
 ةيردتكسالا ةعماج
 باد ةيلك
 ةفسلفلا مسق

 ةبمالكلا ةؤارآو نامعنلا ةفيفنح ومآ

 بلاطلا نم مدقم تب
 فيطللا دبع دمحم نيدلا سمش

 نم ةيبمالسإلا ةفسلفلا ىف ربتسجاملا ةجرد ليبنل
 ةيردنكسألا ةمماج بادآلا ةبلك

 اها مهثلأ

 ىدبص ذومحم ذمدأ /روتكدلا ذاتسألا

 بادآلا ةبلكب ةيمالسإلا ةفسلفلا ذاتسأ

 .ماقق5 هلك





 تاعوضوملا نمره

 ةحفصلا مقو موضوملا
 ١ ةمدقملا
 :لوألا لصفلا

 / هتافلؤمو هتايح -

 م هبسنو هدلوم -
 1 ىرجهلا لوألا نرقلا ىف برعلا دنع ةيلقعلا ةايدلا -
 "4 ةيملعلا هتفاقث -
 نو هذيمالتو هخويش -

 هو هتافلؤم -
 :ىيناثلا لصفلا

 ه؟ ةفينح ىبأ دنع ىلقعلا جهنملا -
 64 ةفينح وبأ مامإلا دنع جهنملا -
 ىأرسلا لهأ ةسردم نم لك دنع جهنملا ةعيبط -

 نإ .ثيدحلا لهأ ةسردمو
 11 ةفينح ىبأ مامإلا دنع جيهنملا ةعيبط -
 54 ةفيلح ىبأ مامإلا دنع جهنملا لوصأ -

 الو حيركلا نآرقلا -

 ه5 ةئنسلا -

 74 ةباحصلا لاوقأ -
 م, عامجإلا -

 84 سايقلا -

 84 ناسحتسإلا -
 0 فرعلا -

 61١ لقعلاو لقنلا نم هفقوم -
 :ثلاثلا لصفلا

 تافصلاو تاذلا -

 لي تافصلاو تاذلا ةلأسم -
 اللا تافصلاو تاذلا نم ةفينح ىبأ فقوم -

 4 تافصلاو تاذلا نم فلسلا فقوم -

 م تافصلاو تاذلا نم ةيديرتاملاو ةرعاشألا فقوم -



 :عبارلا لصفلا

 :سماخلا لصفلا

 نيوكتلا ةفدصص -
 ماع هجوب تافصلا ىف ةفيلح ىبأ ىأر -

 بيقعت -
 هللا مالك -
 ىمالسإلا ركفلا ىف هللا مالك -
 نآرقلا قلخب لوقلاب ةفيذح ىبأ مامإلا ماهتإ -
 هللا مالك نم ةنسلا لهأ فقوم -
 ةلزتعملا فقوم -

 ةيديرتاملاو ةرعاشألا ىدل هللا مالك -
 ىظفللا مالكلاو ىسفنلا مالكلا -

 بيقعت -
 ىلاعت هللا ةيؤر -
 ىلاعت هللا ةيؤر ىلع ةفينح ىمأ ةلدأ -

 مهتلدأو ةنسلا لهأ بهذم -
 0 ١ مهيلع ةيديرتاملاو ةرعاشألا درو ةيؤرلا ةافن -

 رايتخإلاو ربجلا ةلكشم -

 ةلكشملا ةيمهأ -

 رايتخإلاو ربجلا نم ةباحصلا فقوم -
 راياخإلاو ربجلا نم ةفيلح يأ مامإلا فقوم -

 رايتخإلاو ربجلا نم ةيدترتاملاو ةرعاشإلا فقوم -

 ةيدترتاملاو ةرعاشألا دنع بسكلا ةيرظن -
 ةدلوتملا لاعفألا -
 حلصألاو حالصلاو حبقلاو نسحلا -

 قافتإلا طاقن مهأ -
 فالتخإلا طاقن مهأ -

 نامدإلاو ةوبنلا نم ةفينذح ىبأ فقوم -
 ىدبن ىلإ سانلا ةجاحو ةوبنلا -
 قوسفلا ضعبو ةفينح ىبأ فقومو ءايبنألا ٌةمصع -

 .اهذم
 ناميإلا ةفيقح -
 قرفلا ضعبو ةفينح ىبأ مامإلا دنع ناميإلا ةقيقح -
 ناصقنلاو ةدايزلا نيم ناميإلا -
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 :سداسلا لصفلا

 ةريبكلا بكترم ةلكشم -

 ؛ةريبكلا بكترم ىف بفاذملا -

 ناميإلاو مالسإلا -
 بيعت -

 ةيمالسإلا قرفلا نم ةفينح ىبأ فقوم -

 ةعيشلاو ةفينح وبأ -
 جراوخلا -
 جراوخلا عمجت ىتلا ئدابملا -

 جراوخلا نم ةفينح ىبأ فقوم -
 ْ ةلزتعملا -

 ىمالكلا ةلزتعملا جهنم -
 ةصالخلا -

 ىمالكلا ةفينح ىبأ جهنم -
 بيقعت -
 ثحبلا ةمتاخ -

 عجارملاو رداصملا -
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 مهنع هللا عضو ناسحإوب مهودبدا نيذلاو راتصنألاو َنيَرِهاَهُملا نو نوآوألا نوقياسلاو"

 ”مياحعلا ُزوّفلا كاَذ آدَبأ اًميِف َنيِدِلاَخ ٌراَمَنَألا اًمّمحَن ىرجت تانج مُهَلَّدَعأَو هن اوضرو

 تاالال

 تدعلا

 )التوية:١ ٠١(
 تناكو ليلق دمأ ىف ناكم لك ىف مهمالعأ تلعو ضرألا ىف نوملسملا رشتنا امدنع

 هوحتف ىذلا ملاعلا «هلك ملاعلا نوهجاوي اوناكو ؛هل عمسلا خيصت مهئاذآو «نآرقلا اولتت مهتنسلأ

 نآأرقلا ىلإ اوهجتاف نوكلمي اوناك ام اذهو «ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ةنسبو نآرقلاب هوبلغو

 ىف ةقيرع أممأ .ممألا نوبطاخي اضيأ نآرقلابو «ةقيقحلا نوجرختسيو امهيف نولمأتي ةنسلاو
 اذه ىفو هنوربتتيو هنوأرقي نآرقلا ىلإ اوهجتا «لدجلا ىف ةنكمتم ركفلا ىف ةخسار ةراضحلا

 نكاو سانلاب قرطلا ثفلتخا «ىمالسإلا ركفلا أدب ىهلإلا صنلا قامعأ ىف ركفتلا اذهو رّبدتلا
 مكحلل باتكك هيف رظنلا نمو «هقفلا أشن نآرقلا نيناوق ىف رظنلا نمف. .نآرقلا وه دحاو لصألا

 ماسه رود هل ناك ملعلا اذهو «مالكلا أشن دئاقعلا ددحي باتكك هيف رظنلا نمو «ةسايسلا ملع أشن

 .مالسإلا ىف ةيركفلا ةايحلا ءارثإ يف

 رايتلا ليصأت ىف لضفلا باحصأ مهف مالكلا ملع ةأشن ىف قبسلا ةلزتعملل ناك دقو اذه

 «فلسلا اهيف ضوخي ال ناك ىتلا ةيركفلا اياضقلا نم اريثك اومحتقا دقف «مالسإلا ىف ىنالقعلا

 ىف لفقعلا لامعتسا ىف اولاغ دق اوناك نإو ىتح «مادقإو ةأرج نم واخت ال ءارأب اهيف اولاقف

 ىف اهتفلاخ نإو ىتح ةلزتعملاب ترثأت دق ةيمالسإلا قرفلا نم اريثك نأ الإ «نايحألا ضعب
 .ىأرلا



 روهظو مالكلا ملع روهظ نأ ديب ىمالسإلا هقفلا باطقأ دحأ وه ةفينح وبأ مامإلا ناك دقو اذه
 ناكف .مالكلا ملع ىلإ هجتي ةفبدح ايأ مامإلا لعج جراوخلا دنع ثدح امك ططش اهنف ىبلا راكفألا ضعد
 هئارآ نم ةفينح وبأ مامإلا ذختا دقف :ةركبملا هتروص ىف ةعامجلاو ةنسلا لهأ بهذم عضو نم لوأ

 ضرعت هيقف هنأب نيملسملا روهمج ىدل فرع ةفينح ابأ مامإلا نأ ىلإ ثحبلا ةيمهأ عجرتو
 ىف هلان امك ةيمالكلا هئارآل ةبسنلاب ةساردلا ىف هظح لني مل هنأ الإ ءاهطيسبتو اهحيضوتل نيدلا لئاسمل
 ."ءاهقفلا ىف ملكتم لوأ هنأ ركذف " اذه ىلإ " دادغب خيرات " هباتك ىف ىدادغبلا هبنت دقو ءهقفلا

 نميف ايوق اريثأت ترثأ دف ةفينح ىبأ ىدل ةبمالكلا ءارآلا نأ وه ثحبلا اذه ةيمهأ نم ديزي اممو
 ايوق اريثأت ةرعاشألل ناك دقو «ةيديرتاملاو ةرعاشألا اتقرف هب ترثأت ىتلا قرفلا نم تناكو ءهدعب اونأ

 طسو نيدك مالسإلا تامس نم وهو لادنعاو ةيطسو نم اهبهذم هيلع ىوطني امل نيملسملا روهمج ىلع
 ةصاخلاو ةماعلا لعجي ام راشتنالاو ةوقلا نم اهل ناك ءارآلا هذهو '  اطسو ةمأ مكانلعج كلذكو ١

 ىقتسا دقف ىديرتاملا امأ ؛ةيوبنلا ةنسلاو ةينأرقلا صوصنلاو قفاوتت اهنأل اهب نوكسمنيو اهيف نودقمعد
 .ةفينح ىبأ مامإلل ربكألا هقفلا بانك نم ةيمالكلا هئارأ مظعم

 :ىهو تايضرفلا نم ةعومجم ىلع ثحبلا ماق دقو

 ةديقعلاو قفاوتت ءارآلا هذه تناك ام اذإ ةفرعم نيلواحم ةفينح ىبأل ةيمالكلا ءارالل ضرع ١-
 الصف ةيمالكلا اياضقلا ىف لصفي نأ عاطتسا لهو ةنسلاو نآرقلا ىف تءاج امك ةيمالسإلا

 .كلذ ىف اقفوم ناك ىدم ىأ ىلإو اقيقد

 لكشب ىمالسإلا ركفلاو ةيديرتاملاو ةرعاشألاك ةيمالسإلا قرفلا ىلع ءارآلا هذه ريثأب ىدم ١-
 .ماع

 اهعم قافتا ىلع ناك لهو هرصع ىف تعاذ ىتلا ةبمالكلا ءارآلا نم ةفينح ىبأ فقوم ةفرعم -1
 هقف نيب ىجهنم طابترا كانه ناك اذإ ام ىلع فرعتن نأ لواخن مث ءارآلا هذهل همييقتو ءال مأ
 .ةيمالكلا هئاراو ةفينح ىبأ



 اهطابترا و ةي ركفلا هتان وكم نيدو ةيمالكلا ةفينح ىبأ مأ رآ نيب ىجونذم طابت را ةمث له 4

 ."ايمالكلا هؤارآأو نامهنلا ةفبنح وبأ :ةلاسرلا ناونع ءاج دقو اذه

 .عجارملاو رداصملا مهأب ةمئاق مث ةمتاخو لوصصف ةتسو ةمدقم ىلإ ةلاسرلا تمسق دقو

 :لوألا لصفلا

 دنع ةيلثعلا ةايحلا تنيب مث ههصخشل فرعتم ةسارد هتايح ةسارد ىلإ هيف تهجتا

 مهتانوكمو برعلا ةيلقع ىلع ريبك ريثأت نم مالسإلل املو ءىرجهلا لوألا نرقلا ىف برعلا

 لفقتعلا ىلع هجئاتنب كلذ رمثأ دقو «ركفلل اضهنتسمو لقعلا ابطاخم مالسإلا ءاج دقف «ةيركفلا

 قرفلا ترهظ انه نمو ماكحألا هنم طبنتساو هتايآ رسفو نآرقلا ىناعم مهف ىذلا ىبرعلا

 رصعلا وهو ةفينح ىبأ مامإلا رصع ةساردل الخدم كلذ ناك دقو «ةيملعلا تاكرحلاو ةيمالسإلا

 رصعلا وهو «دونهو مورو سرف نم ةفلتخم بودهش هيف جومت تناك ىذلاو «ىسابعلاو ىومألا

 هنهذ قتفتو هيقفلا لتع ىلع اهريثأت اهل ناك ةريثك ةيركف تارايت هيف عراصتت تناك ىذلا

 ىف هيلإ هجتا ام لوأ ناكو «نيميظعلا نيرضملا ىناث ةفوكلا ىف اهاقنسا ىتلا ةيملعلا هتفاقثل

 ىبأ نب دامح مهو مهنع ذخأ نيذلا هخويشل تضرع كلذك نردلا لوصأ ملع ةيفاقثلا هتايح ةيادب

 تاعزن مهل ءاهقف نع ذخأ كلذكو «ىأرلا ءاهتف ةخيشم نم امهالكو ىمعخنلا ميهاربإو ناميلس

 رفعج مامإلاو ىلع نب ديز مامإلا مهنمو يعيش هقفلا ىف نيزربملاب ىقتلا امك «ةفلثف

 دسقف هتذمالث نع امأ ءىركفلا هنيوكت ىف رثأ اهل ناك عيباني ةدع نم هماع ىقتسا دقف «قداصلا

 مث هل عمتسيو هبلإ لحري ناك نم مهنم نوريثك ةذمالت هل ناك ةفينح ابأ نأل ءمهرهشأ تركذ
 باتك ىلع مامإلل رثعن ملف هقفلا بتك امأ «مالكلا ملع ىف هتافلؤمل تضرع مث ءهدلب ىلإ دوعي

 وأ بتكيف هسفن ىلإ ملاعلا ولخي نأو نيودتو فيلأت نم دعب اميف فرع ىذلا ىنعملاب هل نودم :
 اونود دقف هتذمالت امأ ءسيردتلل هغرفت ردقب فيلأتلل غرفتم مامإلا نكي مل «ةريثكلا ءايشألا ىلمي

 .هريغيل وأ هرقيل اهنم نود ام عجاري ناك ىثلاو هيواتفو هءارآ هل



 :ىناثلا لصفلا

 هاقلت ىذلا هجهنم ةعيبطل هيف تضرعو «ةفينح ىبأ دنع ىلقعلا جهنملا" هناونع تلعج

 كسمتسملا وهو لوألا اهيف ىأرو «قفاوملا هرصانو فلاخملا هركنتساف ءقفاوملاو فلاخملا

 امو ةفينح ىبأ ىأر نوكي ال امبرو ريكنلا ىف ددشف «نيدلا [يف ءارآلا نم ًاعدب هودعي ال صنااب
 هجو ملع وأ هآر اذإ ضراعملا ىدل دقنلا ةدح فخت تناك كلذل ؛ىقثو عرو نم هب فصتأ

 لهأ جهنم ةعيبطو صنلاب نوكسمتسملا مهو ثيدحلا لهأ جهنم ةعيبطل تضرع دقو «ليلدلا

 .سايقلل نورثكملا ىأرلا

 الإ ًالصفم نكي مل نإو طابنتسالل ًاجاهنم ةفينح وبأ مسز دقف :جهنملا لوصأ تلوانت مث
 :ىهو ةعبس لوصأ ىلع ةفينح ىبأ جهنم موقيو «داهتجالا عاونأل عماج هنإ

 سايقلا -4؛ ةباحصلا لاوقأ -* ةنسلا -7 ' باتكلا - ١

 يرسل تأ عامجإلا -5 ناسحتسالا -0

 هققح ام ىدمو هيلع فرعتلا الواحم ليصفتلاب ةلاسرلا ىف جهنملا اذهل تضرعت دقو

 ًاقسن لكشي جهنملا اذه ناك ىدم يأ ىلإو هنم ةوجرملا جئاتنلا ىلإ لوصولا نم جهنملا اذه

 ىركفلا هجاتنإ اهلمجم ىف تنوك ىتش عيضاوم سردي نأ هلالخ نم ةفينح وبأ عاطتسا ًالماكتم
 مدع عم لقعلا لامعإ ىلع موقي ىذلا هبهذم ًاحضوم لقعلاو لثنلا نم هفقومل تضرع مث
 : .صنلا ةفلاخم

 :ثلاثلا لصفلا

 سضفعبو ةفيئنح ىبأ نيب تافصلاو تاذلا ةلأسم هيف تلوانت "تافصلاو ثاذلا' هناونعو

 .ميسجتلاو هيبشتلا ىفن ىه ةيساسأ ةزيكر ىلع موقي ىذلا هفقوم هيف تحضوأو «قرفلا
 نسم لوأ ةفينح وبأ مامإلا ربتعيو «لعفلا تافصو تاذلا تافص نم هفقومل تضرع مث

 قرفلا ضعبو ةفينح ىبأ نيب ىلاعت هللا مالك ةلكشم تلوانت كلذك ءاهنيب ةقيقد ًاقورف عضو

 ةهبشلا هذه ثدنفو نآرقلا قلخب لوقلل ةفينح ىبأ مامإلا ىلإ هجو ىذلا ماهتإلل تضرع اهيفو

 اونبت مهنأ تحضوأو نآرقلا قاخ ةلكشم نم فلسلا لهأ فقومل تضرع مث اهياع تددرو

 ءاج ىذلاو ةرعاشألاو ةيديرتاملا ءارآل تضرع مث «نآرقلا مدقب لبنح نب دمحأ مامإلا ىأر

 تصضرع دقو نآرقلا ثودحب نيائاقلا ةلزتعملا واغو مدقلاب نيلئاقلا ةلبانحلا ولغ نيب أطسو



 هع لقدم

 هدنع وهو ىسفنلا مالكلا نم نيعون نيب هزييمتو ةفينح ىبأ ءارآل تضرع مث ءاضيأ مهئارآل
 .ةرعاشألاو ةيديرتاملا لوقلا اذه ىف هعباتو ءثداح هدنع وهو ىظفللا مالكلاو ميدق

 هيديرتاملاو ةنسلا لهأ كلذكو ءاهيلع ةفينح ىبأ ةلدأو ةيؤرلا ثحبمل تضرع مث

 .ةيؤرلا ىفنب لوقلا ىلإ تبهذ ىتلا ةلزتعملا ءارآ تضرعو .ةرعاشألاو

 :عبارلا لصفلا

 ربجلا ةلكشم ةبوعص لصفلا اذه ىف تضرع "رايتخالاو ربجلا ةلكشم" هناونع ناكو

 فقومل تضرع مث «تاهباشتملا نم تايآلا نأل لحلا ىلع ةيصع اهنأ تحضوأو «رايتخالاو

 تافص يه ةئيشملاو ردقلاو ءاضفلا نأ ىلإ بهذ ىذلا ةفينح ىبأ فقوم كلذكو اهنم ةباحصلا

 بهذملا ةفينح وبأ نلعأ دقل ؛ربجلا نم ًاعون هدنع ىنعي ال اذه نكلو «فيك الب لزألا ىف
 ىه نوكسلاو ةكرحلا نم دابعلا لاعفأ عيمجف «ةعامجلاو ةنسلا لهأل ةمس ناك ىذلا ىبسكلا

 عمتي ةفينح ىبأ دنع ناسنإلا نأ كلذ ىنعمو «ءاهقلاخ ىلاعتو هناحبس هللاو ةقيقحلا ىلع مهبسك
 .هلاعفأ نع هثيلوئسم تناك انه نمو ةدارإلاو رايثخالا ةيرحب

 مث ؛مهنيب فالتخالاو قافتالا هجوأو ةلزتعملاو ةرعاشألاو ةيديرتاملا ءارآل تضرع مث

 .بسكلا ةيرظن ىلإ ثهجو ىتلا تاداقتنالل تضرع

 | :سماخلا لصفلا

 ةجاحو ةوبنلا فيرعت هيف تلوانتو "ناميإلاو ةوبنلا نم ةفينح ىبأ فقوم' هناونعو

 رشبلل ىنغ ال هنأو سانلا ةايح ىف اماه ارود ىبنلل نأ ىلع مهقافتا تحضوأو ىبن ىلإ سانلا

 نع نوموصعم ءايبنألا نأ ىلإ بهذ دقف ءايبنألا ةمضع نم ةفينح 8 فقوم تالوانت مث «هنع

 نع نوموصعم مهو ءاهدعبو ةوبنلا لبق ةثباث ءايبنألل ةمصعلا هذه نإ مث «رئابكلاو رئاغصلا

 ناميإلا نأ ىلإ بهذف ناميإلا نع امأ ؛ماكحألا غيلبتو عرشلا لمعب قلعتي اميف ًاصوصخ بنكلا
 نم صقنيو ديزي نكلو نمؤملا ةهج نم صقني الو ديزي ال ناميإلاو ءقيدصتلاو رارقإلا وه

 ىسف نيلضافتم اوناك نإو «ديحوتلاو ناميإلا ىف نوواستم نونمؤملاف ءقيدصتلاو نيقيلا ةهج

 كلذكو ىرخألا قرفلا ضعب ءارآو ةريبكلا بكترم ةلكشم ىف هيأرل ثضرع مث لامعألا



 :مئاوشلاو

 :سداسلا لصفلا

 دمحم نع ةفينح وبأ مامإلا ىور دقل "ةيمالسإلا قرفلا نم ةفينح ىبأ فكوم" وهو
 ىذلا اذه امبرو هديز مامإلاب ًايملع ًالصتم ناكو ناليلج لامامإ امهو قذاصلا رفعجو رقابل
 هفقومو ةعيشلا قرف نم هفقومل انضرع كلذل ؛عيشت هيف ةفينح ابأ نأ ىلإ بهذي ضعبلا لعج

 انضرع مث مهردق مهل فرعي ناك ىذلا تيبلا لآ نم هفثومو سابعلا ىنبو ةيمأ ىنب ماكح نم

 نم هفقوم كلذكو ؛مهيلع هدر ناك فيكو رفكلاب بنذلا بحاصل مهيمرو جراوذلا نم هفقومل
 امك ةلدألا لصأ وه لقعلا لعجي مل هنكل ؛هركف تامس نم ةمس لقعلا ذختا امهالكف «ةلزتعملا

 .مهذم لك جهنم ىف هتثنيب اذهو ةلزتعملا لعف

 عجارملاو رداصملا مهأب ةمئاق مث جئاتنلا مهأ ىلع ىوتحت ةمتاخب ثحبلا تمتخ مث

 :ةحنلا يف ايداع خفق نقلا ةعوبطبلاو ةطوطخملا

 :ىه عبرأ مئاعد ىلع ثحبلا ىف هتمدختسا ىذلا جعهنملا ماق دقو

 .ًاحالطصاو ةغل تاحلطصملا فيرعت-١

 .ةعيرس ةلاجع ىف كلذو راكفألا ضعبل ىخيراث ضرع-١

 .افلتخا اميفو اقفتا اميف ةفرعمل ىرخألا قرفلا ءارآب اهتنراقمو ةفينح ىبأ ءارآ ضرع-''
 ماج اذهلو ؛كلذ ىف ثحابلا ىأرو «ةفينح ىبأ ءارآل تهجو ىتلا تاداقتنالل تضرع مث-4

 .ًايدقن ًانراقم ًايليلحت ًايخيرات جهنملا

 نم فئاوط ىهف ةريثك ةفينح ىبأ مامإلا بقانم نأ ىلإ ثحبلا اذه نم انصلخ دقو
 اهميقس نم اهحيحص زييمتف «قارغإلا نم اهنم ربخ ولخي داكي الو ةغلابملا اهدوست دق رابخألا
 دق نوكأ نأ وجرأ ىذلا ؛ىملعلا ثحبلا ةعيبط هيضتقت ىذلا ةميقتسملا دقنلا سيياقم ىلإ جاتحي
 .هيف تقفو



 ةبيمالكلا هؤارأو نامعنلا ةئبنح وبأ

 هتاكاؤمو هتابح :لوألا لصفلا

 .هتايح - أ

 .هرصع -ب

 .ةيملعلا هتفاقث -ج

 .هذيمالتو هخويش -و

 .ةتافلوم فه



 :ةئابذح يبأ ةابح-١

 :هةابسأو هدلوم

 داكي ىتلا نيرثكألا ةياور ىلع ةيوبنلا ةرجهلا نم 6١ ةنس ىف «ةفوكلاب ةفينح وبأ دلو

 هذهل ديؤم ال نكلو ه١5 ةنس دلو هنأ لوقت ىرخأ ةياور كانهو ؛نوخرؤملا اهداع عمجي

 ه١16١ ةنس لبق تمي مل هنأ هيلع قفتملا نأ ذإ ؛هتايح ةياهن عم قفثت ال ىهو ةياورلا
 ه"١ ةنس دلو هنأ ةياور ىلعو «ةنحملا هب روصنملا لزنأ نأ دعب تام هنأ ىلع نورثكألاو

 ضوصعي ال نسلا هذه ىف ناك نمو «نيعستلا نس ىف وهو ءاضقلا ىلوأل هب ةنحملا لازنإ نوكي

 كلت وهو هناسا فرط ىلإ ججحلا ىندأ ناكل هيلع لطرع ولو ءريطخلا لمعلا كلذ هيلع --

 هذه عم ةياورلا نذإ ميقتست الف رذتعا هنأ ةياور وأ ربخ ىأ ركذي مل نكلو «ةينافلا ةخوخيشلا
 (١).هنع هللا ىصضر هل نيخرؤملا عيمج اهركذي ىتلا ةياهنلا

 نب هللا ميث ىنب ىلوم ىفوكلا ةفينح وبأ ىميتلا تباث نب نامعنلا وهف هبسن نعو

 (7.سراف ءانبأ نم هنإ ليقو «ىأرلا باحصأ مامإو «قارعلا لهأ هيقف ('!.هبلعت
 نم هدج ناك دقو ءاذه ىلع بسنلا ىسراف وهف ؛ىسرافلا ىطوز نب تباث وه هوبأو

 «قتعأ مث «هبلعث نب ميت ىنب ضعبل قرتساو ءدالبلا هذهل برعلا حتف دنع رسأ دقو لباك لهأ
 دامح نبا رمع ةفينح ىبأ ديفح ةياور هذه «ءالولا اذهب ًايميت وه ناكو «ةليبقلا هذهل هؤالو ناكف
 تباش نب نامعنلا وه ةفينح ابأ نأ اذه,رمع وخأ ليعامسإ ركذي نكلو «هبسن نع ةفينح ىبأ نب

 "طق قر انل عقو ام هللاو' لوقيو (9.نابزرملا نب نامعنلا نب

 نأ وكذي امهلوأف ءارهاظ ولو بسنلا قابس ىف افلتخا دق ةفينح ىبأ ىديفح نأ كش الو

 ىفتي ىناثلاو «قرتساو رسأ هنأ لجسي لوألاو «نامعنلا هنأ ركذي ىناثلاو ؛ىطوز وه تباث ابأ

 - ه15"11 - ةرهاقلا - ىبرعلا ركفلا راد - ةيناثلا ةعبطلا هرصعو هتايح ةفينح وبأ :ةرهز وبأ دمحم.١

 1١6. نص - م1417

 . 15ص -ه1786 - دادنب - ةيبرعلا ةبتكملا - ءاهقفلا اقبط :ىزاربشلا قاحسإ وبأ."

 /١ج-سه15:8 - دلهلا - ةيفورافلا ةعبطم - بيذهتلا بيرقن - ىئالقسعلا رجح نب نيدلا باهش.٠"

 9 .4 7١ص
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 هل ةفينح ىبأ دج لعل هنأب «نيتياورلا نيب ناسحلا تاريذلا بحاصص قفو دقاو .امات ايفن قرلا
 ال بألا ىلع بصني ىناثلا هركذي ىذلا قرلا ىفن نأبو «نامحنلا ىناثلاو ىطوز امقهدحأ نامسا
 قفاون ال نكلو .رهاظلا ىف مسالا فالتخاب قلعتي اميف قيفوتلا اذه ىلع هقفاون دقو .دجلا ىلع

 كلذ نأ ذإ .ىرخألا ةياورلا ىلع هيفنو «نيتياورلا ىدحإ ىلع قرلا تابثإب قاعتي اميف هيلع
 نيتياورلا نيب قيفوتلل :رخآ ًاهجو كانهو .طنف بألا ىلع ًاروصقم نوكي ال دكؤملا ىفنلا
 نأشلا وه امك .هيلع نم دق هنأ رهظي نكلو .هدالب حتف دنع رسأ دق نامعنلا وأ ىطوز نأ ؛وهو
 ءاننإو مالسإلا نم ةحامسو مههوجول أظفح ةحوتفملا دالبلا ءاربك ضعبل نيملسملا ةلماعم ىف

 ْ ("7:مهب نولصتي نمو «مهابرق ىوذ بولقو مهبولقل

 معز نإو ؛ةيرحلا ىلع هوبأو وه دلو دقف ءرجي مل مأ هدج ىلع ىرج قرلا ناكأ ءاوس
 ابأ ديفي سياو هيبأ ىلع ىرج دق قرلا نأ نيقحملا نم هب قوثوم ريغ لوق ىف مهضعحب

 يبأ ىلع وأ هدج ىلع ىرج دق قرلا نوكي نأ «هتياغو هسفن فرشو ؛هملعو هردق ىف «ةفينح
 ناك نكلو ءبشنو لام الو بسن نم هفرش نم ناك امف ءوه هسفن ىلع ىرج دق نوكي نأ لب
 ('7.فرشلا وه كلذو ؛يقتلاو لقعلاو «سفنلاو بهاوملا نم ههاج

 بابسأىوقأو ءباسنألا ىلعأ ىوفقتلا نأ ملعا '” :ىكملا ماقملا اذه ىف لاق دقلو
 مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو :“مُكاقتأ هللا دنع مكَمَركأ نإ” :ىلاعت شا لاق !7“'باوثلا
 هيلع هللا ىلص لاقف تيبلا لهأ نم هنع هللا ىضر ىسرافلا ناملس دع اذلو ؛““ىقترب لك ىلا”
 (؛9“*“ثيبلا لهأ اتم ناملس'* :ملسو

 مَع ةنإكِلوأ نم سول 231” :ىلاعت لاقف حوت نم مالسلا هيلع حون دلو هللا ىفنو
 بهل ابأ همع دعبأو .ىشبحلا ًالالب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بركو ءأ7“مِاَص وْيبع
 هيف تداس تقو يف «ىسفنلا فرشلا كلذب سحي ىلاعت هللا همحر ةفينح وبأ ناك دقلو .ىشرقلا

 ١. نم - هريصعو هتابح ةفينح وبأ :ةرهز وبأ دمحم 1.
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 ىلا ١-

 لاف هؤالو مهيلإ ىمتني نيذلا ميدق ىنب ضعب نأ اذه ىف ىوري .ىبسنلا فرشلا ىلإ ؛ةجاحلا
 تلذ نمم نكي ملف ؛'“ىل كنم كل فرشأ هللاو انأ ””:ةفيدح وبأ هل لاقف ؛ىالوم تنأ :هل

 (١).هتايح نايب ىف كلذ نيبتو «مهسوفن

 «؛لامكلا ىلإ ومسي نأ نم هعنامب نكي ملو هردق نم ضاغب نذإ ىسرافلا هبسن نكي مل
 وهو" «ىلاوملا ناك دقلو ليصأ رح سفن تناك لب ءهدبع سفن هسفن نكت ملف «هقيرط ىف ريسيو
 ىقلت نيذلا نيعباتلا رصع ىف هقفلا ةلمح مه ."برعلا ريغ ىلع نوخرؤملا هقلطأ ىذلا مسالا

 اوناك مهيعباتو نيعباتلا رصع ىف راصمألا ءاهقف رثكأف ؛مهقف ىلع جرختو «ةفينح وبأ مهيلع

 دفق اوناك اذإف ؛ةفينح وبأ هيف أشن ىذلا رصعلا ىف ىلاوملا ىف هرثكأ ملعلا ناكو .ىلاوملا نم

 ظفحأو ءرهدلا ىلع ىقبأو ؛ىمنأو ىكزأ وهو «ملعلا رخف هللا مهاتآ دقف بسنلا رخف اودقف
 | 1 (").ركذلل

 ىف نوكيس ملعلا نأب هرابخإ ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةءوبن تقدص دقلو
 ملعلا ناكوا'”:لاق هنأ !!ىهقيبلاو "!ىزاريشلاو ("!ملسمو (7ىراخبلا ىور دقف «ءسراف دالوأ

 دحتاو بتكلا هذه ىف هظافلأ ثفلتخا دقو ؛“سراف ءانبأ نم لاجر هلوانتل ايرالا دنع ًاقلعم
 اع

 .7١نص - هرصعو هتايح ةفينح وبأ :ةرهز وبأ دمحم.١

 .ةحفصلا سفن - قباسلا عجرملا."

 اذه مامإو حيحصلا بحاص «ملعلا ظفاحلا «ىفعجلا ميهاربإ نب ليعامسإ نب دمحم ءشادبعوبأ :وه ىراخبلا.'"

 ةيادبلا) :ىف ةمجرت هل قاخو ىذمرتلاو مملسم هنعو «قلخو «ينيدملا نباو دمحأ مامإلا نع ىور «نأشلا
 ءامسألا بيذهت ء(١/1١٠ بابللا) ؛«4/؟ ىدادغبلا بيطخلل دادغب خيراتو ء” 4/١1١ ربثك نبال ةياهللاو

 .(١؟4 صك” ج بهذلا تارذش ء7/4 ص تافللاو

 ىور.'“حسيدبملا بحاص ظفاحلا مامإلا ىروباسينلا نسحلا وأ ىريشقلا ملسم نب جاجحلا نبا :وه ملسم.4

 7//٠٠١(. دادغب خيرات) :ىف همجرت هل :قلخو ءهناوع وبأو «ىذمرتلا هنعو .قاخو ىنثملا نباو هييتف نع

 ىلاربطلا عمس ءىيسرافلا دمحأ نب نمحرلادبع نب دمحأ ركب وبأ لاوجلا ظفاحلا مامإلا ود ىزازبشلا.©

 -1ج دادغب خيرات رظنا)ةئامعبرأو عبس ةنس تام .ًاديج نآشلا اذه نسحي ًاظفاح ًاقودص ناكو «هتقبطو

 .(4 ١ص

 بحاص .ىدرجورسجلا نيسمحلا نب دمحأ ركبورأ ناسارخ خيش ةمالعلا ظفاحلا مامإلا :و» ىقوورلا."

 ةمجرت هل ءأديج هنع رثكاو ءهب جرختو مكاحلا مزلو نابعش ىف ةئامئالثو نيلامثو عبرأ ةنسس دلو فيلاصتلا
 ١55/١(. بابللا.7/© ىدرب ىرغت نبال ةرهازلا موجللاو 2517/١ ناكلخ نبال نايعألا تايفو) :يف



 :ىرجهلا لوألا نرقلا ىف برملا دنع ةياقعلا ةايدلا :هرصع -ب
 ىوتسملا تعفر ميلاعتب ءاج دقف «برعلا ةياقع ىلع ريبك ريثأت هل ناكف مالسإلا ءاج

 هدحاو ع متجم ىف ةأرملاو لجرلا نيب تدحو ميلاعتلا هذه ءىربك ةجرد ىلإ برعلل ىلقعلا
 ءركفلا ىف فافسإو رظنلا ىف طاطحنا نم كلذ ةيضتقي امو ناثوأو مانصأ ةدابع نم مهتعفرو

 هلإ مهرثكأ دنع هلإلا ناك “ َراّصبألا كدب َوُو دراَصبألا ةكردُتا ال” ةداملا ءارو هلإ ةدابع ىلإ

 هديبو نوكلا ربدمو نيملاعلا هلإ مالسإلا هنابأف ءبرعلا هلإ وأ لئابق هلإف هناطلس عستا نإو ةليبق

 عبو ل ةدام ال هلإ مهف ىلإ ىقري نأ ميلاعتلا هذهب ىبرعلا عاطتساف ؛ئش لكب ًاملاعو ئئش لك

 .نايدألا ريخ مهذيد نأ مالسإلا مهفأو ءملعلا

 كلذو برعلا ةغلب تءاج ىتلاو «ةديدجلا ةوعدلا هذهب ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ءاجو

 امل همهف نوعيطتسي مهلوانتم ىف هعيمج ميركلا نآرقلا نكي مل اذه عمو ؛مهمالك بيلاسأ ىلع

 (7.هيبيكرتلا اهعاضوأ ةبارغ ىف برعلل دهعت مل ىتلا بيكارتلا نم هيف
 ىوصجي ام اهياع ىرجي ةينآرقلا صوصتلا هذهو «ةيظفل ةيلوف صوصن ميركلا نارقلاو

 ئف ةغللا هيضتقت ام قفو ىلع ثءاج اهنأ كلذءهريسفتو همهف دنع ىوغل صن لك ىلع

 ةقيقحلا لمتحي ام اهيفو ءىنعم نم رثكأ لمتحي ىذلا كرتشملا ظفللا اهيفف «بيكارتلاو تادرفملا

 هريكفتو لفت سملا هتيصخش هل ناسنإ لكف «نيفلتخم هللا مهقلخ دقفرشبلا ةعيبطو «زاجملاو
 ىف كلك :«ىونعملا هربخم يف امك ىداملا هرهظم ىف كلذ ودبي ءدرفتملا هعباطو ءزيمتملا

 ىلقعلا فال تخالا اذه نم اشن دقو «لامعألاو فقاوملاو ءايشألا ىلإ هترظنو هلويمو هريكفت

 (").نيملسملا ىف مالسإلا اهثعب ةيوق ةيلقع ةكرح ىركفلاو

 ىناآرقلا ريبعتلا انمدختسا اذإو «فالتخالا بدأ ىف عئار بولسإب ميركلا نآرقلا ءاج

 لييَس مل مدا” :لاق نيح هباتك ىف هب ىلاعت هللا رمأ ام وهو نسحأ ىه ىتلاب لادجلا :انلق
 ىف ميركلا نآرقلا مادختساو ('!“ُنَسحأ يو مدّلاو مُمُلِواَجَو انَسَملا ٍةطَسِوملاَو زمكدلاب كر
 لثم نآرقلا ىف ءاجو ءرخآلا فرطلا ةبطاخم ىف تاريبعتلا قرأ ىراصنلاو دوهولا ةبطاخم

 1. هل [.1هجامنت ةاطشنلعم مانهانا [ةامدصأ انامل هناا 1ةانهمأت هحتملب تلال "لوتس ]هند هنزل 1979
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 مُكَماَج دنا باتكلا لجأ اب” 1“ «مُضنرِو مف اوُلغَت 1 باتنكلا لهأ اي” :ىلاعت هلوق

 هلو ىف كلذو لقعلا قيرط ناهربلاو رافكلا عم ناهربلا مدختساو «(!“مُكَل نب اًدلوُمسَو

 ميركلا نارقلا بطاخي ملو «('7ٍندَيَب نع د نو ىيحيو نيب نك َكَأَو نم دإهيآ”ىلاعت

 ىف دري ملو “'سانلا اهيأ اي”” هلوقب مهيداني ناك لب *“'نوكرشملا اهيأي'' هلوقب نيكرشملا

 ةبسانمل كلنذو ؛'نورفاكلا" ةروس ىف الإ ءرفكلا وأ كرشلا ناونعب نيكرشملل باطخ نآرقلا

 «ديحوتلا وهو مهتديقع ساسأ نع نوملسملا لزاتثي نأ نيكرشملا دنع لمألا مطق ىه ةصاخ

 ةميركلا ةيآلا هذهب اهمتخ اذه عمو ءاتيبثثو ًاديكأت ةدع غيصب دحاولا ىنعملا اهيف ررك اذهلو

 بول سأب ميركلا نآرقلا ىقترا اذهبو .“ينبيو إو مُكَدِبِو مضل" :ةحامسلا ىف ةياغ دعت ىتلا
 .كلذ لبق ًافولأم نكي مل ًاجهنم مهدنع نوكو ركفلا

 :ةباقعأاو ةيملعلا هتلالدو نآرقلا جهنم

 امو نوبتكي ام مهف ىلإ نيبتاكلا وعدي ماق ىمأ ؟اذه نم مظعأ ةوبنلا ىلع ناهرب ىأ

 نع ةيحان ىف «نولمعي اوناك ام اوصحميل ءاملعلاب حاص .ملعلا سرادم نع ًاديعب «نوءرقي
 قر طت ال ىذلا رتاوتملا ربخلا انعاج ءامكحلا جوع موقيلو ؛ءافرعلا دشري ءاج نافرعلا عيباني

 ىلع ةفاك ممألا رابخأ ترتاوتو ًّيمأ هتأشن ىف ناك ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ ةبيرلا هبلإ .
 ظوفحملا فحاصملا ىف ميركلا نآرقلا وه باتكلا كلذ نأو .هيلع لزنأ هنإ :لاق باتكب ءاج هنأ

 .مويلا ىلإ ميناطملا ني ةلفطتو يت وزد ودمى

 بقن :ةلبقتسملاو ةرضاحلا لايجألل ربتعم هيف ام ةيضاملا ممألا رابخأ نم ىوح باتك

 .اهيف ةربعلا هوجو ىلع هبنو ءاهب ماهوألا اهتقحلأ ىتلا ليطابألا رداغو ءاهنم حيحصلا ىلع

 .مهممأ نيبو مهنيب ناك امو «ٌمهريس نم انيلع صقي نأ ءاش ام ءايبنألا نع ىكح

 .مهتالاسرب نيدقتعملا مهنيد لهأ هب مهامر امم مهأربو

 ؛مهماكحأ ىف اوطلخ امو «مهدئاقع نم اودسفأ ام ىلع ةفلتخملا للملا نم ءاملعلا ذخأ

 ةدئافلا ترهظو ؛مهحلاصم ىلع قبطنت اماكحأ سانلل عرشو - مهبتك ىف ليوأتلاب اوفرح امو

 ام دح دنع تناك ام ةعامجلا لمش اهب مظتناو لدعلا اهب ماقو ءاهيلع ةظفاحملاو اهب لمعلا يف

 ١. مقر ةيآ :ماسللا ةروس /7ا١.
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 «هتعدوأ ىذلا حورلا نع اهب دعبلا وأ ءاهنع فارحنالاو اهلامحإ ىف ةرضملا تمظع مث و

 .ممألا عئارش ىف رظانلل نيبتي امك «ةيعدضولا عئارشلا عيمج كاذب تقافف

 دنع روصعلا ىقرأ هنأ ىلع رابخألا ترتاوتو ةاورلا قفتا رصع ىف نارقلا لزن

 ؛ةغغالبلا لاجر ةرفوب همدقت ام عيمج نيب زاتمملا هنأو قحاصفلا ىف ةدام اهرزغأو «برعلا

 :ءاسكنلاو ةئطفلا جئاتنو لقعلا رامث نم هيف سفانتت برعلا تناك ام سفنأو «باطخلا ناسرفو

 «لوقعلا نم ناعذإلا رقمو «بواقلا نم نادجولا ناكم ةباصإ ىلإ قبسلاو «لوقلا ىف بلغلا وه

 ("7.هنايب ىف ةلاطإلا ىلإ جاتحي ال امم «كلذب ةرخافملا ىف مهينافتو
 امب درجملا ميلستلا انم بلطي ملف .هدئاقع تابثإ ىف لقعلا ىلع ميركلا نآرقلا دمتعا دقو

 اهلطبأ مث ةينآرقلا ةديقعلل نيفلاخملا بهذم دروأو ءركفلا ضهتتساو لثعلا بطاخ لب هب ءاج

 ىوتمي لَه لق” ىلاعت هلوق لثم هريرقت ىف ةيلقعلا ةنزاوملاب ناعتساو «ةيوقلا ةبلقعلا ججحلاب
 مام <

 ١ .«نووكْفنت 1ك ريصبلاو ومعألا

 نيب ررقت دق هنأ لب ءةيمالسإلا ةديقعلا ىف هقيرط لقعلل ميركلا نآرقلا ررق دقو
 هللا دوجو تابثإ لثم لقعلا قيرط نع الإ هب داقتعإلا نكمي ال ام نيدلا اياضق نم نأ نيملسملا

 ميركلا نآرقلا جهنم ىلع ظظحول كلذكو ..اهسفن ةلاسرلاب قيدصتلاو لسرلا لاسرإ ىلع هتردقو

 نآرقلا نإف ..(ةرخآلاو توملا) لاوحأك هباعيتساو همهف لقعلا ىلع ولعي امب ئجي امدنع هنأ

 (9.اليحتسم لقعلا لاجم ىف نوكي نأ نكمي امب ىتأي ال ًاضيأ اذه ىف ميركلا
 مسمتجملا ىف :ميركلا نآرقلا اهراثأ ىتلا ةياقعلا ةايحلا صخلن نأ عيطتست :اذكهو

 ميركلا نآرقلا رثآ دجنس «مالسإلا لبق ىلقعلا مهريكفت نيبو اهنيب نراقن امدنع ةصاخ..ىبرعلا

 .ةيمالسإلا ةديقعلا ىف ىساسألا جهنملا وه هريكفتو لقعلا راص ىتح نيملسملا هجو دقف حضاو

 مهل سبل مهف :ةيودبلا راطقألا ىف اصوصخ ءمهذيب ةعئاش ةيمألاو مالسإلا ءاج دقو اذه

 (ًاشيرل) نأ ىرذالبلا ىكح دقو «نارمعلا رثكي ثيح نارثكي ملعلاو ةباتكلا امنإ ةفسلف الو ملع

 ةرهاقلا ةبتكم - رشع ةعباسلا ةعبطلا - امضر ديشر دمحم مامإلا اهيلع قلع - ديحوتلا ةلاسر :هدبع دمحم. ١
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 ىلص هللا لوسر بتكتسا مالسإلا ءاج املف «بتكي مهلك الجر (رشع ةعبس) ىوس اهب نكي مل
 اوفرع دقو «ءنآرفقلا نم لزني ام ةباتكل ةباتكلا نوفرعي نينلا ءالؤه ضعب ملسو هيلع هلا

 (').(ىحولا باتكي)
 :هدع هوجو نم ةيملعلا ةكرحلا دافأ مالسإلا ءاج املو

 بتكت نآرقلا تايآ تناك دقف «نيبتاكلا نيئراقلا ىلإ ةجاحلا عبتتسي ناك نيدلا رشن نأ ١-

 نب رمع) مالسإ ثيدح ىف ءاج دقو ءفرعي مل نم ىلع ةءارقلا فرعي نم اهولتيو
 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا عجش دقو .."هط'ةروسل هتءارق ببسب هنع هللا ىنضر (باطخلا

 ."ردب' موي "ءادفلا'ىعاود نم اهلعجو ةباتكلا ملعت ىلع

 ًاريشك مهنيب رشن امك «ىلقعلا مهاوتسم نم عفر ًاديدج اركف برعلا نيب ميركلا نآرقلا رشن-١
 ممألا دنع ام فرعتو قدازتسإلا ىلإ سوفنلا جيه باذج بولسأب ىرخألا ممألا لاوحأ نم
 عئسوو نيملسملا دافأ ةفاقثلا نم عون كلذ ىف ناكف ىراصنلاو دوهيلاك اهنم ىرخألا

 .مهكرادم

 نم هتافصو شاب ناميإلا ىلإ هتوعد يف كلس هنأ وهو «ةيلثعلا ةايحلا ىف ريبك رثأ مالسإلل ناك

 نم ملاعلا ىف ام ىلإ رظنلا ىلإ ةوعدلا وهو «لقعلا ريثي اكلسم ““ةينادحوو ةردقو ملع”'
 لوقيو «('!“«ْيَدش نو هللا قدم اَمَو ضرألاَو ٍتاَوْسلا ٍنوُكِبلَم وفا اورخَتَيب مآ وأ” ....رهاوظ
 نَيِذّلا *بابلألا ملوأل تاَيآَل رامدلاو ليلا ئالجخاو ضوألاو ْتاَوْبَسْلا َلَلَم يف ّن[””هناحبس

 آم انبَو ضوألاَو ٍفاَوْمَسسْلا قدَم يف َنوُرَكْفَفيَو مِهيِوُنُج ىَّلَعَو اًدوُحُفَو اًماَيِفا هللا َنوُرُكَنَي
 نم برضلا اذه ب لفاح ميركلا نآرقلاو !“واذلا َباَذَع آَنِقع كَداَمبْس الطاب اذه َتَقَلَم
 .نيملسملل ةيلقءلا ةأيحلا ومن ىف رثأ هل ناك امم ءنوكلا يف رظنلا ىلع لقعلا ثحت ىتلا تايآلا

 دقف ءلوبقلل أيهملا ىبرعلا لقعلا ىلع اهجئاتن ةلصتملا ىحولا ةكرح ترمثأ دقو اذه

 اولعف كلذكو ءماكحألا هنم نوطبتسيو «هتأيا نورسفيو «هيناعم نومهفي نآرقلا ىلع سانلا لبقأ

 ١. 4ص - باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا - مالسإلا رجف :نيما دمحأ 7717-77 '
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 سما م

 ىسسف تنذخأ مث ءملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةايد ىف ةكرحلا هذه تأدب دقو «ثيدحلا ىف

 .)١( :اهنمو راصمألاب ةفلثخملا سرادملا ةباحصلا نوك دقو «هتافو دعب عاستالا

 :اكم ةيمردم - أ

 مهملعيو اهلهأ هقفي اذاعم اهيف فلخ ةكم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر حتف امل

 ماوحلاو لالحلاب ًاملع راصنألا بابش لضفأ نم ذاعم ناكو «نآرقلا مهثرقيو «مارحلاو لالحلا
 تيبلا ىف سلجي ناكف ؛همايأ تايرخأ ىف سابع نب شادبع ةكمب ٌّملع كلذك ءنآرقلل مهترقأ نمو

 نيعباتلا نم ةسردملا هذه ىف جرخت نم رهشأو «بدألاو هقفلاو ثيدحلاو ريسفتلا ٌملعيو مارحلا

 «ىلاوملا نم مهتثالثو ('!.*“ “ناسيك نبا سوواطو - حابر ىبأ نب ءاطعو - ربج نب دهاجم”'

 ىعفاشلا مامإلا ذخأ اهيلعو «ةقبط نع ةقبط ملعلا اهيف ىقلتت ةمئاق ةسردملا هذه ترمثساو

 نم انركذ نمع هقفلاو ثيدحلا ذخأي اهتسردم ىف أشن دقف «يلوألا هتأشن ىف - هملىد يشرقلا

 .هتسارد اهيف متي ةنيدملا ىلإ لوحت هرمع نم نيرشعلا براق املو ءاهئاملع

 :ةنيدملا ةسردام - ب

 ةباحصلا نم ريثك اهيف رهتشا دقو :ةرهش رفوأو أملع رثكأ ةنيدملا ةسردم تناك

 صصختو اهيف ملعلاب زاتما نم رهشأ نكل “بلاط ىبأ نب ىلعو باطخلا نب رمعك”” عاملعلا

 دقو ؛«''“باطخلا نب رمع نب هللادبعو تباث نب ديز”” هذيمالتو هباحصأ اهب رثكو ةيملعلا ةادحلل

 مهرهشأ نم «نيعباتلا ءاملع نم ريثك ةنيدملا ىف ةباحصلا نم ءاملعلا ءالؤ» ىلع جرت

 ثيدحلاب ةسردملا هذه لفحت تناكو «*“ماوعلا نب ريبزلا نب ةورعو «بيسملا نب ديعس"' '

 .ةرجهلا راد مامإ *“سنأ نب كلام'” ةنيدملا ةسردم تبجنأ دقو «هقفلاو

 :ةردصنلا ةسردم بج

 سنأو ىرعشألا ىسوم وبأ ملعلا ىف مهرهشأ «ةباحصلا نم ريبك ددع ةرصبلا ىف لزن

 ناكف كلام نب سنأ امأو ؛ةباحصلا ملعأ نم دعي ناكو ىنميف ىسوم وأ امأف «؛كلام نب

 يفوتو «ةباحصلا نم ةرصبلاب ىفوت نم رخآ ناكو ءاليوط اهيف معو ةرصبلا لزن ءأيراصنأ
 «ثسيدحلاو ميركلا نآرقلا كلام نب سنأو ىرعشألا ىسوم ىبأ نم لك سرد دقو هسه57 ةنس

 77١. ص - مالسإلا رجف :نيمأ دمحأ.١

 ءدعس نبا كلذكو جحلا ىف هكمب هتوم قذتا هنإ لاقو ءاهيتفمو اهئاهقفو نميلا ماملع نم ًاسوواط ىبحذلا دع.

 مالسسإلا رجف :نيما دمحأ نع) اهيتفمو ةكم ءاهقف نم هنأ نم هةيزوجلا ميق نبا هلاق ام ىلع انه انيرجو

 1١076(. ص



 امهالكو **نيريس نباو ىرصبلا نسحلا" نييومألا دهع ىف ةرصبلا ةسردم هتجرخ نم رهشأو

 ديزل ىلوم ناك ىرصبلا نسحلا وبأف «ءالولا قيرط نع ملعلا هاتأ امهالكو «ىلاوملا ءانبأ نم

 .كلام نب سنأل ىلوم ناك دمحم وبأ نيريسو «ثباث نب

 :ةفوكلا ةسردم - د

 نب ىلع مهرهشأ نوريثك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ نم ةفوكلا لزن

 ىسايسلا هلمع بلاط ىبأ نب ىلع ناكف ءامهنع هللا ىبضر “'دوعسم نب هللادبعو «بلاط ىبأ

 ةباحصلا رثكأ وهف دوعسم نبا امأو «مياعتلل غرفتلا نم هل ًاعنام برحلاب هلاغتشاو قارعلا ىف

 ىلص هللا لوسر نم اهعمس ىتلا ثيداحألا ىوريو ميركلا نآرقلا رسفي ناكف ءاهيف ًايملع ًارثأ
 .ملسو هيلع هللا

 - ىعخنلا - ىبعشلا - حيرش' اهيف رهتشا ةريبك "ةيملع ةكرح” ةفوكلا ىف تنوكت دقو

 مامإ ىفوكلا نامعنلا ةفينح ىبأب تجوت ىتح جضنتو ومنت ةكرحلا هذه لزت ملو "ريبج نب ديعس

 .ىأرلا لها

 1 :ماشلا ةسردم -ه

 «شيرق ةغل نوملعتي ماشلا برع ذخأف ءاهب هميلاعثو هتغل رشنو دالبلا هذه مالسإلا حتف

 ذخأ كلذك ؛ةينانويلا وأ ةيمارآلا هتغل عم اهب نوملكتيو ءاهنوملعتي مهسفنأ ماشلا لهأ أدبو

 .مالسإلا ىف نييماشلا نم ريثك لخدو ءةيدوهيلاو ةينارصنلا لدم اهيف لحي مالسإلا
 سانلا هقفأ نم ناك دقت“ صاشلاو ةينيدلا ةسردملا ىسسؤم نم تماصلا نبا ةدابع ربتعيو

 قضشمدب ءاضقلا ىلو دقو ءاهقف ةباحصلا لضفأ نم ناك ىذلاو ءادردلا وبأ هعمو هللا نيد ىف

 .اهيف ىفوتو

 لوحكمو ؛ىنتالوخلا سيردإ ىباك «نيعباتلا نم ريثك ةسردملا هذه ىف جرخت دقو

 ىعازوألا نمحرلادبع ماشلا لهأ مامإ ةسردملا هذه ىف جرختو «زيزعلادبع نب رمعو ىقشمدلا

 .ةفينح ىبأو كلامب نرقي ىذلا

 :رصم ةس ردم - و

 اهديع ءدب ىف ةكرحلا هذه تناكو «ةيلفع ةكرح اهيف !وأشنأو رصم نوملسملا حتف

 مسلع وه راطقألا عيمج ىف رصعلا اذه ىف دئاسلا ملعلا نوكي نأ ًايعيبط ناكف «ةينيد ةكرح

 ةسردملا هده ب لزن دقو «ةينامورلاو ةينانويلا ةفاقثلاك ىرخألا تافاقثلا ضعب بناجب «نيدلا
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 ةسردملا سسؤم قحب دعيو ءامهنع هللا ىضر *““صاعلا نب ورمع نب هللادبع' 'ىباحصلا
 .ثدحي ام هنع نوبتكي اوناكو ءرصم لهأ نم ريثك هنع ذخأ دقف «ةيرصملا

 هللا لوسر هشس ام لضفبو ميركلا نآرقلا لضفب ةيملعلا سرادملاو ملعلا رشتنا دقو

 ىلص هبرد ىلع اوراسف مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا ءاج مث ننس نم -ملسو هياع هللا ىلص
 ةفينح ىبأ دلوم تدهش ىتلاو ةيومألا ةلودلا رصع ءاج نأ ىلإ «هننس اويحأو ملسو هيلع هلل
 دهع كردأو (له١165) ةنس ىلإ شاعو «ىومألا ناورم نب كلملادبع ةقالخ ىف (ه40)

 ةلودلا كردأو هيواهتو هردحت ىف مث .هتوفو هناوفنع ىف ىومألا دهعلا كردأ وهف «نييسابعلا

 (١).ةرطيسم ةفينع ةرفاظ ةيوق اهتأشن ىف ةيسابعلا
 ىف شاع دقف ؛ىسابعلا رصعلا نم كردأ امم رثكأ ىومألا رصعلا ةفينح وبأ كردأ دقو

 هجوأ غلب ىتح «هدشأ غلبو ءاهيف ىبرت ىثلا نسلا ىهو «ةنس نيسمخو نيئنثا ىومألا رصعلا

 ىفو «ةنس ةرشع ىنامث الإ ىسابعلا رصحلا نم كردي ملو «لماكلا ىركفلا هجضنو «ىملعلا
 ةيملعلا هجهانمو ةيركفلا هتاداع تماقنسا ذإ .ديدجلا نم ذخأي الأ صخشلا ىلع بلغي نسلا هذه

 ىرشبلا لقعلا نأل ءأقلطم ذخأي ال لوقن نأ حصي الو «لياقلا الإ ذخأي الو ريثكلا جتني راصو
 ءاملعلا لوقع ًاصوصخو ءمئاد لهجي ام ىلع فرعتو «ملعي مل ام ملع ىلإ علطتي ةعلط

 «لياقلا نوذخأيو ءريثكلا نوطعي مهتلوهك ىف اوناك نإو ءمئاد ديزملا نوبلطي مهنإف نيصلخملا

 هرصع نم ةفينح وبأ هذأ ام نأ روصتن نأ بجي كلذ ىلعو «('!نورثأتي امم رثكأ نورثؤيو
 .يسابعلا نم هلقأو ءىومألا نم هرثكأ ناك

 ىذلا وهو ىسابعلا رصعلا ردصو «ىومألا رصعلا رخآ نيب ةرتفلا نأ قحلا ىفو

 ؛هنم ىنيدلا بناجلا ًاصوصخو «ىملعلا حورلا ةيحان نم ةريبك ثسيل .ةفينح وبأ هيف شاع

 ءىومألا رصعلا رخآ ىف ناك امل ومن وه امنإ ىسابعلا رصعلا ىف ناك ىذلا رودلا نأل كلذو

 نسم روصعلا لثمف ؛كلانه هؤادتبا ناك ىذلا قيرطلا نم ءزجو هلبق تناك اهتمدقم «جئاتل وهو
 ال ةقحالثم ةقفادتم اهيف هايملا ريست ةلصتملا راهنألا لثمك يعامتثجالاو يملعلا اهحور ةيحان

 اهنولو ةلودلا ةعزنل سيلو ءاهارجم نم ليلق رادقمب الإ اهمعطو اهناواأ ىف اريثك فلتخت

 ١. ص - هرصعو هتايح ةفيدح وبأ ؛ةرهز وبأ دمحم ١ل.

  .7.؟نص - قباسلا عجرملا



 ةعرسب وأ ءطبب ريسي ؛«تباث لصألاو ؛هيجوتلا وأ «قيوعتلا وأ ةيمنتلا رادقمب الإ رثأ يسايسلا

 (١).ةياغلا ىلإ لضاو هفطبو هتعرس ىف وهو طظيرثت وأ ةنودم نم ةلودلا ةمنقت ام تنسح ىلع

 هامجلا لمع نم ناك ةيومألا ةلودلا ىف رطيس ىذلا ىعامتجالاو ىملعلا حورلا نإو

 م «ةباحصلا ملع تثرو ىتلا ةميركلا ةعامجلا كلت هب تماق ململاف «ةلودلا لامعأ نمل

 ىتلا ممألا تاراضح اوثرو نيذلا ءالؤه اهراوجب ناكو «تارمثلا عديأب ىتأو ءرهزأف هتنضتحا

 هب نولدي اميف امأ «ممألا هذه ملع ضعبب ةيبرعلا نودوزي اوناكف ءاهمولعو ءنوملسملا اهبلغ

 ةمجرتلا تأدتبا دقو ؛هريغو ىسرافلا ناسللا نم اهنومجرتي ىثلا ركفلا لاسرإ يف وأ ءءارآ نم

 «ريبكلا بدألاو ريغصلا بدألاو «هنمدو ةليلك “4س نأ ملعت نأ كبسحو «ىومألا رصعلا ىف

 «ىسايعلا رصعلا ىف ومني ىنيدلا ملعلا اندجو اذإف «ىومألا رصعلا ىف مهتايح رثكأ اوشاع

 .هيجوتلا نسحو «رادقملا ةدايز نم كلذ امنإف «نوعلاب هذمتو رثكتو رشتنتو عيذت ةمجرتلاو

 9. .ءادتبالا الو ءاشنإلا نمال هعولتو

 ' ةزجوم ةراشإ ريشن نأ انيلع بجو «تملع امك نيرصعلا ىف شاع ةفينح وبأ ناك اذإو

 ىف اهدادتماو ةيملعلاو ةيعامتجالا ةايحلا مث ءىسابعلاو ىومألا رصعلا ىف ةيسايسلا ةايحلا ىلإ

 .لوألا .يىسابعلا رصعلا ردنص:

 ثماف اهنإف «ةيومألا ةلودلا مايق ىف ىلوألا ةرهاظلا دجن انهو «ةسايسلا ةيحانلاب أدبنلو

 نم حيشرتب «نيملسملا نيزاثمملا نيب نم راتخي ةفيلخلا ناك دقو «ةعبرألا ءافلخلا ناطلس دعب

 ىف رمألا ناك امك حيشرت ريغ نم وأ ءرمع ةفالخ يف رمألا ناك امك ؛هقبسي ىذلا ةفيلخلا

 هلع هللا ىضر نامثع رايتخا يف رمألا ناك امك ايهم رمأب وأ «ىلعو ركب ىبأ هقالخ

 دق ةلودلا هذه سسؤم ناك اذإو ءاضوضع اكلم ةفالخلا تراص ةيومألا ةلودلا تءاج املف

 مهنح نم نكي مل هدعب نم مسالا كلذ اولمح نم ةيقبف ةفيلخ نيملسملا نم ةريبك ةنئاط هتضترا
 ثناك كلذلو «نيملسملا ريهامج نم رح رايتخاب نيملسملا رمأ اولو مهنأ اوبسحي نأ

 بولقلاو «رهاظلا ىفف تتكس نإف ؛ةيومألا ةلودلا روصع للختت تاضافتنالاو «تابارطضالا

 مهل نم ضعبب ىذألا لازنإ نم ةينيد ةجيرح مهعنمت مهنم نوريثك نكي ملو «دقحلا نارينب ىلغت

 ./؟ص - هريصعو هتابيح ةفيلح وبأ :ةرهز وبأ دمحم.

 .ةحفصلا سان - قباسلا عجرملا.1
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 هللا ىلص هللا لوسر ةنيدم حيبيف ءراصنألا ءاندأ هبلع ضقتني .('!ةبواعم نب ديريف « نيملسملا نبب ةناكم

 هتعيب ضفريو ةمرحل ةاعارم الو «نيد نم عدار ربغ نم اداسف اهيف نوئيعب دنحلل ملسو هيلع

 ؛مالسإلا ىف مكحلا لوصأ فلاخت اهنأل ؛ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر طبس ىلع نب .(!نيسحلا
 ةمرح ىعري نأ ريغ نم ارده همد بهذبو ؛ةرجاف ةلتق ديزي ناوعأ هلتقيف ءهفيس الماح هيلع جرخبو

 لتقيف ؛مهيف رجافلا لتقلا ىلاوتيو ؛ىلع وديؤم جورخ ةبومألا ةلودلا رخآ ىف ىلاوتي مث ءنيد وأ ةبارف

 سوفنلا نويومألا هب ىدحت امم طقف كلذ نكي ملو ءىيحي نب هللا دبع لتقيو «هنبا لتقيو ىلع نب ديز

 ةعدب ىهو «ةعبتم ةنس هنأك ءربانملا ىلع امزال ارمأ بلاط نبا ىلع نسل ناك لب «تيبلا لآل ةبحملا

 جوز نينمؤملا مأ هيلإ تلسرأ دقل ىتح :نوملسملا هيلع اهركتتساو ؛نايفس ىبأ نب ةيواعم اهعدتبا ةمئا

 مكربانم ىلع هلوسرو هللا نونعلت مكنإ " :هيف لوقت اباتك ."!ةملس مأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 ىلع ىلع نعل رمتساو "هلوسرو بحأ هللا نأ دهشأو ؛هبحأ نمو «بلاط ىبأ نب ايلع نونعلت مكنأ كلذو

 .("ازيزعلا دبع نب رمع نييومألا لداع هلطبأ ىبح « ربانملا

 برعلا ثارت نم اريثك ائيش اهيف اويحأ دقو قديدش ةببرع ةعرزن نيبومألا ىف ناك دقلو

 لمكي ملو  نيتسو عبرأ ةنس تامو  نيئس ةنس ةفالخلا ىلو  دلاخ وبأ  ىومألا نايفس ىبأ نب ةيواعم نب ديرد ١.

 7١/١( بيذهتلا بيرقت رظنا )  نبعبرألا

 هتناحيرو  ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر طبس  ىندملا هللا دبع ودأ  ىمشاهلا بلاط ىبأ نب ىلع نب نسحلا .؟
 «(1؟/١ بيذهتلا بيرقت رظنا ) .ةنس نوسمخو تس هلو «نيتسو ىدحإ ةنس ءاروشاع موي دهشنسا  هنع ظفح

 .(" 45/9 بيذهنلا ببدهت)

 هللا ىلص ىبنلا اهجوزت ةيموزخملا موزخم نب ورمع نب هللا دبع نب ةريغملا نب ةيمأ ىبأ تنب دنه :ىه ةملس مأ "٠.
 ةئيدملا ىف تتام .اثيدح نورشعو ةعست نيحيحصلا ىف اهل ةميلح ةلضاف تناكو ؛ثالث لبقو ؛عبرأ ةنس ملسو هيلع

 ١١١(. ص «ةباطتسملا ضايرلا رظدا) .عيقبلاب تنفدو «ءنيسمخو عست ةنس ليقو سنسو نيئشا ةنس

 نب مصاع تنب مصاع مأ همأ ءنينمؤملا ربمأ ؛ىومألا ىصاعلا ىبأ نب مكحلا نب ناورم نب .زيزعلا دبع نب رمع .؛

 «نيدشارلا ءافلخلا نم دعف ءهدعب ةفالخلا ىلوو ءريزوك ناميلس عم ناكو «دبلولل ةنبدملا ةرمإ ىلو «باطخلا نس رمع
 .(1 ١/7 بيذهتلا بيذهت) فصنو ناتنس هتفالخ ةدمو قفنس نوعبرأ هلو «ةئثامو ىدحإ ةنس بحجر ىف تام.ةعبارلا نم



 د ح

 دقل ىتح اديدش املظ ىلاوملاب نويومألا عقوأ دقف «مالسإلا ىف ءاوس اعبمج سانلا نإف « نسملسملا

 كلذلو «مئانغلا يف اهعرش ىتلا هللا ةعرش كلذب اوفلاخو ءاوزغ اذإ شيجلا مئانغ ىف مهقوقح مهومرح

 «نتفلاب جومت اهب لزنام ببسب ةيمالسإلا دالبلا تناك كلذلو «نييومألا ىلع ضاقننالا ىف ىلاوملا مهسأ
 ناك اك ىتح «ةيسابعلا ةفالخلل ةوعدلاو رببدتلا ناكف ءمكحأ لكشب ضافتنالل «ةرتنسملا ةرماؤملا تداكو

 .اهدعاوق سم ةيومألا ةلودلا نابتإ و نيبسابعلا مابق نس

 دمحت ريخ ىحاون هل نوكي دقو ءريهامجلا تراثأ ىنلا هيحاونو هتلمج ىف نييومألا مكح وه اذه
 فنعأو ؛هرهاظم ىسقأ ىف نييومألا مكح ايندلا هنبع تأر امدنع ةفينح ويأ ىأر دفو ءمذت ىحاونو

 ىف ةفينح وبأو «تام دق جاجحلا نإف ؛ىومألا ةيغاطلا ىفقثلا فسوي نب .("!جاجحلا مكح ىأ هروص

 ىسقأو ؛هلاكشأ فنعأ ىف ىومألا مكحلا كلذب ىأر دقو ءمهفتو كردت نس ىهو «ةرشع ةسماخلا وحن

 كلذ ناك دقلو «ةلودلا هذه مكحل هريدقت ىفو «ىلوملا ىتفلا كلذ سفن ىف هرثأ كلذل نأ كشال و ؛هرهاطم

 نم ناك ام هل 2مهنم ناك ىتح «لوسرلا ةرتع عم نوبكتري ام ىأر و «ربك املك ربكيو ومني ريدقسلا

 .مارحلا هللا تيب ىلإ ىوأب نأو «رارفلا الإ هجني ملو «بيدعنلا و .جسلاب داهطضا

 «برقأ اهمحر نأل .محرأ اهادي نوكت نأ اجرو «فوخ دعب نم نمأ ةيسابعلا ةلودلا تناك املف
 ءاهقفلا ناسل ناكو ءاراتخم اعمس حافسلا سابعلا ابأ عباب دقلو «ثراوكلا و ةدشلا دعب تءاج اهنألو

 قفر ال ؛مزحو فنع اهيف مئاعدب ةلودلا معدي ذخأ ىتح .("”رفعج ىبأ رصع ءاج نإ ام نكلو ؛قطانلا

 «برح ريغ ىف قارت نييولعلا ءامد تراصو ؛«نجسلا تابايغ ىف اهخويشت ىقلأف ءةداوه الو اهبف
 ءانركذ ام امهنيب ناكف ةقاطبلا تريغتو مسالا ريغت نإو ؛قييومألا مكحل ادادتما روصنملا مكح ىف ىأرو

 .هتافو نراقو ؛هنع هللا ىضر ةفينح ىبأب لزن ىذلا ىذألاب رمألا ىهنناو

 ءامهريغو نيحيحصلا ىف همالكو هركذ عقو «ملاظلا «روهشملا « ربمألا «ىفقثلا ليقع ىبأ نب فسوي نب جاجحلا ١.

 بيذهتلا ببرقن رظنا) .نيعستو سمخ ةنس نامو ءةنس نيرشع قارعلا ةرمإ ىلو ؛هنع ىوري نأب لهأب سبلو
 ش .(5/١5؟ بيذهتلا بيذهت - م5280

 ؛دلو مأ ةيربربلا ةمالس همأو ؛سابعلا نب هللا دبع نب ىلع ند دمحم نب هللا دبع رفعج وبأ روصنملا :وه رفعج وبأ .؟

 عيوبو ؛ىدهملا هدلو هنعو ءراسي نب ءاطع نعو «هيبأ نع ىورو هنع وري ملو هدج كردأو «نيعستو سمخ ةنس دلو

 ١514(. ص ءيطويسلل ءافلخلا خيرأث) .امزحو ةعاجشو ةبيه سابعلا ىنب لحف ناكو ؛هيخأ نم دهعب ةفالخلاب



 ا!

 قارعلا ندمو هتسردمو هماقمو هؤشنمو هدلوم هب ناكف ؛قارعلاب ةفينح وبأ شاع دقل

 «ءسرف نم ةفلتخم رصانعب جومت تناك ىسابعلا رصعلا ردصو ىومألا رصعلا رخآ ىف

 ثادحألا هيف رثكت ةلكاشلا هذه ىلع نوكي ىذلا عمتجملا نإو «برعلإ عم دونهو ءمورو

 ”نإف عرشلا نم اهمكح ةثداح لكلو ءصئاصخلا كلت لعافت نم ةفلتخم هيف ودبت ذإ «ةيعامتجالا

 هذه ةسارد نأش نمو «ثادحألا لك ىف عنملاو ةحابإلاب مكحت ةماع ةعيرش ةيمالسإلا ةعيرشلا

 ضرسفلا ةيحان هيف عسوتو «لئاسملا جارختسا ىلإ هنهذ قتفتو «هيقفلا لقع عسوت نأ ثادحألا

 (١!.ةنيابتملا عورفلا عومجمل مومعلا ضعب اهل ءسيياقم عضوو ءروصتلاو

 دقف ؛ةيركف ىرخأ ةزيم هل ءاهب زاتما ىتلا ةيعامتجالا ةزيملا هذه عم قارعلا نإ مث

 ءمهتالغو مهولدتعم ('!.ةعيشلا ناك هعوبر ىفف «ةنيابتملا لحنلاو «ةفلتخملا قرفلا نطوم ناك

 ؛ةبييوكف ةكرح اذهب هيفف ؛مهريغو ().ةئجرملاو ؛(!.ةيمهجلا ناك هيفو «!'9ةلزتعملا ناك هيفو
 قارعلا نأ ىرن كلذبو «ةبراضتملا ةياثعلا تاعزنلل الحم ناك نامزلا ميدق نم هنأ رهظيو

 .اله ص - هريصعو هثايح ةفينح وبأ :ةرهز وبأ دمحم ١.

 ءةايصوو اصن هتفالخو هتمامإب اولاقو .صوصخلا ىلع هنع هللا ىضر يلع اوعياش نبذلا مه :ةعيشلا.١

 هيقبت وأ ؛هريغ نم نوكي ملظيف تجرخ نإو ؛هدالوا نم جرخت ال ةمامإلا نأ اودقتعاو .ايفخ امإو ءاياجامإ
 / ١( ١/45:لحنلاو للملا) . هدلع نم

 ىلع نورثكألاف كلذب اهتيمست ىف ببسلاو ةلزتعملا ةقرف روهظ تقو ىف نوثحابلاو باتكلا فلتخا :ةلزتعملا.
 ىرصبلا نسحلا هخيش عم ءاطع نب لصاو فالتخإ دعب الا ملاعملا ةحصضاو ةقرفك أشنت مل ةقرفلا هذه نأ

 ورمع مامضلاو ةرصبلا دجسم ىراوس نم ىرخأ ةيراس ىلإ هساجم هلازتعاو ةريبكلا بكترم ةلأسم لوح
 خيرات - رظنا).ةلزتعم ىمسف ةمألا لوف الزتعا امهذإ سانلا لاقو .لصاو انكئزتعا نسحلا لاقف هيلإ ديبع نب
 ملئ ةباحصلا نم عمج ىلع كلذ لبق قلطأ دف ةلزتعملا مسا نأ ىلإ ضحبلا بهذو(471 ص -١ج مالسإلا

 ىلع باحصأ نم موق ىلع قلطأ هنا وأ «هتعيب اولزتعا وأ اياع اوءيابي ملو اهوازتعاو بوردلا ىف اوسمغني
 ةفالخلا نع ةيواعمل ىلع نب نسحلا لزانت دنع ةدابءعلاو نيدلا ىلإ اوفرصناو بورحلاو ةسايسلا اولزتعا
 ديحوتلاو لدعلا لحأب مهسفلأ نوبكليو مسالا اذه نوضفخري مهسألأ ةلزتعملاو 31 اج ىرربطلا خيرات رظلا)

 بلاسط ىبأ نب ىلع مهسأر ىلعو تيبلا لأ ضعب مهذم نودعيو مهموصخ لبق نم مويلع قاطأ هنأ نوريو
 ةباحصلا نم ديحوتلاو مالكلا ملع ىف ضاخ نم لوا هنأ نوركذيو «مهتاقبط نم ىلوألا ةقبطلا ىف هنولعجيو
 .مشأه ابأ هدلوو ةفينحلا نب دمحفو نبدباعلا نيز ىلع هدلوو نيسحلا هنبا مهلم ةيلاثاا ةقبطلا ىف نوركذيو

 ىف لوقيو ءةلزتعملا لاق امك ةيردقلا ةلاقم ناسنإلا لاحفأ ىف لوقي ناك هنأل مهنم ىرصإلا نيسحلا نودعب امك
 رانلا ىف قفانملا نأل مهلع اريثك دعبي ال هقلذيو قفانم هنأ :لوةي وهف مهل ابراقم امالك ةريبكلا بكترم
 .(١؟4ص ةرهز ىبأل ةيمالسإلا بهاذملا خيرات: رظنا)

 زوحأ نب ملسم هلتقو ءذمرتب هتعدب ترهظ ءةصلاخلا ةيريجلا نم مهو ناوؤص نب موج ب

 للملا).ءابثأب مهياع دازو ءةيلزألا تاقصلا ىفن ىف ةلزتعملا قفاو ءةيمأ نب كلم رخآ ىف ورمب ىنزاملا
 685/١(. لحنلاو
 :ىلاقلاو .هرخأو هلهمأ ىأ '"هاخأو هجرأ اولاق”” ىلاعت هلوف ىف امك ريخأتلا ين هب امهادحا :ةئجرملا .©

 عم رضتال :نولوقب اوناك مهنأل :حيحصف لوألا ىنعملاب ةعامجلا ىلع ةئجرملا مسا قالطإ امأ ءاجرلا ءاطعإ
 الف ,ةمايقلا موي ىلإ ةريبكلا بحاص مكح ريخأت ءاجرإلا ليقو .ةعاط رفكلا عم عفتت ال امك ءةيدصعم ناميإلا
 -(1١؟١/5ج لحنلاو لثملا) .رانلا لهأ نم وأ «هنجلا لهأ نم هنوك عم ءايندلا ىف ام مكحب هيلع ىصضقي



 ةدع مدقلا ذنم هنكسي ناك هنأل كلذو ءاضيأ ميدقلا ىفو مالسإلا ىف تادقتعملا ىف ءارآلا محدزم

 دئاقعلا طالتخا اهبف ودبي ميدقلا ىف هب تأشن ىتلا بهاذملاو «ةفلئخم لحن نم فئاوط

 :ةينارصنلا ئدابملاب '!سوجملا ةيونثل اجزم الإ تسيل ('!ةيوناملاو ('!ةيناصيدلاف «ةبراضتملا
 ةدع وأ نيتديقع نم ةديقعو طابتتسا نمو ءةفلتخملا لحنلا نم رهظ امم ًاريثك هيف ىرت اذكهو
 .دئاقع

 رصعلا ردصو ىومألا رصعلا ىف ناك دقلو ؛ةفيذح وبأ هيف شاع ىذلا قارعلا وه اذه

 ىف مهريحتو «مهتديقع دسفتف ءافخلا ىف نيملسملا نيب سدت بهاذمو راكفأل ًادارتسم «ىسابعلا

 ىلع ءاهتلالد ىف كشي ال ىتلا ةعقاولا هرهاظم هل «مهذيب ةيركفلا تاعزانملا ةراثإو «مهنيد رومأ

 ةكرح كانه تناك كلذك ؛مهلدج ريثتل مهنيب عاذت نيملسملاو مالسإلا نع ةبيرغ آراكفأ نأ

 ةكرح ىه كلت ىسابعلا رصعلا ىف اهلكأ تتأو تمتو «ىومألا رصصعلا ىف تأدتبا ةيركف

 دلاخ نإ'* :هيف ناكلخ نبا لاق دقف نييومألا رصع ىف تأدتبا دقف «ةينانويلا ةفسلفلاب لاصتالا

 «بطلاو ءايميكلا ةعنص ىف مالك هلو ملعلا نونفب شيرق ملعأ نم ناك «ةيواعم نب ديزي نب

 ةعنصلا ذخأو «هتعاربو هتفرعم ىلع ةلاد لئاسر هلو ءامهل ًانقئم نيململا نيذهب ًاريصب ناكو

 ام اهادحإ تنمضت لئاسر ثالث اهيف هلو ىسورلا سنايرم هل لاقي نابهرلا نم لجر نع

 .اهيلإ راشأ ىتثلا زومرلاو «هنم هملعت ةروصو ءروكذملا سنايرم عم هل ىرج

 مالفلاو ًارايتخاو ًادصق ريخلا لعفي رونلاف ءأمالظو ءآرون :نيباصصأ اوتبثأ .ناصيد باحصأ :ةيئاصيدلا.١

 ءرسش نسم ناك امو ءرونلا نمف ءنسحو بيطو ءعفلو ريخ نم ناك امف .ًارارطضاو ًاعبط رشلا لمفي

 ةكرحلا نوكت هنمو؛كاردءساسح ءرداق ؛ملاع ىح :روالا نا اومعزو ءمالظلا نمف «حبقو ؛نتفو ءررضو

 .(55/7 لحنلاو لثملا)زييمت الو هل لعفالءتاوم ءدامج ءزجاع «لهاج «تيم :مالظلاو .ةايحلاو

 نب زمره نب مارهب هلتقو ريشدرأ نيروباس نامز ىف رهظ ىذلا ميكحلا كتاف نب ىلام باحصأ :ةيولاملا.

 لحنلاو للملا) ؛.مالسلا هيلع ىسوم ةوبنب لوقي الو مالسلا هيلع ميرم نبا ىسيع دعب كلذو ءروباس
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 لياخلا ميهاربإ دعب مالسلا مهيلع ءايبنألا ةوعد تناك اذإ ءىمظعلا ةلملاو ءربكألا نيدلا مهل لاقب ؛سوجملا.'؟

 ةلملا لثم فيسلاو كلملاو ةكوشلاو ةوقلا نم اهل تبثي ملو ةيليلخلا ةوعدلاك مومعلا ىف نكت مل مالسلا هيلع

 مهنم دحأو لك نامز ىف ناك نم ميمجو ؛مالسلا هيلع ميهاربإ ةلم ىلع اهلك مجعلا كولم تناك اذإ ءةيفنحلا

 «ءاسملعلا ملعأ ىلعي ''ناذبوم ذبوم'”:وه عجرم مهكولمل ناكو ءمهكولم نايدأ ىلع دالبلا ىف اياعرلا نم

 نيطالسملا ميطظعت هنومظعيو ءةيأر ىلإ نوعجري الو ؛هنوةلاخي الو هرمأ نع نوردصي ءءامكحلا مدقأو

 اذه عابتأ دقتعيو ؛سوجملا بهاذم رهثثأ نم ةيئاورزلا ربتعتو (5/7 لحدلاو للملا رظنا)تقولا ءافلخل

 .(2١ص سوجملا رود ءاجو رظلا) .هللا عم ناك هنأو ىئدر رديصم نم ناطيشلا نأ بهذملا



 ا 060

 ىئانويلا ركفلا لا سرإ تاقن ىثلا ةمجرتلا ةكرح عاستاب لاصتالا كلذ يمن دقلو

 ىسايسلا رارققسالا هدوسي ناك ىذلا ىسابعلا رصعلا ىف ىذوبلاو ىدنهلاو ىيسرافلاو

 ةمخضلا تابتكملا ءانب مث هدهع ىفو مولءلاو نونفلا ىماح وه هيف ةفيلخلا ناكو «ىداصتقالاو

 ؛عاونألا فلتخم هريثأت ناكو «ىمالسالا ركفلا ىف هرثأ هكلذا ناك دقلو (١).ةيميداكألا دهاعملاو-

 قوقعة فانك نم نادل نمل هةفسلالا هذه نس لاذ نم ذنع قرذلاو للا زق يشي نع

 نسم مهيلإ دري ام ىلع نورطيسي مهناميإ ةوةو مهلوقع ةوقب اوناكف ؛قداص ناميإو «ةميقتسم

 ؛مهلوتع ىف ةضايرو ؛مهكرادمو مهريكفت ىف ءامن اهذم نوديفتسيو مهسوفن اهمضهتف راكفأ

 اهسميذدق نيب اهدورو دنع مهلوةء برطضتف ءاهلامتحا ىلع مهسوفل ىوقت ال نم مهنمو

 :ءارعش مهضعب ًاموق انيأر كلذلو ءاهيف رارقتسا ال ةيركف ىضوف ىف نوكتف ءاهديدجو
 مهلوقةع اهمضه ىلع وقت ملف راكفألا كلت مهترغ دق «ملعلل نوبستني' مهضعبو باتك مهضعبو

 (7.نيرئاح اوراصو اوبرطضاف

 نور بيو مالسإلل ةمداه ةدسفم ءارآ نونلعي اوناك ('ةقدانز ءالؤه راوجب دجو دقلو
 مكحلا ءايحإو «ىمالسإلا مكحلا ضقن نوديري اوناك نم مهنمو نأشل ًانيوهتو هلهأل ًاديك رمألا

 ىف دعب نم ةيسابعلا ةلودلا ىلع جرخ ىذلا ؛ىناسارخلا منقملا نم ثدح امك ؛ميدقلا ىسرافلا

 .ىدهملا دهع

 دئافقعو ءارآ نيب ماحتلاو ؛ةيركف تاعزانم تودح ىف اببس اهلك ةقباسلا رومألا تناك

 كلذ ناكم قارعلا ىفو ءرصعلا اذه ىف شاع دق دنع هللا ىضر ةفينح وبأ ناك اذإو «ةنيابتم

 ءاوهألا مفادف «هنيدل مهافلا ملسملا ضوخ هيف ضاخ دقو «هيف ضاخ هنأ دبالف ءىركفلا رحانتلا

 ءهدوهشم ماقمو مولعم ىأر ةفلتخملا قرفلا عم مالكلا يف هل ناكو ءةنيابثملا لحدلاو ةفلتخملا

 .ةديقعلا لوح ءارآ - هلع رثأ ام عومجم نم نوكتو

 ةملك ركذ ىلإ هجتنلو ميظعلا مامإلا كلذ ىف اهريثأت عونو «ةيركفلا عزانملا ىه هذه

 ءاهنوركذيو ءاهنو سردي ةفلتخملا مولعلل سانلا نم فئاوط تفرصنأ امدنع نكلو «ءعامتسالاب

 1١ 0هطس 1".8هريامع "طماع ةنوتنأ ولمس امتاتعت ؟ورالح [1:ليمواتمينمل ةنلالل !هدل هم 1نصلمتت - 1979 .م-39,

 ./8ص -هرصعو هتايح ةفيلح ورأ :ةرهز وبأ دمحم.

 .ةأرملا نيد ىأ دئز: وه ليكو ءناميإلا رهظيو رفكلا رمضي ىذلا وه :قيدلزلا



 ءزيمتت ةيبرعلاو ةينيدلا مولعلا تذخأو «نيودتلا ىلإ ىومألا رصعلا رخآ ىف ءاملعلا هجتا
 ماهقفلا ذخأ كلذل ؛هدعاو4 نوطبضيو .هيف نوذنفتي هب اوصتخا دق ءاملع هل ملع لك راصو

 نوسمجي زاجحلا ءاهقف ناك دقف «ىومألا رصعلا رخآ ىف هقفلاو ثيدحلا نيودت ىف نوثدحملاو

 ىسف نيعباتلا رابك نم مهدعب ءاج نمو «سابع نباو ةشئاع ةديسلاو ءرمع نب شادبع ىواتف

 نويقارعلا ناك امك ءاهيلع نوعرفيو ءاهنم نوطبتتسيو اهيف نورظنيو «ةرونملا ةنيدملا

 ةامضق نسم هريغو حيرش اياضقو هاواتفو ىلع اياضقو (!)دوعسم نب هلادبع ىواتف نوعمجي
 ىف نيودتلا قافآ تعستا ىسابعلا رصحلا ءاج املف «نوطبنتسيو اهنم نوجرختسي مث «ةفوكلا

 .ًايونف ابيترت ثيدحلا

 هذه تناكو مهءارآ نونودي ةعيشلا ءاهقف ناك دقف «مالؤه ىلع اروصقم نكي ملو

 ًالاصتا ال صتم ناكو «هنع هللا ىمضر ديزب ًالصتم ناك دقف ةفينح يبأ ىدل ةفورعم ءارآلا

 ةيمامإلا ةمئأو ('!ةيديزلا هقفب ملع ىلع بير الب ناك وهف ءرقابلا دمحمو قداصلا رفعجب ًايملع

 (9 .ةيليعامسإلاو ةيرشع انثإلا
 قرفلا نيب رثألا ةيوق «بجللا ةديدش تارظانمف .تارظانمو تالداجم ريصع ناك رصعلاو

 نيبو ؛(ةلمج ءاوهألا لهأ نيبو مهريغو جراوخلا نيبو «ةعامجلاو ةنئملا لهأ نيبو'ةفلتخملا

 ةرصبلا ىلإ ةفينح وبأ مامإلا لحر دقو تارظانملا هذه لجأل نولحري ءاملعلا ناكو «ةلزتعملا

 همداخو ملسو هيلع ىلص هللا لوسر هبحاص ىلزهلا نمحراادبع وبأ دوعسم نب لادبع :وه دوعسم نبا ١.

 ءءارمألا يف ىرحتي نمم ناكو «نيئرقملا ءاهقالا ءالبن نمو ءنييردبلا رابك نمو «نياوألا نيقباسلا دحأو

 .(١2١/؟) ةباصالا :ىف ةمجرت هل ءقنس نيتس نم وحن هلو نيثالثو نيتنثا ةنلس ةئيدملاب تام

 ةبمامإلا اوقاس ءمهنع هللا ىضر بلاط ىبأ نب ىلع نب نيسحلا نب ىلع نب ديز عابتأ مه ةيديزلا ةعيشلا .”

 لك نوكي نأ اوزوج مهنأ الإ ءمهريغ ىف ةمامإلا توبث اوزوجي ملو ءاهنع هلا ىضر ةمطاف دالوأ ىف
 وأ ءنسحلا دالوا نم ناك ءاوس ءةعاطلا بجاو أمامإ نوكي نأ «ةمامإلاب جرخ ىخس عاجش ملاع ىمطاف

 ١56/١(. لحدلاو للملا). امهنع هللا ىضر نبسحلا دالوأ نم

 هلبا وهو «رفعج نب ليعامسإل ةمامإلا تابثإب ةيرشع ىنثإلا نعو ةيوسوملا نع تزاتما دقو :ةيليعامسإلا ."'

 الو ءءاسنلا نم ةدحاوب همأ ىلع هنع هللا يضر قداصلا جوزتي مل :اولاقو «هياح صوصنملا ربكألا

 ىضر ىلع ةنسكو ءاهنع هللا ىضر ةجيدخ قح ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنسك ةيراجب ىرست
 .(١/151١-لحنلاو لاملا)اهنع هلا ىضر ةمطاف قح ىف هنع هلل



 تعا مهد

 ةرصصبلا ءاملع ضعب ناكو «ةفلثخملا ةريثكلا قرفلا ةرظانم لجأل ةرم نيرشعو نيثنثا وحن

 ("!.اهلهأ اورظانيل ةفوكلا ىلإ نولحري
 عم رظانتي ةفينح ابأ ىرتف «ءاملعلا ءاقثلا دنعو جحلا مسوم ىف ٌةرظانملا تناكو

 بصعتلا هببس لدجلا نم عون دجو دقلو ؛زاجحلا ىف مهنع هللا ىبضر كلام عمو ('!ىعازوألا
 هراخف هترصنب ًايجار هدلبا لك ٌبصعتيو «ةفوكلا نم ماملع نولداجي ةرصبلا ءاملعف «دلبلل

 لفقننلو «ءاملعلا نم نيصلخملا نيزاتمملا نيب ىرجي ًانايحأ كلذ ناكو ؛هراع ةميزهلاب ًاعفادو

 نيب ءاقل لوأ ىف تناك ىتلا ةثداحملا ىف ناك ام اهنمف ءأفيفخ ناك نإو فنصلا اذه نم ًاعون

 لاله لاق””:ىزازبلا نبا بقانم ىف امك ىذ ىه اهو «ةفينح ىبأو 7 ىتمسلا دلاخ نب فسوي

 ناكو «ىتبلا نامثع ىلإ فلتخا تنك :لوةي ىتمسلا دلاخ نب فسوي تعمس «ىأرلا ىيحي نب
 نئأتسا مق ءاهيلع ترظانو «مهبهاذم تذخأف ءنيريس نباو «ىبرسبلا نسحلا بهذم بهذي

 ناميلس ىلع ىنولدف مهنع عامتسالاو «مهبهاذم ىف رظنلاو ءاهخياشم ىقلتل ةفوكلا ىلإ جورخلل
 .ثيدحلا ىف مهمدقأ هنأل «(4 شمعألا

 ءاهفرعي ًادحأ دجأ ملف ؛نيثدحملا اهنع تلأس تنكو «ثيدحلا ىف لئاسم ىعم تناكو

 ةرصبلا لهأ :لوقت كلعل :لاقف «هيلإ تيضمف هب ىنوتنا :لاقف شمعألا ةقلح ىف كلذ تركذف

 وأ ًاصاق الإ ةرصبلا تجرخأ امو .كلذك كاذام «مارحلا ثيبلا برو الك «ةفوكلا لهأ نم ملعأ

 نسم ملعي ءاهيلاوم نم نكلو ءاهبرع نم سيل لجر الإ ةفوكلاب نكي مل ول هللاو ءاحئان وأ ًاربعم
 ىلع بصضغو «مهريغ الو ىتبلا الو (”!ةداتق الو «نيريس نبا الو ءنسحلا هملعي ال ام لئاسملا

 سلجم ىلإ بهذا :هريضضح نم ضعبل لاق مث اصعب ىنبرضي نأ تنخ ىثح ءاديدش ًابضغ

 .1 1611 265نصدن ١1ج بقانملا :ىكملا . -_-

 لاق .توريب ليزن «هتقو ىف ماشلا لهأ مامإ .ورمع وبأ ءورمع نب ىعازوألا نمحرلادبع :وه ىعازوألا .

 رظلا).ةثامو نيسمخو عبس ةنس مامحلا ىف تامو نينامثو نامث ةئس دلو .ًاقودص ءأنومأمءةاقث :دحس نبا

 ١]386(. بيذهتلا بيرقن
 ىلب يلوم ءىرصبلا دلاخ وبأ ءةاتثم أهدعب ميملا نوكسو ةلمهملا حتلب ءىتمسلا ريمع نب دلاخ نب فسوي ."'

 .( 4/١ بيذهتلا بيرقن رظنأ) ؛ةئماثلا نم هكهيفنحلا ءاهقف نم ناكو «نيعم نبا هبذكو ءهوكرت «ثيل

 هسنكل ؛عرو «ةءارقلاب فراع ءظفاح ةقث ءشمعألا ىفوكلا دمحم وبأ «ىلهاكلا ىدسألا ناروم نب ناميلس .

 .(170/1 بيذهتلا بيرقت رظنا) نيتسو ىدحا ةنس دلو ءةسماخلا نم ءسادي

 لها ظفحأ ناك :دمحأ لاق .مالعألا دحأ ءهمكألا ىرصبلا باطخلا وبأ ىسودسلا ةماعد نبأ :وه ةداتق .

 43/1١ ١(. ربعلا 273٠١07/5 بيرألا داشرإ) ىف ةمجرت هل .ةثامو ةرشع عبس ةنس تام -ةرصبلا
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 دلال

 . ىف لخدو ءباوج مهعسوأل فقوملا لهأ ماق ول هنأ ملعل هباحصأ رغصأ ىأر ول هللاوف ؛نامعنلا
 :لاق ءدجسملا نم جرخ املف ؛هتعبتاو «لجرلا ماقف ملاع هب ىلاعت هللا ام بعزلا نم ىبلق
 ىأل نكمي ال لغش ىلو «ملعأ لئاسملا هذهب هنإف ههنع لسف ؛مارح ىنب ىف نوكي نامعنلا
 دقو «لئابقلا رخآ ىف مارح ىنب ثيتأ ىتح قليبق دعب ةليبق هنع لأسأ تجرخف هياإ ريصملا
 هب سانلا هبشأ مالغ هفلخو بايثلا نسح هجولا نسح «لبقأ دق لهكب اذإف ءرصعلا تقو لخد
 ىلصف لزن مق «نامعنلا هنأ هيف تمسوتف ءانسح ًاناذأ نذأف «ةنثثملا دعص مث ؛ملس اند املف

 ماقأف مدقتو ؛هباحصأ نم رفن عمتجاو «نيريس نباو نسحلا ةالصب هبشأ نيثمات نيتفينخ نيتعكر
 مق «مهايحف «سانلا ىلإ ههجوب لبقأو «بارحملا ىلإ دنئسا املف ةرّضِبلا" لهأ ةالص مهب ىلصو
 دقو ؛ةرصبلا لهأ نم بيرغ كنأك :لاق ىلإ ىهتنا املف «هلاح نع هباحصأ نم دحاو لك لأس
 «يتكينك نع لأس مث «ىبسنو ىمساب هتربخأف ؟كمسا ام :لاق «معن :تلق !؟انتسلاجم نع تيهذ
 نم ًاريشك كرتل ينكردأ ول :لاق ؛معن :تلق ؟ىثبلا ىلإ نيفلتخملا نم تنكأ :لاقف ؛هتربخأف
 نم كلثمل قحو «ةيرغم ةشحو كب نإف «كباحصأ لبق أدباو ؛كعم ام تاه :لاف مث هلوق
 ةلكشم تناك ىتلا لئاسملا نع هتلأسف «ةجاح مداق لكلو «ةشهد لخاد لكلو ؛مدقتلا ةهقفتملا

 نأ بجي ءدمحم ايأ ايها كظفح :لاقف شمعألا نيبو ىنيب ىرج أم :تيكحف «ىتباجأف ىلع
 .هدلو مساب هوذي

 لوك قدصي امب رخآلا ىف ملكتي امهنم لك ناك «نيلضاف نيريس نباو نسحلا ناك نئلو
 ؛ناطلسلا نم زئاوجلا ذخأي :لوقيو «ىلزتعملا نسحلاب ضرعي نيريس نبا ناك «شمعألا
 ملف ؛هبر نود لعفلاب درفتي ضرألا هلإ هنأك «ردقلاب لوقيو «ىوهلاب لوقيو «تالاحملا ىوريو
 لوقت مك”” نيريس نبا اي ًالهم :لاقو ؛هساجم نم آموي ءاذحلا 'ادلاخ ماق ىتح كلذ لوقي لزي
 هيلع لاقو “ “باث نم ىلع هللا بوتيو «باتف هجح ماع ردقلا نع هتبتتسا دق !؟لجرلا اذه ىف
 مش *'كرشلا نم هلبق ام مدهي مالسإلا نإف «رنكلا نم ناك امب ًادحأ اوريعتال”” :مالسلاو ةالصلا
 ماشهو «رانيد نب كلامو «'!ىنانبلا تباثو ءةداتق نب عساو نب دمحم اذهو «دلاخ لاق ام بجعا

 نسسلجي ناسك هنأل كلذ هل ليق ءءاذحلا ءىرصبلا ءىازلا رسكو ميملا حوتفب :لزانملا وبأ نارهم نب دلاخ ١.
 هظفح ىلإ دبز نب دامح راشأ دقو ةسماخلا نم «ءلسرم ةقث وهو ءوحنلا اذه ىلع ذحأ لوقي ناكو ؛مهدنع
 1١١/١( بيذهتلا بيرقت) . ناطلسلا لمع ىف هلوخد مهضعب هيلع باعو ءماشلا نم مدق امل ريغت

 ثسم هلو «ءنيرشعو عضب ةنس تام «ةعبارلا نم «دباع ةقث ءىرصبلا دمحم وبأ «ىئانبلا ملسأ نب تباث .
 01/١(. بيذيتلا بيرقت) .نونامثو



 «تاسم ىتح ءردقلا نع بتي مل هنأ نوركذي مهريغو ةبورع ند دعسو «بويأو ا

 ساسنلا نوعدي ريشب.نب سنويو ءريرج نب ناليغو ءءاطع نب لصاوو ءديبع نب ورمع اذهو

 .بهذملا اذه ىلع ًايرج ةرصبلا لهأ مله «نسحلا بهذم ىلإ

 ةياورلاب ل ستغيو ؛:ةبرقلاب أضوتي :لوقيو ءنيريس نباب ضرعي نسحلا ناكو

 لآ نم هنأك ايؤرلا ربعي ؛مالسلاو ةالصلا هيلع هيبن ةنسا ًافالخو هسفنل ًابيذعت ءكلد ًاحابص

 كعسي ال ام ملعتو ؛هيلإ تثدصق امّيق ملهو ءاذه 0 اهيأ كنع عدف «مالسلا هيلع بوقعي

 الإ نِيِفِلَفَعَم َنوُلاَؤَي الو” :لوقي ىلاعت شاو ءآدبأ عمتجت الو ثعمتجا اهنرعلق ماارزإ هي
 «تفلتخا ام عئابطلا تفلتخاو«ريداقملا هب ترج ام الولو ؛('1«مُمَقَلَم َكِلذِلَو ظَبَو مدو نه

 ام :ثلفف «تكس مثا"“ةييتس ودها َوْه نمي ملعأ مُكُبَرَف ِهتلكاَش ىلع لَمعَي لك لف“ نكلو
 «تملع ام ىلع ردقلا ىف اوفلتخا ةفوكلاو ةرصبلا لهأ :لاق ؟ردقلا نم هيف اوفلتخا اميف لوقت

 ال ىلاعث شاف !!اهنوقيطي ىنأف ءسانلا ىلع تبعصتسا دق ةلأسم هذهو «قوطلا نع ورمع ريكو

 مهلا س الو ءاوملعي مل امب مهبقاع الو «نوبلعي الام مهنم دارأ الو نوقيطي ال امب دابعلا فلكي

 هيف نحن امب ملعأ هللاو ملع هب مهل سيل اميف ضوخلاب مهل يضر الو ءارولعي ال امع

 امميف داهتجالا مهفلكي مل هنأ الإ ءبيصم دهتجم لكو «نودهتجم نحنو «هدنع ىذلا باوصلاو

 بحي امل كايإو هللا انقفو .بغار لك ةبغر هيالو ءىوجن لك ىلو هللاو «ملع هب مهل سيل

 ("7!يىضريو

 ناك امع فشكت ىهو «هب هئاقتلا ةصفو ءىتمسلا دلاخ نب فسويل ةفينح ىبأ ةلاقم هذه

 ةفوكلا لهأ كلذكو ءاهئاملعو اهماعل نوبصعتي ةرصبلا لهأف «دالبلل ىملعلا بصعتلا نم ىرجي

 لهأو زاجحلا لهأ نيب لدجلا ةدح ىف بابسألا ضعب فشكي كلذ لدلو ؛كلذك نوبصحتم

 هيآإ ًافاضم ىميلقإلا بصعتلا ناك لب هطقف ىركفلا جهذملا فالثخا اذه ببسلا نكي ملف ؛قارعلا

 .ًاراوأ هديزي

 نبا ىف سانلا تبثأ نم ءاقث ءىرصبلا هللادبع وبأ ءلادلا مضو فاقلاب ءسودرقلا ىدزألا ناسح نب ماشه ١.
 عبسم ةنس تام «ةسداسلا نم ءامهلع لسري ناك ليق هنأل «لاقم ءاطجو نسحلا نع هتياور ىفو «نيريس
 18٠/١(. بيذهتلا بيرقت)نيعبرأو نامث وأ

 ١١4. ةيآ :دوه ةروس .

 ©٠. ةيآ :ءارسإلا ةروس 34.

 .47ص - هرصعو هتايح ةفينح وبأ :ةرهز وبأ دمحم .؛



 نم نانثا ناذهف .ًانايحأ مهنيب دقنلا ةدحو «ءاملعلا نيب فالتخالا نع امضيأ فشكت ىهو
 تفلثخا دق ءامهتناكم نيدلا اذه ملع نم امهتناكمو ءنيريس نباو «نسحلا امه نيعباتلا

 .هايإ ًانجهتسم «ىوقلا رملا دقنلاب رخآلا ةقيرط امهنم دحاو لك لوانثو ءامهجهانم

 لك جرحي نأ ىلإ ىدؤي امم ةكئاشلا لئاسملا ىف فالتخالا ةرثك نع فشكت ىهو

 ؛هائاملع كرادمو هرصع حورل ةفينح ىبأ كاردإ مظع نع ًاريخأ فشكت مث ؛هفلاخم صخش
 ًاصحاف ؛مهئارآ ىف هلقع ًامكحم «هركف لالتثساب ًاظفتحم ؛مهريكفت تاهاجتاو ؛مهسوفنل همهفو

 ىلمعي الو اهيف لضي تاهاثم ىف هلثعب ميوي ال كردتسملا ركفملاو نكمتسملا ريبخلا صحف مهل
 ةلأسم دسيو «ىناسنإلا ركفلا كرادم قوف وه اميف هدهجي الو ءهقوط ىف نوكي ال اميف هلقع

 .اهحاثتفم ليض ىتلا لئاسملا نم ردقلا

 ىأولا ةلأسم تناك دقف ءةفينح ىبأ رصع ىف ةيركفلاو ةيعامتجالا تاهاجتالا ىه هذه

 ىباحصلا ىوتف ةيناثلاو ءمهجهانم فالتخا ناك اهيفو ءرصعلا ءاهقف نيب لدج راثم ثيدحلاو

 لئاسملا ىهو ءاهل لمجم ركذب صيدصخت ىلإ جاتحت «تاهاجتالا ضعب كانه كلذك ءىعباتلاو

 ام ضعبو «مالكلا ملخ ىف هبهذمب قلعتي ام كلذ ىف ءاوس ةيركفلا هثيصخش سمت تناك ىتلا
 .هركف عاذأ ىذلا ىهقفلا هداهتجاب قاعتي

 :ةيملعلا هنفاقث -ج

 ىناث تناكو ةفوكلاب أشن دقف ءريبك بيصنب هنم ذخأيو ءملعلل نامحنلا هجتي نأ دبال ناك
 باحصأب ًاجوم جوممي ًارطق قارعلا ناكو ءرصعلا كلذ ىف قارعلاب نيميظعلا نيرضملا
 باحصأو ءاملعلاب رخزي ناك امك ءافلتخملا لحنلاو ءارآلاو ةيفسلفلاو ةينيدلا :تالاقملا

 .اهيوريض فالتخا ىلع ةيمالسإلا فراعملا

 دادعتسا هفعسي ةفرعملا ىف ًابغار «سانلاب ًالصتم ةعلط ىتف ةفينح وبأ مامإلا ناكو
 عاملعلا سلاجم ىلإ لامو «دومحم ردقب تافاقثلا كلث نم ذخأ نأ كبل امف «تاوم عبطو «بيط

 .ًانايحأ لداجيو مهعم رظنيو مهنع ذخأي



 تررم :لاق «؛ىلاعت هللا همحر ةفينح ىبأ مامإلا ىلإ هدنسب ىثراحلا دمحم وبأ ىور
 مل :لاق «نالف ىلإ فلتخا :تلقف !فلثخت مالإ :لاقو ىناعدف ءسلاج وهو ىبعشلا ىلع امو

 ال :لاقف ؛مهيلإ فالتخالا ليلق انأ :هل تلقف «ءاملعلا ىلإ فالتخالا تينع «قوسلا ىلإ نعأ

 ىف عقوف :لاق .ةكرحو ةظقي كيف ىرأ ىنإف «ءاملعلا ةسلاجمو «ملعلا ىف رظالاب كياعو «لعءفت .

 ىلاست هللا ىينعفتف ملعلا ىف تذخأو - قوسلا ىلإ ىأ - فالتخالا ثكرتف ءهلوق نم ىبلق

 (١).هلوقب

 ىسبنلا ةرايزو جحلا ةضيرف ءادأل هوبأ هب جرخ هرمع نم رشع ةسداسلا غلب نيحو

 :لاسق ىباعجلا ىلإ هدنسب'ةفينح ىبأ مامإلا بقانم' ىف ركذ ؛هدجسمو ماسو هيلع هللا ىلص
 نع ىبأ ىنثدح «ةفيذح ىبأ ثهدح هيف باتك نم ىزارلا رفعج نب شادبع ىلعي وبأ ىنثدح

 ىسبأ عم ثججح :لوقي ةفينح ابأ ثعمس :لاق ءفسوي ىبأ نع «ةقثلا ظفاحلا ةعامس نب دمحم

 نسم :ىبأل تلفف «سانلا هيلع عمتجا دق خيشب انأ اذإف ءقنس ةرشع تس ىلو نيءستو تس ةنس

 ثراحلا نب شادبع هل لاقي ءملسو هيلع هللا ىلص ىيبنلا بحص دق لجر اذه :لاق ؟خيشلا اذه

 هيلع هللا ىلص ىبنلا نم اهعمس ثيداحأ :لاق ؟هدنع ئش ىأ :ىبأل تلقف «ىديبزلا ءزج نب

 :هلم تعمسف «هنم توند ىتح سانلا ىلع جرفي لءجف ىدي نيب مدقتف ؛هيلإ ىنمدق :تلق ءملسو

 ال ثيح نم هقزرو «همه هافك هللا نيد ىف هقفت نم '”:ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق
0 

 «لالضلاو داحلإلا لهأ ةشقانمو «نيدلا لوصأ ملع مولعلا نم هيلإ هجتا ام لوأ ناكو

 . ام اهنع عفديو ؛ةعيرشلا نع ثاهبشلا دريو لداجيو «ةمث شقاني ةدع تارم ةرصولا لخد دقلو

 ىقح ةدحالملا لداجو ؛هتكسأ ىتح ناوفص نب مهج شقانف «لالضلا لهأ اهب هفاصلإ ديري
 ةعيشلا ةالغ لداجو هةجحلا مهمزلأف جراوذلاو ةلزتعملا رظان امك :ةعيرشلا ىلع مهرقأ

 .مهحنقأف

 -هباحصأ ىهني ناك ءانركذ امك نيدلا لوصأ ىف رظانيو لداجي ًانمز هئاضق عم وهو
 ًايضاق دعب حبصأ ىذلا - ًادامح هدلو ىلاعت هللا همحر ىأر «ءلدجلا نع هيلإ نيبرقملاو - دعب

 بستحي

 مامإلا بقانم ىف نايقعلا دوقع :ىيحلاصصلا ىقشمدلا فسوي نب ىلع نب فسوي نب دمحم ظفاحلا :ىقشمدلا ١.

 ١٠١. ص /1١١1- مقر تحت ةيرصملا بتكلا رادب طوطخم «نامعنلا ةفينح ىبأ مظعألا

 ةرئاد سلجم ةعبطم «ةفيلح ىبأ مظعألا مامإلا بقانم - باهش نب دمحم نب دمحم : ىزازبلا نبا -”

 ,7 076 سصض 1١ج ده - دلهلا - فراعملا



 لافف ؟هنع اناهنتو هيف رظانت كانيأر :دامح لاقف «هاهذف مالكلا ىف رظاني ءأعرو ًادباع و ًالضاف

 نورظانت متنأو ءانبحاص لزي نأ ةفاخم ءّريطلا انسوؤر ىلع نأكو رظانن انك :ىلاعت هللا همحر ئ

 نأ دارأ نمو ؛هبحاص رفكي نأ دارأ دقف هبحاص لزي نأ دارأ نمؤ «مكبحاص ةلز نوديرتو

 ظ (١).هبحاص ٌرفكي نأ لبق رفك دقف هبحاصرفكي
 ةلداجمو ؛نيدلا لوصأو مالكلا ملع نم ليبسلا هذه ىف ىلاعت هللا همحر ىمضم

 نم نيرشعلا ىف لازي ام وهو - نانبلاب هيلإ راشي ًاملع حبصأ ىتح «لالضلا لهأو نيغئازلا
 نسم عونلا اذه بالط اهيف هبلإ سلجي «ةفوكلا دجسم ىف هل ةصاخ ةقلح ذختا دقو ؛هرمع

 ىفف فقرهطملا ةنسلاو ميركلا نآرقلا ةدبز هقفلاو ءهقنلا ىلإ ةفينح وبأ مامإلا هجتا مث «مولعلا

 ىفو ءاهدصاقمو اهيناعم ةفرعم هيفو ءاهتلالدو ميركلا نآرقلا نم ماكحألا تايآل ريسفت هقفلا

 وه هفثنلا نأل كلذ ءاهدصاقتمو اهيناعم ةقرعم هيفو اهتلالدو ءرهطملا ةنسلا عرش كلذك هففلا

 نع .هتاراشإو هتالالدو هئالاحإو ىدصاقمو هلوصأ ةفرعم الإ هيف مهفلا لهو «نيدلا ىف مهفلا

 ههقفي ًاريخ هب هللا دري نم”” :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا ىصضر ةيواعم
 .ىراخبلا هاور .**نيدلا ىف

 لك فرعي الو ظفاحلا دنع فيرشلا ثيدحلاو ؛ئراقلا دنع ةميركلا ةيآلا نوكت دقلو

 .ثيدحلا ىناعم حرشيو ةيآلا ىناعم نيبيف هيقفلا ىتأي ىتح «هدنع ام ىنعمو دصقم مامت
 شمعألا ىلإ ءاجف ءآموي شمعألا هخيش ةرايز ىف ىلاعت هللا همحر ةفيذح وبأ ناك

 نمو :هل لاقف ,باجأف ؛هبجأ :هللا امهمحر ةفينح ىبأل لاقف «ملعلا ىف ةلأسضم نع لأسي كور.

 ىسف هب كتثدح ام ءكبسح :شمعألا لاقف ءاذكو اذك وه هينتثدح ثيدح نم :لاق ؟اذه كل نيأ

 .ةلدايصلا نحنو ءابطألا متنأ ٌةعاس ىف هب ثدحت ةنس

 ابأ تعمس :لاق «ىلاعت هللا امهمحر هنع رفز ىور ام هقفلا ىلإ ههجوت ببس ناكو

 سلجن انكو «عباصألاب هيف ىلإ راشي اغلبم هيف تغلب ىتح مالكلا ىف رظنأ تنك ؛لوقي ةفينح

 نأ دارأ ةأرما هل لجر :تلاقف أموي ةأرما ىنتءاجف «ناميلس ىبأ نب دامح ةقلح نم برقلاب

 :لاقف ادامح تلأسف «ىنربختف عجرت مث ًادامح لأست نأ اهترمأف ؟اهقلطي مك ةنسلل اهقلطي

 دسي - نيتضيح ضيحت ىتح اهكرتي مث «ةقيلطت عامجلاو ضيحلا نم ةرهاط ىهو اهقلطي

 ١. بقانملا :ىكملا - ج7١8/1.



 :تسلقف ىنتربخأف تعجرف «جاوزألل تلح دتف تلستغا اذإف -ضيح ثالث ىوف ىلوألا ةضيحلا

 اهديعي مث هلوق ظفحأف «هلئاسم عمسأ دامح ىلإ تسلجف ىلعن تذخأو ؛مالكلا ىف ىل ةجاح اال

 (١).هفينح ىبأ ريغ ىئاذحب ةقلحلا ردص ىف سلجي ال :لاقف ؛هباحصأ ئطخيو ظفحأف دغلا نم

 :ىلاعت هللا همحر ةفينح وبأ لاق :لاق «نابيش نب ىيحي ىلإ هدنسب ىكملا قفوملا ىورو

 ناكو «لضانا هنعو ءمصاخأ هبو «ددرتأ هيف رهد ىضمف .مالكلا ىف ًالدج تيطعأ ًالجر تنك

 جراوخلا تاقبط تعزان اهيفو ةرصبلا تلخدف ةرصبلاب مهرثكأ لدجلاو تاموصخلا باحصأ
 دعأ تنكو :لاق نأ ىلإ ثيدحلا قاسو .... وشحلا تاقبطو «أ7ةيرفصلاو .('!ةيضابإلا نم

 ىسل ىبطم امدعي ىسفن تعجارف «نيدلا لصأ نم مالكلا اذه :لوقأ تنكو «مولعلا لضفأ مالكلا

 نيعباتلاو ماسو هيلع هللا ىلص ىبنلا باحصأ نم نيمدقتملا نإ :تلتف «تربدتو رمع هيف

 قئاقحب ملعأو فرعأ هبو ردقأ هيلع اوناكو ءنحن هكردن امم ئش مهثوفي نكي مل مهعابتأو

 اوهنو كلذ نع اوكسمأ لب ءهيف اوضوخي ملو نيلداجم الو.نيعزانم هيف اودصتني مل مث «رومألا

 هبيلإو ءاوسلاجت هيلع «هيف مهمالكو هقفلا باوبأو عئارشلا ىف مهضوخ تيأرو «ىهذلا دشأ هنع

 مالكلا نوقلطي اوناكو «هيف مهنوبغريو «ملعلا ىلإ مهنوعديو سانلا نوملعي اوناك ءاوصخ هبو

 نم لوألا ردصلا ىضم كلذ ىلع «نوتفتسي اميف نوتفيو هيلع نورظانتيو «هيف ةعزانملاو

 ةعزانملا انكرت انفغصو ىذلا اذه مهرمأ نم انل .رهظ املف ؛هيلع نوعباتلا مهعبتو نيقباسلا

 ةيريخلا ةعبطم - نامعنلا ةفينح ىبأ مامإلا بقانم ىف ناسحلا تاريخلا - رجح نب نبدلا باهش :ىمثيهلا ١.

 .76ىص - ه864١٠17 - ةرهاقلا -

 دمحم نب هللادبع هيلإ هجوف ؛دمحم نب ناورم مايأ ىف جرخ ىذلا ضايإ نب شادبع باحصأ :مه ةيضابإلا .”

 :لاق «هلاوقأو هلاوحأ عيمج ىف هل اقيفر ناك ىضابإلا ىيحي نب شادبع نأ : ليقو «هلابلب هلتاقف ؛ههيطع نب

 نم مهلاومأ ةمينغو ءلالح مهثراومو ,«ةزئاج مهتحكانمو ءنيكرشم ريغ رافك ةلبقلا لهأ نم انيالاخم نإ
 بص دعب آلإ ءكليغ رسلا ىف مهيبسو «مهلتق مارحو مارح هاوس امو ؛لالح برحلا دنع عاركلاو حالسلا
 (١؟١/4 لحنلاو لثملا) .ةجحلا ةماقإو «لاتقلا
 دقو ءمهريغ نم دشأو ةقرازألا نم ًافرطت لقأ مهئارأ ىف مهو ءرفصألا نب دايز عابتأ :مه ةيرفصلا "٠'.

 لب هكارشإ ىلع اوقفت مل ةيرفصلا نكل ءاكرشم هوربتعا ةقرازألاف ؛ةريبكلا بكترم ىف ةكرازألا اوفلاخ

 وأ قراسم وا ناز هنأ نم هللا هامس ام اهبكترم زواجتي ال ررقم دح اهيف ىتلا بونذلا نأ ىري نم مهلم
 هدسحي ىتح ارفانك دمي ال بنذلا بكترم نأ لوقي نم مهلمو ءرفاك هبكترم دح هيف سيل امو «فئاق
 .("7ا نص بهاذملا خيرات) . ىلاولا



 تا” ل

 افنذخأو ءفلسلا هيلع ناك ام ىلإ انعجرو «هتفرعمب انيفثكاو ؛مالكلا ىف ضوخلاو ةلداجملاو

 .كلذب ةفرعملا لهأ انسلاجو هيف اوعرش اميف انعرشو «هيف اوناك اميأ

 (١).هقفلا ىلإ ىلاعت شا همحر هلوحتل بيرقلا ببسلا ناك ةأرملا لاؤس نأ اودبيو

 :هليمحاتو ءاخويش -ل

 اميف سايقلاب هلمعو هداهتجا ةرثكل *“ىأرلا لهأ مامإ'* هنأب دعب اميف ةفينح وبأ فرغ

 امك ءفرصني هانيأر دقف ءهيف ةليصأ تناك ةعزنلا هذه نأ دقتعنو «هيف هيدل تباث صن ال

 .هيف ىرجي ال سايقلا نأ نم هآر امل وحنلاب لاغتشالا نع ؛نولوقي

 ىذلا نامياس ىبأ نب دامح مهنع ذخأ نيذلا ءاهقفلا خويش نيب نم مزالي هارن كلذلو

 ءىعخنلا ميهاربإ نع ههقف اذه ىقلت دقو «قارعلا ىف هقفلا ةساير ءرصع ىف هيلإ تهتنا
 .رثآلاو ثيدحلا ءاهتف لباقم ىف ىأرلا ءاهقف ةخيشم نم امهالكو

 ىأر ركذي دحاولا نأ ىري «نورشابملا ةفيذح ىبأ ذيمالت هبتك ام حفصتي ىذلا نإ
 ام ًادج ًاريثكو ؛مهنع ذخأ نيذلا هخويش كلذ عم ركذي هنأو اهلوانتي ىتلا لئاسملا ىف مامإلا

 نيذللاو هآفنآ امهاتركذ نيذللا ىعخنلا ميهاربإ هخيش مث «ناميلس ىبأ نب 'ادامح :ءالؤه نوكي
 (72؟ةلثم ة«راثآلا *”* هباتك ىف ىنابيشلا نسحلا نب دمحم امهركذي

 لهأ ءاهقف نع وأ قصاخب دامح نع الإ هقفلا يف ذخأي مل هنأ ءكاذو اذه ىنعم سيلو

 تاعزن ىوت ءاهقفب ًاريثك لصتا دق هنأ «بير الب ًايخيرات تباثلا نم هنإ لب .ةماعب ىأرلا

 نع -ًالقم - ذخأ دقف ؛هبهذم ءانبو هئارآ نيوكت ىف مهنم ليلق ريغ نم دافأ امبرو ةفلتخم

 ىلوم عفانو ءهملع ثراوو سابع نب شلادبع ىلوم ةمركعو «ةكم هيقف (!حابر ىبأ نب ءاطع

 ١. بقانملا :ىيكملا - ج1١/١".

 'انع هللا ىبطر' ىرعشألا يسوم ىبأ نب ميهاربا ىلوم - ناميلس ىبأ نب دامح ليعامسا وبأ وه :دامح ١.

 ميهاربإل لبق ءسايإ نب كتملادبع لاق ءةئامو نيرشع ليقو ةئامو ء ةرشع عمست ةنس تامو ءميهاربإب هقفن
 .(11ص ءاهقفلا تاقبط) :دامح لاق «شدعب انأ نم

 .41نص - ةلاجفلاب رصم ةضون هبتكم - هبهذم ىف ةيناسنإلا ميقلاو ةقيلح وبأ :ىسوم فسوب دمحم ."
 ءةكم لهأ ىوتف هيلإ تيتلا :دعس نبأ لاق ؛حمُجب ىنب ىلوم «ىكملا دمحم وبأ ملسأ حابر ىبأ نب ءاطع .4

 ظافحلا ةركذت ىف ةمجرت هل .ىمع مث ريبزلا نبا عم هدي تعطق ءجرعأ لشأ سطفأ جرعأ دوسأ ناكو
 .؟7//17 هيلوألا ةيلح ءثاإا



 ا ل

 مهنمو ةفوكلا هقف ىف اريبك ارثأ اوكرت نيذلاو نيقباسلا نع ًالضف اذه ؛هملع لماحو رمع نبا
 فس وأ همشلع هأرق الإ هّملع وأ ايش أرق ام هنإ دوحسم نيا هنع لاق ىذلا ىعخللا ةمقلع

 وهف َللادبع امأو :دوعسم نباو ذاعم ذيملتو (١١ةمقلع ىخأ نب ديزي نب دوسألا وه دوسألاو
 .دوعسم نب هللادبع

 نب !اديز مامإلا مالؤه نمو ؛ةعيشلا ةمئأ نم ملعلاو هقفلا ىف نيزربملاب ىقتلا امك
 ىف ”عوسمجملا"باتك هبلإ بسني ىذلاو «نيرشعو نيتنثاو ةئام ماع ىف اديهش لئق ىذلا ىلع
 يلع ناكو «نينثا نيماعب ةفينح ىبأ لبق ىفوت ىذلا قداصلا (7رفعج مامإلا اضيأ مهنمو ءهقنلا
 رفعج نم هقلأ :ثيأر ام هللاو :هسلن انبحاص لوقيل ىتح هب رصبلاو هقفلا نم ميظع بناج
 ؛سنوي نب عيبرلا نع ًاثدحم هخيرات ىف لوقي ىدادغبلا بيطخلا ىرن كلذ لجأ نمو «قداصلا
 نب ىسيع هدنعو -(ىسابعلا ةفيلخلا رفعج ابأ ديري) -روصنملا ىلع آموي ةفينح وبأ لخد
 نع ؛لاق ؟ملعلا ثذخأ نمع :نامعن اي :هل لاقف مويلا ايندلا ملاع اذه :روصنملل لاقف ءىسو»
 رائادبع نع ادبع باحصأ نعو ؛ىلع نع ىلع باحصأ نعو «رمع نع رمع باحصأ

 ىبعسشلل ليقو ءدوسألا نم ىلع مركأ قارعلا لجر تام ام :اهلع هللا ىضر ةشئاع تلاق ؛نيعبسو سمخ تام 'هلع هلا ىضر'ةمقلع ىخا نب ىعخللا سيق نب ديزي نب دوسألا نمحرلادبع وبأ وه :ةمقلع ىخأ نبا ١.
 ماهفقللا تاقبط رظنا) .عيرسلا كردي وهو ميطبلا عم ةمقلع ناك لاق ؟دوسألا وأ ةمقلع لضفأ امهيأ
 .(088ص

 لتق دقف ىكاب نزح طسو راربألا ماركلا هئابآأ نعو هنع هللا ىضر ديز مامإلا أشن :ىلع نب ديز مامإلا .
 هدجو ءاذه ىلع هوبأف ءقيقتلا ةرهاطلا ةلالسلا نم هنع ثا ىضر ناك ءدحاو موي ىف هتيب لآ نم رشع عضب
 «ةباحصلا ىبضقأو «ملعلا ةنيدم باب ءبلاط ىبأ نب ىلع مالسإلا سراف ىلعألا هدجو ؛«نيسحلا ءادهشلا وبأ

 ماسع ًاديهحق لتقف هنا ركذت تاياورلا لج نأل ؛ةرجهلل ٠١ ماع دودح ىف دلو هلأ رهظب نكلو «نيقيلا هجو ىلع ديز داليم فرعي مل ءةليدملا ىلإ رجاه امدنع ملسو هيلع مشا ىلص اهدقع ىتلا ةاخاؤملا ىف ىبلاوخأو
 بهاذملا خيرات) -نيعبرألاو ةيلاثلا زواجتي ال هلتقم موب ناك هنأ ىلع تاباورلا تعمجأو ه7
 ' .(1867 ص

 بفقثو «تيبلا لمهأ تاداس نم ناكو «ةيمامإلا بهذم ىلع رشع انثإلا ةمئألا دحأ ”* :قداصلا رشعج .''
 عيقبلا ب نادو ؛ةلاسر ةثامسمخ ىهو :قداصلا رفعج لئاسر نمضتت ءةقرو فلأ ىلع لمتشي ًاباتك فلأ دق «يسوطرطلا ىفوصلا نايح نب رباج مذيملت ناكو ءركذي نأ نم رهشأ هلضفو «هتلاقم ىف ةفدصل قداصلاب
 نيخيراتلا لبق دلو هنأ ليو همه.“ ماع دلو هنا ليقو «ةرجهلل 6٠١ ماع دلو هنأ ليك - “'هفرشأو همركأ ام ربق نم هرد هللاف ؛مالسلا مهيلع ىلع نب نسحلا هدج معو «نيدباعلا نيز هدجو ءرقابلا دمحم هوبأ هيف ربق ىف
 ىلع نب ديز همع اهيف دلو ىتلا ةلسلا ىف دلو وهف ه١٠8 ماع دلو هنأ ىهو ءاهطسوأ تاياورلا حجرأو
 ١/١"71( بابللا) 318(2/؟ بيذهتلا بينهت) 15(2 4 ص بهاذملا خيرات)امهلع هللا ىضر



 تا" م م

 ؛لاق ؛هنم ملعأ ضرألا هجو ىلع سابع نبا تاو ىف ناك امو -(سابع نب لادبع ديري)-
 .كسفنا تقثوتسا

 دامح نع :هلوقب ؟هقفلا ذخأ نمع :روصنملا لاؤس نع باجأ هنأ ىرخأ ةياور ىفو

 شادبعو «بلاط ىبأ نب ىلعو ؛باطخلا نب رمع نع "ىعخنلا' ميهاربإ نع "ناميلس ىبأ نبأ 7

 ابأ اي تثش ام تقثوتسا ! خب . خب :ةفيلخلا هل لاق ذئدنعو «سابع نب شادبعو «دوعسم نبأ

 (7١.مهياع هللا تاولص نيكرابملا نيرهاطلا نيبيطلا ءةفيدح

 مهنتع ىور هنأ ركذي مهمضعبو ةباحصلا ضعبب ىقثلا هنأ ًاعيمج بقانملا باتك ركذيو

 هورصاع نيذلا ءاهقثفلا لضفلا اذهب قبسيو «نيعباتلا ةبتر ىلإ كلذب عفترا هنأو «ثيداحأ

 م.هنارقأ نم مهريغو كلامو ىعازوألاو «"!ىروثلا نايفسك

 ىلإ اوشاعو اورمع نيذلا ةباحصلا ضعبب ىقثلا ةفينح ابأ نأ ىف ةاورلا فلتخي ملو

 مامسأ اوركذو ءاهنم عساتلا دقعلا نم ارطش اوشاع وأ ءاهبراقي ام وأ ىلوألا ةئاملا ةياهن

 نب هللا دبعو «ه3؟ يفوت ىذلا كلام نب سنأ مهنم ؛مهأرو مهب ىقثلا ةباحصلا نم نيريثك

 اذه «هقفلا مهنم دحأ نع ذخأي ملو ليفطلا وبأو دعس نب لوسو ء«ه.41ا/ ةنس ىفوثملا ىفوأ ىبأ

 (97مامإلا قح ىف ىوونلل ءامسألا بيذهت نع عاملعلا ضعب هركذ ام

 ىواطحطلا مهنمو مهنع ىور هنإ ءاملعلا ضعب لاق :مهنع هتياور ىف اوفلتخا دقلو

 اميف ًاءزج يعفاشلا ىرتملا ىربطلا دمصلا دبع نب ميركلا دبع رشعم وبأ فلأ دق :لاق ىذلا

 ١. ج - بقانملا :ىزازبلا نبا 1/0 1

 نسب ناميلس ةفالخ ىف دلو ء(هنع شا ىضر) ىروثلا ناورم نب ديعس نب نايفس شادبع وبأ وه :ىروثلا ١.

 ام هنييع نب نايفس لاق ؛ىدهملا ةفالخ ىف ءةثامو نيتسو ىدحإ ةنس تامو ءنيعستو فة كلملادبع

 ىلع نايفسو ىعازوألا لخد لبنح نب دمحأ لاقو ءىروثلا نايفس نم مارحلاو لالحلاب ملعأ الجر تيأر
 ىبأل تلق ؛ةمامإلل حلصي رخآلاو ةمامإلل حاصي الو هبحاص نم أملع رثكأ :امهدحأ لاق اجرخ املف كلام

 لاقو ءأملع امهعسوأ نايفس وه معل :لاق ؛نايفس ودأ نياجرلا ملعأ هنإ ءفلام ىلع ىذلا اذ نمف شادبع

 ديعسم نب ىيحي تلأس :ىنيدملا نبأ لاقو «نايفس نم ملعأ ضرألا هجو ىلع ملعن ال :قرابملا نب هشادبع

 قوف ناياس :ىيحي لاق مث ءاذه ىف كشت ال نايفس ؛لاقف ؛نايفس ىأر وأ كلام ىأر كقيلإ بحأ اميأ تلقف
 وهو سانلا سأر هنامز ىف (هنع هلا ىضر) باطخلا نب رمع ناك همانه وبأ لاقو «ىش لك ىف كلام

 ىروكلا دعب ناكو ءنايفسو هنامز ىف ىبعشلا هدعب ناكو امهنع شا يضر سابع نبا هدعب ناكو ءعماج

 ١114/1(. بابللا) ء(65 ص ءاهقفلا تاقبط).مدأ نبا ىيحي هنامز ىف

 ١١. ص - نامعنلا ةفيلح ىبأ : مامإلا دنسم .'“



 تاق تع

 هياآإ اهدنس اوفعض ثيدحلا ءاملع نم ةربخلا لهأ نكل «ةباحصلا نع ةفينح وبأ مامإلا هاور
 .ىرخأ قرط نم ةوق اهضعبا ناك نإو

 ؟دعز ال مأ آايعبات ةفيذح وبأ مامإلا دميأ :لاؤسلا ىقب

 مل نإو ىباحصلا ىقل نم هنإ مهمضعب لاقف «ىعباتلا فيرعث ىف ماململا فلثخا دفل

 راسبتعالا اذه ىلع ةفينح وبأو ءأيعبات صخشلا لعجت ىأرلا كلذ ىلع ةيؤرلا درجمف ؛هبحصي

 نأ دبال لب «ىباحصلل ةيؤرلا درجمل ىعباتلا فيرعت ىف ىفتكي ال ءاملعلا ضعبو ءايعبات نوكي

 لاقي ام انقدص اذإ الإ مهللا ءأيعبات ةفينح وبأ دعي ال كلذ ىلعو ءدنع ىقلتو ؛هبحص دق نوكي
 ("!.مهانركذ نيذلا ةباحصلا ضعب نع ىور هنأ

 ضحعبب ىقتلا هنأ ىلع نوعمجم ءاملعلاف ةباحصلا نع هتياور ىف مالكلا نكي امهمو

 دبع نب ةلئاو نجم ماع ايندلا ىف ةباحصلا نم تام نم رخآف مهنع ىورو نيعباتلاو ةباحصلا

 ملسم لاق :هيحصلا ىلع ةئامو رشع ةنس تام «ليفطلا وبأ ىثيللا شحج نب رمع نب هللا

 مامإلا لاثمأ نم دعبلا ةياغ دعبتسملا نمو ءةنس نوثالث هتافو تقو مامإلارمع اذه ىلعف هريغو

 عامسو ةيعباتلا نم ىمظعلا ةمعنلا ليذل هيلا لحري الو «بابشلا نم رمعلا اذه ىف هاقلي ال نأ
 اسمح جح هنأ ءريغو راثخملا رردلا ىف لاق دقو فيك ىباحصلاو ةدحاو ةطساوب :ثيداحألا

 ةكمب ناك ىذلا ىباحصلا ليفطلا ىبأ مايأ ىف ةجج ةرشع سمخ جح هنأ تبثف ؛ةجح نيسمخو

 «نيسمخو ةئام ىلإ نينامثلا نم نوعبس مامإلا رمع نإ ةئامو رشع .ةنس اهب تامو ؛ةمظعحلا

 فيكف «نيثلثلا ىلإ ةجح ةرشع سمخ متيو «ةنس ةرشع سمخ رمع نم جحلا ءدب نوكيف

 ().ةريثكلا ججحلا هذه ىف هاقلي ال نأ روصتي

 همثأ نم دحأل كلذ ثتبثي ملو «نيعباتلا ةقبط نم هنإ تاقبطلا ىف دعس نبا دروأ دقو

 ةملس نباو ديز نب دامح امهو ةرصبلاب نيدامحلاو «ماشلاب يعازوألاك هل نيرصاعملا راصمألا

 دعس نب ثيللاو ؛ةكمب ىخلزلا دلاخ نب ملسمو ةنيدملاب كلامو ؛هفوكلاب ىروثلاو ؛نايرصبلا
 3 عمل

 ١. -هرصعو هتايح ةفينح وبأ ؛ةرهز وبأ دمحم ص١".

 ١٠١. نص - ةقيلح يبأ مامإلا دنسم .

 ٠. تام .ةقن :ةبيش نب بوقعي لاق «مالعألا دحأ .ىرصملا ثراحلا وبأ يمهقلا نمحرلادبع نب دعس نب ثيللا ٠

 ربعلأو "14/1 ءعايلوألا ةيلح :يف ةمجرت هل «ةئامو نيعبسو سمخ ةنيس  2705/1١دادغب خيرات ١417/7.



 مهنمف ةباحصلا نم ةينامث مظعألا مامإلا كردأ :ىكملا رجح نبال ةوكشملا حرش ىفو

 نيثدحملا نم ةعامج يردركلا لاقو «ليفطلا وبأو دعس نب لهسو ىفوأ ىبأ نب لا دبعو سنأ

 ًاثيدح نيسمخ غلبف هتادنسم اوعمج دقو «ديناسألاب هوتبثأ هباحصأو ةباحصلا عم هتاقالع اوركنأ

 نع رابخألا نم هاور ام ًارخف نامعنلا ىفك مهضعب دشنأو ماركلا ةباحصلا نع مامإلا هيوري
 هيلع هللا يلص هللا لوسر نع انءاج ام'' هلوقب مامإلا راشأ انركذ ام ىلإو «ةباحصلا ررغ

 هنأل “*لاجر نحنو لاجر مهف نيعباتلا نع انءاج امو نيعلاو سأرلا ىلعف ةباحصلاو ملسو

 دلقي هنإف ىباحصلا ىوتفلا ىف محازي ىعباتلا ناك اذإ الإ مهللا ؛ىوتفلا ىف نيعباتلا محاز نمم

 (١).بهاذملا رئاس ىلع هبهذم ميدقتل حلاص ببس اذهو ؛ىباحصلا دلقي امك ىعباتلا كلذ

 خيش لك ناك دقف «عيباني ةدع نم هملع ىقثسا دق ةفينح ابأ مامإلا نأ لوقن نأ عيطتسن

 ىرعضشألا ناميلس نب دامح وهو ؛همزل نم و» هخويش زربأف ءنيعم ىركف نول هل هخويش نم

 ههقن ىقلتو ؛هفوكلاب أشن دق وهو «ىرعشألا يسوم ىبأ نب ميهاربإل ىلوم ناك هنأل ؛ءالولاب

 ىمعخدلا هقف قلثي ملو هه ١١١ ةنس تام دقو هيأرب سانلا مظعأ ناكو ىعخدلا ميهاربإ ىلع

 قوورسمو «سيق نب ةمقلعو ؛(!حيرش نع اذخأ دق ناتثالا ناذهو «('!يبعشلا هقف ىقلت لب طقف

 ١. ص - نامحعنلا ةقيلح ىبأ مامإلا دنسم ١١. |

 نم تلخ نينس تسل دلو ء(هنع هللا ىضر)نادمه نم ىفوكلا رمع وبأ ليدارش نب رماع وه :ىبعشلا ١

 قلس نينامثو نيتنثا نبا وهو ةئامو عبس ةنسس ليو ءةثامو عبرأ ةئس تامو «هنع هللا ىضر نامثع ةفالخ

 نيريس نبا لاقو «ىنم اهب ملعأ هناو موقلا تدهش :لاقف ىزاغملاب ثدحي وهو هب رم رمع نبا نأ ىورو

 لاقو ءةفوكلاب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأو ىتفتسي هتيأر دقلف ىبمشلا مزلا .ىلذهلا ركب ىبأل

 «ىبعشلا نم ملعأ تيأر ام ءبذكا نأ ديرت لاق :حيرش الو :تلق ءىبعشلا نم ملعأ تيأر ام ءنيصح وبأ

 نب ديعس «ةعبرأ ءاملعلا ءىرهزلا لاقو «ىبعشلا رماع نع ةيضام ةنسب ملعا تيأر ام لوحكم لاقو

 ثعشأ لاقو «ماشلاب لوحكمو ءةرصبلاب نسحلا ىبأ نب نسحلاو ءافوكلاب ىبعشلا رماعو «ةئيدملاب بيسملا

 نم ملسلا ميدق ماحلا ميظع ملعلا ريبك تملع ام شاو ناك :لاق ىبعشلا ىرصبلا نسحب انا ىعن :راوس نب

 .77/؟ بابللا 2177/١ ربعلا 1١«. ص - ىزاريشلا ءاهقفلا تاقبط .ناكمب مالسإلا

 -نيئامثو نيتنثا ةنس تام ىنيادملا لاق 'هنع هللا يضر ىضاقلا ثرحلا نب حيرش ةيمأ وأ وه :حيرش .'“

 ءارعسشلا اوعمجا :لاق هنع هللا يضر ايلع نأ ىورو ةلس نيرشعو ةئام نبا وهو ثام :ثعشألا لاق

 ىف نولوقت ام ءاذك ىف نولوقت ام مهلئاسي لعجف ءمكفرافأ نأ كشوأ ىنإ لاقف ؛دجسملا ةبحر ىف اوعمتجاف
 هسأ ليقو «برعلا لضفأ نم وأ سانلا لضفأ نم تلأف بعذا :لاف خرف املف «هلئاسي ميرش ىقبو ءاذك

 يفعتسسا مك ءةنس نيعبسو اسمخ ءاضقلا ىف يقبو ةفوكلاب ءاضقلا ىلع هنع هلا ىصضر رمع هاضقتسا

 151/١(. بيدهتلا بيرقت .08ص يزاربشلا ءاهقفلا تاقبط رظنا) .هافع ام جاجحلا



 !ثروأ دقو ؛بلاط ىبأ نب ىلعو ءدوعسم نب هللا دبع نييباحصلا هقف اوقلت كئلوأو ؛عدجألا نبا
 .ًاريثك ًاهقف اهيف امهتماقإب ةفوكلا لهأ

 ةدومحم فقاوم هلو مهسرادو ةعيشلا ةمئأ نع ذخأ دق ةفينح ابأ مامإلا نأ انيب دق و اذه

 ةرتعلا صالخإلا ديهش هنع هللا ىضر تام ىتح ًاخيشو ًالهك اهيلع بسوح ؛مهترصن ىف

 .ةداهزلاو قحلاب كسمتلاو ةيوبنلا

 ديز مامإلاف ءقداصلا رفعجو رقابلا دمحمو «ءىلع نب ديزب ىقثنلا دقف اقباس انركذ امكو

 وهف ةيمالسإلا نونفلا ىتش ىف ملعلا ريزغ أملاع ناك ؛هنع هللا ىضر نيدباعلا نيز ىلع نب

 ىوريو ءاهيف تالاقملاو دئاقعلا ىف ملاعو ءهقفلاب ملاعو «نآرقلا مولع رئاسو «تاءارقلاب ملاع

 :لاق ةفينح ابأ نأ ““ريضنلا ضورلا'” ىف ءاج دقل ىتح «نيثنس هل ذملتت ةفينح ابأ نأ
 عرسأ الو «ملعأ الو «هنم هقفأ هنامز ىف تيأر امف هلهأ تدهاش امك ءىلع نب ديز تدهاش"”'

 (1)“«نيرقلا عطقنم ناك دقل ءألوك نيبأ الو ءاباوج

 هلبق ىفوت دقو «هنع هللا يضر ديز مامإلا وذأ نيدباعلا نيز نب رقابلا دمحم ناك مث

 قرف رهشأ امهو «هيليعامسإلاو ةيرشع انثالا ؛هتمامإ ىلع قفتا «ةيمامإلا ةعيشلا ةمئأ نم وهو
 ءافلخلا ركتني ال «تيبلا لآ نم هنأ عم ؛ناك دقلو «ملعلا رقب هنأل «رقابلاب بقل دقو «ةيمامإلا

 ءءعوسب قارعلا لهأ ضعب نم نامثعو رمعو ركب وبأ هترضحب ركذ هنأ ىوري «ءوسب ةثالثلا

 لاق ءال :اولاق ؟مهلاومأو مهرايد نم اوجرخأ نيذلا نيرجاهملا نم متنأأ :ًابنؤم لاقو بيضغف

 نولوقي مهدعب نم اوءاج نيذلا نم متسلو ؛لاق :ال :اولاق ؟ناميإلاو رادلا !وءوبت نيذلا نم متنأأ

 كراد هللا برق ال :ىنع اوموق 0“ ناميإلاب اوُفَبَس َنيِذَلا ادداوخإاو ان رؤغا ان"
 .هلهأ نم متسلو مالسإلاب نورقت

 دق ةفينح وبأ مامإلا ناكو ؛هنيدملا ىف رقابلا مامإلا عم ةفينح وبأ مامإلا ىقتلا دقو اذه

 هرارمتسا نكي ملف هخيش دامح ةقلح مزال لااؤ ان وهو «سايةلا لوح لدجلاو ىأرلاب رهكشا

 ١ نص -هرصعو هتايح ةفينح وبأ :ةرهز وبأ دمحم 114.

 ". ةيأ :رشحلا ةروس ١٠١



 رقابلاو ب١١١ هنسس ىفوت دامح نأل ؛هملع ربخ ىمنيو «رهتشي نأ نم هعنامب دامح ةقلح ىف

 .ًايح لازي ال دامحو نيمامإلا نيب ءاقتلالا اذه نوكي نأ دبالف 1١4 ةنس ىفوت

 ؛قداصلا رفعج هنباب ًاضيأ لاصتا هل ناك «رقابلاب ىملع لاصتا هفينح ىبأل ناك امكو

 ىسيأ لبق تام هنكلو ةدحاو ةنس ىف ادلو دقف ءامهنع هلل ىضر ةفينح ىبأ نس ىف ناك دقو.
 (١١.نيتنس وحنب ةفيذح ىبأ لبق ىأ ه١ 4/4 ةنس يفوت دقف «ةفينح

 نإ ةفينح ابأ اي”' :لاق روصنملا رفعج ابأ نأ :ىكملا قفوملل بقانملا ىف ءاج دقلو

 ابأ نإو :ةلأسم نيعيرأ هل أبهف *'دادشلا لئاسملا نم هل ئيهف ءدمحم نب رفعجب اونثف دق سانلا -

 دمحم نب رفعجو هيلع تلخدف هتيتأ ”* :ةريحلاب وهو رفعج ىبأ ىلع لخد امدنع لوقي ةفينح

 ىئلخدي مل ام قداصلا دمحم نب رفعجل ةبيهلا نم ىتتاخد هب ترصب املف ؛هنيمي ىلع سلاج
 لاقف ؟ةفينح وبأ اذه شادبع ابأ اي :لاقف ؛هيلإ تفتلا مث تسلجف أموأو هيلع تملسف ءرفعج ىبأل

 هيلع ىقلأ تلعجف ؛كلئاسم نم للا دبع ىبأ ىلع قلأ ةفينح ابأ اي :لاقف ءديلإ تفتلا مث «معن

 امبرو انعبات امبرف ءاذك لوقن نحنو اذك نولوقي ةنيدملا لهأو ءاذك نولوقت متنأ لوديف ءىنببجيف

 ساسنلا ملعأ نإ”” :هفينح وبأ لاق مث .ةلأسم نيعبرألا ىلع تيتأ ىتح ءانفلاخ امبرو «مهعبات

 (7“'سانلا فالثخاب مهملعأ

 نأو ءاقل لوأ دنع قداضلا رفعج ةلزنمب سحأ ةفينح ابأ نأ نع ئبنت ةياورلا هذه

 ىف ناك نإو «ةفينح ىبأ خوبش نم اذه ًارفعج ءاملعلا دع دقلو «هقفلا ىف ىأر هل ناك ًارفعج

 .ةلس

 ١. ىص - هرصعو هئثايح. ةقيلح وبأ :ةرهز وبأ دمحم 1".

 . راونألا ةعبطم - عاجش نب دمحم هبحاصو دايز نب نسحلا نيمامإلا ةريسب عاتمإلا :ىرئثوكلا دهاز دمحم

 - ص -,ما "58 ةرهاقلا 11١1١.



 م. م

 لب تيبلا لآ ةمثأو ةعامجلا لاجر ىلع اروصقم ىملعلا هفينح ىبأ لاصتا نكي ملو

 اووكال ؛هخويش نم هنأ مهضعب اوركذو ياوهألا ىوذ ضعب نع ذحأ هنأ بقانملا باثتك لوفي

 ىبنلا (')ةعجر أدبمب اوذخأ نيذلا «ةعيشلا ةالغ نم وهو ؛هخويش نم ىفعجلا ديزي نب رباج

 ضسعبو ةبطاق ةيمامإلا تلاقو ءةمايقلا موي لبق ايندلا ىف مهل ةعجر ال تاومألا نأ ةنسلا لهأ بهذم ربتعي ١.

 ملسسو هيلع هللا ىلص ىبللا نأ نومعزي مهنإف «تاومألا ضعب ةعجرب أضيأ ءةعيشلا نم ىرخألا قرفلا
 ةمئألا اذكو -مهلاثمأو دايز نباو ناورمو ديزيو ةيواعمو هئالثلا ءافثخلا ىنعي مهءادعأو نيطبسلاو ىصولاو

 مث ءمهلم صتقيو ةمئألا ملظ نم لك لاجدلا ةثداح لبق بذعيو ءىدهملا روهظ دعب نويحي مهدلتاقو نيرخآلا

 «ةمايقلا موي نويدي مث «نوتومي

 ىلاسعت هلوق اهنم ةريثك تايأ ىف تلطبأ دق ““ةعجرلا”” نإف «باتكلل ًاحيرص ةفلاخم ةديقعلا هذهو
 موسي ىلإ خزرب مهئارو نمو اهلئاق وه ةملك اهنإ الك :تكرت اميف ًاحلاص لمعأ ىلعل نوعجرا بر لاق”
 نسكمي الف *'نوثعبي موي ىلإ خزرب مهئارو نم'' هلوق وه امنإ هطحمو كسمتلا طانم نأ ىفخي الو ''نوثعبي

 نسم عسدملا عقو امل زيزعتلاو دحلا ةماقإو صاصقلل ال حلاصلا لمعلل ليحتست هعجرلا نإ اولوقي نأ هعيشلل
 نا بلصي رمعو ركب ابأ نإ :«"ةيرصانلا لئاسملا'” ىف ىضترملا فيرشلا لاقو ءأقلطم ةيآلا رخآ ةعجرتلا
 رمألا اذهف .هدعب ةسباي ريصتف بلصلا لبق ةبطر نوكت ةرجشلا كلت ليف :ىدهملا نمز ىف ةرجش ىلع
 كلت ليقو ءاسباي ءارضخلا ةرجشلا تراص اذلو ءاملظ دق نيئيربلا نيذه نإ :نولوقي مهو ءعمج هب لضيس
 نأ بجعلاو ءريثك قلخ ىدتهي ببسلا اذهبو «بلصلا دعب ءارضخ ةبطر ريصت مث بلصلا لبق ةسباي ةرجشلا
 نإ :3فرفلا هذه ءامدق نم وه ىذلا ىفعجلا رباج لاقف ءأضيأ بذكلا اذه ىف مهنيب نوفلتخم نيباذكلا ءالؤه

 «بدألا ءوسم نم هللا ذاعم هنع ةرابع نآرقلا ىف ةروكذملا ضرألا ةبادو ايندلا ىلإ عجري نيلمؤملا ريمأ
 هللا ىفكو ةسمنألا تاياورب ةديقعلا هذه در مهبتك ىف ركذ دقوءأديدش ًاراكنإ ةعجرلل نوركلم ةفاك ةيديزلاو
 دنع *'مكتيمي مث'* ىرطفلا مدعلا نم مكأشنأ ىأ **مكايحأ ىذلا وهو'"' ىلاعت هللا لاق دقو .لاتقلا نيئمؤملا

 *مكتيمي مث'” ايندلا ىف *'مكايحأف أتاومأ متنكو”” لاقو ءءازجلل ةمايقلا موي ىأ '*مكيحي مث“' مكلاجآ ءاضقنإ

 *'نوعجرت هيلا مث”” مكلاجأ ضارقنإ دعب

 امدعب مهلامعأ ءوسب اوبذع ول مهنأ ةديقعلا هذه نالطب ىلع ةيمامإلا لوصأل قفاوملا ىلقعلا ليلدلاو

 ةرخأآلا ىف اونوكي ال نأ دبالف .حيرصلا ملظلا مزل ةرخآلا ىف باذعلا مهيلع داعي مث ايندلا ةايحلا ىف اوعجر

 مسظعو ةيانجلا ظلغل فانم كلذو ءةيدبأ ةحارو مئادلا رمتسملا باذعلا نع ميظع فيفخت مهل لصحف ءنيبطعم

 اوبكتري مل ةثالثلاءافلخلا نأ اهئالطب ىلع رخآلا ليلدلاو :«“'ىقبأو دشأ ةرخآلا باذعلو ”” ىلاعت هللا لاق ءمرجلا

 هميلسست دعب بصغلا كلذو ؛ةعيشلا معز ىلع تيبلا لهأ قوقح ضعبو ةفالخلا بصغ الإ مهبيذعت بجوي ام

 بسجوي قسفلاو رفكلا نم ئيش الو ءمهومدقتم معز امك أرفك وأ مهورخأتم هيلع امك اقسف نوكي نأ هتياغ
 ' مهلك نايدألا لهأ نم ةقسفلاو ةرفكلا ةعجر اودقتعي نأ مهمزاي الإو «ثعبلا لبق توملا دعب ايندلا ىف ةعجرلا

 ىلاعت هللاب كرشلا نم ربكأ اهدوكب اولوقي نأ مهمزلي الإو ءةعجرلاب قسفلاو رفكلا اذهل صاصتخا الو ءنيعمجأ
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 كي دو

 ىبأ بقانم ىف ىزازبلا نب اركذ دقلو «ةمئألاو هنع هللا ىنضر ىلع ةعجربو «ملسو هبلع هللا ىلص

 :ةيئبسلا نأل ةيئبسلا ريغ ةعيشلا نم هنإ حجرألا نكل ءأبس نب هللا دبع عابتا نم اذه ابأ ادبزب نأ ةفنح

 نع مالسإلا ملع ذخأي نأ ةفينح ىبأل ناك امو مهرفك ىلعو ءهلإ نم بيرق وأ هلإ ايلع نأب نولوقي

 .رافك

 «نيعم ىوه هيلع ىلوتسا دف همهف ىف فرحنم هنأ هداقتعا عم ىفعجلا رباج ةفينح وبأ لداج دفو

 ملو "هنم ربكأ هباب ىف ةفوكلا ىف ىدنع سيلو ؛هرهظأ ىذلا ىوهلاب هسفن دسفأ هنإ " هيف لوقي ناك ادلو

 .ارحبتسم هيف ناك ملعلا باوبأ نم باب ىأ ةفبنح وبأ نيبي

 نأ هريكفت ةوقو هلقع ةنتق مهيلع ىشخي ناك هنأكو «هتسلاجم نع هباحصأ ىهنيو هركاذي ناك دقو

 وبأ لاق :لادتعالا نازيم يف ءاج دقف «بذكلاب هفصي ناكو «هلحنو هئاوهأ ىف هعم اوفرحنبف اهب اوذخؤي

 رباج نم بذكأ الو ءاطع نم لضفأ تيأر نميف تيأر ام " لوقي ةفينح ابأ تعمس : ىنامحلا ىدحب

 1" فعحلا

 هنم ذخأي ءهيحاون نم ةيحان ىف ةوق هل تناك نم لك نم ملعلا ىقلتي ناك هنأ اذه نسم ىرنو
 نم ملعلا ذخأيو ءهثيبخ ظفليو ءهبيط ىنجيف هثيبخ نم هيبط زيمي ءهزرض عضوم بذجتيو ؛ةعفد عضوم

 قفأ الع نيذلا ءلوقعلا ءايوقأ الإ هعيطتسي ال لكشلا اذهب ءاقتنالاو ءءاعولا لماح همهي الو ءاعو

 ديحو ناك اذه ىف ةفينح وبأو اهريغ ىف ريخلا فرعت نم مهعنمت «ةنيعم ةركف مهوهنست ملو «مهريكفت

 .ه رصع

 :هتذمالت

 ررقي ؛الابج مولعلا ىف اوناك ماظع هذيمالتب ىلاعت هللا ةمحر مامإلا ىلاعت هللا مركأ

 ىفابزطخلا نكد + ةيقاةقر نأ كوي قل اظفلإ ميو فنمتير هذا وقل ةيمقيو: «لاتكادبسملا كوع
 دحأو ىعفاشلا مامإلا خيش  حارجلا نب عيكو دنع انك : لاق ةمارك ىبأ ىلإ هدنسب هخيرات

 ناك ولو ؛كلذ نم هللا ذاعم اهوحنو مهئاذبإ و قح ربغب مهلتقو ءايبنألا بيذكت نمو «كلذ نم للاب ذوعن .هب رفكلاو

 ثبعلاو ؛ثبع ءايحإلاف اضيأ ربقلا ملاع ىف مهل الصاح كلذ نوكي مهئاذيإو مهماليإو ايندلا ىف مهبيدعن نم دوصقملا
 اضيأ مهلوصأ ىلع ةلطاب ةثيبخلا ةديقعلا هذه نأ فصنملا فراعلل نيبتي اذه نم ءهنع ىلاعت لا هيزنن بجي ؛حيبق

 ." 354 , ؟؟17 2, ؟١؟؟ ص ةيرشع ىنثإلا ةفحتلا رصتخم رظنا " :ةلالض اهب لوقلاو

 . 17 ص -خ هرصعو هتأبح ةفبنح وبأ :ةرهرز وبأ دمحم.١



 :عيكو لاقف :ةفينح وبأ أطخأ :لجر لاقف  ىلاعت هللا 5 ةطساولاب ىراخبلا خويش

 ىف رفزو نسحلا نب دمحمو (!!فسوي ىبأ لثم هعمو ئطخي نأ هفينح وبأ ردقي فيكو

 ىسف ىلع ىنبا لدنقو نابحو ثايغ نب صفحو ةدئاز ىبأ نب ىيحب لثمو مهداهتجاو مهسايق
 ىف دوعسم نب هللا دبع نب ثمحرلا دبع نعم نب مساقلا لثمو «مهتفرعمو ثيدحلل مهظفح
 نب هللا دبعو امهعروو امهدهز ىف ضايع نب ليضفلاو ىئاطلا دوادو «ةغللاو وحنلاب هتلرعم

 فيك ءالؤه هؤاسلجو هباحصأ ناك نمف ؛خيراوتلاو ثيداحألاو ريسفتلاب هتفرعم ىف كرابملا
 (7.باوصلا ىلإ هودر أطخأ نإ هنأل ؛هيلع ىنثي مهذم لكو ؟مهنيب وهو ئطخي

 ناك نم مهنم «نوريثك ةذمالت ىلاعت هللا همحر ةفينح ىبأل ناك :ىكملا قفوملا لاقو
 دقو ؛همزال نم مهنمو ؛هجاهنمو هقيرط ذخأي نأ دعب هدلب ىلإ دوعي مث أدمأ عمتسيو هيلا لحرب
 نوحلصي نورشعو ةينامث مهنم ًالجر نوثالثو ةتس ءالؤه :ىلاعت هللا همحر مامإلا ىأ لاق
 بابرأو ةاضقلا بيدأتل -رفزو فسوي وبأ - نانثاو «ىوتفلل نوحلصي ةتسو «ءاضقلل
 (9 .ىوتفلا

 ءفسوي وبأ - +١

 هرطضت ًاريقف أشن دقف ؛ةفينح ىبأ مامإلل مهتمزالم تلاط نمم فسوي وبأ ريتعي

 وبأ حمال اذإ ىتح ءاملعلا ىلإ عمتسي نأل ملعلا ىف ةبغرلا هعفدتو «لكأبا لمعي هنأل ةجاحلا
 نأ لبق (©يىليل يبأ نبا ىلإ سلج دق ناكو ء؛ملعلا بلطل فرصناف «لاملاب هدمأ كلذ هيف ةفيذح

 ؛لاحلا ثر انأو هقفلاو ثيدحلا بلطأ تنك”* لوقي ناكو ءهيلإ عطقنا مث ةفينح ىبأ ىلإ سلجي

 ىبأ عم كلجر ددمت ال ىنباي :ىل لاقف هعم تفرصناف ةفينح ىبأ دنع انأو أموي ىبأ ىنءاجف

 ىبأ بحاص «ىفوكلا ىراصنألا ميهاربإ نب بوقعي نييقارعلا هيقف ةمالعلا مامإلا :و» ىضاقلا فسوي وبأ ١.
 نيلامثو نينثا ةئس تام ءطلغلا ربثك قودص :سالفلا لاقو «ثيدحلا ىف ًافيعض ناك ؛دمحأ لاق ءافينح
 ءامسألا بيذهتو (1861717١ص ىطويسلل ظافحلا تاقبط) ىف ةمجرت هل ةئامو نينامثو ةثالث وأ ةئامو
 7١١سص ءاهقفلا تاقبط-ا اص تافللاو

 ."ص - ةفيلح ىبأ مامإلا دنسم .

 .111/7ج - بقانملا :ىكملا قفوملا ٠.

 ىراصلألا ءلالسب نب دوواد :لاقيو «لالب :لاقبو ءراسي ىليل ىبأ نب نمحرلادبع وه :ىليل ىبأ نبا .#
 ىسسبأ نبا تكردأ :ريمع- نب كلملادبع لاق .رمع ةفالخ نم تيقب نيتئسل دلو «ىفوكلا ىسيع وبأ ىسوألا
 ةعقو ىف تام .كل نوتصنيو ةثيدحل نوعمتسي بزاع نب ءاربلا مهلم ةباحصلا نم رفن اهيف ةقلح ىف ىليل
 .750/5 بيذهتلا بيذهت ءىف ةمجرت هل .مجامجلا



 بلطلا ىف ًاريثك هنع ترصقف .شاعملا ىلإ جاتحت تنأو وتسم هزبخ ةفينح ابأ نإف ةفينح
 موي لوأ ناك املف ؛هسلجم دهاعتأ تلعجف ؛ىنع لأسو ةفينح وبأ ىندقفتف ؛ىبأ ةعاط ترثآو

 املو .تكسلجف :ىدلاو ةعاطو شاعملاب لغشلا :تلق ؟انع كلغش ام :لاق ؛ىرخأت دعب هتيتأ

 اذإف ةقلحلا مزلا ؛ىل لاقو .مهرد هئام اهيف اذإف اهب عتمتسا :لاق ةرص ىلإ عفد سانلا فرصنا

 ناك مكث ؛ىرخأ ةئام ىلإ عفد ةريسي ةدم تضم املف هقلحلا تمزلف :ىنملعأف هذه تغرف

 تينغتسا ىتح اهب ربخي هنأكو «ئش دافنب هتربخأ الو ءطق ةلخب هتملعأ امو ىندهعتي
 (١)١تلومثو

 ؛نيتنثا ىف الإ دسح ال'” ؛هللا لوسر ثيدح «هلعفب مزتليو هلقعب كردي ناك ةفينح وبأف
 اهب ىسضقي وهف ةمكحلا هللا هاتآ لجرو «قحلا ىف هتكله ىلع هطلسف الام هللا هاتأ لجر

 ىسسضقيو «ريخلا ليبس ىف لاملا حنميف ءدسحلا ىدحتي عنار لاملاو ةمكحلا نيذهبو ؛'اهملعيو

 ءدوجولا اذه دودح هنع قيضت داكي ًاميلعتو ءرخآ الو لوأ هل سيل أحنم ءاهملعيو ةمكحلاب
 ىلع دهشي الف سانلا ةبيغىف ىطعي وه مث .“'هاحوأ ريخلا ريخ'” ىبرعلا ميكحلا لاق ًاميدقو
 ركش اذإف ءءايحتسا ىلعو ءافختسا ىف ًامئاد عينصلا عنصي كلذي ناكف ؛هبحاص سفن الإ ءاطعلا

 .دامح هخيش ىلإ هلقئو ركشلا ركنأ

 افسوي ىبأل لاق .هداورو ذاتسألا نيب ىصخشلا لاصتالا ةزيم كردي ةفينح وبأو

 ىف ةبغر مهديزت ل أدلوو أنبا مهنم دحاو لك تذختا كنأك كتهقفثم ىلع لبقأو”” :هحصني

 ضيرملا نع لأسي كفني ال ءهتايح لاوط هعنصي قفط ىذلا عينصلا ىه ةحيصنلا كلتو **ملعلا

 فرعي مل ؛بئاغلا ريغو ضيرملا ريغ نعو ؛عجري ىتح بئاغلا نعو ءأربي ىتح هذيمالت نم

 .هذيمالث صتخا امك «فطعب ادامح هدلو صتخأ هنأ هنع

 ؛هاسضقلا مساب رابكلا ماكحلا جرخت ةسردملاب اذإف اهجوأ ةفينح ىبأ هسردم تغلب دقو

 ىف فسوي ابأ راشتسا نيح لبقتسملا هجو نع عانقلا ةفينح ىبأل تفشك دق ةيهلإلا ةيانعلا نأكو

 ؛*“ًايضاف كب ىنأكلو”' :ةفينح وبأ هل لاقف لوبقلاب فسوي وبأ هحصنو ءاضقلا ةفيظو لوبق

 ةرهاقلا - فراعملا راد - ةثلاثلا ةعبطلا - مالسإلا ىف حماستلاو ةيرحلا لطب ةفينح وبأ :ىدنجلا ميلحلادبع ١.
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 محرتو *'ًانيدو ايند'” عفري ملعلا نإ ىرمعل'* :دحب اميف ديشرلا اهنع لاق ىتلا ةءوبنلا ىهو

 (١٠١هسأر نيعب هاري ال ام هلقع نيعب رظني ناك”* :لاق مث ةفينح ىبأ ىلع

 ىبأ ةافو دعب هنأ رهظيو ؛هذاتسأ يفوت امدنع نيثالثلاو ةعباسلا ىف فسوي وبأ ناك

 ناك” ىربطلا ("اريرج نبا لاق دقف ؛مهيلع ىقلتيو نيثدحملاب لصتي ناك هتايح ءانثأ وأ ةفينح
 ثيدحلا ظفحب فرعي ناك هنأ ركذ ءأظفاح أملاع ًاهيقف ىضاقلا ميهاربإ نب بوقعي فسوي وبأ

 ناكو ؛«سانلا ىلع اهلمحيف موقي مث ًاثيدح نيتس وأ نيسمخ ظفحيف ؛ثدحملا زضحي ناك هنأو

 .ثيدحلا ريثك

 ديشرلا ناكو ءديشرلا مث ؛ىداهلا مث ؛ىدهملل :ءافلخلا نم ةثالثل ءاضقلا ىلو دفلو

 نيثدحملا ضعب ىماحت بابسأ نم ءاضقلا هيلوت ناكو ءأنيكم ًايظح هدنع ناكو ؛هلجيو همركي
 ثيدح ىماحت”* ىربطلا هيف لاق اذلو «ىأرلا مهيلع بلغ نيذلا ءاهقفلا نم هنأ قوف ؛هثيدحل
 عم «؛ماكحألاو لئاسملا ىف عورفلا هفيرعتو ؛هيلع ىأرلا ةبلغ لجا نم ثيدحلا لهأ نم موق

 :*«ءانضقلا ةدلقو' (ةاظلتلا يحبس

 وأ ةيسابسلا بهاذملل عاتي ام فسوي ىبأ دي ىلع ةفينح ىبأ هقفل حيتأ دقو اذه

 هفن نم لعج دفف «ماكحألا ثسد ىف ًالاجر ردقلا اهل ئهي ذإ حاجنلا نم ةيملعلا وأ ةيعامتجالا

 ىتح ءاضقلا ىسارك ىف هعابتأ نيعتب ةصاخو نيودتلابو ءاتفإلابو ءاضقلاب ًايمسر اهقف هذاتسأ

 ةافو دعب اهيف بهذملا رهظف ناطلسلا بهذمب ةفينح ىبأ بهذم نومسي دادغب يف ساتلا راص
 ىف ارشثتنا نابهذم :مزح نبا لاق امكو «ةوقلا كلت تمظعو ءةفاك بهاذملا ىلع ةفينح ىبأ

 ."!سادنألاب ىكلاملاو قارعلاب ىفنحلا ناطلسلاو ةسايرلاب امهرمأ ةيادب

 هيبنثو سانلا لكاشمل ةهجاوم هيف ءاضقلا نإف ءأيلمع ًالقص ىفنحلا بهذملا لقص دقو
 حبصأف ةماعلا نوئسشلا ىلع علطا دق هبو ,مهضارمأو سانلا ءاودأل بطو اهتجلاعم قرطل

 .طقف ةيرظنلا ضورفلا نم ال «ةيلمعلا جايحلا نم ًاقئشم هناسحتساو هسايق

 ١. 4ص - حماستلاو ةيرحلا لطب ةفيلح وبأ :ىدلجلا ميلحلادبع 1١-م

 فيلاصتلا بحاص مامإلا رفعج وبأ ىربطلا ىلمألا ديزي نب ريرج نب دمحم :وه ىربطلا ريرج نبا .

 دادغب مخيراستب,: ىف ةمجرت هل -ةئامثالثو رشع ةئس تام -ءاملعلا ةمئتأ دحأ :بيطخلا لاق - ةروهشملا

 .0١1:ىدوادلل نيرسفملا تاقبط 2360/7 بهذلا تارذش ءال١/8 تاغللاو ءامسألا بيذهت ء 7/7

 .58١1١ص -مالسإلا ىف حماستلاو ةيرحلا لطب - ةفينح وبأ :ىدلجلا ميلحلادبع .'"



 عمج كلذيو «ثيدحلاب مهئارآ معد ىلع اولمع نيذلا ىأرلا ءاهقف لوأ فسوي ابأ لعلو

 ظفحأ دع ىتح ؛مهنع ظفحو «نيثدحملا نع ىقلت ذإ ؛ثيدحلا لهأو ىأرلا لهأ ةقيرط نيب

 .ثيدحلل ةفينح ىبأ باحصأ

 ملعت كنإ مهللا“* :لوقي ثام موي عماسلا هعمسو فسوي وبأ تام ه87١ ةنس ىفو

 قدفاو امب مكحلا ىف تدهتجا دقو ءأدمعت كدابع نم نينثا نيب هيف ثمكح مكح ىف رجأ مل ىنأأ
 ناكو «كنيبو ىنيب ةفينح ابأ تلعج يلع لكشأ املك .ملسو هيلع هللا ىلص كيبن ةنسو كباتك

 سانلا فرعو « *؛هعملعي وهو قحلا قيرط نع جرخي الو كرمأ فرعي نمم هللاو ىدنع

 ةسئامو «دادغب لهأل فلأ ةئامو ةنيدملا لهأل فلأ ةئامو ؛ةكم لهأل مهرد فلأ ةثام «هتيصو

 .ةفوكلا هب ىنعن :فالآلا تائم بهي ديشرلل اذاتسأ راصقلا ىبص لعج ىذلا دلبلل فلأ

 :ىنابيشلا نسحلا نب دمحم ١-

 هوكذ ام ىلع بسن ىنابيشلا دقرف نب نسحلا نب دمحم هللا دبع وبأ .دهتجملا مامإلا وه
 ىف ليصحتلا باتك ىف ىعفاشلا ىدادغبلا يميمثلا رهاط نب رهاقلا دبع روصنم وبأ ذاثسألا

 نكاهأ بلاغو “'بهاذملا فالتخا ىف بهاوملا ليزج'”ىف ىطويسلا لالجلا هرقأو «هقفلا لوصأ

 :ىربسكلا تاقبطلا ىف ىدقاولا بتاك دعس نب دمحم لاقو ءأبسن ال ءالو ىنابيش هنأ ىلع ملعلا
 ةنس اهب دمحم دلوف طساو مدقق ماشلا دنج ىف هويأ ناكو ةريزجلا نم هلصصأ ؛نسحلا نب دمحم

 (١)..ه ١83 ةتس تامو ه ا

 ٌتايوط أادمأ ةفينح ىبأ نع قلتي مل وهف ءفسوي ىبأ ىلع قارعلا هقفل هتسارد متأ
 نأ دعب ةياورلاو ثيدحلا هقف هنع ىقلتو كلأم ىلا لحرو يعازوألاو ىروثلا نع ذخأ كلذك

 ؛ةاضقلا ىضاق نكي مل نإو «ديشرلل ءاضقلا ىلو دقو «ةياردلاو ىأرلا هقف نييقارعلا نع ىقلت

 ةيناسل ةفاقث كلذب هل عمتجاف بدألا ىف ةغلاب ةعساو ةيارد هل تناكو ل هخيشك

 المي نسحلا نب دمحم ناك” ىعفاشلا هيف لاق دقل ىتح «ليلج رظنم هل ناكو «ةينايب ةبردو

 نآرفقلا نأ هعماس ىلإ ليخ ملكت اذإ ناك «سانلا حصفأ ناك” ” :ًاضيأ هيف لاقو **بلقلاو نيعلا

 ("7““هتغلب لزن

 ١. ةسيادهلا راد ةبتكم - ينابيشلا نسحلا نب دمحم مامإلا ةريس ىف ىلامألا غولب :ىرثوكلا دهاز دمحم -
: 
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 ده قاس

 ملعلا فلتأيل ىلوألا ة ةأشنلا دنع هقفلل امزال ةفيظولاب هقفلا ةمدخل فسوي ىبأ لمع ناك
 ءاراسف دولخلا قيرط ىسف هسنقلا هجويل ًامزال ناك دمحم لمع امأو ؛عئارلاو رصعلا عم

 .ًاعيمجر وصلا

 . ةيحانلا نم ههقف ثبرقو ةبرجتو أملع هئدافأ ىرخأ ةسارد ءاضقلا ىلع هتيالو تناك
 .درجملا رظنلاو روصتلا ىلع رصتقي الو «لمعلاوحن ودني هتلعجو ةيلمعلا

 ىلإ نييقارعلا هقف لقال قحب دعي ىذلا وهف ؛نيودتلا ىلإ هاجتا دمحم ىف ناكو
 دعتو هنودو كلام نع أطوملا ىكور دقف «نييقارحلا ىلع اروصقم هلقن نكي ملو ؛فالخألا
 ثالث ةدم ىف ورتب هظفل نم هعمس هنأل اقلطم اهدوجأ نكي مل نإ تاياورلا دوجأ نم هل هتياور
 قاوعلا ءاهثف هب ذخأ امم ثيداحألا كلت تناك اذإ ام باوبألا ثيداحأ دعب ركذي هنألو «تاونس
 اهب زانمب ةميظع ةزيم هذهو ؛ثيداحألا كلت اوفلاخ اهب ىتلا ثيداحألا درس عم هوفلاخ وأ

 (١١.تاآطوملا ىقاب نع دمحم أطوم

 ه5 ىلإ ه 1١58 هتس'”'ىدهملا مكح ىف هنيدملا ىلإ لحر امل دمحم نأ ىور
 دهع ىف كلذ ناكو ىئاسكلاب طلتخا ““أطوملا*” هنع ىورو سنأ نب كلام نم ملعلا ىقثسيل
 .هقفلا ىئاسكلا ملعو ةغللا ىئاسكلا هملعف ديشرلا
 ىفوكلا اذه ديشرلل لاقف ةاضقلا ىضاق امهيلع لخدف ديشرلا بعادي موي ىئاسكلا سلج :اولاق
 :ىبلق اهيلع لمتشي ءايشأب ىنيتأيل هنإ فسوي ابأ اي :ديشرلا لاقف :كيلع بلغو كغرفتسا دق
 ابأ اي :لوقي فسوي ىبأ ىلع لبقأف هيفكي الو ؛هيفشي ال ىئاسكلا نع ديشرلا باوج نكل
 صخصف ىثح ديشرلا كحضف :هقف لب :لاقف ؟““هقف مأ وحن” :لاقف ؟ةلأسم ىف كل له فسوي

 لوفت ام قسؤي ابأ اي :معن :ىئاسكلا لاق !!ًاهقف فسوي ىبأ ىلع ىقلت :ىئاسكلل لاقو هلجرب
 تثلخد اذإ فسوي وبأ لاق **نأ ىف هزمهلا حتفو'”رادلا تحتف نأ قلاط تنأ هتأرمال لاق لجرل
 لاق نإ :يئاسكلا لاق ؟باوصلا فيك لءاستو ديشرلا كحضف فسوي ابأ اب تأطخأ لاق:تقلط

 (').قالطلا عقي ملو بجي ملف نأ لاق نإو قالطلا عقوو لعفلا بجو نأ
 ىعفاشلا رشح املو .ديشرلا ىلإ ىئاسكلا ىتأي نأ عدي ال اهدعب فسوي وبأ ناكف :اولاق

 قارعلا ىلإ لمحو ةيسابعلا دض كانه نييواعلل زايحنالاو عيشتلا همهتب هثمكاحمل ديشرلا ىلإ

 ١٠١١١ص - ىنابييشلا نسحلا نب دمحم مامألا ةريمم ىف ىلامألا خولب :ىرثوكلا دهاز دمحم .؟
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 ىتح نسحلا نب دمحم دنع هقفتلا مهلأ ةمهتلا نم هتحاس تئرب املو ةئامو نينامثو عبرأ ةنس

 ىلإ فرصناو ءأرانيد نيتس وحن فرصب هتافنصم خسنتساو ةياك ةمزالم همزالو هب لصتا
 ذخأو «هعامس الإ اهيلع سيل بتكلا نم ىتخب لمح هنم عمس نأ ىلإ أمات ًافارصنإ هدنع هقفثلا

 (١.هردق ءالتعا أدبم اهنوكل هقح يف ىربك هحنم ةنحملا هذه ثحبصأو هنأش ىلتعي

 :نسحلا نب دمحم نم هبلط ناك باتك ةراعإ ئطبتسي همودق لوأ ىف هياإ هبتك اممو

 هلثم هأر نم نس يعرت مل ىذلل لف

 هلبق نم ىأر دكه آر نم نأك ىتح

 هلهأ هوعنمب نأ هلهأ ىهني ملعلا

 هلعل هلفأل هلتخبي هلل

 نع ملظتنملا ىف ظفللا اذهب ىزوجلا نبا هلقن امك ةيده لاحلا ىف هيلإ هب هجوف

 نايب عماج ىف هيلإ هدنسب هذه ىعفاشلا تايبأ عم ةياكحلا هذه ربلا دبع نب ىورو ؛ىواحطلا

 نم ءاهقفلا تاقبط ىف تايبألا كلت عم ةصقلا هذه ًاضيأ ىزاريشلا قحسإ وبأ ركذ دقو «ملعلا

 فرتعا دفو «ةنييع نباو حارجلا نبا عيكوو اكلام ىأر ىعفاشلا نأ مولعملا نمو «دنس ريغ

 هكردي مل ىذلا ةفينح ىبأ ملع لثمب هدعو نسحلا نب دمحم لثم ري مل هنأ تايبألا كلت ىف

 هلثم نع ردصي نل مالكلا اذه لثمف ؛ةليسو لكب نوفلزتي نيذلا ءارعشلا نم نكي ملو ىعفاشلا

 (١).هئاسل ئطاوي هبلقو الإ

 ل ار فام هربا ميول 0 لصلا يرحل يملا

 «كلام ةنيدملا خيش نع الماك زاجحلا هقف ىقلتو ءالماك قارعلا هقف ىقلت دق وهف فسوي ىبأ

 دقو «باسحلاو عيرفتلا يف ةراهمو ةردق هل تناكو «ىعازوألا ماشلا خيش نع ماشلا هقفو

 (11“«نسحلا نب دمحم نم هقفلا ىف ىلع نمأ دحأ سيل'” لاق يعفاشلا نأ هدنسب بيطخلا جرخأ

 ١. ص - ىئابيشلا نسحلا نب دمحم مامإلا ةريس ىف ىنامألا غولب :ىرثوكلا دهاز دمحم 71١

 7١. نم قباسلا عجرملا .

 راوتألا ةعبطم - ىلوا ةعبط «قاخلا ثيغم ىف لطابلا لاطيإب قحلا قاقحإ ؛ىرثوكلا دهاز دمحم “٠.
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 دمحم اذ وه اهف «نيمدقألا هقفو ةفيذح ىبأ هقف اهنم ملعتو ءدمحم بتك ىعفاشلا أرق

 بهاذملا هدنع ىكالتتف ءلبنح نبا ملع ىذلا ىعفاشلا هنم لهذيو كلام نم لوني ةفينح ىبأ ذيملت
 .ًايعمج سانلاو ةهقفتملاو ةمئألا اهنم ىوتريف همولع ىوريو «ةعبرألا

 بلطف ةرصبلا ب ناك ًايدوهي ًاملاع نأ ىبويألا لداعلا كلملا نب ىسيع كلملا ىورو
 هذه قفقدو اذه لثم هنيد نع ثحب نم :لاق هيلع فقو املف ءدمحمل ريبكلا عماجلا باتك
 .ملسأف قح ىلع هنأ دهشأ ىبنل اهبسن امنإو هسفنل اهعدي مل مث لئاسملا

 نإف «ةفورعم هلئاسمو «هعنص امب هللا همحر دمحم تاكرب نم دعي اذه نإ :كلملا لاق

 راشثآلاو ءزيزعلا باثكلا اهلوأ :مولع ةئسب ًاملاع نوكي نأ جاتحي همهفيو هأرقي نأ دارأ نم
 ١'( ًاديلقت الإ هفرعي مل مولعلا هذهل ًاديجم نكي مل نمو ؛باسحلاو ةغللاو وحنلاو هقفلاو

 ديشرلا ىضمو دمحم الإ اوماقف نسحلا نب دمحم مهيف ةعامج ىلع أموي ديشرلا لبقأ
 درفنا اذامل هلأس هيدي نيب.ناك املف بولقلا تبجوف «نسحلا نب دمحم :لوقي نذآلا ءاج مث هتيطل
 ىنتلهأ كنإ ءاهيف ىنتلعج ىتلا هقبطلا نع جرخأ نأ تهرك”* :لاقف مهيلع مدق امدنع سولجلاب
 الا ىلص كمع نبا نإو ءهنم ةجراخ ىه ىتلا ةمدخلا ةقبط ىلإ هنم جرخأ نأ تهركف .ملعلل
 دارأ امنإ هنإو ؛“رانلا نم هدعقم ًوبتيلف ًامايق لاجرلا هل لثمتي نأ بحأ نم”” :لاق ملسو هيلع
 ('7.دمحم اي تقدص ديشرلا لاق .ءاملعلا كلذب

 وه ةديقعلا نم ىمسألا نكل ! ةديقع نم اهلايو ةفيلخال فقي ال ملاعلا نأ دمحم دقتعا
 فقي نأ هقح نمو «سانلا نيعأ ىلعو ديشرلا دضو ديشرلا ةرضح ىف اميسالو اهب لمعلا

 نم درفك هفوقو مدعبو «ملاعك دمحم فقومب ديشرلا ىضر نكل ؛ءاملعلا مه اوناك ولو هل سانلا
 .ميركثلا قحتسي امهالكو ملعلا مرك امهالك ديشرلا نم دمحم فقوم أمامت لدعي «اياعر

 هقيدص هعم تامو ديشرلا ةبحص ىف وهو ىرلاب دمحم تام ه ١41 هنس ىفو
 .'هقفلاو ةغللا مويلا تنفد”” :ديشرلا لاق انفد املو .ةلحرلا سفن ىف ىئاسكلا

 :ليزه نب رفز 1٠-
 نامث نع ىفوت دقف ءدمحمو فسوي ىبأ هيدحاص نم ةفينح ىبأل ةبحص مدقأ وهو

 ,.«؛نيرصنعلا صئاصخ هل تناكف «ةيسراف همأو ءايبوع ةوبأ ناكو ءه ١64 ماع ةنس نيعبرأو

 دحأ ناكو ءهاوس ام ىلع هيلع بلغ ىتح «ىأرلا هقف ةفيذح ىبأ نع ذخأ ةجحلا ىوق ناكو

 ١. ص - مالسإلا ىف حماستلاو ةيرحلا لطب ةفينح وبأ :ىدنجلا ميلحلادبع ١١١.
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 ىور هنأ ةعبرألا نيب ةنزاوملا ىف دادغب خيرات ىف ءاج دقلو ءأسايق ةفينح ىبأ باحصأ
 :لاق ءمهديس :لاق ؟ةفينح ىبأ ىف لوقت ام :لاق «قارعلا لهأ نع هلأسف لجر ءاج :ىنزملا

 لاق ؟رِفزف ؛لاف ءاعيرفت مهرثكأ : :لاق ؟نسحلا نب دمحمف :لاق ؛ثيدحلل مهعبتأ لاق ؟فسوي وبأف
 .ًاسايق 1

 لأسو .اهعجار مق اهقلط :لاتف ىضاقلا ًاكيرش لأسف هتجوز قالط ىف لجر كش
 نفيثت ىتح كتأرما ىه :لاقف رفز ىلإ ءاج مث ءاهتعجار دقف اهتقلط دق تنك نإ :لاقف ىروثلا

 .اهقالط نم

 كش مث أضوت نمك نيقيلا ليزي ال كشلا نأ :هذاتسأ اهعضو ىتلا لوصألا نم نأب كلذ

 .هثوضو ىلع وهف ثدحلا ىف

 امأو ؛عرولاب كاتأ دقف ىروثلا امأ :لاقق لاوقألا هذه ةفيذح ىبأ ىلع لجرلا ضرعو

 لب :لاقف .ال مأ لوب ىبوث باصأ ىردأ ال:تلق .لجرك وهف كيرش امأو ءهقفلا نيعب كاتأف رفز

 .تام نأ دعب ىتح ةفينح ىبأل كلذ كيرش رفغي ملف هلسغاف كبوث ىلع

 ىف ببسلا نأ رهظيو هخيش بهذمل ةياور هل فرعت ملو ءبتك هنع رثؤي مل رفزو

 هدعب أمهنم لك شاع نابحاصلا امنيب ؛«تاونس ىنأمث وحنب هدعب ىفوت دقف هدعب هتايح رصق كلذ

 سردلاو ةعجارملاو نيودتلاو ةباتكلا نمز مهل رفاوتف ءأماع نيثالث نمرثكأ
 ره ليو «هملقب اهنودي مل نإو «هتاسلب ةفينح ىبأ ءارآ رشن ىلع لمع هنأ رهظي نكلو

 ملبضق ىلو هنأ ربلا دبع نبال ءاقتنإلا يف ءاج دقف «ةفيذح ىبأ ةايح 2 ماضق ىلوت هنأ

 ةسفانملاو دسحلاو ةوادعلا نم ةرصبلا لأ نيبو اننيب ام ثملع دق «ةفينح وبأ هل لاقف :ةرصبلا

 هقفلا ىف هنورظاني اولعجو «ملعلا لهأ هيلا عمتجا ًايدضاق ةرصبلا مدق املف ؛مهنم ملست كنظأ ام

 «ةفينح ىبأ لوق اذه :مهل لاق هب ئجي امل ًاناسحتساو ًالوبق مهنم ىأر اذإ ناكف ءموي دعب ًاموي
 ىأر اذإ مهب لزي ملف ءاذه نم رثكأو معن :مهل لوقيف ؟ةفينح وبأ اذه نسحي وأ :نولوقي اوناكف

 نم نوبجعيف «ةفينح ىبأ لوق اذه :لاق - هل ًاميلستو هب اضرو «مهيلع هب جئحي امل الوبق مهنم
 لوقلا ىلإو هتبحم ىلإ هضغب نم مهنم ريثك عجر ىتح ءاذه ىلع مهعم هلاح لزت ملف ؛كلذ

 (١!-ئسلا لوقلا نم هيلع ناك ام دعب ءهيف نسحلا
 ابأ رظان اذإف وشح ريغ نم ليلدلاب ىتأيو «ةلبرغ ثيداحألا لبرغي اضيأ رفز ناك

 ناكو ًابصتدم دجسملا ةداوطسأ ىلإ دكتسم وهو ةرم هرظاني ناك :هموقلحب ذخأي هنأكف فسوي
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 اهيأ ىف ضكرا ةريثك باوبأ هذه :لوقي لب كرحتيال ناكف وه امأ ةكرحلا وراك قنسوي قب
 . مك هتقلح ىف ةفينح ابأ رفز فلخ دقو هيدي نيب سلج نأ ىلإ فسوي ىبأب رمألا ىهتناو «تئش
 .فسوي وبأ هدعب نم

 :دابز نب نسحلا -*

 ىبأ ءارآ ةاور نم دعي «يىفنحلا بهذملا ءاهقف نم «ىفوكلا ىؤلؤللا دايز نب نسحلا
 ةياورب رهتشا دقو ؛هباحصأ نم ناكو ةفينح ىبأ ىلع ذملتت « ه 7١4 ةنس ىفوت «ةفينح
 امك ؛هياإإ جاتحي اهلك ثيدح فلأرشع ىنثا حيرج نبا نع تبتك :لوقي ناك ىتح «ثيدحلا
 .هتياور نوضفري نيثدحملا نم ًاضعب نكلو «ةفينح ىبأ ءارآ ةياورب رهتشا

 دادعع ىف نيدنسملا نع ىورملا هدئسم ىف ةنودم ةفينح ىبأ نع ثيدحلا نم هتايورمو

 «نولوط نبال طسوألا تسرهفلا ىف اميس الو ةفينح ىبأ نع ةيورملارشع ةعبسلا ديناسملا
 'دراشلا رصحو ىتولخلا بويأ خيشلا تبثو ىحلاصلا فسوي دمحم ظفاحلل نامجلا دوقعو
 اذهو «ثيدح فلأ رشع ىنثا وحن طقف حيرج نبا نع هتايورمو ءامهريغو ىدنسلا دباع دمحمل
 ثيدح فلأ نيسمخ ىور هنأب هذيمالت دحأل ثيدحلا لهأ رقأ دقو ؛هلثم ىلع رثكتسي ال ددعلا

 عاجش نب دمحم رخآلا هذيملت بتك نأ ملعلا لهأ دهش امك ؛ىخونتلا لولهب نب قحسإ وهو
 ةمخضل دادعألا كلت نورثكتسي ال ةلقنلا ىرتو «ثيدح فلأ نيعبسو ةثالث ىلع ىوتحت ىجلثلا

 نسحلا نع ثدحتلا رود ىتأ نيحو «دايز نب نسحلا ةقبط نود نيرخآ سانأو «هتذمالت ىلع
 نبا نع بتك نوكي نأ هياع نورثكتسي ةياردلاو ةياورلا مولع ىف هرمع ىنفأ ىذلا دايز نب
 (١).ثيدح فلأ رشع ىنثا وحن حيرج

 اهيقف ناك هنإ :ظفاحلا لولهبلا نب قاحسإ بوقعي ىبأ ةمجرت ىف بيطخلا ركذ دقو

 .يضاقلا فسوي ىبأ بحاص ىسوم نب مثيهلا نعو «دايز نب نسحلا نع هقفلا لمح

 نب نسحلا نم هقفأ تيأر ام ”” :مدآ نب ىيحي لاق ىتح «نوريثك ههقف ىلع ىنثأ دقو
 امك ءاضقلا نسحي ال ناك هنأ ىور نكل و هه ١94 ةنس هفوكلا ءابضق ىلوت دقو «دايز

 .“؛هنم حرتسا و ىفعتسا كلذلو «هقفلا نسحي

 كرابملا نب هللا دبع -ه

 ١. ييمامإلا ةريسب عاتمإلا - ىرثوكلا دهاز دمحم - ص؟١.



 نم ناكوءايكرت هوبأو «ةيمزراوخ همأ تناك «كراعملا ىف ًالطبو هقفلا يف امامإ ناك
 ريمأ هيف اوزعي نأب سانلل نذأي نأب هريزو ديشرلا رمأ تام املو ءذاتسألل ةياور ذيمالتلا رثكأ
 .نينمؤملا

 :ىلاطلا دواد - ؟

 ..! هتايح ىف ايندلا نم جرخيو ةدابعلا ىلإ عطقني «ةقلحلا ىف اثوص سانلا عفرأ ناك

 اهدرو ءاهردصمل اهداعأف رهدلايلع اهب نيعتسي مهرد فالآ ةرشع اهيف ةردب هيلإ تلسرأ

 نإ :الاق هيلإ ابهذف ؛نارح امتنأف نيثردبلا لبق نإ :امهلب لاق نيمالغو اهلثامت ةردب عم لسرملا

 هيلإ اهادر .رانلا ىف ىتبقر قهز اهلوبق ىف نوكي نأ فاخأ ىنإ :لاق .انباقر قتع كلوبق ىف
 .انأ يتيطعي نأ نم ىلوأ هنم اهذخأ نم ىلع اهدري هل الوقو

 نسم اوريصيل مث نيرومغم هتقلح ىلإ اوءاج ؛هذيمالتو «ةفينح ىبأ باحصأ مه ءالؤه

 مهبلا اهلقن ىتلا ةلاسرلا نيقي مهتدتفأ لم ءىمالسإلا هتفلل ًادمع لب «ةاضقلل ةاضقو قانضق هدعب

 هيف امب ايندلا حالصصو ةلودلا ةضهن ىف ًايساسأ ارصنع اهذم هولمح ام ىحضأف ميظعلا ذاتسألا

 .ىركف قمعو ىلمع عباط نم

 :ءانتافلؤم- دمه

 اميف هانفرع ىذلا ىنعملاب نيودتو فيلأت رصع ىلاعت هللا همحر مامإلا رصصع نكي مل

 ملاعلا كلذ مامإلا نكي مل ؛ةريثكلا ءايشألا ىلمي وأ بتكيف هسفن ىلإ ملاعلا اولخي نأ وهو دعب

 مامإلل نكت مل اذل .فيلأتلا نع هلغش دق سيردتلا ناك دقف «ءالمإلاو فيلأتال هسفن غرف ىذلا

 :ةميظعلا ةيملعلا هتناكم عم بسانتت ةريثك فيلأت ىلاعت هللا همحر

 باتكو ءطسوألا هقفلاو ءربكألا هففلا مالكلا ملع ىف فلأ ىلاعت هللا همحر هنأ تبث دقل -أ

 اياصو ىهو ةيصولا باتكو ؛ةرصبلا هيقف ىتبلا نامثع ىلإ ةلاسرلا باتكو «ملعتملاو ملاعلا

 (١):ةيردقلا ىلع درلا باتكو «ىلاعت هللا مهمحر هباحصأل ةدع

 هنأو دئاقعلا ىف ال هقفلا ىف باتك وهربكألا هقفلا باتك ليق دقف ًاباتك هقفلا ىف فلوي مل -ب

 ربكألا هقفلا باتك نأ روهشملاف ءاذه دجوي مل نكل ءرثكأ وأ ةلأسم فلأ نيتس ىلع ىوتحي

 هذبمالتا اهكرتي نأ نم ةفينح وبأ مامإلا دنع رطخأ ةديقعلا تالكشم نأل «دئاقعلا ىف

 ١. ص -١؟ج - توريب - ىبرعلا ثارتلا ءايحإ راد - نيفلؤملا مجعم :هلادك اضر رمع 8 ٠١.



 همها

 ةديقعلا ىلإ ةباتكلاو فيلأتلا ىف هلك همامتها ىلطعي ناك دتف ؛ىواتفلا بواسأل مهجرختو

 .ددحم حضاو لهس بواسأ ىف اهبتكي

 ؛ىقنحلا هقفلا لقت

 فيلات نأ ذإ ءهلئاسم مظنو هباوبأ بتر هقفلا ىف ًاباتك “"ةفينح ىبأ'*” ل فرعي مل

 ناك دقو ؛هخوخيشلا هتكردأ دقو «هتايح رخاوأ ىف وأ “'“ةفينح ىبأ”' ةافو دعبالا عشي مل بتكلا

 نع اوعنتما لب «مهداهتجا وأ مهيواتف اونودي نأ نع نوعنتمي ةباحصلا رصع ىف نودهتجملا

 مق كعيرشلا هذه دومع وهو *'هدحو باتكلا'* :نيدلا لوصأ نم نودملا ىقبيل ةنسلا نيودت

 .هقفلاو ىواتفلا نيودتو ةنسلا نيودت ىلإ ءاملعلا رطضا

 :اقفلا نيودت

 هللا دبع ىواتف نوعمجي ةنيدملا ماهقف ناك دقف «ةيمالسإلا سرادملل ًاعبت نودي هقالا ناك -أ

 اهيف نورظنيو «هنيدملا ىف نيعباتلا نم مهدعب ءاج نمو «سابع نباو «ةشئاعو ءرمع نإ

 «هاوأتفو ىلع اياضقو ءدوعسم نب هللا دبع ىواتف نوعمجي نويقارعلا ناكو ءاهيلع نونبيو

 .حيرش اياضضقو

 ًابتك نكت مل ةعومجملا هذهو «ةعومجم هيدل تناك ةفينح ىبأ خيش دامح نأ ىور دقو

 دقو «نايسنلا ةيشخ دهتجملا اهيلإ عجري *'تاركذمب”” هبشأ تناك لب «موهفملا ىنعملاب ةبوبم

 فلأف «ماعلاو صاخلا فيلأتلا ةاون تراصو «نيعبأتلا ديع ىف ترثكو تاعومجملا هذه ثتعاذ

 ءاج مث ؛ىقارعلا هقفلا بتك نم هريغو ”*“جارخلا'* باتك فسوي وبأ نودو «*'أطوملا”” كلام

 ظلك ىقارعلا هقفلا'” نودف دمحم هدعب.

 عجاري وه ناكو هيواتف نونودي اوناكو «هئالمإب كلذ ناكو هءارآ نونودي هذيمالت ناك -ب

 دبع ىبأ نع”” :هصن ام ىزازبلا نبال بقانملا ىف ءاج دقف هريغيل وأ هرثيا ًانايحأ نود ام

 ركنأ الأ دهتجأ تنكو«هليواقأ ًاضيأ هيف لخدأ فسوي وبأ ناكو «هليواقأ هياع أرقأ تنك شا

 نمو :؛لاقف رخآ لوق اهيفو هلوق ركذ دعب تلقو ءأموي ىناسا لزف «هبتجب فسوي ىبأ لوق

 .“'هدنع هركذأ التل فسوي ىبأ لوق هدعب ملعأ تنكف ؟لوقلا اذه لوقي ىذلا اذه

 هتعجارمو هنم فارشإب هلاوقأ اونود هذيمالت نأ ىهو ةماه ةقيقح انيطعي صنلا اذهو

 .ًانايحأ



 ت-مهالم

 :لوثن نأ عيطتسن انهو

 هيهذم ةفينح وبأ عمضو دقف ؛ةرودصلا هذهب انيلا درو ةفينح وبأ مامإلا هقف نأ

 ةلأسملا ىقلي ناكف داهتجإلا ىف هيأرب “ةفينح وبأ”* مظعألا مامإلا دبتسي ملو «مهنيب“ “ىروش*
 اهتبثي ذئدنعو ءاهيف لاوقألا دحأ رقتسي ىثح مهرظانيو هدنع ام لوثيو مهدنعام عمسيو اهبلقيو

 ؛ه(باحصأو ةفينح ىبأ بهذم نود انه نمو ءاهلك لوصألا ثبثأ ىتح لوصألا ىف فسوي وبأ

 .ةمظنم ةبترم ةبوبم ابتك هورشنف هباحصأ ءاجو

 ثيدحلا| ىف هديئاسم

 بكرم وهو ؛ةنينح ىبأ مامإلا ىلإ ًابوسنم راثألاو ثيداحألا نم دنسم ءاملعلاركذ دقل
 .هلمع نم دنسملا اذهفأ «ةفلؤملا بتكلا عيمجت ماكحألا بيثرت ىف عمجمو «هقفلا بيترت ىلع

 نأ ىهو ههقف اهب اوقلت ىتلا ةقيرطلاب هوثلت هنع هباحصأ ةياور هنأ مأ ؟هيلإ بوسنم هبيترتو

 .اهورشنو اهوبوبو اهوبترف «تاياورملا كلت اوعمج مث هسرد ىف مهل هركذيام اونودي

 دقو راثآلا اهامسو تاياورملا كلت نم ةريبك ةفئاط عمج فسوي ابأ نأ دكؤملا نم

 1 .نيباتكلا الك ىف ةريثك تايورم ثدحتا

 «كلذ ءاملعلا ضعب لاق دقل ؟هيلإ بسني ىذلا دنسملا ىف هباحصأل تايورملا هذه لوف

 دنسم أامأ ** هصنام «هعفنملا ليجعت باتك ىف ىئالقسعلا رجح نبا'* لاق دقو «نوريثك هحجرو

 هاور ىذلا راثآلا باتك وه امنإ ةفينح ىبأ ثيدح نم دوجوملاو ههعمج نم سياف ةفينح ىبأ

 ىسبيأ ثيدح نم هلبق فسوي ىبأو نسحلا نب دمحم فيئاصت ىف دجويو ؛هنع نسحلا نب دمحم
 (١).ىرخأ ءايشأ ةفينح

 ىف هعمجف ؛ةفينح ىبأ ثيدحب ةئامثالثلا دعب ناكو ؛ىثراحلا دمحموبأ ىنتعا دق ناكو

 «ىرقملا نب ركب وبأ ظفاحلا عوفرملا هنم جرخ كلذكو ءةفينح ىبأ خويش ىلع هبترو ؛دلجم

 «رفظملا نب نسحلا ىبأ ظفاحلل ةفينح ىبأ دنسم هريظنو «ىثراحلا فينصت نم رخصأ هفينصتو
 وهف هلاجر جيرخت ىلع ىنيسحلا ىقارعلا نيسحلا نب لضفلاوبأ ةعرز وبأ هدمتعا ىذلا امأو

 ىف امع تادايز ورسخ نبا دنسم ىفو ءرخأتم وهو ءورنخ نب نيسحلا هجرخ ىذلا دنسملا

 .ىرقملا نباو ىثراحلا دنسم

 ."17ص - يلابيشلا نسحلا نب دمحم مامإلا ةريس ىف ىئامألا غولب :ىرئوكلا ١.



5 060 

 هعمج نم سيل ةفيتح ىبأ ىلإ بوسنملا دنسملا نأ ررقي رجح نبا نأ اذه نم ىرتو

 ةياور نونظلا فشك ىف ةفيلخ ىجاح ركذ ام كلذكو ءدنسملا كلذل ءاملعلا تاياور ركذي مث
 - ىأ” هبسني نم عمس هنأ ىمزراوخلا دومحم نب دمحم ديؤملا نع ىكحيو '“ةفيذح وبأ'* دنسم

 هديناسم نم رشع ةسمخ هل عمجو ''ةفيذح ىبأ””ل سمحتف ثيدحلا ةياور ةلق ىلا “*ةفينح وبأ

 نود دقف هنع للا ىضر كلام سكعب ءبوبم ًابيترت بترت مل اهنكل ؛ءاملعلا لودف هل اهعمج ىتلا
 .ابوبم ابترم هريغ هنع هاورو هأطوم

 راثآلاو هفسوي ىبأل راثآلا ادنس اهاوقأف ءاهتاور فالتخإب فلنخت ةبسنلا هذه نكل

 ةدنسم تاياور نم امهيفام نأ ىلإ نئمطن انلعجت «نيباتكلا نيذه ىف فلتخت ةكدلا نإ لب ءدمحمل
 فسوي ىبأل بيوبتلاو بيترتلاو عمجلا ناك نإو «بيرالب هيلإ دنسلا ةحيحص ةفينح ىبأل
 .هآور اميف لك ءدمحمو



 ةئينح وبأ دنع ىلقعلا جهنملا :ىناثلا لصفلا

 .جهذملا ةعيبط - |

 .هلوصأ -ب

 .لقعلاو لقنلا نم هاففوم -ج



 مها

 :ةفينح ىبأ مامإلا دنع جهنملا ١-

 ثعاوبلا فرعت ىف صوغلا ديدش ؛ةرظنلا قيمع «هريكفت ىف روغلا ديعب هنأب ةفينح وبأ زاتما

 لماعيو رجتيو «قاوسألا ىشغي ناك دقلو ءرومأو لامعأ نم هرظن تحت عقي ام لكل تاياغلاو بابسألاو

 كلذل .ةسابسلا جهانمو ةديقعلا نوئش نيف لداجيو «ثيدحلاو هقفلا سردي امك ةابحلا سرديو «سابلا

 صخشلا هغبتي نأ ىغبني امو « مهتلماعمو سانلا قالخأو ؛ركفلا جهانم ىف ةمكحم ءارأ هنع ترثا

 .حمهعم

 سيلف ؛«ةحيحصلا ةفرعملا ىلع اينبم نوكي نأ بجي ميوقلا لمعلا نأ ىري ةفينح وبأ ناك دفل
 رنج قع ريكا ىلإ هتضفرو 4 نشلاو نيكل ماكرب كم. هديك نوكاا لي طف :ورخلا لمي :نطدمفلع نموا
 «ملظلل ةفرعم ريغ نم لدعلا هنم نوكي ىذلا وه لداعلا سيلو « هيواسمل امهاف رشلا بنتجيو هايازمل

 ةياغلا فرش نم هيف امل لدعلا ىلإ دصقيو ؛هتياغو لدعلاو « هتبغمو ملظلا فرعي ىذلا وه لداعلا لد

 .ةبغملا نسحو

 ءاضعألا نإ انك بلل عت لمعلا نأ ملعا : " ملعتملاو ملاعلا " باتك ىف ماقملا اذه ىف لاق دقلو
 دبال ىذلا ليلقلا دازلا ءكلذ لثمو ءريثكلا لمعلا عم لهجلا نم عفنأ ريسيلا لمعلا عم ملعلاو ءرصبلل عبت
 هلوقب ءاملعلا ةلزنم ىلاعت هللا نيب دقو .(")ريثكلا دازلا عم لهجلا نم عفنأ اهب ةيادهلا عم ةزافملا ىف هنم

 .(')" بابلألا اولوأ ركذتي امنإ نوملعي 4# نيذلاو نوملعي نيذلا ىوتسيب له لق " ىلاعت

 روج فرعي الو ءالدع فصي لجر ناك نإ تيأرأ : هللا همحر ةفينح ىبأل ملعتملا لاف
 اذإ ملاعلا هباجأف ؟ هلهأ نم وه وأ قحلاب فراع هنإ لاقيأ ؛ كلذ هعسي الو ء.هفلاخي نم

 لهجأ نأ ىخأ اي ملعاو .روجلاو لدعلاب لهاج هنإف « هفلاخي ام روج فرعب ملو الدع فصو
 :«ضيبأ بوشب نوتؤي «ةعبرأ رفن لثمك مهلثم نأل ؛ءالؤهل ىدنع ةلزنم مهادرأو اهلك فانصألا

 :رخآلا لوقيو رمحأ بوث اذه «ةعبرألا ءالؤه نم دحاو لوقيف ؛ بوشلا كلذ نول نع لأسيف

 نص بلح  ىدهلا ةبتكم ؛ىودنلا باهولا دبع ؛ ىجعلق شاور دمحم قيقحت «ملعتملاو ملاعلا :ةفينح وبأ مامإلا ١.

 ميرض ب بضل

 . 1 مقر ةبأ : رمزلا ةروس ."



 ما

 أم ؛هل لاقيف .ضيبأ بوث اذه :عبارلا لوؤيو ءدوسأ بوث اذه :ثلاثلا لوقيو «رفصأ بوث اذه

 نأ ىلسعو «ضيبأ بوثلا نأ ملعأف انأ امأ :لوقيف ءاوأطخأ مأ اوباصأ ةثالثلا ءالؤه ىف لوقت

 ىسعو ًارفاك سيل ملعن انإ نولوتي «سانلا نم فنصلا اذه لهأ كلذك ءاوقدص دق ءالؤه نوكي

 ال انإف ًافداص لابرسلا عزني امك ناميإلا هنم عزني ىنز اذإ ىنازلا نأ ىري ىذلا نوكي نأ

 هيلع ىسلضنو ءانمؤم هيمسن نحنف جحلا قاطأ دقو ءجحي ملو تام نم : نولوةيو «هبذكن

 ("7.هجح هنع ىضقنو «هيراونو هل رفغتسنو

 ؛ةلحرملا هذه ىف اهمهف ىف فالتخالا لماوعو ةديقعلا ىف ريكفتلا ةعيبط نإف كلذك

 مل سو هيلع هللا ىلصص لوسرلا ةافو دعب ةيمالسإلا ةعامجلا لاحل ليدبتلاو رييختلا ىف اهاندجو

 ملسو هيلع هللا ىلص هتلحرم ىف ريكفتلا عوضوم ناك ؛مالسلا هيلع هدهع ىف اهلاح ىلع هلع

 ناسنإلاب هتقالع اذكو ؛تافولخملاب هتقالع رابتعاب وأ هتاذ رابتعاب ءاوس هلالج لج هللا وه

 اهروصو.اهضرع امك ةةايوبقنلا ةوعدلا هلوح تزكرت ىذلا رودملا ناك ؛هب ناسنإلا ةقالعو

 .ميركلا نآرقلا

 مويقلاو نطابلاو رهاظلاو رخآلاو لوألا هنأب ميركلا باتكلا هفصو هتاذ رابتعابف

 هسفنب ًاينغ هللا روصت ىتلا تافصلا نم كلذ ريغو ديجملاو ديمحلاو راهقلاو ميظعلاو «دحاولاو
 ةؤف ال ىذلا قلطملا قلاخلا هنأب هنع ثدحت هتاقولخمب هتلص رابتعابو ءئش لكب ًاطيحم ًايدبأ
 ميحرلا نسمحرلا هنأب هركذ ناسنإلاب هتقالع رابتءابو ؛هناطلس ريغ ناطلس الو هتوق ريغ
 7 ليكولاو ىداهلاو نميهملا هنأب هتعن هب ناسنإلا ةقالعرابتعابو : وفعلاو رفاغلاو

 اذإف :ةديفعلا مهفل نيفلثخملا نم ةلواحمو ةدقتعملا ةعامجلا ىف فالخ نيب ةقيثو ةلصلاف

 ردق ىلع ةعونتتم تاجيرخت ةديقعلا هذه صوصنل جيرخت اهيف رهظ ةعامج ىف فالخلا أرط

 .مهئتارأ ددعو نيفلتخملا فئاوط

 فالثخالا اذه نع لحنلاو للملا يف ىناتسرهشلا لوي

 .77سص «ملعتملاو ملاعلا :ةفيلح وبأ ١.

 -م1544 به1154 ءةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد ءيمالسإلا ريكفتلا نم ىهتإلا بئاجلا :ىوبلا دمحم.د .7
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 وأي

 اهنأل ةكم ىلإ هدر نيرجاهملا نم ةكم لهأ دارأ ملسو هياع هللا ىلمص لوسرلا ٌةأفو دعب-)
 تيب ىلإ هلثن ةعامج دارأو ؛هترجه راد اهنأل ةنيدملاب هند ةنيدملا لهأ دارأو ؛هسأر طقسم
 امل ةنيدملاب هند ىلع اونفتا مث ءامسلا ىلإ هجارعم هنمو ءايبنألا نفد عنضوم هنأل سدقملا

 ش .'«نوثومي ثيح نوذفدي ءايبنألا'* مالسلا هياع ىور
 اوقفتاو ريمأ مكنمو ريمأ انم راصنألا تلاقف «ةمامإلا ىف راصنألا عم نورجاهملا فلتخا-١

 اوربطح نأ ب لاحلا ىف رمعو ركب وبأ هكردتساف ىراصنألا ةدابع نب دعس مهسيئر ىلع
 هعيابو هتعيأبمل ركب ىبأ ىلإ هدي رمع دم مالكلاب راصنألا لغتشي نأ لبقو ةدعاس ىنب ةفيقس
 ا .سانلا
 لاثف قيس ال موق :لافف قاكزلا ىعنام لاتق ىف نوملسملا فلتخا ركب ىبأ ةفالخ ىف“

 مهتائاقل هللا لوسر اوطعأ امم ًالاقع ىنوعنم ول ركب وبأ لاق ىتح مهلتاقن موق لاقو «ةرفكلا
 .مهرسأب ةباحصلا هقفاوو مهلاتق ىلإ هسفنب ىئضمو ؛هيلع
 انياع تيلو دق سانلا ضعب لاقف رمعل ةفالخلا ىلع ركب وبأ صد ركب ىبأ ةافو تفو ىف-4

 مهيلع تيلو :تلقل ةمايقلا موي ىبر ينلأس وا ركب وبأ لاق امدنع فالخلا عفتراو ًاظيلغ اظف
 (')مهلهأ ريخ

 قلخي نأ ب ريدج وهو ةيمالسإلا ةعامجلا ىف عقو ىذلا فالخلل ةددعتم رهاظم هذه

 ىف ذخأ هنكل قيدض قاطن ىف أدتبا فالخلاو «ةمألا لخاد ةلقتسم فئاوط ئشنيو ًابازحأ
 ىلع ًاديدش ًاليم اندجو ةوعدلا مايأ نع نيملسملاب نمزلا دعثبا املكف ؛نمزلا رم ىلع عاستالا

 :ةفينح ىبأ دنع جهنملا ةعيبط - أ

 :ثيدحلا لهأ ةسردمو ىأرلا لهأ ةسردم نم لك دنع جيهنملا ةعيبط :الوأ

 ىلإ ةديدجلا مهتايح ىف اوهجاو مهنأل «ىأرلا لامعإ نم نوجرحتي ال قارعلا لهأ ناك
 نكي ملو ءرسألا ةايحب لصتت ىثلا نوئشلا نم اريثك بتاجألا نم مالسإلا ىف نيلخادلا بناج

 ١. 7ص ,ىمالسإلا ريكفتلا نم ىهلإلا بئاجلا :ىهبلا دمحم .د 17.



 - مرام

 ىأرلا هيلإ مهيدهي ناك امب وأ فرعلا عم ققثي ناك امب اهب اوتفأف اهيف مكحلا نم دب نيملسملل

 .ىداهتجالا

 اميف نوئلثذي اوناك مهءاملع نإف ءدب لمعلا ىلع نوعمجي اونوكي مل نييقارملا نأ ىلع
 «صوصنلا لاوعإو بابسألا عطقت دنع الإ ىأرلا ىلإ حنجي ال ددشتلا ىف غلابم نمف «مهنيب

 نأ نوري اوناك مهنأل عيرشتلا نع ًاجورخ داهتجالاو ىأرلا لامعإ ىف ىري ال لهاستم نمو

 . (!7.ةجاحلا دنع اهيلإ عوجرلا نكمي ةتباث ًالوصأ اهل نأو ؛ىنعملا ةلوقعم ةعيرشلا

 لهأ رثكأ ناك ؛هنحم هب لمعلا ىريو ىأرلا نم جرحتي زاجحلا لهأ رثكأ ناك املو

 ىف هتجحو هنحم اهب ذخألا ىريو ثيداحألا نم ريثك نم جرحتي ناك لب هنع مجحي ال قارعلا

 نسم ىوري امم ريثك ةحص نم قوثولا مدعو عيرشتلا ردصم نيبو سانلا نيب ام دعب اذه
 .ثيداحأ

 هب تجزتما دقو ىمالسإلا عمتجملا نأ اوأر دق ىأرلا لهأ باحصأ نإ ًاقباس انلق امكو:
 نلنم اوجرخف برعلا دنع ةايحلا تلدبت دقف ؛هعونتو ركفلا عاستا اهنأش نم ناك ةديدع تافاقث

 اولصتاو ءايفنسلف ًاريكفت ىصضتقت ال ةحضاو سسأ ىلع اهيف مهتايح تدمتعإ ىتلا مهثيداب

 ىبلع بسلغت تأدب ءاهب ترثأتو اهيف ترثأ عابطلاو براشملا ةفلتخم ةفاقثلا ةعوتنم رصانعب
 فل_سلا ناك دقف «لعافتلا اذهل ةجيتن الإ اهتلمج ىف نكت مل ىتلا ةيلقعلا تاعزنلا ىنيدلا صنلا

 أنا روصي نودلخ نباو «ربخلا ىلع هرمأ ةماع ىف موقي جهنم وهو لقنلا ىلع نودمتعي لوألا
 فراعملا تراص ىثح فلسلاو لوألا ردصلا نيب القاتتم كلذ لازامو'' :لوقيف ةرتفلا هذه

 ().«ًامولع

 هليبس ذختاو ...ىركفلا جهنملا عستا نأ ثبل ام ثيدحلا اهب انأدب ىتلا بابسألل انيق
 .طابئثسالاو ليلحتلا ةيرح هجاتن نم ناكو ءءاصقثسالاو ثحبلا ىف

 -ىبلحلا ىبابلا ىفطصم ةبتكم ءوحنلاو ةغللا ةسارد ىف اهجهنمو ةفوكلا ةسردم :ىموزخملا ىدهم .ذ ١.

 ١ 1ص ا ما لهاا -ةرماقلا

 .؟714سص ءمأا 55 ةرهاقلا :ريرحتلا باتك ءط ةمدقملا :نودلخ نبا .”



 -مه 4

 اذه ىلع ةباجإللو ؟ىنيدلا صنلا ىف ةيركفلا ةيرحلا كلت رثأ نع لؤاست رهظي انهو

 ْ :نيتطقن ىلإ ريشن لؤاستلا

 , -صنلاب ةطونملا ةيلوئسملا نم ففختلا ىلإ ةيلقعلا ةيرحلا هذه ىدؤت دق : ىلوألا

 ريغتلا ناك نأ دعب عونتتو صنلا ةلالد هعم عستت ةأرج ىأرلا حنمت ةيرحلا هذه : ةيفاثلا

 .عاستا وأ قمعت نود صنلا لوح ام لوانتي

 ثحبلا لاجم ىف هتيرح لقعلل قاطأ دقف اذه عمو ةدساف دئاقع طسو مالسإلا ءاج دقلو

 ْ .رابجإ نود هرظنب ناسنإلا ىدتهيل

 ولو" 1 رَْسُمُي مهيَلَع تسل ؟رِكَذُم دنا اهَنِرََذَ" كلذ ىف ىلاعت شا لاق دقو
 .5َنييِوْؤُم اوُدوُكَي تح ساّنلا يكف دداذأ ًاميوج مُمّلُط حرا وف نم َنمالَطُيَو ءاَش

 ؛مهنيب هللا مكح ىلإ اولصوتيو اهفادهأ اوفرعيل ةعيرشلا هذه رمأ مهقت سانلا نم بلطف

 !7.«مئاَعفلأ بوُأَف ىّلَع ما َناءرُقلا َنوُرَبَدَتي الثا"
 ©انقاقكتع آم 1302 نوبول فاتسوج فوسلبفلا لوقي'' ةلقعتملا ةيرحلا هذه لوحو

 ملع نم لوأ برعلا نإ ]1.8 هأ5ز|لدهتتم» 1265 قةعواتعو :برعلا ةراضح باتك بحاص

 مانبأ ريغ نم تآ وهف هتميق هل لوق اذهو (9.«*نيدلا ةماقتسا عم ركفلا ةيرح قفتت فيك ملاعلا

 .ةيبرعلا

 دنع ىأرلا ءادبإ ىف نوملسملا ناوتي مل لقعلا قيرط ترانأ ىثلا ءاوضألا هذه مامأو

 ماسلا ةذلتفلا هيلع ءاضر جيف ريظي «لوسرلا مز ةكمدم الوم ناك ئارلاق :ةحلنهتلا

 ىف هيلإ مكتحا اذإ ةنسلاو باتكلا ىف رظنلا دعب ىبأر دهتجأ”* :لاق امدنع لبج نب ذاعم نع

 ةسردم لوصأ نم لصأ ىهو - ةشئاع هقف نأ ىلإ كلذك ءاملعلا ريشيو «*'رومألا نم رمأ

 ١. مقر ةيأ :ةيشاغلا ةروس 777١.

 .51 مقر ةيأ :سلوي ةروس .

 .74 مقر ةيأ :دمحم ةروس ."

 « نوئبشلل ىبلعألا سلجملا ط - ىحانطلا رهاط قيقحت - ةيندملاو ملعلا نيد مالسإلا ؛هدبع دمحم مامإلا .*

 ١74 ص ١9484 ةرهاقلا ءايمالسإألا



 ىش»ملا قوذبستت «هتلالد ظفللا سخبت دل اهجهنم ىف تناك اهذأ - ةباحصلا رصصع ىف ةنيدملا

 .ربدتلاو رظنلا ىلإ هثوعدو ؛لوقعلا ةبطاخم يف نآرقلا ةنس كلذ ىف ىرث ذإ هراوغأ ربستو

 ئدلوألا ةرتدفلا يدنهو تانلا يصعب ةقومتني اه وأ ةباحتسلا نيصع كلا نأ امو

 :نافقوم رهظ انهو ءا')ىأرلا لامعتسا ىف عسوتلا رشتنا ىتح ءاملعلا ضعب راشأ امك ةرجهلل

 لوفق ىف كلذ رهظي ءهتباحص وأ ىبنلل لوف هيف دري مل ام ريسفتلا لوبق ىف ددشتي فقوم
 جرصحلا لثمي هاجتا وهو ““ىأرلاو حورلاو نآرقلا”” تومأ ىتح نهيف لوقأ ال ةثالث :ىبعشلا

 ىلعو «داهتجالا بسح نآرقلا ريسفت نم اسأب دجي مل رخآ انقومو ؛ىأرلا لامعتسا نم ديدشلا
 قارعلا ءاملع اذهب ماق نم رثكأ ناكو ؛مهئارآب اولاقو اودهتجاف نيرسفملا نم ريثك ىرج اذه

 (".عيرشتلا يف ىأرلا ةسردم باحصأ نطوم

 :ىأرلا ًاسردم تام

 :ةيثآلا بابسألل كلذو قارعلاب ةسردملا هذه ترشتنا

 ىلإ :لاق هنأ هنع ىورو هئارآب بجعي ناكف ءباطخلا نب رمعب دوعسم نب هلادبع رثأت-١

 رهظأو ءهرمع ىحنم نم دوعسم نب هللادبع ناكو «ملعلا راشعأ ةعستب بهذ رمع بحأل

 نأو و ؛دوعسم نب هللادبع نم قارعلا لهأ ملع ناك دقو ءصند ال ثيح ىأرلاب دادتعالا هيحانم

 | 00 ىبأب تجوت قارعلا ةسردم

 ىف تينحلا ةاور رثكأ ناكو الياق قارعلا ىف ناك ثيدحلا نأ نم نودلخ نبا هركذ امح؟
 .()ملسو هيلع هللا ىلص ىبذلا نطوم هنأل زاجحلا

 27 ؛ةيئانويلاو ةيسرافلا ةيندملاب ةريبك ةجرد ىلإ رثأت دقف ءندمم رطق قارعلا نأ-'“

 امو ىودبلا رطقلا اهب ساقي ال عيرشتلا ىلإ جاتحت ةريثذك تايئثزج عرشملا نيع تحت عضت

 .ىأرلا لامعإ ةلاحم ال كلذ جتنأ ثيدحلا نم مهيلإ لصو.ام كلذ ىلإ مضضنا اذإف ؛ةمكح ىف

 :ىهو ةحضاو تازيمم هذه ىأرلا-ةسردمل ناكو

 ار ظن ثداوحلا نم مهل فرعي ام ةرثك ًالوأ كلذ ىلإ أجل دقو ؛عورفلا مهعيرفت ةرثك-١

 نولأ سيف "؟اذك ناك ول تيأرأ" نم اورثكأف ءضورفلا ءارو ىلإ كلذ مهقاس مث «مهتيندمل

 ءةرهاقلا ءباتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا هد بع دمحم مامإلل رانملا ريسفت :امضر ديشر دمحم ١.

 16 لج 1

 .1817ص)/؟ج ء١1105 ةرهاقلا ءيبلحلا ةعبطم «نآرقلا مولع يف ناقتالا :ىطويسلا .؟

 ٠. مالسإلا رجف :نيمأ دمحأ - ص8١ .
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 رئاسد ىلع. اهنوبلقيو "اذك ناك ول تيأرأ" :مهلوةب اهنوعرفي مث ءأمكح اهيف نودبيو ةلأسملا
 (١!."نويتيارألا" ثيدحلا لهأ مهامس ىتح ءانايدأ ةنكمملا ريغو ةنكمملا اههوجو

 الإ اهدعم ماسي ال ًاطورش ثيدحلا نم هب ذخؤي اميف مهطارتشاو «ثيدحلل مهتياور ةلف-ا
 ٠ .ليافلا

 قلطملا مهكش كلذ ىف مهتجخو «ثيدحلاب ذخآلا مدع ىف ةسردملا هذه لاجر ضعب ةالاغم-؟'

 ثدي ةدانأ ىلع نوقفتي ال اوداكي ىتح نوثدحملا هجرح نم ةرثكو «ثيدحلا ةاور ىف
 هيف كوكشملا ثيدحلا اذه لثمل هب عوطقملا تباثلا هللا باتك كرتن ال ”' :اولاقف هقدصو

 هنأ ىلإ اويهذ ىرخأ ةعامج كانهو «“*هسفن ةليخد ام انيردي نمف ؛هتنامأ ترهظ نم ىتحو

 .هيلع سايقلاو ىأرلا مدقيف هيف اونلتخا ام امأف ؛هيلع عمتجا ام الإ رابخألا نم ذخؤي ال

 :ثيدحلا لهأ يهنم ةعيبط نعو

 هذه ىربتو «ىأرلا لهأ ةسردم نع افلتخم اجهنم ثيدحلا لهأ ةسردم ثجهتنا

 هذه نمو «باطخلا نب رمع نب هلادبع مث «ريبزلاو «سابعلاك «ةباحصلا ىف ًالوصأ ةسردملا

 هوذخف هللا لوسر باحصأ نم ءالؤه هب مكءاج ام'* :لوقي هنإف نيعباتلا نم يبعشلا ةسردملا

 اوفرع نإف:ئش نع اولئس اذإ مهنأ ءالؤه بهذمو «('7“'“شحلا ىف هوحرطاف مهيأر نم ناك امو

 .ًائيش اولوقي مل إلإو اوتفأ ًاثيدح وأ ةيآ هبف

 ال دلبب نوكي لجرلا نع ىبأ تلأس :لاق هنأ لبنح نب دمحأ نب للادبع نع ىور دقو

 «ةلزانلا هب لزنتف «ىأر باحصأو ؛هميقس نم هحيحص فرعي ال ثيدح بحاص الإ هيف دجي

 باحصأ نم ىوقأ ثيدحلا فيعض ؛ىأرلا باحصأ لأسي الو ثيدحلا باحصأ لأسب ؛ىبأ لاقف

 .ىأرلا

 «قارعلا ىف اهانركذ ىتلا بابسألا سكعل زاجحلا ىف ةسردملا هذه تناك ام رهظأو

 ش .ةسردملا هذه ثازيمم نم ناكو

 .؟87ص - مالسإلا رجف :نيمأ دمحأ ١.

 .؟ 86 ص - قباسلا معجرملا 3



 دودحم ثيدحلا وهو مهدنع ردصملا نأل ءضورألا نع لاؤسلل ةديدشلا مهتيهارك ؛ الو

 نع لاؤسلل مهتيهارك ىلع لدت ةريثك لاوقأ تيور دقو ؛ىأرلا لامعإ نوهركي مهو
 .ضورفلا ةراثإ نييقارعلا ىلع مهبيعو ءالعف تعكو اذإ الإ ةثداح

 ىلع كلذ مهميدقتو هطورش ىف مهلهاستو ءهنم فيعضلا ىتح ثيدحلاب تدتعا : ايناث

 باتك ىف دحأل ىأر ال هنأ زيزعلادبع نب رمع بتك ”” :لاق ىعازوألا نعو «ىأرلا

 ىلص هللا لوسر نم ةنس هيف ىضمت ملو باتك هيف لزني مل اميف ةمئألا ىأر امنإو هللا

 (١!.“'ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهنس ةنس ىف دحأل ىأر الو ءملسو هياع هللا

 ةنسلا نإ مه ضعب لاق ىثح «ىأرلا باحصأ ىلاغت امك ثيدحلا باحصأ ىلاغت : ثلاث
 نم ىناثلا رصعلا ناك ىتحو «ةنسلا ىلع ًامكاح باتكلا سيلو «باتكلا ىلع ةمكاح
 ("7.باتكلا خسنت ةنسلا نإ لوقي

 امه ةئسلاو باتكلا نأ ىلع اتقفتا امهنا الإ .ثيدحلاو ىأرلا ىتسردم فالتخا معغرو

 نم هيلع صن اميف هللا هردصم «ىهلإ ىمالسإلا نوناقلا نأو ؛عيرشتلا ردصم امهو نالصألا

 صن هيف دري مل اميف نودهتجملا دهتجي امنإ ءاهتنلاخم يف قح ةطلس ةيأل تسيل ثيدحو باتك
 ناك اهسفت ةعوضوملا ثيداحألا ىتح ؛ةيلك دعاوق نم ةنسلاو باتكلا ىف درو امب نيدشرتسم
 ىف تنابك امنإ «لاقي لوق درجم تناك الو ءأطابتعا عضوت مل اهنإف عيرشتلا ىف لضف اهل
 .ثيدح بلاق ىف داهتجالا اذهو ىأرلا اذه عضو مث «داهتجاو ثحبو ىهقف ريكفت ةجيتن بلاغلا

 «سايقلاب ىمسو طورشو دعاوق هل تعضوو مظنو ىأرلا ثحبم كلذك ىقترا دقو

 صني مل ام هيبشت ًابلاغ ىدعتت ال هقيض ةرئاد ىف ملذنلاو دعاوقلا هذه عضو دعب ىأرلا رصحو

 اهترمث تتآو سوفنلا ىف ةيمالسإلا ةديقعلا تنكمت انه نم ءامهعمجت ةلءل هيلع صن امب هيلع
 (7.نيتسردملا نيب ءاقثلالا يف

 .144ص هه1785 «,ةينسلا ةيردصملا ةعبطملا ءةغلابلا هلا ةجح :ىولهدلا هللا ينو هاش ١.

 .74810نص - مالسإلا نجف :نيمأ دمحأ

 ءما5978-ه1 4.1 ءةينانبللا ةيرصملا رادلا ءةاسداس ةعبط ؛بهاذم الب مالسإ :ةعكشلا يفطصم.د ؟“

 ١ 819 نص



 ىردأ ال'* :لاق "هيف كش ال ىذلا قدلا وه هب ىتفت ىذلا اذه ةفينح ابأ اي' :هل ليقو

 وسبأ انعمو «ةفينح ىبأ ىلإ فلتخن انك" :هذيملث رفز لاقو '*...هيذ كش ال ىذلا لطابلا هلعل

 «ىنم هعمست أم بتكت ال ؛بوقمي اي كحيو :فسوي ىبأل ًاموي لاقف ءهنع بتكن انكف «فسوي

 ىف ضرفي ال ناكف دغ دعب هكرتأف ًادغ ىأرلا ىرأو ءأدغ هكرتأف مويلا ىأرلا ىرأ دق ىنإف

 انردق ام نسحأ وهو «ىأر اذه انلوق”* :لوقي ناك لب هيف كشي ال ىذلا قلطملا قحلا هنأ هيأر

 (7١.““انم باوصلاب ىلوأ وهف ءانلوق نم نسحأب انءاج نمف :هيلع

 هرظا نم هل ركذ اذإ هيأر نع امتح عجري ناكو ءرخآ هل ادب نإ هيأر نع عجري ناكف

 هللا لوسر نسع هاور ام فالخب ىتفي مل هنأ املاط ىأر ثيدحلا عم سيل هنإف ءايورم اثيدح
 ().ملسو هيلع هللا ىلص

 ناكو رومألا بقاوع كرديو ؛لاجرلا هيفخي ام اهب طبنتسي ةقيقد ةسارف كلتمي ناك دكو.
 نسم هيف هتمكحو هلوق نم ثيدحلا بحاص دارم ةفرعم وهو نطفثملا هقفلاب ىمسي ام كلتمي

 لوفقعلا ءاكذو «ةيورلا لضفب الإ لانت ال ةيلاعلا فراعملا هذهو ؛هل ةبئانلاو هيلع ةثعابلا ةلعلا

 (7.ربدتلا لوطو

 كلسم كلس دقف ةفينح ىبأ مامإلا دنع جهنملا ةعيبط قبس امم صلختسن نأ عيطتسن

 ىلع ًاينبم ءاديدس ًاجهنمو اميوق ًاكلسم داقتعالاو عرشلا لئاسم ىقلث ىف ةعامجلاو ةنسلا لهأ
 . «قحلا ىلع ًاتابثو أيقن ًامياس ًاداقتعا هتارمث تناكف :حلاصلا فلسلا عامجإو ؛ةنسلاو باثكلا

 ىلهأ دنع ىقلثلا جهنم ةيفيك نايب ىف -ىلاعتو هناحبس - هلا لاق دقو «عدبلاو ءاوهذلل هبناجمو
 ُرَهَأَو باتنِكلا مأ نه كاَمَكحُم ٌكاَياَع هنو باَتاكلا كِيَلَس لّرَهأ ىِذَلا وْ :ةعامجلاو ةتسلا

 َءاَفِقباَو قدتِإللا ًءافنيا ُدنو َهَباَشَت كم َنَوُسِيَتَيَلل مير مهيوأف ذا َنيِذّلا اًمأَك تاهياشتم

 اَنِيَر ددع نو لك ِهِب ادم َنوُلوُقَي ماعلا يف َنوُفِسارَلاَو هللا الإ ةليوأت معي امو 0
 (0.«بابلألا اوُلوأ ةلٌرَكَذَب ام
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 هييقنلا هفوكلا ةسردم ءاهقف ةقيرط ىه ةفينح ىبأ مامإلا دنع جهنملا ةقيرط ربتعتو

 ىلع دوعت حلاصم ىلع ةلمتشم اهنأو ىنعملا ةلوقعم عرشلا ماكحأ نأ ساسأ ىلع موقت ىتلا

 ةحلصم اهيلع بئرتتو ماكحألا ثعرش اهلجأ نم للع اهل ةيعرشلا ماكحألا تماد امو ءدابعلا

 ضعب اودر امبرو ءآمدعو آدوجو اهب مكحلا طبرو للعلا هذه نع ثحبلا نم مهل دبالف «قلخلا

 .ًاضراعم اهل اودجو اذإ اميسس الو للعلا هذهل اهتنلاخمل ثيداحألا

 هللا يلص لا لوسر نع ةيورملا ثيداحألا لوبق ىف ةسردملا هذه ءاملع ددشت دقو

 روهل ددشتلا اذه ىلإ مهاعد دقو ءاهيلع سايقلا اومدقو (!!.؛داحألا رابخأ اودرف «ملسو هيلع

 عمجلا رفوت ىأ 'رتاوتلا' دح غلبي ال ددع ملسو هيلع هلا ىلص لوسرلا 'نع اهاور ام ىه :داحآلا رابخأ ' ١.
 حصي ال اذهلو ءريغال نلفلا ديفت امنإو ملعلا ديفت ال داحألا ةنسو ءبذكلا ىلع مهقإفتا عنتمي ىذلا
 ةربتعملا طورشلا تققحت اذإ ةيلمعلا ماكحألا ىف اهب لمعي امنإو ءةيداقتعالا ماكحألا ىف اهيلع دامتعالا

 . . اهيف
 :ىهو ةثالث أطورش داحألا رابخأب لمحلل ةيفنحلا ءاماع طرتشا دقو

 فالخ ىلع ىتفأ وأ لمع نإف ملسو هيلع ىلص شا لوسر نع هاور ام فالخب ىتفي وأ ىوارلا لمعي الأ :لوأ
 نع هاور ام فلاخي ال ىوارلا نأ كلذ ىف مهتهجوو هتياورب ال هاوتفب وأ هلمعب نوكت ةربعلا نأف هاور ام

 ال هيأرب لمعلاو هعابتإ بجيف هتلادع ىف انعط ناك الإو هخسن ىلع لدي ليلد هيدل ماق أذإ الإ لوسرلا
 بلكلا غلو اذإ' ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر نع ةريره وبأ هاور امب ةيفنحلا لمعي مل اذهلو .هتياورب
 نع حص دقف ثيدحلا اذهل هاوتف ةفلاخمل 'بارتلاب نهادحإ تارم عبس هلسغيل مث هقريلف مكدحأ ءانإ ىف

 هآوستف اوربتعأف ىنطقرادلا هاور امك ءكلذب ىتفيو تارم ثالث لسغلاب ىفتكي ناك هنأ هسفن ةريره ىبأ

 ىذلا ءانإلا لسغ اوبجوي ملو ًاثالث لسغلاب اوفتكاو ىوتفلا هذهب اولمعو خوسنم ثيدحلا نأ ىلع ًاليلد
 ."تارم عبس بلكلا هيف غلو

 اسيآ 'لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ىور امب كلذك اولمعي ملو

 .اهريغلو اهسانل جاوزلا دقع ةرشابم ىلوتت نأ ةأرملل اوزاجأو «لطاب اهجاوزف اهيلو نذإ ريغب تجوزت ةأرما
 كلال بضغ رضح املف ماشلاب بئاغ وهو نمحرلادبع اهيخأ تلب تجوز”دقف ءهفالخ ىلع تلمع ةشئاغ نأل
 .هروضح وأ هنذإ نودب هعوقول دقعلا لطبأ هنأ لقني مل نكلو هتانب ىف هيلع تأتفي ىلثمأ :لاقو

 ربسمي آم وهو همكح ةفرعم ىلإ فلكم لك جاتحيو ءاعوقو رركتي اميف ًادراو ثيدحلا نوكي الأ:  ايلاث
 ةئداح ىف ًادراو داحآلا ناك اذإف ةثداحلا راركت ةرثك ىأ - ىولبلا مومعب - لوصألا بتك ىف هنع

 ىعاودلا رفاوتت ال هنأل هاب نولمعي الو هنولبقي ال ةيفنحلا نإف اهعوقو رثكي ىتلا ثداوحلا كلت نم
 نع هتوبث مدع ىلع ةرامأ كلذ ناك داحآلا قيرطب درو اذإف «ةرهشلا وأ رتاوتلا قيرطب هلقن ىلع

 .مالسلا هيلع لوسرلا

 هيلع لا ىلص ىبنلا نأ امهنع هلا يضر رمع نب شادبع هاور امب ةيفنحلا لمعي مل اذه ىلع ءانبو

 هلم سأرلا عفر دلعو عوكرلا دنع نيديلا عفر نإ :اولاقو هنم عفرلا دنعو عوكرلا دنع هيدي عفري ناك ملسو
 نع هتباث هيف ةدراولا ةنسلا تناك ولف ءاهيف مكحلا ةفرعم ىلإ سانلا جاتحيو اهعوقو رثكي ىتلا رومألا نم
 .اهتياور ىلع سانلا صرحو ريثك ددع اهلقنل مالسلا هيلع لوسرلا

 ميخرلا نمحرلا هللا مسبب رهجي ناك هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىور امب اولمعي مل كلذكو
 ولف «ريثكلا ددعلا اهيلع علطي ىتلا ةروهشملا رومألا نم ةالصلا ىف ةءارقلا نأل ةالصلا ىف ةحئافلا ةءازق دنع



 اهل اوطاتحيو «ةنسلا ةياور لوبق ىف اوددشتي نأ مهيلع ناكف ءقارعلا ىف ةعوضوملا ثيداحألا

 ماسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا ةباحص ءاور امب اوفتكا دقو ءاهذم سيل ام اهيف لخدي ال ىثح
 .قارعلاب اولزن نينلا -

 :ةفينح ىبأ مامإلا دنع جهنملا لوصأ - ١

 ليللا ءانإ هب موقي :ىلاعت هللا باثكل ًاظفاح ىلاعث هللا همحر ةفيذح وبأ مامإلا ناك

 ظافح نم هذخأ «ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثيدحل ًاظفاح ناك امك «راهنلا فارظأو

 امو هيلع اوعمتجا ام ؛مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا لاوقأل أظفاح ناكو ءلاجحلاو قازعلا

 «نيدلاز ًارصب «صالخإو قدصو ىوقت نم هب هنيز امل ىلاعت شا هاتآ امك .مهؤارآ هيف تفلتخا

 1/3 ثكداحلا ةرهش نأل ؛ةاورلا نم ريثكلا اهلقنو اهتيا ور ترهتشال ةتبأث ةميستلاب رهجلا ىف ةدراولا ةنسلا تناك

 ناك مق نمو ءةحصلا مام ىلع اليلد كلذ ناك رهتشي مل اذإف اهمكح ىلع لدي ىذلا ثيدحلا ةرهش ىضتقت

 .ةالصلا ىف ةميستلاب رارسإلاو ءهنم سأرلا عفر دنعو عوكرلا دنع نيديلا عقر مدع ةيفنحلا بهذم ىف ررقملا

 .هيقف ريغ هل ىوارلا ناك اذإ ةيعرشلا لوصألاو سايقلل ًافلاخم ثيدحلا نوكي نأ : اثلاخ

 نسيب ةعئاش تناك ىنعملاب ةياورلا نأب هطارتشا اوللعو لوصألا ءاملع نم ريثك هركذ طرشلا اذهو

 ةاورلا نسم دعو مكحلا هيلع ىلبي ىذلا ىنعملا نم ئش بهذي نأ نمؤي مل اهيقف ىوارلا نكي مل اذإف «هاورلا

 اذه ىلع ءانبو ؛مهنع هلا ىضر ًالالبو ىسرافلا ناملسو كلام نب سنأو ةريره ابأ هقفلاب اوفرعي مل نينلا

 طبرلأو دشلاب اهعرض ىف نبللا عمجي ىتلا ةقانلا وأ ةاشلا) :ىهو ةارصملا ثيدحب ةيفنحلا لمعي مل طرشلا

 ةريره وبأ ةارصملا ثيدح ىور دقو ءاهئارش ىلع لبقيف نبللا ةريزغ ىرتشملا اهنظيل بلحلا كرتو ةقرخب
 نسيرلفخللا ريخب وهف كلذ دعب اهعاتبا نمف ملغلاو لبإلا اورصت ال ”* :لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع
 "7  .رمت نم اعاص اهعم درو اهدر اهطخم نإو اهكسمأ اهيضر نأ اهبلحي نأ دعب

 زيجي ابيع دعت ال ةيرصتلا نأل ةيرصتلا بيعي عيبلا در ىف رايخلا مهدنع ىرتشملل نكي مل اذهلو
 درض ةيرصتلا ىلع بترت اذإ نمثلا ىف نبغلا رادقمب عوجرلا ىف قحلا هل نوكي امنإو هب درلا ىرتشملل

 .نبغو

 وهو ءاهيقف نكي مل ةريره وبأو ءةريره ىبأ ةياور نم هنأب ثيدحلا اذهب لمعلا كرت ةيفنحلا للع دقو

 : نيرمأل ةيعرشلا لوصألل فلاخم
 نآل «تايميقلا ىف ةميقلابو تايلثملا ىف لثملاب نوكي نامضلا نإ لوقت ىتلا نامضلا ةدعاقل فلاخم : الوأ

 3ةلباقم ىف عئابلا ىلإ هنم عاص عفدب ىرتشملا مازلإف ءةميق الو هل الثم سيل نبللا ىلإ ةبسنلاب رمتلا
 .ةروكذملا ةيعرشلا نامضلا ةدعاق فلاخي نبللا نم هذخأ ام

 نوكي نمل أكلم نيعلا نم ةجتانلا ةلقلا لعجت اهنإف 'نامضلاب جارخلا“ ةدعاف فلاخي ثيدحلا اذه نإ : ايناث
 ه«ئامبض ىف تناك نيعلا ضبق اذإ هنأل اناجم ىرتشملل نوكي نبللا نأ اهاضتقمو هيلع نيعلا نامض

 .اهل افلاخم رمتلا نم عامص درب ىرتشملا رمأ نوكيف



 هللا ىلع لابقإلاو ظفحلا ىف لابج مه ًاخويش هللا هقزرو ؛سانلا نم لجر هاثؤي املق ًامهفو

 .ىلاعت

 هتدأ ىتح اهتساردو لئاسملا ىف عيرفتلا نم اورثكأ نيذلا نم ةفينح وبأ مامإلا ربتعيو
 بتكو ءاهماكحأو اهجراخم نيب عوقولا ةنكمم ىهو عقت مل لئاسم ضرف ىلإ عيرفتلا ةرثك
 اهرارسأل فرعتملاو ءاهيف لمأتملاو ؛هنع ةلوقنملا عورفلاب ةنوحشم ىنابيشلا نسحلا نب دمحم

 ةسسؤم نوكت نأ دبالو ءلوصأ ىلع ةمئاق نوكت نأ دبالف ء:ةمكحم تاليصفتب ةطبئترم اهاري

 ىبأ ىلإ لصتم دنسب ةلصفم دعاوقلا هذه نايب ىهتفلا خيراتلا فعسي ملو طابنتسالا دعاوق ىلع

 ءلهيياع عرف ةفينح ىبأ ىدل ةريثعم تناك دعاوق كانه نأ هيذف كشال أمم نكلو (ةسفن ةفيذح

 .اهتيادهبو اهثوض ىلع ماكحألا جرختبماو

 بهذملا ىف طابتتسالا لوصأ اهنأ اوررق «ةلصفم ًالوصأ نيرخأتملا بتك .ىفادجو دقو

 ىأر وه لصألا اذه اولاقف ءلوصألا هذه يف بهذملا كلذ ةمئأ نيب تافالتخا اوركذو «ىفنحلا

 (').اذكهو ءاعيمج مهيأر كلذو ؛هبحاص ىأر كلذو «ةفينح ىبأ

 لوصألا وأ ىفنحلا بهذملا لوصأ اهنأ ىلع ةيفنحلا اهركذي ىتلا لوصألا نأ عمو

 مهسفنأ اهوعضو مهنإ لاقي ىتح هتمثأ عضو نم تسيل.؛مطابنتسا هتمثأ اهيلع ىنب ىتلا
 ربع دعب اوءاج نيذلا بهذملا كلذ ىف ءاملعلا عضو نم ىه لب ءاهساسأ ىلع طابتشبالاب
 «بهذملا عورف طابنتسا اهب طبضي ىتلا دعاوقلا طابنتسا ىلإ اوهجتا نينلا .مهذيمالثو ةمئألا

 نع رثؤت ملو «نورخأتملا اهطبتتسا دق لوصألا هذه نأ عمو ؛عورفلا نع ةرخأتم ثءاج ىهف

 .اهنأشب قئاقحلا ريرقتو ةثالث رومأ ىلإ ةراشإلا نم دبال مهذيمالتو ةمئألا

 نوكت نأ دبال ءاهطبنتسا ىتلا ماكحألل ةلصفم لوصأ هنع رثؤي مل نإو ةقينح ابأ نإ : الوأ
 كسامتلا نإف ؛هعورف نودي مل امك ءاهنودي ما نإو ؛هطابنتسا دنع اهظحال لوصأ هل

 ناك هيتف نع فشكي رظنلا ديدرت دنع نيبتسي ىذلا ةروثأملا عورفلا هذه نيب ىركفلا
 نئتسلاو رابخألا قرطب ًاملع طاحأ دق وهف اهدودح نع جرخي ال دعاوقب هسفن ديقي

 لل وهل ١غ ص -هرصعو هتايح ةفيذح وبأ :ةرهز وبأ دمحبم ١.

 ١7. 4ص - ةنسلا لهأ بهذمل ةيركفلا لوصألا :دبعلا فيطللادبع.د .”



 مل هنوكو /7ميقسلاو اهذم حيحصلا نيب زيمو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةروثأملا

 .اهدوجو مدع ىلع ًاليلد سيل اهنودي

 نسم اهنوسملتي اوناك هريغو ىودزبلاك ةنودملا لوصألا اوطبنتسا نيذلا ءاملعلا نإ : ًايئاث

 ًانايحأ نوركذيو «ةمئألل دعاوقلا كلت اوبسن اذإ ؛مهنع ةروثأملا عورفلاو ةمئألا لاوقأ

 .ةدعاقلا هذه ىف بسنلا ةحص ىلع ةلادلا عورفلا

 دعاوق هنع ترثأ دف طابنتسالا ىف ةيليصفت دعاوف هنع رثؤي مل نإو -ةفينح ابأ- نإ: اثلاث

 عيبانيلا هخيرات نايبل اودصت نمم مهريغو بفانملا باتك ركذ دقف «لالدتسالل ةماع

 كش الو ٌلليصفت ال ًالامجإ ةلدألا هذه ىف هلاوقأ ترتاوتو ؛ههقف ءاهنم ىقتسا ىتلا

 ىتلا ةلدألا هذه ىلإ هاجتالا نم هطابنثسا اهيلع ىنب ىثلا لوصألا ةسارد دنع دبال هنأ

 ش ():اهركذ

 محلازم نب لهس ىلإ هدنسب ىكملا قفوملل هللا همحر ةفينح ىبأ مامإلا بقانم ىف ءاج
 اوماقتسا امو سانلا تالماعم ىف رظنلاو ؛حبقلا نم رارفو ةقثلاب ذخأ ةفينح ىبأ مالك :لاق

 ىلع اهاضمأ سايقلا حبق اذإف ؛سايقلا ىلع رومألا ىضمي «مهرومأ هيلع حلصو هيلع

 لصؤي ناكو هب نوملسملا لماعتي ام ىلإ عجر هل ضمي مل اذإف ؛هل ىضمي ماد ام ناسحتسالا

 ىلإ عجري مق ءآغئاس سابقلا ماد ام هيلع سيقي مث ؛هيلع عمجأ ىذلا فورعملا ثيدحلا
 ملع ىلاعت هللا همحر ةفينح ىبأ ملع اذه :لهس لاق ؛هيلإ عجر قفوأ ناك امهيأ ناسحتسالا

 : .ةماعلا

 ءموكم أبنأ ميهاربإ نب رمع انربخأ :لاق ىرميصلا ىلإ هدنسب ًاضيأ بقانملا ىف ءاجو
 «كرابملا نبا هاتأف ءرمعم دنع تنك :لوقي قزارلادبع تعمس «ىنيدملا نبا ىلع أبنأ ءدمحأ أبنأ

 نسحأ هقفلا ىف جرختسيو سيقي نأ هعسيو هقنلا ىف ملكتي الجر فرعأ ام :لوقي ارمعم انعمسف

 (").ةفينح ىبأ نم هفرعم

 ةعبرأ ىلع ملعلا :لاق ىلاعت هللا همحر نسحلا نب دمحم ىلإ هدنسب ربلا دبع نبا لقنو
 ماسو هيلع ىلص هللا لوسر ةنس ىف ناك امو «ههبشأ امو قطانلا هللا باتك ىف ناك ام :هجوأ
 ال هيف اوفلثخا ام كانكو ؛ههبشأ امو ةباحصلا هيلع عمجأ اميف ناك امو ءاههبشأ امو ةروثأملا

 ١. هرصعو هتأيح ةفينح وبأ -ةرهز وبأ دمحم - ص١7 7.
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 تاي ا

 امو ههبشأ ام هيلع سيقن ملع وهف لوق ىلع هيف رايتخالا عقو نإف ؛مهعيمج ىلع جرخي

 هوجولا هذه نع ملعلا جرخي الو هل ًاريظن ناكو ههبشأ امو نيملسملا ءاهقف هفذنسختسا

 (9 .ةعبرألا

 يلاعت هللا همحر مامإلا دنع هيهقفلا رداصملا عومجم ىلع لدت اهتلمج ىف لوفنلا هذه

 جرغي ال هيف اوفلثخا امو ةباحصلا هيلع عمجأ امو «ةفيرشلا ةئسلاو -ميظعلا نآرقلا ىهف -

 مهب ىنعيو هدلبب سانلا هيلع ام عابتا ىأ - فرعلاو ؛ناسحتسالاو - سايقلاو .مهلاوقأ نع

 .ملعلا لهأو ءاهقنلا

 :ميظعلا نآرقلا- ١

 يىحولا كلم ةطساوب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع لزنملا «ىلاعت شأ باثك وه

 رشبلا زجعأ ىذلاو «فحصملا ىتفد نيب عومجملاو ءأرتاوت انبلإ لوقنملا ؛مالنسلا هيلع ليربج

 .ىلاعت هلا نذإب لازي نلو مهزجعي لازي الو ءهلثم نم ةروس رصقأب نايثإلا نع

 امو نآرقلاف نيدلا ”لوصأ ” ىه اهدافتعا بوجوب ميركلا نآرقلا درو ىثلا دئاقعلاو

 :نس لك نيدلا لوصأ نع ًالصأ راص ةلمجلابو «نيدلا لوصأ امهب ىوح امو ثيدحلاو لمثششا

 ةالسصلا بو جوك ةبجاولا فيلاكتلا - تثايعمسلا -"“  تاوبنلا -؟ تايهلإلا ١-

 .موصضلاو

 ةفينح وبأ اهيف هجتي مل مهئايآب لسرلا ةفرغمو هتافصو شا ةينادحوب رقت ىلا لوصألاو

مف ءاهيف دهتجا وأ ساق وأ ةيأر لمعي ملو ءايلقع ًاهاجتا
 لماكلا ناميإلا وهو حضاو اهيف هفقو

 ىطهو هجهنذم ةفينح وأ مامإلا اهيف ددح دقو «نيدلا لوصأ ىه صوصخلاو نيدلا نصوصن لكل

 فاسلا نم انتتأ ىتلا ةحلاصلا راثآلاو اهميدقتو ةفيرشلا ةنسلاو هميدقتو ميركلا نآرقلاب كسمتلا

 .اهميدقتو حلاصلا

 ةفينح ابأ مامإلا نأ ىلع ةلالد اهب ذخآلا و صوصنلا مامأ "ةفينح وبأ' مامإلا فقوت دقل

 هنأ ىنعمب قالطإلا ىلع ةينيدلا لوصألا ىف ىلقعلا هركف ىف دهع ىذلا ىلقعلا ءاجتالا هجتي مل

و (نيدلا لوصأ) مارتحالاو تاميإلا ىقلت
 ' لوسر ةنسو هللا باتكب اذخآ ةنئمطم سفنب اهيلع للد



 حيوارتلاو 3 ةئس نيفخلا ىلع حسملا نإ'* لوقلا ىلإ ناميإلا هب لصوو 8 هيلع هللا ىلص للا

 ٠ (1).*“ةنس ناضمر رهش ىلايل ىف

 لقعلا تباضأ ىتلا جاهولا جارسلا اهنأ (ىجولا) صوصن ىف ةفينح وبأ مامإلا ىريو
 مهرظإنف. ١صنلا ىلع لقعلا اومدقف ةيضقلا اوسكع امدنع "ةلزتعملا" براح مكو «هقيرط

 اذإو ؛(ءاوذسسالاو تافصلا) لثم ًاليبس اهل كلمي ال اياضق مامأ فقوتي لقعلا نأل «مهل ظلغأو

 مامألا نأ دجن - ىلقعلا (ةفينح ىبأ) جهنم بلص وهو صنلل لقعلا ةمدخ - ةطقنلا هذهل انلصو

 جرشلاو اهيف رظنلا بئاد هاندجو ذإ اهتيسدق مغر لوصألا 3 هجهنمو هلقعب لخبي مل مظعألا

 (١).لوصألا بيت رت عدبأ نم لوأ وهف كلذلو ءاهل

 اهكيديقيو ةينيدلا لوصألا نع هتابث ىف حفاكي وهو أتباث لوصألا ىف مامإلا جهنم ناك
 عامبتالا هيف امنإو صنلا عم ىأر ال هنأ ًانمؤمو (ىهلإلا صنلا) امهلتسم بجي ام ىلإ ًاريشمو

 رسيرقت يف روطملا ىأرلا ىمس ام وهو نارا همدخ. ىف ىلقعلا هجهذمف حيضوتلاو حرشلاو

 .لوصألا جهانم

 ىذلا ذهنأملاو اهعيباني عوبنيو ةعيرشلا هذهل رداصملا ردصم وه ميركلا نآرقلاو

 ةليرشلا ىلك رابتعالا/ اذهب وهف اهلالدتسا ةوق هلدآلا هنم تذخأو اهعورفو اهلوصأ هنم تقئشا

 ًارمأ لمحت دقق نآرقلأ عمج نم" لاق هنأ رمع نب هللادبع نع ىور دقلو « اهماكحأ عماجو
 لبك ىرهاظلا مزح نبا لاق دقلو " هيلإ ىحوي ال هنأ الإ هيبنج نيب ةوبنلا تجردأ دقو ءأميظع
 آم” لجو زع لاق دقلو "هنلعت ةنسلاو باتكلا ىف لصأ هلو الإ باب اهنم سيا هقفلا بآوبأ

 أرق نم" لوفت اهنع هلا ىضر ةشئاع ةديسلا تناك دقلو ('!.“*ءىض نو باتكلا مف اَنَطْرَفا
 ."دحأ هقوف سيلف ميركلا نآرقلا

 .١7لص ها 4:17 ءرهزألا ةلجم ؛ةرخآلا ىدامجو ءىلوألا ىدامج ددع ءربكألا ةقالا :ةفينح وبأ . ص

 ١. «قلخلا ثيدم ىف لطابلا لاطبإب قحلا قاقحإ :ىرثوكلا دهاز دمحم ص١٠١.

 7١8. ةيآ :ماعنألا ةروس

 يسلع مهؤطاوت ةداع علتمي ةباحصلا نم عمج ملسو هياع ىلص لوسرلا نع اهلقن ام ىه :ةرتاوتملا ةلسلا .'

 غسمجلا اذه نع مث بذكلا ىلع مهوؤطاوت ةداع عنتمي نيءباتلا نم عمج ءمعمجلا اذه نع اهاور مث «ءبنكلا

 ش 7١(. نص هقفلا لوصأ ملع ىف ثحابم) ةداع بذكلا ىلع مهقافلا عئتمي نييعباتلا ىعبات نم عمج



 لئاسم ىف ىلعألاو لوألا ردصملا وه ىلاعت هللا همحر مامإلا دنع ميركلا نآرقلاو

 ؛ىلاعت هللا مالك ىزاوي سيل هنأو هنم فرح ىف كشي الو ؛توبثلا ىعطقلا باتكلا هنأل «هقفلا

 (7.-رئاوتملا ثيدحلا الإ ثوبثلا ىف هتبتر- ىلإ لصي الو
 ام اهب لمعي امنإو «ةنسلا نم داحآلا ربخب ميركلا نآرقلا خسن ىلاعت هللا همحر ىريال كلذل

 "نامل ّنِم وَسيَف ام |وُءَوقَلا ”ىلاعت هللا لاق .ىعطقلا باتكلل ةينظلا ةنسلا كرت الإو «نكمأ
 لصأ :نأب مكحيف هيلع قفتم “'باثكلا ةحتافب أرقي مل نمل ةالص ال" ملسو هيلع هللا ىلص لاقو

 ام ضعبو ةحتافلا ىلإ ميركلا نآرقلل ةءارقلا ميسفت امأ ءنكر ةالصلا ىف ميركلا نآرقلا ةءارق

 .ًاعم ةنسلاو نآرقلاب لمع كلذيو هبجاو كلثف «نآرقلا نم رسيت
 هياع راصتقالا نآرقلا نم طابنتسالا ىف ىغبنيال”* هتاقفاوم ىف ىبطاشلا لاق كلذلو

 نأ ىف امك ةيلك رومأ هيفو ًايلك ناك اذإ هنأل ؛ةنسلا وهو هنايبو هحرش ىف رظللا نؤد
 (١).“هئايب ىف رظنلا نع صيحم الف اهودنو موصلاو جحلاو ةاكزلاو ةالصلا

 :ةفسملإ ٠-

 ىلت ىهو ؛هطابنتسا ىف هنع هللا ىضر ةفينح وبأ هيلع دمتعا ىذلا ىناثلا لصألا ىه

 ةقاشسلا نأ رع قم ءاههورتيو اهلاتمأو ةطييوشلا هذ ةزسفم وك ناكل ألا همقيقاوم ىف ايناتكلا

 رخأ تم نيبملاو ؛هلكل هنيبم ىه مث «رابتعالا ىف هنع ةرخأتم اذهب ىهو ءاهرداصم نم ردصم
 ةنسلا رخأت ىف ةرفاضتم راثآلاو ؛عوبتملا نم عباتلا ةلزنمب هن وهو ؛مداخ هل وهف «نيبملا نع

 دقف ؛كلذ تبثي ىضاقلا حيرش ىلإ هنع هللا ىضر رمع ثيدحو «لالدتسالا ىف باتكلا نع
 امم ضفاف شا باتك ىف سيل ام كاتأ نإف ها باتك ىف امب ضفاف رمأ كاتأ اذإ :لوقي هل بتك
 ءاضق مكذم هل ضرع نم”” :لاق هنأ دوعسم نعو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نيس
 هللا ىلص هيبن هب ىضق امب ضقيلف شا باتك ىف سيل ام هءاج نإف شا باثك ىف امب.ضقبلف
 (")؛هنع هللا ىضر سابع نبا ىور كلذ لثمو "ملسو هيلع
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 هال قدس

 همايأ ىف نكي مل دنأل هماكحأ ىف ثيداحألا ىلع دمتعي مل ةفينح ابأ نأ ليق دقو
 تحعمج ىرهزلاو كلملادبع تاعومجم نأل ميحص ريغ اذهو «ثيداحألل ةمظتنم تاعومجم
 لصت مل ثيداحألا هذه نأ انضرف وأ ىتحو ماع نيثالث نع لقي ال امب ةفينح ىبأ ةافو لبق
 نب دمحأ مامإلاو كلام لف امك هسفنب اهعمجي نأ هيلع لهسلا 'نه ناك دقو ءاقالطإ هدي ىلإ

 (١).هدعب نم لبنح
 ' دعب هردق صاقتنا اودارأ نيذلا رثكأو «ةنسلل هنع هللا ىضر هتفلاخمب اضيأ ليق دقو

 ىرتفاو هللاو بتك”” :لوقي هللا همحر ناك دقف .هسفن نع ةمهتلا ىفن دقو «كلذ ركذ نم هتافو
 ؛““ لوقي ناكو ....؟سايق صنلا دعب جاتحي لهو صنلا ىلع سايقلا مدقن امنإ :لوقي نم انيلع
 ةنسلاو باثكلا نم ةلأسملا ليلد ىف رظنن اننإ كاذو «ةديدشلا ةرورضلا دنع الإ سيقن ال نحن

 لوسرلاو “هب هقوطنم ىلع هنع اتوكسم ذئنيح انسق ًالياد دجن مل نإف «ةباحصلا ةيضقأ وأ
 مكدحأ نيفلأ ال”” :ةنسلا نم هنع حيص امب لمعلا كرت نم ًارذحم لوقي ملسو هيلع هللا ىلص
 ىف هاندجو ام ىردأ ال :لوقيف هنع تيهن وأ هب ترمأ امب رمألا هيتأي هتكيرأ ىلع ائكتم
 (') :؟ءانعبتا باثكلا

 ىلا ماكحألا هذه نم ًاريثكو «ةيوبنلا ةنسلا نم ةذوخأم ةيعرشلا ماكحألا نم اريثكو

 :ىلاعت هلوق ليبقلا اذه نمو ؛همومعو نآرقلا رهاظل صيصخت عقاولا ىف ىه ةنسلاب ثتيث
 ءمدو ةثيم لك ميردت ىف ةماع هرهاظو اهصنب ىهف .ةيآلا “ٌمّدلاَو فَما مُكيَلَع تمرح“
 *“'لاحطلاو دبكلا نامدو ؛دارجلاو كمسلا ناتتيم انل تلحأ '* :هل ثيدح ىف لاق لوسرلا نكلو
 ىناعم هباحصأل نيب ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلاف ءةماعلا ةيآلا كلتل ًاصصخم ثيدحلا اذه ناكل
 .().هظافلأ مهل نيب امك «نآرقلا

 ؛«ثيدحلا ىلع سابقلا مدقت كنأ ىنغلب'” : هيلا بتك روصنملا رفعج ابأ نأ ىوريو
 ًلوأ لمعأ امنإ نينمؤملا ريمأ اي كغلب امك رمألا سيل'” اهيف ءاج ةلاسرب ةفينح وبأ هيلع ذرف
 ءركب ىيأ هيضقأب مش « ملسو هيلع للا يلص للا لوسر هنسب مث« هللا باتكب
 اوفاتخا اذإ كلذ دعب سيفأ مث قباحصلا هيقب هّيضفأب مث« مهنع دللا ىضر ىلعو«نامشعو.رمعو
 (©.““هبارق هقلخ نيبو هللا نيب سيلإو ؛

 .194ص - م556١ ءةرهاقلا ءرشنلاو فياأتلا ةنجل ةعبطم ءمالسإلا ىف ىنيدلا ريكفتلا ديدجت :لابقإ دمحم ١.
 .177ص - رصم ةبتكم - برعلا مالعأ ةلسلس نم 5 مقر ددع ءهيميت نبا :ىسوم فسوي دمحم.د,.؟ .

 ."5نم -م138 - ه405١ اطنطب ثارتلل ةباحصلا راد ءريسفتلا لوصأ ىف ةمدقم «هيميت نبا."
 .7"77ص - هرصعو ةتايح ةفيلح وبأ :ةرهز وبأ دمحم..؛



 ىلع ىنلظلا سايقلا مدقي نأ نيملسملا ءاهقف نم دحأل سيل هنأ لوقلا نكمي كلذلو

 لب ؛ءينظلا لصألا ىعطقلا لصألا مامأ فقي الأ ىهقفلا طابنتسالا قسنو «حعيحصلا ثيدحلا

 ثسيدحلا ءاملع مسق هدري ناك امو ثيداحألا نم مامإلا هلبقي ناك ام نايب نعو

 ةروهشم ثيداحأو :ةرتاوتم ثيداحأ ماسقأ ةثالث ىلإ اهتاور ددعل ةبسنلاب ثيداحألا لوصألاو

 ١ .داحآ ثيداحأو

 ىلع هدارفأ أطاوتي نأ ةداع عنتمي موق هيوري نأب رتاوتملا ثيدحلا نأ :ًاقبابس انلق امكو

 ىتح «هلثم عمج عمجلا اذه نع اهاورو ؛مهئائيبو مهتاهجو فالتخاو ؛مهتنامأو مهترثكأ «بذك
 لوسرلا نع ىنلثلا أدبم نم بذك ىلع نوقفتي ال عمج هتاور نم ةقبلح لك دنسب انيلإ ثلصو

 .انيلإ لوصولا ةياهن ىلإ

 هنع فرعي مل ؛هنع هللا ىضر ةفينح ىبأ دنع ةجح بير الب ىه ةرتاوثملا ثيداحألاو

 ؟كلذ نوكي ىنأو هرئاوت ىلع ًاربخ ركنذأ هنأ هنع هللا ىضر

 نانثا وأ ىباحص ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع اهاور ام ىه :ةروهشملا ثيداحألاو ١-

 ءرتاوتلا عومج نم عمج ةاورلا وأ ىوارلا اذه نع اهاور مث «رتاوتلا عمج دح غلبي مل عمجوأ

 لوأ ؛دنسب انيلإ ثلصو ىثح ؛هلثم عمج عمجلا اذه نعو ؛هلثم عمج عمجلا اذه نغ اهاوروا
 عسج ىلإ اولصي مل دارفأ وأ نادرف وأ درف هلعف اودهاش وأ هلوق لوسرلا نم اوعمس هيف ةقبط

 لوسرلا نع اهاور ىتلا ثيداحألا ضعب مسقلا اذه نمو رتاوتلا عومج هتاقبط رئاسو ؛رئاوثلا
 ال عمج ءالؤه دحأ نع اهاور مث ؛قيدصلا ركب وبأ وأ دوعسم نب شلادبع وأ باطخلا نب رمع

 ىلع مالسإلا ىنب”* ثيدحو “*تاينلاب لامعألا امنإ” ثيدح لثم «بذك ىلع هدارفا قفثي
 رارض الو رزض ال ”* ثيدحو *'سمخ 2 (1) ««

 ١ ص ءهقثلا لوصأ ملع :فالخ باجولادبع ١غ4.



 ةلسلس ىف ةقلح. لك ةرتاوتملا ةنسلا نأ :ةروهشملا ةنسلاو ةرتاوتملا ةنسلا نيب قرفلاف

 ةروهشملا ةنسلا امأو ءانيلإ اهلوصو ىلإ لوسرلا نع ىقلتلا أدبم نم رئاوتلا عمج اهدنس
 رأ دحاو لوسرلا نع اهاقلت ىذلا لب رتاوتلا عومج نم ًاممج تسيل اهدنس ىف ىلوألا ةقلحلاف
 .رتاوتلا عومج تاقلحلا رئاسو رتاوتلا عمج غلبي مل عمج وأ نانثا

 هب تبثيف «رئاوتملا لثم هنأ ىلإ ىفنحلا بهذملا ىف جيرختلا ءاملع ضعب بهذ دقو
 نم رخآ قيرف بهذو «نايعلاك ىرورضلا ملعلا قيرطب ال ؛لالدتسالا قيرطب نكل «نيقبلا
 نود وهف «نيقي ملع ال ةنينأمطلا ملع هنأ ىلإ هباحصأو ةفينح ىبأ بهذم ىف اضيأ نيجرخملا
 .ىلاعت لا باتك ىلع ةدايزلا هب تزاج ىثح دحاولا ربخ.قوفو «رتاوثنلا

 نأ ىلع اوعمجا دق هباحصأو ةفينح ىبأ بهذم ىلع جيرختلا ءاملع نأ اذه نم ىرتو

 :ةةقالطملا داحآلا ثيداحأ نم ىوقأ ةبترم ىف هنإ ذإ :ىلاعتث هللا باتك ىلع هب دازي روهشملا

 :هقكبترم ىلإ لصي ال مأ «ىنيقيلا ملعلا ةدافإ ىف رئاوتملا ةبترم ىلإ لصي وهأ :اوفلتخا مهثكلو

 .صنلا ىلع هب دادزيف هب لالدتسالا ردق ىلع اوقفتا دقو

 مهدنع روهشم ثيدحب تبث دقف ؛مجرلا دح ةروهشم ثيداحأب تقيث ىتلا ةدايزلا نمو
 روهشملا ربخلاو '“ةراجحلاب مجرو «ةئام دلج بيثلاب بيثلا '* ملسو هيلع هللا ىلص هلوق وهو

 ىور امب تبث نيفخلا ىلع حسملاو ؛ىنزاملا ًازعام مجر ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ نم

 موص ىف عباتتلا طارتشإو «نيفخلا ىلع حسم هنأ نم ملسو هيلع هللا ىلص ىبذلا نع ًاروهشم
 .دوعسم نبا ىور امب تبث نيميلا ةرافك

 نأ ىلإ هيف نيجرخملاب تدأ دق ةيفنح ىبأ بهذم ىف هيهقفلا عورفلا نأ اذه نم ىرتو

 لصي هنإ ىتح «نيقيلا نم ةبيرق ةبترم وأ «نيقيلا ةبترم ىلإ روهشملا عفري ناك هنأب اومكحي

 ءالؤه فالتخا نكي ملو «هماكحأ ىلع هب ةدايزلاو ؛ميركلا نآرقلا صيصخت ةجرد ىلإ.

 .ةيورملا عورفلا ماكحأ ىف رثؤمب ءرثاوتلاك نيقيلا ثيح نم روهشملا ةوق ىف نيجرخملا



 نع امهاور نأب رتاوثلا عومج غلبت مل داحآ لوسرلا نع اهاور دقو «داحآلا ثيدحو -؟'
 اذكهو هلثم ىوارلا اذه نع اهاورو هرئاوتلا دح غلبي مل عمج وأ نانثا وأ دحاو لوسرلا
 ىلا ثيداحألا رثكأ مسقلا اذه نمو ءرتاوتلا عومج ال داحأ هتاقبط دنسب انيإإ ةلبضو نتح

 (١).دحاولا ربخ ىمستو ةنسلا بتك ىف تعمج

 ةحصب عطقلاو مزجلا ديفي لقنلا رئاوت نأل لوسرلا نع دورولا ةيعطق ةرتاوتملا ةنسلاو
 نع اهوقلت نيذلا ةباحصلا وأ ىباحصلا نع دورولا ةيعطق ةروهشملا ةنسلاو ءانمدق امك ربخلا
 هنع ىسفلت نم لوأ نأل ؛لوسرلا نع دورولا ةيعلدق تسيل اهنكلو مهنع لقنلا رتاوتل لوسرلا
 ماع اهب صصخيف فرت وثملا ةنسلا مكح ىف ةيئندلا ءاهقف اهلعج اذهلو «رئاوتلا عمج سيل

 هلقن ىف ةقثو ةجح. ىباحصلاو «يىباحصلا نع اهدورو عوطقم اهنأل ةقللحم اهب ديقيو نآرتلا

 .نيقيلا نم ةبيرق ةيفنحلا بهذم ىف اهتبترم تناك اذه لجأ نمف ءلوسرلا نع

 ةفينح وبأ ناك دقلو ءعطقلا ديفي ال اهدنس نأل ءلوسرلا نع دورولا هينظ داحألا ةنسو
 نيثدحملا عيمجو ءاهقألا رئاس هطرتشاام ىوارلا ىف نوطرتشي مهدعب نم ةيفنحلاو هباحصأو

 هانعم نولعجيو مهريغ ددش امم رثكأب طبضلا ىنعم ريسفت ىف اوددش دقو طبضلاو ةلادعلا وهو
 يف ًاساسأ لب ؛هتياور لوبقا ًاطرش ىوارلا هقف نوربتعي ال مهنكلو «ىوارلا هقفا الماش لماكلا
 نورثؤوي هيقف ريغ وار نم ىرخألاو يقف وار نم امهادحإ :ناتياور تضراعت اذإف حيجرتلا

 .نيدلل ًامهف رثكأو ًايرحت دشأو طبضأ هنأل هيقللا ةياور

 ؛ىعازوألا عم هئاداجم ىف ةفينح ىبأ ناسل ىلع ئجي ىوارلا هقفب حيجرتلا اندجو دقو
 .تيور امك ةرظانملا لقننلو

 لاقق ؛ةكمب نيطايخلا راد ىف ىعازوألاو ةفينح وبأ عمتجا :لاق ؛هنييع نب نايفس ىور ”'
 :ةفينح وبأ لاقف ؟هنم عفرلا دنعو عوكرلا دنع مكيديأ نوعفرت ال مكلام :ةفينح ىبأل ىعازوألا

 ةالصلا حتتا اذإ هيدي عفري ناك هنأ ماسو هيلع هلا ىلص هللا لوسر نع حصي مل هنأ لجأل
 لوسر نع هيبأ نع ملاس نع ىرهزلا ىنثدح دقو !!؟فيك ؛لاق ؛عفرلا دنعو ؛ع وكرلا دنعو
 ةمقئاع نع ميهارإإ نع.دامح انثدح :ةفينح وبأ لاقف ءعفري ناك هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هلل

 .47سص - هاقفلا لؤصأ ملغ :فالخ باهولادبع ١.



 حاقتفا دنع الإ هيدي عفري ال ناك ملسو هيلع هللا ىلص شا لوسر نأ دوعسم نبا نع ةوسالاو

 يبأ نع ؛ملاس نع ىرهزلا نع كثدحأ :ىعازوألا لاقف ؛كلذ نم ئش ىلإ دوعي الو «ةالصلا
 مسيهاربإ نادكو ؛ىرهزلا نم هقفأ دامح ناك :ةفينح وبأ لاقف ؛ميهاربإ نع دامح انثدح لوقتو

 لصضف هل دوسألاف ؛ةبحص رمع نبال ناك نإو ءرمع نبا نودب سيل ةمقلعو «ملاس نم هقفأ
0 

 لضف الولو ملاس نم هقفأ ميهاربإ ىهو ىرخأ ةياورب ةريخألا ةرابعلا تيور دقلو

 نأ ىأ دوعسم نبا وه للادبع وه شلادبعو ءرمع نب شادبع نم هقفأ ةمقلع نإ تلقل ةبحصلا

 ناك ةفينح ابأ نأ ىلع لدت ةرظانملا هذهو.اهيف نيروكذملا نم دحأ هيماسي ال ىتلا ىه هتناكم
 ثيدح حجريف ًاهقف هنود نم ىلع هقفألا ةياور مدقي وهف حيجرتلا دنع ىوارلا هقف ظحالي

 .مهريغ ثيدح ىلع ةأورلا نم ءاهقفلا

 ءاهلبق ًأسايقف ضراعت مل نإ اهنأ داحآلا رابخأ ىلإ ةفيذح ىبأ رظن ىف لوفلا ةصالخو
 لصأ نم ولو ًاينظ اهطابنتسا ناك وأ ىنظ لصأ نم ةطبنتسم هتلع ًاسايق تضراع نإو
 مدقت ؛ىنظ عورفلا يف اهقيبطت نكلو ةيعطق تناكو ىعطق لصأ نم ةطبنتسم تناك وأ «ىعطف

 نيبم وهو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ ةبسنلا ىلع اهنأل سايقلا ىلع اضيأ رابخألا
 تبث عرشلا لوصأ نم ماع ًالصأ داحآلا رابخأ تضراع اذإ امأو ؛هماكحأ لصفمو عرشلا

 ىلإ هتبسن ىفنيو «داحآلا ربخ كلذب فعضي ةفينح وبأف ءايعطق عرفلا ىلع هقيبطت ناكو هتيعطق
 .اهيف ةهبش ال ىثلا ةماعلا ةدعاقلاب مكحيو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 تتبث اذإ اهبلإ هجتي ههقف دامع باتكلا دعب اهلعج دق ةنسلا ىلإ ةفينح ىبأ تارظن هذه

 رخويو سايفلا ىلع ةنسلا مدقي مهلاوقأ ىف ةبير هرتعت ملو «مهيلا نأمطإ نيذلا ثافثلا ةياورب
 نسدلا ىف ةررقملا دعاوقلا نم ةدعاق عم تايورملا تضراعت اذإو «نآرقلا تامومع نع اهداحآ

 ةعيرشلا ىف تاررقملا نع اهذوذشل درتو اهيف انعط كلذ ناك نوملسملا اهيلع عمجأ ىتلا

 ءاهقف خيش مهنمو «ءاهقفلا روهمج هعم لب كلذ ىف ًاعدب وه نكي ملو ءاهيف ةتباثلا رومألاو

 باتكلا ضفقانت ال ثماد ام تالسرملاو داحآلا رابخأ لبقي وه مث ءهنع هللا ىضر كلام زاجحلا

 .ةعيرشلا تاررقم وأ ةنسلا وأ

 ١ "11ج «بقانملا :قفوملا ١.



 ثري قل

 :ةباحصلا لاوقأ ٠-

 ؛لاق هنأ هنع ىور دقف داهتجالا عاونأل اعماج ءطابنتسالل ًاجاهنم ةفينح وبأ مسر دقل

 هللا باتك ىف دجأ مل نإف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنسبف دجأ مل نإف هللا باتكب ذخأ”'
 عدأو تئش نم لوقب ذخأ :ةباحصلا لوقب تنخأ ملسو هيلع هللا ىلص شا لوسر ةنس الو ىلاعت

 ىلإ ءاسج وأ رمألا ىهتنا ام اذإف ؛مهريغ لوف ىلإ ...مهلوق نم جرخأ الو ءمهنم تئش نم
 موقق -الا جر دعو - بيسحلا نب ديعسو ماطعلاو نسحلاو نيريس نباو ىبعشلاو «ميهاربإ
 .'“'اودهثجا امك دهتجأف ءاودهثجا

 دهتجا اذإ هنأو ؛عابتالا بجاو هربتعيو ؛يباحصلا لوقب ذخأي هنأ ىلع لدي مالكلا اذهو

 اهريغ ىلإ مهئارأ نع جرخي الو «ءارآلا هذه نم راثخي هيف ءارآ ةباحصلل تناك عوضوم ىف

 .ىباحصلا دلقي نكلو «ىعباتلا دلقي ال وهف «ىعباتلا ىأر عبتي الو دهتجا ىأر هل نكي مل اذإ هنأو

 نع ىفنحلا ىسوبدلا رمع نب هللادبع ديز ىبأ مامإلل رظنلا سيسأت باثتك ىف ءاج دقو

 دحأ هفلاخي مل اذإ سايقلا ىلع مدقم ةباحصلا لوق نإ'' لوقي ىباحصلا ديلقت ىهو ةدعاقلا كلت
 نأ زوجي الو هفلاخي سايقلا نأل سايقلا قيرط نع هلاك هنأ لاقي نأ زوجي ال هنأل هئارظن نم
 مامإلا دنعو ؛ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ًاعامس هلاق هنأ رهاظلاف ءافازج هلاق هنأ لاقي

 ().هيأرب ذخألا الو ىباحصلا ديلقتب ىري ال هنأل مدقم سايقلا ىعفاشلا شادبع ىبأ ىشرقلا

 ىف انذخأ مالسإلا نع ةءاربلاب ةرافكلا بوجوب انؤاملع هلاق ام اهنم لئاسم هذه ىلعو

 ىشرتقلا مامإلا دنعو ءاهيبأ نعو اهنع هللا ىضر ةشئاع لوقبو هنع هللا ىضضر رمع لوقب كلذ

 دقن لبق عاب امم لقأب عاب ام ىرتشا اذإ اهنمو «سايقلاب هيف ذخاو بجي ال ىعفاشلا هللادبع ىبأ
 عيبلا داسفب انمكحف مقرأ نب ديز ثيدحو ءاهنع هللا ينصر ةشئاع ثيدحب انذخأ زوجي ال نمثلا
 (7.سايقلاب هيف ذخأو زئاج عيبلا ىمفاشلا هشلادبع ىبأ مامإلا دنعو «سايقلا انكرتو

 دقعنا ””:لوصفلا حيقنت حرش ىف ىفارقلا سيردأ نب دمحأ باهشلا نع اضيأ ءاجو
 ةباحصلا عمجأو ءرجح ريغب ءاملعلا نم ءاش نم دلقي نأ هلف ملسأ نم نأ ىلع عامجإلا

 نأ هلف امهدلق وأ امه نع هللا ىضر رمعو ركب ابأ ىتفتسا نم نأ ىلع مهيلع هللا ناوضر

 عفر ىسعدا نمف ريكن ريغ نم امهلوقب لمعيو ءامهريغو لبج نب ذاعمو ةريره ابأ ىتفتسي

 ةعس ىف سانلا نوكي نأ نيعامجإلا نيذه مكح نم نأ ثيح ('!.“*ليلدلا هيلعف نيعامجإلا نيذه

 ١. نص ءةرهاقلا ةيبدألا ةعبطملا ءرظنلا سيسأت - ىسيع نب :رمع نب شادبع ديز ىبأ :يسوبدلا 51١.

 :ةحفصلا سفن - قباسلا عجرملا .؟

 ". ص - قلخلا ثيغم ىف لطابلا لاطبإب قحلا قاقحإ :ىرثوكلا دهاز دمحم 1.



 دبحلو عابتا بوجو ريغ نم مهل حولت حيجرت بابسأل نيعوبتملا ةمثآلا نم دحاو يأ عابتا نم
 .نيملسملا ةفاك ىلع نيعم

 امدنعو «فالخ هيف رمأ مهئارآب ذحألاو ةباحصلا ديلقت نأ ررقن نأ عيطتسن انه نم
 اهيلع ىنب ىتلا لوصألا صالختساب ىنع ىذلا ىودزبلا مالسإلا رخف دجن عورفلا ىلإ هجتن
 ديعسوبأ لاق" لوقيف فالخ عضوم ةباحصلا ديلقت ىهو «ةدعاقلا كلت نأ ررقي ىفنحلا طابنتسالا
 ال اميق الإ هديلقت بجيأل :ىخركلا لاقو «سايقلا هب كرتي بجاو ىباحصلا ديلقتت :ىعدربلا

 مهنأ مهنع تبق دق هباحصأو ةفينح ىبأ نم الك نأ مالسإلا رخف تبثأ دقو «سايقلاب كرتي

 قالط ىف دوءعسم نباو رباج ىوتف فسوي وبأو ةفينح وبأ فلاخ دقف ةباحصلا ىأر اوفلاخ

 ةسيآلا ىلع ًاسايق ةنسلا قالط نم كلذ نوكبو ءآثالث قلطت اهنأ ررقف ؛ةنسلل لماحلا
 1 دكا

 ام امأ ؛لاجم هيف ىأرلل اميف ةباحصلا فلاخي ناك ةفينح ابأ نأ هنم دافتسي نايبلا اذهو

 ىف ذخأ كلذلو «مهفلاخي الو ؛مهدلقي ناك هنإف «ددملاك لقنلاب الإ ثبثي ال لب «ىأرلل هيف لاجم ال
 ام كلذ لثمو صاعلا ىبأ نب نامثعو سنأ لوقب ةرشع هرثكأو ةثالث هلقأ نأ ىهو ضيحلا ددم
 ىضر ةشئاع لو لثم «داهتجالا درجم ال ؛عامسلا وه هتفرعم ىف ىباحصلا قيرط نأ تبثي
 ةئثامت سب نمثلا ميلست لبق هنم ترتشا مث مهرد ةئامنامثب مقرأ نب ديز ىلإ تعاب نمل اهنع هللا

 عسم هصجحو هداهج لطبأ ىلاعت هللا نأ مقرأ نب ديز ىغلب «تيرتشاو ثيرش امسثب'* :مهرد
 نَمّق”ىلاعت هلوق تلقفءارذتعم مقرأ نب ديز اهاتأف “بتي مل نإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 (").«طلس ام ُهَلْف امتد ِهِبَو نو ةظحوم ُهَءاَج

 مالكو ًاعامس الإ ثبثي نأ نكمي ال عيبلا كلذ لثم ببسب داهجلاو جحلا لاطيإ نإف

 .عامس نع الإ نوكي ال ىأرلل هيف لاجم ال اميف ىباحصلا

 ةمزلم نوكت ةباحصلا ىوتف نأ”” عورفلا نم ىخركلا هجرختسي ام نأ لوقلا ةصالخ

 7. سايقلاب ررقتي نأ نكمي اميف كلذك تسيلو ؛سايقلا اهولجي ال ىثلا رومألا ىف

 .7584ص ءهءرصعو هتايح ةفينح وبأ :ةرهز وبأ ثمحم ١.

 76 مقر ةيآأ :ةرقبلا ةروس .؟

 37ص ءمالسإلا ىف ىنليدلا ريكفتلا ديدجت :لابقإ دمحم ."'



 را

 الامو «ةفينح ىبأ ىأر ىلع اهيف هدياقت عصي ال لاجم اهيف ىأرلل ىوتفلا تناك اذإو

 نم ذئنيح همارتحاف لقل نع الإ نوكب ال كلذ لثم نأل هيف هلوق رابتعا بجي هيف ىأرلل لاجم
 .ةنسلاب ذخألا ليبق

 دجأ مل نإف هللا باتكب ذخأ *” لاق امدنع هنع هللا يضر هنع لوقنملا فلاخي كلذ نكلو

 ذخألا نكمي امهيأبو *'ةباحصلا لوقب تذخأ دجا مل نإف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنسبف

 ىلا عورفلا نأل ءهب حرص امب ذخأن اننأ كشال هل عورف نم طبنتسا امب مأ هب حرص امبأ هب

 لب ءهلوق حيرص عم قفتي ًاجيرخت جرخت نا نكمي رهاظلا ىف هب حرص امل ةفلاخم هنع تيور

 ةفينح ابأ نأ هيعدم تبثي نأ بجي ٌضراعتلا تبثي ىكل هنأل رمألا سفنو عقاولا ىف ضراعت ال
 نم هل فلاخم ال ىباحصلا نأ تبثي نأو ؛سايقلا ىلإ اهنع لدعو «ىباحصلا ىوتفب ملعي ناك
 ْ .ىخركلاو ىسوبدلاو مالسإلا رخف هتبثي مل كلذ نم ًائيش نإو «ةباحصلا نيب

 ىلك ىف ىباحصلا لوق عابتا بوجو تبثت ةلدألا نم ةفئاط ىسخرسلا مامإلا قاس دقلو

 نم هوجو ىلعو لقنلا نم لصأ ىلع موقت ةلدألا هذهو ؛ههضراعي صن ال ثيح «لاوحألا

 َنيِذَّلاَو راَصنَألاَوَنيِرداَهُملا نم َنوُلُوَألا َنوُقياَسّلاَو” :ىلاعت هلوقف لقنلا امأ .لقعلا

 ('!.«ناسحإب مووعبتا

 ءراصتنألاو نيرجاهملا نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ حدم ىلاعت لاف

 هللا ىلص لاق دقلو'!.حدملا ببس وه عابتالا نأ ديني لوصولاب ريبعتلاو مهوعبتا نيذلا حدمو
 ؛هدع هوجو نمض لقعلا امأو““ىتمأل نامأ ىباحصأو «ىباحصأل نامأ انأ ”* ملسو هيلع

 اودهاش نينلا مهو سانلا رئاس نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل برقأ ةباحصلا نأ-١

 ىلع ردقأ هب مه ام مهفلا نسحو صالخألاو لقعلا نم مهلو «هعضاوم اونياعو ليزنتلا
 .هتاياغو فيرشلا عرشلا ىمارم ةفرعم

 نوركذي اوناك ام ًاريثك مهنأل «بيرق لامتحإ ةيوبن ةنس مهؤارآ نوكت نأ لامتحا نأ ١-

 هيلع هللا ىلص هيلإ اهودنسي نا ريغ نم ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا اهنيب ىتلا ماكحألا

 .كلذ نع مهلأسي مل ادحأ نأل ملسو

 ل99 مقر ةيأ :ةبوتلا ةروس ١.

 .؟"595ص ءمرصعو هتايح ةفيلح وبأ :ةرهز وبأ مامإلا.7



 عابتا طايتحالاف هجو سايقلا نم هل رخآ ىأر انلو «سايقلا هساسأ ىأر مهنع رثأ نإ مهنأ -"'

 .“*؛مهيف تثعب ىذلا ىنرك نورقلا ريخ ”” ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لوقي «مهيأر

 «سايقلا ىلع مدقم وهو ةجح ىباحصلا لوق نأ تابثإل تقبس ىتلا ٌةلدألا ضعب هذه

 عورفلا نم ريثك ىف قفتي امك ءهنع لوقنملا حيرص وه امك «ةفينح ىبأ ىأر كلذ نإ انلق دقو

 .ىفنحلا بهذملا بتك نوطب ىف ةنودملاو هنع ةروثأملا ةيهقفلا

 :عامجإلا -4
 لوصأ نم ًالصأ عامجإلا اوضترا نيذلا ءاملعلا رثكأ لاوقأ هيف ىقالتن ىذلا فيرعنلا

 ةاسفو دعب روصعلا نم رصع ىف نيملسملا نم نيدهتجملا عيمج قافثأ '*” وه ىمالسإلا هقالا

 (17““ةعقاو ىف ىعرش مكح ىلع لوسرلا
 .رومألا هذه هيف ترفاوت اذإ الإ نوكي ال مهدنع عامجإلاو

 مهقافتاب رابتعا الف داهتجالا ةجرد غلبي مل نمو ماوعلا امأ ؛نيدهتجملا نم قافتالا نوكي نأ-١
 ('!.ةيعرشلا ماكحألا كرادم ىف رظنلل ًالهأ اوسيل مهذأل «مهقالخب الو

 رثكأ قفتا اذإ امأ مهفافتاب عامجإلا قتحتي نيذلا نيدهتجملا عيمج نم قافتالا نوكي نأ ١-
 ددع لق امهم روهمجلا دنع اعامجإ نوكي ال هنإف ماكحألا نم مكح ىلع نيدهتجملا
 .ادحاو ناك ولو رثكألل فلاخملا بناج ىف نوكي نأ لمتحي قحلا نأل «نيفلاخملا

 همأ نم نيدهتجملا قافتا دعي الف ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ةمأ نم نودهتجملا نوكي نأ -"
 ةمألا صاصتخا ىلع ةلدألا مايقل كلذوو ًايعرش ًاعامجإ نيقباسلا ءايبنألا نم هريغ

 .مهقافتإ دنع أطخلا نم ةمصحلاب ةيدمحملا

 الو عامجإلل دوجو ال اذه ىلعو ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ةاقو دعي عامجإلا نوكي نأ >4
 اوقفثا ىذلا مكحلا ىلع ةباحصلا قفاو نإ لوسرلا نأل «مالسلا هيلع هرصع ىف هب رابتعا
 ًايعرش ًامكح مهقافتا نوكي الو مهقافتا طقس مهفلاخ نإو «ةنسلاب اتباث مكحلا ناك هيلع
 .ةنسلا هثفلاخمل

 وأ ةمرحلا وأ بوجولاك ًايعرش ًامكح نيدهتجملا عيمج هيلع قفتا ىذلا مكحلا نوكي نأ -ه
 ةيلقعلا وأ ةبوغللا ماكحألا ىلع قافتالا نوكي ال اذه ىلعو ءاهريغوأ داسفلاو ةحصلا

 .ًايعرش ًاعامجإ

 .65ص - هقفلا لوصأ ملع :فالخ باهولادبع ١.

 .؟ "نم :؛هقفلا لوصأ ملع ىف ثحابم «ىزاكعلا للادبع دومحم.د .”



 ناميلس نبا نع ديبل ىبأ نب شادبع نع نايفس انربخأ : ىعفاشلا مامإلل ةلاسرلا ىفو

 هللا ىلص هللا لوسر نإ :لاقف ةيباجلاب سانلا بطخ باطخلا نب رمع نأ ”” هيبأ نع راسي نبا
 مق مهنولي نيذلا مث مهنولي نيذلا مث ىباحصأ اومركأ لاقف مكيف اذه ىماقمك انيف ماق ملسو هيلع
 ةحبحب هرسم نمف الأ دهشتسي الو دهشيو فلحتسي الو هفلحيل لجرلا نأ ىثح بنكلا رهظي

 نإف ةأرماب لجر نولخيالو دعبأ نينثالا عم وهو ذفلا عم ناطيشلا نإف ةعامجلا مزليلف ةلجلا

 ('١."'نمؤم وهف هتئيس هتءاسو هتنسح هترس نمو مهثلاث ناطيشلا

 دقل ؟هداهتجا هيلع ىنبي ههقف لوصأ نم الصأ عامجإلا ربتعي ةفينح وبأ ناك لهو

 ةفينح ابأ نأ اونيبو ؛عورفلا هيف اوعرفو باجيإلاب ىفنحلا بهذملا ءاملع كلذ نع باجأ

 ململعلا نوكي نأ ؛عامجالا ةفلاخم نم نوربتعيو.('!ىتوكسلا عامجالاب نوذخأي اوناك هباحصأو
 ملاع ئجيف ءامهريغ روصعلا نم رصع ىف دحأ لقي ملو «نينثا نييأر ىلع رمأ ىف اوفلتخا دف

 نم هجو ىأب امهدحأل وأ ءامهل ًاتفاوم ربتعي الو قرياغملا مامت امهرياغي ىأرب ىتأيو كلذ دعب
 ش .ةقفاوملا هوجو

 ةنسلاب ذخأي ناك امك ؛(!عامجالاب ذخأي ناك هنأ ديفت ةرابع ىكملل بقانملا ىف ءاج دقو
 ةفينح وبأ لتس :لاق كرابملا نب لادبع تعمس ** ىهو سايقلاو «ةباحصلا ءارآ مث «باتكلاو

 ”*“راهنلا ءوض لثم انءاج ىتح انحسم ام :لاقف حسملا نع
 .““؛هدلبب سانلا هيلع ناك امل عابتالا ديدش ةفينح وبأ ناك *” امضيأ بقانملا ىف ءاجو

 آيلع بحيو رمعو ركب ابأ لضفي ةفينح وبأ ناك لاق بجاحلا نب رصن نب ىيحي نعو
 نم ناكو نيفخلا ىلع يسمي ناكو ئشب هللا ىف ملكتي الو اهلك رادقألاب نيدي ناكو نامثعو
 .مهاقتأو مهعروأو هنامز ىف سانلا ملعأ

 ىبابلا ىفطصم ةعبطم :ىلوألا ةعبطلا -ينئاليك ديس دمحم قبقحت «ةلاسرلا ؛ ىعفاشلا سيردأ نب دمحم ١.

 77ص - م1939 -ه11288 ءةرهاقلا «ءيبلحلا

 ىسف نيدوتجملا ىقاب هب ملعيو لئاسملا نم ةلأسم يف هيأر نيدهتجملا ضعب ىدبي نأ :ىتوكسلا عامجالا.”
 .ةلأسملا كلت ىف ةحارص راكنإ الو فارتعا مهنم نوكي الو نوتكسيف ؛هرصع

 :ىلي ام ىتوكسلا عامجإلاب لمعلا ةحصل طرتشيو :ىتوكسلا عامجالا طرش

 .اينلف اهيف دراولا ليلدلا نوكي نأ ىهو ءداهتجالا اهيف زوجي ىتلا لئاسملا نم ةلأسملا نوكت نأ - أ
 ىسلع ةقفاوملا ىلع لدي ام دجو نإف «ةفلاخملا وأ ةقفاوملا ىلع لدت ةقالع نع ادرجم توكسلا نوكي نأ -ب

 عامجإلا ققحتي مل ةفلاخملا ىلع لدي ام دجو نإو ءأحيرص اعامجإ نوكي لب ءايتوكس اعامجإ نكي مل مكحلا
 . الصأ

 يف ثحابم' ىزاكعلا :ةداع ىأرلا نيوكتو ةلأسملا ىف ثحبلل ةيفاك ةرتف ىضم دعب توكسلا كلذ نوكي نأ -ج

 . 1 7/صص 'ءاقفلا لوصأ ملع

 .١/837ج - ةفينح ىبأ مظعألا مامإلا بقانم :ىكملا .'



 - هد

 هيلع عمجي ام عبتي ناك هنأ تبثتو هطابنتسا قئارط انل نيبتي تاياورلا هذه لالخ نمف
 هنأ بير الب تبثي اذهو «سانلا لماعت هيلع ام ىلع صنلا مدع دنع ريسي ناكو ءهدلب ءاهقف

 نوكي نأ ىرحأ هدلب ءاهقنل عابتالا ديدش نوكي نمف ؛ةماع نيدوتجملا عامجإب ذخأي ىلوألاب ناك
 .ءاملعلا هيلع عمجي امل عابتالا ديدش

 ضسعب لاقو «هيعطق ةجح عامجإلا نأ ىفنحلا بهذملا ىف لوصألا ءاملع ركذ دقلو
 (١).هينظ ةجح هنأ ءاملعلا

 ('9:ماسقأ ةثالث عامجإلا نأ ''لوصألا ملع ىف لوصأ ”” ىف ءاجو
 ثوكسو ضعبلا صنب مهعامجإو اصن هثداحلا مكح ىلع مدع هللا ىبضر هباحصلا عامجإ-١

 .ىلاعت هللا باتك نم ةيآ ةلزنمب كلذ ربتعيو «نيقابلا

 .روهشملا ثيدحلاك نوكيف فلسلا لوق هيف دجوي مل اميف دعب نم عامجإ مث-'
 ربخ لقن اذإ هلك اذهو داحآلا نم حيحصلا ةلزنمب و» فلسلا لاوقأ دح ىلع عامجإلا مثال

 ءأنيقي بجوي ال هنإف ؛داحآلا ةقيرطب عامجإلا ربخ لقن اذإ امأ «رتاوتلا هقيرطب عامجإلا

 هقيرطب هلقن نإف هتاذ ىف عطقلا دافأ نإو ةباحصلا عامجإ نأل ةباحصلا عامجإ ناك ولو

 هيلع هللا ىلص لوسرلا لاوقأ نأل «داحآلا ثيدحك راصو لقنلاب طيحي نظلا لعج داحآلا

 ءاهلقن ىف تعءاج داحآلا ثيداحأ ىف هينظلا نكلو «نيدلا يف عطقلا ديفت اهتاذ ىف ملسو
 .سايقلا ىلع مدقم لاح لك ىف عامجإلاو

 لوصأ رادم نأل ؛هنيد لطبأ دقف عامجإلا ركنأ نم”* :ىودزبلا مالسإلا رخف لوقيو

 .""نيملسملا عامجإ ىلإ اهعجرمو اهلك نيدلا
 :سايقلا -ه

 (7.عيرشتلا ىف تالاحلا نيب هباشت ىلع مئاقلا ليلعتلا مادختسا وه

 هتعقاو ىف مكحلا ىلإ ليبس الو هب عوطقم همكح نأ ىنعمب حيرصلا عامجإلا وهو :ةيعطق ةجح عامجإلا ١.
 تاولصلا ددعك اهيف ىعرش مكح ىلع حيرص عامجإ داقعنا دعب ةعقاو ىف داهتجالل لاجم الو «هفالخب

 عامجالا وهو همكح ىلع ةلالدلا ىنظ ىأ « ةينظ ةجح عامجإلا امأ .مايصلاو ججحلا ضرفو اهتاعكرو

 ةرابع هنأل داهتجالل ًالاجم نوكت نأ نع ةعقاولا جرخي الو احجار ًاظ نونظم همكح نأ ىنعمب ىتوكسلا

 .07 ص 'هقفلا لوصأ ملع' :فالخ باهولأ دبع ءمهعيمج ال نيدهتجملا نم ةعامج ىأر نع

 -به 17:37" - دلهلا - ىلهدب ةينابتجملا ةعبطم «لوصألا ملع ىف لوصأ :ميهاربا نب قحسا : ىساششلا .

 .3 ١ص

 7١. ص - مالسإلا ىف ىليدلا ريكفتلا ديدجت :لابقإ دمحم .'"



 باجاف ؟ال مأ صنلا حيحصلا سايقلا ضراعي له هيميت نبا مالسإلا خيش لئس دقو
 ء«دسأفلا سايقلاو عيحصلا سايقلا هيف لخدي لمجم ظفل'* سايقلا ظفل نأ ملعت نأ اذه لصأ

 «نيفلتخملا نيب قرفلاو نيلثامتملا نيب عمجلا وهوكةعيرشلا هب تدرو ىذلا وه حيحصلا سايقلاف
 (١!.هلوسر هب هللا ثعب ىذلا لدعلا نم وهو ءسكعلا سايق ىناثلاو درطلا سايق لوألا

 .لوقعملابو مهلاعفأو «ةباحصلا لاوقأبو ؛ةنسلابو ؛نارقلاب سايقلا وتبثم لدتسا دقو
 .هثايا نم هب اولدتسا نم رهظأف نآرقلا امأ

 اوهبطا َوَهّللا اوُميِطأ اوُنَماَم َنِيِذَلا اهي” ءاسنلا ةروس ىف ىلاعت هلوق ىهو
 منك نإ لوسرلاو هللا وَلِإ ُهَوُدْرَف ءوش وف مْكعَراَتَس نإْف مّكدو رمألا ولوأو لوُممرلا
 !"!.«ًاليوأت ُنَسحأ ريف كَ رخَألا مويلاو هللاي َنوُدِمْوْف

 ؛ئش ىف اوفلتخاو اوعزانت نإ نينمؤملا رمأ هناحبس هللا نأ ةيآلا هذهب لالدتسالا هجوو

 هدرو ءلوسرلاو هللا ىلإ هودري نأ ؛مكح هيف مهنم رمألا ىلوأل الو هلوسرل الو هلل سيل

 قاحلإ نأ كش الو ءامهيلإ در هنأ هيلع قدصي ام لك لمشي لوسرلا ىلإو هللا ىلإ هعاجرإو
 هللا ىلإ هيف صن ال ام در نم ءصنلا مكح ةلع ىف امهيواستل صن هيف امب هيف صن الام

 (3.همكح ىف هلوسرلو ل ةعباتم هيف نأل ؛لوسرلاو

 :لاق نمل ًاباوج “ هرم َلوأ اهَأَشنأ ىِذّلا ًاهييحُي لق“ سي ةروس ىف ىلاعت هلوقو

 ام ىلع لدتسا ىلاعثو هناحبس هللا نأ هيآلا هذهب لالدتسالا هجوو ؟ميمر ىهو ماظعلا ىيحي

 ءدب ىلع اهئانف دعب تاقولخملا ةداعإ ساق ىلاعتو هناحبس هللا نإف ءسايقلاب ثعبلاو ركنم هركنأ
 نوهأ اذه لب هديعي نأ ىلع رداق ئشلا قاخ ءدب ىلع ردق نم نأب نيدحاجلا عانقإل اهقلخ

 .هيلع
 :ناليلد اهذم اولدتسا ام رهظأف ةئسلا امأو

 فيك :هل لاق «نميلا ىلإ هثعبي نأ دارأ امل شا لوسر نأ لبج نب ذاعم ثيدح : لوألا

 شا لوسر ةنسبف دجأ مل نإف ىللا باتكب ىضقأ :لاق ؟ءاضك كل ضرع اذإ يضقت

 ىذلا هلل دمحلا :لاقو هردص ىلع هللا لوسر برضف .ولآ الو ىيأر دهتجأ دجأ مل نإف

 .هللأ لوسر ىضري امل هللا لوسر لوسر قفو

 ."1نم - ه1 245 - ةرهاقلا - ةيفلسلا ةعبطملا -- ىمالسإلا عرشلا ىف سايقلا :ةبميث نبا ١.

 65 مقر ةايأ :ماسللا ةروس ١.

 .55.64 ص - هقفلا لوصأ ملع ؛فالخ باهولادبع .9



 _/را/س

 ًاصن دجي مل اذإ دهتجي نأ ىلع ًاذاعم رقأ هللا لوسر نأ ثيدحلا اذهب لالدتسالا هجوو
 هنأل سايقلا لمشي وهو مكحلا ىلإ لوصولل دهجلا لذب داهتجالاو ؛ةئسلاو باتكلا ىف هب ىضقي

 لوقيو ؛.عون نود لالدتسالا نم عون ىلع هرقي مل لوسرلاو «لالدتسالاو داهتجالا نم عون

 «قحلا لزانم توتسال ءرظن ىلإ جاتحي ال أمكحم هلك نآرقلا ناك وا'* ىطويسلا نيدلا لالج
 (").“هريغ ىلع ملاعلا لضف رهظي ملو
 هيلع تضرع ىتلا عئاقولا نم ريثك ىف هللا لوسر نأ نم ٌةنسلا حاحص ىف ثبث ام : ىناثلاو

 ومألا اذه ىف لوسرلا لعفو «سايقلا قيرطب اهمكح ىلع لدتسا اهمكحب هبلإ حوي ملو
 نئس نم هيف صنال ميف سايقلاف ؛هب هصاصتخا ىلع ليلد مقي ملو ؛هئمأل عيرشت ماعلا
 .ةوسأ هب نيملسمللو ؛لوسرلا

 نودهتجي اوناك دقف ةيعرش ةجح سايقلا نأب هقطان ىهف مهلاوقأو ةباحصلا لاعفأ امأو
 ري ظنب ريظنلا نوربتعيو ضعب ىلع ماكحألا ضعب نوسيقيو ءاهيف صن ال ىتلا عئاقولا ىف

 هيضر :مهلوقب سايقلا ساسأ اونيبو اهب ركب ابأ اوعبابو «ةالصلا ةمامإ ىلع ةفالخلا اوساق
 .لوسرلا ىلع لوسرلا ةفياخ اوساقو انايندل هاضرن الفأ ءاننيدل هللا لوسر

 هيلع هلا ىلص لاقف ؛ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةرضح ىف ةباحصلا دهتجا دقو

 نإ معن :لاقف ؟رضاح تنأو دهتجأأ لاقف اياضقلا ضعب ىف مكحأ صاعلا نب ورمعل ملسو
 اده تجا ةباحصلا نم لجراو رماع نب ةبقعل لاقو ءرجأ كلف تأطخأ نإو نارجأ كلف ثبصأ

 ادعس مالسلاو ةالصلا هيلع مكح دقو ةنسح امكلف امتأطخأ نإو تانسح رشع امكلف امتبصأ نإف

 (").ةظيرق ىنب ىف

 ضسعب نوسيقيو لزاونلا ىف نيدهتجم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ ناكو

 .ضعب ىلع ماكحألا

 ةرم نع فرصم نب ةحلط نع (7ىمايلا ديبز نع ةبعش انث ؛ىسوم نب دسأ لاق

 ءمهرمأ نم هنيب ىلع موق لك '' ةنجلا ىف ههجو هللا مرك بلاط ىبأ نب ىلع نع بيبطلا

 (0).“'بابلألا ىوذ دنع ةسياقملاب قحلا فرعيو ءمهاوس نم ىلع نورزي مهسفنأ نم ةحلصمو

 رسكفلا راد .ط -ىواجبلا دمحم ىلع قيقحت «نارقلا زاجعإ ىف نارفألا كرتعم :ىطويسلا نيدلا لالج ١.

 .١/158١ج - م115١ ةرهاقلا «ىبرعلا

 -سسه 17315 ةرهاقلاب راصنإلا راد ةعبطم - مالسإلا ىف ديلقتلاو داهتجالا :ىناولعلا ضايف رباج هطراد .”

 . 46ص اد ما

 .باسنألا :بابلألا .4 .بيهذتلا ةصالخ يف امك ىمايألا لاقي :ىمايلا .'"



 ءايلصف ءام امهعم سيلو ةالصلا ترضحف ؛رفس ىف اجرخ ناذللا نايباحصلا دهتجاو

 لاسقو «ملسو هيلع هللا ىلص امهبوصف رخآلا دعي ملو امهدحأ داعأف ؛تقولا ىف ءاملا دجو مث

 .نيترم رجآلا كل رخآلل لاقو ؛كتالص كتأزجأو ةنسلا تبصأ دعي مل ىذلا

 أرج ملهو انموي ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رصع نم ءاهقفلا :ينزملا لاقو

 قح قحلا ريظن نأب اوعمجأو لاق ؛مهنيد رمأ ىف ماكحألا عيمج ىف هقفلا ىف سيياقملا اولمعتسا

 ('7.اهيلع ليثمتلاو رومألاب هيبشتلا هنأل سايقلا راكنإ دحأل زوجي الف «لطاب لطابلا ريظنو

 هنأ ش نم اهيف شاع ىتلا ةتيبلا عم ؛ثيداحألا مهف ىف هكلسمو ةفينح ىبأ داهتجا نإو

 ناك ام هداهتجا ىف ةفينح ابأ نأل كلذ هادضتقم ىلع عورفلا عرفيو «سايقلا نم رثكي هلعجي نأ

 ىلا لئاسملا ماكحأ نع ثحبيف «هطابنتسا ىف عستي لب عقت ىتلا لئاسملا ماكحأ ثحب دنع فقيل

 .عقو اذإ هنم جورخلا فرعيو اهعوقو روصتيو عقت مل

 ىلإ جاتحي صنلاف صنلاب حسفي هلثم داهتجاب حسفي مل اذإ داهتجالا نإ يخركلا لوقي

 هلع نإف «هتمكحو مكحلا ةلع نيب قرفي هنأ لصألا كلذك ؛هسفن مكحب ال هريغ مكحب ليلعت

 ثسثي رفسلا مث ةفشملا هثمكحو رصقلا ةلعرفسلا نأ ةلئاسم نمو ؛هبجوم ريغ هثمكحو ةبجوم

 ().مكحلا بوجو بجوأ ةلعلا بوجوف ةقشم هقحلي مل نإو رصقلا

 ثيداحأ نسم هيدي نيب امم طبتتسي ناكو سايقلا نم رثكي ةفينح وبأ مامإلا ناك كلذل

 ضرععي دعاوف للعلا كلت ربتعيو ؛عورفلا اهيلع عرفيو ماكحألل ةماع ًاللع ةينارذ صوصنو

 هيلع ماق ىذلا لصألا ةفينح وبأ ربتعي كلذك ءصن اهيف دري مل ةيمضق نم داري ام لك اهيلع

 ابأ نأ ررقن اذه ىلعو «مهترخآو مهايند ىف سانلا حالصل تدرو عراشلا ماكحأ نأ وه سايقلا

 لهأ نسحأ كلذ ببسب دعو ءاهللعو اهبابسأو اهتياغو صوصنلا ىمارم مهفتي ناك ةفينح

 هللع فرعيل هروغ ربسي لب صنلا رهاظ دنع فقي ناك ام هنأل «ثيدحلل ًامهف هرصع

 .ةيعرشلا

 ىلع نوعمجم ىلاعث هللا همحر ةفينح ىبأ باحصأ :نيعفوملا مالعأ ىف ميقلا نبا لاقو

 دي عطق عنم دقف !'!«ىأرلاو سايقلا نم ىلوأ هدنع ثيدحلا فيعض نأ ةفينح ىبأ بهذم نأ

 -ف4يدحلا بتكلا راد - ليكولا نمحرلادبع/د قيقحت - نيملاعلا بر نع نيعقوملا مالعأ :ةيزوجلا ميق نبا ١.

 77١. نص - ةرهاقلا

 -ةرهاقلا - ةيبدألا ةعبطملا -ةيفنحلا عورف رادم اهيلع ىتلا لوصألا ىف ةلاسر :ىخركلا نسحلا ىبأ .

 .86 نص

 ٠ -نيملاعلا بر دنع نيعقوملا مالعأ :ةيزوجلا ميق نبا ص4١.



 ترا

 مايأ ةرشع ضيحلا رثكأ لعجو «فيعض هيف ثيدحلاو :مهارد ةرشع نم لقأ ةقرسب قراسلا
 لوقو هلو ىأرلاو سايقلا ىلع ةباحصلا راثآأو فيعضلا ثيدحلا ميدقتف «فيعض هيف ثيدحلاو

 .دمحأ مامإلا

 ؛سايقلا ةحص ىلع ةيفنحلا ءاملع طرتشإ دقو

 .صنلا ةلباقم ىف نوكي ال نأ اهادحإ+١
 .صنلا ماكحأ نم مكح رييغت نمضتي ال نأ-١

 .هانعم لقعي ال امكح دعملا نوكي ال نأ-'

 .ىوغل رمأل ال ىعرش مكحل ليلعتلا عقي نأ -؛

 )١( هيلع اهتم عرفلا نوكي ال نأ-ه

 :ناسحتمالا - ؟

 ىلع ناك اذكه ناك اذإو ءاهيلع هيبشتلل لقاع رابخألاب ملاع الإ هيف لوقي ال ناسحتسالا

 باوصلا ىلع لئالدلاب سايقلاب مزاللا ربخلا ملعلا ةهجو ملعلا ةهج نم ال) لوقي ال نأ ملاعلا
 نايعلاب تيبلا عبتم نوكي امك سايقلاب ربخلا بلاطو اربخ أعبتم أدبأ ملعلا بحاص نوكي ىثح
 (9 .ًادهتجم مالعألاب لالدتسالاب هدصق ًابلاطر

 هضرف هللا باتك ماكحأب ملعلا ىهو اهب سايقلا هل ىتلا ةلآلا عمج نم الإ سيقي الو

 هنمسب هنم ليوأتلا لمتحا ام ىلع لوقيو هداشرإو هصاخو هماعو هخوسنمو هخسانو هبدأ.

 نأ دحأل نوكي الو سايقلابف عامجإ نكي مل نإف نيملسملا عامجإف ةنس دجي مل اذإف هللا لوسر

 مهفالتخاو سانلا عامجإو فلسلا ليواقأو ننسلا نم هلبق ىضم امب ًاملاع نوكي ىتح سيق
 الو هبت شملا نيب قرفي ىتحو لقعلا حيحص نوكي ىتح سيقي نأ هل نوكي الو برعلا ناسل.

 .تيبثتلا نود لوقلاب لجع

 ىصضر دمحم لاق دقل ىتح ؛ىراجي ال هيف ناكو ؛ناسحتسالا نم ةفينح وبأ رثكأ دقو
 ناك دفلو ءدحأ هب قحلي مل نسحتسا لاق اذإف «سيياقملا هنوعزاني اوناك هباحصأ نإ"هنع هلل

 ا""سانلا لماعت ظحالو «نسحتسإ سايقلا حبف اذإف بقي ملو سايقلا هل ماقتسا ام سبأ

 .317نص - لوصألا ملع ىف لوصأ :ىساشلا .

 .9١7نسص -ةلاسرلا :ىعفاشلا مامإلا ٠

 .7 7١ص -هرصعو هتايح ةفينح وبأ :ةرهز وبأ دمحم .
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 دقف نع هللا ىضر ةفيذ> ىبأ رظن عضوم اهمضعب عم ضراعتت ىتلا ةلدألا تناك دقو
 هذه ل كرتلا كلذ ءاملعلا ىمس دقو «سانلا لماعت عم قفثت ملو «ثحبف اذإ هتسيفأ كرتب هانيأر

 طابتتسالل لصأ وهف ًائاسحتسا لئاسملا ضعب ىف اهقيبطت ىف ًاحبق ىري يتلا ةدرطملا للعلا

 .ةفينح ىبأ دنع

 «ضرغلاب أمكح الو «ىوهلل ًاعابتا سيل ىلاعت هللا همحر مامإلا دنع ناسحتسالا نذإ

 رئاظن ىف ىلاعت هللا همحر ىعفاشلا مامإلا لاق دقو ؛هنيعم ةثداح ىف نيليلدلا ىوقأ رايتخا هنكل

 ناسحتسالا لب ؟هبحتسا لوقي نم نيبو اذك نسحتسا لوقي نم نيب قرف ىأو كلذ بحتسأ :اذه

 ().دارملا اذه ىف عرشلا ةرابع ةقفاوم ىلإ برقأو نيتغللا لضفأ

 :فرعلا -1

 لصألاو !'!«لوبقلاب ةميلسلا عابطلا هتقلتو «لوقعلا ةهج نم سوفنلا ىف رقتسا ام وه

 وهف اتسح نوملسملا هآر ام :هنع هللا ىضر دوعسم نبا لوق ًايعرش ًاليلد فرعلا رابتعا ىف
 .ةنسو باتك نم ىعرش ليلد ال ثيح ًالياد فرعلا نوكي امنإو ."نسح هللا دنع

 .دساف فرعو حيحص فرع :ناعون فرعلاو

 الو ًامرحم لحيالو ًايعرش ًالياد فلاخي الو ؛سانلا هفراعت ام وه حيحصلا فرعلاف
 ' ىلإ فزت ال ةجوزلا نأ مهفراعثو ءرخؤمو مدقم ىلإ .رهملا ميسقث سانلا فراعتك ءابجاو لطبي

 ىلح نم هتبيطخ ىلإ بطاخلا همدقي ام نأ مهفراعتو ءاهرهم نم مزج تضبف اذإ الإ اهجوز

 .رهملا نم ال ةيده وه بايثو

 لطبي وأ مرحملا لحي وأ عرشلا فلاخي هنكلو ساتلا هفراعت ام وهف دسافلا فرعلا امأو

 دوقعو ابرلا لكأ مهفراعثو متآملاو دلاوملا ىف تاركنملا نم ًاريثك سانلا فراعت لثم «بجاولا

 .ةرماقملا

 ىف هتاعارم دهتجملا ىلعو ءاضقلاو عيرشتلا ىف هتاعارم بجي حيحصلا فرعلاو

 .مهتاجاح نم راص هيلع اوراس امو سانلا هفراعت ام نأل هعيرشت

 ١. ةرهاقلا - باتكلا راد هبتكم - طوسبملا - لهس نب دمحأ نب دمحم ركب وبأ :ىسخرسلا - 1167-

 ش يذل

 -ها1176 - ةرهاقلا - قالوب ةعبطم - لوصألا ملس نم ىفصتسملا :ىلازغلا دماح وبأ مامإلا ."
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 لهأ لمع ىلع هماكحأ نم ًاريثك ىنب كلام مامإلاو «رابتعا هل عرشلا ىف فرعلاو
 طبه امل ىعفاشلاو «مهفارعأ فالتخا ىلع ءانب ماكحأ ىف اوفلتخا هباحصأو ةفينح وبأ.و هنيدملا

 .فرعلا ريغتل دادغب ىف وهو اهيلا بهذ دق ناك ىتلا ماكحألا ضعب ريغ رصم ىلإ

 ةنيب الو نايعادتملا فلتخا اذإ اهنم ؛فرعلا ىلع ةينبم ةريثك ماكحأ ةيفنحلا هنف ىفو
 رهملا نم رخؤملاو مدقملا ىلع ناجوزلا قفتي مل اذإو ؛«فرعلا هل دهشي نمل لوقلاف امهدحأل
 فلأ دقو «فرعلا ىلع ءانب ثدحي ال ًاكمس لكأف أمحل لكاي ال فلح نمو ؛فرعلا وه مكحلاف

 فرسعلا ىلع ماكحالا نم ىنب اميف فرعلا رشن' :اهامس ةلاسر نيدباع نبا موحرملا ةمالعلا

 تبا لاك فرعلاب ثباشلاو أاطرش طورشملاك افرع فورعملا :ةروهشملا تارابعلا نمو"
 (١١.سصنلاب

 ال ثيح ًاليلد ماعلا فرعلا ريتعا ىذلا جهنملا اذهب هنع هللا ىضر ةفيدح وبأ ذخأ دقلو

 ىذلا ماعلا فرعلل ةيفانم اهروص ضعب نوكت ىتلا ةينظلا راثآلا مومعل ًاصصخم لب ءصن

 فقي ملف قوفو ةنورم هبهذم ىف ناكف ؛ةيمالسإلا رالدفألا لك ىف نوماسملا هياع قباطتي
 ايف صنال ماد ام فرعلل هوعضخأ لب «نيدماج نوقباسلا طبنتسا ام مامأ هيف نودهتجملا

 فلاخم هيف حيحصلا ىورملا ىضتقمب ةفينح ىبأ بهذم ىف مكحلا نأ تبث اذإ هنأ ىنعمب
 بهذم ىلع ىتفملل حص «ةنسلاو باتكلا نم حيحص صن ىلع ًادمتعم نكي ملو ؛ماعلا فرعلل
 كلذ قاطن نع هايثف ىف ًاجراخ ربتعي الو ؛بهذملا ىق هيلع صوصنملا فلاخي نأ ةفينح ىبأ
 :ماقملا كلذ ىف نيدباع نبا لاق دقلو «ليلجلا بهذنلا :

 :عامجإلا وأ ةنسلا وأ باتكلا نم صنلا حيرص ىلع ًاينبم نوكي دق ةياورلا رهاظ نإ"

 (1) "مامهلا نبا لاق امك لطاب ىلع نوكي دق فرعلا نأل ءصنلل فلاخملا فرعلل رابتعا الو

 :لقعلاو لقنلا نم هفقوم -/

 ىسلع ىنثأو فيلكتلل اطانم هلعجك «لقعلاب مدآ ىنب مرك دق -ىلاعتو هناحبس هللا نإ
 لفقعلا مارتحا ىلع موقت ةديقع ةمث سيلو ؛ةرينلا لوقعلا باحصأو «ةميلسلا بابلألا ىلوا

 .ةيمالسإلا ةديقعلاك اهخيسرت ىف هيلع دمتعتو هب زتعتو ىناسنإلا

 ١. هاقفلا لوصأ ملع :فالخ باهولادبع - ص45:15١.

  3ص - هرصعو تايح ةفينح وبأ :ةرهز وبأ دمحم 11١1١,
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 باتك ميركلا نآرقلاك هتماركو هتميقب ىلاغو ؛لقعلا حارس قاطأ باتك همث سياو

 .هل هللا هقلخ ىذلا هرود ىدؤيل لقعلا ةراثتسإ ىف رثكيل نآرقلا نإ لب «مالسإلا

 :اهنم ةدع عضاوم ىف هب همامتهاو هميركتو لقعلا فئاظو رهاظم مالسإلا زربأ دقلو

 .هباتك يف ربدتلاو ركفتلا ىلإ اههجوو ىلقعلا عانقإلا ىلع ناميإلا ىلإ ةوعدلا مايق

 (1«ياَتبلألا اوُنْوُأَرَْذَحَيِلو عتاَياَع اوُرَددَيِاَصَراَبْم َكيْلِإ ءاَنلؤنأ ْباَكك"ىلاعت لاق
 ىلع يعنيو ءضرألاو ثاومسلا توكلمو ايندلا ىف ربدتلاو ركفتلا ىلع ةلادلا تايآلا كلذكو

 ىلع نوشيعيو ؛مهل لوقع ال هنأك :اهنودمجيو مهناهذأ نولمعي ال نيذلا ىمعألا دياقتلا نيدلقملا
 () كلذ

 ًانيْفلا ام ميَّتَن لب اوُلاَف ْهَّللا لزنأ ام اوُميَكاْمْمَل لِيِق اًذِإَو” -ىلاعتسشا لاق

 37“ نوُدَفعَب الو ايش نوقع ال مُوُواَباَع َناَك وآ وأ انءاسباع هيل

 نم مهديزت ىتلا فراعملا عاونأب اهنوذغيو «مهلوتع نولمعي نيذلا ءاملعلا هدابع حدمو

 (*اًوامَلُملا مدابع نو َهّللا وَشْمَي اَمَنِإ* دباتك مكحم ىف لاقف ءاعوشخو «ةبرق شا
 ةفلاخم مدع عم مهلوقع نولمعي نيذلا ءاملعلا كتلوأ نم ةفينح وبأ مامإلا ناك دقو

 ثيدحلا فيعض نأ ةفينح ىبأ بهذم نأ ىلع ةفينح ىبأ باحصأ عمجأ اقباس انلق امكو «صنلا
 .ىأرلاو سايقلا نم هدنع ىلوأ

 اهرابتعا نكل ء«صوصتنلا در ىلاعت هللا همحر ةفينح وبأ هيلع ناك ىذلا ىأرلا سيلو

 ىف أايسان برش وأ لكأ ىذلا ىف هللا همحر لاق دقو «ىراجي ال بابلا اذه ىف ناكو اهمهفو
 .هدصق ال هنم راطفإلا ةروص دوجول كلذ ءرطفي هنأ ىأ سايقلاب تلقل رثألا الول ناضمر راهن

 ةفينح ىبأ مامإلا ىف نيحراجلا حرج لبقي مل مث نمو :متتفلا ةمدقم ىف رجح نبا لاقو

 .سايقلا ةرثكب مهضعب هحرج ثيح

 .ماسقأ ةثالث ىأرلا ةيزوجلا ميق نبا مامإلا مسق دقو

 .هابتشالا عضوم وه ىأرو ؛حيحص ىأرو «بير الب لطاب ىأر-١

 .75 مقر ةيآأ ؛ص ةروس.١

 راد - ىلوا ةعبط -لقنلاو لقعلا ةمداصم نم رذحلاو ةئسلاو باتكلاب ماصتعإلا :ىوارحبلا رداقلادبغ.د ."

 +43١6٠. نص ها 4107 - ةردلا ةحابطلا

 ١9/٠ ةيآ :ةرقبلا ةروس .'“

 .”/ ةيأ : رطاف ةروس .#
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 هب اوتفأو ؛هب اولمعو حيدصلا ىأرلا اولمعتساف فلسلا اهبلا راشأ دف ةثالثلا ماسقألاو

 همنذب مهتنسلأ اوقلطأو ؛هب ءاضقلاو ايتفلاو لمعلا نم اوعنمو لطابلا اومذو هب لوقلا اوغوسو

 دجوي ال ثيح هيلا رارطضإلا دنع هب ءاضقلاو ايتفلاو لمعلا اوغوس ثلاثلا مسقلاو «هلهأ مذو

 اوريخ مهذأ هتياغ لب نيدلل ًافلاخم هواعج الو «هتفلاخم اومرحي ملو هب لمعلا اومزاي ملو دب هنم

 مدع دنع مرحي ىذلا بارشلاو ماعطلا نم رطضملل جيبأ ام ةلزئمب وهف هدرو هلوبق نيب
 ناكو ؛ةرورضلا دنع ىل لاقف سايقلا نع ىعفاشلا تلأس :دمحأ مامإلا لاق امك هيلإ ةرورضلا

 عئنص امك هوعسويو هوعرفيو هيف اوطرني مل ةرورضلا ردقب عونلا اذهل مهلامعتسا

 ('7.نورخأتملا

 ىتح «ءراهتعالا بجاو سايقلاو داهتجالا نإ :لحنلاو للملا يف ىناتسرهشلا لوقيو

 هيلع هللا ىلص ىبنلا ةافو دعب ةباحصلا ناك كلذ لجأ نمو «داهتجا ةثداح لك ددصب نوكي

 هللا لوسر نئس نم فورعملاو هللا باتك مهيديأ نيبو رصحت الو ىهانتت ال ثداوح مامأ ملسو

 ًامكح اودجو نإف ؛ثداوح نم دج ام هيلع نوضرعي باتكلا ىلا اوأجلف ؛ملسو هيلع هللا ىلص
 هللا لوسر نع روثأملا ىلا اوهجتا ًاحضاو مكحلا باتكلا ىف اودجي مل نإو ءهب اومكح ًاحيرص

 ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا مكح اونلعيل هباحصأ تاركاذ اوراثتساو ءملسو هيلع هللا ىلص
 لكم كلذ يف مهلثمو «مهءارآ اودهتجا ًاثيدح ظنحي نم مهنيب نكي مل نإف «مهاياضق لاثمأ

 هاري ام قبط هيدي نيب ةيضف هب مكحي ام صنلا ىف دجي مل اذإ نوئاق صوصنب ديقملا ىضاقلا

 .ًاقاصنإو ًالدع

 دقلو «ىأرلاف الإو هنسلا ىلع مث باثكلا ىلع هيضقلا نوضرعي «نوريسي اوناك اذكه

 ىف سيل امم كردص ىف جلجلت اميف مهفلا ميذلا" ىزرعشألا ىسوم ىبأل رمع باتك يف ءاج

 .كلذ دنع رومألا سقو «لاثمألاو هابشألا فرعأ ؛قنس الو باتك

 نم اورثكي نأ :امهدحأ :ينيدلا مهنادج.و ةوق نم اثعبنإ نيجرح نيب ةباحصلا ناك

 كلذو «ثدحت ىتلا ثادحألا ماكحأ اوفرعي ىكل .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ثيدحتلا

 ثعب ثيح هنع هللا ىضر رمع لاق :ىواهدلل ةغلابلا هللا ةجح ىف ءاج ءديلع بذكلا ةيشخ

 مكنوتأيف نآرقلاب زيزأ مهل موق نوتأتف ةفوكلا نوتأت مكنإ :ةفوكلا ىلإ راصنألا نم أطهر
 ('!.ةياورلا اولقأف ؛ثيدحلا نع مكنولأسيف

 .11ص - نيملاعلا بر نع نيعقوملا مالعأ :ةيزوجلا ميق نبا ١.
 ١5١. ص - ةغلابلا هللا ةجح :ىولهدلا هللا ىلو هاش .؟
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 :امهيناثو

 ىلع مجهت كلذ ىفو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا رثأ هيف رهتشي مل اميف مهئارآب اوتفي نأ
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ثدحتلاراتخا نم مهنمف ؛ مهئاراب مبرحتلاو ليلحتلا
 ملسو هيلع ىلص هللا لوسر نع رهثشي مل اميف ىأرلا راتخا نم مهنمو رثألا دنع فوقولاو
 .ثيدحلا ىلإ هيأر نع عجر كلذ دعب اثيدح ملع نإف ؛هيأرب ىتفأف

 نود نوجرحتي اوناكف مهلاثمأو رمعالو ًايلع مهلك اونوكي مل مهنع هللا ىضر ةباحصلاو
 ايتفلا عساو بيسملا نب ديعس ناك اجرح دشأ لب مهلثمك نوعباتلا ناكو «داهتجالا وأ سايقلا
 نم سانلا هعفديف ءىشلا'نع لأسيف لخدي لجرلا ناكف «ءىرجلا بيسملا نب ديعس ىمسيل ىتح
 .اينفلل ةيهارك بيسملا نب ديعس سلجم ىلإ عفدي ىتح سلجم ىلإ سلجم

 نآرقلا خسان ملعي لجر :هثالث دحأ سانلا ىتفي امنإ" :لاق هنأ هفيذح. نع رثأ دقلو
 الأ وجراف نيذه دحأ تسل انأف :نيريد# نبا لاقف «"فلكتم قمحأ وأ أدي :دجي ال نيماو هةحوستمو
 ش .ًافلكتم قمح نوكأ

 جاتنتسالا وأ سايقلا ) اهتامسأ ىتشب ةادألا كلث ىلع هدي عضو ةفينح وبأ ءاج اذإ ىتح

 (1).بيجاعألاب تءاجف ؛يسوم اصعك هفك ىف اهبلكو ( ىأرلا وأ داهتجالا وأ
 هذه سرافل رامضم عرشلاك سيلف ؛سايقلا هرهوج قطنملاو «أيقطنم ةفينح وبأ ناك

 .هتايافك

 ماكحألا ءارقتساب ديتجملا فرعتي ال اذاملف «ىنعملا ةلوقعم ةعيرشلا تناك اذإو

 ءاهيلع عرشلا موقي ىثلا ةماعلا دعاوقلا اهنم جرختسيل صوصنلا ىف ةحلصملا هوجو ةيعرشلا
 ةلطونم ةعيرشلا تماد امو ؟نيرمألا ىف مكحلا ةلع داحتال صن هيف امب هيف صن الام قحليو

 .عفن بلج وأ ررض عفد عم اهبابسأ عم اهماكحأ فاصوأ قفتت نأ نم دبالف دابعلا حلاصمب
 لوقعملا نأ امك ءأمدعو ًادوجو اهيهاونو ةعيرشلا رماوأ عم رئاد حيحصلا سايقلاو

 عرشي ملو لقعلا حيرص ضقاني امب هلوسر الو هللا ربخي ملف ءأمدعو ًادوجو اهرابخأ عم رئاد
 صدب ءاوس مالسإلل مكح ثادحألا نم ثدحي نأ نكمي ام لك ىفف كلذ ىلعو لدعلا ضقاني أم
 .داهتجاب وأ

 ًامازل ناك دقف اهبعصأو لامعألا قدأ نم وه لب نيهلا رمألاب سيل ىعيرشتلا لمعلاو
 هفلثخملا تائيبلا ىف فارعألا نم رقثسملا نيبو «صوصنلا نيب قيفوتلا لواحي نأ هيقفلا ىلع

 ١. مالسإلا ىف جماستلاو ةيرحلا لطب ةفينح وبأ :ىدنجلا ميلحلادبع - صى؟١77.



 تا

 فادهأ نم فده ليطعت هنع جتني دق مداصت ثدحي ال ىتح عمتجملاو لقعلاو صنلا مرتحي وهف

 ىأرلا أدبم ةيهتنلا سرادملا تربتعا عئاقولا نم ريثك ىفف' كلذ ىلا ةليسو ىأرلا ناكو ؛عرشلا
 ('!.ةيعامتجالا هيعقاولا ةايحلاو هقفلا رظن ىف ةايحلا نيب قيفوتلل

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثيدح نم «لادبإلا ةلأسم ىف ةفينح وبأ ىأر اذه نمو

 لام ىأ نم اهتميف رادقم بجاولا امنإو ؛ةبجاو ريغ ةأشلا ةفينح وبأ لاقف "ةاش ةاش نيعبرأ ىف"
 ابأ نأ ىلإ كلذ عجري امبرو .!نييعتلا ىلع ةاشلا بوجوب لوقيو ؛كلذ ركني ىعفاشلاو «ناك

 «رضحلا لهأ ةعيبط عم ىشمتي رمأ هتتيب ىف همبقلاب لماعتلا نأو «ىرضح لجر ةفينح

 .اهثميق وه رخآ موهفم ىلإ ةاشلا ظفل فرصف
 ذإ ةصاخب ءاهققلا دنع نآرقلا ىناعم هفرعم ةيمهأ ىلإ ىناهفصالا بغارلا ريشيو

 كردي نأ ديري نمل نواعملا لئاوأ نم هنوك ىف نآرقلا ظافلأ تادرفم يناعم ليصحتف' :لوقي

 دامتعإ اهيلعو عرشلا مولع نم لك ىف عفان وه لب طقف نارتلا ملع ىف ًاعفان كلذ سيلو هيناعم
 (7مهماكحأ ىف ءامكحلاو ءاهقنلا

 ءاوس ىهقفلا لثعلا ىلوألا ةدعلا وه لادجلاو لادجلا يف ةكلم ةفينح ىبأ مامإلل ناكو
 ىلع ىأ ةنزاوملا وأ بيبستلا وأ ليلعتلا ىلع موقت ًاعيمج اهنأل عافدلا وأ ءاضقلا وأ هقفلا ىف

 .سايقلا

 ةلأسم ىف هسسياقي زعألا نب ضيبألاو موي تاذ دجسملا ىف ةفينح وبأ مامإلا ناك

 ؟تاسياقملا هذه ام :لاقف سكشلا قاخلا هلزأ ىتف دجسملا ةيحان نم حاص ذإ ؛مهنيب اهنوريدي

 لبقأ لب ؛ةجحلا بيلسل ةلخ بضغلا نأل ةفينح وبأ بضغي ملف «سيلبإ ساق نم لوأف اهوعد

 ريغ ىف مالكلا تعضو اذه اي :لاق «باتري الأ ىندأ كلذف «باتكلا ىآب هتبكي ىتفلا ىلع

 ٍةَكئاملِل انف ذو” :ىلاعتو هناحبس لاقف هرمأ ىلاعتو هناحبس هللا ىلع در سيلبإ ؛هعضوم
 :ىلاعتو كرابت لاقو “هيو رمأ نم ْقَسْفَف نولا َنِو ناك سيلبإ ل اوُدَجَسْف مدل اودجسا

 ”نيوجاّسلا َمَم َنوُكَي نأ عبأ سسيإبإ 8[* َنوُعَمِجأ مُمَلُك ٌةَكِلاملا َدَجَسَلك"

 باتكلا ةعبطم ؛ءنيرخأآو ىسوم فسوي دمحم قبقحت - مالسإلا ىف ةعيرشلاو ةديقعلا :رهيست دلوج ١.

 ."1نص - م145١ ةرهاقلا - ةيرصملا

 .١/754ج - لوصألا ملع نم ىفصتسملا :ىلازغلا .”

 -ه1774 - ةرهاقلا - ىبلحلا ةعبطبم- (ةمدقملا) نارقلا بيرغ ىف تادرفملا : ىناهفصألا بغارلا .ا“

 ." نم



 ىف ىلاعت هللا رمأ هلصأ ىلا هدرن انأل ىلاعت هللا رمأ عابتا هيف نحن ىذلا سايقلا اذهو

 «نيعباتلاو هباحصأ نم ةمئألا لوق ىلإ وأ «ملسو هيلع هلا' ىلص هللا لوسر ةنس ىلإ وأ «هباتك

 رمأب لمعنف عابتالا لوح رودن نحنف عامجإلاو هلوسر ةئسو هللا باتك اندر ىف ًاضيأ انعبتاف
 ؟نايوتسي فيكف هدرو ىلاعت هللا رمأ فلاخ ساق ثيح سيلبإو «ىلاعت هللا

 ثعطقتو باذعلا ىأرف ؛هتاثيطخ هب تطاحأ امنأكو «هتتوبف ةتغب ججحلا هذه ىتفلا تتأ

 (7.يبلق ترون امك كباق هللا رون «ةفينح ابأ اي تطلغ لوقي حارو بابسألا هب

 ىسف ىدمآلا هب ىتأ الاثم انه دروأو ءصنلا نع هئارآب دعبيل نكي مل ةفينح وبأ مامإلاو

 نيِديس مُاَمْطِإَف مِطَقسَي مل نَمَف '* ىلاعت هلوق ىف ةفينح ىبأ باحصأ هلوقي ام ؛هماكحإا
 دوصقملا نأ ىلإ مهنم اريصم ءأنيكسم نيتس ماعط ماعطإ هب دارملا نأ نمو "1 اديكسو

 دحاو نيكسم ةجاح عفدو ًاتيكسم نيتس ةجاح عفد نيب كلذ ىف قرف الو «ةجاحلا عفد وه امنإ
 ىف حضاو وه امنإ ةيآلا نم رهظيمءامم نويلوصألا هياإ ليمي ال ىأرلا اذهو «("7اموي نيتس ىف

 .انيكسم نيتس نع ةجاحلا عفدو «ددعلا ةياعر بوجو

 ام كلذ ىلع لدأ سيلو لقعلا مظع دق مالسإلا نأ قبس امم صلختسن نأ عيطتست

 ملو اهنع هباجإلاو اهلح رمألا ىعدتسي تالاحو ةلئسأ نم ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ههجاو

 دقو اهتلك شمل لح نع هلأست تءاج ىتلا ةأرملا لثم ءاهنع باوج نآرقلا نم لزن اميف نكي

 ةآرملاو ءاوعاض هيلإ مهمض نإو ءاوعاج اهيلإ مهتمض نإ دالوأ هنم اهلو اهجوز اهنم رهاظ

 لح لزنف ءلزنت اميف الح كتلكشمل دجأ ال اهبيجي لوسرلاو «ىلهاجلا عضولا ىلع ضرتعت

 ('1.« هللا ىلإ عَِفَشَم و اًمِجَوَر يف َكُلِواَجُك يدّلا لوَق ُهّللا موس دق“ :ىلاعت هلوقب لاكشإلا

 .17521175نص - مالسإلا ىف حماستلاو ةيرحلا لطب ةفينح وبأ ؛ىدنجلا مياحلادبع ١.

 .؛ مقر ةيآ :ةلداجملا ةروس .

 -ما1554 ةرهاقلا - حيبص ةعبطم - ماكحألا لوصأ ىف ماكحإلا :دمحم نب ىيدي ىبأ نب ىلع :ىدمألا .'“
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 ١. مقر ةيآ :ةلداجملا ةروس .#



 نم.ريثك ىف مكحلا ردصي كلذ بناجب ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نكلو

 ام ساسأ ىلع ىهو راظتنإ نود اهجلاعيف نآرقلا ىف صاخ صن اهل سيلو تاعوضوملا

 ىف لصفلا ةيلكلا دعاوقلا عضت ةماع تايآ نم كلذ ملعي نم ريخ وهو نارقلا نم هكردأ

 .هماكحأ ضعبل نآرقلا اهركذ للع نمو ءرومألا

 ةحلصملا قيقحت ىلإو دعاوقلا هذه قيبطت ىلإ ىداهتجالا همكح نم فدهي لوسرلاف
 رود بعلت فورظلا هذه نأل همامأ ىتلا فورظلاو .لقعلا ءوضض ىلع ررضلاو عازنلا عنمو

 (١١١يعرشلا همكح رادصإ ىف هلك اذه ىعارب نأ دبال ةينجملاو مكحلا هاجتا ىف

 مهلوقعب دابعلا ىلع نم هؤانث لج هللا نإ :لاقف ؟داهتجالا نع ىعفاشلا مامإلا لئس دقو

 !'!.ةلالدو أصن قحلا ىلإ ليبسلا مهادهو فلتخملا نيب قرفلا ىلع اهب مهلدف
 مل اميفو عفو اميف سايقلا وأ ىأرلا ةادأ سانلل مدقي ةفينح وبأ ناك ةرصتخم ةملك ىفو

 اوجهني نأ ءاملعلاب بيهيو ءأضرف ءاهقنلا ىلع اهضرفي لب «هادي ثم دق امم قرفي ال «عقي
 سانلا ساوح محزيو عمسلاو نيعلا دامي ًارابج اهبناج ىلإ فقي مث ءاهنم اوديفي نأو هقئارط

 ام اهب قلخي ىتلا هئادأ اهنأ الملل ًانلعم .ةرجهلل ىناثلا نرقلا نم ةعبرأ وأ ةثالث ادوتع «نيعمجأ

 هقفلا لوصأ هيلع ىنبي ىذلا ساسألا امه «ءصنلاو ركفلا وأ لقنلاو لقعلا نأو ؛نوملعي ال

 .هعورفو ىمالسإلا

 وأ صوصتنلا رهاظ دودح ىف تفقو ىه ذإ ةيمالسإلا ةعيرشلا ريصم ناك اذام ىرت
 ريصم ناك اذام ىرت ىضرعلا سايقلا وأ ىدرفلا داهتجالا ءاوس ةرشابملا اهتالولدمب ىفتكا

 لوصأ نم لوقعملاو لوقنملا نم ةطبتتسم دعاوق ىلإ دنتست مل اذإ ةيمالسإلا ةراضحلا هذه

 نييالملا نم فالآلا هذه هعئاص تناك اذام ؟؟نيدلا اذه اهرشن ىلإ فدهي ىثلا ةحمسلا ةيفينحلا

 اهنم لك لمحي ىتلا نورقلا هذهو رياغتملا نيابثملا ملاعلا اذهو ةددجتملا ةمئادلا ةايحلا هذه ىف

 .هعياوط

 اذه ىلإ ةيمالسإلا ةراضحلا بلاطمل ةيمالسإلا ةعيرشلا دادس ىف لضفلا عجري امنإ

 هفقفتي الو هقفلا بلطي نم" :لوقي ثيح هسفن ىنعي ةفينح وبأ ناك امنأكلو «ديلوتلا مئادلا دلوملا

 هجو فرعيال ثيدحلا بلاط كلذك ؛ىه ءاد ىأل ىردي الو ةيودألا عمجي ىنالديصلا لثم
 "هيقنلا ءيجي ىتح هثيدح

 ١. ص - م141١ - باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا - داهتجالا :رمللا معنملادبع.د 15.
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 :لقنلاو لقعلا نم ةفينح ىبأ فقوم نع ربعن نأ هلك كلذ لالخ نم عيطتسنو

 هعباتو ماسو هيلع هللا ىلص ىبنلا دهع ىف مالسإلا روكب ذنم داهتجاو عيرشت ردصم ىأرلا-١

 ردصملاو ةياغلا ةدحوم اهنكلو ىواثفلاو هاجتالا ةفلئخم كلاسم كلذ يف اوكلسو هباحصلا

 .ةفينح وبأ هيلع راس ام اذهو

 اهنع عفادي نيدلا لوصأ ىلع ًائيمأو ًاسراحو ًاظفاح ةفينح ىبأ مامإلا دنح ىأرلا لظ-١

 ام اذهو (صن عم ىأر ال) نأو "لوصألا ىف داهتجإ آل" هنأ ىأرلا ىأرو اهل حرشيو

 .ةفينح ىبأ مامإلا دنع جهنملا هيلع ماقثسإ

 امن دقو ؛نيملسملا دنع ىلقعلا رظنلا نع تبث ام وه ةيعرشلا ماكحألا يف ىأرلاب داهتجالا-م"

 هفسلفلا لعفت نأ لبق كلذو (هقفلا لوصأ) ملع أشن هنمو ميركلا نآرقلا ةياعر ىف عرعرتو

 تايهلإلاو ةعببطلا ءارو اميف ثحبلا ىلإ نيملسملا دنع رظنلا هيجوت ىف اهتلعف هينانوبلا

 نمو نيملسملا دنع .ىفسافلاريكفتلا ةيادب وه (ىأرلاب داهتجالاو) «ةصاخ ءاحنأ يلع

 ًاقباس هققلا ىف ةفينح ىبأل ىلقعلا جهنملا انلوانتف قحاللا ىلع قباسلا مدقي نأ ىعيبطلا

 هتينادحوب ىلاعت ئرابلا ةفرعم ىف ىمالكلا هجهنم لوانتنو « هب أدب ىذلا ىمالكلا جهنملا

 .مهتانيبو مهتايآب لسرلا ةفرعمو هتافصو



 تافصلاو تاذلا:ثلاثلا لصفلا

 .ثافصلاب تاألا ٌةليص - أ

 .لاعفألا تافصو تاذلا تافص -ب

 .هللا مالك -ج

 .هللا ةيؤر - د
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 :تافصلاو تاذلا ةلأسم :  الوأ

 ةيصضقب قلعتي هنأل ؛مالكلا ملع ثحابم نم ًايساسأ ًاثحبم تافصلاو ءامسألا ثحبم دعي

 .ناميإلا ره وج دعت ىتلا ديحوتلا ىهو ةيمهألا نم ريبك ردق ىلع

 وه ام ىلع "ةمسلا" نم وأ ؛نييرصبلا لوف وه ام ىلع "ومسلا" نم امإ قتشم مسالاو

 ًامسا ىناعملا نم ىنعم ىلع لد ظفل لك نوكي نأ بجو ومسلا نم ناك نإف ؛نبيفوكلا لوق
 ؛لولدملا ىلع ًامدقتم نوكي ليلد هنأ ثيح نم وهف ىنعم ىلع الاد ناك امل ظفللا نأل كلذو
 نوكي نأ بجي هنإف ىنعم ىلع لد ظفل لكف ةمسلا نم ناك نإو ؛هيف الصاح ومسلا ىنعم ناكف
 :)١( ريسفتلا اذه ىلع امسا

 نم نيعم ىنعم ىلع عضولاب ةلاد ةدرفم ةظفل هنأب مسالا اوفرع دقف نويوحدلا امأو

 .نيءملا هئامز ىلع لدت نأ ريغ

 ةيهام لك نأل كلذو مسقلا اذه ماسقأ ضعبب مسالا ظفل اوصصخ دقف نوملكتملا امأو

 ءمسالا وه لوألاف-ءةنيعم ةفصب ةفوصوم اهنأ ثيح نم وأ ءىه ىه ثيح نم ربتعت نأ امإف
 ليوطلاو قزارلاو قلاخلاو ؛ءامسأ رادجلاو لجرلاو ضرألاو ءامسلاف ؛ةفصلا وه ىناثلاو

 .نيملكتملا لوق ىلع ةفصلاو مسالا نيب قرفلا وه اذهو ءتافص ريصقلاو

 نأل ةفصلا نم مدقأ مسالا نأ لوألا ؛هوجول ةفصلا نم فرشأ مسالا نأ ىزارلا ىريو

 .ةقتشملا ءامسألل لصأ ةعوضوملا ءامسألا نأ كش الو «ةقتشملا ءامسألا تافصلا نم دارملا

 درفملا نأ كشالو ةدرنم ةعوضوملاو ءامسألا نم ةبكرم ةقتشملا ءامسألا نأ :يناثلا

 .بكرملل لصأ

 «تافصلا ءامسأ اهنئإف ةقتشملا امأو تاوذلا ءامسأ ةعوضوملا ءامسألا نأ :ثلاثلا

 .تافصلا نم فرشأ ءامسألا نوكت نأ بجوف ةفصلا نم فرشأ تاذلاو

 دمحم -حيحصت «تافصلاو ىلاعت هللا ءامسأ حرش ىف تانيبلا عماول ءبيطخلا رمع نب دمحم :ىزارلا ١.

 ؛١٠١ ص -ه173757* - ةيقرشلا ةعبطملا ىلوأ ةعبط - ىرهزألا ىلحلا ىئاسفعلا- سارفوبأ نبدلا ردب



 -ذ١ ىلا

 عماسلا ديفي مسالا نآل كلذو ءامسألا نم فرشأ تافصلا نإ :لاقف ىخلبلا ديز وبأ امأو
 وه ام ئشلا كلذ نأ امأف ءائيش دارأ هنأ فرع لجرلا ظنا عمس نم نإف ؛ةلمجم ةلالد الإ أكيش
 اهلاوحأو اهقئاقحو ءايشألا تايهام فرعت اهنإف تافصلا امأو مسالا اذه ركذب لصحي ال هنإف
 (١١.هجولا اذه نم ءامسألا نم فرشأ تافصلا نأ تبثف ءاهصاوخو

 لاسي ملف ؛ماركلا ةباحصلا دهع ىف ةراثملا اياضقلا نم تافصلاو تاذلا ةيضق نكت ملو
 هناحبس هب برلا فصو امم ئش ىنعم نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةباحص نم دحأ
 ةدارإلاو ةردقلاو ملعلا نم ةيلزأ تافص هل اوتبثأ امنإو ؛ميركلا نآرقلا ىف ةميركلا هسفن ىلاعتو
 .هيبشت الب مالكلاو رصبلاو عمسلاو

 ءاوتسسالا'* لاق ؛(7““يوتفسا شوعلا مَلَع 'نوهولا'' هلوق ىف كلام مامإلا لئس املو
 هنأ نم هسفن نع هناحبس هب ربخأ امب نونمؤي ةعامجلاو ةنسلا لهأو ؛““لوهجم فيكلاو مولعم
 (7.هنأش لج وه اهملعي ىتلا ةيفيكلاب هقلخ نم نئاب هشرع ىلع وتسم

 ةراثإ ىف هرثأ ىرخألا تانايدلا باحصأو نيملسملا نيب ىركفلا عارصلل ناك كلذك
 كلذ نع ىلاعت -- برال اوعضو دقف «ةهبشم دوهيلا نأ فورعملا نمف ءهيبشتلاو هيزنتلا ةيضق
 ىذلا رمألا ؛هتروص ىلع مدآ قاخ هللا نأ'* :ةاروتلا ىفف كيسحو ةيرشب تافص - ًاريبك اولع
 ةيلاعفنالاو ةيمسجلا ناسنإلا تافص هللا ىلع اوعلخ اذإ :ىرشب وحن ىلع هلل مهروصت لعج

 (9“عباسلا مويلا ىف حارتساف لمع ىذلا هلمع نم سداسلا مويلا ىف هللا غرفو

 «سدقلا حورلاو نبالاو بألا ىيهو «(ةئالثلا ميناقألا ىأ ةيمونقألاب لوقلا ناك اذإو

 لكشي ىذلاو 2١1114 ماع هتاباتك ىف دوذيتال فقسأ لاق امك لجرلا قاخ مهتطساوب متي نيذلاو
 ثلا تافص له ؛هتافصو هللا تاذ يف ثحب كلذ نع مزل دقف «ةيحيسملا ةديقعلا لوصأ مهأ ًاضيأ

 ١. ءتافصلاو ىلاعت هللا ءامسأ مرش ىف تانيبلا عماول :يزارلا ص1١.

 .هّةيأ :هط ةروس ."”

 ثارتلا ةبتكم-ىراصنألا ليعامسإ هحيحص «ةيمدت نبال ةيطساولا ةديقعلا حرش :ساره ليلخ دمحم .'"'
 .88نص - ةرهاقلا - ىمالسإلا

 :ةيعماجلا ةفاقثلا ةسسوم ءةعبارلا ةعبطلا «ةللزتعملا مالكلا ملع ىف: ىحدص دومحم دمحأ.د .4
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 -[ ىلا

 امك هتاذ ريغ ىه مأ ؟هلل رياغم دوجوم ىف دسجتتو تاذلا نع ةفصص لقتست ال ىثح هتاذ نيع

 (1؟نويحيسملا ىري

 :نأ كلذ ىلخاد لماع وهو تافصلاو ثاذلا هلأسم ةراثإ ءارو ثلاث لماع كانه ناك مث

 ناك كلذ لك ةيوبنلاو ةيسدقلا ثيداحألا كلذكو «هيبشتلا ىلع اهرهاظ لدي تايآ ميركلا نآرقلل

 هللا نأ ىلع نوملسملا عمجأ دقو ؛ثحبلل ةضرع اهلعجو تافصلاو تاذلا ةلأسم روهظ ءارو

 نيفولخملا تافص نع ىلاعثو هناحبس هزنت دقف ؛هل لثم ال درف كل كيرش ال داو ىلاعت

 :تافصلاو تاذلا نم ةفينح ىبأ فقوم - |

 ال دحاو ىلاعت هللا نإ''ىلوألا اهتروص ىف ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةديقع ةفينح وبأ عضو
 *دِكي مل *دَمصْلا هللا دَحأ هللا َوُه لق” “'هل كيرش ال هنأ قيرط نم نكلو ددعلا قيرط نم

 نوكي نأ مهوتي ال ىتح هئاذ ىف ىأ :دحاو ىلاعت هللاو :”*”وَحْأ 1وُفُك هَل نكي ملو *هّلوُي مّلَو
 تت "تنامي و ظفارحلا لدين نيا ةدكأ لك رعت قست نزف ةقافطو دزاتمو تحل هذعب

 هتافصو هئامسأب لازي الو لزي مل ؛هقلخ نم ئش ههبشي الو ؛هقلخ نم ءايشألا نم ًائيش هبشي
 .()ةيلعفلاو ةيتاذلا

 ال ملعي هنأل كلذو «نيكولخملا تافص فالخ ةيلعف وأ تناك ةيئاذ اهلك هتافصو”'

 ال ردقي هنإف ةردقلا اذكو ؛ميدق هملعو ثداح انملع نأل هملعو انملع نيب لئامت الف ءانملعك

 انتيؤر نإف ءايفشألا انتيؤرك ال ىري هنإف ةيؤرلا اذكو «داجيإلاب ةرثؤم هتردق نأل انتردقك

 تاوصألا سنئج نم انم الكف «مالكلا ةفص كلذكو «ىلاعت هتيؤر كلذك الو ءطورشب ةطورشم

 ىفخ مالك ىحولا اولاف اذلو فرح الو ةلآ الب ملكتم للاو ؛:جراخملا ىلع ةدمتعملا فورحلاو

 1150 طفطتماممنا ءدمأ همم معقأ لص تاتو - عععمجوع هلاعم 2 ابصعتساالأ - آءمصلولل - 73.

 -م1144 -ه14:4١ - توريب - ةيملعلا بتكلا راد - ربكألا هقفلا حرش :ىراقلا ىلع الم .”
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 -اإ ىومعاد

 :(!)ءايشألاك ال ئش ىلاعتو هناحبس شاو ةبقاعتم

 اهلك ةدارإلاو رسصبلاو عمسلاو مالكلا و ملعلاو ةردقلاو ةايحلاك ةيتاذلا هللا تافصو

 وأ ةشدحم وا ةقواخم اهنإ لاف نمو ةقولخم الو ةثددم ريغ لزألا ىف هتافصو ةيلزأ تافص

 (").ىلاعت لاب رفاك وهف اهيف كش وأ فكو

 لازي الو لزي مل عنصلاو عادبإلاو ءاشنإلاو قيزرتلاو قيلختلاك ةيلعفلا هتافصو

 :ثافصلاو تاذلا نم فلسلا فقوم -ب

 هيبشتلا الو ليواتلل اوضرعتي ملف «تايآلل ليوأت نود نيدلا رهاظ ىلع فلسلا فكو

 «ةلئسأ ىف مهريغوأ (ةرعاشألا وأ ةلزتعملا) ءاوس توهاللا ءاملع تالمأت لك مزح نبا ذبن دقف

 كاردإو مهف ةلاحتسا ىلع هسفن نقلي نأ ناسنإلا ىلع بجيو عفنلا ةميدع اهنأل .ثلا رهوج لثم

 هللا ىلإ بسنت ىتلا تافصلاف لا رهوج رس ةصاخو ءاهراوغأربسوأ ةضماغلا رارسألا هذه

 فلس ةقيرط نأ ىلع دكأ دقف ةيميت نبا امأ «(نآرقلا ىف حضوم وه امل ةعضاخ انتفرعم نإف

 فيرحت ريغ نم هلوسر هب فصو اميو ؛هسفن هب فصو امب .هللا نوفصي مهنأ اهتمئآو ةمألا

 .نياصأ ىلع تابثإلا اذه ىنب دقو ليطعت الو

 هذه تابثإل لدتسيو «صقنلا تافص لك نع ههزنت ىلعو «يلاعت شل لامكلا تافص تويث-١

 وو ؛مهسيلإ نمو ةباحصلا نع ةيورملا ةحيحصلا راثآلاو ثيدحلاو نآرقلا نم تافصلا

 نأ :اهدحأ هوجو نم نيبتي هوحنو ىلاعت هلل ولعلا تابثإ بوجو''* :هصن ام كلذ ىف لوقي

 نورفقلا رئاسو لب «نيعباتلاو نيقباسلا مالكو «ةرتاوتملا ةضيفتسملا ننسلاو نآرقلا نإ لاقي

 ١. ةقرو طوطخم ربكألا هقفلا حرش :ىديرتاملا 72١.

 ١. ربكألا ةقفلا :ةفينح وبأ مامإلا ص١4 .

 “. ةةحفصلا سفن -قياسلا عجوملا
4. 

 ةادوتل 1جلطصت: طع 1ةئهامدون هك ةمأةنطتم- طاق0لموهمادرب - ش



 ىءمدس ١-

 نم هوجوو «تالالدلا نم عاونأب هشرع ىلع هلل ولعلا تابثا نم هيف امب ءوامم ؛ةثالثلا

 (1).«تارابعلا نم فانصأو ؛تافصلا

 ام هنع نرفني الف ”ريِصبلا ٌمِييوَسّلا َوُوَو َءوَش ٍهِلْفوَص سيل" هناحبس هللا نأب ناميإلا-'
 الو هتايآو للا ءامسأ ىف نودحلي الو هعضاوم نع ملكلا نوفرحي الو ؛هسفن هب فصو

 ("!.هقلخ تافصب هتافص نولثمي الو نوفيكي

 هللا نإ' ':هلوقب تافصلاو تاذلا ةلأسم ىف ةنسلا لهأ ةديقع ىلع ('!ىواحطلا دكأ امك

 الب مئاد «ءادتبا الب ميدق ؛هريغ هلإ الو ءهزجعي ئش الو ؛هلثم ئش الو ؛هل كيرش ال دحاو

 هبشي الو ؛ماهقألا هكردت الو ماهوألا هغلبت ال .ديري ام الإ نوكي الو ديبي الو ىنفي ال «ءاهتنا
 ناك امكو ؛هتفص نم مهلبق نكي مل ًائيش مهنوكب ددزي مل ؛هقلخ لبق اميدق هتافصب لازام «مانألا
 نسم «رفك دقف رشبلا ىناعم نم ىتعمب هللا فصو نم ءأيدبأ اهيلع لازي ال كلذك ءًيلزأ هتافصب
 (9.““رشبلاك سيل هتافصب هنأ ملع« رجزنا رافكلا لوق لثم نعو «ربتعا اذه رصبأ

 :تافصلاو تاذلا نم ةيديرتاملاو ةرعاشألا فقوم -ج

 هنأ ركاسع نبا ركذيف «ةلزتعملاو ةيمهجلا نيب أطسو ًاجهنم ىديرتاملاو ىرعشألا كلس

 ةايحالو رصبالو عمسالو ةردقالو شل ملعال :اولاقف ءاولطبأو اولطع مهنأ دجوو مهبتك ىف رظن

 ًاعمسو ردقلاك ةردقو مولعلاك ًاملع هلل نإ «ةمسجملاو ةيوشحلا تلاقو ءةدارإ الو ءاقبالو

 ١ ةرهاقلا - رصم ةبتكم - برعلا مالعأ ةلسلس نم '5'ددع - ةيميث نبا :ىسوم فسوي دمحم. -

 ص 167.

 .7 4077 ص -- ةبميت نبال - ةبطساولا ةديقعلا حرش :ساره ليلخ دمحم.

 ةفقثلا ةيفئحلا خيش ءىرصملا ىرجحلا ىدزألا ىواحطلا ةمالس نب دمحم نب دمحأ رفعج وبأ :ىواحطلا.٠"

 ىفوتو ها71:6 ماع شا همحر دلو ءثيدحلاو ةقفلأ ىف عربو ءةينسلا ةديقعلا اهنم «فيناصتلا فنسص ءتبثلا

 قحسا وبأ خيشلا لاقو ءهلثم فلخي مل اتبث ةقث ناك سنوي نبا لاق ءةنس نونامثو ناتقثا هلو هال ١ ماع

 .(88١ص 7ج بهذلا تارذش) ءرصم ديعصب ةيرق احط ىلإ هتبسن ءرصمب ةيفنحلا ةساير هيلإ تهتنا
 <14 ءرسمهزألا ةلجم نم ةرخآلا ىدامحو ىلوألا ىدامج ددع ءةيواحطلا ةديقعلا :ىواحطلا رفعج وبأ.4
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 كا

 ًاملع ىلاعتو هناحبس هلل نإ :لاقف امهنيب ةقيرط ىرعشألا كلسف «راصبألاك ًارصبو عامسألاك

 (١):راصبألاك ال اردنا عامسألاك ول ل ردقلاك ال ةردقو مواعلاك ال

 شا هبن'”ىرعشألا لوقي هيبشتلا نم ههزن دقف تافصلا هذهب هللا ىرعشألا فصو املو

 َناَك وَل' 'هلوتب اهيف هل كيرش ال ىلاعت هنإو اهبيئرتو هلاعفأ قاستاب دحاو هنأ ىلع هقلخ ىلاعت
 مم م

 (7““تدَسَفل هللا الإ ُهَهِلاَع اًمهيِذ

 نأ ىلع مهل هتدارإو مهنم هللا ملع ىف قبس امم جورخلا ىلع ردقت ال ةمألا نإف كلذك
 ال هنأ مهل هتادارإو مهيف هملع قباسل ناك رفكلاو هب مهرمأ اميف مهيلع ةبجاو ىلاعت هتعاط

 نم هقلخ نم ىلع لداع ىلاعتو هناحبس هنإف كلذك ؛مهعيمجل مزال هتيصعم كرت نإو هنوعيطب

 مهتيصعم ىلإ مهريصت اهنأ ملعي ىتلا ةردقلا مهاطعأو مهرمأ اذإ نورفكي مهنأ هملع عم هدابع

 مذلا ىلع مهل مهيقبيو ؛هيف نورفكي مهنأ ملعي ىذلا تقولا ىلإ نينمؤملا ةيقبت ىف لدع هنأو
 ةيانع ىلإ هلعف يف جاتحم ريغ ءمهيف كلذ عيمجل كلم لجو زع هنأل مئادلا باذعلاب عطقنملا

 ام لعفي كلام هلو لداع كلذ عيمج لعف ىف ىلاعت وه لب هكلمت لبق هيف رتاج نوكي ىتح هريغ
 ا

 تاشدحملا هبشأ ول هنأل ءائيش هبشي" الو ئش ههبشي ال هللا و :ىح رداق ملاع دحاو شاف

 ماظنلاو ماكحإلا ىلع ملاعلا ريبدت ىرج امل هلإ نم رثكأ ناك ول هنأل دحاو وهو ءاهمكح ناكل

 مسجب سيل هللا نأو ىلاعثو هناحبس هل تاذ تافصك ةايحلاو ةردقلاو ملعلا ىرعشألا ثبثأ مث

 ىلع قلطن ال اننإ هدر ناك ماسجألاك ال مسج ليق ناف «قيمعلا ضيرعلا ليوطلا وه مسجلا نأل
 (4!.هلوسر هب هامس الو هسفن هب مسي مل امسا ئرابلا

 ١. ةيرصملا تاعماجلا راد - ةفيلخ شا ععتف/د قيقحت - ديحوتلا :ىديرتاملا - ص١٠١.

 .77 اةيآ :مايبلألا ةروس .7
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 ىا/ ١-

 لهتسا دقف "ىمعيبطلا ناهربلاب' فرعي ام هلا دوجو تابثإ ىف ةيلقنلا ةلدألا نمو

 نأ يلاعث هللا دو جو ىلع ليادلا نأ هيف ررق عناصلا دوجو ىف لصفب عمللا هباتك ىرعشألا
 انملع دقؤ ءأملذعو ًآمدو ًامحل مث ةقلع مث ةفطن ناك مامتلاو لامكلا ةياغ ىف وه ىذلا ناسنإلا

 روس ىلإ روط نم هربك لاح ىف ناسنإلا لقتني كلذكو ؛لاح ىلإ لاح نم هسفن لقني مل هنأ
 هل نأ ةرورضلاب ملع اذه ىف ناسنإلا ركفت اذإف ؛هسفنب هسفن لقني نأ نود ًاخيش ريصي ىتح
 دبال ثداح لك نأل هنودب ةمكحملا لاعفألا هذه ثودح روصتي ال ذإ ًاديرم ًاملاع ًارداق اعئاص

 (١).ثدحم نم هل

 لك نأ ذإ دحاو نآ ىف '؟ايرطفو 'لاينآرق ًاليلد هربتعاو ليلدلا اذهب ةيميت نبا ذخأ دقو

 هل دبال ثداحلاو ثداح ملاعلا نأل هنم هل دبال هيلإ جاتحم هللا ىلإ رقتفم وه امنإ دوجولا ىف ام

 .عناصلا دوجو هدوجو مزليف ثدحم نم

 هلل تاذ تافص ةايحلاو ةردقلاو ملعلا تبثأ نيح ةلزتعملا ىرعشألا قرافي مل كلذك

 رئاس اوعنم ةلزتعملاف ءاهلك هتاذل اهتبثأ ىتلا ىرخألا ةيتاذلا تافصلا رئاس ىف مهفلاخو ىلاعت

 ديرم ؛ىح «ردأق لاع ةعبس ةيازأ تافص تبثأ دقف ىرعشألا امأ «هيبشتلا مهوت ىثلا تافصلا

 (©.تافصلا هذه دادضأب هللا فصتب نأ ليحتسي هنأل «('/ملكتم «ريصب ؛«عيمس

 ةيردنكسإلا عرف - باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيولا - ىفسلفلا ركفلا نم هفقومو ةيميت نبا :داوف حاتفلادبع.د.١
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 رودطلا'* 'نوقلاخلا مه مأ عمش ريغ نم اوقلخ مأ' ىلاعت هلوق ىف نآرقلا نم هليلد ىرعشألا صلختسا دقو.؟

 ىف عنتمم اذهو مهقلخ قئاخ ريغ نم اوقلخأ لؤاستلا دجن ةيحان نمف رصصاح ميسقت اهيف ةبآلا هذهف '6:
 دشأ اذهو مهسفنأ اوقلخ مه مأ يناثلا لؤاستلا دجن ىرخا ةيحان نمو ءةلع لولعم لكت نأ ذإ لوقعلا ةيادب

 داؤف حاتفلادبع روتكدلل ىف سلفلا ركفلا نم هفقومو ةيميت نبا رظنا).مهقلخ ًاقئاخ مهل نأ ملعف اعانتما

 ٠ 2 .(4١07ص

 ىلا ةيضقلا هذه نأ نيبيل راكنإلا ماهفتسا ةغيصد هركذ ىلاعت هللا نأ ةظحالم نم حعضتي :ىرطفلا ليلدلا.؟'

 نأ ةرطفلا حيدصص وه نمل نكمي الو اهراكنإ دحأل نكمي ال سوفنلا ىف ةرقئسم ءةيهيدب ةيرطف اهيلع لدتسا
 هافقومو ةيميت نبا).هسفن ثدحأ ىذلا وه هنأ لوقي نأ هنكمي ال امك هثدحأ ثدحم نودب ثداح دوجو ىعدي

 ١(. 6١ص ىفسلفلا ركفلا نم

 .5.041/؟ج ةرعاشألا مالكلا ملع ىف -- ىحبص دمحأ .د؛

 رومألا نم اهنإ نيملكتملا نم نوققحملا ىريو ءدوجولا ىهو ةيسفن اهنم ةريثك تافص ىلاعت ئرابلل .©

 ؛لشثم ةيتوبث تافص اهنمو «ءاقبلاو مدقلا لثم ىبلس اهموهفم نأ ىنعمب بولس تافص اهنمو «ةيرابتعالا
 1١"". ص - ىرعشألل عمللا' .“'تاذلا تافص'* ىرعشألا لوقب دوصقملا ىهو (ةدارإلاو ةردقلا)



 ىلا ١-

 الو ؛طقف ىلاعث هتاذ ةفرعم سيل هللا فرعت" نأ ىلع ىرعشألا عم ىديرتاملا قفتا أمك

 لامكلا هجو ىلع اهتوبثب مزجتو هتافص فرعثو هئاذ فرعت نأ ناميإلا لب ءطقف هتافص ةفرعم
 ربصعتو ؛أنيقي ًاقيدصت قدصتو ًامزاج ًاداقتعا دقتعتو هتاذل ىلاعت هنع ناصقنلا تافص ءافتنأو

 ًامات ًاءاضتقا هدو جول ةيضتقم هتاذ ىأ هدوجو بجاو دوجوم هنأ لوقتو داقتعالا اذه نع
 1١1 م« 5 5 ا.

 )0 ىيغلا نع هدوجاو ىف نغتسم

 هل هيبش ال دحاو ىلاعت هللا نأ ىلع ىرعشألا عم ىديرتاملا قفتا دقف هيبشتلا نع امأ

 ىذ لكو «نينثا هلقأ نوكيف ددعلا ثحت عقاو لثم ىذ لك نأ كلذ لصأو دن الو هل دضضال مئاد

 هل دعي لك شو ءهب ينفي دض هل هاوس ئش لك كلذ ىلعو ؛هدنض كلهي ذإ ءانفلا ثحت ددنض

 ؛ناطلسلاو ةردقلا ىفو «ءايربكلاو ةمظعلا ىف ىأ دحاو :هلوق ليوأت لصاحف ءأجوز هب ريصيو

 ًاليوات امه ذإ ضرعلاو مسجلاب هيف لوقلا لطب كلذلو ءدادضألاو هابشألا نع ديحوتلاب دحاوو
 امب تافصلا نم هب فصويو «قاخلا نم هيلإ فاضي ام عبمج ريدقت لطب اذ تبث ذإو «ءايشألا

 (7:هب فصصوو قلخلا ىلإ فيضأ ول هنم مهفي

 :ليطعتلا ةفلصص نع امأ

 اهيلع اهتدايز ىنعمب «ةيهلإلا تاذلل تافصلا تابثإ ىأ «تابثإلا لهأ هتلطي حاطصم ؛ةلطعملا .

 تاذلا ةيلاعفل ًاليطعت كلذ ىف نأ نوتبثملا ىري ذإ اهب اهنودجوي ىنعمب - اهنوفني نيذلا ىلع
 (© اهلعفو ةيهلإلا

 دقو ؛«ناوفص نب مهجلا وه تافصلا ىفنب لاق نم لوأو «تافصلل ةافن مه ةلطعملاو

 مهيلع دازو ؛تافصلا ىفن ىف ةلزتعملا قفاو امهج نأب "لحنلاو للملا" ىف ىناثس رهشلا ركذ

 ١. مقر ةقرو طوطخم - ةفينح ىبأ بهذم ىلع داقتعالا ىف ةلاسر :روصنم وبأ :ىديرتاملا ١١.

 ”. .77ص ديحوتلا :ىديرتاملا

 “'. .الا/لص - م1111 - ها١141 -قورشلا راد - ىمالسإلا ركفلا تارايث :ةرامع دمحم
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 كلذ نأل ؛ !"!» قلخ اهب فصوي ةفصب ىلاعت ئرابلا فصوي نأ زوجي ال هلوف اهنم ءايشأب
 مق «قولخملاب قفاللا وه ام الإ هتافصو هللا ءامسأ نم اومهفي مل ةلطعملاف ءاهيبشت ىضتقي

 ًارخأ او لطعو ًالوأ اولثم «ليثمتلاو ليطعتلا نيب اوعمج دقف ؛تامووفملا كلت ىفن ىف اوعرش
 ؛هتافصو هقلخ ءامنسأ نم موهفملاب هتافصو هئامسأ نم موهفملل مهنم ليثمتو هيبشت اذهو

 ('7:ىلاعتو هناحبس شاب ةقئاللا تافصلاو ءامسألا نم هناحبس هقحتسي امل ليطعتو

 نم هلل ىدوهيلا روصتلل ًاضراعم تاقصلاو تاذلا ةلأسم نم ةلزتعملا فقوم ءاج دقو

 هلثمك سيل”' ةلزتعملا ىدل شاف ؛«ىرخأ ةهج نم ةيوشحلاو ههبشملاو ةمسجملا ءارآلو ةهج

 ىسلعو ءامسج هلل اولعج نيذلا ةمسجملا ىلع راكنإ) ةروص الو حبش الو مسجب سيل ““ئش

 راكنإ" ضرع الو رهوج الو صخش الو (هئتروص ىلع مدأ قاخ هللا نأ ميدقلا دهعلا ةركف

 ةدورب الو ةرارح ىنذب الو ؛'ميناقأب موقتي رهوج هنأ وأ هللا صيخشت ناكمإ ةيحيسملا ىلع

 اهومهفو ةرهاظلا صوصنلا اومزتلا ةيماركلا و ةهبشملاف .('!““ةهبشملاو ةيوشحلا ىلع راكنإ”'
 نيديو ًاهجو هل نأ اولاقف ةيئاسنإلا تافصلا نم ًاريبك ًاددع هلل اوتبثأ نأب اوهتناف ءأيفرح ًامهف

 دحأ لعج امم ءرشبلا ةروصب رهظو دسجت دق ىلاعتو هناحبس هللا نإ اولاقو «نينيعو

 نم اوناك مالسإلا ردص ىف نيملسملا عيمج نأ نظي "هييتوج نويل' وهو نيقرشتسملا
 (().ةهبشملا

  ًاليوط نوكي نأ مسجلا ةفص نأل ءشا نع ةيمسجلا ةفص اوفن دقف ةرعاشألا امأ

 ليلق لقأ نأل ءادحاو ائيش نوكي ال عمتجملا نأل هللا ىلع زوجي ال اذهو ءاقيمع ًاعمتجم ًاضيرع
 هللا نإف مق نمو ءأعماجم هسفنل نوكي ال دحاولا ئشلا نأل «نيئيش نم الإ نوكي ال عامتجالا
 (*!.ًاعمتجم نوكي نأ كلذب لطبف «دحاو ئش
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 سا واس

 ةدحو ىلإ راشأ لصفلاو لصولا لبقي ال ىذلا وه دحاولا”* نأ تبثأ دقف ىديرتاملا امأ

 وذ قلخلا نأل ةدحاو تاذو ءدحاو ناسنإك قلخلا نم دحاوك ال دحاو لاف «ىلاعثو هناحبس هلإلا

 نأل ددعلا قيرط نم ال دحاو ىلاعت هللا نأ ةعامجلاو ةئسلا لهأ ةماع لاف ةياهذ وذو لكش

 نسم دحاو هنإ ليق ولف «لاقتيو كلذب رثكتيف ضعب ىلإ هضعب فيضأ امب ًاددع راص امنإ ددعلا
 اذه عضطقب ددعتيو «ضعبلا مامضناب رثكتي ام ةلمج ىف ىلاعت هلاخدإ هيف ناكل ددعلا قيرط

 .ةفينح ىبأ مامإلا عم اذه ىف قفثي وهو «!!!“ “لاحم ىلاعت هيلإ ةبسنلاب اذهو ؛مضلا

 :تافصلاب تاذلا ةلص -ب

 تافسصلا نأب ةلزتعملا تلاقف تافصلاويهلإلا تاذلا نيب ثحبلا ةلكشم نوملكتملا راثأ

 روصتلل لباقملا فرطلا فقومب اومزتلا نيح مهسفنأ ىلع اوقيّتض كلذبو ؛تاذلا نيع ىه

 مه-فقوم ىف ىري هنأل ةلزتعملا فلاخ دقف ىرعشألا امأ ؛ثيلثت نم هيلع بثرت امو ىحيسملا

 ىف ةلزتعملل ىرعشألا موجه نم مغرلا ىلعو ءاهميهافم فدارت نع ًالضف ؛تافصلل ًاليطعت
 ؛تاذلا ريغ تافصلا نأب لقي ملف داضملا لوقلاب ذخأي ملف ؛تاذلا نيع ىه تافصلا نأب لوقلا

 ().:ريغ ىإف الو وه ىهال تافصلا نأ لاق امنإ

 ملو «هريغ اهنأ هللا تافص رئاسو نآرقلا ىلع اوقلطي مل ةمئألا رئاسو فاسلا كلذكو

 نوكي الف ءلصفنملا نيابملا هب داري دق لامجإ هيف ريغلا ظفل نأل هريغ تسبل اهنأ اهيلع اوقلطي

 اسم روصت نود هروصت نكمي ام هب داري دقو «ريغلا ظفل ىف ًالخاد هضعب وأ فوصوملا ةفص

 هلوق نيب وأ “'تاذلا ريغ تافصلا'' لئاقلا لوق نيب قرفي اذهلو ًاريغ نوكيف هل هريغ وه
 ال هنأف «تاذلا ىمسم فالخب هتافص هيف لخدي هللا مسأ ىمسم نأل “للا ريغ هللا تافنص”*

 ىلع ةدئاز تافصلا ليق نإو ؛هناحبس هيلع هدئاز هللا تافص لاقي إل اذهلو «تافصلا هيف لخدي

 تاذلا وه ىلاعت لاو ةدرجملا تاذلا نم نوتبثملا هتبثأ ام ىلع ةدئاز ىه دارملا نأل ؛تاذلا

 نكمي الو الصأ تافصلا نم ةدرجم تاذل ًالوانتم هللا مسا سيلف «ةمزاللا هتافصب ةفوصوملا

 (9 كلذ دوجو

 ١. مقر ةقرو طوطخم داقتعإلا يف ةلاسر :ىديرتاملا ١1.
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 تا

 ةلأسملا هذه ىف ضوخلا نوضفري نيذلا ةنسلا لهأ عم قفتا دقف ىديرتاملا مامإلا امأ

 «تافصلا نم قاقتشالا ىلإ عجرت ىلاعت هءامسأ نأ امك «رايغأ ىلاعت هللا ءامسأ نأ ىلع دكأو

 ('!.موهفملا ىنعملا قيقحت ريغ ىلع ةيمستلا تراصل كلذ الولو .
 ال هب ةمئاق ناعم تافصلا نأ ىرعشألا باحصأ نم وهو ينالقابلا ىضاقلا تبثأ دقو

 ريغ ىه الو وه ىه'' :لاقي الو «ىلاعت هئاذب ةمئاق ةيلزأ تافصلا هذه لاقو «لاوحأ

 ("!.ةميدق ةدارإب ديرمو «ميدق مالكب ملكتم هنأ ليلبلاو '*هريغالالو رهالالو

 تافصلا نأ نم «ىديرتام هنوك مغر ةرعاشألا لوق نم يفسنلا ْمامإلا برتكا دقو
 دوجو روصتي ؛هتادوجوم نيريغلا نأل «هريغالو وهال ةفص لك لب «ىلاعت ش رايغأب تسيل

 اذكو ؛ىلزأ هئاذ ذإ «عنتمم هتافصو ىلاعت هللا تاذ قح ىف كلذو ؛ةبحاص مادعنا عم امهدحأ

 نسم دحاولاك ؛ةرياغملا تمدعناو «ةرياغملا دح مدعناف ؛لاحم ىلزألا ىلع مدعلاو ؛هتافص

 ذإ هنودب اهئاقب وأ اهنودب هئاقب ةلاحتسال :ةرشعلا نيع الو قرشعلا ريغ نوكي ال ؛ةرشعلا

 (9.هدوجو اهدوجوو همدع اهمدعق ءاهنموه

 تاذلا وهال هملعو «ىلزأ ملعب ملاع هللا نأب لوقلا ىلإ ىفسنلا نيعملا وبأ بهذيو

 زوجي ال اذهو ءاثدحم ملعلا نوك ىلإ كلذ ىدأل ملاعلا ريغ ملعلا نأ انلق ولف «تاذلا ريغالو

 ىلاعت هللاو ءنانثا ناهلإ كانه نوكي نأ ىلإ ىدؤي كلذ نإف ملاعلا وه ملعلا نأب انلق اذإ كلذك

 ىف ىلاعت هئاذب امئاق ملعلا نوكي نأ الإ قبي مل هنإف ضورفلا كلت تلطب اذإف هل كيرش ال دحاو

 كلذو ثداوحلل الحم ئرابلا تاذ تناكل لزألا ىف هللا تاذب ًامئاك نكي مل ول هنأل ؛لزألا

 (.عدتمم

 :لاعفألا تافصو تاذلا تافص -ٍ

 ؛لعفلا تافصو «تاذلا تافص نيب ةقيقد ًاقورف عضو نم لوأ ةفينح وبأ مامإلا ربتعي

 مل ىنعمو ؛'ةبلعفلاو ةيتاذلا هتافصو هئامسأب لزي مل هللا نإ'* لاق هللا تافص نع ملكت امدنحف

 :ىلاتلاك اهمسق دقو ؛هتافص نم ةفص الو هئامسأ نم مسا هل ثدحي مل هنأ لازي الو لزي

 .1 1616م ديحوتلا : ىديرتاملا.١
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 ؛ةيئاذلا تافصلا - أ

 ةاسيحلاو ملعلاك «هيتاذ ةفص ىه اهديضب فصوي الو اهب هللا فصوي ةفص لك ىه

 .ةميدق تافصلا هذه لكو «مالكلاو

 :ةيلعفلا تافصلا -ب

 (١١؛قزرلاو قاخلاك اهدنضب ىلاعت هللا فصوي ىثلا ةفصلا ىه

 ةعبس ةيازأ تافص ىرعشألا تبثأ دفو ةميدق ىهف ةرعاشألا دنع ةيتاذلا تافصلا امأ

 «ملكتمو ريصبو «عيمسو ءديرمو «ىحو ؛رداق ملاع ىلاعتو هناحبس هنإ ىهو ًاقباس انركذ امك

 امأ ؛عادبإلاو ءاشنإلاو قيزرتلاو قيلختلاو قلخلا دوجو ىلع فقوتت ىهف ةيلعفلا ثافصلا امأ

 هب ناميإلاو هللاب نمؤت نأ كيلع بجي هنأ ملعإ -شا همحر -روصنم وبأ خيشلا لاقف ةيديرتاملا
 فرعثو ؛هتاذ فرعت نأ ناميإلا لب هطقف هتافص ةفرعم الو ءطقف ىلاعت هتاذ ةفرعم سيل ىلاعت

 (7.ىلاعت هنع ناصقنلا تافص ءافتناو لامكلا هجو ىلع اهثوبثب مزجتو هتافص

 ثافص نيب هقرفت نود لزألا ىف هتافص عيمجب فصوي شا نأ ىديرتاملا مامإلا ىريو

 ةيلعف وأ تناك هيتاذ اهلك هتافصو «ءايحإلاو قلخلاك لاعفألا تافصو «ملعلاو ةردقلاك تاذلا

 هنأ ىلع ةلزتعملا ثمعز امك ال ةراشإلا قيرطب هملعب ملأاع وهف «نيقولخملا تافص فالخ

 تافص نع امأو «لزألا ىف ةفص ةردقلاو هتردقب رداق هلوق اذكو «ملعلاب ال تاذلاب ملاع ىلاعت

 العافو هلوف ىف اذكو «لزألا ىف ةفص قيلختلاو قيلختب .قلاخ ىلاعت هنأ ىديرتاملا لاقف لاعفألا

 لاق ىلاعت هركذ ىلع فوصوملا ركذ يف دهعلا لاط املو «لزألا ىف ةفص لعفلاو هلغفب'

 لوعفملا ةيلزأ مزلتسا لمفلا ةيلزأ نأ هيلع هرودق اذكو لزألا ىف ةفص هلعفو ىديرتاملا

 مدق لعفلا مدق ىف مزلي الو قولخم ريغ هللا لعفو مدعلاب قوبسم ثداح ىأ قولخم لوعفملاو
 (7لوعفملا

 ىلإ اهتبست ؛هلالجب قيلي ام ىلع ىلاعثو هناحبس هللا تافص نإ :اولاقف فلسلا نع امأو
 هلو فوصوملل ةيتاذ ةفص ملعلا نأ ملعنف هتاذ ىلإ ئيش لك ثافص ةبسنك ةسدقملا هتاذ

 ١. 75ص /١ج_-ةرهاقلا - ففراعملا راد - ةئماث ةعبط - مالسإلا ىف ىفسلالا ركفلا ةأشن : راشنلا.د 7,
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 هئاذل ةبجاو تافصلا هذه نأل ءتافصلا هذه نع نغتسم هنإ لاقي ال هجولا كلذكو «صئاصخ

 (١).تافصلا هذه عيمجل قحتسملا وه هناحبس دوبعملا هلإلاو

 نم ىفنيو تبثي امو ؛تاذلا تافص نم وهف ىفني الو تبثي ام نإ اولاقف ةلزتعملا امأ
 () لعفلا تافص

 :نيوكتلا ةفص
 ؛ةيدبأ ةيازأ ةميدق ىلاعت هتاذب ةمئاق ىلاعت هللا ةفص اهناب ىديرتاملا مامإلا اهفرعي

 ("!.ةردقلاو ةدارإلا ريغ وهو قيلختلاو داجيإلا هانعمو

 مامإلا لاق «نيب ام ىلع اهوحنو دحاو (؛7نوكملاو نيوكتلا نإ اولاقف ةرعاشألا دنع امأ

 اهيف 5 نأ بو قافتالا لصحل اهيف مالكلا ظفح ول لئاسملا هذه نإ ءركاسع نبا ظفاحلا

 .قافولا هلصاح

 ملعلاو ةا:يحلاك ؛هتاذب ةمئاق «ةيلزأ ىلاعت هلل ةفصص نيوكتلا نأ يفسنلا مامإلا ىريو

 لكو ملاعلا ناكف اهتارودقم عم ةيلزألا هتردق اذكو «ملاعلا نيوكت وهو رصبلاو عمسلاو ةردقلاو

 ىه امك هب اهلوصحو قلخلا وه ىذلا هنيوكت ثحت اهلوخدل «ىلاعت هلل ًاقولخم هئازجأ نم ءزج
 ىلاعت هللاو ثدحم ملاعلا نأ ليلدلاب انئبثأ انأل اذهو ىلزألا هملع تحت اهلوخدل ىلاعت هلل ةمولعم

 نكي مل ولو «هثادحإب هلوصح نوكي نأو الإ ًاثدحم ملاعلا نوكي نلو ءانررق ام ىلع هثدحم
 (©.هل اقولخم ًاثدحم نكي ملف «دب ًأثداح ملاعلا ناك امل ةيلزأ ىلاعت هلل ةفص ثادحإلا

 لوق دحاو نوكملاو نيوكتلا نأب ةلزتعملا رثكأو ةيرعشألا لوق نأ ىفسنلا مامإلا ىريو

 هسغلب نوكملا لوصح ناكل نيوكتلاب نوكملا لوصحو نوكملا وه ناك ول نيوكتلا نأل «لاحم

 «هسفنا اقلاخ هئازجأ نم ءزج لكو ملاعلا ناك لب «ملاعلل ًاقلاخ ىلاعت هللا نكي ملف «ىلاعت هللاب ال

 قلخلا ىهو قلاخلا وهف ءأقواخم هنيعو اقلاخ هنيع نوكي اذكو ؛هسفن هقلخو قاخلاب هلوصح ذإ
 .""اهنع ةينغلا تابثإو عناصلا ليطعت نم هيف ام عم اذهو «قولخملا وهو

 1157 - ه١ 47 - ةرهاقلا -داشرلا راد - ةيميت نبا دنع ريسفتلا لوصأو هللا تافص :مهنيز دمحم.د.١
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 .15 ةقرو طوطخم داقثعإلا ىف ةئاسر :ىديرتاملا.١
 .4١ةقرو طوطخم :قباسلا عجرملا."
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 ج1 معدب

 نع اهرودصو ءايشألا نوكت نإ «هيفسنلا دئاقعلا حرش ىف لاق دقف ينازاتفتلا امأ

 ريوصتلاو قيزرتلاك لاعفألا تايصوصخ نأ ىلإ راشأو ةيلزأ ةفص ىلع ففوتي ىلاعت ئرابلا

 ؛هتامإ توملابو ؛ءءايحإ ىمسي ةايحلاب قلعت نإ هنإف ؛نبوكتلا ىلإ عجار ةتامإلاو ءايحإلاو

 ةمئاق ةيلزأ ىلاعت هلل ةفص ةدارإلاو ؛نيوكت لكلاف ًاقيزرت قزرلابو اريوصت ةروصلابو
 )١( هتاذب

 تافص نم دعت تابثإلاو ىفنلا اهيلع ىرجي ةفص لك نأ وه مهيأرف ةلزتعملا امأ

 امأ :مهدنع ةثداح ىهو لاعفأ تافص اهلك ةدارإلاو مالكلاو قزرلاو قلخلاف ؛مهدنع لاعفألا

 ().نيوكتلا ىمسيو قولخملا ريغ اقلخو «هتاذب ًامئاق ًالعف اوتبثأ دقف فلسلا

 :ماع ءهاجوب تافصلا ىف ةفينح ىبأ ىأر

 هئامسأب لزي مل هللا نأ وهو اقباس تافصلا ىف ةفينح ىبأ مامإلا بهذم نع انملكت

 قدارإلاو رصبلاو عمسلاو مالكلاو ملعلاو ةردقلاو ةايحلا ىه ةيتاذلاف «ةيلعفلاو هيتاذلا هتافصو

 «لمعفلا تافص نم كلذ ريغو ؛عنصلاو عادبإلاو ءاشنإلاو قيزرتلاو قيلختلا ىهف ةيلعفلا امأو

 ىف ةفص لعفلاو هلعفب العافو لزألا ىف ةفص قيلختلاو هقيلختب قلاخ هللا نأ ةفينح وبأ لوقيو

 ريغ هللا لعفو قولخم لوحفملاو ؛لزألا ىف ةفص لعفلاو ؛ىلاعت هللا وه لعافلاو «لزألا

 .ةقولخم الو ةثدحم ريغ لزألا ىف ىلاعت هتافصو قولخم

 مامإلا هفلاخ امنيب ؛هيأر ىلع ىديرتاملا كلذ ىف هعبات دقو ؛ةميدق اهلك لعفلا تافصو

 .ةثداح ةريخألا تافصلا نأ ناعأ ذإ ىرعشألا نسحلا وبأ

 نيلئافقلا رفك دقو «ةياعفوأ ةيتاذ تتناك ءاوس تافصلا دق ةنينح وبأ مادإلا دكؤي اذكه

 .اهيف كش وأ فقو وأ ةثدحم وأ ةقولخم اهنأب

 مزتلا دقف ؛ىأرلا لها ةسردم مامإ هنوك مغر ةفينح ابأ مامإلا نإ لوقلا عيطتسن انه نم

 ةرعاشألا سكع ءىديرتاملا مامإلا هعبات دقو «لوؤي ملو صوصنلاب كسمت دقو لقنلا جهنمب

 ىلإ هنم لقعلا ىلإ برقأ مهفقوم ناكف لاعفألا تافص ثودحب اودانو تاذلا تافص اوتبث نينلا

 .لقنلا

 .؟؟سص - هناتسآلا - ةيفسنلا دئاقعلا من رش :يلازاتفتلا ١.

 705 ص - تافصلاو ءامسألا :ةيمين نبا .”



 مه ١١-

 سا نع

 ءابياللال

 مامإلا رظن ةهجوو قرفلا نم ةعومجم رظن ةهجو نم تافصلاو تاذلا ةلكشمل انضرع نأ دعب

 .لوقلا عيطتسن ةفينح ىبأ

 هناحبس”* هنأ ىف ةفينح ىبأ مامإلا عم ةيديرتاملاو ةرعاشألاو فلسلا رظن ةهجو تقفتا ١-
 نم ًائيش هب شي ال”' ةلثامملاو ةهباشملا نع هزنم ىلاعثو هتاحبس هنأو *'ءىش هلثمك سبل
 ةيلقن ةلدأ اومدقو ميسجتلاو هيبشتلا اوذن كلذك «*هقلخ نم ئش ههبشي الو هقلخ نم ءايشألا

 وه ةفينح وبأ مامإلا ربتعيو ؛ىلاعت هللا قح ىف ميسجتلاو هيبشتلا نالطب ىلع ةيلع ىرخأو

 لذ ةَداَمَش ٌربكأ ٍءوَش ىأ لق'”:ةيآلا ىلإ اذه ىف دتتسي وهو «ةيئيشلا هشلا ىلع قلطأ نم لوا

 ءايشألاك سيل هنأ الإ هتافصو هتاذب دوجوم هنأ ةيئيشلا هذهب ةفينح وبأ مامإلا دصقيو ('٠“ُهّللا

 .لوقعلاو ماهفألا هكردت ال ئش وهف ةفصو أتاذ ةدوجوملا

 هللاف هللا تافص ىسنف لوؤم ريغ فقوتم هنإ ىمالكلا ةفينح ىبأ مامإلا جهنم ىف ظحول -؟

 نيح كلذكو ةرعاشألاو ةيديرتاملا اهيف هعباتو سفنلاو ديلاو هجولاك ففيك الب اهنكلو تافص

 جهنم عم مهجهنم قاتا ةيديرتاملاو ةرعاشألا دنع ''فيك ريغ نم شرعلا ىلع ءاوتسالا ركذ
 ىف عقو دق ىرعشألا نإف “'هريغالو وه تسيل”' اهنأب هللا تافص نع امأ «ةفينح ىبأ مامإلا

 بئافلا سايق ةقيرط كلسي ملعب ملاع ىلاعت هنأ تابثإ ةلواحم ىفف «ةرابعلا هذه نأشب ضقانت

 ىهإلا نيالا نيب ةتقامملا ىدعم نم ةقيرطلا هذه هيلع لذ نأ نكمي امي دهاشلا ىلع

 كلذ تابثإ ىلع ناهربلا هزوعأ دق ش " ملع" تابثإ ددصب ىرعشألا نأ حيحص «ىناسنإلاو

 ؛نأسنإلا ملعك نوكي نأ نكمي ال هللا ملع نأىلإ بهذ ىرعشألا نأ ًانضيأ حيحصو بئاغلا ملعلا

 هلل نأ تابثإ ىف هتبغرو ةلزتعملا فقومل هتفلاخم ىف ةثيثحلا هتاواحمو هلالدتسا ةقيرط نكلو
 .كلذب حرصي مل ناو ىناسنإلا ملعلاب ىهلإلا ملعلا هيبشتب ضفانت ىف هعقوأ كلذ لك ءآملع

 ةيديرتاملاف «ةميدق لاعفألا تافص نإ هلوق ىف ةفينح ىبأ مامإلا هذاتسأ ءارآ ىديرتاملا عبات-ا“

 ىهف لعفلا تافص امأ :ةميدق اهدنع تافصلا لكف ؛لمعفلا تافصو ثاذلا تافص نيب زيمت ال

 ةيديرتاملا تلواح امك ءامهنيب ىظفل عازنلا نأ ىلازغلا مامإلا ىريو «ةثداح ةرعاشألا دنع

 ليوأت ىلإ اولام ةرعاشألا نكل ةلزتعملا نيبو ةمسجملاو ةهبشملا نيب طسوتلا ةرعاشألاو

 ًاعباتو بهذملا ىفنح وهو ىديرتاملا سكع ؛بهذملا عفاش ىرعشألا نوك مغر تايآلا ضعب

 .ىأرلا لهأ ةسردم ىهو ةفينح ىبأ مامإلا ةسردمل

 ١. ةيأ : ماعنألا ةروس ١1,.



1] 

 هللا مالك

 :ىيمالسإلا ركفلا ىف هللا مالك

 ىناجرجلا هفرعيو « (!7)تاملكلا بيترت نم نكمتلا اهب ىتلا ةكلملا ىلع قاطي مالكلا
 نوناك ىلع داعملاو أدبملا نم تانكمملا لاوحأو هتافصو ىلاعت هللا تاذ نع هيف ثحبي ملع هنأب

 ىنعملا وه نييوحنلا حالطصإ ىفو «ةفسالفلل ىهلإلا ملعلا جارخإل ريخألا ديقلاو مالسإلا

 امو داعملا اهذم ملعي رومأ نع ثحاب ملع وه رخآ فيرعت ىفو ماتلا دانسإلا هيف ىذلا بكرملا

 . دعاوقلاب ملعلا وه مالكلا ليقو «باقعلاو باوثلاو نازيملاو طارصلاو رانلاو ةنجلا نم هب قلعتي

 (9.ةلدألا نع ةبستكملا ةيداقتعالا ةيعرشلا

 تايرظنت””ءامسأ ةملكلل اصاخ اثحبم ىفيفع العلا وبأ روثكدلا صصخ دقو اذه

 ةملكلا ىنعم نأ ركذو «ىناسنإلا ركفلا يف ةملكلا ةيرظنل هيف ضرع «“ةملكلا ىف نييمالسإلا

 ىرخألا تاغ سلفلا ىف لب ءاهدحو ةيمالسإلا ةفسلفلا ىف سيل ؛ضومغلا نم ريثكلا ئشلا هيف
 ('!ةفلتخملا ةيفسلفلا روصعلا ىف ةفلتخملا ىناعملا نم اهيلع دراوت ام ةرثكل كلذو ءاهتمدقت ىثلا

 ىسثلا ماكحألا ىهو دئاقعلاب ملعلا وه مالكلا نأ مارملا بيرقت ىف ىناتسدركلا ركذ دقو

 اهب داقتثعالا ناك نإو اهلمعب ضرفلا قلعتي ىتلا امأو بلقلاب اهداقتعا درجمب ضرفلا قلعتي

 (؛).هقفلا يلع اهب ملعلاف ًادوصقم ًاضيأ

 ؛ملعلل لوألا عوضوملا حبصأ هنأ ةجرد ىهلإلا مالكلا عوضوم ةيمهأ تغلب دقو
 تاعوضوم دحأ مالكلاف ؛هتاذ ملعلا عوضوم نع زواجت ملعلل ًاعوضوم مالكلا ةفص نوكلو

 - م1505 -ها174 - رصمب لينلا ةعبطم - ةفينح ىبأ هقف ىف ناتلاسر ؛يعيطملا تيخب دمحم.١

 .4 ص

 .18ص - ما 1١ -رشنلل ةيسنوتلا رادلا - تافيرعتلا - ىلع نب دمحم نب ىلع نسحلا وبأ :ىناجرجلا.'

 - بادآلا ةيلك ةلجم - ىناثلا دلجملا - لوألا ءزجلا - ةملكلا ىف نبيمالسإلا تايرظن :ىفيفع العلا وبأ.“

 ١. صد 151+

 ىلاتسركلا ىكز هللا جرف حرش - مالكلا بيذهت حرش ىف مارملا بيرقت ءىجدنفلا رداقلادبع :ىناتسدركلا. ؛

 .7/نص - ةيردنكسإلا ىدلب سلجم هلاخبتك -



 -آ ا 17-

 مسعأو لمشأ عوبضوم نم ىثزج عوضوم هتاذ مالكلا نأ امك ؛دحوألا هعوضوم سيلو ملعلا

 (١):عبسلا تاذلا تافص نمئسداسلا ةفصلا وهف تافصلا عؤدضوم وهو

 مق نومأملا اهيف ىنبت ىثلا "نارقلا قاخ" ةلكشم ىهو ىربكلا ةلكشملا تناك مث

 ىف مهو ؛قولخم نآرقلا نأ داقتعإلا ىلع سانلا رابجإ اولواح نيذلا ةلزتعملا ءارآ مصتعملا

 (').ىمالسإلا توهاللا ملع ريسفت ىف ةيئانويلا راكفألا اومدختسا كلن

 نب دمحأ'' مامإلا ةنحمب ىمالسإلا خيراتلا يف فرعي امب ةلكشملا هذه ثطبترا دقو اذه

 ةلكشملا هذه نإ”' ؛ةتابن نبا لوقي ىمالسإلا ركفلا ىلإ ةلكشملا هذه برست نعو «'*لبنح

 «ماشه مايأ نآرقلا قاخب هتلاقم رهظأ دق مهرد نب دعجلا نأو «ىومألا دهعلا ىف اهروذب تدجو

 ("!.ناوفص نب مهجلا هنم ملعتف ةفوكلاب لزن مث
 ىبر ىلا ةئيبلاو همأ نع اهثرو ىتلا ةيسرافلا هتعزنب نومأملا ةفيلخلا رثأت امبرو

 ًافالتخا مهفيب !ميف نوفلتخي نيملسملا ثلعج ةريبك ةئتف نآرقلا قلخ ةلأسمب راثأ دقو ءاهيف

 ال ةيقث ءاملعلا ضعب هباجأف ؛فيسلا دحب كلذب لوقلا ىلع سانلا لمحي نأ دارأ دقو ءاديدش
 ماسمإلا امأ “؛فيسلا نم افوخ انبجأ'' نولوقي هريغو نيعم نب ىحي مهنم ناكف «ىأرلاب ًاناميإ

 نارقلا نإ :لاقو ىأرلا اذه ةفلاخمب رهجف «ةيقتلا عبتي نأ هئاميإ هيلع ىبأ دقف لبنح نب دمحأ

 لالخ نمو .سبحلا ىف تام هنأ لاقيو مصتعملا هسبحف «ةيعمسلاو ةيلقعلا ججحلاب قولخم ريغ

 .ىمالسإلا ركفلا ىف ىربك ةيمهأ اهل مالكلا ةلكشم نأ لوألا عيطتسن كلذ

 :نآرقلا قاخب لوقلاب ةفينح ىبأ مامإلا ماهتا -أ

 دنقف ؛مامإلا ىلع ءارتفا وه ماهتالا اذهو «نآرقلا قلخب لوقلاب ةفينح وبأ مامإلا مهتا

 ؛بوثكم فحاصملا ىف ىلاعث هللا مالك نآرقلاو”” ربكألا هقفلا هباتك ىف ةفينح وبأ مامإلا حرص

 انلظفلو ؛لزتم ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلعو ء«ءورقم نسلألا ىلعو ءظوفحم بولقلا ىفو

 هللا ركذ امو ؛قولخم ريغ نآرقلاو ؛ةقولخم هل انتءارقو ؛ةقواخم هل انتباتكو ؛قولخم نآرثلاب

 .01ىص ىلوبدم بتكم - لوألا دلجملا - ةروثلا ىلإ ةديقعلا نم :ىفلح نسح.د ١.

 2. هاما 13. اهيناموت '[طتصلتمو عطمتا افلميم - 1 نان حويل 1:لنءداتمسما عتئالمنل هس
,1979-39 - 10110011 

 “٠. ةماعلا ةيرصملا ةسسؤملا -برعلا مالعأ ةلسلس نم '”72"ددع - ةبيتق نبأ :ىدنجلا دنس ديمحتادبع.د ٠٠

 .778ص -رشنلاو ةعابطلاو ةمجرتلاو فيلأتلل



 -اآ18-

 نوعرف نغو مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا نم هريغو ىسوم نع ةياكح نآرقلا يف ىلاعت

 ىسوم مالكو قولخم ريغ ىلاعت هللا مالكو هنع ًارابخإ ىلاعت هللا مالك هلك كلذ نإف سيلبإو

 هيلع ىسوم عمسو ,مهمالكال ميدق ىلاعت هللا مالك نآرقلاو «قولخم نيقولخملا نم هريغو

 ملو ًاملكتم ىلاعت هللا ناك دقو «اميلكت ىسوم هللا مّلكو ىلاعت هللا لاق امك ؛يلاعت شا مالك مالسلا

 (!!.قلخلا قلخي ملو لزألا ىف ًاقلاخ ىلاعت هللا ناك دقو ؛مالسلا هيلع ىسوم ملك نكي

 ءاج دقف ؛كلذ نم بيتئسا هنأو ىأرلا اذهب لوقي ناك هنأ ةفينح ىبأ موصخ ىعدا دقو

 «ورمع نب نمحرلادبع ةعرز وبأ انثدح ىلجبلا نوميملا وبأ انربخأ "دادغب خيرات'باتك ىف

 :ربنملا ىلع ىضاقلا ورمع نب ةملس لاق :لوقي رهسم ابأ ثعمس :لاق ديلولا نب دمحم ىنربخأ

 فسوي نأ عوضوملا اذه ىف ركذو .قولخم نآرقلا نأ معز نم لوأ هنإف «ةفيذح ابأ هللا محرال
 (9 ةفينح ابأ باثتسا ةفوكلا ريمأ نامثع نب

 ناوقلا نع هلأسف ةفينح ىبأ ىلإ ىلبا ىبأ نبا ثعب لاق !عيكو نب نايفس نع ىوريو
 ىفهب رادف لاق شا مالك نآرقلا لاقف هعباتف ؟كيلع ثتمدقأ الإو بوتت لاقف ءقولخم لاقف

 فيك ىبأل تلتف ةئينح ىبأ نب دامح لاقف «قولخم نآرقلا هلوق نم |بات دق هنأ مهربخي قلخلا
 (9.ةيقتلا هتيطعأف ىلع مدقي نأ ثفخ ىنب اي لاق ؟هتعباتو اذه ىلإ ترص

 تبسن دقو ؛نآرقلا قلخب لوقي ناك مظعألا مامإلا نأ ىلع لدت ىرخأ ةياور تبسن مث

 ملس نب ديعس :انثدح «ىعمصألا :انثدح ...... انثدح :لوقي ذإ فسوي ىبأ ىلإ هياورلا هذه

 تام موي تام هب نوعنصت ام لاق ؟ةفينح ىبأ نع انثدحت مل امل فسوي ىبأل اناق :لاق ىلهابلا

 كلام ىبأ نب نسحلا انثدح ......... ىقيتعلا انربخأ ىرخأ ةياور ىفو «قولخم نآرقلا :لوثي

 ىف لوقي ةفينح وبأ ناك ام :ىضاقلا فسوي ىبأل تلق «لاق - هللا دابع رايخ نم ناكو -
 .ال: لاقف ؟فسوي ابأ اي تنأف تلق :لاق قولخم نآرقلا :لوقي ناك :لاق ؟نآرفلا

 ١. نص - ربكألا ةقفلا :ةفينح وبأ مامإلا 15415 .

 1-ما -ما١1191 -هأ144- رصمب ةداعسلا ةعبطم - دادغب خبرات :ىدادخبلا بيطخلا ."

 ام هيلع لخدأف ةقداوب ىلتبا هنأ الإ ًاقودص ناك - ىفوكلا ساورلا دمحم وبأ حارجلا نب عيكو نب نايفس "٠.

 (451 صاج بيذهتلا بيرقت رظنا).ةرشاعلا نم ةثيدح طقسف لبقي ملف حصنف ءاثيدح نم سيل

 ١ - راونألا ةعبطم -بيذاكألا نم ةفيلح ىبأ ةمجرت ىف هقاس ام ىلع بيطخلا بينأت :ىرثوكلا دهاز دمحم .4

 .ه 5,0 4 منص مل 147 - هل 51 - ىلوأ ةعبط



15 

 مامإلا نأ نم ىنطقرادلا لاجملا اذه ىف هقاس ام تاءارتفالا هذه ىلع درلا ىف انيفكيو

 ةيقتلا نوطعي نيذلا نم ناك ولف قحلا ىف مهحرصأو «قحلاب هللا قلخ رهجأ نم ناك ةفينح ابأ

 وهو تومي نأ ىلإ روصنملا هبرصض الو :ةفوكلا ىلاو هنحتما الو قريبه نبا هبرض امل

 .ًافوشكم ابذك الإ اذه سيلو !ةيقتلا ةفينح وبأ هيطعي ىتح ؟ىليل ىبأ نبا نمف سوبحم

 امم دعبو هتايح ىف مامإلا مظعي ناك هنأ خيراتلا انل ىوريف فسوي ىبأ نع امأو

 :ىئثدح دامح نب دمحأ نب دمحم :ىنثدح :لوقي ذإ فقوملا ىلجي ماوعلا ىبأ نبا هركذ امو
 لجر ءاج :لوقي فسوي ابأ تعمس :لوقي كلام ىبأ نب نسحلا تعمس :لاق عاجش نب دمحم

 ةكم ىف بئاغ ةفينح وبأو ؛نارقلا نع مهلأسي قلخلا ىلع رادف هعمجلا موي ةفوكلا دجسم ىلإ

 ىهتنأف سنإلا ةروص ىف روصت اناطيش الإ هبسحأ ام شاو ءاوطبتخاو كلذ ىف سانلا ضاخف

 رضاحب سيل بئاغ انخيش هل انلفو ؛كلذ ىف باوجلا نع ًاضعب انضعب ىهنف.انلأسف انتقلح ىلإ

 وبأ مدق املف :فسوي وبأ لاق .انع فرصناف هب ئدتبملا وه نوكي ىقح مالكب همدقتن نأ هركلو

 أي :انكمت نأ دعب هل اناك مث هانربخأف دلبلاو لهألا نع انلأسو «هيلع انملسف ةيسداقلاب هانيقلت ةفينح

 ةلأسم اهنأ نظو !ههجو انركنأو انبولق ىف ناك هنأكف ؟اهيف لوقت امف.ةلأسم تعقو ةفينح ابأ
 لجرلا هنع لأس امب هانربخأف اذكو اذك :انلق ؟ىهام :لاقف ئيشب اهيف انملكت دق انإو «ةئتفم

 ئشب ملكتن نأ انيشخو ئشب اهيف ملكتن مل :انلق ؟اهيف مكباوج ناك امف :انل لاق مث ةعاس ثتكسف

 ةملكب اهيف اوملكتت ال ىتيصو اوظفحا ءأريخ هللا مكازج لاقو ههجو رفسأو ؛هنع ىرسف هركنت

 دحأو فرح ةدايز الب لجو زع هللا مالك هنأ ىلإ اوهثنا ءآدبأ ًادحأ اهنع اولأست الو ًادبأ ةدحاو

 انذاعأ «نودعقي الو هل نوموقي ال رمأ ىف مالسإلا لهأ عقوت ىتح لهتنت ٌةلأسملا هذه بسحأ ام

 !'!.ميجرلا ناطيشلا نم مكايإو هللا
 اهيفو ةفينح ىبأ هذاتسا ءارآ عم فسوي ىبأ مامإلا ءارآ قفاوت ىلع لدت ةياورلا هذهو

 .ةلكشملا هذه يف هداقثعا ةفينح وبأ نيب

 ءهللا مالك نم ةئسلا لهأ فقوم -ب

 نب دمحأ عضو دقف ؛نآرقلا مدقب لوقلا ىف لبنح نب دمحأ مامإلا ىأر ةنسلا لهأ ىنبت

 الو ناك هنإ :لوقن الو آذإ ًاملكتم لزي مل هللا نإ لوقن'” هلوق ىهو هللا مالك ىف هتديتع لبنح

 ١. 5ص - بيئاكألا نم ةفيلح ىبأ ةمجرت ىف هقاس ام ىلع بيطخلا بيلأت :ىرثوكلا دهاز دمحم 5.



 سؤال د

 الو ناك هنإ لوقن الو ءًاملع قاخ ىتح ملعي الو ناك دق هنإ لوقن الو ءامالك قاخ ىتح ملكتي

 ىتح هل ةمظع الو ناك هنإ لوقن الوءآرون هسفنل قاخ ىتح هلرون الو ناك هنإ لوقن الو «ةردق

 (1).“«ةمظع هسفنل قلخ

 هيلإ ثبهذ ام ضفر دقو «ميدق ةعامجلاو ةئنسلا لهأ بهذم نأ ىلع هيميت نبا دكويو

 هللا مالك نأ وأ شا نع لصفنمو قولخم ثدحم هلا مالك نأ نم ةيراجنلاو هلزتعملاو ةيمهجلا

 همالك نأو ؛ملكتي هللا نأ قيدصتلاو هب ناميإلا بجي امم نكل «تاقولخملا دوجو دعب ثداح

 ةردقلاو ملعلاك ثدحمريغ ميدق همالكو ءًافوصوم كلذب هتاقوأ لك ىف ًاملكتم لزي مل هنأو ميدق

 اميف هللا نأو ءادوجوم تانئاكلا لك لبقو «قاخلا قاخي نأ لبق نآرقلاب ًاملكتم ناك هللا نإف كلذك
 (1 .هلزني مل ءاش اذإو ؛همالك لزنأ ءاش اذإو ءءاش امكو ءءاش فيك ًاملكتم لزي مل

 وبأو لضفلا نب دمحم هللا دبع وبأ هيقفلا ناخيشلا انربخأ ““ىرتفملا بذك نيبت”* ىفو
 نآرقلا “'صفح”*” لاقف *“درفلا صفح”' **“ىعفاشلا'* ملك امل :هنأ يقويبلا دمحأ نيسحلا

 هللا ىقلي نأل **“ىعفاشلا””لاق مث ؛ميظعلا هللاب ترفك هللا همحر «! يفاشلا'' هل :لاقف «قولخم

 لجرلا اذه هيلع امم فرح داقثعاب هاقلي نأ نم هل ريخ ةماهت لابج لثم بونخب دبعلا

 (9.نآرقلا قلخب لوقي ناكو ؛هباحصأو

 نمو هشا مالك نآرقلا'” لاقو «نآرقلا قاخ ةلكشم ىف مالكلا كلام مامإلاركنتسا كلذك

 (.*«بوتي ىتح سبحو ًابرض عجوي قولخم نآرقلا لاق

 :ةلزتعملا فقوم -ج

 اذه غلب دقو «ةلبانحلا فقومل فلاخم وهف هللا مالك ةلكشم نم ةلزتعملا فقوم امأ

 مامإلا ةنحم ببس ةلكشملا ثناكو ؛مصتعملاو نومأملا نمز ىف ءامدلا ةقارإ دح ىلإ فالخلا

 .لبنح نب دمحأ

 ١. مالسإلا ىف ىفسلفلا ركفلا ةأشن :راشنلا.د - ج١/"75.

 - تافصلاو مامسألا :ةيميت نبأ - ج١/19978.

 775-141 ص - ىرتقملا بذك نييبت :ركاسع نبأ .'“

 .١7١ص - ىبرعلا ركفلا راد - كلام :ةرهز وبأ مامإلا .#
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 كلذ ؛ةيهولألاىف شا كراشا ًاميدف ناك ول مهيدل نآرقلاف ؛قولخم ةلزتعملا ىدل مالكلاو

 عرف *'نآرقلا قلخ”” وأ “شا مالك”* ةلكشم نم ةلزتعملا فقومف .ةيهولألل تاذ ةفص مدقلا نأ

 ميدق وه ام لكو ؛همدق تابثإ ىنعي «نآرقلا قلخب داقثعالا راكنإ نأ كلذ ءديحوتلل مهروصت نم

 نأ مهثيشخ وه نيملسملا ىلع نآرقلا قلخب داقتعالا ضرف ىلع ةلزتعملا رارصإ امأ ءهلإ وهف

 ذإ نيحي سملا - نآرفقلا مدق ىرحألاب وأ هللا مالك مدقب نودقثعي نهد نوباسلا ياطي

 مدقب لوقلا نأ ةلزتعملا مهوت دقل حيسملا ةيهولأ مث نمو - نبالا مونقا - هللا ةملك مدقب نودقتعي

 ذإ ىراصنلا نم حيسملا ةناكم نيملسملا سوفن ىف نآرقلا لحي نأ هيلع بترتي امنإ نآرقلا

 )١( هللا ةملك حيسملاو نآرقلا امهالك

 ناك دقف ءقولخم ريغ هللا مالك نإ اولاقو «ةلزتعملا بهذم ةلبانحلا ضراع دقو

 ةرولطخ نوكردي اوناك دفف ؛ةصاخب ةلزتعملاو «ةماعب نيملكتملا نم ةماعلا ىلإ برقأ ةلبانحلا

 علم دقف اذهل ؛قالثخإلا ظفلب قاخلا ظفل مهيلع سبتلي داكو ؛نآرقلا قلخ ةديقعل ةماعلا قانتعا

 «بذكلا هب دصقلاف قلخلاب فصو ىتم مالكلا نأل قولخملاب هللا مالك فصو دمحأ نب ليلخلا

 :لكوتملا نمز ىف قاوسألا يف دشنت هماعلا تفلك كلذك

 رع ظنلل دامع الب مامسلا عفر ىذلاو ال

 رفقك الإ هقلخي نآرقلا ىف لئاقأ لاق ام

 رشبلا قالخ دنع نم لزنم هللا مالك نكل

 ١. ةعبار ةعبط - ةلزتعملا - مالكلا ملع ىف :ىحبص دمحأ .د - ج1:41754174/1١,



 | ا“

 أ فوصوم هب لحملا نوكي نأ بجوي هنأل لحم ىف نوكي نأ ليحتسيو لاحم كلذو ؛ثداوحلل
 (١).هل ةفص هب ميدق هنأ نيءتف «لوقعم ريغ كلذ نأل لحم ىف ال هثدحي نأ ليحتسيو

 :ىناثلا ليلالا
 ريغ تاذ ةفص هللا مالك نأ ىلع اهب اولدتسا ؛('1رمألاَو قاقلا هَل 41” :لجوزع هلوق

 رمأ مدق ىلع اولدتسا مث ءديعوو دعوو ىهنو رمأ وه لحاو ىلاعتو هناحبس همالكو «قولخم

 (7.«ةعتب نو لِمَ نو ٌرمألا لِ" :هناحبس هلوق ىف هدعبو قلخلا لبق هللا

 هذه ىف دراولا رمألا نم ةرعاشألا لوق ىلع يفيذع العلا وبأ روتكدلا ضرتعيو

 نم اهعمسن مل ةديدج ةمغن اهنأ ىريو ش هليازملا ريغ هيتاذلا ةفصلا ىنعمب هللا مالك «ثابآلا

 ريغ “'“ةملكلا'' مدق ىف نيحيسملا لاوقأ نيملسملا ىلإ برستي مل ول اهعمسنل انك امو «لبق

 .اهنع ةزيمتم تناك نإو ةيهلإلا تاذلل ةليازملا

 دارأ اذإ ةرمأاًمنإ" ةيآلا ىف ةدراولا *““نك'* نيوكتلا ةملك ًادضيأ ةرعاشألا تلاقو

 نك ُهَل لوُفَد نا هدر اذ ءوَهْهِلاَنُلوَق امن" ةبآلاو (1"ْنوُطَيف نك هَل َلوُقَي نأ ًائيض
 ةملك'” ةملكلا ميسجت هيف رهظي اريسفت نيتيآلا نيتاه اورسفو «ميدقلا هللا مالك نم ؛!'!“ْنوُكَيل

 (17.دوهيلا ةفسالف ريسفتب مهرثأت راكنإ هعم نكمي ال دح ىلإ «*“نيوكتلا

 نوك ىلع لقعلا لد دقف ؛ةيلقع ةلدأ ةيلقنلا ةلدألا ىلإ ةفاضإلاب ىرعشألا مدق امك

 ديريو ردقيو ملعي نأ هنم حصي امك ءىهنيو رمأيو ملكتي نأ هنم حصي ىحلاو ءأيح ئرابلا

 ىلاعتيو صئاقت ىهو رصحلاو ىمعلاو سرخلا وهو هدنضب فصتي مل ولف ءرصبيو عمسيو

 ١. ةفيدحلا ةرهاقلا ةبثكم - ىلوا ةعبط - ةيمالسإلا ةفسلفلا ىف تاسارد :ىئازاتفتلا ىميلغلا افولا وبأ.د -

  161نص 4 4.

 .54 مقر ةيآ :فارعألا ةروس .

 .4 مقر ةيآ :مورلا ةروس .“

 .47 مكر ةيا : سي ةروس .4

 4١. مقر ةيآ :لحللا ةروس .

 .55١14ص - ةملكلا ىف نييمالسإلا تايرظن ؛يفيفع العلا وبأ .5
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 نأ تبثأ نمو ءأقولخم نوكي نأ هيلع زجي مل اذل ءأتعن الو ًاصخش سيل هللا مالك كلذك ءاهنع

 (١).زوجي ال امم كلذو لجوزع هللا مالك ىلع توملا زوجي نأ همزل ًاقولخم ًاصخش هللا مالك

 .قولخم ريغ ىلزأ ىلاعت هللا مالك نأ ىلع ةيلقع ةلدأ ىرعشأ وهو ىزارلا مدق امك

 :لوألا لبلدلا

 مئاق وأ هئاذب مئاق امإ ثدحملا كلذف ثدحم مالكب ًاملكتم ناك ول ىلاعتو هناحبس هنأ وه

 ىناثلاو ءلاحم رهو ثداوحلل الحم ىلاعت هتاذ نوكي نأ ىضتقي هنأل لطاب لوألاو :هريغب
 ريغب مئاق ليجب ًالهاج نوكي نأ زاجل هتاذب مئاق ريغ مالكب ملكتي نأ زاج ول هنأل لطاب ًاضيأ
 (").ىلزأ ميدق - لجوزع قحلا مالك نأ تبثف لاحم :ًاثدحم همالك نوكف «لاحم وهو هئاذ

 ةفصلا وه امنإ هللا مالك نآرقلا نم دارملا نأ ىف ةرعاشألا عم تقفتا دقف ةيديرتاملا امأ

 نأ ملكتم ىلاعت هللا نأ ىدعم نإ ىديرتاملا لوقيو «ةمغن الو توصب تسيل ىتلا ةميدقلا ةيازألا
 فوصوم هنأو ملعلا ةفص هل نأ ملاع هنأ ىنعمو «لزألا ىف اهب فوصوم هنأو مالكلا ةفص هل

 ىه ىثلا تاوصألاو ظافلألا قيرط نع الإ ةيلزألا ةفصلا هذهب انل ملع ال هنأو ؛لزألا ىف اهب

 فحاصملا ىف ةدوجوملا ظافلألا ىأ”” انيديأ نيب ىذلاءنآرقلاف هيلعو «ةثداح ةيجراخ رهاظم

 هلع ربعملا ىسفنلا ثيدحلا كلذ رهاظم نم ىجراخ رهظم ىوس تسيل «ةعومسملا ةءورقملا
 (9 ةفصلاب

 .ىظفللا مالكلاو ىسفنلا مالكلا - ه

 ىئاقلاو ميدق لوألافءىظفللا مالكلاو ىسفنلا مالكلا نيب نامعنلا ةفينح وبأ مامإلا زيم

 ةلالد لدي ةقولخم هل انتءارفو ةقواخم هل انتباتكو قواخم نآرقلاب انظفلو مامإلا لوقو «ثداح
 ؛ةقولخم ظافلألا هذه ىرشبلا ناسللاب ىدؤملاو ظوفلملا نآرقلا ثودح ليلد نأ ىلع هحضاو

 .ميدق وهف ميدقلا شا مالك ىنعمب .نآرقلا امأ

 .8"7نص -مويجدرفلا هححص -* مالكلا ملع ىف مادقألا ةياهن :ىلاتسرهشلا ١.

 بتكملا -ىلوا ةعبط -اقسنا ىزاجح دمحأ قيقحت ءنيدلا لوصأ ىف نوسمخلا لئاسملا :ىزارلا نيدلا رخف .؟

 .5؟ص - ما 185 - ةرهاقلا - عيزوتلاو رشنلل ىفاقثلا

 4١. نص - ةملكلا ىف نييمالسإلا تايرظن :ىفيفع العلا وبأ/د .'"



 «ةقرفتلا هذهب حرصي مل نإو ىظفللا مالكلاو ىسفنلا مالكلا نيب ليم دتف ىرعشألا كاذك

 عجرت هوجولا هذه «رابختساو رابخإو ىهنو رمأ همالكو لزألا ىف ملكثم ىلاعت هللا نإ :لاقف

 (١١.مالكلا سفن ىف ددع ىلإ ال همالك ىف تارابتعا ىلإ

 ةفص هب داري امهدحأ نيقالطإب قاطي هدنع هللا مالك نأ ىرعشألا هررتي اميف رهاظلاو

 مالكلا اذه ىلع ةلادلا ظافلألا هب داري يناثلاو ؛ميدق ئرابلل ةفص وه ىذلا مالكلا اذهو :ئرابلا

 ("!.قولخم ثدأح مالكلا اذهو ءميدقلا

 فورحلا نوكي اوضف مهنأ ذإ ةيوشحلا نم ةعامج قيقدتلا اذهب ىرعشألا فلاخ دقو

 هياع ةلالد ةرابعلاو ؛ةرابعلا ىوس سفنلاب مئاق ىنعم ىرعشألا دنع مالكلاو ؛ةميدق ثاملكلاو

 ةرابعلا نأ ريسغ مالكلا لعف نم ةلزتعملا دنعو «مالكلا هب ماق نم هدنع ملكتملاف «ناسنإلا نم

 (©.ظفللا كارتشإب امإو «زاجملاب امإ :ًامالك ىمست

 ىذلا ىسفنلا ىلعملا وهو هتاذب مئاقلا ميدقلا هللا مالك ىف نيرمأ نيب ىديرتاملا قرفيو

 هذهو «ميدق وه بيكارتلاو ظافلألاب هنع ربعي ىذلاو سفنلاب مئاقلا ينعملا وأ ظافلألاب هنع ربعي

 ظافلألا امأ ءبيرغلا مظنلا ىلع اهلامتشال ةزجعم سفنلاب مئاقلا ىنعملاىلع ةلادلا بيكارتلا

 ىبنلا وأ ليربج وأ ظوفحملا حوللاك هريغ ىف ىلاعت هللا اهلعجي ىتلاو تاوصألاو فورحلاو

 (؛!.هتاذب همايق مدعو هثودحب فرتعن ملسو هيلع هللا ىلص

 :بيقعت

 ةلك شم ىف طسوتلا ىف ةفينح ىبأ مامإلا ىأر عم ةرعاشألاو ةيديرتاملا نم لك تقفتا-١

 ىرعشألاو ةفينح ىبأ'” دنع ميدق هللا مالك نأ ىف ةلزتعملاو ةلبانحلا نيب *“شا مالك''

 ١. 4ص - لودمألا ملع ىف لوصأ - ميهاربإ نب قدسإ :ىشاشلا 1.

 . ؛ *8ص - ةيمالسإلا ةفسلفلا ىف تاسارد :ىئازاتفتلا افولا وبأ.د .

 ٠8. لحدلاو لثملا :ىئاتسرهشلا ج55/1١.

 .؟6 مقر ةقرو طوطخم ةفيلح ىبأ بهذم ىلع داقتعالا ىف ةلاسر :ىديرتاملا .4



 ا

 اذه مهلوقو «قولخم مهدنع هللا مالكف ةلزتعملا امأ ؛لبنح نب دمحأ كلذكو *'“ىديرتاملاو

 «هيزتنلا ىف مهذم ةغلابم هللا مالك ثودح وهو

 ىذلاو ءورقملا نآرقلا نأ مهلوق ىف ةفينح ىبأ ىأر عم ةرعاشألاو ةيديرتاملا ءارآ تقفتا-'

 ؛'ميدق'' هللا مالك نأب ““هلبانحلا'* مهفلاخو «ثداحو قولخم بيكارتلاو ظافلألاب هنع ربعي

 .اءورقم وأ ًاعومسم ناك ولو

 «نآودقلا قاخ ةلكشم ىف ضوخلا مدع ىف ةفينح ىبأ مامإلا ىأر عم كلام مامإلا ىأر قفتا ٠

 موي هفوكلا دجسم ىلإ لجر ءاج امل فسوي ىبأ نع ماوعلا ىبأ ةياور ىف ركذ ام”'
 اما نكل ةفيدح وبأ اهيف ملكتي مل ؛نآرفلا قاخ نع مهلأسي قلخلا ىلع رادو هعمجلا

 ىلع ًامازل ناك همدقب لئاق رخآو «هثودحب لئاق نيب نآرقلا قلخ ىف لدجلا ةرئاد ثعستا

 ةلكبشملا هذه ىف هولدب ىلدأ دقف مث نمو «لحلا وه سيل هنأل فكوتلا مدع ةفينح ىبأ مامإلا

 .ةنسلا لهأ جهنمو ةديقعلاب راض اهيف توكسلا نأل ةمهملا

 لوألا مالكلا نم نيعون نيب زيبمتلا ىف ةفينح ىبأ ىأر عم ةرعآشألاو ةيديرتاملا تقفتا-4

 .ثداح وهو تاوصألاو فورحلا وهو ىظفللا مالكلا ىناثلاو ؛ميدق وهو ىسفنلا مالكلا

 ىلاعت هللا ةيؤر

 ىسئرملا كاردإ ةيؤرلاو ءأ'/ةرخآلاو ايندلا ىف ىأ ناك ثيح رصبلاب ةدهاشملا :ىه ةيورلا

 ١ 7 .عا ونأ ةدع ىلع ىهو

 نيم آهنورْشَل مث *ميدَولا َنٌوَرَفَل :ىلاعت هلوك لثم اهارجم ىرجي امو ةساحلاب : 2 لرألا

 1 نيبؤبلا
ٌ 0 

 ىداوتاي ذإ ىوشا وأو” :ىلاعت هلوق لثمو «قلطنم اديز نأ ىرأ لثم ليختلاو مهولاب ؛ ىناثلا

 (97":!ووْكَس نذل
 ('1“َنوَرَف الام ىوأ عفإ" :ىلاعت هلوق لثم ريكفتلاب : ثلثلا

 ..58نص - تافيرعتلا :ىئاجرجلا ١.
 ؛/ا3يآ :رئاكتلا ةروس .7

 5١. ةيآ ':لافلألا ةروس .ا“

 .448 ةيأ :لافلألا ةروس .#
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 لك راص ىتح الباتتو ايراثتت ىأ ('٠ناعمجلا ءاَرَكا املك" :ىلاعت هلوف لثم لثعلاب ؛ عبارلا

 ("7.هتيؤر نم رخآلا نكمتيو رخآلا ةيؤر نم نكمتي ثيحب امهنم دحاو

 ال نكت مل هقيقح اه] نكت مل ول و هقطانلا سفنلل لعف ىه ايؤرلا :ةداعسلا حاتفم ىفو

 ..لطابلا نع هزنم ىلاعت ميكحلاو «ناسنإلا يف ىوقلا هذه داجي

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ربق شبني هنأك ىأر ىلاعت هللا همحر ةفينح ابأ نأ ىكحي

 وبأ انأ لاقف :ةفينح ىبأ ايؤر هذه نيريس نبا لاقف ايؤرلا هتلاهف ىردص ىلإ هماظع عمجيو

 لاق :ىبنلا تنأ لاقف هيفتك نيب ًالاخ ىأرف فشكف ؛ءكرهظ نع فشكا نيريس نبا لاقف «ةفينح

 ىلاعت هللا ىيحي لاخ هيفتك نيب ةفينح وبأ هل لاقي لجر ىتمأ ىف جزخي مالسلاو ةالصلا هيلع

 ىلصت تثنأو ملعلا ةنيدم “*ملسو هيلع هللا ىلص'* هنإ فخت ال نيريس نبا لاق هيدي ىلع ىنيد
 (7 لاق امك ناكف اهيلإ

 تذ فل نمل هللا رفغتساو ركذاو'' :هل ةفيتح وبأ مامإلا لاق فسوي ىبأل هتيدصو ىفو

 ىلص ىبتلا ىف مهايؤر نم كيلع نوضرعي ام هماعلا نم لبقاو «ةوالتلا ىلع موادو ملعلا مهنع

 (".نيحلاصلا ايؤر ىفو ملسو هيلع هللا

 ءايندلا ىف ىري ال ىلاعتو هناحبس هنأ ىلع نوملسملا قفتا دقف ىلاعت هللا ةيؤر نع امأ

 ترقكتنأ دقو ؛جارعملاو ءارسإلا هليل هبرل ملسو هيلع للا ىلص انلوسر ةيؤر ىف اوعزانت دقو

 رذ ىبأ ثيدحو ءهسأر نيعب هبر ىأر ملسو هيلع هللا ىلص نوكي نأ اهنع هللا ىضر ةشئاع
 تيأر له «ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر تلأس لاق .ملسم دتع - هنع هللا ىضر ىرافغلا

 ١. ةيآ :مارعشلا ةروس 1".

 - ماسحإلا -روسللا ةبتكم - ىلوا ةعبط - نيركذملا ىلع درلاو ىلاعت هللا ةيؤر :ىاورحبلا رداقلادبع.د .

 .١١١6١1ص ا هادال
 "٠. دلهلا - دابا رديح - ةيماظنلا فراعملا ةرئاد- ةدايسلا حابصمو ةداعسلا حاتفم :هداز ىربك شاط -

 اج

 - .1 مقر ةقرو طوطخم ءفسوي ىبأل ةفيلح ىبأ مظعألا مامألا ةيصو :ةفينح وبأ مامإلا .
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 غلبأ وه لب ““ ةيؤرلا ىفن ىف حيرص ”* رون تيأر :ةياور ىفو ءهارأ ىنأرون :لاقف ؟كبر

 )١( .ىراكنإلا ماهفتسالا ةروص ىلع هئيجمل حيرصلا ىفنلا نم

 وبأ مامإلاف ءاهل تبثمو ةيؤرلل فان نيب اهيف فلتخا دقف ةرخآلا ىف ىلاعت هللا ةيؤر امأ
 دسقف ةعامجلاو ةنسلا لهأ امأ «فنيك الب نكل ةيؤرلا اوتبثأ ةرعاشألاو ةيديرتاملا هعمو ةفينح

 نيثدحملا تافص نع ًاهزنم ةيرصب ةيؤر ةرخآلا ىف ىلاعتو كرابت هللا ةيؤر زاوجب اولاق
 .ةيمهجلاو ةلزتعملا كلذ ىف اوفلاخو

 :ىلاعت هللا ةيؤر ىلع ةفينح ىبأ ةلدأ -أ

 ىف مهو «نوئمؤملا هاريو ةرخآلا ىف ىري يلاعت لاو ”: ربكألا هقفلا ىف ةفينح وبأ لاق

 ('1““ةفاسم هقلخ نيبو هنيب نوكي الو «ةينيك الو ؛هيبشت الب مهسوؤر نيعأب ةنجلا

 هيلإ رظني ىأ «لوهجملا ةغيصب نكلو ىري ةفينح ىبأ مامإلا دنع ىلاعثو هناحبس شاف

 هوجو ىأ ؛(9ةرِظاف اَمِيَر ىأإ*ةاريخأن ٍفئموَي هوجو" ىلاعت هلوقل ةرخآلا ىف رصبلا نيعب
 ىلإ ثفتليال هبر ىري نمو ةفاسم ثوبث الو ههج الو ةيفيك الب ًانايع هارث ةيهب ةمعنم ةنسح
 هللا لوقي ةنجلا ةنجلا لهأ لخد اذإ”” ملسم هاورام ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل ءهريغ

 نم انيجنتو ةنجلا انلخدت ملأ ءانهوجو ضيبت ملأ :نولوقيف مكديزأ ًاتيش نوديرت ىلاعتو كرابت

 ًائيش اوطعأ امف هناحبس هللا هجو ىلإ نورظنيف ةنجلا لهأ هوجو ىأ باجحلا عفريف :لاق !رانلا

 .هللا هيزنتب ةنورقم ةيؤرلا هذهو .““مهبر ىلإ رظنلا نم مهيلإ بحأ

 الو فبك الب ةنجلا لهأل ىلاعت هللا ءاقلو ““ةيصولا'* هباتك ىف مظعألا مامإلا لاقو””

 ةساحلا هذهل ةلباقملا رابتعا ريغ نم ةداعلل قراخ هجو ىلع هتيؤر نوكتو ؛““ةهج الو ؛هيبشت

 ام ىلع “ىرهظ ءارو نم مكارأ ينإف مكفوفص اومثأ”*:ملسو هيلع ملا ىلص هنع ىور امك

 ١. ص - ىلاعت للا ةيؤر :ىواردبلا رداقلادبع.د 7.

 ". نص - ربكلا هقفلا :ةفينح وبأ مامإلا 772071.

 “٠ مقر ةيآ :ةمايقلا ةروس 7777.
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 ىشرملاو ىثارلا ىفرط نيب ةصاخ ةبسن ةيؤرلا نإف اقافتا ىلاعت ها اناري امكو «ناخيشلا هاور

 (١).امهتيؤر ىقلعتمو

 :مهتلدأو هانملا لهأ بهذم-ب

 نم ةيلاقن ةلدأ اومدقو ؛ةرخآلا ىف ىلاعتو كرابت هللا ةيؤر زاوجب ةعامجلاو ةنسلا لهأ لاق

 ٍمَكموَي هوجو ' اضيأ ةبآلا سفنب اوادتسأ دقو «ةيلقع ةلدأ كلذكو ءقيوبنلا ةنسلاو نآرقلا

 حلاصلا فاسلا نع لوقتملا وه ةيؤرلاب رظنلا ريسفت نإ *“فرِظاَم اَمِيَر ىلإ * كَرِهَ
 دقلا ءمهريغ نم  ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر ةنسو هللا باتكب ملعأ مهو مهيلع هللا ناوضر

 لاق رمع نب هللا دبع نع......انثدح دمحم نع ميهاربإ انثدح :هريسفت ىف هيودرم نبإ لاف

 «نسحلاو ماهبلا نم لاق '“ًكَرِقاَن ٍةَئَموَي ٌهوُجَو* هلوق ىف .ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوسز

 :لاق ةرضان ذئموي هوجو «ةمركع لاقو ءلجو زع اهبر هجو ىلإ رظنت لاق .ًهَرِظاَف اَهِيَر ىلإ

 لوف اذهو :هلثم سابع نبا نع ىكح مث ءآرظن اهبر ىلإ رظنت :لاق ةرظان اهبر ىلإ ميعنلا نم

 ("7.ثيدحلاو هنسلا لهأ نم رسفم لك

 ًانايحأ عتمتستل ناسنإلا حور نإ :لوقيف بطق ديس خيشلا لالظلا بحاص انثدحيو
 «ديلولا رجفلا وأ ءارمتلا هليللا ىف اهارت ؛سفنلا وأ نوكلا ىف ىهلإلا عادبإلا لامج نم ةحملب

 تاذ لامج ىلإ نكلو هللا عنص لامج ىلإ ال - رظنت ىهو اهب فيك ؟فيكف ديدملا لظلا وأ
 (0.شا

 فموي هوجو” ىلاعت هلوق ىنعم نع لئس امدنع هنأ سنأ نب كلام مامإلا نع لقنو

 ام رظنت نولوقي ًاموق نإ :تلقف معن لاق ؟لجوزع هللا ىلإ رظتنأ ”َرظاَف اَمِيَو ىلإ * رهف

 ("!."ارظن هيلإ رظنت لب لاق ءهدنع
 مامإلا دكأ ؛"!“رييقلا فيطألا َوُج و راصبألا كردي َوُهَو زامبألا ةكَرَدُق ال" ىلاعت هلوك ىفو

 ءارآلا هذه ىلع قلع مث هفلتخملا ءارآلا ركذ دتف «ةيؤرلا ناكمإ ىف فلسلا لهأ ىأر ىربطلا

 -17172115ص -ربكألا هقللا حرش :ىراقلا ىلع الم ١.

 .7 18ص - ةرهاقلا .- ثيدحلا راد ةعبلطم - حارفألا دالب ىلإ حاورألا ىداح :ةيزوجلا ميق نبا .7

 .11911 7919١ ص ةرهاقلا - قورشلا راد ةبتكم - ,/ كجم - نارقلا لئلظ ىف :بطق ديس .“

 .7531ص حاورألا ىداح :ةيزوجلا نبا .#

 . ١١7 ةيآ :ماعنألا ةروس .5
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 ءةمايقلا موي مكبر نورتس :لاق هنأ هللا لوسر نع رابخألا هب ترهاظت ام باوصلاو :هلوقب

 هنتوري نوئمؤملاف ءباحس اهئود سيا سمشلا نوزت امكو «ردبلا ةليل رمقلا نورت امك

 ْمِلَموَي موو نم مهن] الط” هؤانث لج لاق امك ؛نوبوجحم هنع ذئموي نورفاكلاو
 1و ووحَمل

 مهبيلع سبل ام ىلإ الا مهلوق نع نوعجري ال ةيؤرلا ىركنم نإ هلوقب همالك متخو

 نيفلاخملا رفك هنأ هذيمالت ركذ دقل ىتح ءىفلسلا هعوزن ىف ددشتي ناك هنأ رهظيو.«ناطيشلا

 ():فلسلا ءارآل

 ةرخآلا ىف هللا ةيؤر لاوج ىلع ةياقعةلدأ حلاصلا فلسلاو ةنسلا لحأ مدق كلذك

 لصحي غيلب فاشكناو مات كرادإ نع ةرابع راصبألا نأ هقيقحتو مهريغ كلذ ريغ ىف مهفلاخو

 «عابطنالا وأ ةعشألا جورخو برقلاو ةاذاحملاب لصحي امنإ دهاشلا ىف وهو ءرصبلا حتف بقع

 يف انكاردا يف ًاطرش طئارشلا كلت نودب كرادإلا اذه لصحي ةرخآلا ىف ىلاعت هللا قح ىفو

 نم اهب نكمتي ةوق رصبلا ىف قاخي نأ ىلاعت هللا ةردق ىف ةرخآلاو ةأشنلا ىف ًأطرش اهنوك هذه
 دسنعو (ةهجو ةلباقمو ةازاوم ريغ نم) لاق امك طئارشلا كلت نود نم ىلاعن هثاذ كاردا

 اننإف كلذك قاشنلا هذه ىف اهنودب راصبإلا زوجيف هيداع بابسأ طئارشلا كلت هعابتاو ةيرعشألا

 دبالف ؛مسجلا ىف ضرعلاو لوطلاك رهاوجلاو امهريغو ءاوضألاو ناولألاك ضارعألا ىرن

 وأ ثودحلا وأ دوجولا امأ رمألا كلذو هيؤرلل لوألا قلعتملا وه نوكي امهنيب ةكرتشم ةلع نم

 نيب كرتشم وهو دوجولا الإ قبي ملف امهب ٌةيؤرلا قلعتل ناحلصي ال ناميدع ناريخألاو ناكمإلا

 (9.ًالقع هتيؤر زوجيف نكمملاو بجاولا

 نآرقلا تايآ ىلإ !دانتسا ةيؤرلا توبثب لوقلا ىلع هيميت نبا مالسإلا خيش بهذ دقو
 نب نسحلا انثدح :لاق ميقلا نبا هذيملت كلذكو ('!.اهيلع لقعلا ةلالد عم ةيوبنلا ةنسلاو ميركلا

 ١. مقر ةيآ :نيففطملا ةروس ١5:

 ةماعلا ةيرصملا ةسمؤملا -برعلا مالعأ ةلسلس نم 17 مقر ددع - ىربطلا :ىفوحلا دمحم دمحأ.د .

 ء7 45:74 14747سص - رشنلاو ةعابطلاو ةمحرتلاو فيلأتلل

 قفحملا ةمالعلل هيلع ةيشاح اهبو ءةيدضعلا دئاقعلا ىلع حرش :ىقيدصلا دعسأ نب دمحم :يئاودلا لالجلا .“

 "8.5137 نص ىتوكلسلا ميكحلادبع

 ./”7ه/؟ج - ةرهاقلاب ةبورعلا راد .- ملاس داشر دمحم قيقحت ةنسلا جاهذم :ةيميت نبا .4



 م

 هذه نع ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لئس :لاق سنأ نع ميرم ىبأ انثدح .. ..همزع

 ىهو ىنسملا ايندلا ىف لمعلا اونسحأ نيذلل'':لاق (!“9ةايز و ودسملا !ودَسحُأ َنيِذَلِل*:ةيآلا
 (37.شا هجو ىلإ رظنلا ىه ةدايزلاو ءةنجلا

 ءايبنألا قفتاو «نيملاعلا بر ةيؤر نم ةمئألا مالعأو رايخألا فلسلا ءاملع عمجأ اذكه

 .راكنإ الو كش ريغ نم رارقلا راد ىف اهثوبث ىلع نوءباتلاو نولسرملاو

 :مهولع ةيديرتاملاو ةرعاشألا درو ةيؤرلا ةافن

 ؛«ةهج ريغب ةلباقم الب ةيؤر لفعت فيك اولاقو ءةيؤرلا ىفنب لوقلا ىلإ ةلزتعملا تبهذ
 ىسصبلا ىئارلا قدح اذإ سمشلا هذهف «ةيؤرلا عانتمال ال ءاتراصبأ زجعل ايندلا ىف هزن مل امنإو

 كلذ ىف اودنتسا دقو «ىئارلا زجعل لب «يثرملا عانتمال ال ءاهتيؤر نع فعضأ اهعاعش ىف
 ().«ركطيألا كردي َوُه َوراَسبألا كر دنا 8” ىلاعت هلوقل

 هكردتو ءايندلا ىف راصبألا هكردت ال نوكي نأ لمتحي هنأب كلذ ىلع ىرعشألا در دقو

 ؛نيرادلا لضفأ ىف نوكت تاذللا لضفأو تاذللا لضفأ ىلاعت لا ةبؤر نأل :ةرخآلا ىف

 نيبثكملا راصبأ هكردت ال ىنعي ”ٌواّصيألا هرمنا 8” هلوقب دارأ ىلاعت هللا نوكي نأ لمتحيو
 (9 ًاضعب هضعب قدصي شا باتك نأ كلذو

 ةيؤر ىف لاقف ؛ةيؤرلا ثابثإ ىلع هيآلا هذهب لدتسا دقف ءىديرتاملا روصنم وبأ امأ

 ىلاعت هلوثف ةيؤرلا ىلع ليلدلا امأن ريسفت الو كرادإ ريغ نم قحو مزال اندنع لجوزع برلا
 ذإ همكح كارنإلا ىننا نكي مل ىري ال ناك ولو *“رابألا كردي وو َوٌراَسِبَلا ةكودْنل”'

 ىسنعم ال هيؤرلاب الإ كردي ال قاخلا نم هريغو كاردإلا ىفن عضومف «ةيؤر ريغب هريغ كردي
 ا

 ١. يآ :سنئوي ةروس 7.

 .777 ص حاورألا ىداح :ةيزوجلا ميق نبا .

 .١١51ص - ةيردنكسإلاب ةئسلا ءايحإ راد ءءاملعلا نم ةعامج اهققح :ةيواحطلا ةديقعلا رش .'"
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 .44/7ج

 .ال/ص - ديحوتلا ؛ىديرتأملا .5
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 اًملَو” ىلاعتو هناحبس هلوق ىه ةيؤرلا ىفن ىف ةلزتعملا اهيلإ دنتسا ىتلا ةلدألا نمو
 ىلإ رظنا ٍنِكَلَو ىِياَرَس نَل َلاَق ديَأِإ رظخدأ ىينرأ بر َلاَق بو ُهمَلَكَو ادد[ و يسوُم ءاَج
 وَسوُم ٌوَفَو اَضَد ُهَلعَج لَه هو هله اًمَلَف واو َفوَسُف ُهَناَضَم ٌرفتسا نِإَف لبجلا
 ()*ةقاوس

 «هيؤراا ىفن ةحارص بجوت ةيآلا هذه نأ ىلع ىلزتعم وهو ىضترملا ديسلا دكأ دقو
 مم هنكلو «لاحم للا ةيؤر نأ فرعي ناك ىسوم نأ نوري ةلزتعملا نم هريغو ىضترملا نكل

 هنأ نم ىعدا اميف قداص هنأ اوملعيل هللا نوري مهلعجي نأب هموق هيلع حلأ نيح اهلأس اذه

 صننلا نوعمسي نيح نيلئاسلا ءالؤه محفي نأ دصقب ناك ىسوم لاؤسو ؛مهل لوسر
 )١( اهتلاحتساب

 ةيؤرلا لاوج ىلع لدث ةيآلا هذه نإ لاقو ةيآلا هذه ىف ةلزتعملا ىرعشألا فلاخ دقو

 امب همصعو نيبنلا باباج هللا هسبلأ دقو هيلع همالسو هللا تاولص ىسوم نوكي نأ زوجي الف
 هيلع شا ىلص ىسوم ىلع كلذ زجي مل اذإف هيلع ليحتسيام هبر لأس دق نيلسرملا هب مصع

 ةيؤرلا تناك ولو «ىلاعت انبر ىلع ةزئاج ةيؤرلا نأو ءليحتسم هبر لأسي مل هنأ انملع ؛ملسو
 ىلع اوناكل مه هوملعو ملسو هيلع هللا ىلص ىسوم كلذ ملعي ملو ةلزتعملا تمعز امك ةليحتسم

 ().ملسم هيعدي ال امم اذهو ىسوم نم للاب ملعأ مهلوق

 :ىه هوجو اهيلع لدتو ةيؤرلا هذه ةحص ىلع ىزارلا دكأ دقو

 ةيؤرلا تناك ولو ىلاعت هللا نم ةيؤرلا لأس مالسلا هيلع ىسوم نأ وه :لوألا هجولا-١
 .اهلأس امل ةعئتمم

 فوَسف ُهَناَكَم رقتسا نإَأل'* :ليزنتلا ىف لاق ىلاعتو هناحبس هنأ وه :ىنثلا هجولا-١

 نكمملا ىلع قلعملاو «نكمم لبجلا رارقتساو «لبجلا رارقتسا ىلع ةيؤرلا قاعف ''يِناوتف

 | (؛.يئرم ىلاعتو هنآّحبس هنأ هوجولا هذهب تبثف «نكمم
 ةيئار اهنإ “وان آَمِيَر ىلإ" ىلاعت هلوق ىه ةيؤرلل هديكأت ىف ىرعشألا ةلدأ نمو

 ةرظان اهبر ىلإ هلوقب دارأ لجوزع هللا نإ :ةلزتعملا لوأ لطبي اممو «لجوزع اهبر ىرت

 ١. مقر ةيآ :فارعألا ةروس "417 ١:

 .174/7ج - ةداعسلا ةعبلعم - ىلوأ ةعبط - ىلامألا :يمضترملا ديسلا .

 47/١ ج - ةلابألا :ىرعشألا .'

 .6:!51"ىص - نيدلا لوصأ ىف نوسمخلا لئاسملا :ىزارلا .*
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 “ىلإ” هلوقب ًانورقم نوكي ال راظننالا رظنو *“ةَزافاَف اَمِهَو وأ" * لاك هنأ :راظتنإلا رظن
 لقت مل راظتنالا تدارأ املف '*ىلإ'* راظتنالا رظن ىف اولوقي نأ برعلا دنع زوجيال هنأل

 (!!.ةيؤرلا رظن دارأ امناو راظتنالا دري مل هنأ انملع ةرظان اهبر ىلإ هناحبس لاق املف '' ىلإ''

 :مالسلا هيلع ىسوم لوق :ىه ةلدأب هللا ةيؤر زاوج ىلع لدتسا دقف ىديرتاملا امأو
 نمو «هبرب لهج هنم **لاؤسلا كلذ'* ناكل ةيؤرلا زوجي ال ناك ولو ''كيأإ رظنأ ىنوأ بو''
 .هيحو ىلع آنيمأ هتلاسرل ًاعضوم نوكي نأ لمثحي ال هلهجي

 هل زيم دقو هيلفع ةلدأب ةمايقلا موي لجوزع هللا ةيؤر زاوج ىلع ىديرتاملا نهربي مث
 .نيليلد داؤف حاتفلا دبع روتكدلا

 ريصي نأ وهو ؛هب اومركأ ام ةلالجلا ىف غلبت ةمارك نينمؤملل نوكتل ةيؤرلاب لوقلا مزل-١

 .ًاروضح باوثلا نم بولطملا راص امك ءادوهش بيغلاب دوبعملا مهل
 ال نايملا ملع كلذو ساوسولا هيرتعي ال ىذلا ملعلاف ةرخآلا ىف لاب ملعلا ىلع عمجي لكلا-؟

 ةفرعملا سبلو «نيقيلا ردصم ىه ىديرتاملا دنع ةيسحلا ةفرعملا نأ ىأ «لالدتسالا ملع

 ملعلاف «كشلا هيرتعي ال ىذلا قحلا ملع ققحت ال ةيناهربلا ةلدألا وأ تايآلا ةرثكف «هيلقعلا

 ("!.ةيؤرلا بجوي هرخآلا ىف ىلاعت شاب ينيقيلا

 :بيقعت
 ةرعاشألاو هنسلا لهأو ةفينح ىسبأ مامإلا نم الكل هيؤرلا ثحبمل انضرع دعب

 :ةيلاثلا جئاتنلا ىلإ انصلخ «ةلزتعملاو ةيديرتاملاو

 ةنسلا لهأ نيب أطسو هللا ةيؤر زاوج نم ةرعاشألاو ةيديرتاملاو ةفينح ىبأ فقوم ءاج-١

 ةسيؤرلا اوتبثأ دقف ؛ةيؤرلل نيفانلا ةلزتعملا نيبو «ةيرصب ةيؤر هللا ةيؤر زاوجب نيديؤملا

 ' قلعتو ءاكتأو ؛دوعقو مايق فصو الب ىري لب ؛ةروصص ىذل نوكت ةيفيكلاف فيك الب اهنكل

 «كرحتمو نكاسو «ةملظو رونو «ليوطو ريصقو ةربادمو ةلباقمو «لاصفناو لاصتاو

 ىلع هيلاعتل لقعلا هردقي وأ مهولا هذخأي ىنعم الو ؛لخادو جراخو «هئيابمو ساممو
 () كلذ

 .؟ 59م - ةلابإلا :ىرعشألا ١.

 .481 ٠8ص - ىديرتاملل ديحوتلا نع القن "23٠١7 ص - ةيناميإلا لوصأإلا :داؤل حاتفلادبع . د 3

 .85 نص - ديحوتلا :ىديرتاملا ."



 رابتخالاو وججلا ةلكشم :ميارلا لصقلا

 .رايتخالاو ربجلا نم هفوم - أ

 .ةيايذح ىهأ دنع بسكلا ةيرظنم-ب

 .حالصألاو حالصلاو جبقلاو نيمحلا -ج
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 :رايتخالاو ربجلا ءالكشم ١-

 ؛ةلكشملا ةيمهأ

 ىلع ًاعيمج نيركفملا لوقع لغشت لازتالو تلغش ةميدق ةلكشم رايتخالاو ربجلا ةلكشم
 اهيلإ تهجتاو نيملسملا تفقوتسا ىتلا ةيلقعلا تالكشملا ىلوأ نم ربتعتو ؛مهسانجأ فالتخا
 .ركبم دهع ذنم ةصاخلا اهسرادتو «ةماعلا ناهذأ

 ثتايآ كانهف ؛ثيدحلاو نآرقلا صوصن ضعب ىف ةلكشملا هاذهل ًاردصم دجن نأ نكميو
 هّللاَو" :ىلاعت هلوقو « هللا َءاَشبب نأ 4! َنوُماَضَت اوو”:ىلاعت هلوق وحن «ربجلاب ىحوت

 كويل ٌمُمَل َناَك ام راَتاخَيَو َءاَشَي كم قاف طبرو“ :ىلاعت هلوقو «'!نوُأوعَت امو مُكَقَلَ
 هلوق اهنمف «رايتخالاب ىحوت ىرخأ تاي كانهو ؛(!«َنوُكرْشُي اًمَه لام هللا َناَمِبْس
 نمل ءىلاعت هلوقو :(!“رفكولَط َءاَظ مو َنوُوباَف ماض نمت مُكِيَو نو ّقَدلا لَو” :ىلاعت
 . 01«ةئيوو تّبَسَك امي سضَف لَك هوكي وآ َمَدْقَي نأ مُكنو َءاَش

 «لحلا ةريسعلا ةدقعملا تالكشملا نم رايتخالاو ربجلا وأ ردقلاو ءاضقلا ةلكشم دعتو

 هللا رسب الإ حتفي ال دجو اذإو ءاهحاتفم عاض ةلكشم اهنأب'” ةفينح وبأ مامإلا اهفصو دقو
 رك نلاعت

 تبرطضا دقف :ةجاجع اهلوح تراث ردقلا ةلأسم تريثأ اذإ هنإ ةرهز وبأ مامإلا ىريو

 اوعب ا ةيفسلف تاهاجتا اهيف سانلا هجتاو «لدجلاو ةشكقانملا ًاناديم اهيف تدجوو «لوقعلا اهيف
 ؛ىسفنو ىركف بار طضاو ةريح ىف سانلا اودجوأ مهنكلو «ةيلقع ةمهذ نم مهدنع ام اهب

 ًاريربتو مه باقم نع ًاراذتعا ردقلا ىف مهسوفن ىف ةجيرح نيدلل سيل نيذلا ضعب دجوو

 لبق سوجملا نوكرشملا لعف امك «فيلكتلا طاقساو ةيحابإلا هبشي اميف اوراسف ءمهدسافمل
 )00 مالسإلا

 .؟" ٠ ةيأ :ناسنإلا ةروس.١

 .5 "يآ :تافاصصلا ةروس."”.

 ."483يأ :صصقلا ةروس.ا“

 .7؟1ةيآ ؛فهكلا ةروس.؛4

 .؟ 107-8 ةيآ :رشدملا ةروس.5

 .١١١نصم ةيمالسإلا بهاذملا خيرات :ةرهز وبأ مامإلا.*
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 لاعفأ وأ «رايتخالاو ربجلا وأ ؛ردقلا ةلأسم نأ ىلع دومحم ميلحلادبع روتكدلا دكؤيو

 ناك امهم «ناك طسو ىأ ىف تريثا اذإ و «نيدلا ناك نأ ذنم ةيناسنإلا لوتع تلغش دق دابعلا
 ًالضف ىهو ؛رايتخالاب لوقي رخآلاو ءربجلاب امهدحأ لوقب «نيمسق ىلإ همسقت اهنإف ءددعلا ليلق

 ىف ثريثأ ءاوس لحلل ةلباق ثسيا ىهو «لحلل هلباق تسيل اهنإ ؛لدلا ىلع ةيصع كلذ نع
 يفروأ ةيدابلا ىف تريثأ وأ ثيدحلا ىف وأ ميدقلا ىف تريثأ ءاوسو «برغلا ىف وأ قزشلا
 :ةجيتن ىلإ نوهثني ال فوسف مهنيب لدجلا لاط امهمو اهيف نيثحابلا نيب ةقرفم اهنإ ء«رضحلا
 (١!.اهيف ضوخلا مرحت ةماعلا ةيمالسإلا حورلا تناك كلذ لجأ نمو

 ردقلاو ءامضقلا ىف ةيوغل تافالتخا ةجيتن تاشن ةلكشملا هذه نأ راشنلا روثكالا فريو

 نع انتلصو ىتلا جذامنلا ضعب نا راشنلا روتكدلا لوقي مث ءرايتخالاو ربجلا اذه نع أشنف

 كولملا ءالؤه نإ'” :ةروهشملا ىنهجلا دبعم ةرابع ركذيو ءأيداصتكا ًالماع ناك ةيردقلا ةأشن
 ثناك دقو *'هللا ردق ىلع انلامعأ ىرجت امنإ نولوةيو مهلاومأ نوذخأيو نيملسملا ءامد نوكفسي

 ("!.ىيمالسإلا ملاعلا ىف رايتخالا ةيرح بهذم ساسأ ةرابعلا هذه

 ىه ردقلاو ءاضقلا.ةلكشم نإ” ىحبص دمحأ روتكدلا لوقي ةلكشملا ةبوعص نعو
 ةكرعملا هذه نم فنعأ ةكرعم اوضوخي مل نيملكتملاف ءأعم ةفسلفلاو نيدلا تالكشم صوعأ

 هضاخ ىذلا مضخلا رحبلا كلذ اهنأب ردقلاو ءاضقلا ةلكشم فصبو «ةبلج اهذم رثكأ الو

 ("7.رارق ىلإ هيف اوهئني ملو نوثحابلا

 ىمالسإلا عمتجملا ىف ىنيدلا ىرظنلا ريكفتلا داسفإ لماوع نم لظتس ةسايسلا امأ

 :ميلسلا

 هدم بلطي ةبعش نب ةريغملا ىلإ - كلملا ىلوث نأ دعب - نايفس ىبأ نب ةيواعم بتك
 ؛ربنملا ىلع وهو انايحأ هيلع همالسو هللا تاولص ءهلوقي ناك ىذلا ثيدحلاب هيلإ بتكي نأ

 ١. ةرهاقلا - ةثيدحلا بتكلا راد - لقعلاو مالسإلا :دومحم ميلحلادبع.د - ص1771١15.

 6/1ج - مالسإلا ىف ىفسلفلا ركفلا ةأشن : راشنلا.د 770:77

 “. -ةرهاقلا - فراعملا راد - ةيئاثاا ةعبطلا ءيمالسإلا ركفلا ىف ةيكالخألا ةفسافلا ؛ىحبص دمحأ .د

 صنه١6.
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 ملس اذإ ةالص لك ربد ىف :لوقي ناك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةريغملا هيلإ بتكف

لع وهو دمحلا هلو كلملا هل ؛هل كيرش ال هدحو شا الإ هلإ ال'”
 امل عدامال مهللا ؛ريدق ئش ى

 .''دجلا كنم دجلا اذ عفني الو تيضق امل دار الو «تسنم امل ىطعم الو «تيطعأ

 دسيطوت لءاوع نم هنأب ائمؤم ربانملا قوف نم فيرشلا ثيدحلا اذه عيذي ةيواعم ذخأو

 .ةمألا ىف هزكرم

 هذه ىلإ نثمطت مل ىتلا رئامضلا ضعب راثأ ؛ةفيرشلا لاوكألل ىسايسلا لامعتسالا اذه

 اوبهف ؛هل دايقنإلاو عوضخلل ارهظم اهيف اوري مل ىتلاو نيدلل ًامادختسا اهوربتعا ىتلا ةروصلا

 ()فيرشلا ثيدحلا اذه ىلإ ادتتسم اهب رشبي ةيواعإم ذخأ ىتلا ربجلا ةركا نوضراعي

 ةئيبلا ىف ةلكشملا هذه لاخدإ ىف ريبك رود اهل ناك ةسايسلا نأ اذه نم حضتي

 ىف رايتخالا ىلع ةلادلا تايآلاو ربجلا ىلع ةلادلا تايآلا دوجو بناج ىلإ اذه «ةيمالسإلا

 .نآرقلل همهف بسح قيرف لك تاريسفتو ميركلا نآرقلا

 :رايتخالاو ربجلا نم ةباحصلا فقؤم

 دافت سي امك ؛ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا دهع ىلع هب ناميإلاو ردقلا ىف لدجلا عقو

 لوسر نومصاخي شيزف وكرشم ءاج :لاق هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع” :ةياورلا هذه نم

 وّلَع واكلا وف َنوُبَحَيي موي“ ةميركلا ةبآلا تازنف ردقلا ىف ملسو هيلع هللا ىلص هلل

 (7ردقاب انقل وش لَك انإ ؟رْئاَس سو اوُقاوُف مهووُجُم

 هياع هللا ىلص ءشلا لوسر جرخ'* :لاق هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ىورو

 ؛مهيلع فقو ىتح ًابضغم جرخف ءردقلا ىف نوعجارتي مهو «موي تاذ هباحصأ ىلع ءملسو

 ؛ضعبب هضعب باتكلا مهبرضو ؛مهئايبنأ ىلع مهقالتخاب :مكلبق ممألا تلض اذهب :موق اي :لاقف

 متفرع ام ءاضعب هضعب قدصف نآرقلا لزن نكلو ءضعبب هضعب اوبرضتل لزني مل نآرقلا نإو

 (7.““هب اونمآف هباشت امو دب اولمعاف هنم

 ١. 18ص لقعلاو مالسإلا ةدومحم ميلحلادبع.د.١

 :4164/4 مقر ةيآ :رمقلا ةروس. ١

 . 218 سص - ةيمالسإلا ةشطافلا ىف تاسارد :ىيئلازاتاللا افولا وبأ.د.؟“
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 ملسو هيلع هللا ىلص نا لوسر انيلع جرخ :لاق هنع هللا ىضر ةرير» ىبأ نعو
 :لاق مث ؛ههجو رمحأ ىتح بضغف ءردتلا ىف عزانتل نحلو

 .رمألا اذه ىف اوعزانت نيح مكلبق ناك نم كله امن) ؟مكياإ) تلسرأ اذهب مأ «مترمأ اذهبأ

 (1)““اوعزانت الأ مكيلع ثمزع

 فالخلا عنمل هبسنلاب ًامزاج ًامساح افكوم «هياع همالسو هللا تاولص هللا لوسر ذختاو

 : .اهتراثإ درجم ىثح وأ «ةلأسملا هذه ىف

 سفالا ىتح حمسي ال وهو ءايضرم ًايضار ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىدضمو
 .ةلأسملا هذه راثت نأب «ةفيرشلا هتايح نم ريخألا

 مئاعد ديطوتب نيملسملا لاغشنال هنع هللا ىضر ركب ىبأ دهع ىف ةلأسملا هذه رثت ملو

 .هللا نيد ىف ثبعلا نع كلذب نيفرصنم «ةيمالسإلا ةمألا
 ةداج ىلإ ةلكشملا هذه ةراثإب هسفن هثدحت نم لك درب ةليفك رمع ةفياخلا ةرد تناكو

 هللا ىمضق :لاثف ؟تفرس مل لاقف ؛قراسب ىتأ باطخلا نب رمع نأ كلذ ىف ىوريو ؛باوصلا

 ةقرسلل عطفلا'* نينمؤملا ريمأ لاقف ءكلث ىف هل ليقف ءاطاوسأ هبرض مث دحلا هيلع ماقأف «ىلع

 ()١«ىلاعت شا ىلع بذك امل دلجلاو

 لوخد نع عنتما امدنع رمعل ليقف ءرذحلا ىفاني ردقلاب ناميإلا نأ سانلا ضعب معزو

 “اهلا ردق ىلإ هللا ردق نم رفن'”رمع قورافلا لاتف شا ردق نم ارارفأ :نوعاط اهيف ةنيدم
 ذخحألا عشيال هنأو ؛لاوحألا لك ىف ناسنإلاب طيحم ىلاعت هللا ردق نأ ىلإ اذهب ريشي وهو
 تافيلكتلل ةماقإ ءاهقيرط ىف زيسا# اهب ذخألا انيلع بجيف ؛ةرودقم بابسألا تاذ نأو بابسألاب
 .ءايشألا تاعبتل ًالمحتو

 مهنأ هنع هللا ىضر نافع نب نامثع ديهشلا مامإلا لتف ىف اوكرتشا نيذلا ضعب معزو
 :نامثع لاقف كيمري ىذلا وه هللا ؛مهضعب هل لاق !'!هوبصح نيحو شا هلثق امنإ هولتق ام

 (“ىنأطخا ام هللا ينامر ول ؛متبذك””

 ١. لقعلاو مالسإلا :دومحم ميلحلادبع.د - ص1١2.

 1١١١ نص - ةيمالسإلا بهاتملا خيرات :ةرهز وبأ مامإلا .”
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 سا # ىلا

 هسياع لوسرلا ىهن ىتلا (!)رومألا هذهب مهلاب اولغشي مل نيملسملا نم لوألا ليعرلاو
 نيدسشارلا ءافلخلا دهع ىف ماعلا هاجتالا ناك يتلا لئاسملاو ءاهرق ضوخلا نع «مالسلاو ةالصلا

 نسيدلل ةماعلا حورلا هنم رفنت ام وه :نذإ ةهباشتملاف «هباشتملا نم ىه اهيف ضوخلا نم رفني

 جرحتتو نيدشارلا ةئافلخو هيلع مالسو هللا تاولص «لوسرلا دهع :لوألا هدهع ىف ىمالسإلا

 لدج سسياو عوصضخو هلل مالستسا وه مالسإلا نأب نوئمؤي اوناك مهنأل ؛هيف ضوخلا نم

 لاقف - ماشلا لهأ نم لجرل ءمالسلا كؤرقي انالف نإ :رمع نب هادبعل ليق دتل ىتح ('!ةشقانمو
 هيلع ىنم أرقت الف ثدحأ دق ناك نإف «ردقلاب بينكتلا ثدحأ دق هنأ ىنغلب هنإ :رمع نبا

 م سلا

 .مامإلا دهع ىف مالكلا ناك اذلو «ةنتفلا قاطن عستا املك دتشي ردقلا ىف.مالكلا ناكو

 هللا يضر ىلع ىلإ خيش ماق'*هصن ام ةغالبلا جهن ىف ءاج دقف دحأو دشأ ههجو هللا مرك ىلع

 ةبحلا قاف ىذلاو:مامإلا لاقف ىردقو للا ءاضقب ناكأ ماشلا ىلإ انريسم نع انربخأ :لاقف هنع

 هللا دنعف :خيشلا لاقف ؛هردقو هللا ءاضقب الإ ايداو انطبه الو ائطوم انثطو ام ةمسنلا أربو

 مكرجأ هللا مظع دقل ءخيشلا اهيأ هم :مامإلا لاقف ءائيش رجألا نم ىل ىرأ ام «يئانع بستحا

 مكلاوحأ نم ئش ىف اوئوكت ملو ؛نوفرصنم متنأو مكفرصنم ىفو «نورئاس مثنأو مكريسم ىف

 كلل !كحيو :مامإلا لاقف ؟اناقاس ردقلاو ماضقلا فيكو :خيشلا لاقف «نيرطضم الو نيهركم

 رمألاو ديعولاو دعولاو باقعلاو باوثلا لطبل كلذك ناك ولو ءامتح ًاردقو امزال ءاضق تننظ

 نم حدملاب ىلوأ نسحملا نكي ملو ءنسحمل ةدمحم الو بتذمل هللا نم ةمئال تأت ملو ؛ىهللاو

 دوهشو «ناطيشلا دونجو ناثوألا ةدابع ةلاقم كلت ءنسحملا نم مثلاب ىلوأ ئيسملا الو «ئسملا

 ىهسلو ًارييخت رمأ هللا نإ ءاهسّوجمو ةمألا هذه ةيردق مهو ؛باوصصلا نع ىمعلا لهأ روزلا

 أ كبع هقلخ ىلإ لسرلا لسري ملو «ًاهراك ْمَّطُي ملو ءأيولخم َصْمُي ملو ءأريسيت فلكو ًاريذحت

 نسم اورفك نيذلل ليوف اورفك نيذلا نظ كلذ ءالطاب امهنيب امو ضرألاو تاومسلا قلخي ملو

 هللا نم رمألا وه”' :مامإلا لاقف ؟امهب الإ انرس ام ناذللا ردقلاو ءاضقلا امف خيشلا لاقف «رانلا

 -ةيلطولا مدقتلا ةبتكم .- ىطسولا ةديقعلا حرش :ىيلاسملتلا ىئيسحلا ىسوتسلا فدسوي نب دمحم :ىسوتسلا.١
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 2. تماس 8. هرتامع: 11شدلتسع عطونا [مأامسم - 238-39

 ١ صد- مالسإلا روف :نيمأ دمحأ 16٠١



 ها 1-

 خيشلا ضينف ”ةايإ الإ آودبهت دكر ىَضَفلَو” :ىلاعتو هناحبس هلوق الت مث مكحلاو ىلاعت
 (3«ارورسم

 هنأ ةباحصلا نم دحأ نع دري ملو ؛مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا نمز ىضم اذكه

 ىلإ ىدؤي دافتءالا ىف لداجتلاو رظانتلا نأ نوري اوناك مهنأل «دئاثعلا رومأ ىف ضاخ

 ىلع ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلإ,ةاؤو دنع نوملسملا ناك كلذ لجأ نم «نيدلا نم خالسنإلا

 مايأ ىف الإ دئاقعلا لئاسم ىف لدجلاو ثحبلا رهظي ملو قافنلا نطبي ناك نم الإ ةدحاو ةديقع

 ("!.اهتعفادم ىلإ نوملسملا رطضا هبشو عدب ثرهظ نيح ةباحصلا

 ةيمالسإلا ةلودلا فارطأ تعستا امل نيملسملا ىلع ةبيرغلا راكفألا ترثكو تداز مث

 ناكو ةوقب رايتخالاو ربجلا ةلكشم ترهظو ىرخأ سانجأب نوملسملا طلتخاو اهتاحوتف تدازو

 ىنهجلا دبعم هسأر ىلعو رايتخالاب قيرف لاقف راكفألا كلت ىلع اودري نأ نيملسملا ىلع ًامازل

 اذه ىمسو هلامعأ ىلع ةردق هل ناسنإلا نإ :ىرخأ ةرابعبو ءةدإدإلا رح ناسنإلا نإ لاق ىذلا

 (؟7."ةيردقلاب' قيرفلا

 ةيصعملا ىف لاعتي نم ةرصبلا ىف كانه عمس دق "ىنهجلا دلاخ نب دبعم'نأ ىوريو

 نع عافدلا ديري وهو هدابعلا لاعفأ ىف رايتخالل ًابلاس ردقلا نوك ىفني هيلع درلاب ماقف ردقلاب

 .فيلاكتلا ةيعرش
 نسمحلا نابتأي اناك راسي نب ءاطعو ىنهجلا دبعم نأ فراعملا باتك بحاص ىوريو

 لاومألا نوذخأيو نيملسملا ءامد نوكفسي كولملا ءالؤه نإ ديعس ابأ اي'* هنالأسيو ىرصبلا

 ونب ناك دقو *'هللا ءادعأ بذك”” نسحلا اهيلع دريو هللا ردق ىلع انلامعأ ىرجت امنإ نولوقيو

 رح ناسنإلا نأو أطخ ربجلا ةركف نأ لعفلا در ناكف ءهردقو هللا ءاضقب ملظ لك نورربي هيمأ

 ().عدي اميفو ىتأي اميف راتخم
 فسقو ناليغ نأ ىور دقف ؛ردقلاب لوثلا ىف ىنهجلا دبعم غبات دقف ىقشمدلا ناليغ امأ

 تنأ :هعيبر هل لاقف ؟ىصعي نأ بحي هللا نأ معزت تنأ :هل لاقف (ىأرلا) ةعيبر ىلع ًاموي

 ١. نص الج - بها117 07 ةيبدألا ةعبطملا - توربب -هدبع دمحم حرش ءقغالبلا جهل :ىلع مامإلا 84.
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 دما 435

 ًافقطن ًانالفو ناليغ نأ هغلب زيزعلا دبع نب رمع نا ىكحو !؟ًارسق ىصعي هللا نأ معزت ىذلا
 «؛نيئمؤملا ريمأ اي شا لاق ام وه :الاقف ؟هب ناقطنت ىذلا رمألا ام :لاقو امهيلا لسرأف ردتلا ىف

 مث ”أروُكذُم ًائينذ نُكَي مآ ردا نو نرد ناستإلا وَلَع ىتأ لو" :لاق :الاق ؟شا لاق امو ؛لاق

 ىتح أرثف ءأرقا :رمع لاقف :انكس مث .''روُدَك اَمإ و اركاش اَمإ ليبسلا َهاَنِبَدَه اذإ'* ؛لاق

 ىلإ .....هّللا ٍءاَشَي نأ الإ وام امو * ًالييس ِهيَر ىلإ ذَكْكا َءاَس نمَه ةَرِكذَس ِمِذَه نإ" "اغلب
 مك :رجاهم نبا لاق ءلوصألا ناعدتو عورفلا ناذخأت ؟نايرت فيك :رمع لاق *'“ةروسلا رخآ

 هيلع الخد ىتح ًامئاق هفلخ تنكو رمع ماقف بضغم وهو امهيلا لسرأف افرسأ امهنأ رمع غلب

 ؟دجسي الأ دوجسلاب سيلبا لا رمأ نيح هللا ملع ةقباس ىف نكي ملأ :امهل لاقف ءامهلبقتسم انأو

 قبلس ىف نكي ما وأ :لاقف «معن : الاقف ءحبذلا وهف الإو معن الوق نأ ىسارب امهيإإ تاموأف :لاق

 امهيلإ تأموأف ؟اهنم الكأي نأ امهمهلأف اهذم الكأي نأ ةرجشلا نع ءاوحو مدآ ىهن نيح هللا ملع

 ؛نولوقي ام فالخب لامعألا رئاس ىلإ باتكلاب رمأو ءامهجارخإب رمأف معن :الاقف «ىسأرب

 كلذ دعب لاسو «باتكلا دفي ملو تامو رمع ضرم ىتح اريسي الإ اثبلي ملف مالكلا نع اكسمأو

0000 

 ناكو ناوفص نب مهج مهلوأ نم ناكو ةيربجلا ةفئاط ةيردقلا ءالؤه نم سكعلا ىلعو

 نإو «لمع ام ريغ لمعي نأ عيطتسي ال هنأو «ةردق الو هل رايتخا ال روبجم ناسنإلا نإ :لوقي

 امكف داهجلا ىف قاخي امك لاعفألا هيف قلخي هشلا نإو ءهنم ردصت نأ دبال الامعأ هيلع .ردق شل

 هللا اهردصي ناسنإلا نع لاعفألا ردصت كلثكف «رجحلا طقسيو ءاوهلا كرحتيو مءاملا ىرجي

 نأ امك ءرب_ج باقعلاو باوثلاو ؛(!تادامجلا ىلإ بسنت امك ازاجم ناسنإلا ىلإ بسنتو هيف

 نأ ردقو ةيصعملا رخآلا ىلع ردقو «باثي نأ هل ردقو اذك لعف نالفل ردق شاو «ربج لاعفألا

 هللا نإ لاقو ربجلا ىلإ لام قيرنف «رايتخالاو ربجلا ةلكشم ىف نوماسملا فلتخا اذكه .بقاعي

 هلاعفأ ىف راتخم رح نايبنإلا نأو ؛ناسنإلا ةدارإ ةيرحب لاق قيرفو «دابعلا لاعفأ قلاخ وه

 .ىلاعت شا نعرشلا رودص ىفن ةدعاق نم قلطني وهو

 457245١. ص - مالسإلا رجف :نيما دمحأ.1
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 دياب عا[ نم

 وبأ مامإلا مهنمو «رايتخالاب لوقلاو ربجلاب لوقلا نيب طسوتلا لواح ثلاث قيرف ءاج مث
 ةدارإ ةيرحب لوقلا اوضفر امك ةيربجلا ةلوقم اوضفرف ةرعاشألاو ةيديرتاملا هدب نمو ٌةفيذح

 .ىلاعت هللا قلخو مهبسك دابعلا لاعفأ نإ اولاقو ناسنإلا

 :رايتخالاو ربجلا نم ةفينح ىبأ مامإلا فقوم

 هذه'' :لاقف اهيف سانلا ضوخي الأ ىنمت مكلو «ةلأسملا ةروطخب مظعألا مامإلا سحأ

 دجو نإف اهحاتفم لض دق ةلفقم ةلأتسم هذه ءاهنوةيطي ىتأف «سانلا ىلع ثبعصتسا دق ةلأسم

 “'ناهربو ةئيبب ىتأيو هدنع امب ىتأي ىلاعت هللا نم ربخمب الإ حتفي ملو ءاهرف ام ملع اهحاتفم

 عامسش ىف رظانلاك ردقلا ىف رظانلا نا متملع امأ”* :هنوشفاني هيلإ وثأ نيح نيبردقلا ثدحيو

 (1)““ةريح دادزا ًارظن دادزا املك سمشلا

 مش رومألا ردقي فيك :لدعلاو ءاضقلا نيب ًاقيفوت وأ ًاريسفت ةفيتح ىبأ نم بلط دقو

 هنم جورخلل ليبس ال جرحم سايق ىف هنوعضيو ؟مهنم ردب ام ىلع سانلا بساحي مث اهيضقي

 ىف ىرجي نأ نيقولخملا نم دحأ عسي له” ”نواءاستيف لدعلا امإو ردقلاو ءاضقلا امإ مهيأر ىف

 هنم «نيهجو ىلع ءاضقلا نا الإ :ال ؛لوقيف رمألل ةفينح وبأ نطفتي و **؟ضقي مل ام هلا كلم

 ىهل لب «هب رمأي ملو رفكلا مهل ردقيو مهيلع ىضقي ال هنإف ةردقلا امأف ؛هردق رخآلاو «رما

 (7*“ىحولا رمأ ريغ وهو «ناك ًاكيش رمأ اذإ قنوتيكلا رمأ :نارمأ رمألاو دنع

 ءاضقلا لصفي وهو”* لوقيف ةفينح ىبأ نم مكحملا ميسقتلا اذه ةرهز وبا خيشلا رسفيو

 هب قرجت ام ردقلاو «ىهلإلا ىحولا هب ءاج امم هب هللا مكح ام ءاضقلا لعجيف ءردقلا نع

 ىلع ىرجت لامعألاو ءىحولا ىضتقمب مهفياكتو لزألا ىف رومأ نم قلخلا ىلع ردقو ءهتردق

 «باجيإو فيلكت رمأو ؛داجيإو نيوكت رمأ نيمسق ىلإ رمألا مسقيو «لزألا ىف ردقلا ىضتقم

 ءهاساسأ ىلع ةرخآلا ىف ءازجلا ريسي ىناثلاو :هاضتقم ىلع نوكلا ىف لامعألا ريست لوألاو

 هب باجأ امب ةفينح وبأ بيجيو ؟دبعلا ةئيشمب مأ هللا ةئيشمب نايصعلا عقيأ :ةلكشملا ىقبت نكلو

 ءطيلست الو ضيوفت الو ربج ال ًاطسوتم ًالوق لوفأ ىنأو ””قداصلا رفعج هرصع ءاملع مظعأ

 .158ص - هرصعو هئايح ةفيلح وبأ ؛:ةرهز وبأ مامإلا ١.
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 ا مس

 ملامب مهبقاع الو ؛نوملعي ال ام مهنم دارأ الو ؛نوقيطي ال امب دابعلا فاكي ال ىلاعت هللاو

 (١)“هيف نحن امب ملعي هشلاو ءملع هب مهل سيل اميف ضوخلاب مهل ىضر الو ءاوياعي

 ةيصعم تناك نإ اهيلع نوبقاعيو :ةعاط تناك نإ اهيلع نوباثي ةيرايتخا لاعفأ دابعللاف

 تاكرح ةلزنمب هتاكرح نأو ءاقلخ الو ًابسك ًالصأ دبعلل لعف ال نأ ةيربجلا تمعز امكال

 الو ةدارإ الو دصق الو رابتعالا ماقم ىف ةبساك الو ةرثؤم ال اهيلع هل ةردق ال تادامجلا

 هرايتخاب لوألا نأ ملعنو ؛شعرلا ةكرحو شطبلا ةكرح نيب قرفن انأل لطاب اذهو «رابتخا

 ().ءرارطضال ىناثلا نود

 :رابتخالاو ربجلا نم ةيديرئاملاو ةرعاشألا فقوم
 ام اوضفر دقف «رايتخالاو ربجلا نيب طسوتلا فكوم ةيديرتاملاو ةرعاشألا فقوم ءاج

 اذإو «يرلا بهم ىف ةشيرلاك ناسنإلا نأو ءدابعلا لاعفأ قااخ وه هللا نأب ةيربجلا هب تلاق

 هللاو ءاهتيصعمو اهتعاط ءاهرشو اهريخ ءدابعلا لاعفأ قيلت ىلوتي ىذلا ؤه ىلاعت هشلا نأ تبث
 دجو ام نأ تبث فدارإلا نودب رايتخا الو ؛هيف رطضم ريغ «قلخي ام قيلخت ىف راتخم ىلاعت

 ("١.ىلاعت شا ةدارإب نكي مل ام اهنم دجوي مل امو ؛ىلاعت هللا ةدارإب اهلك دابعلا لاعفأ نم

 ال ىلاعت هللاو ًاملظ دعي اذهف هيلع بساحي مث لعف ىلع دبعلا هللا ربجي نأ نكمي الف
 وهو هدبعلا وه دبعلا لاعفأ قلاخ نأب نيلئاقلا ةلزتعملا لوق ىزارلا مامإلا لطبأ دقو ءادحأ ملظي

 .ججحلا نم هوجوب لطاب

 أمك ؛هلاعفأ ليصافتب ًاملاع نوكي نأ مزل ؛هسفن لاعفأل اقلاخ دبعلا ناك ول : ىلوألا ةجحلا

 ملاع ريغ - دبعلا ىأ - هنكل (”ريِيقلا فيلا َوُه و قف نم َمَلعَي لأ" :لجو زع لاق
 .هلاعفأل ًاقلاخ نوكي ال نأ مزليف ءهلاعفأ ليصافتب

 ثدارإ ىلع افوقوم لعفلا كلذ دوجو نوكي نأ مزلل ؛هقلخ دبعلا لعف ناك ول ؛ ةيناثلا ةجحلا

 ال انم دحاو ىأ نأ وه :هيلع ليأدلاو ؛هل قلاخ ريغ هنأ مزلف ءهتدارإ ىلع فوقوم ريغ هنكل

 .58١ىص - هرصعو هتايح ةفينح وبأ :هرهز وبأ مامإلا.١

 ."7نص - ربكألا هقفلا حرش :ىراقلا ىلع الم ١

 .اله ص - نيدلا لوصأ ىف ديهمتلا :يفسللا نيعملا وبأ.""

 ١6: مقر ةيآأ :كلملا ةروس. 4



 رانلا باذع نم نيجان نيدحوم نيدقتعم «نيئمؤم اونوكي نأ ءالقعلا ةلمج دارمو ءرفكلا ديري

 - وفكلا لصح دقو - بيذعتلل بجوم وه ىذلا - رفكلا دبعلا دري مل اذإو ءةنجلا ىلإ نيلصاو

 .هتردقو هللا قلخب وه لب - اقلاخ (هل) ناك ام هلعف نأ :انملع

 نإف هنئيعب كلذ مدغ ىلاعت هللا دارأو ؛لعفلا داجيإ دارأ اذإ دبعلا نأ ىه : ُةثلاثلا ةجحلا

 ءأزجاع ًافيعض عئرابلاو ًالماك ارداق دبعلا نوكي نأ مزلل «برلا دارم نود دبعلا دارم لصح
 جردتت لامفألاو !'!“يوش لك قإاه”:ىلاعت هلوق اضيأو ءهتلاحتسال لقاع هب لوقي ال اذهو
 َّمْكمكَتِيوُه مك مُكَقُرَر مك مُكْفَلَم ىذَّلا هللا": ىلاعت هللا لوقل «هلاحمال ئشلا ثحت

 توملا هسفن نع عنمي ناكلو هندب ىف افرصتم ناكل هلاعفأل ًادجوم دبعلا ناك ولف !'!مٌكيريعبي
 هندب ىف فرصتم ريغ هنأ :انملع عنملا ىلع ردقي مل املو ء(7.ةلفغلاو بضغلاو ضارمألاو

 (4.لوقعملاو سصنلاب هلاعفأل ًادجوم نكي مل هندب ىف افرصتم نكي مل اذإو
 ةردقو هللا ةردقب ةعقاو ةيرايتخالا دابعلا لاعفأ ىف ىجيالا نيدلا ددضع يضاقلا لاقو

 ةعاط ةنوكب دبعلا ةردقو ؛لعفلا لصأب هللا ةردق قاعتن نا ىهو «لعفلاب اقلعتي نأ ىلع دبعلا

 (").دبعلا ىف ىلاعت هللا اهقلخي ةردقب (”!ىنيوجلا نيمرحلا مامإ لاقو «ةيصعمو

 نم مهوربتعاو ناسنإلا ةدارإ ةيرحب نيلئاقلا ةيردقلا ةيديرتاملاو ةرعاشألا تمجاه امك

 .رايتخالاب لوقلا نالطب ىلع ةلدأ اومدقو نيهلإب نيلئاقلاو سوجملا

 ١. مقر ةيأ :ماعنألا ةروس ١١7.

 ١. مقر ةيآ.:مورلا ةروس 4١:

 ٠55.". ص - نيدلا لوصأ ىف نوسمخلا لئاسملا :ىزارلا ."

 ةيشاح رظلنا .؟'مهسفنأب ام اوريغي ىتح موقد ام ربغي ال هللا نإ'':ىلاعت هلوق ىلعم امف كلذك رمألا ناك اذإ .4

 .«١٠ص - نيدلا لوصأ ىف نوسمخلا لئاسملا ىزارلا

 «انامز ىف ةمئألا مامإ ءينيوجلا دمحأ ىبأ خيش نب كلملادبع ىلاعملا وبأ نيدلا ءايض وه :نيمرحلا مام.

 هدلاو ىلع هقفلا أرقو «هئامعبرأو رشع ةعست ةئس مرحملا نم رشع يناثلا ىف دلو ءرصع ةبوجعاو
 ةمنألا هدعقأف ءةنس نورشع هلو هدلاو تام ءىنيارفسإلا باحصأ نم ىفاكسإلا مساق ىبأ ئلع لوصألاو

 سماخلا ىف ءاشعلا ةالص دعب ءاعبرألا ةليل اهب ىفوت روباسينب ةيرقب ىفوت ؛ءسيردتلل هدلاو ناكم ىف

 مامإب فرع دقو ءةنس نوسمخو عست هلو ةثامعب رأو نيعبسو نامث ةنس رخآلا عيدر رهش نم نيرشعلاو

 «ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ربق ًارئاز ةئيدملا لخدو ؛هترواجم نيح هكمب أمامإ ناك هنأل ف:نيمرحلا
 "4721 ص ءاهقفلا تاقبط' مارأ رشع وحل كانه ماقأف موقلا مدقو

 .117 ١151م - ةرهاقلا - مولعلا ةعبطم «مالكلا ملغ ىف فقاوملا :ىجيألا.١



 ا

 :لوألا ليلدلا

 ؛نكي مل نوكي نأ هللا ءاش ام رثكأ نأب لوقلا ىلإ اندوقي ناسنإلا ةدارإ ةيرحب لوقلا
 «نايصعلاو رثكلا لجو زع هلا ناطلس يف ناك دق هنأ ىأ «ناك نوكي ال نأ شا ءاش ام رثكأو

 رثكأ هؤاشي ال وهو ناك ىذلا رفكلاو ءاونمؤي ملف نوعمجأ قلخلا نمؤي نأ دارأو هديريال وهو
 هيلع عمجأ ام دحج اذهو نكي مل نوكي نأ هللا ءاش ام رثكأو ؛هؤاشي وهو ناك ىذلا ناميإلا نم
 (١).نوكي ال ءاشي ال امو «ناك نوكي نأ شا ءاش ام نا نم «نوملسملا

 :ىناثلا ليلدلا
 الإ مولعم ال هنأ ىلع لدي !'!“ميبِإَم يش لكي”:ىلاعت هللا لوف سيلأ :ردقلا لهأل لاقي

 ('!«:ريِوُفا ءوَش لك ولُم”:ىلاعت هلوذ لدي نأ متركنا ام مهل ليق :معن :اولاق اذاف ؟ملاع هب هللاو

 ال هنأ ىلع ”ءوش لَك قاف” :ىلاعت هلوق لدي ناو «رداق هيلع هللاو الإ رودقم ال هنأ ىلع
 ْ (؛.قلاخ لعاف هل ثدحم هللاو الإ لوعفم ثدحم
 ثلاثلا ليلدلا

 وأ ًاريخ هسفن لعف قلخي ىذلا وه دبعلاو دابعلل تاقولخم اهلكو دابعلا لاعفأ تناك اذإ
 نم ةوقلاو ةعاطتسالا ىلإ جاتحي الو لعفلا لبق هسفن هعاطتساب عيطتسم مهدنع دبعلا نأل أرش
 اذإو :هتهج نم هقولخم هلاعفأف لعفلا لبق هسفن ةعاطتساب اعيطتسم دبعلا ناك اذإو «ىلاعت هللا

 ىعدأ دقف كلن ىعدأ نمو نينثا قلاخلا نوكي نأ ىلإ كلذ ىدأ هسفن لعف قلخي دبعلا ناك

 (©:رفكي هيقلاخلا يف ىلاعت هللا عم كرشلا ىعدأ نمو «هيقلاخلا ىف ىلاعت هللا عم كرشلا

 ءربجلاو رابتخالا ديفت ىتلا تايآلا لبوأت

 هذه نكل «رايتخالا ديؤت ىتلا تايآلاب ناسنإلا ةدارإ ةيرحب لوقلا ىلع ةيردقلا تلدتسا
 1م” :ىلاعت هلو لثم اهليوات نكمي لب ءاهرهاظ اهب دوصقملا سيل اهب تلدتسا ىثلا تايآلا

 (7«ظكسفت نوف ةقيَس نو كَباصأ اَمَو هللا َنوُه ةَنَسَح نو كَباسأ

 .9/"1515ج ةنايدلا لوصأ نع ةنابإلا :ىرعشألا ١.
 ١. مقر ةيآ :ةلداجملا ةروس "!:

 ١: مقر ةيآأ :رطاف ةروس .'

 .88ص - عدبلاو غبزلا لهأ ىلع درلا ىف عمللا :ىرعشألا .4
 -م1111 -ه174 ةرهاسقلا - ناتسدرك ةعبطم - ديحوتلا ماع ىف مالكلا رحب :ىفسنلا نيعملا وبأ .5

 .غ١ ١4١ ص

 و مقر ةيأ :ءاسللا ةروس ."



 و عال

 طحقلا ىه ةئيسلا نأو هلا نم اذهو ريخلا ىنعت انه ةنسحلا نأب ىرعشألا اهلوأ

 ("!ملسو هيلع هلا ىلص لوسرلا دنع نم ىأ كدنع نم هذه نواوقي
 مسنلا ىه ىثلا تانسحلا نيب ىلاعثو هناحبس هللا قرف :لوقيف ربكألا هقفلا حراش امأ

 نأل «ناسنإلا سفن نم هذهو ههللا نم هذه لعجف «مقنلاو بئاصملا ىه ىتلا تائيسلا نيبو

 ىهو ةمكحل اهقلخي امنإ وهف ةئيسلا امأو ؛ءهجو لك نم اهب نسحأ وه ذإ هللا ىلإ ةفاضم ةنسحلا

 () طق ةئيس لعفي ال برلا نأل ؛هئاسحإ نم ةمكحلا كلت رابتعاب

 7«رْفكَيلَف ًءاَش نَمَو نوف ءاش نمش مكر نو لَها لفه” ىلاعت هلوق لثمو
 رفكلا هل ءاش نمو ؛نمآ ناميإلا هل هللا ءاش نم نأ سابع نبا نع ًالقن اهيلع ىقويبلا قلعي
 أآمنإو ؛ناميالا ىف لوخدلا ىلع مههركي ايندلا ىف افيس رفكلا راتخي نمل دعي ملف ('!““رفك
 هنا دقتعي ال هنأل نمؤي ال نمل ةرخآلا ىف راتلا دادعإ ىف هاركإ الو «ةرخآلا ىف اران مهلدعأ

 هدانع ىف نأل وحن وأ هداتعل رفكلا ىلع رصيو اذه دقتعي نميف هاركإ ال لب ءاهثا زجل قحتسم

 (".هيلع هاركإ ال هنأ ىلع ليلد ربكأ

 لدتسا نيح «تايآلل هليوأت هقيرط ىف ىرعشألا ىلع ىحبص دمحأ روثكدلا ضرتعيو

 نأ ربتعاو :7“َوُكَمعَت اَمَو مُكَقْلَخ ُهَللاَو”ىلاعت هلوقب ناسنإلا لاعفأل هللا قلخ ىلع ىرعشألا
 ىلا ةيآلاو ءاهدعب امو اهلبق ام ءوض ىف رسفت نآرقلا تايآف اهانعم نع ةيآلاب ًاجورخ كلذ
 امو مّكَفَلخ ُهَللاَو ؟َنوُفِدَدَش ام َنوُدْيَمْتلأ لاق" ناثوآلا هموق ةدابعل ميهاربإ نم راكنتسا اهلبق

 4 سا عاد هاء ا طظا١ 2
 ا سس رم نوكحتتا انه قلكبو مكقلخ. شا ىأ 7*تولوحتا

 .84/7ج ةنابإلا : ىرعشألا . _ص
 ١. ربكألا هقفلا حرش :ئراقلا ىلع الم - ص7١.

 :55 مقر ةيأ :فهكلا ةروس ."'

 .1791 نص -ه117"117* - دنهلا - ىلوأ ةعبط - تافصلاو مامسألا :ىقهيبلا .4

 .الا”نص 1915٠- - ةرهاقلا - ىبرعلا ملاعلا ةعبطم - مالسألا ىف ركفلا ةيرح :ىديعصلا لاعتملا دبع .5

 .15 مقر ةيأ :تافاصلا ةروس .1

 .16 مقر ةيآ :تافاصلا ةروس .

 .354/7ج - ةرعاشألا - مالكلا ماع ىف :ىحبص دمحأ/د .8



 - غم

 .ءاشَب نَم ةّمَكِحلا مِتاَور” :ىلاعت هلوق لثم ربجلا ديفت تايآب اولدتسا دقف ةيربجلا امأ

 ٠٠ بابلألا |وُلْوأ الإ ْرَكذَي امو اريِذَك اريذ َرِدوُأ دفا كلا كوري نَمَو

 ؛لاقو ىزارلا اهرسف دقو «ىلاعتث هلل قولخم لعف هنأ ىلع ةيآلا هذهب ةيربجلا تجتحا
 «ةيرشبلا ةقاطلا ردقب هللا قالخأب قيلختلا اهنإ :اهدح ىف ليقف «باوصلا لعف ىنعمب ةمكحلا نأ

 كلذكو «(/“'“يلاعت هللا قالخاب اوقلخت”* :ملسو هيلع هللا ىلص هلوق ىلع ىنعملا اذه رادمو

 هللا قلخ دبعلا لعف نأ نويربجلا لاق اهيفو '*شرألا يف امم تاَوْدَسْلا ىف ام هلل” :ىلاعت هلوق
 هلل ةردقلا لامك اهنأ ىلع ىزارلا اهرسفو ءضرألاو تارامسلا ىف ام ةلمج نم هنأل «يلاعت

 لامك لصح اذإو «تايئزجلاو تايلكلاب طيحملا ملعلا لامك نع اضيأ اهب ربعو ءأكلمو اكلم
 ().هنيوكتو هقيلختب اودجو نيبوبرم ًاديبع ضرألاو تارانسلا ىف نم لك ناكف ملعلاو ةردقلا

 شضسيوفتالو ربجال ًاطسوتم ًالوق لوقا ىنإ”' لاقف ًأطسو ًاجهنم ةفينح وبأ مامإلا جهتنا
 ونكلا ىلع هقلخ نم ًادحأ ربجي ملو'* لوقيف فقوملا اذه ةفينح وبأ مامإلا صخليو '“طيلستالو
 لعف رفكلاو ناميإلاو ءأصاخشأ مهقلخ نكلو ًارفاك الو ًانمؤم مهقلخ الو «ناميإلا ىلع الو
 لاح ىف انمؤم هملع كلذ دعب نمآ اذإف ءارفاك هرذك لاح ىف رفكي نم ىلاعت هللا ملعيو دابعلا

 مهبسك نوكسلاو ةكرحلا نم دابعلا لاعفأ عيمجو «هتفصو هملع ريغتي نأ ريغ نم هبحأو هناميإ

 (©.2«اهقلاخ ىلاعت لاو ةقيقحلا ىلع

 وفكلا ىلع هقلخ نم ًادحأ ربجي مل ىلاعت شاف «ةفينح .ىبأ ةدنع بسكلا ةيرظن ىه هذه

 ربجلا ق يرطب دبعلا بلق ىف ىلاعت هناحبس اهقلخي مل ةيصعملاو ةعاطلاف «ناميإلا ىلع الو

 لمع ىذلا وه لمع ىلع هركملا نإف «هبسكو دبعلا رايتخاي ًانورقم هبلك ىف اهقلخي لب «ةبلغلاو
 اذإ نمؤملاك لبلذلاك هدنع هنإف هلمعيال نأ هدنع راتخملا ناكو ءلصألا يف ههركي لمعلا كلذ

 ثيح قفانملاكو ؛ناميإلاب نئمطم هبلقو نايبلا رهاظب اهارجاف «رفكلا ةملك ءارجإ ىلع هركأ

 ("):رفكلاب نوحشم هبلقو ناسللا ىلع ناميإلا ىرجي

 ١. مقر ةيآ :ةرقبلا ةروس 7715.

 . 47ص - ةرهاقلا - ةيرصملا ةيئيسحلا ةعبطملا - بيغلا حيتافم :ىزارلا .”
 .,"7/7نص - قباسلا عجرملا :ىزارلا ٠8.
 .15218ص - ربكألا هقللا - ةفينح وبأ مامإلا 4
 71ص - ربكألا هقفلا حرش : ئراقلا ىلع الم .©
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 نإ'' ةفينح ىبأ لوف **مامإلا تارابع نم مارملا تاراشإ** هباتك ىف ىضايبلا نيبيو
 نإسف ؛ةراثخملا ةبستكملا هلاعفأ ىأ هلامعأ عم نجلاو سنإلاو كلملا نم هل كولمملا ىأ دبعلا

 حراوسجلا لامعأ نم ناك امل ممعي دقو «تادرفملا ىف امك دصق نع رداصلا لعفلا وه لمعلا

 عم دبعلاف “'هتفرعمو هرارقإو'' :هلوقب هنيبو قالطإلا لد امك ءقيدصتلاو ةفرءملاك بواقلاو.

 بسكو ىلاعت هللا قاخب لعفلا دوجوف «ىلاعت هللا داجيأب مدعلا دعب دجوم هنم ردص ام عيمج
 نكمم ىأ“ٍوَّش ٍلُك قا هّللا" ىلاعت هلوقل هدارأام قفو دابعلا لاعفأ دجوم شاو ء(')دبعلا

 آَمَو مُكَقْلم ُهَللاَو” ىلاعت هلوقلو ةدابعلا قاقحتسال ًاببس ةيقلاخلاف «ئئش دبعلا لعفو لقعلا ةلالدب
 .مكلومعم وأ مكلمعو ىأ ("1«نولوعت

 هححصو مكاحلا هاور ثيدح ىفو «ديبع نب ورمع ىلع هللا همحر ةفينح وبأ جئحا هبو

 هناحبس مهخبو اذلو ؛'*هتعنصو عناص لك عناص هللا نإ”” :ًاعوفرم ةفيذح ثيدح نم ىتويبلا
 ًاملاع ناكل هلاعفأل ًاقلاخ ناك ول دبعلا نألو ؛(7«قلخَي ال َنَمَك قاخَي نمل” :هلوقب ىلاعتو

 (4.ةقولخم نوكت نأ ىلوأ هلاعفأف ًاقولخم *'دبعلا“” ناك املو ءاهليصافتب
 دنع ىلاعتو هناحبس هللا اهقلخي ةفص ةعاطتسالا نأ ىلع ةفينح وبأ مامإلا دكؤي مث

 دقو «لعفلا دعب الو لعفلا لبقال لعنلل ةبحاصم ةعاطتسالاف «بابسألا ةمالس دعب لمعلا باستكا

 لعفلا تقو هسفن لعفب عيطتسم دبعلا نأ وهو «لوآلا اذه ىف ىفسنلا نيعملا ورأ كلذ ىف هعبات

 دصقلاو دهجلا هنم دجو اذإف عيطتسم ريخم دبعلاو ؛هقيفوتو هتوقبو هايإ ىلاعت هللا ةعاطتساب

 ىلعف ىلع ىقبوقعلا قحتسيف هدصقو هئين عم هللا نالذخ ىرجي ةيصعملا ىف باستكالاو ةينلاو
 وبأ مامإلا دكؤيو «"لهلعف عم هقيفوثو هللا نوع ىرجي ةعاطلا ىف كلذ عيمج دجو اذإو ءهسفن

 ةعاطلاو ناميإلاو رفكلا نم هجو ىأ ىلع ىأ نوكسلاو ةكرحلا نم دابعلا لاعفأ نأ ىلع ةفينح

 هاركإلا ليبس ىلع الو ؛ةبسنلا ىف زاجملا قيرط ىلعال ىأ (ةقيقحلا ىلع مهبسك) نايصعلاو
 اهيلعو تبسك ام اهلف ءمهسشفنأ ليمو مهئاوهأ بسحب مهلعف ىف مهرايتخاب لب ءةبلغلاو

 ةلآب عقو ام :ليقو «قلاخلا هب لقتسي رمأ قلخلاو بساكلا هب لقتسي ال رمأ بسكلاف «تبستكاام

 ةبتكم - قزارلادبع فسوي هفققح - مامإلا تارادع نم مارملا تاراشإ :ىضايبلا دمحأ نيدلا لامك ١.

 767 لص ا -ما1545 ه1 57548  ةرهاقلا - يباحلا ىبابلا ىفطيصم

 .15 مقر ةيآ :تافاصلا ةروس .

 .١ا/ مقر ةيآ :لحنلا ةروس ."'

 71ص ربكألا هقفلا حرش :ىراقلا ىلع الم .#

 .4 ١م - مالكلا رحب :ىفسللا نيعملا وبأ .



 آمون

 نأ وهو لوقلا اذه ىلع ىديرتاملا مامإلا هعبات دقو ؛قلخ وهف ةلآب ال عقو امو بسك ووف
 ١ )١( زاجمال ةقيقح ناسنإلل لعف بسكلا

 ملا نأب رفقن مث ؛ةيصولا هباتك ىف مظعألا مامإلا لوق ىلإ ةيضقلا هذه نم صلخنو
 ىلاعت هللاو نوشدحم نوزجاع ءافعض مهنأل ةقاط مهل نكي ملو مهقزارو قلخلا قلاخ ىلاعت
 مك مُكْنِبوُي مك مُكَفَرَر مث مُكَفَلَخ يذلا" :ىلاعتو هناحبس هلوقل مهقزارو مهقلاخ
 ةفالث ىلع قلخلاو «مارح مارحلا نم لاملا عمجو «لالح لالحلا نم بسكلاو «!«مّكببب#
 ءاقافن ىف نهادملا قاانملاو ىرفك ىف دحاجلا رفاكلاو ؛هناميإ ىف صلخملا نمؤملا :فائصأ

 هلوقب صالخإلا قفانملا ىلعو «ناميإلا رفاكلا ىلعو لمعلا نمؤملا ىلع ضرف ىلاعت شاو
 للا اوعيطأ نونمؤملا اهيأ اي هانعمو !7“مُكَفْلَم هِذّلامْكَبَو اودبعا سانلا اهيل ار”ىلاعت
 ملع قلخلا قلاخ هللا نأ ققحت اذإو ش اوصلخأ نوققانملا اهيأ ايو شاب اونمآ نورفاكلا اهيأ ايو
 (.نولئسي مهو لعفي امع لئسي ال هناحبس هنأب قحلا ىلع ئش مهل بجي ال هنأ

 :ةيديرتاملاو ةرغاشألا دنع بسكلا ةيرلظن

 ةلكشم ىف طسوتلا وهو ةفينح ىبأ مامإلا جهنم ةيديرتاملاو ةرعاشألا نم لك جهتنا
 لامعفأ كانه نإ :اولاقو :ةيردقلا ةلاقم اوصضفر امك «ةيربجلا ةلاقم اوضفرو «رايتخالاو ربجلا

 ىرعشألا ركذيو ءانئدارإ نع ةجراخ ةيرارطضا لاعفأ كانهو ءانلاعفأ نم اهب سحن ةيرايتخا

 ؛ىلاعت هللا الإ هل قلاخال هنأ ىلع لد امك هلا الإ هل لعاف ال بسكوه ىذلا لعفلا نإ لوقيف كلذ

 هتقيقح ىلع هل لعاف ال :هل ليق ؟لجو زع شا الإ هيلع رداقال هنأ ىلع لدال اًنلف لئاق لاق نإف

 ؛ىلاعت هللا الإ هعرتخي نأ هتقيقح نم هيلع وه ام يِلع نوكي نأ هيلع رداق الو «ىلاعت شا الإ

 :هال ليف ؟ما الإ ةقيقحلا ىف هل بستكم هنأ ىلع هتقيقح ىلع ابسك هنوك لد ال ملف :لاق نإف

 هلعاف نكي مل اذإف «لعاف نع ىنغتسي ال لعفلا نأل ءاهتقيقح ىلع لعاف نم اهل دبال لاعفألا

 نسم لمفلل دبال سيلو هتقيقح ىلع هل لعافلا وه ىلاعت هللا نوكي نأ بجو «مسجلا هتقيقح ىلع

 .7755ص ديحوتلا :ىديرتاملاو ءا/8نصم ربكألا هقثلا حرش :ئراقلا ىلع الم ١.

 4١: مقر ةيآ :مورلا ةروس .
 7١: مقر ةيآ :ةرقبلا ةروس ."'

 .41؛١8 ص ربكألا هقفلا حرش :ىراقلا ىلع الم .4



 -إه ل

 ًابسك لمفلا ناك اذإ بجيف ؛هتقيقح ىلع هلعفي لعاف نم دبال امك هتقيقح ىلع هبستكي بستكم
 ().هتقيقح ىلع هل بستكملا (وه) ىلاعت هللا ناك

 ىسف ريثأت دبعلا ةردقب تسيلو ىلاعت هللا ةردقب ةعقاو ةرعاشألا دنع دابعلا لاعفأ نإف اذل

 دبعلا ىف ةدارإلاو ةردقلا دجوي ىلاعت هللا نإف كلذك ءدبعلا بسكو برلا قاخ نم لعفلاف ؛هلاعفأ

 لب «لعفلا يف لخدم اهتاذل ةدارإلا وأ ةردقلل نوكي نأب ال ؛لءفلا ىف لخدم اهل ثيحب اهلعجيو
 ىف ًاروبجم ذثنيح دبعلا نوكي الفأ دابعلا لاعفأل قااخلا وه شا ناك اذإو ؛كلذ ىلاعت شا قلخي

 ةدارإ هل نأل ًاروسبجم دبعلا نوكي ال الك ؟باقعلاو باوثلا قحتسي ال روبجما#وهلامفأ عيمج

 هدارأ ىذا ريخلا كلذ رهظ ريخلا ىلإ اهفرص اذإف رشلاو ريخلا بناج ىلإ اهفرص ىلع ردقي
 يذلا رشلاو هيلع باثي هرهظأ ىذلا ريخلاف رشلا كلذ رهظ رشلا بناج ىلإ اهفرص اذإو

 (").هيلع بقاعي هرهظأ
 هللا ةردقب ةعقاو اهلك دابعلا لاعفأ نإ هلوقب ةرعاشألا فقوم ىنيوجلا مامألا صخل امك

 دجوم وه هدحو لاف ؛هلبق نم هلل رودقم ةثداحلا هتردقب دبعلا هياع ردقي ام نأ تبثأ و ىلاعت
 رداف وهف «دجوا ام داجيإ ىلإ دصصاق ؛قاخ امل ديرم هنأ ينعي اذهو ءهاوس قلاخ الف «لامعألا

 !"!.دعب عقي مل امو ثداوحلا نم عقو ام ىلع
 اودجو امل انباحصأ نأ ملعاو”” :لاقف ةرعاشألا فقوم تابثإ ىف ىواضيبلا هعباتو

 لعفلا ةفاضإ نع ناهربلا مئاق مهدازو «تادامجلا نم هدجن ام نيبو هلوازي ام نيب ةيهيدب ةقرفت

 ء(دبعلا بسكو) ىلاعت هللا ةردتبرتعقاو لاعفألا اولاقو ءامهنيب اوعمج ًاقلطم دبعلا رايتخا ىلإ

 (©.هيف لعفلا قلخي ىلاعت شاف ءمزعلا ممص اذإ دبعلا نأ ىنعم ىلع

 . 1/1 ءالا' نص - عملا :ىرعشألا . -

 بشكلا ءاسيدإ راد ةعبطم - ةيمالسإلا ةديقعلا حاضيإ ىف ةيمالكلا رهاوجلا :ىرئازجلا حئاص نب رهاط .؟
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 .7؟نص - رشنلاو
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 ام١-

 مهماهوأ اهفغلييال دابعلا لاعفأ «لاعفألا نم نيعون كانه نأ ىري هنإف ىديرتاملا امأ

 هجولا نم اهنأ تبث ؛مهلوقع اهغلبتو ؛مهدصف اهيلإ ىهتني اميف لاوحأو «مهلوقع اهوقرالو

 ().مهل ىناثلا هجولا نمو ءمهل تسيل لوألا

 ركذ ىتلا هينآرقلا تايآلاب هداهشتسال ىرعشألا ىلع ىحبص دمحأ روتكدلا ضرتعيو
 هللا قلخ ديكأت ىف ىرعشألا موهفم عم قستت تناك نإ تابآلا هذه نأ ىأرو ء(بسكلا) ظفل اهيف
 عم قستتال تناك نإو ءبسكلل نآرقلا موهغم عم هتيرظن قاستا كلذ ىلعم ناك ناسنإلا لاعفأل
 نآرقلا ىف ًأظفل سمتلا هنأ كلذ ىنعم ناك اهيلع قبس اممو هلاعقأل ناسنإلا لمحتو همووفم

 دسمحأ روتثكدلا ضارعتسا دعبو هعضوم ريغ ىف هعضو نأ دعب هتيرظن ىلع ًاملع هلعجو

 هتيلوئسم مث نمو ناسنإلا ىلإ لمفلا ةبسن بناج دكؤت تايآلا هذه نأ ىأر تايآلا هذهل ىحبص
 ()2لعف وأ بستكا وأ بسك ام ىلع هثبساحمو هنع

 ؟هلعف ىف ريثأت ناسنإلل له نكلو
 ةفص ةزدقلا نأ اقباس انركذ امدنع ةيديرثاملاو ةفينح ىبأ مامإلا دنع ةباجإلا ىتأت

 هللا قلخ زيخلا لعف دبعلا دصق نإف «تالآلاو بابسألا ةمالس دعب لعفلا باستكا دنع للا اهقلخي

 ةردفقل عيضملا وه دبعلا ناكف رشلا لعف ةردق ىلاعت هللا قلخ رشلا دصصق نإو ؛ريخلا لعف ةردق

 لاعفألاو ةيرارطضالا لاعفألا نيب قرف دقف ىرعشألا امأ «باقعلاو مذلا قحتسيفريخلا لعف

 اهنأ ريغو دابعلا اهيلع ردقي ةيناثلاو اهدر نع اوزجع دقو دابعلا نم عقت ىلوألا «ةيرايتخالا

 لعفلاف ؛هلاعفأ ناسنإلا بستكي ةثداحلا ةردقملا هذهبو ءاهرايتخاو اهثودح هللا دا رإب ةقودسم

 لعفب هسفل لغشي مل ىأ - هل درجت لعفلا دبعلا دارأ اذإف «ةثداحلا ةردقلاب رودقملا وه بستكملا

 «برلا نم ةقولخم دبعلا نم ةبستكم لءفلا ىلع ةردق ةظحللا هذه ىف هل شا قلخ - هاوس

 تفو هل هللا اه فقلخ ىتلا هتردقل دبعلا نم ًابسكو للا نم اثادحإو ًاعادبإو اقلخ لعفلا نوكيل
 (97 لفلا

 «نيلامز ىقبي ال «ضرع هدنع اهنأل لعفلل ةبحاصم ىرعشألا دنع ىهف ةعاطتسالا امأ

 لاوحأ ىلإ ةعجار ةعاطتسالاو ؛لعفلاب همايق دنع دبعلا ىف ةعاطتسالا قلخي دثلا نإف مث نمو

 .7721نسص - ديحوتلا :ىديرتاملا ١.

 ."10/1ج - ةرعاشألا - مالكلا ملع ىف - ىحبص دمحأ.د ١.

 . "76ص - عمللا :يرعشألا .؟



 اك ١-

 لمفلا لبق ناسنإلل ةمزالم هذهو لعفلا ءادال ةمزاللا حراوجلا ةمالسو ةينبلا ةحص نم ناسنإلا

 )١( .ةعاطتسالا دوجوب لعفلا دوجو نرثقي امنإو لاودألا هذه ىرعشألا طرتشي ال ؟هدتعو

 ىرسيو ثالآلاو بابسألا ةمالس مدع عم فيلكت ال هنأ ىريو اهطرتشيف ىديرتاملا امأ

 الو لعفلا اهب أيهتي ىتلا ةردقلا ةقيقح ىه ةعاطتسالا نأ ةيديرتاملا نم وهو ىفسنلا نيعملا وبأ

 (').تالآلاو بابسألا ةمالس لعفلا قيقحت ىف طرتشي

 ىفارو لمفلا عم الإ دجوت ال ةعاطتسالا نأب لئاتلا ةرعاشألا ىأر ىزارلا ديؤيو

 لوقب نسم لوف :ددصلا اذه ىف لوقيف «لعفلا لبق الإ دجوت ال ةعاطتسالا نأب .لئاقلا ةلزتعملا
 لوقي نم لوقو «قباس لدتعملا جازملا كلذ نإ ثيح نم حيحص لعفلا لبق ةعاطتسالا

 وه ىذلا ىعادلاو ةردقلا عومجم لوصح دنع نإ ثيح نم حيحص لعدفلا عم ةعاطتسالا

 (7.هعم لمفلا لوصح بجي ماتلارثؤملا

 اوفلتخا مهنكلو لعفلل ةبحاصم ةعاطتسالا نأ ىلع ةيديرتاملا عم ةرعاشألا تقفتا نذإ

 لاعفأ عيمج نأ اولاق ةيديرتاملاو ةفيدح وبأ مامإلاف ءازاجم وأ ةقيقح ناسنإلل لعف بسكلا نا ىف

 لعفلاف ىرعشألا امأ «("!.اهتلاخ ىلاعت شاو ةقيقحلا ىلع مهبسك نوكسلاو ةكرحلا نم دابعلا

 (").ًازاجم ًالعف بسكلا اذه ىمسيو «ةثداحلا ةردقلاب رودقملا وه بستكملا لعفلاو ثداح هدنع

 :ةداوتملا لاعفألا

 ةيمهأ ىلع ىوطني ًامامتها ؛ةماع لعفلا ةلكشمب وأ ديلوتلا ةلكشمب ةلزتعملا مامثها ناك

 هلاعفأ ىف رظنلا وه دوجوم دوجو# ةفرعملا ىلإ ليبسلا نأ وهو ءأماع أدبم نوررقي مهف ةغلاب

 ."4/؟ج - ةرعاشألا - مالكلا ملع ىف :ىحبص دمحأ ١..

 .77نم - ديحوتلا :ىديرتاملا .
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 مهؤ ؛ثدحم ىلإ ثداحلا ةجاحب لوألا هللا دوجو ىلع مهلالدتسا سسأ نمو «هنع ةرداصلا

 .ةيناسنإلا لاعفألا ىف رظنلا نم ةريخألا ةيضقلا هذه ىاع نولدتسي

 ىلإ ثداحلا ةجاح ىلع أدبملا ثيح نم لدي انيلإ اهجايتحاو انع انلاعفأ رودصف
 نأ ىف كشالو شا دو جو ىلع ثداودلا دوجو نم لالدتسالا ساسأ وه اذهو ؛ثدحملا

 ًاعبث ةظثداحلا انثردق ىلإ اهدوجو ىف رقتفت ةرشابملاو اهنم ةدلوثملا - انم ةلصاحلا لاعفألا

 انتتدارإ ىلع ففقوتتو ا!لاوحأل ًاعبت ردصت اهنأل انع ردصت اتتردق تارودقمو ءانثودحل

 لكو ؛ثدحملا ىلإ اندوجو ىف انتجاح مث ءاهدوجو ىف انياإ ءايشألا ةجاح نوكتف ءانروصقو
 .هدوجو ةفرعمو هللا ةفرعمل ليبس انع انلاعفأ رودص نأ هنم جتتتسن نأ نكمي اذه

 هنأ هسفن نع ىلاعت هلوق نم عم ةيئاسنإلا ةيلعافلا تابثإ قفتي فيك «ضعبلا لوي دقو
 هذه نم ضرغلا نأ ودبيو «(!“نوَمعَف اًمَو مُكَقَلَخ هللا" ىلاعت هلوقو !'!“ءىش لك الخ"

 ةباتكلاب لامقألا عيمج ىف عيشي ىذلا ريدقتلا'' :ىلإ ةراشإلا وه ىضاقلا لوي امك تايآلا

 ءاسعنص ئش لك مكحأ نم ىلعو ردقملا ىلع ريدقتلا اذه نم لالدتسالا مث **نايبلاو ةلالدلاو

 امأ ءيلظفل لالدتسا «لعاف ريغ ناسنإلا نأ ىلع ثايآلا هذهب لالدتسالاو «ريدقلا ىلعلا هلا وهو

 ول دبعلا نأل'* اهيلع هتردقل ًاعبتو هرايتخإب ناسنإلا وه لاعفألا ثدحم مأ وهف حيحصلا ىنعملا
 (9.“'عئاصلا تبثي نأ حص امل هلعف ثدحي نكي مل

 امل ًالعاف ناسنإلا نوكي نأ امإف امهل ثلاث ال نيرمأ عضو دق لوقلا اذهب ىضاقلاو
 الق ءألعف تسيل ناسنإلا نع ةرداصلا لاعفألا تناك اذإ امأو «ًادوجوم هللا نوكيف هنع ردصي

 ١. ةيآ :ماعنألا روس ١١7.

 ١. ةيآ :تافاصلا ةروس 351.

 نوطالفأ ناك اذإو «ىش ال نم هعدبمو هقلاخ ىلعمب ءملاعلا عئناص ىضاقلا صن ىف عناصلاب دوصقملاو .'

 مسظنملا عئاصلاب ىلعي ناك نوطالفأ نأ دإ ءنانويلا هدصق ام نيب ًاقرف ةش نإف ملاعلل 'عئاص' نع ملكتي

 ةمثف :عناصلا وأ هلإلا اذه بلاج ىلإ ةدوجودملا ةميدقلا ةداملا ىف ءايشألا روص عبطي ىذلا وهو بترملاو

 هلامب قحلا قلاخلا ىنعم علاصلا ظاث لامعتسا نم اودصق دقف نويمالسإلا امأ «عناصلاو ةداملا نذإ ناميدق

 .ةمكحلاو لامكلاو مدقلاب ىلاعت هدرفتو هتينادحو عم مدعلا نم قالخ رمتسم عادبإو هقلاخ ةردق نم
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 مها ١-

 الو آم يكح سيل اهلإ نوكيف هدوجو ثبث نإف ىتحو «ملاعلا اذهل عنامص هلإ دوجوب لوقلل لاجم
 .ًالعاف ناسنإلا نوك كلذك تبثي ًالداع ًاميكح هنوكو هدوجو توبث نكلو ءالداع

 ًالعاف هلعجو «ملعلاو ةدارإلاو ةردقلا هحنمو ناسنإلا دجوأ نأ ىربكلا هللا تابآ نمو

 العجي نأ ىرورضلا نم ناك له نكلو شا ةفرعم ىلإ ًاليبس كلذ نوكيل ءايشألا ىف ًارثؤم
 ىلع ةردقلا هللا اناطعأ اذامل ءرخآ ىنعمبو ؟هدوجو ىلع لدتست امك هنيعم لاعفأل نيلعاف هلا

 لالدتسالا اذهل هجو نود هدوجو ةفرعم ىلإ انرطضي نأ ىلاعت هناكمإ عم ريثأتلاو ةيلعافاا

 :ةيتآلا بابسألل كلذ ىف ةمكحلاو ؟نيلعاف اننوك ىلع بترتملا

 ىأ  باسحلا ىلعو فيلكتلا ىلع هليزتت مكحم ىف صن دف ىلاعت ءللاف :يهلإلا لدعلا ١.

 ةبقاعمو عئاطلا ةباشإ مث ءألوأ ةيلعافلا ىلع ةردقلا ءاطعإب الإ نوكي ال اذهو . ءازجلا
 .كلذ دعب ىصاعلا

 ىلع ءاهدوجو ىف انيلإ اهراقتفاو ءايشألا ةجاح نم هيلإ ريشأ ام وهو :رابتعالاو هظعلا .؟

 فقيس لب هياهذ الام ىلإ رمألا لسلستي نلو كلذك ءاندوجو ىف ىلاعت هيلإ انرافتفاو انتجاح

 هللا وهو ءاثداح سيل ثدحم ءاقولخم سيل قلاخ «دوجولا لك لصأ وه دحاو دوجوم دنع

 .هناحبس

 هنع ردصت ناسنإلا وهو  راثخم رداق نئاك قاخ ىف ىلجتي اذهو :عادبإلا لامك .؟
 ةيهلإلا ةردقلا نادبم ىف لخدي هلاعفأو هتردقو وه هنأ عم هلل اقولخم هنوك عم هتردقب هلاعفأ

 (7.ئش لكب ةطيحملا

 :«ىقيقحلا ىنعملاب نيقلاح اننوك ىنعي ال لاعفألا انثادحإ نأ ىلإ هبنن نأ بجي انذأ ىلع

 وه اذهو مدع نم ًامئاد نوكي ليصألا قلخلاف «انلاعفأل اتثادحإ نيبو ىقيقحلا قلخلا نيب ناتشف

 انلعف نإو نحذف «ريثأتلاو داجيإلا هانعمف ثادحإلا امأ ؛ضحم ىعاديإ لءف هنأل هدحو هلإلا لعف

 ىهه هنيعم ثادحأ نيب طبرلا درجم وه هلعفن ام لك لب «لاعفألا هذهل نيقلاخ انسلف انثدحأ وأ

 عئصي نم كلن لاثمو دارملاو رودقملا لعفلا لوصح ىهو «تالولعم اهيلع بترتت للع

 لاثمتلا اهنم عنص ىتلا ةداملل ًاقلاخ سيل هنكلو «هيإإ دنسي هداجيإو لاثمتلا تحن نإف «لاثمتلا

 .ارجح وأ ابشك تناك ءاوس

 .5"7"*ه نص - ىمالسإلا ىقسافلا ركفلا ىف ةلوئسملا ةيرحلا :فطا رصن ىماس.د ١.



 ها هاا

 ناك هللا ءاش ام نأب لوقلا ىلع بترتم ديلوتلا ىف ةيديرتاملاو ةرعاشألا فقوم ءاج مث
 ىلع ليادلا ىنيوجلا قوسيو ءاهذع دلوت ام كلذكو شا قلخ نم لاعفألاف ؛نكي مل أشي مل امو
 نوكي ال ةثداحلا ةردقلا لحمل انيابم عقي ام نأ ذإ ءدلوتلاب لوقلا ةلزتعملا ىلع ركنأ ام دعب كلذ

 دبعلا دامتعا دنع رجح عفدنا اذإف «دبعلا رادتقا ريغ نم ىلاعت ئرابلل ًالعف عقي لب ءاهب ًارودقم

 :1لزتعملا ىلع ىدنوارلا نبا هب عنشت ىذا١ ليلدلاب ديشتسيو «دبعلل رودقم ريغ هعافدناف هيلع

 اهب ثدحا ةيمرلا ىلإ لصو اذإ ىتح «ةيمرلا ىلإ مهسلا لصي نأ لبق تام مث امهس ىمر نم

 ىنعم نإءماوعأب هحور قوهز دعب تيملا ىلإ لثقلا بسني فيك نينس دعب هريثأتب تام ًاحرج
 (١)ءايحألا نولثقي تاومألا نأ كلذ

 :حلصألاو حالصلاو حبقلاو نسحلا
 ىف ًاريبك ًازبح ةلزتعملا اهياع قاطأ امك حبقلاو نسحلا وأ رشلاو ريخلا هلكشم تلغش

 نم ةيقلخلا ميقلا ةيعيبطو ةيحان نم ىقلخلا مازلإلا ردصم ددحت اهنأل «ةيقالخألا تاساردلا

 .ىرخأ ةيحان

 ةنيقلخلا ميقلا فصتت ىتح اهتاذ لاعفألا ةعيبظ ىف رشلاو ريخلا لعجي ىلقعلا هاجتالاو

 ('!.ةيعوضوملا ةقيقحلا هذه نع فشكلا هثردق ىفو ىرشبلا لقعلا ةمهمو ةيلكلاو ةزوزرتقلاب
 نسحلا ؛نأب ةلزتعملا ىدان دقف ءلزعمب ةلكشملا هذه نع ىمالسإلا ركفلا نكي ملو

 لب ءاهنع ىهن عرشاا نأل ًارورش لتقلاو .ةقرسلاو رشلاو بذكلا سيلف «نايلقع نايتاذ حبقلاو

 وهف..ىحولا لوزن لبق كلذ فرعي نأ فلكملا لقاعلا ىلع بجيو ءاهتاذ ىف رورش كلذك ىه

 نع ربخم درجم عرشلاو ؛عرش هلصي مل واو قالخألا مراكمب فلكمو «معنملا ركشب فلكم
 فئاوط نأ كلذ يلس كلذ ريغب لوقلاو ؛ئشنم ال اهل كردم لقعلاو ءاهل ثبثم ال رومألا هذه

 رشن رمأ لسرلل ماقتسا امل كلذ الولو ؛عئارشلا دورو لبق لقعلا ىلإ نومكتحي اوناك رشبلا

 نيدلا قئاقح مهل فشكتتل مهلوقعبءايشألا ىلإ رظنلا ىلإ سانلا نوعدي مهنأ اذإ مهتلالاسر
 ىهفقفلا سايقلا لاطيإ اذه ىنعم ناك «نييتاذ حبقلاو نسحلا نكي مل اذإ هنإف ًاريخأو ؛ةيهرلألاو

 ("7.صن اهيف دري مل ىتلا لئاسملا ىف لقعلا لامعإ هلاحتساو

 ١. ةرعاشألا - مالكلا ملع ىف ؛ىحبص دمحأ .د - ج؟/١17١

 يمالسإلا ركفلا ىف ةيقالخألا ةفسلفلا - ىحبص دمحأ.د - ص8؟١7.

 “'. 18ص -ما 184 ةيعماجلا ةفرعملا راد -ىمالسإلا ىف ىفسلفلا ركفلا خيوات :ناير وبأ ىلع دمحم.د ١.



 1 مه1/-

 نيياقعلا حبقلاو نسحلا ىف ةلزتعملا ىأر فذعب اومجاهو اوضراع دقف ةرعاشألا امأ

 ملعلا ليبسس نأو ؛عرشلا هحبق ام حيبقلاو عرشلا هنسح ام وه نسحلا نأ ىف مهرظن ههجوو
 ال ام كلذو ؛هنع ىهن شا نأل عبقيو هب رمأ هللا نأل نسحي لعفلاف ؛عرشلا وه حبقلاو نسحلاب

 ىهللاو رمألاف ؛ىهنلا وأ رمال حبقت وأ نسحت نأ نكمي ال لاعفألاف :ةلزتعملا هيلع قفاوي
 ىلاعت هنع رداصلا رمألا نإ ءامهب ناقلعتم حبقلاو نسحلا نأ سيلو حبقلاو نسحلا ىلع نالدي
 لعفت ال هلوق لثم نع ئبني هيهذ نأ امك نسح هنأل بجاو لعفلا اذه نإ هلوق ىرجم ىرجي
 (1).مسيبق هنأل

 نم ىواضيبلا برتقا دقف «كلذ ىف ةلزتعملا فقاوم ةرعاشألا ضعب عياش دقو اذه

 وأ معك ؛لامك ةفص نوكي ام ناك نإ حبقلاو نسحلا نم دارملا نإ'* لاق نيح ةلزتعملا فقوم
 قلعتي ام ناك نإو «نييلقع امهنوك ىف فالخ الف هل ًارفانم وأ ءعبطلل ًامثالم نوكي وأ «صفن
 ىف راثخمريغ دبعلا نأ ناب دقو فيك «هيف هل لاجم ال لقعلاف .باقع وأ «باوث لجألا يف هب

 ().هليصحتب دبتسم الو هلعف
 :ةثالث ناعمل حبقلاو نسحلا لاقي :لوقي ذإ مهلوق رثكأ يف ةلزتعملا عبات دقف ىجيالا امأ

 .لقعلا هكردم نأ عازن الو حيبق لهجلاو نسح ملعلا لاقي ءصقنلاو لامكلا ةغص :لوألا
 .ىلقع كلذو ةدسفملاو ةحلصملاب امهنع ربعي دقو «هترفانمو ضرغلا ةمئالم :ىناثلا

 (7.ىلقع ةلزتعملا دنعو ىعرش اندنع وهف باقعلاو مذلا وأ «باوالاو حدملا قلعت :ثلاثلا

 امي ةنحملا رشبلا قا امل يلاعت هللا نإف“* لوقيف حبقلاو نسحلا نع ىديرتاملا ربعيو
 ءمهلوقع ىف احيبق اهنم مذي ام لعجو ؛مومذملاو رومألا نم دومحملاب ملعو زييمت لهأ مهلعج
 ؛دمحي ام ىلع مذي اميف ةبغرلاو نسحلا ىلع حيبقلا راثيإ مهناهذأ يف مظعو ءانسح دمحي امو

 لامتحا مهلوقع ىف حبقو ءرمأ ىلع رمأ راثيإ ىلإ اومركأ هب امو ءاوبكر هيلع ام ىلع مهاعد

 نم نسح ام رايتخاب قالخألا مراكمو «لامعألا نساحم ىف ““مهلوقع”* تبغرو ءمهلاثمأ

 (9.كلذ نم حبق ام بانتجاو «لامعألا

 ١. ص - ىمالسإلا ركفلا يف ةيقالخألا ةفسلفلا :يحبص دمحأ.ن ١4.

 .7١7نص - راونلا علاوط :ىواضيبلا .
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 هر ١-

 ىلإ بيجتسي ال دق تاوهشلاو تاذلملا ىلإ ليم نم هعبط ىف بكر امب ناسنإلا نكلو
 ىديرتاملا ىريو ؛'؛حيبقتلاو نيسحتلا يف هلقع ءادعأ دحأ هعبط ريصيف”* ؛هيلع هلقع هلدي ام

 كولسلا ريرغت ةلواحمو هيلع عبط ام ىلإ بيجتسي نأ داتعا ىذلا ناسنإلا اذه لثم جالع نأ

 (١)““هفلأ امع فكلاب كلذ ىلع مايقلاو ةضايرلاب نوكت امنإ ءهفلأ ىذلا

 ىلإ حبقلاو نسحلا نودري نيذلا ةرعاشألا عم فلتخأ ىديرتاملا نأ كلذ نم حضتي

 «؛حبقلاو نسحلا نيب زيمتلل هيتاذ ةركق ىرشبلا لقعلل نوكي نأ نوركليو «ىهلإلا رمألا درجم

 :ىه رومأ ىف ةلزتعملا عم قفتيو

 ةمكحلاو لدعلا نأو ناحيبق هفسلاو روجلا نأ ىف ةلزتعملا عم ىديرتاملا قفتا: الوأ

 ايناث

 امو ٌرورسلاو ةذللا نأ ىلع ىزارلا دكأ دقف ىأرلا اذه ةرعاشألا هفنت ملو «نانسح

 ةهيدب ىصضققمب ةهجلا هذه نم نسحلاب هيلع موكحم امهادحأ ىلإ وأ امهيلإ ىضفي

 !'!.حبقلاب هيلع موكحم امهدحأ ىلإ وأ امهيلإ ىضفي امو مغلاو ملألا نإو «لقعلا
 اهنأ مهوتي دق رومأ ىف نسحلا رهاظم ايلقع ًاطابنتسا طبنتسي نأ ىديرتاملا لواح :

 قلخ ىف ةمكحلا“* لوقيف ىرشبلا لقعلا روصقب فرتعا نإو عفانملا نم ولخو ةحيبف

 ةييبوبرلا ةمكح هنك غولب نعرصقت لوقعلا تناك نإو .ةراضلا رهاوجلاو تايحلا
 ىلع باوثلا هذل امهب ملعيل ءنيرضاحلا عفانلاو راضلاب هنحملا هوجو نم نوكي

 ولعيف ؛كولملاو ةربابجلا هب لذيل كلذ قلخ اضيأو «ةيصعملا ىلع باقعلا ملأو ةعاطلا

 نم دهاشي ال “هنأ امك'* دونجلاو ىشاوحلا ةرثكب اورتفي الثلو ؛مهفعض كلذب

 «رانلا كلذ نم ءاههنكب ةطاحإلا نع قئالخلا زجعت عفانم هيفو الإ ةراضلا رهاوجلا

 (9.ةيذغألا حالصإ نم اهيفف ؛قارحإلا نم اهيف ام عم
 لاعفألا نم ريثك نسح هب ملعي دق لقعلا نإ :لوقي ذإ ةرعاشألا ةيميت نبا فلاخي كلذك

 روهمجو ةيماركلا لوف وهف ةلزتعملا لوق هنأ عم اذهو هدابع قحو ىلاعت هللا قح ىف اهحبقو

 نم ىذاولكلا باطخلا ىباو ىميمتلا نسحلا ىباو ىكلاملا ىرهزألا ركب ىبأ لوقو ةيفلحلا

 (؛!.ملعلا لهأ رثكأ لوق هنأ باطخ وبأ ركذو «ةلبانحلا

 ١. ىديرتاملل 'ديحوتلا“ نع القن - ةيناميإلا لوصألا :داؤف حاتفلادبع.د - صس١١7-
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 -- ه4 ١-

 نم هيف امب ملعلا قلخ ىلاعت هللا نأ ىلع قحلا لهأ بهذ دقف حلصألاو حالصلا نع امأ

 ةلعلا كلن تردق ءاوس لعفلا ىلع هلماح ةلعل ال عاونألاو قاخلا فانصأو ضارعألاو رهاوجلا

 لك ةلع لب لماج الو هلاعفأ ىف هل ضرغ الف «ثعاب لعفلا ىلع هثعبي سيل نإ «قلخلل ةعفان

 .هعنصل ةلع الو هعنص ئش

 هفس ضرغ ريغ نم لعفلاو ضرغو ةمكحل الإ ًالعف لعفي ال ميكحلا ةلزتعملا تلاقو

 عاتنإلا نع برلا سدقت املو ؛هريغ عفني وأ عفتني نأ امإ نيرمأ دحأ لعفي نم ميكحلاو ثبعو
 (١).حلصألا مث حالص نم لاعفأ نم ولخي الف هريغ عفنيل لعفي امنإ هنأ نيعت

 ماشي ام لعفي نأ هل لب هدابعل حاصألا ةياعر هللا ىلع بجي ال هنإ ةرعاشألا تلاقو

 هللا ىلع بجي مهلوك ىف ةلزتعملا ةجح نالطب ىلع ليلدلا يلازغلا قاس دقو ديري امد مكحيو

 رخآلا غلبو ءابصلا يف ملسم وهو مهدحأ تام لافطأ ةثالث انضضرف ول لاو حلصألا ةياعر

 غلابلا دلخي نأ مهدنع لدعلا نإف «رفكلا ىلع ثامو ًارفاك ثلاثلا غلبو هأغلاب ًاملسم تامو ملسأو

 لاف اذإف «ملسملا ىبصلا ةيتر قوف ةبتر ةنجلا ىف ملسملا غلابلل نوكي نأو «رانلا ىف رفاكلا

 ىنعطت مل تنأو ينعاطأف غلب هنأل لوقيف ؛هتبتر نع ىتبتر تططح مل براي ملسملا ىبصلا

 ةايحلاب ىندمت نأ ىف ىحالمص ناكف غولبلا لبق ىنتمأ كنأل براي لوقيف «غولبلا دعب تادابعلاب

 ىنلصوت نأ ىلع ارداق تنكو نيدبآلا دبأ ةبترلا هذه ىنتمرح ملف «هتبتر لانأف عيطأف غلبأىتح
 ثتضرعتو تعطأ امو «؛تيصعل تغلب ول كنأ تملع لوقي نأ الإ باوج هل نوكي الف اهل

 رفاكلا ىدا نيف «ةبوقعلا نم كل حلصأو كب ىلوأ ةلزانلا ةبترلا هذه تيأرف ىطخسو ىباقعل
 ىتتلزنأو ابصلا ىف ىنتمأ ولف ترفك تغلب اذإ ىنأ تملع اموأ براي لوقيو ةيواهلا نم غلابلا

 ثوملا ناكو ىنتييحأ ملف «ىل حلصأو رانلا ديلخت نم ىلإ بحأ ناكل ةلزانلا ةلزنملا كلث ىف

 بجاوب سيل مهلك دابعلل حلصألا نأ عطقلا ىلع رهظي هبو «ةتبلا باوج هل ىقبي الف ؛ىل اريخ

 (7.دوجوم وهالو

 رامضلا قاخىضتقت ةيهلألا ةمكحتا نأ تبثأو ؛مهتيرظن ىفةلزتعملا ىديرتاملا فلاخيو
 لوف ىديرتاملا لطبيو ؛ىرخآ ىف أعفان لاح ىف راض لك ريصي نأ زوجي دق ذإ «عفانلاو

 نأ نكماو الإ هتبلا رربض دجوي ال ذإ ؛ةمكح ريغ وهف رخآ عفني ال لعف لك نإ :ةلزتعملا

 ١. ص مادقإلا ةياهن :ىناتس رهشلا 7917

 ”. مالسالا ةعبطم - داقتعالا ىف داصتقالا :ىلازغلا  177١صحم 84:87



-14.8- 

 ةمعنلا ريكذت نم هيفام وأ ؛ةظعوملا قيرط نم وأ «ةلالدلا قيرط نم امإ «دحأ هب عفتني
 (١).ةمقنلا ريذحتو

 دبعلل علصأ وه ام نإف ؛ىلاعت هللا ىلع حلصألاو حالصلاب لوقلا فانبهألا ىفنيو

 ابننلا يف بذعملا ريقفلا رفاكلا ىلاعت هللا قلخ امأ الإو ؛ىلاعت هللا يلع بجاوب سيلف
 تلاق امك بجاوب سيل حاصألاو حالصلاف ءدوجولا نم هل حاصأ مدعلا نإف «ىرخألاو

 هدابع ىلع ىلاعت هللا ةنم لاطبإ هيف ةلزتعملا لوق نإ. ىفسنلا نيعملا وبأ ىريو «!'!ةلزتعملا
 لاضفألا ىلع قحتسم وه ذإ ؛مهيلإ ىدسأ ام ركش بلط ىف ىلاعت هللا هيفست هيف اذكو «ةيادهلاب
 نسينمؤمللو مهل حلصأ ناك مالسلا مهيلع ءايبنألاو لسرلا ةتامإ نأ هيف اذكو قحلا ءاضق نود

 ةردق ىهانتب لوقلا هيف اذكو ءمهتتامإ نم قلخللو مهل حلصأ هدونجو سيلبا ءاقبإو مهئاقبا نم
 ىفالو هرودقم ىف قبي ملو هب لعف امم حلصأ دحأب لعفي نأ ىلع ردقيال ثيح ىلاعت هلل
 (7.مهاطعأ امم مهل عفنا هتمحر نئازخ

 ؛قافتالا طاقث مهأ

 برلا قاخ نم لعفلا نأ ىف ةفيذح ىبأ مامإلا ىأر عم ةرعاشألاو ةيديرتاملا ءارآ تقفتا-١

 ىذلا ىسوم فسوي دمحم روتكدلا ضارتعإ تقال ىتلا بسكلا ةيرظن ىهو ءدبعلا بسكو

 ,(؛!لعفلا ىف ًاريثأت ناسنإلل اوتيثي نأ اوعيطتسي مل مهنأل بسكلاب لوقلا ىف ةرعاشألا مجاه

 ةئيشملا ةيواز نم ةلكشملا ىلإ هرظنل ىرعشألل هدقن ىف ىحبص دمحأ روثكدلا اذكو

 اهنأب اهفصو ىذلا رداقلا دبع دمحم روتكدلا كلذكو ءازجلاو فيلكتلا ةيواز نمال ةيهلإلا

 ةيرظنلا كلت ىف ىقيقحلا لعافلا نأل «ربجلا ىلإ أجلي نأ ىرعشألل لضفأ ناكو هتفاهتم

 هلالخ نم ققحتي نئاك ناسنإلاو «لباقلاو لعافلا نيب ناتشو لباق طقف ناسنإلاو ثلا وه

 نم ناسنإلل ىقبت اذامف هلل ةقولخملا ةردقلاب هيلع ردقو ءهردقو هدارأو شا هملع نأ قبسام

 (©.ةيرظنلا كلن لظ ىف نذإ ةدارإ

 ١. 5ص - ةيئاميإلا لوصألا :داوف حاتفلادبع.د ١١.

 ١15١. ص - ربكألا هقالا حرش :عىراقلا ىلع الم .؟

 “٠'. ص - نيدلا لوصأ ىف ديهمتلا :ىفسنلا نيعملا وبأ 86:84.

 #. 4ص - ةفسلفلاو نآرقلا - ىسوم فقسوي دمحم. د ١١.
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 ىف دبعلا ريثأ ت ال هنأ ىف ةفينح ىبأ مامإلا ىأر عم ةرعاشألاو ةيديرتاملا ىأر قفتا-؟

 ىعفلا لبق ناك ول هنأل ؛لعفلا دعب الو لعفلا لبقال لمفلل ةمزالم ةعاطتسالا اذكو «بسكلا

 لاحملا نم ناكل لعفلا دعب ناك ولو «لعفلا تقو هناحبس هللا نع اينغتسم دبعلا ناكل

 .ةقاطال و هعاطتسا الب لءفلا لوصح
 هيديرتاملا فقوم عم ًاققفتم ردقلاو ءاضقلا ةلأسم نم ةفينح ىبأ مامإلا فقوم ءاج-ا“

 ربج الف «“'طياست الو ضيوفت الو ربج ال ًأطسوتم ًالوة لوقأ ىنإو'* :لاقف ةرعاشألاو

 الو ةيربجلا لاق امك هيف مهل رارطضا الو لاعفألا نم مهنع ردصي اميف دابعلا ىلع

 يلع مهل طيلست الو هيردقلا لاق امك رايتخا نع مهل باجيإ الو هيف مهيلإ ضيوفت

 ءاهتيرح ةيناسنإلا ةدارإلا ىطعي وهف ركفتم مامإ ىأر ىأرلا اذه ربثعيو ءمهنم ردصيام

 هيديرتاملا امأ ؛هب قيليام هللا ىطعي وهو ءسوملمب سيل هريغو ءسوسحملا رمألا وه هنأل

 .نيلوقلا نالطب ىلع ةلدأ اومدقو «رايتخالاب نيلئاقلاو ربجلاب نيلئاقلا اودقتنا ةرعاشألاو

 :ىفالتخالا طاقن

 عم هيف اونلتخاو «زاجم ال ةقيقح بسكلا نأ ىلع ةفينح ىبأ ىأر عم ةيديرتاملا ىأر قفتا-١

 ةفينح ىبأ مامإلا دنع لعفلاف ءةقيقحال ًازاجم دبعلل ٌدلعف بسكلا نأب نيلئاثلا ةرعاشألا

 لصفلا اذه ب وهو ؛بسكلاو قلخلا نيب ةفينح وبأ مامإلا قرف مث ءبسكلاو قاخلل ًالماش

 ومأ قلخلاو بساكلا هب لقتسيال رمأ بسكلاف ؛قلخلاو ٍتسكلا نيب لصف ءملكتم لوأ ربتعي

 .دبعلا بسكو برلا قاخ نم لعفلا ىرعشألا نسحلا ىبأ دنعو «قلاخلا هب لقتسي

 ىلإ ةفورصملا ةردثلاف مهدنضو ئشأل حلصت ةفينح ىبأ دنع ةردقلاف ةردقلا ىف اونلثخا-١

 ةيقيقحلا ةردقلا نأ مامإلا لوك نم مهفيو ؛ناميإلا ىلإ فرصت ىتلا ةردقلا اهنيعب ىه رثكلا
 حسلاصت اهنإف لعفلل ةنراقم تناك نإو «هرايتخا عم لعفلا نم لعافلا هب نكمتي ام ةلمج ىأ

 ءأضيأ كرتلا نم راتخملا لعافلا نكمتي لب لحفلا رودص اهعم بجيال هنإ ىنعمب «نيدضلل

 امأ ءربجلا مزليو ةيقيقح ةقاط الب باقعلاو فيلكتلا ناكل الإو نيدضلل حلصت ةردقلاف .

 دقو دابعلا عم عقت ىلوألا ؛ةيرابتخالاو ةيرارطضألا لاعفألا نيب قرف دقف ىرعشألا

 اهشودح هللا ةدارإب ةقؤبسم اهنأ ريغ «دابعلا اهيلع ردقي ةيناثلاو ءاهدر نع اوزجع

 .هلاعفأ ناسنإلا بستكي ةثداحلا ةردقملا هذهبو اهرايتخاو



 ناميإلاو ةوبنلا نم ةذفيدح ىبأ .ذناوم :سماخلا لصفلا

 .ىبل ىلإ سانلا ةجاحو ةوبنلا فيرعت- ١

 .اهنم قرفلا ضعبو ةفينح ىبأ فقومو ءايدنألا ةممصع- ؟

 .ناميإلا ةقيؤحح "٠

 .قرفلا ضعبو ةفينح ىبأ دنع ناميإلا-؛
 .ةريبكلا بكترم ةلكشم- ©



 ىل ف نا

 :ىبن ىلإ سافل ةجاحو ةوبثلا

 ريغو «ربخلا وه ىذلا أبنلا نم ذوخأم زومهملاف ءزومهم ريغو زومهم ةغللا ىف ىبنلا
 ىه ىتلا ةوبنلا نم نوكي نأ ىناثلاو ءهتزمه طاقسإب, فيفختلا امهادحإ :نيهجو لمتحي زومهملا

 (١)؛ضرألا نم عفترا م ىهو قعفرلا

 وفه «ليقف ىوغللا هامسم نع فرعلا ىف لوقنم ظفل وه «هلوقب ةوبنلا ىجيالا فرعيو

 ىبنلا نم :ليقو ؛هنأش ولعل عافترالا وهو ةوبنلا نم ليقو «ىلاعت هللا نع هئابنإل أبنلا نم ئبنملا
 ("7.ىلاعت هللا ىلإ ةليسو هنأل قيرطلا وهو

 رشبلا ىلإ لسرلا ىلاعت هللا لاسرإ لضف ىلع ةيمالسإلا قرفلا ثعمجأ دقو اذه

 نسع هئوؤش نم ريثك ىف هلفع رصقي دق سانلا نم ريثكف ءمهنيد رومأ مهف ىلع مهودعاسيا

 هنع رصق ام ىلع سانلا دعاسي نيعم نم دبالف ةراضلا لاعقألاو ةعفانلا لاعفألا نيب زيمتلا

 ةرثاد الو ؛مهلقع طيحم ىف سيل هنأل ؛مهملع هيلع بجي امب ملعلا نع نوزجعي دقو «مهكاردإ

 .اليصفت ةكئالملاو رخآلا مويلاو للاب مهتفرعمك كلذو ؛مهركف

 ىلع رداق ريغ هنكلو رشلاو ريخلا نيب نايحألا ضعب ىف زييمتلا لقعلا عيطتسي دق اقح

 ؛سانلا نيب فالخ لحم لقعلا نأ امك ؛لسرلا ةدعاسم نود دعب طيدي ام لك باعيتسا

 ناسنإ نم ةفرعملا فلتخت اذهبو ءاعيمج ءايشألا سايقم ناسنإلا نأ نوري ًالثم ةيئاطسفوسلاف
 ةلثمأ نم و ىئاطسفوسلا ىنعملاب قدم انالكو ًالطاب ىريغ هاري دق قد انأ هارأ امف ءرخآ ىلإ
 هللا نأ اوروصتي مل مه لوقع لالخ نم ةمايقلا مويل اوضرعت نينلا ةفسالفلا ضعب نأ كلذ

 (7.اهب ايحن ىتلا ةقيرطلا سفنب ىرخأ ةرم ايحت فوس ًاداسجأ فلؤيس
 ليبس الف ؛هتمكح هيضئقتو ىلاعت هتردق مومع ىف لخدي امم لسرلا لاسرإ ناك انه نم

 لفعلا اهب لقتسي الف ؛مهقيرط نع الإ رخآلا مويلا الو ةحيحصلا ةفرعملا ىلاعت للا ةفرعم ىلإ

 -ه114500- لوبماتسا - ةلودلا ةعبطم - ىلوأ ةعبط -نيدلا لوصأ - رهاقلادبءروصنم ىبأ : ىدادغبلا.١
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 ناسل ىلع ةقيقحلا هذه هللا ركذ دقو «سايقلا يف قارغإلاو نهذلا ةدحو ؛ءاكذلا اهيف ىنغي الو
 انك اَيَواَذَمِل اَناَدَه وِذَّلا ملل ”همحلا” كلنك قدص ماقم ىف كلذ اونلعأ دقو «ةنجلا لهأ
 انير لسر تءاج دقل'”مهلوقب ريرقتلاو فارتعالا اذه اونرئو ('!.“ُهللا اَناَدَه نأ هو ََئاَمَنِ
 هتاضرم ملعو ىلاعت هللا ةفرعم نم اهب اونكمت ىتلا ىه مهتثعبو لسرلا نأ ىلع لدف **قحلاب

 (").اهب لمعلاو هماكحاو

 كانه نإ ؛لاق ثيح «ةلاسرلا ىف لوسرلا رود نم ىفنح نسح روتكدلا للق دقو اذه

 هيلإ لسرملاو :ةلاسرلا لمحو غيلبتلا هتلطساوب متي لوسر مث هيلإ لسرمو «ءلسرم :ةيثالث ةقالع

 ىستلا ةيمهألا هذه هل سيل لوسرلاو «ماظن نع نوثحبيو ملاع ىف نوشيعي سانلاو «سانلا مه

 : ةليسسو هنأ ىأ غلبم الإ وه ام لوسرلاف ؛ءلوأ روحمك هللا عم ملعلا رواحم نم ًاروحم هلعجت
 «صخشم ريغ لقتسم عوضوم هنإف ىحولا امأ «لومحم ال لماحو فدهال قيرطو «ةياغ سيلو

 7 .ىحوال صيخشت ىحولا نم ءزجك لوسرلا لاخدإو

 :ىتآلاب ىفنح نسح روتكدلا مالك ىلع درتو

 لوسرلاو ةلاسرلاف ؛ةطساو ريغب وأ ةطساوب هوحنو ىعرش مكحب هيبن هللا مالعإ وه :ىحولا نإ

 «لوسرلاب الإ ملعي ال ةلاسرلا نم ًاءزج كانه نأ ذإ ءاضعب امهضعب نالمكم امينأل نالصفني ال

 اهماكحا نآرقلا ىف لصفت مل ؛هنيبم ريغ ةلمجم ضئارف ةدع سانلا ىلع هيف هللا ضرف نآرقلاف
 مكيلع بيك" 1“ َوْلَضرلا اوُماَمَو ةذَلَكلا اوميِقأَو” :ىلاعت لاتف ءايفادأ ةينيك الو

 ةاكزلا ىتؤتو ةالسملا ماقت فيك نيبي ملو «(7“فيبلا ّمِح ساّفلا ولع هلو" ."7مايَصلا
 هناحإ س هللا نأل ؛ةيلمعلاو ةيلوقلا هتنسب لامجالا اذه لوسرلا نيب دقو ءجحلاو موصلا ىدؤيو

 .47 مقر ةيأ :فارعألا ةروس.١
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 تأ هس

 َلِرُم اَم ممادلإ نمبر كَذِلاطِهَلإ انلؤفأَو” هنأش زع هلوتب نييبتلا اذه ةطلس هحنم ىلاعتو
 َمُضعَيِإ ِهإوُسَوَو هللا ىلإ أوُعَم اذ َنِيِلوُوُملا لوف َناَك امن" ىلاعت هلوفر ٠ !'!“موهلإ
 هللا رشَهَيو ُهَلوُسَوَو هللا معي نَمَو "َنوُمِلقُملا َمُهَكِئَاَوأَو انعَّطاَو انهوس اوُلوُقَي نأ مُمَنِيَي
 ا" .«َنوُؤئافلا مو َكِئَأَوَأَف مقّنريَو

 هئتدكأ ام وهو ملعلاب ىلاعت هللا هصتخا دقف «ةلاسرلا ىف ماه رود لوسرلل ناك انه نم

 ركذ ام ىلع دكؤيا ىواضيبلا ىثأي مث :ةيرشبلا رئاس نود لضفلا كلنكو ميركلا نآرقلا تايآ

 الإ مكي ال هشاعم رسما ناكو «هسفن رمأب لقتسي ثيحب نكي مل امل «ىبنلا ىلإ جايتحا“ نم

 فقوتي امب امهل نعي اميف امهئيب نايرجي ةضراعمو ةنواعمو ؛هسنج ءانبأ نم رخآ ةكراشمب

 تاياب صتخي عراش هضرفي عرشب هظفحي لدع ىلإ جاتحا ؛عونلا وأ صخشلا حالص هيلع

 دعوي ؛هئتلاقم ىف قدصيو هتباجإ ىلع ثحيو هتعاط ىلإ وعديو «ةرهاب تازجعمو ةرهاظ

 7١( ”يبنلا وهو" باوثلاب عيطملا دعيو باقعلاب ئسملا

 ؛اهذم قرفلا ضعبو ةفبنح ىبأ فقومو ءعاببثألا ةمصع

 ملعلا ىلع فقوتتو «روجفلا نع عنمت ةيناسفن ةكلم اهناب ةمصعلا ىواضيبلا فرع

 ضارت عالاو ريكذتلا ىلع ىحولا عباتتب ءايبنألا ىف دكأتتو ءثاعاطلا بقانمو تائيسلا بلاثمب

 (3.ىلوألا كرت ىلع باقعلاو ءاوهس مهنع ردصي ام ىلع
 هنأب عنمو هندب وأ هسفن ىف هتيصاخل هنع بنذلا عنتمي ثيحب صحشلا نوك ىه ليقو

 انا اّمَنِإ لق ”ىلاعت هلوقبو «هفيلكت عنتم الو هتمصع ىلع حدملا قحتسا امل كلذك ناك ول

 01١ ظاسدٌبف نأ ولو 1و موي مكاَِمَرَشَب
 ؛لاوقأ ةعبرأ ىلع مهو ءايبنألا ةممصع ىف نوالئتخم سانلاو

 .44 مقر ةيأ :لحنلا ةروس.١

 .5ه١ه1 مقر ةيآ :روللا ةروس"

 .5١7ص - راونألا علاوط :ىواضيبلا.؟'

 .7١7نم :قباسلا عجرملا.#

 .1 مقر ةيآ :تلصف ةروس.4©

 ., 4 مقر ةيا:ءارسإلا ةروس.1
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 ًادمع امإ امهنم لكو «رئاغصلا كلذكو ءايبنألا ىلع رئابكلا جراوخلا نم ةقرازألا زئوجح١
 .اوهس امإو

 ىلع تعمجأو ةريبكلا بكتريو رفكي يبن هللا ثعبي نأ زوجي ال هنأ ىلع ةلزتعملا تعمجأ-١
 (١).ًاراغص الإ نوكت ال ءايبنألا يصصاعم نأ

 بسني لوقلا اذهو ًاوهس الو ًادمع ةريبك الو ةريغص مهيلع زوجي ال هنأ ىلإ بهذ نم لوق-#

 .ةعيشلا ىلإ
 رودص ةشعبلا لبف ءايبنألا ىلع ًالقع عنتمي ال هنأب لوقلا ىلع ةرعاشألا نم ريثك بهذ-؛

 وهسلا عوقو زوجُي امنإو ةريبك الو ةريغص مهيلع زوجي الف ماظنلا امأ ءمهنم ةيصعملا

 .أطخلاو

 مهلك مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا نإ”” :لوقلا ىلع ةفينح وبأ مامإلا بهذ دقو

 هيلع دمحمو «تاثيطخو تالز مهنم تناك دقو «حئابقلاو رفكلاو رئابكلاو رئاغصلا نع نوهزنم

 ىلاعت هللاب كرشي ملو منصلا دبعي ملو «هيقنو ةيفصو هيبنو هلوسرو هدبعو هيبن مالسلاو ةالصلا

 !"!“ “طق ةريبك الو ةريغص بكتري ملو طق نيع ةفرط

 هسنأل رفكلا نمو ؛ىصاعُلا عيمج نم ىأ «رئابكلاو رئاغصلا نع نوموصعم ءايبنألاف

 ْنمِإَكِلَذ َنوُداَم رئغيم هيرشي نأ رِئاغَي ”:ىلاعتو هناحبس هنوكلو رئابكلا ربكأ

 هلوق هيلع لدي امك «رياغتلا ماقم ىف رئابكلا نم صخأ ىهو شحاوفلاوأ حئابقلا وماما

 ('!.«ضِحاَوْفلاَو ميثإلا َرِئاآَبَك َنوُبِدَمِجَي َنيِذَّلا”:ىلاعتو هناحبس

 تازجعملاب نود يؤم مهو حصألا ىلع اهدعبو ةوبنلا لبق مهل هتباث مايبنألا ةمصعو

 ةوبنلا بتارم روهظ لبق ءايبنألا ضعب نم ىأ مهنم تناك نكل «تارهاظلا تايالاو تارهابلا

 ىلثو تاماقملا ىلع نم مهلام ىلإ ةبسنلاب تارثع ىأ (تالز)ةلاسرلا بقانم توبث دعب وأ

 ١. ققحملا ةكئروب ةصاخ ةعبط -ديمحلادبع نيدلا ىحم دمحم قيقحت - نييمالسإلا تالاقم :ىرعشألا -

 ص 7417795

 .15١ص - ربكألا ةقفلا :ةفينح وبأ مامإلا .؟

 .44 مقر ةيأ :ءاسنلا ةروس ."“

 ١. مقر ةيآأ :ءاسنلا ةروس .#
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 كرت وأ ؛نايسنلا هجو ىلع ةرجشلا نم هلكأ ىف مالسلاو ةالصلا هيلع مدآل عقو امك «تالاحلا

 الو” :ىلاعت هلوقب اهيلإ راشملا ةيهنملا ةرجشلاب دارملا نا هنم انظ ةصخرلا رايتخاو ةميزعلا
 ىلع ءانب صخشلا نمال رتل نم لكأف ةيسنجلا ال ةيصخشلا ىه « ('!“ةّرَجّشلا هذه اَبَرَقَن

 (').ةيبوبرلا ةرفغم ءاضتقا ةوقو ةيرشبلا ةردق فعض رهظيل ةيولإلا ةمكحلا

 نم عاونأب هافطصم ىأ هيقتو هيفصو هلوسرو هدبعو هيبن مالسلاو ةالصلا هيلع دمحمو

 الو ةوبنلا لبق ال ىأ نيع هفرط لاب كرشي ملو ةيورخألاو ةيويندلا تاماقملا قئاقحو تاماركلا

 زوج نإو .عاسمجإلاب ًاتلطم رفكلا نع نوموصعم مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا نإف ءاهدعب

 ىلص وه امأو عازنلا ماقم ىف اضيأ اهدعبو لب ةوبنلا لبق ةريبكلا لب ةريغصلا رودص مهضعب

 (97.“طق ةريبك الو ةريغص بكتري ملو'* هللا همحر مظعألا مامإلا لاق امكف ملسو هيلع هللا

 الفقع ةثعبلا لبق مهنم رئابكلا عوقو عانتما ىلإ ةعيشلا اهعمو ةلزتعملا تبهذ دقو

 رفنيو ءسوفنلا ىف مهرقحي امم مهنم ةيصعملا رودص نأل «ىلقعلا حيبقتلا نيقيرفلا دمتعمو

 (.ًالثع ًاحيبف نوكيف لسرلا ةثعب نم ةمكحلا هيضتقت ام فالخ وهو «مهعابتا نع عابطلا

 ىف بثكلا دمعت نم مهتمصع ىلع عامجالاف ؛ةوبنلا دعب ىصاعملا عوقو نع امأ

 بذكلا دمعت اج ولف هتاحبس هللا نع هنوغلبي اميف مهقدص ىلع ثلد ةزجعنلا نأل «ماكحألا

 .قدصلا ىلع ةزجعملا ةلالد تلطبل مهيلع

 نم هيف امل نورثكألا هعنمف ءانايسن وأ ًأطلغ ماكحألا ىف مهنم بذكلا رودص لاوج امأو

 مدع وه ىضابإلا خيشلا رظن ىف باوصلاو «مهضعب هزوُجو «ةعطاقلا ةزجعملا ةلالد ةضقانم

 سمياو «ةحابإلاو بدنلاو بوجولا نيب ةرئاد مهلاعفأ نأ قحلاف «لسرلا نم هوركملا عوقو زاوج

 مهفوخو شاب مهتفرعم مظعل مهنإف مه ريغ نم هعوقوك ةوهشلا ىصضتقم بسحب مهتم حابملا عوقو

 !*!.ةيرقلاو ةعاطلا هجو ىلع الإ حابملا مهنم ردصي ال هنم

 ١. مقر ةيآ:ةرقبلا ةرودس 6".

 .15415ص - ربكألا هقفلا حرش :ىراقلا ىلع الم.؟

 .١5ص - قباسلا عجرملا.“

 .419ص - ةيناميإلا لوصألا ءداؤف حاتفلادبع.د.

 .ةحفصلا سفن -قباسلا عجرملا.ه
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 مايبنألا نوك بوجو ىلع اوعمجأ انباحصأ نإ :ىدادغبلا ركذ دقف ةرعاشألا امأ

 دقو ؛مهيلع غاس كلئاف بونذلا نم سيلف وهسلا امأو ءاهلك بونذلا نع ةوبنلا دعب نيموصعم

 ىثدجس دجسو اهيلع ىنب مث نيتعكرلا نع ملس ىتح هتاولص ىف ملسو هيلع هللا ىلص انيبن ىهس

 (١).ةوبنلا لبق بونذلا مهيلع اوزاجأو ءوهسلا
 نايسنلاو وهسلا رودص اوعنم ةمئألا نم ريثكو ىرعشألا مامإلا نإ :لاقف ىجيالا امأ

 سيل نكل لسرلا ىلعوهسلا اوزوج مهنم ضعبلا نكل ؛مهقدص ىلع ةزجعملا ةلالدل ءايبنألا ىلع

 ('):ةيغالبلا لئاسملا ىف

 اهادحإ

 ثلاثلا

 :ةدع هوجوب ةدوجوم ءايبنألا ةمصع ىزارلا نيب مث

 «شحفأو حبقأ هنم بنذلا رودص ناك رثكأ هياع ىلاعت هللا ةمعن تناك نم لك نأ :

 لك بونذ نم شحفأو حبقأ مهبونذ نوكت نأ بجوف رثكأ ءايبنألا ىلع ىلاعت هللا ةمعنو
 لطالب اذهو ةمألا ةاصع عيمج ةقحتسي ام قوف خيبوتلاو رجزلا نم اوقحتسي نأو ةمألا

 .لطاب كاذف

 هلوثل هتداهش لبقت ال نأ بجول ًاقساف ناك ولو اقساف ناكل هنم بنثلا ردص ول هنأ :

 ءايشألا هذه ىف هتداهش لبقت مل اذإو «(7[وُنبَبَسَفا [بدي لِساَف مّكَماَج نإ”ىلاعت
 لطاب اذهو ىلوأ ناك ةمايقلا موب ىلإ ةيقابلا نايدألا تابثإ يف لبقت ال نأبف ةريقحلا
 ش .لطاب كاذف

 لاقو «”نوحلفت مكلعل هوعبتاف” ملسو هيلع هللا ىلص دمحم قح ىف لاق ىلاعت هنأ :

 ةيصعملاب ىتأ ولف «(7“ُهّللا ْمُكبِوحُي ِدوُمِيَناَف هللا َنوُبِحُش مْهِدَك نإ لق" :ىلاعت
 كاذف لطاب اذهو ءبننلا كلذ لعف ىف هثعباتم صوصنلا هذه مكحب ائيلع بجول

 0 .لطاب

 ١. نيدلا لوصأ :ىدادغبلا - صن١١8.

 مصل اسمع دحيم

 كك

 .؟68نص -- فقاوملا :يجيالا .

 .5 مقر ةيآ :تارجحلا ةروس .

 ١ مقر ةيأ :نارمع لآ ةروس .

 .8١941١١نص - نيدلا لوصأ ملاعم :ىزارلا .
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 رئابكلا زاوج مدع ىلع اوقفتاف ةرعاشألا نع اريثك فلتخي ال هفقومف ىديرتاملا امأو

 الم ركذ مث «ةفينح وبأ هذاتسأ اهزاجأ امك اهزاجأ دقف رئاغصلا امأ ؛ةثعبلا دعب ءايبنألا ىلع

 هربجتال ىنعي ناحتمالاو ءالتبالا ىأ ةنحملا ليزت ال ةمصعلا نإ لاق ىديرتاملا نإ ئراقلا ىلع

 ريخلا لعف ىلع هلمحب ىلاعت هللا نم فطل ىه لب ةيصعملا نع هزجعت الو «ةعاطلا ىلع

 (').رايتخالاو ءالتبالل ًاقيتحت رايتخالا ءاقب عم رشلا نع هرجزيو
 ىف ةلزتعملا عم فلتخت اهنكلو «ةفيذح ىبأ مامإلا عم ىديرتاملا ءارآ تقفتا كلذبو

 قيرطب رئابكلا ةنسلا لهأ ءاملع ضعب زاجأو «تالز مهل تناك دقف ةثعبلا لبق ءايبنألا ةمصع

 ةعيشلا عنمو ةلزتعملل ًافالخ ةريبكلا رودص عانتما ىلع ليلد الف ةثعبلا لبق امأ اولاثف وهسلا

 ("!.ةيقت رفكلا راهظإ اوزوج مهنكل ؛هدعبو هلبق ةريغصلاو ةريبكلا رودص

 :ناميإلا ةقيقح - |

 ةغللا ىف ىمسي هربخي اميف هريغ قدص نم لكف ؛قيدصتلا نع ةرابع ةغللا ىف ناميإلا

 وهو ؛ىلاعت هلل ًاقح دبعلا ىلع بجاولا ناميإلا ةقيقح وه بلقلاب قيدصتلاو «هل ًائمؤمو هب ًانمؤم

 قيدصتلا اذهب ىتأ نمف ؛ىلاعت هللا دنع نم هب ءاج اميف ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا قدصي نا

 (9.ىلاعت هللأ نيبو هنيب اميف نمؤم وهف

 ىلص دمحم انيبن هب ءاج ام عيمج نأب بلقلاب قيدصتلاو ناسللاب رارقإلا وه ناميألاو
 هيلع همالسو هللا تاولص هللا لوسر نئسلا هذه ىلع ىضم دقو ؛قدصو قح ملسو هيلع هللا

 .رطفلا ًاهبنمو لوقعلا ًالئقومو راكفألا ًاهجومو راظنألا ًاتفال هتمأ سوفن ىف ةديقعلا هذه سرغي

 ةقرشملا ةروصلا انيطعي ام هنع هللا ضر ىراصنألا كلام نب ثراحلا ثيدح ىفو

 اي ثحبنصأ فيك :لوسرلا هل لاقف هيلع هللا تاولص هللا لوسرب ةثراح رم دقف «ناميإلا اذهل
 ةقيفح امف هتقيقح ئئش لكل نإف :لوقن اذام رظنا :لاق ءأقح انمؤم تحبصأ :لاق ؟ةثراح

 شرع ىلإ رظنأ ىنأكو «ىراهن ثأمظأو ىليل ترهسأف ءايندلا نع ىسفن تفزع ؛لاق ؟كناميإ

 رانلا لهأ ىلإ رظنأ ىنأ كرءاهيف نوروازتي ةنجلا لهأ ىلإ رظنأ ىنأكو ءأزراب ىبر
 .مزلاف ةثراح اي تفرع :لاقف ءاهيف ('!نوغاضتي

 .44 ص - ريكألا هقثلا حرش :ئراقلا ىلع الم.١

 .5؟نسص - قباسلا عجرملا."

 .15سص - نيدلا لوصأ ىف ديهمتلا :ىفسنلا نيعملا وبأ."'

 .نوخرصي :نوغاضتي.؛



 اال ود

 نوملكتملا اهل درفأ دقف ىمالسإلا ركفلا ىف ةمهملا لئاسملا نم ناميإلا ةلأسم ربتعتو

 تنوكت ةيناميإلا ةلأسملا ببسبو «مالكلا ملع ثحابم مهأ نم دعي مالكلا ملع ىف ًاصاخ ًاثحبم
 ةيناميإ ةلا سم ةجيتن ناك ىرصبلا نسحلا هذاتسأل ءاطع نب لصاو لازتعاف «ةلزتعملا ةقرف

 نسسحلا بيجي نأ لبقو ؟رفاك مأ نمؤم وه لهو ةريبكلا لعاف نع ىرصبلا نسحلا. لئس ثيح
 ةناوطسإ ىلإ لزتعاو لصاو ماق مث نيتلزنملا نيب ةلزنم ىف لب رفاك الو نمؤم ال لصاو لاف

 :نسسحلا لاقف ؛؟نسحلا باحصأ نم ةعامج ىلع هب باجأ ام ررقي دجسملا تاناوطسإ نم

 ('!.ةلزتمم هباحصأو وه ىمسف لصاو انع لزتعا

 :؛قرفلا ضعبو ةفينح ىبأ مامإلا دنع ناميإلا ةقيقح

 هلسرو هبتكو هتكئالمو هللاب نمؤت نأ ىه ناميإلا ناكرأ نأ ىلع لوصألا لهأ قفتا

 مامإلا ركثذف «هتيه امو ناميإلا ةقيقح ىلع اوفلتخا مهنكل هرشو هريخ ردقلاو رخآلا مويلاو

 ىأ ىئاسفنلا قيدصتلا ىهو ةتس ىلع ديزت ال ناميإلا ىف ةروهشملا بهاذملا نأ ىديرتاملا
 مزاجلا داقثعالاو ءهنع ناصقنلا تافص ءافثناو «ىلاعت هش لامكلا تافص توبثي مزاجلا داقتعالا

 وهف قيدصتلا اذه هنم لصح نمف شا دنع نم هب ءاج امبو ملسو هياع هللا ىلصص دمحم ةوبنب

 سانلا نيب أنمؤم هنوكو هيلع ماكحألا ءارجإل ناسللاب رارقإلاو ؛ىلاعت هللا نيبو هنيب اميف نمؤم

 ىديرتاملا روصنم وبأ خيشلا بهذ هيلإو هنع هللا ىضر ةفينح ىبأ مامإلا نع ىورملا وه اذهو

 روكذملا قيدصتلا ليقو هللا همحر ىرعشألا نسحلا ىبأ خيشلا نع نيتياورلا حصأ وهو

 مامإلاو سنأ نب كلام مامإلاك ثيدحلا لهأ ءاهقف لاق هبو ةحلاصلا لامعألاو ناسللاب رازقإلاو

 نكر مهدنع ةحلاصلا لامعألا نأ رهاظلاو ؛مهيلع هللا ناوضر مهريغو ىعازوألاو يعفاشلا

 '!.ةلأسملا هذه ىف ةلزتعملا ضعبو جراوخلا مهعبتو ناميإلا قاطم ال لماكلا ناميإلا
 ىسبأ مظعألا مامإلا دنع ناميإلاف ؛ناميإلا ةقيقح ىف ةيمالسإلا قرفلا تفلتخا اذكه

 ًاناميإ ناك ول هنأل «ًاناميإ نوكي ال هدحو راركإلاو نانجلاب قيدصتو ناسللاب رارقإ وه””ةفينح

 اهنأل ًاناميإ نوكي ال قيدصتلا درجم ىأ اهدحو ةفرعملا كلذكو «نينمؤم مهلك نوقفانملا ناكل
 ٌهَهُشَي ُهَللاَو ”نيتفانملا قح ىف :ىلاعت شا لاق «('!نينمؤم مهلك باتكلا لهأ ناكل ًاناميإ تناكول

 ١. ةلزتعملا مالكلا ملع ىف :ىحبص دمحأ.د - ج7١721١1/1١.
 مقر طوطخم داقتعالا ىف ةلاسر :ىديرتاملا روصلم وبأ .؟ 4:7.

 ". .174ص - ربكألا هقفلا حرش :ىراقلا ىلع الم



 اال

 :ىلاعت هللا لاقو مهل قيدصت ال ثيح ناميالا مهارعد ىف ىأ « ('!«َنوُيِذاَكَل َنِقِفاَنملا نإ

 !1«مُهَءاَنبأ َنوُفِرَعَي اَمَك ُهَنوُفِرْعَي َباَنِكلا مُواَنيِقأَم نيِذَلا" باتكلا لهأ قح ىف

 ةفيذح ابأ مامإلا دصق ةيمهجلا سيئر ناوفص نب مهج نأ ىزازبلا نبال بقانملا ىف ءاج
 ضوخلاو راع كعم مالكلا :لاقف ؛ءايشأ ىف كملكأل كتيتأ :لاق هيقل املف «ناميإلا ةلأسم ىف

 اهب لوقي ال ليوافأ كنع ىنغلب :لاق «ىمالك عمست ملو ىلع ثمكح فيك لاق «ران هيف تنأ اميف
 ققحا نأ ىل غاسف ةماعلاو ةصاخلا دنع كنع كلذ رهتشا :لاق «بيغلاب مكحتلأ لاق ةالصلا لهأ

 ىتح ةعاسلا الإ ناميإلا فرعت مل وأ :لاق «ناميإلا نع الإ كلأسأ ال ةفينح ابأ :لاقف «كنع كلذ

 كل لحيال ؛لاق «رفك ناميإلا ىف كشلا :لاق ؛هنم عون ىف تككش نكلو ىلب لاق ءهنع ىنلأست

 فرع نم نع ىنربخأ :لاق «لس :لاق «رفكلا ىنقحلي هجو ىأ نم ىل رسفت ىتح كلذ لوقت نأ
 مأ ًاتمؤم ثاما هيلع ةردقلا عم ملكتي نأ لبق تام هنكل اهلك هتافصص فرعو دحاو هنأ هبلقب

 ْ ديحوتلا فرع دقو ًانمؤم نوكي ال فيك :لاك «ملكتي مل ام رانلا لهأ نم ًارفاك ثام لاق ءارفاك

 ةجح هلعجت ال ثنك نإو ؛كعم هب ثملكت ةجح هلعجتو نآرقلاب نمؤت تنك نإ :لاق «تافصلاو

 لعج :لاف ؛ةجح هلعجأو نآرقلاب نمؤأ :لاقف «مالسإلا فلاخ نم عم هب ملكتي امب كعم تملكت
 ىلإ لزدأ م اوُهوَس اًذإَو”ىلاعتو كرابت لاقف «('!ناسللاو بلقلا نيئحراجب هباتك ىف ناميإلا هللا

 اَنِبَتُكاَف اَنماَم اَنَبَر َنوُلوُقَي ءقحلا نو اوُّفَرَع انو ممّدلا نو ضيؤت مُهَنْيعأ وَرَس لوكسرلا
 ٍموُقلاَمَم اَنبَر انَِوي نأ ٌمَمطَمَو قدا ّنو اَنءاَج امم هللاي نود ال اَنلاَمَو* نيوجاشلا مم
 ُءاَرَجَكِلَذَم اميِف َنيِوِلاَف ٌراَمنألا امِتحَف نو ىرجَت ْتاَنَج أوُلاَف امي هللا ٌمُهَباتأَف *َنيبِجِلاَصلا
 (0“”نيديسمملا

 رهاظ ناعذإو مزاج داقتعا ءنينكر نم ابكرم ناميإلا ربتعي ةفينح ابأ نا كلذ ىنعمو
 .ىبلقلا ناعذإلل رهظم هنأل ةرورض ىلوقلا رارقإلاف «ىلوثلا رارقإلاب «ةفرعملا هذهل

 ١. مقر ةيآ :نوقةفانملا ةروس.١

 7١. مقر ةيآ :ماعنألا ةروس.

 19115٠١. صر/7 مج - بقانملا :ىزازبلا نبا."

 .817 مقر ةيأ :ةدئاملا ةروس



 تا

 تلزن مث اهيف لوقي نامثع ىلإ هتلاسر ىف ناميإلا ةقيقح ىلع ةفينح وبأ مامإلا دكؤيو

 ىلاع هللا لوقي كلذلو «ناميإلا عم ًالمع اهب ذخألا ناكف قيدصتلا لهأ ىلع كلذ دعب ضئارفلا

 هابسشاو "”“ًاملاَم لَمُعَيَو هللا نووي نَمَو”:ىلاعت لاقو « "”ٍقاَمِلاَصلا اوُلوَعَو أوُدَماَع َنمِذَلا"
 ولو ؛لمع ريغب قيدصتلا باصأ دقو قيدصتلل ًاعيضم لمعلل عيضملا نكي ملف نآرقلا نم كلذ
 امك ناك اذإ لمعلا ةعييضتب هتمرحو ناميإلا مسا نم لقتنا قيدصتلل ًاعيضم لمعلا عيبضملا ناك

 ىسلإ اوعجرو هقحو هتمرحو ناميإلا مسا نم هعييضتب اولقتنا قيدصتلا اوعيض سانلا نأ ول
 (7.كرشلا نم اهيلع اوناك ىتلا مهلاح

 او فلتخا مهنكلو مارح هب رفكلاو ضرف ىلاعت هللاب ناميإلا نأ ىلع ةلملا لهأ قفتا دقو

 .عمسلاب مأ ((!لقعلاب هبوجو نأ

 لهجلا ىف دحأل رذع ال لاق هنأ هنع هللا ىضر ةفينح ىبأ نع ىقتنملا ىف مكاحلا ركذو

 مل ولو اضيأ لاقو ؛هبر قلخ رئاسو هسفن قلخ ىفو ضرألاو تاولسلا قاخ ىف ىري امل

 داورلا ءاملعلا دحأ هدكأ ام اذهو «مهلوقعب هتفرعم قاخلا ىلع بجول الوسر ىلاعت هللا ثعبي

 ىفو ةميظع ةلأ هنم رثكأ ةميظع ةركف نع ةرابع نوكلا نإ :لاق امل "سنيج سميج"ريسلا وهو

 (*!.ًاميظع ًالقج نوكلا اذهل نأ كردنرومألا ةياهن
 ءايشألا ضعب نسح هب فرعي نكلو ئش لقعلاب بجي ال هنإ تلاقف ةيرعشألا امأ

 .اهتميقو

 تلافو «ئش هب بجي الو يش هب فرعي ال ةمكحملا جراوخلاو ههبشملاو ةعيشلا تلاقو

 ةنسلا لهأ دنعو «هتاذب ماكحتلل ثبثمو همعن ركشو ىلاعت هللاب ناميإلل بجوم لقعلا ةلزتعملا

 * .75 مقر ةيآ :دعرلا ةروس.١

 .1 مقر ةيآ :نباغتلا ةروس.7

 مقر ةقرو طوطخم ؛ءاجرإلا نم هسفن اهيف ئربي ىتبلا نامثع ىلإ ةفينح ىبأ نم ةلاسر :ةفيلح وبأ مامإلا.؟“
2 

 ًالوسر ثعبي مل نإ هنأو بتكلا لازنإولسرلا هثعب هيف طرتشي ال ديحوتلاو للاب ناميإلا نأ ىرشخمزلا ركذ. 4

 نم مهنكمو ةلدألا نم مهل بصنو لوقعلا نم مهيف بكر امل ءأبجاو هديحوتو هب ناميإلا ناك ًأباتك لزني ملو

 .ناميإلا اذهب ناذيإلل **“ىده ىنم مكنيتأي امإف'”ىلاعت هلوقب دهشتساو «لالدتسالاو رظنلا

 هوجو ىف ليواقألا نويعو ليزنتلا قئاقح نع فاشكلا ءرمع نب دومحم هللا راج مساقلا وبأ :ىرشخمزلا””
 . 4/١ ج - تثوريبد- ةفرعملا نادج ليواتلا

 5. [[اهلاق !هتقاسمالت كةقأ صل ؟ةماتص :ءلتوتمرت - 5.
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 بجوملاو فورعملاو معنملا ركشو نامبإلا بوجوو اهميقو ءايشألا نسح اهب فرعي ةلآ لقعلا
 (١).لقعلا ةطساوب نكل ىلاعت هلا وه ةقيقحلا .ىف

 مص ام عيمجو ؛نانجلاب قيدصتلاو ناسللاب رارقإلا وه ةنسلا لهأ دنع ناميإلا ةقيقحو

 ىف هلهأو دحاو ناميإلاو ؛قح هلك نايبلاو عرشلا نم ملسو هياع هللا ىلص هللا لوسر نع
 ("!.ىلوألا ةمزالمو ىووهلا ةفلاخمو ىقتلاو ةيشخلاب مهذيب لضافتلاو ؛ءاوس هلصأ

 «قيدصتلا لمهأ بهذملا اذهو ءطقف ناسللاب رارقإلا وه ناميإلا نأ ىرتف ةيماركلا امأ

 ”نمؤم" ظفل ةيماركلا قالطإو «كلذ فالخ دقتفا نإو اقح نمؤم وهف ةداهشلا ةملكب ىتأ نمف

 (7:ةنجلا لهأ نم ناك نإو انمؤم سيل راركالا لبق تام ىذلا قدصملا فراعلاو قفانملا ىلع

 لهأ عامتجا كلذ ىلعو ى رعشألا لاق مث شاب قيدصتلا وهف :5 رعاشألا دنع ناميإلا امأ

 لاقو 2“ هِوِوَقا نامعإي 1 لور نو انكمسوأ !ًوَو”:ىلاعت هلا لاق ءنآرقلا اهب لزن ىتلا ةغللا

 وه نآرفلا اهب ىلاعت هللا لزنأ ىتلا ةغللا ىف ناميإلا ناك املف ,"“نيبيم ييرَم ناسإي”:ىلاعت
 اولاقو ءانل قدصمب ىأ 7َنيِقواَص اَنَك وأو ال نومي تنأ امو” :ىلاعت هللا لاق - قيدصتلا
 وه ناميإلا نوكي نأ بجو كلذب قدصي :نوديري ““ةعافشلاو ربقلا باذعب نمؤي نالف”* :ًاعيمج
 ةلبقلا لهأ نم له قسافلا نع انوثدحف :لئاق لاق .قيدصتلا وهو اناميإ ةغللا لهأ دنع ناك ام

 ناك نم نأ ةغللا لهأ عمجأ دقو ءهتريبكو هقسفب قساف «هناميإب نمؤم «معن :هل ليق ؟وه نمؤمأ

 ناك نمو رفاك وهف رفك هنم ناك نمو لتاق وهف لثق هنم ناك نمو ؛براض وهف برض هنم

 وهف ناميإلا هنم ناك نم كلذكو قدصم وهف قيدصت هنم ناك نمو قساف وهف قسف هنم

 (").نمؤم

 .45١نمه - نيدلا لوصأ ىف ةيادهلا يف ةيافكلا نم ةيادبلا :ينوباصلا.١

 - ةرهاقلا - فراعملا راد - ركاش دمحم دمحأ قبقحت - ةيواحطلا حرش :ىفنحلا زعلا ىبأ نيدلا ردص."؟

 .7 "16 نم

 .١171سص ةيميت نبال ناميإلا باتك رظناو '4' مقر ةقرو طوطخم داقتعالا ىف ةلاسر :ىديرتاملا.'"'
 .4 مقر ةيآ :ميهاربا ةروس .*

 ١156. مقر ةيأ :ءارعشلا ةروس.6

 .1! مقر ةيآأ :فسوي ةروس.1

 .174:175ص - عمللا :ىرعشألا.



 هاا

 هرابخإ ىف مالسلا مهيلع هلسرلو هلل قيدصتلا وه ىرعشألا نيدحلا ىبأ دنع ناميإلاف

 بهذ :لوقلا اذه ىلإو بيذكتلا وه هدنع رفكلاو هتفرعمب الإ احيحص قيدصنلا اذه نوكي الو

 ():ىلجبلا لضفلا نب نيسحلاو ىدنوارلا نبا
 لامعألاو هروهلتل ببس لوقااو داقثعالا نع ةرابع :نامبإلا نأ ىريف ىزارلا امأ

 :ىه ةثالث هوجو هيلع ليلدلاو ناميإلا ىمسم نع ةجراخ

 ْهئاَفَو ةركأ نم” :ىلاعت هلوقل بلقلا وه ناميإلا لحم لعج ىلاعت هنأ : لوألا ليلالا

 /7مّضيوُل ىف ناَمدإلا لْفََي امو" :ىلاست لاقو ؛'"''ناويإلاي ٌنِيمطُم
 .داقتعالا لحم بلقلا نأ مولعمو

 رياغتلا بجوي فطعلاو هيلع ةحلاصلا لامعألا فطع ناميإلا ركذ املك هنأ : ىناثلا ليادلا

 ش . رهاظ

 اوّسيلَي مّلَو أوُذَماَع نّييِذأا ”:ىلاعت لاقف رئابكلا عم ناميإلا تبثأ هنأ : ثلاثلا ليلدلا

 مضيع بده وُدَماَم نَّيِذّلا اَمّيَأ اي” :ىلاعت لافو ”ملُطو مُمَتامَيإ
 لاقو «نمؤملاب ًاناودعو دمع سفالا لئاق ىمسف ©“ وّآنقلا مؤ ٌيماَمِقْلا

 نفي نإف امُمنوب أوكامأتا اوُلَدَتْلا ّنِيِذوُوُملاَنِم ناَمْفئاام نإو”يلاعت

 ىمس (!“وّللا رمأ ىلإ َءوِضَف ىّنَح مفيد يذلا اوُلِتاَفَد ىرخألا ىلع امُداَدَحإ

 .انمؤم ىغابلا
 م[ اووِهَأ امو” ىلاعت هلوقل نيدلاب هامسم لامعألا نأب نيلئاقلا ىلع ىزارلا در مث

 نيد كِلَذَم ةاَكزلا اوُفْوْيَو ةاّضلا أوُميِقْوَو َءاَفَنُم نيذلا ْمَل نيِوِلمُم هللا أودعَيا
 نيع مالسإلاو ('!“مالمسإلا هللا دنع نيدلا نإ :ىلاعت هلوتل مالسإلا وه نيدلاو ”ْقمّببقلا

 مالعسإلا َرِبْش ْمَكِفَي نوو” :ىلاعت هلوتل ًالوبقم ناك امل مالسإلا ريغ ناك ول ناميإلا نأل ناميإلا

 .745:148نص - نددلا لوصأ: ىدادغبلا ١.

 ١1١. مقر ةيأ :لدنلا ةروس

 15 مقر ةيأ :تارجحلا ةروس .''

 م مقر ةيآ ؛ ماعنألا ةرودم .1

 ١ ا//ق مقر ةيآ :ةربلا ةروس .6

 3 مقر ةيآ :تارجحلا ةروس .'

 3 مقر ةيآ :ةئيبلا ةرودم .ا/

 15 مقر ةيآ :نارمع لأ ةروس .8



 أ ا/ هد

 مالسإلا نيدلاو نيد لامعألا نأ تبثف «لوبقم ناميإلا عامجإلابو « ('«نو لبي نآَف اًنبنو
 .ناميإلا مسا تحت ةلخاد لامعألا نوك بجوف ناميإلا وه مالسإلاو

 ناميإلا :لوقنف ناكمإلا ردقب لئالدلا هذه نيب قيفوتلا بجي :وه ىزارلا دنع باوجلاو

 امك اهيلع ناميإلا ظفل قلطي دقف لامعألا هذه امأو داقتعالا وه لصألاو ؛تارمث هلو لصأ هل

 ("):هتارمث ىلع ئشلا لصأ مسا قلطي

 ًاربخ ىلاعت هلوق هيلع لديو «رارقإلا نود قيدصتلا درجم ناميإلا :لاقف ىديرتاملا امأ
 .قدصمب ىأ ؛"!“َنيِقْداَص اَنَه وّلَو اَنَل ٍنمْؤَمِي ثنأ امو” مهيلع هللا تاولص بوقعي دالوأ نع

 لق" ىلاعت هلوقل كلذو ناميإلا نم سيل لمعلا نأ ىف انتجحو لوقيف ىديرتاملا درطتسيو

 نيب لصفو ةالصلا ةماقإ لبق نينمؤم مهامس «(“ةالّصلا أوُمِيِقي اونماع َنِيِذَّلا وِداَبِعل

 اوُلِسْغاَع قالّصلا وف مْكمُف آَذِإ اوُفَماَمنِيِْلا اَمِيأ اب”:ىلاعت هلوق كلذكو ءقالصلاو ناميإلا

 لبق ناميإلا هنم دجو ول هنأ هيلع لديو ةالصلا ةماقإ لبق نينمؤم مهامس ؛( 0 «مكَهوُجَو

 . كهأ نم نوكي ال ناميإلا نم لمعلا ناك ولو ةنجلا لهأ نم نوكي لاوزلا لبق تام مث ةوحصلا
 لهأ نم مهنأ ىلع انعمجأ نوعرف ةرحسو فهكلا باحصأ كلذكو ءكلذ هنم دجوي مل هنأل ةنجلا

 ("1.ناميإلا نم سيل لمعلا نأ تبثف «لمعلا مهنم دجوي مل نإو ةنجلا

 قيدصتلا وه ناميإلا نأ ىلإ ىديرتاملا روصنم وبأ خيشلا عم نيقتحملا روهمج بهذو

 نم هل دبال ىنطاب رمأ بلقلا قيدصت نأل ايندلا ىف ماكحألا ءارجإل طرش رارقإلا امنإو «بلقلاب

 ىف ًانمؤم نكي ما نإو ؛ىلاعت هللا دنع نم نمؤم وهف هناسلب رقي ملو هبلثب قدص نمف ةمالع
 !"!.سكعلاب وهف «قفانملاك هبلقب قدصي ملو هناسلب رقأ نمو ءايندلا ماكحأ

 ١ مكر ةيآأ :نارمع لآ ةروس 36.

 .١؟١420؟17ص نيدلا لوصأ ملاعم :ىزارلا.”
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 .1754175ص - ربكألا هقفلا حرش :ىراقلا ىلع الم.



- 1/1 

 هلوقو « !'!“ناَمِيلا مِهِيوُلَق ىِفابَتَك كِئَلوأ" :ىلاعت هلوقك كلذل ةقفاوم صوصنلاو
 نسم لئق نيح ةماسأل مالسلاو ةالصلا هيلع هلوفو !0”:مُكيوَلَف ىف ناميبإلا لحب اَمَلو" ىلاعت
 ملسمو ىراخبلا هاور ام ىلع “ “بذاك مأ قداصأ ترظنف هبلق تققش اله”* :هشا الإ هلإ ال لاق

 .مهريغو ىذمرتلاو ىئاسللاو

 ةهجو نأب لوقلا نكمي ناميإلا ةقيتح نع قرفلا ضعب رظن ةهجول انضارعتسا دعبو

 سيل لمعلا نأ ىري ىذلا ةفينح ىبأ مامإلا رظن ةهجو عم ثقفتا ةيديرتاملاو ةرعاشألا رظن

 دافقتعا نيأزج نم بكرم هنإ انلقو ةفينح ىبأ دنع ناميإلا نع انملكت امدنعف ناميإلا نم اءزج

 ةفينح وبأ دكؤي «ىبلقلا ناعذإلل رهظم هنأل ىلوقلا رالقإلاب ةفرعملا هذهل رهاظ ناعذإو ؛مزاج
 نكي مل نإو شا دنع ًانمؤم هسفن ىف نعذملا هبلقب نمؤملا نأب ناميإلل هميسقت ىف لوقلا اذه
 .سأنلا دنع اتمؤم

 ىبأ نع لئاقم ىبأ نع ةفينح ىبا دنع هماسقأو ناميإلا نايب ىف ءاقتنالا" ىف عاج دقل

 ثالق ىلع قيدصتلا ىف سانلاو «مالسإلاب رارقإلاو قيدصتلاو ةفرعملا وه ناميإلا :لاقةفينح

 هبذكي وهو هئاسلب هقدص نم مهذمو «هنأسلو هبلقب هنم ءاج امو شاب قدص نم مهنمف «لزاتم

 لوسر هب ءاج امو لجو زع هللا قدص نم امأف «هناسلب ندعو ةباثب ةقايعاو ند مهنمو «هبلقب

 بذكو هئاسلب قدص نمو ؛نمؤم سانلا دنعو هللا دنع وهف هنأاسلو هبلقب ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 هومسي نأ مهيلعو هبلق يف ام نوملعي ال سانلا نأل ءاتمؤم سانلا دنعو ًارفاك هللا دنع ناك هبلقب

 نوكي نم مهنمو ؛بواقلا ملع اوفلكي نأ مهل سيلو «ةداهشلا هذهب رارقإلا نم مهلرهظأ امب ًانمؤم
 :ةيقتلا ةلاح ىف هناسلب رفكلا رهظي نمؤملا نوكي نأ كلذو ءارفاك سانلا دنعو اتمؤم هللا دنع

 (7“'نمؤم هللا دنع وهو ءأرفاك هفرعي ال نم هيمسيف

 هلأس امدنع *“ملعتملاو ملاعلا”” هباتك ىف ًاحيضوت ناميإلا ىف هبهذم ةفينح وبأ ديزيو

 وه ناميإلا نإ .. .كلوف ىف ناميإلا ثرثك دق كارأ نكلو ًالدع ثحضو دفا .““ ملعتملا

 .*'نيقيلاو مالسإلاو رارقإلاو ةفرعملاو قيدصتلا

 .77 مقر ةيآ :ةلداجملا ةروس.١
 ١. ؛ مقر ةيأ :تارجحلا ةروس.”

 .18"7ص - ربئادبع نبال ءاقنلإلا نع القل ١- 57ص - هريصعو هتايح ةفيلح وبأ :ةرهز وبأ دمحم



 ا اال

 ثركنأ نإو ايتفلا ىف تبثتو ةلجعلا كنم ننوكت ال هللا كحلصصأ : هللا همحر ملاعلا لاق

 اذإف ءاه هركيف ناسنإلا اهعمسي ةملك برف ًافصنم تنك نإ هريسفت نع لسف هركنأ امم ًاكيش
 نيشلا هدارأ اهب هوفتي مث اههركيف ةملكلا عمسي ىذلاك ننوكت الو ءاهب ىضر اهريسفتب ربخأ

 الف هملعأ الو لدع وه هجوو ريسفت ةملكلا هذهل نوكي نأ ىسع لوقي الو سأنلا نيب اهعيذيف
 الو تبثتأ نأ ىل ىغبنيف ءاهب دمعتي ملو هناسل ىلع ترج اهلعل وأ اهريسفت نع ىيبحاص لأسأ

 .همالك هجو ملعأ ىتح هنيشأ الو ىبحاص حضفأ

 ىئلذخاؤت الف «تلق ىذلا تفرع دف كاطعأ ىذلا حلاص كل ماداو هللا كتبث :ملعتملا لاف

 مالسإلاو رارقإلاو ةفرعملاو قيدصتلا نم ثفصو امع ىنربخأ نكلو ملعتم ىنأ ىنم ناك امم

 ؟كدنع نهريسفتو نهتلزنم ام «نيقيلاو

 :كلذو ءهدحو ناميإلا وه] "دحاو' اهانعمو ةفلتخم ءامسألا هذه نإ :هللا همحر ملاعلا لاق

 ملسيو] [هبر هللا نأب فرعيو «هبر هللا نأب نقيتيو «هبر هللا نأب قدصيو هبر هللا نأب رقي نأب

 ناسنإ اي هل لاقي لجرلاك [!"دحاو اهانعمو ةفلتخم ءامسأ هذهف' هبر شا نأب هناسلو هبلقب ًاميلست
 .ةفلتخم ءامسأب هاعد دقو ؛ًأدحاو اهب ”لئاقلا" ىنعي امنإو ءلجر ايو نالف ايو

 دصقأ مل ىارلا زجعو «ملعلا ةلك نم ىسفن نم فرعأ ام الول ثلا كمحر :ملعتملا لاق

 ضرسم ةجلاعم ةنؤم نإف ؛ينملث الف ةنؤم ىنم كيلع تلخدو ؛هركت ام تيأر نإف « كيلإ
 اذإف ءهعمس اذإ لهاجلا هنم ههركي ام ًامالك مالكلا نم نأ تفرع دقو «بيبطلا ىلع ضيرملا

 ('!.صالخإلاو نيقيلاو قيدصتلاو ناميإلا ثرسف ام نسحلو هيلإ نآمطأ هل رسف

 ىلإ ملعتملا اعد امم ناميإلل هريثكت مدع ىلع ةفينح وبأ مامإلا دكؤي ةرظانملا هذه ىف
 ملعتملل ًاغيلب ًاسرد «ةفينح وبأ مامإلا ءاطعإ وه رخآلا سردلاو ةرظانملا هذه يف هيلإ راذتعالا

 ثالث ىلع قيدصتلا ىف سانلا نأ نم ةفينح ىبأ ناسل ىلع ءاج ام امأ راوحلا ةيرحو بادآ ىف

 نم دبال لب ؛ىبلقلا قيدصتلا درجمب ثسيل ةفينح ىبأ دنع ةربعلا نأ اذه نم ىرن نحنف «لزانم
 بجوي ام ةمث نإف «نالعإلا نكمأ ام كلذ نالعإ نم دبال هنأو ءاضرلاو مياستلاو ناعذإلا

 «ىسبلقلا ناعذإلاو قيدصتلاب ىفتكي لاحلا هذه ىفف «ةيقث توكسلاو ءفوخلا لاح ىهو ءافخإلا
 لاحو هبلق نعذي الو هناسا قطني ىذلا فراعلا قفانملا نيب قرافلا يه هذه ناعذإلا لاحو

 ملو ةفرعملا اهيف دجو قفانملا لاحو ناعذإو مالسإلاب اضر لاح نمؤملا لاح نإف «نمؤملا

 .ناسللاب قطنلا دجو نإو ءاضرلاو ناعذإلا دجوي

 ١ نه - ملعتملاو ملاعلا : ةفينح وبأ مامإلا 51/666 ,



 ا 1/م-

 ناميالا نم ًاءزج سيل لمعلا نأب هيد ىف ةفينح ابأ جراوخلاو ةلزتعملا فلاخ دقو اذه
 .الماع نكي مل نم ًانمؤم دعي الف ؛ناميإلا نم اءزج لمعلا نودعي مهنإف

 ناميإلا نيوكت ىف لخدي لمعلا نأ نوري نيثدحملا ءاهقفلا نم قيرف كلذ دعب ىتأي مث
 نم انمؤم دعي كلذلو ؛هدوجو لصأب مكحلا ثيح نم ال ؛ناصقنلاو ةدايزلاب هيف هريثأت ثيح نم
 ,يجت انه نمو الماك دعي ال هناميإ نكلو ؛قيدصتلا لصأ دجو اذإ ةيعرشلا ماكحألاب لمعي مل
 .صقنيو ديزي ناميإلا نإ مهتيضق

 :ناصقنلاو ةدايزلا نيب نامبإلا

 هب نموملا ههج نم صقني الو ديزي ال ضرألاو ءامسلا لهأ ناميإ نأ ةفينح ويأ ىري
 لهأو ضرألا لهأ ناميإ'' لاق هنأ هنع ىور دقف ءقيدصتلاو نيقيلا ههج نم ضقنيو ديزيو
 ها تكدصو هدحو هللاب انمآ انلك اننأل ءهدحاو ءايبنألاو نيرخألاو نيلوألا ناميإو دحاو تاومسلا
 «لسرلا هب نمآ امب نمآ انلكو «ةريثك رافكلا تافصو دحاو رذكلا اذكو «ةفلتخم ةريثك ضئارفلاو

 تاعاطلا ىف اولضف مهنأل ؛تاعاطلا عيمجو ناميإلا ىف باوثلا ىف لضفلا انيلع مهل نكلو
 كنقح نم صقني مل هنأل كلذ ىف انملظي ملو ؛هريغو باوثلا ىف رومألا عيمج ىف اولضف كلذك
 دحأ ةترلا ىف مهيواسي الو ؛ىلاعت هللا ءانمأو سانلل ةداقلا مهنأل ءمهل ًاماظعإ كلذ مهداز لب

 !١ .مهئاعدب لخدي ةنجلا لخدي نم لكو .مهب لضفلا اوكردأ سانلا نألو

 ديزي ناميإلا نكل ؛ةفينح ىبأ دنع صقنت الو ديزت ال قيدصتلا ىهو ناميإلا ةقيقحف
 هنإف حلاصلا لمعلا نع لصفني ال وه وأ ًالمعو ةديقع ناميإلا ناك اذإف ءةلزتعملا دنع صقنيو
 توافتت اذكهو ؛ءناصقنو ةدايز لامعألا ىف نوكت نأ نكمأ ام صقنيو ديزي  ناميإلا ىأ
 تايآ ريشتو ؛(7“مِوِناَمَيِ]ْمُم انام اوُداَدزيإ" ('!.مهلامعأ حلاص توافتب نينمؤملا تاجرد
 امك ؛('«ًامِلام َلِوَعَم هللا ىلإ اَعَد نوم الوقف نّسحأ نَمَو'مهلامعأ حالص ىلإ نينمؤملل حدملا
 أوُمَلظ و اوُرّفَك َنِيِذَلا نإ" ماظلاب كرشلا نرتقاف مهلامعأ داسف ىلإ نيكرشملل مذلا تايآ ريشت

 ١. 4ص - هرصعو هتايح ةفينح وبأ :ةرهز وبأ مامإلا ١5.

 مالكلا ملع ىف :ىحبص دمحأ د .؟ - ج١/153137.

 ' .4 مقر ةيآ :حتفلا ةروس .'“

 .77 مقر ةيأ :تلصف ةروس .4
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 مهصصق نم هصق اميف ةدئابلا ممألا ىلع هللا بضغ نكي ملو ؛!'!“مُهَل َرِوَعَيِل هللا نكي مآ

 انُص امو” مهيف شحاوفلاو رورشلا عويذو مهنايغطو مهملظل امنإو ؛مهكرش درجمل ءايبنألا عم

 (9«ّيوُمِلاَط اَمُلمَأَو لإ ورُقلا وكِلعُم
 «تاعاطلا ةدايزب ديزي ناميإلا نإ لاق ىذلا ىعفاشلا مهمامإ رثأ اوفتقأ دقف ةرعاشألا امأ

 ناميإلا نم اهلك تاعاطلا نإ :لاق نم لك نإ ىدادغبلا ركذ دقف يك تادابسلا ناصقنب صقنيو

 ةدايزلا نم عنم درفلا راركإلا وه ناميإلا نأ معز نم لكو ؛ناصقنلاو ةدايزلا هيف تبثأ

 ىف اوفلتخاو هيف ناصقنلا نم اوعنم دقف بلقلاب قيدصتلا هنأ لاق نم امأو ءهيف ناصقنلاو
 مُهَل َلاَقا َنِيِذَلا” ىلاعت هللا لوق هيف ةدايزلا ليلدو ءاهزاجأ نم مهنمو اهعنم نم مهنمف :هثدايز

 يلف اذِإَو ” :ىلاعت هلوقو (0“«انامييإ مُهَدَاَوُف مُووُشِفاَع مُكَل اوُهَمَج دق سانلا نإ سانا
 تمحص اذإ ديزي نامبإلا نأب حيرصت تايألا هذه ىفف «!9“ًانامَيإ مهتداز ٌهّفاَبِباَع مِويَلَع

 ().دايدزألا لاح يف هنم اناميإ صقنأ دايدزالا لبق هناميإ هداز ىذلا نأك «هيف ةدايزلا

 ةدايز ىلع ةلدألا نمو ؛:ةيصعملاب صقنيو ةعاطلاب مهدنع ديزي ناميإلاف ةنسلا لهأ امأ

 َباَنِكْلا انْثَروُأ َمُ'' :ىلاعتو هئاحبس لاف تاقبط ثالث نينمؤملا مسق هلا نأ هصقنو ناميإلا

 تاريخلاب قياس مهنوو ُدِصَتقُم مهنوو هيهئنإ ْمِلاَظ مهتوُل اندابع نو انيذطصا نيدْلا

 تامرحملا اوكرتو تابحتسملاو تابجاولا اودأ نيذلا مه تاريخلاب نوقباسلاف 7“ مَللا نذإي

 كوتو تابجاولا ءادأ ىلع اورصتقا نيذلا مه نودصتقملاو ؛نويرقملا مه ءالؤهو تاهوركملاو

 ,.ضعبب اورسصقو تامرحملا ضعب ىلع اوأرتجا نيذلا مه مهسفنأل نوملاظلاو ؛تامرحملا

 .مهعم نآميإلا لصصأ ءاقب عم تابجلولا

 نم مهنمف ناميإلا مولع ىف نوثوافتم نينمؤملا نأ كلئك هصقنو هتدايز هوجو نمو

 كلن نود وه نم مهنمو «هئيقي متو هناميإ هب دادزاف ريثك ريخ هدئاقعو هيلصافت نم هيلإ لصو

 ؛ئسش ليصاقتلا نم هل رسيئي مل ىلامجإ ناميإ الإ مهعم نوكي ال نأ مهضعبب لاحلا غلبي ىتح

 ١. مقر ةيأ :ءاسللا ةروس +١.

 .61 مقر ةيأ ؛:صصقلا ةروس .ال

 ٠١. مقو ةفرو طوطخم داقتعالا ىف ةلاسر :ىديرتاملا '2'.

 . ١/7 ةيأ :نارمع لآ ةروس .#

 .7 مقر ةيآ :لافلألا ةروس .5

 .727:767 نص نيدلا لوصأ :ىدادغبلا .*
 . 11421567 - ةيميت نبال - ةيطساولا ةديقعلا حرش ؛ساره ليلخ دمحم
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 ةرثكو حراوجلاو بولقلا لامعأ نم ريثك ىف نوتوافتم مه كلذكو ؛نمؤم كلذ عم وهو
 '.اهتلقو تاعاطلا

 اذه ىفو هناصقنو ناميإلا ةدايزب نيلئاقلا ةرعاشألا نع فلتخم مهفقومف ةيديرتاملا امأ
 ال ناميإلا ىف ناصقللاو ةدايزلاف ءطقف ىبلقلا قيدصتلا وه ناميإلا نأب لئافلا مهيأر عم ضقانت
 .لامعألاب الإ نوكت

 ىبأ دنع صقني الو ديزي ال ناميإلا ءلوقيف ىديرتاملا ةمامإ ىأر نع ىفسنلا ربعيو
 هلوق مه تجحو *'صقنيو ديزي” هللا همحر ىعفاشلا لاقو «مهنع هللا ىضر هباحصأو ةفينح
 لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىور كلذكو «”مِهِئاَمَيِإْمم انام أوُداَدزَي" ىلاعت
 .هنع هللا ىضر **ركب ىبأ ناميإ حجرا ىتما ناميإ عم ركب ىبأ ناميإ نزو ول

 قيدصتلا نع ةرابع ناميإلا نأ وه انتجحو «صقنيو ديزي ناميإلا نأ ىلع لدي اذهو
 ىف كلذ انلث «مِهِنامَي] ْمُم ًاناميبإ أوذادزيإ" ىلاعت هلوق امأ ءناصقنلاو ةدايزلا لبقي ال ةنأو
 نوكيف هب اونمويف تقو لك ىف لزني ناك نآرقلا نأل نيعمجأ مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا قح
 امن" ىلاغت هلوق امأ, ؛ىحولا عطقنا هنأل الف انقح ىف امأ ؛لوألا ىلع ةدايز ىناثلل مهقيدصت
 ىف نو لمؤملاو «نينمؤملا ةفص كلذ انلث ,7“مُموُلُف لوم هللا َرِكُذ اذإ َنيِذّلا نوُدوؤمْلا
 ىف حيجرت كلذ انلق هنع هللا ىضر ركب يبأ ثيدح امأو ءالف ناميإلا ىف امأ نوتوافثم ةعاظلا
 (1)““هلعافك ريخلا ىلع لادلا”” ل هيلع هللا ىلصيبنلا لاق دقو ناميإلا ىف قباس هنأل باوثلا

 ناميإلا نأ رابتعا ىلع ةفيذح ىبأ مهمامإل ةقباطم ةيديرثاملا رظن ةهجو ثعاج انه نم
 ؛مهدلع ناميإلا لصأ دوجول مهنايصعل ةاصعلا رفكب الإ صقني الو ديزي ال هنأو «قيدصتلا وه
 انيس رخآو ًاحلاص المع اوطلخ نينمؤم ةاصعلا دعيو ءاولمعي مل نإو ؛مهل رفاوت دق ناميإلا ذإ
 .مهيلع بوثي نأ هللا ىسع
 :ةريبكلا بكترم ةلكشم

 لدج راث دقو ؛ةيمالسإلا ةئيبلا تزه ىتلا لكاشملا نم ةريبكلا بكترم ةلكشم ربتعت
 رانلا ىف دلخي لهو «نمؤم ريغ وأ انمؤم ةريبكلا بكترم ىمسي له ةيمالسإلا قرفلا نيب ليوط
 ؟هل عفشي ال وأ هل عفشي لهو ءاهنم جرخي وأ

 ١. مقر ةيآ :لافنألا ةروس 7.
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 تامل

 لخدت ىهو قرفلا ضعب دنع ةيسيئرلا ناميإلا زئاكر نم ةريبكلا بكترم ةلكشم ربتعتو
 لوأ مه ةلزتعملاو جراوخلا ربتعيو «ءلمعو لوق مهدنع ناميإلا نأل «ناميإلا ىمسم ىف مهدنع

 امأو ؛““رفك هب لخأ نمو ناميإلاب طبترم لمعلا نإ”* :جراوخلا تلاقف ؛ةلكشملا اوراثأ نم
 .اذكهو .....رفاك الو نمؤم ال نيتلزنملا نيب ةلزنم ىف هتلعجف ةلزتعملا

 .جراوخلا بهذم الوأ .ةريبكلا بكئرم ىف بهاذملا

 نوريو رئابكلا باحصأ رينكت مهعمجي اهبهاذم قارتفا ىلع جراوخلا نأ ىدادغبلا ركذي
 تيهذ اذإف «ناميإلا ىمسم ىف لخدي مهدنع لمعلا نإف كلذك «')رئاجلا مامإلا ىلع جورخلا
 ىتلا جراوخلا ةلدأ نمو الأ زجتيال هنأل هيقاب بهذي ىلاتلابو ناميإلا ضعب بهذ اهضبب
 ٌهاَنِيَدَه اذإ” ىلاعت هلو ؛ميركلا نآرقلا نم ىلي امك ىهف ةريبكلا بكترم رفك ىلع اهب اولدتسا
 مُهكنوَو ُرْذاَك مّكنوُف مُكَقَلَم ىِذَّلا وُ" ىلاعت هلوقو «!'7“ار وك امو أركاش ام لييسلا

 .نوؤم

 نمؤم وهو ىنزي نيح ىنازلا ىتزيال'” ملسو هيلع هللا ىلص هلوف ةنسلا نم مهتلدأو

 .“'نمؤم وهو اهبرشي نيح رمخلا برشي الو نمؤم وهو قرسي نيح قراسلا قرسي الو

 ءكفينح وبأ مظعألا مامإلا هلاق امب اهب اولدتسا ىتلا ميركلا نآرقلا نم مهتلدأ ىلع درنو

 ؟ًاودع هلل رئابكلا بكترا اذإ نمؤملا نوكي له ىنربخأ :لاقو ملعتملا هلأس دقف
 :هنع هللا ىضر ملاعلا لاق

 نأب كلذو «ديحوتلا عديال نأ دعب بونذلا عيمج بكترا نإو اودع هلل نوكيال نمؤملا نإ
 عم هللاو ؛بنثذلا نم ميظعلا بكتري دق نمؤملاو «ةصقنملاب هودع لوانتيو ؛هودع ضغبي ودعلا

 ناكل ؛هبلق نم هللا ىلع ىرتفي وأ قرحُي نأب ريخ ول هنأب كلذو ءهاوس امم هيلإ بحأ كلذ

 (”).بحأ كلذ نم هيلإ رانلاب قارحإلا

 -ىتعسرلا فلخ نب ركب ىبأ نب هللا قزر نب قزارلادبع راصتخا - قرفلا نيب قرفلا رصتخم :ىدادغبلا . 6
 ماسمإلل نيكرشملاو نيملسملا قرف تاداقتعا باتك رظناو .57ص -- م١ 574 - ةرهاقلا - لالهلا ةعبطم
 .4”نسص ىزارلا

 .1655/"ج اها 574 - ةرهحاقلا - ىواتفلا ؛ةيميت نبا .

 . مقر ةيآ :ناسنإلا ةروس .

 1 مقر ةيآ :نباغتلا ةروس

 نا مم دج م ./14176 ص - ملعتملاو ملاعلا :ةفينح وبأ مامإلا .
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 ملعثملا هلأس امل ةفينح وبأ مامإلا هلاق امب ًاضيأ هياع درنف ةنسلا نم ىناثلا مهلبلد امأو

 «صييقلا ُعلْخُي امك هسأر نم ناميإلا علخ انز ذإ نمؤملا نأ اوور سانأ ىف كلوق امف :هل لاقو

 لوق يف تلخد مهلوف تقدص نإف ؟مهقدصت وأ مهلوف ىف كشتأ «هناميإ هيلإ ديعأ «بان اذإ مث

 ؛تفصو ىذلا لدعلا نع تعجرو «جراوخلا لوق ىف تككش مهلوق ىف تككش نإو ؛جراوخلا

 لاجر نع كلذ اور مهناف ؛ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لوقب بذكت تنأ :اولاق مهلوق تبذك نإو
 .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ ىهثني ىتح

 :هنع هللا ىضر ملاعلا لاق

 نوكي امنإ ؛مالسلا هيلع ىبنلا ًابيذكت مهيلع ىدرو ءالؤهل ىبيذكت نوكيالو ؛ءالؤه بنكأ

 اذإ امأف ؛مالسلا هيلع هللا ىبن لوقل بذكم انأ لجرلا لوفي نأ :مالسلا هيلع ىبنلا لوقل بيذكتلا

 فلاخي مللو «روجلا_ب ملكتيال يبنلا نأ ريغ «ىبنلا هب ملكت ئيش لكب نمؤم انأ :لجرلا لاق

 «نآرقلا ىلع فالخلا نم هل هيزنتو ؛نآرقلابو ىبنلاب قيدصتلا وه هنم لوقلا اذه نإف «نآرقلا

 عصطقيو «نيميلاب هذخأي ىتح هللا هعدي مل «قحلا ريغ هللا ىلع لوقثو «نآرقلا ىبنلا فلاخ ولو

 مث * نيوَيأاب هنو اًنذَخَل* ليواقألا َضعَب اني َلَوَقَف ولو” :لجوزع لاق امك نيثولا هنم

 هللا باتك فلاخي ال هللا ىبنو «ا'!َنيِوِداَم ُهدَس ٍدَمَأ نو مكنو اها * نيِئّولا هنو ادمَطُفَل

 ىلاعت شا لاق هنأل ءنآرقلا فالخ هاور ىذلا اذهو شا ىبن نوكي ال هللا باثتك فلاخمو «ىلاعت

 هب نسعي مأ ''مكنم': هلوقف ؛(7:مُكنو منادي ناَلاَوم" :ىنازلاو ةينازلا ىف نآرثلا ىف

 ("!.نيملسملا هب ينع امنإ ؛ىراصنلا الو دوهيلا

 نسيب ةلزنم ىف ةريبكلا بحاص نأ نوري مهنإف «ةريبكلا بكترم ىف ةلزتعملا بهذم امأ

 ايندلا نم جرخ اذإ ةريبكلا لعاف نأ ىلإ لصاو بهذو ءرفاك الو نمؤمب سيل :ىأ نيتازنملا

ًأضيأ ةحراجلا ىهو ةوقلاب ىأ ””نيميلاب هلم انذخال'” ىلاعت لاق ءاغل ةوقلا وهو نيمي عمج وهو :نيميلا ١.
 ء

 هلامتحا ربخلأ نش نم نأل بثكلا فرطو قدصلا فرط امهو “«ربخلا ىفرط دحأ ةيوقت نيميلل اهرشو

وقت هلوقب قاعتي 'هب مسقملاب هلوق ىف مابلاو ؛بذكلاو قدصلل
 ىوق دقف كرت وأ لعف ىلع مزع اذإ هنأل ةي

 اوتاأ نسكلو دراولا ىهنات ةهوركم هريغبو ىلاعت هللاب نيميلا نأل ىلاعت هللا وهو هب مسقملا ركذب هتميزع

 ه«لوقك ةقيثولا هجو ىلع ال ءثلا ريغب فاحلا ىلع لومحم ىهنلا اولاق ءانئامز ىف اميسال اضيأ هريغ زاوجب

 لجم هئاخبتك «ىنيعلا دومحم دمحم ىبأ ةمالعلا فيلأت :زنكلا نتم حرش'' .كلذ وحلو كرمعلو ءكيبأب

 71ص - ةيردنكسإلا ىدلب

 .46 مقر ةيأ :ةقاحلا ةروس ."
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 ةنجلا ىف قيرف :ناقيرف الإ ةرخآلا ىف سيل ذإ اهيف ًادلاخ رانلا لهأ نم وهف ةبوت ريغ نم
 هنيب ىوسي مث «رافكلا ةكرد قوف هتكرد نوكتو باذعلا هنع ففخي هنكل ءريعسلا يف قيرفو

 سياف ؛ةلزتعملا ىدل ناميإلا موهفم ءوض ىف مهفي ىأرلا اذهو «باذعلا دولخ ىف رفاكلا نيبو

 ةريبكلا لعاف نإف مث نمو ؛حراوجلا هقدصت نأ دبال امنإو قطن وأ بلقلا داقتعا درجم ناميإلا

 مش نمو ؛هيلع ىوطنيو حلاصلا لمعلاب نرتقي ةلزتعملا دنع ناميإلاف «ناميإلا دقف رشلا هلعفب

 ءرسملا ىمسي ىك ىفكي ال هدحو كلذ نأ ىلع «رئابكلا بانتجا ناميإلا هيضتقي ام مزلأ نإف

 ةلرتعملا مظعم طرتشي نكلو ءماظنلا ىري امك ناميإلا هيضتقي ردق لقأ اذه ناك نإو ءانمؤم
 (1):باذعلا دولخ قحتسم كلذب وهف ناميإلا ةريبكلا لعاف دقن نإف «تاريخلا لعفو تاعاطلا ءادأ

 بكئرم ديلخت ىف مهنيب قافتا دجو جراوخلا مهلبق نمو ةلزتعملا ءارآ ضرع دعب

 ملو اوتام اذإ رانلا ىف رئابكلا باحصأ ديلخت ىف جراوخلا ءاطع نبا لصاو قفاو دقف «ةريبكلا
 .نييتلزنملا نيب ةلزنملاب لوقلاب مهفلاخو ءاوبوتي

 :لاق نيح جراوخلا ىلإ ةلزتعملا ديوس نب قاحسإ بسن دقف كلذل

 (3باب نباو مهنم لازغلا نم 2 مهنم تسل جراوخلا نم تئرب

 (7باحسلا ىلع مالسلا نودري ايلع اوركذ اذإ موق نمو

 ؛ةيلكلاب ةلملا نع لقني ارفك رفكي ال ةريبكلا بكترم نأ ىلع اوقفتثا دقف ةنسلا لهأ امأ

 ناميإلا قلطم هنع نوفني الو ءرفكلا ىف لخديو مالسإلاو ناميإلا نم جرخي ال هنأ ىلعو

 نسمؤم «ناميإلا صقان نمؤم وه امنإو «ماتلا ناميإلاب فصوي الو ءةيصعملا هباكتراو هقوسفب

 امك «مسالا قلطم بلسي الو قلطملا مسالا ىطعي الف ىصاع نمؤم وأ ؛هتريبكب قساف هناميإب
 ِمِهيَّلَع دّيِلُف اَذِإَو مُمُبوُلْق دّلوَو هللا رِكُذ ا ذإ َنِيِذّلا َنوُنِوُؤُملا اَمَنِإ" ىلاعت هلوق ىف

 م ه8

 (0«َنوُلَْوَشَي مهو ولَعو اداميإ مُهتَماَر هما

 ١. مالكلا ملع ىف :ىحبص دمحا .د - ج١327/1١.
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 ةقيقحب دحأل دهشن الو'* :ىراهيدبلا نسحلا دمحم وبأ :هرصع ىف ةنسلا لهأ مامإ لاق

 ناميإلا صقان ناك كلذ نم ئش ىف رصم ناك نإف ؛مالسإلا عئارش عيمجب ىتأي ىتح ناميإلا
 (١!.بوتي ىثح

 ضصعب لجرلا عم نوكيف مكحلاو مسالا ىف ضيعبتلا نوتبثي ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةمئأو
 بافعلا هل تبثي امك ؛هعم ام بسحب مهباوثو ناميإلا لهأ مكح نم هل تبثيو ؛هلك ال ناميإلا
 روهظ لبق ةمألا داقتعا كلذكو نيعباتلاو ةباحصلا نم ةمألا فلس عمجأ دقو ('!.هيلع ام بسحب
 .رانلا ىف ةلبقلا لكأ نم دحأ ديلختب لوقي دحأ ةباحصلا ىف نكي ملف ةعدبلا لهأ

 الف *“ةفينح ىبأ”* بهذم عم ةنسلا لهأ بهذم قباطت حضتي ضرعلا اذه لالخ نم
 نمؤم'' امنإو ةلزتعملا تلعف امك نيلزنملا نيب ةلزنم الو جراوخلا ثلعف امك هيف ريفكت
 مهنجرخأ تسل نونمؤم ةلبقلا لهأ نأ ملعاو”* هلوق نامثع ىلإ هتلاسر ىف ءاج دقف «' “صاع
 ناك ناميإلا عم اهلك ضئارفلا ىف ىلاعت هللا عاطأ نمف ضئارفلا نم ئش عيضتب ناميإلا نم
 ناميإلا باصأ نمو رانلا لهأ نم ًارفاك ناك لمعلاو ناميإلا كرت نمو اندنع ةنجلا لهأ نم
 ءاش نإو هبذع ءاش نإ ةئيشملا هيف ىلاعت هللا ناكو ابنذم انمؤم ناك ضئارفلا نم ئش عيبضو
 (096“رثغي ًابلثل هل رفغي نإف «هبذعيف بنذ ىلعف هعييضت ىلع هبذع نإ هل رثغ

 نم هنإ اولا قو هومهتأ نيذلا ضعب ىلع ةفينح وبأ مامإلا هيف در ًاضيأ لوقلا اذهو
 . ناك نإو بنني ًاملسم رفكن الو ”” لاقو ربكألا هقفلا ىف هسفن لوقلا مامإلا دكأ مث ؛هتجرملا
 ءاجرإلا نيبو هبهذم نيب قرفلا حضو مث ؛(7“*ناميإلا مسا هنع ليزن الو اهلحتسي مل اذإ ةريبك
 دلخي هنإ لوقن الو ءرانلا لخدي ال هنإ لوقن الو ؛«بونذلا هردضت ال نمؤملا نإ لوقن ال'* :لاقف
 انئائيسو ؛ةلوبقم انتانسح نإ لوقت الو ءأنمؤم ايندلا نم جرخي نأ دعب اقساف ناك نإو ءاهيف
 ةدسفملا بويعلا نم ةيلاخ اهطئارش عيمجب ةنسح لمع نم لوقن نكلو ؛هئجرملا لوقك «ةروفغم
 ءاهعيضي ال ىلاعت هللا نإف انمؤم ايندلا نم جرخ ىتح ةئيسلا قالخألاو ةدرلاو رفكلا لطبي ملو
 ءاهبحاص اهنع بتي ملو رفكلاو كرشلا نود تائيسلا نم ناك امو ءاهيلع هبيثي ؛هنم اهلبقي لب

 ءاسحالا - رولا ةبتكم - ىلوا ةعبط - ةريبكلا بكترم مكح ىف ةريئملا ةجحلا :ىوارحبلا رداقلادبع.د ١.
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 ./4ج - ىواتفلا :ةيميت نبا .”

 .5.6 ةقرو ظطوطخم نامثع ىلإ ةلاسر : ةفينح وبأ مامإلا .*

 7١. ص - ربكألا ةئفلا :ةفينح وبأ مامإلا .4



 هبنذعي ملو هنع افع ءاش نإو «رانلاب هبذع ءاش نإ ىلاعت هللا ةئيشم ىف هنإف انمؤم تام ىتح

 نإ ةنسلا لهأ نم قافتاب هنإف ىصاعلا نمؤملا امأو :لوقيف كلذ ىلع ديزيو .('الصأ رانلاب
 (١.هريصم ءوس هيفكت دق لوسرلا ةعافش نأ ذإ'* هنع افع ءاش نإو هتازاجمو هبيذعت هلا عاش

 نأ ىري نم لك ًاتجرم دع اذإ الإ ءاجرإلاب ةفينح وبأ عفصوي نأ نكمي ال اذه ىلعو
 ءكانيب امك وفعلا ديقي ديق ال هنأو :ةاصعلا ضعب نع وفعي دق ىلاعت هللا نأو نينمؤملا نم قسافلا

 ناك نم الإ ةنسلا لهأ ءاهقف لك لخدي لب هدحو ءاجرإلا ىف ةفينح وبأ لخدي ال لاحلا هذه ىفو

 وأ كئجرم ردقلا ىف مهفلاخ نم نوبقلي لوألا ردصلا ىف ًاضيأ اوناك ةلزتعملا نأل ةلزتعملا نم
 ناميإلا نع لمعلا ريخأتب ءاجرإلا هب نظ سصقني الو ديزي ال ناميإلا نإ ةفينح وبأ لاق امل هنأ

 :ناميإلاو مالسإلا
 فاشكلا ىفو «ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا هب ربخأ امل دايقنالاو عوضخلا وه مالسإلا

 ناسللا بلقلا هيف أطاو امو مالسإ وهف بلقلا ةأطاوم ريغ نم ناسللاب رارقإلا نوكي ام لك نأ

 (7.امهنيب قرف الف ةفينح ىبأ بهذم امأو ىعفاشلا بهذم اذه «لوقأ «ناميإ وهف
 الو حلاصلا لمعلا مساب الو ؛مالسإلا مساب نورقم ريغ ًادرفم ركذي ةرات ناميإلا مساو

 هلوقو ؛ناميإلا امو مالسإلا ام :ليربج ثيدح ىف هلوقل مالسإلاب امإ ركذي ةراتو ءامهريغ

 نم اَنِجَرْخَأَف ” :لكجو زع هلوفو ('!“ٍتاَنوْؤُملاَو نيَدوُوُملاَو تاَمِلملاو َنيِوِلسُملا نإ ”:ىلاعت

 ا"! «ئيولسملا نو تيب َريَغ امِيِفا اندَجَو امل *َنيِنِوؤُملا نو اَهِيِق َناَك
 نإ” ىلاعت هلوقك نآرقلا نم عيضاوم ىف كلذو حلاصلا لمعلا عم ناميإلا ركذ كلذكو

 م

 لامعألا وه مالسإلا لعج مالسإلا عم ناميإلا ركذ املو «(7“ِتاَمِلاَصلا اوُلوَعَم أوُدَماَع َنِيِذْلا
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 هبتكو هتكئالمو للاب ن لا لعجو «جحلاو مايصلاو ةاكزلاو ةالصلاو نيتداهشلا ةرهاظلا

 .1516ص - هرصعو هتايح ةفينح وبأ :ةرهز وبأ مامإلا ١.

 -بها17174 دادغبب ىنثملا هبتكمو رصمب ىجناخلا ةبتكم - ىمالسإلا ريسفتلا بهاذم :ريهست دلوج

 .1 78ص ءما6

 ١. 4ص - تافيرعتلا :يئاجرجلا ."
 كون مقر ةيأ :بازحألا ةروس .*

0 

3 

4 

 1 ةيأ : تايراذلا ةروس .

 .١ا/ مقر ةيآ :فهكلا ةرودم .
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 هياع للا ىلص ىبنلا نع سنأ نع دمحأ هاور ىذلا ثيدحلا ىف اذكهو ءا'لرخآلا مويلاو هلسرو
 ."'بلقلا ىف ناميإلاو ةينالع مالسإلا*” لاق هنأ ملسو

 بانتجا ىلعو اهب رومأملا لامعألا ىلع مالسإلا مسا ةعيرشلا تعقوأ دقو اذه

 تاعاطلا ىلع عقاولا ناميإلا وه ىنعملا اذه هب ديرأ اذإ اضيأ مالسإلاف ءاهنع ىهنملا ىصاعملا
 ىسف لخدف ةنايدلل ملستسا نم ىأ مالستسالا ىنعمب نوكي ًاضيأ مالسإلاو امهنيب قرف ال هنيعب
 ريغ وه ىنعملا اذه هب ديرأ اذإ مالسإلاف هل دقتعم ريغ ناك نإو لثقلا نم ًافوخ مالسإلا

 اولوُف نكلو اوُدوْوُك مل لق اَنَماَع ْباَرَعألا تَلاَف"* هلوقب ىلاعت هللا هدارأ ىذلا هو «ناميإلا
 !9“ةنو لبق نأ ديو مالسإلا ري منيب نَمَو”:ىلاعت هلا لوف هانلق ام نيبو .('!“نمّلسأ

 ءالؤه ناك ولف ؛'ةمل سم سفن الإ ةنجلا لخدي نل' 'مالسلا هيلع لوسرلا لوقو

 الو ؛ةنجلا لهأ نم اوناكل هيلع ناك نم الإ ةنجلا لخدي ىذلا مالسإلا نيملسم نوملستسملا
 هب قحتسي ىذلا مالسإلا ريغ وه مالسإلا اذه نأ اذهي ححصم رانلا لهأ نم مهتأ فالخ

 (؛):ةنجلا

 الب ناميإ نوكي ال نكلو' لاقف «مالسإلاو ناميإلا نيب ةفينح وبأ مامإلا طبر دقو اذه

 ناميإلا ىلع عقاو مسا نيدلاو نطبلا عم رهظلاك امهف ناميإ الب مالسإ دجوي الو ؛مالسإ

 ْ (0 "اهلك عئارشلاو مالسإلاو
 باتكلا لهأل ناك امك ىرهاظ دايقنا الب ىنطاب دايقنا ىأ ةعيرشلا رابتعا ىف دجوي الف

 "ناسميإ الب مالسإ ال'و «باقعلا لاح سيلبإل ردص امكو «باطخلا لاح بلاط ىبأل دجو امكو

 رخأتيو ىنطابلا قيدصتلا.مدقتي امبر ذإ «ناميإلا قيقحت ىلع مالسإلا مدقت ىوتسي هنأ ىلإ ةراشإ

 لمك أنطاب قيدصتلا دجوي مث ًارهاظ مالسإلا مدقتي امبرو باتكلا لهأ ىنمؤمك ىرهاظلا دايقنالا

 (7.نينمؤملا قيرط رخآلا ىف اوكلس ثيح نيقفانملا ضعبل عقو

 ةيدمحملا ةعابطلا راد - ةبدمحملا ةنسلا راصنأ ةبتكم - ساره ليلخ دمحم.د قيقحت - ناميإلا :ةيميت نبا ١.

 .1١نم - رهزألاب

 ١4. مقر ةيآ :تارجحلا ةروس .

 .46 مقر ةيآ :نارمع لآ ةروس .'""

 راد «هيفاو وبأ هللا لضف ريهس.د - ىقارعلا فطاع دمحم .د ميدقتو قيقحت - عورفلاو لوصألا :مزح نبا .4

 . 151١ ص - ما 5174 ةيبرعلا ةضهللا

 .717 ص - ربكألا ةقفلا :ةفينح وبأ مامإلا .5

 . ١11م - ربكألا ةقفلا حرش :ئراقلا ىلع الم ."



 ا ما

 امهنم لماكلا دسجلاو بلاقلا هعضوم مالسإلاو ؛بلقلا هلحم ناميإلا نأ لصاحلاو

 قلطأ اذإ نيدلا نأ :ىنعملاو "اهلك عئارشلاو مالسإلاو ناميإلا ىلع عقاو مسا نيدلاو' بكرتي

 نم دافتسي امك مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألل ماكحألا لوبقو ءرارقإلاو قيدصتلا هب دارملاف

 نم نيّدلا وِق مُكِيَلَع َلَعَج اًمَو”:ىلاعت هلوكو (!«مالسإلا هللا دنع َنيدّلا نإ" :ىلاعت دلوق
 0«اذيِد مالسإلا ّمُكَل ثيضَرَو" :ىلاعت هلوقو !"!“وَّرَم

 ؛ىلاعت هللا ةيهولال دايقنالا مالسإلا ذإ «نامزالتم مالسإلاو ناميإلا :لاقف ىديرتاملا امأ

 للا دنع َنِيَّدلاَنآ" :ىلاعت هلوتب دحاو ناميإلاو مالسإلا نأ ىلع ىديرتاملا دهشتسا دقو
 نإ اوُلّطَوَف ِهِهَلَمَف هّللاي مْكدَماَع مْفَدُك نإ موَقل اب وَسوُم َلاَفَو ”ىلاعت هلوكو ”ٌمآلسإلا
 ٍلَب مُكمالسإ َوْلَع اوُنمَه أل لق اوُمَلَسأ نا كِيَلَع نومي" :ىلاعت هلوقر :1“َنيِوِلَسُم مُْدَنَك
 ا9«نيِقداَم محْنُص نإ ناميإلل مُكاَدَه نأ مُكيَِلَع نمي هللا

 ىسف ىور دقف ءرخآلل لمكم امهنم لك نأ الإ أظفل نافلتخي ناك نإو ناميإلاو مالسإلاو

 هلسرو هبتكو هتكئالمو هللاب نمؤت نأ :لاقف ناميإلا نع هللا لوسر لأس اميف ليربج ةصق

 هللا الإ هلإ ال نأ دهشت نأ :لاقف مالسإلا نع لأسو هلا نم هرشو هريخ ردقلاو رخآلا مويلاو
 انأف اذه تلعف نإف لوألا ىف لاقف «تيبلا جحتو ناضمر موصتو ةاكزاا ىدؤتو ةالصلا ميقتو
 ("!.ملسم انأف ىناثلا ىفو نمؤم

 ريغ لقعلا نأل ؛ةيرشبلا ىلإ لسرلا ىلاعت هللإ لاسرإ لضف ىلع ةيمالسإلا قرفلا تقفثا-١

 ىلع مهونيعيلو مهئيد روما سانلل اونيبيل لسرلا لاسرإ نم دبالف ءعرشلا رومأ لكب طيحم
 .مهكاردإ هنع رصق ام

 .15 مقر ةيأ :نارمع لآ ةيروس .

 78 مقر ةيآ :جحلا ةروس
 .؟ مقر ةيآ :ةدئاملا ةروس ."“

 .84 ةيآأ :سنوي ةروس .4

 ١1. مقر ةيآ :تارجحلا ةروس .ه

 .51؟ص - ديحوتلا :ىديرتاملا ."

 ل



 ها مملح

 ةمصع بوجو ىف ةفينح ىبأ ىأر عم ةيديرتاملا ًاصوصخ قرفلا ضعب ءارآ تقفثا-!
 مهل نأ ةفينح وبأ  مامإلا ربتعا دقف اهلبق امأ «ةثعبلا دعب ًادمع رئاغصلاو رئابكلا نع ءايبنألا
 امك ؛تالاحلا ىنسو تاماقملا ىلع نم مهلام ىلإ ةبسنلاب تائيطخو تاريصقت ىأ تالز

 جراوخلا لوقل فالخ «نايسنلا هجو ىلع ةرجشلا نم ةلكأ ىف مالسلا هيلع مدآل عقو
 نوزوجي ال نيالا ةعيشلاو «ءايبنألا ىلع ًاوهسو أدمع ةريبكلا اوزاجأ نيذلا ةقرازألاو
 ءايبنألا نم ريغصلا روديص زاوجب نيلئاقلا عم نحنو اوهساالو ادمع ةريبك الو ةريغص
 ىلع لدي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثيدحو ةلاسرلا بقانم توبث دعب وأ ةثعبلا لبق
 هيلع هللا ىلص هلوقو مهل هللا رفغيف نورفغتسيف نوبنذي موقب هللا ءاجل اوبنذت مل ول' "كلذ
 ريسفتلا ىف ىزارلا لاقو «ةرم ةئام مويلا ىف هللا رفغتسأل ىنإو ىبلق ىلع ناغيلهيإ'' ملسو
 ضرصعي ىذلا قيقرلا ميغلاك وهو ةيطغتلا ضعب هيطغيف بلقلا ىشغي نيغلا نأ ملعا :ريبكلا
 ةريبكلا رودص زاوج امأ ءاهثوض لامك عنمي نكلو ءسمشلا نيع بجحي الف ءاوهلا ىف
 نايبب نارقلا نع ولخت ال ةلزلا نإ هقفلا لوصأ ىف ديز وبأ ىضاقلا لاق امك لوقنف ًادمع

 ناطيشلا لمع نم اذه هتزكوب ىطبقلا لتق نيح ىسوم لوفك هسفن لعافلا نم امأ ةلز :اهذأ
 هير مدام وصعو" مالسلا هيلع مدآ قح ىف ىلاعت هللا لاق امك هناحبس هللا نم امإو

 ِميَلَع باتا َهبَو هاَبَتجا مث ”:ىلاعت هلوتل هتوبن لبق تناك هتلز ليق هنأ عم «!!!ىوغلا
 (7.«يدهو

 ىذلا ىديرثاملا بهذ هيالو نائجلاب قيدصتو ناسللاب رارقإ وه ةفينح ىبأ دنع ناميإلا “٠

 «نامبإلا ىف ةفينح ىبأ بهذم عم قفتي اذهو ةيويندلا ماكحألا ءارجإل ًأطرش راركإلا ربتعا
 مدعو بلقلاب قيدصتلا امأ ءناسللاب رارقإلا وهو هيلع لدي امب الإ ملعي ال ىفخ قيدصتلاف
 ثبهذ امك ةيويندلا ماكحألا هيلع ىرجت ال تناك نإو هللا دنع نمؤم وهف ناسللاب رارقإلا
 لئاقلا ةفينح ىبأ فقوم نع ديعبب سبل فقوملا اذهو ءطقف قيدصتلاب لوقلا ىلإ ةرعاشألا

 ؛نالعإلا نكمأ ام كلذ نالعإو ميلستلاو ناعذإلا نم دبال لب ؛ىبلقلا قيدصتلا درجمب سيل
 ىفتكي لاحلا هذه ىفف ةيقت توكسلاو فوخلا لاح ىهو ءافخإلا بجوي ام ةمث نإف
 امأ ةبراقثتم ةرعاضألاو ةفينح ىبأ فقاوم ثءاج انه نمو ىبلقلا ناعذإلاو قيدصصتلاب

 .ًاقباطتم ءاجف ناميإلا نم ًاءزج سيل لمعلا نا ىلإ مههاجتأ

 ١. مقر ةيآ : هط ةروس 1١7١.

 مقر ةيأ : هط ةروس ١177.
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 ناميإلا ةدايز مدع ىف ةفينح ىبأ مهمامإ رظن ةهجول ةقباطم ةيديرتاملا فقاوم تءاج-5
 عسم قفتيال اذهو هناصقنو ناميإلا ةدايزب تلاق ىتلا ةيرعشألا رظن ةهجول ةفلاخم هناصقلو

 .طقف ىبلقلا قيدصتلا وه ناميإلا نأب مهلوق

 ةريبكلا بكترم نأ ىلع ةعامجلاو ةنسلا لهأ ءارآ عم ةفينح ىبأ مامإلا ءارآ تقباطت -5

 ققوسنب ناميإلا قلطم هنع نوفني الو ءرفكلا ىف لخديو مالسإلاو ناميإلا نم جرخيال

 ةريبكلا بكترم نوجرخي نيذلا جراوخلا لوق سكع وهو «ناميإلا نصقان نمؤم وه امنإو

 نأ رّْفغَبال هللا نر” ىلاعت لاق دقف رفغتسملا ملسملا قحل رادهإ هيف لوقلا اذهو ةلملا نم

 ريسغ تام نم نأ ىف ةحيرص ةيآلا هذهو ('!“ءاَهَي نَمِإ كلَ نود ام رْوْغَيَو هيدرشب

 نم دارملا ناك ولف «بونذلا ىلع ثايم نم كلذب دارملاو «ىلاعت هللا ةئيشم تحت وهف كرشم ٠
 اضيأ كرشلا نم بئاتلا ذإ ىنعم هريغو كارشإلا نيب ةقرفتلل نكي مل ثوملا لبق بات

 ٍنَم |وُفَعَيَو ِمداَبِع نَع َةَبوُذلا ّْلَبِقَي وِذَلا َوُهَو” ىلاعتو هناحبس هلوقو هل روفغم
 نم ريركت اذه ىف ناك بئاتلا نع باقعلا طاقسإ نع ةرابع وفعلا ناك ولف ('!“ِتاكَيِسْلا
 .هباقع نسحي نمع باقعلا طاقسإ نع ةرابع وفعلا نأ انملعف قدئاف ريغ

 اظفل نافلثخي اناك نإو «دحاو ناميإلاو مالسإلا نأ ىلع ةفينح ىبأ عم ةيديرتاملا ءارآ تقفتا-"

 امهنيب كاكفنا ال ناميإلا ناكرأو مالسإلا ناكرأ نإو «نامزالتم امهنأ الإ ىديرتاملا دنع

 .بلاقلاو بلقلا ةباثمب امهف

 ١. 4م مقر ةيأ :عاسللا ةروس ,

 ١. مقر ةيآ :ىروشلا ةروس 6



 ةبوالسإلا قرفلا نم ةفببنح يبأ فوم :سداسلا لصفلا

 .ةعيشلاو ةفيذح وبأ-١

 .جراوخلا-؟

 .جراوخلا عمجت ىتلا ئدابملا-''

 .ةلزتعملا- 4

 .ىمالكلا ةلزتعملا جهنم-ه

 .ىمالكلا ةفينذح ىبأ جهنم-"
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 ؛ةعيشلاو ةفينح ىبأ

 قرفلا روهظل ةبسنلاب هل ليثم ال ًاقالتخا عيشتلا روهظ ةيادب ديدحت ىف ءارآلا فلتخت
 ةبسنلاب امأ :ة:يخيراتلا ثادحألاب لاصتالا ةقيثو ترهظ قرفلا دئاقع نأل كلذو ؛ىرخألا

 هذه مهأ نم لعلو «ىعيشلا بهذملا ىف اهرثأ اهل ةيخيرات ثادحأ ةدع كانه تناك دقف عييشتلل

 :ىه عيشتلا ةأشنب تطبترا ىتلا ةيسايسلا ثادحألا

 ماطغلا فشاك ىداهلا دمحم لوقي ؛ةعيبلا نع ىلع فلختو ةفيقسلا عامتجاو ىبنلا ةافو-١

 ةيمالسإلا ةعيرشلا بحاص سفن وه مالسإلا لقح ىف عيشتلا ةرذب عضو نم لوأ نإ''
 ردلا باتك ىف درو دقف بنج ىلإ ًابنج مالسإلا ةرذب عم تعضو عيشتلا ةرذب نأ ىنعي
 نبا نأ ”ةّيِرَبلا ٌريَخ مُه َكئَلَوأ”ىلاعت هلوق ريسفت ىف روثأملاب هللا باتك ريسفت ىف روثنملا
 هيلع ىلع ليقأف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا دنع انك :لاق هللادبع نب رباج نع جرخأ ركاسع

 (١):ةمايقلا موي نوزئافلا مهل هتعيشو اذه نإ هديب ىسفن ىذلاو :ىبنلا لاقف مالسلا

 لاز املف ؛كلملا نوسدقي اوناك نيذلا سرفلا رثأ ىلإ ةعيشلا لصأ ضعبلا عجريو
 ("):ةمئألل مهسيدقتو تبدلا لآ نم مهفقوم ىف كلذ رثآ رهظ مالسإلا ىف اولخدو مهكلم

 قدتعاو ًايدوهي ناك ىذلا أبس نب هللا دبعل اهتأشن ىف نيدت ةعيشلا نأ نورخآ ىرنو

 مهتدحو ىلع ىضقيو نيملسملا نيب قرفيل بهذملا اذه رهظاف هل ديكلاو هنم لينلل مالسإلا

 .مهتزعو

 ةأشنل خيراتلاف ““ةيصولاو صنلا' ”ةديقع وهف مهريغ نع ةعيشلا زيمي ىذلا رمألا اسأ

 ىلإ لوسرلا نم ةيصولا ىوعدو صنلا ةديقع اهيف تأشن ىتلا ةينمزلا ةرتفلاب نرتقم ةعيشلا

 ةمامإ ةرتف نإ اولاف امدنع ةلزتعملا هيلإ بهذ ام باوص ناك انه نمو بلاط ىبأ نب ىلع
 هئانب سدنهمو عييشتلا دعاوق عضاو رودب مكحلا نب ماشه اهيف ضهن ىتلا ىهو قداصلا رفعج

 ("!.ةأشنلا هذهل اهب خرؤي ىتلا ةرتفلا ىه ىركفلا

 ليم نأل كلنو «ىعيش هئنأب نييسابعلاو نييومألا نم ةفينح وبأ مامإلا مهّتا دقو اذه
 داكي هنأو «ةبحملا كلتو ليملا كلذ ببسب ىذوأ هنأو امهنع هللا ىضر ةمطافو ىلع عم مامإلا

 .7/8ص -م459١ ةرهاقلا -فراعملا راد ءةيرشع ىنثإلا ةعيشلا ىدل ةمامإلا ةيرظن ؛ىحبص دمحأ.د ١.

 .16.١1نص - مالسإلا ىف ىفسلفلا ريكفتلا :دومحم ميلحلادبع.د .”

 توريب - رشنلاو تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا - ١ط - ةيمالسإلا بازحألا ةأشنو ةفالخلا :هرامت دمحم. د .
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 ىأرلا نكي مل مهفحالو مهقباس نييومألا ىف هيأر ناك دقف ؛كلذ ىف نيدهشتسملا نم نوكب نأ

 .مهتفالخ تبثيو مهمكح ديؤي ىذلا

 لآ نيبو مهنيب فالخلا بشن نأ دعب نييومألا نم ريخب نييسابعلا نم هفقوم نكي ملو

 ضعب طبثيف ء«روصنملا ىلع جرخ امدنع ميهاربا ىلإ ليمي هاندجو دقلو ؛مهنع هللا ىضر ىلع

 ديوس نب ميهاربإ نعو دعم جورخلا ىف هيتفتسي نم ضرحيو «هبرح ىف هاتفتسا امدنع داوفلا

 كيلإ بحأ اميأ تلتف ؛نسحلا نب هللادبع نب ميهاربإ مايأ امركم ىل ناكو ةفينح ابأ تلأس :لاق
 نيسمخ. نم لضفأ مالسإلا ةجح دعب ةوزغ”* لاقف ؟جحلا مأ اذه ىلإ جورخلا مالسإلا ةجح دعب

 ؛هعابتاب مهرمأيو ميهاربإ ةرصن ىلع سانلا ضحي ةفينح وبأ ناك نيعأ نب دامح لاقو *“ةجح
 (١).ناعمدت هائيع تناكف ةفيذح ئبأ دنع نسحلا نب للادبع نبا دمحم ركذ دقلو

 أبنأ ىزازبلا نبا بقانم ىف ءاج دقف ؛هتيب لآلو هنع هللا ىضر ىلعل ًابحم مامإلا ناك
 دحأ لئاق ام لاق هنأ ةفينح ىبأ نع دايز نب نسحلا همع نع دامح نب ديلولا ابنأ ىيحي نب دمحأ

 ىف ةريسلا فيك دحأ ملع ام مهيف ىلع راس ام الولو هنم قحلاب ىلوأ ىلعو الإ ايلع
 7 نيملسملا

 لئاضف كاردإ نع هبحاص ىسمعي ىذلا عييشتلا نم ةفينح ىبأ عيشت نكي مل نكل
 لبق ناكملا ىف رمعو ركب ابأ عضي ىلع لآل هعيشت عم ناك دقف ؛مهتاجرد بيترتو ةباحصلا

 نأ لواحي ناك ىتح هاياجسو ركب ىبأ ىوقت رابكإلاو ريدقتلاب ركذب ناكو ؛هنع هللا ىضر ىلع

 لب ثوناح ركب ىبأل ناك امك ؛ةفوكلا ىفزب توناح هسفنل لعجف هتراجثو هئاخس ىف هيكاحي

 ءامهنع هللا ىضر ىلع ىلع نامثع مدقي ال هنكلو ءركب يبأ دعب قورافلا رمع لعجيو «ةكمب

 لاق :لاق دامح نع ةفيذنح ىبأ نع بيعش نب بوقحي أبنأ” ”ىكملل بقانملا ىف ءاج كلذلو“

 !7.“'نامثع نم انيلإ بحأ ىلع”* :ميهاربإ

 نإ ةمحرلاب هل وعدي ناك لب ؛نامثع بسي نمم نكي مل ةبحملاب ًاياع هراثيإ عم هنكل
 نامثعل ةمحرلاب وعدي نم ةفوكلاب عمسي مل هنإ ؛اسرد رضح نم ضعب لاق دقل ىتح ءركذ

 .هأوس

 ١. هرصعو هئايح ةفيلح وبأ :ةرهز وبأ دمحم - ص١4541460.

 ”. .71/7ج - بقانملا :ىزازبلا نبا

 "'. .84/7؟ج - بقانملا :ىكملا
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 ىلع نم ةفالخلاب رمعو ركب ىبأ نم لك ةيقبسأب هناميإو ةفينح ىبأ فقوم ربتعيو اذه

 نأ ديري ناك ةفينح ابأ مامإلا نإ لب ؛ىعيشلا بهذملا اهيلع ماق ىتلا لوصألا نم لصأ مده وه
 بس اءوس اهمظعأ نم ناكو هتهوشو هتخسم ناردأ نم هب قلع امم 'تيبلا لآل عيشتلا ىفني

 ؛ةفينح ىبأ سفن ىف زحي ام مظعأ نم كلذ ناكو ءامهنع هللا ىضر رمعو ركب ىبأ نيمامإلا
 ىلع نسب دمحم رفعج ابأ تيتأف ؛ةنيدملا تمدق :لاق ةفينح ابأ نأ ىكملل بقانملا ىف ءاج دقف

 «رمعو ركب ىبأ ىف لوقت امب هللا كحطصأ تلقف تسلجف انيلإ سلجت ال «قارعلا لهأ اخأ اي لاقف

 اوبذك هللا ذاعم :لاقف امهنم أربت كنإ :قارعلاب نولوقي مهنإ تلف ءرمعو ركب ابأ هللا محر لاقف

 ىضر باطخلا نب رمع نم ةمطاف ثنب موثلك مأ هتنبا جوز ايلع نأ ملعت تسل وأ ةبعكلا برو

 هللا لوسر اهدجو «ةنجلا لهأ ءاسن ةديس ةجيدخ اهتدج «كلابأ ال ىه نم ىردت لهو «هنع شا

 ةديس ةمطاف اهمأو «نيملاعلا بر لوسرو نيلسرملا ديسو نييبنلا مئاخ ملسو هياع هللا ىلص

 وذ بلاط ىبأ نب ىلع اهوبأو ةنجلا لهأ بابش اديس نيسحلاو نسحلا اهوخأو نيملاعلا ءاسن

 ؛مهيلإ تبتك ولف :تلف هايإ اهجوزي مل ؛كلابأ ال ًالهأ اهل نكي مل ولف مالسإلا ىف ةبقنملاو فرشلا

 ؛ىنئيصعف انياإ سلجت ال ءأنايع كل تلق دق «تنأ اذه بتكلا نوعيطي ال :لاق «كسفن نع تينذكف

 (١).باتكلا نوعيطي فيكف

 ةيمامإلا ةمثأ نم وهو رقابلا دمحمو ةفينح ىبأ نيب ىرج ىذلا ثيدحلا اذه نم نذإ

 ركب ىبأل ةبسنلاب ناسللا ةهزن تيبلا لآ ةعيش لعجل ليملا لك ليمي ناك هنأ ةفينح وبأ رهظي

 .لمعو

 ًالصتم هاندجو دقف «تيبلا لأب ةفينح ىبأ ةلص ىف ًاحضاو يملعلا لاصتالا ناك كلذك

 امصخ هفصو ؛ةجحلا ىوق نيدلاب ملعلا عساو ديز ناك دقف ؛هخويش نم دعو ديز مامإلاب ًايملع

 رارتجاو ؛(« غوصو مالكلا هيومتب اقيلخ ًانسل ًالدج الجر” هثيأر :لاقف كلملادبع نب ماشه

 ةوطسلا نم ماصخلا ددل دنع هب ىلدي امو ؛هججح ىف هجراخم ةرثكيو هناسل ةوالحب لاجرلا

 مهعامسأ موقلا هراعأ نإ جلفلا لينا ةداحلا ةوقلاب مصخلا ىلع
 ةوالحو هظفل نيل نم اهاشحف

 ةدئتم ريغ ؛هيلإ اليم مهدجو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب ةبارقلا نم هب ىلدي ام عم هقطنم

 '!.*“مهتايدأ مهدنع هنوصم الو ؛ىهمالحأ ةنكاس الو مهبولق

 .115/7ج - بقانملا :ىكملا قفوملا ١.

 -ما1126--به1166 رشنااو ةمجرتلاو فيلأتلا ةنجل - ىلوا ةعبط - السإلا ىحيض :نيمأ دمحأ .”
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 دقف ؛كلذب دهاش هدنسمو قداصلا رفعجو رفابلا دمحم نع ةفيذح وبأ مامإلا ىور كلذك

 يىبنلا نع «ىلع نب دمحم رفعج ىبأ نع ةفينح ىبأ نع فسوي ىبأل راثآلا باتك ىف ءاج
 «تاعكر ىنامث كلذ نيب اميف ؛رجفلا ىلإ ةرخآلا ءاشعلا دعب ىلصي ناك هنأ ملسو هيلع ىلص

 ولطعيال ؛هدنع اعطقنم ًاثيدح هنع ىوري اذه ىف هارت الأ ؛رجفلا ىتعكر ىلصيو «ثالثب رثويو
 ةفقثلا نم ىلوألا ةلزنملا هدنع وه نمم الإ كلذ ةفينح وبأ لبقي الو هدنس نم رثكأ ىلإ

 .طق ةياور ىفلت ال ملع ىقلت وه ذإ نانئمطإلاو

 نع ةفينح ىبأ نع فسوي وبأ ىوريف كسانملا ىف قدإصلا رفعج نع راثآلا ىف ئجيو
 كسانملا ثيضق ىنإ :لاقف لجر هءاج :لاق هنأ امهنع هللا ىضر رمع نبا نع دمحم نب رفعج

 نم جحلا كيلعو أمد قرهأو ؛كيلع ىقبام ضقاف :لاق ؛ىلهأ تعقإو مث ؛فاوطلا ريغ اهلك
 (١).هلوق لثم لاقف :ةديعب ةقش نم تئج ىنإ :لاقف «داعف :لاق «لباق

 ؛هرصع دعبو هرصع ىف رثآلا اهل ىتلا تايصخشلا مظعأ نم رفعج مامإلا ناك دقو

 اهيف دري ىتح ةحابإلا مايشألا ىف لصألا نأ عيرشتلا ىف قداصلا رفعج ئدابم نم فرع اممو

 لوقع هغلبت ال نكلو هللا باتك ىف لصأ هلو الإ نانثا هيف فلتخي رمأ نم ام :هلوقو ؛ىهن

 باتكلا نم لوصألا ىف درو ام ىلإ عجري امنإو «ىأر هنأل سايقلاب لوقي ال ناكو «لاجرلا

 امهيأ ةفينح ىبأل قداصلا رفعج لاقف «ىأرلا ىف ةفين> ابأ رظان هنأ ةعيشلا ىأ نوريو «ةنسلاو

 ملو «نيدهاش سفنلا لثق ىف لبق دق هللا نإف :لاق «سفنلا لتق :لاق ؟انزلا وأ سفنلا لق مظعأ

 لاب امف :لاق ؛ةالصلا :لاق ؟موصلا وأ ةالصلا مظعأ امهيأ هلأس مث «ةعبرأ الإ انزلا يف لبقي

 (7.سقن الو هللا قئاف ؟سايقلا كل موقي فيكف ءةالصلا ئضقت الو موصلا ىبضقت ضئاحلا

 عابتأ ديزت امك هئارآو هلاوقأ ىلعاوديزت مهنأ هيف ىرن مهبتك ىف ةعيشلا هاور ىذلا اذه
 ةرثك نا رهظيو «دئاقعلا باب ىف وأ ثيدحلاو هقفلا بادآ ىف ءاوس مهتمثآ ىلع نيرخآلا ةمئآلا

 ىووي الأ ىلع ىراخبلا تلمح حيحص ريغو حيحص وه ام نيب زيمتلا ةبوعصو هيلإ بسن ام

 ل يملا بابسأ نم ًاببس ًاضيأ ثيبلا لأب ةفينح ىبأل ىملعلا لاصتالا ناك انركذ امكو
 كردأ امم رثكأ ىومألا رصعلا نم كردأو ةيومألا ةلودلا ةفينح وبأ رصاع دقف ءمهل ىسايسلا

 ةدمإ ىف قح ىأ ةيمأ ىنبل ىري ال تيبلا لآل هبحل هنع هللا ىصضر ناكو «ىسابعلا رصعلا نم

 ١. "6ص - هرصعو هتايح ةفينح وبأ :ةرهز وبأ مامإلا ١4

 . .14/1"7ج - مالسإلا ىحض :نيمأ دمحأ
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 نب ديز جرخ امل هنأ ىوريو «لعفي نأ مهب ناك هلعلو ؛مهيلع روثيل ناك ام هنكلو «نينمؤملا

 ىلص هللا لوسر جورخ هجورخ أهاض'”ةفينح وبأ لاق كلملادبع نب ماشه ىلع ةفوكلاب ىلع
 اهكيضرع «سانلا مئادو هنع ىنسبح'' ؛لاق ؟هنع تفلخت مل هل ليقف ''ردب موي ملسو هيلع هللا

 مدع نع راذتعالا ىف لاق هنأ ىوريو *“الهجم تومأ نأ تفخف «لبقي ملف ىليل ىبأ نبا ىلع
 مامإ هنأل دعم تدهاجل هدج اولذخ امك هنولذخي ال سانلا نأ ثملع ول'' :ديز عم جورخلا

 (١)؟“هل ىرذع طسبا'”:لوسرلل لاقو مهرد فالآ ةرشعب هيلإ ثعبف '*ىلامب هنيعأ ىنكلو «قح

 نم ةعامج هيلإ عمتجا”* قالغلا ىضري ال ًالدتعا هعيشت ىف ًالدتعم ديز مامإلا ناك

 ام ءامهل رفغو هللا امهمحر :ديز لاق ؟رمعو ركب ىبأ ىف كلوق ام هللا كمحر اولاقف مهسوعر

 لها مدي اذإ بلطف ملي ازلاقءاريخت الإ امويق لوفي الو ءانيدم ارقي يقرر لأ "قم اذحل تعم
 مئركذ اميف لوقأ ام دشأ نإ :ديز مهل لاقف «مكيديأ نم هاعزنف مكناطلس ىلع ابثو نأ الإ تيبلا

 اورثاتسا موقلا نأو نيعمجأ سانلا نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناطلسب قحأ انك انإ

 ةئنسلاو باتكلاب اولمعو سانلا ىف اولو دق ءأرفك مهل اندنع كلذ غلبي ملو ؛هنع انوعفدو انيلع

 مكوعدن امنإو ؛مهسفنألو مكلو ىل نوملاظ ءالؤه نإ ؛كتلوأك اوسيل ءالؤه كملظي ملف :اولاق
 مثنأ نإف أفطت نأ عدبلا ىلإو ايحت نأ ننسلا ىلإو ملسو هيلع هللا ىلص هيبن هنسو هللا باتك ىلإ

 انمامإ رشب اولاقو ؛هتعيب اوثكنو هوقرافف ؛ليكوب مكيلع تسلف متيبأ متنأ نإو «متدعس انومتبجأ
 ديز مهامنف «مامإب سيلف ىلع نب ًاديز عبتن الو ؛هيبأ دعب رمألاب قحأ وهو «هيبأ دعب مويلا
 ():ةضفارلا

 ءرمعو ركب ىبأل هدييأت ىف ةعيشاط قرف بلغأ فلاخ ديز مامإلا نأ اذه نم حضتي

 ىف ةفينح ىبأ عم قفتي اذه هلوقب هنأ الإ ءقعيشلا قرف ىدل نيسدقملا ةمئآلا نم هنوك مغرو

 .مهدنع لصألا اذه مده

 هبا هدعب نم لتفو ؛ه17١ ماع ةرجاف ةلثق هلثقب ديز مامإلا ةروث ثهتنا دقو اذه

 رثل اهل ثداوحلا هذه تناك دقو ه١١"١ ماع ىيحي نب شادبع هديفحو ه5 ماع ىيحي

 لوسرلا جورخ ىهاضي هجورخ ناك ىذلا ًاديز ىأر دقلو «ةفينح ىبأ مامإلا ىقثلا سفن ىف

 دبال ناكف «هدالوأ ىف ىرست تاحارجلا ىأرو هتثح بلصتو لتقي ردب موي ملسو هيلع هللا ىلص

 .؟ 5 ه/١ج - بقانملا :ىزازبلا نبا ١.

 7176/7 ج - مالسإلا يحض : نيمأ دمحأ .؟
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 لمعت الام لمعت - باضغ مهو - ءاملعلا ةنسلاو «نيبومألا ملاظم ركذ هناسل ىلع ىرجي نأ

 نم دهطضاو بذع نأ دعب ه110 ماع مارحلا هللا تيب ىلإ ةفينح وبأ مامإلا بهذ مث

 دإع نييسابعلل رمألا ماقتسا نأ ىلإ رمتساو ؛نمآلا همرحو هللا تيب ةفينح وبأ رواجو «نييومألا

 تماق اهنأل «سابعلا ىنبل هثالو ىلع ةفينح وبأ رمتساو هعيابو سابعلا ىبأب عمتجاو ةفوكلا ىلإ

 ىسابعلا مكحلا ىف ملكت ةفينح ابأ نأ فرعي ملو ءىلع ىنب ىلع عقو ىذلا ملظلا نم فاصتنالل

 - هؤالوو هكبحم مهلو - ىلع لآب ىذألا لزنو «ىلع ءانبأ نيبو مهنيب ةموصخلا تماق ىتح

 ىذلا روصنملا ةموكح ىلع اوراث نم نأ ًاصوصخو «مهبضغل بضغي نأ لوقعملا نم ناكف

 ملع ىفف ؛هوخأ ميهاربإو «نسحلا نب هشادبع نب ةيكزلا سفنلا دمحم امه «سابعلا ىبأ دعب ءاج

 عفر امك ةرونملا ةنيدملا ىف روصنملا ىسابعلا ةفيلخلا ىلع ةيكزلا سفنلا دمحم جرخ ه6

 ؛ها 45 ماع ةجحلا ىذ ىف ةرصبلا ىف روصنملا دض داهجلا ةيار هلادبع نب ميهاربإ هوخأ

 ةفينح وبأ مامإلا عربتو امهنع هللا ىضر ةفينح وبأو كلام ناليلجلا نامامإلا هل ةعيابملاب ىتفأو

 مركأ دقو ءهايإ هباقعو روصنملا باتع ىلإ دعب اميف ترج هتيامحو هئرصنل انالعإ ةيلام ةيدهب

 عسضوم ىف لمها145١ ناضمر ١5 يف ةيلاغلا ةداهشلاب ةيكزلا سفنلا وذ شادبع نب دمحم

 ةجحلا ىذ ١4 ىف ةفوكلا ىف دهشتسا شادبع هوخأ كلذكو «ةرونملا ةنيدملاب ““ثيزلا راجحأ”'

 ئ () هاه

 ةفالخلا ىري هنأ ىأ مهقح تيبلا لآل فرعي ناك ةفينح ابأ نأ ىلإ قباسلا مالكلا نم ىهتنن-١

 مهل اوناكو مهنم رمألا اوبصتغا دق هورصاع نيذلا ءافلخلا نأو «ةمطاف نم ىلع دالوأ يف

 .نيملاظ

 ناك لب مهقيرط ريغ نم ملع لك رجه ىلإ تيبلا لآل بصعتلا هعفدي نمم نكي مل هنإ-١

 فرعي ملو ؛ةيسايس ةعزن ةيأب اورهثشي مل نمم هخويش ناكو هردصع ءاملعب ًايوق هلاصتا

 ةيرحو ريدقتلا ةيرح مهسفنأل اوقبأ نيذلا نم وهف «ةعيشلا قرف نم ةنيعم ةقرفل هؤامتنا هنع

 .ةلحنل نيلحتنم الو بهذمب نيروسأم ريغ ثحبلا

 -وهبيزوتلاو رشنلل ةوحصلا راد ةيمامإلا ةعيشلاو ةنسلا لهأ دنع ناتداضتم ناتروص :ىودنلا نسحلا وبأ ١.
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 ءارأ براقت تناك اهتلمج ىف هءارآ دجن ةنيعم ةقرفل هئامتناب فرعي مل هنأ عم نكلو-؟'

 هيلع صئ دق مامإلا ىري الو ءرمعو ركب ىبأ ةمامإ ةحص ىري نمم وهف ؛ةيديزلا

 امنإ «كلذ دعب هل اوعضخ نإو نيمليبملا ىلع هسفن ضرفي نم ةفيلخ نوكي الو «ةياصوب

 نأ ىف 3 مارغ الو ةيديزلا ءارآ هذه لك «مكحلا ىلوت ىلع قباس رح رايخاب ةقراخلا

 .نيملسملا ةعامج ىلإ ةيعيشلا قرفلا برقأ مهنأل ةيديزلا ءارآ عم ةفينح ىبأ ءارآ براقثت

 :جراوخلا

 ةعامجلا تقفتا ىذلا قحلا مامإلا ىلع جرخ نم لك وه ىجراخلا نأ يناتسرهشلا ىري

 ةنتفلا هصضرعت ءانثأ ةرم ريغ (جراوخلا) ب نامثع ىلع نيرئاثلا فصي ريثك نباو «هيلع

 هنع هللا ىضر نامثع لتقم ةثداح ىلإ جراوخلا ةاونب ىهبلا دمحم روتكدلا عجريو ءاهتاسبالمو

 (7.صاخلا هيأر هل ىمالسإ ىنيد بزح لوأ ةاون تنوكت ةثداحلا هذه ليبق هنأ ركذيو

 ةعبان جراوخلا ةأشن نأب لوقلا عم انبهذ ام اذإ ميقتسي ال ةيلوألا هذهب مكحلا نأ ودبيو

 لاقتنا ذفئم بهذملا ةاون مهل تناك نيذلا ةعيشلا ذئنيح هب ىلوأ كلذف ءثحب ىسايس ىأر نم

 .كلت لبق نكي مل نإ ؛ىلعألا قيفرلا ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا

 هنا ىلع هنع هللا ىضر نامثع ىلإ رظني نم مهنم ناك نامثع ةلتق نأ كلذك ودبيو

 .«نورؤاكلا ْمُه كيلو هللا لزفأ مب مُكحَي مأ نمو” :ىلاعت هلوثل رفاك

 رفكلاب مكحلاو ةديقعلاب قلعتم ىأر جاروخلل ىلوألا ةيسايسلا ةأشنلا سبال .دقف نذإ

 هللا ىضر ىلع ىلع نيجراخلا ىلع دعب اميف تقلطأ جراوخلاب ةيمستلا تناك اذإ امأ «ناميإلاو

 نمو ةيمأ ىنب ةصاخو ؛هموصخ نيبو بلاط ىبأ نب ىلع نيب عارصلا مدتحا امدنع هنع

 كلذ ىلع ةهبج ىف ثدح «هرامث ترهطظ مث ميكحتلا ثدحو ؛ماشلا لهأو شيرق فارشأ مهفلخ

 ىلع نم لك دض ةروثلا ثنلعأ ىتلا (ةمكحملا) جراوخلا ةقرف هنع ثدلوت ىذلا قاقشنالا

 ىلع ابصنم راكنإلا ناك امنإو ؛ةيواعم ىلع مهتروث دحأ مهيلع ركنب ملو ءءاوسلا ىلع ةيواعمو

 ..فالخ نطوم اهتارربم نأل امنإو «راكنإ عضوم ةروثلا قد نأل ال ىلع دض مهتروث

 لبق دق .فعضلا اذهل وهو «ةيغابلا ةيواعم ةئف لاتق نع فعض هنأل ىلع ىلع اوراث جراوخلاف

 ةيمالسإلا ثوحبلا عمجم تاعوبطم «قيمالكلا قرفلاو بهاذملاو ءارآلا ةأشن :لغرف مشاه ىيحي.د ١.
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 وّلِإءْجَف مَّفَح وهي ىِدَلا اوُلِتاَقَك" ميركلا نآرتلا صوضن هثمسح دق رمأ ىف رشبلا ميكحت
 ٠ ىغب لوح تاهبشالو ءوه هددرت سيل فعضلا عجرم نأ ىري ناكف ىلع امأ «1'2“هّللا ووأ
 هعم تناك دقلف ؛فعضلا ردصم مه اوناك ةصاخ مهنم فارشألاو ءهراصنأ امنإو «قارعلا لهأ

 هلعفت مل ام ثلعفف مهؤاوهأو مهبولق ةيواعم عم تناك امنيب ءاهدامغأ ىف ىهو مهفويس
 ().فوبسلا

 ىف ةدشو مهراكفأل ةسامحو مهداقتعا نع اعافد ةيمالسإلا قرفلا دشأ جراوخلا ربتعيو

 مهعافدتا ىف مهو «هيف نوركفي امو «هيلإ نوعدي اميف ءآروهتو ًاعافدناو ؛ةلمجلا ىف مهنيدت

 الو .نمؤم هنع ديحي ال ًاسدقم نيد اهونظو اهرهاوظب اوذخأ دق ظافلأب نوكسمتسي مهروهتو

 مهبابلأ تعرتسا دقو «نايصعلا ىلإ هتعفدو «ناتهبلا ىلإ هسفن هب تلام نم الإ هليبس فلاخي

 ؛ثيدح لك هب نوعطقيو ؛مهيفلاخم هوجو ىف هب نوداني ًائيد اهوذخئاف ““هلل الإ مكحال”* ةملك'
 مهنأش يف لاق هنع هللا طر فنا رو ءةملكلا هذهب هرفنف ماكتي ايلع اوأر املك اوناكف

 ءالؤه نكلو ش الإ مكحال هنإ معن ؛““لطاب اهب داري قح ةملك””- اهلوق اورركو اهولاق امدنع

 متمتسيو «نمؤملا هترمإ ىف لمعيءرجاف وأ رب ريمأ نم سانلل دبال هنإو هش الإ ةرمإ ال نولوقي

 هب ذخؤيو لبسلا هب نمؤتو «ودعلا هب لئاقيو ئفلا هب عمجيو «لجألا اهيف هللا غلبيو ءرفاكلا اهيف

 .رجاف نم حارتسيو ءرب حيرتسي ىتح ىوقلا نم فيعضلل

 مهماهفأ تلتخا ىتح نيملاظلا ماكحلاو ىلعو نامثع نم ةءاربلا ةركف مهتوهتسا دقو

 نوذفني وأ «قحلا ىلإ لوصولل قيرط لك مهيلع تدسو هأمات ءاليتسا مهكرادم ىلع تلوتساو

 نم أرب نمف ءاهئاذ ىف نيدلا قئاقح ىناعم ىلإ لب ءاهنوددري ىتلا تاملكلا ىناعم ىلإ هنم

 همسا اوفاضأو ؛مهعمج ىف هوكلس ٌةيمأ ىنب نم نيملاظلا ماكحلاو ريبزلاو ةحلطو ىلعو نامثع

 ("!.أرثأ دشأ تناك امبرو ؛مهثدابم نم ىرخأ ئدابم يف هعم اوحماستو «مهئامسأ ىلإ

 تافص ًاضيأ مهل تناك لب امهدحو ظافلألا رهاوظب كسمتلاو ةسامحلا نكت مل

 هيف عضوم ال رمأ ةلمجلا ىف مهنيدل مهصالخإف سوهو فارحناو صالخإو ىوفت «ةضفانتم

 ماسملاف امرمو هبل كاردإو نيدلا مهف ىف لالض هارع دف صالخإ هنكلو «بايترا الو

 ١. مقر ةيأ :تارجحلا ةروس 13

 /. صا م4 - ةرماقلا - ةديدجلا ةفاققلار اد - ةروثلاو مالسإلا :ةرامع دمحم.د 24 46.

 ص - ةيمالسإلا بهاذملا خيرات :ةرهز وبأ مامإلا .؟ 121٠١".
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 نم'' لماكلا ىف دربملا سابعلا وبأ لاق :موصعم همد ىمذلا امنيب همدل ةمصعال مهل فلاخملا

 :اولاق ؛ينارصنلاب اوصوأو ملسملا اولثقف ًاينارصنو أملسم اوباصأ مهنأ مهرابخأ فيرط
 اولاقف «لماح ىهو هتأرما هعمو «فحصم هقنع ىفو بابخ نب هللا دبع مهيقل مكيبن ةمذ اوظفحا

 :اولاق ؛ًاريخ ىنثأف ؟رمعو ركب ىبأ ىف لوقت امف :اولاق..كلتقن نأ انرمأيل كقنع ىف ىذلا نإ
 ىف لوقت امف :اولاق «ًاريخ ىنثأف ؟نينس تس ىف نامثع ىفو ميكحتلا لبق ّىلع ىف لوقت امف
 كنإ :اولاق ؛ةريصب ذفنأو هنيد ىلع ايفوت دشأو مكنم هللا باتكب ملعأ يلع نأ لوقأ :لاق ؟ميكحتلا

 اوماسو ؛هوحبذف رهنلا ئطاش ىلإ هوبرق مث ءاهئامسأ ىلع لاجرلا عبتت امنإو ؛ىدهلا عبتت تسل
 اذه بجعأ ام :لاق ؛نمثب الإ اهذخأنل انكام هشاو :اولاقف ءمكل ىه لاقف هل ةلخدب ًاينارصن ًالجر

 (١!.ةلخن نمث انم اوإبقتالو «بابخ نب هللا دبع نولتقتأ

 :جراوخلا عمجت ىتلا ئدابملا

 .نوللاو سنجلاو بسنلا نع رظنلا فرصب حلاصلا همامإ ىلع جراوخلا عمجا-١

 ىف ةعيسشلا ركف دضو ء«مامإلا بيصنتل ليبس ةعيبلاو رايتخالا نأ ىلإ جراوخلا بهذ-"

 ْ .ءامسلا نم هيلع صنلاو ةيصولا
 «نيبدلا لوصأ نم ثسيلو عورفلا نم - مكحلا ماظنو ةفالخلا) - ةمامإلا نأ نوري مهو

 .("ىأرلا" لب «ةنسلا الو باتكلا سيل اهردصمف

 .ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمآلاو ديعولاو دعولاو ديحوتلاو لدعلاب نولوقي مهو-4

 مه - مهلامعو ةيمأ ىنب ماكح حورطملأ لاثملا ناكو -- رئابكلا بونذلا ىبكترم نأ مهيأرو-

 مئثف هللا ميلا عت نوذفني نيذلا ميقتسملا ىأرلا باحصأ امأ ءرانلا ىف نودلخم نورفاك

 ("!نيبئاتلا نيملسملا لثم مهباقعو مهتازاجم

 ىتلا ثادحألا ثدحت نأ لبق نامثع عمو ورمعو ركب ىبأ ةمامإ عم خيراتلا ميوقت ىف مهو-"
 . ميكحتلا لبق بلاط ىبأ نب ىلع ةمامإ عمو «ةريخألا ثسلا همكح تاونس ىف تأشن

 أدبملا وهو..روجلا ةمثأ دض فيسلا ديرجتو مئادلا جورخلاو ةرمتسملا ةروثلا عم مهو-ال

 .دعب نم مهقرف تنوكت نورخآ هيف مهقفاو ىذلا

 ١. هرصعو ةتايح ةفينح وبأ :ةرهز وبأ مامإلا - ص١١
 20هززو 13. !ميلموت "طش الع ةطمانأا [ةزوطه,39,



 تعال اح

 دويف نم مهررحف ةورثلا ىف هب اوفدصتأ دهزو «لاتقلا ىف مهلع ترهتشا ديلاقت مهتعمج >4

 شويجلا باكر ىف ليحرلاو تاروثلا ىف طارخنالا ىلع مهناعأو ءانتقالا ىلع صرحلا
 6 رل )١( .ةرئاثلا

 :جراوخلا نم ةفينح ىبأ فقوم

 “'بونذلا لهأ ريفكت'* اهمهأ نم اياضق ةدع ىف جراوخلا ىأر ىري ةفينح وبأ نكي مل

 داهتجالاو ىأرلا ىف أطخو مثإلل ةينو ءوسلا دصق نع بكتري بنذ نيب اوقرفي مل جراوخلاف

 ولو ءأراتخم هيلع مدقي مل هنا عم ؛ميكحتلاب ايلع اورنك اذلو ءباوصلا هجو ةفلاخم ىلإ ىدؤي

 نم سيل ميكحتلا ناك نإ ءبصي ملو أطخأ ادهتجم نوكي نأ ودعي ال رمألاف هراتخا هنأ ملس
 جوخي داهتجالا ىف أطخلا نورب مهنأ ىلع ليلد هنع هللا ىضر هريفكت ىف مهتجاجلف «باوصلا

 .نيقيلا دسفيو نيدلا نع

 دمحم نسب ناورم ةفيلخلا مايأ -- ه117١ ماع كلذ ىلع ةفينح وبأ مامإلا در دقو

 هعمو كاحضلا لخد دقف «ىنابيشلا سيق نب كاحضلا ةدايقب ةفوكلا جراوخلا لذحا نيح ىومألا

 نسم :لاق ؟بوثأ مم :مامإلا هل لاثف «بوتي نأ هنم بلطو ىلاعت هللا همحر مامإلا ىلع ةعامج

 ؟ىنرظاتت نأ كل له :مامإلا هل لاقف - امهنع هلل ىضر ةييواعمو ىلع نيب - ميكحتلاب كاضر
 نأ هب ىصضرتأ :مامإلا هل لاقف ءاتالف:لاق ؟اننيب لعجت نمف انفلتخا اذإ :مامإلا لاقف ؛معن :لاق

 ():كاحضلا عطقناف ؛ميكحتلاب تيضر دق :كاحضلل مامإلا لاقف «معن :لاق ؟اننيب ًامكح نوكي

 بايب ناتزانج ناتاه:هل اولاتف ءمهفويس اورهش دقو جراوخلا نم دفو هيلع لخدو

 اهيل

 ةأرما ىرخألاو «تامف اهب جرشحو هتظك ىتح رمخلا برش لجر ةزانجف امهادحإ امأ
 :لاق ءال اولاق ءدوهيلا 5 ؟اناك للملا ىأ نم ؛لاق ءاهسفن ثلتق لمحلاب تنقيأ اذإ يتح ثنز

 ةلملا نم اولاق ؟اوناك للملا ىأ نم :لاق ءال:اولاق ءسوجملا نمفأ :لاق ءال اولاق ىراصنلا نمفأ

 ١. ص - ةيمالسإلا بازحألا ةأشنو ةفالخلا ::ةرامع دمحم.د 1١4115

 ٠١. بسلا 6 - ةرهاقلا - ىبابلا ىفطصم ةعبطم .- ط - اقسلا ىفطصم قيقحت .- ةيوبللا ةريسلا :ماشه نبا

 -  166ىكملل بقانملا رظناو) - 415/17ج - ما - ج5/1١؟١(



 مآ.

 نم ىهأ ةداهشلا هذه نع ينو ورح :لآق ءدلوسرو هدبع دمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشت ىلا

 ىه مكف ؛لاق ًاسمخالو اعبر الو أثلث نوكي ال ناميإلا :اولاق !سمخ وأ عير وأ ثلث ناميإلا

 أناك امهنأ متررقأو متمعز دق موف نع ىايإ مكلاؤس امم :لاق ؛هلك ناميإلا :اولاق ناميإلا نم
 لوفقأ ىنإف ءمتيبأ اذإ امأ :لاق ؟رانلا لهأ نم مأ امه ةنجلا لهأ نمأ ؛كنع انعد :اولاق ؟نينمؤم

 ذو ُهَنِإَف ىِنَعيَتف نم" :امهنم ًامرج مظعأ اوناك موق ىف مالسلا هيلع ميهاربإ لاق ام امهيف
 اوناك موق ىف مالسلا هيلع ىسيع لاق ام امهيف لوقأو «('!“َمِوَوَروُفُش َكَنِإَف عِناَصَع نمو
 ٌزيرعلا دَئاَكَنِإَف مُمَل رفغت نإَوَكْداَبِع ممْنِإَف مُهِبِذَعُف نإ :انهنم ام رج مظعأ
 كَل ْنِمُؤنأ اوُلاَق"' :اولاق ذإ مالسلا هيلع حون شا ىبن لاق ام امهيف لوقأو «'!“ميِكَحلا

 ِوَلويَر ولع كإ مُهباَسِح نإ *َنوُلَمْعَي أوُناَك امي ىلع امو َلاَف *َنوُلَذرَألاكَعَبْاَو
 َنيذَلل لوقا اكو" :مالسلا هيلع حون لاق ام لوقأو "!“َنِيِنوؤملا واطي أنأ امَو* َنوُرَهَشَت
 (1«َنيِيلاَطلا َنِوَل اذ نإ مِحِسّفنأ يف امي مَلعْأهَللا أريخ للا ْممَيِتْوُي نأ مكّيعأ ىردزتا
 امهنأب رمألا لوأ مهباجأ ىلاعت هلا همحر هنأ ولو” .حالسلا اوقلأ اذه جراوخلا عمس امدنعو

 .بنذلا هلعفب نمؤملا نورفكي مهنأل ؛هولتقل نانمؤم
 ددشتلاو ولغلا ىلع جراوخلا دنع امئاق ناك دقف ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا امأ

 نم جراوخلا دحأ لئاقي الأب هباحصأ ىصوأ هنع هللا ىضر ًايلع نأ ىور اذل «نيدلا مهف ىف

 ناك هنع هللا ىضر ىلعف هلانف لطابلا بلط نمك سيل هأطخاف قدلا بلط نم نأل ءهدعب

 لافقو هولاند دقو «لطابلل نيبلاط نييومألا ربتعيو «هقيرط اوبنتجا دق «قحلل نيبلاط مهربتعي

 بلطل اذه مكجرخم اوجرخت مل مكنأ تملع دق ىنإ”' :جراوخلا ضعبل زيزعلا دبع نب رمع

 لك اوزهتني نأ مهناميإ ديدش مهلمح دقو ءاهليبس متأطخأف ةرخآلا متدرأ مكنكلو ؛عاتم وأ ايند
 | (0).ًاريج مهثدابم ىلإ ةوعدلل ةمصرغ

 دقو «ةبجاو هضيرف ...ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا ىف هبهذمف ةفينح وبأ امأ

 هالوتي بصنم ىف هرصبلا ىلإ بهاذ وهو ىتمسلا دلاخ نب فسوي هذيملتل هلوق ىف كلذ رهظ

 .7" مقر ةيأ :ميهاربإ ةزروس-١

 11١/8. مقر ةيآ :ةدئاملا ةروس ."

 ١١١. مقر ةيآ :ءارعشلا ةروس .''

 1 مقر ةيآ :دوه ٌةرودم .؛

 .١174/1ج - بقانملا :ىكملا قفوملا .5
 .8441١41؟نص - مالسإلا رجف :نيمأ دمحأ ."



 تنال ىلا تس

 اوضاخ وأ لئاسملا ترجو «دجسم مهايإ كمض وأ ءسلجم كريغ نيبو كنيب عمج ىثم'' :لاق
 :لوقت مق «موقلا هفرعي امب تربخأ اهنع تلئس نإف ؛ًافالخ مهلدبت الف ؛«كدنع ام فالخي اهيف

 «كرادقمو كلذ رادقم اوفرع كنم هوعمس نإف ءاذك هل ةجحلاو ءاذكو اذك وهو ءرخآ لوف اهيف

 كرادقم اوفرع هوفلأو كلذ ىلع اورمتسا اذإف ؛ءاهقفلا ضعب :لقف ؟نم لوق اذه اولاق نإف
 دحاو لك ذخأيو هيف نورظني ملعلا نم ًاعون كيلإ فلتخي نم لك طعأو ....كلحم اومظعو
 نإف مهشداحو ءانايحأ مهحزامو مهنمأو «ةقيقد نود ملعلا ىلجب مهذخو «هنم ئش ظفحب مهنم'

 نع لفاغتو ءمهرادقم فرعاو ؛مهجقاوح ضفاو ءأنايحأ مهعطأو «ملعلا ةبظاوم ميدتست ةدوملا

 (١!.مهنم دحاوك نكو رجض وأ ردص قيض مهنم دحأل دبت الو ؛مهحماسو مهب قراو مهتالز

 نيللا بهذملا وه ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا ىف ةفينح ىبأ بهذم نوكي كلذب

 ببسبب ناك مامإلا دنعف ةاغبلا نييومألا لاتق امأ ءسانلا لاوحأ ةسارد ىف هقمع ىلع لدي ىذلا

 .مهرفك ببسب ناكف جراوخلا دنع امأ مهيغب

 ؛دح اهيف سيل ىتلاةريبكلا بحاص ىلع عقي زنكلا مثإ نأ ىلع مهقرف ضعب معزت كلذك

 مقإ نأ ىرخأ معزتو «ناميإلا يف لخاد ريغ هنأ الإ رفكلا نع ًاجراخ ناك نإو دودحملا نأو

 امل كلذ ىلع ةفينح وبأ مامإلا دريو ('!.هبنذ ىلع ىلاولا هدح اذإ بنذلا بحاص ىلع عقي رفكلا
 ؟هيلع كتداهش ام «رفكلاب كيلع دهشي نمع ىنربخأ :ًالئاق ملعتملا هلأس

 ةمرحلا نأل «أرفاك كلذب هيمسأ الو بذاك هنأ هيلع ىتداهش هنع هللا ىضر ملاعلا لاق

 هللا نم كهتنث ىتلا ةمرحلاف ؛هناحبس هللا ديبع نم كهتنت ةمرحو هللا نم كهئنت ةمرح :ناتمرح

 نوكي ام كلذف :هللا ديبع نم كهتنت ىتلا ةمرحلاو «رفكلاو بيذكتلاو هللاب كارشإلا ىه لجوزع
 .ملاظملا نم مهيب

 ىذلا نأل «ئىلع بذكي ىذلاك هلوسر ىلعو هللا ىلع بذكي ىذلا نوكي نأ ىغبني الو

 ىلع دهش ىذلاو ؛سانلا عيمج ىلع بذك ول نأ نم مظعأ هبنذ هلوسر ىلعو هللا ىلع بنكي

 مُضَنْمِرِجَي 15 ””:لاق هللا نأل ىلع هبذكل هيلع بذكأ نأ ىل لحي الو «بذاك ىدنع وهف رفكلاب
 موق ةرادع مكنلمحت ال :ءانعم ('!“ىَوقتلِل برقأ وُ أولوعا اوُلوعَت هل ىَلَع مولا َناَنَدَش

 .؟"58ص - ةيمالسإلا بهاذملا خيرات :ةرهز وبأ مامإلا ١.

 .3 ١ص -ةيمالكلا قرفلاو بهاذملاو ءارآلا ةأشن :لغرف نسح مشاه ىيحي .د 7

 4 مقر ةيأ :ةدئاملا ةروس .'"'



 تال ىلا

 ('٠:مهيف لدعلا اوكرتت نأ ىسلع
 مهريكفت نأ ىرتف رفكلاب بنذلا بحاص اومر امدنع نوركفي جراوخلا ناك فيك رظنا

 رهاوظ ىسلإ اورظن دقف عوضوم فارطأ نوصقتي الو «ثخب ىف نوفستي وقمعتي ال ءأيحطس ناك
 وبأ مامإلا امأ ءاهفده اوبيصي ملو اهرارسأ الو اهيمارم اوكردي ملو ايحطس ًارظن صوصنلا
 ةييدبلا رضاحلاو هريكفت ىف ىدملا ديعبلا ةقثلا ثبثلا «قحلا ملاعلا تافصب فصنتا دقف ةفينح
 مهفويس جراوخلا رهش امدنعو «بوتي نأ كاحضلا هنم بلط امدنع راكفألا هيلإ عراست ىذلا
 قمعو هردص هعسو هءوده نأك فيكو «تنز ةأرماو رمخلا برش لجر نع هولأسو ههجو يف
 روسمألا رهاوظ ىف ثحبلاب فكي مل «رفكلاب هيلع دهشي نمع ملعتملا هلأس امل هريكفت
 كلذ لعلو ةبيرقلا وأ ةديعبلا اهيمارم ءارو ريسي لب ؛هرابعلا رهاظ دنع فقي الو «صوصنلاو
 كلذ ىف ًائيعتسم ماكحأ نم ثيداحألا هيلع تلمثشا ام لاع نع ثحبي هلعج قمعتملا لقعلا
 اهب سايقلا درطأ :ةلعلا هبدي نيب ثماقتسا اذإ ىتح ؛تارابعلا ىمارمو ظافلألا تاراشإب

 «صوسصتنلا ىف قمعتم نيب قرافلا وه اذهو ءاديعب أطوش كلذ ىلع راسو «ضورفلا ضرفو
 .صوصنلا رهاوظب نيكسمتملا جراوخلا نيبو

 :هلزتعملا

 لتقم عم تناك ةيادبلا نأ ىري مهضعبف ؛هلزتعملا ةقرفروهظ تقو ىف ءاملعلا فلتخا

 نستفلا هيف ترهل رصعل ةيادب كلذ ناكو هنع هللا ىضر نافع نب نامثع ثلاثلا ةفيلخلا

 ىف نامثع داهشتسا دعب ةفالخلا ههجو هللا مرك بلاط ىبأ نب ىلع ىلوو «ماسجلا ثادحألاو

 ةيواعم مهسأر ىلعو مهراصنأو ةيمأ ونب هضهانو نيملسملا رثكأ هعيابف ةقيقدو ةجرح فورظ

 هراصنأو ىلع نيقيرفلا نيب عازنلا أدبو ديهشلا ةفيلخلا مدب ةبلاطملل اوماقف نآيفس ىبأ نب

 لسممجلا'' ىسف نيملسملا نم ريبك ددع اهتيحض حار ىتلا بورحلا تماقو :هعابتأو ةيواعمو

 .عقاوملا نم اهريغو '**ناورهنلاو نيفصو .

 ىف نيلثتمم اهيف اوكراشي ملف ةباحصلا نم ددع بورحلاو نتفلا هذه لزتعا دقو اذه

 ىشاملاو ؛ىشاملا نم ريخ اهيف دعاقلا نئف نوكتس'” :ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا لوق كلذ

 ١. ملعتملاو ملاعلا :ةفيلح وبأ مامإلا - ص١١١١١5.



 باله عد

 منغ هل ناك نمو «هلبإب قحليلف لبإ هل ناك نمف تعفو اذإف الأ ءامدلإ يعاسلا نم ريخ اهيف

 كبإ هل نكت مل نم هللا لوسر اي :لجر لاقف .هضرأب قحليلف ضرأ هل ناك نمو «همنغب قحليلف

 .“'ءاجنلا عاطتسا نإ جنيل مث رجحب هدح ىلع هقديف هفيس ىلإ دمعي :لاق ؟ضرأ الو منغ الو

 روهل نم كلذ ىلع بئرت امو ميكحتلا ةلأسم نم ناك ام نيفص ةعقوم ىف ناك املو

 *هلل الإ مسكح ال'' راعش مهعفرو ميكحتلا جئاثنب مهلوبق مدعو «ئلع ىلع مهقاقشناو جراوخلا

 رفك ىتلاو ةريبكلا بكترم ةلأسم تراث هب لبق نم لكو «نيمكحلاو ةيواعمو ىلعل مهريفكتو

 رابتعاب نمؤم هنأب ةئجرملا نم ضراعملا ىأرلا ناك مث «بتي ملو تام نم جراوخلا اهيف

 الو قافنلاب هيلع مكحي ىرصبلا نسحلا اندجوو ىلاعت هللا ىلإ هرمأ ةقيقح أجرتو رهاظلا
 هذاتسأ ىأر فلاخيو ءاطع نب لصاو هذيملث يتأيف «رفكلا ةرئاد ىلإ ناميإلا ةرئاد نم هجرخي

 ةلزنم ىف وه امنإو «رفاك الو نمؤم ال ةريبكلا بكترم نأب مكحيو ةتجرملاو جراوخلا ىأرو

 ىف هذاتسأل لصاو ةفلاخم تناك دقو «ناميإلاو رفكلا نيب هلعج ىذلا قسفلا ىهو نيتلزنملا نيب

 هنيوكثو هنع هلاصفنا ىف رشابملا ببسلا يه  نوريثكلا بهذ امك  ةماهلا ةلأسملا هذه

 .ةلزتعملا مساب تفرع ىتلا ةقرفلل

 :ىمالكلا ةلزتعملا حهنم

 هتافصو هللا ىف ىفسلفلا لماشلا لوقلا اذه ةلزتعملا لبق دهشي مل ىمالسإلا خيراتلا لعل“ .؟

 نانعلا لقعلل اوقلطأ دقف «ةلزتعملا ىف هدهش امك ةيلقنلا ججحلاو ةيلقعلا نيهاربلا عم هلاعفأو

 ةئيعم ةرئاد هل سيل مهدنع لقعلاف ءدح ىأ هودحي نأ ريغ نم لئاسملا عيمج ىف ثحبلا ىف

 ام وأ ةعيبطلا ءرارو ام ىثح ئش لك ملعي نأ هتنكم ىفو «ملعيل لقعلا قلخ لب ءاهيف حبسي

 مكحب هيعيبطلا مهثاحبأ نم قمعأو عسوأ ةعيبطلا ءارو اميف مهثاحبأ تناك لب قداملا ءارو

 (١.ةديقع ةاعدو نويتيد نوحلصم مهنأ

 وه ميركلا نآرقلا ناك «فينحلا نيدلا دئاقع مهف ىف فلسلا ةقيرط ةلزتعملا ثفلاخ_ ١.

 دئاقعلا نم هب ناميإلا بجي امو هللا تافص فرعتي نم لك هيلإ أجلي ىذلا دوروملا درولا

 ؛مهثحب ساسأ هولعجو ئئش لك ىف لقعلا اومكح ةلزتعملا نكل ريغ نع نوردصي ال

 !'!.اهقدص فرعي هب ىذلا اهلصأ وه لب كطقف كلذ سيلو ةلدألا لوأ وه لقملاف

 ."8صر"ج - مالسإلا ىحض :نيمأ دمحأ .1

 .8١5ص - ةيمالسإلا بازحألا ةأشلو ةفالخلا :هرامع دمحم.د .؟



 تال 3

 اناميإ اهب اونمأو مهلوصأ اوررق نأ دعبف «لقعلا ناطلسل مهربدقت يف ةلزتعملا ىلاغ .؟'
 كلذ لكو # اهنوركني ثيداحأ نم اهضراعي امو ءاهنولؤي تايآ نم اهضراعي ام ناك ءاماث
 ىف ككشتملا فقوم نوكي ام ًاريثك ثيدحلا ىف مهفقوم ناك كلذلو  ةحارصو ةأرج ىف
 .لقعلا ىف ثيدحلا ال ثيدحلا ىف لقعلا نومكحي مهنأل ؛هل ركنملا فقوم ًانايحأو هتحص

 ؛ديلقتلا قيرط اوضفر كاذك «ةفرعملل اليبس لقعلا نود نم لقنلا ذاختا ةلزتعملا ضفر .؛

 ءدسافلا ىف نوكي حيحصلا ىف نوكي امكو ؛لطابلا ىف نوكي قحلا ىف نوكي امك ديلقتلا نأل

 «ملعلل قيرطب سيل'” مهدنع ديلقتلاف ؛هيلع ليلد ال اميف نوكي ليلدلاب تبث اميف نوكي امكو
 ةنسلا لهأ نيبو مهنيب ةزيمملا ملاعملا نم ماه ملعم اذهو “*كلذ ىف قحلاك لطابلا نأل

 (١).ثيدحلا باحصأو

 :ةصالخلاو

 .ةلدألا عيمج ىلع هومدق ىذلا ساسألا وه لقعلا ناك ىمالكلا ةلزتعملا جهنم نأ

 نأ نيدلا رومأ ىف لقعلا نومدقي نمل ايعيبط ناك دقلو ؛عامجإلاو ةنسلاو باتكلا مث ًالوأ هماقمل

 سأو عوبني بدأ لكلو ءسأ ةليضف لكل نإف '' :ىدرواملا لوقي امكو ءايندلا رومأ ىف هومدقي

 بجوأف ءادامع ايندلاو ًالصأ نيدلل ىلاعت هللا هلعج ىذلا «لقعلا وه بادآلا عوبنيو لئاضفلا

 مهبيرآمو مهممه فالتخا عم هقلخ نيب هب فلأو ؛هماكحأب ةربدم ايندلا لعجو ؛هلامكب فيلكتلا

 ءعرشلا هدكوف لقعلاب بجو امسق :نيمسق هب مهدبعت ام لعجو «مهدصاقمو مهضارغأ نيابتو

 ("!.ادامع امهل لقعلا ناكف عرشلا هبجوأف لقعلا ىف زاج امسقو

 نم ةمسفق هثدايسو هميدقث ناكو هودوسو هومدق ةلزتعملا دنع لقعلا ماقم وه كلذ

 .مالسإلا قرف نم مهريغ نم رثكأ وأ مهريغ نع اهب اوزاتما ىتلا تامسقلا

 .86/9ج  مالسإلا ىحض :نيما دمحأ ١.

 .6١51نسص - ةيمالسإلا بازحألا ةأشنو ةفالخلا ؛:هرامع دمحم .



 كال نا

 ؛ىمالكلا ةفينح ىبأ جهيم
 :ىحولا ١-

 تعمس .....انثدح ىفريصلا لضفلا نب ديعس وبأ انربخأ «دادغب خيراث باتك ىف ءاج

 :هلامو لاق ؟ةفينح ىبأ ىلع مقثتام :هل لاقف لجر هاتأو نايفس تدهش :لوقي سيرض نب ىحي
 تذخأ ءماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنسبف دجأ مل امف هللا باتكب ذخآ :لوقي هتعمس لاق

 لوق ىلإ مهلوق نم جرخأ الو مهنم قئش نم عدأو ؛مهنم تئش نم لوقب ذخآو «هباحصأ لوقب

  ببسملا نب ديعسو ءاطعو نسحلاو نيريس نباو ىبعشلا ىلإ رمألا ىهتنا اذإ امأف ءمهريغ

 (١!.اودهتجا امك دهتجاف اودهتجا موقف الاجر ددعو

 :لقعلا- ؟

 عامجإو ةنسلاو ىحولا دعب هتبترم ىف ““ةفينح ىبأ'' مامإلا جهنم ىف لقعلا ىتأي
 ملف عرشلا ةرئاد عم رودي هلعجو هلقع ةفينح وبأ لمعتسا كلذ دعب ةلأسم تءاج اذإف ؛ةباحصلا

 شرعلا ىَلَع ْنَمَحّرلا'* ىلاعت هلوق لثم ىف ليوأتلا نع فقوت لب لوؤم ةفينح وبأ نكي
 .““ يوفسأ

 ناميلس ىبأ نب دامح هخيش ىلع ىعخنلا ميهاربإ هقف ىقلت دقف ديلقتلا ةفينح وبأ ضفر-"

 ةسئيب ىلع هقفاو هيف هقفاو امو ءانايحأ هقفاوو ءانايحأ هفلاخ دقو ؛هيلع جرختلا ريثك ناكو

 ىسف هو فقفاوف هداهتجا ةقيرط هتذمالت ذخأ كلذكو ؛عابتالاو ديلقتلا درجم ىلع ال لالدتساو

 لالدنساو عانتقا نع لب ءديلاقتلا نع ةقفاوملا تناك امو ؛هريغ ىف هوفلاخو اهضعب

 .دلقملا نأش كلذامو ليلدلل قيدصتو

 :نأ ىف ةلزتعملاو ةفينح ىبأ فالتخا ءاج انه نم

 اهفقدص فرعي هب ىذلا اهلصأ وه لب طقف كلذ سيلو ةلدألا لوأ وه ةلزنعملا دنع لقعلا-١

 .هتيجحو ليلدلا ةميق عامجإلاو ةنسلاو باتكلا بستكي هتطساوبو

 ةنسلاو باتكلا دعب ةيناث ةبترم ىف ءاج هنكل لقعلاب هزازتعا مغر ةفيذح وبأ مامإلا امأ

 .ةباحصلا عامجإو

 11ج - دادغب خيرات :ىدادغبلا بيطخلا ١.



 ال 30-6

 هيلإ هيدؤي امب فلكم نمؤم لك نأ اهياع نوريسي ىتلا مهثدعاقو «ديلقتلا ضفر امهالك-١

 ؛ىنيدلا صنلل ةياهنو أءدب هداهتجا ىف ةرطيسلا لعج ةفينح وبأف «نيدلا لوصأ ىف هداهتجا
 .لقعلل اهترطيس تلعج ىتلا ةلزتعملا سكع

 ةريبكلا بكترم ىف مكحلا اهنم ركذتف لوصألا ضحأب ىف مهفالتخاب قلعتي اميف امأ
 ىرصبلا نسحلا ةقلح ؛ديبع نب ورمع'' هعمو '“ءاطع نب لصاو'* اهببسب لزتعا ىتلاو
 :لوقنف

 كلذب نو كبثيف رفكلا ىف لخدي الو ناميإلا نع جرخي ةلزتعملا دنع ةريبكلا بكتثرم نإ ١-

 نم جرخ اذإ رانلا ىف داخم ةريبكلا بحاص نأ ىلع مهقافتا عم ناميإلاو رفكلا نيب ةلزنملا
 ("!.ريعسلا ىف قيرفو ةنجلا ىف قيرف :ناقيرف الإ ةرخآلا ىف سيل ذإ ةبوث ريغ نم ايندلا

 باكتراب ىأ ؛“ “بوس ننلا نم بئذب ًاملسم”” رفكلا ىلإ بسننال لوقيف ةفينح وبأ امأ

 ليادب اه تمرح تتبث دق ةيصعم لحتسا نم نأل اهلحتسي مل املاط ةريبك تناك نإو ؛ةيصعم
 .ةريبك باكترا ببسب '*ناميإلا مسا هنع ليزن الو'* «رفاك وهف ىعطق

 ةفينح ىبألو ىلاعتو هناحبس ئرابلا نع تافصلا لوؤت ةلزتعملاف “'ديحوتلاب”* قلعتي اميف-؟
 .اقباس هاتضرع ةلأسملا هذه ىف لصفم فقوم

 نم هلامعأل لعاف دبعلا نأو ناسنإلل ةقلطملا ةيرحلاب ةلزتعملا تدان لدعلاب قلعثي اميفو-؟

 نوكسلاو ةكرحلا نم دابعلا لاعفأ عيمج نأ لوقيف ةفينح وبأ امأ «ناميإو رفكو رشو ريخ

 مهرايتخاب لب ةبلغلاو هاركإلا الو ةبسنلا ىف زاجملا قيرط ىلع ال ىأ ةقيقحلا ىلع مهبسك
 هلاعفأل ثدحم دبعلا نأ ةلزتعملا تمعز امك ال ؛مهئاوها فالثخا بسحب مهلعف ىف

 .ةيرايثخالا

 نأ دجنف «ةفينح ىبأو ةلزتعملا نيب ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا نع امأ

 نم نإف اذل ؛ةريبكلا بكترم نم اهفقوم ةجيتن ةيسايس فورظ ىف تأشن انركذ امك ةلزتعملا
 وأ ةيركف ةقرف درجم اهنأ ىريو اهيف ضوخلاو ةسايسلا ىف ثيدحلا نع ةلزتعملا لصف لواحي

 ("!:عقاولا نع دعبي هنإف ةيمالكلا وأ ةينيدلا لئاسملا ىف ثحبت ةينيد

 ١. ةلزتعملا  مالكلا ىف :ىحبص دمحأ.د - ج157151/1١.
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 بسال ىلا

 ةلزتعملا هسرام ىذلا ديحولا ىملعلا لصألا وه ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألاف

 ةمامإلاف ةمامإلا ةصاخ ىسايسلا بناجلاب ًاصاصتخا ةلزتعملا لوصأ رثكأ هنأل ؛')ايلمع

 ةلم لهأ نم هريغ وأ ًايشرق ناك ءاوس هللا ماكحأ ذفني اهنم ًالجر راتخت ةمألا نم رايتخا مهدنع

 لدعلا نوطرتشي مهو ؛(')هريغ الو بسنلا كلذ ىف اوعاري ملو «ناميإلاو ةلادعلا لهأو مالسإلا
 ًاقساف حبصي طرشلا اذهب عئمتيال ىذلا مكاحلاو ؛ةحيحصلا ةمامإلا مدهنت همادعنابو مامإلا ىف

 .اهطورش ترفاوتام اذإ هيلع ةروثلا بجت مهرظن ىف

 فارتسعا مدعو ةئادإ ةرظن مهتلمج ىف نييومألا ءافلخلا ىلإ ةلزتعملا ةرظن تناك دقو

 مهزجعل كلذ ىف نوروذعم نيعباتلاو ةباحصلا نم مهعياب نم نأ ىلإ نوبهذيو «مهتفالخب

 مهضعبف هيلإ مهترظن تفلتخا ىذلا زيزعلا دبع نب رمع ادع اميف كلذو «مهل ةيمأ ىنب رهقلو

 كلوق ام لتس ىذلا ديبع نب ورمع لثم حيرصتلا نود حيملثلاب ىفتكاو هدقنب رهجلا نع جرحت

 مل ديلولا نب ديزي نع لئّس املف لتئاسملا نع ههجو فرص مث حلكف زيزعلا دبع نب رمع ىف

 (9.هيلع ءانثلاو هب هباجعإ متكي

 ةفوكلاب كلملا دبع نب ماشه ىلع ىلع نب ديز ةروث ىف نوكراشي ةلزتعملا دجن امك

 سبتقاو هيلع ذملتت دقف ءءاطع نب لصاوب ةريبك ةلص ىلع ديز ناكو مالا 9 -ها1؟ ماع

 ةلزتعملاب اهبش ةيعيشلا قرفلا برقأ ةيديزلا تراص ىثح «لازتعالا بهذم لوصأ هنم

 ًاديز ةلزتعملا ربتعا دقو ؛(!ةمامإلاب قلعت ةليلق رومأ ىف الإ فلتخت الو ديحوتلا ىف ًاصوصخ
 ىدصتلل هعم جورخلا قحتساف ملاظ ةفيلخ دض ةروثب ماقو مهبهذمب ذخأ تيبلا لآ نم امامإ

 .ملظلل

 ةفدنزلا ىلع الولسم افيس ةلزتعملا ىف اهؤافلخ دجو ةيسابعلا ةلودلا ثءاج املو

 نم ءاهقفلا نيبو مهنيب ام ىأرو مهبركو مهعياشف نومأملا ءاج ىثح اهودمخي ملف داحلإلاو

 ١. ةلزتعملا - مالكلا ملع ىف :ىحبص دمحأ.د - ج١/١15.
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 مسا و4

 ءاهقفلا لمحي نأ دارأ هنكل «دحاو ىأر ىلإ اوهتنبل نيقيرفلا نيب تارظانملا دعي ناكف فالخ
 ىلإ ضعبلا هباجأف نآرقلا قلخب لوقلاو ناطلسلا ةوقب نآرقلا ىف ةلزتعملا ىأر ىلع نيثدحملاو
 ةئتفلا كلت ترمتساو نجسلاو تنعلا نورخآ لمحتو ًاداقتعاو ًاناميإ ال ءأبهرو ةيفت هتبغر
 اهريس ريست رومألا كرتو ةنحملا هذه عفدو لكوتملا ءاج مث قثاولاو مصتعملا ةفالخ لاوط

 .نوراثخي ام اهيف سانللو

 مدعو نييومألا ىلإ هترظن ىف ةلزتعملا نيبو هنيب ىقالت كانه ناك دقف ةفينح وبأ امأ
 نيملسملا ملعأ وهو لدعلاب هيف ىلع راس”* :لاقف ءلمجلا موي نع لكس املو «مهتفالخب هفارثعا

 (٠١«ىغبلا لهأ لاتق ىف ةنسلاب

 دض ةروثلاب قحلي نأ داكو «نييومألا دض ديز ةروث ًاديؤم ةفينح وبأ مامإلا ناك كلذك

 نييبومألا نيعأ تذخأ اذلو «سانلا عئادو هنع ينسبح'* لاق تفلخت امل لئُس املو نييومألا

 ىشخ ؛رهظت اهسوعر تأدتبا نتفلا نأ ةريبه نبا نييومألا لماع ىأر املو «هعبتتو هدصرتت

 دنه نب دوادو ةمربش نباو «ىليل ىبأ نبا مهيفو قارعلا ءاهقف عمجف «نيثدحملاو ءاهقفلا بناج

 ةفينح ىبأ ىلإ لسرأو ىومألا مكحلل مهءالو ربتخيل ةيمأ ىنبل ًالمع مهنم دحاو لك ىلوف
 .ءابإلا ىف دتشاو ىبأف المع هيطعيل

 هدييأت كلذكو ؛مهل هتكراشمو ةلزتعملا عم ةفينح ىبأ ءاقتلا ىدم رهظي اذه لالخ نمو

 .نييومألا ىلع ىلع نب ديز ةروثل

 بيقعت

 هللا لو سر تيب لآل مهدييأت ىف ةفينح ىبأ مامإلا ىأر عم ةلزتعملاو ةعيشلا ءارآ تقفتا-١

 امأ ؛ةفالخلل نيبصتغم مهوربتعاو «نييومذلل مهتنادإو ةفالخلا ىف ملسو هيلع هللا ىلص

 .هيمأ ىنب نم نيملاظلا ماكحلاو ىلع نم اؤربت دقف جراوخلا

 ١. صر” ج - بقانملا :ىكملا 14.



 وا ١

 قوف هينآرقلا ةعيرشلا نوعضي جراوخلا نوك ىف لثمتي جراوخلاو ةعيشلا نيب فالخ زربأ-١
 ئش لك قوف مهدنع مامإلا نإف ةعيشلا امأ حلاطلا وأ حلاصلا مامإلا سايقم ىهو ناسنإ لك
 .ةفيذح وبأ هفلاخام اذهو هيلإ ىحويو بيغلا ملعي ةيلاغلا مهبهاذم ضعب ىف هنأل

 جراوخلا رفك دقق ؛ةريبكلا بكترم ىف ةفينح وبأ مامإلاو جراوخلاو ةلزتعملا فلتخا -'“

 ةلاح ىف الإ ناميإلا نم هوجرخي مل ةلزتعملا امأ «ةلملا نم هوجرخأو ةريبكلا بحاص

 هيصعم تناك نإو ىتح ملسم ىلإ رفكلا بسني ملف ةفينح وبأ امأ «ةبوثلا مدع ىهو ةدحاو

 .ةريبك

 وهو ؛:ةياصوب اهيلع صن ال همامإلا نأ ىف ةلزتعملاو جراوخلا هعمو ةفينح وبأ ىري-؛

 «تيبلا لآ نع ةفالخلا وأ ةيالولا هذه جرخت الو ةيالولا ىلع صنت ىتلا ةعيشلا سكع

 .هللا ماكحأ ذفنيل هراتخت همألا نم رايتخا ةلزتعملاو جراوخلاو ةفينح ىبأ دنع ةفالخلاف

 :ددشتلاو ولغلا ىلع مئاف ةلزتعملاو جراوخلا دنع ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا-5

 ةفينحوبأو ةلرتعملا امأ هنورفكي جراوخلا نأ ىف قرافلا عم رئاجلا ناطلسلا ىلع جورخلاو

 .اقسأف هنوريف

 دعب ةيناثلا ةبترملا ىف لقعلا لعجف ةفينح وبأ امأ «هلدألا عيمج ىلع لقعلا هلزنعملا مدق-"

 نيح ةلزتعملا لعف امك طارفإلا لك طرفي ملو عرشلا ةرئاد عم رودي هلعجو ةنسلاو ىحولا

 ةياغ غولبل ليبسلا وه كلذف بستكملا هلقعب ىزيرغلا هلقع ناسنإلا معدي نأ دبال هنأ اولاق
 .لامكلا



 ةمتاخلا



1 

 ةقينح ىبأ مامإلا ءارآل ةيركفلا ةلوجلا هذه دعب

 ةبنآلا جئاتنلا ىلإ صلخن نأ عيطتسن ىرخألا قرفلا ىف اهرثأو

 الوأ

 ايناث

 انلاث

 هبو تادقتعملاو ءارآلاب ًامحدزم ناك ةفينح وبأ هيف شاع ىذلا رصعلا نأ انئبثأ :

 راكفألاو ءارآلا تبواجتو ءاهرواحيو اهلداجي ناك ىتلاو هترصاع ىثلا قرفلا رهشأ

 تاراسمو ؛هرصع حورل ًانايب ثارظانملاو تالداجملا هذه ركذل ناك دقو «اهنيبو هنيب

 .هيرصاعم نيبو هنيب ثناك ىتلا ةيركفلا ةبواجملاو «هيف ريكفتلا

 هنكل هرصع ىف ثعاذ ىتلا ةيمالكلا ءارآلل ابعوتسم ناك ةفينح ابأ مامإلا نأ انتبثأ :

 هيلع كلذ ظحال دقو هريغ ىف ىنفي ال هلعج لالقتسالا اذه هريكفت يف ًالقتسم ناك

ال ةيضق لك ىف رظنلا هعزاني ناك دقف «ناميلس ىبأ نب دامح هخيش
 نم ةركف ذخأي 

 ريغ ارح ىري ام ىري هلعج ىذلا وه هركف لالقتساو ءهلقع ئلع اهضرعي نأ ريغ

 ىف رظني نأ هلف ىعباتلا امأ «ىباحص ىوتف وأ «ةنس وأ باثك نم صنلاب الإ عضاخ

 نسيب ىجهنملا طابترالا انتبثأ مث ديلقتلا بجاو سيل هيأر نأل هبوصي وأ هئطخي هلوق

 مهفلا وهو ربكألا هقثلا نيمسق ىلإ هقفلا مسق دقق ةيمالكل هئارآو ةفينح ىبأ هقف
 نع

رماوأو هتافصو هئامسا ةفرعمو ىلاعت هللاب ناميإلا نم دئاقعلا رومأ عيمج مالسإلا
 ه

 موسيلاو لسرلاو بتكلاب ناميإلاك بيغلا رومأ رئاسو ةكئالملاب ناميإلاو هيهاونو

 اهتادأ نم ةذوخأملا ةّيلمعلا ةيعرشلا ماكحألا وه ىذلا ىحالطسصالا هقفلا ىلإ ءرخآلا

اكحألاو ةالصلاو ةراهطلا نم تادابعلاك ةيليصفتلا
 .هفالخو م

آرقلا ىف ثءاج امك ةيمالسإلا ة ةديقعلاو قفاوتت ةفينح ىبأل ةيمالكلا ءارآلا نأ انتبثأ :
 ن

تملا فلسلا ةملأ نم ناك دقف «ةدسلا
لئتسشا فيك ايأو دقو «ةديعلا ىف نيمد

 ائامز 

«ةلزتعملاو جراوخلاو ةعيشلا ىلع درلاب
ا قاف ىثح هب درفناو هقفلا ىلإ لوحت مث 

 سانل



 اعبار

 ا كس

 باتكف  ىلاعت هللا همحر  ىمعفاشلا مامإلا لاق امك دعب اميف ةلاع هيلع اوحضأو

 ىلع ةرهاقلا ججحلا هيف 'ملعتملاو ملاعلا" باتكو ةيردقلا ىلع در هيف *“ربكألا هقفلا"

 نب ورمع ىلإ اهبتك ىتلا "ةيصولا" ىف ةفينح وبأ هعمج امو ةعدبلاو داحلإلا لهأ

 لوصأ ىلع ثحبلا بلص ىف انفرعت دقو اذه «نيعدتبملا ىلع اهيف در ىتبلا نامثع

 هيف سيل ًاسلس ًالهس هدنع ديحوتلا ملع ناك فيكو "ربكألا هقفلل" هباتك ىف هتديقع

 اذه ىف وهو «ليوأتلاب ىلاعت هللا تافص نم تباثلا الو ريسفتلاب هباشتملا ىلع ماحتقا

 .لودعلا عامجإو ةنسلاو باثكلا لولدم نم جرخي مل ملعلا

 آقفوم ناك دقو ءاقيفد الصف ةيمالكلا اياضقلا ىف لصفي نأ ةفينح وبأ مامإلا عاطتسا :

رط نم ال دحاو ىلاعت هللا نإ لئاقلا وهف ثحبلا ىف كلذ ايب دكو «كلذ ىف
 ددعلا قي

 ىلإ بهذ هنأ ثيح ةيئيشلا هللا ىلع قلطأ نم لوأ وهو هل كيرش ال قيرط نْم نكلو

هو ؛هقلخ نم ئش ههبشي الو هقلخ نم ءايشألا نم ئيش هبشي ال شا نأ
 ال ئش و

 هئامسأب لازي الو لزي مل هللا نإ ةفينح وبأ لوقيف هللا تافص نع امأ ءءايشألاك

ل هنأ لازي الو لزي مل ىنعمو ؛ةيلعفلاو ةيتاذلا هتافصو
 الو هئامسأ نم مسا هل ثدحي م

 تافصو تاذلا تافص نيب قرألاو :هتافص نم ةفص
 هللا فصوي ةفص لك نأ لعفلا

اك ةيئاذ ةفص يه اهدضب فصوي الو اهب ىلاعت
 هذه لكو ؛مالسكلاو ةايحلاو ملعل

 قلخلاك ءاهدضب ىلاعت هللا فصوي ىتلا ةفصلا ىه لعفلا ةفصو ةميدق تافصلا

 .هللا تافص نيب ةقيقدلا قورفلا هذه عضو نم لوأ وه ةفيذنح وبأ ناكف «قزرلاو

 هلقع روفوو هملع ةرثكب عاطتسا فيكو «لقنلاو لقعلا نم ةفينح ىبأ فقوم انتبثأ ؛ اسماك

يف ًادمتعم يأرلا ىف ديدج جهنمب درفتي نأ هريثأت قمعو
 نإف ؛ةنسلاو باتكلا ىلع ه

تعا «؛صن هيف دجي مل رمأ ىف ىتفأ
نيدلا نم فرع ام ىلع هاوتف ىف دم

 ماعلا هحورب 

هرظن ىف اهتلمج ىف هماكحأ عم قفتي ام وأ
 ' هيلع صوصنم رمأل اهباشم نوكي ام وأ ؛



 تل

 ال ةديقعلا زئاكر نم ةزيكر هدنع لقعلا دعي اذه ىلعو ؛ههيبشب هيبشلا قدليف اهيف

 ام اذهو ركف ةلاجإو ءرظن قمع ىلإ جاتحت ةيعرشلا تالالدلا نأل عرشلا عم ضراعتت

 .ةفينح ابأ زيمي ناك

 ىف ترثأت ىتلا ةيرعشألا ةسردملاو ةيديرتاملا ةسردملا نم لك ىف ةفينح وبأ رثأ : اهسلاس

 اعباس

 ىلاعت هلل اوتبثأو ميسجتلاو هيبشتلا ىفن ىف ًاحضاو كلذ ناكو هتاعوضوم نم ريثك

 انيبو فيك ريغ نم ءاوتسالاو مالكلاو رصبلاو عمسلاو ةايحلاو ةردقلاو ملعلاك تافص

 امأ ؛مهعم ةرعاشألا تفلتخاو لعفلا ةفص لوح ةفينح ىبأ عم ةيديرتاملا تقفتا فيك

 ىديرتاملا اهربتعاو شا تاذب ةمئاق ةميدق ةفصص ةيفنحلا دنع ىهف نيوكتلا ةفص نع

 ىبأ همامإ جهنم عم ريسي كلذب وهو ءرصبلاو عمسلاو ةردقلاو ملعلا ةفصك ةيلزأ

 .لزألا ىف ةفص قيلختلاو هقيلختب قلاخ هللا نإ هلوق ىف ةفينح

 مالك نأب ةلبانحلا تلاقف «ةلزتعملاو ةلبانحلا نيب هللا مالك ةلأسم يف ةفينح وبأ طسوت :

 نأ ب ةلزتعملا تلاقو «ناميدق فالغلاو دلجلا نإ لاق ىتح مهضعب ىلاغ دقو ميدق هللا

 ةلأسملا هذه ىف ةفينح ىبأ عم ةرعاشألاو ةيديرتاملا قافتا انيب دقو ؛ثداح هللا مالك

 ىظفلاا مالكلاو ميدق وهو ىسفنلا مالكلا :ناعون هللا مالك نأ ىلع هعم مهقافثا كلذكو

 نم هنع ةمهثلا انيفن دقف نآرقلا قلخب لوقلا ىف ةفينح ىبأ ماهثا نع امأ ءثداح وهو

 ةلأسم ىف ةفينح ابأ ترظان :لاق ىذلا فسوي وبأ مهذمو هتذمالت ءارآو هئارآ لالخ

 انه ظحالنو رفاك وهف نآرقلا قاخب لاق نم نأ ىلع هيأرو ىبأر قفتاف نارقلا قاخ

 مامإلا مالك ىف ءاج ىذلاو نآرقلا قلخب لئاقلا ريفكت نكل ءةلأسملا هذه يف هددشت

 .ةلملا نم جورخلا رفكال ةمعنلا نارفك ىلع لومحم مانألا ءاملع هننب امك مظعألا



 انماث

 اهسات

 سال ١ م

 وهو «دبعلا بسكو برلا قاخ نم دابعلا لاعفأ نأب لوقلا ىف ةفينح ىبأ طسوت انتبثأ :

 ناسنإلا نأو دابعلا لاعفأ قلاخ ىلاعت هللا نأب تلاق ىتلا ةيربجلا نيب طسوت كلذب

 دابعلا قلخ نم لاعفألا نأب اولاق نيذلا ةيردقلا نيبو ؛حيرلا بهم ىف ةشيرلاك

 هب ءاج امم هب هللا مكح ام ءاضقلاف ءارسفم ةردقلاو ماضقلا نم هفقوم ءاج كلذكو

 نايصعلاو ةعاطلا ةلأسم ىلع باجأ مث ؛هتردق هب ىرجت ام ردقلاو ؛ىهلإلا ىحولا

 هدارأ ليف ؛دبعلا ةئيشمب نايصعلا ناك نإف «برلا ةئيشمب مأ دبعلا ةئيشمب عقت له

 ةقثشم ةباجإ ةفينح وبأ اهنع باجأ ةلضعملا هذه ؟رمألاو ةدارإلا فلاحتت لهو ؟برلا

 ثاذب قيلت ىتلا لامكلاو لالجلا فاصوأ نمو «ةدهاشملا ةيناسنإلا ةفرعملا ةعاط نم

 الو ربجال ءأطسوتم ًالوق لوقأ ىنإو'” اهيف لاقف ؛هملع لومشو هتردق لامكو ها

 الام مهنم دارأ الو «نوقيطي ال امب دابعلا فلكي ال ىلاعت هللاو هطيلست الو ضيوفت

 ضوخلاب مهل ىضر الو ءاوملعي مل امع مهلأس الو ءاوملعي مل امب مهبقاع الو نوملعي

 .هيف نحن امب ملعي شاو «ملع هب مهل سيل اميف

 انيب مث ؛عرشلا رومأ لكب طيحم ريغ لقعلا نأو رشبلل اهنع ىنغ ال ةوبنلا نأ انتبثأ :

 مهل نإف اهلبف امأ «ةثعبلا دعب دمع رئاغصلاو رئابكلا نع ءايبنألا ةمصع بوجو

 ةفينح ىبأ نع درو دقو ؛نانجلاب قيدصتو ناسللاب رارقإ وه ةفينح ىبأ دنع ناميإلا : اريثاع

 نكي مل نإو هللا دنع انمؤم نوكي هسفن ىف نعذملا هبلقب نمؤملا نأب ناميإلل هميسقت يف

 بجوي ام ةمث ناك نإف «نالعإلا نكمأ ام كلذ نالعإ نم دبال هنإو «سانلا دنع ًانمؤم

 ىو ناميإلا ةقيقحو ؛ىبلقلا ناعذإلاو قيدصتلاب يفتكيف فوخلا ةلاح يهو ءافخإلا

 ”م لضفلا ىف ةدايزلا ئجت دق نكلو «ةفينح ىبأ دنع صقني الو ديزي ال قيدصتلا

 .اهب نموملا ةدايزا ىرخأ ةيحان



-911- 

 لوف عم هيف قئتي ىذلا ةريبكلا لعاف ةلكشم ىف ةفينح ىبأ مامإلا ىأر انحضو :ريثع ىداح
 ءاهلثمب ةئيسلاو اهلاثمأ ةرشعب ةنسحلاو «صاع رثكيال هنأ نوري نيذلا ءاملعلا ةرهمج
 اولا نيذلا امأ ؛جراوخلاو ةلزتعملا فلاخي اذه ىف وهو هدحي دحالو ديف ال هللا دنعو

 .ةئجرملا مه مالؤيف ًاعيمج بونذلا رفغي هللا نإو ةيصعم ناميإلا عم رضي ال هنإ

 دا لذ ظحالنو ةيبقفلا ةيركفلا هتانوكممو ةبمالكلا ةفينح ىبأ ءارآ نيب ةقيثو ةلصلا :رمع ىناث
 ''هيف سانلا لضافتي الو صقني الو ديزي ال ناميإلا' امه نيتيساسأ نيتزيكر لالخ نم
 ةرسكفلا هذه عضو نم لوأو ةنسلا لهأ ءاهقف نم ملكت نم لوأ وه ةفينح وبأ مامإلاف

 ةديقع نم عمتجملا ىمحي ىكل ىناميإلا بهذملا اذهب ىدان دقو «ناميإلا نع ةيمالكلا

 ءأئمؤم نكي مل لمعي مل نمف «لمعو دقع ناميإلا نأب ىدانت تناك ىتلاو جراوخلا

 .مهيلع ةفينح ىبأ در ناكف لثقلا هيلع قحو
 ةلكشم كلذكو ايمالك ًادعب تنخأ مث لوألا ماثملا ىف ةيهقف تأدب ةيناميإلا ةيضقلا هذه

 لعاف نع ىرصبلا نسحلا ءاطع هب لصاو لأس امدنع ةيهتف تأدب ةريبكلا بكترم

 ماهقفلا نيب ًاكرتشم اثحبم ناتيضقلا ناثاه ثدع مث ؟رفاك مأ نمؤم وه له ةريبكلا

 جهنملاب ةفينح ىبأ مامإلا دنع ىهقفلا ركفلا طابثرا ىلإ كلذ نم سصلخنو «نيملكتملاو
 .ىمالكلا

 ةحلط عمو نييومألا عم هفالخو «هدالوأو ىلع يف ةفينح ىبأ ماكحأ ثناك اذإ :ريشع ثلاث

 ىنبا ميهاربإو دمحمو ديز جورخ يف هؤارأ تناك اذإو ةشئاع ةديسلا عمو ريبزلاو

 ةيمالسإلا ةعيرشلا ماكحأو قفتت نيطلستملا سابعلا ىنبو ةيمأ ىنب ماكح ةبراحمل هللادبع

 اسيبهذم ًاليم ةفينح ىبأ ليم ربتعي الو ؛ةفينح ىبأ ىلع عيشتلا علخ ىلإ انب ةجاح الف



 هه ]تح

 نإ لب ءبسحف ةعيشلا ىلع مهتبحم رصتقت ال نيذلاو ثيبلا لآ ىف بح وه ام ردقب

 :نرتلاسلا رينج كسك

 ءامسألاو ناميإلا ةقيقح ىف :مالكلا ملع لئاسم ىف ملكت ةفينح ابأ نأ انل نيبتي اذكه :رمشع عبار

 هدابعلا لاعفأ ىفو تافصلا ىفو هللا ةفرعم ىلإ قيرطلاو «ةريبكلا بكئرمو ماكحألاو

 نع ىهنلاو «فورعملاب رمألاو «ةوبنلاو ؛هقلخوأ همدقو نآرقلاو ءردقلاو ءاضقلاو

 .ركنملا

 اهضعب ىف هل ناك نإو «ةفينح وبأ اهئشني مل «كاذنآ ةحورطم تناك تاعوضوم ىهو

 ام ىلع اهيف رصتقي ناك دقف قمعلاو ةقدلا نم ريثك كلن هتارظن ىف ناك اذإو ؛هبئاص تارظن

 اميف لوقت ام «ةفينح وبأ لئئم ؛نيملسملا لاب لغشت ىتلا لكاشملا نم ةلكشم لثمي هنأ ودبي

 رثألاب كيلع .ةفسالفلا تالاقم* :لاق ؟ماسجألاو ضارعألا ىف مالكلا نم سانلا ثدحأ

 .“'“ةعدب اهنإف ةثدحم لكو كايإو فلسلا ةقيرطو

 ملع لتاسمب هلاغتشا نه تباث وه ام نيب هب قفوذ نأ نكمي ام وه لدتعملا هاجتالا اذهو

 عيطتسيل نكي مل'”:راشنلا روتكدلا لوقي ءهنع هفارصنا نم ىور ام نيبو ءاهانركذ ىتلا مالكلا

 قرفلا كرب عم ىف مهو مهكرتي نأ مههقف مهل بتكيو نيملسملل ىمظعلا ةمامإلا ردصتي وهو

 .'*ةيدئاقعلاو ةيمالكلا هءارآ ةددعثملا هتاقلح ىف ضرعف «قلقلل ةبهن :تافسلفلاو

 هذهل ردقي مل هنأ الإ مالكلا ملع ىف ةسردم ةفينح ىبأل ناك هنإ لوقن نأ اننكمي انه نمو

 نسم نيصاخملا أيهتيل مالكلا ملع اهب رمي نأ دبال ناك «ةرتف دعب الإ اهومت لصاوت نأ ةسردملا

 ال اهانقس ىتلا هءارآ نأ بسحنو «قرفلا ضارغأو ءاوهألا ثبخ ًالوأ هنع ئفنيلو «ةنسلا لهأ

 .ةنسلا ريغ ىلإ هبسني لئاق لوقل ًالاجم عدت



 -م11١ك-

 مجارولا

 ءاطوطخم رداصم

 ١- :نامعنلا ةفيئح وبأ مامإلا ٠

 رادب طوطخم - ءاجرإلا نم هسفن اهيف ئربي ىتبلا نامثع ىلإ ةفينح ىبأ نم ةلاسر
 مقر تحت ةيرصملا بتكلا  2١11117مليفوركيمو 91757".

 :نامعنلا ةفيثح وبأ مامإلا-١

 ءاتفإلاو ةريسلا نسح هنم هل رهظ نأ دعب فسوب ىبأل ةفيذح ىبأ مظعألا مامإلا ةيصو

 1 مليفوركيمو «مالكلا ملع (١ مقر تحت مج سانلا ىلع

 ةعوبطم رداصم

 :نامعنلا ةفينح وبأ مامإلا ١-

 .ها 407 - رهزألا ةّلجم - ةرخآلاو ىلوألا ىدامج ددع -- ربكألا هقفلا

 :نامعنلا ةفيذح وبأ مامإلا ١-

 - ىذه لا ةبتكم - ىودنلا باهولادبعو ىجعلق شاور دمحم قيقحت - ملعتملاو ملاعلا

 ةطوطخم عجارم

 :ىديرتاملا روصنم وبأ ١-

 ةيرصملا بثكلا رادب روصم طوطخم - ةفينح ىبأ بهذم ىلع داقثعالا ىف ةلاسر

 ا. مقر مليفوركيم - روميت دئاقع 1508 مقر ثحت
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 :ىديرتاملا روصنم وبأ -

 ةيرصملا بتكلا رادب طوطخم - ةفينح ىبأل ربكألا هقفلا ىلع ىديرتاملا مامإلا حرش

 0 / مقر مليفوركيم 5 لئاسر ةعومجم نمض - مالكلا ملع- ١ مقر تحت

 :يقشمدلا ىحلاصلا فسوي نب دمحم -!

 بتكلا رادب طوطخم - نامعنلا ةفينح ىبأ مظعألا مامإلا بقانم ىف نايقعلا دوقع

 ٠١1. مقر تحت ةيرصملا

 تاعوبطملا :ًايناث

 :ميركلا نأرقلا

 :ةيوبنلا ةنسلا

 .دمحم نب ىلع نسحلا وبأ ءريثألا نبا- ١

 .ه1ها/ - سدقلا - ةرهاقلا - باسنألا بيذهت ىف بابللا

 باهش دمحم :ىزازبلا نبا-ا'

 - دنهلا - ةيماظنلا فراعملا ةرئاد سلجم ةعبطم - ةفينح ىبأ مظعألا مامإلا بقانم

 ش سه

 نيدلا لامج :ىدرب ىرغت نبا -!“

 .اكيرمأ - اينروفيلاك م - ةرهازلا موجنلا

 .دمحأ نيدلا ىقت :ءابميت نبا - 4

 .توريب - ةيملعلا بتكلا راد - اطع رداقلادبع يفطصم قيقحت - تافصلاو ءامسالا

 .دمحأ نيدلا ىقت :ةيميت نبا -ه

 - ةيدمحملا ةنسلا ةعبطم - ىقفلا دماح دمحم قيقحت - ميقتسملا طارصلا ءاضتقإ

 .156. - ةرهاقلا

 .دمحأ نيدلا ىقت :ةيميث نبا -*

 ةعابطلا راد - ةيدمحملا ةئسلا راصنأ ةبتكم - ساره ليلخ دمحم/د قيقحت - ناميإلا

 .رهزألاب ةيدمحملا

 .دمحأ نيدلا ىقت :ةايميت نبا ١١-

 .ه745١ - ةرهاقلا - ةيفلسلا ةعبطملا - ىمالسإلا عرشلا ىف سايقلا



 اا وس

 .دمحأ نيدلا ىقت :ةيميت نبا -/

 .ه175 - ةرهاقلا - ىواتف ةعومجم

 .لمحأ نيذلا ىقث :هبميت نبأ-4

 .م1 3848 - ه405١ - اطنط - ثارتثلل ةباحصلا راد - ريسفثلا لوصأ ىف ةمدقم

 .دمحأ نيدلا ىقث :ةيميت نبا- ٠١

 .ةرهاقلاب ةبورعلا راد - ملأس داشر دمحم قيقحت - ةيوبنلا ةنسلا جاهنم

 .نمحرلادبع جرفلا ىبأ نيدلا لامج :ىزوجلا نبا ١١-

 .قشمد - ركفلا راد - ىواطنطلا ىجان قيقحت - رطاخلا ديص

 ىسلدتنألا ىلع نب دمحم وبأ :؛هزح نبا ١ ١-

 - هيفاو وبأ هللا لضف ريهس/د «ىقارعلا فطاع دمحم/د قيقحت - عورفلاو لوصألا

 .ما 9178 - ةيبرعلا ةضهنلا راد

 .دمحم نب نمحرلادبع: نوالخ نبا-ا “٠

 .ها1؟844 - ةرهاقلا - قالوب - ربخلاو أدتبملا ناويدو ربعلا

 .دمحم نب نمحرلادبع :نودلخ نبا - 4 ١

 .ما 3 - ةرهاقلا - ريرحتلا باتك ةعبطم - ةمدقملا

 .دمحأ سابعلا وبأ :ناكلخ نبا ١- ه

 ةضهنلا ةبتكم - ىلوأ ةعبط - ديجملادبع نيدلا ىحم دمحم قيقحت - نايعألا تايفو

 .مأ 14/4 - ه17517 - ةرهاقلا - ةيرصملا

 ءدشر نبا ١- ؟

 ولجنألا ةبتكم - ةثلاث ةعبط - مساق دومحم/د قيقحت - ةلملا دئاقع ىف ةلدألا جهانم

 .ةيرصملا

 .نيسحلا نب ىلع مساقلا وبأ ؛ركاسع نبا ١١-

 .ه11141 - قشمد - قيفوتلا ةبتكم - ىرعشألا مامإلل بسن اميف ىرتفملا بذك نيبث

 .ليعاسبإ ادفلا ىبأ نيدلا دامع :ريثك نبا - / ١

 .ةرهاقلا - ىبرعلا دغلا راد - ىلوأ ةعبط - ةياهنلاو ةيادبلا

 ءماشه نباح | 4

 ىبابلا ىفطصم ةعبطم - اق سلا ىفطصم قيقحت - ةيوبنلا ةريسلا
 - ةرهاسقلا -

 .ما 6 ك0



0 

 .ىلع دمحم روثكدلا :ناير وبأحا' ٠

 .م943١ - ةيعماجلا ةفرعملا راد - مالسإلا ىف ىفسلفلا ركفلا خيرات

 دمحم :ةرهز وبأح ا ١

 - ه15١ - ةرهاقلا - ىبرعلا ركفلاراد - ةيناثلا ةعبطلا - هرصعو هئايح ةفيذح وبأ

 .ما 417

 .لمحم :ةرهز وبأ - ٠ "1٠

 .ةرهأقلا -- ةعابطلل ليالا رهن راد - ةيمالسإلا بهاذملا خيرات

 .دمحم : ةرهز وبأ "1١٠-

 . ىبرعلا ركفلا راد -هرصعو هتايح كلام

 . نيدلا ردصص :ىفذحلا زجلا ىبأ - ١١

 .ةرشاقلا - فراعملا راد - ركاش دمحم دمحأ قيقحت- ةيواحطلا حرش

 .رفلملا وبأ :ىنييار ادمالا- ٠١ ه

 ةبتكمو رصم - ىجناخلا ةبتكم - ىرثوكلا دهاز دمحم قيقحت -- نيدلا ىف ريصبتلا

 .ما١ 166 - ها1190/4 - دادغبب ىنثملا

 :ليعامسإ نيمحلا وبأ :ىرعشألا- 1

 - نيدباع - راصنألا راد - دومحم نيسح ةيقوف.د قيقحت : ةنايدلا لوصأ ىف ةنابإلا

 .ما9ال1/ - هاا

 :ليعامسإ نسحلا وبأ :ىرعشألا- ٠١١١

 .ةرهاقلا - مدقتلا ةعبطم - دينلجلا ديسلا دمحم قيةحت - ةعامجلاو ةنسلا لهأ لوصأ

 :ليعامسإ نسحلا وبأ :ىرعيشألا- ا"

 - رصم ةعبطم - ةبارغ ىدمح حيحصت - عدبلاو غيِزلا لهأ ىلع درلا ىف عمللا

 .ما 6

 :ليعامسإ نسمحلا بأ :ىرعشألا ١4-

 ةثروب ةصاخ ةعبط - ديمحلادبع نيدلا ىيحم دمحم قيقحت - نييمالسإلا تالاقم

 .قفحملا

 . ميعب وبأ:ىناهوصالا "٠-

 .13517 توريب-ييرعلا باتكلا راد -ءايفصالا. تاقبطو ءايلوالا ةيلح



 تا

 .بارلا :يناهفصالا-|' ١

 . م1374 -ةرهاقلا -ىبلحلا ةعبطم-نآرقلا بيرغ ىف تادرفملا

 .دمحم: لابقؤا- |" ٠١

 .م156١ ةرهاقلا- رشنلاو فيلأتلا ةنجل ةعبطم-مالسالا ىف ىنيدلا ريكفتلا ديدجت

 . اماما ىيحي ىبأ نب ىلع :ىدمالا -!“|“

 .م1318١ - ةرهاقلا -- حيبص ةعبطم - ماكحألا لوصأ ىف ماكحإلا

 . لمحأ نيمأ- |“ 4

 . ه1760ه-ةرهاقلا-رشنلاو ةمجرتلاو فيلاتلا ةنجل-ىلوأ ةعبط-مالسالا ىحض

 .دمحا: نيمأ- |“ ه

 .باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا-مالسالا رجف

 ءلمحأ نب نمحرلا دبع نيدلا دضع:يجيالا-|“"

 .ةرهاقلا -مولعلا ةعبطم -ىلوبنحلا دمحم دمحا-هيطع ىقوسدلا ميهاربا قيقحت-فقاوملا

 .رداقلا دبع :ىوارجبلا-|“١/

 ةعابطلا راد -ىلوأ ةعبط -لقنلاو لقعلا ةمداصم نمرذحلاو ةنسلاو باتكلاب ماصتعإلا
 .مها١4١؟-ةرحلا

 .رداقلادب بع روتكدلا :ىوارحبلا - |

 - ءاسحإلا - رونلا ةبتكم - ىلوأ ةعبط - ةريبكلا بكترم مكح ىف ةرينملا ةجحلا

 .ها65

 .رداقلادبع روتكذلا :ىوأر ججلا -1

 - ءاسحإلا - رونلا ةبتكم - ىلوأ ةعبط - نيركنملا ىلع درلاو ىلاعت هللا ةيؤر

 .ها١ة١٠ا/

 .بيبطخلا ىلع نب دمحأ ركبوبأ :ىدادغبلا -4 ٠

 .ما 115١ - ه145١ - رصمب ةداعسلا ةعبطم - دادخب خيرات

 .رهاشلاد بع روصنم يبأ :ىدادغبلا -4 ١

 .م1918-- ه1؟45 - لوبماتسا - ةلودلا ةعبطم - ىلوأ ةعبط - نيدلا لوصأ

 .رهاقلادبع روصتم ىبأ :ىدادغبلا-4 ٠

 .م15174 - ةرهاقلا - لالهلا ةعبطم -قرفلا نيب قرفلا رصتخم



 ا

 دمحأ نيدا| لامك :رسضايبلا -4 ٠١

 ىبابلا يفطصم ةبتكم -قزارلادبع فسوي قيؤجت - مامإلا تارابع نم مارملا تاراشإ

 .م1145 - ه154 - ةرهاقلا - ىباحلا

 .نيدلا .رصان :ىواضيبلا -4 4

 - توريب - ليجلا راد - ناميلس سابع .د قيقحت - راظنألا علاطم نم راونألا علاوط

 .م١ا١11 - ه١41١1 - ةرهاقلا - ثارتلل ةيرهزألا ةبتكملا

 .ىلع نب نيسحلا نب دمحأ : ىقهيبلا -14 #

 .ها1179 - دنهلا - ىلوأ ةعبط - تافصلاو ءامسألا

 .امحم روتكذلا :ىهبلا -4 1

 - ها158١1 - ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد - ىمالسإلا ريكفتلا نم ىهلإلا بناجلا

 .ما14

 .للوج سانجأ :ريهست - 4 ٠١

 هاه ةرهاقلا د قالوب ةيعبطم 5 مالسإلا يف ةعيرشلاو ةديقعلا

 .للوج سانجإ :ريهدست - 4 /ا

 د دادغيب ىلنثملا ةبتكمو - رعصمب ىجناخلا ةبتكم 5 ىمالسإلا ريسفتلا بهاذم

 .ما 166 ه4

 .ىمينخلا افولا وبأ روتكدلا :ينازاتفتلا -4 1

 .ما١ 561 - ةثيدحلا ةرهاقلا ةبتكم - ىلوأ ةعبط - ةيمالسإلا ةفسلفلا ىف تاسارد

 .رمع نب دوعسم نيذلا دعس :ينازاتاثتلا - 6٠

 .ةنائسآلا - ةيفسنلا دئاقعلا حرش

 :ظحاجلا -ه١

 -مه88١ -ةرهاقلا - ةثلاث ةعبط - نوراه مالسلادبع قيقحت - نييبنلاو نايبلا

 .ما 117

 .ىلع نب دمحم نب ىلع نيدحلا وبأ :ىناجرجلا - |
 .م5171١ - رشنلل ةيسنوتلا رادلا - تافيرعتلا

 حيلابص نب رهاط :ىرلازجلا - ه1“
 - ةيبرعلا بثكلا ءايحإ راد ةعبطم - ةيمالسإلا ةديقعلا حاضيإ ىف ةيمالكلا رهاوجلا



 هناك عج

 .م) 148 - ه11358١ - ةرهاقلا

 .دئعم ايمحلادبع روتكدلا :ىدنجلا - 4

 ةمجرتلاو فيلأتلل ةماعلا ةسسؤملا - برعلا مالعأ ةلسلس نم 7١ ددع - ةبيتق نبا
 .رشنلاو ةعابطلاو

 .ميلحلاءابع :ىدتولا -هه

 - فراعملا راد - ةقلاثلا ةصعبطلا - مالسإلا ىف حماستلاو ةيرحلا لطب ةفينح وبأ
 .ةرهاقلا

 .ميق نبا :ةيزوجلا -6 ١

 بدككلا راد - ليكولا نمحرلادبع روتكد قيقحت - نيملاعلا بر نع نيعقوملا مالعأ
 .ةرهاقلا - ةثيدحلا

 .ميق نبا :ةيزوجلا - ه1

 .ةرهاقلا - ثيدحلا راد ةعبطم - حارفألا دالب ىلإ حاورألا ىداح

 .ميفاربا نسح روتكل :نسح -

 .م114١ - توريب - ىبرعلا ثارتلا ءايحإ راد - مالسإلا خيرات

 ..ايقوف ةروتكدلا :نيسح - 1

 ةيرصملا ةسسؤملا - برعلا مالعأ ةلسلس نم 4١ ددع - نيمرحلا مامإ ىنيوجلا
 .رشنلاو فيلأتلل

 .كامعلا نبا :يلبذفحلا ٠-

 .ه6١. - ةرهاقلا - سدقلا ةبتكم + بهذ نم رابخأ ىف بهذلا تارذش

 .نسح روككدلا :يفنح-" ١

 .ىلوبدم ةبتكم - لوألا دلجملا - ةروثلا ىلإ ةديقعلا نم

 .هللادبخ توقاي :ىومجلا - 1١١

 .م١ 317 - رصم - ىكسوملاب ةيدنهلا ةعبطملا - بيرألا داشرإ

 .لومحم دمحأ روتكدلا :يفوحلا -"1

 فيلأكلل ةماعلا ةيرصملا ةسسؤملا - برعلا مالعأ ةلسلس نم "١1 ددع - ىربطلا



11 - 

 .دمحم :ىرضخلا -1

 .م٠197- ه0٠175 - ىربكلا ةيراجتلا ةبتكملا - ىمالسإلا عيرشتلا خيرات

 .باهولادبع :فالخ -"6

 .ةيمالسإلا ةوعدلا ةبتكم - ةنماثلا ةعبطلا- هقفلا لوصأ ملع

 .نيمأ :ريلوخلا -1

 .م١1161 - ةرهاقلا - ةثيدحلا بتكلا راد ةعبط - سنأ نب كلام

 .دمحأ نب ىلع نب دمحم نيذلا نمش :ىدوادلا-"١

 .ما317 - ةرهاقلا - هبهو ةبتكم - ىلوأ ةعبط - نيرسفملا تاقبط

 .ىسميك نب زمع نب هألادبع ليز ىبأ :يسموبدلا-

 .ةرهاقلا - ةيبدألا ةعبطملا - رظنلا سيسأت

 .هللا يلو هاش :ىولهدلا 1

 .ه11؟85 - ةينسلا ةيرصصملا ةعبطملا - ةغلابلا للا ةجح

 ش .هللا ىلو هادم :ىولهدلا ٠-

 - ةيفلسلا ةبتكملا - ىسولألا ىركش دومحم هرصتخا - ةيرشع ىنثإلا ةفحتلا رصتخم
 .ه1 71/0 - ةرهاقلا

 .لالجلا يقيدصلا دعبمأ نب دمحم :ىناودلا -ال١

 .ها156١ - ةرهاقلا - مالس خيشلا موك ةعبام - ةيدضعلا دئاقعلا ىلع حرش

 .نيدلا رخف مامإلا :ىرارلا -ال ٠

 - ةيقرشلا ةعبطملا - ىلوأ ةعبط - تافصلاو ىلاعت هللا ءامسأ حرش يف تانيبلا عماول

 .ها1

 .نيدلا رخف مامإلا :ىرارلا -ا/٠“

 ىفاقثلا بتكملا - اقسلا ىزاجح دمحا قيقحت - نيدلا لوصأ ىف نوسمخلا لئاسملا

 .ةرهاقلا - عيزوتلاو رشنلل

 .نبدلا رخ4 مامإلا :ىزارلا - 4

 ةعبطملا - نيملكتملاو ءامكحلاو ءاملعلا نم نيرخآتملاو نيمدقتملا راكفأ لصحم

 .ةرهاقلا - ةينيسحلا
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 .نيذلا رخف مامإلا :ىزارلا -ا١ م

 - توريب - برعلا باتكلا راد - دعس فوؤرلادبع هِط قيقحت - نيدلا لوصأ ملاعم

 . ما 144 ها.

 .نيدلا رخف ماعإلا :ىزارلا -ا/ 8

 ةبتكم - راشنلا ىماس ىلع روتكدلا قيةحت - نيكرشملاو نيملسملا قرف تاداقنعا

 .م) 1148 - ه1165 - ةرهاقلا - ةيرصملا ةضهنلا

 فيلر لمحم مامإلا ءابضر -الال

 .ما 317 - ةرهاقلا - باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيوهلا - هدبع دمحم مامجلل رانملا ريسفت

 .قداص ىفطصم ءيعفارلا - "4

 به ١١51 - ةرهاقلا - مطقملا ةعبطم - ةثلاث ةعبط - ةيوبنلا ةغالبلاو نارقلا زاجعإ

 .ما118-

 .ىربك شال - مذأز 1

 .دنهلا 3 دابارديح تح ةيماظنلا فراعملا ةرئاد 2 ةدايسلا حابصمو ةداعسلا حاتفم

 ءرمع نب اومجن هللا راج مساقلا وبأ مامإلا :ىرشخمزلا -

 - ةفرعملا راد - ليوأتلا هوجو ىف ليواقألا نويعو ليزنتلا قئاقح نع فاشكلا

 .ثتوريب

 .دمحم روتكدلا مه اير -,ل)

 -ها407١ - ةرهاقلا - داشرلا راد - ةيميت نبا دنع ريسفتلا لودصأو للا تافص

 .ما15

 .ىفاتصم روتكدلا :يعابسلا -/

 .رشنلاو ةعايلطلل ةيموألا رادلا ب يمالسإلا ميردشنلا يف اهتناكمو ةنسلا

 .لهدم نب دمحأ نب ركب وبأ :يسمخربملا -/

 .م565١؟ - ةرهاقلا راد ةبتكم - طوسبملا

 .روثأ دمحم روتكدلا :ىيتوهفملا -14

 -.-ها١٠4 - ةرهاقلا - ةيبرعلا ةفاقثلا راد - مدلكلا ملع ةساردل ىدقن لذدم

 .ماأ6



 ديالا اح

 .ىناسملتلا ىئيسحلا ىسوفسلا فموي نب دمحم :يسيوتسلا 4

 .ها1371 - ةرهاقلا - ةينطولا مدقتلا ةبتكم - ىطسولا ةديقعلا حرش

 .نيدلا لالج مامإلا ؛يليويسلا 5

 .م١ 55١ - ةرهاقلا - ىبلحلا ةعبطم - نآرقلا مولع ىف ناقتإلا

 .نيدلا لالج مامإلا :ىلجويسلا ١/-

 - ه1585١ - ةعابطلل رصم راد - ةيراجتلا ةبتكملا - ةعبار ةعبط - ءافلخلا خيرات

 .مأ6

 .نيدلا لالج مامإلا :ىطويسلا -

 ةوعدلا راد -دمحأ معنملادبع داؤف روتكد قيةحت - داهتجالا ريسفت ىف دانتسإلا ريرقت

 .ه407١ - ةيردنكسإلا - رشنلاو عبطلا
 .نيدلا لالج مامإلا :يطويسلا -14

 رفكفلا راد ةعبطم - ىواجبلا دمحم ىلع قيقحت - نآرقلا زاجعإ ىف نارقإلا كرتعم

 .م955١ - ةرهاقلا - ىبرعلا

 ' .نيدلا لالج مامإلا :ىطويسلا -

 .م815'1 - نويل - نيرسفملا تاقبط

 .ميفاربإ نب قحسإ :ىساشلا -1 ١

 .ه37٠17" - دنهلا - ىهلدب ةينابتجملا ةعبطم - لوصألا ملع لوصأ

 .سيردإ نب دمحم مامإلا :ىعفاشلا -1 ٠

 - يبلحلا ىبابلا ىفطصم ةعبطم - ىلوأ ةعبلد - ىناليك ديس دمحم قيقحت - ةلاسرلا
 .ما 114 - ه118/4 - ةرهاقلا

 .ىلطصم روتكدلا :ةعكشلا -1 ٠١

 .مأ 1879 - ه1 4٠017 - ةيئانبللا ةيرصملا رادلا - ةسداس ةعبط - بهاذم الب مالسإ

 .ميركلادمع دمحم حتفلا ىبأ :يناتسرهشلا -1 1

 رشنلل - هاكرشو - ىيلحلا ةسسؤم > ليكولا زيزعلادبع قيقحت - لحنلاو للملا
 .م3114١ - ها1741 - ةرهاقلا - عيزوتلاو

 .ميركلادبع دمحم حئالا ىبأ :يناتسرهشلا -1 ه

 .دادغب - ىبنتملا ةبتكم -مويجدرفلا قيقحت - مالكلا ملع ىف مادقإلا ةياهن



 -!؟1؟م-

 .قاحسا وبأ :ىزاربشلا -1

 .ها1616 - دادغب - ةيبرعلا ةبتكملا - ءاهقثلا تاقبط

 .نيذلا روت مامإلا :رئوباصلا 1١-

 فراعملا راد - فياخ هللا متف روتكد قيقحت - نيدلا لوصأ يف ةيافكلا نم ةيادبلا

 .ما11315 -رضتمب

 .امحا روتكدلا :ريحبص --1 /

 ةيعماجلا ةفاقثلا ةسمؤم - ةعبارلا ةعبطلا - ةرعاشألا ؟ج - ةلزتعملا ١ج مالكلا ملع

 .م1545 -

 .دمحأ روتكلاا :ىحبص -1

 .ةرهاقلا - فراعملا راد -”ةيناثلا ةعبطلا - ىمالسإلا ركفلا ىف ةيقالخألا ةفسلفلا

 .دمحأ روتكذلا :يحبص ٠-

 .ما1919 - ةرهاقلا - فراعملا راد - ةيرشع ىنثإلا ةعيشلا ىدا ةمامإلا ةيرظن

 .لاعتملادبع :ىديعصلا ٠١١-

 .م١115 - ةرهاقلا - ىبرعلا ملاعلا ةعبطم - مالسإلا ىف ركفلا ةيرح

 .دماح روثكدلا : رهاط ١ ٠١-

 .ةرهاقلا - ءارهزلا ةبتكم - ثيدحلا رصعلا ىف ةيمالسإلا ةفسلفلا

 .رفعج ىبأ مامإلا :ىراحطلا “١٠ ١-

 .ها141 - رهزألا ةلجم - ةرخآلاو يلوألا دامج ددع - ةيواحطلا ةديقعلا

 .دمحم ركب ىبأ نب ىيحي ؛ىرماعلا-١ 4 ١

 - دنهلا - ةباحصلا نم نيحيحصلا ىف ىور نم ةلمج ىف هباطتسملا ضايرلا

 .ها ا".

 .ضايف رباج هط روتكدلا : ىناولعلا - ١٠١ه

 - ه1593 - ةرهاقلا - .راصنألا راد ةعبطم - مالسإلا ىف ديلقنلاو داهتجإلا

 .ما 6

 .دمحم فيطللالبء روتكللا :دبعلا ١١ ١-

 .ةرهاقلا - ةيبرعلا ةمضونلا راد - ةنسلا لهأ بهذمل ةيركفلا لوصألا



 م15

 .يضاقلا :رابجلا دبه ١ ٠١-

 - ةرهاقلا - ةيقيفوتلا رادلا - ديسداؤف قيةحت - ةلزنعملا تاقبطو لازتعالا لضف
 .ما 4

 .دمجأ دمحم روتكللا :رداقل| دبع - ١ ٠١

 .م311١ - ةيردنكسإلا - ةيعماجلا ةفرعملا راد - ىمالسإلا ركفلا ىف تايهلإلا

 .دمحم عيشلا منبع ١4 ١-

 .م1310١ - ه111/4 - ةرهاقلا ةبتكم - رشع ةعباسلا ةعبطلا - ديحوتلا ةلاسر

 .دمحم خيشلا :هلبع ١١٠-

 نوئشلل ىلعألا سلجملا ةعبط - ىحانطلا رهاط قيةحت - ةيندملاو ملعلا نيد مالسإلا

 .ما 114 - ةرهاقلا - ةيمالسإلا

 .رجح نب نيذلا باهدش :ينالقسعلا ١)١١-

 . ه08١٠١ - دنهلا - ةيقورافلا ةعبطم - بينهتلا بيرقن

 .رجح نب نيدلا باهش :ينالقسعلا ١١١-

 - دنهلا - فراعملا ةرئاد ةعبطم - ثيدحلا لاجر ءامسأ يف بينهتلا بيذهت

 ا.ه

 .رجح نب نيدلا باهش :ينالقسعلا *١١١-

 رصم - ةيرهزألا تابتكملا ىنيزلا هط روتكد قيقحت - ةباحصلا زييمت ىف ةباصإلا
 .ما 17

 .هللادبع دومحم روتكد :ىزاكعلا-١ ١

 .رهزألا ةعماج ةعبط - هقفلا لوصأ ملع ىف ثحابم

 .العلا وبأ روقكدلا :يليفع-ا ١ ه

 ةعماج بادآلا ةيلك ةلجمب تارضاحم ةعومجم - ةملكلا يف نييمالسإلا تايرظن

 .ما 994 ةيردنكسإلا

 .ىلع مامإلا :يلع 1 ١١-

 حرش -ةغالبلا جهذ

 .دامجم رودكللا :ةرامع ٠ ١ ١-

 ,.ما111 - ه١41١ - قورشلا راد - ىمالسإلا .ركفلا تارايث

 همها 5.1 ب ةيبدألا ةعبلدملا - ثوريب - هدبع دمحم خيشلا



 و

 .دمحم روثكدلا :ةرامع - / ١ ١

 يشنلاو تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا - يلوأ ةعبط - ةيمالسإلا بازحألا ةأشنو ةفالخلا

 .م15131 - توريب -

 . دمحم روتكدلا :ةرامع - 1 ١١

 .م1 1173 - ةرهاقلا - ةديدجلا ةفاقثلا راد“- ةروثلاو مالسإلا

 1 .لومحم دمحم ىبأ :ينيبعلا ٠ ١-

 .با/1 مقرب ةيردنكسإلا ىدلب سلجم هناخبتك - زنكلا نتم حرش

 .دمحم هللادبع روتكدلا :بيرغلا ٠١١ ١-

 .ما 587 - ةرهاقلا -ةعابطال ليجلا راد - سوجملا رود ءاجو

  دماح وبأ مامإلا :ىلاز غلا - ٠١٠١ ١

 .ه1؟١٠7 - مالسإلا ةعبطم - داقتعإلا .ىف داصتقالا

 .دماح بأ مامإلا :ىلاز غلا - *٠ ١١١

 .ه.117786 - ةرهاقلا - قالوب ةعبطم - لوصألا ملع نم ىفصتسملا

 .مهشاه ىيحي روتكللا :ىلغرف * ١ ١-

 - ةيمالسإلا ثوحبلا عمجم تاعوبطم - ةيمالكلا قرفلاو بهاذملاو ءارآلا ةأشن

 .ها1517 - ةرهاقلا

 .حاتفلادبع روتكدلا :داؤف - ١ ١

 - ةيردنكسمإلا - باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا - ىفسلفلا ركفلا نم هفقومو ةيميث نبا

 .ما

 .حاتفلادبع روتكدلا :داؤف - ٠١١ ١

 - ةيردنكسإلا - ةيعماجلا ةفرعملا راد - ةيمالسإلا قرنفلا ىدل ةيناميإلا لوصألا

 مم

 .ىلع الم :ئراقلا ٠١ ١- ع١

 .ها04٠4 - توريب - ةيملعلا بتكلا راد - ربكألا هقفلا حرش

 .ربلادبع نب ورمع وبأ :يجلرةلا 11“ مع
 .ها١137 - ةرهاقلا ةعبط - هلضفو ملعلا نايب عماج



1911- 

 .ديس عشلا :بلعق - ١1 ١

 .ةرفاقلا - قورشلا راد ةبتكم -اله دلجم - نآرقلا لالظ ىف

 .رامع ىبأ :يقاكلا ٠*١٠-

 .م11171 - ةرهاقلا - ةعابطال ملعلا راد - ديحوتلا ملع ىف زجوم

 .انضر رمع :هلاجك- ١"٠ ١

 .توريب - ىبرعلا ثارتلا ءايحإ راد - نيفاؤملا مجعم

 .نيمحلا ىبأ :ىخركلا - ٠ “١١

 .ةرهاقلا - ةيبدألا ةعبلدملا - ةيفذحلا رادم اهيلع يتلا لوصألا ىف ةلاسر

 .ىجدنفلا رداقلادبع :يئاتسلركلا - ١ !؟!*

 ةناخبتك - ىناتسدركلا ىكز هللا جرف قيقحت - مالكلا بيذهت حرش ىف مارملا بيرقن

 .ةيردنكسإلا ىدلب سلجم

 .دهاز دمحم خيشلا :ىرثوكلا - ١١٠4

 - راونألا ةعبطم - عاجش نب دمحم ةبحاصو دايز نب نسحلا نيمامإلا ةريدسب عاتمالا
 .ها08"1 - ةرهاقلا

 .دهاز دمحم حيشلا :ىراوكلا ١١- |" م

 - راونألا ةعبطم - ىلوا ةعبط - قلخلا ثيغم ىف لطابلا لاطبإب قحلا قاقحإ
 ها

 .دهاز دمحم خيشلا :ىرثوكلا - ١" ١

 .ةرهاقلا - ةيادهلا ناد ةبتكم - ىنابيشلا نسحلا نب دمحم مامإلا ةريس ىف ىنامألا غواب

 .ريصن ىمانس رودكدلا :فاعل - ١*٠ ١

 .ةرهاقلا - ةثيدحلا ةيرحلا ةبتكم - ىمالسإلا ركفلا ىف ةلوئسملا ةيرحلا

 .روصتنم وبأ :ىديرتاملا - "٠ ١

 .ةيرصملا تاعماجلا راد - فيلخ هللا حتف روتكد قيقحت - ديحونتلا

 .مولحلادلبع روتكل :لومجم - 1*٠ ١

 .ةرهاقلا - ةثيدحلا بتكلا راد - .لقعلاو مالسإلا

 .ميلحلادبع روتكل :لومجم- ١1

 .م١ 114 - توريب - ىنانبالا باتكلا راد - مالسإلا ىف ىفسلفلا ريكفتلا



1 

 .ىدهم روتكل :ىموزخملا هال#* ١)

 3 احلا ىبابلا ىفطصم ةبتكم - وحنلاو ةغللا ةسارد ىف اهجهنمو ةفوكلا ةسردم

 .ما 164 ه10717 - ةرهاقلا

 .ايسلا :ىضترملا ٠١ 4 ١-

 .ةداعسلا ةعبطم - ىلوأ ةعبط - ىلامألا

 .ىدوعسملا “!4 ١-

 .ما185 - تثوريعبب ةفرعملا راد - رهوجلا نداعمو بهذلا جورم

 .تيخب دمحم :يعياعملا 4 4 ١-

 .ما305 -ه11374 - رصمب لينلا ةعبطم - ةفينح ىبأ هقف ىف ناتلاسر

 .قفوملا :ىكملا © ١-

 فراعملا ةرئاد سلجم ةعبطم - ىلوا ةعبط - ةفينح ىبأ مظعألا مامإلا بقانم

 .ها؟:؟١ - دنهلا - ةبماظنلا

 . بسوي دمحم روثكل كولا وما - 5

 .رصم - برعلا مالعأ ةلسلس نم © ددع - ةيميث نبا

 .باسوي لمجم روتكل :ريسوم 41 ١-

 .ما 56ه ه1 - رصمب فراعملا راد 2 ةفسلفلاو نآرقلا

 .نيسحلا بأ :ىودتلا - / 4 ١

 - عيزوتلاو رشنلل ةوحصلا راد - ةيمامإلا ةعيشلاو ةنسلا لهأ دنع ناتداضتم نائروص

 .ما386 -ها "4١ - ةرهاقلا

 .نسمحلا وبأ :ىودنلا- 1 ١

 - ه١؟85 - ةرهاقلا - هبهو ةعبطم - ميركلا نارقلا موض ىف ءايبنألاو ةوبنلا

 .ماأ 6

 .نيعملا ربأ : ىفسنلا ١- ه٠

 .م١111١ - ه111553 - ةرهاقلا - ناتسدرك ةعبطم - ديحوتلا ملع ىف مالكلا رحب

 .قيعملا ربأ : ىفستلا ١ ١-

 عنيزوتلاو رشنلل ةفاقثلا راد - ليباق يحلادبع روتكد قيقحت - نيدلا لوصأ ىف ديهمتلا

 .ما0)18-- ه4.1١-



 ا

 .ىماس ىلعع روتكد :راشنلا ١- ه٠

 .ةرهاقلا - فراعملا راد - ةنماث ةعبط - مالسإلا ىف يفسلفلار كفلا ةأشن

 .مجنملاد بع روتكدلا :رمثلا "61 ١-

 .ما 1817' - باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا - داهتجإلا

 .فرش ايركز وبأ : ىوونلا 1 ١-
 .ةرهاقلا - ةيرصملا ةعابطلا راد - تاغللاو ءامسألا بيذهت

 .ليلخ دمحم : ساره 6 ١-

 ثارتلا ةبتكم - ىراسصنألا ليعامسا قيقحت - ةيميث نبال ةيطساولا ةديقعلا حرش

 .ةرهاقلا - يمالسإلا

 .رجح نب نيدلا باهدش :ىمثيهلا ١- ه ؟

 - ةيريخلا ةعبطم -نامعنلا ةفينح ىبأ مظعألا مامإلا بقانمم ىف ناسحلا تاريذلا

 .ها4١17 - ةرهاقلا

 .دمحأ نيدب ىدمحم :ظعاولا ١- ها/

 .ه115 - دنهلا - ةفينح ىبأ مامإلا دنسم

 ةيبنجألا عجارملا

 150- ماد: ]ل 1هرتام7» (ليتملعتسو ةطمانا اكاجس اناتع سوال "لنعمل هنأ

 0 نتلل ؟هىل ةصل آرمصلمم - 1979.

 159- 11 ععلممأعلع آ2عبءعاممسعتتا الواتس 1! دعوا هرجؤن اصلتمس التامات. 1965.

 100- ةلموعتل 1مللسم: لى .طئتئامتجت هك ]؟امصتتع 2اطتلهدهماطتت دععمدل 8لئانمص -

 [نرتعرتشقللا - ًامز1لمص - 1983.

 161- انس اعمربمتت» ظس ساعه لس عاتمم ام هتهلتعتول آكلدسستع ظاطتلهدهماتت -

 نمرتتطرت لع انساك عمولات عمو. 1985. |

 1062- لآطم0 !طعاستكزسمتتن ائدكا ةصأل هعداتس 8عالتعنمم ععمرمع ةللاعص نصكتم

 اال - زمنا
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