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 رشم للا تسقم
 هبحصو هلا ىلعو « هللا لوسر ىلع « مالسلاو ةالصلاو « هلل دمحلا

 « دعب امأ : هاده عبت نمو

 ةديقع يش 4 ينحلا يواحطلا رفعج يب مامإللا ةديفع نإف

 اهنآل . ةمألا ءاملع نم اهعابتا ىلع قفتملا « ةعامجلاو ةنسلا له

 ةفينح وبأ مهنمو . ةددعتم نورق لالخ « ةلملا هذه ءاملع دقتعم تقفاو

 . مهعابتأ رثكأو ؛ لبنح نب دمحأو ؛ يعفاشلا « كلامو ؛ نامعنل

 اهيلع رقتسا ىتلا « يرعشألا نسحلا يبأ مامالا ةديقع ابنأ امك

 « لازتعالا نم عون : هبلق يف برشأ نم الإ اهنع ذشي ملو . ةلمجلاب ًاريخأ
 . ةوادعلا ةّئسلا ةيصانمو : ةيمهحجلاو

 (ةيواحطلا ةديقعلا حرش» عبط يل رّسيف : ىلع هللا نتما دقو

 . 'ةميق ةطوطخم ىلع يلوصح دعب :؛ ىننحلا ّرعلا يبا نبا ةمالعلل

 ريثكلاب كفرعي ام اهيفف : ةعبارلا ةعبطلا . «ةيواحطلا ةديقعلا حرش» يف . كلذ رظنأ )١(
 خيشلا ةمدقم) نمو (حيضوتلا» نم ةيلاخلا ةقورسملا تاعبطلاب رتغت الو . كمزلي امه

 همحر -- ركاش دمحأ خيشلا ةمالعلا ةعبط نع ةرّوصملاب الو . «ينابلألا نيدلا رصان
 اش دمحأ خيشلا انذاتسأ نأ ولو . فيرحتلاو صقنلا كلذ لك يف نإف - هللا

  فاصنإ نم هب متمتي ناك ال ء اه نيذبحملا نم ناكل : انتعبط ىلع ءعلطأ
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 - هللا همحر - ّزعلا ينأ نبال حرشلا ةبسنب انتعبط ين مزجأ مو

 ىلوألا هترفس ُ 3 ينابلألا نيدلا رصان دمحم خيشلا يذاتسأ نأ ريغ

 دمحم خيشلا لضافلا ذاتسألا هيلإ ىدها ؛ 1888 ةنس برغملا ىلإ

 ةلاسر « ةيبرغملا ةكلمملا نم «ناوطت» ةنيدم ةبتكم ريدم « ةزبخ وبأ

 ةديقعلا حرش فلؤم نأ ٠ هناونع ىلع ركذ ء طوطخم نع ةروصم
 . ' يتنحلا ّرعلا يبأ نبا وه « ةيواحطلا

 ةفرعم نأشب هتعمجو « قبس ام ةعجارم ىلإ ينادح امث اذهو
 : يطلملا ىسوم نب فسوي نيدلا لامج نوكي نأ تدعبتساو ؛ حراشلا
 داعبتسال . ةطوطخملا نم ةيحمملا تاملكلا ضعب نم ارهاظ ناك امك
 يوبنلا ثيدحلا ىلع دمتعملا ينلسلا حرشلا اذه لثم يطلملا فلؤي نأ

 رظن نم : 40/0 «بهذلا تارذش» يف امك لئاقلا وهو ؛ فيرشلا

 ' !؟ قدنزت دقف يراَخَبلا حيحص يف
 « ابرلا لكأ يف ليحلا هوجوو : ةشيشحلا لكاب يتفي ناكو

 ءارتفا : كش الب وهو . هيهذم صوصن ىلع حبحب اذه نأ ًامعاز
 اع . اذه انموي ىبح هعابتأ نمو : هنم
 . ءايقتالا لضافألا هبهذم

 هلوقب هاجه ثيح « كلذ ىلإ ةنحشلا نب راشأ دقو
 1 ىقتلاب ن ١ ّزمَأي خيشل تبجدع

 ىقتا امو اموي نمحرلا بقار امو

 ةحفصلا يف اهتروص رظنا )١(
 . ١١ ص (حيضوتلا» و ؛ 5 ص «ةيواحطلا ةديقعلا حرش» رظنا (؟)

 ا



 ابرلاو ةشيشحلا لكا ازئاج ىري
 9 'اقدنزت اقح يدلل 0 ني

 يف ةدئاس تناك ىتلا ٠ ةسرشلا ةمجحلا نم فوخلا وه ؛ همسال

 نيطالسلا ةرقب نيدّيؤم «٠ نيبصعتملاو ٠ نيفّرلا لبق نم هرصع
 نب نيجالو © جرف رصانلا هنباو « قوقرب رهاظلا .. نيلهاجلا
 الضف « ةديقعلا ءوسب نيروبشم اوناكو ؛ مهلاثمأو يسكرشلا هللا دبع
 « دوجولا ةدحو باحصا نوب رقي اوناكو « فارحنا نم مهكولس 2 امع

 لمرلا برضو « جيزلاو ؛« رحسلا لهأو

 . كلذب ربتشا نم الإ مبيلإ نيبرقملا نم دجن الو
 ١هصنب همالك كيلإو رجح نبا هأور امم اذه ىلع لدا الو

 زعلا نب يلع نيدلا ردص خيشلا ةعقاو تناك 5,04 ةنس يفو

 لمع . يدفصلا كبيأ نب يلع بيدألا نأ افوأو ٠ قشمدب يننحلا
 ءاملعلاو ءابدالا ىلع اهضرعو ؛ (داعس تناب)» نزو ىلع ةيمال ةديصق

 4 قنحلا زعلا نب نيدلا ءالع نب ىلع نيدلا ردص مبنمو 3 هوظرقف

 كلذ هءاسف ٠ روكذملا كبيأ نب ىلع ابيلع فقوف « ءايشأ ابيف دقتنا مل

 عاشو اهيلع فقو نم بلاغ ركناف « ءاملعلا ضعب ىلع ةقرولاب رادو

 / . رمألا
 ةقرولا هيلإ ديعيو ائيش هيطعي نا زعلا نبا نم كييأ 0 سقلاف

 ىهتنا نا ىلإ 3 رمالا عاشو 2 هيلع مهلا ن ريفل املا ىل رادف 3 عنتماف

 « ناطلسال ةيضقلا تبتنا نأ ىلإ نيبصعتملا ضعب م رصم ىلإ

 . يشبح نسح ذاتسالا قيقحت . ثارتلا ءايحإ عبط 788/١ «رمغلا ءابنإ» رظنأ )١(

9 



 « ةديصقب ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا حدم كبيأ نب ىل ىلع نأ انغلب»
 هللا ىل ىنلاب |سوتلا اهنم ًارومأ ركنأو هيلع ضرتعا زعلا نب ىلع نأو

 رابدلاب ءاملعلا نأو . كلذ ريغو هةتمصع يفاح حدقلاو ملسو هيلع
3 

 مدقتيف كلذ او ركنأ - ةيفنحلا نم هبهذم لهأ ًاصوصخ - ةيرصمل

 هيضتقي ام هعم لمعيو بهاذملا لهأ نم ءاملعلاو ةاضقلا بلطو هبلطب
 : ًاشبأ موسرما 86١ (هريغو رب زعت نم عرشل

 نوعديو دوو ادو مزح ن نبا بهذم نولحتني قشم هدب ةعامج نأ انغلبا»

 « ينوسايلاو ٠ ينابسحلا نباو ©'(اذك) ياحلا نباو يشرقلا مهنم « هيلإ

 يرض نم هاضتتت لمع يبث هنم مهيلع تبث نإف « مهبلطب مدقتيف
 ةنسلا لهأ نم مهريغ مهفئاظو يف ررقيو . مولعم عطقو يننو

 (ةعامجلاو

 2 5 2 0 5 2 و ةلبانحل )او ةيعفاشلا م ةعامج نأ انغلبو»

 '5 لف . (ةيميت نبا بهذمو

 .اونو ةاضقلا ةرم لوا رضحف . مهريغو ةاضقلا بئانلا

 هيف دجوف زعلا نبا طخ رضحأو + موسرملا مهيلع ءىرقف « نييتفملا
 عفشا» ' هلوقو «! هلل الإ لاقي ال اذه : هللا لوسر ىبسح» : هلوق

 : لاقف «كي تلسوت» ابنمو . «ةعافشلا هنم بلطت الو + لاق ؛ (يل

 . (هب لسوتي الو

 . «باتعلا ةلز نم الإا» لاق « (للزلا نم موصعملا» هلوقو

 يقوسايلا نامثع نب دمحا نوككيف ( يناخلا ) نع ةفحصم يه و

 . المال ةنس تام . يباحلا نباب فورعملا يعفاشلا يقشمدلا ٠ لصألا



 . كلذ ريغ ىلإ ةكئالملا ليضفت حجارلا هللا قلعت ريخ ايد هلوقو

 ريغ دقتعا نآلا اناو ٠« كلذ نع تعجر» : لاق مث فرتعاف لئثسف

 . سلجملا لصفتاو لاق ام بكف «ةلوُأ تلق ام
 ةاضقلا رضحو يناثلا سلجملا اورضحف ءاملعلا ةيقب بلط مث

 يضاقلاو « يدخرصلا نيدلا سمش يضاقلا رضح نمي :

 عمجو يرهزلا نيدلا باش يضاقلاو : يشيرشلا نب نيدلا فش

 امه : مهضعب لاقو (ر "9 : مهضعب ل لاقف : مالكلا ديعأو 2 ريثك

 : راصفاو ا 75 ريزعت يف فاك وأ مالكلا ن 'م هعم عقو

 ةقرو يف مهؤامسا تبتكو رخات نم .بلطو « ايلا اوبلط مث

 نيدلا نيمأ : ًالوأ رضحي مل نمم رضحو : يعفاشلا يضاقلا رضحف

 ٍلبنحلا ديبع نب نيدلا سمشو :« يجاهنصلا نيدلا ناهربو ىقتألا

 , ةعامجو

 مث اولضفنا م مهيب ًاضيأ مالكلا رادو

 رضح نمهو .ًافيأ 1 رخأت نم ىلع رمألا ددشو

 يرغلا نيدلا فرشو يدركلا نيدلا لامجو يوونلا نيدلا دعس

 نب نيدلا بابشو هوخأو حلفم نب نيدلا يتتو بجر نب نيدلا نيزو

 . هلاق ام رثكأ يف زعلا نبا ىلع راكنالا ىلع اودراوتف ؛ يجح

 « ةيميت نبا ىلإو رهاظلا ىلإ اوبسن نيذلا ةيضق نع اولئس مث

 « ًاريخ الإ داقتعالا ةهج نم نومسملا يف نوملعي ال مهنأ مهلك اوباجأف

 ىلع مهءأر قفتاو ةرم سماخ اورضح مث + مهضعب يف حلفم نبا فقوتو
 . ىبنحلا الإ : زعلا نبا ريزعت نم دب ال هنأ

 ميظعت الإ تدرأ ام» : لاقف بتك امب دارأ امع زعلا نبا لئسف
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 . (هقح قوف ىطعت ال هنأ هرمأ لاثتماو ملسو هيلع هللا لص يبنلا بناج
 لوبق يف فاك كلذ نأب يرهزلا نيدلا بابش يضاقلا ىّفأف

 . كلذب هطخ بتكو « ريمتلا يف ءاسأ نإو هلوق

 يعفاشلا يضاقلا مكحف : هزيزعتب هريغو يشيرشلا نبا ىتفأو
 قب مكح من« ةدقلا ىلإ لأ مث يورعلاب سبحف * هسيحب

 . ةاضقلا ةيقب هذفنو + تاريزعتلا نم سبحلا ىوس ام
 ءاملعلاو ةاضقلا طوطخ ابيف ذحخأو عقو ام ةروصب ةخسن تبتك مث

 جارخخإب ةجحلا يذ يف موسرملا ءاجف « رصم ىلإ ديربلا عم تلسراو
 « يورحلا نيدلا فرش ةيناربلا ةيزعلا سيردت ذخأف « زعلا نبا فئاظو
 ريش ىلإ لاقتعالا ين رعلا نب رمتساب « ركألا بقللا ىلع ةيرهوجلاو

 . ةلبقملا ةنسلا نم لوألا عيب ر
 ينلا هاجب لسوتلا - حبصلا ةالص بقع - ذئموي نم ثدحأو

 . هولعفف « نينذؤملا كلذب يعفاشلا يضاقلا رمأ : ملسو هيلع هللا ىلص

 نيدلا ّسمش يرهزلا نبا بلط ةدعقلا يذ نم عبارلا يفو

 قالطلا ةلاسمب هاوتف ببسب هرزعف ينصنملا يريرحلا ليلخ نب دمحم
 . «ءامسلا يف هللا» : هلوق ببسبو + ةيميت نبا يأر ىلع

 ىلع هفيوطتب رماو ةردلاب هبرضف يشرقلا هاكش يذلا ناكو
 : لاقو كلذ دعب يرهزلا نبا رذتعا مث + ةاضقلا رود باوبأ

 : لاق يريرحلا ًانالف يلإ اوبنأ مهنأل ماوعلا نم الإ هتننظ ام»
 1 . (تيكو تيك

 يف رّوبت هنأ ىلع ُلاد رذعلا اذهو . ىجحلا نبا كلذ ىكح

 . .رمألا هلف . تبثي مو هرمأ



 هل متغا سانلا ضعب نأ ينصنملا نبا نع يكح ام فرطأ نمو

 ةاريف يرعشأ ينأب يطخ مهذخأ ىلع الإ ينسأ ام) : لاقف ىرج امم

 . ىهتنا «لزن اذإ ميرم نب ىسيع

 وأ ؛ همسأ زعلا يلأ نبا فلؤملا ءافخإ تبجوأ بابسألا هذهو

 مهعابتأو ماكحلا ءالؤه شطب نم ًافوخ همسأ ارفذح خاّتنلا نأ
 نم ءاملعلا ىلع ايف ىرج امو : ةبقحلا كلت انعبتت اذإو : نيملاظلا

 ثحبلا انبي لاطل ٠ تاناهإلاو ءاذيالا

 نيجالو قوقرب نع اهب عفادي يتلا يرثوكلا تاقيلعتب ٌرتغت الو

 ىلإ ةفاضإ « كلذ يف ًالخد هسنج ءانبأل ةيبصعلل نإف « امهلاثمأو

 . دقتعملاو بهذملل ةيبصعلا

 « قيلعت يأ نود نم ةصاخ ةعبطب « ةديقعلا هذه نتم تدرفأ دقو

 « تاطوطخملا نم ريبك ددع ىلع اهحيحصت دعب كلذو 3 حرش وا

 . ظفحلل ةرّسيم ؛ بلاطلا يدي نيب نوكتل
 رصان كمحم خيشلا ثدحيملل « زجوم ا حرشلا اذه مدقأ نالاو

 . هيف هللا كراب « ينابلألا نيدلا

 لصأ يه ين وتلا مهتديقع يف ف ٠ هدابع اذبم عفني نأ 3 لأسأ هللاو

 هلل دمحلاو « بيجم عيمس هنإ « نيملسملا لاح حلصي نأر : مهنيد

 . نييملاعلا بر
 رشاتلا

 شيواشلا ريهز



 ةلؤلا- 2

 ٌةرمقملا بعاص يراعتلا مامرلا

 كاملا دبع نب ةماس نب ةمالس نب دمحم نب دمحأ رفعج وبأ وه

 ٠ ظفاحلا هيقفلا ثدحملا مامالا رصم ديعصب ةبرق

 كاردالا نس قلب مدعو ها نيمو نيالا ع ةنس أ ةضر او

 ليعامسا هلاخ ىلع ملعلا ىقلتي ذخأو « ملعلا بلطل رصم ىلا ل

 تعستا املك ناكو 9 يعفاشلا مامالا تاحصضأ هقفأ ينزملا ى 5 ُ

 نك ملو « ةيهقفلا لئاسملا نم ريثك مامأ ارتاح ةسفئ كح هقفأ ةر راد

 امدنع هلاخ هعنصي ام بقرتي ذخأف « اهنع هليلغ ىفشي ام هلاخ دنع دجيل

 دقو « اهنم ريثك ىف ةفينح وبأ هيلا بهذ ام راتخي وه اذاو ؛ ةفينح

 ٠ © ىنزملا رصتخم » هبانك يف تارايتخالا هذه عدوأ

 علطيو ةفينح يبأ باحصأ بتك يف رظني نأ الا كلذ دعب هعسي ملق

 بهذمب ةتقرعم تلمتكا اذا ىتح ميرفت لاو ليصأتلا يف مهجهنم ىلع

 ملو ٠ هعابتأ نم حبصأو هب ىدتقاو هيلا لوحت ة ةفينح يبأ مامالا

 هريغ هيلا بهذ ام حيجرتو مامالا لاوقأ ضعبل هتفلاخم نم كلذ هعنمي
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 ىربي ناك امنا « ةفينح يبال آدلقم نكي مل هللا همحر هنأل ةمئألا نم

 متأيو « هيلع ريسي ناكف هرظن يف جهانملا لثمأ هقفتلا يف هجهنم نأ

 هب لقب ملام حجري 6 راثآلا يناعم » هباتك يف هدجت كلذلو « هب
 نيسحلا ايأ تعمس : قالوز نبا هلاق ام هانركذ ام ديوتي اممو ٠ هماما

 يبأ لضف ركذو لوقي يبأ تعمس لوقي يواحطلا رفعج يبأ نب يلع
 يف اموب هتبجأف لئاسملا يف ينركاذي ناك لاقف ههققو هيويرح ديبع

 لكوأ : يضاقلا اهيآ هل تلقف ةفينح يبأ لوق اذه ام : يل لاقف ةلأسم

 لهو : هل تلقف ٠ ادلقم الا كتننظ ام : لاقف هب لوقأ ةفينح وبأ هلاق ام

 تراص ىتح رصمب هذه تراطف لاق ٠ يبغ وأ : يل لاقف ٠ * يبصع الا دلقي

 * )١( سانلا اهظفحو الثم

 « مهنم دافأو « مهنع ذخأو « خويشلا نم ريثك ىلع جرخن' دقو

 مداق لكل ةمزالملا دن ادش ناكو « خيش ةئامثالث ىلع مهددع ىبرأ دقو

 مهدنع ام هملع ىلا عمج ىتح «راطقألا ىتشنم ملعلا لهأ نم رصم ىلا

 هصرحو « ةدافتسالا يف هتيانع غلبم ىلع كلدب اذهو « مولعلا نم

 هوفصوو « ملعلا لهأ نم دحاو ريغ هيلع ىنثأ دقو ٠ ملعلا ىلع ديكألا

 هقفلا يف ىلوطلا ديلا هل « نيد ظفاح لقاع هيقف تبث ةقث هنآب

 ٠ ثدحلاو

 فلخي مل القاع اهيقف آتبث ةقث يواحطلا ناك : سنوي نبا لاق

 + هلشم

 'نحأ ظفاحلا ثدحملا هيقفلا : ريبكلا « هخيرات » ىف ىبهذلا لاقو

 القاع اهيققف اتث ةقث ناكو مالعألا

 تابثألا تاقثلا دحأ وه : « ةياهنلاو ةيادبلا » يف ريثك نبا لاقو

 ٠ ةذباهحلا لف ذا _فحلاو

 ةمحرت يف رجح نبال « نازيملا ناسل » يف ربخلا اذه رظنا )١(

 . فئصلما

 ل



 ةرثكو عمجلاو قيقحتلا يف ةياغ يمف هللا هبمحر هفيناصت' امأو

 ٠ ضرعلا نسحو دئاوفلا

 اهحرش عم اهمدقت يتلا يهو « ةيواحطلا ةديقعلا » هتاقفنصم نمغ

 ةيفلس عفنلا ةريزغ اهمجح رغص ىلع يحو ءارقلل ةقينألا اهتعبط يف
 اهنمو ٠ هتديقع يف ملسملا هيلا جاتحي ام لك اهيتفد نيب عمجت جهنملا

 ةيهقفلا ثاحبألا هيف ضرعي باتك وهو « راثآلا يناعم »ب انك
 درسيو « ةيفالخلا لئاسملا هثحب نوضغ يف ركذيو « اهليلدب ةنورقم
 اذهو « اهنم باوصلا هل نابتسا ام حجري مث « اهشقانيو اهتلدأ
 « فالخلا هوجو ىلع هعلطيو « هقفتلا ىلع ملعلا بلاط بردي باتكلا

 ٠ ةلقتسم ةيصخش هل نوكيو « طابنتن ,دتسالا ةكلم هيق ي

 جارختساو داضتلا يفن يف »4 (”ر انآلا لكشم » باتك اهنمو

 حرش »و « رصتخملا » و « نآرقلا ماكحأ » اهنمو « اهنم ماكحالا
 « طورشلا » باتكو « ريغصلا عماجلا حرش »و « ريبكلا عماجلا
 ىنيع ىلع درلا » و « ديبع ىبأ ىلع درلا » و « ةيهقفلا رداونلا » و
 ء ةربتعملا ةليلجلا فيناصتلا نم كلذ ريغو « نابأ نب

 ٠ ةفارقلاب نفدو رصمب ةدعقلا يذ

 تاظوفحم نم وهو ؛ ماخض تادلجم عبس يف باتكلا اذه عقب )1١(
 يف هنم عوبطملا مسقلاو « لوبنتسا يف مالسالا خيش هللا ضيف ةبتكم
 ليلح باتك وهو ٠ باتكلا فصن نوكب ال امبر ءارجأ ةعبرأ يف دايآ رديح
 « ةضراعتم اهنأ ةلهو لوأل ودبت يتلا ثيداحألا قوسب عفنلا ميظع ردقلا
 نمؤملا اهيلا حاترب يتلا ةذفلا هتقيرطب ضراعتلا كلذ عفد يف دخأب من
 . فصنملا



 ةمجرت

 : زعلا يبا نب ةحلا لا ىأ نا

 , ا/ا“وإ ةنس 0 يقشمدلا يحلاصلا 0 3 ىفنحلا زعلا يبأ نب

 بطخو ٠ هيواتفو هسورد ُق ًارهام ناكو « مولعلاب لغتشا

 0 قشمد ءاضق يلو م ةدم هات ةدعاا لاسصب

 د ىلإ عجرو . ىفعتسا مث اربش ريش ماقأف "”صم ءاضق يلو مث
 20 هفئاظو لع

 نم كيبيا نبا ةديصق يف ام هنايبل هلاقتعا ربخ دامعلا نبا رك ذو

 هيلا عفرف « يرصانلا ءاج نأ ىلإ . هيلع أرتقم ماقأ هناو ؛ كرشلا

 . كلذ دعب هللا هافوت دقف هتدم لطت ملو « هفئاظو درب رمأف « هرمأ

 ةيواحطلا حرش ةبسن راكنإ ىلع هعابتأو يرثوكلا رارصإو
 لب ! ! سوململا سوسحملاب ةرباكملا نم عون « يفنح فلؤم ىلإ
 « فانحالا نم تارشعلا اهظرقو « يفنح ملاع نم م رثكأ اهحرش

 هباحصأو ةفينح يلأ مامإلا ةديقع يهو يفنح اهحرشي ال فيكو

 كشكلا نباب فورعمل ١! يعرذألا دمحيم نب ليعامسأ نب دمحا : همع نبا دعب )١(

 . ماكحلا روج نم « ىفعتساو رصم ءاضق ًاضيأ هلبق ىلوت اذهو . ال49 ةنس يقوتملا

 قوتملا « يفنحلا يفاقاللا ماوق نبا : هموصخ دحأل ناك دقف . ءاضقلا ادع ام (؟)
 ءاملع نم سيردتلا عزتناو . نينامت ةنس ةيفتحلا ءاضق يلو : رجح نبأ هنع لاق 784 ةنس
 ىكحي ام لثم ءايشأ هماكحأ يف هنع ىكحتو . . نيدلا ليلق ٠ لهجلا طرفم ناكو . ةيفنحلا
 مم0/5 تارذش . شوقارق نع

 ١



 ةفينح وبأ هيلع ناك ام ريغ يفنحلا بهذملا لهو هللا مهمحر

 ! ! هباحصأو
3 

 هلد ام ركاش دمحأ خيشلا ةمالعلا انذاتسأ ركذ نأ قبسو
 حراش يديبزلا ةمالعلا نأ نم فيصن دمحم خبشلا ةليضف هيلع

 نم ةريبك ةعطق ١47/9 هباتك يف لقن دق « نيدلا مولع ءايحإو

 . اذه يفنحلا زعلا يبأ نبال اهبسنو ء حرشلا اذه

 لاجم نم كانه دعي مل ةطوطخملا ةروصو لومت نم مدقن امبو

 نيملسملاو مالسالا نع هازج , زعلا يبا نبال وه حرشلا نأب كشلل
 .ريخ لك

 . هللا ةمحر هيلع 209/987 ةنس قشمدب هتافو تناك دقو

 ال45 ةنس تناك هتافو نا : ةكم عبط ٠ ةيواحطلا ةديقعلا حرش ؛ يف ركذ )١(
 مقرو . دنحلا عبط مال/# «ةنماكلا رردلا ١ نع القن انركذ ام حيحصلاو . مهو وهو
 8944 نوككي نأ ريخألا مقرلا اذه قحو رصم عبط #19 ج 5889 مقري

 ميد 5 «بهذلا تارذش»و



 لقاك ماما ريشا املا ةيوسنمم ا ديقعلا حرت
 ةمالسس ءوس رج ليدطح [ضعجاجلا ةرجلا
 فيل ات هيقفل تح (ئو يلا ىدزالا
 3 ءررمل | مكالا مرسلا حنس
 نأ للاوا 4-0 نرخالا لضفا

 مهول لاروع نولاريص
 كش ضلاوعولا زملاد
 0 لولاك

 ب

 نينأ ا
 يمالمالا بتكملا ةعبطل لصالا ةطوطخلا ةروص

 فذح نم هباسا أم ربظيو « ايراحلا ةدسيقعلا حرشل ه
 فلؤملا مسال ريبغتو

 ججمبا رانا

 ا 6و ا

 هيل ةلم أ هأيقيفب
 م

 ةيواحطلا نم ةطوطخلا عخسنلا ىدحأ ةروص
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 زعم ا حلا 00

 0 لداء ١
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 لا و

 - ف ءاطادجو و عنا ستلارلا ذهول ند رض
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ورعد وفد ترعاها
 ملال 

 ة صم أذ , رماد ىو العلا ةدصع جلا
 1 اوصل لاج 77 هل ورا انج دع

 يذلا سل

 ةديقعلا حرش فلؤم نا ابمف يتلا ةلاسرلا ةعسن ةروص

 خيشلا ةمالعلا وه يمالسالا بتكملا عبيط ةيواحبطلا

 علا يلا نب دمع نب يلع نب يلع

 ةيواحطلا نم ةطوطحلا خسنلا ىدحا ةروص



 : هللا ةهمدح ر.رسقمب -ي واحطلا

 ةلملا ءاهقف بهذم ىلع ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةديقع نايب ركذ اذه

 نب بوقعي افصوي يبأو .٠ وكلا تبأث , نب نامعتلا ةفينح يبأ

 هيب نونبديو 3 : نيدلا لوصأ ن 02 تودقتعي امو 2 طم ميل هللا

 . 0 ا نيملاعلا بر

 هللا نإ : هللا قيفوتب نيدقتعم هللا ديحوت يا لوقت ١

 , " هل كليرش ال دحاو

 .اهريغو ( خ) ةخسن نم ةدايز (1)
 كرشلا نم عاونأ ةنالث ىفنب الإ متي ال ىلاعت هللا نع كيرشلا يفن نأ(؟)

 هتاحيس - رخآ اقلاخ هللا عم نا دقتعي نأب كلذو ؛ةيبويرلا يف كرنشلا : لوألا

 اذهو . هناحبس هللا ريغ ًاقلاخ رشلل نأب نيلئاقلا سوجملا داقتعا وه اك  ىلاعتو

 رشلا نإ : ةلرتعملا لوق هنم آبيرق ناك نإو ٠ هلل دمحلاو ليلق ةمألا هذه يف عونلا

 ,سوجم ةيردقلا ١ : يع هلوقب ةراشإلا كلذ ىلإو «ناسنإلا قلخ نم وه امئإ

 حيحص : يف اهيلإت رشأ يدنع ةدع رداصمي جرم وهو « ثيدحلا ( ... ةمألا هذه

 .( 1918) مقر « هتدايزو ريغصلا عمات

 ءايبنألا نم هريغ هللا عم دبعي نأ وهو ةيدوبعلا وأ ةيهولألا يف كرشلا : يناثلا

 فسألا عم اذهو . كلذ وحتو دئادشلا دنع مهمادنو مهب ةثاغتسالاك «٠ نيحلاصلاو

 عوتلا اذه نوديؤي نيذلا خياشملا كتلوأ ربكألا هرزو لمحيو « ريثك ةمآلا هذه يف

 1( اهمسا ريغب اهنومسي » لسوتلا مساب ةكرشلا نم

 تافصلا ضعبب ىلاعت هقلخ ضعب فصي نأب كلذو ٠ تافصلا ين كرشلا : ثلاثلا

 . ةيفوصلا نم ريثك يف رشتنم عونلا اذهو « ءالثم بيغلا ملع< لجو زع هب ةصاخلا

 : قع يلا هحدم يف مهضعب لوق لثم « مهم رثأت نمو
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 , 13 هلثم ءىش الو ا

 . هزجعي ءيش الو 0#

 . هريغ هلإ الو 5

 اءرضو ايندلا كدوج نم نإف ,) ده

 ملقلاو حوللا ملع كامولع نمو

 لَم لوسرلا نوري مملأ نومعزي نيذلا نيلاجدلا ضعب لالض ءاج انه نمو

 نوديريو « مه وطلاخي نم سوفن نطاوب نم مهيلع يفخ امع هنولأسيو ةظقي مويلا

 لاح يف كلذ لم ملعيل ناك ام - هللا لوسرو ء مهرؤش ضعب يق مهريمأت

 فيكف ( ءوسلا يسم اهو ريخلا نم تركتسال بيغلا ملعأ تنك ولو ) هتايح

 ؟ ىلعألا قيفرلا ىلإ هلاقتناو هتافو دعب كلذ ملعي

 هتاذ يف هدتحوف « هايإ هديحوت يق هللا نع اهافن نم كرشلا نم ةثالثلا عاونألا هذه

 3 نيدحوم اب ةصاخلا لئاضفلا لك هلمشت يذلا دحوملا وهق « هتافص يو « هتدايع يو

 نطبحيل تك رشأ نأل ) : ىلاعت هلوق لثم هيلإ هجوتي يذلا وهف « هنم ءيشب لخأ نمو

 نأ مرج الف 2 ةديقعلا يف ء يش مهأ هنإف اذه ظفحاف ( نيرساحلا نم .ننوكتلو كلمع

 خويش بتكو باتكلا اذه حرشب هيلعف ليصفتلا ءاش نمو « هب أدب هللا همحر فنصملا

 عبتاو مهوذح اذح نم مه ريغو باهولا دبع نباو ميلا نباو ةيميث نبأ مالسإلا

 . ( نام. الاب انوقبس نيذلا انناوحإلو انل رفغا انبر ) « مهليبس

 ال « ءيبش هلثك سيل ىلاعت هللا نأ وهو « ديحوتلا لوصأ نم لصأ اذه )١(

 راكنإل الصأ هوذختا دق ةلوأتملاو ةعدتبملا نكلو هلاعفأ يف الو « هتافص يف الو هتاذ يف
 نم ةفصب ناعإلا نع مهبولق تقاض املكف « ىلاعتو كرابت هللا تافص نم ريثك

 ىلع اولدتساو « اهوركنأف « مدهلاو ليوأتلا لواعم اهيلع اوطلس لجو زع هتافص

 ؛ ( ريصبلا عيمسلا وهو) : ةيآلا مامت نيلهاجتم ( ء ء يش هلثتك سيل ) :ىلاعت ِهلوشب كلذ

 هزني نأ هياعف هتديقع يف ةمالسلا دارأ نمف تايثالاو ؛ هيزنتلا نيب تعمج دق يهف

 نم لجو زع هل تبثي تبثي نأو « لرطعت وأ ليوأت نود ٠ ثداوحلل هتبباشم نع ىلاعت هللا

 -بهذم وه اذهو « ليثمت نود هيبن ثيدح وأ هباتك يف هسفنل هتبثأ ام لك تافصلا



 . ءابشا الب مئاد « ءادتبا الب ميدق  ه

 . ديبي الو ىفي ال 5

 . ديري ام الإ نوكي الو ا

 . ماهفألا هكردت الو « ماه وألا هغلبت ال

 . 237 مانألا هيشي الو 8
 ٠ ماني ال مويق « تومي ال يح .

 يف الصفم هارت اك « ةمنألا رئاسو ةفينح يبأل آعبت هللا همحر فنصملا هيلعو فلسلا -

 ( هدتقا مهادهبف ) 3 حرشلا

 لامعتسا نم وه امنإو : ( ميدقلا ) : ىلاعت هللا ءامسأ نع سيل هنأ ملعا )١(

 - هريغ ىلع مدقتملا وه - نآرقلا اب لزن يبلا برعلا ةغل يِ ميدقلا نإف نيملكتملا

 يف الإ مسالا اذه اوكمعتسي لو ثيدحلل ديدج اذهو « قيتعلل ؛ ميدق اذه : لاقيف

 ٠ ( ميدقلا وج رعلاك داع ىبح ) ىلاعت لاق اك مدع هقبسي من اميف ال هريغ ىلع مدقتملا

 ديدحلا دجو اذاف . يناثلا نوج رعلا دوجو نيح ىلإ ىقبي يذلا : ميدقلا نوجرعلاو

 عومجب » يف مالسالا خيش هققح ا هريغب ًاقوبسم ناك نإو : ميدق لوألل ليق

 اميف انه عئام نبا خيشلا دافأ نكل ؛ « هحرش » يف حراشلاو ( 51 (1١2 يرواتفلا

 هنع ربع أ ىعع مدقلاب هناحيس هفصو زوج هنأ ( عئادبلا 1 يق ميقلا نبا نع هلقن

 . ةيفيقوتلا تافصلا باب نم عسوأ رابخألا بايو « كلذب

 يف فصولا اذه ةيميت نبا مالسالا خيش لامعتسا هجو وه اذه لعلو : تلق

 . ( 45 ) ةرقفلا ىلع هتقلع اميف يتأيس اك « نايحألا ضعب
 )١( قولخملاب قلاخلا نوهبشي نيذلا ؛ةهبشملا لوقل در هيف ٠ للاعتو هناصيس :

 ريصبلا عيمسلا وهو ء يش هلثك" سبيل ) : لجو زع لاق ( ١ ا : ىروذلا

 همحر ةفينح يلأ مالك نمف ٠ عدبلا لهأ لوقي امك تافصلا يفن دارملا سيلو

 دعب لاق مب . هقلخ نم ءيش ههيشيالو هقلخ نم ًائيش هبشيال :0 ربكألا هقفلا م١ يق هللا

 ال ردقيو . انملعك ال ملعي . نيقولخملا تافص فالخ اهلك هتافصو : كلذ

 . ىهتنا . انتيؤرك ال ىريو « انتردقك



 ل ةنؤم هاب قزار 3 ةحاح الي قااح - 1١١

 ١7  5ةفاحم الي تيم .٠ ةهشم هاب ثعاي 5

 مهنوكب دد زيا هقلخ لبق ًاميدق هتامصب لاز ام ط#

 "ال كالذك .٠ ايل زأ هتافصب ناك اك و : هتفص نم مهلبق ن كي مل ًائيش

 . ًايدبأ اهيلع لازي رش

 الو 2 قلاخلا » مسا دافتسا قاخلا قاخ كعب سيل --15
 ا

 .(؛ير رابلا ل مسا دافتسا ةيربلا ثادحاي

 الو قلاخلا ىبعمو : تبوبرم الو ةيبوب رأ ! ىبعم هل اه

 . قولخم
 مالا اذه قحتسا . ايحأ امدعب ىتوملا ييحم هنأ اكو 5

 8 مهئاشنإ لبق قلاخلا مسا قحتسا كلذك : مهئايحإ لبق

 هسيلإ ءىش لكو ريدق "يش لك ىلع هنأب كلذ 1١7
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 ةعبطلا ١١5 ص ) : ةيواحطلا ةديقعلا حرش ه ي الا ةفلكو لقث الب يأ (1)
 ( ةعبارلا

 سائلا ضعب مالك ين ءيسجي » : (7 ص) هللا همحر عفام نبا خيشلا لاق ( ؟)
 ةئسلاو باتكلاب ءاج ام باوصلا ىلب ٠ باوصب كلذ سلو ؛ ريدق ءاشي ام ىلع وهو
 نيذلا لارتعالا لهأل ًافالخ ىلاعت هتردقو هتثيشم مومعل : ريدق ءيش لك ىلعوهو
 هتدارإب دبعلا نم تعقو لب يصاعملا عوقو دبعلا نم دري مل هناحبس هللا نإ نولوقي نيذلا

 : مهالّض دح1لوقي اذهلو « هللا ةدارإب ال
 قلاخلا ءاضق نم ىصاعملا نأ ١ هلوقي لوقي نمو لوهحلا معز
 قراسسلا فك عطقو ءانزلا دح اضق ملف لوقي ام ًاقح ناك نإ
 0 باوصلاو قحلا نايب يف هللا همس باطخلا وبا لاقو

 دجمالا هلإلا ريغ قلاخ نم ام تلقف دابعلا لاعفأف اولاق
 ديبسلل اهلك ةدارإلا تلق هدارم حيبقلا لعف لهف اولاق
 ىدرلا هزجعي نأ نع هناحبس ةصيقت ناكتاكو هدري مل ول

 « ةيردقلا ةينوكلا ةدارإلا يه لا ؤسلا يف باطحلا وبأ اهركذ ين" ةدارإلا هذهو
 . ةيعرشلا ةينوكلا ةدارإلا ال

١ 



 هلع سيل ) 3 ءىش ىلإ جاتحي ال ها ريس هيلع رهأ لكو 3 رشقف

 . ( ريصبلا عيمسلا وهو ء ءيش

 , هملعب قلخلا قلت 6

 . ًارادقأ مط ردقو 48

 . الاجأ مه برضو 6

 مه أم ملعو .٠ مهملخي نأ لبق ء يش ةيلض فخ محو ١

 . مهقلخي نأ لبق نولماع

 . هتيصعم نع مهاهنو . هتعاطب مهرمأو 1

 : ذفنت هتئيشمو ٠ هتكيشمو هريدتتإ يترجي ء يش لكو -

 أشي مل امو ناك مهل ءاش امه 3 مه ءاش ام الإ ؛ دابعلل ةئيشم ال

 ' نكي مل
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 وأ ريخ نم نوكلا اذه يف عقي ام لكل ةلماش هتدارإ و ىللاعت هتئيش شم نأ ىبعي )١(

 يف اهتعجا رم نكمي .ةفورعم ةريثك كلذ ىلع ةلادلا تابالاو .لالض وأ ىدهو حرش

 . ىلاعت هتكيشم مومعل نيفانلا ةلزتعملا ىلع درلا ةرقفلا هذبب دوصقملاو ... هريغو حرشلا

 اي ال هنأ ماعي نأ بجي نكل
. 0 31 1 

 2 ُّ 3 ع مغ بملاف . مدن أم 13 بخ هللإ نا كلذ نم

 ضعب هب حرص اه اذهو ىصاعل عئاطلا نيب ىلاعت هللا دنع قرف ال ناك' الإو « ةدارالا

 ! هتدارإ ٍق هلل عيطم يصاعلاو ا هم الكا نأ نم دوجولا ةدحوب نيلئاقلا رايك

 قيرفتلا ىل ريكأو ءاهقفلاو فلسلا بهذمو لع مه ريغو ةنسلا لهأ م ردقلل ن

 هلوقب « يلامألا ءدب + ةديصق بحاص راشأ كلذ ىلإو ٠ ةبحملاو ةدارالا نيب

 لاحملاب ىضري سيل نكلو حسيقلا رشلاو ريا ديرم
 : لاعت هللا همحر ةيميت نبا مالسالا خيش لاقو

 ! كلذ ديري الو نايصعلاو قوسفلاو رفكلا بحي ال وه : ةيردقلا تلاق مث »

 « نكي ملام ءاشيو ٠ أشي ملام نوكيف

 نكي مل أشي مل امو ناك ءاش اع : ( ةتبثملا ) نم ةفئاط تلاقو

 .٠ نمؤملا نم هدري ملو رفاكلا نم هدارأ وأ ٠ ًانيد هدري لو نايصعلاو قوسفلاو رفكلا

 الو رفاكلا نم هبحيو . ًانيد هبحي الو . نابصعلاو قوسفلاو رفكلا بحي كلذل رهف

 ع 5

 دارا دق نذإو

 ع 1 رع

 م ندهوملا نم هبحب

 ؟



 نم لضيو « الضف « يئاعيو مصعيو «( ءاشي نم يدهي 5

 . الدع « يلتبيو لذخيو « ءاشي

 . هلدعو هلضف نيب « هتئيشم يف نوبلقتي مهلكو 76

 . دادنألاو دادضالا نع لاعتم وهو '5
 . هرمأل بلاغالو «همكحل بقعم الو « هئاضقل دار ال - طال

 , هدنع نم الك نأ انقيأو ؛ هلك كللذب انمآأ 14

 هلوسرو : ىبتجملا هيبنو « ىفطصملا هدبع ًادمحم نأو -49
 (” ىوضت رم لا

 ”.نيلسرملا ديسو « ءايقتألا مامإو « ءايبنألا متاخ هنأو ٠

 مهنإف « اهتمنأو ةمألا فلس عامجإو « ةنسلاو باتكلل فلام أطخ نيلوقلا الكو -
 يو يش نوكي ال هنأو نكي مل أشي ملامو « ناك هللا ءاش ام هنأ ىلع نوقفتم
 نوبي ) رافكلا نأو ءرثكلا ةدابعل ىضري الو « داسقلا بحال لأ ىلع عوج

 (+) . ( لوقلا نم ىضري ال ام

 ميقلا نب ربأ ةمالعلا كلذ مرش دقو . 1١١-1١١5( /5) يواتفلا عومجم (*)

 ”/ مهم هناف هعجارف ( 10-184 ص ) « ليلعلا ءافش » يف

 آقورف اورك ذ دقو « الوسر يبن لك سيلو . يبن لوسر لك نأ ملعا )١(
 :هريغو ( 450 444/8 ) © يسولألا ريسفت ١ يف اهارت ء ي يبالاو لوسرلا نيب

 نم عرش ريرقتل ثعب نم يبنلاو ديدج عرشب ثعب نم لوسرلا نأ برقألا لعلو
 مهن ع كلذب نورومأم ءاملعلا نأ مولعملا نم ذإ «هغيلبتب رومأم عبطلاب وهو ءهلبق

 . ىفخم ال امك ٠غ « ىلوأ كلذب

 ةمألا اهتقلت « ةضيفتسم ةريثك ثيداحأ يف تتبث ةديقعلا هذه تلق (؟)
 ا ريلف اهنم ةفئاط ( ةعبارلا ةعبطلا ١59-- ةحفصلا ين ) حراشلا ركذ دقو . لوبقلاب
 نمو « ًانيقي نيلسرملا ديس ملسو هيلع هللا ىلص وهف « نيقيلاو ملعلا ديفت يهف « هنم
 ثيدحلا يف نوط رشي نيذلا كئلوأ اهب نمؤي ال ةديقعلا هذه نإ : لوقأ نأ بسؤملا
 ال ةديقعلا نأب حرص نم اهب نمؤي فيكف « ًارتاوتم نوكي نأ هب ناميالا بجي يذلا
 -نم ًاعيمج ءالؤه ىلع تددر دقو . هريغو توتلش خيشلاك نآرقلا نمالإ ذخؤت

 نع



 ' نيملاعلا ابر انيجححو

و ىف يغف هذدعب ةوبنلا ئئوعذد لكو - 8١
 . " ىوه

 هبش ىلع درلاو ةديقعلا يف داحألا ثيدحي ذخألا بوجوو يلاسر يف ًاهجو نيرشعس

 ةحيحصلا ثيداحألا يف ةتباثلا دئاقعلا نم الاثم نيرشع اهرخآ يف تركذو «نيفلاخملا

 .ةماهوةعوبطماباف اهعجارف اهنم ةدحا وةديقعلا هذهو اب ناعالا مدعو اهدحج مهمزلي

 )١( لك أ وةبحملا نم ةيترم ىلعأ ةلخلا ناف « نيملاعلا بر لياخ وه لب : تلق «

 مل كللذلو « اليلخ ميهاربإ ذعتا اك اليخ ينذختا هللا نإ » : هلم لاق كلذلو

 (9؟) ةيئالا ةرقفلا يف عسجارو « هبنتف . هللا بيبح كلَ هنأ ثيدح يف تبغي

 اهيلع حراشلا مالك يف اذهل ًاطسب .

 ثيداحأ ِق 01 ريذحتو مذ آاحصت هتمأ ها يلا ربخأ دقو : تلق (؟)

 أ معزي مهلك » : اهضعب يف لاقو ء نوريثك نولاجد هدعب نوكيس هنأ ةريثك

 ةحيحصلا ثيداحالا ) هريغو ماسم هاور « يدعب يبن ال « نييبنلا ما انأو 2 ين

 ةوبنلا ىعدا يذلا « ينايداقلا كدمحأ مالغ اًرريم » نيلاجدلا ءالؤه نمو ء( 154

 نولضي . دجاسم اهيف مهو « اكريمأو !رئاكنإو ايناملأاو دنحلا يف نورشتنم عابتا هلو

 « مهرباد عطقو متفأش هللا لصأتسا « دارفأ ةيروس يف مهنم ناكو + نيملسملا اب

 يلرع نبا هيف مهفلسو . رن هدعب 5

 عطتسي مل . روك ذملا مهداقتعا دييأت يف هلاوقأ اهيف اوعمج ةلاسر كلذ يف مهو يثوصلا

 ركذل لاجي الو . مه ريفكتب مهمزج عم! م نبا هلاق امم اهنأل اهيلع درلا خياشملا

 ثيدحلا يِ خلع هللا لوسر مهانع نم كلش الب مهو : نآلا مهدئاقع نم ء يش

 دا ءاقب مهداقتعا ريغ ؛ ةريثك دئاقع مهو

 ملام ثيداحألا نم مكنوتأي توباذك نولاجد نامزاا رخآ يف نؤكي » هنع حيحصلا

 فلؤمألا هاور 6 مكن ونتفي الو مكنواضي ال: مهايإو مك ايإف مكؤاب آو منأ اوعمست

 ٠ )1١-9(. ملسم مامالا و دنع وهو )4-1١4(. ؛راثآلا لكشم» 9

 نوت كتيب اعإ مم وعد نع ثدحتلاب نوأدبي نيح مهن ١ ممامالع زربأ نم نإو

 مهمعزب كلذ نم اونكمت اذاق مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع توم تابثإب ء يش لك لبق

 ةالصلا هيلع ىسيع لوزتب ةدراولا ثيداحألا ركذ يهو ةيناث ةلحرم ىلإ اولقتنا

 مهمعزب اوتبثأ مهما مادام اهنولوأتي ام ناع رس مث « اهب ناميالاب نورهاظتيو مالسلاو

 - نم مهلو ! ينايداقلا دمحأ مالغ وه هنأو ! ىسيع ليثم لوزن دوصقملا نأب « هتوم

 ف



 قلاب ؛ ىرولا ةفاكو ' نجلا ةماع ىلإ ثوعبملا وهو - ”*
 . ءايضلاو روئلابو : ىدهلاو

 هلزنأو . الوق ةيفيك الب ادب هنم : هللا مالك ن آرقلا نإو "8

 اونقيأو « ًاقح كلذ ىلع نونمؤملا هقدصو . ًايحو هلوسر ىلع
 نمف ٠ ةيربلا مالكك قولخمب سيئ . ةقيقحلاب ىلاعت هللا مالك هنأ
 هدعوأو هباعوهللا همذ دقو . رفك دّقف رشبلا مالك هنأ مع زف هعمس

 دعوأ املف ( 75 : رثدملا ) ( رقس هيلصأس ) ىلاعت لاق ثيح ؛ رقسب
 : ( 78 : ا » ( رشبلا لوق الا اذه نإ ) : لاق نمل رقسب هللا

 رشبلا لوق هبشي الو : رشبلا )اخ لوق هنأ انقيأو انملع

 ةينطابلا نم ةفئاط مهنأب عطقن انلعج امم ٠ :ادج ريثكلاو ريثكلا ء ىلا ليوأتلا اذه لثم

 . ىلاعت هللا ءاش نإ ًابيرق ةلاضلا مهدئاقع ضعب ىلإ ةراشالا ينأيسو . ةدحلملا

 سنإلا ريغ قلخك ( نكبا ) ل مهراكنإ ةينايداقلا تالالض نمو : لوقأ )١(
 « قلحلا ين سنالل مهتتيابمو مهدوجوب ةحرصملا ثيداحألاو تابآلا لك نولوأتيو
 يسنا هنإ نولوقي هسفن سيلبا ىبح مهنم ةفئاط وأ مهسفنأ سنإلا مهنا ىلإ دوعي امب

 . ! مهلضأ امف ! ريرش

 يف ةيمين نبا مالسالا خيش هللا همحر فنصملا نع مالكلا اذه لقت (؟)

 هللا همحر زعلا وبأ حراشلا لاقو - هب ًادهشتسم ( همالاس١1) « ىواتفلا عومجم ١

 :2 ةعبارلا ةعبطلا ١/و صر

 نم ةلدألا هيلع تاد يذلا قحلا وه هللا همحر يواحطلا هاكح يذلا اذهو »
 تاهبشلاب ريغت مل يتلا ةميلسلا ةرطفلا هب تدهشو .٠ امهربدت نمل ةنسلاو باتكلا

 : « لاوقأ ةعست ىلع مالكلا ةلأسم يف ن سانلا قرتفا دقو . ةلطابلا ءارالاو كوكشلاو

 رمألا وه « هللا تاذب متاق دحاو ىتعم هنأ وهو . ثلاثلا اهنمو . اهقاس مث

 هنع ربع نإو « ًانآرق ناك ةيبرعلاب هنع ربع نإو ٠ رابختسالاو ربخلاو يهنلاو
 . هريغو يرعشألاك « هقفاو نمو بالك نبا لوق اذهو . ةاروت ناك ةينا ربعلاب

 ع : لاق

14 



 2 رفك دقف 34 رشبلا ىناعم نم ىنعمب هلل فصو نمو “4

 ينأ لوق اذهو هريغ يف هقلخ اموه هتاذب ًامئاق ىنعم نمضتي همالك نأ اهعباسو: ح

 . يديرتاملا روصنم
 ملكتيوهو « ءاش فيكو ءاش ىمو ءاش اذإ املكتم لزي مل ىلاعت هنأ اهعساتو

 اذهو « ًاميدق نيعملا توصلا نكي ل نإو ميدق مالكلا عون نأو « عمسي توصب هب

 . ةنسلاو ثيدحلا ةمثأ نع روثأملا

 نإف . مهربغو ةلزتعملا ىلع در «  الوق ةيفيك الب ادب هنم هللا مالك ) : هلوقو'

 نب دمحم خيشلا لاقو . مهلوق ةياكح مدقت اك « هنم دبي مل نآرقلا نأ معزت ةلزتعملا
 : (8 ص ) ىلاعت هللا همحر عام

 لوق وه اك ىبعملا نود ظفللا لاقي الف هيناعمو هظفل هللا مالك ميظعلا نآرقلا »

 مهعبات نمو « لالضلا ةيبالكلا لوق وه امك ظفللا نود ىبعملا الو « لازتعالا لهأ

 نودقتعيو نولوقي ةعامجلاو ةئسلا لهأف « مومذملا لطابلا مالكلا لهأ نم مهلطاب ىلع

 فحاصملاب بوتكملا وهف « يبنلا نم هوعمس ةباحصلاو « لي ربج نم هعمس ينلاو هللا نم

 . ةنسلألاب ولتملا رودصلاب ظوفحملا

 : هللا همحر ميقلا نبا ظفاحلا لاق
 نايييبب ةقيقح هنم عومسم لا همالك نع نآرقلا كلذكو

 ناسقلخ امه ام ىعمو ًاظفل هضعب ال هلك يلر لوق وه

 («. ناغور الب ىعملاو طظفللا هيحوو نيملاعلا بر لزتت

 : ١48( -1954 صر هللا همحر حراشلا لاقو

 روصتي ال دحاو ىبعم هنإ : لاك نم لوق دري هللا همحر يواحطلا مالكو »

 ةرابع وه امنإو هللا مالك سيل بوتكملاو ءورقملا لزتملا عومسملا نأو « هنم هعامس

 نم هريغ لاق كللذكو . « ادب هنم هللا مالك د : لوقي هللا همحر يواحطلا نإف . هنع

 نم ةيمهحلاا نأل .« ادب هنم : اولاق امإو . دوعي هيلإو « ادب هنم : نولوقيو « فلسلا
 . لحملا كلذ نم مالكلا ادبف « لحم يف مالكلا قلخ هنإ نولوقي اوناك مهريغو ةلرتعملا

 « تاقولخملا ضعب نم ال « ادب هنمف « هب ملكتملا وه يأ « ادب هنم» : فلسلا لاقف

 -عنكلو ) . « ١ : رمزلا » ( ميكحلا زيزعلا هللا نم باتكلا ليزنت ) : ىلاعت لاق انك

 نا



 « رجزتا رافكلا لوق لثم نعو :« رتعا اذه رصبأ نم "[9]

 . رشبلاك سيل هتافصب هنأ مع نب ا د]

 « ةيفيك الو ةطاحإ ريغب «٠ ةنجلا لهأل قح ةيؤرلاو  *ه
 ( ةرظان اهبر ىلإ ةرضان ككموي هوجو 0: انير باتك هب قطن 0

 « هملعو ىلاعت هللا هدارأ ام ىلع هريسفتو . « 9  ؟؟ : ةمايقلاو
 وهف ع لوسرلا نع حييح صلا ثيدتلا نم كالذ ُق ءاج ام لكو

 نيلوأتم كلذ يف لخدن ال « دارأ ام ىلع هانعمو «  لاق اك

 :لحتلا ١ (قحلاب كبر نم سدقلا حور هلزن لق )2( : ةدجسلا : ( يم لوقلا قحس

 الف « فحاصملاو رودصلا نم عفري : « دوعيهيلإو » : مهلوق ىنعمو . ( ٠١

 . راثآ ةدع يف كلذ ءاج اك . فحاصملا يف ةيآ هنم رودصلا يف ىقبي

 « زاجملاب سيل « الوق » هب هملكت ةيفيك ف رعت ال : يأ : « ةيفيك الب » هلوقو

 ليئا ربج كلملا هعمسف « كلملا ناسل ىلع هيلإ هلزنأ : يأ 0 حو هلوسر ىلع هلزنأو 0

 : ىلاعت لاق . سانلا ىلع هأرقو « كلملا نم ِهّتِلَم دمحم لوسرلا هعمسو « هللا نم
 235١5(:. : ءارسالا » ( اليزنت هانلزنو ثككم ىلع سانلا ىلع هأر قتل هانّْنقرَف انآرقو )

 ينرع ناسلب . نيرذنملا نم نوكتل كبلق ىلع نيمألا حورلا هب "لّزَن ) ىلاعت لاقو

 . للاعت هلل ولعلا ةفص تايثإ كللذ ينو « 19 : ءارعشلا ١ ( نيبم

 . انيديأ نيب يلا خسنلا لك يف ناتنباث ناتدايز (١و1)

 ةمايقلا موي مهمر نينمؤملا ةيؤر تاثإ يف ةدراولا ثيداحألا نأ ملعا (")

 دقو « حراشلا مهنم . ةعألا نم عمج هب مزج اك رتاوتلا دح تغلب ىح أدج ةريثك

 عطقي ةف رعم اهم طاحأ نمو . ًايباحص نيثالث وت ةيؤرلا ثيداحأ ىور دقو »

 ثيداحألا نه بابلا يف ام تقسل راصتخالا تمرتلا ينأ الواو « اهاق لوسرلا نأب

 : لاق مث

 هيبشت وه لب « هلل ًاهيبشت رمقلاو سمشلا ةيؤرب ىلاعت هللا ةيؤر هيبشت سيل »
 -« هقلخ ىلع هللا ولع ىلع ليلد هيف نكلو « يثرملاب يثرملا هيبشتال « ةيؤرلاب ةيؤرلا

 نها



 لس نم الإ هنيد يف مس ام هناف « انئاوهأب نيمهوتم الو « انئارآب

 . هملاع ىلإ هيلع هيتشا ام مع درو 2« علو هلوسرلو لجو زع هلل

 ”مالستسالاو ميلستلا رهظ ىلعالإ .مالسالا مدق تيثتالو "5

 هبجح « همهف ميلستلاب عنقي م و 0 هملع هنع رظح ام ىلع ما ر نمف

 2 ناميالا حيحصو « ةفرعملا ياصو 3 كيحوتلا صلاخ نع همارم

 رارقالاو 2 بيذكتلاو قيدصتلاو 2 ناميالاو رفكلا نيب سذيدتيف

 ادحاج الو اقدصم انمؤم ال « ًاكاش « ًاهئات آسوسوم « راكنالاو

 . ًايذكم

 اهربتعا نمل مالسلا راد لهأل ةيؤرلاب ناميالا حصي الو #0

 ليوأتو - ةيؤرلا ليوأت ناك ذإ مهفب اهوأت وأ ع مهوب مهنم

 امإف! ! هاقع عجا ريلف .ةهج ينال ىرُتي :لاق نمو ؟ ةلباقم الب ةيؤر لقعت لهف الإوح
 هفلخ الو يئارلا مامأ ال ىري لاق اذاف الإو «ء يش هلقع يف وأ هلقعل ًارباكم نوكي نأ

 . « ةميلسلا هترطفب هعمس نم لك هيلع در ءهتحن الو هقوف الو هراسي نعالو هنيع نعالو

 ثيدحلا يف يلع هللا لوسر ربخأ دقف « ايندلا يف ىلاعت هتيؤر امأو : تلق

 ةالصلا هيلع هسفن وه امأو : ملسم هاور . تومي ىبح هاري ال انم ادحأ نأ حيحصلا

 اهيفت ىلإ هراشالا هنع حص دق لب « هجحلا هب موقت ام هل اهتابثإ ي دري ملف « مالسلاو

 يف انك اهيفنب ةشئاع ةديسلا مزج كلذ عمو «هارأ ىتأ « رون» هلوقب اهنع لثس نيح

 . هب كلسمتلا يغينيف لصألا وه اذهو « نيحيحصلا

 يف اذكو ةثالثلا تاطوطخملا يف ةقباسلا ةرقفلا ىلع ةمدقم ةرقفلا هذه )١(

 . ىلوأ اهلعلو « هللا همحر خابطلا انخيش ةخسن

 حرش . ًاهيبشت مهوتيف « اذك ةفص ىلع ىري ىلاعتهللا نأ مهوت يأ(؟)

 . ةيواحطلا

 نم يبلرع لك همهفي امو « اهرهاظ فلاخي ًاليوأت اهل مهف هنأ ىعدا يأ (8)

 . اهانعم

 ا



 « ميلستلا موزلو لي وأتلا كرتب - ةيبوبرلا ىلإ فاضي ىنعم لك

 مو لز 4 ةيبشتلاو ىفنلا قوتي ى نمو 5 نب نيملسملا نيد هيلعو

 « ةينادحولا تافصب فوصوم العو لج ائير ناف . !' هيزئتلا بصي

 7 ةيربلا نم لحأ هانعم ع سيل 4 ةينادرفلا تاووعنب ثوعنم

 ءاضعألاو ناكرألاو 3 تاياغلاو دودحلا نع ا ىلاعتو م

 , 14 تاعدتبملا رئاسك تسلا تاهجلا هيوحت ال « تاودألاو

 )١( نيلسرملا » تاعوبطملاو ثالثلا تاطوطخملا يث «٠ .

 امنوفني امنإ مهريغو ةازتعملا نم ةيؤرلاو تافصلا ةافن نأل كلذو « تلق (؟)

 كلذ نوكي فيك ذإ « لالضو غيزو للز اذهو « هيبشتلا نع مهمعزب ىلاعت هلل اي زنت
 ال يذلا وه مودعملا ذإ « ةيؤرلا اهنمو لامكلا تانص هللا نء يفني وهو « ابيزنت

 مهولغل اولز امتإ ةهبشملاو ةنسلاو باتكلا يف ةتباثلا ةيؤرلا تابثإ يف لامكلاف « ىري

 ءالؤهو ءالؤه نيب قحلاو . ىلاعتو هتاحيس قولخملاب ق لاحلا هيبشتو تالا تابئإ ق

 « ًامدع كبعي لطعملا : ليق ام نسحأ امو . ليطعت نودب هيزنتو . هيبشت نودب تابثإ

 . ًامئص كعب مسجملاو

 . واولا نودي « ىلاعت » : تاعوبطملا رئاسو ثالثلا تاطوطخملا يت (*)

 ىلوألا : نيتفئاط ىلع درلا ةرقفلا هذهب هللا همحر فلؤملا داره : تلق (؛)

 هللا ىلاعت كلذ ريغو ءاضعاو ةثجو ًامسج هل نأب هللا نوفصي نيذلا ةهبشملاو ةمسجملا

 . ًاريبك ًاولع نولوقي امع

 . هقلخ نم نئاب هنأو « هقلخ ىلع ىلاعت هولع نوفني نيذلا ةلطعملا ىرخألاو

 يق هللا لولح هانعم اذهو ! دوجولا لك ين هتاذب دوجوم هنأب مهضعب حرصي لب

 كلذ فلؤملا ىفنف ء اهقوف سيلو « ةقولخملا تسلا تاهللاب طاحم هنأو . هتاقولخم

 ليطعتلا ىلإ يدؤي دق امب هنولوأتيو « هعدتبملا ضعب كلذ لغتسي دق نكلو مالكلا اذهب

 ةمح رلا هيلع عنام نب دمع خيشلا همالك صحت دقو ىلاعت هللا همحر حراشلا هنيب انك

 - 1٠١(: صر لاقف

8 



 جرعو 3 عع ينلاب ىرسأ دقو ءاقح جارعملاو - “89

 « العلا نم هللا ءاش ثيح ىلإ مث ءامسلا ىلإ ٠ ةظقيلا يف هصخشب

 داؤفلا تبذك ام) .٠ ىحوأ ام هيلإ ىحوأو «٠ ءاش امد هللا همركأو

 . ىلوألاو ةرخآلا يف ملسو هيلع هللا ىلصف . :٠ ( ىأر ام

 نم تسيلو ةمهبم ةلمجم تاملكلا هذه نكلو ةهبشملا ىلع درلا كلذب هدارم» -
 ”قحأ ةنسلاو باتكلا صوصنب مهيلع درلاو «ةعامحلاو ةنسلا لهأ دنع ةفراعتملا ظافلألا
 وهو ء يش هلثك سيل ) ىلاعت هلوق يفف . باوصلا فالخ مهوت ظافلا ركذ نم ىلواو
 لثم ىلا تافتلالا قحلا بلاطل يغبني الف ؛ ةلطعملاو ةهبشملا ىلع در ( ريصبلا عيمسلا
 توعنم لامكلا تافصب فوصوم هناحبس « هللا نإف « اهيلع ليوعتلا الو ظافلالا هذه
 هتاذب ديجملا هشرع ىلع وتسم هتاقول# قوف هناحبس وهف ٠ لالخلاو ةمظعلا توعنب
 هتقيقح ىلع كلذ لكو ةمايقلا موي يتأيو ايندلا ءامسلا ىلا ةليل لك لزتي هقلخ نم نئاب
 ع تافصلا نم كلذ ربغو هرما لوزتب لورتنلاو ةردقلاب ديلا لوؤن ال انك هلوؤن الو
 لثم نع فنصملا مامإلا ىنغا ناك امو . فييكت تابثا ال دوجو تابثا كلذ تبثن لب
 همالك نم تسيلو هيلع ةسوسدم ابنا ليق ولو ةعرتخملا ةمهوملا ةلمجملا تاملكلا هذه

 ىلع دودرم لطابلاف لاح لك ىلعو مامإلا اذه, نظلل ًاناسحا ديعبب يدنع كلذ نكي
 فرع نازيملا ناسل يف اميسال يواحطلا فنصملا ةمجرت أرق نمو ناك نم ًانئاك هلئاق
 يف هيف نظلا ناسحا ىلع هانلمح يذلا وه اذهو لاجرلا مظاعاو ءاملعلا رباكأ نم هنا
 . هللا همحر عنام نبا مالك ىهتنا 2. دقانل لاجم اهيف يلا عضاوملا نم ريثك

 مالسلاو ةالصلا هيلع هنأب لوقلا امأو ٠ ىربكلا هبر تايآ نم يعي تلق )١(
 حراشلا لاق كلذلو . ًابيرق هيلع هيبنتلا مدقن امك تبثي ملف « هنيعب ذئتليل هبر ىأر

 . « هسأر نيعب هري ملو هبلقب هآر هنأ حيحصلاو » : هريغو

 نذل



 ٠ هتمأل ًاثايغ هب ىلاعت هللا همركأ يذلا ضوحلاو -

 قح ١ل

 ١ .”:رابخالا يف يور امك« قح مهل اهرخدا يتلا ةعافشلاو-

 . "' قح هتيرذو مدآ نم ىلاعت هللا هذخخأ يذلا قاثيملاو - 47

 تغلب ىبح ًادج ةريثك“ اهيف ضوحلا ركذ ءاج يلا ثيداحألاو : تلق )١(

 نوثالثو عضب ةباحصلا نم اهاورو « ةمثألا نم عمج كلذي حرص اك رتاوتلا غلبم

 دقعو « هخيرات رخآ يف «ةياهنلا » ين ريثك نبا ظفاحلا اهقرط 'ىصقتسا دقو « ًايباحص

 -١5١( 1868 ) مقرو ؛باوبا ةعبس « ةنسلا باتك » يف مصاع يلأ نبا ظفاحللا امل

 : هلوقب .اهرتاوت ىلإ اه رخآ يف راشأ«( يقيقحتب -- 1/1/8084 ) ثيداحألا مقرو

 ... ملعلا بجوت تلم يبنلا ضوح يف اهانركذ ىب يي ىلا رابخألاو و

 ( ةنسلا ١ يف مصاع يأ نبا اه دقع دقو « ًاضيأ ةرتاوته يهو : تلق (؟)

 اهنم ةفئاط قاسو ( م15 -184) ثيداحألا مقر )#15-١58( باوبأ ةتس

 . عاونأ ةيناع ملسو هيلع هللا ىلص هتعافش نأ تنمضت « هحرش ي هللا همحر حراشلا

93 
 3 ماه هنإؤ قيقحتلاو ثحبلا ءا اش نم هدجأ ريلف

 ةيرذلا جرختسا ىلاعت هللا نأب ةحرصملا ثيداحألا ضعب ىلإ ريشي : تلق (8)

 ةج رم يهو « اهنم ةعبرأ حرشلا يف ركذ دقو « مالسلاو ةالصلا هيلع مدآ بلص نم

 تينثتسا تنك دقو 2( 5٠١6 ؤوهه مقر ) « ةنسأأ جيرخ ١» يفو هيلع يقيلعت يف

 دراولا رهظلا حسم ةحصلا نم ( ةعبارلا ةعبطلا - 5517 ص ) هيلإ راشملا قيلعتلا يف

 هل نأ ىلإ تهبنت دقف « يل هرفغي نأ ىلاعت هلأسأ ينم آوهس كلذ ناكو رمع ثيدح يف

 ثيدوح نم رخآو « حرشلا » يف روكذم وهو ةريره يأ ثيدح نم ًانسح ًادهاش

 . هيبنتلا ىضتقاف ( ٠١ ) « ةنسلا » يف هتج رخ فيعض دتسب سابع نبا

00 



 ع ةنجلا لخدي نم ددع لزي م اميف ىلاعت هللا ملع دقو م“

 ع ددعلا كالذ 3 دازي "لف « ةدحاو ةلمج 3 رانلا لخدي نم ددعو

 3١ هلم صقني الو

 رسيه لكو « هولعفي نأ مهنم ىلع اميف مهلاعفأ كالذكو -؛؛

 ءاصقب دعس نم ديعسلاو كل ميتاوخلاب لامعألاو عال هل قاح ال

 انيلع جرح : لاق ورمع نب هللا كيع ثيدح ىلإ هللا همحر فلؤملا ريشي )١(

 : انلقف ؟ ناباتكلا ناذه ام نوردتأ : لاقف « ناباتك هدي يفو مالو هللا لوسر

 نيملاعلا بر نم باتك اذه :. ىميلا هدب يف يذلل لاقف « ان ربخت نأ الإ هللا لوسر ايال

 «مهيف دازي الف مهرخآ ىلع لمجأ مث مهلئابقو مهمابآ ءامساو « ةنحلا لهأ ءامسأ هيف

 ءامسا هيف نيملاعلا بر نم باتك اذه : هلامش يف يذلل لاق مث . ًادبا مهنم صقني الو

 صقني الو مهيف دازي الف مهرخآ ىلع لمجأ مث « مهلئابقو مهنابآ ءامسأو رانلا لهأ

 اوددس : لاقف ؟ هنم غرف دق رمأ ناك نإ لمعلا ميفف : هباحصأ لاقف . ًادبا مهنم

 نإو « لمع يأ لمع نإو ء ةنحلا لهأ لمعي هل م ةنحلا بحاص ناف ء اويراقو

 تلم هللا لوسر لاق مث « لمع يأ لمع نإو « رانلا لهأ لمعب هل مدي رانلا بحاص

 . ( ريعسلا يف قيرفو ةنحللا نم قيرف ) دايعلا نم مكبر غرف : لاق مث امهذبنف هيديب

 . (448) ( ةحيحصلا » يف جرم وهو . هريغو وه هححصو يذم رثلا هج رخأ

 ه«تج رخ دقو ٠ ( نيحيحصلا » ِق يورملا ىلع ثيدح نم ةعطق وه 20(

 ثيدحلا اذه اوعمس امل ةباحصلا ضعب نأ حص دقو . ( 1771 ) مقرب « ةنسلا جيرخت » يف

 , دج نآلا ء دجين نآلا . دمي نآلاف : ةياور فو . دهتجت اذإ : اولاق متلي هنم

 نومهفي نيذلا ةلكاوتملا ةيربخلا ىلع حيرص در هيفف ( 1775111 ) . « ةنسلا » رظنأ

 . لمأتف ةباحصلا مهف فالخ ثيدحلا نم

 3 يراخبلاو دمحأ هج ردخأ 3 يادعاسلا دعس نب لهسل ثيدح نم فرط اذه 20

 ا



 . 5 هللا ءاضقب ىقش نم ىقشلاو « هللا

 كلذ ىلع علطي مل  هقلخ يف ىلاعت هللا رس ردقلا لصأو - ؛ه
 ةعيرذ كلذ يب رظنلاو قمعتلاو « لسرم ىبن الو برقم كلم
 رذحلا لك رذحلاف « نايغطلا ةجردو « نامرحلا سو « نالذخلا
 ردقلا ملع ىوط ىلاعت هللا ناف ٠ ( ةسوسوو ًاركفو ًارظن كلذ نم

 لأسي ال ) : هباتك يف ىلاعت لاق اك « همارم نع مهاهنو « همانأ نع
 ؟ لعف مل: لأس نمف . 9 038 : ءايبنألا ١ ( نولأسي مهو لعفي امع

 آعوفرم ةريره يلأ ثيدح نم هريغو رازبلا هجرخأ ثيدح ىنعم اذه )١(

 حيحص هدنسو . ؛همأ نطب يف دعس نم ديعسلاو ١ همأ نطب يف يقش نم يقشلا :  ظفلب

 )١188(. ( ةنسلا جيرخت ١ و ( 1١980 « ريضنلا ضورلا » يف هتنيب انك

 اذإو ... :١ مثل هلوقب  ملعأ هللاو  دارملا وه قمعتلا اذهو : تلق (؟١

 دقو « ةباحصلا نم عمج نع يور « حيحص ثيدح وهو . « اوكسمأف ردقلا ركذ

 . (*5 ) « ةحيحصلا ) يف هتجرخ

 لوقي امك هتردقو هرهق درجمل ال ٠ هلدعو هتمحرو هتمكح لامكل يأ (")

 ىلع ناميالاو ةيدوبعلا ىنبم نأ قيقحت هيف عجارو « حرشلا » ين اذك . هعابتأو مهج

 مسسهم هناف ؛ عئارشلاو يهاونلاو رماوألا يف ةمكحلا ليصافت نع ةلئسألا مدعو ميلستلا

 ةيميت نبأ مالسالا خيش لاقو . هتزعو هتسافنل هتمرب هتلقنل لاجملا قيض الولو ًادج

 : تارقفلا ضعب راصتخاب ( 1١١-١58 ١6١ ( ىواتفلا عومجم » يف ىلاعت هللا همحر

 : نيئيش نمضتت ةجرد لك « نيتجرد ىلع ردقلاب ناعإلاو »

 وه يذلا ميدقلا هملعب نولماع قاحلا ام ملع ىلاعت هللا نأب ناعيإلا : ىلوألا ةجردلاف

 قازرألاو « يصامملاو تاعاطلا نم مهلاوحأ عيمج ملعو « الزأ هب فوصوم

 - - , لاجالاو

 انذز



 . نيرفاكلا نم ناك باتكلا مكح در نمو « باتكلا مكح دردقف

 لاق « .ملقلا هللا قاخ ام لوأف » « قلخلا ريداقم ظوفحملا حوللا يف هللا بتك مث < :

 ةمايقلا موي ىلإ نئاك وه ام بتك :١ لاق ؟ بتكأ ام : لاق « بتكا : («) هل

 مالسقالا تفج . هبيصيل نكي مل« هأطخأ امو « هثطخيل نكي مل ناسنالا باصأ امف

 نإ ضرألاو ءامسلا يف ام ملعي هللا نأ ملعت ملأ ) : ىلاعت لاق اك « فحصلا تيوطو

 . ( ريسي هللا ىلع كلذ نإ باتك يف كلذ

 بتك دقق « اليصفتو ةلمج عضاوم يف نوكي هناحبس هملعل عباتلا ريدقتلا اذهو

 هيلإ ثعب هيف حورلا خفن لبق نينحللا دسج قلخ اذإو « ءاش ام ظوفحملا حوللا يف

 وحنو ديعس وأ ىقشو هلمعو « هلجأو « هقزر بتكا . تاملك عبرأب رمؤيف , اكلم

 . ليلق مويلا هركنمو « ًامدق ةيردقلا ةالغ ةركني ناك دق ردقلا اذهف . كلذ

 ام نأب ناميالا وهو « ةلماشلا هتردقو « ةذفانلا هللا ةئيشم وهف : ةيناثلا ةجردلا امأو

 الو ةكرح نم ضرألاو تاوامسلا ين ام هنأو « نكي ملأشي ملامو « ناك هللا ءاش

 ىلاعتو هناحبس هنأو « ديري ام الإ هكلم يف نوكي الو « هناحبس هللا ةئيشع الإ نوكس

 . تامودعملاو تادوجوملا نم ريدق ء يش لك ىلع

 هناحبس وهو . هتيصعم نع مهاهنو « هلسر ةعاطو هتعاطب دابعلا رمأ دقف كلذ عمو

 تاحللاصلا اودامعو اونمآ نيذلا نسمع ىضريو « نيطسقملاو نينسحملاو « نيقتملا بحب

 ىضري الو « ءاشحفلاب رمأي الو « نيقسافلا موقلا نع ىضري الو « نيرفاكلا بحال

 . داسفلا بحي الو « رفكلا هدايعل

 ربلاو « رفاكلاو نمؤملا وه دبعلاو « مهلاعفأ قلاخخ هللاو « ةقيقح نولعاف دابعلاو

 - مهقلاخ هللاةةدارإ مهو « مطامعأ ىلع ةردق دابعللو « مئاصلاو يلصملاو « رجافلاو

 يدنع حجارلا نكل . هل لاقف» ةياور ىنعمي وهو « انه عقو اذك (ع)

 « ةيواحطلا حرش جيرخت » يف هتققح تنك انك ( هل لاق مث » : ظفلب ىرخألا ةياورلا

 . (1797) ةحيحصلا يف هتجرخخ سابع نبا نع دهاش هلو . 40 ١44 ص

 انني



 ءايل وأ نم هبلق رونم وه نم هيلإ جاتحي ام ةلمج ٠١" اذهف - 4
 ملع : ناملع ىلعلا نأل . معلا ين نيخسارلا ةجرد يهو « ىلاعت هللا
 دوجوملا معلا راكناف « دوقفم قاخلا يف معو « دوجوم قلخلا ُق
 لوبقب الا ناميالا تبثي الو . رفك دوقفملا معلا ءاعداو ء رفك
 . دوقفملا ملعلا بلط كرتو « دوجوملا ىلعلا

 . مكر لق هيف أم عيمجيو نبل مقلاو ديل حوالاب نمؤتو - ؛ا/

 نوؤاشت امو . ميقتسي نأ مكنم ءاش نمل ) : ىلاعت لاق امك « مهتدارإو مهردق قلاخو-

 , © نيملاعلا بر هللا ءاشي نأ الإ

 متم يبنلا مهامس نيذلا « ةيردقلا ةماع اهب بذكي ردقلا نم ةجردلا هذهو

 هت ردق ديعلا اوبلس ى 6-0 تابثإلا لهأ نم موق اهيف ولغيو 2 ةمألا هذه سو

 58 اهتكلاصمو اهمكح هماكحأو هللا لاعفأ نع نوجرخيو 3 هرايتخاو

 اوركنأو اولغ نيذلا مه مهلاف ٠ ةرعاشألا ىلإ ريخألا همالكب ريشيو : تلق

 ةمكحلاو ردقلاو ءاضقلا يف لياعلا ءافش ١ يف ميقلا نبا هلصف ام ىلع « ةمكحلا

 6-3 ماه هلتاق هعجا رف . «٠ ليلعتلاو 0

 امم . هب لمعلاو هداقتعا بجي امم هركذ مدقت ام ىلإ ريشي : حراشلا لاق )١(

 ءاج ام ملع يأ «٠. ملعلا يف نيخسارلا ةجرد يهو » : هلوقو . ةعيرشلا هب تءاج
 يذلا ردقلا ملع . درقفملا ملعلاب يبعيو . ًآتابثإو ًايفن . اليصفتو ةلمج لوسرلا هب

 . ةعبرشلا ماع ٠ دوجوملا ملعلاب يعيو ٠ .همارم نع مهابعو هماثأ نع هللا هاوط

 ىعدا نمو ٠ نيرفاكلا ن نم ناك لورا ب اجا بش ركنأ نيف « اهعورفو افوصأ

 نيرفاكلا نم ناك بيغلا ملع

 ( ظوفحم حول يف ديم ٠ نارق وه ل زب ) ىلاعت هلوق يف روكذللا وهو : تلق (؟)

 ضعب نأ داقتعاو . هللا الإ هتقيقح فرعي الو هب ناميإلا بجي يذلا بيغل بيغلا نم وهو

 بيغلا ملعي ال هنأب ةحرصملا ثيداحألاو تايآلاب رفك هيف ام ىلع نوعلطي نيحلاصلا

 . لاعت هللا الإ

 - وأ . تاقولخملا لوأ ملقلا له اوفلتخا ءاملعلا نأ انه حراشلا ركذ تلق (*)
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 ء يش ىلع مهلك قلخلا عمتجا واف
 4 نئاك هنأ هيف ىلاعت هللا ةيتك

 و ردقي 9 نت اك ريغ نإ ولعجُييل
 ىلع مهلك اوعمتجا ولو . يلع

 1 فج : هيلع اوردقي مل مل انثا 7 مواعجيل - هيف ىلاعت هللا هبتكي جل

 امو 3 ةبيصيأ نكي مل كيعلا أطخأ م وام مأيقلا موي ىلِإ نئاك د اوه ام

 أ 8
 اكل هئطخل نُحي 7 هياضا

 نئاك لك 5 هملع قيس ٠ لق نأ ملعب نأ ل ديعلا ىلع - 5م

 الو + ضقان هيف سيل : ًامريم ًامكح ًاريدقت كلذ ردقف . هقلح ان ه

 ُق هقلحش نم دنا الو صقان الو 3 ريغع الو ليز

 « ةفرعملا لوصأو . ناميالا دقع نم كلذو : هضرأو هتاوامس

 « هباتك يف ىلاعت لاق ا5 . هتيبوبرو ىلاعت هللا هيحوتب فارتعالاو

 : ىلاعت لاقو . « ؟ : ناقرفلا ١ ( [ ريدقت هردقف“ع يف لك قلخو)

 ( م با زحألا ١ (ًارودقم ًاردق كل آلا رمأ ناكو)

 هيف رظنلل رضحأو : ًاميصخ ردقلا يف ىلاعت هلل راص نمل ليوف
25 

 تنك انك .لوألا يدنع حجارلا ناك نإو انأو . ام ثلاث ال نيلوق ىلع ؟ شرعلا -
 ا

 اذه حجارلا ناك ءاوس : نآلا لوقأ يناف ( ؟ؤه ص ) هيلع يقيلعت يف هب تحرص

 لوأ كانه نأ لع اوهفتا ءاملعلا ن ىلع هموهفنب لدي روك ذملا ف دالتضألاف . كاذ مأ 1

 نأب نوحرصي منأل . قافتالا اذه نوفلاخم . امل لوأ ال ثداوحم نولئاقلاو . قولت

 ةيميت نبا كلذب حرص مك . هل لوأ الام ىلإ اذكهو . قولخم هابقو الإ قولخع نم ام

 ١ حراشلا مالك رهاظ وه اك 2 قولخع لوأ شرعا : اولاق ناف . هبتك ضعب يف

 اذه لمأتف ! قافتألا اوفلاخ كالذب اولو وعي م نإو 3 لوأد ل ثدأ و مهوق اوضقن 5

 قفوملا هللاو . مهم هناف

 0 كطظفحع هللا ظفحا و طفلي روهشملا سابع نبا ثيدح نم فرط اذه 2 2(

 ا جي رختلا 0 2 ِت ركذ مك حيحص ثيدح وشو .ثيدحلا

 . هلع ةياور يف ؛ ًافنآ هيلإ راشملا سابع نبا ثيدح ماع نم امه 2"(

 م



 ؛ ًاميتك ًارس بيغلا صحف يف همهوب سمتلا دقل « ًاميقس ابلق
 . ًاميثأ اك افأ هيف لاق امب داعو

 ل١ قدح يسركلاو شرعلاو 6

 .٠ ادلب هنود امو ش رعلا نع نغتسم وهو 3

 ثيداحألاو ةيثآرقلا تايآلا هيلع تاد اك ًادج ميظع قلخ ش ةرعلا نأ ملعا )١(
 اهدجن هر ثتاسيآ هيفو ( شرعلا وذ ) : هلوق ف هسفن ىلإ لاعت هفاضا كلذلو «ةيوبنلا
 رع . لمحو ) : نآرقلا يف هفاصوأ نمو « كالا ريرس ةغل وهو . ( حرشلا ١ يق
 نيام ةرعلا ةلمح دحأ نأ ةنسلا يفو « ءاملا ىلع هنأو ( ةينامث ذدئموي مهقوف كبر
  سودرفلا ةنج فقس هنأو « مناوق هل نأو « ماع ةثامعبس ةريسم ةقتاع ىل ىلإ هنذأ ةمحش
 ليوأت لطبي امم هلك كلذو . © حرشلا ١ يف ةروك ذه ةحيحص ثيداحأ يب كلذ ءاج
 . ! ناطلسلا ةعسو كلملا نع ةراب لذ شرا

 « ( ضرألاو تاوامسلا هيسرك عسو ) : ىلاعت هلوق هيفف « يسركلا |
 :هلوق نم هيلع ًافوقوم سابع نبا نع حص دقو ٠ شرعلا يدي نيب يذلا وه يب 58

 يأ جرخم وهو « ىلاعت هللا الإ هردق ردقي ال شرعلاو « نيمدقلا عضوم يسركلا ١
 هيلع هلوق ىوس اعوف رم هيف حصي ملو « هعبط هللا رسيا يب يمهذلا ولعلا رصتخم » يناتك
 « ةالف ضرأب ةاقلم ةقلحك الإ يمر كلا يف عبسلا | تاوامسلا ام » : مالسلاو ةالصلا
 لطبيب امم كلذو . « ةقلحلا كلت ىلع ةالفلا كلث لضفك يسركلا ىلع شرعلا لضفو
 يف هتنيب اك سابع نبا نع ليوأتلا اذه حصي ملو . ملعلاب يِ ءركلا ليوأت ًاضيأ
 )"1١١(, « ةحيحصلا »

 مالكلا اذه هللا همحر خييشلا لاق امتإو : ىلاعت هللا همحر حراشلا لاق (؟)
 نود امو شرعلا نع هناحبس هانغ كلذ دعب ركذ « يمركلاو شرعلا رك 2 اه هنأل ءانه
 كالذ يف هل لب « سي هامل سيل : هيلع هئاوتسال شرعلا هقلخ نأ نيل + شرعل
 يلاعلل ًايواح لفاسلا نوكي نأ مرلي ال « لفاسلا قوف يلاعلا نوكو « هتضنقا ةمكح
 « ءامسلا ىلإ رظناف « هيلإ ًارقتفم ىلعألا نوكي نأ الو « هل الماح هب اطيح
 لأ م لجأو انأش مظعأ ىلاعت برا . هيل ةرقتفم تسيلو ضرألا قوف ي مافيك

._ 



 ةطاحإلا نع زجعأ دقو « 00 هقوفو ءىش لكب طيحم ه١

 . هقلخ

هصئاصخخ نم هولع مزاول لب «كلذ هولع نم مزلي-
  لفاسلل هتردقب هلمح يهو « 

 قوف وهف « هب لجو زع هتطادإو « لفاسلا نع هناحبس وه هانغو « لفاسلا رقفو

 « هيلإ شرعلا رقفو «شرعلا نع هانغو « هدامحو شرعلل هتردقب هلمح عم « شرعلا

 شرعلا رصح مدعو ؛«شرعلل ةرصحو « هب شرعلا ةطاحإ مدعو « شرعلاب هتطاحإو

 . قولخملا نع ةيفتنم مزاوللا هذهو . هل

 « ليبسلا ءاوس ىلإ اودمل <« ليصفتلا اذبب اولصف ول « ليطعتلا لهأ ولعلا ةافنو

 « ليلدلا اوقراف نكلو « ليلدلا فلخ اوكلسلو « ليزتتلل لقعلا ةقباطم اوملعو

م مامالا لاق اك" كلذ يف رمألاو . ليبسلا ءاوس نع اولضف
 لثس )ل « هللا همحر كلا

 فيك : اهريغو ( ها" : فارعألا » ( شرعلا ىلع ىوتسا مث ) : ىلاعت هلوق نع

 . لوهجم فيكلاو مولعم ءاوتسالا : لاقف ؟ ىؤتسا

 حراشلا ةخسن يفف © ( هقوفو ) ةملكلا هذه يف خسنلا تفلتخا : تلق ( (1١

 يو ©« عنام نيا خييشلا ةعوبطمو (ب ءأ) يطوطخم يف كلذكو ء ىرت اك

طوطخم تذشو ء٠ةفطاعلا واولا فذحب ( هقوف ) : ( خ) ةعوبطمو ( ج) ةطوطخع
 ة

 . ىعمو ةياور اهلبق يبلاو يه اهذوذش يف كش الو ( هقوف او) اهيف عقوف ( غ)

 : 0١5 ص) هلوقب حراشلا هنيب دقف ىنعملا امأو خسنلا رثكأل اهتفلاخملف ةياورلا امأ

 لك قوفو « ءيش لكب طيح ىلاعت هنأ : اهانعمو « ةحيحصلا يه ىلوألا ةخستلاوو

 نأ امإ - ملعأ هللاو  هذهو . شرعلا قوف ءيش لكب طيح هنأ ةيئاثلا ىعمو . ء يش

لا ضعب خسنتسا مث « ًاوهس خاسنلا ضعب اهطقسأ نوكي
 نأ وأ « ةخسنلا كلن نم سان

 ماق دقف الإو ! ةيقوفلا ةفصل ًاراكنإو « داسفلل ًادصق اهطقسأ نيلاضلا نيف رحملا ضعب

 ىقبي الف « تاقولخملا نم ء يش هقوف سيلو + تاقولخملا قوف شرعلا نأ ىلع ليلدلا

 « ىنعم هذه ةلاخاو  شرعلا قوف ءيش لكب طيح : ىنعع -. طيحم ) : هلوقل

تف « هب طبحي ام تاقولخملا نم شرعلا قوف سيل ذإ
 : ىعملا نوكيو « واولا توبث نيع

 . 2 ءيش لك قوفو ءيش لكب طي هناحبس هنأ

0 
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 ىسوم هللا مكو ٠ الياخ ميها ربإ ذختا هللا نإ : لوقن

 . ًاميلست 1

 :نيلسرملا ىلع ةلزتملا بتكلاو . نييبنلاو ةكئالملاب نمؤنو ل هل

 نيبملا ىلا ىلع ا وناك مهنأ دهشنو

 ءاجاسمب ا مس و ب 05 ماد أمه . نينمؤم ن 'يماسم انتلبق له أ
 يي

 نيقدصم ربخاو م هلاق ام لكب هلو . نيف رتعم لع يبنلا هب

9 
3 
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 ا نيد يف يرامن الو . هللا يقي ضوخن الو 6

 ”نيملاعلا بر مالك هنأ دهشنو . نآرقلا يف لداجن الو

 نأو ء دحاو ناميالاو مالسالا نأ ىلإ هللا همحر خيشلا ريشي : حراشلا لاق )١(

 لهأ 00 هلوقب دارااو . هلحتسي م 9 ام بنذلا باكي راب مالسالا نم جر ال ملسملا

 لهأ نم وأ : ءاوهألا لهأ نم ناك نإو ةيعكلا لبقتسيو م امالسإلا | ىعدي نم ء « انتلبق

 هلله لوسرلا هب ءاج امم ء يشي بذكي م ملام ؛ يصاعملا

 ملع ببسب ةيمالسالا قرفلا ضعب تباصأ يلا نئفلا ربكأ نم نإ : تلق (؟)

 ال ةقيقح نيملاعلا بر مالك وه ميرككلا نآ را نأب نامإلا نع مه فرحا هنأ مالكلا

 حوضفم حضاو كلذ يف مهرمأف . قوام هنأب نولوقي نيذلا ةلرتعملا امأ . ًازاجم

 هيف اوفرحلا امه هريغو لوقلا اذه ةلزتعملا ىلع درتو ةنسلا ىلإ يمتنت ةفئاط كانه نكل

 ةارتعملل نوقفاوم ةقيقحلا يف منهم اف . ةيديرتاملاو ةرعاشألا مهو الأ « مالسالا نع

 . كاذب نودصفي ال مهنأ الإ ١ نيملاعلا بر لوق نم سيل هنأو نآرقلا قلخي مهوق يف
. 

 دحأ نم عودسم ريغ ميدق يسفن مالك هنأب يفالا ماللكلل مهريسفت ءارو نورتستيو

 دقو « لزألا ذنم ملكتم هنأو . ءاش اذإ ملكتي ال ىلاعت هنأو « نيلسرملاو ةكئالملا نم

 ع اذه مهر ريتا لاطنإ قى اماه ا ىلاعت هللا همح ر ةيميتث نبا م مالسالا خيش تيأر

 : : مالكلا مدق تبثأ نأ كعب لاقف

 ملعي نم نأ !؟ « ملكتي ال نم لكأ ملكتي نم ناف ٠ لاك ةفص مالكلاو »

 ال نم لكأ هتردقو هتثيشحم ملكتي يذلاو « ردقي الو ملعي ال نم لكأ « ردقيو

 . الوقعم كلذ ناك نإ هتردقو هتئيشم ريغب ملكتي نمم لكأو « هتردقو هتئيشع, ملكتي

 -؛مالكلا ىلع ًارداق نوكي نأ امإ : لاقي نأب فلسلا لوصأ ىلع اهريرقت نكميو
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 وهو . لل ادم نيلسرملا ديس هملعف « نيمالا حورلا هي لزن

 لوقن الو 34 نيقولخملا مالك نم ءيث هيواسي هل 6م ىلاعت هللا مالك

 . نيملسملا ةعامج فلاخن الو « هقلخي

 وهف ملكتي ملو ًارداق ناك نإو « س رخآلا رهف ًارداق نكي 0 ناف « رداق ريغ وأ

 . تكااسلا

 . رودقع سيل مهدنع مالكلاف ( ةلأسملا هذه يف ةرعاشألا عوبتم ) ةيبالكلا امأو

 اهولدم نكل « مالكلا مدق ىلع تلد دق هذه : لاقيف . هذبب اوجدحي نأ مهنكمي الف

 ؟ هتردقو هتثيشع ًاملكتم لزي مل هنأ اطولدم مأ ؟ هتئيشمو هتردق ريغب نيعم مالك مدق

 . ةيبالكلا لوق : لوألاو

 « يناثلا اهلولدم : لاقيف ةنسلاو ثيدحلا لهأو ةمثألاو فلسلا لوق : يناثلاو

 لوقعم ريغ هتردقو هتئيشم نودب ملكتملا تاذب موقي مالك تابثإ نأل « لوألا ال

 .هروصت نع عرف ء يشلا ىلع مكحلاو « مولعم الو

 تاذب موقي ًامالك روصتي ءالقعلا نم ًادحأ الو تنأ ال : اب جتحملل لاقيف

 . لقعي ال ًائيش لوقعملا ليلدلاب تبثت فيكف « هتردقو هتثيشم نودب ملكتملا
 امنإ « توكسلاو سرخلاب فصت ال مالكلاب فصتي مل ول » : كلوقف ًاضيأو

 امإف « ًاملكتم نكي مل اهدقف اذإ يحلا ناف ؛ تاوصألاو فورحلاب مالكلا ين لقعي

 هيلع ًارداق نوكي ال نأ امإو ء تكاسلا وهو « ملكتي ملو مالكلا ىلع ًارداق نوكي نأ

 . سرخآلا وهو
 ايكاس ناك هنع الخ نم نأ « لقعي ال كاذف « يسفنلا مالكلا نم هنوعدي ام امأو

 وأ ًاتكاس نوكي نأ بجي هنع يلاخلا نأ ىلع هتوبث ريدقتب لدي الف « س رتخأ وأ

  سرخأ
 ءهومت روصن الو لب ؟ وه ام اوُسِْدُنت ل هوتبثأ يذلا يناسفنلا ميدقلا مالكلاف ًاضيأو

 أذهلو « هتبثي نأ زوجي فيك هتبثي ام روصتي مل نمف « هروصت عرف ءيشلا تابثإو
 هذه يف اهمامإو (ةرعاشألا ينعي) ةفئاطلا هذه سأر بالك نب ديعس وبأ ناك

 توكسلا ضقاني ىنعم وه : لوقي لب « لقعي ًائيش اهنايب ين ركذي ال  ةلأسملا
 . ! سرحلاو

 -تكاسلا وه تكاسلاف « مالكلا روصت اذإ ناروصتي امنإ سرحلاو توكسلاو
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 * . 290 هلحتسي ملام « بنذب ةلبقلا لهأ نم ا دحأ رفكن الو - ها/

 هعنمت قطنلا لحم يف ةفآهل تلصح يذلا وأءهنع زجاعلا وه سرخألاو «مالكلا نع
 فرعيالو « مالكلا فرعي ىتح سرخألاو تكاسلا فرعيال ذئايحو « مالكلا نع
 . سرخألاو تكاسلا فرعي ىح مالكلا

 ىراصنلا نوهبشي مالكلا يف مه لب « هوتبثي لو هولاق ام اوروصتي مل مهنأ نيبتف

 نولوقي مهنإف « ( داحتالا ) و ( ثيلثتلا ) و ( ميناقألا ) يف هولاق امو ( ةملكلا ) يف
 هروصتن ملو ءيشب اوربخأ اذإ مالسلا مهيلع لسرلاو « هنونيبي الو هنوروصتي ال ام

 . مهقيدصت بجو
 « ملع الب ملكت دق ناك الإو « هب لئاقلا هروصتي نأ دب الف لقعلاب تبثي ام امأو

 . لوقعم لوق مه لصحي ملو . ًاضقانتم مهمالك ناكف ؛ ملع الب ملكتت ىراصنلاف
 لوق هل لصحي ملو « ًاضقانتم همالك ناك ملع الب ىلاعت هللا مالك ين ملكت نم كلذك
 ةفرعمو مهنيد لصأ يف اوجتحا مهنأ ءالؤه ىلع هب عنشي امم ناك اذهو « لقعي

 :لطعخألا هل لاقي ينارصن رعاش لوقب  قلخلا عيمج مالكو هللا مالك ؛ مالكلا ةقيقح
 الييلد داؤفلا ىلع ناسللا لعج المغإو داؤفلا يفل مالكلا نإ

 قئاقحلاف هرعش نم نوكي نأ ريدقتبو « هرعش نم سيل اذه نإ ةفئاط لاق دقو
 لوق ىلإ هيف مجري ال مدآ يب عيمج هب ملكتي يذلا مالكلا ظفل ىمسم وأ « ةيلقعلا

 ًاصخلم ىهتنا « ... لطخألا همسا اينارصن ًارعاش نوكي نأ عد . لضاف رعاش فلأ
 .(7990-194/50) ٠ ىواتفلا عومجم » نم

 ًايلمع هبنذل لحتسم بنذم لكف الإو ءايداقتعا ًآييلق الالحتسا ينعي : تلق (1)
 ءًاعامجإ رفاك وهف « ًاداقتعا لحتسملا نيب قيرفتلا نم دب الف كلذل و « هل بكترم يأ

 هللا رفغي نأ الإ هب قئاللا باذعلا قحتسي بنذم وهف ًاداقتعا ال المع لحتسملا نيبو

 راثلا يف دولدلاب هيلع نومكحم نيذلا ةلزتعملاو جراوخلل ًافالحخ هنامبإ هيجني مث « هل

 يف ءالؤد اوعبتا ةديدج ”ةتبان تتبن دقو « ًاقفانم وأ ًارفاك هتيمست يف اوفلتخا نإو

 ايروس يف مهنم فئاوطب تعمتجا « نيسوؤرمو ًاسوؤر نيملسملا ريهامج مه ريفكت
 لعف نم اهيف يلا صوصنلا لثم جزاوخلا تاهبشك تاهبش مهو « اه ريغو ةكمو

 لهأ نع لقثو « انه اهنم ةفئاط ىلاعت هللا همحر حراشلا قاس دقو ءرفك دقف اذك

 -عو؛ناك بنذ يأ بنذلا نأ - صقنيو ديزي ء. لمعو لوق ناعإلا نأب نيلئاقلا ةنسلا
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 . 3 هلمع نمل بنذ ناميالا عم رضي ال لوقن الو 48

 | مهلخديو مهنع وفعي نأ نينم ملا نم نينسحمملل وجر ع4

 رفغتسنو « '''ةنجلاب مه دهشن الو ؛« مهيلع نمأن الو هتمح رب ةنجلا

 8 مهطنقن الو مهيلع فاختو مهئيسم

 ناعالاك « رفك نود رفك : بتارم ىلع مهدنع رفكلا نأو « يداقتعاال يلمع رفك وه-

 « اهيلإ راشملا ةتبانلا همهف نع تافغ املاط اماه رلاثم كلذ ىلع برض مث « مهدنع
 مكحلا نأ وهو « هل نطفتأي نأ بجي رمأ انهو , : "5 ص ىلاعت هللا همحر لاقف
 وأ ةريبك : ةيصعم نوكي دقو « ةلملا نع لقني ًارفك نوكي دق هللا لزنأ ام ريغب

 نيروكذملا نيلوقلا ىلع « رغصأ ًارفك امإو ًايزاجم امإ : ًارفك نوكي و « ةريغص

 هنأو ء« بجاو ريغ هللا لزنأ اع مكحلا نأ دقتعا نإ هنإف مكاحلا لاح بسحب كلذو

 بوجو دقتعا نإو . ربكأ ٌرفك اذهف : هللا مكح هنأ هنقيت عم هب ناهتسا وأ « هيف ريخم

 قحتسم هنأب هفارّثعا عم هنع لدعو « ةعقاولا هذه يف هملعو هللا لزنأ امب مكحلا

 هللا مكح لهج نإو.رغصأ ًارفك وأ « ًايزاجم ًارفك ًارفاك ىمسيو صاع اذهف «ةبوقعلل

 رجأ هل ءيطخم اذهف « هأطخأو مكحلا ةفرعم يف هعسو غارفتساو هدهج لذب عم اهيف

 . « روفغم هؤطخو « هداهتجا ىلع
 ديعولا تايآب بيذكتلا ىلإ يدؤألا ةئجرما لوق نم هنأل كلذو : تلق )١(

 « رانلا نولخدي مهنم فئاوط نأو « ةمألا هذه نم ةاصعلا قح يف ةدراولا هثيداحأو

 . اهريغب وأ ةعافشلاب اهنم نوجرخي مث
 مهنا ةعامخلاو ةنسلا لها هيلع يذلا نا ملعا » : هللا همحر عنام نبا خيشلا لاق (؟)
 هنع ربخاو هللا لوسر هل دهش نم الإ ران الو ةنحي نيملسملا نم تام دحأل نودهشي ال

 نم ريثك هيلع ام ملعت اذهب و « ءيسملا ىلع نوفاحبو نسحملل نوجري مهنكلو « كلذب
 « نانحللا نكاس وأ هل روفغملا اولاق مه ريغ وأ اكلم وأ ًاريمأ وأ ًالاع اوركذ اذإ سانلا
 ؛ ملع الي هللا ىلع لوق اذه نأ كشاالو ىلعألا قيفرلا ىلا لقن مهوق كلذ نم ىكنأو
 يهب لرتُي ملام اوك ر شنت نأو ) ىلاعت لاق اك" كرشلا ليدع ملع الب هللا ىلع لوقلاو

 لاق هللا نأل رانلاب هل دهشنف كرشملا امأو ( نوملعت ال ام . هللا ىلع اولوقت *نأو ًاناطلس

 نم َنيملاظلل امو َرانلا ”هاوأمو ةنحلا , هيلع ْمَّللا "مرح ”دقف للاب كرْشُتي "نم هنإ)

 . «٠ ( راصنأ
 قل



 قولا ليبسو.مالسالا ةلم نع نالقني سايإلاو نمألاو تكل

 . ةلبقلا لهأل امهنيب

 8 00 ةيف هلضدأ م م وحجب اللا ناميالا نم ديعلا جرحي الو -كأ

 .٠ د نانجعلاب قيدصتلاو 3 كاسللاب را قالا وه 8 تكاميالاو 6 5

 مهلوق ي ةلزتعملاو جراوحلا ىلع درلا ىلإ خيشلا ريشي ١ : حراشلا لاق )١(

 « ةريكلا باكتراب تامالا نم هج رخخ

 اهلك ةيمالسالا دالبلا يملسم ىلع نومك نيذلا مويلا ءالؤه لاثمأو : تلق

 تلعف اك امام ء مهتلصان ثم و مهتنيابم م هعابتأ ىل أع لوبجويو ٠ رفكلاب ءانثتسا نودي

 فارحتالا اذه يف بيسلا اوناك نيذلا ةالغلل رفغو ؛ هللا مهاده : مهلبق ند جراوحلا

 . ريطعللا

 ةمئألا ريهامجو فلسلل ًافالخ « ةيديرتاملاو ةيفنحلا بهذم اذه : تلق (؟)

 رارقإلا ىلع اوداز ءالؤ» ناف ٠ مهريغو يعازوألاو دمحأو يعفاشلا و كلامك

 بهذ اك ًايروص ًافالتخا نيبهذملا نيب فالخلا سيلو . ناكرألاب لمعلا : قيدصتلاو

 ريبكلا بكت رم نأ ىلع اوقفتا ًاعيمج مهنأ ةجحب ٠ ىلاعت هللا همحر حراشلا هيلإ

 اذه ناف . هنع افع ءاش نإو هبذع ءاش نإ . هللا ةئيشم يف هنأو . ناميالا نع جري

 ةفلاخم ريهامجلل نينا ريغ اوناك ول ةيفنحخلا ناف . ًاحيحص ناك نإو قافتالا

 صقتيو ديزي ناميالا نأ ىل ع مهعم اوقفت ال , ناعيالا نم لمعلا نأ مهراكنإ يف ةيقيقح

 راثآلاو ةنسلاو باتكلا ةلدأ رفاضت عم ٠ ةيصعملاب هصقنو . ةعاطلاب هتدايز نأو

 نكلو . (؟م/ - 984 صر اهنم ةبيط ةفئاط حراشلا ركذ دقو . كلذ ىلع ةيفلسلا

 اوفلكتو 04 ناصقتنلاو ةدايزاا يف ةحب رصل ىلا ةلدآلا كلت فالخع لوقلا ىلع اورصأ ةيفديحلا

 لب 2 اهنم ًاجذومن ( مخه ص ) حراشلا ركذ ء الطأب | لب .٠ ًارهاظ ًافلكت اهليوأت ِق

 7 .ةبعش نوعبسو عضب نامالا ر ثيدح ةحبص يف نعط هنأ يفسنلا ن 0 ,يعملا ينأ نع ىكح

 رهو ! (« امهيحيحص ٠ يف ملسمو يراخبلا مهنمو ؛ هب ثيدحلا ةمنأ لك جاجتحا عم
 ! مهبهذم ةفلاخم يف حيرص هنأل الإ كلذ امو ؛ ( «١59 ةحيحصلا » يف جرخم

 دحاو رجفأل نوزيجي مهو . ًايروص روكذملا فالحللا نوكي نأ حصب فيك م

 حنيلسرملاو ءايبنألا نامبإ يك لب ! قيدصلا ركب يبأ ناميإك يناميإ : لوقتي نأ مهنم

 فل



 عرشلا نم رع هلل لوسر نع حص ام عنيمجو 2 ول

 . 9 قح هلك نايبلاو
 لضافتلاو نع ءاوس هلصأ 5 هلهأو 3 لحاو ناميالاو "55

 ال اذه مهبهذم ىلع ءانب مدو فيك ! مالسلاو ةالصلا مهيلع ليئاكيمو ليربجو-
 « ىلاعت هللا ءاش نإ نمؤم انأ : لوقي نأ  ًارجاف ًاّقساف ناك امهم - مهدحأل نوزيحي

 هللا ركذ اذإ نيذلا نونمؤملا امتإ) : لوقي لجو زع هللاو ! ًاقح.نمؤم انأ : لوقي لب

 نوميقب نيذلا . نواكوتي ممر ىلعو انامبإ مهداز هتابآ مهيلع تيات اذإو مهبولق تلجو

 : لافتألا ةروس) 2( آقح نونمؤملا مه كئلوأ . نوقفني مهانقزر امو ةالصلا

 .(1؟ : ءاسنلا ةروس ) ( اليق هللا نم قدصأ نمو ).( 4و #وك
 دقف هنايإ يف ىثتس نم نأ اوركذف مهبصعت يف اوطتشا هلك كلذ ىلع ءانبو

 مهضعب حماستو ! ةيعفاشلا ةأرملاب جوزتي نأ يفنحلل زوحي ال هنأ هيلع اوعرفو ! رفك

 ! باتكلا لهأ ةلزنم امل اليرتت : هلوقب كلذ للعو . سكعلا نود كلذ زاجأف - اومعز

 ىبأف « ةيغفاشلا خويش ٠ لجر هتنبا بطخ ةيفنحلا خويش نم ًاصخش فرعأو

 ؟ ىقيقح فالخللا نأ يف كشلل لاجم اذه دعب لهق ! ىعفاش كنأ الول ... : الئاق
 : ةسيميت نبا مالسالا خيش باتك ىلإ عجريلف ةلأسملا هذه يف عسوتلا ءاش نمو

 . حوض وم ا اذه 5 فلأ اه ريخ هلاف 4 ناميالا 0

 هنأ ماد ام. رتاوت وأ داحآ ربخ هنم ناك ام نيب قيرفت نود يعي : تلق )١(
 3 امهنيل قيرفتلاو .٠ هيف بير ال يذلا قلا وه اذهو . للم هللا لوسر نع حص

 ةمألاو حلاصلا فلسلا هيلع ناك ال فلاخم . مالسالا يف ةليخد ةفسلفو ةعدب وه امنإ

 5 درأاو ةديقعلا يف داحالا ثريدح دخألا بوجوا) اسر يف هتقّقح ا . نودهتجملا
 ا

 . ةروهشم ةعوبطم ىهو « نيفلاخملا هبش ىلع

 دقو طقف قيدصتو رارقإ هنأ ناميالا يف هلوق نم مدقت ام ىلع اذه : تلق (؟)

 نأ اك سيل حلاصلا ايا نأو . هلصأ يف توافتم هلأ هيف باوصل تفرع نام لا نامتا نأو . هلصأ ىف توافتم هلأ هيف باوصلا نأ تف

 . هعجارف . رجافلا
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 . ىلوألا ةمزالمو « ىوهملا ةفلاخمو . ىقتلاو ةيشخلاب مهنيب
 دنع مهم ركأو ء 5" نمحرلا ءايلو أ مهلك نونمؤملاو 8

 اكل نآرقلا مهعبتأو 0 مهعوطأ هللا

 « هبتكو . هتكئالمو . هللاب ناميالا وه : ناميالاو "55
 : هرمو هولحو ء هرشو هريخ ءردقلاو : رخخآلا مويلاو ؛ هلسرو
 . ن0 ىلاعت هللا نم

 نم لحأ نيب قرفن ا (٠ هلك كالذي نونم وم نحنو _ 51/

 هب اوؤاح ام ىلع مهلك مهقدصن و 3 هلسر

 فور اال هللا ءايلوأ نإ الأ ) : ىلاعت هلوق يف نوفوصوملا مهو : تلق )١(

 ثسيلو .(58517:سنوي) ( نوقتي اوناكو اونمآ نيذلا . نونزحي مه الو مهيلع
 كلذ لب سانلا نم ريثك مهوتي امك تاداعلا قراوخو تاماركلا ءاعداب ةماركلا
 . مالسالا لامج هوشت يلا تاناهإلا نم

 نورثؤي نيذلا « بهاذملا ةبصعتم ىلع درلا ىلإ ةفيطل ةراشإ هيف : تلق (1؟)
 بهاذملا عابتا نيب مزالت ال هنأل كلذ « ةنسلاو باتكلا عابتا ىلع بهذملا عابتا
 : هيف ىلاعت لاق امك « هيف فالتخاال نآرقلاو « .ةفلتنع بهاذملا ناف « نآرقلا عابتاو
 املك ملسملاف(85 : ءاسنلا) ( ًاريثك افالتخا هيف اودجول هللا ريغ دنع نم ناك ولو )

 راشأ هيلإو ءادعب دادزا ًاديلقت دادزا املكو ىلاعت هللا دنع مركأ ناك نآرقلل عبتأ ناك
 .(؟* صور« ةالصلا ةفص» ر اظنأ . ( هي يع وأ أ يصع الإ دلقي الو : هلوقب فنصملا

 + كيدي هلك ريخلاو د حاتسالا ءاعد يَ وق ذهني ال نأ لع 20

 ام لك لب « ًاضحم ًارش قلخت ال كناف : ىنعملا نأل « ملسم هاور ( كيلإ سيل رشلاو

 اذهف سانلا ضعبل رش هيف نوكي دق نكلو ريخ اهرابتعاب وه « ةمكح هيف هقلخت
 هنع هزنم ىلاعتو هلاحبس برلاف : قلطم رش وأ يلك رش اماف « يفاضإ يثزج رشلا
 ميقلا نبال « ىلليلعلا ءافش » يف تئش نإ ليصفتلا عجارو ) حرشلا م, يق هداقأ

 يف « ىلاعت هللا ريغ ًاقلاخ رشلل نأ يلإ بسن نم بذك ملعت هنمو . ىلاعت هللا همحر
 ددعلا « ه5 ه٠ ص) دقاح بصعتم ملقب ةراضحلا ةلجم يف فسألا عم رشن لاقم
 .(١1/م ةنسلا ه
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 ال رانلا يف 0[ هلع دمحم ةمأ نم ] رئابكلا لهأو 8
 دعب ©« نيبثات اون كلذ 3 نودحوم مهو اوتام اذإ « نودلخي
 نإ . همكحو هتئيشم ُق مهو ا نينمؤم ] نينراع لا اوقل نأ

 : هباتك يف لجو زع ركذ اك « هلصفب مهنع افعو مه رفغ ءاش
 نإو(ا5١١ 9و 48: ءاسنلا ر) ( ءاشي نمل © كلذ نود ام رفغيو )

 ةعافشو هتمحرب اهنم مهجرخي مث « هلدعي راثلا 5 مهبذع ءاش

 ىلاعت هللا نأب كالذو « هتنج ىلإ مهلعبي 3 2 هتعاط لهأ نم نيعفا اشلا

 نيذلا «٠ هتركن لهأك نيرادلا يف مهلعجي ملو © هتف رعم لهأ ىلوت
 مالسالا يلو اي مهللا ٠ هتيالو نم اولاني مو « هتياده نم اوباخ
 , ف هب كاقلت ىح مالسالا ىلع انتبث « هلهأو

 .( خ) ةعوبطم يف الو . ثالثلا تاطوطخملا يف درت مل نيتفوكمملا نيب ام (1)
 لبق لَو دمععتمأ ريغ ةمأ نم رئابكلا لهأ نأ ةدايزلا هذه موهفم نأل «حصأ اهفذحو
 « رظن كالذ يو ٠ دمع ةمأ نم رثاب انكلا لهأل فلام مهبكح هب جئاررشلا كلت خسف

 ( نايإ نم ةرذ لاقثم هبلق يف ناك نم راذلا نم جرخي م : هنأ ربخأ عالم يبنلا نإف

 فيرعت يف اوفلتخا مهن أ ملعاو . هلمأتف « ًاقلطم ناميإلا ركذ لب « كلذب مآ صخب لو
 ةنعللا وأ « رائلاب اهيلع دعوت وأ « دح اهيلع بترتي ام اها اهلثمأ لاوقأ ىلع رئابكلا
 )11١--5800(. ةيميت نبا خيشلل (ىواتفلا عومجم» و ؛حرشلا» عجارو . بضغلا وأ

 ىذعب ي تبثت مل ةماه ةدايز يهو . ( غ« ب « أ) ةطوطخم نم ةدايز )١(
 « نينمؤم : لاق ول « ( نيفراع ) : هلوقو » : لاف دقف حراشلا ةخسن اهنمو خسنلا
 اممتإو « رفاك وهف هب نمؤي ملو هللا فرع نم نأل ٠ ىلوأ ناك ) نيفراع ) لدب

 . 6... لطاب دودرم هلوقو مهنيا اهدحو ةفرعملاب ىفتكا

 لكو كرش رفك لكف « ًاعرش امهنيب قرف الو « رفكلا وهو كرشلا يبعي ()
 ةروس يف ةروكذملا نيتنحللا بحاص رفاكلل نمؤملا ةرواحم هيلع لدي امك . رفك كرش
 يذلا هلل دمحلاو تالاكشإلا .نم ريثك كلذع لوزي هب هناف اذهل هبنتف . ( ثهكلا )

 . ت احلاصلا مت هتمعنب

 -اك #2141 ) ؛ ةحيحصلا » يف جرخم وهو ًاعوفرم درو ءاعدلا اذه ( 4)

1 



 « ةلبقلا لهأ نم رجافو رب لك فلخ ةالصلا ىرتو 4
 ١ مهنم تام نم لعو

 مهيلع دهشن الو « ران الو '* ةنج مهتما ادحأ لزنن الو ا

 4 كلذ نم ء يش مهلم رهظي 09 أم . قفافثي الو كرشب الو رفكب

 . ىلاعت هللا ىلإ مه مه رئارس رذنو

 الإ خل دمع ةمأ نم دحأ ىلع فيسلا ىرن الو ب اا

 . فيسلا هيلع بجو نم

 يعبطم مخ وهو ( 1155) كانه عئو نكل « حرشلا جيرخت » يف تركذ تنك -

 . حيحصتلا ىضتقاف'

 انيب هارت ام ىلع ؛ هيلع ةباحصلا لمع نايرج كلذ ىلع ليلدلاو : تلق )١(

 « مكل نولصي د ةمئآلا يف هل هلوق لثم مهعمو « ةجح مهب ىفكو « حرشلا » يف

 وبأو دمحأو يراخبلا هجرخأ « مهيلعو مكلف اوأطخأ نإو « مهلو مكلف اوباصأ ناف
 « زئانحلا ماكحأ » يف اهارت ىرخأ ةلدأ مهنم تام نم ىلع ةالصلا ينو . ىبعي

 (.رجافو رب لك ىلع اولصو « رجافو رب لك فلخ اولص » ثيدح امأو ( 78 ص)
 « دواد يأ فيعض » يف هتنيبو « حرشلا » يف هيلإ ترشأ امك دانسالا فيعض وهف

 ع قسافلا ءارو ةالصلا ةحص مدع ىلع ليلد الو ( ه١٠) (ءاورالا» و ع ؤ1/)

 « ةفيعضلا » يف هتققح اك ًادج فيعض هدانسإ ( مكرايج مكتمنأ اواعجا ١ ثيدحو

 اذهو « رايخألا نم ةمثألا لعج بوجو ىلع الإ هيف ليلد الف حص ولو « (1857)
 نم ًاضورفم ناك اذإ اميس ال « رخآ ء يش قسافلا ءارو ةالصلا نالطبو « ءيش

 ةلالدلا رهاظ ناكل « ... انمؤم رجاف مَنِ الو ... » ثيدح حص ول معن . مكاحلا
 « ةعمجلا » لوأ يف هتنيب اك هدانسإ لبق نم ًاضيأ حصي ال هنكلو هتمامإ نالطب ىلع

 . (ءاورالا » نم

 اناف مه ريغو مالس نب هللا دبعو « ةنحلاب نيرشبملا ةرشعلا الإ : تلق (؟)
 - يف كلذب هللا همحر فنصملا حرص دقو « ميلي لوسرلا ةداهش ىلع ةنحلاب محل دهشن
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 نإو « انرومأ ةالوو انتمئأ ىلع جورخلا ترن الو -ا؟
 2 مهتعاط نم ادب عزنن الو مهيلع اوعدن الو «( '"'اوراج

 مالس نب هللا دبعل مهزمغ مهلهجو مويلا باتكلا ضعب لالض نمو ٠ (885) ةرقفلا <

 « يراخبلا حيححص ) ُق 5 ةنجلاب هل هل يبنلا 5 ةداهش عم 6 همالسإ لبق هتيدوهيب

 الول ملسأو ًاينثو ناك نم نيبو « ملسأف ًايدوم ناك ن 6 نيب قرف يأ يرعش تياو

 : مل هلوق « نيحيحصلا ) يف ءاج دقف « قرف كانه ىلب ةيلهاجلا ةيموقلا ةيبصعلا

 هيبنب نمآ باتكلا لهأ نم لجرو» مهنم ركذف ( ... نيترم مه رجأ مهل ثالث »

 )2 ملسأ اذإ يثولا نود نارجأ هل اذهف . « هقدصو هعبتاو هب نمآف نال يبنلا ك ردأو

 . دحاو رجأ هلف

 )١( هباتك يف ةجرخم اهارت ةريثك ثيداحأ كلذ يف حراشلا ركذدق «

 لاق م :

 نم مهتعاط نم جورخلا ىلع بترتي هنألف « اوراج نإو مهتعاط موزل امأو )

 تائيسلا ريفكت مهروج ىلع ربصلا يف لب ؛ مهروج نم لصحي ام فاعضأ دسافملا

 داهتجالا انيلعف « لمعلا سنج نم ءازحلاو « انلامعأ داسفل الإ انيلع مهطلس ام هللا ناف

 نيملاظلا ضعب يلون كلذكو ) : ىلاعت لاق . لمعلا حالصإو ةيب رثأأو رافغتسالا يف

 ملاظاا ريمألا ملظ.نم اوصلختي نأ ةيعرلا دارأ اذاف « ( نوبسكي اوناك امب ًاضعب

 . ملظلا اوكرتيلف

 « انتدلج نم » مه نيذلا ماكحلا ملظ نم صالحلا قيرطل نايب اذه يثو : تلق

 اوبريو « مهتديقع ارودحصيو ٠ مهر ىلإ نوملسملا بوتي نأ وهو « انتنسلأب نوملكتيو

 موقبام ريغيال هللا نإ ): ىلاعت هلوقل ًاقيقحت ء حيحصلا مالسالا ىلع مهيلهأو مهسفنأ

 .هلوقب نيرصاعملا ةاعدلا دحأ راشأ كالذ ىلإ و ١١(. :دعراا)(مهسفنأب ام اوريغي ىبح

 صاللا قيرط سيلو . « مكضرأ ىلع مكل مقت ؛ مكبولق يف مالسالا ةلودا وميقأ»

 تابالقنالا ةطساوب . ماكحلا ىلع حالسلاب ةروثلا وهو « سانلا ضعب مهوتي ام

 ةعيرشلا صوصنل ةفلاخم يهف « رضاخحلا رصعلا عدب نم اهنوك عم اهناف « ةيركسعلا

 سيسأتل ةدعاقلا حالصإ نم دب الف كلذكو « سفنألاب ام رييغتب رمألا اهنم يلا

 4١(. : جحلا) ( زيزع يوقل هللا نإ هرصني نم هللا نرصنيلو ) اهيلع ءانبلا

 في



 اورمأي م أما 1 ةضي رف لجو رع هللا ةعاط نم مهتعاط ىرنو

 ةاقاعملاو حالصلاب مه وعدتو « ةيصعك

 قي
 ةعامجلاو ةنسلا عبتن و م“

 . 5 ةقرفلاو

 روجلا لهأ ضغبنو « ةنامألاو لدعلا لهأ بحنو 4

 . ةنايخعلاو '

 فالخلاو دوذلشلا تنتجنتو

 اوعيطأ ) : ىلاعت هلوقل مهنم نيملسملاب صاخ كلذ نأ حضاولا نمو :تلق .)١(

 « مهل ةءاط الف نورمعتسملا رافكلا امأو . ( مكنم رمألا يلوأو لوسرلا اوعيطأو هللا

 امأو . مهسجر نم دالبلا ريهطتو « مهد رطل ىبعمو ةدام ماتلا دادعتسالا بج لب

 اواضيل « ةيزيلكنإ ةسيسدو ةينايداق ةعدبف ! مكيف يأ ( مكتنم ) ىلاعت هلوق ليوأت

 مهنم نيملسملا دالب هللا رهط « نيرمعتسملا رافكلل ةعاطلا ىلع مهولمحيو « نيملسملا

 . نيعمجأ

 مهو « نيملسملا ةعامج : ةعامجلاو « هِي لوسرلا ةقيرط : ةنسلا (؟)

 . لالض مهفالخو « ىده مهعابتاف . نيدلا موي ىلإ ناسحإب + مهل نوعباتلاو ةباحصلا

 اك ىفلسلا مه نيذلا ةعامجلا ةفلامو ةنسلا نع ذوذشلا يعي : تلق (9)

 ليلدل فالحللا لاوقأ نم الوق ملسملا راتخي نأ ءيش يف ذوذشلا نم سيلو . تملع

 الو باتكلا يف سيل هئاف « مهو نمل ًافالخ هفالخ ىلع روهملا ناك واو « هل ادب

 ناكقف دنع مهوفلاع هيلع ام حصأ روهمتللا هيلع ام لك نأ ىل اع ليلد ةنسلا يف

 بجاولا نمف مهنيب فرعي فالخخ نود ء يش ىلع .نوملسملا قفتا 0 معن ! ليلدلا

 ليبس ريغ عبتيو ىدلا هل نيبت ام دعي نم لوسرا ]| ققاشي نمو ) اعلا هلوقل هعايتأ

 بجاولاف فالتخالا دنع امأو ؛ ( اريصم تءاسو مهج هلصنو ىلوت ام هلون نينمؤملا

 ءاوس « هبلق ىفتسا ال نمو « هعبتا قحلا هل نيبت نمف « ةنسلاو باتكلا ىلإ عوجرلا

 ( !) ًايروهمج نوكي نأ عيطتسي ًادحأ نأ دقتعا امو « مهفلاخ وأ روهمجلا قفاو

 هسفن نانثئمطا بسح « اذكه ةراتو اذكه ةرات هنإ لب « قحلا هل نيبتي ملام لك يف

 .نوتفملا كاتفأ نإ و كبلق تفتسا : لاق ذإ هلع هللا لوسر قدصو « هردص حار شناو
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 . هملع انيلع هبتشا اميف ٠ ملعأ هللا :لوقنو اه
0 
 و

 3 رضحلاو رفسلا ِق ياك نيفخلا ىلع حسملا ىرنو دال

 3 نيملسملا نم رمآلا يلوأ عم نايضام داهجلاو جحلاو د ألاا/

 الو ء يش امهلطيبال 3 ةعاسلا مايق ىلإ . مه رجافو مه رب

 1 امهضقني

 ىلع حسا ٠ ةنسأا » يف نيفلؤملا نه هريغل ًاعبت فنصملا ركذ امإ : تلق (1)

 نع رتاوتم نيفحلا ىلع خسملا نأ : لوألا : نيببسل نيلعنلاو نيب روحلا نود نيفخلا

 ىرقأ مهيلع ةجحلاف « ةنساا هذه فلاخت ةضفارلا نأ : رخآلاو . ملي هللا لوسر

 تونك ثهكلا ىذا نير كيو دياؤص نإ ل : 000 ةسالا 4
 حسملا توبث نيفحلا ركذ يغني الف. 6 هللا لوسر نع رتاوت اب جاجتحالا يف

 « نيب وخلا ىلع حسملا ٠ باتك يف الصفم هارت ام اذهو ًاضيأ نيلعتلاو نيب رودلا ىلع

 وهو حسملا ماكحأ نم [ريثك هيف تققح هيلع لييذتب هتعبتأ دقو | يمساقلا خيشلل

 . يمالسالا بتكملا يف عوبطم

 مجاهملا ودعلا دص وهو © نيع ضرف لوألا : نيمسق ىلع داهحلا نأ ملعا(؟)

 نومثآ ًاعيمج نوملسملاف : نيطسلف اولتحا ن زيذلا نآلا دوهيلاك ٠ نيملسملا دالب ضعبل

 « نيقابلا نع طقس ضعبلا هب ءاق اذإ ٠ ةيافك ضرف رخآلاو . اهنم مهوج رخل ىح

 « مالسالا اهمكحمي ىح دالبلا رئاس ىلإ ةيمالسالا ةوعدلا لق ليبس يف داهحلا وهو

 يد هللا ةماك نواكت ىبح لتوق اهقيرط يف فقو نمو اهبف اهلها نم ملستسا نمف

 نوعي نأ فسؤألا نمو: لوألا نع الف ة
 : فإ ضام داهملا اذهف . ايلعلا

 امو ! مالسالا ايازه نم كلذ لعجب هنإ لب طقف اذه سيلو : هركني مويلا باتكلا

 هللا لوسر قدصو « يبيعلا داهخلاب مايقلا نع مهرزجعو مهفعض راثآ نم رثأ الإ كلذ

 مك رتو عردزااب ميضرو ؛ رقبلا بانذأ متذخأو « ةنيعلاب معيابت اذإ » : لوقي ذإ هلل

 « مكنيد ىلإ اوعجرت ىح مكنع هعزتي ال "الذ مكيلع هللا طلس « هللا ليبس يف داهملا

 ةحيحصلا» « )1١1١(.
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 مهلعج دق هللا ١" ناف « نيبتاكلا ماركلاب نمؤنو 78

 . نيظفاح انيلع

 .نيملاعلا حاو رأ ضبقب لكوملا « " توملا كلمب نمؤنو -4

 ركنم لاؤسو . ' الهأ هل ناك نمل ربقلا باذعبو
 نع رابخألا هب تءاج ام ىلع: هيبنو هنيدو هبر نع هربق 5 ريكنو

 .٠ مهيلع هللأ ناوضر ةياحصلا نعو 4 نب راع هلل لوسر

 رفح نم ةرفح وأ 83 ةنجلا ضاير نم ةضور ربقلاو 38 ١

 , " نارينلا (6) . ٠

 هلعلو بغار خيشلا ةعوبطم يف اذكو «نأو » : ( ج) ةطوطخملا يف )١(
 . حص

 عئاشلا وه اك ( ليئارزع ) ب هتيمست امأو « نآرقلا يف همسا وه اذه تلق (؟0
 . تايليئارسإلا نم وه امنإو « هل لصأ الف سانلا نيب

 صوصنم هب عوطقم لوألا و « نيملسملا قاسفو « رافكلا نم ينعي : تلق (*)
 دح تغلب ةريثك ثيداحأ يف هيلع صوصنم وهو كلذك رخآلاو « نآرقلا يف هيلع
 يف ضوحلا زوجي ال نكلو « هب داقتعالا بجيف . هريغو حراشلا ركذ امك رتاوتلا
 « لوقعلا هليحت اب يتأي ال عرشلاو « هتيفيك ىلع فوقو لقعلل سيل ذإ « هفييكت

 راشملا ثيداحألا ضعب دحتو « هب ميلستلاب جيف « لوقعلا هيف راحن امب ينأي دق هنكلو
 يقيقحتب  ملالال م5 مقر ) مصاع يأ نبال « ةنسلا » يو « حرشلا » يف اهيلإ

 . ( يجيرختو
 ريكنو ركنع نيكلملا ةيمست الإ « ًافنآ تركذ ام ةرتاوتم يهو تلق (4)

 .( )9١"١ ( ةحيحصلا» ي جرحت 2 نسح دائساب ثيدح هيفف

 ل

 ًاعوف رم ديعس يلأ نع ( ل0 - ؟) يذمرُتلا هجرخأ ثيدح نم ةعطق اذه 2(

 1 عمجملا 0 يف امك جارد هيفو ىلعي وبأ هجرخأ لوألا فرطلاو « فيعض دنس

 . ريك انم وذ وهو ء(ةهه -*)



 ضدرعلاو 34 ةمايقلا م لامعألا ءازجو ثعبلاب نمؤنو #م؟

 طارصلاو 3 باقعلاو باوثلاو 3 باتكلا ةءارقو 3 باسحللاو

 . تازيملاو

 ك0 ناديبت الو ادبأ ناينفت ال نات واخ رانلاو ةنجلاو  م#

 6 الحأ امه قاخو 3 قاخلا لبق ر انلاو ةنجلا قلخ ىلاعت هللا ناو

 الدلع رانلا ىلإ مهنم ءاش نمو ٠ هنم الضف ةنجلا ىلإ مهنم ءاش نمف

 .٠ هل قاخ ام لإ رئاصو 3 0 هل غرف 58 ا لمعي ل كو .٠ هلم

 . دايعلا ىلع ناردقم رشلاو ريخلاو ا

 قيفوتلا وحث نم « لعفلا اهب بجي ىتلا ع اطتسالاو 66

 امأو . لعفلا عم ىف أ هب قولخلملا فصوي نأ روج ال يذلا

 3 تالآلا ةمالسو نكمتلاو . عسولا و ةحصلا ةهج نم ةعاطتسالا

 )١( ىنفت ال ًادبأ ىقبت رانو « ينفت ران : ناران ةرخآلا يف رانلا نأ ملعا «

 كرشملاو رافكلا ران ىرخألاو « نيملسملا نم نيينذملا ةاصعلا ران ىه ىلوألاف

 هيف بير هل يذلا قحلا وهو( بيصلا لباولا 01 ِق ميقلا نبأ هررح ام ةصالخ اذه 3

 ليلعلا ءافش » يف ميقلا نباو انه حراشلا هركذ امب رثغت الف . ةلدألا عمتجت هبو «

 هيف سيلو ء كلذ اينبتي مل امهماف « هتصخل يذلا اذه لاي دق حاورألا يداحو و

 لسحأ ِق لاق امك ىلاعت هللا و 3 ني رفاكلا ران ءانف ىل ع لدي حيحص حبرص ل يلد يأ

 مدامو) : : نيرفاكلا يف هلثم لاق ( نيج رخع مه انواستا اهيف مهسكي الد ةنجلا

 يقيلعت يف هتنيب اك هدانسإ حصي ال هريغو رمع نع يور امو . ( راثلا نم نيجراخي

 ىلع ١ هبنتق ( حرشلا ١ ًابيرق ردصيسو : يناثلا دلجملا « ةفيعضلا ثيداحألا و 5 مث

 هللا نذإب ,

 « هلجأ نم : سمخ نم دبع لك ىلإ هللا غرف : لْكَو هلوق ىلإ ريشي (؟)

 يأ جرخم جيحص ثيدح وهو ( ديعس وأ ىقشو 4 هعح ضم و 8 هرثأو 2 هقزرو

 .ةفورعم ةريثك هانعم يف ثيداحألاو ( س.و م.م « ةنسلا رو ( 11 ) « ةاكشملا د

 كال



 ال ) : ىلاعت لاق امك وهو . باطخلا قلعتي اهبو . لعفلا لبق ىهف

 . 25857: ةرقبلا » ( اهعسو الا ًاسفن هللا فلكي

 باوصلاو « ةلزتعملا اهب لاق ىرخأللاو « ةرءاشألا اب لاق ىلوألاو : تلق 9)١(

 كلذ نيب دقو « ىيلاعت هللا همحر فلؤملا هركذ يذلا ليصفتلا ىلع ًاعم امه لوقلا

 لاق هتيمهأل همامتب هلقن نم سأب ال « ًايفاش ًانايب هللا همحر ةيميت نبأ مالسالا خيش

 : ( "الكا "الا /2)( ىواتفلا عومجم » يف هيلع هللا ةمحر

 هلعف و يه له « « دبعلا ةعاطتساو يف مه ريغو انباحصأ نم سانلا ملكت دقو

 . طقف لعفلا عم ةعاطتسالا اولعج موقف ٠ « نيضقانتم نيلوق اهولعجو ؟ هلبق مأ

 انباحصأ ن + مهشفاو نمو يرعشألا باحصأ نم نيملكتملا ردقلا ةتيثم ىلع بلاغلا وه

 ةلزتعملا نم ةافنلا ىلع بلاغلا وهو . لعفلا لبق ةعاطتسالا اولعج موقو . مه ريغو

 ال هل ةنراقم يه ذإ . دحاو لعفل الإ حلصت ال ةردقلا نولوألا ليجد . ةعيشلاو

 نراقت الو « نيدضلل ةحلاص الا نوكت ال ةعاطتسالا نورخآلا لعجو . هنع كفنت

 « لاحب ةردق لعفلا عم نوكي نأ نوعنمي ميلاف « ًافارعتا رثكأ ةيردقلاو « دبا لعفلا

 ةردقلا كللذ يف ءاوس « لاحب هنراقي ال رثألا ىلع مدقتي نأ دب ال رثؤملا نأ مهدتع ناف

 رهآلاو ةدارالاو

 ةنراقمو لعفلا ىلع ةمدقتم ةعاطتسالا نأ ةنسلاو باتكلا هيلع لد يذلا باوصلاو

 . هريغل حلصت ال ىرخأ ةعاطتسا هنراقتو « ًاضيأ هل

 « لعفلا عم الإ نوككت ال ةئراقمو ؛ نيدضال ةحلاص ةمدقتم : ناعون ةعاطتسالاف

 هل ةقمحملا لعفلل ةبجوملا يه هذهو « هل ةزوجملا لعفلل ةححصملا يه كلتف

 « ( اليبس هيلإ عاطتسا نم تيبلا جح سانلا ىلع هللو ) : ىلوألا يف ىلاعت هللا لاق

 ؛ جح نم ىلع الإ جحلا بجو امل لعفلا عم الإ نوكت ال ةعاطتسالا هذه تناك ولو

 لبق لب :هب مارحالا لبق دحأ ىلع ًابجاو جحلاناك الوء جملا كري دحأ ىصع املو

 « ةعاطتسالا رادقع ىوقتلاب رمأف « ( معطتس عطتسا ام هللا اوقتاف ) : ىلاعت لاقو ! هغارف

 وه ذإ طقف لعف ام الإ ىوقتلا نم دحأ ىلع بجو ال ةنراقملا ةعاطتسالا دارأ ولو

 . ( اهعسو الإ ًاسفن هللا فلكي ال ) : ىلاعت لاقو : ةعاطتسالا كالت هتنراق يذلا

 ع فلك امل ةنراقملا هب ديرأ ولف « هقيطتو هعست يذلا وهو , عوسوملا : ( عسولا )و

 نفي



 . دابعلا نم بسكو + هللا قاح 0 دايعلا لاعفأو #5

 ع
 رئاظنو ..تابجاولا نم هكرت ام نود طقف هب ىلأ يذلا لعفلاب الإ دحأ - 1

 مأ لك نإف

 !وأا بجوأ دق هللا ناك امل الإو« ةنراقملا

 « ةددعتم اذه

 هبادربم ُ اهمدعب همدعو ةعاطتسالاب هبوجو ةنسلاو باتكلا يف قلع ر

 مل نمع اهطقسا دقو ؛ اهلعف ن زم ىلع الإ تابج

 ! روكذملا بجاولا كرتي دحأ منأي الف . اهلعفي

 عمسلا نوعيطتسي !وناك ام ) : ىلاعت هلوق لثمف « ةبجوملا ةنراقملا ةعاطتسالا امأو

 اهنم دب الا ىرخألا ذإ « ةبجوملا ةنراقملا يه ةعاطتسالا هذهف ( نورصببي اوناك امو

 . فيلكتلا يف

 اهيلعو .. باقعلاو باوثلاو ٠ يهنلاو رمألا طانم يه يتلا ةيعرشلا يب يه ىلوألاف

 . ساللا فرع يف ةيلاغلا يحو ءاهقفلا ملكتي

 « لعفلا دوجو ققحتي اهبو + ردقلاو ءاضقلا طانم يه يلا ةينوكلا يه : ةيناثلاو

 امك تاينوكلا تايقلحلا تاملكلل ةيناثلاو . تايعرشلا تايرمألا تاملكلل ىلوألاف

 . ( هبتكو ابر تاملكب تقدصو ) : لاق

 قيقحتلاو . هدا رم وأ قحلا مولعم فالخ ىلع دبعلا ةردق يف سانلا فاقخا دقو

 ًاضيأ رداق هللا لاف ٠ لعفلا ىلع ةمدقتملا ةيعرشلا ىلوألا ةردقلاب ًارداق نوكي دق هنأ

 ًارداق دبعلا سيلو . هلعف ام ىلع الإ ًارداق نكي مل الإو : دارملاو مولعملا فالخ ىلع

 . هلوك دارأ ا ملع ام الإ كب ال هن 3 ٍلعفلل ةنراقملا ةردقلاب كلذ ىلع

 عيطتسي له ) : نيير وحلا لوق كلذكو . نكي ملأشي ملامو . ناك هللا ءاش ام هئاف

 نظ كلذكو . ا هذه نع اومهفتسا ا( ءامسلا نم ةدئام انيلع كنب نأ كبر

 نأ ردقت له : لجرلل لاقي اك «ء ةردقلاب رسف يأ ( هيلع ردقن ند نأ ) سنوي

 ساثلا مالك يق روهشم وهو ؟ هلعفت له يأ ؟ اذك لمفت

 « لعفلا وصح يف ةيفاك ( لعفلا لبق ةعاطتسالا ) ىلوألا نأ ةيردقلا تدقتعا املو

 تدقتعا امل ةيربخلا نأ امك ! لعفلا نيح هللا نع ًاينغتسم هلعج هتئيشم ثدحي دبعلا نأو

 -+ حيبقأطخ امهالكو.لعفلا ىلع ًاروبجم هوأر هريغ نم يهو « لعفلل ةبجوم ةيفاثلا نأ

 يلا لوصألا نم ء يش 3 يف درت مل الو ٠ ( يه ) : ةدايز لصألا يف انه )١(

 . اهانفذح اندنع

 م



 الإ نوقيطي الو « نروقيطي ام الإ ىلاعت هللا مهفلكي مو -م8/
 لوقن « « هللاب الإ ةوق الو لوح الد: ريسفت وهو '١' مهقلك ام
 هللا ةيصعم نع دحأل لوحت الو دحأأل ةكرح الو .٠ دحأل ةليح ال
 اهيلع تابثلاو هللا ةعاط ةماقإ ىلع دحأل ةوق الو . هللا ةنوعمب الإ

 . هللا قيفوتب الإ

 . هباتك نم عضاوم ةدع ي كلذهللا ركذ انك هللا ةئيشمل ةعبات يه و هتئيشم هل دبعلا ناذد
 « روهقم روبجم وه : لاقي نأ عنتما [يئاش ًاراتخم ًاديرم ديعلا لعج دق هللا ناك اذاف
 اذاف . ةئيشملا هسفنل عدتبا يذلا وه نوكي نأ 8 : ًاديرم هلعج دق هنوك عم
 وه سيلو.« هل ريظن ال اذهف « ءآشي نأ ىلإ رطضم ٠ راتخي نأ ىلع دب وه : ليق
 . هللا الإ كلذ( ىلع ردقي الو رار طضالاب ربخلا نم موهفملا

 هتبثأ اميف'بيصم امهالكو «٠ ضيقت يرط ىلع ةيربحلاو ةيردقلا قرتفا اذهو
 . هاقن ام نود

 ىلع دبعلا لعف ناحجر راقتفاب ملعلا نأ نومعزي ةيربخلا نم هوجو بيطخلا نباو
 حج رعي ال نيفر طلا يواستملا نكمملا نأل :٠ يرورض دبعلا ريغ نم حجرم ىلإ هكرت
 مازلتسا ىوعد نكلو ؛ حيحص نيلوقلا الكو ءام حجر الإ رخآلا لع هيفرط دحأ
 اذدهو « ال بساك هلاعفال ثدحم دبعلا ناف ؛ حيحصب سيل رخخآلا ي امهدحأ
 ًاثدم ًاعناص العاف هنوكو « ثدحم عناص لع“ ديعلاف ؛ ثدحم ىلإ رقتفم ثادحإلا
 ءاش اذاف « ( ميقتسي نأ مكنم ءاش نمل) : ل اق انك لعاف نم هل دب ال ن نكي مل نأ دعب
 . ( نيملاعلا بر هللا ءاشي نأ الإ نوعاشت امو ) : لاق مث ٠ ًاميقتسم راص ةماقتسالا

 اذملو « قح هلك ةيلقعلاو ةيعمسلا ةلدألا هيلع تلد امو رارطضالاب ملع امف
 هتافصو هتاذ يف هل ًايتاذ أر يف هللا ىلإ ريقف دبعلاو « هللاب الإ ة وق الو لوح ال تاك
 دج وهو « هتاذو هتافص ي منك هلاعفأ ىيفنف ٠ ةلاعفأو تافصو ًاتاذ هلذأ عم « هلاعفأو
 ًاينغتسم هنم ءيش لعجو « قحلا وه هتولعجم نيذلا ةيفوصلا ةيأاغ ولغب هيبش « قحلل
 ( ىلعألا م كبر انأ ) : لاق يذلا ولغب هيبش قحلل دحج ؛ هنودب ًانئاك وأ هللا نع
 . « ةعامجللاو ةنسلا لهأ هيلع ام قحلا امتإو . هسفن قلخ هنإ : لاقو

 عاام نم يبا يه ةقاطلا هذهو « هيلع مهردقأ ام الإ نوقيطي الو يأ 22320
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 هئاضقو هملعو ىلاعت هللا . ةئيشمب يرجي ءيش لكو 4

 ليحلا هؤاضق بلغو , 9 اهلك تائيشملا هتثيشم تيلغ . هردقو

 لك نع سدقت ] '' ًادبأ ملاظ ريغ وهو « ءاشي ام لعفي . اهلك

 لعفي امع لأسي ال) ء [ نيشو بيع لك نع هزتتو ** نيحو ءوس

 27 : ءايبنألا ) ( نول أسي مهو

 يف نكلو.تالالا ةمالسو نكمتلاو عسولاو ةحصلا ةهج نم يتلا ال « قيفوتلا -

 : هلوقب حراشلا خييشلا هنيب الاكشإ فلؤملا مالك

 « يهنلاو رمآلا ىبعم لمعتسي امنإو ؛ رادقإلا ىعمي لمعتسي ال ئيلكتلا ناف

 هرهاظو . « مهفلك ام الإ نوقيطي الو : نوقيطي ام الإ مهفاكي ال : لاق دق وهو

 « هب مهفلك ام قوف نوقيطي مهنأل « كلذ حصي الو ء دحاو ىعم ىلإ عجري هنأ

 رسبلا مكب هللا ديري ) : ىلاعت لاق ا « فيفختلاو رسيلا هدابعب ديري هناحبس هنكل

 ( مكنع ففخي نأ هللا ديري): ىلاعت لاقو . ؛ مه : ةرمبلا ١ ( رسعلا مكب ديري الو

 : جحلا» ( جرح نم نيدلا يف مكيلع لعج امو ) : ىلاعت لاقو . « 584 : ءاسنلا »

 انع ففخو « انمحرو انيلع لضفت هنكلو : هانقطأل هب انفلك اميف داز ولف .

 دارملا نأ : مدقت اب لاكشإلا اذه نع باجيو « جرح نم نيدلا يف انيلع لعجي ملو

 قلق ةرابعلا يفف ء تالآلا ةمالسو نككمتلا ةهج نم ال . قيفوتلا وحن نم ىلا ةقاطلا

 : . « هلمأتف
 )١( اهانفذحف انيدل يبأا خسنلا يف درت مل ةرابع « حرشلا » نئم يف انه :

 : ( 807 ص ) حراشلا لاق (؟)

 ًاطسو الوق يفتقي « دابعلا ملظ نع هسفن هللا هيزنت نم نآرقلا هيلع لد يذلا و

 هنم نوكب ًاحيبقو ًاملظ مدآ يب نم ناك ام سيلف « ةيربحلاو ةيردقلا يلوق نيب
 هلل ليثمت كلذ نإف ! مهوحنو ةلرتعملاو ةيردقلا لوقت اك « احيبقو املظ

ملا ءارقفلا دابعلا مهو « رداقلا يغلا برلا وه 4 مهيلع هل سايقو ! هقلخ
 . نوروهق

 نم هلوقي نم هلوقي امك «ء ةردقلا تحت لخبي ال يذلا عنتمملا نع ةرابع ملظلا سيلو

 -ام لك لب ! ملظ رودقملا نكمملا ين نوكي نأ عنتمي هنإ نولوقي ٠ مهريغو نيملكتملا

 . (خ )ةعوبطمو (غ ) ةطوطخم نمةدايز نيتفوكعملا نيب امو « كالهلا : نيحلا (#”)

 هو



 اا تاومألل 1 ةعقنم 1 مهتاقدصو ءارحألا ءاعد قو -8

 تاجاحلا ىضقيو 3 تاوعدلا بيج ة سل ىلاعت هللاو 2

 نع ع ىعغغاالو ء يش هكلمي الو : ءيش لك كلميو -1

 ع رفك دقف : نيع ةفرط هللا نع ىنغتسا نمو ٠ نيع ةفرط ىلاعت هللا
 نيحلا لهأ نم راصو

 هريغ نم رومأم نم الإ نوكي ال ملظلا ذإ ؛ لدع  هلعفول  هنم وهف انكم ناك
 نمؤم وهو تاحلاصلا نم لمعي نمو ) : ناعت هلوق ناف ! كلذك سيل هللاو « يهنم
 يدل لوقلا لدبي ام ) : ىلاعت هلوقو « ؛ 1١7 : هط» ( ًامضه الو ًاملظ فاخي الف
 ه اوناك نكلو مهانملظ امو ) : ىلاعت هلوقو .118 : قد ( ديبعلل مالظب انأ امو
 اظي الو ًارضاح اولمع ام اودجوو ) ىلاعت هلوقو ءاوال5 : فرخرلا» ( نيملاظلا
 « ثبسك اب سفن لك ىزجت مويلا ) : ىلاعت هلوقو * 44 : فهكلا ؛ ( ًادحأ كبر
 . لوقلا اذه صضيقن ىلع لدي (1ا١/: رفاغ ) ( باسمحلا عيرس هللا نإ مويل ملظ 3

 م

ّ 

 : ىمشهت ىلع ملعلا تمرح ىنإ ؛ يدابع اي : هل وسر هنع هاور يذلا هلوق هنمو
 هسا لع م 2 مرح هنأ ايهدحأ : الوش 0 لد داذهف 1 اوملاظت م 5 7 رع منيب ةهتلعجو 5 5 8 8 5 5 2

 . كلذي فصوي ال عنتمملاو 3 ملظلا

 أ 0 .اظلا نأب . مهجاجتحا ل اطبي اذهو ةحرلا هسفن ىلع بتك هنأ

 ةسمحرلا هسفن ىلع ْي هئاحس وره : مه لاقيف . كلذ سيل هللأو ٠ ينم

 .« هيلع رداق وهام قت ىلع مرج هسفت ىلع بنك اخإو ل ملل سل لع عدل

 . اهيضتقي قايسلاو + خسنلا رئاسي ةتباث يهو ٠ . حراشلا ةخسن نم تطقس (2١10

 قاس مث + كلذ ىلع ةنسلا لهأ ىف قافتا ىناعت هللا همحر حراشلا لقن : تلق (؟)
 ىلع لدي ام الإ رك ذي مل ةقدصلاب قلعتي اميف هنكلو . هيلع ةنسلاو باتكلا نم ةلدألا
 تحرش دقو . ىفخي ال انك ىوعدلا نم ن صخأ اذهو . هدلو ةقدصب دلاوا عافتنا

. : 
 . هعجارف ( ١ال”" صر # رئانخلا ماكحأ يف روك لملا قافت

 مك



 ' ىرولا نم دحأك ال . ىضريو بضغي هللاو 75

 5 ط رفن الو . رتل هللا لوسر باحصأ بحنلو 9

 2 (؟(
 نم ن.غبتو 3 مهنم دحأ نم ًاربتن الو . مهنم دحأ بح

 مهبحو ٠ ريخب الإ مه ركذت الو مه ركذي ريخلا ريغبو ٠ مهضغبي

 نايغطو قافنو رفك مهضغبو . ناسحإو نامياو نيد

 ركب يبأل الوأ هلع هللا لوسر دعب ةفالخلا تبثنو - 4

 « ةمألا عيمج ىلع ًاميدقتو هل اليضفت .٠ هنع هللا يضر قيدصلا

 « هنع هللا يضر نامثعل مث . هنع هللا يضر باطخلا نب رمعل مث

 نودشارلا ءافلخلا مهو . هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلعل مث

 , 4 نودتهملا ةمثألاو

 نأب اولاق نيذلا مه ريغو ةرعاشألا نم ةلطعملا ةلوأتملا ىلع در هيف : تلق )١(

 ةفصب مهميلست نيب ىرفلا ام يرعش تيلو ! ناسحالا ةدارإ ىضرلاو ضغبلاب دارملا

 دبعلا فاصتا يف امهلثم يهو « امهليوأتب نيتروكذملا نيتفصلل مهراكنإو ةدارإلا

 يللا ةدارالل ةفلاخم اهنإ : ةيهلإلا ةدارإلا يف اولاق امك امهيف اولاق الهف !؟ ًاضيأ اهب

 طس دقو .ابب فوصوملا بسانت ةقيقح امهنم لك ناك كإو ديعلا اهب فصوي

 . هعجارف هللا همحر حراشلا كلذ يف لوقلا

 لوقت امك « ةمصعلا مهل يعدنف « مهنم دحأ بح يف دحلا زواجتن ال يأ (؟)

 . مهتمأ نم هريغو هنع هللا يضر يلع يف ةعيشلا

 لهأ ىلوتي ال يأ . ءاربب الإ ءالوأل مهدنعف 34 ةضفارلا تلعف اك يأ 2(

 ًاعيمج مهنولاوي ةنسلا لهأو . امهنع هللا يضر رمعو ركب يبأن م أربتي ىح تيبلا

 : بصعتلاو سوملاب ال فاصنالاو لدعلاب اهنوقحتسي يا مهزانم مهنولرتيو

 ةمنألا ءالؤه نم دحأ ةفالخ يف نعط نمو : ةيميت ةيميت نبا مالسالا خيش لاق ( 4 )

 . ( هز“ ب“ ) ع يواتفلا عومجم » . هلهأ رامح نم لضأ رهف

 نك



 مهرشبو را هللأ لوسر مه هامس نيذلا ةر ثعلا ' 0 نأو 46

 خلع هللا لوسر مه دهش ام ىلع . ةنجلا مه كدهشن ٠ ةنجلاب

 .ةحلطو ١ يلعو ٠ نامثعو ٠١ ٠ رمعو .٠ .ركب وبأ : مهو قحلا هلوقو

 وبأو 5 فوع ند نمح رلا دبعو . كيعس وب 6 كلعسو ٠ ريبزلاو

 8 نيعمجأ مهنع هللا يكد: .٠ ةمألا هذه نب وهو حارجلا ةديبع

 أ نم دم نيسدقملا 0 03 سند 0 نم تارها اطلا هجاوزأ و

 . قافثنلا نم ءىرب كقف ؛ سجر

 - نيعباتلا نم مه دعي نمو « نيقباسلا ن نم فاسلا ءاملعو  ةا/

 « ليمجلاب الا نو ركذي ال ينلاو هقفلا لهأو ؛ رثألاو ريخلا لهأ

 . ليبسلا ريغ ىلع وهف ءوسب مهركذ ندو

 ءايبنألا نم دحا ىلع ءايلوألا نم ًادحأ لضفت الو
 8« ءايلوألا عييمج ن نم لضفأ لوحاو يبن : لوقنو مالسلا مهيلع

 )١( مه دهشنو ... ةرشعلا بحنو» : ( خ) ةخسن يف .. 0

 ةلهجو ةيداحتالا ىلع درلا ىلإ هللا همحر خيشلا ريشي : حرشلا يف لاق (؟)

 بجوأ دقف . عرشلا ةعباتمو ملعلا ةعباتمب نوصوي ةماقتسالا لهأف الإو « ةفوصتملا

 عاطيل الإ لوسر نم انلسرأ امو ) : ىلاعت لاق « لسرلا ةعباتم مهلك قلخلا ىلع هللا
 . ( هللا نذاب

 « هسفن ةيفصتو « ةدابعلا يف هداهتجاو هتسايرب لصي هنأ ناي ءالؤه نم ريثكو

 راص دق هنأ نظي نم نم مهنمو ! مهتقيرطل عابتا ريغ نم ءايبنألا هيلإ تلصو ام ىلإ

 نم هللاب ملعلا نوذخأي امنإ لسرااو ءايبنالا نإ لوقي نم مهنمو !! ءايبنألا نم لضفأ

 ةقيقح وه ملعلا كلذن وكيو! !ءايلوألا متاخ هنأ هسفنل يعديو! !ءايلوألا متاخ ةاكشم

 - « هل نيابم عئاص هل سيل « هسفنب بجاو دوهشملا دوجولا اذه نأ وهو « نوعرف لوق

 هم



 تاقثلا نع حصو ٠ مهتامارك نم ءاج امب نمؤنلو 4
 11 مهتاياور نم

 لوزنو .٠ لاجدلا جورخ نم : ةعاسلا طارشأاب نهؤنو 2 ل

 سمشلا عواطب نمؤنو ٠" ءامسلا نم مالس بلا ةيلع ميرم م نبا ىسيع

 . اهعضوم نم ضرألا ةباد جورخو« أاهبرغم ن ا

 5 نوعرق ناك نكل 3 ةيلكلاب راكنإلا رهظأ كوع رفو ! هللا وه : لوقي اذه نكلح

 قولخملا دوجولا نأ اونظ ءالؤهو . عناصلا ًاتبثم ناك هنإف ء مهنم هللاب فرعأ نطابلا
 ليبس ال رهاظلا عرشلا نأ ىأر ال وهو! هلاثمأو يلرع نياك « قلاحلا دوجولا وه

 وه ام ةيالولا يت ىعداو ! مكن م مل ةيالولا نكل « تمتخ ةوبنلا : لاق  هرييغت ىلإ

 ! اهنم نوديفتسم ءايبنألا نأو 4 نيلسر رااو ءايبنألل نوكي امو ةوبنلا نم مظعأ

 : لاق انك

 !! يلولا نودو لوسرلا قيوف خزربي يف ةوبلا ماقم

 : ىلاعت لاق اك « نيقتملا نينمؤما ةتباث ةيالولا ناف « ةعيرشلا بلق اذهو

 اهاسورلا» اونمآ ني ذلا . نونرخي مه الو مهيلع فوحخ ال هللا ءاياوأ نإ
 هيبنتلا مدقت انك ةوبنلا نم صخخأ ةلاسرلاو « ةيالولا نم صخخأ ةوبنلاو : « 5" - 5
 . كلذ ىلع

 كلذ . تاياورلا نم حص امي كلذ ديقتب ًاعنص فلؤملا ن د:سحأ دقل : تلق )١(
 مهنأ ةجرد ىلإ تام اما ركلا ةياور يف اوعسوت دق مهنم نيرخأتملا ةصاخبو سان انلا نأل
 اهيف نإ لب:« لقع نم ةرذ ىندأ هل نم اهنالطب يف كشي ال ىلا ليطابألا اهمساب اوور

 نم يلا رعشلل ءايلوألا تاقبط .باتكو ! ةيبوبرلا يو « ربكألا كرشلا وه ام ًانايحأ
 يلوق تكرت : ( ! ) هئايلوأ دحأ لوق اهنم يلا ليطابألا كلت لثمل ًاركذ بتكلا عسوأ
 ًاولع نوملاظلا لوقي اسمع هللا ىلاعت ! هللا عم ًابدأ ةنس نيرشع نوكيف نك ءيشلل
 يف ةباحصلا ضعب نع ةحيحصلا تاما ركلا نم اهب سأب ال ةفئاط دجنو . ًاريبك
 1815-1898 ثيداحألا ؟» باب ) يوونلا مامالل « نيحلاصلا ضاير » باتك

 - ظافحلا نم ريثك كلذب دهش امك ةرتاوتم كلذ يف ثيداحألاو : تلق (؟)
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 ِش ىعدي نم الو . ًافارع الو ارهاك قدصت الو ٠6١

 . ةمآلا عامجإو ةنسلاو باتكلا فلاخي

 اغيز ةقرفلاو .٠ ًاباوصو اقع نب ةعامجلا ىرنو * ٠١

 .٠ ًاياذعو

 نيد وهو د دحاو ءامسلاو ضر ىلا 5 هللا نيدو ١٠م

 لاف ( مالسالا هللا دنع نيدلا نإ ) : ىلاعت هللا لاق . مالسالا

 ) ًانيد مالسالا مكل تيضرو ) : ىلاعت لاقو ., 99 : كارمع

 1 ع : ةدئالا»

 هيلع ىسيع لوزنو ؛ لاجدلا حيسملا ةصق ٠ : .اهتيمسأ كلذ يف ةلاسر يلو « ةرهملا <

 . اهضييبت يل هللا رسبي نأ وجرأ « هايإ هلتقو مالسلاو ةالصلا

هباحصأو هيَ هللا لوسر هيلع ناك ام يد 0
 ٠ ةيجانلا َةَق رفلا يهو . 

 . مهريغو بهاذملا عابتأ نم مهليبس عب عبتا نمو ثيدحلا لهأ ةفث يهو

 : : ىلاعت هللا همحر حراشلا لاق 21

 لصأو . هلسر ةنسلأ ىلع هدابعل ىلاعتو هناحبنم هللا هعرش اه وه مالسالا ن نيدف

 نم زيم لك نكي ٠ روهظلا ةياغ رهاظ وهو ٠ لسرلا نع هتياور هعورفو نيدلا اذه

 ٠ كامز ردقأب هيف لخدي نأ : ديلبو يكذو .٠ مجعأو حيصفقو ٠ ريبكو ريغص

 «ةضراعم وأ . بيذكت وأ . ةملك راكنإ نم . كلذ نم عرسأب هنم جورعلا عقي هنإو

 اميف ثكأش وأ ٠١ لزنأ امل در وأ . ىلاعت هللا لوق يف بايترا وأ ءهللا ىلع بذك وأ

 روهظ ىلع ةنسلاو باتكلا لد دقف . هانعم يف ام كلذ .ريغ وأ . كشلا هنع هللا ىف

 ميلعت فالتخاو . هتقو يف يلوي مث دفاوأا هملعتي هناف . هدلعت ةلوهسو . مالسالا نيد

 نب مامضك ٠ نطولا ديعب ناك ناف . ملعتي نم بح ظافلألا ضعب ف من ي

 هنيد نأ هملع عم . هلهج مهعسي مل ام مهملع .٠ لسيقلا ديع دفرو يدل

 ناك نءو هيلإ نوجاتحي ام رئاس يف مههقفي نم مهيلإ لسريو « قافالا يف رشنيس

 - ملع دق ناك وأ . جيردتلا ىلع ملعتي ثيحب «تقو لك نايتإلا هنكمي نطولا بيرق
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  1١١ريصقتلاو ولغلا نيب وهو ٠ ليطعتلاو ةيبشتلا نيبو 3

 سايإلاو نمألا نيبو . ردقلاو ربجلا نيبو .

 ىلإ ءارب نحنو : ًاتطابو ًارهاظ انداقتعاو اننيد اذهف - ٠٠

 5 هانيبو هانركذ يذلا فلاخ نم لك نم هللا

 ١ هب انأ متخيو 3 ناميالا ىلع انتشب نأ ىلاعت هللا لأسنو

 بهاذملاو 43 ةقرفتملا ءارآلاو . ةفاتخالا ءاوؤهألا نم انمصعيو

 ةيردقلاو 3 ةيربجلاو 2 ةيمهجلاو . ل رتعملاو 3 ةهيشملا لثم . ةيد رأا

 اوفلاحو 04 ةعاسجلاو ةنسأا اوفلاحخ نيذلا نم ٠ حل مه ريغو

 لاح ةئيرق لدت ام ىلع ؛هتجاحو هلاح بسحب هباجأ  هنم دي الام فرع دق هنأ هيف -

 « هللا هب نذأي مل ًآئيد عرش نم امأو « مقتسا مث هللاب ثنمآ لق » : هلوقك « لئاسلا

 هريغ نع الو ٍهْقِلَي ينلا نع ةلوقنم نوكت نأ زوجي ال هل ةم زاتسملا هلوصأ نأ مولعمف

 . قح قملا مزال نأ اك . لطاب لطابلا موزلمو . لطاب وه ذإ « نيلسرملا نم

 دعب ءاج نم لك ىلع ًابجاو ًانيد ديلقتلا اولعج نيذلا ةدلقملاك : تلق )١(

 « ةنسلاو باتكلا رونب ءادتهالا نع كلذ ببسب اوضرعأو . ةرجهلا نم عبارأا نرقلا

 لع يذلا ىدهم ث متأا لإ .٠ يمهذملا دومحلا ند صالخلا كواح نم لك اومهمماو

 : لوقي ذإ ةنسلا مامإ هللا محرو . مهؤاودأ مهل تءاش ام

 راثأ ىبفل ةيطملا تمعن 2 راسبخأ دمحم ىنلا نيد

 رات ثيدحلاو لسيل ي أرلاف هلآو ثيدحلا نع نييغرتال

 راونأ امل ةغزاب سمشلاو ىدهلا رثأ ىنفلا لهج اميرلو
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 ىلا ءايدرأو لالض اندنع مهو 4 ءارب مهنم نحنو « ةلالضلا

 5 قيفوتلاو ةمصعلا هللايو

 اذهو . قحلل يداحلا ىلاعتو هناحبس هللاو )': (أ) ةطوطخم يف اذه دعب )١(

 . « نيملاعلا بر هلل دمحلاو « انرشأ هيلإو « اندرأ ام

 . ملسو هبحصو هل آو دمحم ىلع هللا ىلصو

 رخآ

 روصملا دبع هبتكو ةيرجه ١1844 ةنس ةرخآلا ىدامج ه نينثالا موي هضيبت ىهتنا

 . ينابلألا نيدلا رصان دمحم نبا

 هل آو دمحم ىلع هللا ىلصو . هدعب يللاتلا مويلا ين يديب وهو لصألاب ةلباقملا تمتو

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « نيعمجأ هبحصو

 . ةيرجه ١95 ةنس ىلوألا ىدامج ١9 تبسلا حابص قشمد

 ناباارتلي
 0 0 7 0 كلا إو او اااه
 ىح ةميلالا نانبل ثداوح ببس اهمامتا ردعتو ١8848 ةنس ةلاسرلا هذه عبط انرشاب

 . 755 ةنس رخاوأ

 ف



 يات سلا

 "هه نمد

 ينابلألا نيدلا رصان دمحم خيشلا حراشلا تافلؤم نم

 ةعفانلا ةبوجألا

 رئانجلا ماكحأ

 فافزلا بادا

 دجاسلا ريذحت

 ةملسملا ةأرلا باجح

 ةجاحلا ةبطخ
 بيطلا ملكلا حيحص

 هلل ينلا ةجح

 ماشلا لئاضف ثيداحأ جيرخت

 مئاصلا راطفإ ثيدح حيحصت

 ٌةلَِع ينلا ةالص ةفص صيخلت
 م١ ةحيحصلا ثيداحألا ةلسلس
 ةفيعضلا ثيداحألا ةلساس

 ةرمعلاو جحلا كسانم

 قينارغلا ةصق فسنل قيناحلا بصن
 هماكحأو هعاونأ: لسوتلا

 تاءارتفالاو ليطابألا نم ةّرغ يبأ تاملك يف امع باقنلا فشك

 ينابلألا نيدلا رصان دمحم خيفلا تاقيقحت نم

 ردقلاب جاجتحالا

 لمعلا ملعلا ءاضتقا

 مايصلا ةقيقح
 الل ينلا ةالص ةفص

 بيطلا ملكلا

 نيبروحلا ىلع حسملا

 ال١ حيباصملا ةاكشم

 ةالصلا ين اهسابلو ةأرملا باجح
 (جيرخم) مالسإلا يف مارحلاو لالحلا
 ١-< ريغصلا عماجلا حيحص

 ١-5 ريغصلا عماجلا فيعض

 (شيواشلا عم) اهانعم قيقحتو صالخإلا ةملك
 (شيواشلا عم) ةيملع ةلجاسم
 (ةسرهف) ١-5 دمحا مامإلا دنسم

 كَ ينلا ىلع ةالصلا لضف
 انتاروشنم نم

 ةباحصلا ىلع (اهنع هللا يضر) ةشئاع هتكردتسا ام داريإل ةباجإلا
 يناغقألا ديعس - يشكرزلا
0 

 راطعلا ماصع ةيحور ةمّزا



 دجاسملا حالصإ

 ناميإلا
 مالسإلا ةاعد ةركذت

 قالخخالا بيذبت

 ديحوتلا

 ديمحلا زيزعلا ريسيت
 ىلسلا رهاط وبأ ظفاحلا

 لخادلا نم ةد دهم اننوصح

 مالسإلا يف ءاسنلا قوقح

 ةيئاهبلاو ةيبابلا ةقيقح
 مالسإلا خيش ةايح

 ةمرلا يذ ناويد

 رفاولا درلا
 ةبرمدتلا ةلاسرلا

 ١؟-١1 نيبلاطلا ةضور

 عيرشتلا يف اهتناكمو ةئسلا

 ةيوبنلا ةريسلا
 دمحأ ماعإلا دنسم تايثالث حرش

 1-5 ميقلا نبا ةديصق حرش

 ينابلألا - يمساقلا نيدلا لامج

 ةيميت نبا
 يدودوملا ىلعألا وبأ

 يودنلا ينسحلا يحلا دبع

 باهولا دبع نب دمحم

 باهولا دبع نب هللا دبع نب ناميلس

 حلاص ديمحلا دبع نسح

 نيسح دمحم دمحم

 اضر ديشر دمحم

 ديمحلا دبع نسحم

 راطيبلا ةجبب دمحم

 شي واشلا - نيدلا رصان نبا

 ةيميت نبا

 يوونلا

 يعابسلا ىفطصم
 يعابسلا ىفطصم

 ييرافسلا
 ىسيع نب مهاربا نب دمحا

 ل


