسأ ينإ
 قحبو ئرخأ يفو «ةياور يف امك كتيب ىلإ :يأ (كيلإ اذه َّياَشْمَم
 الو) اهرسكو ةمجعملا حتفب (ًارشأ جرخأ مل ينإف) كيلإ يجورخ
 لب) كلذ لجأل يأ (ةعْمُس الو ءاير الو) اهرسكو ءاطلا حتفب (ًأرَطَب

 « (كتاضرم ءاغتباو «كطَخَس ءاقتا) تجرخ نكل ةياور يفو (تجرخ

 واولا 3 ءافلاب (كلأسأف) امهل ًابلاط :يأ «ءاغتبالاو ءاقتالا لجأل :يأ

 ؛ (ةنجلا ينلخدتو) ةخسنك ةياور يفو «(رانلا نم ينذقنُت نأ) ناتياور
 يفو «(يبونذ يل رفغت نأو) يئاسنلا ةياور الإ تاياورلا عيمج يفو

 (تنأ الإ بونذلا ٌرْفَغَي ال) ةياورلا يف امك ءافلاب (هنإف) «يبنذ ةخسن

 اهكاردإ بجو ريصقت نع اهكاردإ يف يخارتلا أشن ول :ةعمجلا ةالص نع لاق )١(

 .يعسلاب ولو



 هاهو وه دودو واو واو ها واه هه أه هه © © ه8 © »ها هه © هه »# »  هه »هه ههه # هه هله

 «كلم فلأ نوعبس هل رفغتسيو ههجوب هيلع هللا لبقي هلئاق :نيتياور يف

 مالكو طسب انه حرشلا يفو «''هتالص نم غرفي ئتح :امهادحإ يفو
 .مهم

 ةيثيدحلا ةعنصلاب هللا همحر  فلؤملا ةيانع رثألا اذه لالخ نم كل حضتي )١(

 نيقلعتملاو نيبحملا رابك نوؤش نماذهو .ءازجلا ريخ انع هللا هازجف

 .يوبنلا بانجلاب
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 (”دحسملا لوخد بادآ

 لص مهللا : لقو ئنميلا كلجر مدقف دحسملا لوخد تدرأ ادإف

 باوبأ يل حتفاو يبونذ يل رفغا مهللا دمحم لآ ئلعو دمحم ْئلع
 2 ا ا دو ع اق عيبي نم دحسملا يف تيأر اذإو . كتمحر

 (”دحسملا لوخد بادآ

 (سمشلا عولط ئلإ) هريغو عماجلا (دجسملا لوخد بادآ) هذه

 دعب ولو (دجسملا لوخد تدرأ اذإف) ءاهعافترا لبق هلوأ :يأ
 كلجر) ًابدن (مدقف) ليق ام ئلع فيرش ناكم لك هلثمو «عولطلا
 :ال وأ اهتمدق ءاوس لوخدلا وأ ميدقتلا دنع (لقو) اهلدب وأ (ونميلا
 هيف ثيداحألا (دمحم لآ ْئلعو دمحم) انديس (ئلع لص مهللا)
 اهب دهاشلا ملَّسو :ةدايز عم لآلا ئلع ةالصلا نودب :ةخسن يفو
 ضعب يفو «ةذاعتسالا ميدقت ثيداحألا ضعب يف نكل «ةياور

 ملسم يفو «حرشلا يف اهتركذ نيتياورلا ىلع اهتيفيكو ءاهريخأت
 يل حتفاو) يبونذ عيمج ظفل يفو (يبونذ يل رفغا مهللا) :هريغو
 عيبلا (ميبي ْنم دجسملا يف) تملع يأ (تيأر اذإو «كتمحر ٌباوبأ

 .سمشلا عولط ىلإ (م) ةخسن يف )١(
 .سمشلا عولط ىلإ (م) ةخسن يف (0)



 لحفل

 ةرال : لقف ةَلاض دُْنَي نم تيأر اذإو .كتراجت هللا حَبرأ ال : لقف رب ريف هم
 اذإو ملسو هيلع هللائلص هللا لوسر َرَمآ كلذك . كيلع كتلاض هللا

 نسح ثيدحل (كتراجت هللا َحَبَرَأ ال) :ًابدن (لقف) ءارشلل لماشلا
 ناش (ةلابغ) تركي شنب 0 تملع (تيأر اذإو) :هيف هريغو

 ًابدن (لقف) معألا لمتحيو «لاقملا ناسلب بلطلا دارملا لعل «ةعئاض

 در ال :دراولا ظفل نأل ءظفللا اذه وحن وأ (كيلع كتلاض هللا درال)

 .حرشلا يف هتنيب امك ناتياور «كيلع هللا اهّدرال :وأ «كيلع هللا

 هاتعم وأ ظفللا اذهب يأ (كلذك) ةيادبلا نم ةخسن تءاج ْئلوألابو
 هللا لوسر) عاتبملاو دشْنملا ىلع ءاعدلاب (َرَمأ) نيتخسنلا بسح ئلع
 «عئابلا يف يئاسنلاو يذمرتلا ثيدح يف امك (ملسو هيلع هللا ئلص
 ."'"ةمئالم ةمهم لئاسم انه حرشلا يفو «دشنملا يف امهريغ ثيدحو

 دجسملا تلخد) ةخسن ىف امك ءافلا نم قيلأ ىهو واولاب (اذإو)

 تقو ولو (دجسملا ةيحت نيتعكر يلصت موتح) ًابدن (سلجت الف
 وهف فاوطلا تدرأو مارحلا نمل ىف الو ركن نع ألا ةعاركلا

 نبا هيلإ حنج ام ىلع هيف ةقدص لئاسلا ءاطعإ مدع امهيلع ءاعدلا ئنعم يفو :لاق )١(

 ةقدصلا بابحتسا انيهذم يف دمتعملاو ..ةيعفاشلا ةمئأ ضعب هنع هلقنو كرابملا

 لب ًاهوركم وأ ًامارح اهريصي ام اهل ضرعي دق معن ؛هجراخو دجسملا لخاد
 .ةسمخلا ماكحألا اهيف يتأي
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 اذإف ةيحتلا نع امهؤادأ َكُئْزْجُبَف رجفلا يتعكر َتيَّلِص نكت مل نإف

 هللا ىلص هللا لوسر ءاعدب عداو فاكتعالا وثئاف نيتعكرلا نم تغرف

 كدنع نم ةمحر كلأسأ ينإ مهللا : لقو رجفلا يتعكر دعب ملسو هيلع

 مل نإف) ؛فاوطلاب أدب هلخد امل ملسو هيلع هللا ئلص هنأ دروف ( هتيحت

 ءاضق وأ ءادأ امهتيلص اذإف ءهيف كل ًابدن (''”جفلا يتعكر تيَلِص نكت

 نإ امهباوث لصحيو «(ةيحتلا نع) امهتيدأت :يأ (امهؤادأ َكئرْجُيف)

 ديزمو مالك ئلع رجفلا ةنس باوثو بلطلا طوقس لصح الإو ايو
 .حرشلا يف

 ولو («فاكتعالا وْئاف) رجفلا وأ ةيحتلا (نيتعكرلا نم تغرف اذإف)
 ءاعدب) ند (عداو) هب قلعتي طسبو هيلع ثح حرشلا يفو «ةظحل

 فيرش تقولا نأل (رجفلا يتعكر دعب ملسو هيلع هللا ئولص هللا لوسر

 ريشأ هضعب ْئلإو ءحرشلا يف هتنيبو ةباجإلا "”شيواج روثأملاو
 يناربطلاو يقهيبلاو يذمرتلا ثيدح يف ءاج ام ًابدن (لقو) «هلوقب

 نوكت الو (كدنع نم ةمحر كلأسأ ينإ مهللا) :سابع نبا ةياور نم

 .رجفلا يتعكر كتيب يف (م) ةخسن يف )١(

 :نعمب انهو .بجاح «يداح «ةلفاقلا مدقم :ئنعمب شواج :ةيسرافلا نم اهلصأ )١(

 وه ءاعدلا اذه لعلو :لاقو شوواش :اذكه حرشلا يف اهركذو ءاعدلا يف مدقملا

 كب ذوعن ملسو هيلع هللا ىلص دمحمو ليفارسإو ليئاكيمو ليئاربج بر مهللا

 ريبكلا يسرافلا مجعملا يف ةملكلا رظناو .هريغو يتاسنلا هجرخأ .ًاثالث رانلا نم

 4841/١. اتش يقوسدلا ميهاربإ روتكدلل
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 ينل اهب درتو يئس اهب ٌملكو يلمس اهب عّمجتو .يبلق اهب يدهت
 اهب يكزُتو يدهاش اهب ٌعفرتو يبئاغ اهب ةظفحتو ينيد اهب حلصُتو

 ءوُس لك نم اهب يّمصعتو يدشر اهب ينقلُتِو يهجو اهب ُْضْيبَو يلمع

 ىلع اهميظعت ىلإ عجرت ةمكحل ةيدنعلا ركذف «هدنع نم الإ ةمحرلا
 «يبلق اهب) لدت وأ لصوت (يدهت) '"”املع اندل نم هانيتآو# :ُدَح

 ام (يئْدَش اهب) عمجت (مُلَتو) هوحنو يرمأ قرفتم (يلْمَش اهب ُعّمِجَتو
 (ينيد اهب ٌحلصّتو) هوحنو يفولأم (يَّمْلُأ اهب دْرَتو) يرمأ نم قرفت
 هيف ثيدحل يرمأ ةبقاع ينيدب دارملا وأ « يرمأ حالص هب يذلا

 لهأ نم ينع باغ ام (يبئاغ اهب) حلصتو :ثيدح يفو ؛(ظفحتو)
 ينع بغي مل ام وأ « يمولعم : يأ (يدهاش اهب عفرتو) ؛ معأ وأ لامو

 نطابلاو رهاظلا (يلمع اهب) يمنت وأ رهطت (يكرتو) .هملعو هنيع

 ةياورلا يف رأ ملو 0 هجولا وأ «يتاذ (يهجو اهب) رونت (ضييبُتو)

 ءاقللاو يقلل نم ينيقلُت وأ «نيقلتلا نم (يئقَلُتو) 0 ىلإ يكزتو هلوق
 نوكسو همض وأ ءامهلوأ حتفب (يدشر اهب) رتلتلاو نادجولا ئنعمب

 دنع ةداهشلا ةملك وأ ءيتياده وأ «يلامو ينيد حالص :يناثلا

 اهمضو نيسلا حتفب (ءوُس لك نم اهب) ينظفحت (يّمصعتو) «توملا
 .ةياورلا رخآ اذه

 )١( فهكلا 4 امْلِعََندَل نم ُهَئمَّلَعَو 8#:باوصلا / 0"



 لكفا

 ًاقداص ًانيقي كلأسأو يبسق ٌرشابي ًامئاد ًاناميإ كلأسأ ينإ مهللا

 هَتَمَسَق امب ينِضْرَأو «يلع هتبتك ام الإ ينبيصُي نل هنأ مّلعأ ئتح
 ةمحرو رك هدعب سيل ًائيقيو «ًاقداص ًاناميإ ينطعأ مهللا يل
 كلأسأ ينإ مهللا .ةرخآلاو ايندلا يف كستمارك فرش اهب لانأ
 ءادهشلا لزانمو ءاضقلا دنع ٌربصلاو ءاقللا دنع َروفلا

 (اناميإ كلأسأ ينإ مهللا) :يقهيبلاو يذمرتلل ئرخأ يف ءاجو

 زهاني وأ (رشابي ًامئاد) ملسو هيلع هللا ئلص دمحم هب ءاج امب اقيدصت
 يفو (ًانيقي كلأسأو) «بلسي ال ئتح هتشاشب طلاخي ثيحب (يبلق)
 هنأ مّلعأ ئتح) قدصلا يف آغلاب (اقداص) كلأسأ نودب ًانيقيو :ظفل

 «ينضر :وأ (ينضْرَأو «يلع هتبتك ام الإ ينبيصُي) ال :ظفل يفو (نل
 .(يل هَتْمَسِق امب) ناتياور

 ًاناميإ ينطعأ مهللا) :يذمرتلاو يقهيبلاو يناربطلا ةياور يف ءاجو

 ولو (ضك) قيفيلاو ناميألا نم نوكذملا أ (ةدحب ندنل اقيو ءاقداض
 ايندلا يف) يل (كتمارك فرش اهب لانأ) ةميظع (ةمحرو) «ةمعنلل

 .(ةرخآلاو

 زوفلا كلأسأ ينإ مهللا) :هالعأ نيروكذملا ةياور ريغ يف ءاجو

 نم معألا هلوزن دنع (ءاضقلا دنع ربصلاو) توملا (ءاقللا دنع

 نمم ناك اضرلاب ققحت نم نكل ءربصلا نم لمكأ اضرلاو «توملا
 ها معلا اوبك (ءادوتعلا لذ اعنسو) 46 ةايزوت ويعمل هووستمو نبط
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 لن ينإ مهللا ءايبنألا ةقف ةقفارمو ءادعألا ىلع رصنلاو ءادعسلا شيعو

 كتمحر لإ ترقتفاو يلمع ٌرصَق و يبأر فعَض نإو يتجاح كب

 نوتوميو ةيفاع يف ويحي '”نئانضلا مهل لاقي موق لزانم وأ «ةبحملاو
 ء«حرشلا يف هتركذو درو ام ئلع ءادهشلا لزانم نوطعيو ةيفاع يف

 ئلع رصنلاو) ةداعسلا يف نيلماكلل دغرلا شيعلا (ءادعسلا شيعو)
 ةقفارمو) «ئوهلاو سفنلاو نيطايشلاو نجلاو سنإلا نم (ءادعألا

 :ىلاعت هلوق يف اهيلإ راشملا ةقفارملا وأ ءمهعم رشحلا يف (ءايبنألا

 .ءاسنلا ةروس نم ”8ةيآلا # نعل نم ميل هَل معن َنِذَلاَمَمل

 ٌروفلا كلأسأ ينإ مهللا» :ظفلب هعماج .يف يطويسلا ةياور يف نكل

 .«ءادعألا ىلع 7 و ءادعسلا شيعو ءادهشلا لّزُنو ءءاضقلا يف

 : يأ (يتجاح كب لن ينإ مهللا) :يناربطلاو يتهييبلا باور يف ءاجو

 دارملاو «حلملا ىتح هبر لأسي مهضعب ناك , مث نمو ءةجاح لك
 تنأف (يبأر ْفْعَض نإو) ءاهريغ يف رقتفي ال هنأ ال «ةمهملا يتجاح
 هل لصوملا روفغلا تنأف (يلمع َرصق) نإ (و) ءهفعض ليزت يذلا
 ةعساو يه «يرقف اهب رباجلا تنأف (كتمحر ئلإ ترقتفا) نإ(و)

 :ثيدحلل ةراشإ هقلخ صاوخ :هللا نئاّضو :(نئض :ةدام) هجات ىف يديبزلا لاق )١(

 مهتيميو ةيفاع يف مهييحي د هقلخ نم اًنض " :ةياور يفو "هقلخ نم نئانض هلل نإ "

 «نضلا نم ةلوعفم ئنعمب ةليعف «ةئينُض :مهدحاو «صئاصخ يأ «"ةيفاع يف

 .كدنع هعقومو كنم هناكمل هب نَضَتو هصتخت ام وهو
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 روُحبلا نيب ٌريِجُت امك رودصلا يفاش ايو رومألا ّيضاق اي كلأسأف
 ل 8 2 2 ١ ٠ 4 ١ 0. أ

 روبقلا ةنتف نمو روبثلا ةوعد نمو ريعسلا باذع نم ين ريجُت نأ
 نم يتّين هْعلبَت ملو .يلمع هنع فعَّضو يبأر هنع رصق امو مهللا

 كقلخ نم ًادحأ هيطعُم تنأ ريخ وأ كدابع نم ًادحأ هَندَعَو ريخ

 امك ريدقتلا نم هتركذ ام ريغ مالكلا لمتحيو ءامهريغو يلمعو يبأرل

 :(رومألا) يفاك اي وأ «يضاق اي كلأسأف) ءحرشلا يف هيلإ ترشأ

 نم (رودصلا يفاش ايو) «ةياورلا يف تباثلا يل ررحتي ملو «ناتخسن
 نيب) لصْفت (ريجُت امك) حرشلا يف ةروكذملا هعاونأ عيمجب ءوُّسلا

 نأ) «يغبلاو طالتخالا نم اهعنمي ًالصَف اهريغو ةبذعلا (روُحْبلا

 (روبتلا ةوعد نمو) ءمنهج (ريعسلا باذع نم) ينظفحت (يئريجُت
 ُناَمَأ ةنسلا يف ءاجو ءمعأ وأ اهيف لاؤسلا (روبقلا ةئدف نمو) ؛كالهلا
 رصق امو مهللا) ,"”(رثنو ًامظن هريغو يطويسلا مهتّيعو ءاهنم ةفئاط

 .(يتّين هَْلْبَت ملو «يلمع هنع فْعضو) «يركفو يلقع (يبأر هنع
 يفو «(كدابع نم ًادحأ هَئالَعَو ريخ نم) يتّينمأو يتلأسم :ظفل يفو

 يف امك كدابع وأ (كقلخ نم ًادحأ هيطعُم تنأ ٍريخ وأ) كقلخ ظفل

 ترشن تييبتلا دنع تيبثتلا :ناونعب ربقلا يف نيكلملا لاؤس يف ةزوجرأ يطويسلل )١(
 و

 تيب ١75 :يف يناسعنلا نيدلاردب دمحم قيلعتب ةرهاقلا - ةينيسحلا ةعبطملا يف

 .(عوبطملا يبرعلا ثارتلل لماشلا مجعملا)
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 انلعجا مهللا نيملاعلا بر اب اي هكلاسأو .هيف كيلإ بغار ينإف

 املس كئادعأل ًابْرَح نيّلِضُم الو نيَّلاَض ريغ نيدتهم نيداه

 نم كفلاخ ْنَم كتوادعب يداَعُتو سانلا كّبحب بحُت كئايلوأل

 كيلعو ريحا اذهو ةباجإلا كيلعو ءاعدلا اذه مهللا ءكقلخ
 5 رام هو

 2000100 نوعجار هيلإ انإو هلل انإ َنَالْكُتلا

 ةياور يفو «(نيملاعلا بر اي هكلاسأو «هيف كيلإ بغار ىنإف) «ةياور
 حرشلا يف ئفوتسم وهو «هرخآ ىلإ ديدشلا لبحلا اذ مهللا :اذه بقع
 (ًابرَح نيلضُم الو نيَّئاَض ريغ نيدتهم نيداه انلعجا مهللا) :مث
 عيمجب ةاصعلا (كئادعأل) "'"ابضغ «كيرحتلاب وه :ليق «نيبراحم
 وأ نيحلاصلا (كئايلوأل» نيملستسم نيملاسم (امْلس) ءمهعاونأ
 بحلا :ثيدحل ًالمع سانلا مه نيذلا (سانلا كبس ب ”ى) نينمؤملا
 كفلاخ نم كتوادعب) م ضعغبن (يداعُتو) ناميإلا نم هللا يف

 مهللا) ءكقلخ نم :اهيلع تفقو يتلا ةياورلا يف سيلو ,(كقلخ نم
 حتفلاب (ُدْيَجْلا اذهو) هل (ةباجإلا) كنم :يأ(كيلعو ءاعدلا اذه
 هلل انإ) «لكوتلا (نآلْكُتلا كيلعو) «ةقاطلا امهب وأ مضلابو «ةقشملا
 اهنكل ؛ةعيجرتلا هذه ًاضيأ ةياورلا يف سميلو ا ةيلإ انإو
 «جارس ءافطناو «كآرش عاطقناك ةبيصم لك دنع بحتست ةبسانم

 .(برحلا / سوماقلا) هبضغ دتشا :حرفك برح نم )١(
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 رمألاو ديدشلا لّيحلا اذ ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو

 نيبرقملا عم دولخلا موي ةنجلاو ديعولا موي نمألا كلأسأ ديشرلا

ِ 2 ًِ 2 6 
 دودو ميحر كنإ دوهعلاب نيفوملاو .دوجسلا عكرلاو دوهشلا

 ةياورلا يف ًاضيأ تسيلو «(ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو)

 حرشلا يف هضعب ىلإ ترشأ ميظع لضف اهل ناك نإو ؛''”ةقلوحلا هذه

 ةانثملاب (لّيحلا اذ) :ةياورلا يف مدقت ام ضعب اهعبتأو دعب اميفو انه
 وأ «نيدلا وأ ءنآرقلا وأ «قاثيملاو دهعلا ةدحوملاب وأ «ةوقلا

 ديدشلا ليحلا اذ اي مهللا :ةياورلاك ةخسن يفو (ديدشلا) «ببسلا

 «ربكألا فيوختلا (ديعولا موي ّنْمألا كلأسأ) يداهلا (ديشرلا رمألاو)

 بْرقلا لهأ (نيبّرقملا عم) اهيف دولخلا تقو (دولخلا موي ةنجلاو)

 نإو اهيف (دوجّسلا عكرلاو) «رادلا هذهو ميعنلا راد يف هلهأ (دوهّشلا)
 اذه فرشل دوجسلا وحن فصوب اوصخو «ةنجلا يف فيلكت ال ناك

 ام برقأ" دروو «4 دب ْرَهَطَو» ةيآ يف هيلإ راشأ مث نمو «فصولا
 (دودو) كدابعب (ميحر كنإ) ءاهيف (دوهعلاب َنيفوملاو) ؛"دبعلا نوكي .

 يف هيلإ ترشأ هيجوت هلو ليق اذك «نيحلاصلا بحم وأ بوبحم

 نم ةلدمحلاو هللا مسب نم ةلمسبلاك «هللاب الإ ةوق الو لوح ال نم ةينبم ةظفل )١(

 ةلقوحلا :لوقي هريغو «فاقلا ىلع ماللا ميدقتب يرهوجلا هركذ اذكه .هلل دمحلا

 .(قلوح - ريثألا نبال ةياهنلا) .ماللا ئلع فاقلا ميدقتب



 ١و

 ناحبس هب لاقو ٌرعلاب ّفّطَمَت يذلا ناحبس ديرت ام لعفت تنأو و 2 ب د
 هلالإ حيبستلا يغبني ال يذلا ناحبس هب َمّركتو َدْجَملا سِبَل يذلا

 يذ ناحبس «مّركلاو دجملا يذ ناحبس معْتلاو لضفلا يذ ناحبس
- 9 5 * 

 لعجا مهللا هملعب ءيش لك ئصخأ يذلا ناحبس ماركإلاو لالجلا

 ًاضيأ اهيف سيلو (ديرت ام لعفت) كنأو :ةياور يفو (تنأو) «2"”حرشلا
 يذلا ناحبس) رونلا بلط دعب لب «لحملا اذه يف حيبستلا اذه

 نم (لاقو) «ةردقلاو ربكتلا يأ (ٌرعلاب) فصتا ئنعمب ئّدرت (فّطَعت
 "..يرازإ ةمظعلاو يئادر ءايربكلا " :لاق ئلاعت هنأل (هب) لوقلا

 «ةمظعلاو عساولا فرشلا (دْجملا سيل يذلا ناحبس) «ثيدحلا

 يغبني ال يذلا ناحبس) «هيلإ بوسنملا ئلع هنم رَثأب يأ (هب مّركتو)
 امهنيبو (مَحْنلاو لضفلا يذ ناحبس) «ئلاعت (هل الإ) هيزنتلا (حيبستلا

 «ةردقلا :ةخسن يفو (دجملا يذ ناحبس) «ئفخي ال ام ةبسانملا نم

 «تاياور يف ءاج اذكه (ماركإلاو لالجلا يذ ناحبس ءمَركلاو)

 لك ئصخأ يذلا ناحبس) ء«رثأ يف حرشلا يف هيلع مالكلا تطسبو

 مهللا) .ءيش اهنع جرخي ال ةعساو هملع ةرئاد نأل (هملعب ءيش

 ام ةمئالم يهو ءةخسنو ةياور يف اذكه (يبلق يف ًارون يل لعجا

 .مهنع ىضري ئنعمب )١(



 و١

 ًارونو ءيرصب يف ًارونو « يعمس يف ًارونو ؛«يربق يف ًارونو

 يف ًارونو «يمحل يف ًارونو «يرشب يف ًارونو «يرعش يف
 نم ًارونو « يدي نين: نم ًارونو «يماظع يف ًارونو « يمد

 « يتحت نم ًارونو «يقوف نم ًارونو «يلامش نع ًارونو , يفلخ
 .ًارون يل لعجاو رون ينطعأو «ًارون يندز مهللا

 هركذ يذلا بيترتلا اذه ريغ ىلع امهريغو نيخيشلا ةياور يفو «هدعب

 هب ءاج هعومجم «تاياورلا ضعب قفاوم هرثكأ نأ ريغ .«فنصملا
 ةياورلا لصف فتصملا لعلو «حرشلا يف هتنيب ام ئلع اهعومجم
 يف ةفلتخم اهنإف خسنلا فالتخا نم فالتخالا ءاج وأ «ئنعملاب

 رونو يع يف اوتو ؛ يربق يف ًارونو) ءًأريثك ركذلا اذه ةياكح

 يدل يف ًارونو « يرشب يف ًارونو « يرعش يف رونو ؛« يرصب يف

 نم ًارونو «يدي نيب نم رونو .يماظع يف ًارونو مذا يف ارونو
 مهللا «يتحت نم ًارونو «يقوف نم ًارونو ؛«يلامش نع رونو .يفلخ

 ينلعجاو :ةياور يفو (ًارون يل لعجاو ءًارون ينطعأو ءارون يندز

 هيلع تحرش اميف تيرجو «نيظفللا نيب عمجلا «ئرخأ يفو «'"'ارون

 دارملا اهلعلو ًارون كئاقل نم يل لعجاو ةياور يفو :حرشلا يف لاق امم )١(

 يف ةمكحلا ام :لاؤس نع ةبوجألا دحأ اذهو .ًارون يل لعجاو :ةياور نم

 ئلع هب ردقي ًارون :ةبوجألا نمو ءارون هلك هلعج عم هل رونلا لعج بلط
 تاذلاب قيلي امم كلذ وحنو ةينابرلا تاحبسلاو ةينارونلا بجحلا فاشكتسا

 .سفنألا ماقملاو سدقألا



 1و

 ركذي الإ ضرفلا ءادأ ئلإ لغتشت الف ءاعدلا نم تغَرف اذإف
 ام عطقاف كلذ ءانثأ يف ناذألا تعمس اذإف «نآرق ةءارقو حيبستو

 هللا ربكأ هللا : نذؤملا لاق اذإف ٍندؤملا باوجب ليتفاو هيف تنأ

 ال امهيف لف نيتلَمْيحلا يف الإ ةملك لك يف كلذ لثم لّقف «ربكأ
 ل : لاق اذإو ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لو

 يل :تزكدو «ةياورلا يف دراولا ىلإ اهب اهبرقأو خسنلا حصأ ْئلع انه

 ءافتكاو ًاراصتخا انه هتيوطو «تابسانملاو اهظافلأب قلعتي ام حرشلا

 إ هورت يحل ب تاحااب

 (اىلإ) كغارف نم (لغتشت الف) قباسلا (ءاعدلا نم تغرق اذإف)
 حيبستو) ليلهتل لماشلا (ركذي الإ) هناذأ عامس وأ («ضرفلا ءادأ) تقو
 (كلذ ءانثأ يف) اهضعب وأ (ناذألا) تاملك (تعمس اذإف هنآ ةءارقو

 هنأل (نّذؤملا باوجب لغتشاو) هنم (هيف تنأ ام عطقاف) ركذلا

 هللا) ًايبص ولو (نذؤملا لاق اذإف) ؛ يتأيس امك ميقملا هلثمو «لضفألا

 بقع نيترم ربكأ هللا ظفل رّرك :يأ (كلذ لثم لقف «ربكأ هللا ربكأ

 لك (يف الإ) ناذألا تاملك نم (ةملك لَك يف) هلوق لثم لق لب .هلوق

 :هلوق يف الإو «حالفلا ىلع يح «ةالصلا ئلع يح (نيّئلَعْيحلا) نم
 اعبرأ امهعامس بقع (امهيف لقف) امهيلع ًاسايق مكلاَحِر يف اولص الأ

 يف الو خسن يف سيلو :(هللب الإ ةوق الو لوح ال) نيترم وأ
 ديزم هحرشو اذه ليلد حرشلا يفو ( (ميظعلا يلعلا) :ةدايز ةياورلا

 يهو «بيوثتلا ةملك يناثلا وأ لوألا حبصلا ناذأ يف (لاق اذإو) ؛هيلع
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 لقف ةماقإلا ثعمس اذإف .تررَبو تْفَدَص لقف مونلا نم ٌريخ ةالصلا 0 5 2 هوو © م مج مم ص 0
 ام اهّمادأو هللا اهّماقأ : لقف ةالصلا تّماق دق ىف الإ لوقي ام ّلْئم 7 2 236 1 دان نوع و م
 ناذألا ىف نذؤملا باوج نم تغرف اذإف .ضرألاو تاومسلا تماد

 و

 كتاعد تاوصأو كتاولص روضح دنع كلأسأ ينإ مهللا : لقف

 يتلا ةحارلا نم ريخ اهيلإ ةظقيلا :يأ (ريخ) بصنلاو عفرلاب (ًةالصلا)

 يفو ؛'”لّضفأ عمجلاو :ءملسو هيلع هللا ئلص هللا لوسر قدص

 لغتشم تنأو اضيأ (تعمس اذإف) «هليلدو بيوثتلا يف مالك حرشلا

 هلوق (يف الإ لوقي ام لْثم) بدن (لقف) يبص نم ولو (ةماقإلا) ركذلاب
 بودنملا لب «لوقي ام لثم لوقت الف (ةالصلا) تبرق يأ (تّماق دق)
 داز «دواد يبأ ثيدحل (اهمادأو هللا اهماقأ :لقف) هلوق لوقم لوقت نأ
 ثدحملا هيقفلا مامإلا هبحاصب كيهانو "هيبنتلا" باتكل ًاعبت فنصملا

 قلطم دصَقلا (ضرألاو تاومسلا تماد ام) :ةوعدلا باجم حلاصلا

 ؛(ناذألا يف نذؤملا باوج نم تغرف اذإف) «ةياغ امهلف الإو ؛ماودلا

 كلأسأ ينإ مهللا :لقف) باوجلا بقع مالسلاو ةالصلا نم تغرفو

 (كتاعد تاوصأو) ؛كتالص ظفل يفو (كتاولص روضح دنع

 بسح :يناربطلا ئورو .تفقطن قحلابو :ةدايز يغبني اذكو :حرشلا يف لاق )00

 .هبيجي الو بُووُكُي نذؤملا عمسي نأ ةبيخلاو قاقشلا نم نمؤملا
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 اي 50 هئدعو يذلا ةييحتلا ٌماقملا هثعباو ةعيفرلا ةجردلاو

 لابقإو كليل رابدإو) «ريخ ئلإ عاد لك وأ «نيميقملاو وأ «نينذؤملاو

 تعمس اذإ " :ثيدح يف ام ئوس اذه دنس ىلع فقأ ملو ) (كراهن

 تاوصأو كراهن رابدإو كليل لابقإ اذه مهللا :لقف برغملا ناذأ

 :يل رفغت نأ كلاسأ كتاولص روضحو :ظفل يفو 'يل رفاق كتاعد

 ثيدح ىف ام اهرسفي ةنجلا يف ةلزنم (ةليسولا آدمحم ىتؤُت نأ)

 رس الاروع اهي ايي ةرازل ند داعب ناعأ قلك ذا ءملسم
 «ةيلاعلا مهضعب داز .(ةعيفرلا ةجردلاو ةليضفلاو) ءملسو هيلع هللا

 ماقملا هثعباو) «ةعيفرلا :اهيف معن «ةياورلا يف ةيلاعلا :هلوق سيلو
 ,(هّئدعو يذلا) ”ةعافشلا ماقم :يأ ءًادومحم ًاماقم وأ (دومحملا
 يف حيحصلا ثيدحلا هب ءاج يذلا "”هريغ نم جاهنملا يف ام لضفألاو

 ةياور يف ءاجو «حرشلا يف تاملكلا هذه حرشك هتنيبو حيحصلا

 ءاج ةبسانم اهنكل (نيمحارلا محرأ اي) :ةدايز اهيف سيلو (كتمحرب)

 رايتعاب عوقولا بجاو هنوك عم كلذ هل انبلطو انلاؤس ةمكحو :حرشلا يف لاق )00(

 .!هببسب يهلإلا لضفلا ءامسل ًاراطمتساو انيلع هل امل ءادأو هفرشل ًاراهظإ دعولا

 .هريغو :باوصلا قف



 ا١ا/ك

 ممتف ةالصلا يف تنأو ناذألا تعمس اذإو .داعيملا فلخت ال كنإ

 الف ضرفلاب مامإلا مرحأ اذإف ههجو ىلع باوحلا كرادت مث ةالصلا

 يف كيلع نيم امك ضرفل ينمكر لو هب ءادتقالاب الإ لغتشت

 ئلعو دمحم ْئلع لّص مهللا : لقف تغرف اذإف اهبادآو ةالصلا ةيفيك

 مالسلا دوعي كيلإو مالسلا كنمو مالّسلا تنأ مهللا دمحم لآ

 ال كنإ) :خسنو ةياور يفو «هريغو ماقملا اذهل لماشلا رمألا قلطم اهب
 .ديعولا ال دعولا فلخت (داعيملا فلخت

 ممتف ةالصلا يف تنأو) ةماقإلا هلثم (ناذألا تعمس اذإو)

 مالسلا دعب ناذألا باوج (باوجلا كراَدَت مث) الفن وأ ًاضرف (ةالصلا

 بدن طرشو ءهرخآ ْئىلإ هلوأ نم باوجلاب 0 نأب (ههْجَو ئلع) اهنم

 مامإلا مرحأ اذإف) «حرشلا يف مالك ىلع لصُملا لوطي ال نأ كرادتلا

 (لغتشت الف) «هريغ هلثمو ؛هيف مالكلا نأل حبصلا ضرف (ضرفلاب
 ىتضرف (نضرفلا يتعكر لصو) هيف (هب ءادتقالاب الإ) اهريغ الو ةنسب
 ةضورفملا (ةالصلا ةيفيك) ثحبم (يف كيلع ئلتيس امك) حبصلا
 دمحم ْئىلع ص مهللا :لقف) 0 (تغرف اذإف) ؛اهنئس (اهبادآو)

 هدعب مث «هرخآو هطسوو ءاعدلا لوأ يف هب رمألل (دمحم لآ ْئلعو

 تنأ دارملاو هللا ءامسأ نم مسا (ٌُمالّسسلا تنأ مهللا) «ًاثالث رافغتسالا

 «كريغ نم ال ةمالسلا (مالسلا كئمو) ءهِرّثأِب يلع دجف هبحاص
 دنع دراولا ركذلا يف معن (مالسلا دوعي كيلإو) :ملسم ةياور يف سيلو



 نشمي

 لآلجلا اذ اي تيلاعتو تكرابت مالسلا راد انلخدأو مالسلاب انبر انْيَحف
 ال هدحو هللا الإ هلإ ال باهولا ئلعألا يلعلا يبر ناحبس ماركإلاو

 تومي ال يح وهو تيميو يبحي دمحلا هلو كلملا هل هل كيرش
 ةّئملاو ةمعنلا لهأ هللا الإ هلإ ال ريدق ءيش لك ئلع وهو ريخلا هديب
 هل نيصلخم هايإ الإ دبعن الو هللا الإ هلإ ال نسحلا ءانثلاو لضفلاو

 لماوكلا عماوجلاب كلذ دعب عدا مث .نورفاكلا هرك ولو نيدلا

 يفو (انّيحف) :ةالصلا دعب ملسم ةياور يفو «مالسلا كيلإو :عولطلا

 «ميعنلا راد يف ةيحتلا (مالسلاب) انبر اي :يأ (انّير) ءافلا نودب ئرخأ
 اذ اي تيلاعتو تكرابت) :ملسم يفو «ةنجلا (مالسلا راد انلخدأو)

 ئلعألا يلعلا يبر ناحبس) ثيدحك "ءايحإلا" يفو ؛(ماركإلاو لآلجلا

 امك ةاَدّغلا ةالص ربد يف هتيأر ام ئلع يلعلا :هيف سيل نكل ؛«(باهولا

 هلو كلملا هل ءهل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال) هجام نبا ثيدح يف

 ءيش لك ئلع وهو ريخلا هديب تومي ال يح وهو تيميو يبحي دمحلا
 ءاج امنإو ءريخلا هديب تومي ال يح وهو :ةدايز هيف سيل نكل (ريدق

 ء«لضفلا نم هيف ام تنيبو «حرشلا يف هتنيب امك نيثيدح عومجم اهب

 ةمعنلا لهأ هللا الإ هلإ ال) ةدايزو ريخأتو ميدقت ضعبب "ملسم" يفو

 الو هللا الإ هلإ ال) "ملسم" ظفلو «(نسحلا ءانثلاو لضفلاو ةّنملاو

 (كلذ دعب عدا مث «نورفاكلا هرك ولو نيدلا هل نيصلخم هايإ الإ دبعن

 «ةريثكلا ةروثأملا (لماوكلا) تاوعدلا نم (عماوجلاب) ركذلا اذه :يأ
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 ل ل ا 0

 هنم تملع ام هلجآو هلجاع هلك ريخلا نم كلأسأ ينإ مهللا : اهنع

 هنم تملع ام هلجآو هلجاع هّلك رشلا نم كب ذوعأو .ملعأ مل امو

 ذوعأو لمعو ٍلوق نم اهيلإ برق امو ةّنجلا كلأسأو .ملعأ مل امو
 كلأسأو داقتعاو ةينو لمعو لوق نم اهيلإ برق امو رانلا نم كب

 .ملسو هيلع هللا ئلص دمحم كيبنو كدبع هنم كلأس ام ريخ نم

 لص هللا لوسر همّلع ام يهو) : :هلوقب هيلع هّبنملا اهضعب دارملا نكل

 هنعو (اهنع هللا يضر) قيدصلا تنب (ةشئاع) هتّبحل (ملسو هيلع هللا

 ريخلا نم كلأسأ ينإ مهللا) :حيحص لب نسح ثيدح يف ءاج امك

 مل امو هنم) ءاتلا مضب (تملع ام) نيرادلا يف (هلجآو هلجاع هلك
 هنم تملع ام) امهيف (هلجآو هلجاع هّلك رشلا نم كب ذوعأو «ملعأ

 برق امو ةّنجلا) كلأسأ ينإ مهللا :ظفل يفو (كلأسأو «ملعأ مل امو

 يف امهدحأ وأ «نيتباثلا داقتعاو ةينل لماشلا (لمعو لوق نم اهيلإ

 لوق نم اهيلإ برق امو رانلا نم كب ذوعأو) ؛ةياورلا يف ال ةخسن

 نم كلأسأو) ةينو :ئرخأ يفو (داقتعاو) :ةخسن يفو « (ةينو لمعو
 ئلص "دمحم) كلوسرو :ظفل يفو .(كيبنو كدبع هنم كلأس ام ريخ

 ام رش نم كب ذوعأو :ظفل يفو (امم كذيعتسأو «ملسو هيلع هللا



 لا

 امو مهللا .ملسو هيلع هللا لص دمحم كيبنو كّدبع هنم كّداعتسا

 هب ئصوأ امب ْعْذا مث .ًادشر هتبقاع لعجاف رمأ نم يل َتِيَّضَق
 اي يح اي : اهنع هللا يضر ةمطاف ملسو هيلع هللا ئلص هللا لوسر

 نم دحأ ئلإ الو يسفن ئلإ ينلكت ال .ثيغتسأ كتمحرب مويق
 .هلك ينأش يل حلصأو «نيع ةفرط كقلخ

 رمأ نم يل) تيضق ام كلأسأو :ةياور يفو (تيّضق امو مهللا ءملسو

 عم مض وأ ءامهحتفب (أدشر هتبقاع) لعجت نأ :ظفل يفو (لعجاف

 .ناكسإ

 (9هتعْضَب (ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر هب ئصوأ امب عدا مث)
 يدع نبا ثيدح يف (اهنع هللا يضر) لوُتَبلا ءارهزلا ةديسلا (ةمطاف)
 الو يسفن ئلإ ينلكت ال ءثيغتسأ كتمحرب مويق اي يح اي) :يتقهيبلاو
 حرشلا يفو ؛(هلك ينأش يل حلصأو ؛نيع ةفرط كقلخ نم دحأ لإ
 ."'هب قلعتي امو اذه ْئلع مهم مالك

 فاحصو ردبو تادجسو رمتو ةرمت-: لثم عاضبو عضبو تاعضبو عضب :عمجلا )١(

 .(عضب / حابصملا)

 نمو يوونلا دنع مظعألا مسالا وه نيمسالا نم عومجملا اذه مويق اي يح اي (؟)

 .(حرشلا نم) هقفاو



 الوم

 ال تحبصأ ينإ مهللا : ملسو هيلع هللا ئلص ئسيع هلاق ام لق مث
 30 حبصأو ءوجرأ ام عفت كلمأ الو «هركأ ام َمْفَد عيطتسأ

 تملُت ال مهللا ينم رقفأ ريقف الف «يلمعب نهتم تحبصأو يريغ
 الو ينيد يف يتبيصم لعجت الو يقيدص يب ْوُست الو يودع يب
 ال نم ىلع طّلسُت الو ؛يملع ْغَلْبَم الو يمَه َربكأ ايندلا لعجت

 . ينمحري

 ئّقلت امك (ملسو هيلع هللا ئاص) ميرم نبا (ئسيع هلاق ام لق مث)
 ينإ مهللا) :هاور يذلا ثيدحلا يف هنع ةيدمحملا ةرضحلا نع

 حبصأو ءوجرأ ام عفن كلمأ الو ءهركأ ام قَد عيطتسأ ال تحبصأ
 يف تباثلا ملعأ ملو «ةحيحص ةخسن يف اذك :(يريغ ديب 9" رمآلا

 ةريثك خسن يف هتيأرو ريبكلا حرشلا يف هيلع تحرش يذلاو «ةياورلا

 «يلمعب انهئرم تحبصأو) «كريغ ديب ال كديب :ليوأت ْئلإ جاتحي الو
 ال مهللا» «ينع كنم ئىنغأ وه ينغ الو «كيلإ (ينم رقفأ ريقف الف

 يف (يقيدص يب وست الو) ءههبشو ناطيشلا (يودع يب تمنت

 الو (ىنيد ىف ىتبيصم لعجت الو) «.قيدصلا وه هقيدص نأل «نيدلا

 0 رق نيس :نزانلا نم ةسيولطلا :كلط نر: ياك
 يملع َْلْبَم الو) :ةياورلا اهل دهشت ةخسن يفو ,(يمَه ٌربكأ ايندلا

 0 .«ينمحري ال نم "يلع طلت الو

 هلك رمألا اني )02(



 ١ما

 هاندروأ امم اهظفحاو تاروثأملا تاوعدلا نم كل ادب امب عا مث
 كتاقوأ نكتلو «نيدلا مولع ءايحإ» بُّتك نم (تاوعدلا) باتك يف
 ةفيظو ؛فئاظو عبرأىلع ةعزوم سمشلا عولط ىلإ ةالصلا دعب

 كف يف اهرركي تاحيبستلاو راكذألا يف ةفيظوو تاوعدلا يف

 ثيدح ُداريإ حرشلا يفو «ةرابعلا هيلع تلد ام ىلع مالسلاو ةالصلا

 .ءاعدلا اذه رخاوأل دهشي مكاحلاو يذمرتلا هاور

 :ةخسن يفو «(تاروثأملا تاوعدلا نم كل ادب امب عذا مث)

 ةعاطتسالاو ريسيتلا بسح فرحا «روكذملا تقولا ىف ةروهشملا

 مولع ءايحإ) باتك وأ (بّتك نم تاوعدلا باتك 8 ءانؤووأ امم)

 ةالص (ةالصلا دعب) نم (كتاقوأ نكتلو) «هباب يف دحاولا (نيدلا

 ؛فئاظو عبرأ ىلع ةعزوم سمشلا عولط ْئلإ) ةخسن يف امك حبصلا
 تاليلهتلاك (راكذألا يف ةفيظوو) «ةروثأملا (تاوعدلا يف ةفيظو

 ىف كلذ ليثمت ىتأيس امك (تاحيبستلاو) تارافغتسالاو تاديمحتلاو

 اذهز ءاهوحن 3 (ةحّبس يف) راكذألا :يأ (اهرركي) «تاملكلا رشعلا

 دنس حرشلا يف تركذ دقو «''”اهلامعتسا يف ميظع دنس فنصملا نم

 اهدرفأو راثآ اهيف تدروو «لصولا ليابح اهنومسي ةيفوصلا :حرشلا يف لاق )١(

 اهراكذتو اهتكرب رثأ نأ ىلع .ةحبسلا يف ةحنملا :هامس فيلأتب يطويسلا لالجلا

 خياشملاو :لوقأ .هدجت هبرجف نيدبعتملا نم هبَرج نمل سوسحم دهاشم

 .كلذل ةحبسلا ءادهإ نوئسحتسي



 لاذ

 كبونذ يف 'ركفتو ركفتلا يف ةفيظوو نآرقلا ةءارق يف ةفيظوو

 ميلألا هباقعل كضّرعت و كالوم ةدابع يف كريصقتو كاياطخو
 ام هب كرادتَتل كموي عيمج يف كداروأ ْبُنرُت و ميظعلا هطَخّسو

 ,كموي يف هللا طخسل ضرعتلا نم هب ٌررتحتو كريصقت نم طرق
 عيمج يف لغتشت ال نأ ىلع مزعتو نيملسملا عيمجل ريخلا يونتو
 ظ21111111 0000 هللا ةعاطب الإ كراهن

 «بلقلا قرت اهنأل (نآرقلا ةءارق يف ةفيظوو) «كلذل ةنسلا نم

 دراولا «برقلا لئاسوو تادابعلا فرشأ نم هنأل (ركفتلا يف ةفيظوو)

 ضعب ْىلإو «"ةنس نيعبس وأ نيتس ةدابع نم ريخ ةعاس ركفت " نأ هيف
 ىنعمب امه (كاياطخو كبونذ يف *كفتو) :هلوقب ريشأ هعاونأ

 (و) «ةبودنملاو ةبجاولا (كالوم ةدابع يف) امهنم معألا (كريصقت ةتو)

 هبضغ (هطخسو) ملؤملا : يأ (ميلألا هباقعل) كلذب (كضرعت) يف

 .ثيدحلا يف امهنم ذاعتسملا (ميظعلا)

 عمج (كداروأ ْبترُت) نأ الإ قبي مل فئاظولا تعَّرَو اذإ (و)

 «بيترتلاب (هب كرادّتتل) كتليل ضعبو (كموي عيمج يف) وهو ءدرو
 نم) فيفختلاب (طَرق ام) روكذملاب وأ ءداروألا نم ذوخأملا درولاب وأ

 «كموي يف هللا طخسل ضرعتلا نم هب زرتحتو) «ةدابعلا يف (كريصقت

 هلاصيإ ىلع تردق نملو ا مومع (نيملسملا يعج ريخلا يونتو

 ال نأ ئلع) ميمصت عم يونت يأ (مزعتو) امو مهنم دحأل

 (هللا ةعاطب الإ) كليل نم كهابتنا تقوو (كراهن عيمج يف لغتشت
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 لمأتتو اهلضفأ ٌراتختو اهيلع ُرِدْقَت يتلا تاعاطلا كبلق يف دصقتو
 برش يف ريكفتلا ٍعَدَت الو ءاهب لغتشتل اهبابسأ ةئيهت يفو اهيف
 نم رمألا جورخ يفو لمألل عطاقلا توملا لولحو ِلَجَألا
 نكتلو :رارغغالا لوطب ةمادنلاو ةرّسحلا لوصحو رايتخالا

 هللا الإ هلإ ال : اهادحإ تاملك َرْششَع كراكذأو كئتاحيبست

 راتختو اهيلع ٌردَقَت يتلا تاعاطلا كبلق يف دصقتو) «هريغ وأ ركذت

 لبق (لمأتتو) ٍ.عوشخلا رفوت عم هيلع ردقت ام لضفأ :يأ (اهلضفأ

 عدت الو ءاهب لغتشتل) ةبيرقلا اميسال (اهبابسأ ةئيهت يفو اهيف) عورشلا

 ريكفتلا اذهلو ؛هلوزن (توملا لولح) يف و لَجألا برق يف ٌريكفتلا

 (و لمألل عطاقلا) :هلوقب اهعامج ْئلإ لب اهضعب ئلإ ريشأ تارمث
 (ةرسحلا لوصح) يف (و 2'”رايتخالا نم رمألا جورخ يف) ركفتلا
 نكتلو ء«رارتغالا) لوط ببسب (لوطب ةمادنلاو) يبلقلا بعتلا

 (تاملك رْشَع) اهنم معألا (كراكذأو) اهغيص عومجم نم (كثاحيبست

 :ةصوصخم لمح رشع
 ينو عصي :نيحخ لاق نع :هريغو ينملا نبا .ءاور ام «اهادحإ)

 ثيدح هيفو ءَةّنس هنأل «دملاب (هللا الإ هلإ ال) ةادغلا ةالصلا رّبُد :ظفل

 هللا هنكسأ هتوص اهب ّدّمو هللا الإ هلإ ال لاق نم :لئاضفلا ىف هب لمعي

 اهدمو :ةياور يفو ؛هللا هجو ْئلإ رظنلا هقزرو «لالجلا راد ئيلاعت

 .رايتخالا نع (م)ةخسن يف )١(



 م8:

 يح وهو تيميو يبحب دمحلا هلو كلملا هل ءهل كيرش ال هدحو
 الإ هلإ ال : ةيناثلا ريدق ءيش لك ئلع وهو ريخلا هديب تومي ال

 : ةثلاثلا نيمألا قداصلا هللا لوسر دمحم نيبملا ّقحلا كلملا هللا
 اهنيب امو ضرألاو تاومسلا بر ءراهقلا ٌدحاولا هللا الإ هلإ ال
 هللاو هللا الإ هلإ الو هلل دمحلاو هللا ناحبس : ةعبارلا رافغلا ٌريزعلا

 ل هللاب الإ ةوق الو لوح الو ربكأ

 هريغو "رشّنلا" يف يرّرجلا امهجّرخ ؛بنذ فالآ ةعبرأ هل تّمَدَه

 ال يح وهو تيميو يبحي دمحلا هلو كلملا هل هل كيرش ال هدحو)

 دلو نم ةبقر قاتعك هل ناك (ريدق ءيش لك ىلع وهو ريخلا هديب تومي
 نم مظعأ باوث ركذ هدعبو لحملا اذه لبق حرشلا يفو «ليعامسإ
 .ثيداحأ يف ءاج اذه

 اهيلع بّتُر امل (نيبملا قحلا كلملا هللا الإ هلإ ال) رشعلا نم (ةيناثلا)
 :كلذ ريغو 'ربقلا يف سنألا نمو ءرقفلا نم نمألا نم" ثيدحلا يف
 دمحم) ةنسحلا ةدايزلا هذه هيف سيل نكل «حرشلا يف جّرخُم اهثيدحو

 .حرشلا يف ةحّضوم ةحئال اهتبسانمو (نيمألا قداصلا هللا لوسر

 ءراهقلا ٌدحاولا هللا الإ هلإ ال) يوونلاو يئاسنلا هاور ام (ةثلاثلا)

 .(رافخلا ٌريدغلا اهتش امو :نضرألاو تاومسلا فز

 الو هلل دمحلاو هللا ناحبس) :تاحلاصلا تايقابلا (ةعبارلا) ةملكلا

 ثيدح يفامك (هللاب الإةوق الو لوح الو ربكأ هللاو هللا الإ هلإ



 1م

 حورلاو ةكئالملا بر سوّدق حوبس :ةسماخلا ميظعلا يلعلا 2 م 95 . 5
 ا ا وسو جر أ حبق وجا هدمحبو ميظعلا هللا ناحبس : ةسداسلا

 «ةقلوحلا اهيف سيل ةحيحص اهضعب ثيداحأ يفو «هريغو يناربطلا
 يف تءاج ةنسح نكل (ميظعلا يلعلا) ةدايز كلذ نم ثيدح يف سيلو

 هللا مسب :لقف '''ةّطْرَو يف تعقو اذإ يلع اي" :يمليدلل ةفيعض ةياور
 حرشلا يفو ."ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح ال ميحرلا نمحرلا

 .اهتادرفم ضعبو تاحلاصلا تايقابلا هذه باوثل طسَب

 موس ركام نانو نيهاق نبأ ةنيدحت يف ءاج ام (ةسماخلا)

 «ةقلخلا ميظعلا كلملا (حورلاو ةكئالملا ُبر) حتفلاو مضلاب (سوُدَق

 مل :اهلئاق نأ ةسماخلا هذه تارمث نمو ؛حرشلا يف ام ىلع هريغ وأ

 .هل ئري وأ ةنجلا يف هناكم ئري تح تمي

 ميظعلا هللا ناحبس) :هريغو ملسم ثيدح يف ام (ةسداسلا)
 ءميظعلا هللا ناحبس هدمحبو هللا ناحبس :يراخبلا ظفلو (هدمحبو

 يف هضعب تركذ ميظع لضف امههابشأو نيتغيصلا نيتاه نم لكلو
 .حرشلا

 :ليقو.صلختلا ئلع ردقت الف منغلا هيف عقي لحولا اهلصأو كالهلا :ةطرولا )١(

 اذإ اهريغو منغلا تطروتو صالخلا ْئىلإ دشري اهيف قيرط ال ةنئمطم ضرأ اهلصأ

 .(طرو /حابصملا) .قاش رمأو ةدش لك يف تلمعتسا مث «ةطرولا يف تعقو



 امك

 مويقلا يحلا وه الإ هلإ ال يذلا ميظعلا هللا رفغتسأ : ةعباسلا

 امل يطعم الو ؛ ؛ةتييطعأ اهل عئاف ال مهلا + ةنماثلا «ةبوتلا هلأسأو

 ئلع لص مهللا : : ةعساتلا لجلا كنم ّدجلا اذ عفني الو «تعنم

 يذلا ميظعلا هللا رفغتسأ) :هريغو يذمرتلا ثيدح يف ام (ةعباسلا)

 يتلا ةياورلا ظفل نكل «(''؟ةبوتلا هلأسأو «مويقلا يحلا وه الإ هلإ ال

 ام هيجوت حرشلا يف تركذو ؛هيلإ بوتأو :قرط نم اهيلع تفقو
 لضفب قلعتت تامتتو ثيداحأو تابسانم هوجو عم فّنصملا هركذ
 .راغص وأ رابك تافلؤمب درفأ نإو «رافغتسالا

 :ةالصلا دعب ركذلا نم ملسمو يراخبلا ثيدح يف ام (ةنماثلا)

 اذ عفني الو «"تعنم امل يطعم الو «تيطعأ امل عنام ال مهللا)

 ءهظح :يأ حتفلاب (دجلا كنم) "'تَْبلاو ظحلا :ميجلا حتفب (دجلا
 .امهيف رسكلاب :ليقو

 رمألل «ملسو (دمحم لآ ئلعو دمحم ئلع لص مهللا :ةعساتلا)

 .ةرفغملاو ةبوتلا (م) ةخسن يف )١(

 ...دجلا اذ عفني الو تيضق امل دار الو (م) ةخسن يف (7)

 نأ يل رهظيو ..ميجلا رسكب ليقو هظح كدنع ظحلا اذ عفني ال :حرشلا يف لاق (7)

 سيماون تحت لوبذلاو تابخإلا هل لصحي اهانعم لمأت اذإ اهلئاق نأ اهترمث نم

 .ئلاعت هللا ءاش نإ اهب ئضّرلا باضر نم فشتراو «ةيضقألل ميلستلا



 ا
 هذه نم ةدحاو لك رركو ميلعلا عيمسلا وهو ءامسلا يف الو ضرألا يف ءيش همسا عم ري ال يذلا هللا مسب : ةرشاعلا
 رشع ) وأ ( ةرم نيعبس ) وأ ( ةرم ةثام ) امإ ةَحْبس يف تاملكلا
 سمشلا عولط لبق ملكتت الو َداروألا هذه مزالو هلقأ وهو ( تارم

 .رخآلا ريخ نم وأ هنم اذهو «ءانثألاو رخآلاو لوألا يفو ءاقلطم اهب

 :ءاسم وأ ًاحابص ًاثالث لاق نم نأ ثيداحأ يف حص ام (ةرشاعلا)
 وهو ءامسلا يف الو ضرألا يف ءيش همسا عم ٌرْضَي ال يذلا هللا مسب)
 لك ررَكو) ؛ءيش هرضي مل :ظفل يفو «ءالب هبصي مل (ميلعلا عيمسلا
 ةثام امإ) ًالثم (ةَحْبس يف) ةمدقتملا رشعلا (تاملكلا هذه نم ةدحاو

 (تارم رشع وأ ةرم نيعبس وأ) هصخي لضف ددعلا اذهلف (ةرم

 نوكيل (هلقأ) رشعلا يأ (وهو) ءأضيأ امهصخي لضف نيددعللو

 نإف «تاملكلا هذه نم دكؤملا راركتلا لقأ :يأ ءةرم ةئام عومجملا

 ضعبل ةبسنلاب اميسال- اهيف درو هنأل ؟ثالثف رشعلا نع نمزلا قاض
 وأ نيعبسلاو ةئاملا لضف تنيب امك اهصخي ّلضف -رشعلا تاملكلا

 .بلاطلا يفكيو ''”يعلا يفشُي ىىفوتسم حرشلا يف ثالثلاو رشعلا

 الإ (سمشلا عولط لبق) ًابدن (ملكتت الو داروألا هذه مزالو)

 دقو هنع زجع :ًايع بعت باب نم ايعي هتجُح نعو رمألاب َيِبَع نم «يع لجرلا (1)

 .(يبع / حابصملا) يع :لاقيف يضاملا مغدي
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 دلو نم باقر نامث قاتعإ نم لضفأ كلذ نأ :ربخلا يفف
 نأ ريغ نم سمشلا عولط ْئلإ ركذلاب لاغتشالا ينعأ . ليعامسإ
 . مالكلا هّلّلختي

 باقر نامث قاتعإ نم لضفأ كلذ نأ :ربخلا ىفف) «ةيعرش ةحلصمل

 ةخسن يفو ءاهو ءاي البو ةانثم ءاي الب :نامثو (ليعامسإ دلو نم

 لاغتشالا ينعأ) ةفورعملا ةدعاقلا فالخ ئلع يهو «كلذ فالخب
 . قف 5 . 1 : ١

 « يبنجألا ) مالكلا هللختي نأ ريغ نم سمشلا عولط ىلإ ركذلاب

 .بورغلا ىلإ رصعلا نم ركذلا دلسو كلذ دّنس حرشلا يف تركذو

 .مالك (م)ةخسن يف )0(
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 لاوزلا ىلإ سمشلا عولط دعب ام بادآ

 دنع كلذف نيتعكر لّصَف حمر َدِيَق تعفتراو سمشلا تعلط اذإف

 حبصلا ةضيرف دعب نم ةهوركم اهنإف ةالصلل ةهاركلا تقو لاوز
 1111111 ىحضأ اذإف سمشلا عافترا ْئىلإ

 لاوزلا ىلإ سمشلا عولط دعب ام بادآ

 رهظي ام بسحب (لاوزلا ىلإ سمشلا عولط دعب ام بادآ) هذه
 0 ابيرقت (' "حمر َديَق تعفتراو سمشلا تعلط اذإف) ءانل
 قارشإلا 0 ًابدن (لصق) ردا .اتعميد اهحتفو فاقلا ري

 ثيدحلا يف هلو «ةعامجو فنصملا دنع ئحضلا نم اتسيلو (نيتعكر)

 مالك حرشلا يفو ءهنم اهنأ دمتعملاو «حرشلا يف هيلإ ترشأ دهاش

 تقو امهلعف :يأ ('"”كلذف) ؟؛هتقو لوأل نايبو فالخلا ئلع ينبم

 .هطرشب ميرحت ةهارك (ةالصلل ةهاركلا تقو لاوز دنع) عافترالا

 عافترا ىلإ حبصلا ةضيرف دعب نم) ةروكذملا ةهاركلا (ةهوركم اهنإف)

 راهنلا (ئحضأ اذإف) «دمتعملا وهو ءاهعولط ئلإو «حمّرك (سمشلا

 راد يف - هب هللا عتمأ - ظيفح نب ملاس نب دمحم نب رمع بيبحلا يديس تلأس )000

 عبرأ يهف ه | .ةقيقد ةرشع تس :لاقف قئاقدلاب كلذ ةدم نع ميرتب ئفطصملا

 .قئاقد عبرأ ةجردلا نأل ؛ةيكلف تاجرد
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 وأ (اتس) وأ (ًاعبرأ) ئحضلا ًةالص لصف هعّبر نم بيرق هنم ئضمو

 هللا لوسر نع اهلك دادعألا هذه تلقت دقف ئنثم ىلثم (ًاينامث)

 ةالص) لضفألا تدرأ نإ (لصق هعبر نم بيرق هنم ْىضمو)

 لضفألا (ًاعبرأ) «عولطلاب اهتقو لوخد دمتعملا نأ قبسو «(ئحضلا

 هجرخ اهثيدحو ء(اتس وأ) 1 اسف يف عبرألا ثيدحو «نيتعكر نم

 امم اذكو هلبق امم لضفألا (اينامث وأ) ؛«يناهبصألاو يناربطلاو مكاحلا

 ةيزم نأب رشع ينثالا ئلع نامثلا ليضفت اوهجوو «دمتعملا ئلع هدعب

 يف اهثيدحو ءرشع ينثالا ةدايز ىلع وبرت نامثلا يف عابتالا

 اهب رمألاو ءملسو هيلع هللا ئلص هلعف نع درو لكلاو «نيحيحصلا
 امو :'''اهيف يطويسلل ةلاسر يف ام ئلع ًايباحص نورشعو عضب هاور
 هتركذ ةلاسرلا كلت نويعو ءهب قلعتت بئارغو هليوأتو كلذ سضراعي

 عبرأ زوجيو ءامهنم ملسي نينثا نينثا :يأ (ئنثم ئنثم) ءحرشلا يف
 لب (اهلك) نامثلاو تسلاو عبرألا (دادعألا هذه تلقت دقف) ةميلستب

 نمو ءأرمأو العف (ملسو هيلع هللا ئلص هللا لوسر نع) نيتعكرلاو
 نيعباتلاو ةباحصلا نم ًادحأ رأ مل :ظافحلا ضعب لوق بيرغلا

 اهرصح همالكو اورصتخمو يعفارلا هعبتو ينايورلا ئوس انباحصأو

 :ناونعب ةروشنملا لئاسرلا نمض ةعوبطم .ئحضلا ةالص يف ءزج :ناونعب )غ2(

 .يراتفلل يواحلا
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 سيلف ٌلِقْسيلَف ءاش نمو رثكتسيلف ءاش نمف اهّلك ٌريخ ةالصلاو
 نم هنع َلَضضَق امك هذهالإ ةالصلا نم ٌةبتار لاوزلا و عولطلا نيب
 هفرصت نأ : لضفألا يهو : ئلوألا تالاح برأ هيف َكَلَق كتاقوأ
 210 ا عفانلا ملعلا بلط ىلإ

 ةعبرأو رشع ةتس ًادعاق اهتالص ظفاحلا اذه َرَوَج ئتح ءددع يف

 هنإف ءانه هّنمهبأ هلالجإلو «نيقيب مهمالك هنع وبني اذهو «""”نيرشعو
 فنصملا لدتساو «نيعمجأ مهنعو هنع هللا يضر نيرخأتملا نايعأ نم

 :هلوق :يناثلاو هرخآ ئلإ تلقن دق هلوق يف لقنلا :نيليلدب هللا همحر

 ريخ ةالصلا :حيحصلا ثيدحلا هلصأو .(اهلك ٌريخ ةالصلاو)

 عاونأ ضعب لعفي ئحضلا نم وأ «هنم (رثكتسيلف ءاش نمف) ءعوضوم
 ىحضلا نموأ ءهنم (للقتسيلف ءاش نمو) «لقألا ْئلع داز ام

 سمشلل (عولطلا نيب سيلف) «لضفألا نود امو لقألا ىلع راصتقالاب

 يه وأ ءئحضلا ةالص :يأ (هذه الإ ةالصلا نم ٌةبتار لاوزلا) نيب (و)
 .مدقت ام ئلع قارشإلا عم

 (كتاقوأ نم) ةبتارلاب لوغشملا تقولا :يأ (هنع لّضف اَمَق)
 :اىلوألا) :تالوضفمو تاللضاف (تالاح عبرأ هيف ٌكَلف) اهيقاب : يأ

 ملعو ثيدحلاك (عفانلا ملعلا بلط ئلإ هفرصت نأ :لضفألا يهو

 ةالص نم فصنلا ْىلع دعاقلا ةالص نأل رشع ينثا وأ نامث اهتالص دارأ نمل )١(

 مح .مئاقلا
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 ام عفانلا ملعلاو ًاملع هوُمَسو هيلع سانلا ّبٌكأ يذلا لوضفلا نود

 كسفن بويعب كتريصب يف ديزيو «ئلاعت هللا نم كفوخ يف ديزي
 ديزيو ايندلا يف كتبغر نم لّلَقُيِو كبر ةدابعب كتفرعم يف ديزيو

  50 7كلامعأ تافآب كتريصب حتفيو ةرخآلا يف 500١

 :يأ (سانلا بكأ يذلا) دئاوزلا (لوضفلا نود) هقفلاو قالخألا

 ملعلاو) ؛اومعز امك سيلو (املع) مهمعز يف (هوُمَسو هيلع) ةبلطلا
 بويعب كتريصب يف ديزيو «ئىلاعت هللا نم كفوخ يف ديزي ام عفانلا
 ملعك (كبر ةدابعب كتفرعم يف ديزيو) ."”قالخألا ملعك (كسفن
 رّيسك (ايندلا يف كتبغر نم للقيو) ءديفم طسب حرشلا يفو «هقفلا
 «ةمئألا مالكو ةنسلا يف تابيهرتلاك نيحلاصلا بقانمو داهزلا

 يف ديزيو) «خيراوتلا بتك هعقومو اهرّدكو ايندلا بلقت ئلع فوقولاو

 (كلامعأ تافآب كتريصب حتفميو) ءاهيف تابيغرتلاك (ةرخآلا يف كتبغر

 ةغبص نم ةغبص مهنم دحاولا ٌرَظن تومرضح يف ًاسانأ فرعي هنأ حرشلا يف ركذو )١(
 سدق يركبلا نسحلا يبأ انخيش ٌرد هللو :لاقو «ةغبص هللا نم نسحأ نمو ء«هللا

 دحاولا دصقو هرظن ريقفلا لام سأرو ءهرفس رجاتلا لام سأر :هلوق يف هرس

 .ةرمعو ةجح مهنم

 لاق نم قدصو !ءاّنَّغلا ميرت يف نييدمحملا ةثرولا رباكألا ءالؤه لجو :لوقأ

 خزربلاو ايندلا يف مهب نيعفتنملا ةصاخ نم هللا انلعج!ءايلوألا شع :اهنع

 .ةرخآلاو
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 ناطيشلا دياكم ئلع كعلطيو ءاهنم ًررتحت تح
 ئتسح ءوسلا ءاملعلا ىلع هسييلت ةيفيكو هرورسغو
 نيدلاب ايندلا اولكأ ثيح هطّخَّسو هللا تقمل مهضّرع

 لكأو نيطالسلا لاومأ ذأ ئلإ ةليسو ملعلا اوذختاو
 مهتمه اوفرصو نيكاسملاو ئماتيلاو فاقوألا لاومأ

 ناطيشلا دياكم ئلع كليو ءاهنم ٌررتحت ئتح) سفنلا بويع ملعك
 رورغلا "'"كارشأ هبصتو ءءاوحو مدآ كيوبأ عم هتصقك ورع

 نييزتب (ءوسلا ءاملعلا ىلع هسيبلت ةيفيكو) ءمهوحنو كولملاو دابعلل
 كلذب (مهضّرع تح) مهنيعأ يف اهوحنو فاقوألاو نيطالسلا لاومأ

 (ايندلا اولكأ ثيح) :هلوقب ضيرعتلا ةيثيح نيبو «(هطّخّسو هللا تقُمل)

 ةليسو) مهملع (ملعلا اوذختاو) ءاهنع ًاضوع هلذبب (نيدلاب) ةفيجلا

 لاومأ لكأو) «مارح اهرثكأو «نيلداع ريغلا (نيطالسلا لاومأ ذخأ ئلإ

 ءاملع ال «نينمؤملا يحلاصو نيدلا ءاملع ئلع ةفوقوملا (فاقوألا

 ءديجملا باتكلا يف ديعولا هيف دراولا (ئماتيلاو) ءءوسلا

 فرصو :ةخسن يفو (مهتّمه اوفرصو) «فانصألا ةيقبو (نيكاسملاو)

 .(كرش/ حابصملا) .ةبصقو بصق لثم ةكرش
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 (ننلعلا ثودلف يف: ةنرغلاو ءاعفا بتنام قر نينانمز لوش
 نفلا اذهو ةاهابملاو ةسفانملاو ةارامملاو ةاءارملا ىلإ مهرَّطضاو

 نم تنك نإف «نيدلا مولع ءايحإ يف هانعمج دق عفانلا ملعلا نم
 كلذ ّمِلَع نمف هيلإ ٌعْداو ةضلك مث هب لمعاو هلّصحف هلهأ

 .قلخلا بولق يف ةلزنملاو هاجلا بلط ئلإ مهنامز لوط) مهتمه

 رّسفملا ءايرلا ئنعمب (ةاءارملا ْىَلِإ) بلطلاو فرصلا اذه (مهرطضاو

 تاعزانملاو تالداجملا نعي («ةارامملاو) ءرغصألا كرشلاب

 ىلع رخآ ئنعمب وأ ءدسحلا ئنعمب مالكلا يف (ةسفانملاو) «تاميمذلا

 ؛صيقنتلا هجو ْئلع ةرخافملا (ةاهابملاو) ء.حرشلا لوأ يف قبس ام

 ءاهضعب الإ ركذن مل نونف هنأ ىلع لدف (عفانلا ملعلا نم نملا اذهو)

 هيقاب ئلع لدتسي اهب يتلا هعورف نم ريثكو هلوصأ رابتعاب (هانعمج دق)
 ملعلا : يأ هلم نع تيك نإف «؟7نيدلا مولع ءايحإ) انباتك (يف)

 كملعت نأل «سانلا (هملَع مث ءهب لمعاو) ءملعتلاب (هلصحف) عفانلا

 لكب «هيلإ غْذاو) «ريثأتلا ةكرب يف رهظأو «ملعتملل عفنأ لمعلا دعب

 عفانلا ملعلا «كلذ) ماللا فيفختي (ملع نمف) ؛هيلع سانلا لدت قيرط

 !نيدلا مولع ءايحإ :دعب بتك هنأ ةيادهلا ةيادب :لضف ضعب نع فشكي امم )١(

 . !رونلاو ةكربلا هيفف هيف رظنلا نمل
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 تاومسلا توكلم يف ًاميظع ئعدُي كلذف هيلإ اعدو هب لمعو
 نم َتْعَرَقو هلك كلذ نم َتْغَرَق اذإف مالسلا هيلع ئسيع ةداهشب
 نأ سأب الف كتاقوأ نم ءيش َّلَضَقو ءًانطابو ًارهاظ كسفن حالصإ
 يف ةردانلا عورفلا هب فرعتل هقفلا نم بهذملا ملعب لغتشت

 مهبابكتا دنع تاموصخلا يف قّْلَخلا نيب طسوتلا قيرطو تادابعلا

 لماعلا ملاعلا :يأ (كلذف) بيغرتلاو ميلعتلاب (هيلإ اعدو هب لمعو)
 ةداهشب تاومسلا توكلم يف اميظع) ئمسيو ئدانُي (ْئعدُي) يعادلا
 يف يطويسلا هجرخ رثأ يف ءاج امك (مالسلا) و ةالصلا (هيلع ئسيع

 :توكدلا رجل ىتو وحر "لوا
 هلك) هيلإ ءاعدلاو لمعلاو ملعلا يأ (كلذ نم تعرف اذإف)

 ًارهاظ) ةثالثلا دعب هيلإ تجاتحا نإ (كسفن حالصإ نم َتْغَرَقو
 نأ سأب الف) «لضفَي نأ ٌَرَعو (كتاقوأ نم ءيش لَضَفو «ًانطابو
 ملعب) لغتشت نأب كلذو «هب حرصيس امك ةيافك ضرف وه امب (لغتشت

 ههقفي ًاريخ هب هللا دري نم :ثيدحب ًالمع (هقفلا نم) كبهذم (بهذملا

 ةيهقفلا (عورفلا) بهذملا ملعب (هب فرعتل) ؛هدشر همهليو نيدلا يف
 :هلوقب ريشأ هيلإو ءاهريغو (تادابعلا ىف) اهريغو (ةردانلا)

 مهطقاستو (مهبابكنا دنع تاموصخلا يف قلل نيب طسوتلا قيرطو)



١45 

 ةلمج نم تامهملا هذه نم غارفلا دعب ًاضيأ كلذف تاوهشلا ىلع
 راكذألاو داروألا نم هانركذ ام كرت ىلإ كسفن َكْتَعَد نإف تايافكلا
 «نيفّدلا ءاّدلا كبلق ىلإ سد دق ناطيشلا نأ ملعاف كلذل ًالاقثتسا
 َكَكلهيف هل ةكحض نوكتف هب ٌرّئغت نأ كايإف هاجلاو لاملا بح وهو

 داروألا يف ةَدُّم كسفن َتبَّرَج نإو كنم َرَخْسي مث 20000

 دعب ًاضيأ) روكذملا يأ (كلذف) «ةيجرُفلاو ةينطَبلا (تاوهشلا ْئلع)
 دصقي مهم وهو :(تايافكلا ةلمج نم تامهملا هذه نم غارفلا

 .طسب انه حرشلا يفو «هلعاف ىلإ تاذلاب رظن ريغ نم هلوصح

 (داروألا نم هانركذ ام كرت /ىلإ) ةرامألا (كسفن َكْنَعَد نإف)
 (كلذل ًالاقثتسا) مويلا يف ةعزوملا ةبترملا (راكذألاو) :انلوقب ةنيعملا
 ئلإ سد دق) سفنلل سوسوملا لّوسملا (ناطيشلا نأ ملعاف) هنع ًالسك
 «نيفّدلا ءادلا) اهيف فذقو هتسوسو موطرخ اهمقلأ نأب كسفن (كبلق
 نأ كايإف) ءداروألل غرفتلا عماجي ال يذلا (هاجلاو لاملا بح وهو

 مث) «ةبقاعلا بسحب (ككلهيف) هعابتألو (هل ةكَحُيض ")نوكتف هب ٌربغت
 .لوعفملا وأ لعافلل ءانبلاب (كنم َرَخْسَي

 رئاس (داروألا يف) نامزلا نم (ةَّدُم كسفن َتبرَج نإو)

 .تايافكلا ضورف (م) ةخسن يف )١(
 نم اذهو ءهنم ءيشلا عوقو رثكي نمل :ةلمفو .هيلع ءيشلا عوقو رثكي نمل :ةلْعف (1)

 .ةفيرشلا انتغل عئادب
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 ترهظ ْنكلو ءاهنع ًالسك اهّلقْتْسَت ال تناكف ؛تادابعلاو
 ئلاعت هللا هجو الإ هب درت ملو عفانلا ملعلا ليصحت يف كتبغر

 ّنكلو ةينلا تّحَّص امهم تادابعلا لفاون نم لضفأ كلذف

 لاهجلا رورغ نداعم يهف ّحِصَت مَل اذإف ةينلا ةّحِص يف َنأشلا
 ليصحت ْئلع ٌردقت الأ : ةيناثلا ةلاحلا .لاجرلا مادقأ َةَلَّرَمَو
 ركذلا : تادابعلا فئاظوب لغتشت ْنكلو عفانلا ملعلا

 ءاهنع ًالسك) تاروكذملا :يأ (اهلقثتسُت ال تناكف .«تادابعلاو)

 «يئافكلا وأ «ينيعلا (عفانلا ملعلا ليصحت يف كّتبغر ترهظ ْنكلو

 كلذف) ءايرلا وحن ال ("”نئلاعت هللا هجو الإ هب ْدِرُت ملو) امهوأ
 وأ « ئتم وأ ءاذإ : يأ (امهم تادابعلا لفاون نم) اياز (لضفأ

 ميظعلا (نأشلا نكلو) :ليق اهتحص ةزعلو (ةينلا تَّحَّص) امئيح

 ملاعلا داشرإ "ءايحإلا" نع حرشلا يفو «(ةينلا ةحص) لوصح (يف)

 لاهجلا رورغ ندعم يهف ّحِصَت مل اذإف) ءهتقو عيزوت ةيفيك ئلإ
 ةدابع حم صالخإلاو ءدامعو سأأ ةينلا نأل (لاجرلا مادقأ ةلّرمَو

 .داسف لك أشنم هدذضو ؛دابعلا

 «هنايب قباسلا (عفانلا ملعلا ليصحت لع ردقت الأ :ةيناثلا ةلاحلا)

 لماشلا (ركذلا :تادابعلا فئاظوب لغتشت) ةردقلا مدع عم (نكلو)

 .ةرخآلا رادلاو (م) ةخسن يف )١(



١54 

 رّيسو نيدباعلا تاجرد نم كلذف تاولصلاو تاحيبستلاو ةءارقلاو
 نأ : ةثلاثلا ةلاحلا .نيزئافلا نم ًاضيأ كلذ دعب نوكتو نيحلاصلا
 اولع ًارورس هب لخدُتو نيملسملا ئلإ ٌريخ هنم لصي امب لغتشت
 نيحلاصلل ةحلاصلا لامعألا هب ٌُرٌسِيُت وأ :نينمؤملا بولق
 مهلاغشأ يف دّدرتلاو نيدلا لهأ و ةيفوصلاو ءاهقفلا ةمدخك

 تاحيدسلاو: ةدارقلاو) - امامتغا "انهركذ "نإو. هدف :قعضكلا

 تاجرد نم) هتجرد وأ لاغتشالا (كلذف) «لفاونلا (تاولصلاو

 اضيأ كلذ دعب نوكتو نيحلاصلا ريس) نم هبحاص ةريس (و نيدباعلا

 :ئلاعت هلوقب مهيلإ راشملا نيقباسلا نيرفاظلا :يأ (نيزئافلا نم
 .رطاف :ةروس نم ١ © هلأ ٍنْذِإب ٍتريَحْلاي قاس اَسوهتو

 ئىلإ) ماع (ريخ هنم لص امب لغتشت نأ :ةثلاثلا ةلاحلا)

 «نينمؤملا بولق ئلع ارورس هب لخدتو) «مهنم ةفئاط (نيملسملا
 هللا قوقحب نيمئاقلا (نيحلاصلل ةحلاصلا لامعألا هب ٌرَسِيُِت وأ

 ةيعرشلا ماكحألاب نيملاعلا (ءاهقفلا ةمدخك) ءدابعلا قوقحو 20

 (نيدلا لهأ) رئاس (و) بولقلا ءابطأ ("”ةيفوصلاو) ءهرخآ ْئلإ
 فئاوطلا : يأ (مهلاغشأ يف دّدرتلاو) ؛ةلادعلا بابرأ درجم ولو

 اوزّيمت امك مويلا مهيلإ نوبستنملا رّيمتي لهف مهزّيمتل مهاّببو هللا مهاّيح اودرفأ (1)
 .نيققحملا ةيفوصلاو (م) ةخسن يفو !؟تام ام ئيحيو «تاف ام دوعيل ؛ سمألاب



|] 

 ئلع ًالثم ددربتلاو نيكاسملاو ءارقفلا ماعطإ يف يعسلاو

 لضفأ كلذ لكف عييشتلاب ةزانجلا ىلعو ةدايعلاب ئضرملا

 يعل معلا قفر اهيفو تادابع اهلك هذه نإف لفاونلا نم

 نكلو كلذ ْئئلع ئوقت ال نأ : ةعبارلا ةلاحلا

 ائيش نوكلمي ال نيذلا (ءارقفلا ماعطإ يف يعسلاو) «ةئالغلا
 .مهتيافك نم يو عقي ام الإ نوكلمي ال نيذلا «نيكاسملاو)

 ناريجلا اميسال نييلسلا نم (:ضرعلا الع (؟ةلفه ةدرتلاو)

 اهتدرفأ دقو «(ةدايعلاب) مهنم هل دّهعتم ال نمو براقألاو

 ىلع ةدئازلا اهثيداحأو اهبادآو اهماكحأ ئربكلا تعمج :نيتلاسرب

 اهبادآ نم تامهملا ئرغصلاو «كلذ ريغو ًاثيدح نيرشعو ةئام
 وحن يف ئلوألاو «نيتقرولا وحن يف يهو ءاهراكذأ طبضو

 (عييشتلاب) امهب وأ حتفلا وأ رسكلاب (ةزانجلا ىلعو) «نيساركلا

 (لفاونلا نم لضفأ) عفنلا يدعَت هيف امم (كلذ لكف) ؛ زيهجتلا

 اهنوك عم (اهيفو) «ةفيرش «تادابع ")اهلك هذه نإف) هنع ةرصاقلا

 ةيافك ضرف اهضعب لب «ةنسلاب مايقو ,(نيملسملاب قفر) تادابع
 .افالخ وأ ًاقافو

 (نكلو) روكذملا (كلذ ْئلع) ردقت (ْئر وقت ال نأ : :ةعبارلا ةلاحلا)

 .(م) ةخسن يف ةدوجوم ريغ(الثم) )١(

 .(م) ةخسن يف ةدوجوم ريغ (اهلك) فز



 "؟٠و

 َملَّس دق و كلايع ئلعو كسفن لع ًاباستكا كتاجاحب تلغتشا
 ابكترت ملو كيد كل مِلّسو كدبو كناسل نم اوُنِمأو كنم نوملسملا
 يئرت لهأ نم نكت مل نإ نيميلا باحصأ ةجرد كلذب لانتف ةيصعم
 نيدلا تاماقم يف تاجردلا لقأ اذهف نيقباسلا تاماقم ْئلإ

 ًاباستكا) كنّوم تاجاح (كتاجاحب تلغتشا) نكل طاقسإب ةخسن يفو
 ملَّس دق) هنأ لاحلا (و) امهل :يأ (كلايع ئلعو كسفن ىلع

 هناسل نم نوملسملا ملَّس نم ملسملاف ءآديو ًاناسل (كنم نوملسملا
 كناسل نم) ةمالسلا درجم ئلع ةدايز هيفو «نمألا نم (اوُنمأو) «هديو

 «(كئيد) كنم ةخسن يفو (كل ملّسو) «كشطبو كلوق :يأ (كديو

 بكترت) مل ذإ ةخسن يفو (ملو) .ةرابعلا يف تكن ناش :حرشلا يفو

 بنذ ال نمك بئاتلا نأل ؛ةيوت نع ركل اهتبكترا وأ ًاقلطم (ةيصعم
 ّقَحْلَتو مهعم َرْشَحُُت وأ (نيميلا باحصأ ةجرد) هلك (كلذب لانتف) ءهل
 (نيقباسلا تاماقم ئلإ) مهنم (يق َرَثلا لهأ نم نكت مل نإ) مهب

 دصتقمو هسفنل ملاظ :نيميلا باحصأو ؛باسح الب ةنجلا نيلخادلا

 هلامك عم روكذملا لاغتشالا (اذهف) ؛'''ةيك ةيآلا هيلع تلد ام ىلع قباسو
 كيهانو (نيدلا تاماقم يف) تاجردلا لب ءاقلطم ال (تاجردلا لقأ)

 هنأل ؛امهنع هللا يضر سابع نبا انديس كلذب لاق نممو .رطاف ةروس نم ”7 )١(

 يف لاوقألا رظناو .(اهنولخدي ندع تانج) :لاقف ةنجلا لوخدب ةثالثلل مكح

 .يوغبلا ريسفت يف ةيآلا
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 ذايعلاو - لفغتشت نأ كلذو نيطايشلا ٌعنآَرَم وهف اذه دعب امو
 ةبتر هذهف هللا دابع نم ًادبع يذؤت وأ كتيد ٌمدْهَي امب - هللاب
 قَح يف دبعلا نأ : ملعاو ةقبطلا هذه نم نوكت نأ كايإف نيكلاهلا
 ءادأ ْئلع رصتقملا وهو : ملاس امإ : تاجرد ثالث ىلع هنيد

 دا ا ا ا يصاعملا كرتو ضئارفلا

 ةّيئجلا (نيطايشلا عتاَرم وهف) هنود :يأ لقألا (اذه َدْعَب امو) ءاهب

 :هلوقب ربع لضأو ماعنألاك مهنوكلو «ماعنألا نم لضألا ةيسنإلاو

 .ةبسانملل عتارم

 امب -هللاب ذايعلاو-لغتشت نأ) وه لقألا ٌدَعُي امب ئنعملا (كلذو)

 دابع نم دبع يذؤت وأ) ءسمخلا همئاعد دحأ مدهب ولو (كتيد مدْهَي

 مدهلا يف هل لخدم ال ءاذيإلا نأ عنمي ال فطعلا اذهو ام ولو (هللا

 ةلصخ وأ ةلغشملا يأ (هذهف) «مامتهالل هيلع صن هنأ لامتحال

 نوكت نأ كايإف) مهتقبطو مهتجردو (نيكلاهلا ةبتر) ءاذيإلاو لاغتشالا
 .اهيف وأ اهلهأ :يأ (ةقبطلا هذه نم

 ثالث ئلع) هرابتعاب :يأ (هنيد قّح يف) نمؤملا (دبعلا نأ ملعاو)

 دصتقمو ملاظ :ئلإ هميسقت قبسو «نارسخو حبرو ةمالس (:تاجرد

 ىلع رصتقملا وهو «ملاس امإ) ئلوألا ةجردلا رابتعاب وهو «قباسو

 ىلع باثي ضرف لك نم اهريغو سمخلا تابوتكملا (ضئارفلا ءادأ

 رّفكُت يتلا رئابكلا (يصاعملا كرت) ولع (و) هكرت ئىلع بقاعيو هلعف
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 رصقملا وهو رساخ وأ لفاونلاو تابّرقلاب عوطتملا وهو : حبار وأ
 ًاملاس ا نأ دهتجاف ًاحبار نوكت نأ ' ٌردَقَت مل نإف مزاوّللا نع

 رئاس َّقَح يف دبعلاو ًارساخ نوكت نأ كايإ مث كايإو ءمثإلا نع

 1 ا هسفن لرمي نأ : ئلوألا تاجرد ثالث هل دابعلا

 رابتعاب وهو (حبار) امإ (وأ) «رئاغصلاو رئابكلا وأ اهبانتجاب ٌرئاغصلا
 ئلع ةدئازلا تاعاطلا (تابّرقلاب) عربتملا (عّرطتملا وهو) ةيناثلا
 ئنعمب ةلفان عمج (لفاونلاو) هلوقب دارملا نيبو «ضئارفلا تاعاط

 رت ئلع بقاعي الو اهيلع باتي ام يهف ًاعرش امأو «ةغل ةدئاز
 (رساخ) امإ (وأ) «"”حرشلا يف هتتكن ىلإ ترشأ ًاحبر اذه ةيمستو
 كرتلاو ءادألا ةيعرشلا (مزاوّللا نع رّصقملا وهو) ةثلاثلا رابتعاب اذهو

 ىنعملاب (احبار نوكت نأ) هجوب ولو (ردقَت مل نإف) ءاهضعب نعولو
 نوكت نأ كايإ مث كايإو «مثإلا نع املاس نوكت نأ دهتجاف) قباسلا
 .ةمالسلا نم لقأ الو (ارساخ

 رئاس قَح يف دبعلاو) :هلوقب ريشأ رخآ رابتغاب ئرخأ ةمسق ىلإو

 ةمالس ةجردو « ضحم ع ةجرد (تاجرد ثالث هل) مهيقاب (دابعلا

 ةيتحتلا ةانثملاب 0 لد نأ :ئلوألا) ءاقتا ةجردو «لئذأ فكو

 :باتكلا لوأ يف فلس اميف فنصملا لوقل ةميالم ًاحبر اذه ةيمست يفو :لاق )١(
 .لفغت الف حبر لفنلاو «لام سأر ضرفلاف

 .(م) ةخسن يف امك هسفن ةملك فذحب الإ ميقتسي ال لوعفملل ءانبلا ئلع :هلوق عم (؟)
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 يف عسي نأ وهو ةكئالملا نم ةّرَرَبلا ماركلا ةلزنم مهقح يف
 نأ : ةيناثلا .مهبولق ئلع رورسلل ًالاخدإو مهب ًاقْفِ مهضارغأ
 نكل «ريخ مهليُي الف مهقح يف تادامجلاو عئاهبلا ةلزنم 0
 تراقدلا:ةلرم مهدح يف ةلرخ ذأ : ةثلاثلا . هَرَّش : مهنع فكي

 .هرش ئقّتيو .هريخ ئجري ال تايراضلا عابسلاو تايحلاو

 نيبتاكلا (ماركلا ةلزنم مهقح يف) لوعفملل ءانبلا ئىلع يازلا ديدشتو
 ماركلاب دارملا وأ ,(ةكئالملا نم) نيئربملا ربلا لهأ نيمركملا (ةرربلا)

 رشبلا نم لماكلا نأل مهتلزنم لزن امنإو «ةبتكلا نم معأ ةكئالملا نم
 وأ «هتطبارو ليزنتلا ةقالع هذهف ءرهاظلا يِرَشَي نطابلا يكلم ناك نم
 ولع عم كّلملا نأ امك دابعلا :يأ (مهضارغأ يف ئعسي نأ وهو) ينأي

 «هتباتك وأ لمعلا عفر وأ يحولا لازنإ رابتعاب كلذ يف ئعسي هماقم

 «بوصألا وأ باوصلا وهو معأ هببس وأ «ليزنتلا ببس يعسلا اذهو

 .(مهبولق ئلع رورسلل ًالاخدإو مهب ًاقفر)

 رئاس قح (مهقح يف تادامجلاو مئاهبلا ةلزنم لري نأ :ةيناثلا)

 ء(هَرش مهنع فكي نكل) ءريخ اذ ناك نإ (هريخ مهلينُي الف) ءدابعلا
 مهنع فوفكم امهرشو «هنولينُي ريخ ال تادامجلاو مئاهبلا نإف

 عابسلاو تايحلاو براقعلا ةلزنم مهقح يف لِزنَي نأ :ةثلاثلا)

 الو لب «برق نع عقوتي (ىجري ال) تارقاعلا تارساكلا (تايراضلا

 عابسلاو براقعلاك تارشحلاو (هرش ئقّتيو «هريخ) برق ريغ نع

 .ًاعرش اهيف عفن ال روقعلاك
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 تاجرد نع لزنت نأ رذحاف ةكئالملا ِقْأب َقَحْلَت نأ ْردّْقَت مل ْنإف
 عابسلاو «تايحلاو براقعلا بتارم ىلإ تادامجلاو مئاهبلا

 اهل ّضْرَت الف نييلع ئلعأ نم لوزنلا كسفنل تيضَر نإف تايراضلا
 ًافاَفَك وجنت نأ كلعلف ؛كسفنل دهتجاف نيلفاسلا لفسأ ئلإ يوُهلاب

 ا ل ا

 ةناعتسالا نع ينغتست ال يذلا كشاعمب وأ كداعم يف كعفني

 ئلإ ئقرت نأب (ةكئالملا ٍقْفَأِب َقَحْلَت نأ) قلختلاب (ردْفت مل ْنإف)
 مئاهبلا تاجرد نع لزنت نأ رذحاف) «مهتلزنم لزنت ثيحب ةبترم
 نإف (تايراّضلا عابسلاو «تايحلاو براقعلا بتارم ىلإ تادامجلاو

 مث نمو «ةياغلا ئلإ ةّسخلاو ضيضحلا لوزن بتارملا هذه يف لوزنلا

 ةجردلا وهو (نييلع ئلعأ نم لوزنلا كسفنل تيضَر نإف) :لبق
 طوقسلا (يوَهلاب اهل ضْرَت الف) اهيلإ كيقرُي ام ئلإ ئعست نأب «ئلوألا
 ةجردلا هذه ْئلإ يقرتلا نم كسفن تيقو نإف «(نيلفاسلا لفسأ ْئلإ)
 مدعو ءاقترالا اذهب (كلعلف ؛كسفنل دهتجاف) اهتيوه يف طوقسلاو

 يف ههيجوتو (كيلع الو كَل ال) ئنعمب «(افاَفَك وجنت نأ) اضرلا

 ال نأ) هلك هيف وأ .هتحّبس يف :يأ (كراهن ضايب يف كيلعف) «حرشلا

 ال نأ (وأ) ,كعجرم (كداَعَم يف) كرضي الو (كعفني امب الإ لغتشت

 ةناعتسالا نع ينغتست ال يذلا كشاعمب) الإ ضئارفلا ءادأ دعب لغتشت



 "6م

 ةطلاخم عم كنيد قحب مايقلا نع تزجع نإف «كداعم ئلع هب

 ةاجنلا اهيفف اهب كيلعف كب ئلوأ ةلزعلاف مَلْسسَت ال تنكو سانلا

 ئضري ال ام ىلإ كبذاَجُت ةلزعلا يف سواسولا تناك نإف ةمالسلاو
 مونلاب كيلعف ةالصلاك تادابعلا فئاظوب اهعْمَق ئلع ْرِدَقَت ملو هللا هب

 هيف كنأ قبس يذلا (كنيد قحب مايقلا نع تزجع ْنِإف ؛كداعم ئلع هب
 هنع وأ «بجاولا ءادأ نع زجعلا انه دارملاو «تاجرد ثالث ْئلع

 (مَلْسَت ال تنكو) ةلزعلا مدع :يأ (سانلا ةطلاخم عم) بودنملا نعو
 نإ ةبجاو اهنأل (كب ئلوأ ةلزعلاف) ةطلاخملاب كشاعمو كنيد يف
 (اهب كيلعف) هتمهوت وأ هتننظ نإ ةبودنم وأ «ةمالسلا مدع تققحت

 نإف) «تاطلاخملا تافآ نم (ةمالسلاو ةاجنلا اهيفف) ةلزعلا مزلا :يأ
 ةلزعلا يف) ةيسفنلا تاليوستلا نم اهوحنو ةيناطيشلا (سواسولا تناك

 بابسأ نم (هللا هب ئضري ال ام ْئىلإ) ككرحتو كعزانت (كبذاَجُت
 أشنت يتلا سفنلا وأ سواسولا :يأ (اهعْمَق ئلع ْردْقَت ملو) طخسلا

 هللا لاق ءركذلاو(ةالصلاك تادابعلا فئاظوب)سواسولا وحن اهنع

 هللا ٌركْذَلَو كسلاو ِكَسحَفْلا نع ّضْنَم ةرلكصّصلا كرإ» :/ولاعت
 اهل عناملا اهل عماقلا (مونلاب) ًابدن وأ ًابوجو (كيلعف) ,4”"2 ذبح

 هللا ركذ :اهريسفت يف ليق ام ئقرأ نمو «توبكنعلا ةروس نم 45/ ةيآلا نم )١(

 دهاجم لوق وهو سابع نبا نع كلذ ئوريو ؛هايإ مكركذ نم لضفأ مكايإ
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 انيضرف ةمينغلا نع انَْجَع ذإ انلاوحأو كلاوحأ نسحأ وهف

 ليطعت يف هنيد ةمالس ْنَم لاحب سِسْخَأَو ةميزهلا يف ةمالسلاب
 قاحتلاو ةايحلا ليطعت وهو توملا وخأ مونلا ذإ هتايح

 . تاداّمجلاب

 «كلاثمأ رشعم (انلاوحأو كلاوحأ نسحأ) روكذملا رابتعالاب (وهف)

 ذئنيحف :يأ (انيضّرف ةمينغلا نع) نيعمجأ (انْزَجَع) اًنأل :يأ "(ذإ)

 هيبشتلا نساحمل ةراشإ حرشلا يب ىفو :(ةميزهلا يف ةمالسلاب) انيضر

 ةبيخلاب 0 يأ (سسخأو) ةميزهلاو ةميئغلا ركذب انه يوطملا

 مدع يل : يأ (هتايح ليطعت يف هنيد ةمالس ْنَم) لاح ئلع (لاحب)

 ليطعت وهو) ههيبش :يأ (توملا وخأ مونلا ذإ) نيرا
 دامجلاك مئانلا نأ رابتعاب (تاداّمجلاب قاحتلاو) اهنم ّدصَق امع (ةايحلا

 ."''هباوجو انه لاكشإ حرشلا يفو «تايثيحلا ضعب نم

 .اذإ (م) ةخسن يف )١(

 ؛ًابجاو وأ اهنيح ًابودنم نوكي نأ هبشيف سواسولل ًاعماق مونلا لعج هنأ :لاكشإلا (؟)

 ةايحلل ليطعتلا ئنعم رابتعاب ةيسخلا :هباوجو ؟ هرخآ ىلإ سسخأو :لوقي فيكف
 .(فرصتب) كلذ ريغ رابتعال مونلا نع ئشانلا



 تاولصلا رئاسل دادعتسالا باب

 ناك نإ ةلوليقلا ٌمدقتف رهظلا ةالصل لاوزلا لبق ًدعتست نأ يغبنيو

 ليللا مايق ئلع ةنوعم اهيف نإف ريخلا يف رهس وأ ليللاب مايق كل

 تاولصلا رئاسل دادعتسالا باب اذه

 نأ) بدني (يغبنيو) حرشلا يف ام ىلع اهيعمج وأ اهيقابل :يأ
 «ةلوليقلا مون نم هلبق ظقيتست نأب (رهظلا ةالصل لاوزلا لبق ًدعتست

 مونب ةّنسلا لصأ لصْحَيو «بولطم وهف ءاهمون :يأ (ةلوليقلا مدقتف)
 وأ ليللاب) ةالص (مايق كل ناك نإ) الإ ةلوليقلا بحتست الو «ةعاس

 فيض وأ «ةجوز ةثداحم رهسك (ريخلا يف) ًامايق نكي مل نإو (رهس
 مسا :ةلوليقلا لب ءاهمون رابتعاب (اهيف َنِإف) «سانيإ وأ ةفطالم ةجاحل
 ةالصب هئايحإ :يأ (ليللا مايق ئلع ةنوعم) «يتأي امك لاوزلا لبق مونلل
 بحتسي ال هنأل ةعمجلا موي ريغ يف مالكلا نأ حضاوو ءاهريغ وأ

 اوناك نيعمجأ مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا نإف ءاهتالص لبق مونلا

 ةلوليقلا ئنعم نايب حرشلا يفو ؛اهدعب نودغتيو نومانيو ءاهل نوركبي
 «لاوزلا دعب مونب اهلامك ال ةنسلا لصأ لوصح يغبنيو «اعرشو ةغل
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 نم ةلوليقلاو .راهنلا مايص ئلع ةنوعم روحّسلا يف لكألا نأ امك

 ظقيتست نأ دهتجاو راهنلاب موص ريغ نم رحستلاك «ليللاب مايق ريغ
 رظتنتو ةّيحّنلا يلصتو دجسملا ٌَرْضْحَت نأو أضوتتو «لاوزلا لبق

 ناك لاوزلا ّبيِقَع تاعكر عبرأ يلصتف موقت مث هبيجتف نذؤملا
 رهظلا لبق ًاعبرأ ٌعَدَي ال ملسو هيلع هللا ئاص هللا لوسر

 مايص ئلع ةنوعم) اهمضو نيسلا حتفب ("”روحّتسلا يف لكألا نأ امك)
 اهريغ وأ ةالص (مايق ريغ نم) لاوزلا لبق مونلا (ةلوليقلاو ءراهنلا

 ةحار هيف هب مونلاو :ليق «(راهنلاب موص ريغ نم رٌحستلاك «ليللاب)
 .يتآلاو يضاملل ةبسنلاب

 لبق (اضوتتو «لاوزلا لبق) ةلوليقلا مون نم (ظقيتست نأ دهتجاو)
 يف دهتجت نأ بحتسي امك «هلبق (دجسملا ٌرْضْحَت نأو) ءرهظلا تقو

 ءروضحلا بقع هلبق (ةّيحّنلا يلصتو) «ةبوتكم لك لبق هروضح
 لثمب َّنَّذَأ اذإ (هبيجتف) ءهراظتنا بحتسي امك رهظلل (نذؤملا َرظتنتو)
 رهظلا ةنس (يلصتف موقت مث) «مدقت ام ئلع ينثتسا اميف الإ لاق ام

 نإ ةميلستب (تاعكر عبرأ) وأ «لضفألا وه امك نيتعكر نيتعكر ةيلبقلا

 بيقع) عبرألا وأ نيتعكرلا لعجت نأ لضفألاو «ةنسلا لصأ تدرأ

 هللا لوسر ناك) :نيخيشلا ثيدح يفف ءباوجلا دعب (لاوزلا

 :امهريغل ةياور يفو ؛(رهظلا لبق ًاعبرأ ٌعَدَي ال ملسو هيلع هللا ئلص

 .(م) ةخسن يف ةدوجوم ريغ (لكألا) (1)



4 

 ُعَنْرُي نأ بحأف ءامسلا باوبأ هيف حتفُت ثقو اذه : لوقيو نهليطُي
 يفق ةدكؤم ٌةنس رهظلا لبق عبرألا هذهو . علام لم هيف ا

 هعم لص نهدوجسو نهعوكر َنسحأف نهالص ْنَم نأ : ربخلا
 عمم ضرفلا لّص مث ليللا ئلإ هل نورفغتسيو كّلَم فلأ نوعبس
 ةتباثلا بتاورلا نم امهف :نيتعكر ضرفلا دعب لص مث مامإلا

 اهظافلأ ضعب رابتعاب فنصملا هاور دمحأل ةياور يفو :(نهليطُي)

 نأ ُبحأف ءامسلا باوبأ هيف حتفُّث) ميظع (تقو اذه :لوقيو) :ونعملاب
 هنأ لع ؛حرشلا يف دمحأ ةياور ظفلو :«(حلاص لمع هيف يل ْمَقْرُي
 .ئرخأ ةياور ظفللا اذه نأ لمتحي

 .(ةدكؤم) ةنس اهنم ناتعكر (ةنس رهظلا لبق عبرألا هذهو)

 ىلإ «يتأي ام ةنيرقب ةتباثلا ةدكؤملاب ديرأ هلعلو «ةدكؤم ريغ ناتعكرو

 من ةاوو يذلا ثيدحلا (ربخلا يفف) :هلوقب :ريشأ اهتنس ليلد
 نهعوكر نسحأف) «نيتعكر نيتعكر نيتميلست وأ ةميلستب (نهالص

 اذه ءحرشلا يف هتنيب امك لمكأو ئندأ ناسحإللو (نهدوجسو

 (كَلَم فلأ نوفسألا هل اهو. عيب اهنمأ راش وأ هب ئدتقا (هعم

 ةالصلا :هلوق عم (ليللا ىلإ هل نورفغتسيو) :هلوق يناثلا ئنعملا ديؤيو

 .اهليلدو عبرألا اذه يف أرقي ام نايب حرشلا يفو ؛رافغتسا ةكئالملا نم

 مث) ءهب ءادتقالا ةينب (مامإلا عم) رهظلا ضرف (ضرفلا لص مثال
 .(ةتباثلا بتاورلا نم امهف «نيتعكر) ةدكؤملا هتنس (ضرفلا دعب لص

 لضف نهيف درو دقف «ضرفلا دعب عبرأ نوكتل نيتعكر ةالص نستو



 اكل

 ةءارسق وأ ملسمم ةناعإ وأ ملح مّلعتب الإ رصعلا ئلإ لغتسثت الو
 رصعلا لبق لّص مث هب نيعتست شاسعم يف يغَّس وأ نآرسق
 رصعلا لبق اعبرأ ىالص : هنأ حص دقف ةدكؤم يهف ءاعبرأ
 لغتشت الو ملسو هيلع هللا اص هؤاعد كاني نأ اهتجاف

 كّشاقوأ نوكت نأ يغبني الو هّلْبَق قبس امب الإ رصعلا دعب

 لبق ًاعبرأ ْىَّلص نم» :ملسو هيلع هللا ئلص هللا لوسر ثيدح يف ميظع

 يفو ءامهريغو نيحيحصلا يف «هرانلا هّسمت مل اهدعب ًاعبرأو رهظلا
 .اهليلدب فنصملا اهركذي مل رهظلا ةنسو «ليلدلا نايب حرشلا

 (مْلع مّلعتب الإ) هوحنو مدقت ام ىوسب (رصعلا ئلإ لغتشت الو)

 ًاعرش هيف َنْذَأ امب يمذلا ةناعإ يف ناك ْنإو (ملسم ةناعإ وأ) يعرش
 يويند (شاعم يف يعس وأ) ثيدح وأ (نآرق ةءارق وأ) «لضف

 .كنيد ىلع شاعملا وأ يعسلا )هب نيعتست)

 هتنس (رصعلا) ضرف (لبق) رصعلا تقو لوخد دعب لص مث)
 ىنعملاب هل ةدكؤم ال رصعلا نأل «ةتباث ينعي (ةدكؤم يهف ؛اعيرأ)

 «ادبع هللا مجرإ :لاق ملسو هيلع هللا ئلص (هنأ دّقف) «فراعتملا

 دوهجملا لذ :يأ (دهتجاف "رصعلا لبق ًاعبرأ ئَّلص) اءرما : ظفل يفو
 ؛ةمحرلا هنأل ةمحرلاب (ملسو هيلع هللا ئلص هؤاعد كاني نأ) يف

 ةناعإلاو لفنلا نم (هّلْبق قبس امب الإ رصعلا) ةالص (دعب لغتشت الو)

 .فرشأ نمزلا اذه لب «يعسلاو ةءارقلاو

 تاقوأ نم ةدعملا (كّتاقوأ نوكت نأ) نسحي ال :يأ (يغبني الو)
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 نأ يغبني لب .قفت ةتات فيك َق َىَّقتا امب تقو لك يف لغتشتف ةلمهم

 اهنم تققو لكل َنّيَمُثو كفئاظوو كداروأ بترتو كسفن بساحت

 كرت نم امأف تاقوألا ةكرب ُرهظَن هبف هاوس هيف ٌرثؤت الو هادعتي ال ًالْغّش

 تدقو لك يف لغتشي مب يردي ال مئاهبلا لامهإ ىَدّس : اة

 امب تقو لك يف لغتشتف) ؛ةعاطلا يف ةلمعتسم ريغ (ةلمهم) كرمع

 ويلا راع( تابزلا راجل اا را ايلا «قفتا فيك قفتا

 بترتو) «سفنلا ةبساحم ةيفيك يف 2” يبس يبساحملا اهنّيب يتلا ةبساحملا

 نيعتو) «كراهنو كليل يف ةردقملا قالا : يأ (كفئاظوو كتداروأ

 هيف ٌرْئوُت الو) «هزواجتي : :يأ (هادعتي ال) هب قيلي (الْفّت اهنم تقو لكل
 نع اهظفحو (تاقوألا كرب رَهظَت) روكذملا كلذبف .(هبف هاوس
 اهلامهإ دارملاو ءًاثبع (ىدس ءالمهم هسفن كرت نم امأف) لامهإلا

 هتادأ ةفوذحملا هبشلا هجو ال ,اهلامهإك : يأ (مئاهبلا لامهإ)

 ءًاقلطم يردت ال ةميهبلاك (تقو لك يف ©”لغتشي مب يردي ال) : اوف

 وبأ هتينك «هسفن هتبساحم ةرثكل كلذب يمس ليق «يبساحملا دسأ نب ثراحلا )١(

 هللا قوقحل ةياعرلا :باتك اهنم ةروهشملا فيناصتلا هل .موقلا رباكأ نم هللا دبع

 ئرت الأ ةيدوبعلا ةفص " :هللا همحر همالك نم «7157 دادغبب تام ةرصبلا لهأ نم

 ححّص نم :لاقو ." ًاعفن الو ًارض كسفنل كلمت ال كنأ ملعتو اكلم كسفنل

 رظنا) .ةنسلا عابتاو ةدهاجملاب هرهاظ هللا نّيز ءصالخإلاو ةبقارملاب هنطاب

 .(10-هص) يملّسلا نمحرلا دبع يبأل ةيفوصلا تاقبط

 .لبقتسي (م) ةخسن يف (1)
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 كرمعو كرمع كّتاقوأو ةعئاض هتاقؤأ رشثكأو هرمع يضقنيف

 دبألا راد ميعن ئلإ كّلوصو هبو كثراجت هيلعو كلام سأر

 ةميق ال ٌةرهوج َكسافنأ نم سقت لكو ئلاعت هللا راوج يف

 ىقمحلاك نكت الف هل َدْوَع الف تاف اذإو «هل لَدَّب ال ذإ اهل

 ههيجوت نكل «عئاض سايقلاو «(ةعئاض هتاقوأ رثكأو هرمع يضقنيف)
 ."'حرشلا يف

 سأر كرمعو) «ينمز رمعلاو اهنأ رابتعاب (كرمع كتاقوأو)
 هذهو :ىنعي (كّتراجت) لاملا سأر :يأ (هيلعو) «سيفنلا (كلام

 ىلع لدي امك .ةجلاص ضارعأ اهضارعأو «رهاوج اهرهاوج ةراجتلا

 ةحلاصلا لامعألا رابتعاب (هبو) هرخآ ىلإ سمن لكو :يتآلا و لوألا

 هللا راوج يف) دبؤملا .ميعنلا :يأ (''دبألا راد ميعن ئلإ [«كلوصو) هيف

 زاوج هنم ذخؤي ام همالك يفو «سدقتو هللا ىلاعت هتنج يف : يأ (لاعت

 :جرتلا يفااي ىلعتللا راب يبا

 هيلع هبت ام رابتعاب (اهل ةميق ال ٌةرهوج كسافنأ نم سقت لكو)

 وأ توملاب رمعلا وأ سفنلا :يأ (تاف اذإو ءهل لّدَبال ذإ) :هلوقب

 لهأك يأ (ئقمحلاك نكت الف) تئافلل :يأ (هل َدْرَع الف) عييضتلا

 بحامو :هلوق دح ئلع هيلإ فاضملا رابتعاب ريكذتلا سايقلاو ةعئاض ثنأو :لاق )١(
 .يبلق نفغش رايدلا

 .دبألا ميعن (م) ةخسن يف (7)
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 ناصقن عم مهلاومأ ةدايزب موي لك يف نوحرفي نيذلا نيرورغملا
 ملع ةدايزب الإ حرفت الف صقنَي رمع و ديزي لام يف ريخ يأف مهرامعأ

 كنع ُفّلختي ثيح ربقلا يف َكنابَحْصَي كاقيفر امهنإف حلاص لمعو
 نأ دهتجاف ٌسمشلا تّرفصا اذإ مث كؤاقدصأو كدلوو كلامو كلهأ

 رافغتسالاو حيبستلاب لغتشاو بورغلا لبق دجسملا ئلإ دوعت

 دارملا ئلع لد امب ةلمجلا هذه يف مهفصوو «(نيرورغملا) قمحلا
 ةدايزب) تقو : يأ (موي لك يف نوحرفي نيذلا) :لاق ثيح مهب

 ةكربلا تاوفب ىَنْعَم اذكو ًاسح (مهرامعأ ناصقن عم) ةيويندلا (مهلاومأ
 يأ (و) ؟ رمع ناصقن عم (ديزي لام يف ريخ يأف) «مهلعف ءوسب اهنع
 نأ ئلع ةدايز الكف لام ةدايز هيلإ تمضنا نإو ؟(صقنُي رمع) يف ريخ

 غاونأ ضعب ناك نإو «ةنسلاو باتكلا يف ًاضيأ مومذم حرفلا اذه
 (لمعو ملع ةدايزب الإ حرفت الف) :هلوقب ريشأ هيلإو ءادومحم حرفلا
 (كافيفر امهنإف) ءامهل حلاص وهو ((حلاص) ةخسن يفو «نيعفان

 فلك ثيح) «هتبحص ةبحصلا « معنو «(ربقلا يف كنابحصيي) , ىنعمب

 .(كؤاقدصأو) اهتنألاو ركذلا (كدلوو كّلامو) كجوز (كّلهأ كنع

 ةرفصل ئرُث ءارفص يهو بورغلل تند (سمشلا تّرفصا اذإ مث)
 دجسملا ئلإ دوعت نأ دهتجاف) «ئنعمب تّرافصا لاقيو ءاهئوض يف
 ليصفتلا ىلع اهعاعش باهذ هلثمو ءاهصرق بورغ :يأ (بورغلا لبق
 دنع (لغتشاو) ءدلبلاو ءارحصلا نيب برغملا تقو لوخد ىف

 .ًارخآ (رافغتسالاو) ًالوأ (حيبستلاب) را رفصالا
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 ْمَيَسَو# : ئلاعت هللا لاق عولطلا لبق ام لضّفك تقولا اذه ّلْضَق نإف
 : سمشلا بورغ ُلْبَق أرقاو #ًابيورع َلْقَوِمّكلا عرلط َكْيَرَلبم دس

 كيلع ْبٌرْعَتلو (نيتذوعملا)و (ليللا)و (اهاحضو سمشلاو)

 : هدعب لقو بجأف ناذألا تعمس اذإف رافغتسالا يف تنأو سمشلا

 (تقولا اذه َلْضَق ُنإف) ةيحتلا نع لفغت الف دجسملا تلخد اذإو
 هبشلا سيلو :«('"”عولطلا لبق ام لْضفك) لاغتشالا اذه هيف بولطملا
 ٍدَنَحي ٌحَيَسَو9 :ئلاعت هللا لاق) هلوقب ريشأ ليلدلا ئلإو ءهجو لك نم

 (* نيْمّشلا عرلظ َلَبَمل) هل ًادماح صئاقنلاو كرشلا نم هْهّرَت (4 َكْيَر
 ءرصعلاو رهظلا ينعي :ليق .١1/هط (4 ًاهيورُع ليوم ) رجفلا ينعي :ليق
 َحَيَسَو َكلْئَدِل ٌرِفْعَتْساو» :ةيآب "ءايحإلا" يف لدتساو هدحو وه وأ
 هت نع و
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 (:سمشلا بورغ لْبق) ةخسن يف امك باتكلا ةحتاف (ًأرقاو)

 :ةخسن يفو «كلذك (اهاحضو سمشلاو) «صاوخو لضف اهتءارقلف
 رسكب (نيتذوعملاو) اهيلع تفقو يتلا خسنلا عيمج يفو (ليللاو)

 سمشلا كيلع ْبْرْعَتلو) ءميظعلا لضفلا نم امهيف امل اهحتفو واولا
 .هديس اميس ال (رافغتسالا يف تنأو

 امك (بجأف) هفورح زيمت مل نإو هضعب وأ (ناذألا تعمس اذإف)

 يف ءاج ام هتباجإو ناذألا دعب :يأ (هدعب لقو) «ةباجإلا ةيفيك تقبس



 ال

 كتاولص روضحو كراهن رابدإو كليل لابقإ دنع كلأسأ ينإ مهللا

 ص مث قبس امك ءاعدلا .ةليعولا دمحم ىتؤُت نأ كتاعد تاوصأو

 امهف نيتعكر ملكتت نأ لبق هدعب لّصو «ةماقإلا باوَج دعب ضرفلا
 ةدكؤم نس يهف اهّليطُت ًاعبرأ امهدعب تيلص نإف برغملا ةبتار

 دنع كلأسأ ينإ مهللا) :هلوقب فنصملا هركذ ام لصأل دهشي ثيدح

 تاوصأو '”كتاولص روضحو) ةخسن يفو (كراهن رابدإو كليل لابقإ
 يف (قبس امك) دراولا (ءاعدلا) ةيقب (ةليسولا انهت يتؤُت نأ كتاعد

 .دجسملا لوخد

 (ضرفلا) لّص م «نيتفيفخ نيتعكر ةيلبقلا برغملا ةنس (لّص مث)
 ضرفلا دعب (هدعب) ًابدن (لّصو «ةماقإلا بآوج دعب) برغملا ضرف

 ةنس ةينب (نيتعكر) عورشم ريغ ًامالك :خسن يف امك (ملكتت نأ لبق)

 :يأ (برغملا ةبتار امهف) «صالخإلاو نورفاكلا امهيف أرقت برغملا
 وأ (ًاعبرأ) ةبتارلا نيتعكرلا :يأ (امهدعب تيلص نإف) «ةدكؤملا هتتس
 ةميلستب نيتعكر لك وأ «ةميلستب نيرشع ئلإ رثكأ وأ ًاينامث وأ تس
 : يأ (يهف) هطرشب لضفأ اهليوطتو «ةبتارلا وأ عبرألا : يأ (اهليطت)

 دهشي ام حرشلا يفو «(ةدكؤم) :خسن وأ ةخسن يفو (ةّنم) ا
 ريغ لع دكؤملا نعم لمحي نأ الإ هفالخ دمتعملا نكل ءديكأتلل

 هيفو «هريظن قبس امك تباثلا ْئنعم ىلع لمحي نأك «فراعتملا ئنعملا

 .كتالص (م) ةخسن يف قفز



 نملك

 نيب ام يبحت و ةرخآلا ءاشعلا ئلإ فاكتعالا يونت نأ كتكمأ نإو

 ةئشان وهو ئصحُي ال ام كلذ لضف ىف ٌدَرَو دقف ةالصلاب نيءاشعلا
 ئىلص هللا لوسر لئسو نيباوألا ٌءالص يهو هئوشُ لوأ هنأل ليللا

 : لاقف *عِجاَسملا نع مهبوُنج َقاَجَتن : ىلاعت هلوق نع ملسو هيلع هللا
 0 نيءاشعلا نيب ةالصلا ىه

 .اهيف أرقي امو ليوطتلا طباض ًاضيأ

 يف ًافكاع نوكتو «يعرشلا (فاكتعالا يونت نأ َكنكمأ نإو)
 ئمسي برغملا نأل (ةرخآلا) ةخسن يفو «(ءاشعلا) تقو (ئلإ) دجسملا

 ام يبحت) نأ (و) «يتأي امك بيلغتلا وحن يف ال هب اهتيمست نإو ءءاشع

 ءايرلا تْنمأ نإ دجسملا يف وأ كتيب يف ءاشعلاو برغملا (نيءاشعلا نيب

 ةبسنلاب (درو دقف) ءاهريغب وأ صوصخلاب اهيف درو امل (ةالصلاب)

 ريغل ةبسنلابو «حرشلا يف هتيفوتسا هريغو يذمرتلا دنع ثيدح ةالصلل
 لضف يف) ليق كلذكو ءظافحلا نم قئالخ دنع رثأو ثيدح ةالصلا

 نيب ام :يأ (وهو) دهاوشلا نم (ئصحي ال ام) "ءايحإلا" :يأ (كلذ

 لوأ) امهنيب ام :يأ (هنأل) لوألا هتاعاس :يأ (ليللا ٌةّئشان) نيءاشعلا
 الو :(نييارألا ٌةالص) تاعاسلا هذه اهب ايما ةالصلا :يأ (يهو هئوشُت
 .ترشلا يف هعبب امك اهب يحضلا ذاع يدع كلدب اهنمنف فان

 َقاَجَتن# :ىلاعت هلوق نع ملسو هيلع هللا ئلص هللا لوسر لئّسو)

 مونلا عضاومو شرفلا نع 4 عجاَصمْلا نع# ىحنتتو عفترت (4 مهبونج

 تركذو «(نيءاشعلا نيب ةالصلا يه) :هظفل اذه وأ هانعم ام (:لاقف)



5 

 ةاَغْلَم عمج 7 ةمداملاو . هرخآ بده راهنلا ةاغالَمب بهذُت اهنإف

 ءايحإ تاعكر عبرأ لصف ءاشعلا تقو 0 اذإف وللا نم يهو

 نيب ءاعدلا نأ :ربخلا يفو ريثك كلذ لضفف ءنيناذألا نيب امل

 . دري ال ةماقإلاو ناذألا

 ةاغالمب بهذ اهنإف) ءهيلع تفقو يذلا دراولا ظفللا حرشلا يف

 بدَهُتو) ءفنصملا مالك يف يتأي ام وحن يلع هوغل :يأ (راهنلا
 (يهو ٌةاَخْلَم عمج :ةاغالملاو) «كلذ وحنو هرهطتو هيقنت : يأ (هرخآ

 .طقاسلا حورطملا (ِرْمَّللا نم) ةذوخأم

 (لّصف) هتنسو هضرف تقو وه يذلا (ءاشعلا ْتقو لخد اذإف)
 نيتعكر لك وأ «ةميلستب ةيلبقلا ةنسلا ةينب (تاعكر عبرأ) هتنس
 «ناتعكر اهنأ دمتعملا روهشملاو «ةيفنحلا حرص عبرألابو «ةملستب
 ضعب لاق ؛رثكأف ناتعكر ءاشعلا لبق نسي هنأ "باّبعلا" حرص نكل

 نيناذأ لك نيب :ثيدحل يطيوبلا صن نع "عومجملا" يف امك هيحراش

 (ريثك كلذ لْضَفف «نيناذألا نيب امل) ةالصلا هذهب (ءايحإ) ةالص
 اهلمشي هنأل ةماقإلا وه يناثلاو .تقولا لوخدب ملعملا وه لوألاو

 نيب ءاعدلا نأ) حيحصلا (ربخلا يفو) ادام وأ ةققح ةاذألا مسا

 ةروثأملا اهّناظمو ءهتباجإ نمز وهف ء(ٌدَرِي ال ةماقإلاو ناذألا

 "'هظع ْئلإ ةليسولا" يباتك يف روهشملا ريغك اهتنيبو ةروهشم

 )١( ص يناثلا شماهلا رظنا )781١(.
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 (ةدجسلا) ةروس امهيف أرقاو نيتعكر ةبتارلا لصو ضرفلا لص م

 1511 تاعكر عبرأ اهدعب لصو ملسو هيلع هللا ئلص

 ."ةليلقلا لامعألا باوث

 (ًةبتارلا) هتنس (لّصو) هلع ءاشنلا نزف (ضوقلاا لق: مذ
 ةحتافلا دعب (امهيف) ًابدن (أرقاو) حيحصلا ثيدحلل (نيتعكر) ةدكؤملا

 يف (ةدجسلا) ةخسن يف امك ملأ (ةروس) ةعكر لك يف اهنم دبال يتلا

 ةروس (وأ) «ةيناثلا يف (كلملا كرابت) ةروسو (و) .ئلوألا ةعكرلا
 روكذملا :يأ (كلذف) ةيناثلا يف (ناخدلا) ةروس (و) ئلوألا يف (سي)

 هيلع هللا ئلص هللا لوسر نع) لوقنم :يأ (روثأم) ةءارقلاو ةالصلا نم

 باب يف اهب لمعُيو فلسلا نع فلخلا 2"'هرثأي قيرط نمو ؛(ملسو
 اهتءارق تارمثو ةروكذملا روسلا نيب ةبسانملاب دنسلا تنيبو «لئاضفلا

 .حرشلا يف ةالصلاو

 امك نيتعكرلا : يأ ةينثتلا وأ دارفإلا ريمضب (اهدعب) ًايذن (لَضو)

 اناَض ام» :اهنع هللا ىضر ةشئاع ثيدحل (تاعكر عبرأ) نيتخسن ىف

 تاعكر تس :ظفل 0 «تاعكر عبرأ هيف ْىَّلص الإ يتيب لخدف ءاشعلا

 عبرأ ةيدعبلا ءاشعلا ةبتار نأ ْىلإ ةيفنحلا تجتحا هبو دواد وبأ هاور

 يف مهم مالك ةلأسملا يفو «ماّمهلا نبا مهققحم هب حرص ام ئلع

 .(رثأ/حابصملا) .هنم مسا نيتحتفب رثألاو هتلقن لثم باب نم ًارثأ ثيدحلا ترثأ )١(
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 نيتعيلستب (الث) اهدعب رتولا لّص مث اهلضف ميظع ئلع ليام ربخلا يفق

 مسا حبس) اهبف أرقي ملسو هيلع هللا ئَلص يبنلا ناك و ةدحاو ةميلست : وأ

 0000 (نيتذ وعملا)و (صالخإلا)و (نورفاكلا اهيأ اي لق)و (ىلعألا كير

 لقي مل تسلا اذكو عبرألا نأ ئلع ةّيصّنلا هنم مهملا لصاح ء«حرشلا
 نطاوم نم اذهو «كلذ يف ثيدح فنصملا دنس امنإو «ةيعفاشلا اهب
 بهذملا ريغ وه ام مّهوتي الثل ةيشاح وأ حرش ئلإ جاتحملا ةيادبلا

 يذلا ديعس ربخ (ربخلا يفف) :هلوق نم فنصملا دنس ملعيو ؛ ًايهذم

 ميظع ئلع) ةرهاظ ةلالد ضي ام) حرشلا يف هتنيب ام ىلع عمج هاور

 لوألاو «ةدرفنم وأ روسلا ةميمضب اهتربتعا ءاوس «عبرألا :يأ (اهلضف

 .ًابيغرت ةروكذملا روسلا لئاضف نم ةذبن حرشلا يف انه تنيبو ءرهظأ
 تأت مل نإ ةبتارلا عبرألا دعب :يأ (اهدعب رتولا) ًابدن ((لَص مث)

 نإو ةدحاو هلقأو «لامكلا ئندأ (ًاثالث) رتولا كتالص نكتلو « عبرألاب

 يلصي نأب (نيتميلستب) ةرشع ْئدحإ هرثكأو ءاهيلع راصتقالا َءِرك
 ثالثلا يلصي نأب (ةدحاو ةميلست وأ) «ةعكر مث ملسيف نيتعكر

 ؛ةئبم اقلطف رثولا نأب لكشي الو .ءةهوركم هذه نكل «ةدنعاو ةميلستب
 مهلوق' نع باوجلا يف هوركذ ام هباوجف لاكشإلا دوجو ريدقت ئلعو

 هللا ْىَّلص يبنلا ناك) حص (و) ؛ةعكر ىلع رتولا نم راصتقالا هركي

 يف (ئلعألا كبر مسا حبس) ثالثلا يف :يأ (اهيف أرقي ملسو هيلع
 (و) «ةيناثلا ةعكرلا يف (نورفاكلا اهيأ اي لق) ةروس (و) ئلوألا ةعكرلا
 انه حرشلا يفو «ةثلاثلا يف (نيتذوعملا) يتروس (و صالخإلا) ةروس



 ضرما

 كتالص رخآ نوكيل ٌرتولا ٍرْخآَف ليللا مايق ىلع ًامزاع تنك ْنِإو
 الو باتك ةعلاطم وأ ملع ةركاذمب كلذ دعب لغتشا مث ؛ ًارتو ليللاب

 امنإو كمون لبق كلامعأ ةمتاخ كلذ نوكيف بعللاو وهللاب لغتشت

 .اهميتاوخب لامعألا

 .ماركلا روسلا هذهل صاوخو لئاضفو مالسلا دعب بدني ام ضعب ركذ

 اهريغ وأ ةالصب هيف مايق :يأ (ليللا مايق ىلع ًامزاع تنك نإو)

 رتولا) ًابدن (ِرَخأف) هيف راتيإلا كنكمي رجفلا لبق ًانمز ككاردإب تقثوو
 ءامهنيب امو رثكألا وأ لقألا ءاوس (ارتو ليللاب كتالص رخآ نوكيل

 نأ نيب حرشلا يف ليصفت ىلع هريغ وأ ناضمر نمز نمزلا ناك ءاوسو
 «مهعم هيلصتف هفالخ نيبو هرخؤتف ٌدجهت كلو ةعامج هيلصي نم رت
 .مهم ثحبو رخآ مالك انه حرشلا يف لب

 رتولا دعب :يأ (كلذ دعب) كمون لبق:يذلا كنمز يف (لغتشا مث)

 وأ) ءاركاذم َتادَجَو نإ يعرش (ملع ةركاذمب) هلبق ام دعب وأ هتمدق نإ

 ءًالوق وأ ًالعف (وهللاب لغتشت الو) ءيبدأ ولو يعرش (باتك ةعلاطم

 دنعو ءريخلا نم امهنأل فيضلاو لهألا وحن ةثداحم هنم سيلو

 وأ «براقم وأ ريسفت فطع (بعللاو) ةخسن يفو «ةنس ةجاحلا

 :يأ (كلذ نوكيف) ةحئال هّنتكتو برقألا وهو ءماع ْئلع صاخ
 ةمتاخ) «بعللا وحن نم هنع يهنملا وأ «ةركاذملا وحن نم هب رومأملا

 (اهميتاوخب لامعألا امنإو) «توملاك وه يذلا (كمون لبق كلامعأ

 نم ناكف «ةنجلا لهأ لَمَعِب لمعيل مكدحأ نإ» :ثيدحل توملا دنع
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 هل عقي امبر لب ءهيلع تام هنأك بعللا وحنب همون دنع هلمع متخ

 ةقيقح هتوم دنع وهللاب هل مت دق نوكيف ءهمون يف ربكألا توملا
 .هللاب ذايعلاو



 ىف

 م ونلا بادآ

 امك كنيمي ئلع منو ةلبقلا ليقتسم كشارف طسباف مونلا تدرأ اذإف
 و وس هو

 ا ا ا ا رم لاو ا ا عيا رو را اقسم تيملا عجحضي

 مونلا بادآ

 لفغت الف ةبودنملا ةلوليقلاك راهنلا وأ ليللا مون (مونلا تدرأ اذإف)
 كاوسلاو ةراهطلاو ريخلا لعف ةينو ةبوتلاو ركذلا :وحن هبادآ نع
 ًادعتسم تنك ةّينملا تمجه ول ئتح ءءاصيإلاو نّميتلاو لابقتسالاو

 "طمباف) :هلوقب راشأ طسبلاك اهلئاسوو بادآلا هذه ضعب ىلإو ءًاعسم

 لبقتسم) منو ءأبابحتسا ًاثالث مك وأ ديب هضْقُن دعب مونلل (كشارف

 «(كو) :هلوق هيلع لد ةتكنل فوذحم مَن لعاف نم لاح يهف (ةلبقلا
 تالامتحا اهيفو ءأمامتها تمدق :دعب ىلع روكذملا هلوق نم لاح وأ
 هنأل شارفلا نم لاحلا اهنم «حرشلا يف اهتركذ كلذ نم دعبأ ةديعب

 نوكي نأ بدني وهو طخلاو ئَلصملاكو «ةلبقلل نوكي نأ بدني ربقلاك

 راسيلا ئلع مونلا تدرأ نإ ةعاس ولو (كنيمي ئلع) «ةلبقلا وحنل
 هنيمي ىلع (تّيملا ْمَّجْضُي امك) هب لصحي ةنسلا لصأ نأل ؛ةحارتسالل



 ففو

 هللا لعلو ْْعَبلا لثم ةَظَقَيلاو توملا لْثم مونلا نأ ملعاو هدْحَل يف

 0 مد للا قم واب ليا ماو ع اذأ ع د نإ اوعي تيه غنم كحور ضبقي نأ

 .""قَش وأ ناك ًادحَل هربق (هدُحَل يف) ًالبقتسم

 هنأ * ر «قبس امل («توملا لثم ٌمونلا نأ) هيبنتلل (ملعاو)
 لثم) فاقلا حتفب (ةظقيلاو) رغصألا توملاو هوخأو ةايحلا ليطعت

 «ةثلثملا نوكسو ميملا رسكب امهيف لثملاو «توملا دعب (ثعَبلا

 هللا ىلإ ًادنسم لعافلل ءانبلاب (ضبقُي نأ هللا» ئسع :يأ (لعلو)
 ضبقلل رشابملا ناك نإو ًافيوختو اهيبنت يقيقحلا لعافلا ئلاعت
 يفو ءاهدسج نم اهعزني (كحور) "'هبئان وأ فورعملا كّلملا
 خيشلا هيلع هبن امك لوق "”ةئامسمخ نيبهذملا دحأ ىلع اهفيرعت

 يف يوونلا مامإلا ةرابعو .ةشثجلا بسان نإ لضفألا هنأل قّدشلا ئلع دحللا ٌمدَق )١(
 يف ةلدألاو حرشلا رظناو) ضرألا تبلص نإ قشلا نم لضفأ دحللاو :جاهنملا

 .(1/60/7-75 جاهولا مجنلا

 ُهَلا» :بيترتلا ئلع تايآ ثالث حاورألا ضبق ئلوتي نميف ئضم ام ئلإ ريشي (؟)
 .4 مكي لكو ىذا تومل َكلَم مُكَدفوي لف #» :و 41 /ر مزلا < سفن قوت
 .31/ ماعنألا 4 اير نور ال ْمُهَواَنْلسَو هَنفوت :و 11/ةدجسلا

 ئأرف ءحورلا نأش يف مالكلا سانلا رثكأ دق :ينسحلا ةبيجسع نبا ةمالعلا لاق (*)

 بجي مل - مالسلاو ةالصلا هيلع - لوسرلا نأل ؛ئلوأ اهنع كاسمإلا نأ مهضعب

 يهنلا نأ مهضعب ئأرو .هرارسأ نم ٌرسو هللا رمأ نم اهنأ ئىلاعت قحلا نيبو .اهنع

 ةقيقح :مهضعب لاقق .همهف ردق ئلع ملكتف ءأحيرص اهيف ضوخلا نع ْدِرَي مل



 فت

 كئئيصو نوكت نأ و ةراهط ئلع مانت نأب هئاقلل ًادعتسم نكف كتليل يف

 مونلا نأل ركذلاب اهصخو «كمون يف :ينعي (كتليل يف) ''”قوُرز .- 4
 :هلوقب راشأ بادآلا كلت تامهم ضعب ْئلإو «ليللا يف نوكي ًابلاغ
 نع هب ىّنكملا تومللو ْئلاعت (هئاقلل) بادآلا لعفب (ًادعتسم نكف)
 ؛هءاقل هللا هرك هللا ءاقل َهِرَك ْنَم» :ثيدح يف امك هببس هنأ رابتعاب ءاقللا
 ئلع) هليبق مونلل ادعتسم (مانت نأب) لوألا :رومأب دادعتسالا لصحيو

 :يناثلا (و) «هيلع توملاب ةداهشلا لوصحو عابتالل ًامميت ولو (ةراهط
 ينآلا ثيدحلا يف امك هب يصوت ءيش كل ناك نإ (كّنيصو نوكت نأ)

 اهتيصاخ نمو ..بطرألا دوعلاب ءاملا كابتشا ندبلاب كبتشم فيطل مسج :حورلا
 «ةبيط ةحئار لكو «بيط توص لكو «نسحتسمو نسح لك ْئَلِإ ليمت اهنأ

 ةفيطل ماسجأ حورلا نأ ئلإ لامو «ثينأتلاو ريكذتلا :ناتغل حورلا يفو :يوونلا

 هلاق امك ًاضرع سيلو .اهباهذب دسجلا نم ةايحلا بهذتو «ندبلا يف ةللختم
 26/5 ملسم ىلع هحرش :رظنا) .نورخآ لاق امك ًامد الو «نورخآ

 هيقفلا ةمالعلا مامإلا يكلاملا يسافلا يسلربلا ئسيع نب دمحأ نب ليعامسإ وه

 اهيف ليمي ةريثك فيناصت هل «ةنيدملاو رصمب أرقو هدلب يف هقفت يفوصلا ثدحملا
 حورش ةدع هلو «فوصتلا يف دعاوقلا :اهرهشأ نم ريرحتلا عم راصتخالا ْئلإ

 هوجولا عيمج نم دحاو ءيش يف طق نانثا قفتا ام :همالك نم «ةيئاطعلا مكحلل

 هللا ىلإ قرطلا :اولاق كلذلو ءهتاهج ضعب وأ هعورف وأ رمألا لصأ يف اقفتا نإو

 تارذش :ر) .844 ماع يفوتو 847 ماع قروز مامإلا دلو .قئالخلا سافنأ ددعب

 91/١(. يلكرزلل مالعألاو 5-5548 41/9 بهذلا
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 ىلع ًامزاع ًارفغتسم بونذلا نع ًابئات مانت و كتداّسو تحت ةبوتكم

 كلذ عم هب داهشإلاو هب قثت نم طخب كيلع امو كَل ام اهيف (ةبوتكم)
 ىلع ةداهشلاب مكحي نم ةهجلا وأ دلبلا يف نوكي ال دق هنإف « لضفأ

 :نيحيحصلا ثيدحل الثم (كتداّسو تحت) نوكي اهعضومو ءطخلا
 ظفل يفو - نيتليل تيبي هب يصوي ءيش هل ملسم ئرما قح ام»

 بجت دق تاالاح اهلو .«هدنع ةبوتكم هتيصوو الإ لايل ثالث - ملسمل

 ثدحتي اهكرات نأ :اهنم «حرشلا يف اهضعب تارمثو «بدنتو
 .ثدحتي الو خزربلاب تاومألا

 نع) ةبوتلا ناكرأو (ابئات) كنوك ةلاح (مانت) نأ ثلاثلا (و)
 ؛هنايب يتأيسو «مزعلاو عالقإلاو مدنلا :ةثالث تاهوركملاو (بونذلا

 نع ةبوتلا بوجو حضاوو «ئرخأ نع بتي مل نإو ةيصعم نع حصتو

 نايبل اهيلع صنو ءئلوألا فالخو هوركملا نع اهبدنو «بونذلا

 ىلع صن مث نمو «بونذلا نم ةبجاو تناك نإو «مونلا دنع اهدكأت
 فطعلا فرح عم بودنملا رافغتسالاو ًامامتها مزعلا اهناكرأ دحأ

 (ًارفغتسم) :هلوقب ئرخأ يف امك همدعو ةخسن يف امك هب نرتقملا
 ناسللاب رافغتسالا اهتحصل مهضعب طرتشاو «نانجلل دعاسملا ناسللاب

 توافت ىلإ ةراشإلا هنم ذخؤي طسب حرشلا يفو «يل رفغا بر :وحن
 نأل «ميمصت عم ةمزاج ةينب (ًامزاع) «نعملا ثيح نم نيتخسنلا

 ولو (ةيصعم ئلإ) ًاقلطم (دوعت ال نأ ئلع) ةروكذملا ةينلا وه مزعلا
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 كنأ ركذتو كمون نم هللا كثعب نإ سانلا عيمجل ريخلا وُناو

 كّلمع الإ كعم سيل ًاديرف ًاديحو كلذك دحّللا يف ٌعجضُيس

 ىلع مزعلا بلطي هنأل ءرئابكلا بانتجاب رئاغصلا ترك نإو ةريغص
 .دارملا حضوي طسب حرشلا يفو «؛كلذ

 (سانلا عيمجل) هابتنالا دعب هلعف ئلع نآلا مزعا :يأ (ريخلا وناو)
 نع ئذألا فك يّمّدلاك مهب قحلأ نمو نيملسملا ًاعرش هل لهألا
 نم هللا كئعب ْنِإ) "'"”رجأ ءاَرَح دبك لك يف' :ثيدحل ريطلا وحنكو

 هبو «قبس امك ئرغص ةثعب هنم ةظقيلاو ءرغصأ توم وه يذلا (كمون

 كعاجطضاب ركذت :يأ (كلذك دحّللا يف ٌمِجضُّتس كنأ ركذتو)
 كنوك ةلاح ربقلا يف تيم ًارارطضا كعاجضا ًارايتخا شارفلا لع ًايح
 دن رخل انيس ابرق نأ رشي انهت هش (اديزف) ارحوتس (اذيغو)
 يف ءاجو هدض وأ حلاصلا (كلمع الإ) هيف (كعم سيل) ؛ظاعتالاو

 ثينأت يهو ءّرحلا نم ئّلْعَف :ئرحلا :ريثألا نبا لاق .ئّرَح :اهتباتك روهشملا )١(
 .شطعلا نم تسبيو تشطع دق اهرَح ةدشل اهنأ ديري «ةغلابملل امهو ءَناَرَج

 ةايح ئرحلا دبكلاب دارأ :ليقو ءًأرجأ ْىَرَح دبك يذ لك ئقس نم نأ نعملاو
 يذ لك يقس يف ينعي «ةايح هيف ناك اذإ ئرح هدبك نوكت امنإ هنأل ءاهبحاص
 " رجأ ةّراح دبك لك يف " رخآلا ثيدحلا يف ءاج ام هل دهشيو .ناويحلا نم حور

 .(ررح / ةياهنلا)



 صفي

 شُرفلا ديهمتب ًافلكت ٌمونلا بلجتْسَت الو كيعسب الإ ئزجُت الو
 كيلع ًالابو كتظّقي تناك اذإ الإ ةايحلا ليطعت مونلا نإف ةئيطّولا
 0 ل كنيدل ةمالس كّمونو

 نإ ءمدق ام بسحب هشحوُت وأ هسنؤُت ةروص هيف هبحاص يتأي هنأ ةّنسلا

 الو) :لاق مث نمو «ةيفاعلا هللا لأسن ءرشف ارش نإو «ريخف ًاريخ
 : يأ (كيعسب الإ) هناحبس هللا نم هرخآ لبق ام حتفو هلوأ مضب (ئزجُت

 ةيآلا يفو .75/مجنلا <« © سام اَلِإ نشل ل نآو# :ةيآل كلمع

 همالك ةافانم مدع نايب هنم ءرصتخملا اذه هنع قيضي مالك حرشلاك

 ."هلمع نم رثكأ دبعلا يزاجي ئلاعت هللا نإ" :ثيدح يف امل ةيآلاو

 (مونلا بلجتُسست الو) :هلوقب راشأ ةيمونلا بادآلا كلت ضعب ئلإو

 فلكتلا ليبس ئلع وأ «ةفلكتب :يأ (ًافلكت) راهنلا يف الو ليللا يف ال
 ةمعانلا (ةئيطَولا) ديقب سيل عمجلاو (شّرفلا ديهمتب) هبالجتسا يف
 امك ةظقيلا ئلع مونلا حجرت اذإ الإ هل ةبلاجلا بابسألا رئاسو ؛ةنسحلا

 بالجتسا يف ةغلابملا لب «ديهمتلا حجرتيف «يتآلا ءانثتسالا نم ذخؤي

 كلذ ةلعو هل اقيرط كلذ نيعت اذإ «رهظي اميف ةلوليقلا مون هنمو «مونلا
 ءانب اهيلع يتلا ةيويندلا (ةايحلا ليطعت) وه ثيح نم (مونلا نإف) :هلوق

 حجرتيو ةحلصم هبالجتسا يف لصحي دق ناك املو «ةيدبألا ةايحلا

 نأب (كيلع ًالايو) فاقلا حتفب (كتظقي تناك اذإ الإ) :لاق ةظقيلا ئلع
 هب كتوفي ال ثيحب (كنيدل ةمالس كمون) ناك (و) ًامثإ كل تّرَج

 ظاقيإ بابحتسا نم ينئتسا مّث نمو ءرهظي اميف بودنم اذكو «بجاو
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 ليللاب كمون َنئوكي الف ةعاس نورشعو عبرأ راهنلاو ليللا نأ ملعاو و م 500 4 8
 عّيضُت نأ ةنس نيتس تْنشع نإ كيفكيف تاعاس ينامث نم رثكأ راهنلاو

 دروو «ساكمك ًاملاظ مئانلا ناك اذإ ام ةروصك ءروص ةالصلل مئانلا
 ."""ةدابع قسافلا مون" :فيعض دنسب

 (ّنأ) هيضتقي مونلا عم ماقملا اذهو ءهيبنتلل اهب ئتؤيو (ملعاو)
 :يأ «.نيفورعملا (راهنلاو ليللا» نونلا ديدشتو ةزمهلا حتفب
 باب ةدعاقل ءات ريغب (عبرأ) «يتأت دعلاب امهفي رعت ةدئافو ءامهعومجم

 الف) :هلوقب راشأ ّدَعلا ةدئاف ْئىلإو ءةيكلف (ةعاس نورشعو) «ددعلا

 (راهنلاو ليللاب كُمون) «ناتخسن اهطاقسإ وأ "'ديكوتلا نونب (نئوكي
 امهنم دحاو يف كمون نوكي ال وأ ءامهيف تمن ول امهعومجم يف : يأ

 ةينامث ءاهلاب لصألاو «طقست دقو «ءايلاب (ينامث نم ٌرثكأ) هيف تمن ول
 يف ليلقتلا نكل ءال مأ امهدحأ يف نامثلا بلاغ تمت ءاوس (تاعاس)

 هتركذ امك تاعاس عبس مون لقاعلا يفكيو ابطو ًاعرش ئلوأ راهنلا
 تناك نإو «كلذ ريغو روكذملا ددعلا ئلع راصتقالا هيفو «حرشلا يف
 رمعلا وحن (تّشع نإ كيفكيف) :هلوق نم ةعيدبلا هتمكح حولت دق

 ريهشلا ثيدحلا يفو ءآلثم (ةنس نيتس) ةنمزألا هذه يف بلاغلا
 هنوكلو «مونلا يف (عّيضُت نأ) "نيعبسلا ىلإ نيتسلا نيب ام يتمأ رامعأ"

 .!ةدابع نيملاظلا مون :ةلفغلا لهأو نيرتهتسملل نولوقي ةماعلاو )١(

 .ةفيفخلا وأ ةيلقثلا لمتحت (؟)



 صحا

 2و 2 - 2 5

 كروهطو ككاوس مونلا دنع دعأو ثلثلا وهو ةنس نيرشع اهنم

 اهنم) «عينصلاو ةمكحلا نسح اهيف فّئصملا ةرابعف «عييضتلاب رّبع هيف
 (ةنس نيرشع

 رت فن راطألا ةعيقاانل» هون وسوم موف

 رابتعاب هركذ نكل .«يهو رهاظلا بسحب سايقلا ناكو (وهو)
 نم رثكأ تشع اذإ فيكف «روكذملا ريدقت رابتعاب وأ (ثلثلا) :هلوق
 نامثلا نع صقنلاو هليلقت 'ئلع ثحلا ذخؤي قايسلا اذه نمو «نيتسلا
 لامكو غامدلاب لخُي هّكرت ُنِإف «جيردتلاب الإ نسحي ال نكل «نكمأ ام
 .ثيدحلا "اقح كيلع كنيعل نإ" ثيدحلا يفو «ةحصلا

 ًابدن (دعأو) :هلوقب انه راشأ ًاضيأ ةيمونلا بادآلا كلت ضعب ْئلإو
 ال هنأل «رركت نإو هابتنالاك هل هب كوستو (ككاوس) ًاقلطم (مونلا دنع)
 ءوضولا بادآ يف باتكلا لوأ يف قبس املو ؛كلذ الإ هدادعإل ةدئاف

 دعأو :انه لوقي نأ بسان هدعب لعفي امو هابتنالا ركذ دعب هبابحتسا

 ءًايبارت ولو امهب وأ حتفلا وأ مضلاب (كروهطو) ككاوس مونلا دنع

 مساقلا يبأ مامإلل عبسلا تاءارسقلا يف ينامألا زرح :ةديصق نم تيب زجع )١(

 .اهطحق بلقلا ةوسق نع اهنكلو :هلوأو ؛يبطاشلا

 :هلبق تيبلاو

 .ل ص :اهرظنا



 حرشلا يفو ؛هايتنالا دنع امهلامعتسا مونلا دنع نآلا ايوان هب رهطتو

 مظعملاب لصحيو «هئايحإ :يأ (ليللا مايق ئلع) ًابدن (مزعاو)
 ءوضو وحن ْئلع هنكل «لابقسا درجم ناك ولو اهريغ وأ ةالصب
 ئموي امك دجهتلا :ليللا مايق هلوقب دارملا نوكي نأ لمتحيو «لضفأ

 نم ولو مون دعب امهب لصحيو هرخآ ئلإ ناتعكرف :يتآلا هلوق هيلإ
 نمو ءهجولاك رهاظلاو نطابلا ريونت يف رثأ دجهتللو «نكمم سلاج
 كلت تبهذ :هتوم دعب ةفئاطلا خيش '''دينجلا لوقك رثألا هيلع ثح مّن
 اهانعكر تاعيكر الإ انعفني ملو «تاراشإلا كلت تحمناو ؛تارابعلا

 َنَسَح ليللاب هتالص ترثك نم" ربخك ربخلاو ؛"”ليللا فوج يف

 يف هؤشنمو هدلومو دنواهن نم هلصأ ءزاّرخلا مساقلا وبأ ءدمحم نب دينجلا )١(
 يرسلا بحصو «هتقلح يف يتفي ناكو ءروث يبأ ئلع هقفت ءاهيقف ناك قارعلا
 نمو 1781 ةنس يفوت «ةنسلألا عيمج ئلع لوبقم «يبساحملا ثراحلاو يطقسلا

 رشثأ ئفتقا نم الإ «قلخلا ىلع ةدودسم اهلك قرطلا :- هيلع هللا ةمحر - همالك

 تاريخلا قرط نإف ؛هتقيرط مزلو «هتنس عبتاو - ملسو هيلع هللا ئاص - لوسرلا
 ضرعأ مث ةنس فلأ فلأ هللا ئلع قداص لبقأ ول :هلوق نمو .هيلع ةحوتفم اهلك

 .هب الإ ٌرَسُي ال هللا فرع نم :همالك نمو !هلان امم رثكأ هتاف ام ناك «ةظحل هنع
 .(160-157 هتمجرت :َر يملسلل ةيفوصلا تاقبط)

 .!مهئاحلصو سانلا ةداس رابخأ نم ليللا مايق فرش نع ركذي ام عفرأ نم اذه )020
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 لا زونك نم ٌرَْك ليللا فَْج يف ناتعكرف حبصلا لبق مايقلا ئلع وأ

 يف هتنيب ام ىلع ةفئاطو يطويسلا دنع عوضومب سيلو ”راهنلاب ههجو
 نإ (حبصلا لبق) هابتنالا ئنعمب (مايقلا ئلع) مزعا ""(وأ) ءحرشلا

 «نيمزعلا نيب عمجلا لضفألاو «كيلع قش وأ ءمظعيلا ناد

 هنأل ؛حبصلا لبق لعفلاب مايقلا ليصحتل مزعلا بدن نأ حضاوو

 ءاج فيرش رّحّسلا تقو نألو ؛هيلإ ةليسو مزعلاو «ةلاصأ دوصقملا
 هناذأل ةباجإلاك دئاوف حبصلا لبق هابتنالل نألو ءرثألاو ربخلا هلضفب

 يف ماظتنالا نم مالسلاو «هتالصل هتقو لبق دادعتسالاو «هعامس دنع

 هنذأ يف ناطيشلا لابف ئلاعت هللا ركذي ملو هلك ليللا مان ْنَم كلس

 همدق امل ليلدلاك وأ ليلد وه ام ئلإو «سفنلا ثيبخ نالسك حبصأف

 يف) ًاقلطم ناتعكر وأ «لضفأ وهو مون دعب (ناتعكرف) :هلوقب راشأ

 دعب لضفأ ةالصلا يأ" ملسم ثيدحل هطسووأ هنطاب (ليللا فوج

 لضفأ روهشملا ليصفتلا ىلع هرخآو "ليللا فوج :لاقف ؟ ةبوتكملا

 (ريلا زونك نم) خسنلا فالتخا ْئلع نازنك وأ (ٌرْيك) هلوأو هطسو نم

 نإو «نيفدلا لاملا وه يذلا زنكلا رخدي امك رخدم نيتعكرلا رجأ :يأ

 .فرشأ امهراخدا ناك

 :لاق مث نمف فنصملا هب لدتسا يذلا اذهل دهشي ام ةّنْسلا يفو



 فرغ

 تم اذإ ايندلا ٌرونك كنع ينغُت نلف كرقف مويل كزونك نم ٌرثكتساف

 هعفرأ كمسابو يبنج تعضو يبر كمساب : كمون دنع ٌلَقو

 0 كدابع عمجت موي كَباذع ينق مهللا يبنذ يل رفغاف

 امهدحأ نع ّنكملا ةرخآلا زونك (كزونك نم) ًابدن (نثكتساف)

 هنأكو ءايندلا زونك هلوقب يتأي اميف لباقملا قباسلا لوقلا يف نيتعكرلاب
 موي كتجاح (كرقف مويل) ليللا فوج يف ةالصلا نم رثكتسا :لاق

 نلف) .ءارعشلا نم 44 ةيآلا © )نوب الو لام عشب ال موبا9 :هيف دراولا ةمايقلا

 كعفني ال لب «(تم اذإ) اهنئافد (ايندلا ٌرونك) ًائيش هللا نم (كنع ينغُت
 .مويلا اذهل هترخدا ام الإ

 ئلعُي يبأ ثيدح يف ام راهن مون ولو (كمون دنع) بدن (لقو)
 تعضو) يبراي : يأ (يبر) لصو ةزمهب (كمساب) امهريغو يئاسنلاو

 :يئاسنلا داز «هعفرأ كبو :نيخيشلا ةياور يفو (هعفرأ كمسابو يبنج
 ءاجو «حرشلا يف هتركذ انه ةرفغملا بلط ةمكحو (يبنذ يل رفغاف)

 هشارف ْئلإ ىوأ اذإ ملسو هيلع هللا ىلص ناك" :دواد يبأ ثيدح يف

 : يأ (كياذع ينق مهللا) :لاق مث هلخ تحت ئىنميلا ينعي هدي عضو

 موي (كدابع عمجت) :وأ ةياور يف امك «ثعبت (موي) هعاونأ عيمجب

 يفو ءحضاو وه امل "”ثعبلا مويو عّمجلا موي ئمسيو ء«ةمايقلا

 مويل مسا ةئام نم رثكأ - هيلع هللا ةمحر - يلازغلا مالسإلا ةجح مامإلا عمج )0ع(

 امو توملا ركذ باتك :يف هيماسأو هيهاودو ةمايقلا موي ةفص :يف اهركذ ةمايقلا



 فرغت

 رش نمو رش يذ لك ٌرِش نم كب ذوعأ تومأو ايحأ كمساب مهللا
 لوألا تنأ ميقتسم طارص ئلع يبر نإ اهتيصانب ذخآ تنأ ةباد لك
 ُرِهاَظلا تنأو «ءيش كدعب سيلف رخآلا تنأو ءيش كلبق سيلف
 نا ا ل ءيش كنود سيلف نطابلا تنأو ١ ءيش كقوف سيلف

 ثيدح يف ءاجو ءامهبيترتو امهجرخمو نيتياورلا نايب حرشلا
 ءايحأو تومأ :امهل ظفل يفو (تومأو ايحأ كمساب مهللا) :نيخيشلا

 .حرشلا يف هتنيب ام ئلع «مهللا كمساب :ًاضيأ ظفل يفو

 فنصملا هركذ ام ليبق ةريسي ةدايز عم نكل عمج ةياور يف ءاجو

 سنإ (رش يذ لك رش نم كب ذوعأ) :حرشلا يف اهتنيب ئلاعت هللا همحر

 ناويح (ةناد لك ارش: نمو) :لاقف ميمعت دعب صخ مث ءامهريغو نجو

 يصاونلا لكو (ميقتسم طارص ئلع يبر نإ اهتيصانب ذخآ تنأ) ْبدَي

 كلبق سيلف) :هانعمو (لوألا تنأ) «هتردق ةضبق يفو ئلاعت هللا ديب

 سيلف) :هانعمو (ٌرهاظلا تنأو «ءيش كدعب سيلف رخآلا تنأو ءيش

 :هانعم ليقو (ءيش كنود سيلف) :هانعمو (نطابلا تنأو «ءيش كفوف

 يبطرقلا مامإلل ةركذتلا يف اهحرش عم اهنم ًاريثك رظناو .«ءايحإلا» رخاوأ يف هدعب
 ار قيلف ةمايقلا موي ىلإ رظني نأ هرس نم :ملسو هيلع هللا ئلص يبنلا لوق باب يف
 ءامسأ يفو .(تقشنا ءامسلا اذإ) و (ترطفنا ءامسلا اذإ) و (تروك سمشلا اذإ)

 مويلا اذه لاوهأ نم هللا اناجن :لاق اممو رارفلا مويب يبطرقلا متخو .ةمايقلا موي

 .(15550-7558) ص :رظنا . .ةرربلا ماركلا هبحصو ةمحرلا يبن دمحم قحب



 فرغت

 تنأو يسفن َتقلَخ تنأ مهللا رقفلا نم يننغأو نيّدلا يع ضْا

 اًهَتيَيَحَأ نإو اهل رفغاف اهّنمأ نإ اهايحمو اهثامم كل اهافوتت

 | ةثالثلا ءامسألا ريسفت يف ليقو «قفرأو كنم فطلأ ءيش ال

 ومس كي اخ ديباج ارحل كا داتا اي نعل دس اي

 مومذملا (رقتلا ف يننغأو) «نيراآدلا نيد :يأ (نيّدلا يع ٍضَقا)

 ءاضق يف ميظع ٌرس ركذلا اذه يفو :يذمرتلا لاق ؛ هنم ينملس : : ىنعمب

 .ئنغلاو نيدلا

 كريغ ال (تنأ) هللا اي :يأ (مهللا) :ملسم ثيدح يف ءاجو

 كريغ ال (تنأو) ؛مدعلا نم يحور تدجوأ :ْئنعمب (يسفن تقلخ)

 ام ىلإ اهديعت وأ مدعلا ئلإ اهدسج نم اهعزنب اهديعُت :يأ (اهافوتت)
 «تئش فيك تئش امب اهيف فرصتملا اهكلام تنأو «مونلا وهو ههبشي

 اهتايح وأ «هدعب ام ليلدب اهتتامإو اهؤايحإ :يأ (اهايحمو اهّثامم كل)

 .اهتايح يف هيلع يه ام كل :داري نأ زوجيو ءامهكلم ئنعمب ءاهتومو
 :ئلاعت هلوق يف ليق ام ّدَح ئلع ؛ةعاطلا وحن نم هيلع تومت امو

 يف ةقيقحلا ةتامإلا (اَهّنمأ نإ) .ماعنألا/ ١177 ةيآلا نم # َققاَمَصَو ٌىايَحتَو

 ًاتوم عرشلا هامس لب «هيف مالكلاو ءيزاجم توم وه يذلا مونلا اذه
 "اهتمأ نإ "لدب ةياور يفو "انتامأ ام دعب انايحأ يذلا هللا دمحلا" :ليلدب

 (اهل رفغاف) ةتامإلا نع ةيانك كاسمإلا اذهو ؛«"يسفن تكسمأ نإ"

 اهل رفغاف :ةياور يف ءاج مث نمو ءةمحرلاو ةرفغملا ْئىلإ اهراقتفال

 اهتلسرأ :يأ ةياور يف ءاج امك اهتلسرأ :يأ (اَهَتيَبَحَأ نِإو) اهمحراو



١ 

 وفعلا كلأسأ ينإ مهللا نيحلاصلا كّدابع هب ظَفْحَت امب اهظفحاف
 520000000 كيلإ تاعاسلا ْبَحَأ يف ينظقيأ مهللا ةيفاعلاو

 قوتي هّنأ» :ةيآلا يف امل قباطملا وهو ءاهتظقيأ ئنعمب ءاهمون نم
 « َْئَسُ لجل كا رمدلا ُلِسيَو» :لاق نأ ئىلإ 4 اَسهِتْوَم َنرِ سئل
 (كدابع هب ظَمْحَت امب) :ةخسنو امهتياور يفو «(اهظفحاف) .4؟/رمزلا
 نيمئاقلا :يأ (نيحلاصلا) :هلوقب ًافيرشت اوديزو «فيرشتلل ةفاضإلاو

 :حالصلا لامك ةياغب ماق نم لمكأو هاا قوقحو هللا قوقحب

 ةبترم ولعب هيونتلل مهضعب قح يف هب فصولا ءاج مث نمو «نويبنلا
 نم هب فصي مهضعب ئرت :تلق نإف انيوهلاب هنأ نظي الثلث فصولا اذه
 جرخم كلذ هنم جرخ :انلق ءدابعلا قوقحو هللا قوقحب مقي مل

 .امهوحن وأ زوجتلاو لهاستلا

 مث نمو «مونلا دنع ةيفاعلاو وفعلا بلط :امهتياور ريغ يف ءاجو
 نم (ةيفاعلاو) ريصقتلا نع (وفعلا كلأسأ ينإ) هللا اي (مهللا) :انه لاق

 هولأساف هللا متلأساذإ» :درو مث نمو «لمشأ يهف «ريصقتو ءاد لك
 .«ةيفاعلا

 مهللا) :هريغو سابع نبا ةياور نم يمليدلا ثيدح يف ءاجو
 ةفيرشلا (تاعاسلا)» لضفأ ئنعمب (ْبَحَأ يف) يمون نم :يأ (ينظقيأ
 حيحصلا ثيدحلا يف اهيلإ راشملا يلجتلا ةعاسك كيدل :يأ (كيلإ)

 لك سدقتو ْئلاعت هتمحر وأ «هرمأ :يأ انبر لزني» نيخيشلا ثيدح
 هه

 ينوعدي نم :لوقيف ريخألا ليللا ثلث ئقبي نيح ايندلا ءامس ئلإ ةليل



 فرغ

 2000100 اهب كيلإ ينبرقي كيلإ لامعألا ْبَحَأ يف ينلمعتساو

 ّبّلَطو ؟هل رفغأف ينرفغتسي نمو ؟هيطعأف ينلأسي نمو ؟هل بيجتسأف
 ةدئاف الو لمكألا بلط هنأش نم لقاعلا نأل بحألا يف ظاقيتسالا

 :لاق مث نمو ءهيف لامعتسالا الإ بحألا يف ظاقيتسالا بلطل
 (لامعألا)» لضفأ :يأ (ْبَحَأ ىف) تقولا كلذ يف (ىنلمعتساو)
 رافغتسالاو ركذلاو ءاعدلاو ةالصلاك ةيبلقلا ريغو ءركفتلاك ةيبلقلا
 كوعدأو كرفغتسأو كلأسأ : يتأي اميف هلوقب هلك كلذ ْئئلإ راشملا

 ةيتحت ةانثمب (""ينبرقي) ةقباسلا ةلعلا وحنل كدنع :ئنعمب (كيلإ)
 امك ماللا ريدقتب وأ ءبحأل ةفص عوفرم وأ ءرمألا باوج موزجم

 يللا يرتب ريما اه لعوب .ةمزرولا اخس ف اهب ىف
 دارملاو «لامعألاب :يأ (اهب) «ةتنأ ةيقوف ةانثمب ينبرقتل وأ «(كيلإ)

 بئيَبتَلاَن أوُدَهْجبَنيِدلأَول :ئلاعت لاق ءاهيف لامعتسالاب وأ ءاهبحأ
 رابتعاب اذه ْئلع ريمضلا تنأو يه ينبرقت وأ .14/توبكنعلا 4 ًانلبْس
 :ريظن ىلع هيلإ فاضملا

 0 يبلق نفغش رايدلا بح امو

 .ينبرقتل (م) ةخسن يف )١(

 ارايدلا نكس نم بح نكلو 2 :هتمثتو نونجملل تيبلا (7)

 :هلبقو

 رادجلا اذو رادجلا اذ لبقأ  نليل رايد رايدلا ىلع رمأ

 1١171-178. ص :هناويد يف امهرظنا



 فضي

 رفغتف كرفغتسأو ينّيطعتف كلأسأ ًادْعُب كطَخَّس نع يندعبيو ئفلز
 . يل بيجتستف كوعدأو يل

 :يأ (ئفلز) :هلوقب ديكأتلا ليلدب ءاميظع ًابرق كيلإ ينبرقت :دارملاو
 يف ام هيفو ('”يندعبيو) ءهيلإ برقت «هللا ىلإ فلْزَأ :لاقي «ئبرق
 هيلإ برقي ام وه دارملاو .ءكبضغ :ئنعمب (كطخس نع) «هلبق لعفلا

 .(ًادْعُب) :هلوقب ديكأتلا ليلدب

 .هلبق ام عومجمل ةلعلاك هيلع فطع امو (كلأسأ) هلوقو

 كرفغتسأو كّلأسأل برقملا بحألا يف ينلمعتساو ينظقيأ :لنعملاو
 نيروكذملا لامعتسالاو ظاقيإلا تبلط :هل لوقي ًالئاق نأكو «كوعدأو
 يف ينظقيأ :ئنعملا نأ لمتحيو ءرفغتسأو لأسأل :لوقيف ؟اذامل

 يف ينلمعتساو «ثيدحلا كلذل هيف كرفغتسأو كلأسأل بحألا

 (6"” ينيطعتف) ء«شّوشم رشنو فل وهف «ينبرقتو يندعبتل بحألا
 (كرفغتسأو) ةيآلا#.. . ىداتبي كلل ساّدإ وأ“ :ْئىلاعت لاق معأ وأ يلؤس

 عقرل لماشلا كلذ نم معأ وأ هرتسو هوحم بنذلل كنارفغ بلطأ

 اهنم معأو ةرفغملاب (كوعدأو) «لماشلا ئنعملاب (يل رفغتف) تاجردلا

 فوُعَدَأل :يف قداصلا كدعوب (يل بيجتستف) ءريغلل ءاعدلاب قداصلا

 .يمليدلا ثيدح رخآ اذهو راع ذل كوتا

 .يل رفغتف كرفغتسأو :ةدايز (م) ةخسن يف ()



 فرو

 ةروسو (صالخإلا) ةروس (يسركلا ةيآ)و ( (باتكلا ةحت ل

 ها (كلملا كرابت)و (نيتذوعملا)

 ثيداحألا نم ثيدح ريغ يف ة روكذملا ةءارقلاب رمألا ءاجو

 كدخ تحت كدي عضاو تنأو ًابدن (أرقا مث) :لاق مث نمو «حاحصلا

 تايآ لضفأ يه يتلا (يسركلا ةيآو باتكلا ةحتاف) 0 امك عابتالل

 ءامهيف نيخيشلا ثيدحل ©”ةروسلا رخآ 'ولإ «.. ُلوُسببلاَتماَء «نآرقلا
 .ةميظع تايصوصخ كلذلو

 ةروسألا امهيف افا كيفكل كعّمَج ةلاح ًاضيأ ًابدن أرقاو (و)

 نأل صن يهو * 2 ٌدحَأ ُهَنل 0 وف وه لف# :ةخسن يفو (صالخإلا

 (نيتاوعملا» يتروس (و) «صالخإلا ةروس يدهش ةورباكلا ةروش
 سأرلا :كدّسج ةروكذملا روسلل ةءارقلا دعب احسامو «واولا رسكب

 ءًاضيأ امهثيدحل ءاثالث كدي هيلإ لصت امم دسجلا نم لّيقأ امف هجولاف

 (كلملا كرابت) ةروس (و) «هب َدوُعُت ام لضفأو غلبأ امهب ذوعتلا نألو
 يفو «باتكلا ةحتاف أرقا مث ةياور يف امك ةخسن يفو «كلذ يف ربخل

 .نارمع لآ نم 14 ةيآلا «# َهَشنَأَدِهَّس## :ئرخأ يفو «صالخإلا عم ةياور

 ضعبل نايب :حرشلا يفو ءاهتمتاخ ئلع مَ مث نورفاكلا :ئرخأ يفو
 هب لمعاو هعجارف مونلا دنع هب ةءارقلا تدرو ام لكلو كلذ تارمث

 .نيمآ هنمب نيعمجأ هللا انقفو مهم هنإف

 .!مظعتلف ؛شرعلا تحت زنك نم هذه ةرقبلا رخاوأ )١(



 فرخ

 جرع كلذ َلَعَف ْنَمف ةراهطلا ىلعو كلذ ئلع تنأو مونلا كذخأيلو

 200 ظقيتسي نأ ىلإ ايلصم بتكو شرعلا ىلإ هحورب

 بسح روثأملا ةءارق نم مونلا دنع كنم ّبلُط امب تيتأ اذإ مث
 تنأو الإ مونلا كيلع مجهي ال ئىتح ركذلا نع لفغت الف ؛روسيملا

 تنأو) توملاب هيبشلا (مونلا كلَذخأيْلو) :هلوقب راشأ اذه ئلإو «هيف
 تينا ءاوس دكذلا قلظم ىلع قحلا نيزيانأ لمديو «("؟كلذ زب
 ولو «ةراهطلا ئلعو) ءرهظأ لوألاو ءهب تأت مل وأ ًالوأ روثأملاب

 56 ٠
 وأ ءامهدحأ وأ «نيرمألا نم روكذملا :يأ (كلذ َلَعَف ْنَمف)

 صيصختلل دهشي يتأي ام ئلع ةلدألا ضعب نكل ءمدقت ام عومجم
 هنأل (شرعلا ئلإ) ءتوملا دنعو هيف وأ ءهمون يف (هحورب جِرع)
 اذإو «هب ةقلعم ليدانق يف :َدَّرَو ام ىلع اهضعب نينمؤملا حاورأ قلعتم
 يف (بتكو) «ءايحإلا» يف ام ىلع ةقداص تناك ايؤر اذه همون يف ئأر

 ببسب كلذو « ظقيتسي ئتح (ظقيتسي نأ ىلإ ًايلصم) ةكئالملا فحص

 دهشي ام ربخ يفو ءاعم امهببسب وأ «ركذلا ىلع وأ ءاهيلع همون

 هلعجب زاجملا ليبس ئلع وأ ؛هتقيقح ئلع امإ ًايلصم :هلوق مث «لوألل
 هنايتإ رهظي اميف ايلصم هتباتك ةمكحو ؛كلذ وحنو نيلصملا ةرمز يف
 يف هلامعتسا هبلط عم ركذو ةءارقو ةراهط وحن نم ةالصلا مزاول ضعبب

 .ئلاعت هللا ركذ ئلع تنأو (م) ةخسن يف )١(
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 بيترتلا اذه ىلع موادو ًالوأ كّنْفَرَع ام ئلإ 2 تظقيتسا اذإف

 ىلع ضيرملا رْبص ربصاف ةم ةموادملا كيلع َْتَّقَش * نإف كرمع ةيقب
 0 ا ا 'كفتو ءافشلل ًاراظتنا ءاودلا ةرارم

 «عوضوم ريخ ةالصلا» :ثيدحل ةالصلا اهبحأو «لامعألا بحأ

 .ًالضفت يلصملا ةلماعم لموعف

 (ًالوأ كّْفَرَع ام ئلإ) ًابدن (عجراف) كمون نم (تظقيتسا اذإف)

 قبس امم هوحنو كناسلو كبلق ئلع ركذلا ءارجإ نم باتكلا لوأ :يأ
 ةمزالمو هرخآ ىلإ رجفلا عولط لبق ظقيتست نأ دهتجاف :هلوق دنع
 ًابدن (موادو) ؛هللا ةبحمو فئشكلا ببس هابتنالاو مونلا دنع ركذلا

 :يأ (كرمع ةيقب) مدقت ام ولع نمسح عيزوتلاو (بيرتلا اذه ئلع)

 «هتادابع رارسأ فاشكتساو .هتايلجتو كبر ةاجانمب ًاذذلتم هتيقب يف

 و كلذ لهأ نم نكت مل (نإف) ؛هتالزنت يف هتانونكم , سئارع ءالجتساو

 ربص لثم :يأ (ضيرملا ٌربص نيصانل هيلع (ةمّوادملا كيلع ت ْتقَش)

 «ينافلا دسجلل ءافشلا هيف عد دوملا (ءاودلا ةَرارَم لع) هدسج نضيرملا
 (ءافشلل ًاراظتنا) ةرارم اهيف ضف ول ةعاطلا ةرارم ىلع بص لب

 «يتاوامس ينتعسو ام) برلا دوهش لزنت لحم بلقلا ءاقث متألا

 .ئلوأو لقاعلا رظن يف مهأ ؛ ثيدحلا

 ()تادابعلا فرشأ نم ركفتلا نأل ًابدن (ركفتو)

 دادحلا يولع نب هللا دبع بيبحلا داشرإلاو ةوعدلا بطق مالسإلا خيش لاق )١(
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 كماقُم ئلإ ةفاضإلاب كلذف ةنس ةئام تشع نإو كرمع رّصق يف
 لمحتت فيك كنأ ُلَّمأتو ليلق دابآلا دبأ يهو «ةرخآلارادلا يف
 0000 ايندلا بلط يف لذلاو ةقشملا

 انضرف (نِإو) «ةعاس لب موي ةايح كنقيت مدع عم (كرمع ٍرّصق يف)
 ببس يف رثكت اهنأل ركذلاب اهصيصختو ءآلثم (ةنس ةئام تشع) كنأ
 حتفب (كماقم ئلإ ةفاضإلاب) رصقلا وحن ينعي (كلذف) لمألا ليوط
 لب ؛(ليلق دابآلا دبأ يهو «ةرخآلا رادلا يف) اهمضو ءهلوأ نم ميملا

 مهلوقو ءرهدلا :دبألاو ءدابآلا لدب نيدبآلا ةخسن يفو «ليلق لقأ

 «ةخسن يف امك ءركفت نعمب ًاضيأ (لّمأتو) هل رخآ ال :يأ دبألا دبأل

 ناك اذإ اميف لمعتسي ءلّمأت نإف ءئنعمل وأ «نئفتلل ةرابعلا رييغتو
 هلبق امل ةبسنلاب انه كلذ ئعّدي دقو «ءضومغ هيفو ءايفخ ئنعملا
 رورجملاو ٌراجلاو ؛(ايندلا بلط يف لذلاو ةقشملا لمحتت فيك كنأ)

 امب قلعتم وأ ءايندلا بلط يف لمحتت فيك :يأ ؛"لمحتت" قلعتم

 هللا همحر - ميرتب ةرماعلا لبنز ةربقمب نوفدملا 1١١17 ماع ئفوتملا يعفاشلا يمرضحلا

 نيبغارلل ةرزاؤملاو ةرهاظملاو ةنواعملا ةلاسر :عتاملا هباتك يف هب انعفنو - هنع يضرو

 موي لك يف ركفتلا نم درو كل نوكي نأ يغبنيو :ةرخآلا قيرط كولس يف نينمؤملا نم
 اهردجأو اهافصأو اهغرفأ ركفتلل تاقوألا نسحأو «تاعاس وأ ةعاس هل نيعت ةليلو

 هللاب فراعلا مامإللو (556-11 ص) لصفلا رظنا) .ليللا فوج :بلقلا روضح يف

 كرابم مالك ةنجلا حاتفم :هباتك يف 4١7 لفوتملا دادحلا هط نب روهشم دمحأ ديسلا

 ١5١-١121(. ص رظنا) .ةريصبلا لحك ركفلا :لاقو «هعاونأو ركفلا نع سيفن
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 ال فيكف ًالثم نينس َرْمشَع اهب حيرتست نأ ءاجر ٌةنس وأ ًارهش

 دابآلا دبأ ةحارتسالا ءاجر لئالق ًامايأ كلذ الّمحتي

 (ةنس وأ ارهش) ةدم اهبلط يف لذلاو ةقشملا لمحتت فيك :يأ هدعب
 «ةروكذملا ةقشملا :يأ (اهب حيرتست نأ) ءاجرل :يأ (ءاجر) ًالثم

 يفو «(ًالثم) ةنس نيرشع :ةخسن يفو «(نينس َرْيْشَع) اهلمحتب دارملاو
 ام ''"ايندلا نأل «ةدملا هذه يف دحأل ةحارتسالا هذه قفتت ال :ةقيقحلا

 سختفلا نأ جفرملا ليسا ناع اذه اننا ءاهلهأ نم نست اكو
 نق طقسا عقلا ءاجر درجمب ةروكذملا ةدملا يف ةقشملا لمحتي
 ءواولاب ال ءافلاب (فيكف) «نائعلا ءاَخرِإ ليبق نم وهف ءهاضتقم هيلع
 روكذملا :ي أ (كلذ ”لّمحتي ال) «ميرعلا نان روبط خش راجت

 نإف : توما اهل ايل رانجلا مدنا كل رت اهتز 00 يذل قايل رب
 عم اهلمحتي يتلا ةقشملا وحن نم روكذملا وأ «ةماودملا كيلع تقش

 دبأ ةحارتسالا ءاجر لئالق) ًاتاقوأ (امايأ) ءايندلا بلط يف لذلا
 .كتايح مايأ دارملا وأ :(دابآلا

 رظنيلف ةّنسلاو باتكلا نايب دعب قدصب اهتقيقحو ايندلا فصو فرعي نأ دارأ نم )١(

 نأب نقويل - هيلع هللا ةمحر - يلازغلا مامإلا ءايحإ بتك نم ايندلا مذ باتك يف
 توملا رُْكذ نم ؤرما ركعت اذإو !؟اهمسا انيفكي الفأ !نونوبغم سانلا رثكأ
 يف ةاجنلاو ؛ةرخآلا لهأ نم ال اهلهأ نم هنأ ملعاف ةرخآلاو خزربلا لاوهأو

 .!!!ةرخآلا لهأ ةبحص

 .لمحتت ال (م) ةخسن يف (1)



 قو

 ةليللا ُربصأو ًةليللا تومأ يّلعلف مويلا ةقشملا لّمحتأ ينإ كسْفَت يف ْلُثو توملا بر ْرّدَثو ؛كلمع كيلع َلمْعِف كلما لِ الو
 ٌنسو صوصخم تقو يف ُمُجْيَي ال ثوملا نإ ًادغ تومأ يلعلف رويرب هم 2 6 .

 :لاقف كيلع لقثي امع َكاَهَن ةموادملا كيلع ففخي امب كرمأ امل مث

 هببسب (كيلع) بصنلاب (َلْفْثيف) «هليوطت نع يهنلل (كّلمأ لطُت الو)
 رسفو ءادج كتوم برق :يأ (توملا ْبرق) يزف (ندقو «كالمف)

 كرس :يأ (كسفَت يف) لاحلا ناسلب (لقو) :هلوقب ريدقتلاب دارملا
 ؛لاقملا ناسلب لق وأ ٌبرَسَح نانجلا ناسللا َدَعاَس نإو ءاهل ًابطاخم

 كموي يف كسفن يف ثدحتلا عم هيلإ الإ بسني ال ةقيقح لوقلا نأل

 اذه يف :يأ (مويلا) تاعاطلا يف (ةقشملا لمحتأ ينإ) :هيف تنأ يذلا

 «ةعاط موي يمايأ رخآ نوكيف ءاهيف :يأ (ةليللا تومأ يّلعلف) مويلا
 ئلع (ربصأ) ينإ :كسفن يف اهيف تنأ يتلا كتليل يف كلذك لق (و)

 حرشلا يفو «هيف :يأ (ادغ تومأ يلعلف) :اهيف :يأ (ةليللا) ةقشملا

 .قبس ام ةلعو فنصملا مالك يف ةعيدب رارسأ ىلإ ةراشإ انه

 يف ٌَركُذ ام يذلا تاعامجلا ُقرفم «تاذللا مذاه (توملا ٌنِإف)

 (صوصخم تقو يف ٌمُجْي ال) ءهلّلق الإ ريثك يف الو هك الإ ليلق
 (صوصخم لاحو) ةخوخيش نسك (صوصخم نسو) ءابو تقوك
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 تنأو ايندلل دادعتسالا نم ئىلوأ هل دادعتسالاف هموحه نم دبالو

 الإ كلجأ نم قبي مل هلعلو ةريسي ةدم الإ اهيف ىقبت ال كنأ ُمَلْعَت

 )107010# 0 010000 دحاو موي وأ دحاو ّسْفَن

 هنأ لاحلا (و) كلذب صتخي مل نإو «رطتخخ رحب بوكرو "''مقس لاحك

 هل دادعتسالاف) برق نع كيلع مجهي هلعلف كيلع (هموجه نم دبال)

 ةومقنو ""كيشلا ةيلح ةعيلط دعب اميسال دكأتمو بودنم :يأ (ئلوأ

 سيل ئلوأو ءاهبلط يف ةلذلاو ءاهقاشم لمحتب (ايندلل دادعتسالا نم)

 ةئيندلا ايندلل دعتست فيكو «نانعلا ءاخرإ ليبس ئلع الإ هباب ىلع
 : يأ (اهيف ئقبت ال كنأ) نيقي ملع (ٌمّلْعَت تنأو) اهقاشمو اهَّلَذ لمحتتو
 .ةرخآلا ىلإ ةبسنلاب وأ ءاقلطم (ةريسي ةدم الإ) اهتايح وأ اهراد يف

 قبي مل) نآشلل ريمضلا وأ ئقبي نم ذوخأملا يقابلا :يأ (هلعلو)
 تضقنا اذإ سافنأ رمعلا نأل (سَْمَت َآلإ) هتدم وأ كرمع (كلجأ نم
 ةبسنلاب لقألا وهو (دحاو) :هلوقب هدكأو «هتدم لإ دارملا وأ «ئضقنا

 _ الإ مدقت ام قّست ىلع سايقلا ناكو ءالثم (””دحاو موي وأ) :هلوقل

 .مقسو مقس :زوجي )010

 عمجأ نمو !ءادوس ةفيحص هديب ءاضيب ةبيش وذ ةمايقلا موي ئري ءيش حبقأ :ليق (1)

 ركفلا راد ىف رداصلا اسوكلا لماك ديعسل بيشلا :باتك ؛بيشلا نع تيأر ام

 ْ ١75. ص يف هتركذ امو «ةحفص 1١91 يف قشمد يف

 .دحاو موي وأ ةعاس وأ (م) ةخسن يف (*)
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 هللا ةعاط ئلع ربصلا كّسفن ْفّلكو موي لك كبلق لع اذه رّدقف

 ليبس ْئىلإ هنع َلَدَعف «يقرتلا ليبس ئلع دحاو سفن وأ دحاو موي

 ئرخأ ةمكحلو «ةلمسبلا يف امك ناكمب ةغالبلا نم ًاضيأ هنأل يّلدتلا

 نرظحالي نضاوخلا نإف < ةماقلاو -ةضاخبلا لاجل :ةقياطنلا ”اهلعل

 ,مايألا بسحب اهنوظحالي ماوعلاو «سافنألا بسحب مهرامعأ

 اذه ناك امل مث نمو «ةليللا هلثمو «مويلا تومأ ىلعل ًابلاغ نولوقيف

 اذإ) :ثيدح يف مهمئالي امب ليثمتلا طينأ سانلا بلاغ مهو مهنأش

 .«حابصلا رظتنت الف تيسمأ اذإو ءءاسملا رظتنت الف تحبصأ

 دقو :انلوق يف روكذملا (اذه ْرّدقف) هَتْظَحَلو قبس ام تفرع اذإ

 بلقلا رثآو «كريمض يف :يأ (''”كبلق ئلع) هرخآ ئلإ توملا برق
 لك يف لب «موي لك يف :يأ (موي لك) «كاردإلاو لقعلا هب نأل

 ئنعملا اذه ٍرْجَأو «روكذملا برقلا كسفن يف ردق دارملا وأ ءتقو

 مزلأ :يأ (فّلكو) «موي لك كبلق ْئلع قباسلا لوقلاب يكحملا
 ولو (ربصلا) اهمزلأ دارملاف «ةفلك هيف ام مازلإ فيلكتلا نأل «(كّسفن)

 ديبعلا لماكو «دبعلا ةفيظو يه يتلا (هللا ةعاط ئلع) ربصتلا ئنعمب

 .كبلق يف (م) ةخسن يف )١(



 ما

 لع َربصلا اهتمزلأو ةنس نيسمخ ءاقبلا تْرَّدق ول كنإف ًامويف ًاموي
 جا ورا ل ا كيلع تبعصتساو ْتَرْفَت هلا ةعاذف

 ءًالثم صوصخملا تقولا وأ ءتقوف ًاتقو (ًامويف ًاموي) اهب "”ذذلت نم

 :ةقشملا لمحت فْشَيَو ؛ ةموادملا كلت ريدقتا اذهب كيلع نوهت اخ

 ىلع ةموادملا هيلع قست نميف مالكلاو ءكلمع كيلع لقثي الو
 مك نمو «تقش نإف :قباسلا هلوق نم ًاذخأ اهب ذذلتي نميف ال «ةعاطلا

 ملو كّلمأ تلّوَط (ول كنإف) :هلوقب كلذ داضي ام َلَّلَعو «ربصلاب رّبَع
 تضرف نعمب (ترّدق) «مدقت ام كبلق ئلع رِمُثو توملا برق رّدَقُت
 كنأ لاحلاو :يأ (اهتمزلأو) ءالثم (ةنس نيسمخ) كسفنل (ءاقبلا)
 نيسمخلا ةدملا كلت (هللا ةعاط ئلع) ةرارم هيف يذلا (ربصلا) اهتفلك

 ةموادم نع (َْتَرْفَت) هانلق امك لاثم نيسمخلا نأل ءاهلكاش ام وأ
 سفنلا «تبعصتساو) دشأ وأ شحولا ةَرْمُث ةقشملا لمحتو ةعاطلا
 ةعاطلا ىلإ ةلوهسب ةداقنم ريغ تراص نأب (كيلع) اهروفن ببسب

 ةماوّللا وأ ةيصاعلا ةراّمألا سفنلا نإف ءدورّشلا ةبادلا باعصتسا
 ىلع تراص نأب ةعاطلا تبعصتساف :دارملا وأ «كلذ اهنأش ةيصاقلا

 .(هَبَلَع الإ دحأ نيدلا اذه داَشُي نل» :ثيدحلا يفو ءاهل ةبلاغ سفنلا

 ةفيظو اهنأ ئلع اهب موقي نم نيبو تابرقلاو تاعاطلاب ذذلتي نم نيب قرف نم مك )١(
 .!!؟ليبس رصخأب اهنم غارفلا وأ ءاهطاقسإ يهتشي
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 تفَوَس نإو هل رخآ ال ًاحرف توملا دنع تحرف كلذ َتْلَعَف نإف
 ال ًارسحت ترّسحتو هبستحت ال تقو ىف توملا كءاج تلهاستو

 توملا برق ريدقت ْنِم روكذملا :يأ (كلذ) كسفنب (تْلَعَف نإف)

 حرفلا «تحرف) ءذذلتلاو اضرلاب فيكف ءربصلاك كلذ وحنو
 رخآ ال) و توملا نم هلوأ ًادتمم ًاميظع (ًاحرف توملا دنع) دومحملا

 ريبعتلا ناسل لكي ميعن نم هدنع دهاشت ام رابتعاب هل ةياغ ال :يأ (هل

 «لعاف مسا ءارلا رسكب حرفلا نأل ًاميظع ًادومحم ناك مث نمو ءهنع
 ثيدحلا يفو «كلذك ةرخآلا ميعن نأ رابتعاب دبؤم دومحم هحرف

 حرفلا نأل «همالك ىلع اذه لكشُي الو «ناتحرف نمؤمللا :ريهشلا
 يف نمؤملاو «هل رخآ ال :لاق اذلو ءصاخ حرف يف مالكلاو .فلتخي

 نمؤملا دارملا وأ «قساف نمؤم ال «لماكلا هب داري نأ لمتحي ثيدحلا

 .لامعألا ثيح نم حرفلا فنصملا مالك يفو «هناميإ ثيح نم

 كءاج) كلذ يف (تلهاستو) تلطامو ترّخأ (تفَّوَس نإو)
 هبلطتت ال (هبستحت ال تقو يف) كيلع مجهو «ةأجف (توملا

 ىلع اميظع (ارسحت) ءتلهاستو كفيوست دنع (ترّسحتو) «هارحتتو
 كلذ نإف ؛مدقلا تلز اذإ مدنلاو رسحتلا عفني ال ثيح كتاف ام

 مظعو هتعاظفل هتدش ئهتنم كردي ال :ئنعمب (هل رخآ ال) رسحتلا

 :ئلاعت هلوق ُدَح ئلع ءرسحتلا نمز لوط رابتعاب هل رخآ ال وأ ؛هلوه
 ئدحإ ئلع .57/ءاسلا 4 اَنِمْؤُم ْلضَقَي نمَو# ةيآ نم 4 اهي. اًدَِعَ»
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 قتلا موقلا دمحت توملا دنعو ئّرَسلا موقلا دمحت حاّبّصلا دنعو

 ل نيقيلا ربخلا كيتأي توملا دنعو

 جرخو «ثكملا نمز لوط دولخلاب دارملا اهادحإ نإف «تاليوأتلا

 .انه كلذكف «ديدهتلاو رجزلا جرخم كلذ

 رهظت ال ةبقاعلا ةدومحم ليمجلا رمألا ْئلع ةرباصملا تناك املو

 :لاقف كلذ يف ًالثم ئرَج ام َدِروُي نأ بسان رمألا ةرخآ يف الإ اهترمث
 ليللاب ريسلا : يأ ("'”ئرّسلا موقلا دمحت) رجفلا عولط (حاّبّصلا دنعو)

 ام وأ بلطملا ىلإ مهلوصوو «ةديعب ةفاسم عطق مهل نيبتي حابصلاب
 احيضوت اهداز ماقملا اذه يف ةعيدب ةيانك ريهشلا لّكملا اذهو هبراق
 توملا دنعو) :لاق ثيح لثملاك وأ لثم نم ةخسن يف امب هفادرإ

 وه ام هنم حرصأو ءدوصقملاب حيرصت هيف اذه لب (ْئَمُتلا موقلا دمحت
 لمتحم اذهو «؛(نيقيلا ربخلا كيتأي توملا دنعو) :خسنلا نم ريثك يف

 لوقنملا «نيقيلا ٌربخلا "”ةئيَهج دنعو :نم فنصملا هذخأ نوكي نأل

 .ئرسلا موقلا ُدَمحَي حابصلا دنع :برعلا لاثمأ نم )١(

 :لاق ..ديلولا نب دلاخ كلذ لاق نم لوأ نإ :لضفملا لاق

 ئركلا تابايغ مهنع يلجنتو 2 ئرّسلا موقلا دمحي حابصلا دنع
 عمجم يف لثملا ةصق رظنا) .ةحارلا ءاجر ةقشملا لمتحي لجرلل لثملا برضي
 .ئرسلا موقلا دمحي (م) ةخسن يفو .(7/17 يناديملل لاثمألا

 «ةنيفح :مهضعب لاقو «ةئيمج :مهضعب لاقو ؛ةروهشملا برعلا لاثمأ نم (؟)

 .0/17 يناديملل لاثمألا عمجم يف هتصق رظنا .ةقيقح ءيشلا ةفرعم يف برضيو



 فخ

 موصلا و ةالصلا ةيفيك ركذنلف داروألا بيترت ىلإ كاندشرأ دق ذإف

 ثيح نم ةئطوت نوكيل هركذ وأ «ثيدحلا يف لب «لاثمألا بتك يف

 .ده/ص# 7 ِنيِح دعب ُرَأب َنملَلَو :هلوقل ئنعملاو ظفللا ةبسانم

 .طسب حرشلا يفو «داهشتسالاك وأ «ليزنتلا يف امل ًانيمضت وأ ًاسابتقا

 و فئاظولا عيزوت (نىلإ) ايواغ تنك ثيح (كاندشرأ دق ذإف)
 ًاضيأ كل ًاداشرإ نآلا (ركذنلف) هدعبو مونلا لبق (داروألا بيترت)
 فطع ليلدب .ناكرألاك اهتيهام ققحتي اهب يتلا (ةالصلا ةيفيك)

 لمشي ام ةيفيكلاب داري نأ برقألا وهو لمتحيو ءاهيلع بادآلا
 وه لب ؛اهيلع تابودنملا فطع هيفاني الو «تابودنملاو تابجاولا
 مث نمو ءاهب لهجلاو اهنع ةلفغلا ةرثكل اهب مامتهالا يف ةمكحل فطع

 (موصلا) ةيفيك (و) ءاهيلع هرَصَق لب ءابيرق يتأي اميف ناونعلاب اهصخ
 يف هميدقت ةمكح ْئلإ ةراشإلا حرشلا يفو «بادآلا دعب يتأيسو
 نع بادآلاو ةيفيكلا رخأت ةمكح ئلإو نايبلا يف هريخأتو ناونعلا

 .هللا همحر فنصملا ةرابع يف رارسأ نايب ئلإ ةراشإلاو داروألا

 ءروهشملا اهضعب دارملاو «تالمكم اهنأل (امهبادآ) ركذنل (و)
 امنإو «بدأ ''”ةئامسمخ وحن ةالصلا بادآ ركذ ناّبح نبا ظفاحلا نإف

 ئفطصم نب نمحرلا دبع محارملا يبأ ةمالعلا ديسلل ءاصحإلا اذه لثم لصحو 2غ(

 يف رهزألا عماجلا يف يولعاب تاداس نم هيلع هللا ةمحر - سورديعلا خيش نب



 محلا

 .ةعمحلاو ةودقلاو

 ءابجاو بجاولا مّلع ذإ ؛تامهملا نم هنأل كلذ فنصملا ركذ

 رضي امنإو ءابجاو بودنملا داقتعا رضي ال معن «بودنم بودنملاو

 يف تاطوسبملا يف ررقم وه ام ئلع َةّيلْمَتلا نّيعم بجاوب دقتعي نأ
 5 بادآلا كلت ةبولطملا «ةودقلا) بادآ ”(و) «ةينلا ثحبم

 بدأ (و) ءحرشلا يف ام ىلع هب ئدتقملا نمو هنم وأ «يدتقملا

 ئلع اهصئاصخ عم اهتيفوتساو ءامهنم ةبولطملا (ةعمجلا) و ةعامجلا
 عم ناونعب اهصخ ةرشتنم بادآلا تناك املو «حرشلا يف زيجو هجو

 :لاقف طورشلا ضعبو ناكرألا ركذ ليلخت

 رطاعلا فرعلا يف اهدئسو ةصقلا رظنا) ! اوبجعف رابكلا ءاملعلا ةرضح يف رصم

 .("8 ص روكذملا مامإلل

 .ةودقلاو ةمامإلا بادآو (م) ةخسن يف )١(



560 

 ةالصلا بادآ

 بايثلاو ندبلا ىف ثّبخلا و ثّدحلا ةراهط نم تعغرف اذإف
 ةلبقلا لبقتساف ةبكرلا ئلإ ةّرّسلا نم ةروعلا رْثَّس نمو «ناكملاو

 ةالصلا بادآ

 ةيفيكو «ةروهشملا وأ ةمهملا اهبادآ هذه :يأ (ةالصلا بادآ)
 يف ركذي نأ كلذ قح ناكو ءاهطورش ضعبو ناكرألاك ةالصلا

 كرت نكلو ؟؛يتأيس اميف هركذ دنع هل مجرتي وأ «ةمجرتلاو ناونعلا
 «تغرف) و ةالصلا تدرأ (اذإف) «حرشلا يف هيلإ ترشأ هجول كلذ
 ربكألا :هيمسقب (ثّدحلا ةراهط نم) هيلع اهتحص فقوتي امم

 طسوتملاو ظّلخملا : ةثالثلا هماسقأب (ثّبخلا) ةراهط نم (و) «رغصألاو

 (و «ناكملاو بايثلاو) «هيف نئاكلا ثبخلا :يأ (ندبلا يف) يكبلاو

 نم) اهرتس :يأ «ةبكرلاو ةرسلا نيب ام يهو (ةروعلا رْثَّس نم) تغرف
 متي ال ام نأل ؛بجاولا رتس هب ققحتي اهنم ءزج رتس ينعي (ةّرسلا
 ةلعلل اهنم ءزج ئلإ يهتني :يأ (ةبكرلا ئلإ) «بجاو هب الإ بجاولا
 .ةقباسلا

 اهيأ (لبقتساف) :هلوقب راشأ ردصلاب لابقتسالا بوجو ْئىلإو
 عم انيقي اهئيع (ةلبقلا) لابقتسالاو مايقلا ئلع رداقلا ةالصلل ديرملا
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 لق) أرقاو ًامئاق وتساو امُهّمضت ال ثيحب كيمدق نيب ًاحواَرُم ًامئاق
 و كبلق ْرِضْحَأو ميجرلا ناطيشلا نم ًانصحت (سانلا برب ذوعأ

 يحّساو يجانت نمو موقت ْنَم يدي نيب رظناو سواسولا نم هغّرف
 ل نوحشم ردصو لفاغ بلقب كالوم يجانت نأ

 يف خيضوت ىلع «كلذ دقف عم انظ وأ ؛لئاح الو اهملع ناكمإ

 يف ايدنو ةضيرفلا يف ًابوجو ًامئاق كنوك ةلاح (ًامئاق) «تاطوسبملا

 الو «نيعم لحم دصاقل حابم ٍرفس لفن يف اهلابقتسا نيعتي الو ةلفانلا

 لدب دوعق يف لابقتسالا بوجو هيفاني ال ًامئاق هلوقو ءفوخ ةدش يف

 ًاقرفم يأ (ًاحواكرم) همكح ئطعيف لدملا ماقم موقي لدبلا نأل ها

 ندع ذك انيميشن هل ” قيعت)هلقئاضو .:(ةليمالق نبا ادن
 ولف ء(امئاق) ًابوجو (وتساو) «ربش ردقب هطبض لضفألاو ءفنصملا
 حرشلا يفو «حصي مل ًامئاق ئمست ال ثيحب ًالئام وأ ًاينحنم تفقو
 ةعفان اهنأل اهرخآ ئلإ (سانلا برب ذوعأ لق) ًابدن (أرقاو) ءمهم طسب
 ناطيشلا نم) اهب (انصحت) لاق اذلو ءاهريغو سواسولا عفد يف

 (سواسولا نم هغرق) هانعم (و كبلق ٌرضْحَأو) «سانخلا (ميجرلا
 :هلوقب هيلإ راشملا رظنلا اذه ىلع كنيعيو.لغاش لك وهو ءاهوحنو
 يف (موقت نَم) ةرضح (يدي نيب) بلقلاو ركفتلاو ربدتلا نيعب (رظناو)

 ءايحلا نأل ؛ًانمؤم تنك نإ (يحّتساو) ءاهيف (يجانت نمو) «كتالص
 نيب ةلص يه يتلا ةالصلا كتادابع لضفأ يف (كالوم يجانت نأ) هتفص
 : يأ (نوحشم) ميلس ريغ (ردصو) هنع (لفاغ بلقب) ؛هالومو دبعلا



 ندي

 كتريرس ئلع علطم هنأ ملعاو تاوهشلا ثئابخو ايندلا سواسوب

 كعوشخ ردقب كتالص نم هللا لبقتي امنإو كبلق ئلإ رظانو
 نكت مل نإف هارت كنأك كتالص يف هدبعاو كعّرضتو كعوضخو
 ا ل تسل هب نحس را واو ع لعاو قروش اس يش كاري هنإف هارت

 ينم ان كسللا "اننا :شواسوت):تلقلا رع قولا عنب زوكذتلا
 .اهنع يهنملا (تاوهشلا ثئابخو)

 «كنطاب وأ هرست ام (كتريرس ْئلع علطم) لاعت (هنأ ملعاو)

 ال ءىش لكب هملع طاحأ «هيف امو كتغضم (كبلق ْئلِإ) ئىلاعت (رظانو)
 طورش ةعمجتسملا (كتالص نم هللا لبظي امنإو) «ةيفاخ هيلع ئفخي

 كبلق روضح (كعوشخ ردقب) «تادابعلا يقاب اهلثمو ءةحصلا
 «بيرقلا هيبس وأ «باوثلا نع ةيانك لوبقلاو ءاهيف كحراوج نوكسو

 :ةخسن يفو (كعوضخو) كعوشخ ردقب كبيثي امنإو :ئنعملاو

 ىلع لاحلا وأ لاقملا ناسلب ءاعدلاب (كعرضتو) كعضاوتو كعوشخ
 ءزج يف عوشخلا طارتشا فيعض لوق يفو ءراسكنالاو راقتفالا ليبس

 لوقلا :هنم برغأو ءّصّنلا نع لقتو .«فّئصملا هدمتعاو ءاهنم

 000 وبل ل ةطارففلا
 :هلوقب راشأ ناسنإلا دارفأ هيف توافتملا ناسحإلا ماقم ْئىلإو

 (هارت كنأك) ثيحب نيعلا ةرق اهيف يتلا (كتالص يف) ئئلاعت (هدبعاو)

 ناسحإلا" :ثيدحلا يف حصو «كتعاطتسا بسح هلالجب قيلت ةيؤر
 ئلاعت هملع نيعب (كاري هنإف هارت نكت مل نإف) "هارت كنأك هللا دبعت نأ



 <«ظ26

 ئلاعت هللا لالجب كنقرعم روصقل لّيحلا هذهب كبلق رضحي مل نإف

 فيك ملعيل كيلإ ٌرظني كتيب لهأ هوجو نم ًاحلاص ًالجر نأ ْرّدقف
 ىلإ عجراف كحراوج نكستو كّبلق ٌرِضحي كلذ دنعف كّتالص

 كالومو كقلاخ عالطا نم يحتسن الأ ءوُّسلا سفن اي اهل لقف كسفن

 (رضحي مل ْنإف) «هتردق ةّطْيَح نع جرخي الو ءهنع ءيش بيغي ال

 «ةمدقتملا ةيعرشلا (لّيحلا هذهب) كحراوج نكستو (كّبلق) عشخي
 امإ هروضح مدعو ؛هوحنو عالّطالا راضحتساو «ىبلقلا غيرفت يهو

 ئلاعت هللا لالجب) ماتلا روصقلا (كتفرعم روصقل) وأ اهب نايتإلا مدعل

 ًالثم (ًالجر نأ) كنهذ وأ جراخلا يف ضرفا وأ «كسفن يف لكم (ردقف
 هل روكذملا حلاصلاو «دابعلا قوقحو ئلاعت هللا قوقحب ًامئاق (ًاحلاص)

 هتريصب نيعب (رظني كتيب لهأ) نايعأ (هوجو نم) نطاوبلل ةذفان ةريصب
 ءعوشخلا يف (كتالص فيك ملعيل) كتالص لاح (كيلإ) هرصب وأ

 عوشخلا سيلو (كحراوج نكستو كبلق ٌرضحي) ريدقتلا (كلذ دنعف)

 ."”اهنوكسو هروضح الإ ًاعرش

 اهمول ماقم يف (اهل لقف) ةماوللا (كسفن ْئىلإ) بيرق نع (عجراف)
 امك يسفن اي وأ «(ءوّسلا سفن اي) :هبطاخت كسفن نم صخش ديرجتب
 كدجوم (كقلاخ عالطا نم) ءايحلا قح (يحتست الأ) :ةخسن يف

 ككلامو كرصانو كديس (كالومو) ءءيش هعالطا بجحَي ال يذلا

 .هحراوج تنكسل اذه بلق عشخ ول :درو اذلو حراوجلا نوكسو بلقلا روضح )000(
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 كنإ مث !؟كئالص تْدَسَحَو كحراوج اتعشخ فيك 2كُعَفَ الو كرّض هديب سيل كيلع هدابع نم ليلذ دبع ٌعالطا تْرّدَق ذإ
 دْبَع نم كدنع لّقأ وهأ هتمظعل نيعشخت الو كيلع علطم هنأ نيمّلعت
 كسفنل كتوادع مظعأ امو كّلهجو كّئايغط ٌدَشَأ امف !؟هدابع نم

 ناك نإو (ليلذ دبع عالطا) قباسلا ئنعملاب ريدقتلا نم (ترّدق ذإ)
 هلوأ حتفب (كرض هديب سيل) كتالص ىلع (كيلع هدابع نم) ًاحلاص
 تنكس مونعمب (تعشخ) كتالص لاح يف (فيك ءكْعَفَت الو) همضو
 وأ كضرف ببسب (!؟كثتالص َْتْنَسَحَو) بيغلا نع (كحراوج)

 انه حرشلا يفو ءاهبادآب اهؤادأ اهئيسحتو حلاصلا دبعلا عالطا كملع

 دي وتل

 : يأ « عشخت ةخسن يفو :(نيسقحل نك يلا 0

 «ئلاعت هلالجو (هتمظعل) 5500 « ينكستو يرضحتست

 اهتيأ وأ ءصخشلا اهيأ (كدنع) لقأ وه سيل :يأ 0 هاشم (وهأ)

 (كتايغط ّدَشَأ امف) كلذك نكي مل اذإف ,(!؟هدابع نم دّبَع ْنم) سفنلا

 ئلع ليلدلاو بكرملا (كلهجو) نايصعلا يف دحلل كتزواجم :يأ
 امو) «حلاصلا لمعلاو عفانلا ملعلا ئضتقم ئلع كيرَج مدع :نيذه

 وأ «كتاذل (كسفنل) سفنلا اهتيأ وأ ءصخشلا اهيأ (كّتوادع مظعأ

 باطخلا نأ ديؤي انه سفنلاب حيرصتلاو ءاهنايب قباسلا ةدّرجملا كسفن

 ثيحف نيملعتو نيعشخت ال عشختو ملعت ةخسن قفاوملا صخشلل



 كنا

 وهف ةلفغلا عم هب َتْيَنَأ ام امأو اهنم َتْلَقَع ام الإ كتالص نم كل
 0 نو ورح ا تال ريتال دنا الند رول ابو دام ل ت7 دك جوحأ ريفكتل دلاو رافغتسالا ىلإ

 حالص هحالصب يذلا (َكّبلق جلاعف) ةوادعلاو ةّيَدَّشأْلا هذه كيف تناك

 وأ اهب (هاسعف) ءاهضعب وأ اهلك اهركذ مدقتملا (ليحلا هذهب) كدسج

 يف) عوشخلا نع ةرابع وه يذلا ماتلا روضحلا (كعم ٌرضحي) جالعلاب
 سيل هنإف) اهبادآل لامكتساو ةريرغشقو هيف ٌةق هتامالع نمو (كتالص

 هيف تعشخو َتْملَع (تلَقَع ام الإ كتالص نم) ةرخآلا يف (كل

 «دمتعملا ىلع ةحصلا يف ًاطرش سيل عوشخلا نأ قبس نكل «(اهنم)
 ."'"اهنم ءزج يف هتطيرش دمتعا فّئصملا نكل

 عم) اهنئسو اهناكرأ نم (هب َتْيَنَأ ام امأو) :هلوقب ريشي هيلإو
 ةقدصلاب (ريفكتلاو) رفّعلا بلط (رافغتسالا ْىلإ وهف) ةيبلقلا (ةلفغلا
 دارملل نايبو ريسفت فطعك هفطع وأ ءامهوحنو رافغتسالاو

 نم وأ «باوثلا ليصحتو هُحيحصت ثيح نم (جوحأ) ءرافغتسالاب

 دهتجاف ناميإلا فعض هببسف رضحي مل نإ "ءايحإلا" يفو ءامه ثيح

 ؟اهحورو اهرس تدقف نإ ةروصلا ةميق امو اهرهوجو ةالصلا حور عوشخلا ذإ )١(

 اكلم يدهي نمك عوشخ الب يلصي يذلا لاح - هيلع هللا ةمحر - مامإلا هّبشُيو
 باوشلا قاقحتسا نم برقأ ةذخاؤملاو باقعلا قاقحتسا ْئلإ وهف ةتيم ةيراج

 .ةيضرملا ةالصلا قحب مايقلا ئلع انعأ برايف !ةأفاكملاو
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 ترظتنا نإو كدحو تنك نإو ةماقإلا كرتت الف كبلق رضح اذإو

 يدؤأ كبلقب لق وئاف تمقأ اذإف مقأ مث نذأف ةعامج روضح

 510 ا ًارضاح كلذ ؛نكيلو ئلاعت هلل ةالصلا ّضرف

 (كرتت الف) كحراوج عشخت مل نإو (كبلق) عشخل (رضح اذإو)

 (كدحو تنك نإو) «ةبجاو ليقو ةنس اهنأل «ةتئافل ولو (ةماقإلا) ًابدن
 «ترظتنا نإو) ًارس اهب ت تئا نكل -ةعامج هيف تميقأ دجسم يف ولو-

 تقولاب مالعإلل ًابدن (نذأف) ةليلق ولو (ةعامج ٌروضح) جار راظتنا

 مث) ًارس ْنذَأ اويهذو ةعامج هيف تميقأ دجسسم يف معن .ةنسلاب لمعلاو

 هتيؤر وأ مامإلا لوخد برق تقو وهو ةماقإلا تقو لخد اذإ بدن (مقأ

 8 *. .مارحإلا ةريبكتو ةماقإلا نيب افرع لوطي ال ثيحب

 ةنراقملا ةبجاولا ةينلا (وئاف) ةبودنملا ةفاقؤلا (تمقأ اذإف)

 (كبلقب) «كتينل ًانراقم ةئس ةينلاب قطنلا نأل ءابدن (لقو) ؛ةريبكتلل

 (ةالصلا ضرف)» يلصأ اهلثمو (يدؤأ) اهنم تايفيك اهلو ءدعاستل

 لعق ةين نم ضرفلا يف دبالو ءالثم رهظلا ضرف ةخسن يفو «رهظلا
 وأ ارهظ نييعتلاو حبصلا ةالصو «ةداعملا يف ولو ةيضرفلا ةالصلا

 «تقولا تاذ وحن يف نييعتلاو لعفلا دصق نم لفنلا يفو ءاهريغ

 اذك ةالص يلصأ :لوقي نأ بدني ليق لب ؛(ىلاعت هلل١) ةفاضإلا بدنيو

 :يأ (كلذ) ًابدن (نكيلو) ؛ليلاعت هلل البقتسم تاعكر عبرأ ءادأ ًاضرف

 انهنف ايدتقو يجي انف وجو اريفحتمم (ارضاح) هلك زوكدملا اذه



 ؟ 0م

 عفراو ريبكتلا نم غارفلا لبق كتين بّرعت الو كريبكت دنع كبلق يف

 امهو كيبكتم وذح الوأ امهلاسرإ دعب ريبكتلا دنع كيدي

 «ةريبكتلا ليبق ةينلاب ًاقطان مارحإلل (كريبكت دنع كبلق يف) «بدني
 نايب لبق اهيف ربتعي امم ريثك نايب قباسلا (كّنين) ابوجو (بّرعت الو)
 مارحولل (ريبكتلا نم غارفلا لبق) بوزعلا يفتني ثيحب ةبودنملا ةينلا
 نايب ًاضيأ هيفو «حرشلا يف ام ئلع ةيفرعلا ةنراقملا لصحت ثيحب
 فنصملا هدمتعا ام نايبو «ةبودنملاو ةبجاولا ةينلا يف ربتعي ام عيمج

 ةقلعتملا تامهملا نم كلذ ريغو ناخيشلا هدمتعا امو «همامإل اعبت
 .ًاباجيإو بدن وأ ءاداسفو ةحص مارحإلا ةريبكتب

 يف ام ئلع بوجولاب لوق يفو «عابتالل ًادكأتم أبدن (عفراو)
 ريبكت هلثمو ؛"''مارحإلل (ريبكتلا دنع) ًاعجطضم ولو «كيدي) «حرشلا
 قارطإ عمو ءدوجسلا عضوم لإ ريبكتلاو عفرلا لبق ًارظان لاقتنالا
 ًالوأ :ةخسن يفو (كيّبكم) لباقم :يأ (وذح ًالوأ امهلاسرإ دعب) ليلق
 (ناتطوسبم) نيفكلا ئنعمب ناديلا :يأ (امهو) «كيبكنم لإ

 امهعباصأو) امهنوطيب لابقتسالا عقي ثيحب «ةلبقلا ىلإ ناتهجوتم

 هيلع هللا ئلص يبنلا نع هلعف ًايباحص نيسمخو ةعبرأ وحن لقتل :حرشلا يف لاق (1)
 ةيوبنلا اهنوؤشو ةالصلا رومأ لقنل ةميظعلا ةيانعلا ىلع لدي امم اذهو ها ملسو

 .ملسو هلآو هيلع هللا ئلص عوبتم مظعأ لاق امك ؛عوضوم ريخ يه ورغ الف



 ظظمه

 يذاَحُت ثيحب كيدي عفراو اهجيرفت الو اهّمَّض فلكتت ال ةروشنم
 يذاحتو كينذأ ئلعأ كعباصأ سوؤرب و كينذأ ةمحش كيماهبإب

 امهلسرأ مث ربكف امهّرَقَم يف اترقتسا اذإف كيبكنم ئلعأ كيفكب
 ىلإ الو ًاعفد ماد ىلإ لاسرإلاو عفرلا دنع كيدي عفدت الو «قفرب

 ا ًالامشو ًانيمي امهضفنت الو ءِفْلَخ

 ثيحب ءدمتعملا ئلع ًاطسو ًاجيرفت اهجيرفتو ةمومضم ريغ (ةروشنم
 طسولا فالخب ءطرفملا جيرفتلا ('"”اهجيرفت الو اهّمَّض فلكتت ال)

 .قبس امك بودنم هنإف

 (كيماهبإب) يزاوتو لباقت (يذاَحُت ثيحب) ًابدن (كيدي عفراو)
 سوؤرب) يذاحت (و) «ةزمهلا مضب (كينذأ ةمحش) امهسأرب : يأ

 (يذاحّتو) كينذأ يلاعأ :ةخسن يفو «(كينذأ ئلعأ) ةيقابلا (كعباصأ

 اذخأ يعفاشلا اهيلع صن ةيفيكلا هذهو (كيبكنم ئلعأ كيفكب) يزاوت
 :يأ (ربكف امهّرَقَم يف) نيتنئمطم (ارقتسا اذإف) ثيداحأ عومجم نم

 ريبكتلا ءادتبا دنع كيدي عفراو قبس اميف هلوق قفاويل ريبكتلا متأ
 ًابدن (امهلسرأ مث) «حرشلا يف نيبملا ةلأسملا يف دمتعملا قفاويو

 ئلإ) امهل (لاسرإلاو) امهب (عفرلا دنع كيدي) ًابدن (عفدت الو «قفرب)
 دنع روكذملا عفدلا امهعفدت (الو) ء(ًاعفد) :هلوقب هدكأو «(ماَدق
 :يأ (ًالامشو ًانيمي) ًايدن (امهضفنت الو ءفْلَخ ئىلإ) لاسرإلاو عفرلا

 .امهجيرفت الو اهمض (م) ةخسن يف )١(
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 اهعضوب نيميلا مركأو كردص ئلإ امهعفر فنأتساف امهتلسرأ اذإف
 ضبقاو ئرسيلا عارذ لوط يف نيميلا عباصأ رششناو «لامّسشلا ئلع
 هللا دمحلاو ءًأريبك ربكأ هللا :ريبكتلا دعب َلُقو اهعوك ئلع اهب
 : أرقا مث .ًاليصأو ةركب هللا ناحبسو ءًأريثك

 بودنملا لاسرإلا اذه (امهتلسرأ اذإف) ءًالامش الو انيمي ال

 ةرسسلا نيب نانوكي ثيحب (كردص ىلإ امهّمفر) ًايدن (فئأتساق)
 .ةمهم ةلأسم نايب انه حرشلا يفو ءردّصلاو

 (رشثناو «لامّششلا) ديلا (ئلع اهعضوب َنيميلا) ديلا بدن (مركأو)
 ئطسولا رشنا وأ (ئرسيلا عارذ لوط يف '”نيّميلا عباصأ) بدن
 اهفكب ضبقلا ةدارإ ئلع نيميلاب :يأ (اهب ضبقاو) ءةبابسلاو

 تايفيك ىدحإ هذهو «ئرسيلا عوك (اهعوك ئلع) لصفملا اهعباصأو
 اهب ةنسلا لصخت

 ًاريبك ربكأ هللا» :ملسم هاور ام مرحتلل (ريبكتلا دعب) ًابدن (لقو)
 ءاعد نم اذهو (ًاليصأو ةركب هللا ناحبسو ءأريثك هللا دمحلاو

 لبق بولطملا ركذلا ًاضيأ هيف تنّيبو «حرشلا يف هتنيب امك «حاتتفالا
 .ريبكتلا

 وحفو ةثاهدت نم ىوهشملا ار ةزانج ةالص ريغ يف ًابدن (أرقا مث)

 .ئنميلا (م) ةخسن يف (1)
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 0 اهرخآ ىلإ .ضرألاو تاومسلا رطف يذلل يهجو تهجو
 لخُت ال ةحتافلا أرقا مث .ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ لق مث
 27707170101 01 ل داضلا نيب قرفلا يف دهتجاو اهتاديدشتب

 تاومسلا رطف يذلل) يتهجو وأ يتاذ :يأ (يهجو تهجو) :هلضفأ

 امك (عابتالل) ءاعدلا :يأ هرخآ ةخسن يفو «(اهرخآ لإ «ضرألاو

 نإ مهللا :هتاعد يف هوحنو درفنملا ديزيو «حيحصلا ثيدحلا يف

 دعب (مث) ءاراصتخا انه هتيوط حرشلا يف نيبم وهو «..خلا .كلملا

 ةءارقلا لبق ًارس ًابدن (لق) ذوعتلاو حاتتفالا نيب تبحّتسا ةفيطل ةتكس

 ذوعأ نم لضفأ يهو (ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ) :ةعكر لك يف
 حرشلا يفو لضفأ هذه ليقو «ميجرلا ناطيشلا نم ميلعلا عيمسلا هللاب

 ."”هريغ نايبو حاتتفالا هب توي ام نايب انه

 لخُت ال) ثيحب ةلمسبلا اهنمو (ةحتافلا أرقا) ةفيطل ةتكس دعب (مث)
 هللا مسب ديدشت تففخ ول "بابعلا" يف لاق «ةرشع عبرألا (اهتاديدشتب

 يف مهم مالك لادبإلاو ديدشتلا ةلأسم يفو «ةالصلا تلطب ًادمع

 يف كقرف :يأ «قرفلا يف دهتجاو) ءرصتخملا اذهب قيلي ال حرشلا
 لطب رداقلا نم رخآلاب امهدحأ لادبإ نأل (ءاظلاو داضلا نيب) كظفل

 «تفي مل سلجي نإ :ليقو «مامإلا عم قوبسملا سولجيو ءذوعتلاب توفي :لاق )١(

 .(فرصتب) .مامإلا عم نيمأتلاب توفي ال امك



 ىو و ها هه هه © »© © »© © ©# 09 »# © © ه6 ها هه هه هل هاه هاه هده هه هه © ها هاه ها © هل

 لاق «حرشلا يف مالكلو هيف ةفقو ْئلع َدّمعت نإ ةالصلل اذكو «ةءارقلل

 قطنلا لطبملا لادبإلا نمو :"بذهملا حرش" نم ًاذخأ يخياشم ضعب
 هنع هللا يضر هلاق اميفو «ميقتسملا يف فاكلا نيبو اهنيب ةددرتم فاقلاب

 ايركز مالسإلا خيش هدمتعا يذلاو ءهوحنو يناميل ةبسنلاب ميظع جرح
 .©”هرشلا يف مالكلا تعبشأو ءهجوألا وهو ءًاقلطم نالطبلا مدع هريغو

 يف ءاملعلا فلتخا :يولعاب روهشملا نمحرلا دبع ديسلل نيدشرتسملا ةيغب يف ءاجو )0(

 الب ةءارقلا يزجت :نوريثك لاقف فاكلا نيبو اهنيب ةددرتملا برعلا فاقب قطنلا

 تومرضح ءاملعو ةعفرلا نباو ةجهبلا حرش يف ايركز خيشلاو دجزملا مهنم ؛ةهارك
 خيشلا ةروكذملا فاقلا هذهب ميرت ةنيدم عماج يف سانلاب يلصي ناكو ..اهؤايلوأو

 دمحأ نيتمالعلاو دادحلا بطقلاك رباكألا هب يدتقيو بيطخلا ركب يبأ نب هللا دبع

 أرقي نم ئلع راكنإلا مدع :ةيغبلا بحاص راتخاو هيقفلب دمحأ نب هللا دبعو ناودنهلا

 ال ةمئأ اهتحصب لئاق امهنم لك ذإ ةدوقعملا وأ برعلا فاقب اهجراخو ةالصلا يف

 عم اهريغب ةبئاش ريغ نم اههجو ىلع ةدوقعملاب قطنلا ىلع ردق نمو ..نوصحي
 الإو ؛اهب ةءارقلا هل ئلوألاف عوشخلل فانم فلكتو ءاير ريغ نمو ءاهلبق ام ءافص

 يف ببسلا وه اذه لعلو «ريثكلا نأش اذهو «ئرخألاب قطنلا نيعتملا لب ئلوألاف

 .(517-58 ص رظنأ) .ةوسأ مهب ئفكو «برعلا فاقل انفلس رايتخا

 ةلأسملا هذه يف ةموظنم (ه117558١ تارابلا هللا دبع نب دمحم ةمالعلا ديسللو

 ] رظنا .رصمب تعبط "برعلا فاقب قطنلا ةحص يف بذعألا برشملا " :اهامس

 ىلع ةحداصلا لبالبلا باتك نم (١١١-8١١ص) [ةددرتملا فاقلا ئلع مالكلا

 يراصنألا بيعش اب ركب يبأ نب هللا دبع ةمالعلا فيلأت ةحتافلا ةروس ناصغأ

 : 1١١18. ئفوتملا يعفاشلا يمرضحلا يميرتلا



 ضني

 رهجاو الصو (نيلاضلا الو) كلوقب هلِصَن الو . نيمآ : لقو

 نييلوألا نيتعكرلا يف ينعأ ءاشعلاو برغملا و حبصلا يف ةءارقلاب

 ةالص يف أرقاو نيمأتلاب رهجلاو رهجت الف اموسأم نوكت نأ الإ
0 

 ب ا حا لصفملا لاوُط روسلا نم ةحتافلا دعب حبصلا

 ىلوأ دملاو رصقلا وأ دملا عم ميملا فيفختب (نيمآ) بدن (لقو»
 نيدصاق ْئنعم ئلع دملا وأ رصقلا عم اهددش نإف ءبجتسا نعمب
 : يأ (هلصت الو) ءمظعألا مسالا ليقو «ءاعدلل عباط نيمآو ءزاج

 امهنيب لصفا لب (ًالصو نيلاضلا الو) ةحتافلا رخآ يف (كلوقب) هظفل

 (يف) ةروسلاو ةحتافلل (ةءارقلاب) ًادرفنم وأ ًامامإ ًابدن (رهجاو)
 ةمهوم ةرابعلا تناك املو « (ءاشعلاو برغملا) ئلوأ (و حبصلا) ءادأ

 نوكت نأ الإ) امهنم (نييلوألا نيتعكرلا يف ينعأ) :هلوقب مهوتلا م عقر

 نأ تناك افرق ةيبققم. ىف رهجلا تدنيو ًاقلطم اهب (رهجت الف ًامومأم

 اهيف قوبسملاو مامإلل ةبسنلاب ةعمجلا يفو «سمشلا عولط لبق الفن
 يفو ءامومأم وأ ًامامإ ةيرهجلا يف (رهجلاو) هلحم يف ررقم وه ام ئلع
 الو مامإلا نم عامتسا وأ كلوق دنع (نيمأتلاب) ًادرفنم وأ "بابعلا"

 .ًارهج مومأملل بدن مامإلا هكرت نإف «نيلاضلا

 يف نيبملا هطرشب نيروصحم مامإ وأ ًادرفنم تنك نإ ًابدن (أرقاو)
 باع امك ووصل ريغ يف (حبصلا ةالص يف) «تاطوسبملاو حرشلا

 ةرثكل (لّصّفملا) اهمضو ءاطلا رسكب (لا وَط روسلا نم ةحتافلا دعب)
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 هطاسؤأ نم ءاشعلاو رصعلاو رهظلا يفو هراصق نم برغملا يفو

 : رفسلا يف حبصلا يفو اهبراق امو (جوربلا تاذ ءامسلاو) : وحن

 ةروسلا ٌرخآ لص الو (دحأ هللا وه لق)و (نورفاكلا اهيأاي لق)
 . هللا ناحبس كلوق : رادقمب امهنيب لصفا نكلو «عوكرلا ةريبكتب

 000 ........... .ًاقرْطُم كمايق عيمج يف ّنكو

 عد لاوقأ قم نمععملا ةرلغ تاركحلا ةلواو هروح قب ليففلا
 (هراصق نم برغملا يفو) حرشلا يف ةلأسملا .ليلدو ء«ةئيبم

 رصعلاو رهظلا يفو) «ةمئالم دئاوف انه حرشلا يفو «صالخإلاك

 امو) اهرخآ ئلإ (جوربلا تاذ ءامسلاو :وحن هطاسوأ نم ءاشعلاو

 ناك ملسو هيلع هللا ئلص هنأ ثيدحلا يف نكل «جوربلا :يأ (اهبراق

 ىلإ (نورفاكلا اهيأاي لق :رفسلا يف حبصلا يفو) ءرصعلا ففخي

 وأ «ةيناثلا يف اهرخآ ئلإ (دحأ هللا وه لقو) ئلوألا ةعكرلا يف اهرخآ

 يتلا عضاوملاك حرشلا يف هتنيبو ءامهيف ثيدحل نتيذوعملاب امهيف
 ملسو هيلع هللا ئلص هنأ ثيدح يفو «ناتلوألا ناتروسلا اهيف تبحتسا

 .امهب رضحلا يف حبصلا ْئلص

 ترصتقا نإ يه وأ «ةحتافلا دعب (ةروسلا ٌرخآ) ًابدن (لصت الو)
 قمر (ناذقمب امينيل) اذن (لصفا نكلو :عوكرلا ةريبكتب) اهيلع

 تكسلا نيب هب لغتشي ام عم -كلذ ةلعو «(هللا ناحبس كلوق)

 .حرشلا يف هتركذ -كلذ ريغو نيمأتلاو

 الب (ًاقِرْطُم) هلدبو (كمايق عيمج يف) ةنسلا تدرأ نإ (نكو)
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 روضحل ٌردجأو كمه ْمَمْجَأ كلذف كالَّصُم ىلع كرظن ًارصاق
 عوكرلل رّيَك مث كتالص يف ًالامشو ًانيمي تفتلت نأ كايإو كبلق

 كيتحار عض مث عوكرلا ئلإ ريبكتلا ّدمو قبس امك كيدي عفراو

 دجسملا يف ولو ءكدوجس عضوم (كلّصُم ئلع كرظن ًارصاق) ةغلابم
 ئلإ رظنلا :يأ (كلذف) ءاهيلإ هيف ليقو «ةبعكلا ئرت ال ثيحب مارحلا

 هيف هرفي الف كمل مم [) هنأ هيف هيف ئنعملاو «ةنسلا وه عضوملا

 مهلا عْمَجب ب دارملا وه روضحلا اذهو ء(كبلت روضحل) قحأ (ردجأو)

 ىلإ ةليسولاو «ةالصلا دامع وه عوشخلا ئنعمب روضحلاو «قباسلا

 كايإو) :هلوقب هيفاني امم رّذح مث نمو ءاهتالصو اهبزقو اهباوث لوصح

 هنإف (كتالص يف ًالامشو ًانيمي) كهجوب الو لب «كردصب (تفتلت نأ
 .لطبم مارح ردّصلابو «ئلوألا فالخ وأ هوركم ةجاح ريغل هجولاب

 عفرلا يف (قبس امك كيدي) هيف أبدن (عفراو عوكرلل) ًابدن (رّبك مث)
 (ريبكتلا) ابدن (دّمو) هعجارف مهم مالك انه حرشلا يفو ؛مارحإلا دنع

 الثل (عوكرلا ْئىلإ) :هلوقب هنع ربعملا "يوهلا ءادتبا وأ مايقلا ةلاح

 ىلع اي ًابدن (عض مث) ءركذلا نع كتالص نم ءزج ولخي
 انرمأ : حّص لب «هيتبكر ىلع هيتحار عضو : درو امل نيتقرفتم (كيتبكر

 يوهلا وأ (ئوه/حابصملا) اهحتفو ءاهلا مضب ٠ رق بر ا رمل ىوه )١(

 .(ءاوهلا/سوماقلا) رادحنالل :(مضلاب) يوهلاو «داعصإلل :(حتفلاي) .
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 كّسأرو كقنعو كرهظ دّمو كيتبكر بصناو ةروشنم كُعباصأو
 ال ةأرملاو كيِبْنَج نع كيقفرم فاّجو ةدحاولا ةحيفّصلاك ًايوتسم
 . ميظعلا يبر ناحبس : لقو كلذ لعفت

 ئلإ اطسو ةقرفم (ةروشنم كٌعباصأو) ةةيكرلا الع ايديأ عضن نأ

 ذخأيو :مهضعب لوق ئنعم وهو ليق «كيقاس ىلع ةطوسبم ةلبقلا
 .ةنسلا نم كلذ دهاوش حرشلا يفو «ةقرفتم هيفكب هيتبكر

 :عابتالل كيذخفو كيقاس بصنب (كيتبكر) ًابدن «بصناو)

 :هلوقب هبدن ْئلإ راشملا قنعلاو رهظلا دم ئلع نوعأ هنأ هيف ئنعملاو
 امهعم (ايوتسم كسأرو) «نييوتسم (كقنعو كرهظ) ًابدن :يأ (دّمو)

 رهظلا .ءاوتسا لركيأ ىتم ءهنع غفر لو روظلا نع :نضفتني
 ؛عابتالل (ةدحاولا ةحيفصلاك) سأرلا عم امهؤاوتسا وأ «قنعلاو

 ءءافلا رسكو ميملا حتفب (كيقفرم) ًابدن دعاب :ئنعمب (فاجو)
 نسي هلك كلذ نأل ؛كيذخف نع كتئطبو (كيبتج نع) سكعلابو

 ال) ةريغص ولو «ةأرملاو) لات 0 نمو «ةأرملل نسي الو لجرلل

 لب «ضعب ئلإ اهضعب مضَت لب «(كلذ) بابحتسالا ليبس ئلع (لعفت
 اهلثمو «بجي دوجسلا يف "مألا" صن نع لب هفالخ اهل بحتسي
 .طوحأو رتسأ هنأل نثنخلا

 هنم لضفأو ءهدمحيو ("”هيظعلا يبر ناحبس) ًارس ًابدن (لقو)

 .ًاثالث :ةدايز (م) ةخسن يف )١(



 انجي

 عفرا مث نسَح ةزيدعلا وأ ةعبسلاْىلإ ةدايزلاف أدرفنم تنك نإو

 نمل هللا عمس : : الئاق كيدي عفراو ًامئاق لدتعت اوتح 0

 ءلمو تاومسلا ءلم دمحلا كلو انبر : لقف تيوتسا اذإف .ه

 يعم س
 ند رار 3 تا 2 وو وج قاف هناا ول عا ا

 ليوطتلاب ضار ريغل ًامامإ تنك نإ اهيلع ةدايز ريغ نم ثالث كلذ لوق
 يبر ناحبس هلامك ئندأف «يبر وأ هللا ناحبس هلقأ نإف «ةدايزلاو

 نيضار نيروصحم ٍعُمِج مامإ وأ (ًادرفنم تنك نإو) ثالث ميظعلا

 ءاّبكملا يف ةياغلا لاخدإب (ةرشعلا وأ ةعبسلا ئلإ ةدايزلاف) ليوطتلاب

 يفو ءرشع دحأ ئلإ فنصملا ريغ ةرابعو «بودنم :يأ (ْنَسَح)
 .تامهم انه حرشلا

 (لدتعت ئتح) عرفك هريغ عفرلاب دصاق ريغ (كسأر عفرا مث)
 ءادتبا عم (كيدي) ابدن (عفراو) ؛كلادتعا يف انئمطم (ًامئاق) يوتست
 وأ امامإ ولو كعافترا لاح يف (ًالئاق) هئاهتنا ئلإ ًارمتسم كسأر عفر

 رهجيو «هيلع هازاجو هلبق وأ هلبقت :يأ (هدمح نمل هللا عمس) :ًاغلبم

 (تيوتسا اذإف) ةكم يف هب هرهج مدعل رظن الو «غلبملاو م هب
 ءحرشلا يف ام ئلع كردص تحت ئلإ كيدي لاسرإ كل بدُت ًامئاق
 ادمح ةدايزك لضفأ واولابو ء(دمحلا كلو) وأ كل «انير) بدن (ٍلَقف)

 ءاثلام اهعفرو ءلم بصنب (تاومسلا ءلم) هيف اكرابم ًابيط ًاريثك
 دارفإلا نكل ءةنسلا يف اهددعت توبثل «نيضرألا :يأ (ضرألا ءلمو)
 يسركلاك امهدعتب : يأ (دْعَب ءيش نم تئش ام ءلمو) ةتكنل انه
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 امل منام ال ٌدْبَع كل انّلكو ءدبعلا لاق ام ّقحأ دُجُملاو ءانثلا لهأ

 نإف .دجلا كنم ّدجلا اذ عفني الو تعنم امل يطعُم الو تيطعأ

 لالا ل

 .امهريغو شرعلاو

 ىف لب« ليوطتلاب :نيضار نيروصحم مامإو ٌدرفنملا ابدن ديزيو
 لهأ) دمحلا كل انبر :ئلع مامإلا ديزي ال باحصألا نع "عومجملا"

 (دْجَملاو) ءانثلا لهأ اي يأ «بصنلاو عفرلا لهأ يفو م (ءانثلا

 بَ كل) ماللا مضب (انّلكو «دبعلا لاق ام) عفرلاب (ًاوحأ) «ةمظعلا

 .هديبع دارأو «نجلاو سنإلاو كّلملاو 0

 :عنام ال) :ربخلاو «قحأ أدتبملا ربخو أدتبم نيب ةضرتعم ةلمج هذه

 الو) ءهتعنم :يأ (تعنم امل يطعم الو) «هتيطعأ :يأ 557

 حتفلاب (دَجلا كنم) ظحلاو ىنغلا :يأ ٠ , ميجلا حتفب (دجلا اذ عقتي

 يف عارسإلا اذ عفني ال :هانعم ليق هيلعو ءامهيف رسكلاب :ليقو ءًاضيأ

 لب «هانغ كدنع ظحلاو ئنغلا اذ عفني ال لوألا ئلعو «هعارسإ برهلا

 .حلاصلا لمعلا الإ هعفني ال

 ينعملا بتارلا ركذلا دعب ًابدن (أرقاف حبصلا ةضيرف يف تنك ْنإف)
 يف) ءهرخآ ئلإ يندها مهللا :وحن «تونقلا) ءُدْعَب ءيش نم :هلوقب

 ءحصأ هثيدح نأل (عوكرلا نع كلادتعا يف) حبصلا نم (ةيناثلا ةعكرلا

 لادتعا يف ًاضيأ أرقاف «عوكرلا لبق هثيدح نم ظفحأو رثكأ هتاورو



 ضل

 كيتبكر ضرألا ىلع ًالوأ عضو نيديل | عفار ريغ ًاربكم دجسأ مث

 ' فاجو ةهبحلا عم فنألا عضو ةفوشكم كتهبج مث كيدي م

 كلذ لعفت ال ٌةأرملاو كيذخف نع كنطب ّلقَأو كيبنج نع كيقفرم

 يقاب ةرخآ لادتعا يفو «ناضمر نم رخآلا فصنلا يف رتولا ةريخأ

 هنن داع نإ مهضعبب ةلزانل وأ «نيملسملاب ةماع ةلزانل تابوتكملا

 .هب نوعفتنيف عاجش وأ ملاعك مهيلع

 كِيوُم لوأ نم ًابدن (ًاربكم) ئلوألا ةدجسلا ًابوجو (دجسا مئ)
 : يأ (ًالوأ) أ ادن (عضو) ءابذن (نيديل ا ريغ) كدوجس ىلإ هل ادام

 (كيتبكر) :لحملا يأ (ضرألا ئلع) ًائيش عضت نأ لبق رمألا لوأ

 عباصألا يتروشنم نيتدمتعم نيتفوشكم كيفك (كيدي مث) «كيمدقو
 امهزاربإو امهبصنو ريع ل در لاح بدني اذكو «ةلبقلل

 ءابذت (كتهبج) عض وه (مث) «ةلبقلل امهعباصأ هيجوتو بوثلا نم

 (فنألا) أ ابدن 53 «ةفوشكم) اهعضوك ةنس نيديلا دعب اهعضوف

 (ةهبجلا عم) هعضو نكل ءهفشكك ةنس هعضوف ءافوشكم هنوك ةلاح

 طسب حرشلا يفو
 يف ثيدحل (كيبنج نع) «هطبض قبسو (كيقفرم) اند (فاجو)

 نع كنطب) ًابدن عفرا :يأ (لقأو) عضاوتلا يف لمكأ هنألو "ملسم"

 يف هتنيب ام ىلع اهرسكو ءاخلا نوكس عم اهرسكو ءافلا حتفب (كيذخف

 لالقإلا (كلذ لعفت ال) و كلذ اهل بدني ال «ةأرملاو) «حرشلا

 «ةالصلا عيمج يف ضعب ىلإ اهضعب مضت نأ اهل بدني لب «ةافاجملاو
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 ئلع كيعارذ شرفت الو كيبكنم َّوَذَح ضرألا ئلع كيدي ْعّضو
 نإ .ًارشع وأ ًاعبس وأ ًاثالث ئلعألا يبر ناحبس : : لقو ضرألا

 سلجاو ًاسلاج لدتعت ئتح ًاربكم دوجسلا نم عفرا مث ًادرفنم تنك
 170000 ئنميلا كمدق بصناو ئرسيلا كلجر ىلع

 ءرّبش ردق قيرفتلا نوكيو هيذخفو هيتبكر نيب قرفي نأ لجرلل بدنيو

 (كيبكنم) لباقم (َوُذَح ضرألا ئلع) كيفك (كيدي) بدن (عّضو)
 ال رذعلا ةلاحو هنع يهنلل (ضرألا ىلع كيعارذ شرفت الو) عابتالل

 (اىلعألا يبر ناحبس) «كيتدجس نم لك يف ًارس ًابدن (لقو)
 هذهب مح ةّنسلا لصأو «ءهدمحبو ةدايزب هريغو "ملسم" ثيدحا
 كلذب حبسي نأ لامكلا ئىندأ وهو اهنم لمكأو «ةرم اهوحن وأ ةحيبستلا

 :سمخلا نم لمكألا (ًاعبس وأ) ًاسمخ حبسي نأ هنم لمكأو ؛(ًثالث)
 ةياغ وهو «ةرشع ْئدحإ وأ :هلبق امم لمكألا (ًارشع وأ) ًاعست وأ
 ىلع ةدايزلا بدني ال نكل «هيلع تفقو ام ىلع حيبستلا يف دراولا
 .ليوطتلاب نيضار نيروصحمل ًامامإ وأ (ًادرفنم تنك نإ) الإ ثالثلا

 كنوك ةلاح (دوجسلا نم) عفّترا ةخسن يفو ءكسأر (عفرا مث)
 «هنم (اسلاج) كدوجس نم (لدتعت /ىتح) ريبكتلا ةمادإ ٍنسيو (ًاربكم)

 دهشتلا ىف شارتفالا ةسلج (ئرسيلا كلجر ْىلع) ًابدن (سلجاو)

 ضرألا اهرهظ يلي ثيحب كارسي بعك ىلع سلجت نأب ءلوألا
 ثيحب (انميلا كمدق بصناو) :هلوقب راشأ هيلإو «كانمي بصنتو



 ضف

 0000 0 ا
 يل رفغا بر : لقو ةروشنم عباصألاو كيذخف ىلع كيدي عضو

 م 95 .٠ 3 و ٠ + ٠

 . ينع فعاو ينفاعو يندهاو ينقزراو ينعفراو ينربجاو ينمحراو

 0 ًاسلاج لدتعا مث كلذك ةيناثلا ةدجسلا دجسا مث

 ًابدن (عضو) «ةلبقلا ئلإ اهسوؤرو ضرألا ىلع اهعباصأ نوطب عضت
 سوؤر تماست ثيحب كيتبكر برق (كيذخف ىلع كيدي) بصنلاك
 بدني ليق ةلبقلل (ةروشنم) كيدي نم (مباصألاو) نيتبكرلا عباصألا
 حرشلا يفو «ةبكرلا ئلع اهفارطأ فاطعناب سأب الو ءاهمضو اهرشن

 .هيلإ جاتحي طسب

 يئربجاو ينمحراو) نيترم هرركيو (يل رفغا ْبر) ًابدن (لقو)
 يذلا-قباسلا ركذلا اذه ئلعو «(ينفاعو يندهاو ينقزراو ينعفراو

 تءاجو «ريهامجلا نم هريغو "جاهنملا" رصتقا-هتركذو فنصملا هركذ

 : ءايحولاو" باتكلا اذه يف فنصملا داز «لحملا اذه يف ةنسلا هب

 ؛لحملا اذهب قداصلا هبلط مومعلو «هلبق امل هتبسانمل (يَّنع فعاو)

 يفو ءهب حتفي نأ ئلاعت هللا لعلو «هيلع فقن مل صاخ ليلدل وأ

 هذه صوصخو تاوعدلا هذهب قلعتت فئاطلو دهاوشو هيجوت حرشلا
 .تاملكلا

 ىلإ ةبسنلاب ًابدنو .دوجسلا لصأ ئلإ ةبسنلاب و (دجسا مث)

 :يأ (كلذك) :هلوقب راشأ هتمدق ام ْئلإو «(ةيناثلا ةدجسلا) هبادآ

 مق :يأ (لدتعا مث) ءاهبادآو اهتابجاو يف ئلوألا كتدجس لثم

 ةفيطل ةسلج (ًاسلاج) كيديل عفر الب ًاربكم ًايوتسم دوجسلا نم



 ففي

 ىلع نيديلا عضتف موقت مث اهبيقع دَهَشَت ال ةعكر لك يف ةحارتسالل

 ةريبكتب ئدتباو عافترالا ةلاح يف كيلجر ئدحإ مدَقَ الو ضرألا

 2 و د ل 1 اول م ا ةسلج ءادتبا نم برقلا دنع عافترالا

 ةسيفن ةلأسم انه حرشلا يفو ءاذه كسولج يف ًاشرتفم (ةحارتسالل)

 بدُت يتلا ةحارتسالل ةسلجلا هذه نوكت نأ بدنيو 00 ل

 «فاقلا دعب ةيتحت ةانثمب (اهبيقع َدهَشَت ال ةعكر لك يف) شارتفالا اهيف
 لك هنقع اير 0] هيلا هده طموح رد :٠ اهلفاطمز قرع
 .ةمهم عيرافتو طسب حرشلا يفو ءاهنم ماقي ةدجس

 نع ٌمايقلا اهنع مايقلا لثمو «ةحارتسالا ةسلج نم ًابدن (ٌموقت مث)

 لبق ةحيحص ةخسن يفو «دهشت وأ دوعق نع وأ اهكرت دنع دوجسلا

 هذهل دهشيو ءهرخآ ئىلإ لدتعت مث :لاق نأ.ْىلِإ دجست مث :ةلاقملا هذه:

 نيفكلا نطب :يأ (نيديلا) ًابدن (مَضتف) موقت .مث :اته هلوق ةخسنلا|
 يفو ءهنع يهنلا حصي ملو ءدامتعالا ليبس ئلع (ضرألا ْئلع)
 .هفالخب دهاشلا ثيدحلاو هثيدح لع مالكلا حرشلا

 ضوهنلل (عافترالا ةلاح يف كيلجر ئدحإ) ًابدن (ْمدَقُب الو)
 دوجسلا نم (عافترالا ةريبكتب) ًابدن (ئدتباو) «ةسلجلا نم مايقلا وأ

 ةسلج) ٌدَح نم ةخسن يفو «(ءادتبا نم برقلا دنع) يناثلا

 .امئاق هئاضقنا ْئلإ ريبكتلا دمي مأ ءاتكاس ضهني له يهو )١(



 افذزا

 هذه نكتلو كمايق 'ىلإ كعافترا فصتنم ْئلإ اهّدمو «ةحارتسالا
 ىف ٌدوعتلا دعأو لولاك ةيناثلا ةعكرلا لّصو ةفطتخم يي > ةسلح 8

 0177 _-ب-ب-د-دذ-ذذ8 ةيناثلا ةعكرلا يف سلجت مث ءادتبالا

 كضوهن (كعافترا فصتتم ْئلإ) ةريبكتلا :يأ (اهَّدمو «ةحارتسالا
 وأ .ءفنصملا دمتعم ئلع ءانب هوحن وأ عكارلا دح غلابلا (كمايق ْئىلِإ)

 فصتتملا دارملاو «دمتعملا ئلع ءانب ايوتسم هيف ريصي ٌدَح لإ غلابلا

 .ًابيرقت
 ءاهرسك وأ ميجلا حتفب (ةسلج) ةمدقتملا ةسلجلا (هذه نكتلو)

 لّطَت مل ام هرك اهيلع تدز نإف «نيتدجسلا نيب ةسلجلاك (ةفيفخ)
 ديزي امب :ليق لب «دهشتلا ردقب لوطلا طبضو «لطبتف ًافرُع ةدايزلا

 يف ةغلابملا ىلإو «حرشلا يف روكذملا ىنعملل ةحارتسا ىئمسم ْئىلع
 نيب ةلصاف هذهو :ليق (ةفطَتخُم) :هلوقب ربع اهتلاطإ نع يهنلاو اهتفخ
 ءاضيأ هب ليق امك ةيناثلا نم الو ءهن ليق امك ئلوألا نم ال «نيتعكرلا
 .تاطوسبملا يف تاهيجوت امهنم لكلو «تارمث فالخلا اذهلو

 ءاهيودنمو اهبجاو يف (ئلوألا) ةعكرلا (ك ةيناثلا ةعكرلا لصو)
 (دعأو) :هلوقب هب ًامامتها هيلع صيصنتلا ديرأ نكل ءذوعتلا لمشيو
 يف ناك نإو ةيناثلا ةعكرلا يف ةحتافلا ءادتبا (ءادتبالا ىف دوعتلا) ًايدن

 .تاعكرلا رئاس نم دكآ ئلوألا

 برغملا ةالص وأ ةيعابرلا نم (ةيناثلا ةعكرلا يف) بدن (سلجت مث)
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 ذخفلا ئلع دهشتلا سولج يف ئنميلا ديلا عضو لوألا دهشتلل
 ريشتو امهلسرتف ماهبإلا و ةحّبسملا الإ عباصألا ةضوبقم ئنميلا
 عضو .هلإ ال : كلوق دنع ال .هللا الإ : كلوق دنع َكاَنْمُي ةحبسمب

 ديلا فك نطب :يأ (ديلا) ًابدن (عضو) ءامهنم (لوألا دهشتلل)
 ذخفلا ئىلع) ىيناثلاو وه وأ «لوألا (دهشتلا سولج يف ئنميلا)

 اهعباصأ سوؤر ًايذاحم ةبكرلا فرط ْئلع ديلا ريصت ثيحب (ئنميلا
 الإ) اهعباصأ (عباصألا ةضوبقم) ئنميلا ديلا نوك ةلاح فرطلا
 اذلو «هلسرتف (ماهبإلا) الإ (و) ءاهلسرتف ةدحوملا رسكب (ةحبسملا
 ءةحارلا فرح ئلع اهلفسأ دنع هسأر نوكي ثيحب (امُهّلسرتف) :لاق
 (ريشتو) ءاهليلد عم حرشلا يف اهلكو «ةدراولا تايفيكلا لضفأ هذهو
 ةعرقروم ةحيسملا نوك لاح (ةهلاكي ةحبسحت) ابدت رشأو :ةكشلت فو
 ًايوان (هللا الإ :كلوق) ةزمه (دنع) ةلبقلا ىلإ ةهجوتم ًاليلق ةينحنم

 ءدحاو دوبعملا نأ دصقب ديحوتلاب صالخإلا اهب ةراشإلاو اهعفرب
 نضيصقت نكتيو“ هدانا وتل رقلاو ةلعقلا نينو لي سرتلا يف عمجتتا

 مدعو اهعفر ةمادإ بدنيو ؛''”حرشلا يف اهتركذ ةراشإلاب ةحبسملا
 دنع) ريشت (ال)و ةراشإلا كرصبب زواجت ال نأو «مالسلا ئلإ اهكيرحت

 .دِرت ملو قيلت ال هدنع ةراشإلا نأل (هلإ ال :كلوق

 تاولصلا تاسلج رئاس هلثمو سولجلا اذه ىف بدن (عضو)

 .هروضحل ًاببس اهعفر ناكف بلقلا طاينب ًالاصتا اهل نأل :لاق )١(
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 ئلع سلجاو ئرسيلا ذخفلا ئلع عباصألا ةروشنم ئرسيلا ديلا
 دهشتلا يف و نيتدجسلا نيب امك دهشتلا اذه يف ئرسيلا كلجر
 نع روثأملا فورعملا ءاعدلا لمكتساو ًاكروتم ريخألا
 هللا لوسر ئلع ةالصلا دعب ملسو هيلع هللا ئلص هللا لوسر
 50100 ككرَو ىلع هيف سلجاو ملسو هيلع هللا ئلص

 ىلع عباصألا ةروشنم) اهنوك لاح (ئرسيلا) ديلا فك نطب :يأ (ديلا)

 ئلإ ةهجوتم ةبكرلا فرط ئلع عباصألا ريصت ثيحب (ئرسيلا ذخفلا
 اذه يف ئرسيلا كلجر ْئلع) شارتفا سولج ًابدن (سلجاو) «ةلبقلا
 ًابدن سلجا (و) شارتفا سولج (نيتدجسلا نيب) سلجت (امك دهشتلا

 كروتلا ةيفيك يتأتسو (ًاكروتم) كنوك ةلاح (ريخألا دهشتلا يف)
 ةيوبنلا ةالصلاو هتاملك لامكتسا دعب ريخألا دهشتلا يف (لمكتساو)

 ئلع لوادتملا مهنيب روهشملا عرشلا َةّلَمَح دنع (فورعملا ءاعدلا) هيف
 وأ ةباحصلا وأ ةيدمحملا ةرضحلا نع لوقنملا (روثأملا) مهتنسلأ

 دعب ملسو هيلع هللا ئلص هللا لوسر نع) ةخسن يفو ؛«نيعباتلا
 هلآ ئلعو (ملسو هيلع هللا ئلص هللا لوسر ىلع) ةيوبنلا (ةالصلا

 «ةغيصلا هذه وحنو ءهلآو دمحم لع لص مهللا :امهيلع اهّلقأو

 .مهم مالك حرشلا يفو ا لمكأو

 ككِرَو ىلع) ريخألا دهشتلا يف :يأ (هيف) اذ (نيلجاو)
00 

 نيذخفلا قوف ناكرو امهو ءارلا نيكستو واولا رسكب كرو زوجيو «ءثنؤم )١(



 فلن

 ٌمدقلا بصناو كتحت ْنم ةجراخ ئرسيلا كلجر ْمِحّضَأو ئرسيلا

 نم نيترم هللا ةمحرو مكيلع مالسلا : غارفلا دعب لق مث ئنميلا
 جورخلا وُناو كيبناج نم كيدخ ضايب ئري ثيحب تفتلتو نيبناج

 ةلاح (ئرسيلا كلجر) ًايدن عضو :ةخسن يفو , (مجضأو ئرسيلا

 نم ئرسيلا ككرو ًانكمم كانمي ةهج نم (كتحت نم ةجراخ) اهنوك
 .ةلّبقلا ةهج ئلإ ماهبإلا سأر ًاجرخم (ئنميلا ٌمدقلا بصناو) «هدعقم

 دهشتلا نم غارفلا دعب كهجوب ًالبقتسم (:غارفلا دعب لق مث

 :هلمكأو ءهسكع وأ (مكيلع) مالسلا : : هلقأف (مالسلا) :هئاعدو هتالصو

 نإو «دمتعملا ىلع هتاكربو ةدايز ريغ نم (هللا ةمحرو) مكيلع مالسلا

 نيترم) مالسلا بدنيو ؛ناربخ اهيف حصو : هاج اهبابحتسا دمتعا

 هراسي نع ةيناثلاو «هنيمي نع ئلوألا «بناج نم ةرم لك (نيبناج نم
 نيترملا يف ًابدن (تفتلتو) «كلذب قلعتت ةمهم ماكحأ حرشلا يفو
 «ئلوألا يف نميألا (كيدخ ضايب) لوعفملل ءانبلاب (ئري ثيحب)

 كريغ امهل يئارلاو :هريغو نابح نبا ثيدحل «ةيناثلا يف رسيألاو

 (وُناو) «كتافتلا مامتب متّيل كمالس َجرْدُتو ؛(كيبناج) ةهج (نم)

 «ئلوألا ةميلستلا لوأب جورخلا ةّين انراق (ةالصلا نم جورخلا) ًابدن

 تتاف اهنع ترخأت وأ «ةالصلا تلطب اهيلع ةينلا هذه تمدقت ول اوتح

 .(كرو/حابصملا) نيدضعلا قوف نيفتكلاك



 فخ

 ةالصلا ةئيه هذه نيملسملاو ةكئالملا نم كيبناج ىلع نم ىلع مالّسلاو

 مهيفلاب ركذلاو ةءارقلا عم بلقلا روضحو عوشخلا ةالصلا دامعو درفنملل

 فالخ وهو ءاهبجوأ نم فالخ نم جورخلل اذه دكأتيو «ةئسلا

 .ةحيحص ةخسن يف فنصملا اهطقسأو ءدمتعملا

 هيلإ تفتلا (ْنَم) لك (ئلع) مالسلاب ونا :يأ «مالسلا) وْنا (و)

 نم) «يتأي امك كمامأو كفلخ وه نم لكو ؛(كيبناج ئلع) وه نمم
 سنإ نم (نيملسملاو) ؛مالسلا مهيلع مهريغو ةظفحلا (ةكئالملا
 ئلع :راسيلا ةرمبو «كنيمي ىلع ْنَم ئلع :نيميلا ةَرَمِب هيونت «نجو
 «تئش امهيأب كمامأو كفلخ ْنَم ئلع هيونتو «كراسي اىلع َْم
 .اذه نم رثكأ دئاوفو طسب حرشلا يفو ءائلوأ ئلوألاو

 لفن وأ تناك ًاضرف (ةالصلا ةئيه هذه) :هللا همحر فنصملا لاق
 .امهبادآ ثحبم يف يتأتس مومأمو مامإ نم هريغ ةئيه نأل (درفنملل)

 سمخلا نم مالسإلا هيلع ينب ام دمع نم يه يتلا (ةالصلا دامعو)

 حراوجلا نوكس امهدحأ :نيرمأ عومجم نع ةرابع وهو (عوشخلا)

 .(بلقلا روضحو) :هلوقب هيلع صوصنملا امهيناث ؛ثبعلا نع اهلك
 ةءارقلا عم) ''"عوشخلا ىلع روضحلا فطع ةمكح حرشلا يفو

 ةخسن يفو «(مهفلاب) لصاح كلذو ءامهنم لك دنع يذلا (ركذلاو

 :درو دقو «ئلوأ ميرحتلا دلعو «ةالصلا نم ءزج يف ولو مهضعب دنع هطارتشال )000

 .(اهنم لقع ام هتالص نم دبعلل بتكي امنإو)
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 بلقلا اهيف ضحي ال ةالص لك : ىلاعت هللا همحر يرصبلا نسحلا لاق

 يف هلوق اذه ْئلع ليلدلاو ءأركذ وأ ناك ًانآرق درفنملل :يأ .مهفتلا
 َلَقَع ام هتالص نم دبعلل لبقي ئنعمب بتكي امنإو» :يتآلا ثيدحلا
 .«اهنم

 لضفأو مهتقرخ نيعباتلا نم هيلإ يهتنت يذلا ةيفوصلا ةَّجُح (لاق)
 هيدر اهرتكر ةدكوكلا لن(" رصّبلا نسحلا) ليق اميف نيعباتلا
 امل يضرتلا ئلع محرتلا رث :[ فنصملا لعلو «هنع يضرو (ميلاعت هللا
 لك ءمهادع نيميف محرتلاو 0 ا يغبني «ليق

 نإ حراوجلا اهيف نكست الو (بلقلا اهيف ٌرضحي ال) ةلفان ل (ةالص

 همأ تناكو «هديب رمع هكنحو -هنع هللا يضرح رمع ةفالخ يف دلو ديعس وبأ 2232(

 ةملس مأ هيطعتف تباغ امبرف - ملسو هيلع هللا لص - يبنلا جوز ةملس مأ مدخت

 يضر - هلوق نم .كلذ ةكرب نم هتحاصف :نولوقي اوناكو «هنم برشيف «اهيدك

 لبقأ ال :لاقف ءانلامعأ ضعب ىلع علطا دق هللا لعلو ءكحضن فيك -- هنع هللا

 .!؟ائيش مكنم

 كمحل كل ملسي كنيد كل ملس نإ «كمدو كمحل وه كنيد ..مدآ نبا :لاقو

 .أافطت ال ران اهنإف «هللاب ذوعتف ئرخألا نكت نإو .كمدو

 «مهضعب نع لسرأو - مهيلع هللا ناوضر - ةباحصلا نم ًاقلخ نسحلا كردأ

 «ةروهشم هتزانج تناكو بجر لوأ يف ٠ ةنس يفوت «مهضعب نم عمسو

 ةالص نإ ْئتح هيلع اومحدزاو «قلخلا هعيشف «ةرصبلاب ةعمجلا بيقع هيلع اولص

 ريس ١717/7-141«: يطساولل بابحألا عمجم) :ر .عماجلا يف مقت مل رصعلا

 .( هرم يبهذلا



 فحخا

 : ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق .عرسأ ةبوقعلا ىلإ يهف

 اهرشع الو اهسدس اهنم هل بتكي الف ةالصلا يلصيل دبعلا نإ

 .اهنم َلَقَع ام هتالص نم دبعلل بتكي امنإو

 يمسم دحأ هدحو روضحلا وأ «يعرشلا عوشخلا روضحلاب ديرأ
 يف لوقنملاو «(عرسأ) مثإلا ئلع ةبترتملا (ةبوقعلا ىلإ يهف) عوشخلا

 لك يف هربتعي هنأو ةحصلا يف ًاطرش عوشخلا هرابتعا هنع مهضعب مالك
 .كلذ يف أصن تسيل انه هنع ةيكحملا ةلاقملا هذهو ءاهنم ءزج

 هركذ امب راشأ فنصملا راتخم رايتخاو روضحلا لضف ْئلعو

 يف نعملاب ءاج امك (ملسو هيلع هللا ئلص هللا لوسر لاق) :هلوقب

 هللا لوسر نع رساي نب رامع نع امهريغو دواد يبأو دمحأ ةياور

 ًالفن وأ تناك ًاضرف (ةالصلا يلصيل دبعلا نإ) :ملسو هيلع هللا ئلص
 ءامهيف ًالثم (اهرشع الو اهسدس) اهباوث نم : يأ (اهنم هل ُبتكي الف)

 بتكي امنإو) ءحرشلا يف ذ ةافوتسملا دمحأ ةياور ظفل هيلع لدي امك

 اذهو ء(اهنم) مهف (َلَقَع ام) هتادابع رئاس اهلثمو (هتالص نم دبعلل
 لمتحيف 0 يف فنصملا هركذ انه دروأ يذلا ظفللاب ثيدحلا

 ظفل وه وأ «ءثيدح نم هعطتقا هاور ام نأ لمتحيو «ئنعملاب هاور هنأ

 ثيدحلاو «عالطالا عساو هنأل ءرهاظلا وهو «هيلع فقو مات ثيدح

 .ةفلتخم ظافلأب دري دق



 اكول

 ةودقلاو ةمامإلا بادآ

 دحأ فلخ ُتيلص ام : كلام نب سنأ لاق ةالصلا فّفخي ْنَأ يغبني
 ربكي الو .ملسو هيلع هللا ئلص هللا لوسر نم متأ الو ةالص ًفخأ

 2 فوفصلا وست ملو ةماقإلا نم نذؤملا ْغّرفَي مل ام #ث سو 5 5 و 4 ىةىيف

 ةودقلاو ةمامإلا بادآ

 اهنأل ئلوألا مدقو «ءادتقالا ئنعمب (ةودقلاو ةمامإلا بادآ) هذه

 اذإ (ةالصلا ففخي ْنأ) مامإلل بدني :يأ (يغبني) :لاقف مهأو فرشأ
 لوقب يكحملا سنأ رثأ يف ءاج امل «ليوطتلاب ضار ريغل ًامامإ ناك

 ملسو هيلع هللا ئلص هللا لوسر مداخ (:كلام نب سنأ لاق) :فنصملا

 ًاقلطم (دحأ فلخ تيلص ام) :هنع هللا يضر هل ةمزالملا ريثكلا

 نم ةالص (متأ الو) اهطورشو اهناكرأ تفوتسا :يأ (ةالص ًفخأ)

 (و ملسو هيلع هللا ئلص هللا لوسر) ةالص (نم) اهبادآ ءافيتسا ثيح

 مل ةدم يف اهربكي ال :يأ (غرفَي مل ام) مارحإلا ةريبكت (ربكي ال) نأ

 "تست مل) ةدم يف «(و ةماقإلا نم) ميقملا ئنعمب (نذؤملا) غرفي
 ةماقإلا غارف راظتنا مامإلا نم بلطي هنأل (فوفصلا) لوعفملل ءانبلاب

 .وتسَن مل ام (م) ةخسن يف ©
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 عمسي ام ردقب الإ هّئوص مومأملا عفري ال تاريبكتلاب هّتوص عفريو
 ةالص ْتِّحّص ةمامإلا وني مل نإف لضفلا لانيل ةمامإلا يونيو هّسفن
 ءاعدب ٌرسُيو ةودقلا لضف اولانو ءهب ءادتقالا اوون اذإ موقلا

 فالخب (هتوص عفري) نأ (و) ءاهب رمأي نأ هل بدني لب ءاهتيوستو
 بادآلا هذهو ءمّرحتلاك لاقتنالل (تاريبكتلاب) .يتأي امك مومأملا

 .مامإلاب ةصتخم ةمدقتملا ةثالثلا

 بادآ لالخ يف فنصملا اهجردأ يتلا هبادآ نمف مومأملا امأو

 الإ) تاريبكتلاب (هّتوص مومأملا عفري ال) :هلوقب هيلع هّن ام وه مامإلا .

 نأ (و) « ءممصك عامسلا نم عنام لصحي مل ول (هّسفن عمسي ام ردقب

 ةمامإلا لضف (لضفلا لانيل) ًامامإ اذك ةالص يّلصأك (ةمامإلا يوني)
 ةنراقم اهتين نوكت نأ بدنيو «ةعامجلا باوثو ءاهباوث ْىنعمب

 يف ةمامإلا ةين بدن لحمو «ةينلا نيح نم الإ بائي ال ذإ ؛ةريبكتلل

 يت يناثلا يف هين ام ىلع جاو ايد نكد ةكداعملاو ةعمجلا ريغ

 مومأملا :يأ (موقلا هواه كم ةمامإلا) مامإلا (وني مل نإف) ءحرشلا

 ةين (ةودقلا لضف اولانو «هي ءادتقالا اوون اذإ) دحاوب قداصلا

 .اهتحص رابتعا عم الإ ةينلا رابتعال نعم الو «ةحيحص

 (رِسُيَو) :هلوقب ريشأ هب صتخي ال هنأ عم مامإلا بادآ ضعب لإو
 حاتتفالا لاقيو (حاتفتسالا ءاعدب) مومأملا هلثمو مامإلا رسي نأو :يأ
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 برغملا يتلوأو حبصلا عيمج يف ةروسلاو ةحتافلاب رهجيو ذوعتلاو

 كلذكو «ةيرهجلا يف (نيمآ) هلوقب رهحي و درفنملا اذكو ءاشعلا و

 و هل ًابيقعت ال عم مامإلا نيمأتب هتيمأت مومأملا ٌنرقي و مومأملا
 0 ا ا ب ا دا ةحتافلا بقع ةتكس مامإلا تكسي

 نأ (و) ؛هقح يف ًابدأ رارسإلا نوك يف درفنملاك نيبودنملا (ذوعتلاو)
 (ةحتافلاب) مومأملا ال هب حيرصتلا يتأي امك درفنملاك مامإلا (رهجي)
 يف (و) «(حبصلا) ةالص (عيمج يف) ةبودنملا (ةروسلاو) ةبجاولا
 اذكو) «ةرخآلا (ءاشعلا) ةالص يتلوأ (و) «(برغملا) ةالص (يّئلَوُأ)
 مامإلا (رهجي) نأ (و) ءًابدن ءاشعلا يتلّوأو حبصلا يف رهجي (درفنملا

 دصقب اهديدشت لطبي الو ؛ميملا فيفخت عم رصقو ٌدّمِب (نيمآ هلوقب)
 اذكو :ةخسن امهيفو (كلذكو «ةيرهجلا) ةالصلا (يف) ءاعدلا
 .ًابدن اهيف رهجي (مومأملا)

 ةنراقملا ئنعم حضويو (مامإلا نيمأتب هتيمأت مومأملا ٌنرقي) نأ (و)

 ةنراقملا قفتت مل نإف « (هل ًابيقعت ال) هلوق ًاحيضوت هديزيو (ًاعم) :هلوق
 هيف بودنملا نمزلا نع همامإ رخأت نإو «هنيمأت بقع نّمؤي نأ بدن
 نأ (و) ءطسب عم ةلأسملا ليلد حرشلا يفو: مومأملا نّمأ نيمأتلا

 تاتكسلا نم يهو (ةحتافلا ّبقع) ةفيفخ (ةتكس مامإلا تكسي)
 ريشأ فيفخلا ايفر زادكم هتف نخ يام ارو «ةالصلا يف ةبحتسملا



 اذن

 نم ّنكمتيل ةتكسلا هذه يف ةحتافلا مومأملا أرقيو هسْفّن'ىلإ بوثيل
 الإ ةيرهجلا يف ةروسلا مومأملا أرقي ال مامإلا ةءارق دنع عامتسالا
 يف ثالثلا ئلع مامإلا ديزي الو مامإلا توص َعَمْسَي مل اذإ
 و راسا بابكو قلوبا وا را با دوجسلاو عوكرلا تاحيبست

 يكلو :يأ (أرقيو) ءافلا حتفب (0'2هسّقت ئلإ) عجري :يأ (بوثيل) هلوقب
 توكسلا هيلعو «ةفيفخلا (ةتكسلا هذه يف ةحتافلا مومأملا) أرقي
 ةتكسلا يف هقحلأف كلذ نمز ةعس ئفخي الو «ةءارقلاو سفنلا عوجر

 نم نكمتيل) :هلوقب ريشأ ةتكسلا يف اهترمثو ةءارقلا ةدئاف ئلإو «هببسب

 لعب (مومأملا أرقي ال) نأو .(مامإلا ةءارق دنع) بودنملا (عامتسالا

 ةالصلا (يف) ةروس ضعب نم اهماقم موقي ام وأ (ةروسلا) ةحتافلا
 .(مامإلا توص) هوحنو دعب وأ ممصل (عمسي مل اذإ الإ ةيرهجلا)

 .فورحلا زيمي الو هعمسي نأ هعامس مدع لثمو

 ئلع) ةدايزلاب نيضار نيروصحم ريغل «مامإلا ديزي ال) نأ (و)
 هيف تعرش تاحيبست :يأ (عركرلا تاحيبست يف) تاحيبستلا (ثالثلا

 تيذث :تاحببست : يأ (دوجسلا) تاحيبست يف تاحيبستلا ثالثلا 42

 هب رومأملا فيفختلا يف ام امهنم لك يف ثالثلا ئلع ةدايزلا نأل «هيف
 مهيف نإف «ففخيلف سانلاب مكدحأ ئلص اذإ» :نيخيشلا ثيدح يف

 ال نأ نيروصحم ريغ مامإل لضفألاو ««ةجاحلا اذو ميقسلاو فيعضلا

 .هلسفت هيلإ (م)ةخسن يف )١(
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 دمحم ئلع لص مهللا :هلوق دعب لوألا دهشتلا يف ديزي الو
 و ةحتافلا ئلع نيترخآلا نيتعكرلا يف رصتقي و .دمحم لآ ئلعو

 ىلع ريخألا دهشتلا يف هئاعد يف ديزي ال و موقلا ىلع لوطي ال
 ا هللا لوسر ْئلع ةالصلاو هدهشت رْدَق

 (ديزي ال) نأ (و) لمكألا يفوتسي الو ةحيبست وحن لقألا ئلع رصتقي
 هيف بولطملا (لوألا دهشتلا يف) درفنملاو مومأملا هلثمو مامإلا :ينعأ

 ئلع لص مهللا) :دهشتلا يف يلصملا لوق :يأ (هلوق دعب) فيفختلا
 هلوق ةدايز مدعو هيلع ةالصلا ئلع هيف راصتقالا دمتعملا نأل ؛(دمحم
 حرشلا يفو «(دمحم لآ ىلعو) :ةحيحص خسن لب ةخسن يف دوجوملا

 يف) وه ثيح نم يلصملا :يأ (رصتقي) نأ (و) ءاهليلدو اهدنس
 نم ةريخألاو ءاشعلاو رصعلاو رهظلا نم ('"”هيترخآلا نيتعكرلا
 0 مامإلا :يأ (لوطي ال) نأ «(و ةحتافلا) ةروس (ئلع) برغملا

 مامإلا :يأ (ديزي ال) نأ (و) «قباسلا هطرشب مومأملا :يأ (موقلا

 دهشتلا) رخآ (يف) بودنملا ايندلا وأ نيدلاب (هتاعد يف) روكذملا

 ردق (و هدهشت رْدَق ْئلع) ةيوبنلا هتالصو هتاملك مامتإ دعب (ريخألا

 نيب امهلمكأ وأ ءباحصألا نع لقن ام ئلع امهلقأ ردق :يأ (ةالصلا)

 «ةلأسملا يف طسب حرشلا يفو ءهفالخ نيبو ليطيف لمكألاب ئتأ نم
 .ملسو هيلع هللا ئلص (هللا لوسر) دمحم (ئلع) هتالصو :ةخسن يفو

 .نيتريخألا (م) ةخسن يف )١(



 <”4خ6

 هّباوج مهميلستب موقلاو موقلا ئلع ٌمالسلا ميلستلا دنع يونيو
 0 ل مالسلا نم غارفلا دعب ةعاس هّناكم مامإلا ثبليو

 ميلستلا) نع ةرابع وه يذلا اهماتتخا (دنع) مامإلا (يوني) نأ (و)

 ناكو (موقلا) يوني (و) مومأملا :يأ (موقلا ئلع) ةيحتلا (مالسلا
 (مهميلستب) (ا”حرشلا يف اهتتيب ةتكنل هنع َلَدَع نكل ءاوونيو :رصخألا

 هيلع ملس نم ْئلع ٌدرلا مومأملل بدني هنإف «مهل (هّباوج) ةالصلا نم
 نم ئلع ئلوألابو ءامهنم هينمي ئلع نم ئلع ةيناثلاب مومأم وأ مامإ نم
 يف فلسو رم امك ؛همامأو هفلخ ْنَم ئلع ءاش امهيأبو «هراسي ىلع

 ةكئالملا :هيبناج ئلع ْنَم ئلع مالسلا دري درفنملا نأ فنصملا مالك

 ؛مومأملاو مامإلل ةبسنلاب انه هريظن يتأيف ءنجو سنإ نم نيملسملاو
 الو ءهحوضول هكرت نكل ؛ئلوأ ناكل انه هركذ ولو «بودنم هنأل

 «لفغت الف درفنملاب هصخ هنأ تملع امل «قبس امم دافتسم وه لاقي

 ضرغلا امنإو «ضارتعالا ضرغلا سيلو «بيرق ٌدْمأَف لاح لك ْىلعو
 .بيرقتلا ليبس ىلع ركذلاو هيبنتلا

 «توبثلا نم َتَبْكَي ةخسن يفو «ثبللا نم (ثبلي) نأ (و)

 يف الإ :يريمّدلا لاق «ةفيفخ (ةعاس هّئاكم مامإلا) ثكمي :دارملاو

 ةلاطإ مدعو ؛(مالسلا نم غارفلا دعب) هثبل نكيلو «لوطيلف حبصلا
 ئفوتسم وهو "ءايحإلا" يف هركذ امو ؛ةعاس هلوق نم ديفتسا ةسلجلا

 .دحاولا لمشي ام موقلاب دارملا نأو ءدارم ريغ عمجلا نأ يهو )١(



 فا

 دحأ موقي الو ءاسنلا هفلخ ناك نإ ثبليو ههجوب سانلا ئلع ليي

 وأ هنيمي نم ءاش ثيح فرصنيو مامإلا م موقي ىتح موقلا نم

 اذإ- همايق يف اذكو ءروكذملا هسولج يف (لبقُي) نأ (و) ءحرشلا يف
 ال ثيحب .(ههجوب سانلا ْىلع) -"ءايحإلا" يف امم ًاذخأ ماق
 يف الإ «هراسي نع بارحملاو هنيمي نع مهلعجي ثيحبو «مهربدتسي

 .حرشلا يف حيضوت ىلع يوبنلا بارحملا

 :يأ (ثبليو) هلوقب ريشأ رذعلل بدنت ةسلجلا ةلاطإ تناك املو
 مث ءاسنلا فرصني ئتح 2"”نئئانخلا وأ (ءاسنلا هفلخ ناك نإ) ثبلي نأو
 «هتلاطإو ثكملا نع يهنلا لمحُي رذعلا ةلاح ريغ ْئلعو «ىئانخلا

 يف راصتخالا ةياعر الول هيلع فوقولا يغبني مهم مالك حرشلا يفو
 (موقلا نم دحأ) ئلصملا نع (موقي ال) نأ (و) «هتركذل حرشلا اذه

 عابتالا لامك نأل .(مامإلا ٌموقي ئتح) ئئانخلاو ءاسنلا ريغ نيمومأملا
 .كلذ يضتقي مالسلاب تضقنا نإو ةودقلا عابتاو يوبنلا

 لك «فرصني) رّيَخُم مومأملاو وهف فارصنالل مامإلا ماق اذإ (و)

 ”ءايحإلا“ يف ام اهل دهشيو ءمامإلا فرصني ةخسن يفو ءامهنم

 ةهج (نم) امإ «تاهجلا نم (ءاش ثيح) مهمالك ئضتقم اهفالخلو

 ةهجل فرصني نأ لضفألاو «هفلخ وأ همامأ امإو ,(هلامش وأ هنيمي)

 .ئلابحو ىلبح لثم )١(



 فدي

 لب حبصلا تونق يف ءاعدلاب هّسفن مامإلا ّصخي ال و بحأ نيميلاو
 «يديألا نوعفري الو موقلا نمؤيو هب رهجيو 000

 ل رابخألا يف تبثي تبثي مل كلذ نإف

 ةهن. دعب (نيميلا) ةهج (و) «ةنيعم ةهج يف ةجاح هل ناك نإ هتجاح
 هاضتقمب ءاجو «باحصألاو يعفاشلا هلاق امك لضفأ (بحأ) هتجاح

 مالك نع باوجلاو اهيلع مالكلاو «يلإ بحأ ةخسن يفو ء«ربخلا
 .مهم وهو حرشلا يف هتركذ هريغو يونسألا

 هنمو هريغو دهشتلا ءاعد (ءاعدلاب هّسفن مامإلا صخي ال) نأ (و)
 صيصختلا نع يهنلل «ناضمر رتو تولقو (حبصلا تونق يف) ءاعدلا

 نم ئنثتسي معن «ةنايخلاب ثيدحلا يف هلعاف ىلع مكحلاو ءروكذملا
 ينيب دعاب مهللاك دراولا ظفل لمعتسيف «صيصختلا هب درو ام ةيهاركلا
 يف حص ام ًابدن مامإلا :يأ (لوقي لب) ءهرخآ ىلإ ياياطخ نيبو
 هرخآ ْىلإ تيده نميف -عمجلا ريمضب- (اندها مهللا) :ثيدحلا

 تونقلا اهب دصق ءاعد اهيف ةيآبو «ءاعد لكب تونقلا ةنس لصحتو

 «تونقلاب (هب) ابدن مامإلا :يأ (رهجيو) «حرشلا يف هتطسب ام ئلع
 :يأ (موقلا) بدن (ٌنُمْوُيو) ءحرشلا يف هتنيب امل رسيف مومأملا فالخب
 «يديألا) فنصملا دنع مامإلا الو لب بدن (نوعفري الو) .مومأملا

 ثيداحألا :يأ (رابخألا يف تبثي مل) عفرلا : يأ (كلذ) ََّلع (نإف

 غلب ام بسحب اذهو «عفرلا اهنمو ماكحألا تينب اهب يتلا ةحيحصلا

 تباث ثيدحل ءهيف هريغو مامإلل عفرلا بدن دمتعملاف الإو «فنصملا
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 ئضقي الو ىضقت د كنإف : هلوق نم تودنقلا ةيقب مومأملا أرقيو

 ا ل . كيلع

 د تمام قيس دوك أ دا روسو يام رخأتي نأ مومأملل يغبني الو هريغ

 انه ركذ امل فلاخملا "ءايحإلا" مالك هيف تنيبو «حرشلا يف هتنيب امك

 .كلذ ريغو

 :هلوق نم) روثأملا (تونقلا ةيقب مومأملا) ًابدن (ًأرقي) نأ (و)
 "ةيادبلا" نم ةخسنك ةياور يفو «ةياورلا اهب تحص امك ءافلاب (كنإف

 ارس مامإلا مومأملا كراشيو «هرخآ ىلإ (كيلع ئضقي الو يضقتت) كنإ

 كلذ ْئلع انأو ئلب :لوقي وأ «ئلوأ ةكراشملاو ,تكسي وأ ءانثلا يف

 دعب «بدئو غلو هبشأ اهو تربو تقدص: وأ :ةيدهاشلا نم
 هلآو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لع ميلستلاو ةيلصتلا تونقلا

 .مهم طسب حرشلا يفو «هبحصو

 اذإ فصلا نع ًاجراخ (هدحو مومأملا) ًابدن (فقي ال) نأ (و)
 جرشلا يفر ؛ ةعامجلا باوثل توفم «هنع يم هنأل ءةعس دجو

 (فصلا) ًابدن (لخدي لب) ءديفم ديزم عم 2: دكذملا ةعسلا طباض

 نم (هريغ هسفن لإ) ًابدن (رِجَي وأ) ةقشم ةقشم هنم ادحأ لكي ملو هّعسو اذإ

 حرشلا يف اهتركذو «تاطوسبملا يف ةروكذملا هطورشب فصلا لهأ

 (رخأتي نأ) فصلا يف فقاولا (مومأملل) بدني ال : يأ (يغبني الور

 .دحأل ةقشم الب هعسول فصلا يف لخد ول ثيحب :لاق )١(



 اا

 لب هيواّسُي وأ هلاعفأ يف مامإلا ئلع مدقتي نأ مومأملل يغبتي الو
 مامإلا ئهتنا اذإ الإ عوكرلل ٌمومأملا يِوِهَي الو هنع رخأتي نأ يغبني

 ئلإ مامإلا ةهبج لصت مل ام دوجسلل يوهي الو عوكرلا دح ئلإ
 . ضرألا

 هل بدني لب ءهَّرَج لبق ةالصلاب مرحملا هنع جراخلا ةقفاوم نع
 ةلخاد ىهف «ئوقتلاو ربلا ىلع اونواعتو» باب نم ةنس اهنأل «ةقفاوملا

 : .حرشلا يف هتنيب امك ةنسلاو باتكلا يف اهب رمألا مومع يف

 ىلع مدقتي نأ مومأملل) زوجي ال لب «بدني ال :يأ (يغبني الو)
 نكرب مدقتلا نإف «لاوقألا تجرخف «(هلاعفأ يف) ةالصلا يف (مامإلا

 فالخن وأ «هوركم دهشتلاو ةحتافلاك يلوق نكربو ءمارح ىيلعف

 هيف تنيبو «حرشلا يف اهليلدب ةلأسملا هب تطسب ام ئلع «ئلوألا
 (هيواّسي) نأ هل بدني ال ئنعمب يغبني ال (وأ) «هريغ نم لطبملا مدقتلا

 نم ةعنام ةهوركم لاوقألا يفو لب ءاهيف هتاواسم نأل .هلاعفأ يف

 يف (هنع رخأتي نأ) دكأتي (يغبني لب) :لاق مث نمو «ةعامجلا باوث
 رسكب (يوهَي ال) نأ يغبني (و) «بدأ ةاواسملا كرتف «لوقلاو لعفلا
 لقأ (دح لإ مامإلا ئهتنا اذإ الإ عوكرلل مومأملا)». طقسي :ئنعمب واولا

 يغبني (و) ثحب انه حرشلا يفو :ةخسن يف امك نيعكارلا وأ (عوكرلا)
 ضعب :يأ (مامإلا ةهبج لصت مل ام دوجسلل) مومأملا (يرهي ال) نأ
 .دوجسلا عضوم ْىلإ يأ (ضرألا ْىلإ) هتهبج



 (ةعمجلا بادآ)

 فيرش موي وهو نينمؤملا دايعأ نم ديع ةعمحلا نأ ملعا

 (ةعمجلا بادآ) هذه

 بادآ ضعب :دارملاو ءاهرسكو ءاهحتفو ءاهنوكسو «ميملا مضب

 مدآ نأل ةعمج تيمس امنإ) :ثيدحلا يفو ءاهمويو اهتالصب قلعتت

 (ديع) اهموي :يأ (ةعمجلا نأ ملعإ) ؛"'هقْلَخ اهيف ّعمُج مالسلا هيلع

 هريغو كلام ثيدح ظفلو «(نينمؤملا دايعأ نم) ثيدحلا يف امك

 صئاصخ هل (فيرش موي وهو) «نيملسملل ًاديع ئلاعت هللا هلعج»
 سب

 ايازم ضعب لإ ريشأ حرشلا نم ْىَقَلَتُت امك ؛ةثام ئلع تداز ايازمو
0 
 :هلوقب 0

 :(0”7ص) ينارعشلا مامإلل ربكألا خيشلا مولع نايب يف رمحألا تيربكلا يف ءاج (؟)

 كلذ نأل ؛ءاروشاعو ةفرع موي نيبو -ةعمجلا موي يأ- هنيب لضاف نم طلغ دقو

 لضف نأل كلذو ..لدبتي ال ةعمجلا مويو «ةعمجلا موي ءاروشاع مويو ةفرع موي

 .ةالصلا لجأل ال مويلا لجأل لسغلا :مهضعب لاق اذهلو ..هنيعل يتاذ ةعمجلا موي
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 ”ايع اهقفاوي ال ةمّهْم ةعاس هيفو ةّمألا هذه هب ئلاعت هللا صْخ
 اهايإ هاطعأ الإ ةجاح اهيف هللا لأسي ملم 0

 ال ضئانسع هنف لجو ةيدمجتملا (ةمألا ذه هي راع هلا ؟رخ)

 هيف تام نم ةياقو :اهنم حرشلا يف اهرثكأ ُترَكَذ «هريغ اهيف هكرشتي
 ءاهرجأو ةداهشلا هليثو ءباسحلاو باذعلا قلطمو «هباذعو ربقلا ةنتف
 ةقدصلا ةفعاضم اهنمو «تاجردلا يف يقرتلاو «قتعلاو «ةرفغملاو

 بلاطمو راونأو فراعم لين اهنمو «ةيوبنلا ةالصلاو ةئيسلاو ةنسحلاو

 لعف دكأت اهنمو «حرشلا يف نيب ام ىلع مالسإلا ىلع توملاك
 راكذأو ةءارقو ةرايزو ةعمجلا بيط وحنك ةصوصخم ةريثك تادابع

 / .حرشلا يف طسب ام ىلع ءاعدو

 ةبسنلاب ةباجإلا تاعاس نم (ةعاس هيفو) :هلوقب اهضعب لإ ريشأو
 ؛اهيلع علطا نم الإ ردقلا ةليلك «مهيلع (ةمّهْبُم) سانلا مومع لإ
 رثكألا دنع اهحصأ ًالوق نورشعو وأ نوثالثو عضب اهنمز نييعت يفو
 دبعتملل يغبنيو «ةالصلا مايق ىلإ بيطخلا سولج نم :نيققحملا وأ
 دبع اهقفاوي ال) هنأ هلضفأ نمو ءاهتعاس هيف ليق نمز لك ةياعر

 دبع اهفداصي ال١ :ثيدح يفو ءرهظي اميف اهنيع ملعي مل ولو (ُملْسسُم
 تاجاح نم اهيف مثإ ال (ةجاح اهيف هللا لأسي) ةالصلا يف وهو نمؤم
 هللا هاطعأ الإ ًائيش :ثيدحلا ظفلو (اهايإ هاطعأ الإ) ةرخآلاو ايندلا
 دييقت مدع نم فنصملا هقلطأ امل دهشيو «ًامارح لأسي مل ام هايإ
 دييقتلا نأ ىلع ءهجام نباو دمحأ دنع ثيدح ةالصلا يف ةقفاوملا
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 رافغتسالاو حيبستلا ةرثكو بايثلا فيظنتب سيمخلا موي اهل ٌدعتساف

 ةعمجلا موي ةعاس لضفلا يف يزاوت ةعاس اهنإف سيمخلا ةيشع
 يف ذإ سيمخلا وأ «تبسلا عم نكل .ةعمجلا موي موص وناو

 .حرشلا يف هيلإ ترش ام ىلع زارتحالل ال ةمكحل

 موقت لب «ةعاسلا اهنم ايازم اهيفو ءأديع ةعمجلا تناك ثيحو
 ًاعرش اهيف بولطملا (سيمخلا موي اهل) ًابدن (دعتساف) ةعاسلا اهيف

 «حرشلا يف اهضعب ئلإ ترشأ ايازمب صوصخملا ةعمجلل ؤيهتلا
 ةروئأملا هتاودأب هيزنتلا (حيبستلا ةرثكو) ءهيف (بايثلا فيظنتب)

 عماجب فيظنتلا ئلع امهفطعو «رازوألا نوباص هنأل .(رافغتسالاو)

 دكأتيو .فيطل ْئلع هفطل ْئفخي ال ةيونعملاو ةيسحلل ةعماجلا ةفاظنلا

 رابتعاب ةيشعلا :يأ (اهنإف) ءرصعلا دعب :يأ (سيمخلا ةيشع) نأ
 يفو (ةعمجلا موي ةعاس لضفلا يف يزاوت ةعاس) بورغلا لبق ةعاس
 .مئالم طسب انه حرشلا

 «ةعمجلا موي موص) كدصق ىلع بات ثيحب دصقا : يأ (رناو)

 موي عم ةنمجللا مري موتع لكنا (رأ .« تسلا) موي موي عمت زكا
 (يهن) ببس ريغل موصلاب (اهدارفإ يف ذإ) ؛اهلبق يذلا (سيمخلا) موي

 دارفإ ةهاركو «ببسلا نايب حرشلا يفو «نيحيحصلا يف حيحص
 ثيدح لمحيو «هيزنتلل يهنلا اذه نكل ؛ةعمجلاك دحألا وأ تبسلا

 .دارفإلا ةلاح ريغ ئلع «ةعمجلا موي رطفي ال ناك» دواد يبأ



 اكلنا

 لك ْئلع بجاو ةعمجلا لسغ نإف لستغاف حبصلا كيلع ّمَلَط اذإف

 ضييبلا بايثلابو «كبايث نسحأب ْنّيْرَت مث دكؤم تباث : يأ ملَتحُم
 51711111 ئلاعت هللا 'يلإ بايثلا بحأ اهنإف لضفأ

 تقو لخدي هب يذلا قداصلا ٌرجفلا (حبصلا كيلع َمَلَط اذإف)

 «لضفأ اهيلإ كباهذ نم برقلا ئلإ هريخأت ناك نإو «بودنملا اهلسغ
 مل نإو اهتالص روضح تدرأ ْنِإ ةعمجلا لسغ ةينب ابدن (لستغاف)
 امك (ةعمجلا لسع ٌنإف) «دمّتعملا ئلع مويلل ال ةالصلل هنأل ؛َكْمَرْلَي
 فلكم :يأ («ملَّتْحُم لك ىلع بجاو) ةعمجلا لسغ» نيحيحصلا يف

 تباث :يأ) :لاقف هرهاظ نع بجاولا اذه هريغو فّئصملا فَرصو

 ئلع بجاولا اذه ليقو ءدكؤملا ئنعمب ُدِرَي بجاولا نأل ؛(دّكؤم
 دئاوفو بوجولا نع فراصلا ليلدلا نايب حرشلا يفو «هرهاظ

 (١)ه ...٠
 .. ةسيفن

 ضيبلا) نسحألا نم (بايثلابو «كبايث نسحأب) ًابدن (ْنّيْرَت مث)
 ريغل ةبسنلاب (بايثلا بحأ اهنإف) :هلوقب لضفألا نع ربعو :(لضفأ
 ثيداحأ انه حرشلا يفو «(ئلاعت هللا ىلإ) ةنيزلا هيف بولطملا دبعلا

 نايبو هركذ نطاوم ئلع ءارغإلا عم ةمئالم دئاوفو «هلضفل ةدهاش
 ."بايثلاو مئامعلا لضف يف باّطخلا لصق" :يباتكك هلحم

 «ميدقلا يف يعفاشلل بسنو هبجوأ نم فالخ نم ًاجورخ لسغلا كرت هركي :اهنم )١(
 .ربكألا ولو ثدحلاب لطبي الو



 2ظ2ظظ

 كندب فيظنت يف ٌغلابو كدنع ام بيطأ بيّطلا نم لمعتساو
 00 ميلقتلاو صقلاو قلحلاب هعيمج

 بيط نم هنأل ''داّبْرلا ئوس (بيطلا نم) ًابدن (لمعتساو)

 :يأ (كدنع ام بيطأ) ؛هتساجنب لوقي دمحأ مامإلا نألو ءءاسنلا

 ناك ملسو هيلع هللا ئلص يبنلا نأ» ثيدح يفو «بيطألا اذه ضعب

 بيطتملل رفغتسُي َكّلملا نأ يوُر «هلهأ بيط نم سم ًابيط دجي مل اذإ
 .هحير هيلع مادام ةعمجلل

 نإ طيإلاو ةناعلل (قلحلاب هعيمج كندب فيظنت يف) ابدن (علابو)

 «صقلاو) «مالك هيف حرشلا يفو «بدن نإ سأرلا يفو همت قش

 ةرات هقلحي مهضعب ناكو ءاهُثرمحو ةفّشلا فَرَط ودبي ثيحب براشلل
 تاطوسبملا يف ةلضافلا هتيفيكو ءرافظألل (ميلقتلاو) «هيف ثيدحل

 كلتل لصأ تبث الو «ءيش اهيف تبثي ملو :ليق «تارصتخملا ضعبو

 ةبوسنم اهتيأرو ءاهرخآ ئلإ رفاظألا صق يف ةروهشملا تايبألا

 كبسح امك ؛كلذ َكّبْنّصف هنع ْتَّحَّص نإ نكل ءرجح نبا ظفاحلل

 مُلَقُي ناك» :فيعض دنسب رازبلا دنع ثيدح يفو ؟ ؛ ةيفيكلل مهركذ

 ثيدحو «ةالصلا ئلإ جورخلا لبق ةعمجلا موي هبراش صقيو هرافظأ
 هال مس
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 سمخ لك هرافظأ ملقيو «رهش لك رونتي ناك» :ركاسع نبا دنع

 هربوو ةثج ربكأو هنم لوطأ هنكل يلهألا رهلاك دابّزلا اهمسا ةّره نم دلوتي بيط 2020

 .(ديز /جاتلا) .ةشبحلاو دنهلا دالب نم بلجيو .داوسلا الإ ليمأ



 اند

 2 لإ ركب م ؛ ةحئارلا بييطتو ةفاظنلا عاونأ ٍر رئاسو اا

 0 و 00

 هْرك ىلع اونغلا هيتأي نأ بحأ نم» :دامعلا نبا هركذ ثيدحو «ةرشع
 هنم جرخأ ةعمجلا موي هرافظأ ملق نمو « سيمخلا موي هرافظأ ملقيلف

 مو ةرهطم هنأل كاوسلابو : يأ (كاوسلاو) ءافش هيف لخدو ءاد

 عاونأ) يقاب :يأ (رئاسو) «ناطيشلل ةّطَخْسَمو «برلل ةاَضْرَمو «مفلل
 حرشلا يف هيف ام ئلع يقابلا اذه نايبو «فيظنتلا :يأ (ةفاظنلا

 :هلوق عم اذه ركذ يف سيلو «هيف غلابو :ىأ (ةحئارلا بييطتو)

 عرصلا يروي انك راركت تطل ليحماو

 دجسملا (ىلإ) حضاو وه امك ًامامإ نكت مل نإ يدي ركب مقر

 (عساو) ءهيف ةعمجلا ةماقإو سانلا هعّمَجل ًاعماج يمسو تع
 اهوتأت الف» :حص امل ةعرسلا ال 2'ةتيهلا يلع ًايشام ةعمجلا لإ ابدت
 قاض نإف «تقولا قضي مل ام «ةنيكسلا مكيلعو اهوتأو نوعست متنأو

 ام ريكبتلا ليلدو ءاهب الإ كردي مل اذإ تبجو ليقو «ةعرسلا تبدُت

 هللا لوسر لاق دقو) :هلوق يف هيلإ راشملا ةريره يبأ ثيدح نم حص
 يف ةعمجلا) ةالص (ئىلإ) راس :يأ (حار نم ملسو هيلع هللا ئلص

 يف «لاوزلا ْئلإ رجفلا نم ةتس .ةعاس ةرشع يتنث نم (ئلوألا ةعاسلا

 .لاق دقف ةنيكسلاو ةئيهلا ئلع اهيلإ عساو (م)ةخسن نتم يف )١(



 5250ك

 نمو ةرقب برق امنأكف ةيناثلا ةعاسلا يف حار نمو ةندب برق امنأكف

 ةعاسلا يف حار نمو نرقأ اشبك برق امنأكف ةثلاثلا ةعاسلا يف حار
 امنأكف ةسماخلا ةعاسلا يف حار نمو ةجاجد ئدهأ امنأكف ةعبارلا

 مالقألا تعفرو فحصلا تيوُط ُمامإلا َجَرَخ اذإف ةَضْيَب ئدهأ

 حرشلا يفو «ةعاس ةرشع اتنثا ةعمجلا موي» حيحصلا ثيدحلا

 يفو «لبإلا نم (ةندب بدق امنأكف) «ةريغو "ءايحالا* مالك ةياكح
 برق امنأكف ةيناثلا ةعاسلا يف) راس :يأ (حار نمو) طسب حرشلا

 ةثلاثلا ةعاسلا يف) راس :يأ (حار نمو) ءاهلضفت ةندبلاو «(ةرقب

 راس يأ (حار نمو) هنّمسو هربكل نرق اذ (نرقأ ًاشبك برق امنأكف
 ةثلثم (ةجاجد) برق ةياور يفو (ئدهأ امنأكف ةعبارلا ةعاسلا يف)

 ةعاسلا يف) راس يأ (حار نمو) ئثنألاو ركذلا ىلع قلطت لادلا

 دنعو «(ةَضْيَب) برق :ةياور يفو (ئدهأ امنأكف ةسماخلا

 يفو ءةضيب ةسداسلا يفو ءاروفصع يدهُي يذلاك :يئاسنلا

 ريغو «هب برقتملا توافت ةمكحو نيخيشلا ةياور نايب حرشلا
 نوعمتسي ةكئالملا تَرَضَح بيطخلا (مامإلا جرح اذإف) كلذ

 يفو ءربنملا ىلع مامإلا دعص :ئرخأ يفو ,ءةياور يف اذك «ركذلا

 نم اهمذاقأو ةشنا نما نو (فحصلا تيوُط) مامإلا َدَعَف : : ئرخأ

 "ءايحإلا" يفو (مالقألا تعفّرو) :ةياور يف يقهيبلا داز «بهذ

 تعمتجاو) ءامهثيدح نم يقارعلا اهجرخو «ةدايزلا هذه عم



 ذي

 ىلإ رظْنلا دنع مهبْرَق يف سانلا نإ :لاقيو .ربنملا دنع ةكئالملا
 . عماجلا ئلإ مهروكب ٍرْدَق ئلع ئلاعت هللا هْجَو

 ءافلخلا نامز يفو «هماقم موقي امو :يأ ('"'ربنملا دنع ةكئالملا

 لبق مهنأ ثيدح يفو «ةبعكلا باب ىلع ةكمب بطخي ناك ةباحصلا
 هظفل تركذو «سانلا نوبتكي دجسملا باوبأ ىلع هدنع مهعامتجا

 دجسملاب هءاول زكريف لزني ليربج نأ :هيف ثيدح عم حرشلا يف همامتب

 .دجاسملا باوبأب هءاول زكري ةكئالملا نم هريغو «مارحلا

 ربخ يف ءاج لب (لاقيو) :"”يكملا بلاط يبأل ًاعبت فنصملا لاق
 يف) نونوكي ةعمجلا ىلإ نيركبملا (سانلا نإ) حرشلا يف هتنيب امك

 رهاظلا نكل «برقلا بتارم رئاسو ةنجلا يف مهبرق بتارم :يأ (مهبرق
 هتاذ :يأ (هللا هْجَو ئلإ رظّنلا دنع) :هلوق ة ,ةئيرقب صاخ برق دارملا نأ

 يفو :(عماجلا ئلإ) ةعمجلا موي (مهر وكب) توافت (ِرْدَق ئلع ئلاعت)

 .ركذلا نوعمتسي :ةدايز (م) ةخسن يف كلل

 (14ص) نيرشعلا يداحلا لصفلا يف (بولقلا توق) ريهشلا هباتك يف كلذ ركذ (؟)

 نيدباعلا جاهنمو ءايحإلا :يهو فوصتلا يف ةريهشلا بتكلا دحأ بولقلا توقو
 .يدرورهسلل فراعملا فراوعو يريشقلا ةلاسرو يلازغلل لصألا نيعبرألاو

 ضعب نع يكحي -- هيلع هللا ةمحر - يشبحلا رمع نب سوديع مامإلا ديسلا ناكو

 دارأ نمو «يكملا بلاط سل توقلاب هيلعف رونلا دارأ نم :لوقي ناك هنأ رباكألا

 نب ميهاربإ نب نيز بيبحلا ةمالعلا هلاقام رظنا .يلازغلل ءايحإلاب هيلعف ملعلا

 .189-511ص يوسلا جهنملا :هباتك يف فوصتلا بك نع ينيسحلا يولعاب طيمس
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 سانلا عمتجا نإف لوألا فصلا بلطاف ٌعماجلا تلخد اذإ مث

 الو مهباقر طختت الف هنع يهنملا يطلب الإ هيلإ ليصت ال ثيحب

 ةناوطسأ وأ طئاح برقب سلجاو ا مهو مهيديأ نيب م

 :ربخلا ظفل اهل دهشيو «بلاط يبأ مالك يف امك «ةعمجلا ْئىلإ :ةخسن

 .«تاعمجلا ىلإ مهحاور ردق ئلع»

 بلطاف) ةعمجلا هيف ماقت يذلا (عماجلا) دجسملا (تلخد اذإ مث)
 الإ هيلإ لص ال ثيحب سانلا عمتجا نإف) مامإلا يلي ام (لوألا فصلا

 دجت مل ًامامإ نوكت نأ الإ (مهباقر طختت الف هنع يهنملا يّطَخَتلاب

 مومأملا نمو «مومذمب سيل ذئنيح هنم اهيطخت نأل ؛هب الإ ًاقيرط
 .«حرشلا يف هضعب روكذملا هيف ديدشلا ديعولل مارح ليقو ءهوركم

 الإ اهلصي ال جرف رثكأ وأ نينثا وأ ادحاو مومأملا يطخت هركي ال معن

 الو وا مهو مهيديأ نيب رمت الو) اهَدَس جري ملو يطختلاب

 يدي نيب رورملا نإف ةرتس الو يلصي وهو مهدحأ يدي نيب وأ رس
 مالك هاضتقا ام ىلع «بدألا فالخ ةيعرش ةرتس الو يلصملا

 يراخبلا ثيدح نم اذخأ هباوج رم امك مارح اهعمو «فنصملا
 ةريطو

 :دارملاو .«ديقب سيل سولجلاو «كالصم يف ًابدن (رسلجاو)
 ئىلإف هنع تزجع نإ مث «(ةناوُطسُأ وأ) رادج (طئاح برقر لصو

 تزجع نإف «ئلصم طسباف تزجع نإ مث «عاتمك ةزورغم ًأصع وحن
 + رتقنا وو الط نأ افرع الخ ةلقلا ودق كرمذق نم ةكماذأ خم
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 ةيحتلا يلصت ئتحح ْدّمَقَت الو دلحأ كيدي نيب رمي ال ئتح ”ة ربا

 ا ل

 نم نأ : ربخخلا يفف صالخإلا ةروس ةرم نيسمخ ةحتافلا

211111101101112 

 اهنيب ام ديزي ال نأو «عارذ يثلث نع صقنت ةئت ال نأ ةرّثَسلا يف ربتعيو
 يف تنأو (دحأ كيدي نيب َرَمَي ال ئتح) ,عرذأ ةثالث ىلع مدقلا نيبو

 وحن كرتب يلصملا رّصق اذإ راملا نع يفتنيو «مثإلا يف عقيف ةالصلا

 عفد ةرتسلا ىلإ يلصملل نسيو «قيرط وحن يف هتالصب وأ «ةرتس

 .ةبيرغ لئاسم حرشلا يفو «لئاصلا عفدك فخألاب راملا

 يلصت ْئتح) دوعقلا تدرأ اذإ دجسملا ىف ًابدن (دعقت الو)
 دل لدن يلق ناك لو كا نأ ايلا اهون نيمو (ةععتلا
 عبرأ يلصت نأ) بودنم : يأ (نَسَحو) «ةضيرفلاب لصحتو اهرثكأل

 اذإ ناك نإو «ةيحتلا ريغ عبرألا هذهو «ةدحاو ةميلستب (تاعكر

 هيفو «حرشلا يف ام ئلع هفالخ لمتحيو انمض تلصح اهيلع رصتقا
 ةحتافلا دعب) عبرألا نم (ةعكر لك يف أرقت :) طْسسَب اهريغو ةلأسملا يف

 يفف) ءاهرخآ ْئلإ دحأ هللا وه لق (صالخإلا ةروس ةرم نيسمخ

 : يأ (كلذ َلَعَف نم نأ ) برغتسا نإو بيطخلاو ينطقرادلا دنع (ربخلا
 هلزنم (هَدَعََم ئري ئتح ْتْمِي مل) روكذملا وحنلا لع عبرألا ئلص

 رهظلا نيب ةفرع موي كلذ بلطا رخآ ربخ يفو ؛(هل ئري وأ ةنجلا نم)
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 عبرأ يف أرقت نأ ةّكسلا نمو 590 مامإلا ناك نإو ةيحتلا كرت الو

 ٌرِدَقَت مل نإف (هط)و (سي)و («فهكلا)و (ماعنألا) ةروس تاعكر

 01011111 (ةدجسلا ملأ) (سي) ةروسف

 3 نرد يل الزاجل ورا نع ىف ياو رضتااو

 ةنن نأ «ةيحتلا ةّينب نيتفيفخ نيتعكر (ةيحتلا) بدن (كُرْثت  الو)

 اهفيفختو 008 مامإلا ناك نإو) .«حرشلا يف ام ىلع ةعمجلا

 لاق ؛هريغ يف ام ىلع بجاو «ملسم حرش يف ام ىلع بودنم
 .اهوحنو ةروسلا أرقي الف «بجاولا ئلع راصتقالاب :يشكرزلا

 اهيلصت (تاعكر عبرأ يف أرقت نأ) ةعمجلا موي يف (ةّنسلا نمو)
 اهتءارق يف امل (ماعنألا ةروس) ةميلستب نيتعكر لك لمتحيو «ةيملستب
 يف اهتءارق بسانملا (فهكلا) ةروس (و) ماعنألاو «تايصوصخلا نم

 يتلا (سي) ةروس (و) ءامهيف اهترثك تبدُت ئتح اهتليلو ةعمجلا موي
 ندنلا "اان اشت نم يه يتلا (هط) ةروس (و) «نآرقلا بلق يه
 ؛نيملاعلا بر نم نيكمتلاو ةماركلا تابطاخم ماقم يف نيمألا

 ةروشف) تاروكذملا عيمجةءازق نلع رثعت وأ رثمنا (ردقت مل نإف)
 نامقل ةدجسو ءايحإلاك ةخسن يفو (ةدجسلا ملا) ةروسو (سي

 .هلهأ نم فشك ةلاح يف وأ توملا ليبق ةظقيلا وأ مانملا يف نوكي نأ :لاق )١(

 ليلد :ر) .فيراصتو فيرصتو ميساقتو ميسقت لثم «فيرشتل ريسكت عمج ديري 2

 .(588 ص نيسردملا نم ةعامجل ريسكتلا عومج



 ما

 ةليل رّوّسلا هذه ةةءارق ْعَدَت الو : هيبنت (كلملا) ةروسو (ناخدلا)و
 ةروس ةءارق رثكيلف كلذ نسحي ال نمو ريثك لضف اهيفف ةعمجلا
 يف ملسو هيلع هللا ئلص هللا لوسر ئلع ةالصلا رثكأو (صالخإلا)

 يف اهضعب تركذ لئاضف ةروسلا هذهلو ؛(كلملا ةروتمو ناكلاو)
 .حرشلا

 تاعكر نامث ةالص ةعمجلا موي يف بدني هنأ مدقت امم ملع (هيبنت)
 عبرألا روسلا هذه ةءارق اهيف عبرأو «نيتئام صالخإلا ةءارق اهيف عبرأ

 يف اهيلع ضرح ةعمجلا موي عبرألا يف اهتءارقب رمألا عمو «لفغت الف
 ةليل) اهريغ وأ ةالص يف (رّوُسلا هذه ةءارق ْعَدَت الو) :هلوقب اهتليل
 باوث (لضف) ةليللا يف اهتءارق يف :يأ (اهيفف) ءارعّرلا ءاَرَعلا (ةعمجلا
 ةءارق يف باوثلا نمو «كلذك ًاقلطم اهتءارق يف باوثلا نأ امك (ريثك)
 نسحي ال نمو) ؛هشاعمو هسفن يف اهئراق هلجعتي ام روسلا هذه ضعب

 ًابدن (رثكيلف) هنم ًائيش نسحي مل نإف ؛هنم هنسحي امب ئتأ هلك (كلذ

 موي اميسال «ميظع لضف اهراثكإو اهتءارقلف «(صالخإلا ةروس ةءارق)

 .اهتليلو ةعمجلا

 هيلع هللا اولص هللا لوسر ئلع) مالسلا عم (ةالصلا) بدن (رثكأو)

 اييخنغ ائ[ هيف اهتضوضخل نإف «(ةصاخ) رهزألا (مويلا اذه يف ملسو

 ةمعنب امأو «دمحلا هلل ريبخ لثم كنبني الو هّملَع ْنَّم ِهَّملَع ًايبرغ اعفنو

 ةرجشلا" :يتلاسرب ةيدمحملا ةرضحلا تمدح مث نمو «ثدحف كبر



 ا

 2 مالكلاو مالصلا عطقاف 5 ب هابل 2 قوت

 رامث يف ةيهكافلا ةفحتلا"و ."ةيوبنلا ةالصلا رامث ثيداحأ يف ةيكزلا

 ةيؤرلا الإ ةفيرشلا ةمدخلا رامث نم نكي مل ولو ."ةيدمحملا ةالصلا
 وأ «ةيوبنلا ةالصلا ّمّرَأل نم همركو هّنمب هللا اهحنمي يتلا ةّينملا ةيوبنلا
 نيبحملا لع ئلاعت هللا مادأ :''"ةيكزلا تاقوألا فئارش يف اهنم ٌرثكأ

 نع ةيانك وه يذلا اهّبَح َرْدَبو اهسئارغ ءانتجاو اهسئارع ءالجتسا
 «مينستلا كلذ نم اوفشتريو ءاهّبَح َرَمَت اونجيل ميلستلاو ةالصلا
 ."”هيلستلا تاذ ةعفرلا لهاك ئلع اوقتريو

 ربنملا ئلع سلجو (مامإلا َجَرَخ) اذإو :ةخسن يفو (اَمُهَمو)
 ةالصلا لّصُت ال :يأ (ةالصلا) ًابوجو (عطقاف) بطخيل :يأ (بّطخي)
 ةيضقملا ةضيرفلا ةالصلا لصت ال اذكو اهففخف اهيف تنك نإو «ةلفانس»

 ءةيحتلا ريغ .ةلفانلا انإف. «نوكذملا :تقولا .يف  اهغاقيإ :يرحبملا
 .حصألا ىلع حصت ال هسولج تقو نم ةروكذملا ةيضقملاو

 هنم كناسل ظفحاو ءهيف تنك نإ يبنجألا (مالكلا) ًابدن عطقا (و)

 :غلبآ وهو (ول)) ٍتاوَج فد (1)
 نم دع اهيصحي داكي ال مانألا ريخ ئلع مالسلاو ةالصلا لئاضف يف ُبُتكلاو (5)

 ةرضح نم برقلا لهأ مامإل «بحلا اهبابرأ ودحي نيرخأتملاو نيمدقتملا فيلآت

 «هضوح ىلع دورولاو هئاول تحت رشحلاو هتيؤرو هتبحم انقزرا برايف «برلا

 .تيضترا نم ةصاخ عم نيمآ .هدي نم برشلاو



 ني

 عدو اهب ظاعتالاو ةبطخلا عامتساب مث .نذؤملا باوحبب لغتشاو

 مامإلاو هبحاصل لاق نم 1 0 5 ةبطخلا يي 0 0

 الإ هركي ال ليق «مالكلا عدو :هلوق نم ذخؤيس امك هيف نكت مل نإ
 فنصملا راتخاو «ناطلسلل ءاعدلا وحن يف ال «ناكرألا يف بيطخلاو

 .مهيلع داز نم ال «نيعبرألا ئلع مالكلا ةمرح نيمرحلا مامإ همامإك
 ليلد حرشلا يفو «ةيعرش ةحلصمل الإ اقلطم ةيهاركلا دمتعملاو

 .ديزم عم ةلأسملا

 عامتساب) لغتشا (مث «نذؤملا باوجب) هنع ًابدن (لغتشاو)
 نإف «عامتسالا ةرمث هنأل (اهب ظاعتالاو) اهعامس دصق :يأ (ةبطخلا

 يبنجألا (مالكلا) كرتا (عدو) ٠ هركدلا كل بدل عينت كيد مد ل
 لاَح هؤادتبا هرك نإو «مالس درك بجاوو (ةيمستك نونسم مالك نود

 (ةبطخلا يف) ةلمج : يأ (أسأر) :هلوقب هنع يهنلا يف لابو .ةبطخلا

 .هعطقا :هلبق هلوق عم مالكلا عد :هلوقب راركتلا عنم نايب حرشلا يفو

 مامإلاو هبحاصل لاق نم نأ) هانعم ام ملسم ربخ (ربخلا يفف)

 ةملكلا هذه ئنعم يف ام (وأ تِصْنَأ) بطخي هنأ لاحلاو :يأ (بطخي
 اهريغو ملسم ةياور ظفلو ؛(اَغَل دقف) تكسا :مىنعمب (ُهَّص) :هلوقك

 الف اغل نمو) «هريغ ةياور يف لب «هتياور يف سيلو ؛«حرشلا يف هتركذ
 لثم» :ثيدحلا يفو ؛ليق اذك «بدألا كرت وغللاو «ةلماك (هل ةعمج

 «ًارافسأ لمحي رامحلا لثم بطخي مامإلاو ةعمجلا موي ملكتي يذلا
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 دنقا مث ظفللاب ال ةراشإلاب هريغ ْىَهْنَي نأ يغبنيف مالك تصنأ هلوق نأل

 ملكتت نأ لب (ةحتافلا) أرقاف َتْمَّلَس و َتْطَر اذإف قبس امك مامإلاب

 . .كلذف ًاعبس ًاعبس (نيتذّوعملا)و ًاعبس (صالخإلا)و تارم عبس

 هلوق َّنأل) «ًارهظ هل تناك سانلا باقر ْئطختو اغل نم» :رخآ يفو
 دوجو دنع (هريغ ْىَهْنَي نأ) بدني (يغبنيف) ءًاعرشو ةغل (مالك تصنأ
 ةظفاحم هتيانكو هحيرص (ظفللاب ال) ةمهفملا (ةراشإلاب) يهنلا ئضتقم
 اميف ًابوجو ُهْعبات (مامإلاب دتقا مث) «نكمأ ام تاصنإلا ةّنس ئلع
 .اهوحنو ةودقلا بادآ يف (قبس امك) بدني اميف ًابدنو «بجي

 ٌصَنَأ يه وأ (تْمَّلَس) لونعمب وه (و) ةالصلا نم (َتْغَرَق اذإف)
 (أرقاف) ئلوألاب لصحي غارفلا نأل ؛ةيناثلا ةميلستلل اهلومش رابتعاب
 سيلو «كيلجر ينثت نأ لبق هيف يرذنملا دنع ثيدحل (ةحتافلا) بدن
 َفّقوت امبرو «لضفأ مالكلا كرت نكل (تارم عبس ملكتت نأ لْبَق) هيف
 ةحتافلا دعب هتروس :يأ (صالخإلا) أرقا (و) ءهيلع دراولا باوث

 لق واولا رسكب (نيتاوعملا) يتروس كلذك (و) «ملكتلا لبق (اعبس)

 (ًاعبس) اهرخآ ئلإ سانلا برب ذوعأ لقو اهرخآ ْئىلإ قلفلا برب ذوعأ
 كلذك ؛تارم عبس :يأ (ًاعبس) سائلا ةروسو تارم عبس قلفلا :يأ
 ةذاعإ ثالثلا رّوّسلا هذه ةءارق ئلع هيف بنر كلذ يف ٍنّسَح ثيدحل
 كرت هيف طرتشي ملو «ئرخألا ىلإ ةعمجلا نم ءوسلا نم اهب اهءراق هللا

 .لضفأ ينثلا مدعو هكرت نأ رهاظلا نكل ؛ لجّرلا ينُث مدعو مالكلا

 :يأ (كلذف) :هلوقب َريشأ ثيدحلا يف ةروكذملا ةذاعإلا ْئىلإو



 اال

 - 7, و . ١ 5 ا هم

 ناطيشلا نم كل ازرح نوكيو ةعمجلا ئلإ ةعمجلا نم كمصعي
 3 ع
 دودو اي ميحر اي ديعم اي ئدبم اي ديمح اي ينغ اي مهللا : لقو
 نع كتعاطبو .كاوس نّمع كلضفبو «كمارح نع كلالَحب يننغأ

 ا 0 1 ةعمحلا دعب ص مث كتيصعم

 موي (نم) ءوسلا نم كظفحي (كَمصْعَي) ام روسلا هذه ةءارق

 ةعمجلا موي ئلإ 0 (ةعمجلا ئىلإ) ةءارقلا نمز تقو (ةعمجلا)

 ةدملا يف (كل ًاززح نوكيو) «هنم ةعاس رخآب قداص وهو ءئرخألا

 وه يذلا (ناطيشلا نم) كلامو - لفس نإ د كدلوو كسفنل ةروكذملا

 اهل نايب ةمصعلا دعب ةّيزرحلا ركذ لعلو .هلصأ وأ هدامع وأ هلك ءوسلا

 0 .مهألا ئلع صيضنت وأ دئاز ردق وأ

 مهللا) :هريغو يكملا بلاط وبأ هبابحتساب حرص امك ًابدن (لقو)

 تاقل : هذهلو (دودو اي ميحر اي يعم اي ئدبم اي ديمح اي ينغ اي

 ثيدح يف ءاجو «قالخألا باتك يف اهتركذ تايصوصخو تاقّلختو

 نع كلالّحب) ينفكا :ظفل يفو (يننغأ) مهللا :حيحص نسح

 ظفل يفو (كتيصعم نع كتعاطبو «كاوس نمع كلضفبو «كمارح

 ءاضق :اذه تايصوصخ نمو ءاهلبق ام ئلع هرخآ ئلإ كتعاطبو ميدقت

 بظاو نمل نكل «باستحا ريغ نم قزرلا لوصحو ئنغلاو نيدلا
 ثيدحلا يف سيلو «نيعبس ةعمج لك يف نيتعمج ولو ليق «هيلع
 .ةعمجلا مويب هصيصخت

 روثأملا ةءارق دعبو (ةعمجلا) ةالص (دعب) ًابدن (لّص مث)



 نك

 مزال مث ةفلتخم لاوحأب ئوري كلذ لكف ًاتس وأ ًاعبرأ وأ نيتعكر

 اسلل ةبقارملا ْنَسَح نكو رصعلا ىلإ وأ برغملا ئلإ ٌدجسملا

 «ةرم ةميلستب ولو اهريغو ةدكؤملا (ًعبرأ وأ) «نيتدكؤملا (نيتعكر)
 «ةميلستب ًاعبرأ مث نيتعكر ليق "توقلاو" "ءايحإلا" يف امك تس أذ

 نم يه هلوق يف حالصلا نبال ًافالخ كسلا قداصلا (كلذ لكف)

 لمعي قرطو «ةحيحص قرط نم (ئوري) "ةيادبلاو" "ءايحإلا" ذوذش

 لاوحأ) ببس (ب) حرشلا يف امك ةنسلا بتك يف لئاضفلا يف اهب
 .ءاضيبلا ةجححنملاو ءارغلا ةّنسلا بحاض نع (ةفلتخم

 ئلإ) اهل ريبكتلا وأ ةعمجلا نم (دجسملا) رذعل الإ أبدن (مِزَأل مث)
 رجفلا نم تركب اذإ هل كتمزالم نوكتف «مويلا هب يهتني هنأل (برغملا

 تفقو ليبق هتمزل اذإ اهب ةدايزو هرطش ترمع وأ «ةعاطلاب هترمع دق

 دبالو ءريخلا هيف املو ريثكلل ةبلغلا نأل «تئافلا هعبتتسيف «ةعمجلا
 ئلإ وأ) «هب رْفَظلا وجرأ دنس نم ةنسلا يف ةمزالملا هذه بلطل
 «ةرمعو َةَجَح ةعمج لك يف مكل نإ» :يقهيبلا ثيدحل (رصعلا
 «ةعمجلا دعب رصعلا راظتنا ةرمعلاو «ةعمجلا ىلإ ريجهتلا ةجحلاو

 دجسملا مّزلي هب ئدتقي نمم هريغو يركبلا نسحلا ابأ انخيش تيأرو

 نمو «ةمزالملا هذه بادآ نايب حرشلا يفو ءاهرصع لإ ةعمجلا نم
 .وغللاو ةفلاخملا يفوت ّ, همهأ

 ةعاس (ةفي رشا ةعاّسلل) ءاعدلاك ةعاطلاب (ةبقارملا َنَسَح 'نكو)



 ارتدي

 هلل عشاخ تنأو اهكردُت نأ ئسعف مويلا عيمج يف ةمهبم اهنإف
 صاّصقلا سلاجم و َقّلحلا عماجلا يف ٌرضحت الو عرضتم ئلاعت
 ئلاعت هللا نم كفوخ يف ديزي يذلا وهو عفانلا ملعلا سلجم لب

 (مويلا عيمج يف) مدقت امك (ةمهبم اهنإف) «ةعمجلا موي يف ةباجإلا

 كنأ لاحلاو «تنأو) كتبقارم نسحب (اهكرذدُت نأ ئسعف) ءروكذملا
 «هوحنو 0 ال (ئلاعت هللا حراوجلا نكاس بلقلا رضاح (عشاخ)

 طسب حرشلا يفو «راضحتسالاو لاحلا ناسلب ولو عاد (عرضتم)

 د دجسملا (عماجلا يف) ةعمجلا موي ايد ('رضحت الو)

 نع يهنلل ةعمجلا ةالص لبق ةقلحتملا قلحلا يف :يأ (قّلحلا) سانلا
 اهنوكسو ماللا حتفب ةقّلَح عمج قلحلا (و) روكذملا قلحتلا
 ام :قلحلاب دارملا وأ «ةلهجلا ظاعولا (صاّصقْلا سلاجم) اهب دارملاو

 ىلع صن مث «موسرلا مولع يف مومذملا لادجلا سلاجم لمشي
 نم اهيف بيذاكألا ةرثكل اهنع ريذحتلاب مامتهالل صاصقلا ''"سلاجم
 سلجمل لماشلا (عفانلا ملعلا سلجم) رضحا (لب) .«ظاعولا ةلهج

 روكذملا سلجملا وأ عفانلا :يأ (وهو) «هللاب ريكذتلا سلجمو هقفلا

 هنع يهنملا نع كزجحت ةدايز (ئلاعت هللا نم كفوخ يف ديزي يذلا)

 بيذاكأ نم صاوخلا ريذحت :ناونعب سيفن باتك يطويسلا مامإلا ظفاحللو )١(

 :يقارعلا ظفاحللو «نيركذملاو صاصقلا باتك :يزوجلا نبا مامإللو صاّصقلا

 .صاصقلا ثداوح نم صالخلا ىلع ثعابلا



 م

 لكف ايندلا يف كتبغر نم ُصَقْنَيو نيدلا يف هقفتلا ىلع كثحيو
 هنم كيلع ُدَوْعَأ لهجلاف ةرخآلا ئلإ ايندلا نم َكوُعْدي ال ملع
 عولط دنع ءاعدلا رثكأو عفني ال ِمّلع نم ئلاعت هللاب ذعتساف
 0 بورغلا دنعو لاوزلا دنعو سمشلا

 ثَح نيدلا يف هقفت لع كئعبيو :(نيدلا يف هقفتلا ئولع كثحيو)

 (ايندلا يف كتبغر نم “صققْتَيو) «ًاريخ هب هللا دري نم» ثيدح هيلع
 يفو ؛عّبسلا وأ ةفيجلا نم كرارف اهنم رفت ثيحب هاني اصقن ةراضلا
 .اذه ْئلع ديزم حرشلا

 امع كرفتيو (ايندلا) راد (نم كوعَدَي ال) مولعلا نم (ملع لكف)

 هدض (لهجلاف) اهميعن يف كبغريو (ةرخآلا) رادلا (ىلإ) اهيف رمي
 ام ئلع روكذملا ملعلا نم (هنم كيلع) عفنلا يف ادع مظعأ (ُدَوعَ)
 هذاعأ هب ذاعتسا نم يذلا (ئلاعت هثلاب) ابدن (ذعتساف) ؛؟حرشلا يف هتنيب

 .ثيدحلا يف هنم ةذاعتسالاب ترمأ امك (عفني ال لع نم)

 ءاهناظمو ةباجإلا تاقوأ يف هيف مثإ ال امب (ءاعدلا) ًابدن (رثكأو)
 .هنم ةباجإلا ةعاس ليصحت ىلع ةظفاحم ةعمجلا موي يف اميسال
 مالك يف هدعب يذلاك تقولا اذهو ؛«(سمشلا عولط دنع) :اهّناظمو
 هذه صخ ام فنصملا نأكو «ةعاسلا هذه تقو هنإ هيف ليق «فنصملا

 الف ًاقلطم ةباجإ تقو اهنوك درجمل ال «كلذل الإ ركذلاب تاقوألا
 دنع اهتعاس وهو اهل (بورغلا دنعو) ءاهل (لاوزلا دنعو) ؛لفغت



 قالا

 ىلإ سانلا مايق دنعو ربنملا بيطخلا دوعص دنعو ةماقإلا كلدلعو

 تاقوألا هذه ضعب ىف ةعاسلا هذه نوكت نأ كشويف ةالصلا

 .ةعمجلا ةالصل (ةماقإلا دنعو) ؛2'”لوُتبلا ءارهّزلا نع َرْأو رثكألا
 مايق دنعو) «هيلع بطخي امم هريغ وأ .(ًربنملا بيطخلا دوعص دنعو)

 .ةعمجلا ةالص (ةالصلا ىلإ سانلا

 فاللخو ءالوق نوثالثو عضب ةعمجلا ةعاس تقو نييعت يفو

 ام اهنأ اهحجرأو اهحصأو «مهدعب مهل نيعباتلاو ةباحصلا نيب ليوط

 ءاج هبو «ةعمجلا نم مالسلا ئلإ ربنملا ىلع بيطخلا سولج نيب
 تيوُط ةلأسملل ةلدأو لاوقألا رثكأل ةياكح حرشلا يفو ؛ملسم ثيدح
 (كشويف) ءحرشلا يف امب ءافتكاو رابصتخالل مهم هنأ عم انه كلذ

 ضعب يف) ةعمجلا موي ةباجإلا ةعاس (ةعاسلا هذه نوكت نأ) برقي

 لقتنت اهنأ هدنع حجارلا نأ فئصملا نع لقنو .ةقباسلا (تاقوألا هذه

 ايندلا نع اهعاطقنال لوتبلاب تبقلو ملسو هيلع هللا ئلص هللا لوسر تنب ةمطاف )١(

 يفو .جاوزألا نم اهعاطقنال لوتبلاب تيمسف نارمع تنب ميرم امأو ئلاعت هللا ْئلإ
 (لعب/جاتلا) .ًاليتبت هلّتبو هعطق :ًالتب (برضو رصن :يباب نم) هلتبي هلتب :ةغللا
 اهنم لسلست دقف نيملاعلا ءاسن ةديس اهيلع هللا ناوضر - ةمطاف ةديسلل ًائينهو

 لستلا -هنع يضرو ههجو هللا مرك ملعلا ةنيدم هللا لوسر مع نبا اهجوز نمو
 :مهنم دحاولا ركذب رصعلا لهأو رصعلا رطعتي نيذلا رباكألا تاداسلاو ءرهاطلا

 مهب انعفنا برايف !؟ هللا ئىلع ضرعلا موي اهجوز نأشو اهنأش نوكيس فيكف

 .!ةرخآلاو خزربلاو ايندلا يف مههاجبو
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 سطو ها
 نيب َمَمْجنك لق نإو هيلع ُرِقَت امب مويلا اذه يف قدصتت نأ دهتجاو

 مويلا اذه لعجاو ؛فاكتعالاو ركّذلاو ةءارقلاو ةقدصلاو موصلاو ةالصلا

 . عوبسألا ةيقبل ةرافك نوكي نأ ئسعف كترخآل ةصاخ عوبسألا نم

 ضعب يف هلوق هب رعشُي هلعلو ءاهنيعب ةعاس مزلت الو «ةعمجلا موي يف
 .تاقوألا هذه

 امب) هليلك ةعمجلا موي (مويلا اذه يف قدصتت نأ) ًابدن (دهتجاو)

 اهب رمألا ثيدحلا يفف ءتَّحش وأ كسفن هب ْتَحَمَس (هيلع ٌردَقَت

 قادصَت نأ ةقدصلا لضفأو" : :اضيأ هيفو ؛ لصافلا نمزلا ىف يفو : قلل

 ام لق نإ أ ةةيلغ دقت يذلا اذه لق نإو) "حيحش حيحص تنأو

 ةمقللا مكدحأل يّبرُيل هللا نإ» :هانعم ام ثيدحلا يفف هب تقدصت

 كموي يف (عَمْجَتف) ؛«هَولف مكذحأ يّبَرِي امك لبجلاك نوكت ئتح
 ةيوبنلا ةالصلاو ءاهتبتارو ةعمجلا ةالص (ةالصلا قس مدقت ام ببسي

 وأ هلبق موي - ةعمجلا موي موص (موصلاو) «ةالص هنأل ءاعدلاو

 ًريثك لوبقملا للقَو «باوثلا ةريثك اهنأل َتْلَق نإو (ةقدصلاو) «هدعب

 ئتح هعاونأ زئابعل لماشلا (ركذلاو) «اهريغو فهكلل (ةءارقلاو)

 يوغللا فاكتعالا ثكمللو «يعرشلل لماشلا (فاكتعالاو) «ءاعدلا

 (مويلا اذه) ةينلاب ًابدن (لعجاو) ؛مدقت ام ْئلع ةعمجلا رصعل ًاراظتتا
 ةقباسلا لاصخلا هذه عمجب (كترخآل ةصاخ عوبسألا نم) ةعمجلا موي

 (ةرافك) هيف ام رايتعاب مويلا اذه (نوكي نأ) كلذ بس ا ىحو) ع هيف

 .ريصقتلا نم هيف عقو ام رابتعاب (عوبسألا ةيقبل) اخاف ًارفكم :يأ
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 مايصلا بادآ

 لفاونلاب ةراجتلا ككلرئتف ناضمر موص ْئلع رصتقت نأ يغبني ال

 مايصلا بادآ

 هركذ ام عيمج ترَكَذ دقو ؛هعم ركذ ام عم (مايصلا بادآ) هذه

 رصتقت) ال (نأ) دكأتي :يأ (يغبني ال) «ًاليصفت يتأي اميف فنصملا
 حيرصت ةخسن يفو .هضئارفب ةراجتلا وهو (ناضمر) رهش (موص ْئلع
 (ةلئرتنف) :©"”حرشلا يف اهيلإ ترشأ ةمكح لكلو «ةرابعلا يف رهشلاب
 ةراجتلا) تكرت دق ناضمر موص ْئلع كراصتقا ببسب نوكتف :يأ
 ٌةَنِج (سودرفلا يف ةيلاعلا تاجردلا بْسَكو) مايصلا لفاون (لفاونلاب

 نيتاسب :يأ «سيدارفلا :ةخسن يفو «ةنجلا َقَلْطُم وأ .ةصوصخم
 (رسحتتف) رجشلاو مْركلا وذ ناتسبلا :ةغل سودرفلا نأل ءنائجلا
 ّبَصَت ال ةنجلا نأل ؛مدانلا رسحتملا ةلزنمب نوكت دارملاو «مدنتف

 .بصُن مدنلاو ءاهيف

 جورخلاو «ئكوألا نايب هيف اهتابثإو هيف ةهارك ال (رهش) ةملك طاقسإ نأ نيبيل )١(
 .(فرصتب) (..ناضمر رهش) باتكلا ةقفاومو فالخلا نم
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 يف مهو ةَبّرَدلا بكاوكلا ئلإ رظنت امك نيمئاصلا ىلإ ترظن اذإ
 ةلازجو اهفرَسشي رابخألا تدهش يتلا ةلضافلا مايألا و نييلع ئلعأ

 ءاروشاع مويو جاحلا ريغل ةفرع موي : اهمايص يف باوشلا

 امك اهيلإ وأ «مهلزانم يف (نيمئاصلا ْئىلإ) ةنجلا يف (ترظن اذإ)

 ةّيلعلا موجنلا (ةيّردلا بكاوكلا ْئىلإ) ايندلا يف (رظنت امك) ةخسن يف

 ئلعأ يف) نومئاصلا :يأ (مهو) ءءافّصلاو ءاتّسلا يف ٌردلاك يه يتلا

 وأ .ءموصلل (ةلضافلا مايألا) كرتت (و) «ةنجلا لزانم ئلعأ (نييلع

 ثيداحألا (رابخألا تدهش يتلا) هل ةلضافلا مايألاب ةراجتلا كرتت

 :هلوقب ريشأ هضعب وأ اهفرش ئنعم نايبلو ءاهريغ ئلع (اهفرشب)
 (:اهمايص يف باوثلا ''"ةلازجو)

 ,ءناضمر دعب مايألا رئاس ىلع موصلا يف لّضفملا (ةفرع موي)

 ليلدو «ضيرملاو رفاسملاو اليل اهّلِصَي ال يذلا 6 ريغل) نكل

 رشاع رصقلاو دملاب (ءاروشاع مويد) .حرشلا يف ف ريهشلا هلضف

 م هيلدو «ةيضاملا ةئسلا رف ةطرشب هن همايص نأل مرتيبلا

 ثيدحلا يف بسُنو ءرهشلا اذه الإ ةيبرعلا رهشألا نم ماللاو فلألاب فّرعُي مل (؟)

 .ًافيرشت هللا ىلإ



 نضل

 ٌبجرو مرحملا نم لوألا ٌرشعلاو ةجَحلا يذ نم لوألا ٌرشعلاو

 0 هلبق

 لضفأ هنأل ءاهحتفو ءاحلا رسكب (ةجحلا يذ نم لوألا ٌرشعلاو)
 نبأ ثيدحلو ( هيف ريهشلا ودصلا ثيدحلل ناضمر رضع مايأ نم

 هنم ةليل مايقو «ةنس مايص لدْعَي هنم موي موص نإ :يذمرتلاو هجام

 .«ردقلا ةليل مايق لدعي

 لضفأ» :ملسم دنعف «موصلل ةبسنلاب (مرحملا نم لوألا ٌرشعلاو)
 ًاموي ماص نم» :يناربطلاو «مرحملا هللا رهش ناضمر رهش دعب مايصلا

 صوصخ ليلد ىلع فقأ ملو "”اموي نوثالث موي لكب هلف مرحملا نم
 ضعب ناك نإو هلك (بجرو) ."”هب حتفي نأ هللا ئسعو ءرشعلا هذه

 نم :ًاعوفرم قرط نم هريغو يقهيبلا ور لايعلاو لهألا لع ةعسوتلا نسي اممو )١(
 هذه :يقهيبلا لاق .هتنس رئاس هيلع هللا عسو ءاروشاع موي هلهأو هلايع ىلع عسو

 .ملعأ هللاو ةوق ثدحأ ضعب ْئلإ اهضعب مض اذإ يهف ةفيعض تناك نإو ديناسألا

 .(570-7717 /1 ناميإلا بعش يف هقرط رظنا)

 مامإلا لاق -امهنع هللا يضرح سابع نبا ةياور نم ريغصلا يف يناربطلا دنع (7)

 .هيب سأب ال هدانسإو : ]1١4/7[ بيهرتلاو بيغرتلا يف يرذنملا

 :يدهنلا نامثع ويأ لاق :(١63ص) فراعملا فئاطل يف يلبنحلا بجر نبا لاق (")

 يذ نم لوألا رشعلاو ءناضمر نم ريخألا رشعلا :تارشع ثالث نومظعي اوناك

 تاقيم هب هللا متأ يذلا رشعلا هنإ :ليق دقو ...مرحملا نم لوألا رشعلاو «ةجحلا

 نب بهو نع يورو .هرشاع يف عقو ملكتلا نأو «ةليل نيعبرأ مالسلا هيلع ئسوم
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 2 ل و

 وذو ةدعقلا ود يهو لئاضفلا نم مرحلا رهشألا موصو نابعشو

 ةّسلا يف اذه 0 ةثالثو رف دحاو بجرو مرحملاو ةجحلا

 «كلذ ريغل وأ ناضمر ىهاضي ال ْئتح هلك هموص ئري ال ةباحصلا

 ءاهموص بابحتساب وعدا مرحلا رهشألا نم هنوك هباجتسا ليلدو

 .ةفيعض ثيداحأ يف هب رمألاو

 .هموص يف نيثيدحل (نابعشو)

 (ةدعّقلا وذ يهو) ةميظعلا (لئاضفلا نم مّرحلا رهشألا ٌموصو)

 مرحملاو) ءاهرسكو ءاحلا حتفب (ةّجحلا وذو) ءاهرسكو فاقلا حتفب

 ام يهو (درَس ةئالثو) «بجر وهو (ُدْرف الحاو) ءاهمامت هذه (بجرو

 ةيقب نم لضفأ ناضمر دعب موصلل يهو «ةقسانتم ةعباتتم هلبق
 رابتعاب ةجحلا رهظي اميف مث ءبجر مث «مرحملا اهلضفأو ءروهشلا

 رركتيو (ةّئسلا يف) دجويو «هموص دكأتي ام (اذه) ةدعقلا مث ءاهرِشَع

 .ةثالث ماسقأ نم لوألا وهو «ئرخأ ةنسب

 نم مايأ ةثالث وهو «هموص دكأتيو روهشلا رركتب رركتي ام :اهيناث
 نم مايأ ةثالث ماص نما :يدزألا هجرخو "ءايحإلا" يف امل «مارح رهش

 «ماع ةثامعبس ةدابع هل هللا بتك تبسلاو ةعمجلاو سيمخلا مارح رهش

 .مهل رفغأ يلإ اوجرخيلف رشاعلا موي ناك اذإف «مرحملا رشع لوأ يف يلإ اوبرقتي نأ كسموق ْرُم نأ مالسلا هيلع ئسوم ئلإ ئلاعت هللا ئحوأ :لاق «هبنم
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 ثلاثلا يهو ضيبلا مايألا و هرخآو رهشلا لوأف : رهشلا يف امأو
 نينثإلاف : عوبسألا يف امأو رشع سماخلاو رشع عبارلاو رشع

 ىف) هموص دكأتيو دجوي ام (امأو) :هلوقب راشأ يناثلا مسقلا اذه ئلإو

 1 موي لوأ (رهشلا لوأف) ؛ةثالثف روهشلا رركتب رركتيف (رهشلا

 يناثلا موص نسيو «هرجخآ ىلع ًاسايق هلوأ نم مايأ ةثالث وأ «صنلل
 عباسلا موص يغبنيو ءرهشلا مت نإ ةثالثلا دوسلا مايألا (هرخآو)

 دوسلاو ضايبلاب اهفصو (''"”ضيبلا مايألا) هطسوأ (و) «نيرشعلاو

 دسج ضييبت رابتعاب ضايبلاب ضيبلا فصو وأ «يلايللا رابتعاب داوسلاب
 سمشلا قارشإو ضرألا ئلإ هطوبه دنع هدادوسا دعب اهمايصب مدآ

 رابتعاب هيلع ةرهاظ عضولا حئاولو «ليق ربخ وأ ِرْثَأ يف ام ىلع «هيلع
 عبارلاو رشع ثلاثلا» حصألا ىلع (يهو) ؛ دوسأ يبل لاقي نأ ملم

 يذ يفو ءرشع يناثلا موصو اهموص بحتسيف «(رشع سماخلاو رشع
 .رشع ثلاثلا نع اضوع رشع سداسلا موص بحتسي ةجحلا

 يف) هموص دكأتيو دجوي ام (امأو) :هلوقب راشأ ثلاثلا مسقلا ئلإو

 ةثالثلا هذه نم موي لك نأل (ةعمجلاو سيمخلاو نينثإلاف عوبسألا

 .اهدارفإ هركيف ةعمجلا الإ هريغ عمو هدحو هموص بحتسي

 رمقلاب ةرونم اهنأل ؛ضييبلا يلايللا مايأ :مهدنع ريدقتلاو ضيبلا مايأ :روهشملا )١(

 .(يلايللا) هريدقت فوذحم فوصومل ةفص (ضيبلا) نوكيف



 نضلم

 بونذ و ؛ةعمجلاو سيمخلاو نينثإلا موصب عوبسألا بونذ رفكف
 مايألاو رخآلا مويلاو رهشلا نم طسوألا مويلاو لوألا مويلاب رهشلا

 الو ةروكذملا رهشألاو مايألا هذه مايصب ةّنسلا بونذ و ضيبلا

 لاق دقف عاقولاو بارشلاو ماعطلا ُكلرت موصلا نأ تمص اذإ ّنظَن

 همايص نم هل سيل مئاص ْنم مك : ملسو هيلع هللا ئلص هللا لوسر
 . شطعلاو عوجلا الإ

 امم ًاذخأ ٌرفكم اهموص نأو :كيدل مايألا هذه لضف رّرقت اذإف

 (موصب) اهريفكت يف ببستت نأب (عوبسألا بونذ رفكف) ءرثألا يف ءاج
 موص(ب) (رهشلا بونذ) رفك (و «ةعمجلاو سيمخلاو نينثإلا) موي

 رهشلا نم) رشع عبار وأ ٌرّشَع ( سماخ (طسوألا مويلاو لوألا مويلا)

 مويلا| اهنمو (ضيبلا مايألاو) «نيرشعلاو عساتلا (رخآلا مويلاو

 ءاهركذ قباسلا (مايألا هذه مايصب ةئّسلا بونذ) رفك (و) ءطسوألا

 :ةيس اف (ةووكذملا) نابعشو مّرحلا ةعبرألا (رهشألاو)

 وأ «ًالفن وأ ًاضرف (تمص اذإ) هؤطخ نيبتي ًانظ (نّدَظَت الو)
 (عاقولاو بارشلاو ماعطلا كرت) يعرشلا (موصلا نأ> موصلا تدرأ

 هجو ْىلع هوحنو كلذ نع كاسمإلا وه لب ءاطقف عامجلا

 ثيدح يف ةريره وبأ ئور (دقف) ؛ًابيرق هنايب يتأيس صوصخم
 :ملسو هيلع هللا ئلص هللا لوسر لاق) :هظفل امب هجام نباو يئاسنلا

 هكاسمإ نم :يأ (همايص نم هل سيل) كسْمُم نم :يأ (مئاص نم مك

 موصلا يف فاك ريغ امهدرجمو ؛(شطعلاو عوجلا الإ) هاون يذلا



 انفلي

 نأ يغبني لب ئلاعت هلل ُهَرْكي امع حراَوجلا ًفكت نأ موصلا امك لب
 ال امب قطنلا نع ناسللا و ِهِراَكَملا ىلإ ِرظَنلا نع َنيعلا ظَمْحَت
 عمتسملا نإف ئلاعت هللا مرح ام ئلإ عامتسالا نع َنْذَألا و َكيِنْعَي
 حراوجلا ٌميمج ٌفكَت كلذكو نيباتغملا دحأ وهو لئاقلا كيرش

 نعو اهنع (حراوجلا 0ك نأ) يعرشلا (موصلا مامَت لب) «١ يعرشلا

 هللا هركي امع) :هلوق هيلع لد امك ءمئاصلا ئلع تامرحملا ةيقب

 امك ؛ئىلوألا فالخو تاهوركملا نعو لب «تامرحملا نم (ْئلاعت

 .هّركي هلوق هيلع لد

 (يغبني لب) :هلوقب تامرحملا ضعب لمشي ام ئلعو هيلع ُْصّنو
 ًضخغت ئنعم (ظْفَحَت نأ) ًاقلطم بجيو «موصلا ثيح نم نَسُي :يأ
 رظن وحن «مرحملاك ةهارك هيف ام (هراكملا ئلإ ِرْظّنلا نع َنيعلا)

 اهُمّشك اهيرظي هركر هلق« نيحايزلا رحت هوركملادوإ بطرخب ةيبنجألا
 «ركذلا نع هلم بلقلل لغاش لك نع هظفحت نأ طباضلاو ءاهسْمّلو

 اذه نأل ءركذلا همازلإ ! عم كيني ال امب قطنلا نع ناسللا) ظفحت (و)

 (َنذَألا) افكت اونعمب , ظفحت (و) «هنع ّيِهْنَم ينعي ال امب قطنلاو هموص
 (ئلاعت هللا مرح ام ئىلإ) هب (عامتسالا نع) عمسلا ئنعمي ةزمهلا مضب

 مثإلا يف هل (لئاقلا كيرش) هوركم وأ مارحل (عمتسملا نإف) ء«ههركو

 دحأ) عمتسملا :يأ (وهو) «هيف امب هليلد حرشلا يفو ؛ةمالملاو

 .نيباتغملا

 نيسعلا (حراوجلا ٌعيمج) ظفحت ئنعمب (فكت) نأ يغبني (كلذكو

- 
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 : مئاصلا ن نرطفي سمح : ربخلا يفف جرفلاو نطبلا ًفكت امك
 .ةوهشب ٌرظنلاو ةبذاكلا نيميسلاو ةميمنلاو ةسقلاو بذكلا

 ًفكت امك) ًاميظع ًافك ةهبشلا وأ مارحلا نع اهريغو نذألاو ناسللاو

 فك لع ؛ءايحإلا» يف ثَحو «نيرمألا نع امهظفحب (جرفلاو نطبلا
 وشح فنصملا ةرابع يف سيلو «راطفإلا تقو ةهبشلا نع نطبلا
 مامت :هلوق دعب حراوجلا عيمج فكت كلذكو :هلوقل لب «راركتو
 يف اهضعب ْىلإ ترشأ ةعيدب تك حراوجلا فكت نأو موصلا

 .لمأتيلف انه ةرابعلا يِجْرَم نم نطفلل حولي امبرو «''"حرشلا

 َنْلطْبُي :يأ (مئاصلا َنرطَمُي ِّسْمَح) ًافيعض ناك نإو (ربخلا يفف)
 «ةجوزو برحو حالصإل ؛ بذكك زئاجلا ال «مارحلا (بذكلا) :هباوث

 :ناقملا اذيبوب ا وح رص امك هللا خام هوت ولو ةمركشلا (ةيقلاو)
 اميف هب حرص فنصملا ٍتيأر مث «ةنيرقلا مايق دنع اهنم هنأ حضاوو

 قسفي رهاجتم ةبيغو ردح نانننإ لاح ٍركذك ة زئاجلا ةبيغلا ال «يتأي

 دصقل هلقن ول امأ «داسفإلا دصق ئلع مالكلا لقت (ةميمنلاو) هب رِهاَجُي

 دصاقملا ملعي هللا. مارح نكي مل داسفإ هنم مزلو حالصإلا
 مقالب رايدلا ريصُت يتلا , نسومعلا فوم (ةبذاكلا نيميلاو) «تاينلاو

 يتأيسو ءهرَظَن ل ال نم ئلإ اميسال (ةوهشب ٌرظنلاو) ءدَرَو امك

 ةثالثلا ريغ نأ مهوتم مهوت امبر نذألاو ناسللاو نيعلا ظفح ئلع صن امل :لاق )١(

 .ها .فكت كلذكو :لاقف هنأش يف دكؤي ال حراوجلا ةيقب نم



 ضلع

 ناك اذإف رانلا نم ةَنِج موصلا امنإ : ملسو هيلع هللا ئلص لاقو
 لقيلف هَمَئاَش وأ هّلئاق ٌقرما نإف َلَهْجَي الو ْتْفْرَي الف ًامئاص مكذحأ
 هنم ٌرثكتست الو ٍلالَح ماعط ئلع َرِطقُت نأ الهتجا مث . . مئاص ينإ

 يف اهل فنصملا ركذ دنع سمخلا هذه ْئلع اذه نم طسبأ مالكلا

 .يناثلا مسقلا يف اهثحبم

 هللا ئاص لاقو) :نيخيشلا ثيدح يف امك ةريره وبأ ًاضيأ ئورو

 ٍرانو منهج ران (رانلا نم) ةياقو (هّنج موصلا امنإ ملسو هيلع
 (ًامئاص مكذحأ ناك اذإف) «مئاصب سيلف اهقتي مل نمف «تاوهشلا

 وحنو مالكلا شحفب تأي (ثفرَي الف) هنايب قبسو ًايعرش ًاموص
 هلئاق) ناسنإ (ٌقرما نإف) «لعفلا وأ لوقلاب دعتي (لَهْجَي الو) «عامجلا

 امُهَعْمَج نأل هناسلبو «هسفنل ًاريكذت هبلق يف ًابدن (لقيلف هَمَئاش وأ

 بدن يضتقي يوونلا مالكو «أثالث وأ نيترم هلوقي (مئاص ينإ) «ْنَسَح

 .هسفت يف هلوق ىلع ٌمْمَج ئرجو «هلتاَقُمو همتاشل لوقلا هعامسإ

 (لآلَح) موعطم :يأ (ماعط ئلع َرطْفُت نأ) ًابدن (دهتجا مث)

 نم (هنم رثكتست الو) دهتجا :لاق هتّزعلو «ةهبشلا نع صلاخ
 يف (ةليل لك هلكأت) تنك (ام ئلع ديزتف) ؟هبتشملا فيكف «صلاخلا

 تاف ام كرادت اهيفو ءراثكإ ةروكذملا ةدايزلا نإف «مايصلا تاقوأ ريغ



 نير

 ةدحاو ةعفَد يف نيتعْفَد هلكأت نأ ُداتعت ام تيفوتسا اذإ َقْرَف الف

 ىلع اهب ْئىَوَقَتل كتوق فيعضتو كتوهش ٌرْسك ٌدوصقملا امنإو
 كموص ىفن ةدئاف الف كتاف ام هب تكرادتف َةّيِشَع تلكأ اذإف ْىوْقَّنلا
 0 َكتدعَم ىلع َتْلَقَت دقو

 كمايصو كراطفإ يتلاح نيب ذئتيح (قرف الف) «يتأي اميف هيلع هّبئ امك
 نمز (يف '”نيتعْفَد) كراطفإ ةلاح يف (هّلكأت نأ ٌداتعت ام تيفوتسا اذإ)
 ليل كرطف نمز يف ةدحاو ةعفد يف : يأ (ةدحاو ةعفد) ءاشعلاو ءادّعلا

 نأل ؛امهمكح ىف هنأ دارملا ذإ ءامهدنع وأ روحّسلا وأ راطفإلا دنع
 ءموصلا دوصقم ُتوَقُي روكذملا نمزلا يف برشلاو لكألا ءافيتسا
 فيعضتو) «ةيراّضلا ةيعبسلا (كتوهش ٌرسك) هنم (دوصقملا امنإو)

 ىلع اهب ئوقَتل) ءئوقتلا لامك نع موصلا لبق ةعناملا (كتوق
 .يهنلا بانتجاو رمألا لاثتما (ئَوقّنلا

 ةيشعلا يف : : يأ (ةيشَع) ءافيتسالا هجو ىلع لالحلا (تلكأ اذإف)

 (كتافام) تلكأ نم ذوخأملا لكألاب (هب تكرادتف) برغملا دعب نم
 يف) ةميظع (ةدئاف الف) راهنلا يف داتعملا كلكأ نم وأ «كئادغ نم

 اذهب تئاف هنأ تملع دقو «قباسلا هدوصقم ليصحت اهنأل «.(كموص

 «تاوفلا اذه .عم مامت الو ءموصلا مامت ىلع رادملا نألو «كرادتلا

 بلقلا يذؤي ًاليقثت (كتدعُم ىلع َتْلَقَن) دق كنأ لاحلاو : : يأ (دقو)

 .(عفد/حابصملا) .ةرمب عفدي امل مسا مضلابو «ةرملا حتفلاب ةعفدلا )١(



 ضع

 نم فيكف لالح نم ٌءىِلَم نْطَب نم هللا ىلإ ضغبأ ءاَعِو نم امو
 و تادابعلا ساسأ هنإف هنم رثكأف موصلا ئنعم تفرع اذإف ؟مارحلا
 : ىلاعتو كرابت هللا لاق تابرقلا حاتفم

 «ةميهبلا نم شركلاك يمدآلا نم ةدعملاو «فئاطللا كاردإ نم هعّنميو

 نطَب نم هللا ئلإ ضغبأ) : :ثيدحلا يف هّلصأ َدَرَو امك (ءاَعو ْنم امو)
 (؟مارحلا نم) فيكف ؟ةهبشلا نم (فيكف) «صلاخ (لالح نم َئَلَم
 ."”هاقملا اذه يف طْسَي حرشلا يفو

 : يأ (هنم رثكأف) هدوصقمو همامت : يأ (موصلا ئنعم تفرع اذإف)

 (تادابعلا ساسأ) ذئنيح (هنإف) ءدوصقملل عماجلا ُماَّنلا موصلا نم

 هنأ (و) اهاسأ هنوك ةمكح ئلإ حرشلا يف ترشأو ء«هيلع ْئنبي يذلا

 مظعأ ئلإو ءاحاتفم هنوك نايب ًاضيأ حرشلا يفو (تابرقلا حاتفم)

 ىلص هللا لوسر لاق ةريره يبأ ةياور نم نيخيشلا ثيدحب ريشأ هايازم

 ىلع يسدقلا ثيدحلا يف (ئلاعتو كرابت هللا لاق) :ملسو هيلع هللا

 يف اهركذ «رومأ ةتس يف -هيلع هللا ةمحر- يلازغلا مامإلا دنع موصلا مامت )١(

 ظفحو ؛«هركيو مذي ام لك نع رصبلا ضغ :هلوقب حراشلا اهرصتخا ؛ ءايحإلا

 ةيقب فكو «هوركملل ءاغصإلا نع عمسلا فكو «شحفلاو نايذهلا نع ناسللا

 راثكتسالا نع فكلاو ءرطفلا تقو ةهبشلا نع نطبلاو .هراكملا نع حراوجلا

 صاوخ امأو ءصاوخلل اذهو .نطبلا يلتمي ثيحب راطفإلا تقو لالحلا نم

 .هللا ئوس امع بلقلا فك مهموصف صاوخلا



 سفن

 انأو يل هنإف ّموصلا الإ فْعض ةثامعبس ئلإ اهلاثمأ رعب ةنسح لك

 هللا دنع بيطأ مئاصلا مف فولخل هديب يسفن يذلاو .هب يِزْجَأ

 ىلإ اهلاثمأ رثثَعب ةنسح لك) ملسو هيلع هللا ئلص هللا لوسر ناسل
 الإ) «ةريثكلا فاعضألا تانسحلا ضعب يف درو نإو (فئعض ةئامعبس

 فيرشت ةفاضإ (يل هنإف) :هلوق هيلع لد امك رثكأب هنإف (موصلا

 ناك نإو «ًاميظع ءازج (هب) ةزمهلا حتفب (يِزْجَأ انأو) صاصقخاو

 هسفن لإ انه ةازاجملا دانسإ يفو «ئلاعت وه ةدابع لك ئلع يزاّجملا

 . ىَمْحَي ال امك ٌديَِمو ةيونت ئلاعت

 (هديب يسفنت يذلاو) :ةريره يبأ ةياور نم امهل رخآ ثيدح يفو

 حتفب (فولُخل) هذيب دمحم سفن يذلاو :هلوقبو هب مسقي ام ًاريثكو

 (هللا دنع بيطأ مئاصلا مق) (1)(هحتف روجيو ةمجعملا مضو ىلوألا ماللا

 رملا لاق «فلخي مث دعي يذلا وه ءاخلا حتف نأ :يتسبلا يباطخلا مامإلا ئريو )١(

 : بَلَوَت نب
 بذاك ةفالخلاب فولخ ءازج لفون ةنبا ةرمج اّنع هللا ئزج

 هباتك رظنا) ريغت اذإ :ًافولخ فلخي همف َفَلَخ ردصم ءاخلا مض وه باوصلا نأو
 لاقو ءاخلا مض يوونلا مامإلا بوصو (7١1-١١١ص نيثدحملا طلغ حالصإ

 يف فورعملا وهو «بيرغلا لهأ نم هريغو يباطخلا هركذ يذلا وهو باوصلا وه
 .(؟171/1 ملسم ْئلع هحرش رظنا) .ةغللا بتك



 انوفت

 كرت امنإ ىلاعتو كرابت هللا لوقي كسملا حير نم
 انأو يل موصلاف يلجأ نسم هّبارشو هّماعطو هّئوهش

 ةنجلل : ملسو هيلع هللا اص يبنسلا لاقو .هب يزجأ
 نومئاصلا الإ هلخديال ناّيرلاه ل لاقي باب

 هللا لوقي) 7 كيلا لضفأ وه يذلا (كّسملا حير نم) مايقلا موي

 هيلع هللا الص قودصملا قداصلا هلوسر ناسل ىلع (ئلاعتو كرابت

 عامج نم (هّئوهش) مئاصلا يأ رذي :ظفل يفو (كرت امنإ) :ملسو

 ئلاعت هلل :يأ (يلجأ نم هبارشو هماعطو) :هلوق ةمكحل ركذو «هريغو

 .ةزمهلا حتفب (هب يزجأ انأو يل موصلاف) هدحو

 هللا ىلص يبنلا لاق) دعس نب لهس ةياور نم امهل ثيدح يف (و)

 :يأ ("”نومئاصلا الإ هلخدي ال ناّيرلا هل لاقي باب ةنجلل :ملسو هيلع

 وأ ؟هنم الإ نولخدي ال مهنأ هب مهصاصتخا ئنعم لهو «مهب صتخي

 الو ؟مهب اهيونت هريغ نمو هنم لوخدلا نيب نورّيخيو مهل قحتسم وه
 نيمئاصلاب دارملا لهو «لامعألا بابرأ نم مهريغل رييختلا اذه عقي

 موص نم رثكأو تايغر ماع وأ ؟لَق نإو هريغو ناضمر ماص نم
 .ايفاش انايب حرشلا يف كلذ تنيب دقو ؛ لمتحم رمألا ؟لفنلا

 هلآو هيلع هللا ىلاص بيطلا يبأ دنع بوبحملا بيطلا وه ربنعلاو دوعلاو كسملا )١(

 .1//177-0781) يماشلا يحلاصلل داشرلاو ئدهلا لبس رظنا) ملسو

 .قلغأ هولخد اذإف :ةدايز (م) ةخسن يف (1)



 ني

 اذإف ةيادهلا ةيادب يف كيفكُي تاعاطلا حرش نم ٌرْدَقلا اذهف

 ةالصلا حرش يف ديزم ئلإ وأ جحلا و ةاكزلا ىلإ تحتحا

 «نيدلا مولع ءايحإ) يف هاندروأامم هبلطاف .موصلاو

 عبر نم اهنايب :يأ (تاعاطلا حْرَش ْنم) روكذملا (ردقلا اذهف)

 اهاَّمَسُم اهمسا قباطملا (ةيادهلا ةيادب) يباتك (يف كيفكي) تادابعلا
 ةفرعمو هتاكزل جاتحي لام اذ تنك نأك (ةاكزلا ىلإ تجتحا اذإف)

 وأ ءهتدصقو ًاعيطتسم تنك نأب (جحلا) لإ (و) باتك نم اهمكح
 ديزم ْئلِإ وأ) باتك نم همكح ةفرعم تدرأو. ءًافلكتم هتدصقو ًاريقف
 .موصلاو) ناذألا وحنو تاراهطلاك اهتامدقمو (ةالصلا حرش يف

 مولع ءايحإ) انباتك (يف) هانعدوأ ةخسن يفو :(هاندروأ امم هبلطاف
 .هامسم_ئلع همسا لاّدلا (نيدلا



 يناثلا مسقلا





 ضف

 ىصاعملا بانتجا يف

 : نارطش نيدلا نأ : ملعا

 يناثلا مسقلا

 يصاعملا بانتجا يف

 لوقلا :ةخسن يفو .نامسق امهف «قبس اميف ئوقتلا يّمْسق نم
 غلبت يتلا رئابكلاو ءرصحنت ال يتلا رئاغصلا (يصاعملا بانتجا يف)

 نأ ملعا) "”تاداهشلا باب يف اهطباضو ءرْثُأ يف امك ةئامعبسلا وحن
 ناءزج وأ ناضعتب وأ نافصن (نارطش) افك وأ العف هب اندّبع5ُ ام (نيدلا

 لوق دنع )1778/٠١-1947( يريمدلا مامإلل جاهولا مجنلا يف تئش نإ اهرظنا )١(
 .ةريغص ْئلع رارصإلاو رئابكلا بانتجا :ةلادعلا طرشو يوونلا مامإلا

 ىلع صاخلا فطع نم (رئابكلا) ىلع (رارصإلا) فنصملا فطعو :هلوق نمو
 ريصت ال اهنأ :ًاهجو (ءاضقلا بدأ) يف يليبزلا ئكحو .ةريبك رارصإلا نأل ؛ماعلا

 .ها ًارفك ةبظاوملاب ريصت ال ةريبكلا نأ امك «ةريبك رارصإلاب
 هبكترم نواهتب رعشأ وأ نعل وأ دح وأ ديعو هب نرق بنذ لك :ةريبكلا نأ ققحو
 يف فالخلا دروأو ها .كلذب اهيلع صوصنملا رئابكلا رغصأ راعشإ هنيد يف

 محرو .(١١-0ص) رئابكلا فارتقا نع رجاوزلا لوأ يف رجح نبا ةريبكلا طبض
 .!(هلضف كهجاو اذإ ةريبك الو «هلدع كلباق اذإ ةريغص ال) :لئاقلا ءاطع نبا هللا
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 وه يمهانملا كرت و تاعاطلا لعف : رخآلاو يهاتملا كرت : امهدحأ
 اهيلع ٌردَقُي ال تاوهشلا ُكرتو دحأ لك اهيلع ُردَقَي تاعاطلاف ّدشألا
 رجاهملا : ملسو هيلع هللا ئلص هللا لوسر لاق كلذلف نوقيدصلا الإ
 .هاوه دهاج َْم دهاجملاو ءوّسلا َرَجاَه نم

 فالخخو تاهوركملاو يه وأ «تامرحملا (يهاتملا كرت امهدحأ)
 وه يهانملا ُكرت) وه يذلا لوألا (و تاعاطلا لعف رخآلاو) «ئلوألا

 نم ال لامشلا بحاص َلُّطَع ْنَم لُجّرلا :ليق مث نمو ء(دشألا
 .نيميلا بحاص لمعتسا

 اهلعف :يأ (تاعاطلاف) هلوقب راشأ ةيّدّشألا هوجو ضعب نايب ْئلإو

 يه ةعاط لوانتت ال يتلا ةصوصخملا تاعاطلا ىلع : :يأ (اهيلع ٌرِدَقَي)

 ديقب ةيفخلا (تاوهشلا ٌكلرتو) ؛هريغو قيلص نم (دحأ لك) ٌكرتو فك

 «قيدص عمج (نوقيدصلا الإ) كرتلا ئلع :يأ (اهيلع ٌردْقَي ل) ةيلكلا
 يف ةرابعلاب قلعتي ديزم عم هّتِب ةيالولا يف نّكمت صاخ يلو وهو

 هللا لوسر لاق) :ظفلب هاورو هجرخ ثيدح يف ءاج (كلذلف) ءحرشلا

 َرَجَه :ظفل يفو ؛(ءوّسلا َرَجاَه نم رجاهملا :ملسو هيلع هللا ئلص

 يفو ءهنع ضرعأو هكرت :يأ «هنع هللا ئهن ام رجه :رخآ يفو ءءوسلا
 :اهظفل نكل (هاوه دهاج نم دهاجملاو) :يعاضقلاو يناربطلا ثيدح

 .ئلاعت هللا تاذ يف هسفن دهاج ام



 ضخ

 معن نم ٌةمعن يهو كحراوجب ئلاعت هللا يصعت امنإ كنأ : ملعاو
 هتيصعم ْئىلع هللا ةمعنب كتناعتساف كيدل ةنامأو كيلع 000 هللا

 كؤاضعأو نايغطلا ةياغ اًهكَعَدَوُأ ةنامأ يف كتتنايخ و نارفكلا ةي

 هتيعر نع لوؤسم مكّكو عار مكّلكف اهاعرت فيك رظناف 00

 ئلاعت هللا يصعت امنإ) حضاو وه امك ةزمهلا حتفب (كنأ ملعاو)
 نوكت ةيصعملا نأل :؛بلقلا جارخإل رصحلا سيلو «(كحراوجب
 (ةمعن يهو) «حرشلا يف اهذخأم ىلإ ترشأ ةتكنل وه امنإو «'''هل
 :كاياعر اهنأ يتأيسو (كيدل ةنامأو كيلع ىلاعت هللا معن نم) ةميظع

 ةريبك (هتيصعم ْئلع) ةحراجلا (هللا ةمعنب كّتناعتساف) ةمعن تناك اذإف

 كئنايخ) اذإف ةنامأ تناك اذإ (و) «ةمعنلل (نآَرْفكلا ةياغ) ةريغص وأ
 دحلا ةزواجمو (نايغطلا ةياغ) ئلاعت هلل (اهكعد 'أ) كيدلا (ةنامأ يف

 .نارسخلا ةياغوه ناميإلا رفكف ةياغو داَبَم اهل ةياغلاو

 نم وأ «2(َكاَياَعَر) حراوجلاب فلس اميف اهنع ٌرّبعملا (كؤاضعأو)

 فيك رظناف) «ينآلا ثيدحلل دّلو ئلع ولو ةيالو اذ تنك نإ اهتلمج

 ترمأ اميف اهلايعتياو هلع تيهن امع اهظفح نم اهتياعر قح (اهاعرت
 ةياور يفو (مكّلكو عار) مكلك :حيحصلا ثيدحلا ظفلو (مكلكف) 57

 امل ةراشإ هيفف ءرمألا ةالو يف درو ثيدحلاو ؛(هتيعر نع لوؤسم) لكف

 .حرشلا يف مالكلا هيلع تطسب دقو ءءاضعألا نم فّئصملا هركذ

 )١( ص بلقلا يصاعم يف لوقلا أدبي ١147.



 نورك

 ةمايقلا تاّصَرَع يف كيلع دنس كئاضعأ عيمج ّنأ : ملعاو
 هللا لاق قلخلا نم ٍطَلَم سوؤر ئلع هب َكُحَضْقَي قلَذ قلَط ٍناَسلِ
 1 ا ا ا ف م © ْمِهلَع دشن موي : ىلاعت

 ريب سو

 لجرلاو ديلاو ناسللاك كحراوج (كئاضعأ ميمج نأ ملعاو)
 كذخف اهنم دهاش لوأو :(كيلع) كرايثخا ريغب ةقيقح (ُدَهْشتَس)

 ال عساو عضوم لك يهو ؛ةصرع عمج (ةمايقلا تاصرع يف) ئرسيلا
 نم ةيآلا يف ةدراولا ةداهشلا :ليقو ءرجش الو ءانب ال وأ هيف ءانب

 ناّسلي) هلوق انه هّدعّبِيو ءاهيلع يصاعملا راثآ روهظ نع ةيانك ءاضعألا
 يفو «حيصف (قلَذ) قطنلا عيرس لوقلا يضام كيرحتلاب ("0قلَط

 ريكذت زوجي هنأل «ةيناقوفلاو ةيتحتلا هانثملاب (هب كُحَضْمَي) قلاذ ةخسن
 نم) ريثك عمج (لم) ةرضحب داهنشألا (سوؤر ئلع) هئينأتو ناسللا
 .ةمايقلا تاصرع يف قلخلا فارشإ (قلخلا

 ةروس ىف (ئلاعت هللا لاق) ام وه ءاضعألا ةداهش دهاشو

 ©” يواضيبلا) يف ام ىلع ةيانك وأ ةقيقح (4 كبك ي) ووعتنلا

 بذع حيصف يأ ًاضيأ هقيلطو ناسللا قلط وهف ةقولطو ًاقولط مضلاب هناسل قلط )١(
 .(قلط / حابصملا) .قطنملا

 اهيلع هراثآ روهظب وأ «مهرايتخا ريغب اهايإ ئلاعت هللا قاطنإب اهب نوفرتعي :هترابع (1)

 ريسفت يف رونلا ةروس نم ١4 ةيآلا نم .باذعلل ليوهت ديزم كلذ يفو
 .يواضيبلا



 نيوخأ

 ميِد مولا : ىلاعت هللا لاقو« (7)نونمَتبْدك امي مُهلِعنَأَو ومدي مهسنسلأ»

 ظفحاف 4 َتوُيركَيأوهاك اي مهب دو حويل اسْنَكتَوا» © مههوفأ كَ
 ةعبسلا كءاضعأ ًاصوصخو يصاعملا نم كندب عيمج نيكسم اي

 رّيعتي الو موسقم ٌءْرج مهنم باب لكل باوبأ ٌةعبس اهل منهج ّنإف
 28 ةعبسلا كلتب ْئلاعت هللا وصع ْنَم الإ باوبألا كلتل

 هللا لاقو) ءاهب نوفرتقي (4 9 ولما امي مهّلمرَأَو ويدي مُهتنِسْلأ)
 «مالكلا نم اهعنمن (4 ممهِهرفَأ ع ْمَيْحن َمويْلآل) :سي ةروس يف (ئلاعت
 يفو .76 ةيآلا (# نوبي أوناك اَعب مُهّلجَيَ كي ميدي ًاميكتو#)

 .امهتيوط كلذلف طسب امهيف باوجو لاكشإ حرشلا

 عيمج) ًانْنَحَت اذهب هبطاخو (نيكسم اي) ًابوجو وأ ًابدن (ظفحاف)

 عيمج هلوقو «رئاغصلا رْفَكت اهبنجتب يتلا رئابكلا (يصاعملا نم كندب

 :هلوقب هضعب ىلع صيصنتلا ديرأ نكلو .«مومعو كومش هيف كندب

 (منهج نإف) ءدوجسلا ءاضعأ ال ةينآلا (ةعبسلا كءاضعأ ًاصوصخو)

 مث «ةمّطحلا مث ءْئَظَل مث «منهج تاقبط :ليق (باوبأ ةعبس اهل) رانلا
 نأل «قرف ئىنعمب باوبأ وأ (ةيواهلا مث ميلا م . ءرقس مث ؛ «ريعسلا

 نع حرشلا يف ام ْئلع قرفلا نم (مهنم باب لكل) «قرف عبس اهلهأ
 َرِرْفأ وتوم 0 حرشلا يف ام ىلع ءاضعألا نم وأ ؛ يواضيبلا

 ئصع ْنَم الإ) تاقبطلا ئنعمب (باوبألا كلتل) قحتسي (نّيعتي الو)

 «ةعبسلا هذهب :ةخسن يفو (ةعبسلا) كئاضعأ :ينعي (كلتب ئلاعت هللا



 نسون

 امأ .لجرلاو ديلاو جرفلاو نطبلاو ناسللاو نذألاو نيعلا : يهو

 يف اهب ٌنيعتستو تاملظلا يف اهب يدتهتل كل َْتَقِلُخ اهنإف : نيعلا
 تاومسلاو ضرألا َتوُكَلَم بئاجع ئلإ اهب َرظْتو تاجاحلا
 : عبرأ نع اهظفحاف تايآلا نم نهيف امب ربتعتو

 .(لجّرلاو ديلاو جرفلاو نطبلاو ناسللاو نذألاو نيعلا يهو)

 امأ) :لاقف ًافكو العف ةعبسلا هذه نم بلطُي ام نايب يف عرش مئ

 ةعفنم اهنم عفانمل اهبحاص اي (كل تقل اهنإف) ةرصابلا ةفيطلّلا (منيعلا

 ىف اهب يدتهتل) :هلوقب راشأ اهيلاو ءرابتعالاو ةناعتسالاو ءادتهالا

 ل ئلع :يأ (يف اهب ٌنيعتستو) «ةيرخَبلاو ةّيرَّبلا (تاملظلا
 بئاجع ىلإ) رابتعا َرْظَن (اهب َرظْنَتو) «ةيويندلاو.ةينيدلا (تاجاحلا)

 توكلمو ضرألا كلم بئاجع :ينعي ؟(تاودسلاو ضرألا توكل
 رعبا ةساحب كردي ال توكلملا نأ يناثلا ئلع لكشُي الو 0

 ربتعتو) :هلوق رابتعا رظن هرظن نأ ئلإ ريشيو :©أحرشلا يف ذ امل
 .تانيبملا (تايآلا نم) ضرألاو تاومسلا 5 0 25

 (عبرأ نع اهظفحاف) هلوقب راشأ امك نيعلا نم بلطي ام ْىَلِإ

 عيمجلا 0 :ةدحاو يطب ثالث ةخسن يفو «يتأتس لاصخ

 ملاع نأ هيلع لكشي ال ركفتلاو رابتعالا رظنب ًانورقم يرصبلا هرظن ناك نم :لاق )١(
 هنع رقتسا ام نأل ؛رصبلا (لصألا يف اذكه) ةيساحب كردي ال هلك توكلملا

 .ةينابرلا ةريصبلا ةفيطل هتقرخ



 انفرفتا

 وأ سف ةوهشب ةحيلم ةروص ئلإ و مْرَحَم ريغ ئلإ اهب ٌرظنت نأ
 .ملسم ٍبْبَع ىلإ اهب َملّطَت وأ راقتحالا نبعب ملسم ئلإ اهب رظنت
 707 ةعدبلا ىلإ اهب يغصُت نأ اهظفحاف : نذألا امأو

 ؛مرحم يذ ريغ ىلإ :ةخسن يفو ؛(مَرْحَم ئلإ اهب ٌرظنت نأ) :يهو اهيلإ
 :يأ (ةحيلم ةروص ئلإ) اهب رظنت نأ (و) هلوقب اهنع ,ربع «ةيناثلا

 لوألا رهاظلاو «سانلا بلاغ وأ رظانلا بسحب امإ ل 1

 ىلإ تظن نإف «تاوهشلا نع ٌموُطْفَم كلاّسسلا نأل (سفت ةوهشب)
 ةذاود رظنلا يذلا جرفلا نيصحت دصقب نكيلف كل لي ةنسح ةروص

 ًاقساف ولو (ملسم ئلإ اهب رظنت وأ) :هلوقب اهنع ربع :ةثلاثلا «هؤادو
 رصبلا ربتعاو .«بلقلا لامعأ نم ناك نإو ء«هل (راقتحالا نيعب)

 نيعلا هذهب ملسملا رظن عنتمي امكو ًاراقتحا اهب رظني دقو «ةحراج
 ؛هل ةيذأ هيف ناك نأب ًاعرش هيف نذؤي مل هجو ئلع اهب يّسَّدلا رظن عنتمي

 ةخسن يفو (ىلإ اهب) رظنتت :يأ (ملَّطَت وأ) :هلوقب اهنع ربع ةعبارلا
 ربعي دقو «معَأ بيعلاو «ةخسن يف امك هتروع : : يأ (ملسم ٠ بيع) ىلع

 ليبس ىلع هبيعو يمذلا ةروع رظن نم ًاضيأ عرشلا عنمو «ةروعلاب هنع

 يفو ءاعرش هيف نذؤي مل ءاذيإ هيف امم هيلع فارشإلاو «سسجتلا

 .رظنلاب قلعتت دئاوف هيف طسسب حرشلا

 دمتعملا ئلع رصبلا ىلع لضفملا عمسلا ةساح (نْذألا امأو)
 ثيدح اهيلع لومحملا ةميمذلا (ةعدبلا ىلإ اهب يغصُت نأ اهظفحاف)

 اذإ اننمز يف مايقلا اذكو ءةبجاو عدبلا ضعبف الإو «ةلالض ةعدب لك)



 نضر

 يواسَم ركذ وأ لطابلا يف ضوخلا وأ شحفلا ىلإ وأ ةبيغلا ىلإو

 ءهنمز يف يوونلاو حالصلا نبا ئتفأ هبوجوبو «ءاذيإ هكرت يف بترت
 هركذ امك ةسمخلا ماكحألا اهيف لب ةبودنمو ء«فنصم هيف يناثللو

 نم (شحفلا ىلإ وأ) ةمّرحملا (ةبيغلا ئلإ و) «'''هل لّثَمو يشكرزلا
 يف ةغلابملا :يأ (لطابلا يف مولا وأ) :ءاهوركم' ولو مالكلا

 :ناعم ءازإب لطابلا نأل ؛ينعي ال اميف ضوخلا دارملاو «شحفلا

 داريو قلطيو «قحلا داضي ام هب داريو قلطيو «مارحلا هب داريو قلطي

 اي ةيآ ئلع مالكلا يف دورولا ةعيرشاا :يباتك يف هتنيب امك ؛كلذ ريغ هب
 يف عوقولا نع اهركذ جرخي ال يذلا (سانلا يِواَسَم ركذ وأ) «دواد

 يذلا وحنلا ملعت ةبجاولا عدبلا نمف :لاق 1١4/١: دعاوقلا يف روثنملا هباتك يف )١(

 ةئجرملاو ةيربجلاو ةيردقلا بهذم ةمرحملا عدبلا نمو ..ةنسلاو نآرقلا هنم مهفي

 ثادحإ ةبودنملا عدبلا نمو ةبجاولا عدبلا نم ءالؤه ىلع درلاو ةمسجملاو
 نمو لوألا رصعلا يف دهعي مل ناسحإ لكو حيوارتلا ةالصو طُبّرلاو سرادملا
 نمو مامكألا عيسوتو ةسلايطلا سبلو رصعلاو حبصلا بقع ةحفاصملا :ةحابملا

 .ها فحاصملا قيوزتو دجاسملا ةفرخز ةهوركملا عدبلا

 نبا زعلا لاثمأ نم ةمألا هذه ءاملع نيطاسأ هيلع ةسمخلا ماكحألا ئلإ ةعدبلا ميسقتو

 مهرخآ نم ظافحلا نم ةعامجو ريثألا نباو يفارقلاو يوونلا نيدلا يبحمو مالسلا دبع

 يعفاشلا مامإلا مهقبس دقو يناكوشلا هنع اهلقنو ينالقسعلا رجح نبا مالسإلا خيش

 ظوفحم هللا دبعل ةعدبلاو ةنسلا :رظنا) يبرعلا نب ركب وبأ ظفاحلا اذكو اهميسقت ْئلإ

 .(قشمد ملقلا راد تاعوبطم نم ديرف ثحب يمرضحلا يولعاب دادحلا دمحم



 انفوان

 هيلع هللا ئلص هلوسر ةّنسو هللا مالك اهب م 5 : كل ْتَقلُ اهنإف

 ميقملا كلملا ئلإ ملعلا ةدافتساب لصوتتو هئايلوأ ةمكحو ملسو
 25 ةراكملا نم ءيش ئلإ اهب تيغصأ اذإف مئادلا ميعّنلاو

 .لطابلا يف ضوخلا وأ شحفلا وأ ةبيغلا

 تقلخ امنإف :ةخسن يفو (تقلخ) عمسلا ةساح : يأ (اهنإف)

 هيلإ راشملا صوصخملا عامتسالاو عمسلا هنمو «كعفنل :يأ (كل)

 يف ظوفحملا (هللا مالك اهب) ةخسن يف امك عمست وأ (عمتستل) :هلوقب

 ىلع لادلا ءانفحاصم يف بوتكملا ءانتنسلأب ءورقملا ءانرودص

 يتلا (ملسو هيلع هللا ئلص هلوسر ةّنسو) «ميدقلا يسفنلا مالكلا
 ةرابع ئنعملا اذهب يهو ءهدنع نم ئنعمب هللا مالك اهيف لاقي نأ حلصي

 ءاملعلا (هئايلوأ ةمكحو) ءراثآلا عم اهيلع قلطتو ءرابخألا نع

 هوجو نايب حرشلا يفو .ظعاوملاو ملعلا اهب دارملاو «نيحلاصلاو
 .عامتسالا اذهل

 :يأ (ملعلا ةدافتساب لصوتتو) :هلوقب راشأ ةعماجلا هترمث ئلإو
 ملسو هيلع هللا ئلص هلوسر ةنسو ئلاعت هللا مالك نم ةاقلتملا ةمكحلا

 ماللا نوكسو ميملا مضب ةرخآلا كلم (كّلَملا ئىلإ) هئايلوأ ةمكحو
 (مئادلا) ميعنلا راد يف (ِميِعَنلاو) «لحترُي الو لوزي ال يذلا (ميقملا)
 .«توم الب دولخ ةنجلا لهأ اي» :ثيدح يف هيلإ راشملا

 ءيش ئلإ) هتساحب :يأ (اهب) عمسلا تيقلأ :يأ (تيغصأ اذإف)

 توصك عمسلا اهب ذلتسا نإو عرشلا اههركي يتلا :ي أ (ةراكملا نم



 نرفع

 ككاله ببس َكِزوَف ببس ناك ام بلقناو كيلع كل ناك ام راص
5 . - 32 2 - 

 نود لئاقلا هب ًرصتخَي مثولا نأ نئظَت الو نارسخلا ةياغ اذهو

 غ2 لئاقلا كيرش عمتسملا نأ : ربخلا يفف عمتسملا

 : ىنعمب (كيلع) كل لعج وأ قلخ ام : يأ (كل ناك ام راص) مرحم

 ًاببس ناك نأ دعب ءررضلاو كيلع ةمالملاو مثإلا لوصح يف ببس هنأ

 .كيلإ باوثلا ٌرجو كعفن يف

 هتركذ يقهيبلا ثيدح يف ءاج فنصملا هركذ يذلا ئنعملا اذهو

 (ةلزوف ببس ناك ام ّبلقناو) هلوق هحضوي وأ هديؤيو حرشلا يف
 (5”ككاله ببس) «ةدافتسالاو لصوتلاب كزوف وأ «ميعنلاو كلملاب

 ةروريصلا عضوم وه وأ «بالقنالا :يأ (اذهو) « «ميحجلا كقاقحتساب

 امو كايإ» ثيدحلا يفو «ةءاسإلا ةياهنو .كل (نارئمخلا ةياغ) هلبق
 .«نذألا ءوسي

 لك مثإ وأ «ربخلا هيلع لدي امك ةبيغلا مثإ «مثإلا نأ ّنّنَظَت الو)
 ًامارح ًالاقم لئاق لك وأ «باتغملا (لئاقلا هب صتخي) مارح لاقم
 :يأ (ربخلا يفف) ؛مثإ تاذ ةلاقم لك وأ «ةبيغلل (عمتسملا نود)

 هوحن درو نكل «يقارعلا هجرخي ملو «ءايحإلا» يف روكذملا ثيدحلا
 ثيدح ظفلو ءمثإلا يف (لئاقلا كيرش عمتسملا نأ) :يناربطلا دنع
 ام يناربطلا دنعو «مثإلا يف ناكيرش عمتسملاو باتغملا :«ءايحإلا»



 انارذي

 َريكَُل كل قلُخ امنإف : ناسللا امأو .نيّباتغملا ٌدَحَأ عمتسملا نأو
 ط0 زيزعلا هباتك ةوالتو ئلاعت هللا ركذ هب

 «ءايحإلا» يف امك هظفلو :(نيّباتغملا ٌدَحَأ عمتسملا نأو) :هانعم
 .ديكوتلا ةادأ طاقسإب

 هريكذت زوجي (قلُمخ) ةخسن امك '"امنإف وأ (اهنإف ناسللا امأو)
 لماشلا (ئلاعت هللا ركذ هب ٌرثكتل) كعفن وأ كلجأل :يأ (كل) "”هئينأتو
 ةوالعلاو :(زيزعلا هباتك ةوالتو) رافغتساو ليلهتو حيبست نم ركذ لكل

 .قلخ :هلوقل ئلوأ يهو )١(

 يف :ديز يبأ لوق لقنو «ثنؤيو ركذي :ناسللاو :يناتسجسلا متاح وبأ لاق (1)

 .ها .ناسللاو قنعلاو افقلاو عارذلا :ركذتو ثنؤت ءايشأ ةعبرأ دسجلا

 امو :لوقي يناتسجسلاو ءمهضعب دنع اهئينأت مدعل ةعبرألا رخآ ناسللا ركذ لعلو

 يهو) عضوم ريغ يف (ةنسلأ) نآرقلا يف نأل ؛ريكذتلا ىلع لدي هنم نآرقلا يف

 ص يناتسجسلل ثنؤملاو ركذملا :رظنا) .ركذملا عمج يهو (عضاوم ٠

:"1 )). 

 ص ثنؤملاو ركذملا نيب قرفلا يف ةغلبلا :يف يرابنألا نب تاكربلا وبأ لاقو

 «ثنؤم وهف ةغللا هب تينع نإو «ركذم وهف وضعلا اذه هب تينع نإ ناسللاو ١

 :رعاشلا لاق ريكذتلا ئنعملا اذه يف زوجي دقو

 مكع فوج يف هنأب تيلف ينم ناك ناسل ْئلع تمدن

 مالكلا ئلع عقي امنإو «نايعألا ئلع عقي ال مدنلا نأل ءوضعلا هب داري ال اذهف

 :ناسللاو ثنؤيو ركذي لوقملا :ناسللا :يديبزلا لاق (نسل / جاتلا) يف نكل .ها

 .ريغ ال ذئنيح ثنؤتو ةغللا



 نضر

 ريمض يف ام هب َرِهظُتو هقيرط ئلإ ئىلاعت هللا َقْلَخ هب َدِشرُتو
 هل قلخ ام ريغ ىف هتلمعتسا اذإف كايندو كنيد تاجاح نم

 كيلع كئاضعأ ُبَلْغَأ وهو هيف الاعت هللا ةمعنب ترفك دقف

 امهب وهو «بلقلاو «ناسللا هيف كرتشي ركذلاو ناسللاب صتخت

 ئلع اهيبنتو اهنأشب اهيونت اهل هلومش عم ركذلاب ةوالتلا صَخو «لضفأ
 طارصلا (هقيرط ئلإ ئلاعت هللا قل هب) يدهت (دشرُتو) اهصاصتخا
 لاق كنطابو كبلقو كداؤف (كريمض يف ام هب َرِهظُتو) ميقتسملا

 :رعاشلا

 ©"”ةليلد داؤفلا لع ناسللا َلعُج  امنإو داؤفلا يفّل مالكلا نإ

 .كنيد ىلع ةنيعملا (كايندو كنيد تاجاح نم)

 لاحلاو هركذ مدقت ام وحن نم (هل قلن ام ريغ يف هّتلمعتسا اذإف)
 ئلاعت هللا ةمعنب ترفك دقف) اهنم وهو ةمعن حراوجلا نأ امك ةمعن هنأ

 ةياغ نايصعلا يف ةمعن يه يتلا ةحراجلا لامعتسا نأ َقّبَسو «(هيف
 .ةياهنو داّبم اهل ةياغلا نأو «نارفكلا

 (كيلع) ةبلغ اهرثكأ (كئاضعأ ْبَلغأ) يناسللا وضعلا :يأ (وهو)

 «انمقتسا تمقتسا نإف كب نحن امنإف انيف هللا قتا» :ثيدح يفامل

 :(37,72ص) هناويد يف هلبقو ءلطخألل وه 2غ30



 ضرك

 ةئاصح الإ مهام ئلع رانلا يف سانلا بكي الو قّلخلا رئاس ئلعو
 يفف منهج ٍرْمَق يف كّبكي ال ئنح كتوق ةياغب هيلع ٌرهظتساف مهتنسلأ

 يِوِهُّيف هباحصأ اهب كحضُيل ةملكلاب ملكتيل لجرلا نإ: ربخلا

 مالك يف هيلإ ةراشإ يتآلا «رانلا يف سانلا بكي له :ثيدحو
 ثيدحلا يفو «هب نيلتبملا (قّلَخلا) يقاب :يأ (رئاس ئلعو) «فنصملا

 ٌبُكَي) :ثيدحلا ظفل يه يتلا لهو ئنعمب يهو (الو) «هانعم ام

 ىلع وأ مههوجو ىلع :ظفل يفو (مهرخاتم ئلع رانلا يف سانلا

 يفو «(مهتتسلا) دوصحم ئنعمب ديصَح عمج (دئاصح الإ) مهرخانم
 .«َنيّئاسْللا دحأ ُملقلا» :درو لب «مهمالقأ هانعم

 بلغت ثيحب هيلع (كتوق ةياغ) روهظ بلطا :يأ (هيلع ٌرهظتساف)

 رخآ (ِرعَق يف) كَرْخْبُمو كهجو ئلع كطقسي (كّبكي ال ئتح) ئوتتو
 (ربخلا يفف) ءاهتاقبط نم ةصوصخم ةقبط وأ «رانلا (منهج) طسو وأ
 ”ءانخللا نم ةدحاولا (ةملكلاب ملكتيل لجرلا ّنِإ) ثيدحلا :يأ

 ؛ءايحإلا» يف لاق ءاذيإ وأ ةبيغ هيف امم وأ هللا طخس نم وأ لطابلاو

 (يوهيف) سانلا :ظفل يفو (هباحصأ اهب كحضيل) حازملا ضحم نود

 .(ةونخلا/سوماقلا)
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 ًائينه لئاق لاقف ٌديهش لتق هنأ يورو .ًافيرخ نيعبس منهج يف اهب
 ملكتي ناك هلعل «كيردُي امو : ملسو هيلع هللا ئلص لاقف ةنجلا هل

 ل ا هينعي ال اميف

 (نيعبس) ''"رانلا نم ةصاخ ةقبط وأ «راَّنلا (منهج يف اهب) طقسي
 اذه عيمجب ثيدحلا اذهو ءاماع (ًافيرخ) «ريثكتلل وأ ربتعم هموهفم

 ام ىلع هظافلأ بلاغو «هانعم ىلع تفقو امنإف «هيلع فقأ مل ظفللا

 :ةخسن يفو «دئاوفلاو تاياورلا نم ريثك نايب هيفو «حرشلا يف هتنيب

 ايندلا يبأ نباو هبرغتساو يذمرتلا هجرخأ امك (يورو) خّسُن يفو ليق
 ال «ءايحإلا» يف فنصملا هركذو «يور ةمكح وهو «فيعض دنسب

 «ةخسن يف امك ةكرعملاب (ديهش) دحأ موي (لتق هزأ) «ةيادبلا» ظفلب

 بارتلا تحسم نأ دعب همأ وه (لئاق لاقف) ةيراذلا ديهش اهديهشو

 ًائينه :اهظفلو .ةخسن يف امك ةنجلاب :يأ (ةنجلا هل ًائينه) ههجو نع

 :يأ (كيرْدُي امو) :اهل (ملسو هيلع هللا ئلص لاقف) «ينب اي ةنجلا كل

 ال امو ءرمألا نم (هيِنْعَي ال اميف ملكتي ناك هلعل) ءاهب هل يمزجت ئتح

 اهتحتو منهج اهالعأ (قح رانلاو) :ةرهوجلا ىلع هحرش يف يواصلا مامإلا لاق )١(

 اعبت خايشألا ركذ اذكه ةيواهلا مث ميحجلا مث رقس مث ريعسلا مث ةمطحلا مث ئظل

 كلت نم مسا لك نأب ةدهاش نآرقلا تايآ نكلو «رانلا يف ثيداحألا ضعبل

 نع ربعيو «هجو يأب رافكلا تافص ركذي هنأل «عيمجلا معيام ىلع قلطي ءامسألا

 .185-078ص) ربدتف .ءامسألا هذه نم مسا يأب مهديعو
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 بذكلا : لوألا : ءايشأ ةينامث نع هظفحاف . هينعي امب لُخبي وأ

 لّْرهلاو ّدحلا ىف هنم كناسل ظفحاف

 وأ) «مئأي مل ناسنإلا اهنع تكس ول تاملكب ملكتي نأ :وه ينعي

 عنميو «ءايحإلا» ثيدح ظفلو «قوقحلاو لاملا نم ("'هينعي امب لَخْبَي
 وهو بعك مأ ثيدح يف ءاج «ةيادبلا» ثيدح ظفل نكل «هرضي ال ام

 «لحملاب قلعتي ليوط باوجو لاكشإ هيفو «حرشلا يف ئفوتسم

 .ًاضيأ هب قلعتي دارطتساو

 ةصاخ رومأ يف اميسال ًادكأتم ينعي ال امع زارتحالا ناك املو

 نع) نييعتلا وأ ديكأتلا ليبس ئلع (هظفحاف) :هلوقب كلذ ىلإ ريشأ

 ,'”زئاجلا ريغلا (بذكلا لوألا) ناسللاب ةقلعتم ةميمذ :(ءايشأ ةينامث

 مث كلذ دصق هيلإ مضنا نإف «عقاولا فالخب رابخإلا وه :بذكلاو

 عم (كناسل ظفحاف) «حرشلا يف هتنيب امك «بدني دقو «"”بجي دقو

 يتلاح (يف) «هيف ةيعرش ةحلصم ال يذلا بذكلا :يأ (هنم) كبلق

 .(لّرهلاو ّدجلا)

 .هينغي ال (م) ةخسن يف )١(

 .وحنلا لهأ دنع ماهبإلا يف ةلغوم (ريغ) نأل ؛حصفأ :زئاجلا ريغ )١(

 بذكلا دومحملا نمو ءاهذخأ ملاظ ديري ةعيدو نع عفدلا يف بذكلاك :لاق (*)

 .اهنع ةرضملا ررض عفدل ةجوزلا ئلعو «نيقيرف نيب حالصإلل



 نسحب

 نم بذكلاف ّدجلا ئىلإ ْىعاَدَتي ًالْرَه بذكلا كناسل دّوعت الو ل
 كلوقب ةقثلاو كتلادع تطقس هب تفرع اذإ كنإف رئابكلا تاهمأ

 بذكلا ّمْبَق َفِرْعَت نأ تدرأ نإو كرقتحتو «نيعألا كيِردْرَتو

 1000 هنع كسفن ةَرقث ئلإو كريغ بذك حبق ْئلإ رظناف

 ولو (دّوعت الو) :هلوقب هيلإ راشملا دّوعتلا كرت ظنخلا تاببنأ نمو
 لومشل (ًاله) موهدجلا (بذكلا كناسل) ءاهب تبثت تبث ةداعلاف «ةرم

 أشني هرم دايعا نألو «قح الإ حزمي ال ناك» ثيدحلا يفن هل يهنلا

 ئىلإ) جردنيو لسرتسيو (ميعادتيف) :هلوقب هيلإ راشأ امك هالج هنع

 هن ررجللا يف كلوا امنإو ءدجلا ليبس ئلع بذكلا ْىلإ :يأ (دجلا

 تاهمأ نم) مرحملا (بذكلاف) :هلوق نم هركذ امل نيلاحلا يف

 يه :رئابكلاو «تاقبوملا 0 اهنم «ةروصحم تالا «(رئابكلا

 اهبكترم ثارتكا مدع ىلع ةلادلا وأ «ديدشلا كيعولا اهيلع بترملا

 .اهيف فورعملا فالخلا الع «نيدلاب

 : يأ (هب ٠ تفرع اذإ كنإف) :-ةريثك يهو- بذكلا تافآ نمو

 الف ؛(كلوقب ةقثلاو) «سانلا نيب ةرهاظلا (كّيلادع تطقس) بذكلا
 «نيعألا كيردرتو) «قدصلاب تربخأ نإو هنم ءيش يف كنوقدصي

 .سفنألا و نيعألا (كرقتحتو

 بذكلا َحْبق) 0 هوجولا ضعب نم (فرْعَت نأ تدرأ نإو)

 دحأ ْئلع وأ .كيلع (كريغ بذك حبق ئلإ) ك دريصب نيعب (رظناف

 ءاهيلع ليقث هنإف «كحور ىلع هلقثو (هنع كسفن رقت ئلإول) ءكاوس



 نيدو

 عيمج يف لعفاف كلذكو هل كحابقتساو .هبحاصل كِراقحتساو

 كريغ نم لب ؛كسفن نم كيويع َمّبَق يردت ال كنإف كسفن هن بويع

 ُْضْرَت الف ةلاحم ال كنم كريغ هحبقتسيف كريغ نم هتحبقتسا امف

 12070701000 دعولا ىف ْفّلخلا : يناثلا .كلذ كسفنل

 (هل كحابقتساو ؛هبحاصل َكِراقحتساو) ءدرو امك حورلا ْئّمح ليقثلاو
 ناك اذإ فيكف «ةروصلا ّنسح ناك نإو هيلع ضمْعُت داكت ال تح

 حيبق ناسنإلا ناك اذإ» :هلوق يف ءامكحلا ضعب ّرَد هللو ؛اهحيبق
 وحن ىلع هلمح يغبنيو «هرهاظ نم حبقأ هنطاب نأ ملعاف ةروصلا

 .جراخلا يف نيريثكب لكشأ الإو «باّذَكلا

 مث اهتفرعم كتدارإ دنع (كسفن بويع عيمج يف لعفاف كلذكو)

 كاردإلا لامك :يأ كردت ال :ةخسن يفو (يردت ال كنإف) اهَّنجت

 (نم) اهيرْدتو اهكردت امنإ (لب ءكسفن نم كبويع َحْبق) «ةيارّدلاو
 (كريغ) بيع (نم هتحبقتسا امف) «قباسلا رظنلا وحنب (كريغ) ةهج

 حبقتسي ناسنإلا نأل ؟؛بيع اذ ناك نإو (كريغ هحبقتسيف) بيعلا يذ

 ؛كش الب :يأ (ةلاحم ال كنم) «هسفن نم هحبقتسي ال ام هريغ نم

 ةميرك سفن اذ تنك نإ (كلذ كسفنل ُّضْرَت الف) كلذك رمألا ناك اذإو

 يف امهذخأم تنيب امك ءرثألاو ربخلا ءاج رظنلاو لعفلا اذهبو «ةّيبأ

 .حرشلا

 هنم سيلو :ليق ءهنع يهنملا (دعولا يف ُفّلَخلا يناثلا) ءيشلا
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 ع و م 5

 ىلإ كناسحإ نوكي نأ يغبني لب هيفوتو الإ ءيشب دعت نأ كايإف
 الإ فلْخُت نأ كايإف دعولا ْئلإ تْرِرْطضا نإف لوق الب ًالعف سانلا
 2 6 ار وا يل و وأ ل قاع نبك حو ا او كلذ نإف ةرورض وأ رذعل

 دعت نأ كايإف) : 7 هدامتعا بأي دقو ءدعولا نع رصقي مل فلخ

 (يغبني لب) ءهب يّفوُثو :ةخسن يفو (هيفوُتو الإ) ريسي وأ ريثك (ءيشب
 دارملا وأ ءًاماثل ولو نيجاتحملا (سانلا ىلإ كناسحإ نوكي نأ) دكأتي

 وهو «مهرطاخ لَّغشي دعو ْئلإ دنتسي ال :(العف) سانلا مهنأل ماركلا
 لب هب مهُرطاخ لغتشي ال لوق امأ (لوق الب) هلوق يف يفنملا دارملا

 -لعفلا كل رسيتي الو «ءافولاب كسفن نم قثوتتو مهسوفن هب نئمطت
 هلع لكي ةيلعوب ورنا .لاخز نم ةيفاااغل "4لوقلا» أب الن
 :'"”لئاقلا لوقب هدنع دهشتسيو فنصملا

 لطملا َنْسَح ئوهلاٌحّص اذإ يدنعف  ِزاَجتب يلطماو لص ينيدع
 (كايإف دعولا ْئىلإ) ةجاح ئندأ تجتحا :ينعي (تررطضا نإف)
 (رذعل الإ) فالخإلا مدنع يونت وأ «دعولا (فلخُت نأ) رذحا 5

 فلخلا : : يأ (كلذ نافل « ةيعرش (ةرورض وأ) «ةجاحك يعرش

 نسم تيبلاو ١١6 ص هناويد ل «نسحلا يبأ نب رمع صفح وبأ ضرافلا نبا وه 2غ(

 :اهلوأ اتيب (57) ةديصق

 لقع هلو «هب ىنضُم هراتحناامف لهس ئرهلا ام اًشَحلاب ْمَّلساف ٌبحلا وه

 .ردصمب سيلو ءردصم مسا انه :زاجنو



 نق

 هيلع هللا الص هللا لوسر لاق قالخألا ثئابخو قافثلا تارامأ نم
 جحو ىئلصو ماص نإو قفانم وهف هيف نك نم ثالث : ملسو
 نمتؤا اذإو ْفَلْخَأ َدَعَو اذإو بذُك ثدح اذإ ْنَم رمتعاو
 نم ٌدشأ ٌةبيغلاف ةبيغلا نم كناسل ظفحاف ةبيغلا : ثلاثلا .َناَخ
 ك1 ربخلا يف ءاج كلذك مالسإلا يف َةَينَر نيثالث

 (قالخألا ثئابخو) «هبعش ضعب نمو «ربكألا (قافثلا تارامأ نم)
 لاق) :لاق سنأ ةياور نم خيشلا يبأ ثيدح يف كلذ نع يهنملا

 هيف نك نم) عبرأ :ةياور يفو (ثالث :ملسو هيلع هللا ئلص هللا لوسر

 ماص نإو) ٠ ربكألا قافنلا قفانملاك وأ « رغصأ ًاقافن (قفانم وهف

 ينإ لاقو ةياورلا يفو «ءكلذك (رمتعاو جحو) ًالفنو ًاضرف (ئلصو
 يف (فلخأ َدَعَو اذإو) ( هثيدح يف (ِبذك ثدح اذإ ْنَم) ءملسم

 .رجف مصاخ اذإو :ةعبارلاو «هتنامأ يف (ناَ نمتؤا اذإو) «هدعو

 «لاوحأ ةتس يف حابتو «ةمرحملا (ةبيغلا :ثلاثلا) ءيشلا

 ريذحتلا :اهنم «حرشلا يف اهتنيب يعرش ضرغل عجرت اهلك بابسألو

 .ركنملا رييغت ئلع ةناعتسالا اهنمو «ةحيصنلا هجو ىلع رشلا نم
 ةروكذملا (ةبيغلاف) ؛ةمرحملا (ةبيغلا نم كناسل) ًابوجو (ظفحاف)
 ثيدح يف امك هّمَأِب لجرلا اهينزي (مالسإلا يف ةَيْنَز نيثالث نم دشأ)
 ةياور نم (ربخلا يف ءاج كلذك) :هلوقب راشأ امك «هريغو يقهيبلا

 تس نم :ةياور فو «نيثالثو سمخ نم ةياور يفو .فنصملا

 .فئصملا ةرابعل تاهيجوت عم حرشلا يف اهمامتب تاياورلاو «نيثالثو
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 تنأف هعمس ول ههركي امب ًانيعم ًاناسنإ َركْذت نأ ةبيغلا عمو
 21000 ًاقداص تنك ْنِإو ملاظ ٌباتغُم

 َرْكَذَت نأ) :ثيدحلا حيرص نم ذخؤي امك اهّدَحو (ةبيغلا ئنعمو)
 ةييقش ركذلا كذت نأ هلق لمشف ::(ةدمشول كركي اذب اع انانإ

 :ًاناسنإ هلوقو «ةيانكلاو ٍرْمّعلاك لْعفلاو «بلقلاب ًامكحو ءناسللاب
 امب ملعلا هنكمي ثيحب ناكمب بئاغلا اذكو «نونجملاو يبصلاو يمذلا

 ال هنأ دمتعملا نأ اهنم :ٌدئارف دئاوف حرشلا يفو ءٌرَهْظَي اميف هيف ليق

 ول :هلوق هيفاني امبرو «ةبيغلا يف نوكت نأ ةبيغ اهنوك يف طرتشي
 تنأف) هروضح يف ولو عرشلاو وه ههركي امب هتركذ نإف ءهعمس

 ءيشلا عضاو ملاظلاو ءهلو كسفنل (ملاظ) «ةمرحم ةبيغ هل (باتْغُم
 «نآرقلاو ملعلا لهأل ةبسنلاب وأ ءاقلطم ةريبك ةبيغلاو «هلحم ريغ يف
 اهرخآو ءاهحجرأو اهلدغأ لاوقألا هذه طسوأو ءاقلطم ةريغص وأ

 ؛هيلع فوقولا نسحي ةلأسملا يف طسب حرشلا يفو ءاهلهسأو اهفعضأ
 الف زئاجلا اهعاونأ نم نأ قبسو «هتركذ اميف (اقداص تنك نإو)
 .""”لفغت

 .ها .ةريبك اهنأ رثكألا هيلع ئرج يذلا نأ لصاحلاو :حرشلا يف لاق )١(

 سانلا نأكو ةبيغلا نم سلاجملا ولخت نأ لقو ! ظفحلاو ةمالسلا هللا لأسنف
 هنأ ءالؤه نم نمضي نم لب «مهتانسح قحمُي ام مهرايتخاب مهسفنأ ولع َنوطّلسُي
 نيملسملا ضارعأ تامرح مهيلع تناه نيذلا دعتسيلف !؟ةأفاكملا لع رداق

 .!!!راوبلاو نباغتلا موي موصخلا ةيضرتل
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 حيرصت ريغ نم ٌدوصقملا مهم نأ وهو نيئثارملا ءاّرقلا ةبيغو كايإو
 نأ هللا لأسأف هيلع ئرج ام مَع وأ ينءاس دقو هللا ةحلصأ : لوقتف
 لمع اذ جلل امهدحأ نيئييخ نيب مْمَج اذه ّنإف هايإو انحِلْصُي
 حالّصلاو جّرحتلاب اهيلع ءانثلاو سْفّنلا ةيكزت : رخآلاو ء«ميهفتلا هب

 ملعلل ءارقلا ةبيغ يف عقت نأ رذحاو : يأ (ءارقلا ةبيغو كايإو)
 رمألا :يأ (وهو) ؛مهلمع يف (نيئارملا) اهوحنو مهفيناصت يف هريغو

 ءاذيإلا نم (دوصقملا) تنأ (مهفُت نأ) ةبيغلا هذه نم هنع رذحملا

 ةبيغلا نأل .دوصقملاب ظفللا يف (حيرصت ريغ نم) ةبيغلا هل نمضتملا

 .ءارقلا ةبيغ ةبيغ ةبيغلا هذه يهو :ةياتكو اضيفت نورك اعييرص نوكت امك

 «نيعم ناسنإل (هللا ةحلصأ :لوقتف) :يف لوقلا لوقم اهتلثمأ نمو

 لاسأف) وأ «(هيلع ئرج ام يّمَع وأ ينءاس دقو) ءهلل هحماس :هلثمو
 وأ ءايحلا ةلقب ينالتبا ام يذلا هلل دمحلا وأ :«هايإو انحلّصي نأ هللا

 ملعلا وأ ةدابعلا يف ًادهتجم ناك نالف وأ ؛نيطالسلا ْئىلع لوخدلا
 خألا ٌركذ هيف امم كلذ وحن وأ ءربصلا ةلق نم هب انيلتبا امب َيِلّتباو َرّتفو

 نيب م اذه نإن) 0 يك ا

 (سمفّنلا ةيكزت :رخآلا) ثيبخلا (و «ميهفتلا) قباسلا لوقلاب (هب لصح

 نم (جرحتلاب اهيلع ءانثلاو) «ةئسلاو باتكلا صنب اهنع يهنملا ةميمذلا
 عبرأ نيب عمج لوقلا اذه نأ نايب حرشلا يفو .(حالّصلاو) جرحلا
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 رتس هرّتَس نإف .ههركي ًاضيأ وهف «كيبويع ركذتو ّحّضْقُت نأ هركت امكو

 يف كّضرع نوقزمي ًادادح ٌةنسلأ كيلع هللا طْلَس هتْحَضَت ْنِإو كيلع هلل

 ش1 الملا سوؤر لع ةرخآلا يف ئلاعت هللا كُحضفَي مث ءايندلا

 (ركْذُتو) لوعفملل ءانبلاب (حضفُت نأ) 0 0 6

 رتسا) ايندلا يف (هترّتَس نإف .ههركي ا ديما اقل ا هلا

 كيلع) اهيف (هللا طَلَس) اهيف (هّتحَضف نإو) «نيرادلا يف (كيلع هلل

 ةنسلأ مىلاعت هللا تعو دقو ءاهحرج مكتلي ال دي ةَبِرَذ : يأ (ًادادح ةنسلأ

 «ةدشلاب لجاعلا يف لَماعُي حضافلا اذه ناكف ءاهب نيقفانملاو رافكلا

 دعب (مث ءايئدلا يف) ًاقيزمت (كضرع) اهب ةنسلألا لهأ :يأ (نوقزمي)و

 ةرضحب (ةرخآلا يف ىلاعت هللا كحضفي) قيزمتلا اذهو طيلسلا كلذ

 قئالخلا وأ سانلا فارشأ :يأ (أكملا سوؤر ئلع) ماعلاو صاخلا

 ؛ءاعدلا هللا هحلصأ :كلوق نم كدوصقم ناك نإ نكلو :ةدايز (م) ةخسن يف )١(

 راهظإو هتحيضف ديرت ال كنأ هتمالعف . .هببسي تممتغا نإو .رسلا يف هل عداف

 زع هلوق ةبيغلا نع ًارجاز كيفكيو «هبيعل راهظإ هبيعب مَّملا كراهظإ يفو .هبيع
 ًاتيم هيخأ محل لكأي نأ مكدحأ بحيأ ًاضعب مكضعب بتغي الو) :لجو

 نم كعنميو .اهنم زرتحت نأ كردجأ امف !!ةتيملا لكآب هللا كهّبش دقف.(هومتهركف

 رهاظ بيع كيف له :كسفن ئلإ رظنت نأ وهو ؟هيف تركفت ول ٌرمأ نيملسملا ةبيغ
 ..كسفن نم كلذ تفرع نإف ؟ ًارهجو ًأرس ةيصعم ٌفِراَقُم تنأ لهو ؛نطاب وأ

 .كرذعك هرذعو كزجعك هيلإ هتبسن امع هزنتلا نع هَّرْجَع نأ ملعاف
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 مك هم فذ ٠ 3 0 2 م ل 3 هك

 صقو بيع ىلع امهيف علطُت ملف كنطابو َكِرهاظ ىلإ ترظن نإو
 عاونأ حبقأ كسفن بويعب َكلْهَج نأ ملعاف ايند يف وأ «نيد يف و - ل م .٠ ٠ .٠

 َكَرّصَبل ًاريخ كب هللا دارأ ولو محلا نم مظعأ بيع الو ةقامحلا

 كلهجو َكَنَواَبَغ ةياغ اضرلا نيعب كّسفن كُديِؤرف كسفن بويعب

 (علّطَت ملف) امهعيمج (كنطابو كرهاظ) كسفن (ئلإ ترظن نإو)
 ىنعمب وهو (بيع ىلع) امهدحأ وأ (امهيف) رصبلاو ةريصبلا نيعب

 يف) صقنو بيع ىلع (وأ «نيد يف) هل ًارياغم نكي مل نإ (صقتو)
 ناك نإ ًاشوشم وأ ايترف افك فل ةرابعلا يف نأ لمتحيو (ايند

 .ررحيلف نّيرياغتم بيعلاو صقنلا

 كلهج نأ ملعاف) :هلوق ةنيرقب دحاو امهب دارملا نأ رهاظلاو

 ءاهضعب وأ اهلك (ةقامحلا عاونأ حبقأ) اهضعب وأ اهلك (كسفن بويعب

 (كسفن بويعب َكَرِصَبل اريخ كب هللا دارأ ولو) ءاهفدارم (قّمحلا نم

 اضرلا نيعب) ءوسلاب ةرامألا (كسفن كتتيؤرف) .كرهاظو كنطاب : يأ

 :لئاقلا لاق ,«”كلهجو) كتقامحو (َكتَواّبَغ ةياغ

 .كلهج ئهتنمو (م) ةخسن يف )١(



 اللا

 بأي ه هدفت الو هيلع ئلاعت هللا ركشاف َكنَظ يف ًاقداص تنك نإ مث

 ءارملا عبارلا بويعلا مظعأ نم كلذ ّنإف  مهضارعأب ٍضْمْضَمَّتلاو سانلا

 ا ةليلك بيع لك نع اهرلا ةيعو

 (َكّنظ يف) هتبتغا نم يِواَسَم ركذ يف (ًاقداص تنك نإ مث)
 امم كل ةيفاعلا الع (هيلع ئلاعت هللا ركشاف) «نظلا ّسسحُت نأ ائلوألاو
 نم :يأ (سانلا بْلَعب) كقدص وأ كنظ :يأ (هدسْفُت الو) ءهيف
 :لاق اذلو ةعيلك مهباتغا هنأك مهضعب باتغا نمو ءهتبتغا

 وه يذلا ضمضمتلا اذه :يأ (كلذ نإف « مهضارعأب ضمضُمّتلاو)

 «رئاغصلا وأ رئابكلا بونذلا مئاظع :يأ (بويعلا مظعأ نم) تباثلا

 ."”اهثعاوب نايب حرشلا يفو «ةبيغلا يف فالخلا ْئلع

 ْئلع ضارتعا لك وهو «ءايحإلا» يف لاق (ءارملا عبارلا) ءيشلا

 هرعش يف اضرلا نيع ركذ نم لوأ :(777-7717) بولقلا رامث يف يبلاعثلا لاق )١(

 «بئاسلا نب ليضفلا يف لاق ثيح بلاط يبأ نب رفعج دنع ةيواعم نب هللا دبع

 :-ديريو-ًالثم عبارلا تيبلا لسرأو

 ايواسملا يدبت طخسلا نيع نكلو ةليلك بيع لك نع اضرلا نيعف
 ١١8. ص يعفاشلا ناويد يف ركذو

 امإو ءمهتلماجمو ناوخإلا ةقفاوم امإو ؛كبضغأ نم يواسم ركذب يلستلا امإ (؟)
 امإو ءهيلع سانلا ءانثل دسحلا امإو «هريغ ضفخو هسفن ةعفر هتادارإف عنصتلا
 .(راصتخاب) .هب ءازهتسالاو ةيرخسلا امإو «؛لزهلاو بعللا
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 بّطاخملل ءاذيإ هيف كلذف مالجلا يف سانلا ةشق ةشقانمو لادجلاو

 ديوب اهل ةيكاو نينا "لع ءانث هيفو:هيق ”يطظو هل ليهجتو

 وى ىلا

 ًاهيفس يراَمُث ال كنإف شيعلل شوشم وه مث ملعلاو ةئطفلا

 ةجسلا ةلباقم «ةياهنلا» يف لاق (لادجلا اود ؛ هيف ٍللَخ راهظإب ريغلا مالك

 ؟مولعلا يف) مهنم ةفئاط أ (سانلا ٌةشق و ةشقانمو) «ةرظانملا يف ةجحلاب

 لّدجلا هلثمو ءارملا نأ هنمو «حرشلا يف هتنيب ام ئلع امهنم معأ يهو

 هلك (كلذف) «يناثلا انه دارملاو مرمدمو دومحم ىلإ متسقني لادجلاو

 (هيف نعطو) «مزالتلاب ولو )هل نليهجتر) «ةرات (بّطاخملل ءاذيإ هيف)

 .ةدايزو ليهجت ىلإ يدؤي امب

 ةيكزتلا نيع ىلإ عجري (سفنلا ئلع) ريخلاب «ءانث) ًاضيأ (هيفو)

 ديزمب) ةيكزتلاو ءانثلا كلذو .(اهل) ةميمذ (ةيكزتو) لاق اذلو «ةميمذلا

 ديزم (و) «ةعرسب ءيشلا كردي ثيحب .مهفلا ةدوج :يأ (ةّنطفلا

 ردكم (شوشم) فاصوألا هذه عم (وه مث) «هترازغ :ئئنعمب (ملعلا)

 .لاحلاو ةشيعلا دارملاو «'"'”دغرلا (شيعلل)

 خفقنلا هناسش نع (اهنقس) رسظانتو لداجت (يراَمُث ال كنإف)
 «ناسللا ةءاَذَبو لوقلا شْحف د ارلغ ىلظيو 0 "دتشزلا لسهْوَهَو

 دغر ءاسنو دغر موقو .مركو عمسك :لعفلاو «ةبيط ةعساو :دغرو ٌدْغَر هتشيع )١(

 .(دغر ةشيع/ سوماقلا)

 .دّشرلاو ٌدْشَرلا :لاقي (؟)



 ناد

 و 7 ه6 7007

 هل لاعت هللا ْىَنِب ل عوامة : ملسو هيلع هلل ئلص هلا

 يف ًانيب هل هللا نب ٌّقَحُم وهو ءارملا كرت نمو . ةنجلا ضر يف ًاتيب

 : كل لوقيو ناطيشلا َكَعَدْحَي نأ يغبني الو .ةنجلا ئلعأ

 نم اذهو «ةيملع ةلأسم يف ءارملا ناك ولو ءهِهّمَسِب (كيذؤُيو ّال)
 لدجلا لحم يف ةبلطلا ضعب هب فصتي هفسلا نأ ئلع هيبنت فنصملا

 .هرذحاف ثحبلاو

 حضاو وه امك «ةيفان ال نأل «ةيتحتلا ءايلا تابثإب (يرامت الو)

 ةانألا وهو «ملحلا هنأش نم (ًاميلح) «هدعب ام وأ هلبق ام ظَحَل نمم

 دقحي وأ : :يأ (دقحيو) «نيح دعب ولو كرجهي (كيلقيو لإ «لقعلاو

 عمجلا رهاظلا وهو لمتحيو ذأ دمعت عت نارلا نأل .(كيلع)

 .دقحلاو رجهلا نيب

 لاقو) :وه نسح ثيدح يف امب ريشأ ءارملا كرت ئلع ثحللو
 (لطْبُم وهو) لادجلا (ءارملا كرت ْنَم ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر
 لهو ةدحرملا عنب (ةجحلا ضرر ىت) اهيللطب (اني نإ ىلاعت نا يادي

 ئلعأ يف تيب هل هللا ئنب) هيف (قحم وهو ءارملا كرت نمو) .اهلوح ام

 يف ريخأتو ميدقت ءايحاإلاك ةياور يفو « نييّلع ئىلعأ :ظفل يفو «(ةنجلا

 هل قوق لع بيحس هنأكو «ثيدحلا

 َكَعَدْحَي نأ> عادخلا وحنب فراعلاو لقاعلا اهيأ (يغبني الو)
 : لطاب اهب ديرأ قح ةملك (كل لوقيو) هينبو كيبأل عادَخلا (ناطيشلا



 نذر

 ىلإ ىَقْمَحلا ٌرِجَتسَي ًادبأ ناطيشلا نإف هيف ْنِماَدُت الو ّقحلا رهظأ
 راهظإف كنم ُرَخْسَي هل ةكحض نكت الف ريخلا ضِرْعَم يف ٌرّشلا
 ةقيقحلا يف ةحيصنلا قيرطب كلذو .كنم َلّبقَي نم عم ّنَسَح قحلا
 20 . . .. . . .. . .ةثيهو ٌةغيِص ةحيصنللو ةاَراَمُملا قيرطب ال

 (ٌنإف) ءروكذملا قحلا يف (هيف ْنِهاَدُت الو) لطابلا دض «قحلا رهظأ)
 0 اميل قرقلا . ةقرعسو» «فارادملا »فلم توا كما ةنهادجلا
 ًامارح ةيناطيشلا ةنهادملا نوكت ال فيكو «قالخألا باتك يف هتركذو
 بلطيو رجي (َرِجَتْسَي ادبأ) هنإف سايقلا ناكو «(ناطيشلا) نأ لاحلاو

 (ريخلا ضِرْعَم يف) ضحملا (ّرشلا ئلإ) سانلا نم (ئقمحلا) َرَج
 (رَخْسَي) ةرّخْسُمو داضلا مضب (هل ةكحض نكت الف) ؛هضورع لحم

 : يأ (نَسَح قحلا راهظإف) «كب :ةخسن يفو . (كنم) هتعيدخو هلوقب

 «قالطإلا دنع لوألا داريو ءامهل لماش وه ذإ ءبجاو وأ «بودنم

 (ةحيصنلا قيرطب كلذو .كنم لّبْقَي نم عم) «ةنيرقلا دنع يناثلاو
 ىلع :يأ (ةقيقحلا يف) َمُهَوَت اذإ ةزئاجلاو «لوبقلا نظ اذإ ةبجاولا

 .ةمومذملا (ةاراّمملا قيرطب ال) «زوجتلا ليبس ىلع ال ةقيقحلا ليبس

 نم (ةغيص) كلذ نم :بادآو طورش يه ثيح نم (ةحيصنللو)
 نع اهب ئنغتسا هلعلو «لاحلا نم (ةئيهو) «ةراشإلا ينغت دقو «لاقلا

 :ةارادملاو .يايند لجأ نم نيدلا نم ءيش لَّدَب :ةنهادملا :لوقأف زجوأ نأ نكمي )١(

 .ينيد لجأ نم ايندلا نم ءيش لذب



 هج

 نم ٌرثكأ اهداسف ناكو ةحيضف تراص الإو فّطلت : ئلإ اهيف ٌجاتحُيو
 َرَسَعو ءارملا هعبط ئلع ّبَلَع ٍرصَعلا ةهقفتم ةتم طْلاَخ نمو اهحالص

 نأو لضفلا وه كلذ نأ ءوسلا ءاملع مهيلع ْىَقْلَأ ذإ تمصلا هيلع
 مهنم رفق هب حدتمي يذلا وه ةشقانملاو ةلداجملا ىلع ةردقلا

 الإو) مات (؛ (فّطلت ىلإ) ةحيصنلا : يأ (اهيف جاتحيو) .ةراشإلا ركذ

 لالتخا رابتعاب (اهذاسف ناكو) «ماعلاو صاخلا دنع (ةحيضف تراص

 َرثكأ) ءحصانلا وأ حطصنلا : يأ .هداسف ةحيحص ةخسن يفو ءاهطرش

 «نيرابتعاب حالصو داسف هنع أشني دق ءيشلا نأل .(اهحالص نم

 .ةدساف امإو ةحلاص امإ يه لاقي ام طقسف

 فيكف -هللا همحر- فنصملا رصع (ِرْصَملا ةهقفتم طَلاَخ ْنَمو)
 ؛مهمكح يف انرصع ءاهقف ٌرثكأ نودارملا ةهقفتملا ءالؤهو هدعب رصعب

 رثكأ يلوقبو «هرصع ةهقفتم دحأك نوكي نأ مهنم دحاولا ةياغ نأل

 الو «هبنتف ةهقفتملل طلاخملا يف مالكلا نأ ئلع «لفغت الف دارفأ َجَرَخ

 قبسو (ءارملا) هقلخ :يأ (هعبط ئلع بلغ) ( مدخلا يح نعيم

 ئقلأ ذإ) :هلوقب ريشأ اذه ةّلع ْىلإو ,.(تمصلا هيلع رسعوا) « هنايب

 «نيطلاخملا ةهقفتملا يف مالكلا نأل ؟ ؛مهؤاهقف (ءوّسلا ءاملع مهيلع

 قلخلا يف مهنم ئلعأ ءاهقفلا ناك نإو «ةّماَقملا يف ءاهقفلا نود مهو

 ملعب ءارغلا «ىأ 4 كلذ نا) عويس دئافلع" ارتتف دب ىذا وسلا
 نأو) «بردلقلا يف ةلزملل ببسلاو «ةدايزلاو (لضفلا وه) تمصلا

 يذلا وه) امهيلع ةكّلملا ئنعمب (ةشقانملاو ةلداجملا ْئلع ةردقلا

 (مهنم رِفَف) ايندلا يف (هب) اهريخأتب ةخسن يفو ءميملا ميدقتب (حدتمي
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 دنعو ىلاعت هللا دنع تقملا ببس ءارملا نأ ملعاو دسألا نم ةكرارف

 ؛شنأ اوكرت ال 8: ىلاعت هللا لاق دقو سْفنلا ةيكزت : سماخلا .قّلَخلا

 .دشأ يدنع اذهو ءدشأ وأ (دسألا نم كرارف) '''موذجمك مهنأل
 ريشأ اهعامجو ءارملا تافآ ضعبو رارفلا اذه ببس نايب ئلإو

 ًاديعب ولو يبس) مومذملا لادجلا ئنعمب (ءارملا نأ ملعاو) :هلوقب
 نيع نم طقس ْنَم نإف «ئلاعت هللاب ذايعلاو (ئلاعت هللا دنع) (تْقَملا)
 ايندلا يف (و) ةرخآلا يف كلذ هيلع رهظو . تقولا يف تملا ُهَسَِ هللا
 ةيعرشلا ةلدألا يف ءاج ام هليلدف هللا دنع هّنقم امأ «(قّْلَحلا دنع)

 هتلاقتو هتهارك نم مهسوفن يف عقي ملف قلخلا دنع همم امأو ٠ ةريهشلا
 عرشلاو سحلا هدهاش ناك امو «يسح ليلد اذهو ؛هنع مهعبط ةرقث
 للا باق رب داوم

 ءانثلا :يأ ءةمومذملا (سّْنل ةيكزت) ةينامثلا نم (سماخلا) ءيشلا
 .7/ مجنلا(4 نش ار ةالَقظ :/رلاعت هللا لاق دقو) ةيانكلاب ولو 0

 يصاعملا نع ةراهطلاب وأ ءريخلا ةدايزو لمعلا ءاكزي اهيلع اونثت

 نبأ امر © # :ميركلا نبا ميركلا نبا ميركلا 17 كبسحو 0

 هنأل لضفلاو ملعلا لهأ نم نالف صيقنت همّه لَعَج نمم ءرملا ٌرفي ال فيك !معن )١(

 يف الإ ةكرب الو ءاهب الو رون ال هنأ دهاشملاو فولأملاو ءاذكب ئتفأ وأ اذك لاق

 تازاجإلاو تاداهشلا ترثك دقو «نيلماعلا ءايفصألا ءايقنألا ءاهقفلا سلاجم

 ١ !! هللا هجو هب يَمّتبا امو «ةرخآلا ءاملع ْئلع لوعملاو
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 : لاقف ؟حيبقلا قددصلا ام ءامكحلا ضعبل ليقو 4 مَن ِنَمِبْدلْعَأ َرْه

 صقنُي كلذ نأ ملعاو كلذ 0 نأ كايإن عر 7 ءادث
 0 دق حم

 هدم ام دمام دف دودو د مافادو د ةاقادفاو هاء ادق د ةاواقاف كن لع فرعَت

 مكنم هريغو يقتلا ملعي هنإف (« حَوَتأ مبدع وه») .017/ فسوي حوف

 دنع سفنلا ئلع ءانثلا يفاني ال اذهو ءمدآ بْلِص نم مكجرخي نأ لبق
 .هتلدأ ذخأم ْئلإو ءحرشلا يف هيلإ ترشأ امك ؛«يعرشلا هاضتقم دوجو

 هلحم يف ءيشلا عضاو وهو ميكح عمج (ءامكحلا ضعبل ليقو)
 نسحلا يضتقم دجوي مل نإ ًاعرش اذكو ًافرع (؟حيبقلا قادصلا ام)

 نوكل ءانثلا لاحلا ضتقي مل اذإ هنأل (هسفت ئلع ءرملا ءانث :لاقف)
 الف هاضتقا اذإو ءاعرش مومذم وهف ةمعنلاب ثدحتلا ماقم ريغ ماقملا

 .عرشلا هحّبق ام حيبقلا نأل ؛ ميكحلا مالكل ّرَظَن
 هلعفت وأ «ءقدصلا اذه :يأ (كلذ دوعتت نأ) رذحا :يأ (كايإف)

 ملعاو) ؟لفطلاك سفنلا نإف «ةيكزتلا وهو سماخلاو روكذملا وأ «ةرم

 لهأ (سانلا دنع َكِرْدَق نم ْصقنَي) هدّوعت وأ ءسماخلا :يأ (كلذ نأ
 طاطحنا :صقنلاو :ميكحلا مهنمو معأ وأ «سانلا مه نيذلا عرشلا
 اتوقمم كتروريص :يأ (َكَنَقَم بجوُيو) لب «مهسوفن يف ةلزنملا
 نم كدعب :هدنع تقملا ْئنعمو «دوعتلا ببسب (نلاعت هللا دنع)

 .كلذ وحن وأ ءهتمحر

 تقملا هنع ببستي (كسفن ئلع كءانث نأ فِرْعَت نأ تدرأ اذإو)



 مموذب

 ىلع اوُنْثَأ اذإ كنارقأ ئلإ رظناف كريغ دنع َكِرْدَق يف ديزي ال
 هلقثتسيو كبلق هركنتسي فيك لاملاو هاجلاو ٍلضفلاب مهسفنأ
 مهنأ ملعاو سلجملا نم مهتنراف اذإ هيلع مُهّمْدَت فيكو كعبط
 000 ًازجان مهبولقب كنوُمذي كّسفن كتّيكْرَت لاح يف ًاضيأ

 وأ «قودصملا قداصلا مالك يف يعرشلا هليلد ئلإ رظناف روكذملا
 (ديزي ال) «هريغو يماعلا ىلع لهس هنأل «هيلع رصتقاو .يلقعلا هليلد
 نم (كريغ دنع) كتمظعو كتلزنم (كِرْدَق يف) ءهجوب الو ًاقلطم اقلطم

 :يأ (كنارقأ ْئلإ) كريبدتو كتريصب سب (رظناف) ؛ لّمكلا سانلا

 20 ةارقعلا لارفألاو هاهم قيس 4 نرك مهلو كل عماجلا كلاثمأ

 ملعلا وحن (لضفلاب) دلاولاك اهانعم يف امو (مهسفنأ ئلع اوُنْنأ اذإ)

 ةياغ (هركنتسي فيك) ريثكلا (لاملاو) «بلقلا يف ةّلِزْنملا (هاجلاو)
 كرهاظ ىلع روظي نأ داكي ثيحب .كنطاب (كْبلق) راكنتسالا
 فيكو) «حورلا ئمح ليقثلاو «كجازمو كتيجس (كعبط هلقنتسيو)
 نإ (سلجملا نم مهتقراف اذإ) روكذملا ءانثلا الع (هيلع مُهَمْدَت
 .هيف ءانثلا ناكو سلجم مكعمج

 لاح يف) عجر اذإ صضآ نم (ًاضيأ) نارقألا :يأ (مهنأ ملعاو)
 ةنسلأ :ئنعمب مهبولق ةنسلأب :يأ (مهبولقب كنوُمذي كسفن كيك
 يف امك ًارضاح : راغب (ارجان) مذلا مهمبتتا ىل ةوريسفي مهلا

 )١( مَرّ)صض5١(.



74 

 َنَعلَت نأ كايإف ّْنعِلَلا : سداسلا .مهتقراف اذإ مهتنسلأب هنورهظُي وأ
 ظ5ظ*ش* ناسنإ وأ ماعط وأ ناويح ْنِم ئلاعت هللا َقّلَخ امم ائيش

 عقاو مهمذ نأ دارملاو «(مهتقراف اذإ مهتنسلأب ''”هنورهظُي وأ) ءةخسن
 كوُمُذ كوقراف اذإف «ةقرافملا لع فقوتي ال ةيكزتلا سلجم يف كل

 هنأو ءاهطرشب ريغلا ةيكزت نع يهنلا نايب حرشلا يفو ءاهلك ةنسلألاب
 «مذلا يف ثيداحألا ضعب ركذ عم «ثيداحأ اهمذو ' '"اهحدم يف درو

 اذإ بضغي ئلاعت هللا نأو» .«ههجو يف هيكَرُت نأ لجرلا ُحْبّذ»ا : ثيدحك

 .(قسافلا حدم

 نع داعبإلاو ُدْرَّطلا (نعلّلا) ةينامثلا ءايشألا نم (سداسلا)
 ؛(الاعت هللا َّقَلَ امم) ًادامج ولو (ًائيش َنَعلَت نأ كايإف) ؛ةمحرلا

 ولو (ناويح نم) ام هتلمشو ءيش هلمش ام اهدارفأ ضعب ىلع صنو
 هللا دبع اي» ثيدحلا يفو «رفكلا ئلع هتوم ْمّلُْي مل انّيَعُم ارفاكو ةميهب

 اهورعأو اهيلع ام اوذخ» ًاضيأ هيفو «نوعلم ٍريعَب ىلع انعم ْرِسَن ال

 مرتحم (ماعط وأ) «بكارلا اهنغلو هَنَعَل امل «ةنوعلم ةقانلا :يأ اهنإف
 لك «ءايحإلا» يف لاق لب «مومشملا هب قحتليو «بورشمو لوكأمك

 ناويح يف هلوخد عم هيلع صنو (ناسنإ وأ) «هنم مومشملاف . دامج

 نفود كو ناسللا راق وحفر ءداحلا نعل رتكلو «هنأشب ًامامتها

 .(186 ص) شماه يف قيقحتلا رظنا (()



 موه

 وأ ٍرْفك وأ كرش ةلبقلا لهأ نم ٍدَحأ ئلع كتداهشب ْمّطْقَت الو نيم

 تاكا علا مري ال أ تاع امل ( هكون هع يتلو اجلا يذل
 نع داعبإ نعللا نأ ةمرحلا ُةَلعو «قبس ليصفت نيعملا يفو « «نيعملا ريغ

 يف حرص ءهبو ًارفاك تام نإ هللا ُهَنعَل :مرحي ال هنأ اهنم ذخؤيف ءةمحرلا
 هللا يضر نيسحلا لتاقل هتوبث مدع ئلع نهربو "ئواتفلاو" 2 ”ءايحاإلا»

 فيناصت هيفو ءهزاوج ىلع عمج ئرجو اهب هرم توبث مدعو «هنع
 .هقسف يف فالخ الو «ئفخي ال عرولاو «ةداضتم

 دَحأ ئلع) عطقلا ليبس ىلع دهشت ال :يأ (كتداهشب عطقَت الو)
 همحر ةفينح وبأ مظعألا مامإلا لاق نإو «ةضفارلاك (ةلبقلا لهأ نم

 فك نم هللا محر» :ثيدحلا يفو «نيخيشلل مهنم باّسلا رفكي : هللا

 ولو (كرشب) «نيملسملا ضارعأ نعا : : ظفل يفو «ةلبقلا لهأ نع هناسل

 ذأ يغب الو: لب هوقنصأ ولو (قاقن وأ) ةييعتلل ولو ( رفع وأ) رقما

 نأ زئاجلا :لاق «نعللا :ةئماثلا ةفآلا- ناسللا تافآ باتك :ءايحإلا يف كلذ ركذ )١(

 )”7//١91(. .رفكلا ىلع تام نإ هللا هنعل :لاقي

 مل اذه :انلق ؟هب ٌرمآ وأ نيسحلا لتاق هنأل «ديزي نعل زوجي له :ليق نإف :لاق (؟)

 ؛ةنعللا نع ًالضف «تبثي ملام هب رمأ وأ هلتق هنإ لاقي نأ زوجي الف ءًالصأ تبغي

 نبا لشق لاقي نأ زوجي معن .قيقحت ريغ نم ةريبك ىلإ ملسم ةبسن زوجت ال هنأل
 .ًارتاوتم تبث كلذ نإف مهنع هللا يضر رمع ةؤلؤل وبأ لتقو «ًايلع مجلم
 .(198/7-1594"ءايحإلا)



 نيا

 نيبو دابعلا نيب لخْدَت الف ئلاعت هللا وه رئارّسلا ىلع ئلع علّطملا نإف

 ملو ًانالف نعلت ْمَل مل كل لاقي ال ةمايقلا موي كنأ ملعاو ئلاعت هلل

 /)كظ”111110 سيلبإ ْنَعَلَت مل ول لب ؟هنع تكس

 رهاظلف اذه امأ ؛هلك كلذب نظلا ليبس ىلع مهنم دحأ ئلع دهشت

 فنصملا هب لع اًملف عطقلا ليبس ئلع امأو «هوحنو قباسلا ثيدحلا

 لكو رئامضلا (رئارسلا ئىلع) 0 يذلا :يأ (علّطملا نإف) :هلوقب

 1 رْشَي ال ئلاعت هل عالّطالا َةيلك نأل «هريغ ال (ئلاعت هللا وه) ةّيفَح

 يفاني الف هتابيغم ضعب ْئلع مهُعلْطَي هدابع ضعب معن «قولخم
 لاق ءًازاجم نىلاعت هعالطا نم مهعالطا نأ ئلع «كلذ مهعالطا
 :11// نجلا # ِلوُسَر نِم ئَصترَأ ِنَماَلِإ هو ادمَل هيب َّلَع ٌرهظي المل :ئلاعت

 نع ئقلتملا اهانعميو «بيرغلا اهيف «نيرسفملل لاوقأ ةيآلا ئئنعم يفو
 ةنمضتملا ةماركلا زيوجت عنم نم ةيديّرلا همهف ام عفدني ركذلا لهأ
 علطي ال صالخإلا نأ :هانعم ام ثيدح يفو «بيغلا ئلع عالطالل

 هللا نيبو دابعلا نيب لْحْدَت الف) «ٍبرقُم ْكَلَم الو لوسر الو يبن هيلع

 ةيزاجم ةّينيبلا هذه نأ حضاوو «مهرئارس يلوتملا مهالوم (ئلاعت

 .هلالجب قيلي ال امع هللا ئلاعت

 لاقي ال) ءريثكلا ليلقلا نع لأسُت موي (ةمايقلا موي كنأ ملعاو)

 نعلت ْمَل مل) ماهفتسا هنمو ءايندلا يف هب فلكت ْمَل ءيش يف (كل

 ملو) «كل اهزاوج عم هيلع ةنعللاب ٌعْدَت :يأ ؟سيلبإب قداصلا (ًانالف

 بدن عم هللا ودع (سيلبإ َنعلَت مل ول لب) ءهنْعَل نع :يأ (؟هنع تكس



 نيكل

 بلاطي ملو ءهنع لأسُت مل هركذب كئاسل لقت مو كرمع لوط
 هلا لَ نم ائيش نمت الو هنع تلئسمو هب تبلوُط هريغ َتَْمَل اذإو

 ناكو ءيدرلا ماعطلا مذ ال ا ا ع

 000 الو هلكأ ائيش /' ئهتشا اذإ

 (كتئاسل ٌلَمْشَت) ال (مَلو) كل لاقي الو ءلاط نإو (كرمع َلوُط) هنعل
 «خيبوت لاؤس ةمايقلا موي (لأسُت مل هركذب) تاقوأ وأ تقو يف ولو

 طقسي ملو «بودنم هنعل نأب لكشي الف .ءبجاو كرت نع لاؤسك

 كرت دنع بلاطي امك هنعلب ((”بلاطي ملو ءهنع) بدنلا يف بلطلا
 اهانعم وأ اهظفلب ةنعللاب هيلع توعد :يأ (هريغ َتْنَعَل اذإو) ءبجاو

 تبلوط ئنعمو ؛مدقت امك مارح هب ءاعدلا نأل ؛نعللاب (هب تِبلوُط)
 .ريسفت ُفْطَع وهف «ةمايقلا موي (هنع تلئَسو) ئنعم وه :هب

 قل نم) مذلا قحتسي ال (ًائيش) «ناتخسن مذتال وأ (نّمذَت الو)

 ةرثكل ليلدلا ركذ نمض ماعطلا ئلع صو هريغو ًاماعط (نئلاعت هللا
 قلخلا ُنْسُح هنع ئقلّتملا قلخلا ديس (ناك دقف) :هلوقب هّمَّذ يف عوقولا
 موعطملا :يأ (ماعطلا) ًاقلطم (مْدَي ال ملسو هيلع هللا ئلص)
 ؛ئرخأ ةيثيح نم وأ «ةعْئصلا ثيح نم ًائيدر ناك ءاوسا ؛(ءيدرلا)

 ميمعتلا اذه ليلدو «ىلوألا ةيثيحلا ريغ نم ةهاركلا دمتعملا ناك نإو

 مل نإو :يأ (آلإو ُهّلكأ) هنم (ًائيش ئهتشا اذإ ناكو) :يوارلا لوق

 .(م) ةخسن يف ةدوجوم ريغ (بلاطي ملو) )غ0(



 نسف

 ئلع ءاعدلا نع كناسل ظفحا قلخلا ئىلع ءاعدلا : عباسلا . هّكَرت
 ئلاعت هللا ىلإ هرمأ لكف كَمَلَظ نإو ئلاعت هللا قْلَخ نم دحأ

 .يوبنلا قلخلا اذه وحنب قّلختلا يغبنيف «(هكرت) هش
 (قلخلا ئلع ءاعدلا) : :اهنع يهنملا ةينامثلا ءايشألا نم (عباسلا) *

 ”"ائلص يبنلاو ءمهس ءاعدلا نإف ءادلوو ةجوزو ًامداخ ولو «هللا لاّيع

 اميرو «هطرشب هتمأ نم دحأ راع رمال ال نأ غي ملكر هيلع لا
 يذلا (كناسل ظفحا) :لاق اذلو «مهّنملا ٌذفنيف ةباجإ تقو تقولا ناك
 ىلع ءاعدلا نع) كناسل ظفح عباسلا ةخسن يفو ءدراوملا َكدِروُي

 كيلإ ئدهأ .هملظب هنأل (كَمَّلَظ نإو ئلاعت هللا قل ْنِم) ًاقلطم (دحأ

 ملعو :ةيفاحماع ىتي و ؛هنيبو كنيب مكحي لادَعلا ٌمُكَحلاو ةنسح

 (ْئلاعت هللا ىلإ هرمأ) ( ضاوف : : يأ (لكف») :لاق اذلو .«كيفاك كلذب هللا

 مو .٠4/ءاسنلا # ورد ٌلاَقْمِ مي ال هَ هللا نإ © :ةيانك ئئلاعت هللا لاق دقو

 وأ تقولا يف ٌدَحَأْلا هل مقتناو دحأ ْئلع عدي مل هتيصوصخ تمظع

 نطاب كرحتي مل هنأ صاوخلا نم ريثك نع لقُث اذلو «ةمكحل نيح دعب

 "'”هبيصي ةيهلإلا ةريغلا مُهَس امنإو «مهعباتل وأ مهل ملاظ ىلع مهدحأ

 ىلع ةمقن امإو «ةمحر امإ هلانيف «ملاظلل وعدي نم مهنم لب

 يضر- فاقسلا نمحرلا دبع خيشلا نبا راضحملا رمع بيبحلا ديسلا ءالؤه نمو )١(

 ماركلا ةداسلا بقانم يف يورلا عرشملا باتك نم هتمجرت يف درو دقف -امهنع هللا

 نمو اهسرحي ًادحأ عدي ال اهلك هكالمأ نأ :147 و ١57/7 :رظنا يولع يبأ لآ



 ناو

 مل «هئفاكي ئىتح هملاظ ئلع وعديل مولظملا نإ - ثيدحلا يفو

 . ةمايقلا يف هب هبلاطيف هدنع لضف َْقْبَي

 :لوقي هللا همحر يركبلا نسحلا يبأ انخيش نم تعمس معن

 ضعب ْئلإ ريشي هنأكو - هعابتأ ضعب ئلع خايشألا ضعب طرتش
 عقي ملو :لاق مث «دينع راّبج ئلع الإ وعدي ال نأ - هسفن عم هخايشأ

 ؛ةماع ةعينش ملاظم ركذو «هتّيعو نالف ئلع الإ ءاعدلا :يأ «كلذ يل

 رخآ يف انخيشل ةّيلعلا ةبقئملا نم اهمزل امو ةصقلا تحرش امك هّببَس

 ةّلادلا هبتارم ْئرذو هبقانم رّرغ نم يهو «هبقانم باتك يف هبزح حرش

 .هبرآم اَيَلَع ىلع

 مولظملا ْنِإ) ظفللا اذهب هجرخم ئلع فقأ ملو (ثيدحلا يفو)
 ءاعد نم 0 مث «هثفاكي ئتح) هل باجتسيف (هملاظ ْئلع وعديل

 (هبلاطيف) .مولظملا لنع (هدنع) ةدايز (لضف) هيف هيذعتل مولظملا

 بلاطي : :ظفل يفو .(ةمايقلا) مون (يف) لضفلا يقابلا :ي أ (هب) ملاظلا

 يف تنام ةباد هنم تلكأ اذإ هعرز نإ ْئىتح !لاحلا يف بقوع ًائيش اهنم ذخأ

 بضع امبيرو .هتقول تامف داع مث درطف هلخن نم لكأ ًابارغ نأ يكحو .لاحلا

 «دحأ ئلع عدأ مل ينإ :لوقيو ! ماقسألا نم هريغو ماذجلا هباصأف دحأ ىلع

 .-مهلآب انعفنو هنع هللا يضر - ةوعدلا باجم ناكو
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 صه

 مهمحر فلسلا ضعب لاقف جاّجحلا يف هئاسل سانلا ضعب لّوُطو

 ل هناسلب هل َضَرَعَت نمم جاجَحلل مقتنيل هللا ْنإ هلل

 « © تيركقملا بي ال م مَن :ئلاعت هلوق يف ليق دقو ةمايقلا موي

 هملظ ْنم ىلع هئاعد يف يعادلا ديزي نأب «ءاعدلا يف :يأ .50/فارعألا

 فّئصملا ّمّطَق -هُتمَدَق ام عم- ءادتعالا ٍرْمُأ ٍرَطخلو هب هملظ امم رثكأب
 .دحأ ىلع ءاعدلا نع َسانلا

 (سانلا ضعب) ليوطتلا يف ةغلابم ةغيص (لّوَط) رّثأ يف (و)
 (هّاسل) هنيعب ملعلا مدعل وأ «هلبق هليوطتو ةناوام ابرد كل نسر

 ىف ليعافألا هلعف ببسب ينقثلا فسوي نب (جاّجحلا يف) همالك :يأ

 ىلع ةقفش ةقفش هيلع يعادلا ''ريّبْج نب ديعس مهرخآ نيعباتلاو ةباحصلا
 :يباتك نم لصف يف هتمجرتو اهبلاغ تركذو .ةلودم هعئاقوو ءةمألا

 00 (فلسلا ضعب لاقف) .«فئاّطلا نساحم يف فئاطللا دوقعا

 ينعي (جاجَحلل مقتنيل هللا نإ: :عرولا ةمثأ نم وهو (هللا مهمحر)

 2 : يأ (هناسلب) تانجحلا : يأ (هل َضَرَعَت نمم) يفقثلا فسوي

 دحأ يبلاولا يدسألا هللا دبع وبأ لاقيو دمحم وبأ ديهشلا رسفملا ئرقملا مامإلا )١(

 نب ديعس :لاقي ناك «سابع نبا ىلع نآرقلا أرقو «نيعباتلا نع ئور «مالعألا

 نب فلخ لاق .48 ةنس نابعش يف جاجحلا دي ئلع هلتق ناك .ءاملعلا ذبهج ريبج

 .اهب حصفي تارم ثالث لّلِه هسأر ردن امل ريبج نب ديعس نإ :هثدح نمع ةفيلخ
 ءالبنلا مالعأ ريس :ر).بلاط يبأ نب يلع نسحلا يبأ ةفالخ يف هدلوم ناكو

 177١1/5-717(. يبهذلل



 لفل

 . .ةيرخّسلاو حازملا : نماثلا . هّمّلَظ نمل جاجحلا نم مقتتي امك

 حرشلا يفو «جاجحلا (هّمَّلَظ نمل جاجحلا نم مقتتُي امك) قح ريغب
 .راصتخالل ةياعر انه هتيوط ههابشأو جاجحلاب قلعتي مهم مالك

 لأ نأل «مومذملا "”(حازُملا) :ةينامثلا ءايشألا نم (نماثلا) **
 هيلإ ترشأ هليلدو هطباضو «دومحملا جرخف «هيضتقي ماقملاو «دهعلل
 ًاررذو :يوبنلا حازملا نم ًاررغ تنمضت ةلاسرب هتدرفأو «حرشلا يف
 ,"”يوّهّشلا بلاطلا ديج اهب نيتي هيعباتو هباحصأ حازم نم
 راقحتسالا وأ ةياهنلا» يف امك ءازهتسالا :يأ ؟”(ةيرثسلاو)
 امك هنم كحضي هجو ئلع صئاقنلاو بويعلا ئلع هيبنتلاو ةناهتسالاو

 .(حزم/ حابصملا) حازملا مسالاو عفن باب نم :حزم (1)

 ةباحصلا نم ناكو.اهعامسل يهتشملا ءرداونلا نم هب هكفتي ام داريإل بحملا (؟)

 هلآ ئلعو هيلع هللا ئاص مركألا بيبحلا عم فقاوم هلو ًاحاّرم ناميعنلا ماركلا

 عم هتابعادم ترمتساو «ًالوح هباحصأ عم اهضعب نم كحض ملسو هبحصو

 يف كحمضلا يف هيدهو ملسو هيلع هللا ىلص هحازم نع رظنا) نيدشارلا ء ءافلخلا

 (61١/-54١ص) ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ئلص هللا لوسر دمحم انديس :باتك

 ئدهلا لبس يف يحلاصلا هلاق امو نيدلا جارس هللا دبع خيشلا موحرملا كرابملل

 ملسو هلآو هيلع هللا ئاص همسبتو هكحضو هتبعادمو هحازم نع داشرلاو

 ءايحإلا يف يلازغلا دنع ًامومذم نوكي ْئتم حازملا نايبو )١159-1110(

 .ناسللا تافآ نم ةرشاعلا ةفآلا هلعج نيح )/7١8-177(

 .سانلاب ءازهتسالاو :ةدايز )م١ ةخسن يف رف



 نضل

 رجتسُيو ةباهملا 1 هجولا 27 قيري هنإف هنم كناسل ظفحاف

 مراَصّتلاو بضغلاو َجاَجّل ادبم وهو بولقلا يذّويو ةَشْحَولا

 0 ا 1 00082 بولقلا يف دقحلا سرغُيو

 ءازهتسا ةهقهقلاو «ةريغص ءازهتسا مسبتلا :ليق يفد ؛ةءايحإلا» ىف

 © ريك اله هرِيَص ُدواَعب الا :ئلاعت هلوق هب رف اب لأ ريك
 نم هعم رك ام عم ءحازملا : يأ (هنم كناسل ظفحاف) .فهكلا/ 5 ةةيآلا

 ًائيش امِهلَعَج ًاموهفمو ًامْكُح امهداحتاو امهبراقتلو ءاهوحنو ةيرخسلا
 ءام) بهذي (قي ري) روكذملا : يأ (هنإف) «نماثلاب امهنع ربعف ًادحاو

 الو باهي الف "ةيبهلا (ةناهملا ظقسيو) باح تشات عيب (ةخيؤلا
 سنؤُي الف هنع ةرْقُتلا بلجي (ةَشْح ةقحولا) ركب : عع , (رجتسيو) ءبيهي

 .اهوحنو ةقباسلا تافصلا رابتعاب (بولقلا يذؤيو) ءهب

 الإ جتني ال :هيف ليق لب «عازنلا (ِجاَجّللا أدبم) حازملا :يأ (وهو)

 يذلا «دقحلا "'سرغّيو) «نيبناجلا نم (مّراَصَّتلاو بضغلاو) رشلا
 يف) ءاهماع نم ٌرمثتف موادملا ةرجشلا ( سْعَي امك «ةئيدر ًاقالخأ ٌرِمْث

 .هثودح لبق هنم ةميلسلا (بولقلا

 بئاه لعافلاف لالجإلا :سراف نبا لاق «هرذح :ةَبيَه بعت باب نم هباهي هباه )١(

 هّتفخ :هتبيهتو «ةغل برض باب نم هييهيو ءأضيأ بيهَمو ٍبوُيَه لوعفملاو
 .(بيه / حابصملا)

 .سرْغَمو (م) ةخسن يف (1)



 ضن

 ىتح مهنع ضرعأف هّْبِحُت الف كريغ كَحْزام نإف ًادحأ حزامت الف
 مهما 5 شك 6 ُة م 7 0 0

 اورم وغللاب اورم اذإ نيذلا نم نكو هريغ ثيدح يف اوضوخي
 كل ناسللا تافآ ٌعِماَجَم هذهن .ًامارك

 ةفآ نم ةيشخ ًائيند وأ ناك ًاميرش سانلا نم (ًادحأ) ًاقلطم (حزامت الفر

 ئلوأ ةداملا ْمْسَحو ةعيرذلا ّدَّسَف «كيف هطرشب كققحت مدعلو «حازملا

 «تبجعق ءطق حزام ام هنأ ْنَسلا يف نعط نم ضعب ينربخأ دقو «كب

 .قدص نإ ٍبَجَع لحم وهو

 الف) هلوق هل بتريل هتدئافو ءهل موهفم ال (كريغ كّحزام نإف)
 ضرعأف) :هلوقب راشأ لالدتسا عم '"”سابتقا عون ئلإو ءاقلطم (هْبِجُي

 ريبعتلا ةتكن نايب حرشلا يفو «(هريغ ثيدح يف اوضوخي ئتح مهنع
 ىلإو ءدارفإلا همالك يف سايقلا نأ عم ءاوضوخيو مهنع يف عمجلاب

 نيذلا نم مركو) :هلوقب ًاضيأ راشأ ديمح قلخت ىلع ضيرحتو سابتقا

 (هنع نيض رعم ("”(ًامارك اورَم) حرطُيو ئغَلُي ام وهو ( ذحللاب ١ 1 اذإ

 ىلع هبت سئافن حرشلا يفو ءهيلع فوقولا نع مهسفنأ نيمركم
 .ةيآلا نم اهتدافتسا

 لحم ٠ عجم عج (ْعِماَجُم) ةينامثلا ءايشألا (هذهف)

 «تادايز عم طسبأ «ءايحإلا» يف يهو (ناسللا تافآ) عامتجا

 .ماعنألا نم 84 ةيآلا )١(

 .ناقرفلا نم ال” ةيآلا (؟)



 نا

 دقو ةرورضلا ٍرْدَّقِب الإ تمصلا ةمزالمو ةلّزعلا الإ هيلع َكُنيعُي الو م و

 كلذ ُهَمَسَيل هيف يف ًارَّجَح عضي هنع هللا يضر قيدّصلا ناك

 .ةراوملا يِنَدَرَوَأ يذلا اذه :لوقيو ةرورض ريل مالكلا نم

 11ش ايندلا يف ككاله بابسأ ئوقأ هنإف «هنم ْرِرَتحاف

 آلإ) تافآلا :يأ اهيلع :ةخسن يفو ءناسللا :يأ (هيلع َكنيعُي الو)
 رهاظلاب ةطلاخملا يهو ةيمكحلاو ؛ةحضاو يهو «ةيقيقحلا (ةلزُعلا
 نإو هللا ءاش نمل ًانايحأو «لّمكلل الإ نوكت الو «نطابلاب لاصفنالاو
 دحلاب ةعماجلا ةقيقحلا هذهب ريشأ اهيلإو «هللا رفغتساو الماك نكي مل

 ةمزالمو) ةلزعلا لامك ديفّتسا هنمو «نئاب نئاك فراعلا وه :عماجلا

 .ةلزعلا ةلأسم عم اهيف وأ «ملكتلا ةلاح يف (ةرورضلا ٍرّدقِب الإ تمصلا

 يضر) ركب وبأ (قيدصلا ناك دقو) :هلوقب ريشأ هلضف ليلد ْئلإو
 (هيف يف) ملكتلا عنمي 7 عضي) ةباحصلا رئاس نعو (هنع هللا

 معي نم فاطيما عضولا وأ «رجحلا اذه :يأ (كلذ ُهَعَنمَيل) ميركلا

 بجاو اهب توفي ال ةيعرش (ةرورض ريغل) هنأب توعنملا (مالكلا نم)
 :ينعي (اذه) :روكذملا عضولا دنع وأ ءاقلطم (لوقيو) «بودنم وأ
 هنأ عم (دراوملا ينَدّروأ يذلا) : :هناسل ىلإ ريشيو :ةخسن يفو «ناسللا

 ةلاقملا هذه لقت املو ؛همالكو هزرحت اًمّسو «هّماقم الع يذلا قيدصلا

 سيل» :لاق ٍملسو هيلع هللا لص هنأ كلذ عم داز «ءايحإلا» يف هنع

 مك نمو «هتدح ئلع ناسللا ئلاعت هللا ئلإ وكشي الإ دسجلا نم ءيش

 ام رابتعاب (ايندلا يف ككاله بابسأ ئوقأ هنإف «هنم ٌزِرتحاف) :ليف
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 لالحلا ٍبَّلَط ىلع صرحاو ا : نطبلا امأو

 1 يسقي عبشلا نإف عشلا نود ام ئلع رصتقت ةن نأ صرحاف هّتدجو اذإف

 ام كبسحو ءاهيف هدصحت ام رابتعاب (ةرخآلاو) اهيف هعرزتو هينجَت
 .بابسألا هذه ةيدشأ ىلع ًاليلد اهريغو ةينامثلا لاصخلا نم قبس

 يتلا ةّنطبلا نطوم (نطَبلا امأو) : هلوقب ريشأ ةعبسلا نم عبارلا ئلإو
 لوانت نع) بدنُي اميف ًابدنو «بجي اميف ًابوجو (هظفحاف) ةّنْطفلا عنمت

 صرحلا ةياغ ًابدن (صرحاو) هيف ةعقوملا ةهبشلاو ضحملا ("”ءارحلا
 ىضتقت نامزلا اذه ىف هنرَع نإف «ءضحملا (لالحلا بَلَط ئىلع)

 0 .يتأتس قرط هليصحتلو «كلذ

 ىلع رصتقت نأ) بدن (صرحاف) هعم لوانتلا تدرأو (هئدجو اذإف)

 «مومذم عّبشلا َقَلْطُم نإف ءطسولا وأ ءطرقملا (عّبشلا نود ام
 لضفألاو ؛رذعل الإ ئلوألا فالخ وأ هوركم طسولاو «مارح طرفملاو

 ملأو ةدعملا لقثب سحي ال ثيحب لوانتي نأ «ءايحإلا» يف ام ْئىلع هنم

 .عوجلا

 طرفملا :يأ (عبشلا نإف) :هلوق يف اهضعب ئلإ ريشأ تافآ عبشللو

 (نهذلا دسْفيو) ةواسق يساقلا ديزيو «قيقرلا نيللا (بلقلا يَّسِقُي)

 .ةهيشلاو مارحلا (م) ةخسن يف )١(
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 تاوهشلا يّوَُيو ملعلا و ةدابعلا نع ءاضعألا لقكيو ظفحلا لطبيو
 نم فيكف رش لك أدبم لالحلا نم ٌعّبشلاو ناطيشلا دونج ٌرصنيو
 عم ملعلاو ةدابعلاو ملسم لك ئلع ةضيرف لالحلا ُبلطو !؟مارحلا
 0 ا نيجرسلا ىلع ءائبلاك مارحلا لكأ

 لطبيو) ءالصأ هنع هليزي وأ «كاردإلا ةعرس هعنمي ثيحب ءكرملا

 اهطاشن ليزي (ءاضعألا لَقَتيو) ءاهفعضي وأ ةظفاحلا ةوق لطعي (ظفحلا

 يّوقيو) ٠ ءًاميلعتو ةعلاطم (ملعلا) نع (و) «روتفلا اهيرتعيف (ةدابعلا نع)

 نم مزاللا (ناطيشلا دونج ٌرصنيو) ءاهنع يهنملا ةيسفنلا (تاوهشلا

 «ئوهلاو سفنلاو ةوهشلا هدونج وأ ءرصحُت ال هدونجو «هترصن اهترصن
 ةهبشلا وأ ضحملا (لالحلا نم) مومذملا (مّششلاو) ءطسب حرشلا يفو

 سفنلا لع رصاقو دعتم (َش لك ًادبم) ءاهب ةقدصلا وأ لالح اهنإف

 .ضْحَملا (!؟مارحلا نم فيكف) «ريغلاو

 فقوت اذإ (ملسم لك ئلع ةضيرف) مارحلا دض (لالحلا ُبلطو)
 نمحجيلا مارحلا كرت نأ امك ءهنم دب الام زوكذملا بلطلا ْئلع

 نع يمث امهببسب ناذللا درجملا (ملعلاو) ةدرجملا (ةدابعلاو) «بجاو
 هلوانت :يأ (مارحلا لكأ) دنع : :يأ (عم) انرتقا اذإ فيكف لّقثملا عبشلا

 ؛ثورلا :يأ ('””نيجْرُسسلا ئلع) ءانبلاك لب «ساسأ ريغ ئلع (ءاتيلاك)

 .(868 ص ريش يدأ ديسلل ةبرعملا



 نوف

 راَكشخلا نم نيفيغرب مويلا يفو ِنِشَح صيمقب ةئسلا يف َتْعنَق اذإو

 كيفكي ام لالحلا نم َكْدوْمُي ْمَل مدألا بياطأب دلل تْكَرَتو

 .هعم ةدابعلا حصت ال يذلا ا ل ا

 9 نمف «ةعانقلا دوجو ْىلع هنم دوصقملا وأ لالحلا رعي الو

 ديرملا الو فراعلا ال ءدهاجملا كلاسلل باطخلاو (تْعنَق اذإو) :ليق
 اهلك (ةئسلا يف) زوجتلا نم برَض ئلع عيمجلل وأ «يلذاشلا يلامجلا
 ضرغل هسبل نأل (نشخ) .طقف ةررعلا رباس لمحو ءًالثم (صيمقب)

 ةعانقلا ليصحت انه ضرغلاو «هنودب هفالخب ءًاهوركم نبل يعرش

 نيلدتعم (نيفيغرب) هدللا قناك يا يفو) «لالحلا رعي ال اهب يتلا

 هلخت وأ هحمق لسعب د الام ف ”راكشخلا) قيقدلا (نم)

 :يأ (مذألا بياطأب ّدَذَلَتلا تْكَرَتو) ؛ءيش لك نم ءيدرلا راكشخلاو
 مّدألاو نينكلاب مادإلاو ءهلقأ ئلع ترصتقا نأب ءهطسوأو هيلاعأ
 كجوحي زوي ضل ءناك ءيش يأ زبخلا عم لكؤي ام :"'مهضلاب
 يف نكل ءامدأو اتوقو ًاسبل (كيفكي ام) مارحلا دض (لالحلا نم)

 يف عوقولا نإف ءهرذحاف ءاير ةفآ ةيافكلا دحلا اذه ْئلع راصتتالا
 بره نمك وهو ؛هلوانت ةفآ نم مظعأ ماعطلا ةوهش كرتب ءايرلا ةوهش

 )١( ص ريش يدأ مجعم :ر) «نيحطلا نم نش ام اهانعم :ةيسراف 06(.

 مدتؤي ام مادإلاو باتك عمج يف بْتكو بنك لثم «ًافيفخت لادلا نيكست زوجيو (؟)
 .(مدأ/حابصملا) .ادماج وأ ناك ًاعئام هب



 نفر

 رّتحَت نأ كيلع لب رمألا ّنطاب َنَقَبتَت نأ كيلع سيلو ٌريثك لالحلاف

 ين اب اخ اق يعدل الأ ؛مارح هنأ ملعت امم

 :ةمالعب نونظملا اّمآو ٌرهاظف : ُموُلْعملا اّمأ لاملاب ةنورقم

 بياطألا لوانتت ةفئاط لاح حرش حرشلا يفو «ةيح ىلإ برقع نم
 .هتنيبو اهكرت نم مهأ وه امل اهوحنو

 بنعلاوم (ضيلو) هكا هلباتما ناك زو ( كو روكتنلا (لالحلاف)
 كيلع) بجاولا (لب) ءهب فّلكت مل انأل (رمألا َنطاب َنَقْيََت نأ كيلع)

 (مارح هنأ ظت وأ «مارح هنأ) نقيتت (ملعت امم) كلوانت يف (ًررَتحَت نأ

 نظلل هلوانت.ْئلع ءانب ملعلا ئلع اذكو «ئنغأل نظلا ئلع رصتقا ولو

 نايب يتأيسو «حيضوتلا ّدّصق نكل «هيقفلا حالطصا نم بلاغلا
 دّدرتلا كشلاو «حجارلا فّرَطلا وهو (اَنظ) بطلا ةلأسم يف دمتعملا

 روكذملا ىنعملاب نظللو «حوجرملا فرطلا مهولاو «ءاوسلا ئلع

 .«كشلا ئلع نظلا قلطي دقو «ملعلاب امهنع ربعيو «نيقيلا مكح
 .نيساعلا وجت ب لراكيلا ناكل 5 ةنورقم ةزجان ةمالع نم لَّصَح)

 ئنعمب ملعت :هلوقب افنآ هيلإ راشملا لح (ٌموُلْعملا) لوانتملا (مآ)
 .همكح (رهاظف) نقيتت

 هب ىلع ةّلاد ةنيرق وأ ةراَمأ :يأ (ةمالعب نونظملا امأو)

 ..ةنورقم ةّلعل..(م) ةخسن يف )١(



 اخف

 وأ ةَحاّيتلا نم الإ هل بسك ال ْنم لامو هلاّمّعو ناطلسلا لام وهف
 ًاعطق مارح هلام ٌرثكأ ْنَأ تملع ئتح ريمازملا وأ ابّرلا وأ رمخلا عيب
 هنأل مارح وهف ًاردان ًالالح نوكي نأ نكمأ نإو هدي نم هذخأت الف
 يي ل ب نظلا لع بلاغلا

 هتاضقك نيلداعلا ريغلا (هلاّمعو) «لذاعلا ريغلا (ناطلسلا لام وهف)

 (ةَحاّيبلا نم الإ) ًاقلطم (هل َبْسك ال ْنَم لامو) «٠ ءهتسكمو ةوشرلا ةّلكأ
 ل مب نكي الو «لطإبلا عيبا (رمخلا عيل نم ول «ةيهاجلا لمع
 ئرَي ال نم دنع هيف فلتخملا وأ هتمرح ْئلع (ابرلا) نم ) «ًالطاب

 ال عرولا نإف «نيمسقلا نم ةمالسلا هللا لأسن ءهيف 00 ةليحلا

 وهللا تالآ : :ينعي (ريمازملا وأ) فالخلا نم جورخلا ةياعرب الإ مي

 تنقيت :ينعي (تملع ئتح) ةعبرألا بساكملا هذه هابشأ وأ «ةمرحملا

 :يأ (هذخأت الف) بير الو ةهبش الب :يأ (أعطق ٌمارح هلام رثكأ نر
 قيرطب الو باهثالا قيرطب ال هئالتسا :يأ (هدي نم) هلوانت كيلع مرحي

 ال ليصفت هيف ؟عاديتسالا قيرط هنم لهو «هانعم يف وه امم هريغ
 ًالالح) هلوانت ديري يذلا (نوكي نأ ّنكمأ نإو) «هيقف ْئلع ئفخي
 حيجرت ْئلع ءانب ًاضيأ (مارح وهف) رودُنلا ليبس ْئلع :يأ (ًاردان
 يه اهلبق ام عم ةلعلا هذهو (نظلا ىلع بلاغلا هنأل) :لاق .فّئصملا

 «مارح هنأ نظت امع زرتحت نأ كيلع لب :فلس اميف هلوقل ةقفاوملا

 مالك نم ًاذخأ دمتعملاو ءرْسُع اهنم دارملا 1

 ؛مارح هلام رثكأ نمم لوانتلا زوجيف «مارحب سيل هنأ هريغو يوونلا



 نم

 فقاولا طْرَش ريغ نم فاقوألا نم لكؤي ام ضخحملا مارحلا نمو هم 95 رف .-
 و

 بكترا نمو مارح سرادملا ّنِم هذخأي امف هقفلاب لغتشي مل نمف
 *سا وى 42 .٠ 2و

 فقو نم ةّفوّصلا مساب هذخأي امف ةداهشلا اهب درتو ةيصعم

 .كرتلا نم فنصملا هركذ ام عرولا نكل

 (لكْؤُي ام) :هبتشملا وهو لامتحا مولع ال (ضْحّملا مارحلا نمو)
 اذإ امأ «(فقاولا طْرَش ريغ نم) لب ءاقلطم ال (فاقوألا نم) لوانتي
 كَل ْمأ كيلع ُكَلُمُأ طرشلاو «عراشلا صك هنأل ؛لكف هطرشب ناك
 (سرادملا نم هذخأي امف) هفيرعت قباسلا (هقفلاب لغتشي مل نمف)
 هيقف نع مهم راذتعا حرشلا يفو ؛«(مارح) هب لغتشملا ئلع ةفوقوملا
 .رهاظلا بسحب طرشلا ئلع ٍرْجَي مل هقفتم وأ

 درتو) ةلادعلا لتلت تعب ةزيغف ولو (ةيضفغي تكترا نفو)
 لكي اه:وغااةي هزت اه طياز يضف ويشن حرث ككو .(ةداهشلا اهب
 ةريغصل نايبو طسب , حرشلا يفو «هسنج ءانبأب قئال ريغ سمك ةءورملاب

 (هذخأي امف) ءهطرشب دارضإلا عب اهلين اهنا خف ذاوو «ةلادعلا بَل

 «ملعلا يف نوخسارلا مهو (ةّيفوصلا مساب) روكذملا بكترملا اذه

 (فقو نم) ,"”ةماقتسالا مدَق ْئلع نومئاقلا «مهرئارس ةيفاصلا

 .درت (م) ةخسن يف )١(

 تأرق نإ :مهيف يمرضحلا ريزواب نمحرلا دبع لاق ؛ةيفوصلا فيراعت نم (7)

 مهنع هللا يضر مهدجم روشنم ترظن نإو «هنوبحيو مهبحيف مهدعس بوتكم



 ا

 يف مارحلاو لالحلاو تاهبشلا لخادم انركذ 0 مارح هريغ وأ

 دك م ا با ع ب سس ا تك نم درفم باتك

 ْنَم ئلع الإ اهبحاص اهب قدصتي مل ةيده ولو ةقدص (هريغ وأ) مهيلع

 مهنم ْعْمَج مزج لب هلكآ ديعو يف لخاد تْحّسم (مارح)) ًايفوص هنظ

 حالص فصو نظل كيلع قدصت نم ةقدص ذخأ ةمرحب يشكرزلا
 لع ٌفْصَو فصولا اذه لثمو ؛"”"هنع لاخ كنأ لاحلاو «كيف
 .رهاظ وه امك هب ةقدصلا تطبر

 (دّرفم باتك يف مارحلاو لالحلاو تاهبشلا لخادم انركذ دقو)

 انباتك (بٌتك : نم) "”ةميتيلا ةردلاك هباب يف دحاو وأ «لقتسم :يأ

 مهفصو تدرأ نإو ءردتقم كيلم دنعف مهماقم نع تلأس نإو هنع اوضرو

 نإو ءربكأ مهرودص يفخت امف مهنم رهظ ام ربك نإو «ةجرد مظعأ كئلوأف

 اوناك امب ءازج نيعأ ةرق نم مهل يفخأ ام سفن ملعت الف ترضحأ ام سفن تملع

 .(حرشلا نم) .نولمعي
 )١( قدصلاو رونلا لهأ الإ اهدنع فقي ال قئاقدلا هذه !.

 ام ىلع هبنتل ةرصاعم لئاسمل تاقيلعت عم ادرفم هرشن نسحيو ةميتي ةَرُذ قحب وه (1)
 مارحلا نع عرولا مالسإلا ةجح لعج دقو .عرولا ىلع جيهيو ؛«مارحلا نم يجني
 الو ئوشتلا همرحت ال امو «نيحلاصلا عروو «لودعلا عرو :تاجرد عبرأ ئلع

 ءالصأ هب سأب ال ام :ةعبارلاو «مرحم لإ هؤادأ هنم فاخُي نكلو هّلح يف ةهبش

 ةين ريغ ئلعو هللا ريغل لوانتي هنكلو «سأب هب ام ئلإ يدؤي نأ هنم فاخي الو
 مارحلاو لالحلا باتك :سيفنلا باتكلا اذه رظنا) ...هللا ةدابع ئلع هب يوقتلا

 ١6059-7(.



 نضل

 ٌةضيرف هّبَلَط و لالحلا ةفرعم نإف هبلطب كيلعف «نيدلا مولع ءايحإ)
 هظّمحاف : جْرَقلا امأو .سمخلا تاولصلاك ملسم لك ئلع ًانيع
 مم اول : ئلاعت هللا لاق امك نكو ئلاعت هللا مَرَح ام لك نع
 « ندب نكتم ا زآ نيد 1ع الإ © َنظِفَح موج

 ليبس ىلع ءارغإ (كيلعف) ؛هامسم همسا قباطملا (نيدلا مولع ءايحإ)
 :يأ (هبلطب) كيلع بجي :ئنعمب كيلع وأ «بدنلا وأ ؛بوجولا
 نإ (و) ةضيرف (لالحلا ًةفرعم نإف) «هنم لالحلا فرعتل «ءايحإلا»
 فّلَكُم (ملسم لك ئلع) ةيافك وأ ًائيع (ةضيرف) اهل لصحملا (هَّبَلَط)
 .اهتضيرف دكأت وأ ةضيرفلا لصأ يف (سمخلا تاولصلاك)

 اهيأ كجرف (جْرَفلا امأو) :هلوقب راشأ ةعبسلا نم سماخلا ْئلإو
 (ئلاعت هللا مّرَح ام لك نع) ًابوجو (هظّفحاف) «هيف مالكلا نأل «لجرلا
 يف (ئياعت هللا لاق امك نكو) ؛ءايحو زجع وحنل ال «لاعت هنم ًافوخ
 ف ْمُهَنيدَلاَوم) : ''ةيآلا هذه يف «حلفأ دق» ةروس يف هيظفاح ئلع ءانثلا

 ا (« مهحوْنَأ لع َكلَع اَليِط) اهنولذبي ال (4 © َنوُظِفَح م َْمِهحوِرْفِ
 ْتَكَلَم ام َوْأإل) ةجوزلا نم حصفأ حصألا يف جوزلا نأل ؛ مهتاجوز

 .ركذ امب نهنع ريبعتلا ةمكح حرشلا يفو «مهتاّيرس :يأ ("'4 َمُهَْمَيأ

 .ةسداسلا ةيآلا )١(

 .نيمولم ريغ مهنإف :ةدايز (م) ةخسن يف 020



 راف

 بلقلا ظفحو رظنلا نع نيعلا ظفحب الإ ِجْرَفلا ظفح ئلإ لص الو
 ُتاَكُرَحُُم هذه ّنإف عّبشلا نعو ةهبشلا نع نطبلا ظفحو ريكفتلا نع
 امهب ْبِرضَت نأ نع امهظفحاف : ناديلا امأو .اهسراَغَمو ة ةوهشلا
 3200000 ًادحأ امهب َيِذؤُت وأ ًامارح ًالام امهب لواننت وأ اماسف

 هانز نع (جرفلا ظفح ئلإ) ًاقلطم وأ لوصولا لامك (لصت الو)

 اولع ردقي مل نم «ءايحإلا» يفو ء(رظنلا) اهانز (نع نيعلا ظفحب ّالإ)
 تافآلاو ٌرسَع مهم رظنلا ظفح نأل :يأ نيد ظفح ىلع القي مل هنمع

 :يأ (ظفحو) «حرشلا يف هيلإ ترشأو «ءايحإلا» يف هنّيب امك هنم اهلك

 نطبلا ظفحو) ءروظنملا نساحم يف (ريكفتلا نع بلقلا) ظفحب الإو
 لالحلاب (عّبشلا نعو) ءمارحلا نيلإ رحت اهنأل (ةهبشلا) لوو: (نع
 تاروكذملا (هذه نإف) ؟ مارحلا فيكف ءرش لك أدبم هنأ مدقت امل

 (ةوهشلا) كيرحتلا لامك (تاكَرَحُم) عبشلاو ةهبشلاو ركفلاو رظنلا

 يفو ءاهتبانم نمو اهل ةرهظم ىنعم ىلع (اهسراَغَمو) ةيفخلا ةنكاسلا

 :هلوقب ريشأ سداسلا ئلإو «سماخلا اذه يف مهم طسب «ءايحإلا»

 وأ (امهب بِرْضَت نأ نع) ًابوجو (امهظفحاف) ناتّشطابلا (ناديلا امأو)

 لمشيو ء«هنم عنمت مالسإلا مذ نأل ؛ًايمذ وأ (ًاملسم) امهانعم امب

 «(ًامارح) ًاصاصتخا وأ (آلام امهب لوانتت وأ) ًادحأ :ينآلا هلوق يمذلا
 ىندأ (يذؤُت وأ) ئلوألا فالخو هوركملا نع امهظفح بدنيو

 ةيهنو هذ ولو (ادجأ) ءمدقت امك امهانعم يفامو (امهب) ةّيذأ
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 ال ام امهب بتكت وأ ةعيدو وأ ةنامأ يف امهب نوخت وأ «قلخلا نم
 بجي امع ّملقلا ظفحاف ِنْيئاسُللا دحأ ملقلا نإ هب ٌقْطُتلا زوجي
 ىلإ امهب يشمُت نأ نع امهظفحاف : ِنآلْجرلا امأو . هنم ناسللا ظفح

 نيطالسلا ىلإ يشملاف ملاظ ناطلس باب ئلإ امهب ئعست وأ مارحلا

 در ىف (وأ) ءاهوحن وأ ةعيدو (ةنامأ يف 2"”امهب نوخت وأ ءقلخلا نم)
 ةرابع يف تكن نايب حرشلا يفو «ةنامألا نم صخألا (ةعيدو)

 نأ (وأ) ءضعب ْئلع تاملكلاو لمجلا ضعب فطعو «فنصملا
 هب قّطْتلا زوجي الام) امهادحإب وأ امهنم لكب :يأ (امهب بتكت)
 نِإف) «هانفلسأ امم ذخؤي امك هوركملا ةباتك نع امهظفح بدنيو

 ءًاعرش هظفحب َّرمُأ ناسل وهف (ِنْيناّسْللا لحأ) ثيدحلا يف امك (ملقلا
 تافآ ملقلل لب ٠ ,(هنم ناسللا ظفح بجي امع ملقلا ظفحاف) :لاق اذلف

 «ناسل هل سيلو ملق هل ناسنإ برو «باّتكلا اهفرعت سئاسدو
 .نيناسللا وذ ةماطلاو «سكعلابو

 (امهظفحاف) يعسلا اتلآ (نالجّرلا امأو) :هلوقب ريشأ عباسلا ْئلإو
 نع امهظفح بدنُيو (مارحلا ئلإ امهب يشمت نأ نع) ًابوجو
 وأ) هقفتم ىلع ئفخي ال كلذ روص نايبو «ئلوألا فالخو هوركملا
 مامإلا لمشف «ةيالو يذ :يأ (ناطلس باب ئلإ امهب ئىعست

 كولملا :يأ (نيطالسلا ىلإ يشملاف) ءهريغو هسفنل (ملاظ) ءهبئانو

 .ًاملسم امهب (م) ةخسن يف )١(
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 مهل ماركإو عضاوت هنإف ٌةيصعم ٍقاَمْرِإو ةرورض ريغ نم ةمّلظلا
 مهل ةناعإو مهداَوسل ريثكت وهو مهنع ضارعإلاب ئلاعت هللا رم دقو

 ل ام ورنا 1 اوال رام وحاب داو وا يخل دو وخان ال ف ناك نإف مِهِمْلَظ ىلع

 (ةرورض ريغ نم) سكملا بابرأو ءوسلا ةاضقك مهباوُتو (ةمّلّظلا)

 حرشلا يف ام ىلع ةرورضلا نايشغ (قاهرإو) ءاهتدش وأ ةجاح

 هنأ ظحليو ءالف ةماعلا وأ ةصاخلا ةجاحلا غم امأ «ةميظع (ةعفا
 هتطسب ام ئلع اهئاضق لحم ئلإ طئاغ وأ لوب نم ةجاحلا يذ يشّمك

 (عضاوت) قاهرإلا وأ ةرورضلا ريغل يشملا :يأ (هنإف) «حرشلا يف
 .(مهل) ديمح ريغ (ماركإو) ميمذ

 هللا َرَمأ دقو) «هنع يهنم هل ماركإلاو مهملظ لْجأل عضاوتلا اذهو
 باتكلا امأ (مهنع ضارعإلاب) ةنسلاو باتكلا يف فلكملا (ئلاعت

 وحنف ةئسلا امأو .19/مجنلا # اكو نع ]وت نم نع ضرع ئىلاعت هلوق وحنف

 ءيشلا يأ (وهو) ءًبيرق ينأيسو هرخأ ىلإ «ينغل عضاوت نم» ثيدح
 مهل ةناعإو) «مهنم وهف موق َداوَس رثك نمو (مهداوسل ريثكت) مومدعلا
 ًاونواعتالو# :ئلاعت هلوقك ةنسلاو باتكلا يف اهنع يهنملا (مهمْلَظ لع

 ًاملاظ ناعأ نم» :ركاسع نبا ثيدحو .؟/ةدئاملا *« ْن ناودعلاو . ثول لع

 .اهنع يهنلل ةراشإ هيفف .«هيلع هللا هطّلَس هملظل

 «حضاوف فوهلم ةثاغإ وحنل مهل يعسلا ئنعمب يشملا (ناك ْنِإف)



 الل

 هيلع هللا ئلص لاق دقو مارحلا ئلإ ّيعس وهف مِهلاَم بلط بّبَّسل
 حلاص ّينغ يف اذهو .هنيد انَلُث بهذ ُهاَغل ينَعل عضاوت نم : ملسو
 . .كتاتكَسو كئاكرحف : ةّلّمجلا ئلعو ملاظلا ينغلاب َكْنَظ امف

 (©"”ههلاَم ٍبَّلَط بّبَسل) :هلوقب اهضعب ئلإ ريشأ ةمومذم بابسأل وأ
 ًانظ وأ ًانيقي (مارحلا ئلإ ّيعس) مدقت ام ئلع (وهف) هبلاغ وأ مارحلا
 : يأ .«ةاّنغل يِنَعَل عضاوت نم» :ملسو هيلع هللا ئلص لاق دقو) ءابلاغ

 ثيدحل اي ولو هررض عفدل ال «ثيدح يف امك هانغ لجأل

 يف هللا قتيلف (هنيد اَنلُث ْبَهَذ) ناسحإو ٍمّلعك هيف ةفصل الو «ةارادملا

 هتبترو هجرَخم نايب حرشلا يفو ريهش ثيدحلاو .«رخآلا ثلثلا
 ريغ :يأ (حلاص ينغ يف اذهو) «'"''همئالي امو هانعم يف ام ضعبو
 دنع ماق املو ردابتملا ئنعملاب حلاصلا ىلع ثيدحلا لمحو «ملاظ

 ءهانغ لجأل هل عضاوتملا «هريغل (ملاظلا ينغلاب َكّنَظ امف) .فنصملا
 طسب حرشلا يفو ءال وأ هملظ دق هيلإ مضنا ءاوس

 اهلك (كتانكسو كئاكرحف) ليصفتلا قباس دعب (ةّلُمجلا ئلعو)

 .مهلاومأ بلطل ًاببس كلذ (م) ةخسن يف )١(

 يف لاق .مهيلع مالسلا كرشب ايندلا ءانبأ ئلع اوملس :يفاحلا رشب نع لقنو (؟)

 كسفن نم ئشخت وأ نيكاسملا ىلع ربكتي ايند يذ ىلع لومحم وهو :حرشلا

 ربكتملا ئلع رّبكتلا :سانلا لوقي انه نمو ها .اهيبسب ةنهادم وأ «هايند يف ًاعمط
 .! ةقدص



84١ 

 هللا ةيصعم يف اهنم ًائيش رحت الف كيلع ئلاعت هللا ممن نم ةمعن
 َترّصَق ْنِإ َكنَأ : ملعاو هللا ةعاط يف اهلمعتساف الصأ يلاعت
 27000000 ترم نإو ُهّلاَبَو عجري كيلعف

 :يناثلا مسقلا لوأ يف هنايب قبس امك (كيلع ئلاعت هللا مّعن نم ةمعن)
 لادلا ءاضعألا :يأ (اهنم ًائيش ْكَرَحُت الف) ءءاضعألاب كانه رّبع نإو
 يف) زوجتلا نم ٍبْرَض ئلع تاروكذملا نم وأ ؛تاكرحلا ٌركذ اهيلع
 نو الوب لب.« افلطم اسارزب (ذاما) كفل" اج ها( راقت هللا ةيضقن
 تانكسلاو تاكرحلاو ءاضعألا : يأ (()هلمعتساف) ءهوحنو هوركم

 نم ريخ وه لب «مئادلا اهليلقو اهلوضفم ولو ئلاعت (هللا ةعاط يف)

 ةنسلا يف ريثك وهو «باوثلا ريثكلا ليلقلا لمعلا ءزجيو « عطقنم ريثك
 :امهنم ئرغصلا «نيتلاسر يف هنم ةّمج ًاررغ تدرفأو هيلع تضّرَحو
 ."”'ةليلقلا لامعألا باوث مّظع يف ةليسولا ةصالخ"

 مجري كيلعف) لمع كرتو كيرَحَت يف (ترّصق نإ َكَّنَأ ملعاو)
 (ترّمش ْنِإو) ؛مثإلاو ةرضملاو هوركملا انه لابولاو ءهمدنو (ُهَلاَبَو
 روكذملا كيرحتلا كرتو ةعاطلا يف اهلامعتسا يف دجلا دعاس نع

 .اهلمعتساو (م) ةخسن يف )١(

 ئلع ةريبكلا روجألا يف ةرينملا نوعبرألا " :بابلا اذه يف ًائيدح بتك اممو (5)
 يف ثوحبلا راد يف ردص .يسيبكلا بويأ نب ةدايع روتكدلل ”ةريضبلا لامعألا

 .يسبد



 نسر

 2 1 ريم < يب عا
 لك امنإو كلمع نعو كنع ّينغ ئلاعت هللاو هَّرَمَث ُدوُعَت كيلإف

 ميحر ميرك ئلاعت هللا نإ : لوقت نأ كايإو ةئيهر تبسك امب سفن

 اهبحاصو لطاب اهب ديرأ قح ةملك هذه نإف ةاصعلا بونذ رفغي

 : لاق ثيح ملسو هيلع هللا ئلص هللا لوسر بيقلتب ةقامحلاب بقلم

 يهو «َترّمَش نم دافتسملا ريمشتلا ةرمث :يأ (هئَرَمَت ُدوُعَت كيلإف)

 (ئلاعت هللاو) ؛ كيلإف ميدقت نم ذحخأ «كيلع ةروصقم ةينَج ةرمث

 نعو) كريغ نعو (كنع) هلاعفأو هتافصو هتاذب (ينغ) هناحبس

 ئلاعت هلوق نم فنصملا هسبتقا ام دارملا ئنعملا حيضوتو «(كلمع

 تبسك امب سفن لك امنإو) اهمظنب تأي مل هنكل ؛""”رثدملا ةروس يف
 .ةيآلا مظن كرت ةمكح نايب حرشلا يفو «هللا دنع ةنوهرم (ةئيهر

 كاّبترالا عم ءاجرلا ئلإ ادّرجم ًانوكرو ًاصيخرت (لوقت نأ كايإو)

 همركب (ةاصعلا بونذ رفغي ميحر ميرك ئلاعت هللا نإ) :بنذلا يف

 ءهدض (لطاب اهب ديرأ قح ةملك) ةديفملا لمجلا (هذه نإف) هتمحرو

 (بّقلم) َركذ ام لاحلاو اهب ظفلتملا (اهبحاص) ةدارإلا هذهل (و)
 هيلع روصقم ٌمْلَع اهنأك ْئتح ؛لئاذرلا أشنم (ةقامحلاب) فوصوم

 ام (لاق ثيح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر) قلخلا ديس (بيقلتب)

 .ةنئيهر تبسك امب سفن لك :!4 ةيآلا )١(
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 اناكذلا

 َعَبْنَأ ْنَم قمحألاو «توملا دعب امل لِمَعو هّسْفَن ناد نم سيكلا
 اذه كلوق نأ :ملعاو .َينامألا هللا ئلع ئّنمتو اهاوه هسفن
 لغتشاف نيدلا مولع يف ًاهيقف ٌَريصُي نأ ديري نم لوق يِهاّضُي
 5000 يبلق ىلع ضيفي نأ رداق ميحر ميرك هللا نإ لاقو ةّلاَطَبلا

 َناَد ْنَم) لقاعلا :يأ (سّيكلا) :ريهشلا ثيدحلا يف كلذ هنم ذخؤي
 «توملا دعب امل َلمَعو) امهبساح وأ اهدبعتساو اهّلذأ (هّسْفَ
 ئّئمتو) مومذملا (اهاوه هسفن َمَبنَأ ْنَم) لقاعلا ريغ :يأ (قمحألاو
 (َيَناَمألا) هنم ةبوتلا لبق وأ «بنذلا ةفراقم لاح يف ئلاعت (هللا ىلع
 مث «ةينمأ عمج '''ينامألا "حاحصلا" يفو «ئنمتي ام :يهو هّينمُأ عمج

 .ىنمتي امب اهرسف
 هرخآ لإ ميرك هللا نأ :وهو قباسلا (اذه كلوق نأ ملعاو)

 ئلإ ةيعرشلا ماكحألاب ًاملاع (اهيقف ريصَي نأ ديري نم لوق يِهاَضُي)

 بسك الب (نيدلا مولع يف) امهف وأ هيقفلا فيرعت يف قبس ام رخآ
 ةدابعلاو ملعلا عماجت ال يتلا (ةلاطَبلاب لغتشاف) «بلطلا يف لجو

 تيب (يبلق ئلع ضيفي نأ رداق ميحر ميرك هللا نإ) :هتلاطب عم (لاقو)

 يف ةلصاحلا ةروصلا :ةّينمألا :بغارلا لاق .اهفيفختو ءايلا ديدشتب :جاتلا يف ءاج (1)
 .(ينم :ةدام) .ءيشلا يمت نم سفنلا



 2كم4خ:

 ريغ نم هئايبنأ بولق لب هئايلوأ ٍبولق ىلع ةضاقأ ام مولعلا نم

 00 ملعب يصرخ نلفت راركتو وح

 ىلع ةضافأ ام) ةّيبْهَولا اهراحب نمو ةّيندللا (مولعلا) "'7نْم (نم) يبر

 يفو «ةمكحلاب قطني هبتناف ًامئان ناكو « ””نامقلك (هئايلوأ بولق

 (هئايبنأ بولق) ئلع هضافأ ام وهو هاك ةكم لجأ (لب) «فالخ هتوبن

 لسرلا مهصاوخ "”نيغلابلاو ءافلأ نيرشعو ةعبرأو فلأ ةئام نيغلابلا

 فالتخا ْىلع ءهرشع ةسمخ وأ رشع ةعبرأ وأ رشع ةثالثو ةئامثلث

 لذب وأ «ةقشم ئنعمب هلوأل مضو حتفب (دهج ريغ نم) تاياورلا
 هيلع «(صرحو) ؛ملعتلاو بلطلا يف 0 و ٍراركتو) أ“ عمو

 .(ملعتو)

 ةليبقلا تيمس اهبو ةنيزم اهريغصتو «ةنرم ةدحاولا ءباحسلا :مضلاب «نزملا )١(
 .(نزملا/ حابصملا)

 :يوارمغلا ضوع لاق ؛نييبنب اسيل ناّيلو نينرقلا اذو نامقل نأ حجر (1)

 ايبنأ مانألا يف انوكي ملو ايقتأ اناك نينرقلا وذ نامقل

 .(7ص) ماوعلا ةديقع ةموظنم حرش مالظلا رون :رظنا

 ...ةثامثلث ةغلابلا لسرلا مهصاوخو :يهو حضوأ حرشلا يف ةرابعلا ()

 فل مالكلا يفف «عسولا لذبل اهم هعمل ميجلا عقدا ةنللا يب درهشفلا ذإ (4)

 .بّنرم رشنو

 .قيلعتو (م) ةخسن يف (4)



 انالن

 لَّطعَت و بسكلاو ةراجتلاو ةثارحلا كرتيف ًالام ديري نم لوقك وهو
 رداق وهو ءضرألاو تاومسلا نئازخ هلو ميحر ميرك هللا ْنِإ لاقو

 دقف بسكلا نع هب ينغتسأو زونكلا نم ٍزْنك ىلع يِنعلْطُي نأ ىلع
 نيلجرلا نيذه مالك تعمس اذإ تنأف هدابع ضعبل كلذ لعف
 ل ل ب امهب ترخسو امهتقمحتسا

 ةعارزلا ئنعمب (ةثارحلا كرتيف) ًاميظع لاه نيوز 4: لوف وو
 (ةراجتلاو) :هلوق 'ىلع اهمَّدق اذلو «ةيلضفألاو ريثكلا باوثلا تاذ

 هنإ ثيح نم اهتلوانت نإو «ةعارزلا لوانتت ال فرعلا يف ةصوصخملا

 نأشب مامتهالل رخآف «هلبق امم معأ وهو «بسكلاو) «ءهب رجاتي
 قزري (ميرك هللا نإ لاقو) بسكلا نع (لّطعَت) اهكرت اذإ (و) صخألا

 نئازخ هلو) «هريغو بسكلا كرتب (ميحر) بسكو ةراجتو ثرح الب
 لك (ىلع رداق وهو «ضرألاو) ءاخلا رسكب ةنازخ عمج (تاومسلا

 «ميظع (ْزْنَك ئلع) فّرصتو نكمت عالطا (ينَعلْطُي نأ) هنمو «ءيش
 نع هب ينغتسأو) «ةميظعلا (زونكلا نم) ضرألا يف نوفدم لام وهو

 ئنغتساف (هدابع ضعبل) هناحبس (كلذ لعف دقف) «بعتملا (بسكلا

 0ك .حارتساف

 قبس ام نيلئاقلا (نيلجرلا نيذه مالك تعمس اذإ تنأف)

 نم (امهب ترخّسو) «قئحلاب امهيلع َتيَضَق (امهّتقمحتسا)



 انام

 كلذك اقحو ًاقدص هتردقو هللا مرك نم هانفصو ام ناك نإو

 ريغب ةرفغملا َتبَلَط اذإ نيّدلا ىف رئاصبلا بابرأ كيلع كحضُي

 «نس ام الإ ٍنسنإنإ سَ نآَو : كل لوقي ئلاعت هللاو اهل يعس

 امو «(هللا مّرك نم) مركلا نم (''هانفصو ام ناك نإو) «ةيرخسلا
 «بذكب سيل (اقدص هتردقو) هللا ةنطلس ةلمج نم ةردقلا نم هانفصو

 ةيابرأ كيلع) ًامكح وأ ةقيقح (كحضَي كلذك) :لطابي سيل (ًاقحو)
 حلاصلا هلمع يف الإ هلهأ ا ال يذلا (نيدلا يف) ةرينلا (رئاصبلا

 :يأ .(اهل يعس ريغب) بنذلل (ةرفغملا َتِبَلَط اذإ) هللا يف ةدهاجملاو
 (:كل لوقي ئلاعت هللا) نأ لاحلا (و) «حلاصلا لمعلاو ةبوتلاك اهببسل

 ريخ نم (4 َساَماَلِإ نست َسَِلنآَو#) مجنلاو ةروس يف ناسنإلا اهيأ
 هل سيلف «ةرخآلا يف رظني :يأ .4 ١و4 :ناتيآلا © اري َفْوَس ميسو

 باثي ال «ريغلا بنذب دحأ ذخاؤي ال امكو «هريغ يعس نم ءيش
00 

 انو (م) ةخسن يف )١(

 يف ربقلا ىلع وأ تيملل نآرقلا ةءارق يف :ناونعب سيفن باب يطويسلا مامإلل (1)

 يف روهمجلا يأرل رصتناو ءروبقلاو ئتوملا لاح حرشب رودصلا حرش :هباتك
 موصلاو ةقدصلاو ءاعدلا ئلع سايقلاب كلذو «تيملل ةءارقلا باوث لوصو

 نأبو ءالصأ كلذل نأ ىلع اهعومجم لدي ثيداحأ دوروو قتعلاو جحلاو

 ناكف ريكن ريغ نم مهاتومل نوؤرقيو نوعمتجي رصع لك يف اولاز ام نيملسملا

 يف ءزج يلبنحلا يسدقملا دحاولا دبع نب نيدلا سمش ظفاحللو «ًاعامجإ كلذ



 مال

 «ٍريَج قلل 4راَردْلاَنِإ» : لوقيو 4 دْولَمََت ريتك امَنورُجاََتِإ# : لوقبو
 ملعلا بلط يف ّيعسلا كرْثَت مل اذإف 4 ربي ىنلل 4 َراَبتلا نلت
 ةرخآلل ًادوزت كرت ال كلذكف همرك ئلع ادامتعا لاملاو

 نوكلف «تيملا ناعفني جحلاو ةقدصلا نأ نم رابخألا يف ءاج امو

 ةيآلاب لالدتسالا هجو نايب حرشلا يفو ءهنع بئانلاك هل يوانلا
 :روطلاو ةروس يف ئلاعت (لوقيو) ءاهانعم يف ضعب ةياكحو «هفالخو

 هذه ٌرهاظ لكشُي ام حرشلا يفو .16ةيآلا (© َنوُلَممَت رش اَمَبووجاَمَتِإل)
 (4 َراربألا َّنإإ) :راطفنالا ةروس يف (لوقيو) «هباوجو هيلع ةيآلا

 (# َراَُّشْلا َنإَو#) ءةنج (* ٍريِي نِلك) مهناميإ يف نيقداصلا نينمؤملا
 .ةقرحم ران .14و 17 :ناتيآلا (4 ميج ىتلإل) رافكلا

 ةعرس عم بوكرلاو يشملاب قداصلا (يعسلا ُكّرْثَت مل اذإف)
 ًاجاجتتحا ئلاعت (همرك ئلع ًادامتعا لاملاو ملعلا بلط يف) اهمدعو

 0"اودوزتو" ةيآل (ةرخآلل ًادوزت كرت ال كلذكف) ءهركذ قبس امب

 لقنو «مهريغو انباحصأ اهتيعورشمب مزجف ربقلا ئلع ةءارقلا امأو اذه

 رسيت ام أرقي نأ روبقلا رئازل بحتسي :بذهملا حرش يف يوونلا لوق يطويسسلا
 نأو ءباحصألا هيلع قفتاو «يعفاشلا هيلع صن اهبقع مهل وعديو «نآرقلا نم

 -807ص) هغلب نيح عجر مث «رثأ هيف هغلبي مل ثيح ًالوأ ركني ناك دمحأ مامإلا

5 6). 

 )١( ةرقبلا //١91.
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 سيل ميحر ميرك امهيف وهو دحاو ةرخآلاو ايندلا بر نإف ّرتْعَت الو

 ىلإ لوصولا قيرط كل رسب نأ ُهمَرك امنإ كينمتب مرك هل ديزي
 اذهو لئالق ًامايأ تاوهشلا كْرَ ئلع ربصلاب دّلخملا ميقملا كلملا
 ا ا و ل دا اا 5 كسفن ْثدَحُُت الف مركلا ةياهن

 تايآ نع رظنلا ًاعطاق ءاجرلاو مركلا تايآ عم فقتف (رتْعَت الو)
 ال (دحاو) امهكلام :يأ (ةرخآلاو ايندلا بر نإف) «ةمقنلاو فوخلا

 ال مقتنم شطبلا ديدش (ميحر ميرك امهيف وهو) «ميدق ءهل كيرش
 يف مركلاو ةمحرلا رهاظم تناك نإو ءامهادحإب هتمحرو همرك صتخي
 قباسلا (كيتمتب مرك) ئلاعت (هل ديري سيل) رهظأو رثكأ ةرخآلا

 عونلا هقلخ يف ةيراجلا ةيهلإلا هتداع بسحب (همرك امنإ) ءهوحنو

 قيرط) عونلا اذه دارفأ ضعب وه نم اي (كل رسيب م «يناسنؤلا

 ةماقإلا لوطل (ميقملا) «ةنجلا كلم :ميملا مضب (كلملا ىلإ لوصولا

 مسالا اذه نأ حصألا ناك نإو «ةماقإ نا ةنج نعم :ليق هيف

 ليمجلا (ربصلاب) اهرسكو ماللا حتفب (دلخملا)» .ةصوصخم ةنجل

 مايألا وأ ًاتاقوأ (امايأ) ءةيفخلاو ةرهاظلا (تاوهشلا كرت ْئلع)

 دصقم لك ْئلإ ةليسو ربصلا نأل (لئالق) ؛لاثم اهنأ يلع ةفورعملا
 .روكشم يعسو يلع

 (مركلا ةياهن) هذهو :ةخسن يفو «قباسلا روكذملا (اذهو)
 مركل ةياهن الو هقلخ ْئلع يراجلا يهلإلا مركلا ةياهن ئدابم :يأ
 تاريرقتلاو تاليصأتلا هذه دعب (كسفن ْثدَحُت الف) «ئلاعت ميركلا



 اناا

 ءايبنألا نم ّمّتلاو مّْرَعلا يلوأب دنقاو نيِلاَطَبلا تاسيوُهَتب
 ماص ْنّم تيلو عرزن ال ام َدصح نأ يف ْعَمْطَت الو نيحلاصلاو

 ا ا ا ا هل َرْفغ ئّقّناو دهاجو ىلصو

 نيلغتشملا (نيلاّطَبلا» "”ةسيرهت عمج ("تاسيوُْئَتب) تاسيسأتلاو

 ةخسن يف امك مّزحلا وأ (مْرعلا يلوأب دتقاو) ءاهنايب قباسلا ةلاطبلاب

 نم ْئلع نوكحاضلاو «رئاصبلا بابرأ مهو «حرشلا يف ةبسانم لكلو
 .مهتاماقم تتوافت نإو ةبوتلا وحن يف يعس الي ةرفغملا بلط

 مهيلع (ءايبنألا نم) :لقعلا :مضلاب ةيهن عم «لوقعلا (ئهنلاو)

 نيثراولا رباكأو نيعباتلاو ةباحصلاك (نيحلاصلاو) مالسلاو ةالصلا

 (هذعب نمف موصعملاب ءادتقالا قيرط نايب حرشلا يف ىفو « مهدعب

 .خ هيلع اق رترلاو

 .عرزلا عرف َداَصَحلا نأل (عرزت الام دّصحَت نأ يف َْمْطَت الو)
 نمرفلا فاجر داباو ل ةعيدب ةيانك وهو

 رد ديل بحس ال الامن لاو 0 ا نأل ؛ رطخلا

 .تاسوهب (م) ةخسن يف )١(
 :سوهملاو ءهدسفأ ءيشلا ساهو ؛نونجلا نم فرط سّوّهلا :ةغللا يف ءاج (1)

 :جاتلا :ر) داسفو طالتخا يف اوعقو ءاسوُه سانلا سوهو ءهّسفن ثدحي يذلا

 .(ساه/ طيسولا مجعملاو سوه



 نك ١

 لامعأو ةرهاظلا كّحراوج هنع ظفحت نأ يغبني ام ةلُخح اَذَهَو

 حراوجلا ظفح تدرأ نإف بلقلا تاني نو امنإ حراوجلا

 اذإ يتلا ةغضملا وه بلقلاو ئوقتلا وهف بلقلا ريهطتب كيلعف

 دسجلا رئاس اهب دّسَق ْتدَسَق اذإو ءدسجلا ٌرئاس اهب حّلَص ْتَحَلَص

 نم لك امف ؛ةّرعلا ةياغ يف صالخإلا نألو عئاطلا بيذعت هل زوجيو
 طسبأ حرشلا يفو «هل رفغي ئتح هلعف يف صلخأ اهوحنو ةالصلاب ئتأ
 .هةيفونا امه اذه: نف

 و دكأتي :يأ (يغبني ام) ةخسن يف امك لمج وأ (ُةَلْمج اذهو)
 «كندب عيمج وأ «ةعبسلا (ةرهاظلا كحراوج هنع ظفحت نأ) بجي

 نم) عرفتتو أشنتف دلوتيو (حّشرتت امنإ) ةروكذملاو (حراوجلا لامعأو)
 كيلعف) هتيعر (حراوجلا ظفح تدرأ نإف) اهكلُم (بلقلا تافص

 «دقحلاك ءيدرلا قلخلا هبيعو هثبخ نم (بلقلا) ءاهكلم (ريهطتب

 : يأ (وهف) «بلقلا اهكلم ظفحب حراوجلا انه يهو ةيعرلا 0

 وه) ثيدحلا يف حص امك (بلقلاو) «ئقتلا :يأ '''(ئوقتلا) هريهطت
 ْتَدَّسَف اذإو ءدسجلا ٌرئاس) هب وأ (اهب حّلَص ْتَحَلَص اذإ يتلا ةغضملا

 ظافلألا هذه ضعب ىلع مالك حرشلا يفو ؛(دسجلا ''رئاس اهب دّسَف

 .نطابلا ئوقتلا (م) ةخسن يف )١(

 دسف تدسف اذإ :ثيدحلا يف هلوق نكل «يقاب ئنعمب يتأيو «عيمج انه :رئاس (؟)

 نكمي قيقحتلا دنعو «يأرلا ئدابب لوألا حجرت دق لك ظفل رابتعاب هلك دسجلا



 اقل

 . كَحراوج هب حلصتل هحالصإب لغتشاف

 اذهب درو وأ ئنعملاب يور هلعلو ءاذه ريغ ريهشلا ثيدحلا ظفلو

 (هحالصإب) ًابوجو وأ ًابدن (لغتشاف) ؛ةروهشم ريغ قيرط نم ظفللا
 ىقتتو كتابودنمو كتابجاو اهب يدؤت يتلا (كّحراوج هب حلصَتل) ماتلا
 .كتافآ

 .(حرشلا نم) .لمأتيلف نيرمألا حيحصت

 نإف ؛ًامئاد يقابلا اهانعم نأو عيمج نعمب (رئاس)لامعتسا ْئَّطْحُي نم ئطخيو
 ىلعو ؛(يقايلا)ئلع (رئاس)ةملك قالطإ زيجت ناسللا :اهنم مجاعم ةدع

 .76١ص يناندعلل ةعئاشلا ءاطخألا مجعم رظنا .(عيمجلا)
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 بلقلا يصاعم يف لوقلا

 بلقلا ريهطت ٌقيرطو ةريثك بلقلا يف ةمومذملا تافصلا نأ : ملعا
. 

 ةيلكلاب سردنا دقو ضماغ اهيف جالعلا ليبسو ةليوط اهلئاذر نم
 ٠ ور 2 ٠

 ايندلا فراخزب مهلاغتشاو مهسفنأ نع قلخلا ةلفغل هلمعو هملع

 بلقلا يصاعم يف لوقلا

 نأ ملعا) :رابتعالاب سوفنلل ةفلاخملا (بلقلا يصاعم يف لوقلا)

 هنع ينكملا حداعلل ةلباق اهنكلو (ةريثك بلقلا يف ةمومذملا تافصلا

 وأ (اهلئاذر نم) سْمَّتلا ئنعمب (بلقلا ريهطت قيرطو) هلوق يف ريهطتلاب
 (ضماغ اهيف جالعلا ليبسو) ؛اهكلاس ئلع (ةليوط) تافصلا لئاذر
 هليبس وأ جالعلا (سّردنا دقو) «ةلوهسب كردي ال نأ هنأش نمو «يفَخ

 ليبسلا نم سردنملا نأ دارملا نكلو «(ةيلكلاب) ةيقب هل قبت قبت مل ثيحب

 ل ا

 يفو ءاهيف رفتغي اذه لثمو «ةغلابملل وأ ءهنمز ئلإ ةبسنلاب وأ «هنظ
 :يأ (قّلَخلا َةّلْفَعل) اهكرادمو تالامتحالا هذه ققحي امل طسب حرشلا
 ءاهوحنو ةضايرلاب اهليمكت ميكحلا بلطي يتلا (مهسفنأ نع) مهبلغأ

 ؛(ايندلا فراخزب مهلاغتشاو) «قالخألا نساحمب اه ريهطت عرشلاو

 مهبولق ةصاخلا نأل ؛بلغألا قلخلاب دارملا نأ ئلع كّلدي اذهو



 انحلت

 (تاكلؤملا عبر) يف ؛نيدلا مولع ءايحإ' يف كلذ انيصقتسا دقو

 بلقلا ثئابخ نم يه ًاثالث نآلا كرْذَحُ نكلو (تايجنملا عْبَر)و
 2570000 ةلَرذح اهنم ذخأتل رصعلا ةهقفتم ةَهق ةهقفتم ئلع ةبلاغلا يهو

 مهتوعن ضعب حرشلا يفو ؛اهفراخزب لاغتشالاو ايندلا بح نم 0
 .ةمهم ماقملا يف يه ةرابعلا نم ذخؤت تاراشإو (1)ةماجإ

 ءايحإ) (يف) نايب م هجالعو هنايب مدقتملا (كلذ انيصقتسا دقو)

 .«تافصلا هذه نايبل تاذلاب عوضوملا (تاكلؤملا عبر يف نيدلا مولع

 .تابيغرتلا عماوجو ءاهضعب هيف روكذملا (تايجنملا عُبرو)

 ارمسملا باتكلا اذه يف تقولا اذه يف :يأ (نآلا كرَّذَحُت نكلو)
 ناك نإو جالعلل ةلباقلا (بلقلا ثئابخ نم يه) ثئابخ (ًاثالث) ةيادبلاب
 ام فيكف «فّنصملا ةنمزأ يف (ةبلاغلا) ثالثلا :ينعي (يهو) ءًاضماغ
 اذه نع مسالا اذهل انوص ءاهقفلا ال (رصعلا ةهقفتم ىلع) ؟هدعب

 ةرابع طسبأب اذه مئالي ام حرشلا يفو هلهأ ٌريغ ")هّلحَتْني اذلف ءملسولا
 رّدنأ دقف رَدَح ْنَمو (كَرذح) اهبابرأو ثالثلا :يأ (اهنم ٌذخأتل)

 هتاسارح قدارس هللا نم مهيلع تبرض ةيلعلا بتارملاو ةيالولا بابرأو :لاق امم )١(

 .مهسدقت يف نولازي الو مهسفنأل ةلفغلا قرطتت ملف

 هّْلَحْلَأ لوقلا هّيْلَحَتو «هيلإ بستنا اذإ اذك ةليبقو اذك بهذم لحتتي نالف :لاقي (؟)
 .(لحن/ناسللا) .هيلع هتيعداو ءهريغ هلاق ًالوق هيلإ تفضأ اذإ :ًالحَن
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 اهاوس ك ثئابخلا نم ٍلَمُجِل ُتاَهّمُأ يهو اهسفنأ يف ٌتاَكِلْهُم اهنإف
 ْنِإف اهنم كبلق ريهطت يف دهتجاف ُبْجّملاو ءايرلاو دسحلا : : يهو

 (تاكلهملا عبر) نم اهتيقب نم ٍرذحلا ةيفيك مّلعتف اهيلع َتردَق

 اذهب حيرصتلا ةمكحو ؛(اهسفنأ يف) ةوقلابو لعفلاب (َتاَكَلْهُم اهنإف)
 .حرشلا يف ةنيبم تاكلهم هلوقب هنع ئنغتسملا

 ©” لقعي نمل اهيف لصألاو هَةَمّمُأ عمج ءلوصأ (ْتاَهّمُأ يهو)

 ثالثلا :يأ (يهو اهاوس) اهريغ عم ةيبلقلا (ثئابخلا نم ٍلّمَجل)

 «هوحنو هفيرعت يتأيسو ءدرو ام ىلع دسج هنم ملسي ال هنأل (دسحلا)

 هيلع مالكلا ماقم يف هنايب يتأيسو «حرشلا يف هبيقعت ةمكحو (ءايرلاو)

 دوهجملا لذبا (دهتجاف) ؛هيف مالكلا يتأيسو (ْبْجُعلاو) ءاليصفت

 تيلي نإ اهئاودب ا ثئابخلا هذهب سجنتملا (كبلق ريهطت يف)

 نإف) ؛اهيف عوقولا تيشحخو اهنم تملس نإ اهنع زرحتلا وأ ءاهب

 7 (اهتيقب نم ردا ةيفيك ّلعتف) ثالثلا :يأ (اهيلع تردق

 عير نم) كملعت نكيلو ءاهنم ةدلوتملا اهنع ةعرفتملا ثئابخلا
 ال "ةيادبلا" ئراق نأ ئلع هيبنت اذه يفو "ءايحإلا" نم (تاكلهملا

 كلذ سكعب ءاج امبرو لصألا وه اذه :يتَب نبا لاق لقعي ال نمل تاّمأو )١(



>36 

 كل ملست هنأ ٌننظت الو ٌرَجْعَأ هريغ نع تنأف اذه نع َتْرَجَع ْنإف
 ءايرلاو دسحلا نم ءيش كبلق يفو ملعلا بلط يف ةحلاص ةين

 : تاكلُهم ثالث : ملسوب ةيلع لا نس يلا لاق دقو بنجعلاو

 0 هلا

 .هسفنب ءرملا باجعإو عبَتم ىوهو عاطم حش

 هريغ نع تنأف) ملعتلا (اذه نع َترَجَع نإف) ءهنع اهب يفتكي
 .دشألا نع زجع فخألا نع زجع نم نأل ؛(ٌرَجْعَأ

 بلط يف ةحلاص ةين كل ملست) نأشلل ريمضلا (هنأ ننظت الو)

 : يأ (ءيش كبلق يفو) «حرشلا يف اهتركذ ةتكنل ركذلاب هّصخخو (ملعلا

 ثالثلا يهو (بْجُعلاو ءايرلاو دسحلا نم) ًائيش كبلق يف نأ لاحلاو

 نأل ءملعلا لالخ: بلت: ىا ةنعرتم ةعكت هل اهتم لكو «تاهمألا

 لدجلا يف ةبلغلاو ةليضفلاو مهفلاب بجعلاو ؛هلهأ يف ريثك دسحلا

 هللا لأسن «كلذك سانلا بولق يف ةلزنملا هب عقيل ءايرلاو «كلذك

 .نطوملا اذه يف طسب حرشلا يفو «ةيفاعلا

 فنصملا هدروأ ثيدح يف (ملسو هيلع هللا ئلص يبنلا لاق دقو)

 لاصخلا نم (ثالث) :ملعلا باب يف امهدحأ نينطوم يف "ءايحإلا" يف
 هبحاص ةيعاوطل (ٌعاَطُم) هفيدر وأ رجلا ةدش وهو (حش :تاكلُهم)

 باجعإو) «بلاغ هنأل «هّيحاص هع ياا خا رصقلاب (ىوهو) هل

 .ةماوّللا وأ ةراّمألا (هسفنب ءرملا



 نذل

 امب لخبي يذلا وه ليخبلا نإف حّششلا نم بّعشتم وهف : دسحلا امأ
 ال هللا ةردق ةنازخ يف يهو هللا ةمعنب لخبي يذلاو هريغ ىلع هدي يف

 ٌقُششَي يذلا وه : دوسحلاو ًاحّبَف مظعأ هّحشف هللا دابع ئلع هنئازخ يف

 لامب هدابع ْنِم دبع ئلع هتردق نئازخ نم ئلاعت هللا ُماعنإ هيلع

 نم) ةبعش :ئنعمب لعاف مسا (بعشتم وهف) مومذملا (دسحلا امأ)
 نإف) :هيلع لديو ؟لخبلا فدارم وه لهو ء«هنايب قباسلا (مّشلا

 لام نم هئاليتسا : يأ (هدي يف امب لخبي يذلا وه) ًاعرش (ليخبلا

 ئلع) فنصملا حّجرم ئلع ةءورم اذكو ءحصألا ئلع ًاعرش بجاو
 لامك (هللا ةمعنب لخبي يذلاو) «هسفن ال هريغ ىلع لخبي :يأ (هريغ

 رسكب (ةنازخ يف) امهل ةلماشلا ةمعنلا :يأ (يهو) «ةبجاو ةقفنو ةاكز

 ((7”هنئازخ يف ال) تانكمملاب ةقلعتملا ةعساولا ئلاعت (هللا ةردق) ءاخلا
 هلخب :ىنعمب (هحشف) ليخبب قلعتم (هللا دابع ىلع) ليخبلا : يأ

 .حبقلا يف ميظع لك نم (ًاحْبَق مظعأ) روكذملا

 ةقشم (هيلع ّقَشَي يذلا وه) دسحلا فيرعت ذخؤي هنمو (دوسحلاو)
 نم) ةزرابلا ئلاعت هماعنإ رثأ :هتمعن ئنعمب (ئلاعت هللا ماعنإ) ةديدش

 نم) صوصخم ريغ وأ صوصخم (دبع ئلع) هلضفو (هتردق نئازخ
 لامي هلوقو صاصتخا وأ (لامب) مهتصاخ اميس ال نينمؤملا (هدابع

 ابلاغ نببحي ال ناك نو اريثك وأ ًاليلق ناحب اوس ةاغتإب قلعتمةفوطعمو

 .هتنازخ (م) ةخسن يف )١(



 ا

 هنإ 'رتح ظوظحلا نم ظَح وأ ءسانلا بولق يف ةبحم وأ ملع وأ
 كلذلو ثّبحلا ئّهتنم اذهو هل لصْحَت مل نإو هنع اهلاوز ْبِحُيل
 امك تانسحلا لكأي دسحلا : ملسو هيلع هللا ئلص هللا لوسر لاق
 ال يذلا هبلق يف ْبّذَمملا وه : دوسحلاو .بطحلا ٌرانلا لكأت
 يبس ىو

 ناو ايل ىلا ىو لاول و راو ةافافع تن هدف هاه هاه ف ةافاق عاف هاهاقلاو محرري

 يف ةبحم وأ) «عفان (ملع وأ) «نيونتلا هيلع لديو «ميظع ريثك يف الإ
 نم) هلبق امم معأ ِدَْس وأ دج وأ 0 ا سال فولت
 ةمعنلا يأ (اهلاوز متل هنإ ثيحب (هنإ ىتح) «توخبلا (ظوظحلا
 (هل) ةمعنلا (لّصْحَت مل نإو) دبعلا نع يأ (هنع) ماعنإ نم ةدافتسملا
 .دوسحلا :يأ

 : يأ (كلذلو) «هتياغ : يأ (ثبخلا ئهتنم) هنم علا (اذهو)

 ل

 «(بطحلا ٌرانلا لكأت امك تانسحلا لكأي دسحلا) :دواد ىبأو هجام

 دسفي امك ناميإلا دسْقُي دسحلا» :دنسملا يف يمليدلا ثيدح يفو
 نمو «هب يصع بنذ لوأ ربكلا هببس وأ هبيرق وأ وهو .«لسعلا ٌربصلا
 .توملا ركذ موزل هجالع

 (ُهَحْرُي ال يذلا هبلق يف ُبّذَعملا وه) دوسي ال يذلا (دوسحلاو)

 يف يجافخلا لاقو .يمجع وهو ئنعمو ًانزو ظحلا تخبلا :(تخب /حابصملا) يف )١(

 .يرهوجلا دنع برعم وهو «برعلا هب تملكت دجلا ئنعمب :(تخب)ليلغلا ءافش



 احلا

 نم ريثك ٍقْلَخ نم ّطَق ولخت ال ايندلا نإف مئاد باذع يف لازي الو

 وأ هاج وأ يعرش ملعب مهيلع ئلاعت هللا معنأ نمم هفراعمو هناَرَْأ
 ةرخآلا باذعُلو هتوم لإ ايندلا يف مئاد باذع يف لازي الف لام
 رئاسل بحي مل ام ناميإلا ةقيقح ةقيقحئلإ دبعلا لصُي ال لب ربكأو ٌدشأ

 يف لازي الو) «ةغلابم اهقحتسيال و ةمحرلا هيلع عقت ال يذلا

 (ايندلا نإف) :هلوقب ةموميدلا هذه نّيبو (مئاد) هلوقب دكأو «(باذع

 يفو «يضاملا يف الإ لمعتست ال ةملك (طق ولخت ال) اهراد : يأ

 نم ٍريثك) سانلا نم (يلخ نم) «فئصملا نع رذعلا هب ملعي ام حرشلا

 هللا معنأ نمم ) نا رقألا نم معألا (هفراعمو) مهانعم قباسلا (هنا زارقأ

 ةمعن ّدَعُي يذلا هنأل عرش ١+ لوبا انك وأ ةيهوم هيلع هراعت

 يدؤي (لام وأ) «ةيصعم ريغ يف لمعتسي (هاج وأ) «ملعلا لهأ دنع

 يذلا (هتوم ْئلإ ايندلا يف مئاد باذع يف) مدقت امك (لازي الف) ؛هتاكز

 .باذعلا نم هيف ناك امل ةبسنلاب هل ةحار وه

 هيلع َددَش ةياغلاو ةمحرلا هذه دساحلا َظَحْلَي نأ يشخ املو

 ىلإ لخدي هتوم نمو «كلذ نم (ربكأو ّدشأ ةرخآلا باَذعَلو) :هلوقب
 حرشلا يفو ؛هتاركس يف لب هربق يف اهباذع نم دجيف «ةرخآلا خزرب

 ةغل وهو (ٌدبعلا لصَي ال لب) ةروكدملا ةيدشالا بابسأ ضعب نايب

 (رئاسل بحي مل ام) ةلماكلا (ناميإلا ةقيقح ئلإ) ئثنألاو ركذلل لماش

 .ملعب (م) ةخسن يف (1)



 لكل

 ءارسلا يف نيملسملا مهاسُي نأ يغني لب هسفنل بحي ام نيملسملا
 دسجلاكو ًاضعب هضعب ٌدُشَي دحاولا ناينبلاك نوملسملاو ءاّرتضلاو
 ُفداّصُت ال تنك نإف دسجلا ٌرئاس ئكتشا وضع هنم ئكتشا اذإ دحاولا

 كلاغتشا نم مهأ كالهلا نع َصْلْخَتل هبلطب كّلاغتشاف كبلق نم اذه

 :ثيدحل (هسفنل بحي ام) مهنم هءادعأ ئتح (نيملسملا) يقابل :يأ
 لعجي (نيملسملا مهاسُي نأ) دكأتي (يغبني لب) ''"مكدحأ نمؤي ال»
 يي ل «هعم ًامهس مهل
 هيضتقت ةوتفلاو ةءورملاو مالسإلا نأل ؛ةدشلا (ءارمضلاو) «ءاخرلا

 يف ئنعملاب امهيف ام دروو نونمؤملاو :ةخسن يفو (نوملسملاو)

 رجلاب (دحاولا ناينبلاك) «نيخيشلا ثيدح عملا ريهشلا ثيدحلا

 يف دروو فيدخلا اذه ظفل نايب اقع هضعب ش١ «ناينيلل ةفص

 ضرمل (هنم ئكتشا اذإ دحاولا دسجلاكو) هانعم ام رخآ ثيدح

 حرشلا يفو ء(دسجلا) يقاب : يأ (رئاس ئكتشا) هئاضعأ نم (وضع)

 .دمحأو ملسم ثيدح نم ًاضيأ ثيدحلا اذه ظفل

 (كبلق نم) يحل (اذه) دجت ال :ئنعمب (فداصُت ال تنك نإف)

 هبرقو (كالهلا نع َصلْخَتل) هيف لصحيل (هبلطب كّلاغتشاف) هيف : يأ

 كرمع نم يقب اميف (كلاغتشا نم) رابتعاب وأ ءاقلطم (مهأ) هببسو

 نب سنأ ةزمح يبأ ةياور نم هيلع قفتم "هسفنل بحي ام هيخأل بحي ئتح" :هتمتت (1)
 .ةيوونلا نيعبرألا نم ثيدحلاو كلام



 020 ل

 يفخلا ُكرُشلا وهف : ءايرلا امأو .تاموصخلا مّلعو عورفلا ٍرداَوتب - . و سس 8 م
 ةمشحلاو اجلا هب لاَتَتل قلخلا بولق ىف ةلزنملل َكَبْلَط كلذو

 سانلا ٌرثكأ َكَلَه هيفو كلؤهملا عّبّسملا ئوهلا ّنم هاجلا ُبُحو

 رج امو "”لدجلا ملع (تاّموٌصخلا مْلعو) ةيلمعلا (عورفلا رداوّتب)
 .ةمئالم دئاوف حرشلا يفو «هيلإ

 ىلع ثيدحلا يف ءاج امك (وهف) ثالثلا تاهمأ دحأ (ءايرلا امأو)

 حرشلا يفو «'"'”(يفَحلا ُكلرُتلا» «ئنعملاب نكل فنصملا هركذ ام

 .ردقم لاؤس نم دري دق امع باوجلاو «ثيدحلا ظفل ةياكح

 :ئنعمب (ةمشحلاو) ميمذلا (ةاجلا هب لاَتَتل) :هلوقب كلذ للعو
 ئوهلا ّنم) ةسايرلا بحل عجارلا (هاجلا بُحو) «سانلا نم ميشحتلا

 .هفيراعت زجوأ نايبو ءايرلا هب عقي ام عيمج

 نع رثكألاب زرتحاو «(سانلا ٌرثكأ َكَلَم) ءايرلا يف :يأ (هيفو)
 ةمكحل قلخلا ةلفغل هلوق يف َفَّلَس اميف هنع زرتحي ملو ءانه لقألا

 «رثكألا مث دارملاو ءدحاو نيماقملا نأ اههجوأ حرشلا يف اهتركذ

 .(حرشلا) ابلاغ اهموزلل تاموصخلا ملع يمس )١(

 .نيكرشلا دحأ وهو :ةدايز (م) ةخسن يف )0



 ١غ

 ام رثكأ نأ اوُملعل سانلا ٌرثكأ فصنأ ولو ( ٌسانلا الإ ٌسانلا َكَّلْهَأ امف
 مِهُلِمْحَي سيل تاداعلا لامعأ نع ًالْضَف تادابعلاو مولعلا نم هيف مه

 : ربخلا يف درو امك لامعألا ' تاطبحم يهو سانلا ةاءارم الإ اهيلع

 الإ سانلا َكّلُهَأ امف) :لاقف ْممَع اذلف بيبللا نهذ ىلع دمتعاو

 ئلاعت هلوق هل دهشي لب هيفاني الو ءاضعب كلهأ مهضعب :يأ (سانلا
 ةتكن نايب حرشلا يفو .١4/جحلاو ؟91/ةرقبلا ةيآلا ©« سان أ عهد اَلْوَْول

 (سانلا ٌرثكأ فصنأ ولو) '"”فئاطللا نم اهوحنو مهيلإ كالهإلا دانسإ
 هيف مه ام رثكأ ّنأ) نيقي ملع (اوُملَعل) تادابعلاو مولعلاب نيلغتشملا

 الإ اهنم مهل سيل يتلا (تادابعلاو) منهيب ةلوادتملا (مولعلا نم
 (تاداعلا لامعأ نع ًالْضَق) ملعلا عفنو اهتذل قوذ مهدقفل اهروص

 تادابعلا ليبق نم ةليمج ةداع باوثلا تاذ نأل ءاهيف باوث ال يتلا

 .مهضعب :يأ ("'سانلا ةاءاَرُم الإ اهيلع) مهثعبي (مهّلمْحَي سيل)

 يف) هل دهشي ام (درو امك) اهباوث :يأ (لامعألا ُتاَطِبْحُم يهو)
 ئورو «حرشلا يف همامتب هظفل تنيبو «هريغو ملسم ثيدح (ربخلا

 ئيلع هلمح ام سانلا نم يئارملا نأ رابتعاب ماقملا اذه يف كالهإلا دانسإ :لوقي (
 .مهبولق يف ةلزنملا هبلط الإ كلهملا ءايرلا

 .ةاعارم (م)ةخسن يف 22322



> 

 براي :لوقيف ء«رانلا ئلإ ةمايقلا موي هب ٌرمْوُي ديهشلا ْنِإ
 عاجش كنإ لاقي نأ تدرأ لوقيف كليبس يف تدهشُتسا
 ٌجاَحلاو ملاعلل لاقي كلذكو .َكَرْجَأ كلذو ليق دقو

 لاّضعلا ءادلا وهف :ٌرْخفلاو ٌرْبكلاو بجعلا امأو ئراقلاو

 ريغ ةكرعملا ديهش (ديهشلا ْنِإ) :هلوقب ئنعملاب هظفل انه فنصملا

 ىلإ) الملا ةرضحب (ةمايقلا موي) هب هللا رمأي :يأ (هب ٌرمْوُي) صلخملا

 ىلع لعافلا وأ «لوعفملل ءانبلاب (تدهشتسا براي :لوقيف «رانلا

 : راس يرلا (لرتن) < نانكلا تاع نون لب, نق كحع
 دقو) .ءكدصق يف تكّرش وأ ءريغال (عاجش كنإ لاقي نأ تدرأ)

 كلذكو) ؛كؤازجو كباوث (كرْجَأ كلذو) ءاذكه كنأش يف (ليق

 ثيدح يف وه سيلو «يئارملا '"(جاحلاو) لماعلا ريغ (ملاعلل .لاقُي

 نم لكو (ئراقلاو) «حرشلا يف ام ئلع رخآ ثيدح يف لب ءملسم

 يف ثيداحأ عم حرشلا يف اهتركذ ةياور يف هب حرص امك ءارم ةثالثلا

 .ةمتت نمض يف اهلخادمو ءايرلا

 ننال « عامتجاو قارتفا اهنيبو (رْخفلاو ٌرْبكلاو ْبْجْعلا امأو)
 لإ بيطلل زجنُمل يبلقلا (لاّضعلا ءاّدلا) اهنم لك : يأ (وهف) :هلوقب

 .يزاغلاو (م)ةخسن تداز )١(



 كيرا

 هريغ ىلإ هرظن و ماظعتسالاو ّرِعلا ٍنيعب هسفن ىلإ دبعلا ظن وهو
 سيلتا لاق امك انأو انأ : لوقي نأ هتجيتنو راقحتسالاو لّذلا نيعب

 هام اعءاق ا. د. اع. # ءط نمدهَمفلَحَو رات نم ىنقلخ ىنلقلخ 2م 0 2 أنأ# : نيتحألا

 ٌرظن) بجعلا :يأ (وهو) ؛ءايحإلاك هبتك يف هؤاودو «بولقلا بيبط
 (ّرعلا) نيع ةرامألا هسفن (ٍنيعِب) هتافصو هتاذ (هسفن ىلإ دبعلا
 نيعب هريغ ىلإ هرظن) عم (و) «قلخلا ئلع (ماظعتسالاو) زازعتسالا

 .ريغلل (راقحتسالاو) لالذإلا (لذلا

 ةفصب (انأو انأ) ًالثم (:لوقي نأ) بنجتلا ةجيتن :يأ ''"(هتجيتنو)
 :حرشلا يف ريمضلاب ليثمتلا ةمكحو «ةيسفنلا تاهّرتلا نم اذك
 اهُسالْبِإَو نجلا وبأ «سالبإلا نم (سيلبإ كاد امك ةملوو اهحضويو
 اوي دورطملا دقيملا ةتعمت: : نوكلمللا (:نيحللا )م1: اير

 ينأ عناملا :لاق هنأك (هنَم ريح مَ ْأَنَأ#) ؟كترمأ ذإ دجست ال نأ كعنم امل
 _ر ىقئفلَخ)

 رزان نِم ) «لوضفملل دجسي نأ لضافلل نسحي الو «هنم ريخ

 يفو «كلذ يف ًطلَغ دقو هيلع همظعل ليلعت ("74 نبع نم هت

 .ناسللا ئلع هتجيتنو (م)ةخسن يف ()

 «ينعك شهدو هلو وأ ٍلَهَذ نم هلقع بهذ وأ «ريحت :شهد وهف «حرفك «ءشهد )١(

 .(شهد/سوماقلا) شوهدم وهف

 ال5” ص ةروس يف تدروو فارعألا يف ١7 ةيآلا :ئلإ ةراشإ ()



 كل
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 يفو رّدصتلا بلطو مّدقتلاو عفرتلا : سلاجملا يف هترمثو

 يذلا وه : ربكتملاو هيلع هالك دري نأ ْنِم فاكئتسالا : ةرواحملا

 سفن فار رم كو قلع ظفر نإو فنأ ظعو نإ

 ."”كلذ ريغو يواضيبلا مالك نم ًاذخأ طلغلا هجو نايب حرشلا

 (عفرتلا) :سانلاب ةلوغشملا (سلاجملا يف) بجعلا : يأ (هّثرمثو)

 «سلاجملا ركذ ةنيرقب «يسحلا مهيلع (مّدقتلاو) ربكتلا ئنعمب

 «مالكلا يف ةبذاجملا (:ةرواحملا "'يف) اهيف (رّدصتلا بلطو)

 ناك ولو (هيلع هٌمالك دري نأ نم) «يّبأتلاو رابكتسالا ("”فاكئتسالاو)
 .قحب درلا

 نإ يذلا وه) :ربكتلا فيرعت هفيرعت نم ذخؤي يذلا (ربكتملاو)
 هيف 1 تفرك ىنعمب «لعافلل ءانبلاب (فنأ) لوعفملل ءانبلاب (ظعُو

 فْنَع) لعافلل ءانبلاب (ظعو نإو) « ظاتغا وأ ءةنع "”تودَضَو طعولا

 .ةقشملاو ةدشلا :مضلاب فنعلا نم «خبوو عرق

 اهنظ ئنعمب (هسفن ئأر ْنَم لكو) :هلوقب ريشأ ناث فيرعت ىلإو

 رظناو «لعافلا رابتعاب نوكي امع لفغو رصنعلا رابتعاب لضفلا ئأر هنأل :لاق )١(

 .11/7 يواضيبلا ريسفت يف اهنع مالكلا

 .يفو :باوصلا (؟)

 .فاكنتسالا :باوصلا (*)

 .(فدص/ حابصملا) .تضرعأ :برض باب نم فدصأ هنع تفدص (4)



 فيان

 نأ ملعت نأ بجي لب ربكتم وهف ئلاعت هلل قَ نم راحأ نم ًاريخ

 فوقوم بيغ كلذو ةرخآلا رادلا يف هللا دنع ٌرْيَخ وه ْنَم ريخلا

 ٌضْخَم لهج كريغ نم ٌريخ كنأ كسْفَن يف كداقتعاف ةمتاخلا لع

 كنم ريخخ هنأ ئرتو الإ دحأ ئلإ رظنت ال نأ يغبني لب

 ًارفاك ولو :هلوق نم يتأي امك ءًايمذ ولو (دحأ نم) لضفأ :يأ (ًاريخ)
 قرف امهئيبو «ناتخسن ءربكتسم وأ (ربكتم وهف ئلاعت هللا قّلَخ نم)
 يذلا ةبوجولا: (تنجي لب) لاق «ةلخاو انه دارملاو( عرتشلا قفا امك
 نأ) كملع ْئلع رمتساف ًاملاع تنك نإف ؛نقيتت (ملعت نأ) هنم دبال
 لضفألا وأ ءريخلا بحاص :يأ ءاهفيفخت وأ ةانثملا ديدشتب (رّيخلا

 "انعم نايب حرشلا يفو «(ةرخآلا رادلا يف هللا دنع ري وه ْنَم)
 ع وأ بئاغ «ْبْيَغ كلذو) «ةرابعلا ىف تكنو «ةّيدنعلا

 ؛اهتئسح هللا لأسن (ةمتاخلا امر هك ادلع 093 3 0

 ىنعملاب (ريخ كنأ) ةلّوَسملا (كسفت يف) مزاجلا (كداقتعاف)
 0 تك (لهج) كنم لضفأ هنأ لمتحملا (كريغ ْنم) قباسلا
 نم (دحأ ئلإ) ًاقلطم (رظنت ال نأ) دكأتي (يغبني لب) ءملع هبوشي نل

 ام ةنيرقب دارملا هلعلو ءالامتحا ولو (كنم ريخ هنأ ئرتو الإ) قلخلا

 نامزلا ةيدنع نع هللا ىلاعت ؛ةرخآلا رادلا يف هتيريخ ةيدنعلاب دارملا :لاق )١(

 .ناثدحلا بئاون رئاسو ناكملاو

 .فوقوم وهو (م) ةخسن يف )١(
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 هللا صْنعَي مل اذه تلق ًاريغص تيأر نإف كسفن ئلع هل لضفلا ّنأو
 اذه تلق ًاريبك تيأر نإو ينم ريخ هنأ كش الف هتيصع انأو ئلاعت
 مل ام يطعأ دق دق اذه : تلق ًاملاع ناك نإو يلبق ئلاعت هللا َدْبَع

 .!؟هّلثم نوكأ فيكف تلهج ام َملَعو ْعْلْبَأ مل ام ْمّلَبو طغأ

 ,(7كسفن ىلع هل) ةيزملا وأ ةدايزلا :لنعمب (لضفلا ّنأو) «قبس
 .يلامجإ رظن اذه

 ةريصبلا نيعب «تيأر نإف) :هلوقب ريشأ هيلإف يليصفتلا امأو
 مل اذه) : لق ئنعمب ءاتلا حتفي «تلق) فلكي مل نّنسلا يف (اريغص)
 تبكترا : يأ (هتيصع انأو) همّؤُي ام بكتري مل : يأ (ئلاعت هللا ٍصْعَي

 تيأر نإو) ءاعطق (ينم ريخ هنأ) روكذملا رابتعالاب (كش الف) «كلذ

 وهف «(يلبق ئلاعت هللا َدَّبَع "!اذه) ءاتلا حتفب (تلق) نسلا يف (ًاريبك

 زا لع اه رت ويرسل وكمل رابعا بيع اذهل ءالوي تعيربخ
 .حرشلا

 ناك نإو) هلوقب ريشأ هيلإو «هفالخو ملعلا رابتعاب هميسقت امأو
 ام) هنم (َعَلَبو طغعأ مل ام) هللا نم (يطعأ دق اذه :تلق) ًالماع (ًاملاع
 فيكف) «مضلاب (تلهجام 0 هغلبأ وأ ءهيلإ (غب مل

 4 نومي ال ناو نوعي يذلا ىوت وكسب لَه لق" :ئلاعت لاق دقو (!؟هّلثم نوكأ

 .كسفن يردزتو كيلع هل (م) ةخسن يف 2غ(

 .ينم ريخ اذه (م) ةخسن يف ف
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 هيصع انأو لهجب ئىلاعت هللا ئصع دق اذه : تلق ًالهاج ناك نإو
 : تلق ًارفاك تيأر نإو !؟هل مخي مبو يل متخي مب يردأ امو ملعب
 همالسإب لسثَيو لمعلا ريسخب هل مخي َمِلْسُي نأ ئسع يردأ ال
 هللاب ذايعلاو انأ امأو نيجعلا نم ةرعّنشلا لّسْنَئ امك هبونذ نم

 لمعلا رشي يل متخيو رفكأف ىئلاعت هللا ينلضي نأ ئسعف ئلاعت
 0 انأو «نيبرقملا نم هللا دنع وه ًادغ ُنوكيف

 دق اذه :تلق) ملاع تنأو (الهاج ناك نإو) ؛نووتسي ال :يأ 4/رمزلا
 (3!جلعب هتيصع انأو) ( هعم وأ ( ةيبسب : يأ (لهجب ئلاعت هللا ئصع

 (يل متخُي مب) كلذ عم (يردأ امو) ءدكآ يلع هللا ةجحف هعم :يأ
 .بيغ امهنأل (!؟هل مّتْحُي مبو) توملا دنع روما ع

 تيأر نإو) :هلوقب ريشأ رفكلاو مالسإلا رابتعاب ثلاث ميسقت ئلإو

 متخيو ملْسُي نأ ئسع يردأ ال :تلق) ةّلعلا نم ًاذخأ ًايبرح ولو (ًارفاك
 «مالسإلا ىلع توملا وهو «ةخسن يف امك لمع وأ (لمعلا ريخب هل

 امك) ءاهلك (هبونذ نم) هلبق امل باجلا (همالسإب) جرخي (لّسني»)
 «سفنلل باطخلاو ةياكحلا ليبس ىلع هلوقب (نيجعلا نم ةرعّشلا لَسْنَت

 نأ ئسعف) «هذيعتسأ :يأ (ئلاعت هللاب ذايعلاو) ديعبلا ينعي (انأ امأو)

 رشب يل متخيو) ءربكألا رفكلا :ينعي هب (رفكأف ئلاعت هللا ينلضي
 (انأو «نييرقملا نم هللا دنع وه ًادغ نوكيف) ءرفكلا همظعأ :يأ (لمعلا

 .ربكأ يلع ئلاعت هللا ةجحف :ةدايز (م) ةخسن يف )١(
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 نم ريبكلا نأ َفِرْعَت نأ الإ كبلق نم ٌرّْبكلا جرخُب :ياالو ةيدعبملا ني

 ٌةلوكشم وهو ةمتاخلا ىلع فوقوم كلذو ْئلاعت هللا دنع ريبك وه

 5550 اهيف كشلا عم ربكتت نأ نع ةمتاخلا فوخ َكلْعَشيَف هيف

 نايب حرشلا يفو ءديدشتلاو فيفختلاب (نيدعبملا نم) هللاب ذايعلاو
 .ةرابعلا يف تكن

 (ريبكلا نأ َفِرْعَت نأ الإ) هيف نكمتملا (كبلق نم رّبكلا جرخُي الو)

 :يأ (كلذو) «ةمايقلا موي (ئلاعت هللا دنع ريبك وه نم) ةقيقحلا يف

 نت نم نأل «ةيباسلا# (ةنئاخلا ةرلخ ؟فرقوم)» نافرعلا 'اذهو
 ال (هيف هلوكشم) نآلا (وهو) «سكعلابو «هتقباس تنسح هتمتاخ

 فوخ َكلْغْشيَف) كلذك ناك اذإف ءموصعم نع الإ هملع 0
 (اهيف كشلا عم ربكتت نأ نع) ''”نيفراعلا رباكأل لغلشملا ( 0 بال

 .ةمتاخلا ءوس (م) ةخسن يف )١(
 اهلامكو ةمتاخلا نسحب لاؤسلا رركت تيأرامو !نيفراعلا رباكأ لغشي ام اذه معن (؟)

 مهب هللا انعفت تومرضح يف فارشألا يولعاب لآ ةداسلاك دحأ دنع ًارثنو امظن
 يف ظيفح نب ملاس نب دمحم نب رمع بيبحلا ةودقلا يديس عمج دقو

 ىلع كفقي ام نيرصاعمو ْئمادق نم نيفراعلا ةيعدأو داروأ نويع نم (ةصالخلا)

 :امظن لوقي رهاط نب نيسح نب هللا دبع بيبحلا اذهف :ءالؤه نيفراعلا فوخ
 نمحرلا دبع نب رمع مامإلا بتار يفو .مارصنالا اند اذإ / ماتخخ نسحأب متخاو

 بتارلا دعب دازيو .(اثالث)ةمتاخلا نسحب هللا اي اهب هللا اي اهب هللااي :درو ساطعلا

 نسحب هللا اي ءاهب هللا اي ءاهب هللا اي :ًاضيأ دادحلا يولع نب هللا دبع مامإلل ريهشلا
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 رّيغتلا َةَريوجَت ضقاني ال لاحلا يف كناميإو كئيقيو هللا دابع ئلع
 لضُيو ءاشي ْنَم يدهُي بولقلا ُبْلَقُم ئلاعت هللا نإف لابقتسالا يف 2 هم - 3 و / :

 كيفكيو «ةريهش بحعلاو ءايرلاو دسحلا يف رابخألاو . ءاشي نم

 هاو ا ىث او ىو ىو ها هاهو هع وه © © هه هه © 0# »© »ههه # »© «# ا » *

 كناميإو كُئيقيو) ربكتب قلعتم (هللا دابع لع) ؟ال مأ َةّنَسَح ىه له
 همعز نمل ًافالخ (لابقتسالا يف رّيغتلا ةكّريوجُت ضقاني ال لاحلا يف
 نإ نمؤم انأ :ةيفالخلا ةلأسملا ىلإ ةراشإو تافتلا اهيف ةلأسملا ا

 .يظفل اهيف فالخلا ليق نإو «ريهش ليوط اهيف مالكلاو «ئلاعت هللا ءاش

 (بولقلا ُبْلَقُم الاعت هللا نإف) :هلوقب ريشأ زيوجتلا اذه ةّلع اىلإو

 نيب بولقلا» :ثيدحلا يفو «هبلقت ةرثكل هب يمس 586 عمج
 لبق (ءاشي نم يدهي) .«ءاشي فيك اهبلقي نمحرلا عباصأ نم نيعبصأ
 .كلذك (ءاشي نم لضيو) هدنعو توملا

 «ةريهش ''"بجعلاو ءايرلاو دسحلا يف) راثآلاو (رابخألاو)

 بابلا يف (دحاو ثيدح) اهنع عرفت امو ةثالثلا :يأ ("اهيف كيفكيو

 دعب (ةصالخلا) يف - هب هللا عتمأ -رمع بيبحلا يديس هبتر اهم (ًاثالث) ةمتاخلا

 فطل يف ئنسحلاب انل متمخاو :ءاعدلا نمضو ؛وعدي نأ ئحضلا ةالص

 .بجتسا برايف ها.ةيفاعو

 .(بجعلا لدب /ربكلا) (م) ةخسن يف )١(

 .اهنم (م) ةخسن يف ()



 فلل

 : ذاعمل لاق هنأ لجر نع هدانسإب كرابملا نبا نع يور دقف عماج

 لاق «ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر نم هّئعمس ًاثيدح ينئثدح
 و
0 

 ءانبلاب (يور دقف) :هدصاقم (عماج) اهنع يهنلا ىلع لمتشم

 لاق ثيدحلا نإو «كلذك وهو يورملا فعضب رعشي اذهو «لوعفملل
 هقرط عيمج يف هيلع ةرهاظ عضولا راثآ :يرذنملا حجرملا ظفاحلا هيف

 نكل «هفعض نم لقأ الف ,هيعماج يف يطويسلا هجرخي ملو «هظافلأو
 ءامهريغو مكاحلاو هحيحص يف هل نابح نبا جيرخت فّئصملا ٌرْدَع

 ءهحرش يف بانطإلا طسب تيوط هفعضلو «هريغو يلع نع هدوروو
 (كرابملا نبا) 17 هُنأ دبع (نع) حرشلا يف هيف ناتعلا ضعب تيخرأ نإو

 (هدانسإب) حرشلا يف اهنم ًاحلاص افرط تركذ ةريهش ةليلج امهتمجرتو
 ذاعم نع «همّسي مل (لجر نع)"دهزلا" باتك يف هللا دبع دانسإ :يأ

 هللا ئلص هللا لوسر نم هّتعمس ًاثيدح ينثدح :ذاعمل لاق هنأ) لبج نبا
 يعاود ةرثكل هنع هللا يضر (ًذاعم ئكبف) :لجرلا (لاق «ملسو هيلع

 ؛ءيش لك يف هتلالجو هتمامإ ىلع عمجملا مامإلا :هفصو يف يوونلا مامإلا لاق )١(

 بيذهت) .هبحب ةرفغملا ْئئجترتو «هركذب ةمحرلا لزتتسُت يذلا

 يطوبلا ناضمر ديعس دمحم روتكدلا انخيش هلاق ام رظناو .(١/586تاغللاوءامسألا

 نيمرحلا دباع اي :يهو هل ةبوسنملا تايبألا در نع ينتفقوتسا تايصخش :هباتك يف
 .ه1481١يفوتو ١١14 هيلع هللا ةمحر دلو دقو .(717-77صا...انترصبأ ول
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 هيلع هللا لص هللا لوسر ُتعمس لاق مث ُتُكْسَي ال هنأ تننظ تح
 كئثدحم ينإ : لاق «يمأو يبأب كيبل هل تلق ذاعم اي : لوقي ملسو

 هظفحت ملو هتعّبض َتنأ ْنِإو َكمفن هّتظفح تنأ نإ ثيدحب
 نأ لبق كالمأ ةعبس َقَلَخ هللا نإ ذاعماي هللا دنع كتحح تعطقنا
 111111 ]1 ]ز] ]ز]ز]ؤ 0 000ز0ز>ز> ز ز < ضرألاو تاومسلا قلخي

 ؛ءاكبلا نع 0 انا كفا ركل لزق نقي هنا ءاكبلا

 يوزنلا ةهعلا نكدت عنا ءاكبلا يعارد ةركو: كلو نظيو يكبي ال فيكو
 نمزو لوقلا نم يخارتلا ىلع ةلاّدلا مث (لاق مث) «كلانه ام يضتقي
 ملسو هيلع هللا ئلص هللا لوسر تعمس) :ءافلا ىنعمب يه وأ «ءاكبلا

 نم هانعم يف نملو :هل باطخلاو «(ذاعم :اي) لاق :ظفل يفو (لوقي
 نآلا (كثدحم ينإ :لاق «يمأو يبأب كيبل هل تلق) فّلكم لك
 وهو هب تلمع :ئنعمب (هتظفح تنأ نِإ) ًاثيدح : ظفل يفو (ثيدحب)

 ءةرخآلاو ايندلا يف (كعفن) هعيضت ملو هتظفح :ةخسن يف ام ئنعمب

 يف :يأ (هظفحت ملو) :هلوق نم دارملا وهو «(هتعّيض تنأ نإو)

 يف : يأ (هللا دنع) كناهربو كليلد : يأ (كتجح تعطقنا) ءايندلا

 ةعبس َقَّلَح هللا نإ ذاعم اي) :كنازيم ٌةّفخ اهعاطقنا نمو «ةرخآلا
 قلخي نأ لبق) :يتأي ام هل دهشيو «ةكئالم دارملا :ليق (كالمأ

 يف مالك حرسشلا يفو «ةمكح اهدارفإلو «عبسلا (ضرألاو تاومسلا

 .تكس مث :ةدايز (م) ةخسن يف )01(



 كح

 يو 07 اكل ةعيللا نم نايف كل قفا تاس داع

 ٌرون هل يسمي نأ ئلإ حبصي نيح نم دبعلا لمعب ةَظَّمحلا مصنف
 هتربكو هْنكر ايندلا ءامس ئلإ هب تدعّص اذإ ئتح سمشلا رونك
 هبحاص هجو لمعلا اذهب اوبرضا ةظفحلل اهب لكوملا كّلملا لوقيف

 .نيضرألا عبسلا

 (ةعبسلا نم ءامس لكل لعجف) «ضرألا لبق (تاومسلا قلخ مث)

 ماللا حتفب (اكَلَم) عبسلا تاومسلا نم وأ «ةعبسلا كالمألا نم :يأ
 هتياور يف يرذنملا داز ءاهباب ىلع : يأ (اهيلع) باوبلاك : يأ (ًابآوب)

 ةكئالملا نم (ةظَمحلا دعصتف) انطق اهللج دف :ذاعم ثيدحل

 ةثامثالث وأ نورشع وأ ةعبرأ وأ نانثا مهددع يف فالخلا ْئئلع

 ءرجفلا علطي :يأ (حبصي نيح نم) فلكملا (دبعلا لمعب) «نوتسو

 ءاسملاو :(يسمي نأ ْئلإ) ليللا فصنب لخدي حابصلا :ليق نإو
 ءوضلا :رونلاب دارملاو «(سمشلا رونك رون) لمعلل :يأ (هل) لاوزلاب
 هب تدعص اذإ ئتح) :هلوق هب ٌرعشي ةياغ رونلا اذهلو «حرشلا يف امك

 ءهيف اهنظب ًالمعو هرونل ًارظن ريخب هيلع تنثأ (هْنُكَ ايندلا ءامس لولإ

 هترثك وأ (هتربكو) هتركذو :ريئملا نبا دنع ذاعم ثيدح ظفل يفو

 ءاحشلاب اهني لكؤسملا) ماللا حتفب (كّلملا لوقيف) «ةثلثم وأ ةدحومب

 هومتيكز يذلا (لمعلا اذهب اوبرضا) :هب نيدعاصلا (ةظفحلل) ايندلا

 دارملا نأ رهاظلاو ءهلماع :يأ (هبحاص هجو) هومتركذو هومترثكو
 «هرهاظ ئلع برضلا لمح نإ تاذلا ال صوصخملا وضعلا هجولاب
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 سانلا نص ركام يبر / ينرمأ ب ةبيغلا بحاص انأ

 ةيناثلا ءامسلاىلإ هب َلبت تح ه 0 ل هب ٌرمتف ديعلا

 اىلع ًاهيبنت ءرهظلاو نطبلا ركذب ديزملا ةبوقعلا ةدايز يف يتأيس هنألو

 وحنب دارملا نأ يتأي اميفو اذه يف رهظألاو حبلا بتارم توافت

 هب ةبوقعلا ديزمو «لمعلا لوبق مدع نع كلذب ةيانكلا :هجولا برض
 انأ) «كلذل ًادهم كلذ نكيلو «لفغت الف «لماعلاب ًافافختسا وأ ءالثم
 كرتأ ال :يأ (عّدأ ال نأ يبر ينرمأ) اهب لكوملا كلملا (ةبيغلا بحاص
 ئلإ) ئدعتي :يأ (ينزواجي) مهضعب وأ (سانلا باتغا نم لَمَع)

 يف ايمسال «ةبيغلا يف ديدشلا ديعولا نم قبس امل ةكئالملا نم (يريغ
 .نآرقلا وأ ملعلا لهأ ةبيغ

 (لمعب) ةروكذملا (ةظفحلا يتأت مث) :ملسو هيلع هللا ئلص (لاق)
 ريغ (دبعلا لامعأ نم) ةبيغلا نم ملاس :يأ (حلاص) لمع ةفيحصب :يأ

 اميف يتأي ام لك يف اذكهو «لوألا لمعلا ريغو «لوألا دبعلا

 ام لع 0 وأ (هرّيكُتو) «قباسلا ئنعملاب (هيكزتف هب ٌرمتف) ءرهظي
 اقف ''ةرمْرم نم يهو (ةيناثلا ءامسلا ْئىلإ هب غلبت ئتح) «قبس

 لامجلاو ريوصتلا يف عئاش وهو بلص هنم عون ليقو ماخرلا وهو رمرملا ةدحاو )١(
 :ئشعألا لاق

 رئام ٍرَمْرَم يذ ٍبَهَذُمِب 2 اهبارحم رّوص ةيمادك
 .(ررم / جاتلا رظنا)
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 اذهب اوبرضاو اوفق : ةيناثلا ءامسلاب لكوملا كّلملا مهل لوقيف

 هلمع عدأ ال نأ يبر ينرمأ ربكلا كلم انأ هبحاص َهجو لمعلا

 لاق مهسلاجم يف سانلا ىلع ربكتي ناك هنإ «يريغ ىلإ ينزواجي
 يَردلا بكوكلا رهزي امك ٌرِهْرُي دبعلا لمعب ةظفحلا ُدَعْصَتو راسو سس

 ناكلم امهنأب لوقلا عيمجلا ريمض يفاني الو «ةظفحلل (مهل لوقيف)

 قبس اميف اذه ركذي ملو (اوفق :ةيناثلا ءامسلاب لكوملا) نالف (كّلملا)
 :يأ (لمعلا اذهب اوبرضاو) ءديعب وهو يوارلا نم ًاراصتخا امإ
 انأ) :ةلاقملا هذه يف اهب حرصملا ةلعلل :يأ (هبحاص هجو) هتفيحصب

 ىلإ ينزواجي هلمع عدأ ال نأ يبر ينرمأ) ءمومذملا (رّبكلا كلم

 هلوق صخو « مهضعب : يأ (سانلا ئلع ربكتي ناك) هنأل (هنإ «يريغ

 .ربكلا رهاظم رهظأ اهنأل (مهسلاجم يف)

 لمعب) ةروكذملا (ةظفحلا َدَعَصّتو) :ملسو هيلع هللا ئلص (لاق)

 (بكوكلا رهزي امك) 2'ريِثُي وأ روني رَهْزأ نم وأ رَهَز نم (رهْرُي دبعلا
 هديؤيو ذاعم ثيدحل يرذنملا ةياورو ةخسن يف امك «بكاوكلا وأ

 بكاوكلاو ءهب بكاوكلا فصو هيجوت نكمأ نإو (يَردلا)١ فصولا
 ئلإ ةبسن يردلاو ةرانإلا ةديدشلا ئنعمب يراردلا :لاقي تفصو اذإ

 بكاوكلا دحأ ليقو ءرادقملا لتعلا ونه لبق ؛ هئافصب ًاهيبشت ٌردلا

 افص نيتحتفب ءيشلا رهزو «ةغل نيتحتفب رَّهّزو هرهز جرخأ تبنلا رّهُزأ :ةغللا يف )١(



 فحل

 ىلإ اوزواجي ئتح ةرمعو جحو موصو ةالصو حيبست نم يود هل
 اذهب اوبرضاو اوفق : اهب لكوملا كّلملا مهل لوقيف ةثلاثلا ءامسلا
 نأ يبر ينرمأ بجعلا بحاص انأ هنطبو هرهظو هبحاص هجو لمعلا
 َلَخْدَأ ًالمع لمع اذإ ناك هنإ «يريغ ئلإ ينزواجي هلمع عدأ ال

 توصك يلاعلاب سيل توص (يِوَد) لمعلل :يأ (هل) ؛ةرايسلا ةسمخلا
 هب داريو حيبستلا قلطي هنأل ءركذ :يأ (حيبست نم) هوحنو لْخَنلا

 « توست َنيِح هللا َنَحَبسص» :ىلاعت هلوق يف هب ليق دقو ءركذلا
 «نيلوألا يف ًالفنو أ اضرف (ةرمعو جحو موصو ةالصو) .مورلا يف ةيآلا

 ئتح) ًاضرف الإ ناعقي ال :ليق نإو «هيف ام ىلع نيرخآلا يف اذكو

 لكل «تاياورلا وأ خسنلا فالتخا ئلع نوزواجي وأ ('"1وزواجي

 يف َناَرَثُأ ساحن نم وأ ءاضيب رد نم يهو (ةثلاثلا ءامسلا ئلإ) هيجوت

 ةجو لمعلا اذهب اوبرضاو اوفق :اهب لكوملا كّلملا مهل لوقيف) «كلذ
 هرهظو) :ليق لاكّتلا ةدايزلو .مدقت ام هجولاب دارملا يفو «(هبحاص

 (بّجعلا بحاص انأ) «كلذ ركذ ةمكحل ةراشإ حرشلا يفو «(هنطبو

 ىلإ ينزواجي هلمع عدأ ال نأ يبر ينرمأ) هب لكوملا كلملا : يأ

 .هب هَباَش (هيف ْبْجُعلا لَخْدَأ المع لمع اذإ ناك) هنأل :يأ (هنإ «يريغ

 .هب اوزواجي ئتح (م) ةخسن يف )١(



 فلل

 ةعبارلا ءامسلا ىلإ زواجي ئتح دبعلا لمعب ةظفحلا دعصتو لاق

 اهب لكوملا ُكّلَملا مهل لوقيف اهِلْمَب لإ ةَقوُفْرَملا سورعلا هنأك
 هقتاع ىلع هولمحاو هبحاص هجو لمعلا اذهب اوبرضاو اوفق
 هلضف نم هللا مهاتآ ام ىلع سانلا دسحي ناك هنإ ءدسحلا كلَ
 1 ا مهيف عقيو دابعلا نم ًالضف ذخأي ْنَم لكو

 لمعب) ةروكذملا (ةظفحلا دعصتو) :ملسو هيلع هللا ئلص (لاق)

 ىلإ) «هيف ام هيفو فلس امك ةخسن يفو «دارفإلاب (زواجي ئتح دبعلا
 فالخلا ئلع ءارمح ةبهذ وأ ةتوقاي وأ ةضف نم يهو (ةعبارلا ءامسلا

 «(سوُرَعلا) لمعلا :يأ (هنأك) ءاهمسا يف فالخلا هيفو «حرشلا يف

 (اهلْعَب ئلإ) ةادهملا (ةقوفزملا) سورعلا حيصفلا نأل ةسورعلا لقي ملو

 اوفق) :ةعبارلا ءامسلا :يأ (اهب لكوملا كلملا مهل لوقيف) ءاهجوز

 :هلوقب هخيبوت يف ديزو :("هبحاص هجو لمعلا اذهب اوبرضاو
 كَلَم انأ) ءدسحلا حبق  ةياغ ئلع ًاهيبنت هقنع (هقت تاع ْئلع هولمحاو)
 راعشإ ةيآلاك اذه يفو , «(سانلا دسحي ناك) هنأل : :يأ (هنإ «دسحلا

 خسن يفو' 0 'لضف نم هللا مهاتآ ام ئلع) «سانلا وه دوسحملا نأب

 لخاي نم لك) ةسحت ناك (و) «حرشلا يف هيلع تهبن فالتخا انه

 لكلا يف : يأ (مهيف عقيو) « هيلع مهدسحي (دابعلا نم) ةدايز (ًالضف

 .هرهظو :ةدايز (م) ةخسن يف )0(

 .605/ نارمع لآ (؟)
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 ”لعْصَتو لاق يريغ ىلإ ينزواجي هلمع َعَدَأ ال نأ يبر ينرمأ
 مايصو داهجو ةرمعو جحو ةاكزو ةالص نم دبعلا لمعب ةظفحلا

 : اهب لكوملا كّلملا مهل لوقيف ةسماخلا ءامسلا ئلإ هب نوزواجيف
 طق ًاناسنإ محري ال ناك هنإ ؛هبحاص هجو لمعلا اذهب اوبرضاو اوفق

 كلم انأ هب ُتَمْننَي ناك لب ررض وأ ءالب هباصأ هللا دابع نم
 1 يريغ ئىلإ ينزواجي هلمع عدأ ال نأ يبر ينرمأ ؛ةمحرلا

 .(يريغ ىلإ ينزواجي هلمع) كرتأ ال يأ (عّدأ ال نأ يبر ينرمأ)

 لمعب) ةروكذملا (ةظفحلا دَعصَتو) :ملسو هيلع هللا ئلص (لاق
 باوثلا نع ةيراع (ةالص نم) ةمحرلا قحتسي ال يذلا :يأ (دبعلا

 حرشلا يفو كلذك (مايصو داهجو ةرمعو جحو ةاكزو) ةحصلاو

 ةتوقاي نم يهو (ةسماخلا ءامسلا ىلإ هب نوزواجيف) ءانه ةعيدب ةمكح
 :اهب لكوملا) «حرشلا يف همساو نالف (كلملا مهل لوقيف) ءءارفص
 محري ال ناك) هنأل (هنإ ءهبحاص هنو لمعلا اذهب اوبرضاو اوفق

 هباصأ) ءاهل نيقحتسملا (هللا دابع نم طق) ةمحرلا قحتسي (اناسنإ

 ءاقلطم وأ ميظع (ررض وأ) ؛«هبحاص ىلع فطعلل ببس هنأ عم (ءالب

 ام ىلع ررَّضلا فطع نأ ْئلع لدي وأب فطعلاو «معأ وه يناثلا ىلعو
 ثيح ةتامشلا ةمحرلا مدع عم مضي (ناك لب) ءريسفت فطع سيل هلبق
 لاكشإ حرشلا يفو ءهررضو هئالبب حرفي : يأ (هب تَمْشَي) :لاق

 ىلإ ينزواجي هلمع عدأ ال نأ يبر ينرمأ ؛ةمحرلا كلم انأ) ءهباوجو

 .(يريغ
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 نم كلذو ةسداسلا ءامسلا ْئلإ دبعلا لمعب ةظفحلا دعصتو لاقي

 ًءوضو لْخّنلا يودك ّيِوَد هل عروو داهتجاو ةقفنو ةالصو موص
 ءامسلا ىلإ نوزواجيف ءْكَّلَم فالآ ةثالث هعم سمشلا ءوضك
 50 لمعلا اذهب اوبرضاو اوفق كلملا مهل لوقيف ةعباسلا

 يأ (دبعلا لمعب ةظفحلا دعصتو) :ملسو هيلع هللا ىلص (لاقي)
 نم) لمعلا (كلذو) رون نم يهو (ةسداسلا ءامسلا ئلإ) يئارملا
 يهو (ةالصو) «لماعلا اذه لامعأ بلغأ هنوكل هلعل همدقو (موص
 ءداهجو لمتحيو «(داهتجاو) «هللا ليبس يف (ةقفنو) «لامعألا لضفأ

 :يأ (هل) هداّمعو لمعلا كآلم هنأل (عروو) «خسانلا نم رييغتلاو
 ليق اذك ءيفخ توص :يأ (يِوَد) لامعألل نمضتملا روكذملا لمعلل

 حرشلا يفو «دعرلا يوّدك : :ظفل يفو (لخّتلا يودك) رست ىف
 تقو يف (سمشلا ءوضك) عطاس وو «امهيلع جرعلا نايب

 ةثالث) «تاروكذملا :يأ اهعم وأ «لمعلا عم :يأ (هعم) ئحضلا

 ءامسلا ْئلإ) هب ةزواجملا نوديري :يأ م ودراضت فلم مقالا
 ىلع ىلإ ةملك نأ ٌهَجْوَألاو ءحرشلا يف ام ىلع ءاهنع :يأ (ةعباسلا

 ةزواجملا نع (اوفق) :اهب لكوملا نالف (كلملا مهل لوقيف) ءاهباب
 :ئنعمب مدقت اميفو انه واولاف اوبرضا مث :يأ (اوبرضاو) ةروكدبلا

 ئلعو «لاطبإلا هيلع دئاعلا «لؤبقلا هنع يفتنملا (لمعلا اذهب) 2

 .هب نوزواجيف (م) ةخسن يف )١(



 فلحا

 ينإ هبلق ئلع هب اوُلَفْتَأَو ءهحراوج هب اوبرضاو هبحاص هجو
 ريغ هلمعب دارأ هنإ يبر هجو هب ذرُي مل لمع لك يبر نع ُبُجْحَأ

 يف ًاتيصو ءاملعلا دنع ًاركذو ءاهقفلا دنع ةعْفِر هب دارأ هنإ هللا

 لمع لكو يريغ ىلإ ينرواخي لمع دال نأ يبر ينرمأ نئادملا
 لاقي يئارملا لمع َلَبُي الو ءءاير وهف ًاصلاخ ئلاعت هلل نكي مل
 1 ا ةالص نم دبعلا لمعب ةظفحلا دعصتو

 هب اويرضاو) :باذعلا يف ديزو (هيحاص هجو) «لومخلا هبحاص

 ام ريبخل حتفني ال ئتح ((هبلق ايلع) هببسب : يأ (هب اوُلفَْأو «هحراوج

 بجحأ) ينأل :يأ (ينإ) ةمتاخلاو ةقباسلا ةيانع هكردت وأ «بتي ل
 الصقي مل : : يأ (ُدرُي مل لمع لك) دشن هج د : يأ (يبر نع

 نيبو «(هللا ريغ هلمعب دارأ) هنأل : :يأ (هنإ) هتاذ : أ (يبر هجو هب)

 يف :يأ (ءاهقفلا دنع) ةلزنم :يأ (ةعفر هب دارأ هنإ) :هلوق يف ريغلا اذه

 ةمكح حرشلا يفو «ءاهقفلا نم معألا (ءاملعلا دنع ًاركذو) .مهبولق
 يفو .(نئادملا يف) ةرهش : يأ (ًاتيصو) ءامهدحأ لع راصتقالا مدع

 مهم مالك اهيلعو «يرذنملا ةياور يف ذاعم ثيدح يف ام ئلع نيرادلا

 سو ؛(يريغ ئلإ ينزواجي هلمع عدأ ال نأ يبر ينرمأ) ء«حرشلا يف

 ًاصلاخ ئلاعت هلل نكي مل لمع لكو) ارق طق ةوبنلا وأ كّلملا مالك

 .يئارملا لمع بقي الو ءءاير وهف

 ىلإ ةروكذملا (ةظفحلا دَعصتو) :ملسو هيلع هللا لص (لاق
 لصألا ْىلع انه اهميدقتو «(ةالص نم دبعلا لمعب) ةعباسلا ءامسلا
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 ىلاعت هللا ركذو تمصو نسَح قلخو ةرمعو جحو مايصو ةاكزو

 ئلإ ءاهّلك َبُجحلا هب مَّطْقَت ئتح عبسلا تاومسلا ٌةكئالم همّيشُنو
 لاق ئلاعت هلل صلاخلا لمعلاب هل دهشتو هيدي نيب نوفقيف ميلاعت هللا

 هبلق ىلع بيقرلا انأو يدبع لمع ئلع ةظفحلا متنأ هللا لوقيف

 «حرشلا يف انه اهركذ ةمكحو (ةاكزو) ؛هنع لأسي الف لضفألا اهنأل

 يفو «(ئلاعت هللا ركذو تّمصو نسح نلخنو ةزهفو جحو مايصو)

 ءاهب قلعت تامهمو تافوطغملا هْذهَو فطعلا تكُن يف مكح حرشلا

 «(عبسلا تاومسلا ةكئالم هُعيشُتو) ءانه اهّيط تّضتقا راصتخالا ةيعاد

 زواجت :يأ (مطقَت ىتح) يرذنملا هاور اميف ةظفللا هذه تسيلو

 نيب :دهاجم نعف «ةريثك يهو .(اهّلك) ةينارونلا (بُجحلا هب) قرختو
 هللا) ةرضح (ئلإ) هب لصتف ؛باجح فلأ نوعبس شرعلا نيبو هللا

 هللا ىلاعت بجحلا ءارو يه يتلا هتارضح نم ةصاخ ةرضح (ئلاعت

 تايانك هذه امنإو «نامز وأ ناكم هب طيحي وأ ءيش هبجحي نأ هناحبس

 كل نيبي ام حرشلا يفو «نافرعلا لهأو ملعلا يف نوخسارلا اهفرعي

 هترضح يدي :يأ للاعت (هيدي نيب نوفقيف) ؛هتركذ ام ضعب
 وأ مهملع بسحب (ئلاعت هلل صلاخلا لمعلاب هل دهشتو) :ةسدقملا

 يف مهتداهش دعب : يأ (هللا لوقيف) :ملسو هيلع هللا ىلص (لاق) .مهنظ

 ؛هبلق لمع ئوس يأ (يدبع لمع ئلع ةظفحلا متنأ) :بترملا كلذ

 يفو «هنم صالخإلا نطوم (هبلق ئلع) ظيفحلا :يأ (بيقرلا انأو)



 ١غ

 لوقتف يتنعل هيلعف «يريغ هب دارأ امنإو «لمعلا اذهب يدري مل هنإ

 نمو عبسلا تاومسلا ةنعلو انتنعلو كّتنعل هيلع : اهلك ةكئالملا

 هللا لوسر اي ذاعم لاقو ًاديدش ًاباحتنا بحتناو داعم وكب مث نهيف

 00 هللا لوسر تنأ

 «يريغ هب دارأ امنإو «لمعلا اذهب ينذري مل هنإ) ءهسفن ىلع ةخسن

 (ةكئالملا لوقتف) ءاهنع داعبإلاو يتمحر نع :يدرط يأ (يتنعل هيلعف

 انتئعلو كّتنعل هيلع :اهلك) نوعيشملا ةكئالملاو مه وأ :ةظفحتلا : يأ

 مهتلاقم ةمكحو ,"7كتنعّلل ًاعبت (نهيف نمو عبسلا تاومسلا لو

 هيفو «نطوملا اذه يف تامهملا نم اهريغ عم حرشلا يف اهتركذ هذه
 هتلاح تركذ ثيح صلخملا ريغ نأش يف بانطإلا ةمكح ًاضيأ

 ةيناثلاو «ءاهقفلا دنع ةعفر هب دارأ هنإ كلملا لوق دنع :نئلوألا :نيترم

 .هرخآ ىلإ ةظفحلا متنأ :هتكئالم ةعافش دعب ئلاعت هللا لوق دنع

 ءاكب ئكب :يأ (ًاديدش ًاباحتنا ّبَحَتناو) لبج نب (ًذاعم يكب مث)
 لوسر اي) :روكذملا (ذاعم) لاق مث :يأ (لاقو) ءّدَمو ليوط توصب
 ةمحرلا قلخلا ْئلإ :يأ (هللا لوسر تنأ) ملسو هيلع هللا ئلص (هللا

 .هنعلتو (م)ةخسن يف )١(
 ؛ةنعلب مهقطني نأب ةيعرش ةقيقح امإ تاوامسلا ئلإ ةنعللا دانسإو :حرشلا يف لاق (؟)

 .زاجم امإو



 فب

 نإو ىب دتقا لاق كلذ نم ةاجنلاو صلختلاب ىل فيكف ذاعم انأو

 ذاعم اي نيدلا ىف كيبن ةّنسب دتقا ذاعم اي ريصقت كلمع ىف ناك

 . . . .نآرقلا ةَّلَمَح نم كناوخإ ىف ةعيقولا نم كناسل ىلع ظفاح

 نطاومو صلاَخُملاب' ملاعلاو ءرهاظلاو نطابلا ُبيبط «ةضحملا
 «يريصقتب فرتعملا رصقملا (ذاعم انأو) اهتّمْزأ كلامو «ةاجنلا

 يف امك «تركذ امم وأ ؟(كلذ نم ةاجنلاو صلختلاب يل فيكف)

 .لمعلا ةفآ نم دارملاو «ةخسن

 عابّتالا نإف «ينعبتا :يأ (يب دتقا) :ملسو هيلع هللا ئلص (لاق)

 كصلخي عابتالا نإف (ريصقت كلمع يف ناك ْنِإو) هّلك ريخلا هيف

 ام ىلع (ذاعم اي) «حرشلا يف هتنيب ام ىلع اذه ريغ لمتحيو «كيجنيو
 قفتملا ثيدحلا خسن يفو ,(نيدلا يف كيبن ةّنسب دتقا) ةخسن 5

 نم :يأ (كناوخإ يف ةعيقولا نم كناسل ئلع ظفاح ذاعم اي) :هيلع

 نع هظفحب ًابطاخم تنك نإو «مدآ نم ةوخألا قلطم ال «نينمؤملا

 هتظفح :يأ (نآرقلا ةّلَمَح نم) :هلوق ليلدب دارم هنأل يمذلا ضرع

 هيفو «"”حرشلا يف امك نينمؤملا ةيقبل اجِرْخُم ًاديق مهركذ سيلو
 .ةمئالم دئاوف ًاضيأ

 .هأ لمحلا فرشب فرشي لماحلا نإف :لاق )١(



 ةحشوا

 الو .مهُمذب كسفن هلت الو مهيلع اهّلِمْحَت الو كيلع كبونذ لمحاو
 اري الو ةرخآلا لمع يف ايندلا لمع لخادُت الو مهيلع كّسفن ْعَقْرَت
 كقّلُخ ءوس نم ُسانلا َرَدُحَي يكل كسلجم يف ربكتت الو كلمعب

 اهلمحت الو) :لاقف موهفملاب حرصو (كيلع كبونذ لمحاو)
 كريصقت بسنا :دارملا نأكو «نيقداصلا ناوخإلا ىلع :يأ (مهيلع

 «مهُّمْذب) ةمومذملا ةيكزتلا (كسفن ُلَرُت الو) ءكلذ وحنو كسفن ىلإ

 ماعلا مهفصو نأل ؛(مهيلع كّسفن) ربكتلا ليبس ىلع (مقْرَت الو

 .عفرتلاو مذلا نم كعنام نآرقلل ظفحلاو ناميإلا :امهو «صاخلاو

 لمع يف ايندلا لمع) هلامك وأ باوثلل عناملا كيرشتلاب (لخدُت الو)

 ءايندلا ثعاب بلغ اذإ باوثلا عنمي هعبت نمو فنصملا نإف «(ةرخآلا

 نمو ؛هلحم يف طوسبم وه ام ىلع ثعابلا بسحب هاري هعبت نمو يوونلاو
 رخآو ًاحلاص ًالمع طلخ نمم ناك انه دارملا هلعلو «نيلمعلا نيذه طلخ

 .حرشلا يف ترشأ هضعب ئلإو «مولعم هيف مالكلاو «ائيس

 املو ءرغصألا كرشلا ءايرلا نأل (كلمعب) ءايرلا نم (ءارُث الو)

 ربكتت الو) :لاقف هحئابق دارفأ ضعب ئلع ّصّن ربكتلا قلطم نع ْئهن
 ةظفحلا كناوخإ مهنمو «سانلا َرْذْحَي يكل) هتّلعو «(كسلجم يف

 نع سانلل ةَدَرْطُم هلعجت ال دارملاو ؛(كقّلخ ءوس نم) نآرقلل
 :لاقف هبادآ :ضعب يف عرش سلجملا ركذب بيرقتلا اذهبو .كسلجم
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 ”يخ كنع ٌعطقنيف سانلا ئلع مَّظعتت الو رخآ كدنعو ًالخ ٍجاَنُت الو
 ىف ةمايقلا موي رانلا بالك َكقَّرمُتف سانلا ٍقْرَمُت الو ةرخآلاو ايندلا
 ذانعم اي يه ام يردت له 4اطندِتَمِشَتلاَد : ئلاعت هللا لاق ءرانلا

 و - د .٠ يل م رو

 هيكسر :ءايلح دارملاو «ذليلخ : ا دعبزا ""ةلخر ْرِراَسُت (جانُت الو)
 ءرثكأ وأ نينثا فالخب (رخآ كدتعو) ؛ جرتتلا يف ليلخلا ركذ راثيا ه| ءهولم ه1 وأ ف 8 2 : .٠

 هيذأتل مارح نيرراستملا ٌريغ لحاو سلجملا يفو ةّراّسملا نأ دمتعملاو

 «كلذك ثلاثلا اهفرعي ال ةّمّلب ًاراهج نينثا ملكت نأ ذخؤي ةلعلا نمو
 .هيلع ساقي الف ْصّنلا ذروم ةاجانملا نأب قَرْفُي نأ الإ مهضعب هثحب امك 2

 ."'ةرذَم ةفطن نم كنوكب كملع عم (سانلا ْئلع ّمظعتت الو) ةم ا سثأواو 3 .٠ 1 .٠

 عطقنيف) « همهف رياغي هركذ ةمكحو «هلبق ام ىلإ اذه ُُر حرشلا يفو

 .عاطقنالا اذه بترت نايب ًاضيأ حرشلا يفو «(ةرخآلاو ايندلا ٌريخ كنع

 ةيبالك َكَقرمتف) كُمَذ ناسلب مهضارعأ يأ (سانلا 0 الوز

 :ئلاعت هللا لاق ءرانلا يف ةمايقلا موي) اهطارص ْبيلالكو (رانلا

 ؟لبج نب (ةاعم اي) تاطشانلا (يه ام يردت له 4 اَطْنْكِتَطْتَتلاَ

 .الجر (م)ةخسن يف )١(

 .ئلوألاب هريغ ملعيل ركذلاب لخلا صخ :لاق (؟)
 .(ترذم /سوماقلا) ةرذقلا :ةرذملا 4رشز

 .كناسلب :ةدايز (م) ةخسن يف (4)



 هه

 محللا طشْنَت رانلا يف بالك :لاق يمأو تنأ يبأب يه ام : تلق
 هذه قيطي نم ءهللا لوسر اي يمأو تنأ يبأب : تلق «مظعلا نم

 هللا ُهَرَّسَي نم ْئىلع ٌريسيل هنإ : لاق ؟اهنم وجني نمو لاصخلا
 ذاعم نم نآرقلل ةوالت رثكأ ًادحأ تيأر امف يوارلا لاق .هيلع
 2107000 ملعلل بلاطلا اهيأ لمأتف .ثيدحلا اذهل

 يف بالك :لاق) هللا لوسر اي (يمأو تنأ يبأب) كيدفأ (يه ام :تلق)

 نم «هللا لوسر اي يمأو تنأ يبأب :تلق ءمظعلا نم محللا طش رانلا
 :ملسو هيلع هللا ئلص (لاق ؟اهنم وجني نمو لاصخلا هذه قيطي

 حتفب (ريسيل) هنم ةاجنلا تدعبتسا يذلا رمألا وأ «نأشلا : يأ ©30(ه١

 لاق) «ةعافشلاو قيفوتلا ةنوعمب (هيلع هللا هَرَسِي نم ئلع) ماللا

 اذهل ذاعم نم نآرقلل ةوالت رثكأ ًادحأ تيأر امف) :ذاعم نع (يوارلا

 يف امهنم رذحملا هعييضت نمو هظفح تاوف نم ةيشخ (ثيدحلا

 ظفح نأب رعشت هتوالت ةرثكو هظفحت ملو هّتعيض تنأ نإ :هلوقب هردص

 ئلع ظفَح ْنَم» :ثيدح يف ليق كلذ ريظنبو رمألا يف دارم هظافلأ

 ليقو ءاهظافلأ ظفح :ليق «لاوقأ هيف ناك نإو .«ًاثيدح نيعبرأ يتمأ

 .معأ ليقو ءاهب لمعلا ليقو ءاهيناعم

 هسابتقا ئلع صيرحلا (ملعلل بلاطلا اهيأ) لمأتلا ّقَح (لمأتف)

 .هنإ ذاعم اي (م) ةخسن يف 000
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 ثئابخلا هذه خوسر يف بابسألا مظعأ نأ : ملعاو .لاصخلا هذه

 نع لزعمب ٌيماعلاف ةَسّفانملاو ةاّهاّبملا لْجَأل ملعلا ّبلط بلقلا يف
 كالهلل ضرعتم وهو ءاهل فَدُهَتسُم هقفتملاو لاصخلا هذه رثكأ

 7 نم ٍرّذحلا ةيفيك ملعتت نأ مهأ كرومأ يأ :رظناف ءاهببسب

 نأ مهألا مأ كترخآ ةرامعو كبلق حالصإب لغتشتو «تاكلهملا

 ربكلا ةدايزل ببس وه ام ملعلا نم بلطتو نيضئاخلا عم ضوخت
 0 بجعلاو دسحلاو ءايرلاو

 مظعأ نأ ملعاو) ءاهيقاب يف عفانلا اهضعب ولو (لاصخلا هذه)
 بلط بلقلا يف) ضارمألا نعمب (ثئابخلا هذه خوسر يف بابسألا

 نعمب يتأت اهنأ قبسو ,«ةسقانملاو ةاّهابملا لْجأل) وه ال (ملعلا
 هذه رثكأ نع لزعمب) روكذملا بلاطلا ريغ وهو (يماعلاف) ءدسحلا
 يماع الو هيقفب سيل نم وهو (هقفتملاو) «ةثيبخلا (لاصخلا

 رظناف ءاهببسب كالهلل ضرعتم وهو ءاهل) فدهلاك :يأ (فدُهَتْسَم)
 «تاكلهملا هذه نم ٍرّذحلا ةيفيك ملعتت نأ) وه له (مهأ كرومأ يأ

 حالص هحالصب طبترملا (كبلق حالصإب) ملعتلا اذه عم (لغتشتو

 ملو ءاهترامعل الإ كايند قلخت مل يتلا (كترخآ ةرامعو) «كّبلاق

 .اهل ةعرزمو ةرطنق الإ لعجت

 ولو لطابلا يف (نيضئاخلا عم ضوخت نأ) اذه نم (مهألا مأ)
 ربكلا ةدايزل ببس وه ام) يمسرلا (ملعلا نم بلطتو) «قحلا ةنسلأب

 «كلذب اهفصو يتأي امك ثئابخلا تاهمأ (بجعلاو دسحلاو ءايرلاو



 ا

 نم تالخلإ لامحلا ل م . !؟نيكلاهلا عم َكّلهَت ئتح

 ايندلا بح وهو ءدحاو سّرْغُم اهلو .بلقلا ثئابخ تام
 .ةئيطخ لك سأر ايندلا بح : ملسو هيلع هللا ئلص لاق كلذلو
 ا ذخأ نمو ةرخآلا ةعرزم ايندلا اذه عمو

 .(!؟نيكلاهلا عم َكَلِهَت لتح)

 ةدحاو بجعلاو ربكلا لعب :يأ (ثالثلا لاصخلا اذه نأ ملعاو)

 حتفب (سرغُم اهلو «بلقلا ثئابخ تاَهّمُأ نم) حرشلا يف ه هتركذ امل

 ثيدحلا يف ءاج (كلذلو ايندلا بح وهو ؛دحاو) اهرسكو ءارلا

 هيلع هللا ئلص لاق) :ظفلب ايندلا يبأ نباو يقهيبلا هجرخ يذلا نسحلا
 هيلعو «ًارثأ هاور ظافحلا ضعبو (ةئيطخ لك سأر ايندلا بح :ملسو
 مث نمو .يأرلا لبق نم لاقي ال هلثم نأل «عوفرملا ليبق نم نوكيف
 انه هيف تركذو «حرشلا يف هّتطسب ام ىلع مهبتك هيلع ةيفوصلا سسأ

 ."'"'اهيلع فوقولا يغبني تامهم

 ؟”ككك وأ لوانت (ذخأ نمو ةرخآلا ةعؤزم انندلا اذه عمو)

 رهاظلاو نطابلا حالصو دسافملا ءردو حلاصملا بلج يف رادملا :لاقامم )١(

 ايندلا بح كوت :تايهنملل بانتجالاو تارومأملل لاثمالا عامجو تاقلختلاو

 .هحوضول هب ديقي ملو ءاهبح نع يهنلا قلطأو «ميمذلا

 ؛ يبارعألا نبا الإ اري نالف كبسك :لوقي مهلكو :بلعث لاق «برض :باب نم (0)

 .(بسك /حابصملا) .فلألاب كبسكأ :لوقي هنإف
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 نمو هّتعرزم ايندلاف ةرخآلا ئلع هب نيعتسي ةرورضلا ٍردقب ايندلا نم

 . هتكلهم ايندلاف اهب معنتيل ايندلا دارأ

 ناعم ءازإب تاقالطإ هل ايندلا ظفلو ءاهماطحو اهلاومأ :يأ (ايندلا نم)

 ئىنعمب (ةرورضلا رداقب) تاقيرو يف ةلاسرب يخياشم ضعب هدرفأ

 (ةرخآلا ئلع) ذوخأملا ردقلاب :يأ (هب نيعتسي) :هلوق ليلدب «ةجاحلا

 وه ةرخآلا رفسو «داز نم هل دب ال رفاسملا نأل ءاهل دوزتلا ئلع :يأ

 نم مظعأ الو 2« ضرع وأ ضرمل دودعم هبابرأ دنع لاملاو «رفسلا

 لجأ نم امهيف رادقملا اذه فرّصف «ةرخآلا ضرعو بولقلا ضرم

 (هّتعرزم ايندلاف) باثي لب هيلع مالم ال كلذل اهنم ذخأ نمف «ضرغ
 نكل «اهتعرزم حضوألاو سايقلا ناكو ءذوخأملا ردقلا ةعرزم أ

 .ئفخت ال ةتكنل هنع لَدَع

 دجي هنأ ضرف ىلع (اهب معنتيل) اهماطح ئنعمب (ايندلا دارأ نمو)

 ( هّتكلهم ايندلاف) «بحخصو نفعت نع اهيلصحت لعب ميعنتلا ةروص

 ناك ماللا ترّسكو ميملا تممض نإو «لجاعلا هباذعو هكاله لحم

 ىلع اهنم اهلهأو ردك اهؤافصو ال ملو ءهكالهل ةرشابملا ئنعملا

 "”يكتفو يشطب نم راذح ٍراَذَح اهيف ءلمب لوقت ايندلا يه

 جرفلا يبأل تيبلا :لاقو يناثلا ركذي ملو 711/4 صيصنتلا دهاعم يف اذكه )١(

 نبا امهدروأو .هيوب نبا ةلودلا رخف اهب يئري رفاولا نم ةديصق نم «يواسلا



 اة

 َتبَرَج نإف ةيادهلا ةيادب يهو ئوقتلا مّلع ٌرهاظ يه ةريسي ةذبُ هذهف
 فرعتل «نيدلا مولع ءايحإ» باتكب كيلعف اهيلع تعواطف كسفن اهب
 020000007 ئوقتلاب ترمع اذإف ئوقتلا نطاب ىلإ لوصولا ةيفيك هب

 يكبم لعفلاو كح ضم يوقف  ٌماستبا ينم مُكَررشَي الف
 ةذبن لك نأل ؛ةذبنلا ونعمل حيضوت (ةريسي) تاملك (ةذبُت هذهف)

 رماوألا لاثتما ئلإ ةعجارلا (ئوقتلا مّلع "”رهاظ يه) «ةريسي
 مالعإلا دارملا «(ةيادهلا ةيادب) ةذبنلا :يأ (يهو) «يهاونلا بانتجاو

 ةيادهلا ةيادب اهيف امب لمعلاو اهملعت نأب مالعإلا عم «كلذ اهمسا نأب
 ةيروتلا ئنعمب ماملإ هل نم ئلع ئفخي الام ةعيدبلا ةيروتلا نم اهيفف
 لوألا قباطتف ءانه ركذ ام وحن ةجابيدلا يف فنصملل فلس دقو

 تعواطف) اهيلع اهتضرع نأب :يأ (كّسفن اهب تبَرَج نإف) ءرخآلاو
 مولع ءايحإ باتكب كيلعف) هيلع تلبقأ وأ اهيف امب تلمع نأب (اهيلع
 فرعتل) اهلصأ هنأل لوألا اهعبنمو اهعرشُم نم اهيف ام ئقلتَتل (نيدلا

 باتك نم هفرعت مل ةفرعم متأ (ئوقتلا نطاب ىلإ لوصولا ةيفيك هب
 بتارم تتوافت نإو «ةياهنو ةياغ كلذ يف "ءايحإلا" نإف "ةيادبلا"
 .رصَحُنت ال بهاوملا نأل ؟هتاف مك :لاقي الف ةياهنلا

 (ئوقتلاب) غلبأ وهو امهديدشتب وأ ميملا فيفختب (ترمع اذإف)

 ١18. ص ةبسن نود بهذلا روذش حرش يف ماشه
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 ئلاعت كبر نيبو كنيب ُبُجحلا عفترت كلذ دنعف كبلق ّنطاب
 ءةمكحلا عيباني كبلق نم ٌرجْفْنَتو ةفرعملا راونأ كل فشكتو

 ام مولعلا نم كل رسيتيو توكلملاو كلملا رارسأ كل حضّتنو 2 ل 2 2
 0 ا و سال وا 1 ب ناي رونو اونو د يو وجه كل د و فدو مولعلا هذه هب رقحتس 29

 وه ًانطاب :يأ (كبلق َنطاب) ئوُّسلا نع رظنلا عطق اهالعأ بتارم اهلو
 دارملا وأ «كبلق ةخسن يف ام هيلع لديو («ةينايب ةفاضإلاف :كبلق

 داؤفلاو رسلاو بلقلا نأ قيقحتلاو «بّلقلا ْبْلَق هنأ لع ءانب كرس
 ئنعمب (عفترت كلذ دنعف) «كلذ اهب داري دق سفنلا نأو مدعو الع
 0 ماقم بسانت ةفاطَل عافترالاب ريبعتلا يف نكل «لوزت

 كير) ةرضح (نيبو كنيب) دوهشلل عناوملا (بّجحلا) «بوبحملاو
 ْفشكْتَتو) ناثدحلا بئاوش رئاسو «نامزلاو ناكملاو ِنْيَبلا نع (ئلاعت

 (كبلق م 0 ؛كتريصب نيعب اهارتف (ةفرعملا راونأ كل
 وهو (كلملا ار كل م حضن «ةمكحلا عيباني) ضيفلا عْبْنم رهاظلا

 «كتريصب نيعب هكردت ام وهو (توكلملاو) «كرصب نيعب هدهشت ام
 را رسأل كاردإلا باصنو رهاوظلاب لالدتسالا باّصن كيدل متيف

 .ةّجحلا يلازغلا مالك نم َةَّجَّحَملا ءايض اهب مت 2 ايلاف هوطألا

 عافترالا كلذ نع ةئشانلا ةيندللا لا 0

 ةيسمسرلا (مولعلا هذه هب) رغصتست (رقحتست ام) حاضّْنالاو رجفتلاو

 .رجفتتو (م)ةخسن يف )١(



 ةرضن

 نإو نيعباتلاو ةباحصلا نمز يف ركذ اهل نكي مل يتلا هل
 ك2 ير

 نمز يف ركذ اهل نكي مل يتلا) :هلوقب اهثودح ٌرّسفملا (ةثدحملا)
 ؛تائدحملا لك مذ ال «ةئدحم اهنوكب هدارم اذه (نيعباتلاو ةباحصلا
 ةفنصملا بتكلاك تاثدحملا ضعبف ةسمخلا ماكحألا اهيف يتأت اهنأل

 0 فنصملا دوصقمو «تايافكلا ضورف نم مولعلا ضعب يف

 كب يدؤي الثل ئوقتلا نطاب ملع يف ةبغرلا قب ريم
 ءامس ْئلإ اهب ناريطلاو ءَتلَج نإو 2"”ءوسّرلا ضيضح ىلإ دالخإلا

 صقمب اهحانج ّصق لبق .ةلمجلا يف ولو نيعباتلا 71 ةباحصلا ةعفر
 اهلحم يف تردص ولو «تاثدحملا ْئلإ نوكرلاو .ءتوملاو تاوهشلا

 لاَح لكاش امو ءئلعأو ئلوأ مهألاب لاغتشالاو ءةَّلجلا "”ضعب نع
 «تافآو عطاوق هاوسلو اميسال «ئلغأو ةميق لجأ لوألا ردصلا

 .هلوقب هيلإ ريشأ ''”تاَمرُتو "”نحإو نحمو

 ةفرعم وأ «ئلاعت هلل (ةفرعملا) ملعلا بلاط اي (ْبْلْطَت تنك نإو)
 امه (لاقلاو ليقلا نم) ةفرعملا راونأ وأ ءئوقتلا لإ لوصولا ةيفيك

 .حرشلا يف وه امك موسرلا مولع :يأ )١(

 .(للج/سوماقلا) راطخأ ووذ «ةداس ءامظع :رسكلاب ءةلج موق (؟)

 .(ةنحإلا/سوماقلا) بّتعك عمجلا بضغلاو «دقحلا :رسكلاب «ةنحإلا (9)

 .(ةهرتلا/سوماقلا) .هيرارتو تاهرت :عمجلا هريلاك لطابلا :ةهّرُتلا (4)
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 مظعأ امو َكَمعَت لوطأ مو ككيضي طعما امن لادخلاو ءارملاو

 كل مّلَسَت ال ايندلا نإف تئش ام لمعاف كنارّسَخو كنامزح
 000 م هن و نوب و فلم لل ريكلاو

 ئلعو «نابراقتم وأ نافدارتم (لادجلاو ءارملا) نم (و) «دحاو ئنعمب

 يتأيو «بجعتلل هلل وأ ءاهنم مظعأ ال : يأ (كتبيصم ّمظعأ امف) مدقت ام

 رف كتمت لوطا امو ءاهمظع تاحضوم نم هلعلو «هدعب اميف هلثم
 نم نإف «لامك لكل عماجلا نطابلا ملعل (كنامرح مظعأ امو) «لاملا

 ام ءالجتساو «ةداهشلاو بيغلا فئاطلو سئافنلاو رارسألا مرح همِرح

 «نامرحلا اذه نم مظعأ ةراسخ يأو (كنارسخو) «سئارع نم امهل

 .ناصقنلا وه نارسخلاو

 حتست مل اذإ) :ثيدحلا يفو عفا :ئنعمب (تثش ام لمعاف)

 0 :لاق هنع ًايفتنم ءايحلا ناك املو «تئش ام عنصاف

 هلوق ئلإ ال اهتيمظعأ ةّلع ئلإ وأ «هوحنو ةبيصملا مظع هوجو ضعب
 امهوحنو اههاجو اهماطح ئنعمب (''”ايندلا نإف) :هلوقب ريشأ لمعاف
 كنم َلُس) اهعماجت ال يتلا هيض (ةرخآلاو) ءانيقي (كل ُمّلْسَت ال)

 بْلْتلا نعم يف ةغلابمو ًاقيقحت ٍبْلسلاب رّبَع نكل ؛كنع عنمت ئنعمب

 اهنإف اهيلع ًايلوتسم تنك ول كنأ ئلع ًاهيبنتو «خيبوتلاو عيرقتلاو
 .هريغ ةمادنك تسيل هنم بولسملا ةمادنف «كنم ّبَلْيَش

 .نيدلاب اهبلطت يتلا :ةدايز (م) ةخسن يف )١(



 وفا

 نيدلل ايندلا بلط نمو ًاعيمج امهرسخ نيّدلاب ايندلا ّبَلَط نَمف
 كتلماعم ىف قيرطلا ةيادب ىلإ ةيادهلا ةلمج هذهف اعيمج امهحبر

 لّمحب كيلع نآلا ٌريِشُتو هيهاون بانتجاو هرماوأ ءادأب ئلاعت هللا عم

 اهنع لدب هنأ ليبس ئلع (نيدلاب) ةئيندلا (ايندلا ّبّلَط ْنمف)
 (هيدلل ايندلا كتلطأ ةموأل «ةرساخ ةقفع اذ رصف (انينج امهردخل)

 ؛ةحبار ةقفص اذ ريصيف (اعيمج امُهَحِبَر) روكذملا بلطلا كرت ئنعمب
 زل ريك اعيفتع انهو دين ا ريخ الام هللا ة وع ل اعماق م نمنأل
 ايلعي ةفعار هل اهناثإب قدا اميخيرو «كدزفتا ل ةيتذلا امهاذ]

 ؛هل اعمتجا لاقي نأ حصي اذه ئلعو ءاهبح نم ملاس هبلقو ءهيدي يف
 .لفغت الف !ناعمتجت فيك نيتَرّضلا نأب لكشي الو

 ئلإ) لاصيإلا وأ ةلصوملا ةلالدلا :يأ (ةيادهلا ''”ةلمج هذهف)

 يه يتلا ةيادهلا ةخسن يفو «(ئلاعت هللا عم كتلماعم يف قيرطلا ةيادب

 بانتجاو) «ةبودنملاو ةبجاولا (هرماوأ ءادأب) ةرخآ ئلإ قيرطلا ةياهن
 وأ ةقيقح ئلوألا فالخ لاخدتساب «ةهوركملاو ةمرحملا (هيهاون
 ةراشإ (كيلع) ررقت ام دعب تقولا اذه يف :يأ (نآلا ُريشُيو) ءًاعسوت
 ةلماشلا ةيعرشلا (بادآلا نم) ةلمج :ةخسن يفو (لمجب) حصان

 نأ اهنم دعو ةيسدقلا ةلاسرلاب فّئصملا اهدرفأ يتلا ةيفوصلا بادآل

 .لمج (م) ةخسن يف )١(
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 .ايندلا يف كتبحص و هللا دابع عم كتطلاخم يف اهب كسفن ذخاؤتل

 هدرجمب اذهو ءاهل ًاميظعت اهلهأ ئلع ٌمُلَسُي نأ هبدأ نم ةكم ئلإ مداقلا
 همهوت امك اهيلإ مداقلا ئلع ملسي ال نأ اهب نمل بدني نأ يضتقي ال

 ئلعو «ئرخأ هريغ ئلإو ةرات فئصملا ئىلإ هبسنف رصعلا ةبلط ضعب
 ريغلا (كسفن) بساحت (ذخاؤتل) مهقالطإل فلاخم فيعض وهف همعز

 لاح (يف) ةروكذملاب يأ (اهب) .ءسئاسد اهل نإف اهمهتاو ةنئمطملا

 مهبتارم فالتخا لع ئلاعت (هللا دابع عم) كترواجمو (كتطلاخم)
 يف) ةبطاخملاب دارملا اهلعلو .«(كتبحص) لاح يف و ,مهسانجأو

 تناك املو ؛لاجرلا قالخأ نع ةَرفُسملا اهرافسأ يف اميسال ("”ايندلا
 7 :لاقف ناونعب اهّصَخ ةدكأتم اهبادآ

 .ايندلا يف مهل (م) ةخسن يف )١(



 ةبحصلا بادآ يف لوقلا

 قلاخلاو قلخلا عم ةرشاعملاو

 قلاخلاو قّلخلا عم ةرشاعملاو ةبحصلا بادآ يف لوقلا

 قّلَحلا عم ةرشاعملاو) :هلوقب ةدارملا (ةبحصلا بادآ يف لوقلا)

 ةبحصلا ةفاضإ يف ةفقو يدنعو ء/ولاعت (قلاخلا) ةرضح (و

 ىلع ْدِرُي مل ام قالطإ عنم ئري نم بهذم ئلع ئلاعت هيلإ ةرشاعملاو
 هعبت نمو فئصملا بهذم ْئلع ال «ةيفيقوت ءامسألا نأو «لىلاعت هللا

 بحاصلا تنأ» :درو دق لاقي الو «ٍصقن ةبئاشب رعشي ال ام زاوج نم

 دروم ْئلع رصتقيف ءانه سايقلل لاجم ال هنأل ؛هب لدتسيف «رفسلا يف
 كلذ لقأ ملو «ةبحصلا ةدام هنم قتشي ام لك ئلإ زواجتُي الو «صنلا
 «حرشلا بصنمل ءادأ هتلق امنإو «هللاب اذايع فنصملا ْئلع ًاضارتعا

 نأ ئسعو «قداصلا هرجف عالطتسا ىلع بلاطلل اهيبنتو «قحلل ًانايبو
 .ةفقولا هذه ليزي امب حتفي

 ئتح ليذلا ليوط مالك ةبحصلا بادآ يف نيفلؤملاو موقللو
 تركذو «ةلاسرب يخياشم ضعب اهدرفأو ؛©"”باتكو بابب تدرفأ

 بادآ باتك :ناونعب ءايحإلا يف هلعج ام همهأ نم اذه يف مالسإلا ةجحح هبتك ام )١(

 يف بتك ام سفنأ نم وهو قلخلا فانصأ عم ةرشاعملاو ةبحصلاو ةوخألاو ةفلألا

 .(701/-767/1؟) بابلا اذه
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 كمونو كرفسو َكِرَضَح يف كقرافُي ال يذلا كبحاص َّنأ : ملعا
 0000 كبر وه كتومو كتايح يف لب كتَظَقَيو

 يف نونلا فرح يف ةمهم ًارردو ةمج اروع قالخألا باتك يف اهنم
 لق اال تست مزكال انقر: طا ودل من كلن رعود ححشلا

 راوج نم مزلي الو .هجوب «كقرافُي ال يذلا كبحاص نأ ملعا)
 كتماقإ نمز يف :يأ (كِرضَح يف) انه كرشاعم راوج كبحاص

 اذهو ءامهنع كنمز جرخي ال نالباقتم امهف «كرفس نمز (كرفسو)

 «كتظقيو كمونو) :هلوقب ريشأ رخآ رابتعاب ميسقت ئلإو «لماش ميسقت
 كتايح يف لب) :هلوقب ريشأ لمشأ ثلاث ميسقت ئلإو «فاقلا حتفب

 كرتشم برلاو «هريغال (كبر وه) امهنع جرخي ال نيذللا (كتومو
 رصتقا ولف «برلا ركذ كلذلف «قلاخلاو كلاملاو ديسلاك :ناعم نيب
 تناك امل نكل ؛حيرصتلا نع ئنغأل هيناعم يف كرتشملل ًالامعإ هيلع
 :هلوقب هيلع فطع بانطإ ماقم ماقملا وأ ءاهيف ''”افلتخم هلامعإ ةلأسم

 ىلع ليلدلا موقي ئتح فقوتلا بجي :ةيعفاشلا نم يدمآلاو ةيفنحلا رثكأ لاقف )١(

 يف هيناعم لك يف كرتشملا لمعتسي نأ حصيالو «كرتشملا يناعم نم نعم نيبعت

 يضاقلاو ةيعفاشلا روهمج لاقو..تابثإلا وأ يفنلا ةلاح يف ءاوس «دحاو قالطإ

 حصي :كلام مامإلا نع يفارقلا هلقنو بجاحلا نباو «يلزتعملا رابجلا دبع

 ًادراو ناكأ ءاوس هيناعم نم دحاو لك ةدارإ زوجيو «هيناعم يف كرتشملا لامعتسا

 يليحزلا ةبهو روتكدلل يمالسإلا هقفلا لوصأ :ر) .تابثإلا يف مأ يفنلا يف

 .(؟ما// ١



 ةضف

 هللا لاق ذإ كسيلج وهف هّنرك د امهمو كقلاخو كالومو كديسو

 ىلع ًانزح كبلق ٌرّسكنا امهمو .ينركذ نم سيلج انأ : ئلاعت
 1 د اك ا ورحم وج ما دج ولا كنيد قَح يف كريصقت

 امك ًادج ةريثك ناعم نيب كرتشم لوملاو ءكرصان (كالومو كديسو)
 .كدجوم (كقلاخو) '”سوماقلا" يف

 وهف) امهب وأ كناسل وأ كبلقب (هتاركذ) تقو يأ يف :يأ (امهمو)
 وأ ناكم هيوحي نأ نع ئلاعت «ناكم هب طيحي نأ ريغ نم (كسيلج

 لوقلا اذه عنم ةمكح نأكو «ناكم لك يف وه لاقي الو :ليق «نامز

 هللا لاق ذإ) «سدقتو هللا ئلاعت فورظملل فرظلا ماهيإ نم هيف امل
 ."'هاور (ينركذ نم سيلج انأ) :روهشملا يسدقلا ثيدحلا يف (ئىلاعت

 كريصقت ئلع) هتهج نم وأ هلجأل :يأ (ًانزح كبلق ٌرّسكنا امهمو)
 ىلع ال ؛هيلع الإ ليوعت ال يذلا ("”كنيد) ٍبْنَج يف :يأ (قَح يف

 هوحنو معلا نباك بيرقلاو بحاصلاو قّئعملاو قتعملاو دبعلاو «كلاملا يهو )١(

 برلاو يلولاو تخألا نباو كيرشلاو ليزنلاو معلاو نبالاو فيلحلاو راجلاو

 .(يلولا/ةدام).رهصلاو عباتلاو بحملاو هيلع معنملاو معنملاو رصانلاو

 ئىسوم :لاق :لاق بعك نب يبأ نع بعشلا يف يقهيبلا دنعو .لصألا يف صقن (؟)

 ايهل ليقف ؟كيدانأف ديعب وأ كيجانأف تنأ بيرقأ براي :مالسلاو ةالصلا هيلع

 1177/١- ينولجعلل افخلا فشك رظنا) هريغ دنعو «ينركذ نم سيلج انأ ئسوم

0). 

 .كبر (م) ةخسن يف ©
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 ةريمكتملا دنع انأ :ئلاعت هللا لاق ذإ كُمزالمو 0

 000 ًابحاص هتذختال هتفرعم َّقَح هتفرع ولف . . يلجأ نم مهبولق

 «كرشاعم نم فخأ اذهو «(كُمزالمو كّبحاص) ئلاعت ( وهف) «كايند

 ثيداحألا لك هاور ءاضيأ يسدق ثيدح يف (ئلاعت هللا لاق ذإ)

 يف لاقي له : يطويسلا لئسو هللا لوق اهيف لاقي نأ حصي '”ةيسدقلا

 يف ئىلاعت هلوقل هللا دنع نم هنإ معن :لاقف ؟هللا لوق هنأ ثيدح لك

 4 7 كوي ىو الإ وه نإ (جل يوما نع قامو :ملسو هيلع هللا ئلص هقح

 ولف) «ثيدحلا (يلجأ نم مهبولق ةرسكئملا دنع انأ) .4 :* /مجنلا

 نأ نكل «(هتفرعم ّقَح) ءاهل بلاطلا وأ هتفرعم نع لفاغلا اهيأ (هّتفرع
 هتذختال) «كتفرعم قح كانفرع ام كناحبس :درو ام عم كلذ كل

 .ذاختالا قح ([تااف

 كقرافي ال يذلا كبحاص ئلاعتو هناحبس هنأ ّفّلَس :تلق نإف

 نم الإ ًابحاص ذختَي ال هنأ رعشملا ابحاص هتذختال انه لاقي فيكف

 هاضتقم ىلع يرجلاب ذاختالا الع كلمح دارملا :تلق اهب فصتي

 ملسو هلآو هيلع هللا ئاص يبنلا اهيوري يتلا يهو ؛ةيهلإلا ثيداحألا اهل لاقيو )١(

 هلوق نم ةيسدقلا :مهضعب لوقيو .كلذك نوكيال ام ةيوبنلاو «لجو زع هبر نع

 ئلع ئلاعت هلل اهتفاضإ ةمكحو «ةيوبنلا ثيداحألاك هظفلو ملسو هيلع هللا ئلص

 نونفلا تاحالطصا فاشك ةعوسوم :رظنا) .اهنومضمب مامتهالا ةدايزل اذه

 وهز وبأ دمحم دمحمل نوثدحملاو ثيدحلا :باتكو ١/574يرناهتلل مولعلاو

 .(18-5١ص
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 كتاقوأ عيمج يف كلذ ئلع ْردَقَت مل نإف ًابناج سانلا تكرتو
 م ةذلتتو كالومب هيف ولخت تقو نع كراهنو كّليل ىلخُت نأ كايإف

 ىلع لديو رمألا سفن يف ئلاعت هبناج نم ةتباث ةبحصلا تناك نإو
 نأك (ًابناج سانلا تكرتو) :هلوق انه هب رعشي وأ «هوحنو دارملا
 (”دمحأ فراعلا مالك يف يتأيسو ءهتايضتقم نم اذه نأ دارملا
 .هل دهشي ام عرشملا

 (كتاقوأ عيمج يف) كرتلاو ذاختالا (كلذ ئلع ْردقت مل نإف)

 نم اهديدشتو ماللا فيفختب (يلْخُت نأ كايإف) ةيراهنلاو ةيليللا
 تقو نع) امهنم لضافلا اميسال (كراهنو كّليل) ؛ةيلختلا وأ ءالخإلا
 هعم دذلَتتو) ءكالوأ نمو كرصانو كديس (كالومب هيف ولخت
 «دَجَو ام ةاجانملا ةذل دقف ْنّم نإف «كئاعدو كتءارق يف (كتاجانمب
 ىلوملا عم ةولخلاب دارملاو تدم ان هدو: نأ اراغف كج نم نأ امك

 .ذذلتت وأ ولختب قلعتم كتاجانمب هلوقف «ةولخلا يف هل ركذلاو ةاجانملا

 موي يفوت ليجع عرشملا ئسوم نب دمحأ دينجلا مساقلا وبأ حلاصلا خيشلا )١(

 عطقنا دق ناكو «ةفرشملا ةكمب (ه1١9) مارحلا ةجحلا يذ نم 8 ءاعبرألا

 هيلع يلصو ءًمايأ ةنيدملابو ًامايأ ةكمب ميقي ناكف نيفيرشلا نيمرحلاب ةرواجملل

 نفدو «ميظع عمج هعيشو مويلا كلذ نمرصعلا ةالص دعب فيرشلا مرحلاب
 .ةالعملاب



 هاو هاه هاه © هاه هه هه ©« 0 © © © #0 © © ا #  © ا © © 0© © »ها © »© © © هه © ه © هه هه

 «لاح لك ْئىلع هللا بحصا :عرشملا ئسوم نب دمحأ فراعلا لاق

 كيلعف قطت مل نإف «لآملا نسحل هبحصي نم بحصاف ْقطُت مل نإف
 قطت مل نإف ءمالسلاو امناغ يسمتو حبصت ىتح ماركلاب هبشتلاب

 ةرمخلا برش دقف نظلا هب نسحأ نمف «مالغ اي ةعساو ةمحرلاف

 باتك هنظأ باتكلا اذه ريغ يف فنصملا مالك يفو ها مالسلاو

 وأ ةولخلل ًاتقو ةعمجلا موي ذاختا لع ثحلا "كولملا "”ةحيصن"
 اهب دعتستو «''”ةعاسلا فداصُت ةعاسلا كلت لثم ىف ئسع «هنم ةعاس
 .ةعاسلا موقت ةعمجلا موي يفو اميسال «ةعاسلا لاوهأل اهنم

 ةعمجلا موي ذاختا ناسحتسا كولملا ةحيصن يف كوبسملا ربتلا هباتك يف ركذ معن )١(

 ةمدخل ًادحاو ًاموي مايأ ةعبس نم تدرفأ اذإ كيلع اذامو :لاق اممو برلا ةمدخل
 .(7و "ص :رظنا) .كيبر

 راونألا حقاول يف -هيلع هللا ةمحر-ينارعشلا مامإلا لاق :ةباجإلا ةعاس يأ (؟)

 دعتسن نأ ملسو هيلع هللا ئاص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذخأ :ةيسدقلا

 وغللاو وهللا عنمنو ؛برشلاو لكألا للقنو ةعمجلا موي يف يتلا ةباجإلا ةعاسل
 نيقيب لقتنتو ناضمر يلايل يف ردقلا ةليلك مويلا يف ةمهبم ةعاسلا هذهو ..ةلفغلاو

 رخآ يف نوكت ةراتو راهنلا ةركب يف نوكت ةراتف ..رابخألاو ثيداحألا هديؤي امك

 .بلغألا وهو ةالصلا يضقنت نأ ْئلإ لاوزلا دعب نوكت ةراتو ءراهنلا

 ال ةعاس هيف" :لاقف ةعمجلا موي ركذ يي يبنلا نأ ًاعوفرم امهريغو ناخيشلا ئور

 ."اهللقي هديب راشأو هاطعأ الإ ًائيش هللا لأسي يلصي مئاق وهو «ملسم دبع اهقفاوي
 .امئاد ةقفاوملل هللا انققو .لصم ةالصلا رظتنمل لاقيو .(94-45ص حقاوللا رظنا)
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 هللا عم ةبحصلا بدأ .ةبحصلا بدأ ملعتت نأ كيلعف : كلذ دنعو

 فصلا قارطإ : اهبادآو . ئئلاعت 0

 كيلع بجي :يأ (كيلعف) ةولخلا تقو دنع :يأ (كلذ دنعو)
 (”هلعتت نأ) دارملا مه نيذلا قيرطلا لهأ دنع دارملا ئنعملاب بوجولا
 ءديرولا لبح نم كيلإ برقأ وه يذلا كبر ةرضحل (ةبحصلا بدأ

 اذإف ءةمدخلا نم قشأ وهو :ليق «ةمدخلا بدأ اهبدأب دارملا نأكو

 لهأ تايلجت «ةولخلا يف كيلع ئلجتيل هّتملع امب لمعاف هتملعت
 .ةوفصلا

 يف اهبدأ :يأ (ئلاعت هللا عم ةبحصلا بدأ) :هلوقب اهل نوْنَع مث

 ةريثك (اهبادآو) «هتعاط فئارش يف هيدي نيب روضحلاو «هتبقارم لاح

 اهبلط تالاح يف الإ ءامسلا ئلإ هعفر كرت (قّرطلا قارطإ) :اهنم
 لهأ ضعب تيأر امك ؟ءاعدلا متخ دنع اهنم له يردأ الو ءعرشلا

 هنأكف «يعادلاو ءاعدلا ةلبق ءامسلا نأب هجويو «هلعفي حالصلاو ملعلا

 ("”لضفاب رصتخملا بحاصل "ةيلحلا" يف تيأر مث ءاهنم هلوبق رطمتسي

 .بادآ (م)ةخسن يف )00

 لضفاب ركب يبأ نب نمحرلا دبع نب هللا دبع هيقفلا حلاصلا ةمالعلا مامإلا وه )0

 118 ةنس ناضمر رهش سماخ رصعلا تقو دحألا موي يفوت يمرضحلا جاحلا

 وأ باتك ةعلاطم وأ ءملع سيردت يف الإ ئري ال هتاقوأ ًاظفاح ناك رحشلاب
 يف هنمز لهأ ةدمع ناكو ءهقفلا ةساير هيلإ تهتناو ءركذ وأ ةدابعب لاغتشا
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 و و ٠ و 7 0-07

 رمألا ةردابمو حراوجلا نوكسو تّمصلا ماودو مهلا عمجو

 امهتدروأو ءاعدلا يف هعفرو فرطلا قارطإ :نيلوق ةياكح يمرضحلا

 كرت دارملاو ءدصقلا (مهلا ْمْمَجو) ءامهيلع مالكلا عم حرشلا يف
 .(1!ةقرفتلا

 .هتردقو هعنص عئادبو «هتمظعو هللا لالج يف ركفتلا :هقيرطو

 هلوق ليلدب ءركذلا ريغب (تْمّصلا ماودو) ؛تامهم انه حرشلا يفو

 عم هتركذ ام ىلع فورعملاب رمألا وحن هلثمو ءركذلا ماودو :يتأي اميف
 نوكسلا اذه نأل ؛ثبعلا نع (حراوجلا نوكسو) «حرشلا يف هليلد

 دنع اهضعب يف هطرشو «ةالصلا يف بولطملا يعرشلا عوشخلا رطش
 نألو «لكلا دنع اهباوث يفو ءمهضعب دنع اهعيمج يفو «فئصملا

 اذه بلق عشخ ول» ثيدحل «بلقلا نوكس ئلع ليلد نوكسلا اذه

 عم «عوشخلا ركذ نع هركذب ئفتكاف «هحراوج تعشخل وأ تنكس

 .هل هركذ يتآلا عوضخلا لومش

 لاك قيس نأب  ةزداتملا ليمُم "لغ هلاخا»ىآ (ربكلا ةردافو)
 قوش عم «ةَلْهُم الو خارت ريغ نم بودنملاو بجاولا لعف ئلإ قبسلا

 هيف رصتقا هقفلا يف رصتخملا :اهمهأ فيناصتلا نم ةلمج هل سيردتلاو ئوتفلا

 ص رفاسلا رونلا :ر) حورش هلو «ةيمرضحلا ةمدقملاب رهتشاو تادابعلا عبر ىلع

 4-1١١(.

 )١( .لجو زع هلل رايغألا دوهش ةقرفتلاو :ةيريشقلا ةلاسرلا بحاص لاق )ص١"3(.
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 ركذلا ٌماودو ٍرَدَقلا ئلع ضارتعالا َةَلَثو يهنلا بانتجاو ٠ 2 للا

 هرادبك بودنملا ئلإ "'هرادب ريصي نأب :يخياشم ضعب لاق ءِقْوَتو
 .مهأ هنأل اظنأ ةزذانفلا ليبس ئلع (يهنلا بانتجاو) ؟؛بجاولا ْئلإ .

 ءاضقلاو (ِرَدقلا ىلع) ضارتعالا مدع :ىينعي (ضارتعالا ةلقو)

 ققحتلا ةمالعو «لّمكلا ماقم وهو هب اضرلا هنم لمكأو ءهل ميلستلاب
 ماقملا اذهب يحتل يمعاز رثكأ امو ا هرعت ذذلتي نأ :هب

 هنع ربعي نأ ايدج ناكو ءةّلقلاب فنصملا 0 هنزعلو ءهيعدمو

 .حضوأو رجزأ هب ريبعتلا نأل .مادعنالاب

 جاتحملا تابطاخملا لاح يف الإ يناسللا وأ يبلقلا ( ركذلا ماودو)

 يناتجلا ئلإ هب ئقرت يناسللا ركذلا مزل نمو «تارورضلا ةلاحو اهيلإ
 ديعس يبأ هللاب فراعلا ةمجرت يفو ؛يناتجلا دعقملا ئلإ لصوملا

 ضعب مهضعب عمسو هللا هللا :لوقت هنم ةحراج لك نأ :"”رازجلا

 :يركبلا انخيش بزح يفو ؛حيصف ناسلب هللا ركذي هذخفك هحراوج

 .(هرداب /سوماقلا) هّلِجاع :هيلإ هريغ َرَدَبو «هردتباو ءاراديو ةردابم هرداي )١(

 رمق زارخلا ديعس وبأ :يسوسرطلا نبا لاق .زاّرخلا :باوصلاو لصألا يف اذكه (؟)

 لاق هنإف .ظافلأب هورفكو «ديعس يبأ ىلع رصم لهأ ركنأ :يملسلا لاق .ةيفوصلا

 اذإو هللا :لاق ملكت اذإو .هللا :لاق ؟لوقتام :مهدحأل ليق اذإف :(رسلا) باتك يف

 اوركنأف .هللا نم ةءولمم هؤاضعأو .هللا :تلاق «هحراوج تملكت ولف هللا :لاق رظن

 مالعأ ريس :ر) .ازيزع ُدْعَب در مث :لاق .رصم نم هوجرخأو ءظافلألا هذه هيلع

 .(4194/17-475 يبهذلل ءالبنلا
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 ٠ م ٠ و

 ا ...... .قلخلا نم سأيلاو قحلا ٌراثيإو ركفلا ةمزالمو

 تمصلا ءاودو»# تنضملا قوق نآ رهاظلاو ةهلا هللا :لوقي, قتوك لك
 امم امهنيب اميف ماودلا بلط نع زارتحالل سيل ركذلا ماودو هلوق مث
 ئلع فوطعم توكسلا وحن نأ لمتحيو «نسحيو ماودلا هيف نكمي

 ركذلاو «تمصلا نأشب مامتهالا صيصختلا ةدئاف امنإو «تمصلا

 «تافآ حراوجلا مظعأ وهو .هماكحأو ناسللا ضراوع نم رثكأ

 .تالاحلا رثكأ يف اهمهأو

 هللا تاذ يف ال «هتافصو هللا تاعونصم يف (ركفلا ةمزالمو)
 يفو ؛ثيدحلا «هللا تاذ يف اورَكَفَت ال» :ثيدح يف اهيف هنع يهنلل

 عوجرلاب لطابلا ئلع (قحلا ٌراثيإو) ءهيف ركفتي ام ضعب نايب حرشلا
 «ليصفت هيفف ًاضعب مهضعب قلخلا راثيإ امأو «هبودنمو هبجاو ءادأب هيلإ
 رومأو سفنلا ظوظح يف الإ بحتسي الو «©"”هوركم بّرقلا يف وهف
 رضلاو عفنلا يف (قلخلا نم سأيلاو) ؛حرشلا يف ام لع ايندلا
 امل عنام ال :حابصلا وحن يف كلذب رمألا نم ًاذخأ عنملاو ءاطعلاك
 تْعَنَم امل يطعم الو «تيطعأ

 ةيلكلا دعاوقلا نم ةثلاثلا ةدعاقلا رئاظنلاو هابشألا هباتك يف يطويسلا مامإلا لعج )١(

 ضعبو «ليلدلا اهيفف.بوبحم اهريغ يفو ؛هوركم برقلا يف راثيإلا :ناونعب
 .(5-118؟50ص) .اهيلع لكشي امو .روصلا



 هم

 لّيح نع نوكسلاو ءايحلا تحت ٌراسكنالاو ةبيهلا تحت عوضخلاو
 نْسُحِب ةفرعم لاعت هللا لضف ئلع لكوتلاو ٍناَمّضلاِب ةقث بسلا
 كليل عيمج يف كراعش نوكي نأ يغبني هلك اذهو رايتخالا
 0 رو اف ا را ا يد ا دا رق ةبحصلا بدأ هنإف ءكراهنو

 (تحت ٌراسكنالاو) «ةيهلإلا (ةبيهلا تحت) لوبذلاو (عوضخلاو)
 ىئاّيَحاَو :يزارلا ذاعم نب ''”ئيحي لاق ءهللا نم (ءايحلا) ناطلس
 ل كلا يح نع ةوكسلاو ؛ناك دق ام ملع سيلأ ءافع نإو

 بّبسملا ةدهاشم عم بسكلا ببس رشا اذه يفاني الو ؛(ناّمَّضلاب

 كنم (ةفرعم ئلاعت هللا لضف ئلع لكوتلاو) ءحرشلا يف ام ىلع
 حرشلا يف طوسبملا طرشلا ئلع كل هللا رايتخا :يأ (رايتخالا نّسحب)

 هقالطإ ئلع فنصملا مالك هيف ئقلتي ال ليصفت هيف ماقملا اذه نإف

 نم اذهو «كلذ وحنو بسكلا لضف يف َدَّرَو امب لكشي الثل «هرهاظو
 .حرش ىلإ جاتحملا ةيادبلا نطاوم

 يف) كتمالع (كراعش نوكي نأ) دكأتي :يأ (يغبني هلك اذه و)

 ةلماكلا (ةبحصلا ُبدأ) راعشلا اذه :يأ (هنإف ؛كراهنو كليل عيمج

 ئبحي ةوخإ ةثالث اوناكو 708 ةنس روباسين يف تام موقلا رباكأ نم ريهشلا ظعاولا )١(

 نم لاصخ ثالث :هللا همحر همالك نم .اداهز اوناك مهلكو «ميهاربإو ليعامسإو

 يف هيلإ عوجرلاو «ءيش لك نع هب ئنغلاو «ءيش لك يف هللاب ةقثلا :ءايلوألا ةفص
 1١١7-١١5(. ص :ر يملسلل ةيفوصلا تاقبط) ءيش لك
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 نإف كتاقوأ ضعب يف كنوقرافي قّلخلاو كقرافي ال بحاص عم
 سولجلاو مّلحلا موزلو لامتحالا َةَعَس : ملاعلا ُبدأف ًاملاع تنك
 0 ٍراَقولا تْمَّس ىلع ةبيهلاب

 لاحلاو :يأ (َقْلْخلاو) «كتاقوأ عيمج يف (كقرافي ال بحاص عم)
 لاكشإ حرشلا يفو «(كتاقوأ ضعب يف كنوقرافي) مهلك قلخلا نأ

 .كلذ وحنو هباوجو ةّظَمَحلا ماركلا كتقرافم مدعب

 وحن هبادآ :يأ (ملاعلا ُبدأف) «هبدأب لمعلا ديرت (املاع تنك نإف)

 وأ هتلئسأ ئلع ربصلاب «ملعتملل (لامتحالا ةَعَس) :اهنم "”نيرشعلا

 قرفلا يضتقي اذهو صن اذإ هيلع (مّلحلا موزلو) ءهريصقت وأ هتدالب

 :يأ (ةبيهلاب سولجلاو) .«حرشلا يف هتنيبو «لامتحالاو ملحلا نيب

 ئلع) «لاحلا هاضتقا نإ مايقلا سولجلا لثمو «راقولاو فوخلاب
 يف رظنملاو ةبيهلا نسح :تمسلاو .هقيرط ئلع :يأ (راقولا تْمّس

 :هورقوي نأ بحي امك مهمّلَعُي نم رقويلو :ميعن وبأ لاق «نيدلا

 يف هئايحإ يف ملعلا باتك نم سماخلا بابلا - هللا همحر - يلازغلا مامإلا لعج )١(

 نم يهو .ملعملا دشرملل نامثو «ملعتملل فئاظو رشع ؛ملعملاو ملعتملا بادآ

 .(74-١710/7ص) .لمعلا نازيم :هباتك يف اهرظناو .هيلع فوقولا يغبني ام سيفن

 ةيعرشلا تايلكلاو دهاعملا طاسوأ يف رشتنتو رشنلاب درفت نأ ةريدج يهو
 ! بادآلا هذه عييضتب عيضت تاكربو تاريخ نم مكف اهريغو



 ا

 هللا اولص هنأ» :ًاثيدح ركذ مث هركذو ,"”كلذ يف ةريره يبأ ثيدحل

 قارطإ عم) .«"”طق هل سيلج يدي نيب هيتبكر جرخأ ام :ملسو هيلع

 .ءانحناو ليم الب (سأرلا

 ةبلطلا نم هلل دبع لك ئلع :يأ (دابعلا عيمج ئلع ربكتلا ُكلرتو)
 الإ) :هلوقب مهيلإ راشملا ءوسلا ديبع الإ ئنثتسي ال ءمهريغو رغص نإو
 اذه نكيلف «(ملظلا نع مهل ًارْجَر) نوكي نأ طرشب (ةمّلّظلا ئلع
 دارملا امو ءربكتلا ْئلع مالك حرشلا يفو «مهيلع ربكتلا دنع اظوحلم

 وحنب ةملظلا مسا صتخي وأ ؟مهيف ربكتلاب مهريغ لخدي له ؟ةملظلاب

 هللا يضر- ةريره يبأ نع ؛«بلاطلا بدأ باب 170-١59/1١دئاوزلا عمجم يف )١(

 ملعلل اوملعتو ملعلا اوملعت :-ملسو هيلع هللا ئىاص- هللا لوسر لاق :لاق -هنع

 دابع هيفو .طسوألا يف يناربطلا هاور .هنم نوملعت نمل اوعضاوتو راقولاو ةنيكسلا
 518٠. :مقرب طسوألا يناربطلا يف وهو .ثيدحلا كورتم وهو ريثك نب

 هيلع هللا ىاص هللا لوسر جرخأ ام :لاق -هنع هللا يضرح كلام نب سنأ نع (؟)

 وه نوكي ئتح اهكرتيف طق دحأ هدي ردابي الو طق هل سيلج يدي نيب هيتبكر ملسو
 «موقي ئتح ماقف طق دحأ ملسو هيلع هللا ئلص هللا لوسر ىلإ سلج امو ءاهعدي

 لبس :ر) ملسو هيلع هللا ئلص هللا لوسر نم ًاحير بيطأ طق ًائيش تدجو امو

 .(185/1 يماشلل ئدهلا
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 ةباعّدلاو لّرهلا ٌلرتو لفاحملاو سلاجملا يف عضاوتلا ٌراثيإو

 ا .. . . . .فرجَعَتملاب يّنأتلاو ملعتملاب قفّرلاو

 .ةرئاجلا ةيالولا ىوذو لا

 يف) اميسال «ملعلا همّلعي نمل اميسال (عضاوتلا ٌراثيإو)
 سانلا عمتجي يتلا سلاجملا يهو (لفاحملاو) «ةيملعلا (سلاجملا
 ملسو هيلع هللا ئلص ناك» :ثيدحلا يفو ؛"!لفحَم عمج «ةرثكب اهيف

 «كلذب رمأيو ءسلجملا هب يهتني ثيح سلج موقلا ىلإ ئهتنا اذإ
 مركأ ًادحأ نأ هئاسلج نم دحأ بسحي ال هبيصن هئاسلج لك يطعيو

 حازملا كرت دارملاو ةلمهملا لادلاب (ةباعدلاو لّزَهلا ٌكلرتو) .«هنم هيلع
 هيلعو هطرشب ًاردان الإ هكرت وأ «بابلل ًامسحو ةعيرذلل دس ًاقلطم

 .ضعب عم ةباحصلا ضعب حّرمو يوبنلا حازملا لمحي
 الإ لمْ اي :وحنب هّبسو هِرْهَن مدعك هميلعت يف (ملعتملاب قفّرلاو)

 ف ِرْجَعَتملاب) قفرلا هجو الع صب رثلا (يثأتلاو) ءلاحلا هاضتقا نإ

 يف لاق «هملعي الو ملعلا يعدي وأ «ءلاؤسلا نسحي ال نم وهو
 مادقإلاو «لمعلا يف قرُخو «مالكلا يف ةوفج :ةقرجعلا "سوماقلا"

 هذخأي اميف سكملا لامعتسا بلغ دقو :رينملا حابصملا يف لاق «ءسكام عمج )١(

 .(سكم /ةدام) ءارشلاو عيبلا دنع ًاملظ ناطلسلا ناوعأ

 .سلجم نزوب 48



 قا

 "نم ةقتألا ُكلرتو هيلع دّرحلا ٌكلرتو داشرإلا نْسُحِب ديلبلا حالصإو
 000 لئاسلا ئلإ ةّمِهلا ا يردأ ال لوق

 ىلع )0١(
 فرَجَعَتلاو «جَوَه يف
 .باهي الو

 بسح هل (داشرإلا نسحب) مهفلا ديعب : يأ (ديلبلا حالصإو)

 ."”اقنَح ينثعبي ملا هللا نإ» ميعن يبأ ثيدح ىيفو ةنيحلاو ةفاطلا

 ةلمهملا ءاحلاب (دّرحلا) كرتب :يأ (كلرتو) «ارّسيم ًاملعم ينثعب نكلو

 ضعب ىلع ربصلاك هيلع ربصلا ناك نإو , (هيلع) ةّدحلاو قّحلا :يأ

 ةيهاركلا :يأ (ةفئألا ٌكرتو) ءريبخ لثم كئبني الو  ماظعلا نحملا

 لوقف ةملعا ال وأ (يردأ ال لوق ْنِم) اهعئمتو سفنلا رشأو ظيغلاو
 .درو امك ملعلا فصن كلذ

 اميسال (لئاسلا ئلإ) مامتهالاو هجولا :يأ (ةّمهلا فْرّصو)

 ناك» ع ل ةياور نم ميعن يبأ ثيدح يفو «يماعلا وأ بيجنلا

 هللا لوسر ةيصوب ًابحرم :لاق ملعلا بالط نم :يأ بابشلا هءاج اذإ

 يف مكل عسسوُتو ثيدحلا مكمّهُت نأ اترمأ ٠ ءملسو هيلع هللا لص
 ناملغ نحنو يردخلا ديعس ابأ يتأن انك» :ةياور يفو .«سلجملا

 «ملسو هيلع هللا ئلص هللا لوسر ةيصوب ًابحرم :لوقي ناكف «هلأسن

 ريختي ىنعمب فرجعتي نالفو «ةالابملا ةلق :

 .(ةفرجعلا/سوماقلا) دحاو نعمب ةيفرجعلاو ةفرجعلاو )غ0

 .(قنحلا /سوماقلا) حرفك قئحو (هتدش وأ « ظيغلا :قتحلا ةفإ



 ع

 دثع هيلإ عوجرلاب قحلل دايقنالاو ةّمسحلا 15 ةلاؤس: مهفتو

 0000 هٌرْضَي ملع لك ْنِم ملعتملا عن عنمو «ةوفهلا

 نوهقفتي سان مكيلع يتأيس» :لوقي ملسو هيلع هللا ئلص هتعمس
 تدفن اذإو ءانلئاسم ىلإ انبيجُي ناكو «مهميلعت اونسحأو مهوهقفف
 لوبقو) ءمهفي امم ناك نإ فيك (هلاؤس مُهفتو) .َلَمَّن ئتح انثدح
 .ةجحلا حضاولا ليلدلا :يأ (ةّجحلا

 نم ملعتملا ٌعْنَمو «ةوفهلا دنع هيلإ '”عوجرلاب قحلل ُدايقنالاو)

 هب حيرت اما ىلع !'" لذ لاوم موجنلاو 4 ملعك (هرضَي ملع لك
 عجار ررضلاف «هّرضي مّلع ملعت لك نم دارملا وأ «ةثالثلا يف فنصملا

 .عوجرلاو (م) ةخسن يف )١(

 ؛بيغلا ئلع عالطالا ماهيإ نم هيف امل هميلعتو هملعت مرحي «لامرلا ملع ئمسيو (1)

 رشعانثا يهو «لمرلا لاكشأب لاؤسلا نيح ةلأسملا لاوحأ ئلع لالدتسالا وهو

 ماب سيلف .براجتلا ئلع ةينبم ةيئيمخت هلئاسم رثكأو «جوربلا ددع ىلع ًالكش
 :-ملسو هيلع هللا ىاص- يبنلا لوقب هيلإ ةراشالا نأكو .ينيقي ريغ وهف ةيافكلا

 سيردإ وه ليقو .براجتلا هذه ْئلإ ؛«كاذف هّطخ قفاو نمف ءاطخي يبن ناك هنإ»

 نيب قرف يقب امل الإو «لاحملاب قيلعتلا دارملاو هل ةزجعم وهو «مالسلا هيلع
 نباب فورعملل دصاقملا ئنئسأ لإ دصاقلا داشرإ :ر) .ةعانصلاو ةزجعملا

 هلرق ىلع مالكلا دنع ١114/5 نيلالجلا ئلع لمجلا ةيشاحو /١7 ص ينافكألا

 407 ص يجونقلل مولعلا دجبأو 4/فاقحألا 4 ِولِعنَّمَوَرْكَتَأ وأ :لاعت
 1١609-151(. ص) ةيثيدحلا هاواتف ا ئوتفو



 ١ه:

 ملعتملا ٌدّصو ئلاعت هللا هجو ريغ عفانلا ملعلاب ديري نأ نع هّرجّرو
 حالصإو نيعلا ضرف نم غارفلا لبق ةيافكلا ضرفب لغتشي نأ نع
 ًالوأ ملعتملا يدتقيل ئوقتلاب هسف ةذَخاؤمو ئوقتلاب هنطابو هرهاظ
 ه١ هاه هاه واه © © © © © ا # #©  0 © © © © # ا © #9« هلاوقأب ًايناث ديفتسيو «هلامعأب

 هنم هعنم ةلوادتملا مولعلا ضعب ملعت هرض ول ئتح «ملعتلا ْئلإ
 .ضيرملا عم بيبطلاك ملعتملا عم ملاعلاو

 اذه دكأتيو (ئلاعت هللا هجو ريغ عفانلا ملعلاب ديري نأ نع هرجّزو)
 يف ذوفن اهل ةريصبلاو «ملعتملا دارم داسف ئلع ةنيرقلا تلد اذإ رجزلا

 لغتشي نأ نع ملعتملا دصو) «ناميإلا رون نم سرفتلا رونو «نطابلا

 ىلع اهضرف نم دكآلا (نيعلا ضرف نم غارفلا لبق ةيافكلا ضرفب
 الو «عنملاو رجزلاب هلبق اميفو ءانه دصلاب ريبعتلا نسحأ امو ء.حصألا

 لاثتمالل ةعجارلا (ئوقتلاب) ًاعيمج (هنطابو هرهاظ ''”حالصإو)
 (ئوقتلاب) اهتبساحمب ملاعلا سفن :يأ (هِسْفت ةَداؤمو) «بانتجالاو
 ملعتملا ّيدتقيل) سفنلا ةيساحم نم عونل نايب حرشلا يفو «ةروكذملا
 نايب اضيأ حرشلا يفو ءاهنم يأ ('"'هلاوقأب ًايناث ديفتسيو «هلامعأب ًالوأ
 .ًالامجإ اهيلإ راشأ نإو فنصملا اهركذي مل ًاليصفت ملاعلا بادآ نم ةلمجل

 .هلاوقأ نم (م) ةخسن يف (؟)
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 ةيحتلاب هأدبي نأ : ملاعلا عم روكذملا ملعتملا بدأف ًاملعتم تنك نإو
 الو هداتسأ هَلأسي مل ام مّلكتي الو مالكلا هيدي نيب لقي نأو مالسلابو

 نالف لاق : - هلوق ةضراعم ف لوقي الو ًالوأ هّداتسأ لأسي

 (روكذملا ملعتملا بدأف) ملعتملا بادآل اديرم (ًاملعتم تنك نإو)

 ًاملاع نكي مل نإو ءملعلا يف خيشلا ئنعمب (ملاعلا عم) هبادآ :يأ

 بحاص دارملاف «ليلق ئنعملا اذهب ملاعلا نأل ؛فراعتملا ئنعملاب

 ةدئاف حرشلا يفو «هيقل اذإ (مالسلابو ةيحتلاب هأدبي ْنَأ) هريغ مّلَعُي ملع

 (مالكلا) هترضح يف :يأ (هيدي نيب) ملعتملا (لقي ناز: 1 يسن

 (هذاتسأ ةلاس 0 ام) ءيش يف (ملكتي) ال لب : ىأ (الو) ءحابملا

 فطلبف لأس اذإو ءالاؤس دارأ اذإ ملعتملا (لأسي الو) ؛ملاعلا

 ميعت وبأ هآور («ملعلا فصن لاؤسلا رسحال :ثيدحلا يفف «نسحو

 .لاؤسلا يف ("”الوأ هّداتسأ)

 (نالف لاق) ذاتسألا لوق :يأ (:-هلوق ةضراعم يف- لوقي الو)

 نأ ةيويندلا ةسايرلا لهأ هدقتعي ام ئلع ٌدرلا :انه فنصملا لوق نم حراشلا ذأ )١(

 :وه ثيح نم نمؤملا قالخأ نم :اولاق دقو ءريبكلا الإ ملسي ال نأ بدألا نم

 الإ ملسي ال نأ :باوصلاو ؛طقس كانه :لوقأ .ها .هيقل نم مالسلاب أدبي نأ

 .ريبكلا ىلع

 .ًالوأ نذأتسي مل ام (م) ةخسن يف (؟)



 ادا

 َملعأ هنأ ئريق هير فالخب هيلع ريشي الو تلق ام فالخ
 هيف تفتلي الو هسلجم يف هّسيلج ٌراَسِي الو هذاتسأ نم باوصلاب
 الو ةالصلا ىف هنأك ًابدأتم ًانكاس ًاقرطم سلجي لب بناوجلا لإ
0000 2000 

 قثو نإ الإ متلق ام فالخب وأ ءذاتسألا اهيأ (تلق ام فالخ) لج ّنإو
 هالو) بدأ نم حرشلا يف هتنيب ام ىلع كلذ ىلع هيبنتلا ةبحمب هنم
 ًالهأ ملعتملا ناك اذإ (هيأر فالخب هيلع) ريشي الو «هديب هل (ريشي
 يف كلذ ملعتملا ةيؤر نإف ؛(هذاتسأ نم باوصلاب ملعأ هنأ ئريف)
 .اهتيكزت وأ اهطلغ نم هسفن

 سلجم يف :يأ (هسلجم يف هسيلج) راسي :يأ َراَسُي الو)
 نإ (سلجي لب) ءاهضعب ئىلإو (بناوجلا ئلإ هيف تفتلي الو) ءذاتسألا
 «ينعيال اّمع (ًانكاس) ؛هسأر وأ هفرطب (ًاقرطُم) هسولج لاحلا ئضتقا

 ئلإو ءاهل لصأ ال يتلا مجاعألا بادآ ال «ةعيرشلا بادآب (ًابدأتم)
 يف هنأك) :هلوقب ريشأ ةالصلا باذآ نم ئقلتملا ةعيرشلا بادآ ضعب

 ولو (هتّلألَم دنع هيلع) لاؤسلا (رثكي الو) «ثبعلا كرت هنمو (ةالصلا
 1 ْ . "يلع نع رثأل «ًالامتحا

 يلع لاق ؛ملعتملا فئاظو نم ةثلاثلا ةفيظولا يف ءايحإلا يف يلازغلا مامإلا هركذ )١(

 «باوجلا يف هنّعت الو لاؤسلاب هيلع رثكت الأ ملاعلا قح نم نإ :هنع هللا يضر

 نباتغت الو ءارس هل يشفت الو «ضهن اذإ هبوثب ذخأت الو «لسك اذإ هيلع حلت الو



 ع

 نأ ئلإ هقيرط يف هلأسي الو هلاؤسو همالكب ُهَعَبْني الو هل ماق ماق اذإو

 هدنع ةركنم اهرهاظ لاعفأ يف هب ّنظلا ءيسُي الو هلزنم ئلإ لبي

 دق ذإ كرتلا ْئلإ حنج نمل ًافالخ ءبدن (هل ماق) لبقأ وأ (ماق اذإو)

 (ةَعِبْتي الو) «حرشلا يف بوجولاو بدنلا نطاوم تنيبو «مايقلا بجي
 الو)» .كلذ نم يرورضلا الإ (هلاؤسو همالكب) هدعبو همايق دنع
 نأ ْئلإ) هل ًاكرات لاؤس لحم سيل هنأل (هقيرط يف) ةلأسم نع (هّلأسي
 «لاغتشالا ناظم يف هلأسي ال نأ طباضلاو «هسلجم وأ (هلزنم ىلإ لبي

 .حرشلا يف هتنيب امك ءنزحلاو رورسلا طْرقو ءبضغلا ةلاح اهنمو
 ًابوجو هب نظلا ءيسي ال وأ ءاقلطم (هب ّنظلا) ًابوجو (ءيسي الو)

 ذيملتلا دنع (هدنع ةركنم) اهنطاب ال (اهرهاظ لاعفأ يف) ًابدن وأ
 (هرارسأب ٌملعأ) ذاتسألا :يأ (وهف) ءهؤطخ ًابلاغ نيبتملا هنظ بسحب

 همظعتو هرقوت نأ كيلعو «هترذعم تلبق لز نإو «هترثع نبلطت الو «هدنع ًادحأ
 ةجاح هل تناك نإو «همامأ سلجت الو «ئلاعت هللا رمأ ظفحي ماد ام ئلاعت هلل

 ش ها .هتمدخ ْئلإ موقلا تقبس

 قحلا هجو نع تفشكو .بادآلا تنمضت ةلمج رشع انثا هذهف :يديبزلا لاق

 ..باقنلا

 ملعملا للمل ةبجوملا ةرثكلا هنم عونمملا امنإو عونممب سيل لاؤسلا ةرثكو

 مولع ءايحإ حرشب نيقتملا ةداسلا فاحتإ :ر) .ملعتملا سفن يف رورغلا ثودحلو

 1١//11-718. نيدلا



 :ه

 يقرأ : مالسلاو ةالصلا امهيلع رضخلل ئسوم لوق كلذ دنع 'ركذيلو

 ًاقلطم مومذم يعرشلا هاضتقم دقف دنع نظلا ءوس نألو ءهسفن رارسأ
 هدض دنع يشْحملا «داقتعالا نسح هعم بولطملا ذاتسألا عم فيكف

 امدنع خايشألا ضعب ينربخأو ؛دادسلاو ةمالسلا هللا لأسن «بّطَعلا

 بطع هنم لصحي ال نكمتملا خيشلا نأ هترشاعم نم ةيشخ ينم ّسَحأ

 .بجوملا دنع دايدزالاو عافتنالا دقف هنم لصحي ام ةياغو ءبلّس الو

 لوق) ةروكذملا لاعفألا دوهش دنع :يأ (كلذ دنع 'ركذيلو)

 اذهو « (مالسلاو ةالصلا امهيلع) سابعلا يبأ (رضّخلل) ميلكلا (ئسوم

 ءاهيف فالخلا نايب حرشلا يفو ءدمتعملا وهو «هتوبن حيجرتل دهشي

 ساأفلاب (اهتقَرَخأ) «"”كلذ يف بئارغو «هرمعو هدلاوو همسا يفو

 انيبن ىلعو هيلع ٠ رضخلا انديس نع ةعساو ةمجرت ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلل )١(

 لخاد هنأو 588/١-617: ةباصإلا هباتك يف -همالسو هللا تاولص ءايبنألا رئاسو

 :لاق :هبيذهت يف يوونلا لوق لقنو «لاوقألا دحأ ئلع يباحصلا فيرعت يف

 حالصلا نب ورمع وبأ لاقو .اهرهظأ نيب دوجوم يح وه :ءاملعلا نم نورثكألا

 دش امنإو :لاق مهنم ةماعلاو نيحلاصلاو ءاملعلا ريهامج دنع يح وه : هيواتف يف

 باجأف ًامظن رضخلا ةايح نع يطويسلا لئس دقو ها نيكدتسلا نضنب ءراكنإب

 :هنمو ًامظن

 ءامسي اوقي سيردإو ئسيع ام لثم ضرأب سايلإو رضخ

 .179/1١؟ يواتفلل ئواحلا يف باوجلاو لاؤسلا رظنا



 هك
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 نإو رهاظلا ئلع ًادامتعا هراكنإ يف ًاثطخم هئوكو 4 اَهَلْهَأ قرت
 : . .امهَمالك عمسي نأ : نيدلاولا عم دلولا بدأف ٍناَدلاو كل ناك

 2 ب و

 لوخدل ٌببس اهقرخ نإف ©'”اهلهأ قرغتل) اهحاولأ نم نيحول جارخإب

 ملعتملا نوك :يأ (هئوك) ركذيل (و) مهقرغ ئلإ يضفملا اهيف ءاملا
 ئنعمب أطخلا نم موصعم هنأل ؛مالسلا هيلع ئسوم ال (اثطخم)

 يف هتطسب ام ئلع ليوأتلا نيعتيف «ءحصألا ىلع اوهس ولو نايصعلا
 .ليوأتلا نأش اذه :لوقن انأل ءرهاظلا فالخ اذه لاقي الو «حرشلا

 عم سوم ئلإ ريمضلا ةداعإب رهاظلا ئلع لمحُي ْمَل مل :تلق نإف
 .؟هيف مثإ ال يذلا داهتجالا أطخ ْئلع أطخلا لمح

 مل نإو «موصعملا ئلإ أطخلا ةبسن ُةَشْح كو هيف لمحلا اذه فلق
 يف) «ةبسنلا هذه نع هيصْنَم نْوَص انب قئاللاو نايصعلا أطخلا نم مزلي
 ال يذلا (رهاظلا ىلع ًاداهتعا) ؛هلوقي هيلع هئاام هيض يذلا (هراكنإ

 .نطابلا ةياعر ضفر عم هيلع دامتعالا قيلي

 (دلولا بدأف) ءدلاو ّدَجلا نأل ناَّدَج وأ (نادلاو كل ناك نإو)
 دادجألل رولا (نيدلاولا عم) ًاعرش دلو هنأل عاضر دلو ولو
 هيلع تقرت اذإ هكرتف «لوبق عامتسا (امهُمالك عمسي نأ) تادجلاو
 دلاولا ل «ةريبك وهو «قوقع نّيهلاب سيل ذأَت

 )١( فهكلا) ًأرمإ ًائيش تئج دقل :ةيآلا ةمتت /7/1١(.



 عمها

 هتوص فري الو امهمامأ يشمي الو امهرمأ لثتميو امهمابقل ٌموقيو

 امهتاضرم بلط ئلع صرحيو اههنرعد يبليو امهتوص قوف
 0 ا امهل لاب امهيلع نمي الو لّذلا َحاَنَج امهل ضفختيو

 رفس مودق نع (امهمايقل موقيو) ؛حرشلا يف باوجلاو «قمحألا

 بوجو :رهاظلاو «ةيصعم يف نكي مل ام (امهرمأ لثتميو) «هريغو
 نع لقن امك (امهّمامأ) ًابدن (يشمي الو) «بادآلا يف دع نإو لاثتمالا
 يف ليصفت ئلع دلاو ئونعملا يف وهو «خيشلا ئل ىلإ ةبسنلاب يلع

 (امهتوص قوف) ''”يروهجلا اميسال (هتوص) بدن (عفرُي الو) «حرشلا
 ةغيص يأب امهءادن : يأ (امهتّوعد) ًابدن ( يبليو) «حرشلا يف ذخأمل
 ئىلع) ضرحلا لامك ابدت (صرختو) ٍءمعنو كيبل نيب قرف ال « تناك

 .لاعت هللا اضر اهيف نإف ًالوقو ًالعف (امهتاضرم بلط

 صن نكل «ةبولطملا بادآلا عيمج بلطلاو صرحلا اذه يفو
 َحاَنَج امهل ضفخيو) : :لاقف ةيآلا يف امل ًاعابتاو ًامامتها هدعب ام ىلع
 يف ليق امم ًاذخأ جربخلا ينام ىلع امهل ماريو لبدح : يأ (لّذلا
 هنم لصاحلا يلاملا (رلاي) ؛مارح ّنملا نأل (امهيلع َنّنَمَي الو) «ةيآلا

 ءابآلا عم فيكف «تآورملا ووذ هب رختفي ال لاملا نإف «(امهل)

 مضو ميجلا حتفب .يروهج توص هل نالف :مهضعب لوق ةعئاشلا ءاطخألا نم )١(

 ةعئاشلا ءاطخألا مجعم .توصلا ريهج وأ ءاهلا يكس :باوصلاو .ءاهلا

 .(088) ص يناندعلل
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 يف ههجو ّبْطَقُي الو ًارْرَش امهيلإ َرظنُي الو امهرمأب مايقلاب الو
 يف ءالؤه دعب سانلا نأ : ملعاو امهنذإب الإ َرفاسي الو امههوجو

 نإف فراعم امإو ءاقدصأ امإو ليهاجم امإ : ماسقأ ةثالث كقح

 مايقلاب الو) :هلوق هب رعشي امك يلاملا ريغ ٌربلاب الو لب «تاهمألاو
 (ًارزّش امهيلإ َرظنَي الو) « حرشلا يف هتركذ امك ربلا نم معألا (امهرمأب
 نيميلا نع نيعلا ريخؤمب بضع رظن راو ,ءهيلإ رْجَي ذإ ءاذيإ هنأل

 لعفي امك هينيع نيب ام ضبقي (ههجو طف الو) 5*لاهتعلاو

 58 وأ ادن (فان الو) ةروكديلا ةلعلل (انههرجو يف) سوبعلا

 مدلخا هريس مح ,(امهنذإب الإ) ًارفاسم ناك نإ ميقي الو ءاميقق ناك نإ

 نإ الإ هكرت /ىلوألاف َزاَج نإ نكل ءايَذأت نإو زئاج اهطرشب ةراجت وأ

 .حرشلا يف ثحب ئلع ةرورضلا وأ «لهجلا ررض يف كرتلا هعقوأ

 نيروكذملا (ءالؤه دعب) مه ثيح نم (سانلا نأ :ملعاو)

 امإو) لوأ مسق اذهو (ليهاجُم امإ :ماسقأ ةئثالث كقح يف)

 نم (تيلب نإف) ؛ثلاث اذهو (فراعم امإو) «ناث اذهو (ءاقدصأ

 وحن ةصوصخم بادآ مهلف (نيلوهجملا) هنم (ماوعلاب) لوألا مسقلا
 :لوألا :ةتسلا هذه (ةّماعلا ةسلاجم بدأف) :هلوقب اهيلإ ريشأ ةتسلا

 رظن وأ ءضارعإ هيف رظن وه وأ ؛هيقش دحأ يف هنم رظن :هرِزَشَي هيلإو «هَرَّرَش )١(
 .(هرزش /سوماقلا) .لامشو نيمي نع رظنلا وأ «نيعلا رخؤمب نابضغلا



 قا

 مهفيجارأ لإ ءاغصإلا ةلقو 2-5 يف مهعم ضوخلا كرت

 مهئاقل ةرثك نم ٌزارتحالا و مهظافلأ ءوُس نم يرجي امع لفاغتلاو
 00200 ز ز ز ] ] ز] ] مهيلإ ةجاحلاو

 نأ ئلإ ةراشإ ضوخلاب ريبعتلا يفو ؛ (مهثيدح يف مهعم ضوخلا ُكرت)
 .بدألا اذهب 1 ال هيف ةكراشملا ضعب

 ةلطابلا (مهفيجارأ ئلإ) عامتسالا :يأ (ءاغصإلا ُّلق) يناثلا (و)
 ضوخلاو بارطضالاو ةلزلزلا ْئلع هانعم رودي فاجرإلاو «ةفجرملا

 ريبعتلا يفو «ريخألا :ماقملاب قيلألاو ءاهوحنو ةئيسلا مهرابخأ يف

 ال رودنلا ليبس ىلع ءاغصإلا نأ ئلإ ةراشإ ءاغصإلا مدع نود ةلقلاب

 ءاغصإلاو ةكراشملا ضعب ْئلع بترتي امبر لب اضيأ بدألاب لخي

 .ةذسفم ءرد وأ ةحلصم ٍبْلَجِب ةّدوم جسّنو مهل ةلانقنلاو ةعلطف

 يأ (مهظافلأ ءوُس نم) ُقِبْي (يرجي امع لفاغتلا) ثلاثلا (و)
 .ةئيسلا مهظافلأ

 نإف «(مهيلإ ةجاحلا) نم (و مهئاقل ةرثك نم ٌزارتحالا) عبارلا (و)

 مهفيجارأ يفو «عمسلل ةشحو مهظافلأ يفو «تقولل عايض مهءاقل

 هبشي امب ناسللا بيعت مهثيدح يف ضوخلا يفو «بلقلل فاجرإ
 .نامثجلاو بلقلل لذ مهيلإ ةجاحلا يفو ءَناَيَذُهلا



 لا

 امأو مهنم لوبقلا ءاجر دنع حّصْنلا و فطلب مهتاركنم ىلع ُهيبنتلاو
 ًالوأ َبْلْطَت نأ : امهادحإ ناتفيظو مهيف كيلعف ءاقدصألا و ةوخإلا
 ا 7 ؛ . . . . . . . . . ةقادصلاو ةبحصلا طور

 (07فطلب مهتا ركنم لع ةيبنتلاو) هلوقب ريشأ سماخلا بدألا ْىلإو

 انايَرَس فطْلل نإ يرمعلو ءركنم لك نع يهنلا يف طرش فطللا اذهو
 اهلاوز يف ريثأت فيطللا هللا مسال ناك مث نمو «ةدشلل ةلازإو عفنلا يف

 .ءامسألا نم هريغل سيل

 ىلع مّلكت مو ؛ (مهنم لوبقلا ءاجر دنع حصُتلا) سداسلا )و

 «نيمسقلا بادآ ئلع ملكتلا الإ َقّْبِي مل ةثالثلا نم لوألا مسقلا بادآ

 :لاقف هركذيس اميف انمض اهرك أ:

 لعج هنأل ؛سكعي ملو (ءاقدصألا)ي دارملا مه (و ةوخإلا امأو)

 :مهضعبل ليق اذلو ؟قيدص خألاك سيل هنألو ةوخإلا ال ماسقألا دحأ

 اذإ يخأ :لاقف ؟كقيدص مأ كوخأ كيدل لضفأ وأ كيلإ بحأ اميأ

 ّبْلْطَت نأ :امهادحإ) ناتمهم «ناتفيظو مهيف كيلعف) ,يقيدص ناك
 نم معأ يه يتلا (ةبحصلا طورش) ءاقدصألا بادآب كملع لبق (ًالوأ
 قيدصلا يقر اهنم يتلا (ةقادصلا) طورش (و) ؛ةرئاد عسوأو ةقادصلا

 .ةبارقلا نايعأ ئلع اهب الَع ةبترم ئلإ ةباحصلا نيب نم

 .فطللاب (م) ةخسن يف 2غ(
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 هيلع هللا لص هللا لوسر لاق ةاخاؤملل ٌحّلصَي نم الإ خاوُت الف
 اذإف .للاخُي ْنَم مكدحأ ُْظنيلف هليلخ نيد ئلع ءرملا : ملسو
 كنيد رمأ يف َكبحاصو ملعتلا يف ككيرش نوكيل ًاقيفر تبلط
 يف َرْيَخ الف : لقعلا  ئلوألا لاصخ َسْمَخ هيف عارف «كايندو

 510 اًمرخآ مجري ةعيطقلاو ةَشْحّولا ئلإف قمحألا ةبْحُص و

 دارملاو «ءارضلاو ءارسلل هدعت ةدوم اعأ لعجت : يأ (خاَوُت الف)

 وأ ءاهل ًافنآ اهيلإ راشملا (ةاخاؤملل ٌمُلصَي نم الإ) بحاصت الف
 ةريره يبأ ثيدح يخاوتلا اذه بلط ليلدو «ةبحصلا ئنعمب ةاخاؤملا

 لاق) :لاق ثيح هب لدتساو يذمرتلاو دواد وبأ ظفاحلا هجرخ يذلا

 وأ « هبيحاص («هليلخ نيد ىلع ءرملا» :ملسو هيلع هللا ئلص هللا لوسر

 ىلع لجرلا» :امهثيدح ظفل نكل ؛هقيدص وأ «هقيفر وأ «هتدوم يخأ

 ْنَم) سمتليو ءافطصالاو رايتخالا نيعب (مكدحأ ْرظنيلف) .«هليلخ نيد

 .هايندو هنيد يف هُلاَخُي يأ (للاخُي

 ككيرش نوكيل) رضحلا يف اذكو ءرفسلا يف (ًاقيفر تبلط اذإف)

 َسْمَح هيف عارف «كايندو كنيد رمأ يف كّبحاصو) ءملعلل (ملعتلا يف

 دارملا نأ رهاظلا نكل «يباستكالاو يزيرغلا (:لقعلا ئلوألا : لاصخ

 ريخ الف) :هلوق دارملا اذهب رعشيو «فيلكتلا طانم لوألا نأل ؟ يناثلا

 (ةشحولا ئىلإف) يناثلا ئنعملاب لقاعلا ريغ :يأ (قمحألا ةبْحُص يف
 مدرب بو

 ءرضيف عفنلا ديري هنأل «هتبحص :يأ (اًهرخآ ْمِجرَي ةعيطقلاو) ةرّْتلاو
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 ٌريخ لقاعلا ٌردعلاو كعفني نأ ديري وهو َكَّرَضَي نأ هلاوحأ ٌنسحأو
 2007000 يلع نينمؤملا ٌريمأ لاق قمحألا ٍقيدّصلا نم

 نأ ديري وهو كلَرْضَي نأ) هدو : يأ (هلاوحأ نسحأو) :فنصملا لاق لب

 ا (لقاعلا ٌردعلاو) «كرضيف كعفني نأ ديري هنأ دارملا لعل (كعفني

 .ةقباسلا ةلعلل (قمحألا قيدصلا نم ٌريخ) قمحألا ريغ

 لعفلاب مهيلع هل ملسو هيلع هللا ئلص هريمأتب (نينمؤملا ٌريمأ لاق)
 «نكامألا عيمج يف مهيلع هل هب رمألا ئنعم توبثلو «نطاوم يف

 ةفيرش ةمكحو ةفيطل ةتكن كلذلو «"''لْخّدلا ريمأب اهضعب يف هّمّسو
 ًالعفو ًالوقو ًابقل ئضترملا «ئنعمو ًامسا (يلع) اهركذ لحم اذه سيل
 يبهذلا لقن ئتح «هريغ يف ْدِرَي مل ام ةرثكلا ثيح نم هبقانم يف دراولا

 نمو «''”ةيصوصخ نيعبس هل نأ ةمئألا ضعب ةمجرت يف هخيرات ي
 دنعو «نيخيشلا ريغ قح يف ةئسلا لهأ دنع هلثم ْدِرَي مل ام ةلالجلا ثيح

 يبأ ثيدح نم يناربطلا هاورو .نينمؤملا بوسعي يلع :يزمرهمارلل لاثمألا يف )١(

 يف يباطخلا جرحخأو ..يلع نب نسحلا ثيدح نم يمليدلا دنعو «ناملسو رذ

 يذلا تيبلا باب ىلع يلع ماق ركب وبأ تام امل :لاق ناوفص نب ديسأ نع هبيرغ

 ًارخخآو «هنع سانلا رفن نيح ًالوأ :ًابوسعي نيدلل هللاو تنك :لاقف هيف جسم وه

 مها ...تزفو ءاهبابعب ترط (قحلا اونيبتسي ملف مهيأر لاق نيح يأ) اولّيف نيح

 اهمدقي يذلا لحنلا نم ركذلا بوسعيلا :بلعت لاق .ابوسعي سيئر لك نومسيف
 ١/ 5١218(. ينولجعلل افخلا فشك :ر) .اهنع يماحيو

 (نيدشارلا ءافلخلا دهع) هخيرات يف - هنع هللا يضر - يلع انديسل يبهذلا مامإلا مجرت

 .باتكلا لاطل نينمؤملا ريمأ رابخخأ انبعوتسا ولو :اهرخآ لاق 77١-507 ص نم

 مصحح فز



 : تايبألا هذه مهنعو هنع هللا يضر

 لهجلا اخأ بحصت ال

 ءرملاب ءرملا ساقي

 لعتنلاب لْعّتلا وذَحك

 ءيفشلا نم ءيضشللو

 بلقلا ىلع بلقللو

 هيإو كاييإو

 ةايخاو نينبخ [(نيلج

 هاشامّوًهاماذإ

 هاذاح لْمّئلا ام اذإ

 هايشأو سيياقم

 «ةباحصلا رئاس نعو (مهنعو هنع هللا يضر) ةثالثلا ريغ قح يف مهرثكأ

 :يتأي اميف هلوق ةخسنلا هذه ديؤي وأ ًارعش ةخسن يفو (تايبألا هذه)

 لهجلا اخأ بحصت الو)

 ًاميكح" وأ ٠ ءملحلا نم

 هيإو كاايإاو

 القاع ئدرأ دارملاو «ةمكحلا 1

 هشامّوًهاماذإ

 هاذاح لَمّتلا ام اذإ

 ةاهححتماو ماعم

 (هاقلي نيك نصت
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 هللا دارأ اذإ " درو لوقن انأل ؛'"”ئَدْرَي ال لقاعلا لاقي الو ءهبحاص :يأ

 ةبحصلل نألو 'هؤاضق مهيف دقني ىتح مهلوقع لوقعلا يوذ بلس أد

 نولصي ماوقأ لاب ام) حيحصلا ثيدحلا هيلإ ريشي ٌرضلاو عفنلا يف ًابيجع ًاريثأت

 نآرقلاب دارملاو «كئلوأ نآرقلا انيلع سبي امنإف ءروهطلا نوئسحي ال انعم
 اي) :ثيدح هيلإ ريشيو «ةالص وأ ةالصلا انيلع نوسبلي :ظفل يفو .ةالصلا

 ئحالتف «مكربخأل تجرخ ينإو «ردقلا ةليل يل تأ تناك اهنإ سانلا اهيأ
 كنع اطْبَأ هللا لوسر اي» :يقهيبلاو دمحأ ثيدحو .«تَفْرَق نالفو نالف

 نوملقُت الو «"”ن دست ال يلوح رتنأو ينع ئطْي ال ملو :لاقف «ليربج
 9 10 نوقنت الو «مكبراوش نوصقت الو ,مكرافظأ

 يف ضايبك ءوسلا باحصأ يف حلاصلا بحاصلاو :مهضعب لاق

 « يناثلا نود هباحصأ عفنل ئجرأ لوألا نكل «هسكعب هسكعو مدارج

 ضعب لاق دقو ءهسكع فالخب هبيعي ضايب يف داوس ىندأ نإف

 هيبنت هنم اذهو ؛؟ةضمضملاب هرهطي نأ :هناسلب ايندلا ركذ نمل نيفراعلا

 ئلإ ْتَعَد ناسللاب ءوسلا ركذلا نم ةيلوقلا ةبحاصملا درجم نأ ىلع
 غيلبلا اهمذ يف درو ناك نإو ءايندلا مذ يف ةغلابملا ةياغ اذهو ء«هريهطت

 .(ئدر / سوماقلا) هادرأو ءَكَْلَه :ئَدَر «يضرك يدر )١(

 .كاتسا :نّسا )1١(

 .ةبجار اهدحاو «لخاد نم عباصألا دقع نيب ام يه :ةياهنلا يف ريثألا نبا لاق (5)

 .(بجر :ةدام) .عياصألا رهاظ يف ةنجشتملا دقعلا :مجاربلاو [ةبجر :سوماقلا داز]



 و

 ل هقلخخ ءاس نم بَحْصَت الف : قلخلا مح - ةيناثلا

 يف فنصملا ركذ ئتح ءريهش وه ام رثألاو ربخلا يف لوقلا نم

 ىف راثآلاو رابخألا كل تعمج ولو 0 هيرشعلا قوف هلم "ءايحإلا"

 ءاتب نم فلس ام هحضويو ئنعملا اذه كل بٌرقُيو ارفس تغلبل كلذ
 ىَنب ربخ هنأو «ةئيطخ لك سأر ايندلا بح نوك ْئلع ةميمذلا قالخألا

 :ىمليدلا ثيدح ىفو ءهيلع هءايحإ لب هتيادب هللا همحر فئصملا

 كل يفي الو هدو كعفني ال ران نم ةعطق هنإف ءوسلا بحاصو كايإ»
 ."فرعت هب كنإف ءوسلا نيرقو كايإ" :نابح نبا ةياور يفو .«هدهعب

 ىهو (قلخلا ْنْسُح) :سمخلا لاصخلا نم (ةيناثلا» ةلصخلا
 مل ًايبسكو ايزيرغ ًالقع قزري مل نم نأل لوألا ةلصخلل ةلماش رابتعاب

 «ةنسحلا فاصوألا عيمج زئاح هنسح نأل ؛ قلخلا نسحب افصتم نكي

 :لاقي نأ نسَح ةبحصلا يف ةربتعم ةيناثلا ةلصخلا هذه تناك ثيحو

 هيف طَلْغُي دق قلخلا ءيس ناك املو «(هقّلُخ ءاس ْنَم بَحْصَت الف)
 «نآرقلا ةَلمَح :ظفل ىفو «ىتمأ رايخ يرتعت ةَدحلا» :درو دقو اميسال

 راثآلا هيف مالسإلا َةجُّح ركذ ايندلا مذ نايب :ناونعب ًالصف دقع ايندلا مذ باتك يف )١(
 بهذ نم ايندلا تناك ول :ليضفلا لوق لثم نم فلسلا مالك نويعو راعشألاو

 بهذ ْئلع ْئقبي ًافزخ زاتخن نأ انل يغبني ناكل ْئقبي فزخ نم ةرخآلاو «/ىئفي
 (م8 77١-4 /ءايحإلا :ر) ئقبي بهذ ْئلع ئنفي ًافزخ انرتخا دقو فيكف نفي
 :لئاقلا قدصو ؛فراعلا لماعلا الإ ايندلا حضفي ال اذكهو

 عئادولا هر نأ ًاموي دب الو هعئادو الإ نولهألاو لاملا لامو
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 ا و ةوُهّنشلاو بضغلا دنع سمت كِلْمَي ال يذلا وهو

 تدرأ اذإ ينب اي : لاق ةافولا ُهْئَرَضَح امل هنبال هتيصو يف يدِراطُعلا

 كار هتيحص اذإو كئاص هتمدخ اذإ نم بحصاف ناسنإ ةبحص

 الايمو ها سعد
 هي ا ا ةئّوم كب تدعق نإو

 ةميمذلا ةدحلا نيب مهضعب َقَرَف ئتح ءمهفاوجأ يف نآرقلا ةّزعل
 .ءافص اهعبتي نأ ةيناثلا ةمالع نأب ةديمحلاو

 (بضغلا دنع) ةرامألاو ةماوللا (هّسْفَن ُكلْمَي ال يذلا وهَو)
 دنع ةرهاقلا ةرهاظلاو ةيفخلا ةيراضلا (ةوهشلاو) روَقَعلا مومذملا

 هئاودب هيلعف روكذملا بضغلا ءادب يلب نمو «روذحملا يف عوقولا
 «قالخألا باتك يباتك يف هتنيبو ءروهشملا ةنسلا بتك يف موقرملا

 ءهدض هنأل قلخلا نسح فيرعت فرع قلخلا ءوسل فّئصملا فيرعتنو

 فيرعت وهو ءاهفاصوأو سفنلا ئوق يف لادتعالاب مهضعب هفرَع نكل
 ةبترملا قالخألا باتك يباتك يف هيف مالكلا عم هتعمج دقو 2نسح

 .نّئس نسحأ ىلع فورحلا ئلع

 اهتامهموأ هلاصخ عمج :ئنعمب قلخلا نسح :يأ (هَعَمَج دقو)
 : يأ (هئرضح امل هنبال) ةروهشملا (هتيصو يف يدراطعلا همَقْلَع)

 نم (ناسنإ ةبحص تدرأ اذإ ينب اي :لاق ةافولا) ةمقلع ترضح

 نأب ةوقلاب وأ «لعفلاب (هتمدخ اذإ ْنَم) مهنم (بحصاف) يسانألا

 اذإو) ؛َكَناش ام َكَعَتَم وأ «ةنايصلا كَبسكأ (كئاص) هتمدخ تدرأ
 نع َتْرَجَع :يأ (ةؤوُم كب تَدَعَق نإو) «هتبحصب (كّئاز هتْيحَص



 عال

 ةنسح كنم ئأر ْنِإو اهَدم ريخب كدي ْتْدَدَم اذإ نم بّحصا َكتئام

 51011 اهَدَّس ةئيس كنم ائأر ْنإو اهَدَع

 نم هيلإ جاتحت امو كتقفن ءكتّنْؤَمب ماق ('”كّنام) كتنؤم ليصحت
 ىلع ايهدحا قلطأ نإو ( ةقفنلا نم معأ لاو «هوحنو ءاود

 .رخآلا

 وأ تلعف اذإ نع ةيانك (اهّدَم ريخب كدي تْدَدَم اذإ ْنَم بحصا)

 ريخلل كدي : ةححسن ىفو 6 ةببس كل“ رّسيو هيلع كناعأ 02 تدرأ

 ؛ةمعنلا :ةغللا يف ديلاو «حئال ئنعملاو «ٍريخل :ئرخأ يفو ءاهّذدَم

 يف اهدّدَع وأ اهركذ (اهّدع) رثكأ وأ ةدحاو (ةنسح كنم ئأر نإو)

 امإو اهركذ نع ةيانك امإ :اهَّدَع هلوقف ءدَعلا تّلبَق نإ كيلع ءانثلا ماقم
 ةريخذو ةّدع اهلعج :اهّدع امإو ءاهنابسحو اهدادعت نع ةرابع

 ةَلَخ :يأ (ةئيس كنم ئأر نإو) ؛ةجاحلا تقو يف رَّشنُت اهبحاصل

 عاونأ نم يه يتلا ةلباقملل ةئيسلاب ربع نكل (اهّدَّس) هلوق ةبسانمل
 «هيجوتلاو ءافخإلاو رتسلاب اهحلصأ اهدَّس ئنعمو «ةغالبلاو عيدبلا

 ريغب ةّئوملاو «ةّناَملا :مسالاو ءَنوُمَم لجر وهف هتيافكب ماق :ًانؤَم ِهّنومَي هّناَم )١(
 نم ةنوملاو نومتلاف (نوم/جاتلا) لايعلا ئلع ةقفنلا ةرثك َنْوَمَتلاو .زمه
 .حيصفلا يماعلا

 :ةيلودف قرون قو هيف اوفلتخا امم ةدحاو واوبو «نيواوب بتكت (؟)

 نبال بتاكلا بدأ :ر) .سوؤيو لوؤس لجرو سوؤرو نوؤش :يف اوفلتخا اذكو
 .(776 ص ةبيتق
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 نإو َكَرَمَأ ًارمأ تلواح اذإو كلوق قَّدَّص تلق اذإ ْْنَم بحصا
 : اَرَجَر -هنع هللا يضر- يلع لاقو .َكرَنأ امتعزانت

 «ليبسلاو نيدلا يف دصقلا حتفلاب وهو ءدادّسلا نم قئاللا لعف ثيحب

 هيف زوجي اممو «''زَوَع نم دادس :مهلوق يف دارملا وه رسكلابو
 ئنعمب :لوألا ءدادس هشّيعو ءدادس هلوق نمل ْئيبوط :ناهجولا

 اهّدَّس ئنعم يف هتفلسأ امل دهشيو ءَةَعْلْبلا ئنعمب :يناثلاو ءدّصقلا

 ضعب لوقو ؛ناوخإلا تاَرّثع نع حفصلا ةّوتفلا :ليضفلا لوق

 كرت وه .80/رجحلا © َليِمَلأ َحْفَّصلا يعصف # :ىلاعت هلوق يف نيرسفملا
 سانت :ليقو «باتع الب اضرلا وه وأ «ةبتاعملاو بينأتلاو عيرقتلا
 .مهدو كل مدي ناوخإلا ئواسم

 اذإو) ًاعرش هناكمإ بسح (كلوق قّدَص تلق .اذإ ْنَم بحصا)

 (هلرثآ) هيف «امتعزانت ْنِإو) «هيلع (كَرمأ) هريغ وأ ًارمأ (ًارمأ تلواح
 .راثيإلا ةلأسم يف فلس ليصفت ئلع هيلإ اههجوي ملو ءهسفن ئلع

 (ًاَرَجَر -هنع هللا يضر-) ةخسن يف امك بلاط يبأ نب (يلع لاقو)

 سيل ليقو «رعشلا نم فورعم عون وهو ءرجزلا ليبس ئلع ًالاقم :يأ
 هتوخأ يذلا يقيقحلا : يأ (قحلا لاخأ ْنِإ) :لقتسم عون وه لب «هنم

 تدّدَس ءىش لك :دادسلاو :ةياهنلا ىف لاق ةجاحلا :زَّوَعلاو ةروهشملا لاثمألا نم )١(

 .(ددس ةدام) ةجاحلاو «ةروراقلاو «رغثلا يمس هبو.ًاللخخ هب
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 كعفنيل هسفن رضي - كعم ناك ْنَم قحلا كاخأ نإ

 كَعَمِجُيل هلمش كيف َتَّنش >< كعّدص نامزلا ْبَِر اذإ نمو
 . .ةريبك ةيصعم ْئلع ًارِصُم ًاقساف بحصت الق : حالّصلا  ةثلاثلا

 كقراف نإو «ةدشلاو ءاخرلا 6 ناك نم) قدصو قح

 (كعفنيل) اهَرْضَي نأ ضف ول وأ «ةقيقح :ةقيقح يل نمو) «هندبب

 بر اذإ نمو) ةريتتا رك ىلع كنت ىف يق. لدي نم :دارملا

 نوكي ًاسح نوكي امك رسكلاو ؛كرّسك (كعّدص) هّبيغو هثداح (نامزلا
 :هديؤيو «هقيرفتو هتيتشت وأ هريدكت نع ةيانك عدصلا وأ « ونعم

 هرمأ :يأ (هلمش) َكلْجأ نم وأ كنأش يف :يأ (كيف) قرف (تَّنش)
 ركفلاو ةّمهلاو لمشلاو زدالا نمل 01 هةلاسو هككاعو
 .كلذ هعمجب ديرأ هنأكو «تامهملا نم

 رومألا نم :يأ ثلاثلا ةخسن يفو «لاصخلا نم (ةثلاثلا)

 نم نأل ءايندلاو لب «نيدلا حالص :يأ (حالصلا) :سمخلا عومجمو
 بحصت الف) ءاعرش فرصتلا حيحص ريغ وهف امهحلاص نكي مل
 ال يتلا ةريغصلا ئلع ٌرصملاوأ ةقريكلا يكرم وهو.« اتلطم (اقساف
 «(ةريبك ةيصعم ىلع ًارصم) اقساَف الو هيصاعم ْئلع هئتاعاط بلغت

 :اذكه (م) ةخسن يف ناتيبلا )000

 ءاعفنيل هّسْقَن ٌرْضَي نمو كعم ناك نم قحلا كاخأ نإ

 كعمْجَيل هلَمَش هيف تش كعّدص نامزلا ببر اذإ نمو
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 هللا فاخي ال ْنمو ةريبك ىلع ٌرِصْي ال ئلاعت هللا فاخي ْنَم َّنأل
 هيبنل ئلاعت هللا لاق ضارغألا رّيغتب رّيغتي لب هُتلئاَغ ْنَمْوُت ال ئلاعت
 0 # ايو نَعَمْ انْلعْعَأ نم مِن الو > : ملسو هيلع هللا ئلص

 ىلإ نورخآ َرظَنو ءروهمجلا ةقيرط رّكّصلاو ربكلاب ةيصعملا فْصَوَو
 جارخإ فنصملا مالك يف دارملا سيلو يِصْعملا ةمظع ئلإ أرظن هفالخ

 هللا فاخي ْنَم نآل) :هلوق لْجأل هصخ امنإو ءرصملا ريغ قسافلا

 (ةريبك ئلع رصُي ال) افناض هوك في هما :وقرتلا لامك (ارلاغت

 درجم نع هعنمي لب «هنم هعنميو رارصإلا نع ةرجحي هفوخ لب

 فيكف (هتلئاَغ ْنَمْوُ ال ئلاعت هللا فاخي ال ْنَمو) رازوألل فارتقالا

 مدع عم (لبال :هريهرب هدو هكر ةلفاغلاو::( ةيتاعلا :ةلئاعلاو ؟ تنمي

 ال ام وهو ضَرَع عمج (ضارغألا ٍريغتب) هلاح (رّيغتي) روكذملا نمألا

 نيوكاسل يفئاخلاا ره غارات اسما ةوهزسلا فق يالا نر
 جرت مَعُن ؛ةدعاق ئلإ ةعجار ريغو «ةطبضنم ريغ هلاوحأو «ةدساف

 .دادّسلا ريغ ىلع ءانبلاو ءداسفلا ةدعاق ْىلِإ

 هيلع هللا الص هيبنل) ًاباطخ (ئلاعت هللا لاق) :هلوقب راشأ كلذ اولإو
 : يأ ( ميل انْلَعْعأ نم ميم ا لر#) 7/8 ةيآ /فهكلا ة رويس يف (:ملسو

 نب ةيمأك اننآرقو انتعاطو انتدابع :يأ (© اَنْْوَو نعإ9) الفاغ هانلعج

 لجأل كسلجم نع ءارقفلا درطت نأ دمحم اي كنم هبلط يف '”فّلَخ

 لاقو فلخ نب ةيمأ :ليقو نصح نب ةنييع ينعي :اهريسفت يف يوغبلا مامإلا لاق )١(



 ءع/١

 *ً 0 10 .٠

 ةيصعملاو قسافلا ةدهاشم نإف قسافلا ةّبحص ا 4ُةنومْيَتأَو 9
 هس 5 و 5

 كيلع ْنوُهَيف ةيصعملا ةَماَرَك كبلق نع ليزُت ماوّدلا ئلع

 «هعابتا ىلع 8 حرشلا يفو «ةيآلا (# ةئوه عبتأو# ) « شيرق ديداتص

 ضعب ىيفو 0 دواد اي :ةيآ ىلع مالكلا يف هيلع مالكلا تطسبو

 .اهرخآ ىلإ اهركذ خسنلا

 «هفيرعت مدقتملا (قسافلا ةَبْحَص) رذحلا عم بنتجا :يأ (رّذحاو)
 قساف ةبحص يفن دارملا نأل «جزملا نم هتمدق امل دهشي اذهو

 دشرت ةلعلا نإف ءدوهعملا ْئلإ قسافلا يف لأ نإ لاقي الو .صوصخم

 يف ةظحالملا (ةيصعملاو قسافلا ةدهاشم َنإف) :يهو ءدوصقملا ئلإ

 نم تقو يف هل ًاسانيإ هتسلاجم نم ةلصاحلا وأ ء«هتدهاشم نمض

 (ليرث) يبسنلا (ماودلا ئلع) لاوحألا نم ريثك يف وأ «تاقوألا

 ينو «(ةيصعملا ةهارك كبلق نع) «ةيصعملاو قسفلا مؤش رابتعاب
 نوُهَيف) :هلوق ًاحيضوت هديزيو «بيرق ئنعملاو «ةيصعملا عقو :ةخسن

 هعم ةبيه ال هجو ئلع هل اهتطلاخمو ًائيش سْمّتلا ّفْلِإ نإف (اهّرمأ كيلع
 7 دقلذ يضتقي

 عرقألاو نصح نب ةنيبع مهبولق ةفلؤملا نأ :ناملس ئور :اهريسفت يف ةيطع نبا

 .كلذ يف ةيآلا تلزنف «ركذام :اولاق مهيوذو سباح نبا

 ١. ذضص ةروس 0020



 عا

 ًامتاخ اوأر ولو اهل مهفْلِإل ةّبيغلا ةيسصعم بولقلا ىلع َناَه كلذلو

 هيلع مهراكنإ دتشال هيقف يلع ريرح نم ًاسوبلم وأ «بهذ نم

 هل كلذ نم ّدشأ ةبيغلاو

 رُكّصو َرْفَح (َناَم) كلذ لجألو :يأ (كلذلو) :هلوقب ريشأ هيلإو
 بابرأ ىلع وأ «تاماوَّللا وأ تاراّمألا سوفنلا :يأ (بولقلا ئلع)
 (اهل مهفِْإل) ةبيغلا يه ةيصعم : يأ (ةبيغلا ةيصعم) ةروكذملا سوفنلا

 ًالوكأم ًامحل لب يك داع رام دع «مهلفاحمو مهسلاجم يف

 ةهكافو مهسلاجم "لقت اهنوري لب «ةمرحم اهنوري ال اوداك ئتح اهيف
 ولو) «نانجلاب هوَُقَمو هورجز ناسللاب مهيلع اهركنأ نمو مهسلاجم
 زاجم اهيلإ دانسإلاو يه وأ «ةروكذملا بولقلا بابرأ :يأ (اوأر
 وأ «بهذ) وأ «ًافْرع ربك دقو ةضف (نم) اهرسكو ءاتلا حتفب (امتاخ)

 سابللا باب يف (هيقف ْئلع) ريرح هرثكأ وأ صلاخ (ريرح نم ًاسوبلم
 يف مدقت امل (كلذ نم ٌدشأ) اوَرَد ول (ًةبيغلاو هيلع مهراكنإ دتشال)
 اهنأ ثيدحلا يف مدقت املو «ةيِئَز نيثالث نم دشأ اهنأ :فنصملا مالك

 .ةيعكلا فوج يور لب «مألاب ةينز نيثالثو ةتس نم دشأ
 يبأ انخيش نم موي تاذ هتعمس ام انه فنصملا لوق يئرَكْذَأو

 وأ سكُم ئعسملاب سانلا ضعب نم عقي هنأ وهو «يركبلا نسحلا

 :هعمجو ؛فاقلاو نونلا حتفب ركذو.َمَّضُي دقو «بارّشلا ئلع هب لقنتُي ام :لقّتلا )١(
 .(لقن/جاتلا) .لاقثأ



 عاب؟

 ىلع صيرحلا ةبحصف : ايندلا ئلع ًاصيرح نوكي ال نأ -ةعبارلا
 »3057 هّيشتلا ئلع ٌةلوُبْجَم عابطلا نأل لتاق مس ايندلا

 باب ئلع رمخ براش ئلع اهراكنإك سوفنلا هركنت الف «ًاملظ برض
 فل ؛ الإ كلذل ببس الو ءمثإ دشأو شحفأ لوألا نأ عم ءدجسملا
 يف نَهَتَمُم هنأل ركذلاب هيقفلا هللا همحر فّنصملا صح امنإو ءهمَّدَعو

 لغاش مهيواسم يفو ءاهنورشنيو هيواسم ْىلإ نورظنيو ءاهنورتسيو
 ةلضعم فشكل هيّدّصَت اهنم :ٌرْفْعَي ام هنساحم يف نأ امك ؛مهل عّنَقَمو

 مهل هللا مُكَح اهيف نيبي مهب لزنت
 مكلا لوط وحن ءاهقفلا ضعب ئلع مهراكنإ مهضعب بئاجع نمو

 نأ ملعَل فصن ةصْنَأ ولو ا ا ؛ةمامعلا رّبكو

 امل «ساب لك مهنع عفديو د امب مهل اعدو «سانلا مه ع ءاهقفلا

 يف هآري ام نأ ىلع ءهدابع عفنو هللا ماكحأ نايب ددصب مهنأ فلس

 .هذاقتعا نَسَح جوع نم مهدحأ

 مدقتو «عبارلا ةخسن يفو «سمخلا لاصخلا نم (ةعبارلا)

 ايبلق ناك نإو صرحلاو , (ايذلا الغ اضيرح نزك آل نأ) :اييجو
 :لاقف ًايبلق هنوكب لابي ملو اهركذي مل اذلف ءْىَْفْحَت ال تارامأ هلف
 نيسلا ثلثم (مّس) ةلتاقلا ةراضلا (ايندلا ئلع صيرحلا ةبحصف)
 لوفي ريشأ هيلإو ءءافخ هلتق يف نكل الاف وأ الاخ (لتاق)

 هّبشتلا ئلع) ةعوبطم (ةلوُب وُبَجَم) هيلع تقلُخ ام بسحب (عابطلا نأل)



 ع

 ةسلاجمف يردي ال ثيح نم عبطلا نم ُقِرْسي عطل لب ءادتقالاو

 كدهز يف ديت دهازلا ةيلاكسو كصرح يف ديت صيرحلا

 '5ششهس ًايذاك بحصت الف : قادّصلا -ةسماخلا

 ُقِرْسَي) ميلسلا يناسنإلا (مْبُطلا لب) ءاهبحاص وأ اهسيلجب (ءادتقالاو
 ةيارد هل ناك ول نأ عبطلا (يردي ال ثيح نم) هل مئالملا (عبطلا نم

 ال ثيح نم وأ «ةقراسملا يعاود رفوتو «نايرسلا ةوقل كرادإ نعمب

 .ناسنإلا يردي ال ثيح نم ةخسن يفو «لوعفملل ءانبلاب ئردي

 .«كعمطو «كصرح يف ديزت) ايندلا ىلع (صيرحلا ةسلاجمف)
 مساب صوصخملا دهازلاب دارملا وأ ءصيرحلا دض (دهازلا ةسلاجمو)

 هلكأمو هسابل ناك نم نإف «(كدهز يف ديزت) مهحالطصا يف صاخ

 «هسكعب هسكعو «هنم ةدايزلا الع وأ «هيلع هّلَمَح دهزلا راعش هاوأمو

 لب ءافعضلل ةنتف ةيلذاشلا ةفئاطلا راعش ةرخافلا سبالملا تناك اذهلو

 .تابثلا هللا لأسن نايخا يحس قانا وقألا ضعب

 بذكلاو «ساسأ هنأل لاقملا يف (قالصلا) لاصخلا نم (ةسماخلا)
 الف) «ءسنألاب بلقلا ةرامع يفوصلا دنع قدصلا ةدئافو «لاجرلا ضْيَح

 لخدي قدصلا نأل «لاح الو لعف يف الو لب «لاقملا يف (ابذاك بحصت
 ةغيص باذك نأل ؛بذكلا ريثك :يأ ًاباذك ةخسن يفو «لاوحألا عيمج يف
 نع يهنلا دارملا نوكي نأ لمتحيف «لعفلا لصأ اهب داري دقو «ةغلابم

 ةرم ولو بذاكلا ةبحص وأ «هب روهشملا اميسال «بذكلا ريثك ةبحص
 زيلع ويقل هرم ول تاذكلاو :ناذعأل روعي رار تذكأ نأل يتق ريخل
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 مع د.
 دعبيو .ديعبلا كنم برقي بارّسلاك وهو رورغ ىلع هنم كنإف

 ناكسس يب يف لاصخلا هذه عامتجا مدْعَت َكّلعلو بيرقلا كنم

 دارفنالاو ةلّزعلا :امإ نيرمأ دحأب كيلعف دجاسملاو سرادملا

 ئذأتف هفالخ نيبتيو هقدص نظت (رورغ ىلع هنم كنإف) «ةئيدر ةرامأ

 يف هلثم :يأ (بارّسلاك وهو) «هوحن وأ لطابلا -ةمجعملا مضب- رورغلاو

 كنم) فيفختلا وأ ديدشتلاب (دعبيو «ديعبلا كنم) ديدشتلاب (بكرقي) هنوك
 هنأ ظفحي نأ عنمي ال ةروكذملا ةيثيحلا نم هل فنصملا هيبشت يفو «(بيرقلا

 :-هلاح ةظحالم دنع  ىلاعت هلوق ربدتو مدعلاك هنإ ثيح نم بارسلاك

 ملْعَت َكّلعلو) ..9/رونلا 4 اعيش هذي رَل ْمءآجب ادِإ هّهَح آم ٌناَمْعَظلا هس

 "”طيرلاو ("”سرادملا ناكس يف) سمخلا (لاصخلا هذه عامتجا
 نأل «كلذ فالخب مهو افرام مهنأ سانلل نورهظي نيذلا (دجاسملاو)

 كلعل فنصملا لوق يفو :يوونلا لاق «ةدابعلل لب ئنكسلل نبت مل دجاسملا

 لهأ َرْبَحَح هنع يضرو هللا همحر هنإف «ريذحتلا اهب دصق ريبخ ةلالد هرخآ ْئلإ

 ."هبلخم نم ٌردلا ريم نم ةفرعم مهَكَحَم فرعو «هبلط أدبم يف سرادملا
 (دارفنالا) اهانعم (و ةّلعلا :امإ) مزلا :يأ (نيرمأ دحأب كيلعف)

 .سلاجملاو سرادملا (م) ةخسن يف )١(

 :ةبلخشملا .ةبلخش ةدام سوماقلا يف ءاج .هبَلَخْْشَم :باوصلاو .لصألا يف اذكه (*)

 هيندافأ .زرخلاو فيللا نم ذختي يلحلا وأ ؤلؤللا لكاشي ضيب ٌررَ ةيقارع ةملك
 .ًاريخ هللا هازج .يرجنعلا يزوف قيدصلا قفوملا خألا



 ع

 ٍرْدَقِب كئاكرش عم كتطلاخم نوكت نأ :اًمإو .كّتمالس اهيفف
 الإ هيف عار الف كترخآل ْخأ : الث ةوخإلا نأ ملك نأ مهلاصخ
 هب سئئأتل خأو . نسحلا قلخلا الإ هيف عارت الف كايندل خأو . نيدلا

 يفو «ةلزعلا :يأ (اهيفف) «ةطلاخملا هنم دب ال اميف الإ ةفلاخملا نم

 تافآك يهو «ةطْلخلا تافآ نم (كّيمالس) «دارفنالا :يأ هيفف :ةخسن

 ةجاحلا ديزمل اهيلع فوقولا يغبنيف «هريغو "ءايحإلا" يف ةنيبم ةلزعلا

 يف (كئاكرش عم) ةلزعلا مدع يهو (كتطلاخم نوكت نأ :اًمِإو) ءاهيلإ

 ئلإو «ةرشاعملاو رشاعملا لاصخ ًابيرقت ("”ههلاصخ ٍرْدَقِب) ةبحصلا
 «موقألا اهليبس كولس ئلع ثحلاو «لاصخلا ٍرْدَقِب ةطلاخملا نايب

 لمعلا ةيمست عم «بولطملا ملعلا نم هنم دبال امع مالعإلاو

 ةزمه دعب ءاهلا نوكسب (ةونخإلا نأ َمَلَعَت نآب) :هلوقب راشأ- بوبحملا
 ىنعمب (خأ :ةثالث) باحصألا :مهب دارملاو خأ عمج ةروسكم

 يه وأ ءاهَّدحَو (كترخآل) ةبحصلا ثحب يف مالكلا نأل ؛بحاص

 انّيد ناك نإف «(نيّدلا الإ هيف عارُت الف) «ةعبات ايندلا نكل ايندلا عم
 تناك نإو ةرخآلا ئلع ةنيعملا (كايندل خأو) ؟؛هبنتجاف الإو «هبحصاف
 ءاخلا مضب (قّلخلا الإ هيف عارت الف) ًاقلطم كايند وأ اهليبق نم
 ةشحولا راد يف (هب سّنأتل خأو) ؛هبحصاف هتسح ناك نإف «(نسحلا)

 .مهلاصخ حلاص ردقب (م) ةخسن يف )١(



 ففي

 : مهذحأ : ثالث سانلاو هلبحو هتتفو رش نم ةمالسلا الإ هيف عارت الف
 هيلإ ججاتحي و ءاودلا لثم هلثم : يناثلاو هنع ئنغتسُي ال ءاذغلا لَم هلك

 طق طق هيلإ جاتحي ال ءاّدلا لثم هلثم : ثلاثلاو تقو نود تقو يف

 بحصاف «(هثبخو هتنتفو هرَش نم ةمالسلا الإ هيف عارت الف) ءايندلا راد

 مهأ يدنع اذهو ءاهيلع عرشلا ثَّح دقو «طقف هل ةارادم ثلاثلا اذه

 ءرد ْىلإ عجري ثلاثلاو حلاصملا بلج لإ عجري هنأل ؛طسولا نم

 حارأ دارفأ عم لعفلاب كلذ تبّرج دقو ًاقافتا ملقم اهؤردو «دسافملا
 اذه نم ةلزعلاب فراعلا حارتسا دقو «هللاب ذايعلاو ءدالبلا اهنم هللا

 .هتاكرب نم انيلع هللا داعأ هدسجب سانلا عم ناك نإو اهيف ًامئاد هنإف «ثلاثلا

 :ماسقأ (ةثالث) ةيلقع ةمّسق رابتعاب ةبحصلا قح يف (سانلاو)

 ميملا حتفب (هّلَكَم) ءالقعلا سانلالإ ارظن اهدحأ لقي مل (مهدحأ)

 نيتمجعمب (ءاذغلا 06 «ميملا رسك عم اهنيكست زوجيو «ةثلثملاو

 هيلإ جاتحي ءاودلا لثم هلثم) ماسقألا نم (يناثلاو هنع ىنغتسي ال) هنأش

 ماسقألا نم (ثلاثلاو) هلوزن مدع (تقو نود) ءادلا لوزن (تقو يف

 (طق) ةملك يه يتلا ةملكلا هذه لق هيلإ جاتحي ال ءاّدلا لثم هلثم)
 هريغ نكل هريغ يف اهلمعتسا امك لبقتسملا زيح يف فنصملا اهلمعتسا
 اهيف فنصملا دنس سمتلُيلف «''”يضاملاب اهلامعتسا صح ماشه نباك

 صتختو «ئضم ام قارغتسال نامز فرظ :044/7 بيبللا ينغم هباتك يف لاقو )١(
 .ةيبرعلا لهأ مالك نم روهشملا وه اذه ريرقتلاو ها.يفنلاب
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 بجبت مْقَت الو هيف سنأ ال يذلا وه اذهو هب ئلتبُي دق علا وكر

 باَكْيل ربصيف (هب ئلتبُي دق دبعلا نكلو) ""ههمالك نم ًالامعتساو ةغل
 نأو ءًاعرش ةبولطم اهنأو مهم رمأ ةارادملا نأ نقيتيو ءاأجرخم دجيو

 قيرط الف قمحأ بحاصب دبعلا َيلُثبا اذإف ءاهيوادي نم ْتَيعَأ ةق
 .هيلع ربصلا الإ هل

 ثلاثلا يأ (اذهو) هلوقب ريشأ 00 احل هفاصوأ ضعب ْئلإو
 بجتف) ءامهبلس كبسحو هجوب (مقئالو "ايف سنأ ال يذلا وه)
 هبش امنإو «ءاد وأ ءادلاك هنأ ةلأسملا ضرف نأل هّرشل ًاعفد (هتارادُم

 هب هبشملاو «بلقلل ءاد وهف الإ و «هيلإ ةجاحلا مدع ثيح نم ءادلاب

 «حورلا مح ليقثلا :ليق اذلو ءمظعأ لوألا نأ حضاوو «دسجلل ءا

 5 م

 ل ا هك دمحم ذاتسألا | زوج دقف 00 لل

 ىف حت

 مهنمف )9 : :نامقل ةروس نم 7 ةآلا يف ئلاعت هلوق ريسفت دشع -ةييرعلا
82 

 :يكلاملا لاقو .طق دحأل ئقبي ال فوخلا دنع ثداحلا كلذ نإ : « ٌدِصَنَفَم

 ثيدحلا يف ءاج دقو «ةاحنلا ئلع يفخ امم يفنلاب قوبسم ريغ (طق) لاس

 .(١؟7١ص :ر) .رئاظن هلو «هنودب

 .هعم عفن الو (م) ةخسن يف 00



 ا ل ل رش نم صالخلا ىلإ

 رابكلا ضعب نعو «'"”روهشم رثأ هيف اهنع هللا يضر ةشئاع ةديسللو

 هيلي ىذلا بناجلا لقثتسأ ليقثلا يلإ سلج اذإ ينإ :هحازُم ماقم يف
 "ءالقثلا رابخأب ءالبنلا ةفحت" هامس باتك يطويسلا لالجللو « يندب نم

 هل مظن يف راشأ مهضعب نأ ئلع «هتقرافمب (هَرش نم "”صالخلا ئلإ)

 : ”هنم لاق ثيح ةبحصلا نع ناسنإلل ىنغ ال هنأ

 شيتفتو مزع اَخأ نكو ذرفنت الف سانلاب سانلا

 شميرلا نم مهسلل دبال ئنغ فيعض نع يوقل ام
 ل نقع ال نول ريع اناا رو دوو

 امأ .امهريغو ناخيشلا هاور يذلا حيحصلا ثيدحلا هب ديريو حرشلا يف هركذي مل )١(

 داسفلا لهأ باتغا نم زوجي ام باب :نيباب يف هدروأ دقف يراخبلا مامإلا

 - ةشئاع نأ ريبزلا نب ةورع نع وهو ؟سانلا عم ةارادملا :باب يفو «بيرلاو
 هيلع هللا ىاص- هللا لوسر ىلع لجر نذأتسا :تلاق هتربخأ -اهنع هللا. يضر

 هل نالأ لخد املف ةريشعلا نبا وأ ةريشعلا وخأ سئب هل اونذئا :لاقف - ملسو

 نإ ةشئاع يأ :لاق ؟مالكلا هل تنلأ مث تلق يذلا تلق هللا لوسر اي :تلق مالكلا

 درفملا بدألا يف هدروأو .هشحف ءاقتا سانلا هعدو وأ سانلا هكرت نم سانلا رش

 714191 مقرب :هدنسم يف دمحأ ةياور قيقحت دنع فاو جيرخت هلو ١١017 :مقرب

 .هنم (م) ةخسن يف ١)

 .لئاقلا لع تفقو ام (*)



 ٠م

 ٠ 2 ل ا 1 :

 هئئابخ نم دهاشت نأ وهو اهل تقفو نإ ةميظع ةدئاف هتدهاشم يفو
 ريب هس و

 نمؤملاو هريغب ظعو نم ديعسلاف « هبنتجتف هحبقتست ام هلاوحأو

 ينبدأ ام : لاقف ؟كبمَأ نم مالسلا هيلع ئيسيعل ليقو نمؤملا د و

 هيلع هللا ىلص قدص دقلو . هتينتجاف لهاجلا لهج تيأر دَحَأ

 نوكت نأب ةيونعملا وأ ءارضاح نوكت نأب ةيسحلا (هتدهاشم يفو)
 نِإ) ظاعتالا دئاوف نم (ةميظع ةدئاف) هفاصوأ كركفب ظحلتف ابئاغ

 قيفوتلا : يأ (وهو) «رابتعالاو دوهشلا لهأ نم تنك نأب (اهل قلو

 (دهاشت نأ) روكذملا :داري نأ الإ يهو :ليقل ةدئافل ديرأ ول ذإ ءاهل

 ةنطابلار و ةرهاظلا (هلاوحأ) رئاس (و هثئابخ نم) ركفلا وأ ةريصبلا نيعب

 هلاوحأ امأو ءاهحابفتساو اهحبق يف مالك الف هتابخ امأ (هحبقتست : ام)

 هريغب ظعو نم ديعسلاف « هبنّتجتف) هحبقتست هحبقتست لاق اذلف «حبقتسُي ام اهمف
 .رئألاو ربخلا امهب ءاج ناتروثأم ناتمكح ناناو (نمؤملا ةآرم نمؤملاو

 يطويسلا هجرخ امك (مالسلا) و ةالصلا (هيلع ئسيعل ليقو)
 لهاجلا لهج تيأر ءادحأ يبدأ ام :لاقف ؟كبدأ ْنَم) هريغو
 قّدَص دقلو) هللا همحر فنصملا لاق هتبناجف :ظفل يفو «'” هتبنتجاف

 بنتجا ولف):هلوقب راشأ كلذ قادصم ئلإو ('”ملسو هيلع هللا ئلص

 .مالسلاو ةالصلا هيلعو انيبن ىلع (م) ةخسن يف 0«



 ١م

 نع اوتغتساو مهبادآ تّلمكل مهريغ نم هنوهركي ام سانلا

 ْتَدَقَعنا امهمف ةبحصلا قوقح ةةاعارم : ةيناثلا ةفيظولا .بّدؤملا
 دقع اهبجوي قوقح كيلعف ككيرش نيبو كنيب تمظتناو ةبحصلا

 ا وسو مم ماابي بو عدت عنا اولا وذو خت بادآ هلو ةبحصلا

 ةنطابلاو ةرهاظلا (مهبادآ تّلمكل مهريغ نم هنوهركي ام سانلا

 لمك ههركي ام مهنم بنتجا نم اذلو ءامهيف (بّدؤملا نع اوّنغتساو)

 .بنتجا ام بسحب هبدأ

 كيلعف :هلوق يف نيتفلاسلا نيتفيظولا نم (ةيناثلا ةفيظولا)

 هرخآ ىلإ ةقادصلاو ةبحصلا طورش ًالوأ بلطت نأ امهادحإ :ناتفيظو

 ةدكأتم ةريثك يهو (ةبحصلا قوقح ةاعارم) :ةيناثلا ةفيظولا :لاق مث

 نكل (ةبحصلا) تققحتو تطبترا نعمب (تّدقعنا) تقو يأ (امهمف)

 ءاهيف لمعتسي دهعلاو دقعلاف ءةبحصلا دقع مهلوقل ؛داقعنالاب رّبع

 كيلع بجي :يأ (كيلعف) ةبحصلا يف (ككيرش نيبو كنيب تمظتناو)

 (ةبحصلا ٌدقع اهُبِجوُي) نكلو ؛ةّلاصأ عرشلا لصأب بجت ال (قوقح)
 و طورشو ناكرأ مهحالطصا يف ('”هلو) «نيبحناصتملا نيب يراجلا

 .ةبحصلا طرش :هلوق يف طورشلا ركذ قبسو «(بادآ)



 كي

 لسْمَت نيديلا ُلثَم نيوخألا لثم :ملسو هيلع هللا ئلص لاق دقو
 اهنم ئّتتِجاف َةَمَجَأ ملسو هيلع هللا اص َلَخَدو .ئرخألا امهادحإ
 هباحصأ ضعب هعم ناكو ( ميقتسم رخآلاو ( جوعم امهدحأ نيكاوس

 :ملسو هيلع هللا ئىلص لاق دقو) :هلوقب ريشأ بادآلا ركذ ْىلإو
 امهادحإ لسْعَت نيديلا لثم) هللا يف نيبحاصلا :يأ (نيوخألا لثم 2 0 يا تر ُ .٠ م

 ىلع ثحلا ثيدحلا يف دوصقملاو 0 هاور ثيدح (ئرخألا

 اهدرفأ تش ثيداحأ ىف اهيلع ثحلا ءاج دقو ءرخآلا بحاصلا ةناعإ

 .يرذنملا مهنم فينصتلاب ءاملعلا

 ماجآلا " ل رصتخم" يف لاق 2" ”ماجآ اهعمج ءراجشألا

 يدوُع :يأ (نيكآوس اهنم تن اف) 0 د هن

 نافع نب نامثع وأ فوع نب نمحرلا دبع وهو (هباحصأ ضعب هعم

 ةيلحلا يف ميعن وبأ هاور 1١: 51/7 نيقتملا ةداسلا فاحتإ يفو لصألا نم صقان )١(

 امهادحإ يقنت نيفكلا لثمك هيخأو نمؤملا لثم :ظفلب ناملس ثيدح نم

 .هيلع فوقوم ناملس لوق نم تايبرحلا لوأ يف وهو .ئرخألا

 .(مجأ/سوماقلا) .مّجأو مُجَأو مْجَأو تامّجأو ماجإو (؟)
 :زوجيو ءها نيتمضب مجأ اهدحاو : :ةياهنلا يف ءاج . .ميجلا مض مض عم ةزمهلل يأ 4فرفز

 .(مجأ /سوماقلا) ميجلا نيكستو ةزمهلا حتفب مجألا



 3و

 تنك هللا لوسراي لاقف جوعملا هسفنل كسمأو ميقتسملا هاطعأف

 نم ام» : ملسو هيلع هللا ئلص هللا لوسر لاقف ميقتسملاب ينم قحأ

 هتبحص نع لأسُيو الإ راهن نم ةعاس ولو ًابحاص ْبَحْصَي بحاص
 ام : ملسو يلع هلاىلص:لاقو «؟هعاضأ وأ هللا قخ اهيف ماقأ له

 .هيحاصب امُهقفرأ هللا الإ امهّبحأ ناكو الإ طع نانثا بحّطصا

 نأ ةهارك (جوعملا) ةميركلا (هسفنل كسمأو) ءاهنم (ميقتسملا هاطعأف)

 ينم قحأ تنك هللا لوسر اي) :روكذملا ضعبلا (لاقف) ءرئأتسي

 :ملسو هيلع هللا ئلص هللا لوسر لاقف) ؟هذخأ تكرت ملف (ميقتسملاب

 نع «"!لأسيو الإ راهن نم ةعاس ولو ًابحاص ْبَحْصَي بحاص نم ام»

 وأ) ةخسن يف امك ؟ةبحصلا قح :يأ (هللا قح اهيف ماقأ له هتبحص

 .هلئاسر ضعب يف يطويسلا ظفاحلا هجرخو هاور («! ؟هعاضأ

 ءهبحاص ْئلع نّسحلاب بحاصلا رثأتسي ال نأ اهقح نمو :تلق
 هركي هللا نإ» :ثيدحلا ىفو «روكذملا ثيدحلا ئوحف هيلع تَّلد امك
 ملسو هيلع هللا ئاص كلذ لاق ؛هباحصأ نيب ًازيمتم هاري نأ هدبع نم

 يف ةريهش يهو ؟بطحلا ٌعْمَج َيَلَعو» :اهيف لاق يتلا ةاشلا ةصق هيف

 ناكو الإ طق نانثا بَحّطصا ام» :ملسو هيلع هللا ْئئلص لاقو) ؛رّيّسلا

 .ظفاحلا هجرخو هاور .(«هبحاصب امهقفرأ هللا ىلإ امهّبحأ

 .لئسو (م) ةخسن يف )١(



 كك

 َنِم لْضَفلا لدَبَف اذه نكمي مل نإف لاملاب راثيإلا : ةبحصلا بدأ
 ليبس ىلع تاجاحلا يف سفنلاب ةناعإلاو ةجاحلا دنع لاملا

 بويعلا ٌرتَسو سلا نامتكو سامتلا ىلإ جاَوْحِإ ريغ ْنِم ةردابملا
 010 هايإ سانلا ةّمْذَم نم هؤوسي ام غيلبت نع توكسلاو

 ىلع هيلإ ةجاحلا عم هيطعي نأب (لاملاب ٌراثيإلا ةبحصلا بدأف)
 عطقي ال نأ طرشب مهضعب لوق عم حرشلا يف هّننيب ةجاحلا يف ليصفت

 مل نإف) ءًاعومجم ناك نأ دعب كرطاخ َقّرَمُي الو «ًاقيرط كيلع ٌراثيإلا
 :يأ (لضفلا َلْدَبْف) هب حمست ال وأ هيلع ردقت ال نأب (اذه نكمي

 نأل «لرانتملا ذخآلا ةجاح :يأ (ةجاحلا دنع لاملا نم) ةدايزلا

 كلذ عم (ةناعإلاو) هعنم ُمُبْقَي ةدايزلا هذه ىلإ جاتحا اذإ بحاصلا
 ةمهملا (تاجاحلا يف) مداخلا نع الضف دلولا نع الضف (سفنلاب)

 ريغ ْنم) خارت اهبوشي ال يتلا (ةردابملا ليبس ْئلع) ةلهسلا نع ًالضف
 .بحاصلا نم لاؤس (سامتلا ىلإ جاوحإ

 بيعلا دارملا (بويعلا ٌرتَسو) ٌرّششلا هئاشفإ يف نأل (رّسملا نامتكو)
 ءًابجاو رتّسلاو نامتكلا نوكي نأ دعبي الو ءطرشب سيل عيمجلا نأل

 بوجو يف مالك ال لاقي وأ «بادآلا لالخ يف امهّدَع هيفاني الو
 نم هؤوسي ام غيلبت نع توكسلاو) ةراتو ةراتف نامتكلا امأو ءرتسلا

 دصاقملاف هفالخ ئلع توكسلا ةحلصم تحجرت نإ (هايإ سانلا َةّمْدَم

 هيضتقم دوجو ققحت نإ الإ غيلبتلا ىلع مدقي ال نكل «فلتخت



 ممم

 يع مو ع

 ثيدحلا دنع ءاغصِإلا نسحو هيلع سانلا ءانث نم 0 ام غالبإو

 ءهل باجعإلا لوصح نظي مل ام (هيلع سانلا ءانث نم هّرسي ام غالبإو)

 يبا درو ىح «هجولا يل حدخلا عم يفتن يذلا ىعبلا يوعي

 يوونلا عَمَج - لقو .«نيحاّدملا هوجو يف بارتلا اوثحا» :ثيدحك هيف

 530 ةدهاشلا ةلدألاو حدملا زاوجب ةدهاشلا ةلدألا نيب هريغو

 ثداحملا بحاصلا نم رداصلا (ثيدحلا دنع ءاّعصِإلا نْسْحو)
 نأ يغبني :لاقي الو :هنغ ةق رص وأ فرطلا نرفع ملغ هتماللغ مو هل

 ةلاطب هيف حابملا نإف ءامهفالخ نيبو حابمو بودنم ثيدح نيب لّصفي

 نم حودمملا ىلع هنم فيخو .طارفإ هيف ناك اذإ حدملا نع يهنلا :باب يف ءاج )١(

 لاق [*77/14] :ًاحراش يوونلا مامإلا لوق ملسم حيحص يف دهزلا باتك
 ةدايزلاو ءحدملا يف ةفزاجملا ىلع لومحم يهنلا نأ اهنيب عمجلا قيرطو :ءاملعلا

 .حدملا عمس اذإ هوحنو «باجعإ نم ةنتف هيلع فاخي نم ئلع وأ .فاصوألا يف

 يف يهن الف «هتفرعمو «هلقع خوسرو هاوقت لامكل كلذ هيلع فاخي ال نم امأو

 هطشنك ةحلصم كلذب لصحي ناك نإ لب «ةفزاجم هيف نكي مل اذإ ههجو يف هحدم

 .ملعأ هللاو ًابحتسم ناك هب ءادتقالا وأ «هيلع ماودلاك وأ ءهنم دايدزالاو ءريخلل

 امإو «لعفلا عاقيإ دري ملو ظيلغتلا ةدارإ امإ :ناينعم هل مههوجو يف بارتلا ودحو

 " ثيدحلا يف هلثمو «بارتلا كيفب :لطابلاب حداملل لوقت «برعلا ةقيرط ئلع
 هنيهيام الإ هل ءيش ال هنأ دارأ امنإو رجح هيلإ عفدي هنأ دري مل "رجحلا رهاعللو

 ص ةييتق نبال ريسفتلاو ثيدحلا يف ةبوجألاو لئاسملا باتك :ر) هعفني الو

 ١158-16(.



 مك

 هيلع ّينْني نأو هيلإ هئامسأ ْبَحأب هوعدَي نأو ءهيف ةارامملا كرت
 00 ااا هنساَحُم مم فرعي امب

 مارحإ يف ناك وأ ءءاشعلا ةالص دعب ناك اذإ اميسال «تقولل عييضتو

 ثيدح ئلإ يغصي نأ يغبني لوقن انأل ءوغللا كرت هيف عرشلا بلط
 تاوف اهيلع بترتي ةشحاف ةلاطإ لطي مل ام ًاحابم ناك نإو بحاصلا

 وأ ةمآس اهيلع بترتي وأ .ءاغصإلا نم مهأ عرشلا رظن يف يه ةحلصم

 هيداني (هَوعْدَي نأو «2"”هيف) ةلداجملا :يأ (ةاراّمَملا ُكلرَتو) «ةقشم

 وأ بقللاب وأ ءءامسألا تددعت نإ (هيلإ هئامسأ ّبَحَأِب) هبطاخيو

 نأ دعبي الو «ميظعتلا يف مسالا نم غلبأ امهنأل ددعتت مل نإ ةينكلا

 اهلمشيو هلمشي ام ئلع قلطي مسالا نأل ؛امهلمشي ام ءامسألاب داري

 بحأب هوعدي نأ ثيدحلا يف درو دقو ءامهلباقي ام ئلع قلطي امك

 .هيلإ هتامسأ

 نِم) نظلا ئلع بلغي وأ نقيتي (فِرْعَي امب هيلع يني نأو)
 فالتخاب فلتخي اذهو ؛هناميإ يف َديز نمؤملا حدم اذإ :ليق (هنساَحَم

 ءاوضبقنا اوحدم اذإ نودهازلا :نيفراعلا ضعب لاقو «نينمؤملا

 نسم الإ ءانثلا نودهشي ال مهنأل ؛اوطسبنا اوحدم اذإ نوفراعلاو



 عمال

 ص

 ضرع اذإ هتبيَغ يف هنع بذي نأو هَقَح يف هم ئلع هركشي نأو

 ال ضيرعّتلا و «فْطَللاِب هحصتُي نأو هسفن نع بذي امك هضْرعل

 1و و خيش وج داع ةتوئهو هل نع َوْقْعَي نآو هيلإ جاتحا اذإ

 ًالوقو ًالعف نسحلا (هعْبص لع هركشي نأو) ؛ "”يقيقحلا لعافلا
 مع رطب : نأ ذيع ندي ناو) : "”هللا ركش نم هركش نإف (هنقَح يف)

 ضرَعَت :يأ مرا لق اب ريتك رام ( مع اذإ هتبْيغ يف) ءوسلا
 هاخأ ملسملا ةرصُن نم ةبيّعلا يف ةبيغلا در نإف ٠ ملت الا دحأ

 .هضزرعل ضعت اذإ (هسفن نع بذي امك١)

 اذإ) حيرصتلا ال (ضيرعّتلا) هنم (و «فّطْللاب) نكل (هحصتي نأو)

 ىلإ وأ ,فطللا ئلإ وأ «ضيرعتلا ىلإ وأ ءحصنلا ئلإ :يأ (هيلإ جاتحا

 ىلإ وأ حرص حيرصتلا ىلإ جاتحا نإف «ةثالثلل لماشلا روكذملا

 انهو "نع وأ ل اذ] (ةوكحو هتلر نع رفعت نآو) قي انا روكذملا

 .هادهو هتكربو هرونو ؛هسنأو ديحوتلا ةقيقح هللا انقزر لماكلا ديحوتلا وه اذهو )١(

 .هعينص (م) ةخسن يف (؟)

 ركشي ال :لاق - ملسو هيلع هللا ئلص- يبنلا نع - هنع هللا يضر-ةريره يبأ نع ()

 ظفاحلا لاق .حيحص لاقو «يذمرتلاو دواد وبأ هاور .سانلا ركشي ال نم هللا

 ابغا يورو «(سانلا) عفربو ء(هللا) مفرب ثيدحلا اذه يور :يرذنملا

 بيغرتلا) تاياور عبرأ ءهسكعو «(سانلا)» بصنو (هللا) عفربو ءامهبصنب

 .(7/8/7 بيهرتلاو

 .(افنه/سوماقلا) .ًاناوّمهو ةوهو ًاوَنَع ل :لجرلا اًمَه (4)



 ما

 ا ئىتش تايبأ كلذ يف سانللو هيلع بتعَي الو

 :رعاشلا لاق نابراقتم وأ نافدارتم

 "'هبتاع وهو تمي هيف ام ضعب نعو هقيدص نع هنيع ْضْمَعَي مل نمو

 .هريغو قيدصلا نع ًاقلطم وفعلا ىلع ئىلاعت هللا ثح دقو

 نيب ليصفت ةلأسملا يفو ءأقلطم هرهاظ (هيلع "”بتْعَي الو)
 ىلإ : ةفئاط تحتج (ئتش تايبأ كلذ يف سانللو) 08 بّنعلا

 :ليق دقو بّتعلا ناسحتسا

 «”باتعلا يب املا ئقبتو دو سيلف ”باتعلا بهذ اذإ
 ام هيف اولاقو كلذ ىلع اودهشتساو ءهفالخ لع :ئرخأو

 فلتخي لاحلا نأ :قحلاو «مئسقلا اذه نم فنصملا لعلو «نسحتسي

3 

 .اتيب ١ يف ةديصقلاو (77ص) .بتاع وهو :ناويدلا يفو «ةّزع ريثكل )١(

 .(بتع /حابصملا) ًاباتعو ةبتاعم هبتاعو «لتقو برض :يباب نم ًابْنَع هيلع ّبَتَع (؟١)

 نيباتكلا يفو « بتع/ جاتلاو بتع/ ناسللا يف :اهنم ةبسن الب بتك ةدع يف درو 2

 بانتجا هنم ينبار ام اذإ قيدص نم ةدوملا اذ بتاعأ

 :!7/57يديهارفلل نيعلا مجعم يف دروو

 باتعلا يقب ام بحلا ئقبيو 22 بح سيلف باتعلا بهذ اذإ



2) 

 ءافولا نسحب نأو هتامم دعبو هتايح ىف ءهتالص ىف هل وعدي نأو
 م 00 2 2. 1 3

 ائيش هفلكي الو هنع فيفختلا َرثْؤي نأو هتوم دعب هبراقأو هلهأ عم

 حام ام عيمججب حرفا رونو هلاَمهُم نع هرم حور هاجاح نم
 000000000000 ههراكم نم هلاني امب نزحلا و هَّراَسَم نم هل

 (هتايح يف «هتالص يف) هبحاص قح يف هتءاسإ عم (هل وعدي نأو)
 نم هل ءاعدلا اذه نإف .«ءيسملا تامم (هتامم دعبو) ءيسملا ةايخ

 «بحاصلا فيكف ناّسحلا قالخألا نم ءيسملل ناسحإلاو «ناسحإلا
 (هتوم دعب هبراقأو) هتليلحو هتجوز (هلهأ عم ءافولا نسْحَي نأو)

 ئنعم لعل (هنع فيفختلا رئوي نأو) «ناميإلا نم دهعلا ءافو نسحف

 كلذ ببسب (حُيَرُيف هتاجاح نم ًائيش َقْلَكُي الو) :هلوق وه راثيإلا اذه
 .اهب لغتشي الف (هتاّمهَم. نع) هنطابو هبلق (هًرس)

 هلوصحب راعشإلل هراهظإب ئفتكا نكل (حرفلا َرِهْظُي) حرفي (نأو)
 «حابم ىلع نوكي ام حرفلا نم نأل (هَراَسَم نم "هل حابُي ام عيمجب)

 (و) «ءهل حابي ام عيمجب لاق اذلف «حابي الف روظحم ئلع نوكي امو

 نم نيقشلا يف راهظإلا اذهف ؛(ههراكم نم هلاني امب نزحلا) رهظي
 هيلع ُضَحُي يذلا وهف امهيف قدص نمو بحاصلاو قيدّصلا توُعُن
 :تلاطنلا نقسأ هكعوفرست وب (يلاطلا ليفت ف ينير «ةجاوتلاب

 .هتارسم نم هل هلاني ام عيمجب (م) ةخسن يف )0(



 قا

 نأو ًانّلَعو أرس هدو يف ًاقداص نوكي هل ٌرِهْظُي ام لثم هل َرِمْضَي نأو
 نع هل جرخُيو سلجملا يف هل َعَسَوي نأو هلابقإ دنع مالسلاب هأدبُي
 ا ا الاولاد هناكم نع همايق دنع هعّيشي نأو هناكم

 امك هل رهظي ام لثم وأ (هل ""رهْظُي ام) هّرسو هبلق يف (رمْمضُي نأو)

 نع ِنْعَم ًاضيأ وهو راهظإلا يف قدصلا ئنعم وه اذهو «خسن يف

 :هلوق هتركذ ام ديؤيو «حرفلا رهظيو هلوق لبق حرفي ًاقباس يلوق

 بسحب (آنَلَعو) رامضإلا بسحب (ًارس هدو يف ًاقداص "”نوكي)

 .راهظإلا

 ءاقل لحم ءادبإلا لحم دعي ثيحب (هلابقإ دنع مالسلاب هأدبُي نأو)
 امهدحأ ناك ول هنأ حضاوو «هيقل اذإ مالسلاب هأدبي نأو «ثيدحلا

 .هيف ْنَم ئلع مّلسُي يذلا وهف «يناثلا لبقأف سلجم يف ًارقتسم
 هن ام لعفيف الإو ةعسوتلا لبق نإ (سلجملا يف هل َمّسَوُي نأو)

 اميف ٌنسحف رذعل امهلعفي مل نإف (هناكم نع هل جرخّيو) هلوقب هيلع
 ئلع ةقفاوملا مدعب هنم ًانظ ولو «ّقثو اذإ ةلماجم لعفلا هٌماهيإ رهظُي
 .جورخلاو ةقياضملا

 هعبيشت يهتني نأب سلجملا نم (هناكم نع همايق دنع هعّيشي نأو)

 .رهظي ام لثم هل رمضي نأو (م) ةخسن يف )١(



١ 

 يف ةلخادملا كرتّيو هباطخ نم ٌعُرْفَي ئتح همالك دنع تُمصَي نأو
 اي ال نيف رباعي نأ انهي اني مايل هدم نمو: ةنالع
 ةرخآلاو ايندلا يف هيلع وهو قافن هتّوخأف هسفنل بحي ام هيخأل

 0110 ا ماوعلا قح يف كبدأ اذهف ٌلاَبَو

 مظع هنع يفنيو «هماركإب قيلي امم كلذ وحن وأ هراد باب وأ هرخآ ىلإ
 .رادلا باب ئلإ هعيشي نأ بحتسا ًاقيض ناك نإو ءهمآلَم

 نأل همالك :يأ (هباطخ نم عرفي تح همالك دنع تمصتي نأو)

 ركذب (همالك يف ةلخادملا َكرتّيو) «ضارتعا عون هلبق تمصلا مدع

 نم اهكرَت ةيبلط مهفو تمصلا نم ةعنام ةلخادملا هذهو «يبنجأ مالك

 اهتم ا ندحتو امامعهأ انهكرت ىلع ّصَن نكل ءهبلط

 رشاعيو (لَّماعُي نأ بحي امب) هرشاعيو (هلماعيف :ةلمجلا ئلعو)

 : يأ (قافن) هتبحص : أ (ني حان هيشل دج اهل تبن هل وق

 امهنأل رغصألا قافنلا دارملاو «قافن ةبحص :منعمب قافن ةوخأ

 نإ (لاّبو ةرخآلاو ايندلا يف هيلع) روكذملا قافنلا :يأ (وهو) «نامسق

 :©كيولاو «هويركملاو: لقثلا :لايولاو 4 نارفغلاب هللا هكراذلت م

 .مثإلاو ةرضملا
 صاوخلا ال (ماوعلا قح يف) كبادآ هذه :يأ (كبدأ اذهف)

 ضرأو البو الويوز لانو ةلابو مركك ليو دقو .ةلبألا لثم «ةماخولا : ةلبولا 210(

 .(لبولا/ جاتلاو سوماقلا) .هتمخت :ماعطلا ةلئوؤ « عترملا ةميخو :ةليبو
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 مهو ثلاثلا مسقلا امأ .نيخاّوملا ءاقدصألا قح يفو نيلوهجملا

 1 ل عل هفِرْعَت نمم الإ ئرَت ال كنإف مهنم ٌرذحاف فراعملا

 (نيخاؤملا ءاقدصألا قح يفو) ءمهب َتيِلُب نيذلا (نيلوهجملا)
 .ةبحصلا ئنعمب ةوخإلا دقع نيدقاعلا

 سانلا نأ ملعاو :هلوق يف ةثالثلا ماسقألا دحأ (ثلاثلا مسقلا امأ)
 قبسو «ليهاجم امإو فيراعم امإو ءاقدصأ امإ :ةثالث كقح يف

 امأ هلوقب هبيترت فالخ ْئىلع ناك نإو ثلاثلا ىلإ راشأو ءنامسقلا

 نأل «فراعم ءاقدصألا نأ هيفاني الو «(فراعملا مهو) ثلاثا مسقلا
 نم ٌرَدَح عفني ال ناك نإو (مهنم رذحاف) .«حضاو ةرابعلا نم دارملا

 اذإ هرعت قمع هلز) كلا نجس ذل كعآ :(ئرت هل فلئإف) 4 "روق
 امنإو ءابلاغ هقيرط ةفرعملاف «هنم هدجت هفرعت نم لك نأ ال :هتدجو

 فلتخيو «ةفرعم ءاقدصألا نألو ءاهيف فلتخي دق هنأل ؛ابلاغ تلق
 هّبنملا نيسّبلملا نيفزاجملا ءاقدصألا الإ مهتفرعم قيرط يف رشلا

 ئدر نم كعفني ال :ئوريو ءرَدَق نم ٌرَذَح عي ال :نولوقيو «برعلا لاثمأ نم )١(
 تراح نيحلا ءاج اذإ :اذه يف نولوقي برعلاو.(1717/7 يناديملا لاثمأ) .رذح

 - ةشئاع نع ثيدحلا تيأر مث .ءاضفلا قاض ءاضقلا ناح اذإ :نولوقيو «نيعلا

 ءردق نم رّذَح ينغُي ال :ملسو هيلع ئلص هللا لوسر لاق :تلاق -اهنع هللا يضر

 ىلإ ناجلتعيف ءاعدلا هاقليف لزنيل ءالبلا نإو «لزني مل اممو لزن امم عفني ءاعدلاو

 بيغرتلا) دانسإلا حيحص :لاقو مكاحلاو يناربطلاو رازبلا هاور .ةمايقلا موي

 (187/7يرذنملل بيهرتلاو



 كلر

 2 و وير تى

 نم هلك رشلا امنإو كل ضرعتي الف لوهجملا امأو كنيعُيف قيدّصلا امأ

 َترَدَق ام فراعملا نم للقأف مهنتسلأب ةقادصلا نورهظي نيذلا فراعملا

 امأو) ءريخ هتفرعم نأل «(كنيعيف) يقيقحلا (قيدصلا امأ)
 رصتحح (رشلا امنإو) ءهجوب (كل ضرعتي الف) ةماعلا نم (لوهجملا هلو ل

 نيذلا) لب ءًاقلطم ال (فراعملا نم) ةغلابملا دصقل ديكأت (هلك) ينس
 فالخخ وأ ةوادعلا مهبولق يفو (مهتنسلأب) كل (ةقادصلا نورهظي

 .ًاقيدص الو اودع ناسنإلا نوكي ال دقف «ةقادصلا

 يف ام ئلع عالطا ال :تلق نإف «نيروكذملا (فراعملا نم للقأف)
 وأ مزحلاو «لاجرلا ءالقع ئلع ئفخت ال لاوحألا نئارق :انلق .مهبولق

 .(ترّدق ام) هلحم يف هانعم نيبو درو ام ''”اءلع نَظلا ءوس مزحلا نم

 عيمجو «يلع لوق نم (نظلا ءوس مزحلا) 537/١-01 :افخلا فشك يف درو )١(

 سانلا نم اوسرتحا :ثيدح لمحب باجي دقو ضعبب اهضعب ئوقتي ةفيعض هقرط

 ةمهتلا لهأ ْئلع هوحنو (ًاعوفرم يورو ريخشلا نب فرطم لوق نم) نظلا ءوسب
 ءهبرب ءاسأ دقف نظلا هيخأب ءاسأ نم :ةشئاع ثيدحك اهوحنو ةيآلاو «مهوحنو

 :؟556 ص ةملس نب لضفملا بلاط يبأل رخافلا باتك يفو .ها .مهفالخ ْئلع

 نبا ريسفت يف ءاجو (نظلا ءوس مزحلا) :لاق نم لوأ يفيص نب مثكأ نإ لاقي

 .هعئارذ نوّدسيو نظلا ءوس نم نوسرتحي ملعلا ولوأ لازامو :(191/6) ةيطع
 متخي ةيلاعلا وبأ ناكو..نظلا ةفاخم يردق فارغ دعأل ينإ :يسرافلا ناملس لاق
 نم ريخ ةنامألا :دوعسم نبا لاقو.همداخب نظلا ءوس ةفاخم هماعط ةيقب ىلع
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 يعجل اةوتمرإ دل وا تاج دحيط وأ درت نا لاا

 علو كنم ٌريخ هّلَمَل يردت ال كنإف ًادحأ مهنم رغصتست : ال نأ

 (مهب) تنحّتماو (تيلُب اذإف) .كتقاطو كدهج مهنم للقأ“ :يأ
 6-0000 وأ) «ةءارقلاو سردلا لجأل (ةسردم يف) مهعم ةطلاخملاب

 (دلب وأ) «كلذ وحنو ةعمجلاو ةعامجلا لجأل عماج ريغ وأ (عماج

 وحنل (قوس وأ) «هيف ةماقإلا ىلإ ةجاجلا تعد نطو ريغ وأ نطو

 .كلذ ريغل وأ ديف درا نايتإ وأ «ءارش

 ةلغلا نم اذا نكات رعب حي وأ هكر 1 ًايوجو (نت)

 كنأ ئرت وأ ء«هرقتحت :يأ (ًادحأ مهنم رغصتست : ال نأ) «برقأ لوألاو

 رمألا سفن يف (هّلَمَل) ملعت ال :يأ (يردت ال كنإف) ءهنم رب
 ءماقملا اذه لثم يف رمألا سفن يف ام ْئلع ٌرادملاو «(كنم ٌريخ)

 قئار مالك انه ةيبرتلا يف ينارعشلا مامإللو .ءوسلا نظ نم ريخ متاخلاو «متاخلا

 تنسح مل طق ةرخآلا يف ادبع لأسي ال ئلاعت قحلا نأ يخأاي ملعاو :هنم ليوط
 نسح ماقم ىلإ يخأاي لصت الو «مهب هنظ ءوس نع هلأسي امنإو ؟يدابعب كنظ

 ةصيقن كانه ماد امو صئاقتلا عيمج نم كنطاب رهط نإ الإ سانلا عيمجب نظلا

 يفو .كسفن ىلع الإ مهلك سانلا سيفقت ال كنأل ؛كمزال نم نظلا ءوسف

 دوروملا رحبلا :ر) .سيفن هنإف كلذ ملعاف (نمؤملا ةآرم نمؤملا) :ثيدحلا

 .( 48-18102١



 هه

 ايندلا نأل كلهتف مهايند لاح يف مهل ميظعتلا نيعب مهيلإ رظنت الو

 نم َتْطَقَس دقف كبلق يف ايندلا لهأ ٌمُظَع امهمو هللا دنع ٌةريغص
 لعفي مَلو مهايند هب لانتل كيد مهل َلْذْبَت نأ كايإو ئلاعت هللا نيع
 57700 مث مهنيعأ يف رْغَّص الإ دحأ كلذ

 نيعب) ايندلا بابرأ ليهاجملا اذكو «فراعملا ئلإ (مهيلإ ٌرظنت الو)

 رظنت ال نأ بطاخم تنأف اهلجأ نم :يأ (مهايند لاح يف مهل ميظعتلا

 نع انزل نك انا فويع نه دعتلا يو ناقحالا ني مهلا
 :هلوقب كالهلا هجو َنّيِبو ؟«كلهتف) :هلوقل ّدَكآ ةيناثلا نيعلاب رظنلا

 عرشلا رظن يف :يأ (هللا دنع) «ةريقح (ةريغص) ةئيندلا (ايندلا نأل)
 نأل ,(كبلق يف) مهايند ثيح نم (ايندلا لهأ َمُّظَع امهمو) ءهلهأو
 نأل ؛كمايقك كحراوجب مهميظعت رضي الف «بلقلا هلحم ميظعتلا

 (ئلاعت هللا نيع نم تْطَقَس دقف) «ةارادملل ناك اذإ ههركي ال عرشلا

 نم نأ امك ةعينم ةحضاو ةعيدب ةيانك هنيع نم طوقسلاو ؛هلهأ نيعو
 .48/روطلا © اَننْيَع َكَنِإَو# :ئلاعت هلوقب اهيلإ راشملا هللا نيع تحت ناك

 هتسارحو هتءالكب ءوُلْكَم هتيانعب لوُفَكَم ةّسسلا يف ءاج امم كلذ وحنو
 هب ايقلو

 (مهايند) هلذبب (هب لانتل) كملع هنمو (كتيد مهل َلّذْبَت نأ كايإو)
 سانلا نم (دحأ كلذ لعفي) الف :ةخسن يفو (مَّلو) هللا دنع ةريغصلا
 ببسب (مث) ءايندلا لهأ فراعملا نيعأ :يأ (مهنيعأ يف ٌرْعَّص الإ)
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 قيطُت ال كنإف ةوادعلاب مهلباقت الف َكْوَداَع نإو مهدنع ام ٌمِرُح

 الو مهعم كؤانع لوطيو مهيف كيد بهذُتو مهتأفاكم ئلع ربصلا
 50 كهجو يف كيلع مهئانث و كايإ مهماركإ يف مهيلإ ْنْكْسَت

 هلين دصق امم (مهدنع ام) هيناث رسكو هلوأ مضي (مِرَح) رّكّصلاو لذبلا

 ئغتبا نم» :ثيدحلا يفو ؛هلدعو هللا ءاضقو هئازج نم اذهو «هلذبب

 .«سانلا هيلع طخسأو هيلع هللا طختم هللا طّخَسب سانلا اضر عنا وأ
 ام دهاوش نم ةريهش هيدلو ءارقإل هبلط دنع ةفيلخلا عم كلام ةياكحو

 ءاهنع ركذلا لهأ لأساف ءاهركذن مل نإو كنع ْبُرْعَت الف هيف نحن
 ."'”ماقملا يف ةعفان اهنإف

 ال كنإف) ءافجلاو (ةوادعلاب مهلباقت الف) َكْوَمَجو (كؤَداع نإو)
 :مهتازاجمو (مهتأفاكم ئلع ربصلا) كلاثمأ برج ام بسحب (قيطُت

 مهتأفاكم قيرط تكلس ْنِإ (مهيف) هضعب وأ هلك (كتيد بهذثو)
 .مهعم) قيرطلا اذه يف كبعت (كؤانع لوطيو)

 مهماركإ) لْجأل وأ ببسب :يأ (يف مهيلإ) نئمطت :يأ (نكسَت الو
 وأ «كتبيغ وأ (كهجو يف كيلع مهئانث) يف (و) كومركأ اذإ (كايإ
 لدي امك ؛زيزع ردانف مهنم دجو نإ هلك اذهو «كيلع اونثأ اذإ امهيف

 «لاوزلا وأ صقانتلا عيرس دجو نإو «بيرق نع يتأي اميف هلوق هيلع

 وم ةفيلخلاو 577/4-55 ءالبنلا مالعأ ريس :هباتك يف يبهذلا مامإلا اهدروأ نمم )١(

 .ىئسومو نوراه :نادلولاو .يدهملا
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 ةئاملا يف ْدِحَت مل كلذ ةقيقح تبلط نإ كنإف ةّدوملا مهراهظإو

 بجبعتت الو ًادحاو رّسلاو ٍنلَعلا يف كل اونوكي نأ ْعمْطَت الو ًادحاو

 0 ل ةبيَعلا يف َكوُبَلت نإ

 (ةدوملا)» مهراهظإ يف مهيلإ نكست الو :يأ (مهراهظإ) يف (و)
 ءانبأ نم (ةثاملا يف الجت مل كلذ ةقيقح تبلط نإ كنإف) «ةيزاجملا
 مل دارملا وأ ءاهيلع داز اميف هدجت لب :('”دحاو) فراعملا 0
 وأ «لمتحم اهيلع دازام و ةثاملا يف هدجت مل وأ :ةقلاف اقلط نحت
 اثم ةئاملاو ًادج زيزع ردان ريثكلا ددعلا يف دحاولا دوجو نأ دارملا

 راشأ يذلا ئئنعملا اذه دكأو ءاهرخآو اهيناث تالامتحالا هذه ُهَجْوأ و

 ءرهاظلا :يأ (ِنّلَعلا يف كل اونوكي نأ عمْطَت الو) :هلوقب هحّضوو هيلإ

 امهيف مهلاح لب «دحاو لاح ْئلع :يأ (ادحاو) «نطابلا :يأ (رسلاو)

 سانلا َّرَش :لاقي «ماللا دعب ةدحوملاب (َكوُبَلَت نإ بجعتت الو)
 - ايندلا مهبوبحم نإف «(ةبيّغلا يف) ةبيغب كوباع نإ ئنعملاو ,0بللا

 ييلوتلف مهققوي لب كلت قم مهعسي ال -ةئيطخ لك أر اهي يتلا
 يف بلت نأ ْبَجَع الف ءهجولا يف ةءاّسملاب كتهجاوم ئلع ةردق
 :ةبيعلا

 .ًادحاو الإ (م) ةخسن يف )١(
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 6 سا

 كلذ لثم كسفن نم تادجو تفصنأ نإ كنإف مهنم بضغت الو

 كنإف كيدلاوو كذاتسأ يف لب .كبراقأو كئاقدصأ يف ئتح

 مولام نع كقنط طقافاهي مىوتانت ١١ امياةيقلا يف مقرعذت

 لآملا يف ب بئاخ ةلاحم ال رثكألا يف عماطلا َنإف مهتنوعمو مههاَجو

 1 ا لاَحلا يف ةلاحم ال ليلذ وهو

 :يأ هنم ةخسن يفو «معأ وأ بْلُتلا ببسب (مهنم بضغت الو)
 (كلذ لثم كسفن نم َتْدَجَو) كسفن نم (تفصنأ نإ كنإف) ءبْلّعلا
 يف (كذاتسأ يف لب :كبراقأو كئاقدصأ يف ئتح) سانلا يف بْلَتل
 ءايلَع نإو اعيمج (كيدلاوو) ءمعأ وأ ةعنصلا وأ فوصتلا وأ ملعلا

 امم (هب مههفاشت ال امب) روضحلا نود (ةبيّغلا يف مهركذت كنإف)

 الو «كل فراعملا ءاينغألا بلت ُهْبش ْبْلَت اذه نأ كش الو «هنوهركي

 ةاداججا نحيت نق كلينت لاقي لب« هجم لك نم ةيكولاوب هقلا طرتشي
 مهعم ةانفتقمو كايضلإلا ةضرفب لمعاف ؛كل ءاينغألا بْلُث نم حبقأ
 .مهل رافغتسالا ديزمو ةرذعملا هجو سامتلاو «مهل ةحماسملاب

 ,(مههاجو) مهسفنأ ليِدَع (مهلام نع) ةيلكلاب (َكَعَمُط عطنان)
 (مهتنوعمو) لاملا ئلإ ًانيح مهسومان ةماقإ جايتحال حّشأ هب مهنإف

 تاقوألا نم (رثكألا يف عماطلا نإف) ٠ سفنلاو هاجلاو لاملاب ةقداصلا

 ةبيخلاب هسفن ىلع _ عجار ؛هدارم ٌمداع (بئاخ ةلاحم ال) لاوحألاو
 ؛ناوهلا سوؤك حرجتف « عجرملاو ةبقاعلا :يأ ' (لآملا يف) رقهقتلاو

 5ع ال“# :ناَتراَرَم هل عمطلاف (لاَحلا يف ةلاحم ال ليلذ وهو) :لاق اذلو



3 

 ّنإو هركشاو يلاعت هللا ركشاف اهاضقف ةجاح ًادحاو تلأس اذإو
 - بلطي نمؤملاك نكو ةوادع ٌريصتف هكلشت الو هبتاعت الف رّصَق

 111111111111100 ”يذاعُملا
- 

 .لاؤسلا غولب مدعو درلاو ةبيخلا يهو ةبقرتمو «لذلا يهو

 هتطساوب وأ هسفنب (اهاضقف ٌةجاح) سانلا نم ([دحاو تلأس اذإو)
 الو هدهشاو «يقيقحلا لعافلا هنأل ؛اهئاضق ىلع (اىلاعت هللا ركشاف)

 نم هركش نأل ؛سانلا نم دحاولا كلذ :يأ (هركشاو) ءقّلخلا دهشت

 52 هركش نألو ,"”كلذ كنم عرشلا ِبَلَط رابتعاب للا ركش

 نأ تدهش نإ (هبتاعت الف) اهئاضق يف (رّصق نإو) ؛ريخلا لعف ىلع
 يفاني الو «ةرذعم هجوو ا لكم هل سمتلاو «هللا وه لعافلا

 بعل نأ انه يتأي الو «لمأتف رّصق هنأ ةلأسملا ضرف سامتلالا اذه

 «ةياكششلا (ريصتف) دحأ ئلإ (هكشت الو) َلاََم ماقم لكلو ءّدولا ليلد
 ةغلابم ةوادع ةياكشلا سفن ريصت وأ «(ةوادع) ةبلاج بتعلا عم يه وأ

 :اهيهتم اهدأ رايغعاب
 اذهو «ريذاعملا بلطي نمؤملاك) ثيدحلا يف درو امك (نكو)

 ةهزخأ الإ هلغل لق امي ةهلوخ عم نئامقلالا عم ةقتلسا املي
 لماحمو «سامتلالا ءوجو :يأ ريذاعملا بلطي ًانمؤم نك دارملاو

 .(ةهعنص ىلع هركشي نأو) :فنصملا لوق ئلع قيلعتلا يف ليلدلا قيس 000

 .(587/ص)»
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 ملط مل هل رذعل ٌرّصَق هّلعل لُقو بويعلا بلطي قفانملاك نكت الو
 الإو لوبقلا َلياَخَم ًالوأ هيف مّسوتت مل ام مهنم ًادحأ ّنّظعَت الو هيلع
 اوناكو ةلأسم يف اوؤطخأ اذإو كيلع ًامصخ راصو «كنم ْعَمْسَي مل

 ًاملع كنم نوديفتسي مهنإف مهملعت الف كنم ميلعتلا نم نوي

 :يأ («بويعلا بلطي قفانملاك نكت الو) ؛راذعألا هوجوو ءديدستلا

 ةيلعفلا ةلمجلاك ةيلعفلا ةلمجلا هذهو ءاهعيذيو اهفشكي هريغ بويع
 لّثِمو «قفانملاكو نمؤملاك هلوق يف هيبشتلا نم دارملل ةهّبنم اهلبق
 ْعلّطَأ ْمَل هل) حيحص (رذعل ٌرّصَق هّلعل لقو) :هلوقب انه ةرذعملا بلطل
 .ثحبلا مدعل (هيلع

 هيف مسوتت مل ام) ءاينغألا فراعملا :يأ (مهنم ًادحأ ّنَظعَت الو)

 نأب (الإو) «ظعولل (لوبقلا) تامالع (َلياَخَم) ظعولا لبق :يأ (ًالوأ

 مل) ؛لوبقلا اهمَدَعِب ٌمدعنملا ءهيف ْدَجوُت ملو لياخملا هيف مّسوتت مل
 : يأ (كيلع ًامصخ) ًابلاغ كنم عمسي مل اذإ (راصو «كنم ْعَمْنَي
 يفف «كيلع الئام امصخ راص وأ امصخ كيلع راص :دارملا وأ «كل

 ."'"”ريدقت وأ ميدقت وأ نيمضت :مالكلا

 نوهركيو (نوُمّنأي اوناك) مهنأ لاحلا (و ةلأسم يف اوؤطخأ اذإو)
 الف) ءدادسلا ئلع ةلأسملا كلت (كنم ميلعتلا نم) مهسفنأ فّرشّتو

 (ًاملع كنم نوديفتسي مهنإف) ءمهل اهملعت الف وأ ءاهايإ (مهمّلعت

 .فنصملا مالكب حراشلا ةيانع عيدب نم اذهو .بترم ٌرشتو فل مالكلا يف ١(



 ١مه

 لهج نع اهنوفراقي ةيصعمب كلذ َقّلعت اذإ الإ ءادعأ كل نوريصّيو
 ًاريخو ةمارك مهنم تيأر اذإو فْنُع ريغ نم فطلب ّقَحلا ركذاف
 مُهلكف ًارش مهنم تيآر نِإو مهيلإ كبح يذلا ئلاعت هللا ركشاف
 111100 مهبتاعت الو مهرش نم هللاب ذعتساو مئلاعت هللا ىلإ

 اودع كل نوحبصيو :ةخسن يفو (ءادعأ كل نوريصيو) ةلأسملا

 اذهو «مهيلع ًالَّضَمْمو ةعفر اذ مهميلعت ماقم يف ترص كنأ ببسب

 ثْبح نكل «كلذ ىلع كوركشي مل ثيح «فاصنإ مدعو مهنم لهج
 ةيصعمب) ميلعتلا (كلذ َّقّلعت اذإ الإ) كلانه امم مهعنم دسحلاو رْبكلا
 :يأ «قحلا ركذاف) .ءمهنم (لهج نع) اهنوتأي ئنعمب (اهنوفراقي

 ؛ةدشو (فْنَع ريغ نم) هلوق ليلدب نيل :يأ (فطلب) ًابوجو مهمّلَع
 قيرط لكب ةلأسملا مكح ئلإ مهداشرإ يف ةليحلا لمعت كنأ لصاحلاو
 .كنكمأ ام ميلعتلا بجاو ةَدْهع نع ًاجورخ ةلهس

 يأ (اريخو ةمارك مهنم) َتْمِلَع وأ ءرصبلا نيعب (تيأر اذإو)
 :يأ (مهيلإ َكَبَّبَح يذلا) نسحملا (ئلاعت هللا ركشاف) اناسحإو ًاماركإ

 ةنطاب ةبحملا تناك نإو «مهنم هتيأر ام رابتعاب مهدنع ًابوبحم كريص
 .ةدهاش ةديفم نئارقلاو راثآلاو «نطابلا ناونع رهاظلاف

 ىلإ مُهَلكف) ًالعف وأ ًالوق (ارش مهنم) قباسلا ئنعملاب (تيأر نإو)
 ذعتساو) «ةيفاخ هيلع ئفخي ال يذلا ملاعلا مقتنملا لدعلا (ئئلاعت هللا

 (مهبتاعت الو) «مهحئابقو (مهّرَش نم) ةقيقح ذاّعملا وه يذلا (هللاب



 ه1

 انأو «نالف نبا نالف انأو !؟يقح نوفرعت ال مل مهل لقت الو
 ةقامح سانلا ٌدشأف ئقمحلا مالك كلذ َنِإف مولعلا يف لضافلا

 ل ل
 5000 ملعاو كبنذ نم لجو زع هللا رفغتساف كنم َقّبَس بنذل

 نم هاضتقم ئلع اورْجَتو (!؟يقح نوفرعتت ال مل مهل لقت الو) ءهجوب
 مولع وأ ءاهلك (مولعلا يف لضافلا انأو «نالف نبا نالف انأو) ؟يماركإ

 نإف) «قالطإلا نم اهب ملعلل اهقلطأو «ةلوادتملا مولعلا وأ ءاذك
 مالك اهب اريكذتو ةيفنلاب انادحت وك مل اذإ لوقلا اذه :يأ (كلذ

 دشأف) ؛قمحألا ريسفت قبسو مهمكح يف نمو ؛نيلّفغملاو (ىقمحلا
 نبل «ماقملا اذه لثم يف (اهيلع يندُيو هسفن يكزُي ْنَم ةقامح سانلا

 .ةدومحملا ةيكزتلا ماقم الو ةمعنلاب ثدحتلا ماقم اذه

 نمو (كنم قبس بنذل الإ كيلع مهطْلسُي مل ئلاعت هللا نأ ملعاو)
 ةقباس هل ةئداح لك ئأرف هلاوحأ دقتفا نيفراعلا ضعب نأ كلذ قادصم

 هافَق يف كلذ فرعي ئتح لاق «هبسحب دحأ لك ةيانجو « ةياتج

 ل تكرإ#» :هللا نم كلذ يفلت ةيوكزمو
  ميظعلا (كبنذ نم لجو زع هللا رفغتساف) .١١/دعرلا 4 بشن

 0 ىلإ رظنلا ناك نإو «ميظع كالوم ةمظع ئلإ رظنلاب بنذ
 .ميدع ٌريقح وه ميمعلا

 امي مامتهالل- امهنيب ام برق عم اهّلْثم َقّبس دقو اهب يتأ (ملعاو)



 كيذا

 مِهَقَحِل ًاعيمس مهنيب اميف نكو ؛كل ئلاعت هللا نم ةبوقع كلذ نأ
 رذحاو .مهيواسم نع ًاتومص مهنساحمب اقوطُت مهلطاب نع مص

 . .لادجلاو فالخلاب نيلغتشملا اميسال رّصَعلا ةهقفتم ةطلاخُم

 اميف) تاضَح اذإ (نكو .كل ئيلاعت هللا نم ةبوقع كلذ نأ) اهولتي

 ؛ريدقت لك ئلع هيلإ ئغصيو عمسي قحلاف .(مهقَحل ًاعيمس مهنيب

 نم سيلجلاو ريقفلا هلمتحي ال ٌربكت هعامتسا كرت ئلع بّئرت اذإ فيكف
 مُصْأ) :لاق اذلو «لطابلا الإ هثيدحل عامتسالا قح هل سيلج وه ثيح

 فالخب ءُدصَقْلا همزلي عامتسالا ذإ ؛هل عمتسم ريغ :يأ (مهلطاب نع

 در نمو «هطرش دجوي مل اذإ بجي ال ناسللاب هل راكنإلاو «عاّمّسملا

 هلو الإ ملسم نم ام ذإ ؛(مهنساحمب ًاقوطت) يبلقلا ٌراكتإلا مالكلا

 :ةغيصو «بولطم رَّْسلا نأل (مهيواسم نع ًاتوُمَّص) :2")نساحم

 قطنلا يف ةغلابملا لامك ىلع ثحلل انه اهرثآ ةغلابب تومصو قوطُت

 ركذ نع تومصلاب ئىنغتساو «يواسملا نع تمصلاو نساحملاب
 املا نضر ماك د 1 رحال يرحل سف

 اميسال) نامزلا :ةخسن يفو (رصَعلا ةهقفتم ةطلاخُم رذحاو)
 يف بلغيو «ءارملاو (لادجلاو) هلئاسمب :يأ (فالخلاب نيلغتشملا

 نيدحوملا عْمجل يوبنلا ثرإلا باحصأو نيقداصلا ةاعدلل ضيرع باب اذهو )١(

 ا ةكوسوو للا رع
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0 
 هن وج ىلا هم

 نونظلاب كيلع نوعطقيو نوئملا ْبْيَر كب نوصّبرتي مهنإف مهنم ٠

 همحر فنصملا رصعل ةبسنلاب : يأ «ةهقفتملا نم : يأ (مهنم) مجاعألا

 فالخلا لئاسمب نامزلا اذه يف ةهقفتملا لاغتشا لَقو «لاعت هللا
 ربكلا ةبلغل كلذب نيلغتشملا ءالؤه نم ريذحتلا مظع امنإو «لادجلاو

 مهنإف «سانلا رئاسو ةبلطلا نم مهريغل ءاردزالاو «مهيف بجعلاو

 نم سانلا ةيقب نم مهريغو «قطانلا ناويحلا مسق يف مهسفنأ نوري
 مولع نم كلذ مهل أشن ملعأ هللاو هنأك ءداّمجلا وأ قهاّنلا مسق

 يف اهبلطب نونتعي يتلا لئاوألا مولعو ةفسلفلاو قطنملاو ةسدنهلا
 ُبَّذلا يف يطويسلا ظفاحلا غلاب دقو ؛مهلاغتشا ناوُمْنَع نم لئاوألا

 يف قرشملا" :هباتك يف مهمولع بابل وه يذلا قطنملاب لاغتشالا نع
 اذه ريغ يف هتّيب أطسو ًاليصفت هيف قحلا ناك نإو "قطنملا ميرحت

 .مهريغو هيرصاعم نم نيققحم ةعامجل ًاعبت لحملا

 ّبْيَر كب نوصّرتي مهنإف) :هلوقب ريشأ مهبويع ضعب ركذ ئلإو
 «توملا نونملا وأ ءرهدلا ثداوح نم سوفنلا ولعي ام (نوئملا

 نوعطقَيو) «"'ةيآلا يف كلذ ريظنب ليق امك هعطق اذإ هم نم

 كيلإ ةثيسملا ءايشألا ةبسن يف مهنونظب نولمعي :يأ (نونّظلاب كيلع
 «ئيسلا دسافلا نظلا الإ هيف مهل دنس الو ءعطقلا ليبس ئلع

 )١( روطلا 4 ايل نوُنمْلا بيو وب صبرت يعم َنوُلوُمَي مآ :لاعت هلوق ديري /80. 0 ياخ
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 مهترثشع يف َكناَرَثَع كيلع نوصحُي نويعلاب كئارو نم نوُرماغتيو
 0 نوليقي ال مهترظانمو مهبضغ يف اهب كنوهّبَجَي ئتح

 فلَخ ئنعمب "”دادضألا ءامسأ نم ءارو (نويعلاب كئارو نم نوُرّماغتيو)
1 2 

 عم .:رولاب َرْمّعلا صتخو - « كَم ُممآَرو َنكَو9 يناثلا نمو «ماَمُأ ئنعمبو
 .نطفلا ئلع ىَفحَت ال ئرخأ ةتكنلو «هيف هتبلغل -هب ديقتي ال هنأ

 «كتلزو كتاوّمَه (كتاَرْتَع كيلع) نوطبضيو نوُدُعَي (نوصحُي)
 (يف اهب) كهجو يف (كنرهبجي ىتح) ,«كعم (مهترشع) لاح (يف)

 وأ كنوهجاويو تيرهتاجلا :كنوهبجي ئنعمو «كيلع (مهبضغ) لاح

 يهيج لمعتسي امك ةّلّدَملا اونعمب لمعتست ةهبجلا نأل ؛ كنوُذي

 ا (نوليقي ال) كعم مهتلداجم (مهترظانمو) «مهدّيس ئنعمب

 ةملكلل نوكي ءيظفللا كارتشالا عاونأ نم صاخ عون ءداضتلاو ءدادضألاو )١(

 هب ملكتت ال ةدحاولا ةليبقلا نأ نم مهضعب هلاق ام رهاظلاو .ناداضتم ناينعم

 هب دارأو (ميظعلا) عمج هب دارأ لّلجلاف ئرخأ ةليبق يف هدضو «ئنعمب الإ

 ماع تعمج دقو .مالكلا قايس نم دارملا ئنعملا فرعنو (ريقحلا) نورخآ

 نم داضتلا اهيف برعلا مالك نم تاملك ثالث الإ ةملك (0٠1)ه1 7

 ليذ اهيليو تيكسلا نبالو يناتسجسللو يعمصألل دادضألا يف بتك ةثالث

 ةيملعلا بتكلا راد نم بلطي دلجم يف تمض يناغصلل دادضألا يف

 .تاوريبب

 :زاجملا نمو :هبج / جاتلا يف ءاج.مهّئهّبَج : :باوصلاو «لصألا يف اذكه (؟)

 .موقلا هجو :لاقي امك .موقلا ديس :ةهبجلا



 مآ

 ىلع نوبساحي ةروع كل نورتسي الو ةلَّر كل نورفغي الو ةرثع كل 8 7 6 5 .٠.٠
 ا م وج ب نوب دول متم 611 يار ولا اوم يكل هيا ريمطقل لاو ريقّتلا

 اولبقأ" :مهيف دراولا تآيهلا يوذ نم تنك نإو «ةدحاو (ةرْدَع كل)
71 6 .2 (1)1 

 ةردان (ةَّلُز كل) نورّتسي ("””نورفغي الو) مهتارثع تايهلا يوذ نم
 يرغللا هانعم ال وفعلا رفغلاب دارملا نأ رهاظلاو ءاهب نوحماسي الو

 هيفاني الو «يوغللا هانعم ىلع رفغلا وأ (ةروع كل نورتسي الو) :هلوقل
 .ةروعلاو نيدلا يف :نيينعم يف لمعتسي هنأل ؛رتّسلاب ريبعتلا

 لب «ةنسلاو باتكلا وفعلاو رتسلا نم هيلع ثح امب اولمعي ملو

 :ريقنلا (ريمطقلاو ريقّتلا ىلع نوبساحي) تارثعلا ءاصحإ يف مهتغلابمل

 وه :ليتفلاو ءاهتدلج لاقيو ءاهتفاَقُل :ريمطقلاو ءةاَوّنلا رْهَظ يف ةرقثلا
 دارملاو «عابّتإلا ليبس ئلع ريت ريقح :نولوقيو «ةاوّنلا قش يف يذلا

 هاور :هيف ينولجعلا لاق «(مهتارثع تآيهلا يوذ اوليقأ) :ةنسلا بتك يف روهشملا )١(

 ًاعوفرم ةشئاع نع يليقعلاو يركسعلاو يدع نباو يئاسنلاو دواد وبأو دمحأ

 ليقو ءرشلاب فرعي مل نمي :يعفاشلا مهرسفو ...دودحلا يف الإ :ةدايزب

 :ناهجو مهتارثع يفو «هنم بوتيو بنذلا ئلع مدني نم ليقو ءرئاغصلا باحصأ
 مالسلا نبا مالكو «عيطم نم تردص ةريبك ةلز لوأ وأ ءاهل دح ال ةريغص

 1417/1١-184(. افخلا فشك) ..ئهنتا لوألا حيجرت يف حيرص

 .ةروع كل نورتسي الو :ةدايز (م)ةخسن يف قفز



 موا/

 ةميمّنلاب ناوخإلا كيلع نوضُرَحَيو ريثكلاو ليلقلا ئلع نودّسحيو
 يل ع 0 0 7 5 20

 ل قئحلا مهنطابف 1

 ىلع نودسحَيو) ''”ليلقلا لقأ لع نوبساحي :فنصملا مالك يف

 0 (نوضرحُيو) ؛كنع امهلاوز نودوي ريخلا نم (ريثكلاو ليلقلا

 ىلع مالكلا لقن (ةميمّنلاب) باحصألا (ناوخإلا كيلع) ثحلا ةياغ

 نوفتكي الو «مالكلا اذهل تاغالبإلا :يأ (تاغالّبلاو) ءداسفإلا ةهج

 تاملك كلذ ْئلإ نومي امنإ (و) ءروكذملا لقنلاو غالبإلا درجمب

 .تهبملا بذكلا (ناتهبلا)و روزلاب

 يرجي ام رابتعاب (مهرهاظف) كيلع ةروص وأ ةقيقح (اوضر نإ)

 ءاعدلاو دّدوتلا يف ةدايزلا :كيرحتلاب "!؟قلملا) مهتنسلا ئلع

 (©7قّنحلا مهتطابف) اوبضغ (اوُطخَس ْنإو) «يغبني ام قوف عرضتلاو

 < ٍريِمطَق نم توكل مي ام»:ريمطقلا يفو ١75 /ءاسنلا 4 5 اريِقَن َنوُمْلظِي لورا ١ ىاعترىلاق رتل يقف هللا لانج تالنلا تاملكلا ميركل نارثلا ليمتساو 00
 .؟9/ءاستلا 4 يل اليِتك نوملظب 3 7 : ليتفلا 507

 .(قلم :سوماقلا) حرفك قلم (؟)
 .(قنح :سوماقلا) حرفك قنحو (7)



 مه+مل

 يف ةدهاشملا هب ْتَمّطَت ام اذه ْباَتْذ مهئطابو ٌبايث مهرهاظ
 0 نارا مهتبحصف ئلاعت هللا همصع نم الإ مهرثكأ

 «جارْيألاك مئامع (بايث) ئرت ام بسحب (مهرهاظ) ءظيّعلا :نونلاب

 (ْباَتَذ مهُتطابو) ءرهاظلا ةَقَوْزَم بايث وأ ."”جارخآلاك ماَمْكَأو

 فصو وه يذلا ءاذيإلاو ثّبْحلا نم هيلع اولمتشا ام رابتعاب ةَيِراَض
 .ةيقيقحلا بائذلا

 تلد (هب ْتَعَّطَف ام) بسحب ترا يعطق تباث فصولا (اذه)
 ةرهاظلا ساوحلا ئدحإ نع ةئشانلا (ةدهاشملا) عطقلا ليبس ْئىلع
 باعيتسالا نأل (مهرثكأ يف) نكل «ةريصبلاو رصبلا ةساح «ةنطابلاو

 هللا» ظفح (همصع نم الإ) هعبئَتسي رثكألا ئوس ام نأل وأ ءرذعتم
 نم ْنكل دارملا وأ ًالصتم نوكيف رثكألا نم ءانثتسا اذهو «(ئلاعت
 ءًاعطقنم نوكيف ةدهاشملا هب ْتَعْطَق يذلا اذه نم مّلْسَي هللا همصع
 يف ناصقن (نارْسُخ) موصعملا ئوس مهركذ مدقتملا : يأ (مهتبحصف)

 مدع :نالذخلاو مهرشاعمل (نالذخ مهترشاعمو) ءايندلاو نيدلا

 .ةجاحلا تقو رصنلا

 نزوب ةّجّرخ ئلع ًاضيأ عمجيو يبرع هنأ حصألا فورعملا ءاعولا :جرخلا عمج )١(



 نيل

 : ليق اذلو ةوادعلاب ةلرهاجي نم فيكف ةقادصلا كل ٌرهظي نم مكح اذه

 ةرم ّفلأ كقيدص رذحاو ةَرَم كودع رذحاف

 ةّرَضملاب فرعأ ناكف ءق" 202ح-لهيدصلا بقنا امبرلف

 : رخآ لاقو

 نم هناسلب (ةقادصلا كل ٌرهظُي ْنَم مكح) هركذ مدقتملا (اذه)
 مسقلا لوأ يف مدقت ام ىلع ءمهنم هلك ٌرشلا أشني نيذلا فراعملا

 ءوسلا عاونأ حبقأ يه يتلا (ةوادعلاب ةلرهاجي نم فيكف) «ثلاثلا

 « ٍوثلاب رْهَجْلأ هنأ بح الود :ئلاعت هلوق يف هنع يهنلا ئلإ راشملا

 رذحاو) «ةدحاو :يأ (ةَرم كودع رذحاف :ليق اذلو) .ءاسنلا يف 44١قيآلا

 يف قيدصلاب دارملا نأ يف رهاظ فنصملا مالكو «(ةرم فلأ كقيدص

 متي ال الإو يقيقحلا قيدصلا ال هناسلب ةقادصلا رهظي نم وه تيبلا

 .(("”ةئضملاب فرعأ ناكف «قيدصلا ّبَلَقْلا امبرلف) ءداهشتسالا

 بحاصلا يتآلا تيبلا يفو ئضم اميف قيدصلاب دارملا نأ رهاظلاف

 :روهشملا رعاشلا ينعي "”مامت وبأ لاقو :ةخسن يفو (رخآ) لئاق (لاقو)

 :(م) ةخسن يف ناتيبلا ()

 هرم فلأ كقيدص رذحاو ةرم كودع رذحا

 ةرضملاب فرعأ ناكف قس -يدصلا بلقنا امبرلف
 171/١- هناويد يف ناتيبلاو جيرج نب سابعلا نب يلع نسحلا وبأ يمورلا نبا لئاقلا ()

 !مامت يبأ ناويد يف امهدجأ ملو .اهعلطم ناذه تايبأ ةعبس ةديصقلاو



 ٠ه

 باّحُصلا نم نرثكتسُت الف ٌدافتسم كقيدص نم كّردع

 بارشلا وأ ماعطلا نم نوكي هارت ام ٌرشكأ ءادلا ّنِإف

 : ءآلعلا نب لاله لاق امك نكو

 تاوادعلا مه نم يسفن تحَّرأ دحأ ئلع دقحأ ملو توفع امل

 تايحتلاب ينع رشلا عفدأل  هرظنأ نيح يودع يبحأ ينإ

 باَحّصلا نم نرثكتسُت الف ٌدافتسم كقيدص ْنم كودع)

 :لوقي نأ فصنلا اذه ئنعمب يفيو

 باحصلا نم تعطتسا ام للقأف

 .هلبق امم فخأ هلعلو

 (بارشلا وأ ماعطلا نم "”نوكي هارت ام ٌرفكأ ًءادلا ٌنِإف)
 مورلاو دنهلا ءامكح لاق ؛كل ملسأ ناك كلذ نم ْتللقأ اذإف

 ةرثكو «مونلا ةرثكو «لكألا ةرثك :ةسمخ نم ءادلا دلوتي :سرفلاو
 «ليللا فوج يف ءاملا برش ةرثكو «لوبلا سابتحا ةرثكو «عامجلا

 :ةروهشملا هتايبأ يف ةخسن يف امك يّئرلا (ءآلّعلا ْنب لاله لاق امك نكو)

 تاوادعلا ْمّه نم يسفن تحّرأ دحأ ئىلع دقحأ ملو توفع امل)

 تايحتلاب ينع رشلا عفدأل هرظنأ نيح يودع يحَأ ينإ

 .لوحي :ناويدلا يف )١(



 و 2 م و 2 ٠

 هضغبأ ناسنإلل رشبلا نسحأو

 ود و الا و
 مهكرت سانلا ءاود ءاد سانلا

 مهلئاوغ نم ُمَلْنَت سانلا ٍمِلاَسُف

011١ 

 تاَرَّسَم يبلق الم دق هنأك

 تاّدوملا لهأ نم مّلسأ فيكف

 تاّوخألا ْمْطَق مهل ءافجلا يفو

 نا" ئمعأ مكبأ مصأ

 تاّيَعَتلا بسك ىلع ًاصيرح نكو

 « هتيؤر دنع : ةخسن ىفو «هاقلأ : يأ

 هُضْْبَأ ناسنإلل ّرشبلا ٌنسْحَأو

 اهناك : ةفيست : يفو

 مُهكرت سانلا ا اق سانلا

 مهل تيقب ام ربصاو سانلا قلاخف

 تاَّرَسَم يبلق المدق) ....

 تاّدوملا لهأ نم مّلسأ فيكف

 تاوخألا عطق مهل ءافجلا يفو

 (تاّيَقت اذ ائمعأ مكبأ مصأ

 ('”تاّيتلا بدك ئلع امير نكو مهلئاوغ نم ملت سانلا ٍملاَسف)

 .(تايقتلا) لدب (تاورملا)و (قلاخف) لبق (ملاسف) (م) ةخسن يف )١(
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 نيسعب كودعو كقيدص ّىْلا : ءامكحلا ضعب لاق امك ًاضيأ نكو
 000 امهنم ةبيه الو ءامهل َّلَدَم ريغ نم اضرلا

 لوق نم لوألا تيبلا يفو «ئوقتلا بسك دارملاو «ةيقت عمج
 ؛ ةحارلا ةيلجتم همدغو «ةراذعلا -نماسسأ دقحلا نأ الإ ةراشإ لدا
 اوْلاَق تولهدجلا مهبطاخ اًدإَو#:ىلاعت هلوق نم جاتنتسا : يناثلا يفو

 نم رّشبلا ناسحإ نأ ئلإ ةراشإ :ثلاثلا يفو .7*/ناقرفلا © اًمَدَلَس

 يفو ؛رشبلا صوصخب لب «ةّنسلا اهب ةدراولا ةارادملا يف ناسحإلا
 هاك :سماخلا يفو ؛هريغو هسفنل ةيلستلل عقاولاب رابخإ : عبارلا

 قلاخو» :ثيدح يف امل ةراشإ :سداسلا يفو ؛اهيف ام نايبو ةلزعلا

 لاثتمالل عماجلا موقألا جهنلا كولس ئلع ثحو .«نّسَح قلخب سانلا

 .متألا بائتجالاو

 َقْلا) :رهظي اميف نييمالسإلا (ءامكحلا ضعب لاق امك ًاضيأ نكو)
 ودعلا امأو «هتقادصلف قيدصلا امأ (""”اضرلا نيعب كودعو كقيدص
 ُنسَحَأ يه ه ىلا هما :ئلاعت هلوق نم اذخأ اهدض ْئلإ هتوادع ةلاحالف

 نوكيا كل 80/ تلت 4 © ٌةيَِح خو وكلك هود متييو كني ىذا اذ

 فوخ (ةبيه الو ءامهل) 215 كس يفو (َّلَدَم ريغ يف) ءاقللا

 امأو هات نسحيف 57 فوخلا ْئنعمب ةبيهلا امأ ء(امهنم)

 .بلست الف ةنسحف قيدصلل لالجإلا ئنعمب ةبيهلا

 ءاضرلا وهو دحاو هجوب ..(م)ةخسن يف 0(



 كدا

 ٠ ل ٠ هه تدور .٠ 8 مل

 يف كرومأ عيمج يف نكو ةّلذ ريغ يف عضاوتو ربك ريغ يف رونو
 الو كيَفطع يف رظنت الو ميمذ رومألا دصق يفرط الكف اهطاسوأ

 ءراقولا نم سوماّب روهظلا نأل (ربك ريغ يف) ءاقللا دنع (رَكوَتو)

 ءاقللا دنع (عضاوتو) ؛ليمح ربك ىلإ كلذب رهاظلا بسن ال ثيحب
 لهأ ركنُي اذهلو م ةلذمب بوملا عضاوتلا نأل (هّلذ ريغ يف)

 نإف؛هيف الحلا نع َجرْخَي ثيحب ؛عضاوتلا يف طرفي نم ىلع قرذلا
 .هدض ْىلإ سكعنا هدح نع جرخ اذإ ءيشلا

 يف) امهريغو كعضاوتو كرقوت (كرومأ عيمج يف نكو)
 ًالكف) :هلوقب ريشأ هفالخ مذ ئىلإو ءاهطاسوأ ''”رومألا ريخ (اهطاسوأ
 دصقلاو ءطّسوو نافرط هل رمألا نأل .(ميمذ رومألا دصق يفرط

 (رظنت الو) «ميمذ هاوسو «ديمحلا وهف «طسولا كولس :داصتقالاو

 تافص نم سيل َرَظّنلا اذه نأل :(كيَفْطع يف) باجعإلا ليبس ىلع
 .ِرظَّنلا لهأ

 ءراهنلا يف راقولا بهذي هنأل ؛تيشم اذإ (تافتلالا رثكت الو)

 رو تاقنالا عاد هنو اطيرو ؛ليللا يف ةشحاولا ثرويو

 )١( نسحلل يبارعأ لاق .دلصتقالاب كسمتلا يف برضي ةريهشلا برعلا لاثمأ نم .

 :لاقف ءاطرتس اطفاساأالو ءاطورق ًابهاذ ال ءأطوُسو ًانيد ينملع :يرصبلا

 يناديملا لاثمأ) .اهطاسوأ رومألا ري «يبارعأ اي تنسحأ 417/١؟(.



 نم ظفحتو ْرِفْوْتَسَت الف تسلج اذإو تاعامجلا ئلع فق ال

 «كنانسأ ليلختو كمئاخو كتيحلب ثبعلا و كعباصأ كيِبشَت

 بابذلا درطو كمّخنت و كَقاصْب ةرثكو كفنأ يف كعبصإ لاخدإو
 20000000 بؤاثتلاو يطَمَّتلا ةرثكو كهجو نع

 5 ةنينأمط ال زاقيتسالا ةسّلج نأل فوت الق الف تسلج 007

 .ناطيشلا نم اهلكاش امو ةلجعلا نأل ًانئمطم نوكي نأ ق قئاللاو

 ثبعلا)نم (و) «ناطيشلا نم هنأل (كعباصأ كيبئشَت نم طظطفحتو)
 اذإ امهب ثبعلا امأ ءهنع هلعف نصي لقاعلا نأل (كمئاخو كتيحلب
 ئوس امو ءةيلسلا يف لصأ هلف ًامومهم وأ رمأ ريبدت يف صخشلا ناك

 نأل (كفنأ يف '”كعَّبصإ لاخدإو «كنانسأ ٍليلختو) ءالف ةلاحلا هذه
 ديزمب نوي رثك اذإ ؛ليلجلا لجّرلا سلجمب ليلختلاو لاخدإلا اذه

 نأل (كقاصب ةرثكو) ؛ليمكتلاو لامكلا بدأ تاوفو « ليطعتلا

 هيف امل (كمّحنت) ةرثك (و) فاي امع ِناَصُت سلاجملاو هَفاَعَت سوفتلا

 دارملا نأ لمتحيو «ةرثكلا عم ةماَخّتلا توص ةعاشبو قاصبلا ةّلع نم

 (كهجو نع بابذلا درَطو) رشا ديبإ د حتا رحم عرطسسلا

 نيديلا دم (يطَمّتلا ةرثكو) ؛هب ئّذأت اذإ هدرَط يف فيطل هَْو ئلع الإ

 اميفو هيف ديقب لّسكلل مفلا حتف (بؤاثتلاو) ؛فورعملا هجولا ىلع

 )١5١(. ص عبصإ تاغل رظناو 2230



 ند]

 ًائداه كسلحم نكيلو اهريغو ةالصلا يفو سانلا هوجو يف

 نم كثدحي نمم نّسحلا مالكلا ىلإ غصأو ابترم اموظنم كثيدحو

 كحاّضملا نع تكساو هّنداعإ هلأست الو بجعت راهظإ ريغ

 (اهريغو ةالصلا يفو) ءمهضعب وأ (سانلا هوجو يف) :هلوق وهو هلبق

 .تادابعلا رئاس نم

 طغللا نع ءوده اذ :يأ (ًاثداه) ٌسيلج هنمضت اذإ (كئسلجم نكيلو)
 َراَمآ نم لقاعلا نأل (ًاموظنم) هيف (كثيدحو) «ةشّوّشملا تاوصألاو
 .هتبترم يف هنم ءيش لك (ًابترم) «موظنملا هّمالك لتخي ال نأ هلقع

 بودنملل لماشلا (نّسحلا مالكلا ئىلإ) عمتسا ئنعمب (غصأو)
 ريغ نم) هب (كثدحي نمم) ءهلمشي نسحلا نأب لوقلا ىلع حابملاو

 بجعت راهظإ ريغ نم وأ «هراهظإ بجومل الإ ًاقلطم (''ابجعت جعت راهظإ
 اذإ فرص ؛ عمتسملا لقع يف ءيشب ْنْذؤُي طارفإلا نإف ءطرفم

 ءرصعلا لهأ ضعب ىف دهاشم وه امك ءهنم بارطضاو ةكرحب نرتقا

 00 رت نإ الإ (هّئداعإ هلأست الو) ؟هايإو هللا انافاع

 ؛ةبيهلا ليزي هنإف «كحضلا بابسأ (كحاّضملا نع تكساو)

 نوكي نأ نع ْلجَي ليلجلا نأل (تاياكحلاو) بلقلا تيمت هّنرثكو

 .طرفم :ةدايز (م) ةخسن يف )١(
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 رئاسو كفينصتو كمالكو كِرعشو كدلوب كباجعإ نع ثّّدحُت الو

 دّبعلا لّذبت لّذبتت الو نييزتلاب ةأرملا مْنصَت عّئصتت الو كّصخي ام

 ضعب سلجم ترضح دقو «ةّيِلْرِه تاياكحل ًاصوصخ ؟'َيِوَكَح
 ٌرمأ ةنطلسلا باوبأ ئلإ مهضعبل بتكي نأ لئس دقو ةالولا تاداسلا

 فاس بلحم لإ هلع قرد هل ”هلققا نأ كدر: يفعل دَمَتلا
 ءاذك ركذ انالف نإ انالوم بتكي :هل ليقف «يلاولا رذتعاف «ةمهوتم
 يلاولا ةمظع تدادزاف «هنع ئكحُي نم ماقم يف انسل انب قيلي ال :لاقف

 .يردص يف تر َكوو «يسفن يف
 هلوقو «هؤاكذ ينبجعأ :وحن (كدلوب كباجعإ نع ثّدحُت الو)

 ؟ هيهاضي نم وأ ؛ةياغلا غلب يرعش :وحن (كرعشو) ءاذك هلعفو ءاذك

 (كفينصتو) ءرْثَتلاب قداصلا (كمالكو) ءاهقاوطأب ةغالبلا نم َذَحأ وأ
 امك هلك اذهو ؛هريغو مالك نم (كّصخي ام) يقاب (رئاسو) ءملعلا يف
 .هيلإ ةجاحلا ْعْدَت مل ام حض ذاو وه

 هم شع
 طقف اهنم بولطملا (نييزتلاب ةأرملا مْنِصَت) سانلل (عّنصتت الو)

 هلهأل ليبرلا عتب نا ينال عن ءءاسنلا نيزت ئىبأت ةيروكذلا نإف

 الو) ؛هلثمب قئاللا اهل نيزتلا هنم بلطي هل نيزتلا اهنم بلطي امك هنأل

 .هتنهم يف (دْبعلا لّذبت لّدبتت

 .(يكح /جاتلا) .ةّيماع «رداونو تاياكح بحاص «ي ٍوَكَح لجر )١(



 هاا/

 الو تاجاحلا يف ّحلُث الو نمّدلاب فارسإلاو لحكلا ةرثك ّقوَتو

 فارطأ ةثالث ئلع نيع لك يف ديزي نأب :ليق (لخكلا ةرثك قوّتو)
 :ةياور يفو ءدرو ام رثكأ اذهو «ةنس لاحتكالا نأل ؛ لمتحم وهو « ليم

 ديقنت ال اهنأ هجوألاو ءراسيلا يف نينثاو نيميلا يف ةثالث لحتكا امبرو

 ام هيف لحكلا نوكيو ءدحاوب لحتكي دقف «فرّعلاب لب «كلذب ةرثكلا
 دنع لالدلا ئمسي ءيشب لاحتكالاك «هنافجأ لوح هناليس يضتقي

 يقوتب لحكلا يفو انه فارسإلاب ربعو (نْهدلاب فارسإلاو) ؛ءاسنلا

 يناثلاو «هيف هلامعتسا مدعل وأ «هيف فارسإلا ءيجم مدعل هنأك ةرثكلا

 يف حلت الو) ابغ نهدي ارتو لحتكي ناك ثيدحلا يفو ءرهظأ
 اوقتا» :درو دقو اميس ال ءاهيف حاحلإلا هركي قولخملا نأل (تاجاحلا

 الو (عجّشُت الو) ؛معأ وه امل اذه ناك نإو «'' ”بلطلا يف اولمجأو هلل

 : يبنتملا لاق « سفنلا يف نيم هنإف (ملظلا ئلع ًادحأ)) رم

 "لْظَي ال ةّلعلق ةَفعاذ دِجَت نإف سوفنلا ميش نم ٌمْلَظلاو

 :-ملسو هيلع هللا ىلص- هللا لوسر لاق :لاق هللا دبع نبا رباج نع هجام نبا يف )١(

 اهقزر يفوتست ئتح تومت نل ًاسفن نإف «بلطلا يف اولمجأو هللا اوقتا سانلا اهيأ
 .' مرح ام اوعدو «لَح ام اوذخ بلطلا يف اولمجأو هللا اوقتاف ءاهنع أطبأ نإو

 .تاراجتلا باتك نم ةشيعملا بلط يف داصتقالا باب يف

 :اهلوأ ةديصق نم (؟)

 ملأ ينأ تذخو ترظن ًاضّرَع 2 ٍملعُت ال ةريرس بولقلا ئوهل



 ه1

 نإ مهنإف كلام ٌرادقم  مهريغ نع ًالضف - كدلوو كلهأ ملعُت الو

 5 مهاضر ّذَ ْملْبَت مل ًاريثك هوأر نإو مهيلع َتْنُ ًاليلق هوأر

 (كدلوو) كجوز (كلهأ) مالعإلا نم ماللا فيفختب (ملعُت الإ و0

 لكيم لوا( للام راكد ٍمهريغ نع ًالضف ١ ارغتع الو ا ركأل

 امو هلبق اميفو انه ريمضلا نعي مل (مهنإف) ؛هرادقم ةفرعم ىلإ يعادلا

 هقالطإل وأ ؛فيعض وهو نانثا عمجلا لفأ نأ نلع الاب انإ هدب

 دارملا نأل «ةيعمجلا ئنعم نم دلولا يف امل امإو ءازوجت امهيلع
 َتْنُم) مهنيعأ يف (ًاليلق) هرادقم وأ لاملا (هوأر نإ) ؛ كدالوأ

 ةلولعم مهلاعفأ نأل فلل دعي رع سالو .كب اولفتحي ملف ؛(مهيلع

 مهل هنم ريثكلا كئاطعإب (لْبَت مل ًاريثك) مهنيعأ يف (هوأر نإو) «ًابلاغ

 ةفقاز ةارملاو اميسال تل ةياغاأل هنأل ؛(مهاضر) أدبأ ئنعمب اق

 يف رق انآ ريغ نيفاملا قمولل سنا :مهنفتن لاق اق ةملكو ' ”نيدو ٍلَقَع

 .سوفنلا قّلخ يف ملظلاو :هيفو ًاتيب 17 يف هناويد نم (458-470ص) اهرظنا

 هللا لوسر نأ نيحيحصلا يف -هنع هللا يضرح يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم درو )١(
 نم تيأر ام .." ليوط ثيدح يف ءاسنلا نم عمجل لاق ملسو هيلع هللا ئلص
 هنم ٌرهاظو ." نكادحإ نم مزاحلا لجرلا بلل بهذأ نيدو لقع تاصقان

 بلغت اهنأب مالكلا متخ ليلدب نهل ةناهإ هيف سيلو ملسو هيلع هللا ئلص هتطسايم
 فيلاكتلا َةّلق نيدلا ناصقنب دارملاو !؟لاجرلا بلغي نم ْئلع ءارزإ ُيأف!لاجرلا
 فيلكتلا تكرت دقو كلذ فيكو ؛ةمئثآو ةيصاع اهنأ ال سافنلاو ضيحلا تقو يف

 ةّنسلا نم لينلل ةعيرذ مهضعب دنع ثيدحلا مدخّتسا دقو !؟هلوسر نايبو هللا رمأب
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 ا
 أ الزاهُث الو فعّض ريغ نم مهل نِلو فّنُع ربغ ْنِم مُهفجاو 5

 هادا 0 اجعل ال قد وما وع اع 1 جة وأ روج يأ و اوم ل ا بل كُراَكَر طقس كدبع الو

 حص نإف «بسح ئنعمب لمعتست دقو ءأدبأ ْئنعمب لحملا اذه لثم
 يجامل نإ )اهتم نك بارجلا دو امامكم اذه

 ام لمعي ماهيإلا لب «ةغلابمو ةدش يأ (فنع ريغ نم مّهفجاو)

 ءاهحتفو داضلا مضب (فعّض ريغ نم مهل ْنلو) ؛لعفلا لمعي مل
 ناسنإلا بّبحتي نأ بجي :كلام مامإلا نعو ؛هراهظإ ريغ نم دارملاو
 هنأ» :ثيدحلا يفو ؛مهيلإ سانلا بحأ نوكي ئتح رادلا لهأ ئلإ

 اهتدارإ دنع يبح تنب ةيفصل هذخف بَصَت ملسو هيلع هللا ئلص
 ا ىلإ رطنلا يعييو:رااهقاس كاولف اهلج عنعتل روعي ناك ثتركرلا
 يف ابناج هنم تركذ دقو «قالخألا باتك يف كلذ وحن نم دكأتي

 «لزنملا ريبدت ىف ءاتلا فرح ىفو «ةرشاعملا نسح ىف ءاحلا برح

 ْ ١ ١ مهم:ةئإفاهعجازق
 ًاردان الو ًاريثك ال هرهاظ (كَدّْبَع الو َكَنْمْأ) حزامت (لزاهُت الو)

 طقس اذإو يهنلا ةلع هذه (كُراَقَو طقسيف) ءردانلا رفتغي دق نكل

 ماظنلا نايغط نيب ةأرملا باتك يف عيدب نايبب ثيدحلا اذه حرش رظنا ! مالسإلاو

 .(1-17١17/94ص ةمهوم ثيداحأ نم صوصن) -هب هللا عتمأ

 .ئلوألا ةقيلعتلا (578و4الا/)) ص رظنا )١(
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 كتلجع و كلهج نم ظفحتو قوتف تمصاخ اذإو «مهبولق نم ِ 2 7 : 5 ٠

 ىلإ تافتلالا رثكت الو كديب ةراشإلا رثكت الو كتجح ىف 'ركفتو

 50 ملكتف كّبضغ [َدَه اذإو كيتبكر ىلع ْثْجَت الو كءارو نم

 ريرشلا ًاصوصخ ًادحأ (تمصاخ اذإو «مهبولق نم) ءرسع هيف هدوعف

 :يأ (كلهج نم) هيف (طظقحتو) ماصخلا لاح «قوتف) دّلألا وأ

 َتَبْلَج ةملك برو ءاعرش هب ْذخاَوُ ال امب الإ ملكتت الف هتاملك
 ةلجعلا نأل (كتلجع) نم (و) ؛ةرابع نم غلبأ ةراشإ برو «ةمقن

 .راقولاو ةهبألا ليزت

 يه له ءاهئادبإ لبق كمْصَتخ اهب مزلُت يتلا (كدَّجُح يف ركفتو)
 الو) ؛ةعطاق ةجح الإ يدبي ال ''"جاجحملا نإف ؟ةلولْعَم وأ ةعطاق

 تافتلالا رثكت الو) ؛ةمصاخملا لاح يف اميسال (كديب ةراشإلا رثكت

 رصنتسملاك ةموصخلا لاح يف اميسال :«(كءارو) يذلا :يأ (نم ىلإ

 ىلع لدت هترثك نأل «كئارو لإ تافتلالا رد ال :دارملا وأ «هب

 مهوُت الثل ماصخلا لاح يف : يأ (كيتبكر ولع ٠ ْثَجَت الو) ؛ ةفخلا

 (أَدَه اذإو) ؛ بحلب ان ال كنأك كنس سلجا لع ءامخألا ديرن

 لاح ملكتلا نأل .(ملكتف كبضغ) بهذو نكس :ئنعمب ءودهلا نم
 وي

 .لادتعالا ناديم يف زربي ال دق بضغلا

 .(ججح /جاتلا) لّدجلا ريثكلا لجرلا وهو .فتكك لدجلا :رسكلاب جاجحملا )١(



 ١ه

 قيدصو كايإو نائّسلا ٌدَح لثم ئلع هنم نكف ناطلسلا َكبَرَق اذإو
 .كضْرع نم ًمركأ كلام لعجت الو ءادعألا ئدعأ هنإف ةيفاعلا

 ُلَح لثم ئلع هنم نكف) هبئان وأ مامإ (ناطلسلا كبّرق اذإو)
 رحبلاك وأ ءقرَحُي امإو جضني امإ «نارينلاك برقلا اذه نأل (ناّّسلا

 20 اءاقلا ردن للون ؟قّرمُي امإو. تكي امإ

 ةفودخ نم اقناذ صرت رخيبلا قل. ةكفنيي لت ناطللا تحاضنو

 هفوج ىف اهءامو اهّلخدأ اهفوج ىف هئام نم تلخدأ نإ

 «ةدشلا ىف كنيعي ال يذلا قيدصلا :يأ (ةيفاعلا قيدصو كايإو)

 قبس دقو «(ءادعألا ئدعأ هنإف) «ءاخرلاو ةيفاعلا ىف الإ كبحصي الو

 هلعف نأل مّهادعأ ناك امنإو ءاديكأت هرركف ءهنم ريذحت فنصملا نم
 سفنلا نوكت الف يفخ ودع هنأل وأ ءودعلا نم دشأ سفنلا يف لعفي

 .رذح ْئىلع هنم

 لاملا نأل «كضرع "نم ٌمركأ) هبحاصب لئاملا (كّلام لعجت الو)

 ئتم نّبلّلاك نضرعلاو: «ضرعلا مهأ هنع هب عفدلاف «ضرع وأ ضرمل
 بوكت الو .حئارو د داغ لاملاو «بّسّتكي لاملاو «كرادتي ال ريغت

 ملخو «هنوص ىلع نورباثم مهف ضرعلا فالخب «تاءورملا ووذ

 نأو «ةعينم ةيامحو «ةعيدب ةراشإب َنْذْؤُي ضرعلا ةياعرب فّنصملا

 .هيلع تفقو ام )١(
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 اهنإف َكَسْفَت اهب ْبٌرَجف ةيادهلا ةيادب نم كيفكي ئتف اي ٌرْدقلا اذهف
 : ماسقأ ةثالث

 ْ'ءَم كلذ يردي ءدصارملاو لئاسولاب ةلفاك ءدصاقملل ةعماج هتياعر
 لاملا لعج ْئلع انه ثحلا يفو «هركفتو هلمأت نم هققحتيو «هربدت
 مدع ئلع ثحلا ئلإ فيطل قيرطب فّصملا نم ٌعوجر ًاضوفرم ًابولغم
 هيلع "ةيادبلا" هباتك سسأ يذلا وهو «لاملا اهداّمع ىتلا ايندلا رابتعا

 00 .لمأتف

 هيف تعمتجا نم اي لجر اي :يأ (ئتف اي ٌرْدَقلا اذهف) :لاق اذلو

 اذه انباتك (ةيادهلا ةيادب نم كيفكي) ةلماكلا ةيلوجرلاو ةوتفلا تافص

 ةلالدلاب نيدوصقملا ءانناوخإو انبابحأ ُككَرشو ءانئايحإ بابل وه يذلا
 بّرجف) «ةرهابلا تاراشإلاو «ةرهاظلا تارابعلاب «ةرخآلا قيرط ىلع
 ؛ةبرجتلا ةحص روهظ يف غلبأ هنأل ؛ئرخألا دعب ةرملا (كّسْفَن اهب

 «كسفن ئلع اهفيظوت ةقيرط ئلع ًائيشف ائيش ولو اهيف رظنلا رثكت نأب
 وهو .«كسْمَر لولح دنع لجآلاو لجاعلا اهعفن ئرت هللا ءاش نإ كنإف
 امهيف زيمعي نيتللا ةرخآلاو لوألا كيراد: نيب ٌحَيرَبلاو «كلزانم لوأ
 .2”كسادَح نم كنيقي ةحص

 اهميسقت باتكلا لوأ يف قبسو (ماسقأ ةثالث) ةيادبلا :يأ (اهنإف)

 سدحيو سدحي ءرومألاو مالكلا يناعم يف مهوتلاو «نيمختلاو نظلا :سالحلا )١(



 نال؟

 ةطلاخم يف مسقو يصاعملا كرت يف مسقو تاعاطلا ءادأ يف مسق

 نإف قّلَخلاو قلاخلا عم دبعلا ةلماعم لّمجل ةعماج يهو .َقّلَخلا
 اهب لمعلا يف ًابغار اهيلإ الئام َكّبلق تيأرو «كسفنل ةبسانم اهتيأر
 . كردص هل حَّرَشو َكَبلق ناميإلاب هللا روت دبع كنأ ملعاف

 :يأ (تاعاطلا ءادأ يف مسق) :ةثالثلا نم لوألا «نيمسق لإ رابتعاب

 وهو (مسقو) ؛اهبودنمو اهبجاو لماش تاعاطلاو ءءاضقو ءادأ اهلعف

 هعم نوكي نأ هيفاني الو ءاهرئاغصو اهرئابك (يصاعملا كرت يف) يناثلا

 فكلا عون نم ئلوألا فالخ مسقو ؛تاهوركملا ةَميِمّسعلا قيرطب

 اهمكح نايب رابتعاب (قلخلا ةطلاخم يف) ثلاثلا وهو (مسقو) ؛كرتلاو
 (لّمجل ةعماج) ةيادبلا وأ «ةثالثلا ماسقألا :يأ (يهو) ؛اهبادآو
 وأ دبعلا ةطلاخمب ريبعتلا نم ئلوأ يهو ء(دبعلا ةلماعم) دصاقم

 فالتخا ىلع (قلخلاو) «ئلاعتو هناحبس (قلاخلا عم) هتبحاصم
 .ةقباسلا مهماسقأ

 َتادَجّو ئنعمب (تيأرو «كسفنل ةبسانم) ةيادبلا :يأ (اهتيأر نإف)
 الئام) ءرابتعالاب نارياغتم سفنلاو بلقلاو :(َكَبلق) نينطوملا يف
 اهب دارُيو قلطت سفنلاو «كبلقو كسفنب (اهب لمعلا يف ًابغار اهيلإ
 حراوجلاب لمعلا يف ةبغرلا ديرأ هنأك هيلعف «بلقلل ةلماشلا تاذلا

 روت دبع كنأ ملعاف) ؛هبساني اميف ءيش لك لامعتسا بسح بلقلاو

 حَرَشو) «ةيهلإلا ةفيطللا وأ يرّبوتصلا (كّبلق) مالسإلاو (ناميإلاب هللا
 رون لع وهف ئلْسِإلإ مَرَدَصَهَللا َحْرَسَضأ# (كردص) مالسإلاو ناميإلل (هل 230 ام 000 تلا ا ا



 نر
 2 | ا 25200

 مؤلعو راوغأو ٌرارسأ اهءاروو ةياهن ةيادبلا هذهل نأ ققحتو
 لغتشاف «نيدلا مولع ءايحإ» باتك يف اهانعدوأ دقو تافشاكمو

 ا فئاظولا هذهب لمعلا لقثتست كسفن تيأر نإف هليصحتب 3 و صا ص _-

 .17 /ر مزلا 4 ير نم
 ةباهنا اهل لإ :ةياذيب نم ام .هنأل (ةياهت "ةناذتلا هذيل نأ ةودستو)

 (راوغأو) :لاق اذلو «ةضماغ ةعيدب (ٌرارسأ) اهفْلَخو اهمامأ (اهءاروو)

 (تافشاكمو) ةّينَدَل (مولعو) ءاهتقيقح كردُت ال قمعلا ةديعب ءايشأ

 مولعلاو رارسألا نم تاروكذملا :يأ (اهانعدوأ دقو) ء«ةينابر

 اهعاديإف مولعلاو رارسألاب (نيدلا مولع ءايحإ باتك يف) تافشاكملاو
 اهحنم يتلا تاحوتفلا نأ رابتعابف تافشاكملا امأو ءحضاو هبف

 حصَت مل نإ زاجملا بابف ءاهنع ةئشان وأ اهل بابسأ هيف فنصملا
 .عساو ةقيقحلا

 مث ةراعتسا وأ «هعاونأ نم قيرط يأب ًاكلمت (هليصحتب لغتشاف)
 هءاّيحِإ هيف حدم يذلا نطوملا اذه يف فنصملا مالكو «هتعلاطم نمدأ
 ةديمحلا ةيكزتلاو ةمعنلاب ثدحتلا باب نم هسفن َحْدَم هنم : مزاللا

 «كلذ يف هلاثمأ ٌمالكو هفلَس تركذ دقو «ةديجملا تاسمحتلاو

 يف ريخلا ليبس كولس يفو اهيف ًابيغرت مهتافلؤم حدم يف اميسال
 ."ةسامحلاو ممهلا يلاعم يف ةسايرلا" :باتك

 «ةفيظو عمج (فئاظولا هذهب لمعلا لقثتست كّسفن تيأر نإف)
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 يف ملعلا اذه كعفني ْىّنَأ كل لوقتو ملعلا نم نفلا اذه ركنتستو
 000 ءارظنلاو نارفألا ئلع اذه كمّدَقُي ئتمو ءاملعلا لفاحم

 قبسو «تاعاطلا نم ةليل وأ موي لك يف هسفنل ناسنإلا هردقي ام وهو

 ردقت نلو :هلوق يف فيظوتلا ىلع ثحلا باتكلا لوأ يف فنصملا نع

 ؛كرمأ ثيح َكدقفي الو َكاَهَت ثيح كالوم كاري ال نأ :يأ كلذ ائلع

 ؛كئاسم ىلإ كحابص نم «كداروأ بترتو «كتاقوأ عزوت نأب الإ

 9ةكرلا نم َكِرَتَسَت ئرخأ يفو ءركنت ةخسن يفو :("”ركنتستو)

 (نفلا اذه) كرتت نأ ئرت يأ كرتت :ئرخأ يفو ًاكيكر هارت ئنعمب
 (ئّنأ كل لوقتو) «هتارمثو هتافص ةمدقتملا عفانلا (ملعلا نم) عونلاو
 مسرلا ءاملع عماجم (ءاملعلا لفاحم يف ملعلا اذه كعفني) ديعب : يأ

 تاّماجلاو (*"كما وجلاو "”سيرادتلاو فئاظولا مهل نيذلا

 «(ءارظنلاو) لاثمألاو (نارفألا الع اذه كمّدَقُي ئتمو) «سبالملاو

 .رثكتستو (م) ةخسن يف )١(

 .(ككر /راتخملا) .كيكر وهف فعضو قر :ةكاكرو ةكر رسكلاب كري ءيشلا َكَر (؟)

 .سيردتل ريك عمت (0)
 يك نمو ةميق يأ هّماَج نم يكماج بيرعت ةلودلا مادخ بتاور :ةّيكماجلا عمج )5(

 .(450 ص ريش يدأ مجعم :ر) .ةبسنلا ةادأ وهو
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 ئلإ كّلِصوُيِل ءارزولاو ءارمألا سلاجم يف كل ْعْفْرَي 2

 دق ناطيشلا نأ ملعاف ءاضقلاو فاقوألا ةيالوو قازرألاو ةلصلا

 5101 كّثم ًاناطيش بلطاف كاوُنَمو َكَبلَقْنم كاّسْنَأو َكاوغَأ

 مقري فيكو) «ريظنلا هلثمو «نرقلا ئنعم ''"باتكلا لوأ يف مدقتو

 لاحلاو نيطالسلا نع ًالضف (ءارزولاو ءارمألا سلاجم يف كَبِصْنَم

 ىلإ عجري امو «مسرلا مولع لهأ الإ ةداعلا بسحب نوربتعي ال مهنأ

 ةيطعلا ئنعمب (ةّلّصلا ئىلإ) هعفر (كّلصوُيل) موهفملاو قوطنملا قيقحت
 «ضفئافلا عيّرلا تاذ (فاقوألا ةيالوو) ءةيشاعملا (قازرألاو)

 كتقُبر تحت رّيصملا «"”ضنئاقلا هاجلا ميكحت يف ذفانلا ؟(ءاضقلاو)
 ."”ضئاغلاو يضارلا :نيّمكاحتملا

 نع (كاوغأ دق) كابأ ئداعو كاداع نم (ناطيشلا نأ ملعاف)
 بلطاف) «ميركلا كعجرم (كاوئمو َكَبَلَقْم كاَسْنَأو) ميقتسملا طارصلا

 يف افلتخا نإو «يناطيشلا ئنعملا يف (كّلثم) ادعبم ادرمتم (ًاناطيش
 «ةلاحم ال نجلا ناطيش نم غلبأ سنإلا ناطيشو «ينامثجلا رصنعلا

 .(نارقألا ئلع مدقتلاو) :هلوق دنع 5١ ص رظنا )١(

 .لصيف ءاضقلاف (ضيق/ عاطقلا نبال باتك) اهقش :ةضيبلا ٌحرفلا ضاق نم (؟)
 مهنم :ءاضقلل نومكاحتملاف ؛.«ضاغ /سوماقلا) صقنو لق :ضاغ نم (0)

 .مهقوقح صقتتُت نم مهنمو ؛نوضارلا



 هك

 ال طق كنأ : ملعا مث كتيغُب ئلإ كّلِصوُي هنأ نظن ام َكَمْلعَبل ط
 هب كّتوفي مث كدلبو كتيرق نع ًالضف َكنَّلَحَم يف ُكّلملا كل وفصي
 5200000 نيملاعلا بر راوج يف مئادلا ميعنلاو ميقملا ُكلملا

 ميلعت نإف «(كتيْغُب ىلإ كّلِصوُي هنأ) دسافلا كنظب (ٌنَظَت ام َكَمّلعُيل)
 ؛ةيادبلا يف هانفلسأ ام كيف عفني مل ثيح ؛يدجي ال كيف قحلا لهأ

 .ةياهنلا وه يذلا ءايحإلا يف هانعدوأو

 (كلملا كل وفصي ال) ًادبأ :يأ (طَق كنأ) اذه عم (ملعا مث)

 ©”كتيرق نع ًالضف َكَّلَحَم يف) كلم كنأ انضرف ول هلهنم :يأ
 ةيرقلاو «ةبراقتملا روُدلا تاذ ةحاّنسلاو ةراحلاك ةلحملاو «(كدلبو

 رطقلاو لكلا نم ربكأ رصملاو «ةيرقلا نم ربكأ دلبلاو ءاهنم ربكأ
 وأ ةيرقلا وأ ةلحملا كلم كلملا كلذب (هب كّتوفي مث) ءهنم ربكأ

 راوج يف مئادلا ميعنلاو) «ةرخآلا رادلا يف (ميقملا ”كلملا) دلبلا

 ماتخلا اذه نسحأ امو دولخلاو دوهشلاو ةنجلا ميعن (نيملاعلا بر

 .«تااطخلا اذهب
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 هبحصو هلآو دمحم انديس ْىلع هللا ىلصو نيملاعلا بر هل دمحلاو

 . نيدلا موي ئلإ ًريثك ًاميلست لس

 ضعب لاق (""نيملاعلا بر هلل دمحلاو) ةدايز ةخسن يفو
 دمحم انديس ىلع هللا ىلصو) دمحلا غيص لمكأ يهو :نيرخأتملا

 خسن ضعب يف اذك (نيدلا موي ئلإ انيك ايل لبو هبحصو هلآو
 هيلع هللا ئلص مانألا ريخ ئلع مالسلاو ةيلصتلاو دمحلاب ماتخلا ةيادبلا

 الول يدتهنل انك امو اذهل اناده يذلا هلل دمحلاو «مّركو فّرشو ملسو

 .هللا اناده نأ

 قحتسا هبلق ءافص نع اهلاق نمف «ةينامث ةنجلا باوبأو فرحأ ةينامث (هلل دمحلا) )١(

 يف ريغصلا يعفاشلاب ريهشلا يلمرلا نيدلا باهش لوق نم) .ةنجلا باوبأ ةينامث

 برايف 77/١(. -هللا امهمحر - يوونلا جاهنم حرش ْئلإ جاتحملا ةياهن هباتك
 رخآو نيمركألا مركأو نيمحارلا محرأ كنإ ةنجلا نم ئلعألا سودرفلا كلأسن

 .نيملاعلا بر هلل دمحلا نأ اناوعد



 رداصملاو عجارملا

 - توريب مزح ننا راد - يجونقلا نسح قيدصل مولعلا دجبأ ِ

 *75٠١77/١537. لوألا ةعبطلا

 تاعوبطم - هداليمل ةعساتلا ةيوئملا ئركذلا يف يلازغلا دماح وبأ -

 ةرهاقلا - ةيعامتجالا 0 و بادآلاو نونفلا ةياعرل ئلعألا سلجملا

1/1 . ْ 

 راد يديبزلا ةمالعلل نيدلا مولع ءايحإ حرشب نيقتملا ةداسلا فاحتإ -
 ١4944/١5١5. يبرعلا ثارتلا ءايحإ

 ةئيه قيقحت بلحب يعولا راد - يلازغلا مامولل نيدلا مولع ءايحإ -

 198/١519. ْئلوألا ةعبطلا - رادلاب قيقحتلا

 - ةلاسرلا ةسسؤم يلادلا دمحم .د قيقحت ةبيتق نبال بتاكلا بدأ -

 /١19945/١51١1. ةيناثلا ةعبطلا

 ملقلا راد - يماشلا دمحأ حلاصب ةيانعب يراخبلل درفملا بدألا -

 5١١1١/١571. لوألا ةعبطلا - قشمد

 ةيانعب ينافكألا نباب فورعملل دصاقملا ئنسأ ئلإ دصاقلا داشرإ -

 1945/١5١15. لوألا ةعبطلا

 - يدادغبلا هللاب مصتعملا دمحم قيقحت يطويسلل رئاظنلاو هابشألا -
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 ١1997/5١1514. ةيناثلا ةعبطلا -ىبرعلا باتكلا راد

 ليلخ ةيانعب ينالقسعلا رجح نبال ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا -
 5/١576 5٠١. لوألا ةعبطلا -توريب ةفرعملا راد - احيش نومأم

 يلع دمحم .د قيقحتب يتسبلا يباطخلل نيثدحملا أطخ حالصإ -

 /١101 / ١941 لوألا ةعبطلا - قشمد - ثارتلل نومأملا راد < ىنيدرلا

 - قشمد ركفلا راد - يليحزلا ةبهو روتكدلل يمالسإلا هقفلا لوصأ -

 1985/١5٠5. ْىلوألا ةعبطلا

 ةعبطلا - توريب نييالملل ملعلا راد - يلكرزلا نيدلا ريخل مالعألا -

 ١9497. ةرشاعلا

 ريجم يضاقلا نميلا يبأل ليلخلاو سدقلا خيراتب ليلجلا سنألا -

 .1917/7* ناّمع بستحملا ةبتكم - ىلبنحلا نيدلا

 رمع قيقحت ةبيجع نبال ديجملا نآرقلا ريسفت يف ديدملا رحبلا -

 5٠١6/١555. ةيناثلا ةعبطلا < ةيملعلا بتكلا راد - يوارلا دمحأ

 دمحم ةيانعب ينارعشلا مامولل دوهعلاو قيثاوملا يف دوروملا رحبلا -

 ١575/“7٠١. ْئلوألا ةعبطلا - ةيملعلا بتكلا راد -رداجلا بيدأ

 ةدج -- جاهنملا راد يف ةعامج ةيانعب يلازغلا مامإلل ةيادهلا ةيادب

 ١47٠-5 7٠١. مىلوألا ةعبطلا

 رصنلا ةبتكمو توريب- فراعملا ةبتكم ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا ب

 ١19557. ْئلوألا ةعبطلا -ضايرلا

 ةعبطم -يناكوشلل عباسلا نرقلا دعب نم نساحمب علاطلا ردبلا -



 نوف

 ١715/8. ْئلوألا ةعبطلا - رصمب ةداعسلا

 نتابشبلا راد - راجحلا دمحم ةيانعب يوونلا مامولل نيفراعلا ناتي ت

 ١18945/١5١65. ةثلاثلا ةعبطلا -ةيمالسإلا

 يولع اب روهشملا دمحم نب نمحرلا دبع ديسلل نيدشرتسملا ةيغب -
 ١1995/١5١5. توريب ركفلا راد -

 ركب ىبأ نب هللا دبعل ةحتافلا ةروس ناصغأ ئلع ةحداصلا لبالبلا -

 ىلوألا ةعبطلا - رادلا يف ةنجل ةيانعب جاهنملا راد - بيعشاب
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 يرابنألا نب تاكربلا يبأل ثنؤملاو ركذملا نيب قرفلا يف ةغلبلا -

 .ا١والو ةرهاقلا بتكلا راد ةعبطم- باوتلا دبع ناضمر.د قيقحت

 تيوكلا يف مالعإلا ةرازو - يديبزلل سوماقلا حرش سورعلا جات -

 .ةعامج قيقحت

 ءافلخلا دهع) يبهذلل مالعألاو ريهاشملا تايفوو مالسإلا خيرات -

 توريب يبرعلا باتكلا راد - يرمدت مالسلا دبع رمع .د قيقحت (نيدشارلا

 /١5٠1//١19817. ْئلوألا ةعبطلا

 رداقلا دبع خيشلل رشاعلا نرقلا رابخأ نع رفاسلا رونلا خيرات -

 .يسورديعلا

 .19758/1١ا/8 ئلوألا ةعبطلا - ةيرهزألا

 بتكلا راد - يبطرقلل ةرخآلا رومأو ئتوملا لاوحأ يف ةركذتلا -

 19486/١5٠6. ْئلوألا ةعبطلا - ةيملعلا
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 راد < ةراهع محم ئنطبصت ةباقب يرتنملل ييف ا شرا 97

 ٠ 14//٠13181ا/ - ةرهاقلا ثارتلل نايرلا

 - يدهملا قازرلا دبع قيقحت ليزنتلا ملاعم ئمسملا يوغبلا ريسفت -
 .,”5 د7 ض0 ىلوألا ةعبطلا - توريي يبرعلا ثارثلا ءايحإ راد

 يملعألا ةسسؤم - يزاريشلا نيدلا رصان مامالل عراتشملا ريس

 1995/١5٠١. ئلوألا ةعبطلا - توريب

 - ءاملعلا ةكرش ةيانعب يوونلا مامإلل تاغللاو ءامسألا بيذهت -

 .ةيرينملا ةعابطلا ةرادإ ةعبط

 - يبلاعثلا روصنم يبأل بوسنملاو فاضملا يف بولقلا رامث 9

 ١978/١815. رصم ةضهن راد ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم قيقحت

 /١90. رصم ةلاسرلا ةعبطم -يدنجلا رونأل ةيلاعلا هابجلا -

 ١1988/١15٠48. ةيملعلا بتكلا راد يطويسلل يواتفلل يواحلا -

 ىبرعلا باتكلا راد - وهز وبأ دمحم دمحمل نوثدحملاو ثيدحلا -

14 .. 

 - مزبلا حافلا دبع.د ةيانعب يردنكسلا هللا ءاطع نبا مامإلا مكح -ج

 .١٠5؟85575١/7 ةنماثلا ةعبطلا - ريثك نبا راد

 نب رمع بيبحلا عمج ةروثأمو ةدراو ةيعدأو داررآ ين يالخا -

 .توم رضح هيقفلا راد - ظيفح ةح نب ملاس نب دمحم

 - طارخلا دمحأ روتكدلا قيقحت - يبلحلا نيمسلل نوصملا ردلا -

 .194817 ١1٠8/ ئلوألا ةعبطلا قشمد ملقلا راد
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 رشنلل اضرلا راد - نيسردملا نم ةعامجل ريسكتلا عومج ليلد -

 7١١7. زومت ْئىلوألا ةعبطلا - قشمد

 ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا -راصن نيسح .د قيقحتب يمورلا نبا ناويد -

 ١99075. ةيناثلا ةعبطلا باتكلل

 - توريب ةفرعملا راد - لاله مثيه ةيانعب ضرافلا نبا ناويد -

 70١7/١575. ْئلوألا ةعبطلا

 ةعبطلا -  ةيملعلا بتكلا راد - روزرز ميعن حرشب يعفاشلا ناويد -

 .198/8 /٠5١م. ةئلاثلا

 قشمد ركفلا راد- ةوابع نيدلا رخف .د قيقحت لطخألا رعش ناويد -

 1985/1١515. ةعبارلا ةعبطلا د

 - توريب ىبرعلا باتكلا راد - دارط ديجم هحرش ةزع ريثك ناويد -

 ١1497/١51١7. ةرشاعلا ةعبطلا

 - رداص راد - شيورد ناندع حرش ْئليل نونجم ناويد -

 . 8١114

 ينسحلا يلع نسحلا يبأل مالسإلا يف ةوعدلاو ركفلا لاجر -

 19845/١57١. ئلوألا ةعبطلا قشمد - ريثك نبا راد - يودنلا

 راد -حارجلا فاون حرش يريشقلا مساقلا يبأل ةيريشقلا ةلاسرلا -

 7٠١١. لوألا ةعبطلا -توريب رداص

 نب هللا دبع بطقلا مامولل ةرزاؤملاو ةرهاظملاو ةنواعملا ةلاسر 2

 ١19915/1١51١5. ةيناثلا ةعبطلا -يواحلا راد - دادحلا يولع
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 ةفرعملا راد - يمتيهلا رجح نبال رئابكلا فارتقا نع رجاوزلا 3

 /19/81/١5٠10. توريب

 يماشلا يحلاصلا مامولل دابعلا ريخ ةريس يف داشرلاو ىئدهلا لبس -

 ١1997/1١5١5. ْئلوألا ةعبطلا - ةيملعلا بتكلا راد -

 ملقلا راد- يولعاب دادحلا دمحم ظوفحم هللا دبعل ةعدبلاو ةنسلا -

 15847/1١517. ْئىلوألا ةعبطلا - قشمد

 ئلوألا ةعبطلا ةيرصعلا ةبتكملا - ربرب دمحم ةيانعب هجام نبا نئس -

0017 ,. 

 هللا دبع خيشلل ملسو هلآو هيلع هللا ئلص هللا لوسر دمحم انديس

 ١1986/١5٠60. ةعبارلا ةعبطلا - بلح ليصألا ةعبطم جارس

 .5٠15١1987/1؟ ةيناثلا ةعبطلا - توريب ةلاسرلا

 راد - يطوبلا ناضمر ديعس دمحم روتكدلل ينتفقوتسا تايصخش 0

 ١57١. ةيناثلا ةعبطلا - قشمد ركفلا

 رداقلا دبع ةيانعب دامعلا نبال بهذ نم رابخأ ىف بهذلا تارذش -

 ْىلوألا ةعبطلا - قشمد ريثك نبا راد - طوؤانرألا دومحمو طوؤانرألا

 7/11 ١,.

 قيقحت يواصلا دمحأ مامإلل ديحوتلا ةرهوج ئلع يواصلا حرش -

 ١19917/1١514. ئلوألا ةعبطلا - قشمد ريثك نبا راد - مزبلا حاتفلا دبع .د

 فسوي قيقحت يطويسلل روبقلاو ىتوملا لاح حرشب رودصلا حرش -



 ةه8مو

 1449/١57٠١. ةثلاثلا ةعبطلا - قشمد ريثك نبا راد -يودب يلع

 ا ا ا را واو علا ا 0

 . .ةروفاغتس يف م 'لوألا ةعبطلا

 ديجملا دبع .د ةيانعب يرعملا ءالعلا يبأل يبنتملا ناويد حرش -

 ١1997/1١517. ةيناثلا ةعبطلا-رصم فراعملا راد - بايد

 ١1784. ةرشع ةيداحلا ةعبطلا - رصم ْئربكلا ةيراجتلا ةبتكملا ديمحلا دبع

 بتكلا راد - لولغز ديعسلا دمحم قيقحت يقهيبلل ناميإلا بعش 2

 ١5٠١/ 194٠. ْئلوألا ةعبطلا - ةيملعلا

 نيدلا باهشل ليخدلا نم برعلا مالك يف اميف ليلغلا ءافش 2

 ئلوألا ةعبطلا - ةيملعلا بتكلا راد - شاّشك دمحم.د ةيانعب ىجافخلا

 . ١14

 ئىلوألا ةعبطلا - قشمد ركفلا راد - اسوكلا لماك ديعسل بيَّشلا -

7 . 

 همالك نم هتايح ةمجرت يبرعلا نبا نيدلا يبحم ربكألا خيشلا -

 .رضن ةعبطم ١141/1١151١ ةيناثلا ةعبطلا - بارغ دومحم دومحم ذاتسألل

 راد - احيش نومأم ليلخ قيقحت يوونلا حرشب ملسم حيحص -

 حالفلا راد ةبتكم - نيدلا جارس هللا دبع خيشلل مالسإلا يف ةالصلا -

 .بلح -
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 ناخ ميلعلا دبع ظفاحلا .د ةيانعب ةبهش يضاق نبال ةيعفاشلا تاقبط -

 ئلوألا ةعبطلا-توريب بتكلا ملاع - عابطلا سينأ هللا دبع .د و

1 

 ئىلوألا ةعبطلا - يبلحلا يبابلا ئسيع ةعبطم - ولحلا حاتفلا دبعو

2/114 . 

 بتكلا راد - توحلا فسوي لامك ةيانعب يونسألل ةيعفاشلا تاقبط -

 /١19817/١5٠1. لوألا ةعبطلا - ةيملعلا

 هبيرش نيدلا رون قيقحت يملسلا نمحرلا دبع يبأل ةيفوصلا تاقبط -

 ١1985/1١555. ةيناثلا ةعبطلا - بلح سيفنلا باتكلا راد -

 رداص راد - رداجلا بيدأ دمحم قيقحت يوانملل ةيفوصلا تاقبط -

 ١19949. ئلوألا ةعبطلا -

 .15947/1517 لوألا ةعبطلا - توريب ةيمالسإلا رئاشلا راد

 ١1548/١519. ئلوألا

 دبع ديسلل رهاوجلا نم اهريغو رطاوخلا ةفرعم يف رطاعلا فرعلا -

 - تومرضحب هيقفلا راد - ريهزاب ملاس رينم ةيانعب سورديعلا نمحرلا
 5٠٠١/١57١. ْئلوألا ةعبطلا

 ئسيع - يواحطلا ميلعلا دبع قيقحت لضفملا بلاط يبأل رخافلا -

 1955/178٠. ئلوألا ةعبطلا - يبلحلا يبابلا



 ماا

 يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد - يمثيهلا رجح نبال ةيثيدحلا ئواتفلا -
 .عبطلا ةنس نود .رادلا يف قيقحتلا بتكم ةيانعب توريب

 ئسيع ةعبط (نيلالجلا ئلع لمجلا ةيشاح) ةيهلإلا تاحوتفلا -

 مي  .دمحم فارشإب - يدابآ زوريفلل طيحملا سوماقلا -

 دمحم روتكدلل يعفاشلاو يفنحلا بهاذملا ئلع ةيهقفلا دعاوقلا -

 ١19498. ئلوألا ةعبطلا - تيوكلا ةعماج - يليحزلا ئفطصم

 راد - يكملا باط يبأ خيشلل بوبحملا ةلماعم يف بولقلا توق -

 حرش ينارعشلا مامإلل ربكألا خيشلا مولع نايب يف رمحألا تيربكلا -

 5٠١7/١575. ْئلوألا ةعبطلا - رداص راد - حارجلا فاون

 17571١. دنهلا نكرلا داب رديح عاطقلا نبال لاعفألا باتك -

 ميهاربإ .دو يموزخملا يدهم .د قيقحتب يديهارفلل نيعلا باتك -

 قيقحت ةبيتق نبال ريسفتلاو ثيدحلا يف ةبوجألاو لئاسملا باتك -
 ئلوألا ةعبطلا -ىشمد ريثك نبا راد - ةبارخ نسحو ةيطعلا ناورم

 211٠ ١.

 ةمالعلل يولعاب لآ ماركلا ةداسلا بقانم يف يورلا عرشملا باتك -

 ةرماعلا ةعبطملاب ئلوألا ةعبطلا - يولعاب يلشلا ركب يبأ نب دمحم بيبحلا
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 ١71١9. ةيفرشلا

 1957/1158١. ندابسيفب رشنلا راد-

 شالقلا دمحأ خيشلا ةيانعب ينولجعلل سابلإلا ليزمو افخلا فشك -

 .1986 ١5٠6/ ةعبارلا ةعبطلا - ةلاسرلا ةسسؤم

 ةفيلخ يجاحب فورعملل نونفلاو بتكلا يماسأ نع نونظلا فشك -

14 . 

 .د هققح يزغلا نيدلا مجنل ةرشاعلا ةئملا نايعأب ةرئاسلا بكاوكلا -

 ةيناثلا ةعبطلا - توريب ةديدجلا قافآلا راد تاروشنم - روبج ليئاربج

64 . 

 فرشأو زيزعلا دبع دمحأ دمحم :قيقحت - يطويسلل بابللا بل -

 ئلوألا ةعبطلا - توريب ةيملعلا بتكلا راد - زيزعلا دبع دمحأ

 . ١0١

 .عبطلا ةنس نود - توريب رداص راد - روظنم نبال برعلا ناسل -

 ساوسلا دمحم نيساي قيقحتب ىلبتحلا بجر نبال فراعملا فئاطل -

 1997/١51١7. ْئىلوألا ةعبطلا - قشمد ريثك نبا راد -

 -ينارعشلا مامإلل ةيدمحملا دوهعلا نايب يف ةيسدقلا راونألا حقاول -

 اهسرهف 15917/١514 ْئلوألا ةعبطلا - توريب يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد

 .يداهلا دبع ضاير

 - تيوكلا تاعوبطملا ةلاكو -يودب نمحرلا دبعل يلازغلا تافلؤم 0
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 .9١الال ةيناثلا ةعبطلا

 تاءارقلا يف يناهتلا هجوو ينامألا زرح ئمسملا ةيبطاشلا نتم -

 ةنيدملا ئدهلا راد ةبتكم - يبعزلا ميمت دمحم ةيانعب يبطاشلل عبسلا

 /19957/1١51١1. ةثلاثلا ةعبطلا ةرونملا

 راد - يطساولا فيرشلل بابلألا يلوأ ةركذتو بابحألا عمجم -

 7٠١7/154577. ئلوألا ةعبطلا - رادلا يف ةنجل ةيانعب - جاهنملا

 - ديمحلا دبع نيدلا يبحم دمحم ةيانعب يناديملل لاثمألا عمجم 2

 .1469/17١”ال ةيناثلا ةعبطلا رصمب ةداعسلا ةعبطم

 ةعبطلا - توريب يبرعلا باتكلا راد - دئاوفلا عبنمو دئاوزلا عمجم ب

 /١8951. ةيناثلا

 يسلدنألا ةيطع نبال زيزعلا باتكلا ريسفت يف زيجولا ررحملا -

 ىلوألا ةعبطلا ةيملعلا بتكلا راد -- دمحم يفاشلا دبع مالسلا دبع قيقحت

 . *117 ١

 بيد ئفطصم .د ةيانعب يزارلا ركب يبأ نب دمحمل حاحصلا راتخم -

 /١15٠1/ /١8941. ةيناثلا ةعبطلا - قشمد ةماميلا راد - اغبلا

 - نماضلا حلاص .د قيقحت يناتسجسلا متاح يبأل ثنؤملاو ركذملا -

 ١514-/1991. ْئلوألا ةعبطلا - قشمد ركفلا راد

 روتكدلل ينابرلا عيرشتلا فئاطلو يبرغلا ماظنلا نايغط نيب ةأرملا -

 ئلوألا ةعبطلا - قشمد ركفلا راد - يطوبلا ناضمر ديعس دمحم

 ., /111 ١1

 طوؤانرألا بيعش 5 قيقحتل لا ىلع فرشأ لبنح نب دمحأ مامإلا دنسم 2



 0غ»

 5:٠١١/١57١. لوألا ةعبطلا - ةلاسرلا ةسسؤم

 ١9417. توريب نائبل ةبتكم - يمويفلل رينملا حابصملا ب

 ةيانعب يسابعلا ميحرلا دبعل صيخلتلا دهاوش ْئلع صيصنتلا دهاعم -
 .14417/1151 توريب بتكلا ملاع - ديمحلا دبع نيدلا يبحم دمحم

 ةعبطلا < نانبل ةبتكم - يناندعلا دمحمل ةعئاشلا ءاطخألا مجعم -

 ١94287. ةيناثلا

 نانبل ةبتكم ريش يدأ ديسلل ةبرعملا ةيسرافلا ظافلألا مجعم -

6 1. 

 ةبتكم - ناحطلا دومحم .د قيقحت يناربطلل طسوألا مجعملا -

 ١1946/1١51١6. لوألا ةعبطلا - ضايرلا فراعملا

 - يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد - يومحلا توقايل نادلبلا مجعم -

 .عبطلا ةنس نود - توريب

 ١9917. ةرهاقلا - ةيحلاص

 .ةرهاقلا يلوبدم

 ئلوألا ةعبطلا < ةلاسرلا ةسسؤم ةلاحك اضر رمعل نيفلؤملا مجعم -

14 . 

 ةعبط - ةرهاقلا يف ةيبرعلا ةغللا عمجم رادصإ - طيسولا مجعملا -

 .ةيكرت لوبناتسا ةيمالسإلا ةبتكملا
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 فيطللا دبع .د قيقحت ماشه نبال بيراعألا بتك نع بيبللا ينغم -

 ةعبطلا -تي وكلا -بادآلاو نونفلاو ةفاقثلل ينطولا سلجملا بيطخلا

 70٠٠١/1١57١. لوألا

 5١٠١/١517١. ةيناثلا ةعبطلا -يواحلا راد - يودبلا

 ةعبطلا - ةيملعلا بتكلا راد - ةعامج ةيانعب يزوجلا نبال مظتنملا -

 1997/1١517. ئلوألا

 - دومحم قئاف ريسيت .د قيقحت يشكرزلل دعاوقلا يف روثنملا -

 1987/١57٠١. لوألا ةعبطلا - ةيتيوكلا فاقوألا ةرازو رادصإ

 19994/١57١. ْئلوألا ةعبطلا - ةيملعلا بتكلا

 - يركم رداقلا دبغ ةعمج وب ةيانعب يلازغلا مامإلل نيدباعلا جاهنم -
 ١5717/ 7٠١5. ئلوألا ةعبطلا -توريب جاهنملا راد

 ديسلا ةمالعلل يولعاب لآ ةداسلا ةقيرط لوصأ حرش يوّسلا جهنملا -

 يلرألا ةنغبطلا -ةوعدبلاو ملتلا زاد يرلعاي طيس وب ميارمإ دز

00155 . 

 ١19957. ئلوألا ةعبطلا -نانبل ةبتكم- ةذتاسألا نم ةعومجم ةيانعب يوناهتلا

 فراعملا راد - ايند ناميلس .د قيق قيقحت يلازغلا مامإلل لمعلا نازيم -_

 .ةيناثلا ةعبطلا - رصم

 توريب جاهنملا راد - يريمدلل جاهنملا حرش يف جاهولا مجنلا 5
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 1/١516 ٠٠١. ئلوألا ةعبطلا - رادلا يف ةيملع ةنجل ةيانعب

 يبلحلا يبابلا ئفطصم - يلمرلل جاهنملا حرش ئلإ جاتحملا ةياهن -
 -١19517/185.

 ةبتكملا - يوادنه ديمحلا دبع .د قيقحت - ريثألا نبال ةياهنلا -

 7١0١6/1١575. لوألا ةعبطلا -توريب ةيرصعلا

 دمحم يطعملا دبع يبأل ماوعلا ةديقع ةموظنم حرش مالظلا رون -

 نم ةعومجم ةيانعب ٠١١0/١547 ئلوألا ةعبطلا - يواحلا راد - يواجلا

 د“ دإع دك د6



 ه6

 تسرهفلا

 ا ا ع خلا وس ا حرشلاب ينتعملا ةمدقم

 11 م الا اوداوولاا طاطا باتكلا يحرش نم روص

 0000 (فنصملا) يلازغلا مامإلا ةمجرت

 ا ا ول وا ا ا (حراشلا) يهكافلا مامإلا ةمجرت

 ةيادهلا ةيادب حرش

 ا 0 0 حراشلا ةمدقم

 93د و واو مشو حبل تاو وير امام اشو هاوراا ماج فئنصملل ةمجرت

 هلو لاا فاول ماووااامل ناووح ماو ادا اا لا باتكلا ةبطخ

 0 ا ] ] ] ] ز] ]1]ز]ز]ذ]1] ]1 تاعاطلا يف :لوألا مسقلا

 ا 00000 ظاقيسالا بادآ

 11 2 سابللا بادآ

 00 اا 00 ءالخلا لوخد بادآ

 ا ا ءوضولا بادآ

 11 لسغلا بادآ

 18717 يا او علوا دج ساو ملال او 17في واسال داعتلم عك كجم لا بادا

 0 ا دجسملا ْئلإ جورخلا بادآ

 111 ا اسم فن سمشلا عولط ىلإ دجسملا لوخد بادآ



0: 

 0 لاوزلا ىلإ سمشلا عولط دعب ام بادآ

 000 تاولصلا رئاسل دادعتسالا باب

 350*253 77 008 يصاعملا بانتجا ىف :ىنأثلا مستقلا

 ا بلقلا ىصاعم ىف لوقلا

 قلاخلاو قلخلا عم ةرشاعملاو ةبحصلا بادآ يف لوقلا

 نإ طلاع ها اهم فلا 80 هاف 68 هاف هاقإ هلو اه هي 616 هيه اي هاتف رداصملاو عجارملا

 نأ طين ابننا بينا طبي
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