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 نيملاعلا تر هلل دمحلا

 دمحيم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو



 .دراوش رداون هذه

 .رداون ٌُدراوش وأ

 .رئاغ قيقحتو ثحب وأ «عفان ٌديفم ٌملع اهنم ٍةرقف لك يف

 .دلجملا اذه يف اهُّتعمجف «عجارملاو ملعلا ٍلهأ بتك يف ةتتشم تناك

 اهنيب عماج ال 1 نقع لونفو معو «ةعونتم تاعوضوم ٌتاذ يضهو

 اهعالطأ نم عشبي اهم انفيفيلك فأ ءةردان وأ ءةديفم صوص لوك ىوس

 اهنأك «فراعلا تتلق اهل نقفخعي  ةردان ةتكن وأ ( قيمع ٌقيقحتو ( قيفد هو

 .ةزافم يف ًاشطع ٌفداص ٌدراب ٌءام

 يداعلاعبب سايتيمح لبا ا لااسع نب ذيك لاما ملو

 2 ةليدع بتك ىلع ٌعلطأ نحو .راهنلاو ليللاب يهتنت : ال يتلا .ةصاخلا

 يف درفت 5 تاعوضوم نيلإ قّطتت رداون اهنيب ا .ةيملعو « ةيعرش

 ا اع

 ءةركف هلوصف دحأ نم صلخعسا وأ ايف وأ ًاردان ًاباتك ضوقأ دقو

 «سباتكلا اذه. مئالي امم .هتارقف ددلأَو لمجأ هئم ٍيقتنأف هرخآ ىلع نا وأ

 (زاجيإلا» وأ «صيخلتلا» ىلإ ةفاضالاب . جاتنتسا ةقدو «ةربعو .عفن هيف امم

 . هيف ةدراولا تافالخلل الح وأ .همكحل اعماح نوكي 2 مهم عوضومل

 اهنأ أ «تركذ ام ريغ ىلع ةداو لجتيي تارقف ءىراقلا دجو اذإو

 . ةفاقثلا عيونتل اهلاثمأ نم تدروأو «ةليلق ىهف «ءلهسأو ٌفخأ



 بابك مدا و . هترهش وأ .هتبترم وأ ةفيناك - نول نق هيف رظنأ ملو

 جرد يتلا ةداعلا ريغ ىلع (.ةثيدح ًايتك 7-0 تلاغلا ناك دإو ءةرشلا 0 وأ

 اهي نيكل علا ةيمالسإلا مولعلا وه باتكلا تاعوضوم ىلع تلاغلاو

 ,خيراتو «بدأ نم «ةبّيط ٌرخأ تاسابتقا عم «يقيقحلا ٌدازلاو «ةبولطملا ةدئافلا

 لا اا , ةيعامتجا مولع ءمجارتو

 التل ءةريصق  ةرقف )0:0٠( ةغلابلا  ةتارقف نوكت نأ تلمجخت# لق

 .«ةمسد» ىهو للملا ىلع تعبت

 ءاملعلا ةفرعي ام ىلع اهنم ٌةيعرشلاو ءايبتكم ًايعوضوم ابيترت اهُتبتر دقو
 . فينصتلا ىف ةليلق تاداهتجا عم .هقفلا لهأو

 .باتكلا ٌلخاد ةّماعلا نيوانعلل ٌدهاظلا ٌُبيوبتلا ّنوكي الأ ٌترثآ نكل
 ٌفرصي اليكو «ةباّذج ةيعرف نيوانع يف يه امك اهتدرس لب ءةفورعم يهف

 امنيب «ةفورعم ماعلا ناونعلا تحت ِتامولعملا نأ ٌنظي ًائراق ُبيترلا ُبيترتلا
 تيفرفلا هشدزوأ افا: «اعفات اريكاذم وأ ..:.قةيده ةدكاقا اهعفلاطم ىف دعب

 .يعوضوملا سرهفلا يف يغبني امك ّيعوضوملا

 .سراهفلا نيب عجرم 4٠٠ يلاوح ةغلابلا  عجارملا ةمئاق ركذأ ملو
 ةلماك دجوت مل اذإف .هنم لقنلا دنع ةلماك باتكلا تانايب كذا تقك :ةييح

 .ةفورعم ٍةعبط اذ ُنوكي ّباتكلا نأ وأ «ىرخأ ٍةرقف يف ًةروكذم ٌنوكت

 .ءاملعلل ًاريكذت ٌباتكلا اذه ءاج دقل

 .ةعونتملاو ةحومطلا تافاقثلا باحصأل ًاهيجوتو

 .ةيلاع ةقيمع ةفاقث نيوكت ىلإ نوهجوتي نيمتهمل وا

 .هيف كرابيو ءهب َعفني نأ ىلاعت هللا وعدأ

 فسوي ريخ دمحم

 هه



 200)_ فينصتلا لضف_(1)
 ير نبإ ,االا 58

 ًاقلخ يفينصتب هفاشأو 6-52 نم ًاددع يرمع يف هقاشأ 0 :ةهفاشملاب

 امب مهعافتنا نم رثكأ نيمدقتملا فيناصتب سانلا عافتنا نأ اذه ليلدو

 . مهخياشم نم هنوديفتسي

 .ديفملا فينصتلل قْفُو نإ فيناصتلا ىلع رفوتي نأ ملاعلل يغبنيف

 رع هللا ٌعِلَطُي رارسأ يه امنإو ءناك فيك ءيش عمج دوصقملا سيلو
 ام بتري وأ ءَقْرُم ام عمجيف ءاهفشكل هقفويو هدابع نم ءاش نم اهيلع لجو

 .ديفملا فينصتلا وه اذه .لمهأ ام حرشي وأ ءتّنش

 نمز رمعلا لقانا نآل ءرمعلا طسو يف فينصتلا مانتغا يعبنيو

 0 ارا للك ةرخارب ةدفطلا

 : هللا ةمدعو» .ناتكلا ةعامخ .ىنا لاو

 عم نكل .فيلأتلاو عمجلاو فينصتلاب لاغتشالا ملاعلا بادآ نم

 «نيتلبقلا راد :ضايرلا  .ربلا نمحرلا دبع قيقحت «يزوجلا نبال /رطاخلا ديص )1١(

 .”"١؟ ص ءها41



 مولعلا قئاقدو نونفلا قئاقح ىلع ٌُعلطي هنإف «ةيلهألا لامكو ةليضفلا مامت
 1ك وهو «ةعجارملاو ييقتتلاو ةعلاطملاو نتستفتلا ةرومك ىلإ جايتحالل

 رخآ ىلإ ةدلخمو ءرجألا ليزجو ءركذلا ليمج ٌبسكيو «نايبلا ديجُيو

 . رهدلا

 هوانتعا نكيلو . هيلإ ةحاجلا رثكتو «(هعمن معي امب ينتعي نأ ىلوألاو

 نع ًاضرعم .هفيلأت يف ةرابعلا حاضيإ ًايرحتم ءهفينصت ىلإ قبسُي مل امب
 الو .هب قيلي ام فّئصم لك ءاطعإ عم ؛ءلخملا زاجيإلاو «لمملا ليوطتلا

 03 7 د ١ 8 0 000 98 5 نا كل

 ."'هبيترتو هيف رظنلا ريركتو هبيذهت لبق هدي نم هفينصت ُحرخي

 .مالسإلا خيرات نم ىلوألا نورقلا يف عيشت فينصتلا ةملك تناك

 .ملعلا عمجب ءاملعلا متها ثيح .فيلأتلا تقبس ةلحرم فينصتلا نأ ودبيو

 دصقن اننكلو .تاذلاب يوبنلا ثيدحلا ىلع وأ .ءصنلا ىلع قلطي ملعلا ناكو

 .رابخألاو تاياكحلاو رعشلاو ثيدحلا اوعمج مهنإ ثيح «صوصنلا رئاس

 ناكف .ءماسقأ ىلإ اهوعزوو ءلوصف ىف اهوقّرفو «نيوانع تحت اهوعمج
 طبرلاو قيلعتلاو ليلحتلا نود عمجلا ىلع رصتقي «فنصملا لمع كلذ

 .ىلوألا نورقلا يف بتك نم بتك ام مظعم ُتْمَس اذهو .فيلأتلاو

 فضن نأ نكمي ال ذإ «تافلؤم تافنصملا كلت بئاج ىلإ ناك نكلو
 3 5 . جئاتنو تامدقمو ليلحتو قيلعت أاهيفف ء عمج درجم اهنأب بتكلا رئاس

 :ةمركملا ةكم  .ينانكلا ةعامج نبا /ملعتملاو ملاعلا بادآ يف ملكتملاو عماسلا ةركذت )١(

 0 ص م11 «ىرقلا مأ ةعبطم 1

 مولعلا ةبتكم :ةرونملا ةنيدملا - .يرمعلا ءايض مركأ /ثارتلا قيقحتو ثحبلا جهانم (؟)

 56 ص هآأ؟ 55 .مكحلاو



 (ة) رايتخالا نسح (ة) 0

 لقعلا ةعانصو «ةعانص ٍءىش لكل :يديهارفلا دمحأ نب ليلخلا لوقي

 ءهعمج نم دش ملعلا ٌرايتخاو «هلقع ُدفاو ٍلجرلا ٌرايتخا :هريغ لاقو

 .نيتغالبلا دحأ ٌرايتخالاو

 نإف ءهداسجأ اوعدو هحاورأ اوذخف ءداسجأو حاورأ ملعلل : لاقي ناكو

 . ظفحت ام

 . 1 انصشا  ةنميعبو هزاككا يف ملعلا ٌرونك :ءامكحلا ٌضعب لاقو

 (*] مالسإلا يف بتكلا فنص نم لوأ (ه)

 ةيلوألاب دوصقملاو «بتكلا 0-2 نم لوأ ني ءاملعلا لاوقأ تددعت

 تناك ةباتكلا نإ ذإ «ةباتكلا درجم سيلو «ةبوبملا وأ ةبترملا بتكلا ةيلوأ انه

 :بجر نبا لاق .ةبوبم الو ةبترم نكت مل اهنكل «ةباحصلا دهع يف ةدوجوم
 ءابوبم ًابترم ًافينصت نكي مل نيعباتلاو ةباحصلا دهع ىف بتكي ناك يذلاو
 .ةعجارملاو ظفحلل بتكي ناك امنإو

 نمف «ةبوبملا وأ ةبترملا بتكلا فّئص نم لوأ يف ءاملعلا فلتخا دقو

 نأل «ناكمب ةبوعصلا نم ةقلطملا ةيلوألاب َمزجلا نأ ٌقحلاو ءدّيقم نمو قلطُم

 ناهرب ىلإ جاتحي ءالؤه دحأب مزجلاف ءنورصاعتم سانأ مه ةيلوألاب نيروكذملا

 تو ل . يكبسلا ىفطصم هققح ؛«قئادحلا» هباتكل يزوجلا نبا مامإلا ةمدقم نم (1)

 .55- 6 ص ىهاآا .ةيملعلا بتكلا راد
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 . هنايب يتأي امك «نيعملا دلبلاب ةيلوألا دبيقت ةلأسملا هذه يف ملسألاو «ليلدو

 نم لوأ» :ىناعنصلا قازرلا دبع لوق ةلأسملا هذه ىف لاوقألا نمو

 ل[ها٠6 9 «زيزعلا دبع نب كلملا دبع همسا] ير نبا بتكلا فنص

 .([ها١ه6ا/ تا ءورمع نب نمحرلا دبع] يعازوألا فئنصو

 فئنص نم لوأ : نود تلق :هللا دبع لاق «لبتح نب دمحأ لوقو

 وحنو (ه168١ ت) ةبورع يبأ نباو «جيرج نبا :لاق ؟وه نم بتكلا
 . ءالؤه

 نم اوفلكت ةمئألا نم ٍدحاو َريغ اندجو انأل ....:يذمرتلا لاقو

 ,.(ه58١ ت) ناسح نب ماشه مهنمف ءهيلإ اوقبسي مل ام فينصتلا

 نب كلامو «ةبورع يأ نب ديعسو «جيرج نب زيزعلا دبع نب كلملا دبعو

 ت) كرابملا نب هللا دبعو ء(ه51١/ ت) ةملس نب دامحو ء(ه4١/!1 تر ويملأ

 ,(ه181١: ت) يفوكلا ينادمحلا ةدئاز يبأ نب ايركز نب ىيحيو .(ه١0

 ت) يدهم نب نمحرلا دبعو ء(ه9١ا/ تر يساؤرلا حارجلا نب عيكوو

 .( ه4

  ملعأ اميف - بّوبو فّئص نم لوأ :يزمرهمارلا دمحم وبأ لاقو

 ءاهب ةبورع يبأ نب ديعس مث «ةرصبلاب (ه١5١ ت) حيبص نب عيبرلا
 دشار نب رمعم] نميلاب رمعمو ء.دبعلا هل لاقي يذلا ليمج نب دلاخو

 (ه١5١ ت) يروثلا نايفس مث ءةكمب جيرج نباو ء[ه6١ ت «.ينادحلا

 (ه98١ ت) ةنييع نب نايفس فّنصو «ءةرصبلاب ةملس نب دامحو «ةفوكلاب

 نب ريرجو «ماشلاب .(ه58١ ت) يقشمدلا ملسم نب ديلولاو «ةكمب

 نب ميشهو «ناسارخو ورمب كرابملا نباو «يرلاب (ه88١ ت) ديمحلا دبع
 يبأ نبا ةفوكلاب رصعلا اذه يف فّئصو .ءطساوب (ه18” ت) يملسلا ريشب

 فنص مث «عيكوو هاذه تر يبضلا ناوزغ نب ليضف نب دمحمو «ةدئاز

 يناميلا قراط نب ىسوم ةّرُق وبأو «نميلاب (ه١١1 ت) يناعنصلا قازرلا دبع

 .(ه9:١١ ت) يديبزلا

 و١



 .''"ةملس نب دامح ةرصبلابو «ةدئاز يبأ نب ايركز نب ىيحي

 (5) بتكلا تايحاتتفا )١(

 دامعلا ىلإ اهتبسنو بتكلل ةفورعم ةيحاتتفا لقن باّتكلا نم ريثك لوادت

 يلع نب ميحرلا دبع يضاقلا مالك نم اهنأ اهتبسن باوصو .يناهبصألا
 فاحتإ» هباتك يف يديبزلا ىضترم دمحم ةمالعلا كلذ دافأ امك «ىناسيبلا

 - :لاق ١/”. «نيدلا مولع ءايحإ رارسأ حرشب ةديقحلا ةداسلا

 دامعلا ىلإ يناسيبلا ميحرلا دبع لضافلا يضاقلا ءاغلبلا ذاتسأ بتك دقوا

 يردأ الو ءيش يل عقو هنإ :هيلع هكردتسا مالك نع ًارذتعم يناهبصألا بتاكلا

 ًاباتك ُناسنإ بتكي ال هنأ تيأر ينأ كلذو «هب كربخأ انأ انهو ءال مأ كل عقوأ

 0 ا ءنسحأ ناكف اذه َرْيَغ ول هدغ يف لاق الإ هموي يف

 . .لمجأ ناكل اذه كرت ولو «ءلضفأ ناكل اذه مّدُق ولو

 ةدم ةرهاقلاب فوتو «نالقسعب دلو «باّتكلا ةمئأ نم يلع نب ميحرلا دبعو

 .هدعب ًادحأ مدخي ملو «هيبرقم نمو نيدلا حالص ناطلسلا ءارزو نم ناكو ه5

 مل هتاقيلعتو هلئاسر تعمُج ول : ليق «لئاسرلا ريثك «ءاشنإلا يف رطاخلا عيرس ناكو

 . تاعومجم هلئاسر نم يقب دقو .اهرثكأ يف ديجُم وهو «دلجم ةئام نع رصقت

 (؟]) ١!سيلبإ ىلإ ءادهإ (")

 يف ةيسيلبإلا ةلودلل يرادإلا ميظدتلا :سيلبإ ةكلمم» :ناونعب باتك

 : هتمدقم ىف ىلاتلا .ءادهإلا هن عضو . ''0«ةنسلاو نآرقلا لالظ

 ًاريذحتو .. .كيلع ًابرح :ميجرلا ناطيشلا «سيلبإ نيعللا ىلإ :ءادهإ»
 . «باتكلا اذه كيدهأ . . .كلمعل ًاداسفإو . .كططخل ًافشكو ..كنم

 هّللأ دبع نب يلع /ليدعتلاو حرجلا يف هحجهنمو هراثآ :يسودسلا ةبيش نب بوقعي لف

 . (ليلق فرصتو راصتخاب) ؟54١ _ “ط1 ص . حايصلا

 .صص ١57 ءه1٠5١ «ةايحلا ةبتكم :ةرهاقلا  .لمجلا دمحم ميهاربإ فيلأت نم وهو (؟)

١١ 



 (ه١*48 ت) يرهزأ يرصم يكلام هيقف يبونرشلا ديجملا دبع خيشلا

 (ديفملا حصنلا ةبخنو ديدجلا رصعلا ةفحت» ديرفلا هباتك اهنم «ةديدع بتك هل

 : هتيادب ىف لوقي يذلا

 تطحأ ؛«فراوعلا بلاطمل بلاطلا «فراعملا ملاعم يف بغارلا اهيأ

 «ناسنإب ْنظلا نيب الأ .هيناعم يقلأو ع هيدبأ ام لوأو . نيلفاغلا نم محن

 هذقن ماكحإ لبق مهرابخا عامسب قثن هيل الو ءناحتمالاو ةبرجتلا لعب الإ

 500 هيلع مه ام دّقفتت مل اذإ «ءلاجرلا رهاوظ ىلع لّوعت الو ءهرابتخاو

 ثيح 00 دومحمم نأشلا اذه 2 ْنظلا ٌنسَح ناك نإو ءاذه «لاوحألا

 :نآلا امأف «بلاغلا رثكألا وه حلاصلا فلسلا يف صالخإلا

 هلجف.ك يمض نك رميلت كلو ةنلوقنل سم تتلف نت ساق

 :«كيهارب ناعيا اذ ىضتمنانك .ىبقاذو فمع نظلا نيب ناك قو

 * لاق نم داجأ دقو

 لسعلا نم ٌءيش اههاوفأ قوفو  ٌرِبَص اهوشح ٍفورظ لثم ٌسانلا

 لنغعزلا نه اهميف اهةتئيت هل :تفشكتا اذإ ىف ايتناذل قلصت

 نأ لقاعلا ىلع بجو ءأرمجو هراكم تألتما نيح ايندلا نأ كلذو

 . ردع :هيلق ع يلكوت

 دراوشلا نم ًاريثك ٌعمجي يذلا باتكلا وه نيفلؤملا ٍِفْرُع يف دئاوفلا

 وأ .عقاولا نم وأ :«صوضنلا نس اهطشتسي وأ .ملاعلا اهكردُي يتلا قئاقدلاو

 دمةفشلا هكاكتحاو ءةيصخشلا هتاناعمو ةليوطلا هتبرجت لالخ أعم امهنم
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 نوح هنأ كش لو: هفاملعلا ةفمامو .«وسقلا ةعناضسو ءاجلعلاو ملعلاب
 :دحاو بابب صتخت ال ةعّونتم

 كردت امنإو «ةبوتكملا روطسلا يف دجوت ال يتلا ريسفتلا قئاقد اهنمف

 .ةاناعملاو مهفلاو لمأتلاب

 ةنراقملاو ثحبلا ةلصاومو عّبتتلا ىلع فقوتت ىتلا ةّئسلا دراوش اهنمو

 . ةثحابملاو ءاصقتساالاو

 مهبهاذمو مهفارعأ ةفرعمو .«سانلاب كاكتحالاو «ةبرجتلا دئاوف اهنمو

 .مهكولس طامنأو .ةفلتخملا

 عم قفتي امب اهتجلاعمو ءرومألل نزتملا مهفلاو ءيكولسلا قوذلا اهنمو

 ةيهاز ٍةَلُح يف يناعملا زربُت يتلا ةغالبلاو ةيبرعلا ةغللا دئارف اهنمو
 .ةءاضو ةروصو

 زربيو ءاهيف هب داهشتسالا ْرسَحَي نطاوم يف يرعشلا داهشتسالا اهنمو

 . يب قئاللا اهنطوم يف ةموسرملاو ةنوزوملا ةملكلا ةميق

 نامدإلا راثآ نم ىهو !«ىتامولعملا ممستلا» اهيلع قلطُي ةرهاظ كانه

 .تنرتنإلاب لاصتالا ىلع

 ؛تنرتنإلا ملاعب هل لاصتا لك عطق ةأجف "”توبلات نفيتس» ررق دقف

 ضايع يضاقلا ةعماجب بادآلا ةيلكب ذاتسألا ءديعس تيآ نيسحلا لضافلا ةمدقم نم )١(

 ,ه41١؟ «ةفرعملا راد :برغملا  .ميقلا نبال دئاوفلا باتكل هقيقحت يف «شكارمب
  .دئاوفلا دئاوف :ناونعب ردصو «ىبلحلا ىلع ًايعوضوم باتكلا ِبَّنر دقو .7 ص

 .باتكلا اذه ةمدقم نم دافتسملاو .ه1417 .يزوجلا نبا راد :مامدلا

 .ةيكيرمألا تاعوبطملا ضعب يف ةينقتلا نوؤشلل ررحم (0)

 الخلا



 تس ىلإ لصي لدعمب «تاكبشلاب لاصتالا يف اهاضق ًاماع رشع ةعبرأ دعب

 .نيرخآلاب لصتيو «ديربلا لئاسر عجاريو «عقاوملا اهيف روزي ءًايموي تاعاس

 يف هتايئرم هنُّمضو «رتويبمكلا فرعي ال لبقتسملا» :ناونعب ًاباتك عضو دقو
 طيسوك زاهجلا اذه لوحتو «ناسنإلا ةايح ىلع بساحلل ةيعامتجالا راثآلا

 .لاصتا لك يف

 حطس ىلع قالزنالا» باتك ''"زنريه) ةبتاكلا تعضو كلذكو
 ملاع يف ثحبت رهشأ ةتس ةدمل أيموي تاعاس تس تضق ثيح «تنرتنإلا

 ضرم وأ «تنرتنإلاب ممستلا مسا هيلع قلطت امب تبيصأ مث «تنرتنإلا
 فالآ عم تلماعتو ةكبشلا عقاوم يف ًاليوط تلوجت امدعب «تامولعملا

 . ةينورتكلولا لئاسرلا

 نابعث تيز» «''”(لوتس دروفيلرك)ل عوضوملا اذه لوح باتك كانهو

 (لوتس) رذحي باتكلا يفو .تاعيبملا يف ةيسايق ًاماقرأ ققح دقو «نوكيلسلا
 وهف هيلع ةومدقم منه امل هابنألا مهيلع نأب «تنرتنإلل ذدجلا نيمدختسملا
 وعدي ال وهو .ًايمهو املاع «ىقيقح ريغ ًاملاع لخدتس تنأ !رذحا :لوقي

 يف طارفإلا نم رذحي امنإو ««توبلات نفيتساك ةكبشلا عم لماعتلا مدع ىلإ
 سلاج وهو يضمي نمزلا ناك ثيح ءريثكلا هفلك اذه نإ لوقيو ءاهمادختسا

 عاتمتسالا ةيمهأ ىلع دكؤي وهف كلذلو «نيمضتلا زاهج حيتافمب ثبعي
 !"”هجول ًاهجو سانلاب ءاقتلالاو «ةيقيقحلا ةايحلاب

 6للا ؟؛طقن نودي)» اذامل 6نلل

 ىف دهاشم وه امك :«طقنُي نأ هّقح ام َطْقَت نوكرتي ام ًاريثك ءامدقلا ناك

 .تنرتنإلا نع بتكلا نم ددعل ةفلؤهم )١(

 .ةيكيرمألا عافدلا ةرازول ًاعبات ًاعورشم تناك نأ ذنم ةكبشلا ىلع نيلخادلا لئاوأ نم (؟)

 رمارم :ضايرلا  .ناديحللا هللا دبع دهف /ةيملاعلا تامولعملا ةكبش :تنرتنإلا 6)

 .158 - ١55 ص ءها1١51١!/ «ةعابطلل
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 نأ ىلع لاكن اوب  ةياعكلا عسل اراكيإ :هترضنو امتاورو ةنيدقلا خيل قع ربك

 ءامسألا نوظفحيف «ءاملعلا هاوفأ نم عامسلاب بتكلا نوذخأي ملعلا لهأ

 ىلإ ملعلا يبلاطل ًءاجلإ طقٌّتلا كرت دّمعتي ناك ءاملعلا ضعب نوكي دقو

 ظ . فحصلا ىلع اولكتي اليك «ءاملعلا هاوفأ نم عامسلا

 نع ًاديعب طقنلا هيف هبتشُي ام ًاريثك ةميدقلا خسنلا نم ًاطوقنم ناك امو

 .هراسي وأ فرحلا كاذ نيمي نع رخآ فرحل هنأ نظيف ءهل وه يذلا فرحلا

 . لفسألا يف هتحت وأ ىلعألا رطسلا يف هقوف وأ

 دقو .ءىطخيف هيأرب لصألا يف طقني مل ام ضعب طقني دق لقانلاو

 طقن لعجي دقو .هدعب نم أطخل اببس كلذ نوكيف طوقنم وه ام طقن كرتي

 نم هل ىءارت ام ىلع ءانب هتحت وأ هقوف وأ هراسي وأ هنيمي نع هريغل فرح
 . ''”هل وه يذلا فرحلا نع طقنلا دعبل لصألا

 « تددعتو ليئايسالا تلاطو ايهم ترهتشاو تافّئصملا تركك امل

 نإو باتكلا بلاطلل خيشلا زيجي «ةزاجإلا ىف سانلا عسوت ءممهلا تفعضو

 !هتم ةحسن أر الو ءهعمس الو ىأرق الو ءهنم ةخسن هدنع نكي مل

 نع اوثحبف «هنع ةياورلا ىلإ ٌسانلا جاتحا بلاطلا اذه رمع لاط اذإ مث

 .هنع هوورو هيلع اوؤرقف «باتكلا كلذ نم أهب قوي هخحسن

 اذه زيجُيو ءالجر زيجي دقف ءهنم ةزاجتسالاب مهضعب ىفتكا امبرو

 وأ سانلا ىلع اهيلمُيف باتكلا نم ةخسنب ثلاثلا اذه رفظيف «ًاثلاث يناثلا

 ريغو هتامنصم يف لقنلاو ىوتفلاو ءاضقلا يف اهيلع دمتعيو ءهيلع اهنوؤرقي

 را يح نامل
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 . باتكلا

 !هتايورمو هتافنصم عيمج هرصع لهأ عيمجل مهدحأ زيجيو ىدعب هل

 رمألا رصحناو ءاهل حور ال ةروص رخآلا يف ةياورلا تراص ةلمجلابو

 .''"اهب ًاقوئوم ةخسنلا نوكت نأ يف

 0 ماش رلا (0*؟]

 ظفحي ام تسمتلاو «ةءارقلا نع تفقوت مث ءهؤرقت ًاباتك تلوانت اذإ

 ؟لمعت اذامف ءهيلإ تلصو يذلا ّدحلا كل

 ًاصاخ ًايلدتم ًايريرح ًاطيرش هيف دجيو ءًادلجم باتكلا دجي مهضعب
 .دارأ اذإ ًادح هعضيف «ءضرغلا اذهل

 ةقاطب وأ .شامق ةذاذج وأ ءقرو ةصاصق عضت دقف دجت مل اذإف

 !هتسمتلا اذإ مهقاوسأ يف هدجتو ءءيشلا اذهب نونعي نويبرغلاو ..ام

 «باتكلا تاقرو نيب لصاف نع ةرابع» هنأب فرع يذلا «ماشرلا» هنإ

 دنع ىمسيو .ةءارقلا هفانئكتسا لبق همقوت ناكم ىلع ةلالدلل ءىراقلا هلعجي

 مهضعب دنع ىمسي لفو . ففوفقولا ناكم نيعيو مشري هنآ : هانز : ةبراغملا

 . ''”(باتكلا نم ةقطنمو ةقطنم نيب لصفي هنأل «ةفدلا»

 نب نمحرلا دبع /هلعف ةميدقلا بتكلا عبطل نيدصتملا ىلع اميف ةلاسر :هيف عومجم )0010

 ةكم  .يدايزلا زيزعلا دبع نب دجام اهيلع قلعو رشنلل اهدعأ «يناميلا ىيحي
 ."7 ص ءه411١/ ءةيكملا ةبتكملا «ةمركملا

 ص ء.ه15١54١ .يعافرلا راد :ضايرلا  .يعافرلا دمحأ زيزعلا دبع /يعافرلا ةشاّنُك (؟)
8 -184. 
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 05( صاَق رلا (15)

 نأ اوداتعا مهنكل «مهتاطوطخم يف تاحفصلا نومقري اندادجأ نكي مل

 ةحفصلا ةياهن يف ةديدجلا ةحفصلا نم رطس لوأ نم ةملك لوأ اوعضي

 وأ قزمت ببسب تاحفصلا تلخادت ام اذإف «ىلفسلا اهتيشاح يف ةقباسلا

 «تاعكلا فناجين .تتكرت ةنرعس ىلع يعم ةنالعلا هذه داك «رئانت

 نأ فداصي دقف «لاكشإ نم ولخت ال اهنأ الإ ةقيرطلا هذه حوضو عمو

 . .ةقرو نم رثكأ ةيادب يف اهنيعب ةدحاو ةملك ىتأت

 يف هيلع قفتم حلطصم وأ «.ةصاخ ةيمست ةمالعلا هذهل ناك له نكل

 ؟بتكلا يخسانو نيقارولا طاسوأ

 !«صاقرلا» مساب ًاحالطصا فرعت ةملكلا نأ دجُو دقل

 هذه نألأ ؟تاذلاب «صاقرلا» فصو ةمالعلا هذهل اوراتخا اذامل ىرت

 ؟صقرت اهنأكو ىرخأ ىلإ ةحفص نم زفقت ةملكلا

 وه صْقّرلا نأ ديفي ام ةداملا يف روظنم نبال برعلا ناسل يف ءاج

 يف ضفخندت ةمالعلا هذه وأ ةملكلا هذه نوكت كلذكو . عافترالاو ضافخنالا

 .!؟'"ىرخأ يف عفترتل ةحفص

 دلجم (10)

 بتكو «فحاصملا نوص اهب نأل «ةفيرش ةينيد ةعانص بتكلا ديلجت

 جاتحيو ءاهنأشل مارتحاو «عيفرتو اهل لامج اهيفو «ةيعرشلا مولعلاو ثيدحلا

 ءاضقو 0 نيملسملا هتاوحخإ هتناعإ نم «هريغك «ةينلا نسح نيل اهبحاص

 مسأ وأ « ثيدح وأ «نآرق أاهيف قاروأب بنتكلا دولج نطبي نأ رذحيلو

 هز بتحلا دلجم

 )١( ص قباسلا ردصملا 7868 585.



 نإو ءزوجي ال كلذ لكف «مالسلا مهيلع ءايبنألا وأ ءةكئالملا ءامسأ نم
 «باسحلا قاروأب نطبي نأ سأب الو .هركيف اهوحنو ةيعرشلا مولعلا نم ناك

 .اهوحنو ةسدنهلاو ء«بطلاو

 نأل ءةدسافلا دئاقعلا وأ ءةلطابلا نايدألا لهأ نم دحأل ًاباتك دّلجي الو

 . لعافلل كيرش نيعملاو .مهلالضو مهرفك ىلع مهل ةناعإ هيف

 ءاهلامعتسا زوجي ال هنأل ءةضف وأ بهذ اهيف ةاودل ًافالغ لمعي الو

 .مارحلا هلام ىلع بلغي ملاظل الو

 عارفا ىف فلخلاو «فلحلا ةرثكو .ةلطامملا فبنجتيو

 05) ءاملعلا اهنم رّذح بتكك (5)

 ًادادعإو ةغايصو ًابيترتو ًاعبتت  هفّلْؤم هيف عمج «نيأزج يف ردص باتك
 «لاحتنالاو خيراتلاو هقفلاو ديحوتلا يف باتك ةئامعبرأو رشع ةيمست - ًاقيثوتو
 نأش نم ليلقتلاو صيقنتلا باتكلا اذه نم يضرغ سيل» :ةمدقملا يف لاق

 نب د نيصتلا اذه ىف ةحرادملا يبفكلا نك نم ستحقلا الو: «قيفلؤنللا
 هلالخ نم  فوقولا يف نيئدتبملا ملعلا ةبلطل ةليسو نوكي نأ هنم يدوصقم
 الئلو «نيمسلاو ثغلا نيب هتطساوب اوزيمي نأو «نيدلا موي مهعفني ام ىلع -
 !©”(نيمثلا ٌردلاب رعبلا مهيلع طلتخي

 بتك نم ريذحت اهيف ىرخأ ةعومجم ةعومجملا هذه عبتيس هنأ ركذو

 بتكو .فراعملا رئاودو سيماوقلاو مجاعملاو ءمالكلا ملع بتكو ءريسفتلا

 ريغو «مالسإلا ءادعأو نيقرشتسملا بتكو «؛ةفسلفلا بتكو «ةيكزتلاو ةيفوصلا

 . .مومسو رورش نم هيف ام ىلع فوقولاو هنم ريذحتلا مزلي امم كلذ

 يسدقملا دماح وبأ /ةيعرلا رئاسو رومألا ةالوو ناطلسلا ىلع اميف ةيعرشلا حئاصنلا لذب 000(

 هن

 :ىديهصلا' ناو: ضايرلا ..انايتسلا دم ند: نووودكم ةةعع ىبأ نتيلات نع 20
 .ه6١
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 ءاهنم رذحملا بتكلاب ةقلعتملا ةيهقفلا ماكحألاب نايب ةمدقملا يف دروو

 ريغ ةدابعو كرشلا ىلع ةلمتشملا بتكلا عيب مرحي :يلاتلا وحنلا ىلع كلذو

 ريثك باتك عيب زوجي ال «ةذوعشلاو تافارخلا بتك عيب مرحي «ىلاعت هللا

 ريضحتو ذيواعتلاو مئامتلاو مئازعلا عيب ةمرح «نايبلا دعب الإ ءاطخألا

 ةمرح ءانخو رمخو ءاجه هيف يذلا رعشلا نيواود عيب ةمرح «نجلاو حاورألا

 ةمرح «ةيعرشلا تافلاخملا اهيلع بلغي يتلا بتكلاو ةعيلخلا تالجملا عيب

 . . .مالكلا ملعو ةفسلفلا بتك عيب

 69 ةنولملا ءامسألا مجعم 6

 ردص دقف «ةقيقح هنكل «لابلا ىلع ناونعلا اذه لثم رطخي نأ بيرغ

 .ءاضيبلا ءايشألا ءامسأ نم هيلع فقو ام هفلؤم هنّمض 2ناونعلا اذهب باتك

 ةنولم ءامسأ مث ءءارفصلاو ءءادوسلاو ءءارضخلاو ء«ءارمحلاو «ءاقرزلاو

 : ائيدح اهنع دروأ يتلا نيوانعلا نم ةلثمأ

 عمشلا «ةقرازألا «قرزألا توحلا ,ءضيبألا حالسلا «ضيبألا كمسلا

 ياشلا ء«ءارمحلا ةقاطبلا ءرمحألا رحبلا ءءارمحلا مدلا تايرك ءرمحألا

 ساملألا .ءدوسلا نويعلا ءدوسألا قودنصلا ءرضخألا سأرلا رزج ءرضخألا

 ءءارفصلا ةقاطبلا ءرفصألا ونب ءرفصألا خيطبلا ءدوسألا توملا ءدوسألا

 .يدرولا نبا «ينبلا نفعلا ,يبهذلا بدلا

 04) توملا قلق (0)

 «نانبلو ةيدوعسلاو رصم :ىيه ةيبرع دالب ةثالث ىلع ةسارد تيرجأ

 ءها515 «ءدادملا راد :ضايرلا - .يرسودلا ىلع نب نمحرلا دبع فيلأت نم وهو )١(

 ظ .سص 84
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 .لوح بابسألا مظعم تناكف .«توملا قلق بابسأ ىلع فرعتلل

 .باقعلاو باسحلا نم فوخلا

 .بابحألاو لهآلا ةقرافم نم فوخلا

 .ايندلاب كسمتلاو ءاقبلا بح

 .ةرسألا وأ ءانبألا ىلع فوخلا -

 .رثكأ ايندلاب عتمتلا يف ةبغرلا -

 .توملا دعب ريصملا ةفرعم مدع -

 ةمايقلا موي نمو رانلا نم فوخلا - -1١0(

 (05] ةيسفنلا ةيرظنلاو يبارعألا (15)

 ةديقعلا نأ «ىسفنلا بهذملا» ىف «هيتاباس تسجوأ» ةيرظن صخلتت

 ةدارإلا ةبرجت نع ةصاخبو. «ةيسفنلا تاظحالملا ضغب نع دلوتت ةيهلإلا
 ام فلختيف - ًانايحأ  ةدارإلا ةميق ردهت يتلا ةيجراخلا تارثؤملا عم ةيناسنإلا

 دجيو ناسنإلا هدصقي ام فلخت نأ يأ .هديري ال ام عقيو «ناسنإلا هديري

 فقت ىرخأ ةوق يجراخلا طيحملا يف نأب ًايوق ًارثأ هسفن يف كرتي هبلط يف
 هل اذإو ءبولطملا لصح هتدارإ اهتدارإ قفاو اذإف «ناسنإلا تادارإ مامأ
 .ناسنإلا دارم لصحي مل اهتدارإ قفاوي

 دقف ء.حوضوو ةطاسب يف ميدق يبارعأ هب ٌسحأ دق هيتاباس هاري امو
 ءرملا نأ يأ :«نونظلا فالتخاب» :لاق ؟كبر تفرع مب :يبارعألا اذه لكس

 هنظ وأ هداقتعا نأب أجافي مث ءهبابسأ رفاوتل نوكيس ام ًائيش نأ نظي وأ دقتعي

 «نونفلاو ةفاقثلل ينطولا سلجملا :تيوكلا  .قلاخلا دبع دمحم دمحأ /توملا قلق )١(

 .(ةفرعملا ملاع) هه

 *و



 اويل | يف نكي مل ام عقوو فلخت

 0 ةقهارملا مهف يف أطخ ()

 نأ رت ىلا ةركفلا نضزاغي اه ةيملعلا ترحبلاو «تاساردلا :تيوهظأ

 ةيسفنلا تابارطضالا نأو «ةيسفن فصاوعو عباوز ةلحرم ةقهارملا ةلحرم

 . ةيجولويب تالوحت نم هب ٌرمي امل ةيعيبط ةجيتن قهارملا ىلع اهظحالن ىتلا

 وهو .حضاو لكشب اهضراعي ام رهظ دقو .ةميلس ريغ ةركفلا هذهف

 نوكت اهنإف تدجو نإ ةقهارملا تالكشم نأ ىري يذلا «نآلا دئاسلا يأرلا

 سبيلو ءدرفلا اهشيعي اهشيعي ىتلا ةقشدتلاو ةيعامتجاللاو ةيفاقثلا فورظلا نإ ةعجار

 قهارملل دجوت 7 ةيطمنلا ةروصلا نأ ظحاالتف . يجولويبلا هروطت درجم فل

 .ىرخألا قطانملا ضعب يف دوجو اهل نوكي ال دق ةيرضحلا قطانملا ىف

 ةيفيرلا قطانملا يف قهارملا لخدي ثيح «ةيودبلا وأ ةيفيرلا قطانملاك

 حمسيو «تايلوؤسملا هيلإ لكوتف ءركبم تقو يف رابكلا ةرمز يف ةيودبلاو
 ا لدكسي نأ درجمب كلذ ىلإ امو 5 جاوزلاب هل

 يع ةجوررلا نكتقت ققو. نيد ارينق هولا ىف دك فيتو ناينألا بلقتي نق

 ىلإ عضو نم ريغتلا مئادو «بناج ىلإ بناج نم لوحتلا مئاد اهجوز نأ
 يف فرط ىلإ فرط نمو .ةهج ىلإ ةهج نم ليدبتلا رمتسمو ءعضو
 !ريرسل |

 ةيتكم : ةرهاقلا . ينعطملا ميظعلا لبع /ةرضاغتلا تايهول ونديألا ةهجاوم يف مالسإلا 000

 5١8. ص ء.ها٠15ها/ل «(قةبهو

 :ةديرب 8 . حقيشملا دومح نب ميهاربإ /فارحنالاو ةماقتسالا نيب قرطلا قرتفم ةقهارملا 22

 .93٠-ذ5 ص صا: ,ىبدألا ميصقلا يدان
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 لب ء«ديفم وه ةيعيبطلا دودحلا نمض نوكي يذلا بلقتلا نأ كش الو

 يتلا عاضوألا رارمتسا نم مئانلا ةيامحلو «مونلا رارمتسال يرورض وه

 لجأ نم كلذكو .اهيف الولشو 0 مث نم ببستو .باصعألا اهيف طغضنت

 ىلع لدي هنإف ءاجعزم ًاريثك ادغو ءهدودح نع بلقتلا داز اذإ نكلو
 :اهنم «ةديدع ابابسأ هءارو نأ ىلع لديو ءمونلا يف بارطضا

 .راهنلا ءانثأ ةفينع تاللاعفنال ضّرعتلا -

 الفقع نأ اهيمح  :ناكأ ءاوس :«ناهذلا ىف: نيعلاع

 تداز اذإ اميس ال ءامهنع بارضإلاو بارشلاو ماعطلا نع مايصلا -

 .نيموي ىلع ةدملا

 . مونلا ناكم ىف ةيوجلا ةرارحلا ةدايز

 000( نا

 () مالحألا ةدئاف ( ظ

 لالخ يأ  نينيعلا جالتخا ءانثأ مئانلا ظق وأ اذإ هنأ نوثحابلا ظحال

 نم مئانلا مرح اذإف .ملحي ناك هنأ ًامتح ركذتي هنإف  ىلوألا ةلحرملا
 وأ «نينيعلا جالتخا أدب املك هظاقيإ متي نأب «ةبقاعتم لايل هدع لالخ مالحألا

 صخشلا اذه نإف «ىلوألا ةلحرملا تابذبذ خملا تاضبن زاهج لجس املك

 وأ ىلوألا ةلحرملا يف ىقبي نأب ءمالحألا نم هتاف ام ضّوعي نأ لواحي

 اهيف عنتمت يتلا ةعبارلا ةلحرملا ىلإ صوغي الو «ةنكمم ةدم ربكأ ةيناثلا

 . مالحألا

 )١( ط  .يدمح رونأ /هتالكشمو مونلا تابارطضال لولحو جالع :ًاديعس مانت يك ”7

 توريب .٠ ص ها 5 .يمالسإلا بتكملا 717 ١.

 اف



 مايأ ةدع ًايئاهن ملحلا ةصرف نم مرحُي َّلظ اذإ صخشلا اذه لثمو
 بعتلا مويلا ءانثأ هيلع ودبيف «ةدشب رثأتي ةظقيلا ءانثأ هكولس نإف ةبقاعتم

 مالحألا نأ حضوي امم ءزيكرتلا ىلع ةردقلا مدعو «ةركاذلا نادقفو ءرتوتلاو

 نودب  هدحو مونلاو «ناسنإلل ةيندبلاو ةيسفنلا ةحصلا يف يساسأ رودب موقت
 !ةماتلا ةحارلا ىلع لوصحلل فاك ريغ - مالحأ

 ريغو «نيعلا ةكرح اهبحصت ىتلا يأ 00 تاذ مونلا تارود نإ

 دمت «6ةفلاتلا وأ :ةعئارلا ةحردلا ىلإ .نمتنت 7 يتلا ةقيمعلا يأ «مالحألا تاذ

 ءايجولويسفلا ءاملعو سفنلا ءاملع ع يذلا رمألا !ناسنإلاك ناويحلاب ًاضيأ

 تارودلا هذه ةعيبطل تاريسفت ميدقت يف داهتجالا ىلإ رتويبمكلا ءاملعو لب
 ظ .اهتفيظوو

 نم ةيلاخلا مونلا تارود نأ ددصلا اذه ىف تايرظنلا رهشأ نمو

 !خملا ايالخ ديدجتب موقت مالحالا تاذ

 نم ىلاخلا مونلا ءانثأ هنإ : ةربندأ ةعماج نم كلاوزوأ نايإ روتكدلا لوقي

 ومنلا تانومره مسجلا ددغ زرفت ةعبارلاو ةثلاثلا نيتلحرملا يف يأ «مالحألا

 نإف يال 0 ةرود ادت 0 يتلقي ةأنف :كقودت دج هذه

 يذلا لافطألا ةلاح يف 55 هع وأ ريقاقعلا نم ةدئاز تايمك

 لبق رمت يتلا عيباسألا لالخ تاذلابو «ةيعيبطلا ةدالولا دعوم لبق نودلوي

 تاردخملا ئضرمل ةبسنلاب خملا حالصإ ةيلمع نأب يحوي اذهو .دعوملا اذه

 تارود لالخ نامتت داعيملا لبق نيدولوملا لافطألل ةبسنلاب 0 اسي

 :ت وأ 2 يي ا يا فرخ ةجرد نولإ ا ذ نيمدقتملاو

 ايالخ حالص | ىلإ ةجاحلا فقوت ةجيتن كلذو .مالحألا 5 مونلا تارود

 . مهيدل خملا

 فو



 يسفنلا نزاوتلا ظفح يف هنع ىنغ ال رودب موقت مالحألا نإف اذكهو
 27. . . ىنهذلاو

 (5) ريكفتل ريكفتلا َق زف (5؟)

 : هل رعش تيب يف (م1977 ت) جربجنيل كيرديرف يزيلجنإلا رعاشلا لوقي

 .ةدحاو ةذفان ربع ناصخش رظن

 !موجنلا دهاش رخآلاو «لحولا ىأر امهدحأ

 : لاق نيح لضفأ ةقيرطب يسراف رعاش هنع رّبع دق هسفن ٌءيشلاو

 . كعمسو يعمس نيب قرفلا وه كنيبو ينيب ٌقرفلا

 (4) ةيقطنم تاحلطصم (؟؛)

 :ةاقوليلط# ةنايرشلابو يضر »:ةيئانوبلاو فسم قاطنملا

 . قطنملا بتك ىلإ

 ةيبرعلاب هأئعمو .قطنملا يف نسنلاظ و طسوأ هسكك نم : سايروغيطاق 5

 .تالوقم رشع ىهو «تاالوقملا ىلع عقيا١

 :نيسفلا ىلع لدي ةانعمو + سافيمرأ رأي ع

 انو. تتامدقملا يلق ةيف' ركذي هنأآل <« نسكفلا ةانتعمز» ةاقيطولوتا ا

 ص 6ت ذا «نوديز نبا راد :توريب ؛ يلوبدم ةيتكم :ةرهاقلا .بئارغو قئاقح 010

.١١16 2١7 
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 ريغو حيحصلا سايقلا هيف حضوي ثيح «حاضيإلا هانعمو «يقيطقدوفأ -
 .. حيحصلا

 . لدجلا هيف ركذي يذلا لوقلا عضاوم يأ «عضاوملا هانعمو «يقيبوط -

 ةيفيكو تاطلاغملا هوجو هيف ركذي «مكحتملا وهو «يقيطسفوس -
 .اهنم زرحتلا

 .ةعنقملا ءايشآألا ىلع هيف ملكتيو «ةباطخلا هانعمو «يقيروطير -

 .قطنملا يف سيلاطوطسرأ بتك نم عساتلا باتكلا وهو «يقيطويب -
 0 فعلا ىلع هيف ملكتي «يرعشلا» هانعمو

 راشتناو «راشنلا يماس يلع» يمالسإلا بتاكلا ةرهش نم مغرلا ىلع

 رصع يف مالسإلا ءادهش» بيجعلا سامحلاو قئارلا بولسألا يذ عئارلا هباتك

 ركفلا ةأشن» وهو .لوألا نع ةرهش لق ال رخآ ًاباتك هل نإف ««ةوبنلا

 راد نع ه91١/ ةنس ةعباسلا هتعبط تردص يذلا «مالسإلا ىف ىفسلفلا

 هيفف .هتايط نيب ةصئاغلا هتاوفه ىلع فوقولا مهنم ريثكلا نكمتي مل دقف

 مجهتو 2 مهنع هللا يضر ةباحصلا صضعب يف نعطو .يمالسإلا خيراتلل هيوستن

 زايحناو ةينطاب دئاقعل هصّمقت ينعي امم «ةنسلا لهأ ءاملع مالعأ ىلع

 .«يرعشأ» هنإ هلوق نم مغرلا ىلع «ةضفارلل

 كلاهتم واهتم خيش» هنإ هنع هللا يضر نافع نب نامثع يف هلوق كلذ نم

 . 0/١ «ةلاضلا شيرقف اياقبل رمألا كري .لدعلا ميقي الو رمألا ةسحعي ذل

 .ه41١ «لهانملا راد :توريب  .مسعألا ريمألا [بر] دبع اهل مدقو اهققح
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 . 1/1 (ينثو نبأ ينثو» هنع هللا يضر ةيواعم يف هلوقو

 .58/7” («رداغ بئذ» ريبزلا نب هللا دبع نعو

 .(59/؟) يدوهيلا أبس نب هللا دبع الإ وه ام رساي نب رامع نأو

 هنأ ركذ دقف .هنم ملسي مل زيزعلا دبع نب رمع لداعلا ةفيلخلا ىتح

 ١//017". !!«ًاعراب الثممو ةلادعلا ءايعدأ نم» ناك

 ينبل ًاعيضو ًاليمع ناك هنأ ركذ دقف يعازوألا مامإلا ليلجلا هيقفلا امأ
 .هايندو هنئيد نورتشيو .لاومألا هيلع نوقدغي .مهباحر ىف شاع «ةيمأ

 نم لك كتفب يتفيو .«نيملسملا مم براحي وهو ء.هيواتف نمث نوعفديو

 . 071517 )١/ عمتجملا اذه مالآ نع ٌربع

 .لالضلاو عدبلاو غيزلا لهأ ىلع ينثي وه امنيب

 ١5/١". «ةرحلا ةدارإلا باحصأ» مهنإ ةيردقلا نع لوقيف

 لثملاو ةرحلا ةدارإلا بهذمل كثلاثلا ديهشلا» وهف ف يقشمدلا ناليغ امأ

 ناك هنأو» (ةيمأ ىنب ةاتع هجو ىف اهيلع تابثلاو هتديقع نع عافدلل ىلعألا

 كلذلو «اهلك ةيمالسإلا ةمألا خيرات يف ةيمالسإلا تايصخشلا مظعأ نم

 ."55 ال١5 ءا"١/15) «ةرحلا ةدارإلا باحصأ» مهنأب ةيردقلا فصو

 ىلع بلصف ء«هلتقب ىتفأو يعازوألا مامإلا رظانو «ةيردقلا «ةيناليغلا» ةقرف

 ا قسمي ناتسك باب

 دم ناو :ناوفص نب مهجلا ىف لوقيو

 ا «مالسإلا ىلع ًاريبك

 روتكدلل مالسإلا يف يفسلفلا ركفلا ةأشن باتك دقنب مالعإلا» باتك نم تان طعقم 000

 0١. ص ه5
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 .[اميظع ارش عرز دقو نيعباتلا راغص نامز يف كله ء.عدتبملا لاضلا

 ١ ©" مالسإلابتك 60 2 [

 يف مالسإلا بتك يف تيأر ام :مالسلا دبع نب زعلا ليلجلا مامإلا لاق
 .نيدلا قفوم خيشلل «ينغملا» باتكو .مزح نبال «ىلحملا» لثم ملعلا

 ننسلا» امهئلاثو «نيدلا زع خيشلا قدص دقل :ًاقلعم يبهذلا مامإلا لاق
 هذه لّصح نمف : سلا دبع نبال (ديهمتلا» اهعبارو «ىقهيبلل «ىربكلا

 .''ًاقح ملاعلا وهف ءاهيف ةعلاطملا نمدأو «نيتفملا ءايكذأ نم ناكو نيواودلا

 ."'”ةميظعلا مالسإلا بتك نم هّدع يف اددرت امل «يرابلا حتف»

 . مامإلا ةفاضإو ءهقفلا بتك انه مالسلا دبع نبا زعلا مامإلا ينعي :تلق
 مامإلا حيحص إف ءةركذ ام سشنج نم :نديل (ىربكلا 0 باتك يبهذلا

 خيرات) ناكل ركذ ام ىلإ ةمهملا بتكلا نم فيضأ ولو .هلبق ة ىيتنأي يراخبلا

 فلتخي لقو د .حوضوب كلذ نيف ةدراولا بتكلا 0 نما (قشمد

 . ملعأ هللاو . .مهتاعلاطمو مهتاصاصتخاو ءاملعلا تامامتها ببسب اهداريإ

 نيلفغملا نم ثيدحلا خياشم ضعب ترضح .:لاق ةاضقلا ضعب ثّدح

 .ليربج نع دو هللا لوسر نغ «نالف نع ء«نالف نع :لوقي وهو
 0 وب :تلقف هيلإ ترظنف !لجر نع ء.هللا نع

 ؟هللا خيش

 )١( ءالبنلا مالعأ ريس 191/14.

 راد :ضايرلا  .نشوعلا هللا دبع نب دمحم ءاقتنا /يرابلا حتف نم ةاقتنملا دئاوفلا مف

 .© ص ها 5 .ةمصاعلا

 في



 2 ّ ؛ 5 . 5

 نعا) :تراصف اهفّرحف (لجو رع) هللا نع :اهنأ كلذ دعب نّيبتو

 ! «لجر

 نأ نذؤملا يف ٌبحتسي :لوقي يعفاشلا مامإلا تعمس :مهضعب لاقو

 [ايض نوكي

 !ةنذتملا دوعص ىلع ًارداق نوكيل :لاق «؛كلذ ىف ةّلعلا ام : هل ليقف

 !؟7١توصلا 00 يأ (ًاتيص» : ىه ةملكلا نأ كلذ دعب سلو

 . لطابلا رصن هتوكسب هنأل «سرخأ ناطيش قحلا نع تكاسلا

 .هرزو بولقلا لمحتت مثإ ةداهشلا نامتكو 5

 مثإو ريطخ رمأ نيدلا رومأ نم هنايبو هغيلبت بجي ام نامتكو -
 نم ئَدُأَو ِتَيِلا َّنِم الأ آم َنوُْتْكي َنبِدَلأ نإ ل :ىلاعت هللا لاق .ميظع

 <( توجلا يعلو هّهأ مثلي كيلو بتكلا يف نادل ةنكيي ام ِدْعب
 ١64[. ةيألا :ةرقبلا ةروس]

 تدحي الو اهركشي الف هيلع هللا اهمعنأ ةمعن ناسنإلا متكي نأ هنمو

 لاق .ةرصن وأ ةدعاسم نع ًارذتعم وأ ءاتماص وأ ًايكاش الإ هارت الف ءاهب

 . 01١" :ةيآلا ءىحضلا ةروس] 4«( ْثرَحَه َكْيَر ٍةَمْعِتب امآو# : ىلاعت

 يفوتو رابكلا ءابدألا نم هللا همحر ناكو ©١18. ص يواطنطلا يجان /ءىراقلا ةقيدح ١(
 . قشمد يقرش امود ةدلب يف

 .يعيمصلا راد :ضايرلا  .دواد نب هلإلا دبع /رارسألا ظفح ىلع رايخألا ثح (؟)

 .59- 55 ص .ها5
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 ةنل !بختنملا نم بختنمل | عوز

 نم لضفأ سانلاب طالتخالا نأ ءاملعلا رثكأو ىعفاشلا بهذم ©

 ظ . نتفلا نم ةمالسلا ءاجر طرشب «ةلزعلا

 .ةهارك ريغ نم دجسملا ىف تيبملا زوجي ©

 سفنلا رت رب ماعطلاب 1 هلا ىلع مالطا عمجأ ©

 «لاعت

 فيرطتو ء.داوسلاب باضجلاو ءهجولا ٌريمحت ةأرملا ىلع مرحي ©

 مل ءيش ُلعف هيلإ لّيَخُي ناك ِةكَك هنأ نم تاياورلا نم ءاج ام لك ©

 «لعفلا ىلإ قّرطتي لّيخت ال رصبلاب ليختلا ىلع لومحمف رحسلا ببسب هلعفي
 .ةلالضلا لهأل ًانعط الو ءةلاسرلا ىلع ًاسبل لخدُي ام كلذ ىف سيلو

 .عابطلا ةوقو فولأملا ريبدتلاو مدقتملا ءاذغلاو ةداعلاو نامزلاو نسلا

 .زاوجلا نايبل هعم لكألاو ءطايتحالاو

 . هوركملل مسأ ملحلاو «بوبحملل مسأ ايؤرلا ©

 . رهظألا ىلع مثإلا يف يأ - حيحص - «هلتقك نمؤملا نعل» ثيدح «

 ةساسجلا ةصق  هنع هللا يضر  يرادلا ميمت نع هِي ٌيبنلا ىور ©

 لخدت هل ةقيرش ةبقنم هذهو .(866© ك4 يوونلا حر شب ملسم حيحص)

 : .رغاصألا نع رباكألا ةياور يف

  مهيلع همالسو هللا تاولص ءايبنألا ىلع ضرملا زاوج يف ةمكحلا ©

 مهب سانلا نتتمي هلع مهب .نماحلا :.ليكو . مهرجأ ريتك : اهيذلا بئاصمو

 ل



 :«تانيبلا :تابالاو تازجعملا نم مهيلع رهظي امل مهودبعيو

 مأ ةقيقح وه له نكل «كش الب زئاج نينثالا ىلع عمجلا قالطإ ©
 ناجم. هلأ :ىلغ رثكألاو :«نوهشم- :كالخب هنف" ؟زاجم

 يطغت «غامدلا لبق نم يتأت ةفيطل حير وهو «مونلا ٌةمّدقم ساعنلا ©

 ضفقتني الو .امون ناك بلقلا تلصو اذإف «بلقلا ىلإ لصت الو نيعلا ىلع

 . همونب ضقتنيو «عجطضملا نم ساعنلاب ءوضولا
 .ةمدقم :ماسقأ ةسمخ هنأل ًاسيمخ ىمسي «شيجلا :سيمخلا ©

 .بلقو ءةرسيمو «ةنميمو «ةقاسو

 .ةراجتلا :ليقف ءاهلضفأو بساكملا بيطأ يف ءاملعلا فلتخا ©

 معلا رك وهو «ةعارزلا :ليقو ءديلاب ةعنصلا :ليقو

 ناك نإو «ميحرلا نمحرلا هللا مسب»ب باتكلا ريدصت ٌبحتسي ©

 ا رفاك هل :ةيوغيشلا

 بجو .ٍفتخم هدنع وه ٍلجر لتق ملاظ دصق ول هنأ فالخ ال ©

 .وه نيأ ملعي ال هنأ يف بذكلا هيلع

 .ال وأ ءابعل وأ ءالزه ناك ءاوس ءلاح لكب مارح ملسملا عيورت ©

 يفو «ةيفاعلاو ةدابعلا :ايندلا يف ةنسحلا ريسفت يف لاوقألا رهظأ ©

 .ةرفغملاو ةنجلا :ةرخالا

 ةمالع مهل هللا لعجو .بلقلا َرْكِذ نوبتكي ةكئالملا نأ حيحصلا ©

 .اهب هنوفرعي

 يف روثأملا امأو «قلطملا ليلهتلاو حيبستلا نم لضفأ نآرقلا ةءارق ©

 :لضفأ هب لاغتشالاف «ءكلذ وحن وأ لاح وأ تقو

 .هل ليوأت ال نم ىلع لومحم ؛رانلا ىف لوتقملاو لتاقلا» ثيدح ©

 0 .اهّوحنو ٌةيبصع امهلاتق نوكيو

 هذ رت ةكفنملا نيج رهعت اا هيسلا سلتا ىلا اع ف
 .هغامد يف فلتخا



 : لاوقأ ةثالث ىلع اذه يف ملعلا لهأ فالخ عامج

 اوجتحاو يفد يف هللا ةفيلخ :لاقن نأ زوجيف ءزاوجلا : لوألا

 نإ : ىلاعت هلوقبو (هضرأ يف هللا ءافلخ كعلوأ» : ىلع نع ةايهكلا ثيدحيب

 هللا نإ» :ِةلَك ّيبنلا لوقبو .نآرقلا يف اهوحنو 74 تي شلال ف لع
 اوجتحاو .«نولمعت فيك رظانف اهيف مكفلختسمو ضرألا يف مكل نكمم

 : هنع هللا ىضر ركب ابأ بطاخي ىعارلا لوقب

 اليصأو ةركب دجسن ءافئنح ريثعم انإ ةيمخحرلا ةفيلخ

 هفلخيو بيغي نّمع نوكي امنإ ةفيلخلا نأل «قالطإلا اذه عنم :يناثلا

 لوقب اوجتحاو .هريغ هفلخي نأ لاحمف «بئاغ ريغ دهاش ىلاعت هللاو «هريغ

 ةفيلخ ينكلو «هللا ةفيلخب تسل :لاق «هللا ةفيلخ اي :هل ليق امل ركب يبأ

 .كلذ يبسحو خلك هللا لوسر

 ةفاضإلاب ديرأ نإ :لاقف كلذ دعب ميقلا نبا هررق ام وهو :ثلاثلا

 ديرأ نإو ءاهيف ةعناملا ةفئاطلا لوق باوصلاف ءهنع ةفيلخ هنأ :هللا ىلإ

 هيف عنتمي ال اذهف ءهلبق ناك نمم هريغ نع هفلختسا هللا نأ :ةفاضإلاب

 اذهبو .هريغ نع افلخ هللا هلعج يذلا هللا ةفيلخ :اهتقيقحو «ءةفاضإلا

 .هضرأ يف هللا ءافلخ كئلوأ :نينمؤملا ريمأ لوق نع باوجلا جرخي

 يوونلا حرش نم هبختنا يذلا) ينالقسعلا رجح نبال /«بختنملا» باتك نم تاراتخم )١(

 :ضايرلا  .يدوعسملا ديدر نب دمحم ةساردو قيلعتو قيقحت ؛(ملسم حيحص ىلع

 2١5 :تارقفلا بيترت ىلع «ةيلاتلا تاحفصلا نم لقنلاو ء«ه٠51١ ءابتكلا ملاع راد

 لنالك الك الل نوبلا# ضال ولم كم 0 لكاأ فق صا” 2ق”“' قا لالال

 456 ضال لنك لاك" لاك لم لال

 ع 01: هةيقبلا ةرؤش 1
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 . *'"ملعأ هللاو .خلإ

 () ةرخآلاو ايندلا نيب رفاكلاو نمؤملا (")

 دبعلا ءبر اي :لاقف هبر ىلإ  مالسلا مهيلع - ءايبنألا نم يبن اكش

 ءالبلا هنع يوزت .«.كيصاعم ىلعو كيلع ءىرتجيو كعيطي ال رفاكلا نوكيو

 نم هيلع نمؤملا نوكيف ءيدمحب حّبسي ّلكو «يل ءالبلاو «يل دابعلا نإ
 ىتح «ءهبونذل ةرافك نوكيف «ءالبلا هل ضرعأو ايندلا هنع يوزأف «بونذلا

 7 هيزجأف ىناقلي ىتح ءايندلا ىف هتانسحب هيزجأف .عالبلا هنع

 ("5) !بلقلا يف لقعلا (")

 .هلك ٌدسجلا َصْلَص ْتَحَلَص اذإ ةغضم دسجلا يف نإو الأ» : لكي هلوق
 .ملسم هاور .«بلقلا ىهو الأ .هلك ُدسجلا َّدسف تَدَسَف اذإو

 هيفو سأرلا يف ال بلقلا يف لقعلا نأ ىلع ثيدحلا اذهب ّحتحا

 لاقو ء«بلقلا 5 أ خنيملكتملا ريهامجو انباحصأ هذم « روهشم فاالخ

 نع ًاضيأ لوألا اوكحو .سأرلا يف لاقي دقو ءغامدلا يف وه :ةفينح وبأ

 .ءابطألا نع يناثلاو «ةفسالفلا

 )١( ص ء# ط  .ديز وبأ ركب /ةيظفللا ىهاونلا مجعم 767.
 يداهلا راد :توريب - .يلازغلا مامإلا /نيدلا مولع ءايحإ (؟) 54/١9١ .19؟

 ضي



 رادالع يلام فلوق :هبناقلا يف هنأب نولئاقلا جتحاو :يرزاملا لاق.

 َكِلَذ ىف َّنإ# :ىلاعت هلوقو 274 آب َنولِقْعَي بوُلَم مل َنْكََك ٍضْيألا ىف أوُييِس

 دسجلا حالص لعج لَ هنإف «ثيدحلا اذهبو #7 كلَ ُمَل َنك نمل ئَرَكحِرَ

 هذاسفو هٌحالص ٌنوكيف ءدسجلا ةلمج نم غامدلا نأ عم .بلقلل ًاعبات هداسفو

 . لقعلل الحم سيل هنأ ملُعف «بلقلل ًاعبات

 نوكيو «لقعلا دسف ٌغامدلا دسف اذإ هنأب غامدلا يف هنأب نولئاقلا ٌجتحاو

 هللا نأل ءكلذ يف مهل ةَّجح الو .مهمعز يف عرصلا غامدلا داسف نم

 سيل لقعلا نأ عم غامدلا داسف دنع لقعلا ٍداسفب ةداعلا ىرجأ ىلاعتو هناحبس

 1 .“"”كلذ نم عانتما الو هيف

 ("] داسفلا ببسو ..حالصلا ببس (5")

 ءرظنلا رايخألا حالص ّببس ٌتيأرف «رارشألاو رايخألا لاوحأ ٌتريدت

 .رظنلا لامهإ رارشألا داسف ببسو

 .ةمزال هتعاط نأو .«عناص نم دب ال هنأ ملعيف رظني لقاعلا نأ كلذو

 هبرقي اميف رظني مث ءعرشلا ىلإ هّدايق ملسيف هلك هللا لوسر تازجعم لمأتيو

 ظ . هيلإ

 . رضاحلا ءىشلا الإ ىري ال هنإف لفاغلا امأو

 اودحجف .عناصلا تابثإو عونصملا ىنعم يف نماكي مل نم مهنمف

 ملو «لجاعلا نأ اورظنو 6 هب أوؤاح امو لدشولا اودحجو .رظنلا اوكرتو

 . هاهتنمو هتدبم يف اوركفتي

 . 5 : ةبآلا ءجحلا ةروس 000

 .ال ةيآلا ءق ةروس (9)

 انف



 .ءىشنأ فيك اولمأت ولو .لكألا الإ معطملا نافرع نم مهدنع سيلف

 روم لا امج :اوقرعل :ةنادنألل اظفاحي لد اذاجلو

 (؛) ريخلا بادآ عماج (؟*)

 ةيكلاملا مامإ «يناوريقلا ديز يبأ نب هللا دبع ليلجلا مامإلا لاق
 : هنامز يف برغملاب

 :ةييداحا ةعبرأ نم عّرهتت ريخلا تفادأ عيمج

 وأ ًاريخ لقيلف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم» :ِةلك هلوق - ١

 ننئس) («هينعي ال ام هكرت ءرملا مالسإ نسح نم» :ِةك هلوقو - ؟

 .((15 يذمرتلا

 (هسفنل بحي ام هيخأل بحي د ىتح مكدحأ نمؤي ال١ : دلع هلوقو - "“*

 . 25 يوونلا حرشب ملسم حيحص)

 ىف يراخبلا) «بضغت ال» :ةيصولا هل رصتخا يذلل ولك هلوقو - ؛
 : 050( ىو // هحريححص

 هز لست دما هز

 :لوقي هللا اوعمست ملأ .لمعلاب 5598 اهي ديك د لربع 0

 .ماما/ "5*8 ص رطاخلا ديص )١(

 107 دال ةةقانلا"ةويوست 1(
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 : لاق عساو نب 0 نعو

 . ''”هيلإ دابعلا بولقب هللا َلبقأ ءهللا ىلإ ُدبعلا َلبقأ اذإ

 (7") رارسألا ظفح (55)

 فرشو «ةءورمو لبن ىلع لدت ةليضفو «ةميرك ةلصخ ّرسلا ةنايص

 ظ .دشرلاو دجملا تامس نم يهو «لقعو

 ًاباتك دجي مل هنأ هفلؤم ركذ نأ دعب ا"”ءوضوملا اذه يف باتك ردصو

 قلعتي امم ةددعتم بناوج هيف ثحبو ء.دهجلا اذهب مّدقتف .هليلغ يوري هيف

 نامتكلا ىلع ٌثحي هلي يبنلا «ميركلا نآرقلا يف رسلا نامتك :لثم .«كلذب

 ءرسلا نامتك ىف ء ءامكحلاو :قلوبلا لاوقأ نم .«كلذ ىلع هباحصأ ىبريو

 ظفح عفانم بلا رعت نو نهشلا نت كايا :نامثكلا يف صصق

 نوكي ىتمو ةليضف نامتكلا نوكي ئتم «هرارضأو رسلا ءاشفإ ماذم ءرارسألا

 .ةيركسعلا ةيرسلا «ةوعدلا يف ةيرسلاو ةيرسلا ةوعدلا «ةليذر

 5 ءايحلا يف

 . يصاعملا نم هعنمو ءٌّربلا لعف ىلع هثعب هّتميش ٌءايحلا ناك نم

 باوبأ هيلع حتفو ءريخلا لعف نع هدعقأ هتيجس ًءاذبلا ناك نمو

 . ةيصعملا

 .هيلع قفتم .«ريخب الإ يتأي ال ًءايحلا» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق

 فق اريضقم -هنيفت :نينريب قيفح هيت ره ةماؤملا كح :ءاحللا ماسقأ نمو

 راد : قشمد . عابطلا دلاخ دايإ هيلع قلعو هققح ءايندلا نأ نبا /ةينلاو صاالخإلا 000

 .1؟ لع نامقرلا ه١ ءرئاشبلا

  .دواد نب ميهاربإ نب هلإلا دبع /رارسألا ظفح ىلع رايخألا ثح :ناوئعب وهو (؟)

 .صسص ٠١6 ءها5١51 ءىعيمصلا راد : ضايرلا

 مو



 اهنأب ماودلا ىلع هسفن مهتي نمؤملا نإف ءهل ًاعيطم ناك امهم هبر بانج
 "كماغ» ناك امهم «ةهفرلا ل زاتنلا نع اهتم. نيعاقتو .«ةينذلا :لزاتملاب ىقرت
 0 نبلا: هم نوكين ام لفكأ اذه. + اعظم

 7 2 60 حراوجلا ركش (0 >>
 ؟مزاح ابأ اي نينيعلا ركش ام :مزاح يبأل لجر لاق

 ,هتافس اك مهن :ثيارنإو هةملغعا اريخ امهر تيارت نإ لاق

 ؟نيديلا ٌركش امف : لاق

 .امهيف وه هلل ًاقح عنمت الو ءامهل سيل ام امهب ذخأت ال :لاق

 ؟هينذألا ٌركش امف :لاق

 . ةّتنفد ارش امهب ٌتعمس نإو ؛ةّئيعو ًاريخ امهب ٌتعمس نإ :لاق

 ؟نطبلا ٌركش امف :لاق

 يلع هاو فاعل هلدسأ :نوكي نأ لاق

 (كهز ١ ردان فذكصت (كهز

 :لاق ةنيبع نب ٌنايفس مالسإلا خيش ثّدح

 , !!"9قلُخلا كلذ نم هافاع اذإ هلل

 )١( «ةيمالسإلا ةفاقثلل ةلبقلا راد :ةدج  .ىجرغاصلا ديعس دمحم دعسأ /ءايحلا ©١418ه.

 «ناميإلا بعش ةلسلسرا 28

 «قورشلا راد :ةدج  .نوحاط دمحم نب دمحأ هجارخإب ينع ءايندلا يبأ نبا/ركشلا ()
 4 ص ماظل
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 (6) ؟يخأ نبا اي مأ ءينب اي (*)
 فيك :تلاقف هيلع تبكناف «ءهل ًائبا ٌدوعت ميثخ نب عيبرلا تخأ تءاج

 ؟ هيتعض ذرأ له : عيبرلا لاقف

 0 ةثنلاق

 "كوالا عنا قرنان او ةقللق ول فاباع انج لاق

 (5] مالسلا ذر بجي ال ثيح (5)

 رصح 52 يعفاشلا ئلمرلا نذلسوا نب نيسح نب 0056 سابعلا وبأ لاق

 :اهيف مالسلا در بجي ال يتلا نطاوملا

 ىلعاالإ ٌبجاو مالسلا در

 ةيبعتا وا ةءاربتاوأ تثوعبك وأ

 ٍناسنإلا ةجاح ءاضق يف وأ

 ناريكسلا وأ: لكلا توا

 هتان ساق وأ كشاف وأ

 انونجم وأ ماّمحلا يف ناك وأ

 الغش لكأب وأ ةالص يف ْنَم

 ةيبلت وأ ةبطخ يف وأ ركذ وأ

 ٍناذألا ةماقإ يف وأ

 1 1 ا

 مكاحم وأ عامجلا ةلاح وأ

 وو عا عاعم ناسا: ىبغ

 راد :توريب - .ينيوحلا قاحسإ يبأ قيقحت ءايندلا بأ نبال /ناشللا :تادآو :تمضلا (1)

 .؟ 66ه ص هماآ٠5 .ىبرعلا باتكلا

 «نيدآلا .يدانلا-: ةروتملا ةنيدملا د.:يرهاظلا ليقع نب مسرلا دبع وأ اددصلا ةعاام 66

 .(ردصملا ركذي ملو) 55 ص ها



 (65 رافكلا نم سطاعلا تيمشت (©

 دوهيلا ناك :لاق يرعشألا ىسوم يبأ ثيدح نم لَو هنع حص
 :لوقي ناكف هللا مكمحري :لوقي نأ ءاجر َةَِك يبنلا دنع نوسطاعتي
 . *'”«مكلاب حلصيو هللا مكيدهي»

 قلطم يف نولخدي مهنأ ىلع لاد ثيدحلا :رجح نبا ظفاحلا لاق

 ةيادهلاب مهل ءاعدلا وهو .صوصخم تيمشت مهل نكل «تيمشتلاب رمألا
 نيملسملا تيمشت فالخب .كلذ نم عنام الو .نأشلا وهو «لابلا حالصإو
 . '””رافكلا فالخب ةمحرلاب ءاعدلا لهأ مهنإف

 (65) !ساطعلا نم مؤاشتلا (5)

 نب ةبؤر لاق .هنم نومءاشتيو ساطعلاب نورّيطتي ةيلهاجلا لهأ ناك
 : ةالف فصي جاجعلا

 !اساطغلا ٌُتاهأ الواهتعلطص٠ق

 : سيقلا ؤرما لاقو

 قطنملا معف بنجلا ديشم ديدش لكيهب ساطعلا لبق ىدتغا دقو

 عمسي الكل ءمهمون نم سانلا هبتني نأ لبق ديصلل هبتني ناك هنأ دارأ
 !هساطعب مءاشتيف اساطغ

 نم سطع اذإو .ًابشو ًارمع :هل اولاق هنوبحي نم سطع اذإ اوناكو

 تانك ىف ةواذ وبأو ءسطاعلا تمشي ءاج ام باب «بدألا باتك «يذمرتلا هاور )١(
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 هب مءاشتي ًاساطع عمس اذإ لجرلا ناكف .ىنعمو ًانزو لاعّسلاك باحُملاو

 . يب ال كب كساطع مؤش لعجي نأ هللا لأسأ ينإ يبالكب :لوقي

 دش ةريدتقلا ةيلطعلا مهمؤاشت ناكو

 ةيلهاجلا هيلع ناك ام ٍةْيِقَي هلوسرب لطبأو مالسإلاب هناحبس هللا ءاج املف

 ناكم اولعجي نأ مهل عرشو «ءرّيطتلاو مؤاشتلا نع هتمأ ىهن «ةلالضلا نم

 ىلع ءاعدلا ناك املو .ةمحرلاب هل ًَءاعدلا هوركملاب سطاعلا ىلع ءاعدلا

 ءملظلل يفانملا ةمحرلا ظفلب هل ءاعدلا لعج يغبلاو ملظلا نم ًاعون سطاعلا

 «لابلا حالصإو ةيادهلاو ةرفغملاب هتّمشيو هعماسل وعدي نأ سطاعلا رمأو
 .مكلاب حلصيو هللا مكيدهي وأ ءمكلو انل هللا رفغي :لوقيف

 امع بغرو هيلي لوسرلا ةعاط ىلإ ىدتها نأ املف ةيادهلاب ءاعدلا امأف

 كلذكو ءاهيلإ هيدهيو اهيلع هللا هتبثي نأ هل اعدف «ةيلهاجلا لهأ هيلع ناك

 باب نم يهو «هلك هنأش حالصل ةعماج ةمكح يهو .لابلا حالصإب ءاعدلا

 حالصإب هل ءاعدلاب هيزاجي نأ بسانف «ةمحرلاب هيخأل هئاعد ىلع ءازجلا

 500 لا

 (5؛] دلجلا راهظإ (*:)

 نأ فاخف ءىّمحلا مكل ذخأ دقو .ءةكم همودق نيح هباحصأل لي لاق

 .:ىعسلا ةنش » مزلا و: ..ةةولفوبت 7" !(نلخلا ةنينفت

 . هأنعم مهقيف نيا ركذدتيل ء«مكحلا يبو ةيييشلا كلذ لازو

 مهريقف ناكو .ةبئان لك نم ٌدشأل اهنإو ءءادعألا ةتامش بئاونلا عم اولمحتي

 :ضايرلا  .ةيزوجلا ميق نبا /ةدارإلاو ملعلا لهأ ةيالو روشنمو ةداعسلا راد حاتفم )١(

 "5/7 4 ل مزمر

 :لمخحأو دواد ووو يئاسنلاو ملسم هاآور )0

 م



 7. ةفاعلا رهظي مهضيرمو .«ىنغلا رهظي

 ([ه] ةفايضلا ةدم (ةه)

 .ةليلو موي هتزئاج .هفيض مركيلف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم»
 ىتح هدنع ىوثي نأ لحي الو .ةقدص وهف كلذ لعب امف , مايأ ةثالث ةفايضلاو

 .(هَمّنَّؤُي ىتح» :ملسمل ةياور يفو .(هَجرْحُي

 ضعب بهذو .مايأ ةعبرأ ةلمج ةفايضلا ةدم نأ ىلإ ةرابخإ ةفيدحلا ف
 . مايأ ةثالث ةلمج ةفايضلا نأ ىلإ ملعلا لهأ

 ريلا نم هفيضل فيضملا مدقي .ةزئاجلا موي ةفايضلا مايأ لوأف

 وأ «ةيقابلا ةثالثلا مايألا يفو .فاطلألا عاونأب همركيو هفحتيو «ناسحإلاو
 اذإف . فيضلا قح اذهو .هل فّلكتي الو رضح ام هل مدقي «نيريخألا نيمويلا
 .ةقدص فيضلل همدقي ام نوكي ةثالثلا مايألا تضم

 دق هنأل «ءكلذ نم رثكأ فيضملا دنع ميقي نأ فيضلا ىلع مرحيو
 ل ةيودقي هل ًائيش دجي الو هماقم لوطل هباتغي نأ ىلإ هئجلُي

 0 !عبشت نأ دعبو ..أدبت نأ لبق_(5)
 ابأو ٍةلَي هللا لوسر عوجلا جرخأ امدنع ملسم هاور يذلا ثيدحلا يف

 رمتو رسب هيف قذعب مهءاجف «يراصنألا تيب ىلإ اوقلطناو ءرمعو ركب
 زوو: اوعبتت مهنأو .ةاش مهل حبذ مث ..اذه نم اولك :لاقو بطرو

 :ثيدحلا اذه دئاوف نم يوونلا مامإلا ركذ

 . 5١١ ص رطاخلا ديص 000

 - 8 ص «ه415١ «ةلبقلا راد :ةدج  .ىجرغاصلا ديعس دمحم دعسأ /فيضلا ماركإ (؟)
8. 
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 .امهريغو محللاو زبخلا ىلع ةهكافلا لكأ ميدقت ٌبحتسي هنأ -

 ىلع لومحمف عبشلا ةهارك يف ءاج امو ءعَبُّسلا زاوج ىلع ليلد هيف -

 7 يهادجفملا رمأ ىو: هةينلقلا ىبنتا هلأ هلض ةفوادملا

 67) ماعطلا ىلع مالكلا

 ءهب اعدف «لخ الإ اندنع ام :اولاقف مدألا هلهأ لأس لكي يبنلا نأ ءهنع

 . ملسم هاور .«لخلا ُمدألا معن» :لوقيو هب لكأي لعجف

 ةمعطألا ىف نيحلاصلا تاياكحو فورعملا مالكلاب مالكلا اذه اوديقو

 .اهريغو

 «نيلكآلا عم بدأ ةءاسإ هيف نأل ,ماعط همف يفو ناسنإلا ثدحتي الو

 3 نسل لوفشملا

 (5)] ةيراجلا تاقدصلا عاونأ (50) |

 :هلوق يف يطويسلا مامإلا اهمّظن

 رشع ٌريغ ٍلاعف نم هيلع يرجي سيل مدآ ٌنبا تام اذإ

 يرجت ثتاقدصلاو لخنلا سرغو لجن ٍءاعُدواهّنب مولع

 رهن هارجأ وأ ركبرفحو  رفن طاسسروب يناس رصد كاوا

 ْ ركل ليم ةافس داةبسيبلا .قرواي داني يييرخلل تيوب

 .”" ص رجح نبال بختنملا 2715 271١/١1 يوونلا حرشب ملسم حيحص رظني )١(

 ."5- "0 ص ءه17١5١ «نطولا راد :ضايرلا  .هللا دبع مأ/بارشلاو ماعطلا بادآ (؟)
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 نم تدري (65] ايادهلا نم ْدَرُي الام (5ة)

 :تيطلا عاونأ نم هيلإ فد ام و ال ملسملا نأ مالسإلا بدأ نم

 . ةنجلا نم هنأو . هتحئار بيطو .هتفخلو ءايادهلا رئاس ىلع هلضفل

 ةالصلا هيلع لاقو .:ةسيبطلا دري "ل مالسلاو ةالصلا هيلع ناك كفو

 بّيط .لمحملا فيفخ هنإف دري الف تْيط هيلع ضرع نما : مالسلاو

 . ''”(حيرلا

 (6:] هجولا نع مونلا حسم (©:)

 هللا لوسر ةنسل ًاعابتا «مونلا نم مايقلا دعب ديلاب هجولا ٌحسم بحتسي
 هللا ىضر سابع نبا اهيف تاب ةليل ىفو .هلاوقأك ةجح ِةِيِكَب هلاعفأ نأل ؛ِئي

 هللا نر مانف ....» :لاق  هتلاخ يهو - نينمؤملا مأ ةنوميم دنع امهنع

 للك هللا لوسر ظقيتسا .ليلقب هدعب وأ هلبق وأ ليللا فصتنا ىتح لكي
 . يراخبلا هاور 2. . . .هديب ههجو نع مونلا حسمف 2.سلجف

 رثأ وأ . .هينيع هديب حسمي يأ :مونلا حسمي :رجح نبا ظفاحلا لاق

 . مونلا

 .اذه بابحتسا هيفو ءمونلا رثأ هانعم :يوونلا مامإلا لاقو

 «ضوهنلل دادعتسالاو «مونلا راثآ درط لمعلا اذه نم ةمكحلا لعلو

 هلبق يذلاو 587 مقر ريغصلا عماجلا حيحص .حيحص دانسإب دواد وبأو دمحأ هجرخأ )١(

 .(" ط)

 راد عباطم :ضايرلا - .ليوطلا دمحأ نب دمحأ /مارحلاو لالحلا نيب ةيدهلا رظناو
 ١١. ص ءها١51١ «ةبيط
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 مئانلا وحصي امدنعف «نوفجلا قابطإ يف رثأ هل مونلا نأل ءرصبلا ةيلجتو

 امم ققحتي الو كردي ال وأ ءائيش ىري ال هنكل نينيعلا حوتفم هارت دق

 :لاقف هحدم ىف هيرطيو لجر ىلع ينثي الجر هلو يبنلا عمس

 .ملسمو يراخبلا هاور «لجرلا رهظ متعطق وأ . متكلهأ»

 هيف سيل امب رخآ حدم يف طرفأ نم نأ يهنلا لصاح :لاطب نبا لاق

 يف ءاملعلا لوأت كلذلو .هب فصو ام ىلع ًالاكتا ريخلا نم دايدزالاو

 نم دارملا نأ [ملسم هاور] «بارتلا نيحاّدملا هوجو ىف اوثحا» . . ثيدحلا

 ." حبذلا 00 ١ ١

 طباضلاف . .سأب الف كلذك نكي مل اذإ امأ ءناسللا تافآ نم وهف «طارفإ

 نمو .ةنتفلاو باجعإلا حودمملا ىلع ُنَمْوُيو ةفزاجم حدملا نوكي ال نأ

 لك فصوو ءمهنع هللا يضر ةباحصلا بقانم ىف ثيداحألا كلذ ةلمج

 حدملاب نيحيحصلا يف ةريثك ثيداحأ تءاح دق : يوونلا مامإلا لاق

 ةفزاجملا ىلع لومحم يهنلا نأ اهنيب عمجلا قيرطو :ءاملعلا لاق ءهجولا ىف

 نم هتنتف ىلع فاخي نم ىلع وأ «فاصوألا ىف ةدايزلاو .حدملا ىف

 هاوقت لامكل كلذ هيلع فاخي ال نم امأو .حدملا عمس اذإ هوحنو باجعإ

 ٠١//41. يرابلا حتف (؟)
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 هيف نكي مل اذإ ههجو يف هحدم يف ىيهن الف ءهتفرعمو هلقع خوسرو

 . ''”ملعأ هللاو ا ناك هب ءادتقالاو هيلع ماودلا

 ةرئادلا ءتالوقملاو ءظافلألا نم ةريبك ةلمجل عماج فيلأتلا نم باب
 ءاهتاقلعتمل وأ ءاهتاذل ءاهب ظفلتلا نع ىهنملا ءاثيدحو اميدق نسلألا ىلع

 نم كلذ ىرجم ىرج امو «ناكم وأ «نامزب ديقتلاك ءاهئارو نم ىنعمل وأ

 .اهتالولدم

 ءهامحل ةيامحو ؛هل ةيامحو ءديحوتلل ةتايص كلذو :فلؤملا لاق

 ةرصآ 27 .دابعلا نيب شياعتلل ةرامعو ء«فرشلاو «ضزؤعلاو «نيدلل الكف

 الودع .عرولاو هزئتلل مأ .ميرحتلل كلذ يف يهنلا ناكأ ءاوس ١ مهنيب يخآتلا

 اهدسفت يتلا يناعملا نم ينابملل مزاللا نيسحت يف امإ :نسحلا بدألا ىلإ

 ىف نسحلا بدألا ىلإ ًاداشرإ امإو ...اهب ظفاللا دصق ةمالس ىلع رثؤتو

 .اهب قطنلا ةوالحو ءناسللا ىلع اهتْمْحو اهتقاشرو ينابملا

 ' (©5) عدبلا بابسأ (6")

 ملعلا يتيحان نم اننيد يف لخد يذلا  عدبلا ينعي  لّخّدلا تلمأت
 :امهب سانلا سنأو «نيدلا اذه امّدقت دق نيقيرط نم هتيأرف «لمعلاو

 باتكلا ءوض يف ناسللا تافآ :باتك رظنيو ١155/1١8. يوونلا حرشب ملسم حيحص )١(
 «يسيرجلا ةسسؤم عيزوت :ضايرلا 0.  ط  .يناطحقلا يلع نب ديعس /ةنسلاو

 ١7١79 - ١137. ص ه6

 ءها١5١!/ .ءةمصاعلا راد :ضايرلا ”#.  ط  .ديز وبأ هللا دبع نب ركب فيلأت (9)

 .ص 5

 ءءء



 نم ًاقلخ نأ وهو .ةفسلفلا نمف داقتعالاو ملعلا يف لَحّدلا لصأ امأف

 ىلع فاكعنالا نم ِةكَي هللا لوسر هب عنق امب اوعنقي مل اننيد يف ءاملعلا

 يف اوضاخو «ءةفسلفلا لهأ بهاذم ىف رظنلا ىف اولغوأف «ةنسلاو باتكلا

 1 .دئاقعلا اهب اودسفأ «ةئيدر بهاذم ىلع مهلمح يذلا مالكلا

 نم ًاقلخ نإف .ةينابهرلا نمف لمعلا باب يف لَخّدلا لصأ امأو

 هلع انيبن ةريس يف اورظني ملو ءفشقتلا قيرط نابهرلا نع اوذخأ نيدهزتملا
 نع ضارعإلا مهل عمتجاف ءدوصقملا اومهف امو ايندلا مذ اوعمسو «هباحصأو

 ."'"ةحيبق علب مهنم تثدحف ءدوصقملل مهف ءوس عم ءانِعرش ملع

 (54) ظافلألا هذهل هّينت (6*)

 :نينبلاو ءافّرلاب ©
 قافتالا هب لصحي ًاجاوز ٌتجوزت :يأ «قافتالاو ماحتلالا :ءافّرلا

 نود نبالاب ةئنهتلا يغبني الو .ًاليجعتو ًافلس نينبلاب نوؤّئهي :نينبلاو
 :.ىهنلا ةس اذه: ةةاهاح ةئس هذكو» فلا

 :يفرشب ©
 امسقم راصف «فرشلا» ىلع انه تلخد دقو ءمسقلا فورح نم ءابلا

 :نيديّرقملا تاثيس راربألا تانسح ©

 .ىنعم لطاب وه مث لَك يبنلا نع عوفرملا يف هل لصأ ال اذه

 31٠. ص رطاخلا ديص 000(
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 :قاقشلاو ةيفئاطلا بيس نيدلا ©

 .مالسإلا نع ةّدرلا بجوت ةيعويش ةملك

 :عيمجلل نطولاو هلل نيدلا ©
 !ةمالسلا هللا لأسن «ةّدرلا بجوت ةملك

 :رتسِس ©

 اهب ءادنلا رشتنا دقو «تخألا» ىنعمب ةيزيلجنإلا ةغللا يف ةظفللا هذه

 ةيحل يذ ملسمب حبقأ امو .تارفاكلا ةصاخبو «تاضّرمملل تايفشتسملا يف

 .!يتخأ اي :يأ ءرتسس اي :ةرفاس وأ ةرفاك ةضرممل لوقي

 :نيدلا يبحم ©

 :[ نمفتلل :ةيكزت هيف نأل] .؟'”ةيدلا

 (ههز !سيت اي :لّقت ال (ههز

 : يوونلا مامإلا لاق

 اي :همصاخي نمل هلوق ةداعلا ىف ةلمعتسملا ةمومذملا ظافلألا نم

 هنأ امهدحأ : نيهجول حيبف 17 :ةللذ وحنو: :عهبلك ان 6 نمبت اي وامج

 كلذ نإف ءهوحنو ملاظ اي :هلوق فالخب اذهو .ءاذيإ هنأ رخآلاو .ءبذك

 وهو الإ ٌناسنِإ ٌلقف ءًابلاغ قدصي هنأ عم «ةمصاخملا ةرورضل هب حماسي
 . '""اهريغلو هسفنل ملاظ

 ءالاكال ءالاأل لكلا 218٠١ ءلالش ص ء(# ط) ديز وبأ ركب /ةيظفللا يهانملا مجعم )١(
 .عغ9ا/ وال

 .(قشمدب ىلازغلا ةبتكم ةعبط) 49١ ص يوونلا مامإلل راكذألا (؟)
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 (هك) سنجلا ةي و ذأ (مك)

 ةعماج يف سنجلا ءاملع ريبك «زتليفيل وفدوي» ىناملألا روسفوربلا لوقي

 «سنجلا ناَوذأو سلا مولع سرد هنأب دمج هتاسارد ىدحإ يف يلوم

 لزن' يذلا باتكلا لوق نم 39 0 حجنأ اجالع دجي ملف ٠ + سدحلا ةيودأو

 *« ٌرُهَجَوُم أوظَفْحَو مِهِردَصصَبَأ د وعل لق# 0 محم اع

 ءرونلا ةروس] 4 َنْهَجِوو َنظَنَحيو َنهرصِبَأ ْنِم َنْضْصْنَي ِتَسمْؤَمْلَل لكو#و
 0 9-5 : ناتيآلا

 © : نيطالسلا ظعو ©

 يضتقي امب ههجاوي الو «فطلتلا يف غلابي نأ ًاناطلس ظعو نمل ىغبني
 خيبوت عون ىرج اذإف «ةبلغلاو رهقلاب دّرفتلا مهظح نيطالسلا نإف «ملاظ هنأ
 .كلذ نولمتحي ال مهو ءالالذإ ناك مهل

 يف باوثلا لوصحو «ةيالولا فرش ركذب هظعو جزمي نأ يغبني امنإو

 .مهفالسأ نم نيلداعلا ريس ركذو ءاياعرلا ةياعر

 0-0 هظعو لبق ظوعوملا لاح ظعاولا رظنيل مث

 08)_«ةميزعلا»و «ةهلا» نيب قرفلا (©4)

 .همزعو هداقتعا يف مثأ اهيلع هسفن نطوو هبلقب ةيصعملا ىلع مزع نم

 الو ءاهيلع سفنلا نطوت ال يتلا رطاوخلا وهف بتكي ال يذلا ٌمهلا امأو

 مرعب ةذخاؤملاب عرشلا صوصن ترهاظت لقو :مرغو همن الو دذقع اهبحصي

 .5 ص يىهآ١٠5 بتيشولا عباطم : ةرونملا ةنيدملا 5 . نمحرلا دبع لكمح

 .١6؟ ص يزوجلا نبال /رطاخلا ديص (؟)
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 ُةَمِحَتْلا َعيِفَك نأ َنْويِجم َنِدَلأ َبِإ# :ىلاعت هلوق كلذ نمو ءرقتسملا بلقلا
 ترإ نظل نم انيك ايت :ىلاعت هلوقو '4 ملأ ُباَذَع جه وما تيدلا ىف
 عرشلا صوصن ترهاظت دقو «ةريثك اذه يف تايآلاو 4 7 نظل سعب

 .مهل هوركملا ةدارإو نيملسملا راقتحاو دسحلا ميرحت ىلع ءاملعلا عامجإو
 ."”اهمزعو بولقلا لامعأ نم كلذ ريغو

 (ه5] ردصلا ةمالس ىلع ةنيعملا بابسألا (5ة)

 درط ىلع لاوحألا عيمج يف هب ةناعتسالاو ىلاعت هللا ىلإ ءوجللا قدص

 ةفرعم .ىوهلاو نسفتلاو ناطيشلا دئاكم ىلعو ةئيدرلا سجاوهلاو رطاوخلا

 ةسارد .«باوثلاو رجألا نم ريثك تيوفتل عساو لاجم هنأو رمألا اذه ةروطخ

 ةبحم تحبصأف مهرودص لوب نمل ةربعملا ةيمالسإلا فقاوملاو نيستلا

 شاقنلاو راوحلا ناديم يف سفنلا طبض «مهتامس حضوأ نم ريغلل ريخلا

 .هيف صالخإلاو رومألا نم رمأ لك ىف دصقلا ةمالس «ءارملاو لدجلا كرتو

 نع زواجتلا «كلذب ةئنهتلا عم تاريخلا مساومو دايعألا تابسانم لالغتسا

 ءاعدلا ءرجألا بسكل ريصلا ىلع سفنلا ديوعت ةلواحمو تاالزلاو تاوفهلا

 ةلواحم «تابثلاو ريخلاب ةماع ةمصب نيملسملاو ةصاخ ةمصب كفلاخ نعل

 هارت ام ءادهإو ةلصلاو ةرايزلا «مالسلا ءاشفإ .يجانتلاو ىوجنلا نع داعتبالا

 ةرثألا بنجتو نيملسملا نيب اميف راثيإلا ءهرودصلا رحو بهذُي وهف ًابسانم
 نظلا ةءاسإ نع دعبلا «سانلا يديأ نيب اميف دهزلا ءمهنيب تاذلا بحو

 دهام هاني سقنلا :لاككإو. كذلا | ةاعيملا نسحا ىلع نومألا لجو

 ءحصانلا سلاجملاو ةبيطلا ةكسلا رايتخا ءرومألا عيمج يف ءاربلاو ءالولا

 ىلع تناك ءاوس تافالخلاو تالكشملا نم ةميدقلا قئالعلا ىلع ءاضقلا

 14 ةيآلا :ةووتلا ةزؤسش-(1)

 ١؟ ةيآلا «تارجحلا ةروس (؟)

 .؟ ص رجح ني بختنمل :تملا (0)
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 ةدعاسم «ىتأي أمب اهطبر مدعو رسم ىوتسم ىلع وأ دارفألا قىوتسم

 ثحبلا «مهب لحتو مهل لصحت يتلا مهتامزأ يف مهعم فوقولاو نيرخآلا
8 6200 

 (5] سفنلا ةبساحم (":)

 نييقَتلاَب مق آَلَوأ# :ىلاعت هلوق ريسفت يف يرصبلا نسحلا مامإلا لاق

 اذام ؟يتملكب ُثدرأ اذام :ُهَّسفن ُبتاعي الإ َنمؤملا ىقلت ال :؟"”2©4) ٍةَمَول

 . ةسفن تتاعي ال املك ىضمي زجاعلاو ترس ٌتدرأ اذام ؟ىتلكأب ٌتدرأ

 اوبساح موق ىلع ةمايقلا موي ٌباسحلا ٌفخ امنإ :هللا همحر لاقو

 رمألا اذه اوذخأ موق ىلع ةمايقلا موي باسحلا ّىش امنإو ءايندلا يف مهسفنأ

 هتوهش لعج نم :هلوق يدهملا جاجحلا يبأ نع يرزجلا ريشب ىورو

 | 0 نم ٌناطيشلا فاح هيمدق تحت

 ]5١( ١!ةملك فلأ ةئامعيزأ نم (51)

 ةتامعبرأ يف نولوألا ءامكحلا اهرصتخا ةمكحلا ِتَرْثَك امل هنأ يور

 نذ اهورصتخا) ىهذم ىئاثلا ليجلا ىو. يهدعي لح اع حت دلك فلا
 مهدعب نم ءاج مث «ةملك فلأ ةئامعبرألا يناعمل ةعماج ةملك فالآ ةعبرأ

 مالسإلا ءاج مث «ةملك فالآ ةعبرأ يناعمل ًاضيأ ةعماج ةئامعبرأ ىلإ اهودرف

 اهودرف مهدعب نم ءاج مث «ةئامعبرأ يناعمل ةعماج ةملك نيعبرأ ىلإ اهودرف

 ط  .سيخطلا دمحم نب دعس ءاربلا يبأ دادعإ /فقاومو ريس :ردصلا ةمالس :رظني )١(

 .4" - ”" ص ءه5١54١ ءملسملا راد :ضايرلا  .؟

 ." ةيآلا «ةمايقلا ةروس (؟)

 ةبتكم :ضايرلا  .ميهاربإ ديسلا يدجم قيقحت ءايندلا يبأ نبا /سفنلا ةبساحم ()

 ١1١. .١3ال .4 ماقرألا ه١ ١5ا/ «يعاسلا
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 كتجاح ِرْذَق ىلع هللا عِطأ :اولاقف «نيعبرألا يناعم اهيف تاملك عبرأ ىلإ

 كثكَم ردق ىلع ايندلا بلطاو «هباذع ىلع كتقاط ردق ىلع هصغاو «هيلإ

 ةعبرأ نم تاملك عبرأ اوراتخا مث .اهيف ككاقب ردقب ةرخآلا بلطاو ءاهيف
 نمو ءاجن لدتعا نم :ليجنإلا نمو «عبش عِنَق نم :ةاروتلا نم :بتك

 طاص ّل َىِدُه َدَنَه لِ مصنعي نمو : نآرقلا نمو ءمِلَس تكس نم :روبزلا

4 0 

 65) مالسلا هب لاق 0

 أم عم ايد دحيي 3 ةدايعلاب علي اي ايندلا تحاص كلذك :عجولا ةدش

 ؟اينذلا تح هرم دج

 رّيغتو تّبّعصت نهَتْمُتو ٍبَكْرُت مل اذإ ةّبادلا نإ :مكل لوقأ ٌقحبو
 وسقت ةدابعلا ثبأد اهدهجيو توملا ركذب قنرت ىلا 1ذإ بولقلا كلذك :ايقلخ
 "ن7

 فشك دقو أامئان مكاخأ متب هنأ ادإ نوعنصت اميك : نييراوحلل لاقو -

 ؟هنع هبوث حيرلا

 ..هطخلو هرتسل :اولاق

 !هتروع نوفشكت لب * لاق

 ؟كلذ لعفي نم !هّللا ناحبس :اولاق

 .١6٠أ١ ةيآلا «نارمع 3 ةروس 639

 يلع دومحم قيقحت ؛يلماعلا كامس نبا /ةروثأملا رابخألا تكن يف ةروثنملا تارهزلا (0)
 ه - 05 ص (ءها85٠5١ ءديردم . يكم

 4٠. مقر ايندلا يبأ نبال ايندلا مذ ()



00000 0 

 ( 2 (0؟) ةشئاع انُّمُأ (59 >1

 عضاوتلا :ةدابعلا لضفأ نوعَّدَتل مكنإ :اهنع هللا يضر لوقت

 . عرولا :مهنيد مظعأ اوعّيض دق سانلا نإ :لوقتو -

 ءدبك وذ هلكأي ءيش يفر يف امو ِةِكك هللا لوسر يفوت دقل :لوقتو -

 :.ىل فود ف ريعت طش ألإ
: 35 1 2 030 

 ٍ اهعرد عقرت يهو افلأ نيعبس مسقت تناكو -

 2 065) هللا دابع ٌبحأ (5ة)

 : دلع هللا لوسر باحصأ نم لو لاق : لاق يرصبلا نسحلا نع

 ::هللأ دابع ّبحأ نأ هللاب مكل 0 متكش 0 هذيب ىسفن يذلاو

 ." ةحيصنلاب ضرألا يف نؤعسيو «هدابع ىلإ هللا َنوبّبَحُي نيذلا

 مكجو ...لاوقأ قه
 (5هز

 , 4 وحلا عضخت نأ :لاق ؟ عضاوتلا ام :ضايع نب ليضفلل ليق ©

 ريغب ًاريزنخ الو ًابلك يذؤت نأ كل لحي ام هللاو :هللا همحر لاقو ©

 0 ىدؤت فيكف 20 قح

 ) )1١نيدلا مولع ءايحإ ”/ ه/١7.

 "517 59/١7" ةبيش ىبأ نبال فنصملا باتكلا (0)

 :(ميغلاربإ انيددلا يدم قريت 4 قررا## نعت اندلا نأ ننال ءابزكلا» 18
 .556 /؟ ءالضفلا ةهزن (5)

 .551؟ 7/79 قباسلا ردصملا (©)

 ها



 ! ””ةيوخلل ديما :نووكي نأ ةناخج هرهلاب نفك :ناتيك: نب كللاع لاك اه

 . "”ناسللاو بلقلاب ركذلا ٌماود هلل بحملا ةمالع نم :لاقي ناك ©

 :ةيآلا هذه ىلع ىتأف ءىلصي  امهنع هللا ىضر  رمع نبا ناك ©

 قتعأف [9؟7 ةيآلا «نارمع لآ ةروس] © َنوُبي ام ْاوُقِفم َّىَح يلا أوُناَك نآ»
 !"”هجّوزتي نأ دارأ دق «ءيلصي وهو هل ةيراج

 :لاقف هللا همحر ميثخ نب عيبرلا بابب فقو الئاس نأ يورو ©

 ًاركس هومعطأ مكحيو :لاقف .هل عفنأ ًازبخ همعطن :اولاقف .ًاركس هومعطأ
 !**”ركسلا بحي عيبرلا نإف

 «ىلص برغملا دعب مرحلا يف يروثلا نايفس تيأر :بهو نبا لاق ©
 !؟*”ءاشعلاب يِدوُت ىتح عفري ملف ةدجس دجس مث

 (5)] ربعو سورد (57)

 .(ناتسب) هل طئاح ىلإ ًاموي هنع هللا يضر باطخلا نب رمع جرخ *
 ةالص ىنتتاف «نوعجار هيلإ انإو هلل انإ :لاقف ءرصعلا ٌسانلا ىلص دقو عجرف

 ةراقك نوكيل ةقدص نيكاسملا ىلع يطئاح نأ مكدهشأ «ةعامجلا يف رصعلا
 "يع دنصاامل

 يف انرص رعلا دعب يتبأ اي :لاق هدلوو كمرب نب دلاخ سبح امل *

 كرباهنف انلفغ ليلب ثرس مولظم ةوعد «ينب اي :لاقف !سبحلاو ديقلا
 يي هللا لفغي

 )١( ص دمحأ مامإلل دهزلا 88١٠.

 ."87 ص مكحلاو مولعلا عماج (؟)

 .547 ص دمحأ مامإلل دهزلا (6)

 .688 ص نيدصاقلا جاهنم رصتخم ()

 685/١. ءالضفلا ةهزن (©)

 .56 ص (ليجلا راد ةعبط) يبهذلل رئابكلا (0)

 .87 ص قباسلا ردصملا (0
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 لهأ نم.ذلا .مهليل ىف ليللا لهأ 7كوقي .ىنارانلا ناميلس وبأ ناكا#
 !ٍ ايندلا يف ءاقبلا تببحأ ام ليللا مايق الولو .مهوهل يف وهللا 00 00 00 ١

 !''”ههنيدب نوشيعي نيذلا :لاق

 67) غيلبلا ظعاولا .. (59

 ت) .غيلب ظعاو صاق «تاقثلا داّبعلا نم ينيدملا رانيد نب ةملس

 : هللا همحر هلاوقأ نم .(ه"ه

 5- ٠ ل هه مم -. 0 :

 !ةيلب يهف لجو زع هللا نم بّرقت ال ٍةمعن لك -

 !هرذحاف هيصعت تنأو كيلع همعن عباتي ىلاعت هللا تيأر اذإ -

 هيمدق عضومل هنم هناسلل ًاظفح ّدشأ نوكي نأ نمؤملل يغبني -

 (54) !هورذحا (54ز

 لوأ ناكف «تيبلا ىف دعقف ربك دق ناكو «بيبل لجر دنع رفن عمتجا

 : لاق نأ هب ملكت ام

 مكدحأ جّوزت اذإو ءروجفلا زجعلا زجعأو «ىقتلا سيكلا سيكأ نإ

 .هورذحاف ةرجف لمع ىلع لجر نم متعلطا اذإو .حلاص نذعم يف جوزتيلف

 .'؟”تاوخأ اهل نإف

 م(

 )١( ص فراعملا فئاطل ”57.

 ) )90.7//561؟ ءالضفلا ةهزن

 )*( .75؟9 /" ءايلوألا ةيلح

 ) )5قباسلا ردصملا 8/5.



 (4) !ةيناز ىلع رتسي ملاع (*5)
 نب دمحأ همسا ينيدملا رفعج وبأ ةقثلا ثدحملاو ليلجلا ملاعلا

 .اثيدح رثكأو هنم قثوأ نييناهبصإلا نم هتقو يف ثددحي مل .متسر نب يدهم

 ملعلا لهأ ىلع قفنأ «لاومأ بحاصو .«حاحص لوصأو بتك بحاص وهو
 .دادغبب ةأرما هتءاج هنإ ريبكلا ثّدحملا اذه لوقي .مهرد فلأ ةئامثالث
 دقو ««ىنرتسا هللابف :ثلاق «تفحتما انهنأو .«نمانلا تاني نم انهنأ .تركذف

 1 . يجوز كنإ تلق دقف «ينحضفت الف ىلبخ انأو رك

 ءدلولاب يننوؤنهي ناريجلاو ةّلحملا مامإ ينءاج مايأ دعبف ءتكسف :لاق

 رهش لك اهيطعأ تنكو «ةقفن ةأرملل اهلصويل نيرانيد تنزوو «مهتركشف
 تيطظاف .. ىدتوزعب اوزاجف .«تامف: ..ناعتس ةلولل نابض ذأ ىلإ: ةقئواكتو

 تا هذ لحي كلا :كردس فلاقوب بهذلاب رابأ كعب توام ىلا باز يدلعملا
 !؟''هيتثرو دق ِتنأو ءريغصلل ينم ةلص تناك ريناندلا هذه :تلقف

 نم نوشاحتي الو ةساجن شاشر نم نوزرحتي نسانلا ؟ةرهتا ريتك تنأر

 ليللاب نودجهتيو ءابرلا تالماعمب نولابي الو ةقدصلا نم نورثكيو «ةبيغ
 عورف ظفح نم اهددع لوطي ءايشأ يف ...تقولا نع ةضيرفلا نورخؤيو

 يناثلاو عةداعلا امهدحأ : نيئيش نم هتدجوف كلذ ببس نع تثحبف

0 

 !ارصب

 )١( يناهبصألا ميعن يبأل ناهبصأ رابخأ ركذ ,598/7 يبهذلل ظافحلا ةركذت ”/ 868.

6 



 . .اهرابك نود رومألا راغص يف عيطي نم نساثلا يفو

 نأ دعب يودع يناري فيك :مهدحأ لوقيو ابرلا نوذخأي ًاماوقأ ىرنو
 !؟يبوكرمو يسوبلم رّيغت وأ يراد تعب

 نيل الام لجو ءاظعأ «ةنيعتلاو ريغلا نغأ نم العر كنار. نإ قف

 املف (ةيراضم يأ) هضارق حيحصلا صضوع قفناو « هسفنل ضاق + لحما هب

 .اذكو اذك تلعف ىنإف ءلح ىف ىنلعجا :لجرلا كلذل لاق رضّتحا

( 
 '”.....ىوهلا حرس لامهإ نمو .«لوصألا عييضت يف هللا هللاف

 0) ةيمالسإلا تارمتؤملل لاثم ()

 : هللا همحر راطع روفغلا دبع دمحأ ىمالسإلا دقانلاو بتاكلا لوقي

 يف دقعنملا ةيوبنلا ةريسلل يملاعلا رمتؤملا ثرضح ه95١ ةنس يف

 ناأكم لخدو .ةموكحلا سيئر ناكو .وتوب ىلع راقفلا وذ هحتتفاو «ناتسكاب

 «ةقاطب" يوحت تناك رمتؤملا ءاضعأ فرغ نأ داحلإلاو بدألا ءوس نم غلبو

 اهريغي ةكللاب امق :ةيوسلا :ةريسلا رمتؤم تنول دق "ةساحتلا تناك 'اذإو

 ؟ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ريغ ىف نوملسملا اهدقعي ىتلا تارمتؤملا نم

 ءامعز ىلع ةمالملا امنإو «مالسإلا ىلع ىّئجت اذإ ٌردعلا مالُي الو

 يش ل لجلاو

 نس هت نضر ص رطاخلا ديص 0030

  .راطع روفغلا دبع دمحأ /مالسإلاو ةبورعلا راطقأ يف ةعيرشلا قيبطت راسحنا (؟)

 11 نع نها 1 «سلدنألا ناق 4[توزيت
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 () ؟بلقلا ُنوخي ىتم (”)

 نمو .اهيلإ ءرملا ةجاح دنع حراوجلاو بلقلا ةنايخ يعدتست يصاعملا
 !هسفن ىلإ ٌنوكي ام ٌجوحأ دبعلا نوخت اهنأ اهتابوقع

 اهنإف ءسفنلا كلذكو ءضرملاب ًانخثم ٌريصيو ءبونذلاب أدصي ُبلقلاف
 جاتحاو ءهوركم يف ءرملا عفو ادإف . فعضتو يصاعملاو تاوهشلاب تيت

 فيس هعم لجر ةلزنمب ناكو ءهحراوجو هسفنو هبلق هنأاخ ءهنم صلختلا ىلإ

 د اذإ هبحاص ع تذجني ال ثيحب «هدمعغ مزلو ًادصلا هيشعغ لق

 هبلق هناخ :ةّيلب وأ ةبرك وأ ةدش يف عقو اذإ دبعلا نأ دوصقملاو

 هللا ىلع لكوتلل هبلق ٌُبذجني الف .هل ٍءيش ٌعفنأ وه امع هحراوجو هناسلو

 نإو «هركذل هناسل هعواطي الو ءهيدي نيب راسكنالاو ٍللذتلاو عّرضتلاو «ىلاعت

 نإ لب ءناسللا ىلع ٌبلقلا سبحنيف «هناسلو هبلق نيب عمجي مل هناسلب هركذ
 . لفاغ هاس هال بلقب ركذ اعد وأ ركذ

 فاعلا هع وقلوب دج هل نيك «يصاخشلاو :يونذلا ن١[ هلك العو
 موجه دنع مهنم دارأ مث «مهرابخأ عطقو مهفعضأو مهعّيضو هدنج لمهأف

 !ةوق ريغب هنع عفدلا يف مهعسو اوغرفتسي نأ هيلع ٌردعلا

 .ةداهشلاب قطنملا هيلع رذعت اميرف ءمهّللا ىلإ لاقتنالاو راضتحالا دنع هناسلو

 :تثللذ مهباصأ نيرضتحملا نم اريك سائلا كهنش انك

 :لوقيو ءانغلاب يذهي لعجف هللا الإ هلِإ ال لق :مهضعبل ليق ىتح
 [34 ي ط اقت ياقاف

 «ةميزخ نبا راد :ضايرلا  .نيساي رماع قيقحت «ةيزوجلا ميق نبا /ءاودلاو ءادلا )١(
 .راصتخاب "؟ماب _ "ا 5 ص همهآ56
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 05]) ىوهلا عابتا جالع (")
 ىلإ ناسنإلا ودحت ةزعو ةذل هرهق يف نكل .ءبعص ىوهلا داهج

 رومان كلذ نوكيو ءهاوه ةيلاغم يف رارمتسالا

 يرحتو «نلعلاو دفببلا يفو .لمعلاو لوقلا يف هتبفارمو هللأ ةيشخح

 .نيدعبألاو نيبرقألا عم طسقلاو لدعلاو قدصلا

 .ةرخآلاو ايندلا يف ةئيسلا هراثآو ىوهلا عابتت بقاوع راضحتسا -

 .هتدارإ يوقيو ءاهمامزب ذخأيو ءاهاوه ةفلاخم هسفن دوعي نأ -

 .ناك نملو ناك نمم هل راصتنالاو هب قطنلاو قحلا ىلع هسفن ضؤوريو

 هنإف «هركفب اهتبقاع حملتي مث «هريغ قح ىف ءاوهألا كلت روصتي نأ -

 .اهحبقو اهئوس ىدم كرديس

 يفو «فاصنإلاو لدعلاو ةيشخلاو ىوقتلا لهأ ةسلاجم نم راثكإلا -

 . مهنم رذحيو ءاوهألا لهأ ةسلاجم نع دعتبي لباقملا

 تكاهراب ينادون ربط ةيضرشلا ىضاووصتلا تغع اناكو. روكي ذاب

 .نيلاطبلا ءاوهأ وأ «نيدسفملا نييزت وأ «نيفجرملا

 رارتغالا مدعو .ءاهنم ردصي اميف امئاد اهتبساحمو سفنلا ماهتا -

 .اهعادخو اهتانبيزتو اهئاوهأب

 أنف لو مهئارآ ءالجتساو ناميإلاو ملعلا لها ةراشعسا قم ناككالااد

 .هلعفي نأ ديري

 .لامعألا ءاضمإو ماكحألا رادصإ يف لاجعتسالا مدعو ثيرتلا -

 تالضمو ىوهلا هبنجي نأب هللا ىلإ عرضتلاو ءاعدلا نم راثكإلا -

 . '”(ضرلاو .بضغلا ىف قحلا ةملك لوقل هقفوي نأ ىلاعت هلأسيو ءنتفلا

 راد :ضايرلا  .نصغلا حلاص نب ناميلس /هجالع ءهرطخ ءهرهاظم :ىوهلا عابتا ()

 .685  ”ال ص .ه١51١ «ةمصاعلا

 هال



 6 تاذلملاو ..منهج 6

 .تاذل اهنوك نع جرختف ءأصغن اهرّيصي ام رادكألا

 . رادكألا هذه لجأل منهجب نيضريو 6 ةمببفن لقاعلا عبتي فيكف

 ...لالح يف قاري دقف ءاملا ةقارإ دارملا ناك نإف ءانزلا تاذللا نمف

  لقعلل داعبإو «بوثلاو مفلل سيجنت هنإف «رمخلا برش كلذ نمو

 جرح اهترؤ هاج تاغذو: اباقع ىتحتت' ةعاس.:ةذل رئوي نم .يحيعلاف

 ! لتقلا ىلإ ةدبرعلاب

 ا 2: "ل ايندلا موق حابقلا اهبقاوع ريشع راشعمب ىمت ال

 66) ممألا كاله بابسأ ("*)

 :وه ميركلا نآرقلا يف تدرو امك ةفلاسلا ممألا كاله بابسأ لمجم

 ثعبلاب بيذكتلاو «تايآلاب بيذكتلاو «لسرلا بيذكتو ءرابكتسالاو «كرشلا

 نارفكو «مهعابتأو لسرلا ءاذيإو «مهعابتأو لسرلاب ءازهتسالاو «روشنلاو

 ةفلاخملاو «لايكملاو نازيملا صقنو ءطول موق لمعو «ةقانلا رقعو «معنلا

 . ةيعكلا مده ةلواحمو «تبسلا يف ءادتعالاو «ةيرقلا ىلإ لوخدلا ةيفيك فق

 )١( ص رطاخلا ديص 04٠.
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 داقتعالا يف تافلاخملا ىلع رصتقت مل ةفلاسلا ممألا كاله بابسأو

 قلعتت ةمرحم الامعأ تلمش لب «هدابع نيبو هللا نيب ىتلا قوقحلا كاهتناو

 ةلايكملاودانازيملا ىضاقتوب واط را موق: لدعك يهستلا رشا نيب فتاافاعملاب
 ال ةنيق اهنويسعمو» تالماعملاب ةقلعتملا تافلاخملا تورهضتةب نماثلا رقكأو

 رجاز نيقباسلا كاله بابسأ نمض ةدراو اهنوكو «ةديدش ةبوقع اهيلع بترتي

 بيصي ال ىتح «.تافلاخملا كلت فارتقا نعو نابسحلا اذه ىف يدامتلا نع

 أ ا تان اساسا

 عك رطاوخلا علك

 ساوحلا قيرط نع بلقلا يف لصحت يتلا راكفألا يه رطاوخلا

 ليبس ىلع امإ ءبضغلاو لايخلاك «ةنطابلا ثداوحلا قيرط نع وأ «سمخلا

 ىلإ ديلا ةبغرلل مرا :يه رطاوخلا هذهو : اهنع ًالفاغ ل 0 نأ

 ىمسيو «ةرخآلا رادلا يف عفني ام وهو ءريخلا ىلإ وعدي :يناثلاو ءًاساوسو

 . ًاماهلإ

 «يرايتخا لمع لكأ ًاأدبم اهنوك يف رطاوخلا هذه ةيمهأ رهظتو

 . . لحارم نم اهدعب ام حلصي اهحاللصيف

 ىلع ًاقح ناك «لامعألا ةأشن ىف ريثأتلا اذهب رطاوخلا تناك اذإو
 ىتح هايبر ار هدذحو نإف :الجاع هربسب نأ  رطاخ هل رطخ اذإ  ملسملا

 «ةدارإ ريصي نأ لبق هعمقو هعلق ىلإ رداب ري هلذجو نإو ءالعف هلعجي

 . تابنلا تائيبخ نم هضرأ ريهطت هنم هبلق رهطيو

 وأ بلقلا ىلإ ةدراولا تارطخلا در ناكمإلاب نأ ةيفوصلا ىحنمو

  .اليساباب دمحم ديعس /ميركلا نآرقلا يف تدرو امك ةفلاسلا ممألا كاله بابسأ (؟)

 48٠. 4 ؟9 ص (ريتسجام ةلاسر)  .ه5١84١ «ةيمالسإلا ةعماجلا :ةرونملا ةنيدملا

2 



 نأ :عيقلا' نبا ريب يتعب ىف كلذ ىف اهعم :ةقلابملاو سفنلا ةةهاحمب :لايلوق

 هيلع ُمجهت اهنإف ءاهعطق ىلع ةوقلا الو ءرطاوخلا ةتامإ طْعُي مل ناسنإلا

 هب هاضرو اهنسحأ لوبق ىلع هنيعت لقعلاو ناميإلا ةوق نأ الإ ء«سفنلا موجه

 ةباحصلا لاق امك ءهنم هترظنو هل هتهاركو اهحبقأ عفر ىلعو «هل هتنكاسمو

 هيلع لاق !هب ملكتي نأ اندحأ ٌمظاعتي ام انسفنأ يف دجن انإ : : مهنع هللا يضر

 عحبرص كاذ» :ل ا .معل :اولاق ؟(هومتدجو دق وأ» :مالسلاو ةالصلا

 ظ . ملسم هأور . (ناميإلا

 :نالوق هيفو

 .ناميإلا حيرص هتهاركو هدر نأ :امهدحأ

 هنإف «ناميإلا رص نسفنلا يف هل ناطيشلا ءاقلإو هدوجو نأ : يناثلاو

 وع ةعلازإ و نانا "ةفور اجمل الط سفنلا يف هاقلأ امنإ

 ةيف ايندلا ىلإ هجورخ ةهلاح دولوملا ءاكب ببس هيف

 ءءابطألا هفرعي ال .ءقودصملا قداصلا هب ربخأ ببس :ناببس كانه

 .رهاظ ببسو

 نم دحاو لكب لكو هنأ هتمكح تضتقا هللا نإف «نطابلا ببسلا امأ

 لكوتيو (هنيرق نوكي) هنراقيل هجورخ رظتني دولوملا ناطيشف ءاناطيخ مدآ دلو

 ءاظشتاو هيلع اف .هترصاخ يف هنعطو ناطيشلا هلبقتسا لصفنا اذإف 6. هب

 نكللت نم هولوملا نكت : اهنالك ةيبوبألا قيع تناك يتلا ةوادعلا» هل الاتفعاو

 . (همأو ميرم نبا الإ .هسخن نم ًاخراص لهتسيف

 )١( .يبيلحلا زيزعلا دبع نب دمحأ /ةنراقم ةسارد :اهيلع ءازجلاو ةيقلخلا ةيلوؤسملا -

 ل 5“ ص ه5 ءدشرلا ةيتكم : ضايرلا ه١6 5,.,
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 سانلا دنع ٍهصخرل هلاثمأب لسرلا ربخت ال يذلا رهاظلا ببسلاو
 رمأ ىلإ اهيف ناك يتلا ةداعلاو فولأملا هتقرافم وه ءمهريغ نم هل مهتفرعمو
 شحوتسيف «هفلأي مل ناكمو دراب ءاوه ىلإ راح مسج نم لقتني هنإف «بيرغ
 00. . .هفلأمو هنطو هتقرافم نم

 ناذألا تاملك نإ :ةيداحتالا ايناملأ ىف نييناسفنلا ءابطألا بيقن لاق

 نسنللا نضيررفلا علق: ىلإ ةنيكيلا نست :ةذاصلا نلإ ةيملتسملا ضدي قذلا
 !اهيناعم مهفي نكي مل ول ىتح

 وأ بائتكالاب نيباصملا لخادب لمآلاو رونلا عرزي ناذألا نإ :فاضأو

 !لشفلاب روعشلا وأ ةايحلا ةيهارك وأ سفنلاب ةقثلا نادقف

 مدختسا هنأ ةيبرغلا ايناملأ يف نييناسفنلا ءابطألا ديمع ةبرجت ىف ريثملاو

 ءادآل ةيبرعلا ةغللاب يمالسإلا ءاذخلا هنأ لهجي وهو ةيادبلا يف ناذأآلا

 هك :«طاربغدولو ايراغ .ىلود ناذألا عمس اذإ ناطيشلا نأ فورعملاو (0ةدلصلا

 . كك ُىبنلا كلذب ربخأ

 توص هقياضُي نم مويلا نيملسملا ءانبأ نم كانه هلك اذه عمو

 ريمازم توص ناك ول هللا رمعلو !ًاجاعزإ هل ببسي هنأ معزيو «نذؤملا

 َِ 3 211 كاكا - هلأ ٌركُذ اًدإَو# ءارورسو ًابرط ٌرتهال ناطيشلا

 74( ةيزينتتب مه او ءدنوذ ني نا كد اهو دريل توب
 .'*”ميظعلا ىلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح

 .1554 ص ءه7٠54١ «ةيملعلا بتكلا راد :توريب  .ميقلا نبا /نآرقلا ماسقأ يف نايبتلا ()

 .١؟؟6 ع ةوعدلا ةلجم (6)

 .4© ةيآلا ءرمزلا ةروس («9)

  .دنسملا زيزعلا دبع نب دمحم /نوفرتعي مهريغو ريهاشملا :ةرخأتم تافارتعا (5)

 4١/١. ءه١١51١ «قةيارلا راد :ضايرلا
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 65) يملعلا ثحبلا يف رصبلا ضغ (5)

 :نآرقلا يف يبطلا زاجعإلا رمتؤم يف دمحم قداص روتكدلا لاق

 رخآلا سنجلل هرشب رظنلا راركت نأ يملعلا ثحبلاو ةساردلاب تبث دقل
 ءاتاتسوربلا ةدغ ناقتحا ضارمأب يلسانتلا هزاهج ةباصإ ىلإ صخشلاب لصي

 . يسنجلا فعضلاو

 ةيسفن تامزأل ضرعتي هنأ دجو ناسنإلا اذهل يسفنلا ليلحتلابو

 . هتيصخشو هكولس يف رييغتو بائتكاو

 نم ساوحلا رطخأو ىوقأ ربتعت رظنلا ةساح نأ ىلإ ثحابلا ريشيو
 يتلاو ءرصبلا قالطإ نع اناهنو مالسإلا انرّذح دقو «ةيسنجلا ةراثإلا ةيحان
 . ''”هتفلاخم ررض ةساردلاو ثحبلاب ثيدحلا ملعلا رصع يف تبث

 6 يسفنلا قلفلا تالاحل يمالسإ جمانرب 6

 عم درفلا ةمدخ يف يمالسإ جمانرب ةسرامم» ناوئعب هاروتكد ةلاسر

 ىلع تاددرتملا نم ةنيع ىلع ةقبطم ةيبيرجت ةسارد :ىسفنلا قلقلا تالاح

 يمالسإ جمانرب ميمصت اهلالخ نم ةئهابلا تفده 0 لا ساداسلا
 يسفنلا قلقلا ةلكشم نم فيفختلاو جالعلا ىلإ فدهي درفلا ةمدخ يف حرتقم
 موقي جمانربلا اذهو «ةساردلا ةنيع ىدل يعامتجالا ءادألا نيسحت ىلإ يدؤيو

 : يه ةيسيئر رصانع ةثالث ىلع هذيفنتو هميمصت يف

 جالع يف هرودو هّللاب ناميإلا نمضتيو .يدقعلا جالعلا ننولسمأ اه ١

 . يسفنلا قلقلا ةهجاومل ةيجالع ةليسو هرابتعاب ردقلاو ءاضقلاب ناميإلاو .قلقلا

 ةبتكم :اطنط  .دمحم نب ميهاربإ ةفيذح وبأ دادعإو عمج /رصبلا ضغ دئاوف )١(

 نأ األ ص يهاأةمك «ةباحصلا

 :ضايرلا  .نيصصختم ةذتاسأ ةدع فارشإ «يبعكلا رصان ةزوم دادعإ نم يهو (؟)

 .ةقرو 8٠" ءه٠١١14١/ ءةيعامتجالا ةمدخلا ةيلك «تانبلا ميلعتل ةماعلا ةسائرلا ظ
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 , اهبادآ نايبو ميركلا نآرقلا ةوالتب جالعلا ..يلوقلا جالعلا بولسأ - ؟

 لمع يف ركذلاب جالعلاو .اهيف راثآلا تدرو ةنيعم روس ةءارق لضفو اهراثآو

 .ءاعدلاب جالعلاو ..ةفلتخم تايكولس يفو ءهراهنو هليل يف ءرملا

 . ةالصلاو ءربصلاو .رافغتساالاو

 نيدلاولاو ةيجوزلا ةفيظو نايبك ءيكولسلا جالعلا بولسأ - *

 . ةيبارقلاو

 جئاتن تطعأو :ترملاف ةئبعلا ىلع جمانربلا أله ةحانلا يقيل لفقو

 00 ةعجشمو ةبيط

 .هعوضوم يف ديدجو مهم باتك ناونع «ةمالسلل يعرش موهفم وحنا
 اذه يف ةصصختم ةيعرش ثوحب دوجو مدعل هيف ثحب هنأ فلؤملا ركذ

 ملسم لك ىدل يعرشلا هيقفتلاو يمالسإلا يعولا ثب ةلواحملو ءعوضوملا

 نيب ةنيتملا ةقالعلا حاضيإلو «نيملاسلا نينمالا ةشيع شيعي نأ ىلع صيرح
 ام ثيح نم امأ ؛مالسإلا ميمص نم ةمالسلا بلط نأو «ةمالسلاو مالسإلا

 لهأ ىلإ هنأش اذهف «ةمالسلا قيقحتل ةيليصفت ةينف تاءارجإ نم ذختي

 . صاصتخالا

 اذإو ءةفطن نوكي نأ ذنم ناسنإلاب مالسإلا ةيانع ةرهاظ ةروصب انل ادبو

 ةيحورلا :هتاموقم لكب ناسنإلا لمشت ةيانع يهو .ءتومي نأ ىلإو ءدلو
 .يعضو نوناق يأ يف هدجت ال ام اذهو «ةيلقعلاو ةيسفنلاو ةيداملاو

 حالصلا ديري وهف ءهئامسو هضرأب هلك نوكلا اذهب ىنعُي مالسإلاو

 َنينَلا# :نيدسفملا قح يف دّدش كلذلو .داسفإلاو داسفلا نود عالصإلاو

 تابوقع عرشو «[15؟ :ءارعشلا] «© حضي الو ٍِضّْلا يف َنوُدِسْفَ

 . لتقلا دح ىلإ لصت ةمراص
 نامض نكمي ال هنأل ءةمالسلا بلاطم ةلمج نم ةئيبلاب ةيانعلا تناكو
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 . ةيح ريغو ةيح تانئاك نم هلوح ام ةمالس نامض نودب ناسنولل ة أ

 نم دب ال «سانلا اهنم ديفتسيو اهضرغ يدؤت يكلو ءاهريغو سرادملاو

 07. . .ةليلج ةيانع كلذ مالسإلا ىلوأ دقو ءاهتفاظنو اهتنايصو اهب ةيانعلا

 (ه؟) ايبط ليللا مايق 6

 : مالسلاو ةالصلا هيلع لأق

 «ىلاعت هللا ىلإ ةبرقو «مكلبق نيحلاصلا ُبأد هنإف «ليللا مايقب مكيلع»
 . "'”«دسحلا نع ءادلل ةدرطمو .تائيسلل ريفكتو ءمثإلا نع ةاهنمو

 همالآو رهظلا عاجوأ ءرملا نع فرصيو ءأطاشنو ةمه يطعي ليللا مايق
 نيذلا نينسملا نأ ةيبطلا هدايا ىدحإ يف تبث دقو .هتايح لبقتسم ىف

 ةبسنلاب ىلعأ ءادأ ىوتسمب لوعتمتي هي (حيوارتلا ةالص) ناضمر ىف ليللا نوموقي

 037 نوموقي ال نيذلاب ةنراقم ءمهروهظ تارقفل

 دق يذلا «نييارشلا بلصت ضرم نم ةياقو ربتعي ليللا مايق نأ امك

 ةحبذلا ىلإ يدؤيف ءءاضعألا نم امهريغو «غامدلاو بلقلا بيصي

 عطقي ليللا يف ظقيتسملا نأل كلذو «ةيغامدلاو ةيبلقلا ةطلجلاو ءةيردصلا

 بلصت ضرم روهظ ىلإ بهؤي يذلا «ليوطلا هنوكسو مونلا ةريتو
 ا اولا

 لصيف كلملا زكرم :ضايرلا  .يقيرطلا ميهاربإ نب هللا دبع فيلأت نم روكذملا باتكلاو )١(

 .ص 8964 ها «يندملا عافدلل ةماعلا ةيريدملا : ةيمالسإلا تاساردلاو ثوحبلل

 حيحص يف وهو .كردتسملا يف مكاحلاو 2( هحيحص يف ةميزخ نباو .«يذمرتلا هأآور (0)

 .(١5ا/94) ريغصلا عماجلا

 يف يبطلا زاجعإلاو نآرقلا رمتؤم يف تمدق ليللا مايقو رهظلا تارقف نع ةسارد (6)

 ' .يدشر دمحم ىولس .دم/ه5 ماع ةرهاقلا

 .ثارتلا راد ةبتكم :ةرونملا ةنيدملا  .ولحلا ليعامسإ ريمس /همايقو همون :ليللا (4)

 .1؟١ ص ها
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 (مع) بيراحملا (م؟)

 تاثدحملا نم بيراحملا :هللا همحر يراقلا ىلع الملا ةمالعلا لاق

 لاق .اهيف ًةالصلاو اهذاختا فلسلا نم ٌعمج َءِرَك مث نمو هلي هدعب
 لماع ٍذموي وهو ءزيزعلا دبع نب ٌرمع كلذ ثدحأ نم لوأو : ىعاضقلا

 ءهمدهو هيلع ىبنلا دجسم سسأ امل ةنيدملا ىلع كاملا هبط نب كلزلل

 ْ . هيلع دازو

 كلذكو .هيف هدارفنال هب ىمس ءكلملا سلجم بارحملا :ليفو

 . هيف مامإلا دارفنال دجسملا بارحم

 ناطقا هيفا ةنراشي ىلسملا نأل كلذ ىمس فلق

 (0؛] ةالصلا ريغ ..رجألا ةفعاضم ذح (44)

 ريغ ةحلاصلا لامعألا ةفعاضمل له - هللا مهمحر  ءاهقفلا فلتخا

 ىلع ؟يكملا مرحلا يف الل وأ دولحم لح اهريغو ةقدصلاو مايصلاك .ةالصلا

 نيو
 . ةيعفاشلل لوف وهو «دولذحعم لح اهل نميل د *لوألا لوقلا

 . ةيكلاملا

 ىذ ايها ىف هوو امإ ىصتلا فايوألا :لوقلا ياحمما لوعساو

 )١( حيتافملا ةاقرم ١/ ا" 5/!5.
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 يف ًاقلطم تانسحلا نأ ىلع لدي حيحص صن دري ملو «ةصاخ مارحلا دجسملا

 . هيف لقعلل لاجم ال ذإ «عنتمم بابلا اذه يف سايقلاو . فلأ ةئامب ةكم مرح

 .27. .فعض اهيف . . . ثيداحأب ىناثلا لوقلا باحصأ لدتساو

 (ه5] لاجحرلا لبق ءاسنلا ... (4ه)

 ةملس مأ لوقل ءدجسملا نم لاجرلا لبق ءاسنلا جورخ ةنسلا نم

 .هميلست يضقي نيح ءاسنلا ماق مّلس اذإ هلي هللا لوسر ناك :اهنع هللا يضر

 . موقي نأ لبق ًاريسي هماقم يف وه ثكميو

 لبق ءاسنلا فرصني يكل ناك كلذ نأ  ملعأ هللاو  ىرن :يرهزلا لاق

 . '"”لاجرلا نم دحأ نهكردي نأ

 (45] ؟دجسملا لوخد يباتكلل زوجي له (45)

 اووف ف نع تدق انتإ اذن تول اهياي» : ىلاعت هللا لاق
 .[74 ةيآلا :ةيوتلا ةروس] * ا َمهِماَع َدَمْب مارحلا دمع

 نعف : بهاذم لنحتسملا ك تملا لوخد يفو) 0 نبا ظفاحلا 0

 نعو ا ىنزملاو ةيكلاملا نعو ءاقلطم زاوجلا : ةضفئحل

 ا «هريغو مارحلا دجسملا نيب ليصفتلا 0

 ةلاسر) ه415١ «مامإلا ةعماج :ضايرلا  .ريقصلا دمحم يماس /يكملا مرحلا ماكحأ )١(
 ."7 7/١ (ريتسجام

 ."ه1 /7” يرابلا حتف (0)

 ةلماعم نم ّحص ام ىلإ بابلألا يلوأ داشرإ :ليصفتلل رظناو 567/١. قباسلا ردصملا (©)
 «جارعملا راد :ضايرلا - .ليعامسإ نب دمحم نب لامج بيترتو عمج /باتكلا لهأ
 .158- ١56 ص ءه5١*
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 4/7 ةبعكلا بييطت (0]

 ةرونملا ةنيدملا دجسم رمجي نأ رمأي هنع هللا يضر قورافلا ناكو هِي هجهن

 ةذاقنلا ةيكلل يبطل ةفظو دازجاب :ةنرافت ماق ةيمأ ينب ةفالخ يفو

 يف قولخلاو رمجملاو بتيطلاب ماشلا نم اهل ثعبي ناكو .«ةالص لك ىف

 مهتمهم ًالامع نّيعو .«ماع لك نم بجر رهش ىفو جحلا ءارمأ عم مسوملا

 . ريمجتو بييطتو فيظنت نم 2 ةمدخ

 نيطالسلاو كولملا رئاس نم ةبعكلل ىدهي روخبلاو بيطلا راص مث

 . ءارمألاو

 نيمرحلاب صتخي ام فاقوألاو ححلا ةرازو ىلإ دنسأ رصعلا اذه يفو

 يتلا يندملاو يكملا مرحلا نوؤش ةسائر تئشنأ نأ ىلإ ءركذ امم نيفيرشلا

 ةبعكلا ريمجتو بييطت اهنمو ءامهنوؤش ةياعرو نيمرحلاب ةيانعلا تلوت

 . ماعلا لاوط ةفرشملا

 لوألا يف «نيترم ةبعكلا لسغب ةمركملا ةكم ريمأ موقي ةنس لك ىفو

 مزمز ءامب كلذو .ةجحلا ب رهش نم لوألا يفو ءنابعش رهش نم

 لل :ديدج 00 سبك مل يوزع ملا رطعلاب لخادلاو جراخلا

 نب ناميلس /يفئاطلا درولا ءام ةعانصو ةيمالسإلا ةراضحلا يف بيطلاو درولا نع جذامن )١(

 ”٠١ -1١5. ص ءها1١5١!/ «يثراحلا راد :فئاطلا - .لامك لآ حلاص
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 (68)] ةضورلاو ربنملا نيب (44]

 ضاير نسم ةضور ىرتسمو يدش نيب ام) :ملسم هاآور يذلا ثيدحلا

 .«يضوح ىلع يربنمو ةنجلا

 : نيلوق هانعم يف اوركذ

 . ةنجلا ىلإ لقنُي هنيعب عضوملا كلذ نأ : امهدحأ

 . '"”ةنجلا ىلإ يدؤت هيف ةدابعلا نأ :ىناثلاو

 (م5) ؟«نيمرحلا ثلاث» :لاقي له (44)

 : ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 اهيلإ ٌدشت ىتلا ةثالثلا دجاسملا دحأ وهف ىصقألا دجسملا امأو»
 وق نميسن 0 ا جملا مسا :ىصقألاو» :لاق نأ ىلإ ...«لاحرلا
 يذلا جو يداو يفو .ءةصاخ ةئيدملاو ةكمب 1 امنإو ءًامرح هريغ الو

 اءاملعلا نيب عازن فئاطلاب

 ال ىصقألا دجسملا نإ ثيحو :ديز وبأ هللا دبع نب ركب روتكدلا لاق

 ةةلرم اهنآ نهاظلاوب 1 ودم رمل كلاقاا لكي لاقي الك يرحل سس
 .ملعأ هللاو .فلسلا ىدل اهرأ ملو ءرصعلا اذه يف لامعتسالا

 مرحو وبدا مرح : مهلوقك ( رصم يفو «ندرألا يف دجوي أم نأو

 202 دحملا عدبلا رع اذهف ( ةسيفن ةدسلا

 #8 مل ص رجح ني بختتنمل < أ 6

 5١9. ص
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 ا*] تزع يلعو يبنيوتل ناتلوقم (*:)

 يبنيوت دلونرأ فورعملا خّرؤملا لوقي

 اذإ ىتح ءهنيد نم لجخي ملسملا لعجن نأ ناكمإلا ردقب انلواح دقل»

 م! 111 را ييفظعم ان مدلل نفي ملو هدنع ام دفنتسا

 هيلع قطنلا ةعاس شتيفوجيب تزع ىلع كسرهلاو ةنسوبلا سيئر لاقو

 ءهَلل دمحلا» : «يمالسإلا نايبلا» باتك هرادصإل ًاماع رشع ةسمخ نجسلاب

 ا ءرملا يعي نأ نحف ان نجا الو ايل كوباسو, « اهلنيف نكيفاح

 "”(مالسإلا الإ هلجأ نم تومي

 51 ةّمهلا ولع ()

 ىلع هتاعوضوم هفلؤم هيف عزو 2“ ”سيفن ردان ثيدح باتك ناونع اذه
 ولع ىلع ثحلا نايبو «ةمهلا ريبك صئاصخ نع اهيف ثدحت «باوبأ ةسمخ
 يفو «ملعلا بلط يف حلاصلا فلسلا ةمه ولعو «ةنسلاو نآرقلا يف ةمهلا

 يفو «ىلاعت هللا ىلإ ةوعدلا يفو «قحلا نع ثحبلا يفو «ةماقتسالاو ةدابعلا
 . . داهجلا

 نعو ءةمهلاب ءاقترالا ةقائيسأو .ممهلا طاطحنا ةتاننبلا نع ثدحت مث

 .ةمآلاو درفلا حالصإ يف ةمهلا ولع رثأ ًاريخأو .ةمهلا ولعو انلافطأ

 ةعبس يف عقي «ةّمهلا ٌولع يف ةمألا حالص» :ناونعب ليلج رخآ باتكو

 )١( ى111) 1118 178571 :هترضاحم ىف اهلاق 1351.431 .

 ص مها «ثبتكلا ملاع راد : ضايرلا - . باهولا دبع نمحرلا دبع /دجملا وحن )3

 7١. مه

 هها5١51 ءرئوكلا ةبتكم : نضايرلا د .مدقملا ليعامسإ دمع نيك فيلأت نم وهو ف

 . ص
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 1 تادلجم

 ٍةّمه ٌولع نم بناوج درسو هِي نيلسرملا ديس ةّمه فلؤملا هيف ركذ
 ةداأس اوناكف ِةَِكَع هللا لوسر نيع ىلع اوبرت نيذلا .ديرملا ىنآرقلا ليجلا

 .ةرخآلا كولمو ءايندلا

 ةيقب يتأتو . .ةنسلاو باتكلا يف ةّمهلا ٌولعو «نيلسرملا ةّمه ركذو
 ءملعلا بلط يف ةمهلا ولعو .ةمهلا ةءاند نع لصف .«باتكلا لوصف

 .جحلاو .ةاكزلاو .موصلاو .ةالصلا يف ةمهلا ولعو هللا ىلإ ةوعدلاو

 «نايبصلا ةمه ولع نكَذَو .ركنملا نع ىهنلاو .فورعملاب رمألاو .داهجلاو

 . ءارزولاو .كولملاو .خويشلاو .عاسنلاو

 69 انتايح يف ةيوضوفلا (*)
 بند قا ةيوضاوفلا نهض هقاوملا هيف ةيدحت «"' "بانك ناوتعا اهو

 ءاج يفو ةيويتالا لامعألا يف ةيويظوللاب هللا ىلإ ةوعدلاو «تادايعلاب

 . كلذب ةصاخ اياصو مَّدق هلك قبس امل جالع يفو ٠ :نيكفتلا يفو ةأرملا

 : ةيوضوفلا بابسأ نم ركذو

 .ىنهذلا تتشتلا -

 ا

 . يوضوفلا سيلجلاب رثأتلا -

 دمحم ,نيدلا رون توفص دمحم :هل مدق ,ينافعلا نيسح نب كيس فيلأت نم وهو )0(

  ىنيوحلا قاحسإ وبأ .دوصقملا دبع دمحم «ىينرقلا ضئاع «.مدقملا 00

 "5 257 ءادلا ةلسلس) - . ص 666 00006

 ا/ و



 . طبضنملا ريغ سامحلا

 . ىوهلا عابتاو ةدارإلا فعض -

 . ةبساحملاو ةعباتملا مدع -

 :فيوفلاو :نماكلا

 . فدهلا حوضو مدع -

 .تايولوألا هقف مدع -

 . ةثراطلا فراوصلا -

 . لامعألا عيزوت مدع -

 .ةروشملا مدعو يأرلاب دارفنالا -

 (ة؟] ... ءاؤح الول (؟

 : دع هللا لوسر لاق

 .ملسم هاور .«رهذلا اهَجوز ىثنأ ْنْحَت مل ُءاَوح الول»

 ءاوح تيمس :لاق سابع نبا نع انيور :هللا همحر يوونلا مامإلا لاق

 ف ءانطي .نيرتكم يف أدلو نيعبرأ مدآل تدلو اهنإ :ليق .ّيح لك ُمأ اهنأل

 . ناو ركذ قطو لك

 ةنجلا هلوخد لبق :ليقف ءمدآ علض نم تقل ىتم اوفلتخاو

 . ةنجلا يف :ليقو ءاهالخدف

 اهنهبشأف مدآ تانب مأ اهنأ ثيدحلا اذه ىنعمو :[ضايع] يضاقلا لاق ظ

 ةرجشلا لكأ اهل نّيزف سيلبإ عم ةرجشلا ةصق يف اهل ىرج امل ُقْرِعلا َعزنو

28 



 . ")هنم لكأف ةرجشلاب مدآ تربخأف ءاهاوغأف

 04 ءاسنلاب جاوزلا ةرثك (*؛]
 تسيل نهب جاوزلا ينعي  ءاسنلا ةرثك :لوقي ةنييع نب نايفس ناك

 .ةيرس ةرشع عبسو ةوسن عبرأ هل ناكو

 مهرثكأ ةمألا هذه ريخ :لوقي  امهنع هللا يضر سابع نبا ناكو
 "يال
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 تلزن ةيآ لوأ دعب .فجري هداؤوفو ءارح راغ نم لَك هللا لوسر عجر

 ىلع تيشخ دقل» :لاقو كلذب اهنع هللا يضر ةجيدخ هجوز ربخأو ؛هيلع
 ًادبأ هللا كيزخي ام هللاو الك :هل تلاقف .ءتوملاو ضرملا نم ينعي «يسفن

 ءفيضلا يرقتو «مودعملا بسكتو «لكلا لمحتو ؛محرلا لصتل كنإ
 . .لفون نب ةقرو اهمع نبا ىلإ هب تقلطنا مث .قحلا بئاون ىلع نيعتو

 :دئاوفلا نم ةصقلا هذه يفو :رجح نبا لاق

 .هيدل هنيوهتو «هيلع هريسيت ركذب رمأ هب لزن نم سينأت بابحتسا أ

 (65) ةحلاصلا ةأرملا ةراشتسا (*

 س) عاى
 ار عضو

 لاق باتكلا ةيضق نم ٍةكي هللا لوسر غرف امل ءاضقلا ةرمع يفو

 76/١. يرابلا حتف (6)

 ف



 لاق ىتح ءدحأ مهنم مقي مل نكلو .«اوقلحا مث 0 .اورحناف اوموق» : هباحصأل

 ركذف ةيلس ب ا ع

 ملكت ال مث «جرخا ؟كلذ بحتأ هللا يبن اي :تلاقف «سانلا نم يقل ام اهل

 داك ىتح اضع قلحي مهضعب لعجو ءأورحنف اومأق كلذ افا املف

 يراخبلا هاور امك ءامغ اضعب مهضعب لتقي

 لمعُيو «ةمألا نوؤش يف راشتسُت ةحلاصلا ةأرملا نأ ىلع ليلد ةصقلاو

 هللا يضر رمع ةفيلخلا ىلإ بوسنلا لوقلا نالطبت ناتقباسلا ناتصقلاو

 لوسرلا لمع رمع فلاخي نأ هللا ذاعمو .«نهوفلاخو نهورواش» :هنع
 ١7( تا

 م

 (3] نيمآ لق (5ة)

 ملو نيعبرألا ىلإ اهّنس لصو ةأرما نأ ءالضفلا خياشملا دحأ ىور

 نم كلذ ببسب اهباصأف .اهجيوزت اهدلاو ضفر باطخلا اهاتأ املكو (جوزتت

 «نيزح هجوب الإ فرت ال ةيفيطأو ءميلع هب هللا ام نزحلاو مغلاو مهلا

 اهدلاو اهاتأف .ىفشتسملا ىلإ هرثأ ىلع تلقت ضرم كلذ ءارزج نم اهباصأو

 برتقاف .يبأ اي ينم برتقا :هل تلاقف ءاهتحص ىلع نئمطيو اهروزي يكل

 . اهنم

 .رثكأ اهنم برتقاف .برتقا :هل تلاقف

 ص ء؛ها4١54١ ءمساقلا راد :ضايرلا -.وئيز ليمج دمحم /مالسإلا يف ةأرملا ميركت )١(

 .8#* م١
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 .نيمآ لق :تلاقف

 . نيمأ لق *:تلاقق

 . نيمآ : لاق

 !جاوزلا نم ينتمرح امك ةنجلا هللا كمَرَح :تلاقف

 ١0 . ء ا ساااش
 . ''”هللا اهمحر كلذ دعب تيفوت مث

 .انعرش ىف اهنع ايهنم ةئيزلا هذه نوكت الأ - ١

 بجي ىتلا طباوضلا مهأ نم اذهو .رافكلاب هّبشت اهيف نوكي الأ - ؟

 ام رمأل يبلقلا ليملا دوجو مرحملا هبشتلا طباضو .ةنيز لك يف اهتاعارم

 وأ سابللا وأ ةئيهلا يف ءاوس ءهلعف ىلإ ةردابملاو هب ًاباجعإ رافكلاب ٌصتخي

 . . . كلذ ريغ

 .هوجولا نم هجو يأب لاجرلاب هبشت اهيف نوكي ال نأ -

 لوزن ل احلا ضد ةماث“ ةيئاو: نركت ال نأ تك

 . لجو ٍّرع هللا قلخل رييغت اهيف نوكي ال نأ - ه

 . مسجلا ىلع ررض اهيف نوكي ال نأ 5

 . ضئاحلا ريغل ةصاخ ءرعشلا وأ ةرشبلا ىلإ ءاملا لوصو عنمت ال نأ - *

 تامدخلا ةبتكم :ةدج .ديمحلا دبع نيدلا ييحم /جالعلاو راضملا نيب ةسونعلا )١(

 ١7/4. ص ءها5١51١ «.ةثيدحلا
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 .لاملل ةعاضإ وأ فارسإ اهيف نوكي ال نأ -

 مه يه نوكت ثيحب ةليوط ٍتاقوأل ةعاضإ اهيف نوكي ال نأ 4

 . لغاشلا ةأرملا

 يلاعتلاو «ءاليخلاو رّبكلاو رورغلا ىلإ اهلامعتسا يدؤي ال نأ - ٠

 هللا َحابأ نمل اهؤادبإ ٌروجيو «ىلوألا ةجردلاب جوزلل نوكت نأ - ١

 .رونلا ةروس نم نيثالثلاو ةيداحلا ةيآلا ىف امك هل ةنيزلا ءادبإ

 .ةرطفلل ٌةفلاخم اهيف نوكي ال نأ - 5

 ةأرملا ةروعو «ةروعلل فشك اهلامعتسا دنع وأ اهيف نوكي ال نأ ٠

 .ةروع اهلك بناجألا لاجرلا دنعو «ةبكرلا ىلإ ةّرَّسلا نم ةأرملا مامأ

 امك ءضورفلا نم ضرف عييضت ىلإ ةنيزلا هذه يدؤت ال نأ - 5

 .*'”تابسانملا نم اهريغ وأ اهفافز ةليل يف ءاسنلا ضعب لعفت

 (38] هب مترمأ يذلا اورظنا (54)

 بابب ًاسولج اوناك ًارفن نأ امهنع هللا يضر ورمع نب هللا دبع ركذ

 ؟اذك هللا لقي ملأ : مهضعب لاقو ؟اذك هللا لقي ملأ : مهضعب لاقف هك ىبنلا

 : لاف «نامرلا

 ممألا تّلض امنإ ؟ضعبب هضعب هللا باتك اوبرضت نأ ؟مترمأ اذهبأ»

 هب مترمأ يذلا اورظنا ءءيش يف انه اه امم متسل مكنإ .اذه لثم يف مكلبق

 عيزوت :ضايرلا 25 ط .دنسملا زيزعلا دبع دمحم /عرشلاو بطلا نيب ةأرملا ةنيز )١(

 .85 8١ ص يهآ5 15 .يسيرجلا ةسسؤم

 دب



 . '"”(هنع اوهتناف هنع متيهُت يذلا اورظناو هب اولمعاف

 (ة5] !رش فالخلا (ةةز

 متي نامثع ناكو ءامهنع هللا يضر نامثع عم دوعسم نب هللا دبع جح
 ىنم يف يلصملا يلصي نأ ةنسلاو «تاعكر عبرأ ىنم يف يلصي «ةالصلا

 .ةيعابر لكل أرصق « نيتعكر

 ةوعيست# ةزياو: «ةلؤأت يعرش ليوأتل تاعكر عبرأ يلصي نأ اون نام

 لكل ءريغ ال ناتعكر ىنم يف ىلصي نأ ِةِلَذ ىفطصملا ةنس :لوقي ناك

 ظ . ةيعابر ةالص

 نب نامثع عم يلصت تنأو اذه لوقت ءدوعسم نب هللا دبع اي :هل ليق

 !؟اذامل ؟تاعكر عبرأ نافع

 وبأ هاور) .رش فالخلا ءهرش فالخلا !رش فالخلا ءاذه اي :لاق

 .(يوق دانسإب دواد

 اهفالخب ذخأ نم ىتلا ةدعاقلل ,ةحيحصلا ةدعاقلل مهمهف لجأل اذهو

 هللا يضر دوعسم نبا لاقف ءهريغ ىلع الو «ةنتفلا هسفن ىلع نمأي ال هنإف
 .رش فالخلا :هنع

 . ''"ةنتفلا ةيشخ ةقرفلا كرتو ةعامجلاب ماصتعالاو مازتلالا طباض هنإ

 دق هنكل ءاهبابسأ مهل أيهو «تاقولخملا لكل قازرألاب ىلاعت هللا لفكت

 مقر ةنسلا يف مصاع يبأ نباو ء8١١ ١45. 198/5” دنسملا يف دمحأ مامإلا هاور )١(

 . هيف قزابلألا ةييسحح و همك

 .* ط  .خيشلا لآ زيزعلا دبع نب حلاص /نتفلا يف ملسملا فقومل ةيعرشلا طباوضلا (؟)
 .58 - ؟ال ص .ه 06 «ىعيمصلا راد : ضايرلا

 اك



 وهو .هدضو ربصلا راهظإو رايتخالل - نينمؤم اوناك ولو  دابعلا يلتبي

 فارتحالا ىلع ةردقو ةوق ناسنإلا ىطعأو «قزرلا بابسأ لهس دق هناحبس

 الف ءطّرف دقف ةكلملاو ةوقلا كلت لمعتسي مل اذإف «قزرلا بلطو بسكتلاو

 دلبلا ىلع هللا طلسي دق اذكهو .ملألاو رقفلاو عوجلا هيلع طلسي نأ نمأي

 كرتو رفكلاو بونذلا ببسب مهبذعيف ءاهريغو باودلا نم اهيف امب
 .* ”تابجاولا 0١0

 (0:1] ؟ةعارزلا مأ ...ةفيظولا (0)

 نهملا نم ةعارزلا ةنهم نأ سانلا ضعب هروصتي ام حيبقلا أطخلا نم
 فرش هلك حابملا لمعلاف ءميلس ساسأ ىلع موقي ال روصت وهو !ةطحنملا

 فرشأ نم ةعارزلاو فيكف «هتناكم يلعُيو همّركي لب ءهب يرزي ال ءهبحاصل
 نم اهنأو «ءبساكملا لضفأ اهنإ ءاملعلا نم هد لات كفوب ؟ايلعلاو املا

 عفتنا ام سراغلاو عرازلل ليزجلا رجألا اهيفو «نيملسملا ىلع ةيافكلا ضورف

 ةقدصلا نم نوكت دقو «ةرشح وأ ريط وأ ناويح وأ ناسنإ نم عفتنم كلذب

 لَك يبنلا باحصأ ناك دقو .توملا دعب اهرجأ عطقني ال يتلا ةيراجلا

 .ىلاعت هللا لامع نم ًالماع هضرأ حالصإ يف لمعي يذلا لجرلا نوربتعي

 ىلإ نسانلا نم ريثك :فارضتا انل رشفي ءيطاشلا روضعلا كلذ نإو

 نم ةريبك تاحاسم لامهإو «ةيرادإلاو ةيباتكلا لامعألاو «ةيموكحلا فئاظولا

 .كاوشألل ًاتيئمو ًابابي ًابارخ تحبصأ ىتح «ةعارزلل ةحلاصلا ضرألا

 . .ًارهاظ ةفيظولا ىلع ةعارزلا لضفت ةنراقملابو

 اهيف امل ءمسجلا ةوقو نشختلا ىلإ ىعدأو «لكوتلا ىلإ برقأ ةعارزلاف

 نع دعبأو ءامسج ٌحصأو ءاوج ىقنأ عرازملاو .طاشنلاو ةكرحلا نم

 داوملاو ةعانصلا نم ءاذغلا ةمالسو «ءاوهلا ءاقن ببسب «ثولتلاو ءاضوضلا

 بيترتو عمج ؛نيربجلا نمحرلا دبع نب هللا دبع /ةملسملا ةأرملا مهت ىواتفو دئاوف )١(
 0 ص صضصا#ة515 « ىعيمصلا راد : .ضايولا ع . ىنارهزلا نامكع نب دشار

 ا/ا/



 ( )0١( بساكملا فرشأ 0 ]

 يرمنلا ربلا دبع نباو «ةيزوجلا ميق نباو «يلبنحلا حلفم نبا ىكح

 فرشأ نأ ىلع ءاملعلا عامجإ :رّسفملا يكلاملا يبطرقلاو «يكلاملا

 نم ملس اذإ «باكّرلاو ليخلاب هيلع هللا فجوأ امو ُمئانغلا بساكملا

 .ميلأ باذع نم ةيجنم ةراجت داهجلا ىلاعت هللا ىّمس دقو .لولغلا

 بيطأ نأ ىلع ءاملعلا عامجإ ىلع ءانب هنأ اذه مهلوق نم رهظي يذلاو

 بستكي ام اهبيطأ نأ كش الف كلذك ناك اذإف ديلا لمعب ناك ام بساكملا

 هل ىلاعت هللا هراتخا يذلا هي يبنلا بسكم هنأل ءداهجلاب 4. لاومأ نم

 كيرش ال هدحو هللا دبعُي ىتح .فيسلاب ةعاسلا يدي نيب تثعب» :ِةِكَك هلوقل

 فلاخ نم ىلع راغّصلاو لذلا لعجو ٠ ب او لعجو ءهل
 ةملك نالذخو - ايلعلا يهو  ىلاعت هللا ةملك ءالعإ نم هيف املو .''”«يرمأ

 ." ”ىلفسلا اهلعجو رفكلا

 ("] قزرلا حيتافم

 ارافغ 33 مَنِ م 3 ًأورفغتسا # : ىلاعت هللا لاق .ةبوتلاو رافغتسالا ١

 انبنأ كَل لمجو ٍتّنَج كل لمو نو لوقأي ٌدددَسَو 0 اًَرْذَم ٌَكَع بلا لِي
 1٠-3 !١[. هل «حون ةروس] 49

 02 اي, هل لج هلأ نسي نم مو :ىلاعت هللا لوقي .ىوقتلا ؟

 1 71 : ناتيآلا ءقالطلا روما 4 تيح ل كفك نو كف

 .يعيمصلا راد :ضايرلا -.يميمتلا ينغلا دبع /ضرألا يف لمعلاو ةعارزلا لضف (1)

 .1"- 4١ ص ص[

 . ٠6 ليلغلا ءاورإ ىف ىنابلألا هحححصو ةييش يبأ نباو كيب هج رخأ 64ه

 ١59 - 17١. ص ء«يزنعلا زيزع /يمالسإلا هقفلا يف اهراثآو ةفرحلا ماكحأ (6)

4 



 قح هللا ىلع نولكوت مكنأ ول» :ِهِكك لاق .ىلاعت هللا ىلع لكوتلا

 يف مكاحلا هأآور . (اناطب حورتو اصامخ ودغت ريطلا قزرت امك متقررل هلكوت

 : ىيهذلا هقفاوو هاجرخي ملو دانسإلا يحج : لاقو كك ردتسفلا

 بلقلا رضاح دبعلا نوكي نأ ىنعي :لجو زع هللا ةدابعل غّرفتلا - 5

 ثيدحلا ىف ءاج امك نوكيل ءدحألا هلل ًاعضاخ ًاعشاخ «ةدابعلا ءانثأ دسجلاو

 «ىنغ كردص ألمأ يتدابعل غّرفت .مدآ نبا اي :لوقي ىلاعت هللا نإ) :فيرشلا

 مكاحلا هاور .«كرقف ّدسأ ملو ءالغش كدي تألم لعفت ال نإو .كرقف ّدسأو

 . ىبهذلا هقفاوو هاجرخي ملو دانيسالا يحسم : لاقو

 اوعبات» : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق .ةرمعلاو جحلا نيب ةعباتملا ب 0

 ثيحخ ٌريكلا ىهفني امك بونذلاو رقفلا نايفني امهنإف .ةرمعلاو جحلا نيب

 هآور («ةنحلا الإ باوث ةروربملا ةححلل سيلو .ةضفلاو بهذلاو ديدحلا

 :يتابلالاو

 نأو .هقزر يف هل طَسْبُي نأ هّرس نم» مهلك هلوقل .محّرلا ةلص - 5

 . يراخبلا هجرخأ (هّمِحَر لصيلف «.هرثأ يف هل أسْنُي

 نم مثقفنأ آمو# ا هللا لاق 086 هللا 0 يف قافنإلا - ٠

 هللا يضر سنأ نع 0 وو يحسم

 ّىبنلا ىتأي امهدحأ ناكف كت هللا لوسر دهع ىلع ناوخأ ناك» :لاق هنع

 كلعل :لاّممف دب نقلا نيلإ هاا فرتحملا اكشف . فرتحي رخآلاو دَِئَلَع

 . يبهذلا هقفاوو ءملسم طرش ىلع حيحص : لاقو مكاحلا هاور . اهب قررت

 الإ َنْوقَررَتَو َنَورَصْنَت له» : دع هلوقل .ءافعضلا نول ناسحإلا 4

 . يراخبلا هاور . (مكئافعضب

 ناد نيلا نيفكلا ناو ني قأأد ا د ٠١

 اريك مغرم ضرألا ىف دي ِهللا ليم يف مَع نمو : ىلاعت هللا لوقي  ناميإلا

,/4 
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 01 مالا فاشتلا ةزوم] 38 دعست

 6:4 ةعيضولا فّرجلا طباوض (0)

 هقفلا يف اهراثآو ةفرحلا ماكحأ» ناونعب ةميق ةيملع ةلاسر
 فينصت نع ثدحت مث «فارتحالا مكحو ةفرحلا اهيف فرع . '"'”«يمالسإلا
 اهراثآ مث ءاهمكح بسحبو «نيفرتحملا بسحبو ءاهتعيبط بسحب فرحلا
 تايانجلاو تالماعملاو حاكنلاو تادابعلا با وبأ يف .يمالسإلا هقفلا يف

 اهديدحت ىف اوكلس ءاهقفلا نأ ركذي «ةعيضولا فرحلا ديدحت» ىفو

 . ىه فرحلا هذهل ثحابيلا

 . (لاّبزلاو ماجحلا ةفرح لثم) ةساجنلا ةرشابم اهيف يتلا فرحلا -

 ةذاحشلاو جيرهتلا لثم) ءايحلا كارو هجولا ءامل رادهإ هيف أم

 :(رغشلاو

 . (دالجلاو رازجلا لثم) هتوم وأ بلقلا ظلغ ىلإ يدؤي ام -

 لمحو راجحألا لقن لثم) ركف ريغ نم ةميهبلاك هيف لمعلا ناك ام -
 .(. ..لاقثألا

 .(. . .سئاسلاو باوبلا لثم) ناسنإلا ةماركل رادهإ هيف ناك ام -

 . . .ناسنالاب قيلت ال ةفخ اهيطاعت ىف ناك ام -

 -.ىهلإ لضف فيلأت /ةنسلاو باتكلا ءوض يف قزرلا حيتافم :اذه يف عجاري ()
 .ه١ 6  مالسإلا نامجرت ةرادإ :لاتسكان «هلاونارجج

 مسق ءدوعس كلملا ةعماج :ضايرلا .يزنعلا ناحرف نب زيزع دادعإ نم يهو 00

 .(ريتسجام) ه8١51١ «ةيمالسإلا تاساردلا

 مو



 .(.. .هريغو داقولا لثم) ةروصلل هيوّشتو هجولل ميحست هيف ناك انف ت

 سصاتلا لاوما لكأو :ديعوتلا قلو: نكشلا ىلإ :ىفقوؤس انهم

 ل

 6:8 ؟شرطألا مأ ...ىمعألا 09

 :هرومأل ًالالتخا لقأو لامكلا ىلإ برقأ امهّيأ يف راّظنلا فلتخا
 ءرخآ لصأ ىلع ٌينبم اذهو .اهوجو كلذ يف اوركذو ؟شرطألا وأ ريرضلا

 تناك نيتفصلا ٌيأف ؟رصبلا ةفص وأ .عمسلا ةفص :لمكأ نيتفصلا يأ :وهو

 [ايند] ًاررض امهدشأ رصبلا مداع :لاقي نأ عضوملا اذهب قيلي يذلاو

 . ةبقاع امهدمحأو «ًانيد اهنهملتسأو

 .ةبقاع أوسأو «هنيدب امهلهجأو هايند يف ًاررض امهّلقأ عمسلا مداعو

 باوبأ هيلع تّدسناو «حئاصنلاو ٌظعاوملا مدع عمسلا مدع اذإ هنإف
 نم :ةلاثي الو (نيصنلا اهكردي يتلا تاروهشلا قرط هل تحتفناو .ةعفانلا مولعلا

 :نتقا::ةاينذ' ىف ىوعألا نوضو ءرثكأ هنيد ىف هررضف .اهنع هفكي ام ملعلا

 . ءاّرضأ ةعامج مهيف ناكو «شرطأ ةباحصلا يف نكي مل اذهلو

 ! ىمعلاب مهنم أريثك نولتبيو « شرطلاب هءايلوأ هّللأ يلقب نأ لقو

 ؟نيذلا يف شرطلا ةّرضمف (ةلايوحجلا هذه يف باطخلا لصف اذهف

 .ايندلا ىف ىمعلا ةّرضمو

 نيثراولا امهلعجو (ةهرصيورو ةعمس هعتمو ءامهنم هللا هافاع نم ىفاعملاو

 ْ هه
 . 2 هنم

 .١ل 9559 - ١مم نع )000

 ص ىها5ةا5ك « ىعيمصلا راد : ضايرلا -. عياشلا هلإلا دبع /ةقاعإلا لوح ميقلا نبا ءارآ 2

 . (ةداعسلا راد حاتفم هباتك نم القن) .هال 5

 ١م



 نم فرشأ نضرالا مأ «ضرألا نم فرشأ ءانتملا له : سانلا فلتخا

 .لوألا ىلع نورثكألاف ؟ءامسلا

 هدابعو هلسرو هءايبنأ اهنم أشنأ ىلاعت هللا نأب ضرألا لّضف نم ّجتحاو

 ىف ٌلِعاَج ٍفإ# :لاق ةكئالملل مدآ راهظإ دارأ امل هناحبس هللا ناب

 - .ضرألا يف هفالختساو هملعب مهيلع هلضف رهظأف ."'8 َةَميِلَع ٌةَكيِلَح ٍضْي«َألا

 )يي يد 226
 14 5 اهيف 00 اهِقوُف نم َىسوَر 0

 ل روطلاو

 :ةءاهسلاب ةماسقإ نم رثكأ .اهوضصخحو: امومع نظرألاب ةثاخيس :ةفانثلإبو

 مسقأ ءامسلاب مسقأ املو .نوتيزلاو نيتلاو نيمألا دلبلاو روطلاب مسقأ هنإف

 .اهعم ضرألاب

 مح) ةروس هيلع تلد امك ءءامسلا قلخ لبق اهقلخ هناحبس ةنانو

 . (ةدجسلا

 هيلإ لامعألا بحأ ّلحمو ءهلسرو هبتك رقتسمو هيحو طبهم اهنأبو
 هئادعأ ةظياغمو ءركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألاو .ةقدصلاو داهجلا وهو

 . ءيش فلل نم ءامسلا يف سبل و عهئابلوأ رصنو

 ا هكا قرقبلا"ةرونس (1)

 . ٠ ةيآلا «تلضف ةروس معه

 م



 نم ءامسلا ناكس نم لضفأ نيقتملاو ءايبنألاو لسرلا نم اهينكاس نأبو

 ... .ةنسلا لهأ بهذم وه امك ةكئالملا

 يذلا ىلعألا قيفرلا نأو ءاهيف هيسركو هشرع نأو ءاهيف هناحبس نيملاعلا

 .اهيف هتمارك راد نأو ءاهيف هيلع هللا معنأ

 ةرهطم اهنأو .رشحلا موي نينمؤملا هدابعو هلسرو هئايبنأ رقتسم اهنأو

 اهباوبأ حتمت ال اذهلو «ضرألا يف نوكي سسدو ثبحو رش لك نم ةأربم

 .اهتوكلم جلي الو «ةثيبخلا حاورألل

 ءهقلخ نسحأو ىفصأو ءرونأو عسوأو «ضرألا نم ةدام فرشأ اهنأبو

 0 ىلإ يم 0 9 ءاهيلإ ل نا 0

 تأب ملف ضرألا امأو . ةعومجم اهب ىتأ اهلضفو اهفرشبف يا تدرفأو

 , 1 نيل ضل نمو *: لاق اهدادعت كفوا ثيحو ء ةدرفم الإ اهب

 .” يلعأ نلاعتو-هنايس ةللاو .. . :تاوصلا وه.لوقلا ااذهو

 حالص يف ب 3 ] "اص ١ : د داكي ال ثيدحلا انين هقفلاب لاح ألا فَما

 .7١؟ ةيآلا ءقالطلا ةروس )١(

 .راصتخاب 8785 ميقلا 5 دئاوملا عئادب 64ه

 م



 قوذ ىلإ اهب رومأملا لاعفألا روص نع اوجرخو «.لقنلا دوصقم اولوانت

 اهب دارملاو اهيناعم

 َروهمج ٌتدجو ىنآأل .قوذو ةجلاعم دعب الإ اذهب كتربخأ امو
 ب .يلاعلا كسلا يف مهدحأ همه ثيدحلا بالطو نيثذحملا
 و ءمصخلا هب بلاغي امو لدجلا مولع ىف ء ءاهقفلا ّروهمجو .ءازجألا

 ؟ءايشألا هذه عم بلقلا َقِرَي

 هتمَس ىلإ رظنلل تع دبعلا نودصقي فلسلا نم ةعامج ناك دقو

 0 هيده ةنلع ةرمث نأ كلذو ( ةدلع سابتقال ال .هيدهو

 . ''”كبلق ةقرل اببس نوكيل ءايندلا يف

 ىلإ ّبحأ ٌّىحلا ناك اقرتفا اذإف ءاعمتجا ام ًانالف ٌبحأو ّقحلا ٌبحأ -

 .نالف نم

 . (هنع هللا يضر ريبزلا نب ةورع مالك نم) !هّلهأ ملاعب سانلا دهزأ -

 ضعب) !ةضفارلا مهّبسف ِةِْكك دمحم باحصألل رافغتسالاب هللا رمأ -

 :. (تفلذولا

 حا ةمولعم مهصقتنم يف هّللأ ةداعو ءةمومسم ءاهلقلا موحل 5

 :( فدع

 598 ؟ةا/ ص رطاخلا ديص 000
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 !هل تللذ الإ ٍدحأ ةعصق ىف يدي ٌتعضو ام -

 . (لبنح نب ليسَ مامإلا) مالسإلا جرس ٌرباحملا 95

 1 وصولا منُم ؛ «لوصألا هل يف

 ملع نم ناك نإو هرشن بلطي قح وهامم ملعيام لك سيل

 وهو ءرشنلا بولطم وه ام هنمف :نيمسق ىلإ مسقني كلذ نإ لب ..ةعيرشلا

 هرشن بلطي ال وأ «قالطإب هرشن بلطي ال ام هنمو «ةعيرشلا ملع بلاغ

 :هرشن بلطي ال اممف . صخش وأ تقو وأ لاح ىلإ ةبسنلاب

 . ةنع ىنعتسم وه 7 لإ كلذ ىدأ 5 ءاللكلل ٠ قيضارعاو 4 اذإف

 م 7 ا 11 ا

 بتل مأ نه تمكحم تنياء هنِه بتكلا َكِيَلع 2 لَن ىِذّلأ وهو :ىلاعت هللا لاق
 ءاعتباو ٍةَنَتْفْلا ءاعتبأ هله هبطت ام َنوُعَِتِم ٌعَيَر مهب يف نأ املك ٌةاَهيكتم ل سل مسوس فعلا ع ل س سدو ومر

 ممل 1

 [1/ ةيكلا :ههنارهعب لأ ةروس] 4: هنأ الإ هتليرات هلي انك داير

 سانلا ضعب مهف رصقي نأ ةفاخم هب ٌمالعإلاو راتخملا ءيشلا كرت -

 كموق الول ةشئاع اي» :ِةِْلكَك هلوق كلذ لصأو .هنم دشأ ىف اوعقيف هنع

 : نيباب اهل تلعجف ةبعكلا تضقنل  رفكب :ريبزلا نبا لاق  مهدهع ثيدح

 .يراخبلا هاور «نوجرخي بابو سانلا لخدي باب
 ام لكب ثدح اذإ هنأل «ناسنإلا عمسي ام لكب ثيدحتلا نع رجزلا -

 ابذك ءرملاب ىفك)» : دع هلوق كلذ نق لصألاو . هتياور 5 اطقتلا ل عبس

 . ملسم هأآوز .(عمس ام لكب ثدحي نأ

 ء”مل/ ءكملده 815 ص «ها١51١ .ءةمصاعلا راد :نضايرلا -.ديز وبأ ركب /رئاظنلا 000

 .1598 لتكقال لاله (ة#*
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 نييعتلا ىلع يلي ىبنلا ثيدح ىف ةدراولا قرفلا نع نالعإلا -

 ةلأسم يهو .«ةقرف نيعبسو ثالث ىلع ىتمأ قرتفتو. .» :وهو «ليصفتلاو

 ارتس نوكيل نييعتلا ىلع نالعإلا مدع رهظتساو ءاهنايب يف يبطاشلا ضافأ
 ب. ةمالا قلق

 اوثدح :هنع هللا يضر ىلع لاق .مهلوقع هغلبت ال امب سانلا ثيدحت -

 . يراخبلا هاور ؟هلوسرو هّللا بّذكُي نأ نوبحتأ «نوفرعي امب سانلا

 راغصب ىّبرُي لب .يهتنملا ظح وه ام ملعلاب ءىدتبملل ركذُي ال نأ -

 .هرابك لبق ملعلا

 اهل ناك نإو تاعيرشتلا مكحو هقفلا لئاسم للع نع ماوعلا لاؤس -

 :اهل تلاقو ؟ةالصلا يضقت الو موصلا ضئاحلا يضقت مل :تلاق نم

 ؟؛'”تنأ ةيرورحأ

 ])٠١( ءاملعلا رفق ببس ةنل

 ءءيش لاملا تيب نم مهلصي الف فتم دب ذل اه ىلا :نوجاحستت .«شاعملا

 َرأ ملف «لالذإلل ضّرعتلا ىلإ نوجاتحيف .يفكي ام ناوخإلا تالص نم الو
 : نيببس الإ ةمكحلا نم كلذ ىف

 .لالذإلا اذهب مهباجعإ عمق :امهدحأ

 راد :ضايرلا -.حلافلا دعاسم /يمالسإلا هقفلا يف عونمملاو عورشملا نالعإلا (1)
 ١58 ١16868. ص «ها68١5 ءةمصأاعلا

 مك



 م يذلا سفنلا نأ وهو «ةفيطل ةتكن تحّملتف ءركفلا تنعمأ مث

 برقا تارو «مزعلاب اهنع تدعتباو «بلقلاب اهنكاست مل كلذك ايندلا لاح

 . .بالكلا اهيلع ةلبزم اهب ًاهبش ءايشألا

 قلعتم اهب بلقلل نكي مل ءرادلا هذه لثم نع ةلحرلاب توملا لزن اذإف

 1 ين وخلا كل

 011 !ءاملعلا رثك هنلل

 :دللا همح ر اضيأ لوقيو

 !رّبكلا نونطبي مهنأ داهزلاو ءاملعلا رثكأ ىلع تدقتنا

 ًاريقف ًاضيرم دوعي ال اذهو ,ءهيلع هريغ عافتراو هعضوم يف رظني اذهف
 ال : لوقي نم مهنم هيلا امري ةفافج تيأر. نإ قع . هنم ًاريخ هسفن ىري

 ,ئتوملا ماظع رسك كلذ يف نأ ملعيو :لبنح نب دمحأ ةّكد يف الإ نفدأ

 !ردصتلا كلذل ًالهأ هسفن ىري مث

 دعب ريصي هنأ هنم ًانظ .يدجسم بناج ىلإ ينونفدا :لوقي نم مهنمو

 ::نودلعي ألو ةكليف ةلخب هذهو

 ةرجح يف كنفدن تم نإ :هللا همحر زيزعلا دبع نب رمعل ليق دقو

 نإ: قف لا ٌبحأ كرشلا ريغ بنذ لكب هللا ىقلأ نآل :لاقف دلع هللا لوسر

 ل7 الهأ يسمن نقرأ

 )١( ص يزوجلا نبال /رطاخلا ديص ١59.

 ."ا/ل5 "اله ص قباسلا ردصملا (؟0)

 /ما/



 | 067) ىلاعت هللا باتك نم دئاوفو دئارف 65 |

 ءامسلا ىلإ لزني مل مالسلا هيلع ليربج نأ نيرسفملا ضعب ركذ ©

 ةليل نأش ىف ىلاعت هللا لاق . كلذ فالخب ليلدلاو للي ىبنلا ةافو دعب ايندلا

 .« ايف ٌنُبأَو ةكهلتلا ليَ :ردقلا
 هلوق يه .ةدحاو ةرم ريغ ىلاعت هللا باتك يف ناذألا ركذي مل ©

 .[58 :ةيآلا «ةدئاملا ةروس] * اوُره اَهوُدْحَتَأ َورَلَّصَأ َلِإ َمتْيدان اَدِإَو9 :ىلاعت ريررز اس عدو

 ةلالجلا ظفل اهتايآ نم ةيآ لك ىف ركذ «ىلاعت هللا باتك ىف ٌةروس «
 .ةلداجملا ةروس ىه ءاهللا»

 «ةيلاعلا ابأو «يرصبلا نسحلا ٌحاجحلا عمج :يشكرزلا لاق ©

  مهيلع هللا ةمحر  رانيد نب كلامو ,ءيردحجلا مصاعو ءمصاع نب رصنو
 .نآرقلا فورح اودع :لاقو

 :ةملك (الال 4" 4) هتاملك نأ اوعمجأف ءريعشلاب نوذعي رهشأ ةعبرأ اوقبف
 .ًافرح ("37:016) هفورحو

 ءرجحلا ةروس] * ُهصَسِفَمَت## :ىه ىلاعت هللا باتك ىف ةملك لوطأ ©
 [؟4 :ةيآلا :«ةبوعلا ةروس] * اموت مث ا روع نيخأ [8* :: َةنآلا

 ءءاسنلا ةروس] © َنِنَمْفَتْمْلاا2#و «[58 :ةيآلا ءهدوه ةروس] * اَهُوُْكَمِرْنَأ#َو
 .''”فرحأ ةرشع [ا/© :ةيآلا

 67) هليبقتو فحصملا يف رظنلا 65

 نبا ىحلا  لهج يبأ نب ةمركع نأ حيحص دانسإب يمرادلا ىور

 ٠ ير

/ 



 دحاي ناك اههنع هللا ىيقز... مع نبا نأ ناتحمللا ندلا نيف لقتو

 . لجو ٍّرع يبر ٌروشنمو «يبر دهع :لوقيو هلّبقيو ةادغ لك فحصملا

 . ههجو ىلع هحسميو فحصملا لّبقي هنع هللا ىضر نافع نب نامثع ناكو

 ناك :لاق هنأ ديبع نب سنوي نع ناميإلا بعش يف يميلحلا لقنو
 هما" ىف: ةظنلا نيلوألل افلح

 فلسلا نم نوحلاصلاو ةمئألا ناك :هللا همحر يسافلا ةمالعلا لاقو

 نم نورمأي اوناكو .فحصملا ىف رظنلا اوحبصأ اذإ هب نوؤدبي ام لوأ
 . ''"فحصملا يف رظني نأ هرصب ىكتشا

 011] ؟ناطيشلا يكبي ىتم (]

 : د هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر هريره بأ نع

 اي :لوقيف نكس ٌناطيشلا لزتعا .دحسف .ةدحسلا َمدآ نبا أرق اذإ)

 ىلف ٌتيبأف ٍدوجسلاب ُبرمأو ءةنجلا ُهلف هل دجسف ٍدوجسلاب مدآ ُنبا َرِمأ !هليو

 . ملسم هاور . (رانلا

 618 لسعلا ةصق يف ةيآلا لوزن 9
 ا ام يرحل ةوروش لو يف ىلاعت هللا لوق

 4 ص[ ٌروُفَع أَو كوز ٌتاَضَرَم ىغلت كل

 لاق .حيحص قيرط نم ةيرام ةصق تأت 3 فعلا وع ل را

 . ةياغ حيحص ديج لسعلا يف ةشئاع ثيدح دانسإ : يئاسنلا

 ها 8 .ميركلا نآرقلا ةيعمج : ةلح دب نيكلا جارس هللا دبع /ديجملا نآرقلا ةوالت 01(

 ١59. ص
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 لوسرلا ةيراج ةيرام ميرحت يف تلزن اهنأ ملسأ نب ديز نعف ةيرام امأ
 .اهأطي ال نأ هفلحو منك

 تنب بنيز دنع ُثكمي ناك لك ّىبنلا نأ ةشئاع تورف لسعلا امأو

 لخد ام انتّيأ نأ ةصفحو انأ ٌُتأطاوتف :تلاق ءًالسع اهدنع ُبرشيف شحج
 لخدف .ريفاغم تلكأ «''"ريفاغم حير كنم ُدجأ ينإ :لقتلف لَك ُئبنلا اهيلع ٠ 1 هال 1 ) 2 ا ع 1 سيأاع كالتي مث

 تنب بئيز دنع السع تبرش لب» :لاقف ءهل كلذ تلاقف ءامهادحإ ىلع

 .''”ملسم هاور .ةيآلا تلزنف .«هل دوعأ نلو شحج

 07]) ...ليمجلاو ...ليمجلا (5]

 (ليمجلا رجهلا»و «ليمجلا ربصلا» هباتك يف لجو َّنع هللا ركذ
 .2ليمجلا حفصلا»و

 .هعم ىولس ال يذلا وه ليمجلا ُربصلاف

 .هعم ىذأ ال يذلا وه ليمجلا رجهلاو

 ."”هعم باتع ال يذلا وه ليمجلا حفصلاو

 0 عاونأ ةثالث خسنلا 09

 : عاونأ ةثالث ميركلا نآرقلا يف خسنلا

 .تاعضر رشعك :هتوالتو همكح خسُن 528

 ناكو .طفّرعلا هل لاقي رجش هحضني ةهيرك ةحئار هلو فطانلاك ولح غمص ريفاغملا )١(

 .ةهيرك ةحئار هنم دجوت نأ هركيو .«لسعلاو ءاولحلا بحي ِةَنلكَي هللا لوسر

 ةخسن ءايندلا ىبأ نبال «هيلع باوثلاو ربصلا» ةطوطخم شماه ىف نايبلا اذه تدجو (9)

 .هقيقحت دعب روكذملا باتكلا نم ١٠ ةرقفلا شماه ىف هتركذو .ةيرهاظلا

4 



 خيشلاكو «تاعضر سمخك ءهمكح لود هتوالت تخسن ام :.يناقلا او ع

 .ةتبلأ امهومجراف اينز اذإ ةخيشلاو

 هلوق هنمو ءرثكألا وه اذهو «هتوالت تيقبو همكح خسن ام :ثلاثلاو -
 .204 رِهِجَورَأَل ُةّيِصَو اجود َدوُرَدْيِو ْمُححنِه وَوَُي َندلاَو# : ىلاعت "0 ا ءر

 | 68 يحلا ينآرقلا ريبعتلا (014] ظ

 ١١[. :ةيآلا «تارجحلا ةروس] * ّكَسْفنَأ اورِمْلت الو#» :ىلاعت هللا لاق
 .اضعب مكضعب زملي ال يأ

 هلوقك «ةدحاولا سفنلاك نآرقلا ىف | عمتجملا نع ريبعتلا ىتأيو

 بجي امل كلذو «[7؟9 ةيآلا 0 اَوُمَنَك لو# : ىلاعت
 : صاصقلا تايآ ىف ىلاعت هللا لوق ىرت تسلأ .ةبحملاو كسامتلا نم هيف

 ةجيشولا تبئأف 0174 ةيآلا «ةرقبلا ةروس] 4 ٌهْيَس هَل ْنِم مل َقْع نمل
 . بولطملا كسامتلا اذهب ريكذتلل «ةّوخألا يهو اهزربأو ةيدقعلا

 ةوحإ َنوُنمّومْلا اَمَنِإإ# :نينمؤملا يتفئاط لاتتقا ركذ دعب يلاعت لاقو
 112001 هكا رطسلا”ةروس ]4 كوول نب اكلم

 د يفرم د ةنللد يفو 2 ها

 هيلإ ةجاحلا وعدت ام الإ نآرقلا نم رسفي مل ِككَك لوسرلا نأب لوقلا
 سيسفتلا  ةانهيدنح هللا حضر: ىفانخ قدا لوق اذه: دهاشو .«لويقللا :يزقأوب نيظأ

 .ةرقبلا ةروس يف 54٠ مقرلا نم ةيآلاو .5#  ه؟ ص رجح نبال بختنملا )١(

 035 ص ىلاعت هللا ساتك هقفل دئاوفو دعاوق 00
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 دحأ ٌرذعي ال مسقو ءاهمالك نم برعلا هفرعت مسق :ماسقأ ةعبرأ ىلع

 ىعُدا نمو ءهللا الإ هملعي ال مسقو «ةصاخ ءاملعلا هملعي مسقو «هتلاهجب

 .بذاك وهف هملع

 همهفت امم نآرقلا ظافلأ ٍِلك هللا لوسر نّيبي نأ لوقعملا ريغ نمف

 ةرطفلاب مهل ًامولعم ناك امم «باتكلاو فهكلاو ةرجشلاو ةقانلاك «برعلا

 رسفي وأ نّيبي مل هنأ امك ...لصاح ليصحت اذه لثم نايب نأل ءةهيدبلاو

 ريسفتلل حلصي امم قبي ملف ..هيلع هللا هعلطي مل امم ةيبيغلا رومألا مهل

 ءاملعلا هملعي امم وهو «سابع نبا هركذ امم ثلاثلا مسقلا الإ هنايب بجيو

 نارقلا نإ اهيس"أل هيف 'اونلكخا اه نعت هنق ناك ولو :ةسف يف نوتوافتيو

 بيدألا لوقي .مهنمز يف نامز لك لهأ هنم ديفتسيل ةفاك سانلل لزن

 ملو ضبف هِي هللا لوسر نأ تبث دقل : يعفارلا قداص ىفطصم يمالسإلا

 ديت" :لوقي ةيفضتم لك لعجي هدحو اذهو ءادج ًاليلق الإ نارقلا قوم“. تسب

 هايفديي امينارقلا نك «سرغلل يثق هلك ناك ول ذ[ عاللا لوو يعم نأ

 روصعلاو ةنمزألا هيلع همدهت ًادومج نآرقلا دمجل مهماهفأ هقيطتو مهنمز

 خيرات كرت هنكلو .عطاق صن ِةْلَك لوسرلا مالك نإف ءاهلئاسوو اهتالآب
 ال زاجعإ ىيهف توكسلا كلذ ةمكح لّمأتف .ةيناسنإلا باتك رّسفي ةيناسنإلا

 1 ( هينا نم هنيه عاش نم ألإ ةيق نياك

 (0") يراشإلا ريسفتلا . 0*)

 ةيفخ ةراشإل ءهرهاظ فالخ ىلع نآرقلا ليوأت وه يراشإلا ريسفتلا

 كولسلا بابرأ نم هللاب نيفراعلل رهظت وأ ءملعلا يلوأ ضعبل رهظت

 تايآلا نم دارملا رهاظلا نيبو اهنيب عمجلا ناكمإ عم ...سفنلل ةدهاجملاو

 هها518 «ايليبشا زاد: :نظانرلا ب: ةنانينتفلا وعش /هناثآو: ةبابسأ :قيرتملا تاللعشا 09

 ١١. ص نآرقلا زاجعإ هباتك نم ىعفارلا لوقو .راصتخاب 556 - 75 ص
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 وع م

 0 امْلِع ََ نم هلنملعو اندنع ْنس يي سَ اندابع ْنَم ادع اًدجوف#

 1 .["ه ةيآلا «فهكلا ةروس]

 ىقتلا رثأ وه يذلا را يأ (يّنُدّللا» هلعلا نم وه امنإو «ةركاذملاو
 را سب صر

 27 أ مكملسو هلل كَ | أومتاو# :ىتانت# )اق انهك ءحالصلاو ةماقتسالاو

 ظ .[؟87 :ةيآلا «ةرقبلا ةروس] * ٌمِيِلَع ٍءَىَك ّلكب

 :ةدالا ظورغلا هن :تيوفوك اذإ لإ لوين نوكي الا ريفتلا اذهو

 . ميركلا مظنلا يف رهاظلا ىنعملا عم يفانتلا مدع :الوأ

 . رهاظلا نود هدحو دارملا هنأ ءاعدا مدع : اناث

 ةيطابلا  ريستتك :«ظفللا هلمححم ل انكس اديعب .ليوأنلا: نركي الآ :انلا

 يف د يبنلا ثرو ايلع مامإلا نأ يأ 21ج وو ديلا َتِرَوو# : ىلاعت هلوق

 .هملع

 . سانلا ماهفأ ىلع شيوشت هيف نوكي الأ :اسماخ

 نم كلذ :كنع نوكيو .يراشإلا رتستتلا لبقي ا طورشلا هذه لودبو

 ع يهنملا يأرلاو ىوهلاب ريسفتلا ليبق

 : دسافلا يراشإلا ليوأتلا ةلثمأ نمو

 9*4 قل مَنِ َنوَعَذ َلِإ َبَهَذاظ :ىلاعت هلوق ليوأت يف مهضعب لوق
 وهو .نوعرفب دارملا وه لاقو «ءهبلق ىلإ ةراشإ هنإ [؟4 :ةيآلا ءهط ةروس]

 !ناسنإ لك ىلع ىغاطلا

 ١"[ :ةيآلا ءصصقلا ةروس] * َكاَصَع قَلَأ َنَأَو# :ىلاعت هلوق يفو
 ! يقلي هنأ -نكينفا اضو.وغ هللا :ئوست امه. هدمتعيو هيلع كوت ان لك ئأ

 ١5. ةيآلا «لمنلا ةروس )1١(
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 هنأت روحسلا اورّسف «ةكرب روحّسلا يف ١ نإف 00 :ه55 هلوق 2

 ةينطابلا ريسفت اهلاثمأ نمو اهنم نيملسملا ريذحتل ريسفتلا بئارغ نمو
 [؟- 1١ :ناتيآلا ءىروشلا روس] 469 َقَسَع (9 ح# :ىلاعت هلوق

 ةيالو نيعلاو «ناورم ينب ةيالو ميملاو «ةيواعمو يلع برح ءاحلا :اولاق
 اف نع ىلإ د ىدهملاب ةردقلا تاقلاو. < نيت اتنسلا ةءالو ةيسلا و.« ةينيتاوعلا
 . '"”لالضلا نم كلانه

 نيل مدآل دوجسلا ىنعم (053) 0

 نم كو ٌريكَتسأَو أ سيلبإ ]| كدب مد اود َركَيلَمِْ 50 0

. 0( 

 ال كلذ نإف .ءكسنو ةدابع دوجس نكي مل دوجسلا اذه نأ يهيدبلا نم

 نأ ًايرورض سيلو .ةسناؤمو ميركتو ةيحت دوجس وه امنإ «هللا ريغل نوكي

 زع هلل اندوجس ىف لعفن امك ضرألا ىلع هابجلا هل اوعضو ًادوجس نوكي

 هناحبس هللاو .قئالخلا فانصأ تا ا دوجسللف «لجو

 .ء[5 :ةيآلا ءنمحرلا 0 * (يو) ِناَدْجْسَم ٌرَجَّشلَأَو ْمَجَتلآَو## :كلذ يف لوقي

 َرَمَقْلاَو َسْمَّشلَاَو كوك شع أ ٌتيأَب ٍّفإ# :هيبأل فسوي ناسل ىلع -ِ
 هلو :لئاق نم ٍّنع 0 «[4 ةيآلا ءفسوي ةروس] * ديس يف َمُهِ

 نوريكتَسي ل ل مهو ٌةكِهلَمْلاَ تيفي و ا وادع

 .[49 :ةيآلا «لحنلا ةروس] «©9

 امهدوجسو «ةكئالملا دوجسك سيل سباودلا دوجس نأ ىهيدبلا نمو

 يناعم نم نأ كلذو ...اذكهو ءريغصلا عرزلاو رجشلا دوجسك سيل

 ص «.ه8٠4١ ءبتكلا ملاع :توريب -.ينوباصلا يلع دمحم /نآرقلا مولع يف نايبتلا )١(

 .1 8١ - )الا

 "5 ةيآلا .ةرقبلا ةروس 64ه
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 ىنعم ةكئالملا دوجس يف ناك اذإف . عضاوتلاو نماطتلا :ةغللا يف دوجسلا

 لذ وه امنإ «ةماركلل عيضملا لذلا الو ءةيدوبعلا لذ وه سيلف «ءلذلا

 حاج اً ضِفْخَأَو :ىلاعت هلوق يف هنم 5 ىرن يذلا «.ةدوملاو مالا

 ءامعتو هلذابتيب اهيق ارتب ع[ ةيآلا: نجا مالا ”ةووس] 4 ةمقنلا نسر

 ىلاعت قحلا هنع ربع يذلا نمؤملا هيخأل خألا راسكنا نم مهنيب نينمؤملا

 .[554 :ةيآلا «ةدئاملا ةروس] * َنِرفَكْلا لع َوَّزِعأ َنيِنِمْوْمْلا َلَع َةَلْذآأ## :هلوقب

 . '""لضفلاب رارقإلاو «حانجلا ضفخو «ةدوملاو ةيحتلا ىنعم هيف دوجس وهف

 0) اهلك ءامسألا» ىنعم (0")

 . 4 مح لكيلملا لع 322 اهلك ءاسألا مدا َمَلَعَول

 ناك ام ءاهلك ءايشألا هملع هناحبس هللا نإ :نيرسفملا نم ريثك لاق

 وأ ربك أائيش كلذ نم عدي مل «ةمايقلا موي ىلإ نوكيس امو ءاهنم ًانئاك
 ةغل لكبو «ةنئاك تناك ىتلا ةغللاب اهلك اهءامسأ هملعو :اولاق .رغص

 | . ةمايقلا موي ىلإ نوكتس

 هنأ همهفأ يذلاو : «ءايبنألا صصق» يف راجنلا باهولا دع خيشلا لاقو

 لكل مسا عضو ىلع هردقأو همهلأو .ءندع ةنج يف يتلا ءايشألا عيمج هملع

 .ىونو بلو قروو عورفو رامثو راجشأو عورز نم «كانه هنيع هيلع عقت ام
 .هئازجأو «ناويح نم اهيف ام عيمجو .كانه يتلا تاودألاو ةيعوألا عيمجو

 .اهيلإ هجايتحال

 هيلع ديزنو :هيأر ىلع هخيش ةقفاوم دعب يلوخلا يهبلا خيشلا لاقو

 لئاسوو ءءايشألا صئاصخ ىلإ ءادتهالا رس مدآ يف تب هناحبس هللا نأ

 عفانملا تايصوصخ نم اهلامو ءاهتايمسم قئاقح هملع يأ ..اهب عافتنالا

 ةبتكم :ةرهاقلا ." ط .يلوخلا يهبلا /هتفالخو ناسنإلا ميوقت ةفسلف :مالسلا هيلع مدآ )١(
 .الا/ - 75 ص ء.ها985١ «ءقةبهو

 ١". ةيآلا «ةرقبلا ةروس (؟)
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 ءنولو ءةروص :نم هلاحب نهذلا يف ًامئاد نرتقي ءيشلا مسا نإف ءراضملاو

 رهاوجلا صئاصخو تاذلا تاموقم نم هءارو ام ىلع الاد نكي مل اذإ مسالا
 ؟رصانعلاو

 نم اهب قلعتي امو اهلاوحأ هملعو يأ» :هريسفت يف يرشخمزلا لاق

 ظ . «ةيويندلاو ةينيدلا عفانملا

 .رضلاو عفنلا نيناوق نم اهل امو «تايمسملا قئاقح هملع هنأ حجارلاف

 صتحي ريمض وهو ءءامسألا ىلع دوعي * ُمهضرع# يف ريمضلاو

 ءاهتايمسم اهب ادارم ناك اذإ الإ ءءامسألا ىلع دوعي نأ زوجي الو «ءالقعلاب

 ركذ اهنإو .«:تايعيسلا نرضى «ييضرع د :ىرشتتملا لاق
 . (ءالقعلا تايمسملا ىف نأل ريمضلا

 ءاهمكحت ىتلا هللا نئسو ءءايشألا قئاقح 0 امنإ 00 هيلع ا

 ةعيبطلاو ءايميكلا يف ًاسرد هاطعأ هناحبس هنأ ميلعتلاب دارملا سيلو

 زييمتلاو مهفلا رارسأ نم هيف َّتب هنأ دارملا امنإ ..اهوحنو بطلاو كلفلاو

 صئاصخ ريميو 6ةدنسلاو نسا وحلا كلت هب نفنككي ام يرطفلا دادعتساالاو

 7 ب ضع درع اييقع ءايشألا

 0]) ؟وفعلا نوكي ىتم

 .ىروشلا ةروس] 4 هلأ ّلَع ٍِط يفت َملَضَو اَهَع | ّنَمه# :ىلاعت هللا لاق

 5٠[. :ةيآلا

 .يلوخلا يهبلا /هتفالخو ناسنإلا ميوقت ةفسلف :مالسلا هيلع مدآ ()
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 ىلإ ىدأ اذإ الإ وفعلا دمحُي الف ءهتيمهأل وفعلا ىف حالصإلا طرتشا

 وفعلا ناك اذإ ءًادومحم  ًالثم  كاّمس نع وفعلا سيلف «نمألاو حالصلا

 ايدامت وأ ًاداسف ضنقي مل اذإ دومحم وفعلا نإف اذلو «هيدامتو هرارصإل ةاعدم

 لا ىف

 . "274 َنوُعَحيم انو ٌهَنْنِف ٍربَشَلَو ٌّرَّش ل ممم :نلاعتا ةلوق

 ىدمو «يلتبملا لامتحا ىدم ٌفّشكتيل «هرمأ موهفم ّرشلاب ءالتبالا

 ءالتبالا امأف . . . ةنمح-ر ىف هئاجرو « هبر 0 هتف ىدمو ءرضلا ىلع هرمص

 .نايب ىلإ ةجاح ىف وهف ريخلاب

 !رشلاب ءالتيالا نود هدأ نسانلل 6 نإو ةأطو لْشْأ ريخلاب ءالتبالا نإ

 دمصت يتلا يه ةليلقلا ةلقلا نكلو ءرشلاب ءالتبالل نودمصي نيريثك نإ
 ّنكلو ,فعضلاو ضرملاب ءالتبالا ىلع نوربصي نوريثك .ريخلاب ءالتبالل
 حامج نوحبكيو «ةردقلاو ةحصلاب ءالتبالا ىلع نوربصي نيذلا مه نيليلق
 رقفلا ىلع نوربصي نوريثك .مهلاصوأ يف ةحماجلا «مهنايك يف ةجئاهلا ةوقلا

 ىلع نوربصي نيذلا مه نيليلق نكلو «لذت الو مهسوفن ىواهتت الف نامرحلاو
 !عامطأو تاوهش نم هناريثي امو «عاتم نم هب نايرغي امو ءنادجولاو ءارثلا

 ىلع نوربصيو ءمهفيخي الف ءاذيإلاو بيذعتلا ىلع نوربصي نوريثك

 ءارغإلا ىلع نوربصي نيذلا مه نيليلق نكلو «مهبهري الف ديعولاو ديدهتلا
 !ءارثلاو عاتملاو بصانملاو بتئاغرلاب

 نيدذلا مه ةبليلف نكلو .حارجلاو حافكلا ىلع نلوربصي نوريثك

 .48 ص ىلاعت هللا باتك هقفل دتاوفو دعاوق )1١(

 قالا تاينرألا ةورونس» :(0)
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 قانعأ لذي يذلا صرحلاب نوباصي ال مث «حارملاو ةعّدلا ىلع نوربصي
 !حاورألا للذيو ممهلا دعقي يذلا ءاخرتسالابو «لاجرلا

 ننجو: «ةفراقملا فهحتسيو, «ءايركلا ريقي مف ةدفلاو كلفالا نإ
 امأ ..اهل ةومصلاو ةدّشلا لابقكتمال ةأعنم اهلك ىؤوقلا نوكتف :«:بابضغألا

 !ةمواقملاو ةظقيلا ىلع ةردقلا اهدقفيو .اهمينُيو باصعألا يخرُيف ءاخرلا

 ءافرلا مهءاج اذإ ىتح «ءحاجنب ةدشلا ةلحرم نوريثكلا زاتجي كلذل

 لاق نمم اوناكف ءهللا مصع نم الإ . .رشبلا نأش كلذو !ءالتبالا يف اوطقس

 كلذ سيلو ءريخ هلك هرمأ نإ نمؤملا رمأل ًابجع» يي هللا لوسر مهيف
 ءارض هتباصأ نإو .هل ًاريخ ناكف ركش ءارس هتباصأ نإ «نمؤملل الإ دحأل
 .ليلق مهو . ..''"هل ًاريخ ناكف ربص

 ءالتبالا يف اهل ةظقيلا نم ىلوأ ريخلاب ءالتبالا يف سفنلل ةظقيلاف
 000 7 نما ناهيطلا اقلجتوب ىعب نيلاكلا ىف اللاب ةليعلاو, .ىشلاب

 55"0) ةلوبقملا تاءارقلا (0"ه)

 .ذاش اهاذع امو ءرشع ةلوبقملا تاءارقلا

 كلذو ءاهب ذخألاو ةءارقلا لوبقل ًأطورش تاءارقلا ءاملع عضو دقو

 طورشلا هذهو . ماوعلا مامأ الو .ةالصلا ىف هب أرقُي الف ءذاشلا زيمتي ىتح

 نأ ءهجوب ولو ةيبرعلا ةءارقلا قفاوت نأ «ةءارقلا ٌدانسإ ٌّمصي نأ :يىه «ةثالث

 1 ا: ناو تعانصملا دج :ءاوقلا .قفاوت

 ءريثك نب هللا كدبعو , عفان ةءارق : يه ةرتاوتملا عبسلا تاءارقلاو كلف

 .ملسم هاور )١(

 .78/8 #7 الا/ /4 نآرقلا لالظ يف (؟)

 تاز ئربظلا ديلا دنع نم: ركلات كبع ردكعم ىبا /تامكلا تاءارقلا ىف نضيختتلاا (6)
 نآرقلا ظيفحتل ةيريخلا ةعامجلا :ةدج -. ىسوم ليقع نسح دمحم قيقحت .((©ه

 ١19. ص ,.ه 7 ءميركلا
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 :ةوسفلا مانع ١ مصاعو ءرماع نب هللا لدبعو ءءالعلا نب ورمع 6

 . ىئاسكلاو «6تافرلا بيبح نب ةزمحو

 قاحسإ نب فبوقعي ةءارق . ىه اهل ةييمتسيلا :فراؤلعلا تاءارقلاو ظ

 65 _ليباهو ليباق :نامسالا ناذه_(9)

 وهف هبلصل مدآ انبا امهنأ اَنأ :- هللا همحر - ركاش دمحأ خيشلا لاق

 ةنسلاب ًادّيؤم «تايآلا قايس هيلع لدي يذلا حيحصلا تبغلا لوقلا

 نع ءاملعلا لقن نم وه امنإف «ليباهو ليباق» امهتيمست امأو ...ةحيحصلا

 ائيلع الف .ملعن اميف ةتباث ةّنس ىف ءاج الو «نآرقلا هب دري مل هضاثكلا لهأ

 . ''”ليق لوقف وه امنإو .ء.هحجرن الو مزجن ال نأ

 7"0] ؟اخيلز نم فسوي جوزت له ..مث "9

 راص مث ءاريفطق)» همسا مالسلا هيلع فسوي رصع ىف رصم زيزع ناك

 لزع مث هيدي ىلع كلملا ملسأو :ةقاورو .ريينكا رف مالسلا هيلع فسوي

 نأ قاحسإ نب دمحم ركذو .«ديلولا نب نايرلا» كلملا هناكم ىلوو .«كلملا

 نيح اهنأو «اخيلز» ريفطق 0 مالسلا هيلع فسوي جوز للا كلشلا

 اهنأ نومعزيف :لاق ؟نيديرت تنك امم ٌريخ اذه سيلأ :اهل لاق هيلع تلخد

 ةمعان ةليمج ءانسح ىرت امك ةأرما تنك ينإف «ينملت ال قيدٌّصلا اهيأ :تلاق

 ىف هللا كلعج امك ٌتنكو ءءاسنلا ىتأي ال ىبحاص ناكو ءايندو كلم ىف

 ش 0 .تيأر ام ىلع كتئيهو كنسح
 نب ميثارفأ :نيلجر هل تدلوف ءاهباصأف ءءارذع اهدجو هنأ نومعزيف

 يف دئاوف :هب قحلم) 57” ص ةيظفللا يهانملا مجعم 2١7 /# ريسفتلا ةدمع )١(
 ظ . (ظافلألا
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:2 5 4 6 
 . فهسوي نب اشيمو .2فسوي

 . ىلاعت هللا يبن

 .روصقم «ةيقوفلا ءاتلا ديدشتو «ميملا حتفب «(ىَّتم» نبا وهو

 ؟هيبأ وأ همأ مسا اذه لهو

 :فاللخ هيف

 يناعنصلا قازرلا دبع ريسفت يف روكذملا وهو ءهمأ مسا :ليقف

 .حصأ رجح نبا لاق امك  اذهو «.هيبأ مسا :ليقو

 نب هنوي هيمسي مهضعبو «يثام نب نانوي :هيمسي باتكلا لهأ ضعبو

 :فاتما
 افي

 اذن

 لاصتا ىلع رابخألا نم ءيش يف ففن ملو :يسولالا ةمالعلا لاق

 .ةزمهلاو ءايلاو واولا ع ثيلكت : تاغل تس برعلا لك :ةمنسأ فو . ةبسن

 )0( 1 لل
 ."'اواولا عم نونلا مضب ةروهشملا ةءارقلاو

 055) ؟مالسلا اهيلع ميرم ةّوبن (0"ة)

 نأب اولدجساو ا مالسلا اهيلع ميرم نأ ىلإ ءاملعلا ضعب بهذ

 1 ع ةكبتملا ِتلاَف ٌداَو## :ىلاعت هلوق يف امك «ةهفاشم اهتمّلك ةكئالملا

 كيل قف هي 0 تسلا ل رع دره كَل أ

 تامدخلا ةبتكم :ةدج  .ديمحلا دبع نيدلا ييحم /اخيلز نم فسوي جوزت ًاريخأو ١(
 ا ص ها .ةثيدحلا

 .ركفلا راد ط 5/1 قناعملا حور 000

 .4" 5 ؟ ناتيألا :نارمع لآ ةروس (9

 ه١١٠١



 تدب ميرمو نوعرف ةأرما ةيسآ الإ ءاسنلا نم لمكي ملو ريثك لاجرلا

 يهانتلا وه لامكلا نأ ثيدحلا اذه دعب ىبطرقلا ركذو 02. ..نارمع

 نم ءايلوألا مهيلي مث ؛ءايبنآلا ناسنالا عوب لمكأ نأ كلش الو : مدعو

 ( نيتيبن ةنيساو ميرم نوكت نأ هيلع مزليف . . نيحلاصلاو ءادهشلاو نيقيدصلا

 .كلذب ليق دقو

 نيلدتسم مسن فينا :اهنأ ىلإ ةعامجلاو ةنسلا لها نوهمج بهذ

 "”4«تيرشلا له ني مهتلإ د الاجر اَّلِإ َكيْبَق ني اَنْلَسْرَأ اَمَو# :ىلاعت هلوقب
 مدآ تانب نم ةأرما ىلإ حوي مل ىلاعت هللا نأ ىلع تلد ةميركلا ةيآلا هذهف

 . ءاسنلا نم ال دك نم هلسر لسرأ امنإو «عيرشت يحو

 0 لاق امك «تاقيدص ّنهيف امنإو ( ةيبن ءاسنلا يف سيلو :اولاق

 دق ُلوُسَو الإ َميرَم ثننأ حييل 1تإ» :نارمع تنب ميرم نهفرشأ نع ًاربخم
 . نآرقلا صنب ةقيدص ىهف 0 هرم ا ليلا ِهِلَسَق نه ثلح

 .ثيدحلا يف روكذملا مالسلا اهيلع ميرمل ىلاعت هللا لامكإ امأو

 غولب دارملا امنإو «يبطرقلا هراتخا امك ةوبنلا انه لامكلاب دارملا سيلف

 0 37 قلطي لايمكلا :نآل ةءابيتلل ل ال م يف ةياهنلا

 .ويركلا 56

 : ىلاعت هللا لوق باب ءءانتتألا باتك «يراخبلا ميسم 000

 .#... ُاَونَماَ

 19 ةيآلا تسون ةزؤش: :(9)

 ./ه ةيآلا ءةدئاملا ةروس (9)

 ةعماج :ضايرلا -.يدماسلا ميركلا دبع نب حلصم /ميركلا نآرقلا يف ميرم نب ىسيع (4)

 .راصتخاب 2-25 ص (هاروتكد ةلاسر) ه١ ءمامإلا
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 05) ةيصانلا 0"
 يف يملعلا زاجعإلل لوألا يملاعلا رمتؤملا ىلإ تمدق ثاحبأ ةعومجم

 /؟/؟86 58 نم ةرتفلا يف دابآ مالسإ يف دقع يذلا ءةنسلاو نآرقلا

 .هتافرصتو ناسنإلا كولسب اهتقالعو ةيصانلا نع ثدحتت يهو .ه6

 ةقيقح ريرقت ىلإ اهلالخ نم نوثحابلا لّصوت «ةيلمعو ةيملع ثاحبأ يهو
 ةيصانلا نيب ةيوق ةلصو ءًاقيثو أطبر كانه نأ اهتصالخ ءةسوردمو ةسوملم
 تلجتف «هلاعفأو ناسنإلا ةدارإ هيجوت ىف ًازراب ًارود ةيصانلل نأو ءكولسلاو

 :ةرهطملا ةيوبنلا ةنسلاو ميركلا نآرقلا صوصن يف مكحلاو رارسألا ضعب كلذب
 هلوق لثم يف اهفئاطوو اهيضئاصخت نمش ىلإ تحعلاو ةمصاخلا تركذ يتلا

 ظ . 4*1 52 َوَئياَح عبدك رقصت ( 9 يصاب اًمَمتل نب دل نب نبأ الك : ىلاعت

 : يه «ثحابم ةثالث ىلع عزوت '"'”باتك يف ثاحبألا هذه تردصو
 هتقالعو ناسنإلا كولس ىف زاجعإلا هجو «(ةيبصعلا زكارملا) . .ةيصانلا
 ةفيطولا ةيحاتنا .«دةامدلا قم يمامألا ضتفلاو ةيضاعلا) ..: ةيضاخلاب
 .ايلعلا ةيلقعلا فئاظولاو ةيهبجلا تافلغلا «(ةيكينيلكألاو

 05) ؟ملعت له (9)

 ءةرم ةرشع تس ميملا فرح اهيف رركت ميركلا نآرقلا يف ةيآ دجوت -

 ٍتكَرَو 6 وناسي طيشأ ودي ليِق# .دوه ةروص نم توعيو الاون ةئماثلا ةيآلا يهو

 . 429 ديلأ ٌباَدَع اَنَم مُهّمَمَي © ْمُهُعَيمْتَس مَم هيأ كهلمت نتج م كلو كلع

 وا اا

 .روسيم تاميملا

 )١( ناتيآلا «قلعلا ةروس ه١٠ - ١15.

 سلجملا .يمالسإلا ملاعلا ةطبار :ةمركملا ةكم -.ةيصانلا يف يملعلا زاجعإلا :ناونعب (؟)

 .صص ه5 .ت .د .ةنسلاو نآرقلا ىف ىملعلا زاجعإلا ةئيه ءدجاسملل يملاعلا ىلعألا

 ؟ ٠١



ٍ 

 انإ# :لجو زع كرت ىلإ 4 محلا أوُداَ ولو
 .[04 ]55  تايآلا

 ٠ ةروس لوأو ءميركلا نآرقلا نم لوألا فصنلا يف درب مل (هلك)) ظفل

 ةيتااكو: انالت ميركلا رك تل درو لكقو . .ميرم ةروس يه اهيف درو

 7 عبرأ روسلا ضعب ىف دروو «ةرم

 69 لتقلا 9
 يف «كباب نب ريشدرأ» :لوق دّربملا ةروير ةعدابلا نع هظيدح نسرعم ف

 َعنتما لتاقلا لتق اذإ : يأ . «لتقلل لقأ لثقلا :انم :نولوألا لاق ذقو» -: هدهغ
 , "9 لتقل ناش علا م

 لأم لح ضاصقلا ق4 : ميكحلا ٌىلعلا لوقل ريسفت هنأكو :تلق
 ا ببذل

 # تروبغو ُة

 0"] لك يبنلا ةايحب مسقلا 69

 . هللا ريغب مسقن نأ ِةكَك هللا لوسر اناهن

 ءرجحلا ةروس] «(©9 َنوُهَمَعي ْْعَم ىنَل ْمَتِإ ٌدْرَتَمَلط :ىلاعت هللا لاق
 ال لب  فلخلاو كن نم نيرسفملا رثكأ :ميقلا نبا لاق [” :ةيآلا

 )١( ص «,ه١ا"88 .ةفاقثلا رشن راد :ةيردنكسإلا .يريخ دمحأ /ةينآرق دئاوف 5 - 258
./5 

 .ةبورعلا راد ةبتكم :ةرهاقلا .باوتلا دبع ناضمر قيلعتو قيقحت ؛دربملا /ةغالبلا (90)

 ."/ ص هاه

 ١1/4. ةيآلا «ةرقبلا ةروس (9)



 ةالصلا هيلع هلوسر ةايحب هللا نم مسق اذه نأ  عازن فلسلا يف فرعُي

 ال ةيزم يهو «هتايحب ٌبرلا مسقي نأ ءهلئاضف مظعأ نم اذهو «مالسلاو

 ؟“!"هيظعت ميظعتلا اذه دعب لهف «هريغل فرعت

 055 ةقفزمملا فحاصملا قارحإ مكح 0055

 :تباجأف ؟اهنفد مث طلغ اهيف يتلا وأ ةقزمملا فحاصملا

 وأ ءالثم اهيف ةءارقلا ةرثك نم تقزمتو فحصملا قاروأ تيلب اذإ
 نم لامهإ نم طالغأ ىلع اهيف رثع وأ ءاهب عافتنالل ةحلاص ريغ تحبصأ

 مث اهقيرحت زاجو «قيرحت الب اهنفد زاج اهحالصإ نكمي ملو اهعبط وأ اهبتك
 .ناهتمالا نم اهل ةنايص «مادقألا ءىطاومو تاروذاقلا نع ديعب ناكمب اهنفد

 .اهتعابط وأ اهتباتك ىف طالغأ اهيلع تأرط ىتلا فحاصملا

 نب نامثع نأ يراخبلا حيحص نم نآرقلا عمج باب يف تبث دقو
 فحاصم خسنب ةباحصلا ءارق رايخ نم ةعبرأ رمأ  هنع هللا يضر نافع

 املف  مهنع هللا يضر ركب يبأ رمأب عمج دق ناك يذلا فحصملا نم

 امب رمأو ءاوخسن امم فحصمب قفأ لك ىلإ نامثع لسرأ كلذ نم اوغرف
 هيلع ركني ملو .قرحي نأ فحصمو ةفيحص لك يف نآرقلا نم كلذ ىوس

 رصق ركنأ امنإ هنكل ءدوعسم نبا نع يور ام الإ «ةباحصلا نم دحأ
 ركني ملو قافآلا ىلإ نامثع هب لسرأ يذلا فحصملا ىلع سانلا
 29 2 حيفا

 .ةيمالسإلا ةفاقثلل ةلبقلا راد :ةدج .ىجرغاصلا ديعس دمحم دعسأ /ِهِلَك يبنلا ميظعت ()
 .1" ص ها

 ١٠٠١. /5 ءاتفإلاو ةيملعلا ثوحبلل ةمئادلا ةنجللا ىواتف (9)
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 ( 68 نيعباتلا نع ةباحصلا ةياور 64

 .رغاصألا نع رباكألا ةياور نمض فنصي ناك ءزيزع ردان بلطم اذه

 ثيدحلا مولع ىف ًالقتسم اعون دعب نم راصو .ىبهذلا مامإلا هدرفأ مث

 .هحلطصمو

 نيعباتلا نع مهنع هللا يضر ةباحصلا نم عمج ةياور نيبتي هيفو
 ىور امكو «ينرقلا نسوا نع باطخلا نب رمع ىور امك هللا مهمحر

 يخأ نبا كلملا دبع نع ليفطلا وبأو «يعبر نب ثبش نع كلام نب سنأ

 0 ئنبأ

 ظفاحلا نكل ءادوقفم لازي ال ًاءزج يدادغبلا بيطخلا هيف فنص دقو

 اققحم ردصو ءمجعملا فورح ىلع هبترو هرصتخا ينالقسعلا رجح نبا

 .*'”(نيعباتلا نع ةباحصلا ةياور يف نيعماسلا ةهزن» :ناونعب

 0) ىورُي دانسإ لوطأ (059 ]|

 نع «يراصنألا بويأ يبأ ثيدح يف هللا همحر ةبيش نب بوقعي لاق
 رمتعملا نب روصنم 0 : ©9(نآرقلا ثلث لدعت دحأ هللا وه لق» : للك ىبنلا

 ءميثخ نب عيبرلا نع «فاسي نب لاله نع  ةفوكلا لهأ تبثأ نم وهو

 نم ةأرما نع ,ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نع «نوميم نب ورمع نع

 وه اندنع اذهو هلي يبنلا نع «يراصنألا بويأ يبأ نع ءراصنألا

 !هنم ًادانسإ لوظأ تيد يور هملعن الو . حيحصلا

 .اذه نم لوطأ ًادانسإ حيحصلا ثيدحلا يف فرعأ ال :يئاسنلا لاق اذكو

 هذ .ةرجهلا راد : ةيدوعسلا ( ةبقثلا -. يدومعلا دمحم قراط هثيداحأ جرخو هقمقح )١(

0 

 وهو «حيحص ثيدحلاو .يذمرتلا هنسحو «يناربطلاو دمحأو يئاسنلاو يذمرتلا هاور (؟)
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 «يوُر دانسإ لوطأ هنأ ةبيش نب بوقعي ركذو :يدادغبلا بيطخلا لاقو
 ضعب نع مهضعب نيعباتلا نم ةتس هيف عمتجا دقف .«كلذ ىلع رمألاو مي

 نيعم نب ىيحيو لبنح نب دمحأ مامإلا ةصق نيثدحملا نم ريثك دروي
 انثدح :لاقف صاق مهيديأ نيب ماقف «ةفاصرلا دجسم يف ايلص امدنع
 ....رمعم نب قازرلا دبع انثدح :الاق نيعم نب ىيحيو لبنح نب دمحأ

 نب دمحأ لعجف «.. .ًاريط اهيف ةملك لك هللا قلخ هللا الإ هلإ ال لاق نم»

 هتثدح تنأ :هل لاقف ءدمحأ ىلإ رظني ىيحيو نيعم نب ىيحي ىلإ رظني لبنح
 .ةعاسلا الإ اذهب تعمس ام هللاو :لاقف ؟اذهب

 : لاقف «ثيدحلا ايوري مل امهنأ هل اركذو صاقلا ىلإ اهّجوت ىهتنا املو

 .انتم الو ًادنس حصت ال اهنأ عم ةصقلا هذه ترهتشا دقو

 لاق «يركبلا وأ يدلبلا دحاولا دبع نب ميهاربإ ىلع اهرادمف دنس امأ
 فاخأ .ةركنم ةياكحب ىتأ ؟اذ وه نم يردأ ال» :لادتعالا نازيم يف ىبهذلا

 اهنأ ىلإ ليمي وهف .ةياكحلا هذه ركذ مث .«هعضو نم نوكت ال نأ

 نع نامامإلا ناذه تكسي فيك ذإ «ةرهاظ ةراكن هيف نتملا ةيحان نمو

 نط ةءاسإ هيف اذهف . . مهيد سانلا ىلع ليتل بهذي هناعديو عاضولا اذه

 بتك ىف ًاركذ عاضولا لجرلا اذهل دجت ال اذامل مث ..نيمامإلا نيذهب

 هللأ دبع نب ىلع /ليدعتلاو حرجلا يف هجهتمو ةراثآ : ىسودسلا ةبيش يبأ نب بوقعي )000

 .(ريتسجام ةلاسر) 77" ص .ه8١5١ ءدوعس كلملا ةعماج :ضايرلا .حايصلا
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 ْ بات ةصقلا هذه اركدو هيف املكت دق نيمامإلا نيذه دجت الو ؟ليدعتلاو حرجلا

 (058) ةفيلخلا اذه ةءارب (6؟4)

 تاما ناييو ةدسلا' نع ,دوذلا ىف ارثلا ىيذلا كاملعلا نضع ركذ

 وأ» ةملك ةدايز يدهملا ةفيلخلل عضو يذلا ميهاربإ نب ثايغلا ةصق ء« عضولا

 يدهملا نأل .«لصن وأ رفاح يف الإ قبس ال» فيرشلا ثيدحلا ىلع («حانج

 املو ءمعرد فاللآ ةرشعب هل رمأ يدهملا نأو «اهيهتشيو مامحلا بحي ناك

 «مامحلا حبذب رمأو دلك هللا لوسر ىلع باذك افق كافق نأ دهشأ :لاق ماق

 لَك هللا لوسر ىلع بذك نهلجأ نم هنأل

 راصتنالاب فرع نمم يدهملا نأ ملع اذإ ةصاخو ءاذهل ءرملا شهديو

 ةريخ نم ناكو ءمهلتقو ةقدانزلا عبتتو ءمالكلا لهأ ةبراحمو «ءةنسلل

 اداوج ناك» :هلوقب ءالبنلا مالعأ ريس يف يبهذلا همصي كلذلو :ماكحلا

 .(مهنع ًاثحاب ةقدانزلا يف اباَصق .ةيعرلا ىلإ ادن «ءاطعم اها لنوم

 دانسإ ةصقلل سيلو «ةياكحلا هذه نم ةفيلخلا اذه ةءارب لصألاو

 .'"'"اهنالطب ىلع لدت ةضقانتم رومأ اهيفو «هيلإ راصُي حيحص

 03 راغلا باحصأ يف هباوجو لاكشإ ("4)

 0 ع باحصأ د و ةئالثلا را عقو

 جير تاني عسل اجا رمال كلر ءاهجوزتي مل فيك ءروظحملا عوفو نم

 )١( ءيعيمصلا راد :ضايرلا -.قيتعلا دمحم نب فسوي /تبثت ال صصق ١51١اهء ١/74
28 

 .941/ - 81/١ :قباسلا ردصملا ليّصفتلاب قيقحتلاو دقنلا عجاري (؟)
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 اههأ تلج كفو: :يدمتات هيلا دهر اكل ىذلا رخآلا ىف .هكئع.نكشأو

 ةيبصلاو .هدالوأو هلهأ نم ًادحأ يطعي نأ هركو 000
 بوجو عم نيرطضملا ءالؤه ةجاح عفدي مل فيك .عوجلا نم نوغاضتي

 ؟نيدلاولل ّربلا يفاني ال هنأو ءكلذ

 نم دحاو لك ةصق يف ركذ امنإ ٍلَك يبنلا نأب كلذ يف باوجلا ءاجف

 ءردقُت ةّمع مظعأ ركذف «لضافلا قلخلا كلذ لين يف ةلاح ىلعأ ةئالثلا
 رومألا نم اياضقلا كلتب نرتقي امع رظنلا عطقب ءءافو مظعأو ءّرب مظعأو
 وأ ملعُت راذعأو عناوم مث نوكي دقو .ةدارم الو ةدوصقم تسيل ذإ ءرخألا
 ْ .''”ولعأ هلل و .ملعُت ال

 0( ليدعتلاو حرجلا نيب لاجرلا مجارت بتك 0

 نم فلؤملا رظني «ةماه ةيملع ةقالطنا دعي ,''”باتك ناونع اذه
 «ةاور مجارتل ركذ نم هيوحت امو ءاهتقيقحو ةاورلا مجارت بتك ىلإ اهلالخ

 ةئيه ىلع اهلوانت يلا بتكلا نمو «نطفلا دقنلا نم عساوب مهرظن ىلإ جاتحُي
 ىلجعلا ءدعس نباو دقاو نبا ءىسبعلا رفعج ىبأل تالاؤسلا :ثوحب

 ءافعضلا) يدقنلا داهتجاللاو يليقعلا ء«متاح أ نبأ دنع مجارتلا «هدذقنو

 يناقربلا ركب وبأ «نيكورتملاو ءافعضلا يف ينطقرادلا دعاوق «(ريبكلا

 ىزملا 2 هئزج سراهفو هتايح : ةمجرتلا ةدرعمل ةمالدق نبأ كفن «تاالاؤسلاو

 يونعملا ساسألا «هتايحو هيف هجهنم :بيذهتلا باتك لصأ «هل ةليلج ةمدقم

 هحرطو هجهنم :يداهلا دبع نبا «ثيدحلا ءاملع تاقبطو ليدعتلاو حرجلل

 ذخأ امهيأ :ىبهذلاو يداهلا دبع نبا نيب ةيدقنلا ةنراقملا ءلاجرلل دقنلا يف

 نبا «نيثدحملاب صتخملا مجعملا .ظافحلا ةركذتل ةصحاف ةرظن ءرخآلا نم

 .«فراعملا ةبتكم :ضايرلا .7 ط .يدعسلا رصان نب نمحرلا دبع /ةيدعسلا ىواتفلا ()

 4 هآ

 راد :نضايولا -.ناديحللا دعس نب حلاص /ليدعتلاو حرجلا نيب لاجرلا مجارت بتك (؟)

 .(ص 408) جم ١ يف ج "* ا 00
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 ةصالخ «ءةجلاعملاو جهنملا :بيرقتلا «ةيملعلا هتايح : ىنالقسعلا رجح

 . يملعلا دقنلاو مدقملا ضرع :بيذهتلا بيذهت

 يف ةدئازلا ثيداحألا اهُمَّلْوم اهيف عمجي يتلا تافّئصملا يه :دئاوزلا
 حابصم» لثم ءىرخأ بتك ىف ةدوجوملا ثيداحألا نع بتكلا ضعب

 ىلع هجام نبا نئس دئاوز ىلع لمتشا يذلا «هجام نبا دئاوز يف ةجاجزلا

 .لوصألا ةسمخلا بتكلا

 ةعوفرملا ثيداحألا ىلع لمتشي «فّئصملا» :نئسلاو تافنصملا

 ثيداحألا ريغ ىلع لمتشت ال «نئسلا» نأ نيح ىلع ءةعوطقملاو ةفوقوملاو

 ىف ىمست ال ةعوطقملاو ةفوقوملا ثيداحألا نأل ءأردان الإ ةعوفرملا

 ناياشتم (نكَسلا»و «فّئصملا» نإف قرافلا اذه ادع امو «ًائنس» مهحالطصا

 . هباشتلا لك

 دحأ ىلع لمتشي ريغص باتك «يثيدحلا ءزجلا»و ءءزج عمج :ءازجألا

 ْنَم وأ ةباحصضلا نم دحاو نع ةيورملا ثيداحألا عمج امإ- ١

 . يربطلا رشعم يبأل «ةباحصلا نع ةفينح وبأ هاور ام ءزج» لثم ءمهدعب

 طسبلا ليبس ىلع دحاو عوضومب ةقلعتملا ثيداحألا عمج امإو - "؟

 «مامإلا فلخ ةءارقلا ءزج»و «ةالصلا ىف نيديلا عفر. ءزجا لثم ءءاصقتسالاو

 .''"”يراخبلا مامإلل امهالكو

 «فراعملا ةبتكم :ضايرلا ." ط .ناحطلا دومحم /ديناسألا ةساردو جيرختلا لوصأ )١(

 17١. ءل18 ٠١4 ص صاققال
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 05) يرابلا حتفل ةميظع ةميلو

 حرش :يرابلا حتف» هباتك فيلأت يف ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلا ثكم >

  «ه/١80ا/ ةنس لئاوأ هيف أدتبا هنإف ءرثكأ لب «نرق عبر «يراخبلا حيحص

 دع. ةيف..قحلا اه قوش اذهو ءه847 ةنس بجر نم موي لوأ يف هنم ىهتناو

 .(ه8687؟ ت) هتافو ليبق الإ هنم هتني ملف .كلذ

 ىلع أدب هنأ كلذو .فيلأتلا ةقيرط يف ةيملعلا ىروشلا ةقيرط عبتا دقو

 نم ةعامج هدنع عمتجا مث « تاوئس سمخح كلذ نيف ىضمأو ىالمإلا قيرط

 هنم هطخب بتكي راصف ..حرشلا ريرحت ىلع هوقفاوو ؛ةرهملا ملعلا ةبلط

 .رّرحو ليوق دقو الإ ءيش هنم لمكي ال رفسلا راصو انشق كيف

 نبا ظفاحلا لمع «ةثحابمو ةلباقمو ًافينصت يراخبلا حرش ّمت اًّملو
 ه5: ةئس « نابعش نماث :كةنببلا موي ىف ةيسانملا هذهل ةميظع ةميلو رجح

 ءاملعلا هوجو هرضحو .كانه «يرابلا حتف» نم ريخألا سلجملا ءىرقو

 لهأ نأ يعاقبلا ركذو .نيملسملا نم عمجو «ملعلا ةبلطو ءءالضفلاو

 رصعلا لهأ دهعي مل ًادوهشم اموي ناكو .دحأ ريبك ةرهاقلا يف مويلا كلذ
 .هباتكو فلؤملا حدم يف ةريثك ةيرعش دئاصق ةبسانملا كلت يف تيقلأو «هلثم

 !"'”رانيد ةثامثالثب «حتفلا» عيبو

 655 يرابلا حتف تالاحإ (05)

 حتف» يف هثوحب عزو ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلا نأ ملعلا ةبلط فرعي

 ةدع ىف ةدحاولا ةلأسملا يف ملكتي دقف «يراخبلا حيحص حرش :يرابلا

 دمحم /يرابلا ححتف هباتك لالخ نم ةديقعلا يف ينالقسعلا رجح نا ظفاحلا جهنم 23

 ص (ريتسجام ةلاسر) هأ515 .ةيمالسإلا ةعماجلا :ةرونملا ةنيدملا دم ول قاحسإ

 .(ةمدقملا) أ ص يراقلا ةطبغو «علاطلا ردبلاو رردلاو رهاوجلا نم ًالقن ١-٠١
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 بتك ةدع يف هجارخإ راركتو ثيدحلل يراخبلا عيطقت ببسب كلذو «عضاوم
 ثيدحلل هحرش دعب لوقي هارت اذلو «جهنملا اذه يف ظفاحلا هعباتف «باوبأو

 اهرب سيشعر ؟لوقي نأ نادك باتك يف هحرش يتأيسو :ام عضوم يف

 وقد لود «يتأيس 000 ىضمو :لاق امبرو ءاذك باتك ىف (ظ وسيم

 .ثحب دعب الإ هعضوم ىلع لدتسي نأ ثحابلا ىلع بعصيو .عضوملا

 يتلا تالاوحلا تعبتت ول دوأ» :هسفن ظفاحلا لاق ىتح ءهثحب لاط امبرو

 .؟هيف عقت

 هي مع رو اجا للا ل ب سس

 0 هللا را هةلننم هل راج يف تالاحإلا هذه

 644 ثوغ ءربلا ربخ (155)

 نأ «ىربكلا ناويحلا ةايح» هباتك يف يريمدلا نيدلا لامك ةمالعلا ركذ

 نع ىهنلا ىف ذ دلع هللا لوسر نع رابخألا نم درو امل .ءبست ال ثيغاربلا

 ناونعب قرد ءزج ىف باجأف كلذ نع رجح نبا ظفاحلا لئسف .اهبس

 كبعم يا و 000 قيقحتب ردص يذلا «ثوغربلا ريخب ثوثبملا طسبلا»

 ظافلأ ركذ ثيح .صص ال" ء.ها6١5١ يعيمصلا راد :ضايرلا .ميركلا دبع

 يف فالتخالا نم لصح ام نّيبو «همالك ىف اهيلإ راشأ ىتلا تاياورلا

 تا «للعلا نم ةاهيقا اه. نيبو: اهسيقانتا  ركذو .كاناوولا ككل نيب طافلألا

 ظ .اهيلع مكحلاب متخ

 دئاوف يف ثوئرطلا» هامس عوضوملا اذه يف ًاباتك يطويسلا فّلأ امك

 ظ .ةدايزو رجح نبا ءزج ىلع ىوتحا يذلا «ثوغربلا

 هباتك يف يريمدلا ةلاحإ نأ رجح نبا ةلاسر ةمتاخ يف ققحملا ركذو

 ريغ ثوغربلا ثيدح ةياور يف دمحأ مامإلا دنسم ىلع «ناويحلا ةايح»

 يوضلا ءافص بيهص يبأ ةعنص /يرابلا حتف تالاحإ نايبب يراقلا ةطبغ :باتك وهو )١(

 .صص ال86 ءها6١5١ «ةيميت نبا ةبتكم :ةرهاقلا -. يودعلا دمحأ
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 .هدئنسم ىف ثوعغربلا

 هنم دافتسي الف مث نمو .سنأ ثيدح ىف ةالصلا نييعت ةحص مدع -

 . هلم دمحم انيبن ثوغربلا هظقيأ يذلا ىبنلا رسفي .نأ

 نب دعس وهو «هيوار فعضل فيعض هنع هللا ىضر ىلع ثيدح نأ

 تاكا تيرم

 .لامعألا لئاضف ىف هب لمعُي كسامتم سنأ ثيدح نأ -

 . «بلطملا دبع نبا انأ ءبذك ال ىبنلا انأ» : دلع هلوق

 هذصقي ىمقم اورو هعفقوي نأ ناسنإلا دمتعأو .هيلإ َدِصَق ام رعشلا

 . ةيفاقلا ىلإ
 اهنإ دحأ لوقي الو ءةنوزوملا ظافلألا نم ريثك ةماعلا ظافلأ ىف عقيو

 . ةقدصلاو ءاعدلاب مكتالص اومتخا :لاّؤسلا ضعب لاق

 ترب م وريف سس 0 8 د هله .

 امم أوقفت يح َرِبلا أولاَك نل# : ىلاعت هلوق نآرقلا يف نوزوملا نمو

 هيمسي ال اذه نأ كش الو "04 خيو منكَ هم ني ٌيَصْنا :هلوقو .'”4 َنوُيحي
 مل لَك يبنلاو ءأرعش هلعجو هتيفقت دصقت مل هنأل ءارغش فرغلا نم نحأ

 ناك ةنإو رغيف دعت لف .نيدارأ الود رعشلا هيفاؤلك دصقب

 )١( ةيآلا ءنارمع لآ ةروس 47.

 ) )6ةيآلا .فصلا ةروس ١.

 ص رجخ نبال بختتنمل أ وف 7

 ؟ ١١



 6053( حْزَقف نسوق ذل

 فعض ىلإ «درفملا بدألا» ىف  ىلاعت هللا همحر  يراخبلا أموأ

 .جزق سوق باب :لاقف (حزق سوق» :لوق نع يهنلا يف دراولا ثيدحلا
 حزق سوق امأو ء«ءامسلا باوبأ نم باب ةّرجملا :سابع نبا لوق هيف ركذو

 . مالسلا هيلع حون موق دعب قرغلا نم نامأف
 «ةيلحلا» يف ميعن ١ ءادرا اه فعض ىلع ثكني.:نأ كيري اذهب نهو

 وق :اولوقت ال» :لاق لَك ّيبنلا نأ  امهنع امهنع هللا يضر - سابع نبا نع

 2 نم نامأ وهف و زع هللا سوق :اولوق نكلو .ناطيش حزق نإف ءحزق
 .ملعأ هللاو .هريغو يواخسلا هفَّعض ثيدحلاو ....«ضرألا لهأل

 سوق»و ء«ءامسلا سوق»و ««هللا سوق» :لاقي هنأ يبلاعثلا ركذ دقو

 ايلا سوقا)و ءاحزق

 (057 هللا هجوب 00597

 نب مرق نب ناميلس هدانسإ يف ..«ةنجلا الإ هللا هجوب لأسُي ال١ ثيدح
 ظ .فيعض «ذاعم

 نوعلمو ء.هللا هجوب لأس نم نوعلم» ثيدح ىيهنلا مومعل دهشي نكل

 لاق ؛ يناربللا هاور .«ارحه لأسي مل ام .هلئاس عنم مث هللا هجوب لئَس نم

 نسح هدانسإ :يقارعلا ظفاحلا

 :هجوأ ةعبرأ يف صخلتي هللا هجوب لاؤسلا لصاحو

 .حيحص اذهو «ًايورخأ وأ ًاينيد ًارمأ ههجوب هللا لاؤس - ١

 نتاج ريغ اذهو :. ايويتؤب ارفأ. :ةيحعوم هللا لاوس حا

 .زئاج ريغ وهو «ًايويند ًارمأ هللا هجوب هللا ريغ لاوس - *

 .ًاينيد ًارمأ هللا هجوب هللا ريغ لاؤس - 5

 )١( (ظافلألا يف دئاوف :هب قحلم) 57/5 ص ةيظفللا يهانملا مجعم .
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 000 ظ001 '
 0 ةدايز ىلإ جاتحي عوضوملاو

 (0654) ...لقت الو ىل» لق 0

 ٌتقس ام ثربدتسا ام يرمأ نم تلبقتسا ينأ ولا ب لوسر لاق ظ

 . ملسم هاور .اوُلَح امك لجأ مث هيرتشأ ىتح يعم يدهلا

 يف («ول» لوق زاوج ىلع ليلد اذه :هللا همحر دي مامإلا لاق
 يف حيحصلا ثيدحلا امأو .عرشلا حلاصمو نيدلا رومأ تاوف ىلع فسأتلا

 ايندلا ظوظح ىلع فسأتلا ىلع لومحمف «ناطيشلا لمع حتفت ول» نأ

 ظوظح ريغ يف «ول» لامعتسا يف ةحيحصلا ثيداحألا ترثك دقو .اهوحنو

 ."'ملعأ هللاو .هانركذ امب ثيداحألا نيب عمجُيف ءاهوحنو ايندلا

 651) مالسلا هيلع مدآ ةروص (ة)

 . «اعارذ نوتس هلوط هتروص ىلع مدآ هللا قلخ»

 هتروص ىلع هتأشن لوأ يف قلخ هنأ هب دارملا حيحصلا ثيدحلا اذه
 ملو ءًاعارذ نوتس هلوط يهو ءاهيلع يفوتو ضرألا يف اهيلع ناك يتلا

 .""ريغتت مل ضرألا يف هتروص يه ةنجلا يف هتروص تناكو .هتيرذل لقتني

 : ٌداِئَلَع هللا لوسر لاق

 الإ ءسفن لكل مفغيف «نابعش نم فصنلا ةليل ىلاعتو كرابت انّير لزني»

 )١( ص ا ط .ديز وبأ ركب /ةيظفللا يهانملا مجعم "18.

  (2ه5 - ه4 يوونلا حرشب ملسم حيحص ل١.

 ) | )"*0ص رجح نبال بختنمل 85.
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 ”(نحاشُمو ءهللاب كرشم

 50) ةيفاعلا
 : دال هّللا لوسر لاق

 ينلّضفو هب كالتبا امم يتاثاع يذلا هلل دمحلا :لاقف ىلتبم ىأر نم»

 .يذمرتلا هأآور . «ءالبلا كلذ هبصُي مل ءاليضفت قلخ نمم ريثك ىلع

 . نسح ثيدحلاو

 (05؟) ةخثالثلا ءال وه 065

 : ديك هللا لوسر لاق

 هل مهو ًاموق ّمأ ٌلجر :ًاربش مهسوؤر قوف مهئالص ٌعفترت ال ٌةئالثا
 ”«نامراصتب ناوخأو ءطخاس اهيلع اهجوزو تتاب ةأرماو .نوهراك

 دبع نب كلملا دبع هيفو ءرازبلا هاور: 58/4 دئاوزلا عمجم يف يمثيهلا ظفاحلا لاق )١(

 تاقث هلاجر ةيقبو .هفعضي ملو «ليدعتلاو حرجلا يف متاح يبأ نبا هركذ ءكلملا

 . ١١544 مقر ةحيحصلا ةلسلسلا يف ينابلألا خيشلا هدروأو

 حيحص قرطلا هذه عومجمب ثيدحلا نأ لوقلا ةلمجو :قرط ةدع هل دروأ نأ دعب لاق

 وه امك ءديدشلا فعضلا نم ةملاس تماد ام ًاددع اهنم ّلقأب تبثت تبثت ةحصلاو «بير الب

 'دجاسملا حالصإل يف ىلاعت هللا همحر يمساقلا خيشلا هلقن امف «فتيالجملا اذه يف نأشلا

 حرجلاو ليدعتلا لهأ نع 7/0/8 «يذوحألا ةضراع» ىف ىبرعلا نبا هلبقو /٠١« ص

 . هيلع دامتعالا يغبني امم سيلف ءحصي ثيدح نابعش نم فصنلا ةليل لضف ىف سيل هنأ

 دهجلا عسو مدعو عّرستلا لبق نم يتوأ امنإف لوقلا اذه لثم قلطأ مهنم دحأ ناك نئلو

 ظ .قفوملا وه ىلاعت هللاو . كيدي نيب يذلا وحنلا اذه ىلع قرطلا عبتتل

 ةءاضإ وأ «ةنسلاو باتكلا ىف رجهلا :ةتاثك وك هقرطو ثيدحلل ايدي اهيراوختت رظناو

 .قا/ل الك ص ه8 ؛ ميقلا نبا راد 5

 : ١/ 3١ «ةجاجزلا حابصم» يف يريصوبلا لاقو «91/1 مقر 71١/١ هننس يف هجام نبا هاور )0

 عم) ٠784 مقر ١755/7 هحيحص يف نابح نبا هجرخأ امك .تاقث هلاجر «حيحص دانسإ اذه

 .17171/6 مقر 454/١١ ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو «(ناسحإلا
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 600 يدقاولا 7

 هجهنم :يزاغملا هباتكو يدقاولا» عوضوم يف هاروتكد ةلاسر تمدق

 : "”ثحابلا اهيلإ لصوت يتلا جئاتنلا نمو .''"(هرداصمو

 كلذلو «نيروهشملا ظافحلا دحأو ءملعلا روحب نم يدقاولا ربتعي -

 . مالسإلا خيرات يف ةيملعلا تاعوسوملا دحأ هنإ لاقي نأ نكمي

 هادع امو هبتك نم انيلإ لصو يذلا ديحولا باتكلا وه يزاغملا باتك -

 ْ . هيلإ اهتبسن توبث حصي مل

 «ىوريو هثيدح بتكي نكلو «ثيدحلا يف افيعض يدقاولا ربتعي -
 هماهتا مدع رهاظلا نأ امك ءهوجولا ضعب نم ةفزاجم هيف هردهأ نم لوقو

 . يبهذلا لاق امك عضولاب

 ةمئأ جهنم نع فلتخي ةيخيرأتلا ةياورلا يف صاخ جهنم يدقاولل -

 ةلادعلاب فورعملا ةقثلا نع الإ نووري ال ثيدحلا ةمئأ نإف ...ثيدحلا

 ظ .قدصلاو

 . عّيشتلاب يدقاولا ماهتا ةحص مدع

 . قاحسإ نبا ةريس ىلع يدقاولا وطس ةمهت ةحص مدع -

 001 يركسع قيقحت

 ثالث مهضعب اهدعف 0 500 انارسلاو تناول ددع ىف نوفلتخي

 افين مهضعبو ؛نيتسو أتس مهضعبو ؛نيعبسو تس مهضعبو « نيعبسو

 ىنامث يدقاولاو ءنيثالثو ايست يزد :قاشيسإ ند ةفحمنأو «نيسمخو

 ا ةيالنبالا ةعاجلا ةةزوتملا ةنيذهلا تءىلولسلا ناميلس نب زيزعلا ليغ فيلات :(1)
 .ةقرو 581/

 .ه14- ه98 ص ()



 دتعي نم مهنم نأ ىلإ فالخلا كلذ ازع دقو .ققحم يدوعسملاو .نيعبرأو
 .يزاغملا ضعب نم قلطني ناك ايارسلا ضعب نأل «نورخآ اهب دتعي ال ايارسب

 .يزاغملا ةلمج يف رخآلا ضعبلا اهلعجيو .ءمهضعب اهدرفيف

 بورحلا ةسايسب ةفرعملا ووذ هدمتعا يذلا قحلا طباضلا نأ ركذ مث

 ىلإ ةثالثلا نيب ام ايارسلا نأ اهتامسو اهريداقمو شويجلاو ركاسعلا ريبدتو

 :ضداوملا ىف يهف :اهتلاب جرحت يتلا امأف ..ليللاب جرخت يتلا يهو «ةئامسمخلا

 اورّثتك نيذلاف .''* ٍراَلأب ُبراَسَو لعل ٍفَخَتْسُم َوُه ْنَمَو## :ىلاعت هلوق نم

 .ايارسلا ىلإ براوسلا اوُمض ددعلا

 امو ءرسانملا يهف ةئامنامثلا نود ىلإ ةئامسمخلا ىلع داز امو :لوقي مث

 «شاخشخلا وهف فلألا نود ىلإ ةئامنامثلا ىلع داز امو « شيج وهف ةئامنامثلا غلب

 «لفحجلا شيجلا وهف فالآ ةعبرألا غلب امو «ملزألا شيجلا وهف فلألا غلب امو

 دعب براوسلاو ايارسلا تقرتفا اذإو .رارجلا شيجلا وهف افلأ رشع ينثا غلب امو

 نود ىلإ نيعبرألا نم ناك امو «دئارجلا ىهف نيعبرألا نود ناك امف اهجورخ

 يهف ةئامسمخلا نود ىلإ ةئامثالثلا نم ناك امو «بناقملا يهف ةئامثالثلا

 لوقيو» :لوقي مث .ةبصعلا :اوهُجو اذإ الجر نيعبرألا نومسي اوناكو .تارمجلا

 ("”(هزجوأو ليق ام لضفأ كلذ نم انركذ دقو ءًاريثك ًامالك انركذ اميف سانلا

 يبنلا نوك يف ةمكحلا نع هللا همحر ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلا لئس
 «هراسي ىف ًامتختم ناك إي

 ؟هلك هنأش ىف :ميتلا بحي ناك هنأ عم

 . باتكلا متخل امهيناثو «ةنيزلل امهدحأ :نيينعمل ذختي متاخلا نأب باجأف

 ٠١. ةيآلا 0 ةروس (1؟)

 ةبتكم هيوكلا ب ا فارشإو داع نجد ةغللا يف ثوحيب)# 8 ّْ

 .19 ص ه4 .العملا
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 اذه رّرقت اذإو .يناثلا ىنعملا متاخلا اذه ٍةلَي يبنلا ذاختا ببس ناكو

 ةلوانت ناكل ءوُدرو متخلل هعزن ىلإ هجايتحا عم ىنميلا هدي يف هعضو ولف
 .'''هنأش نم فرع امك ىنميلا هديب ًادبأ هل داتعيل «ىرسيلاب ُهايِإ

 هريغو يذمرتلا هححص امك «.همتاخ عزن ءالخلا لخد اذإ لاك انه خو

 انريقوت هيعرت ناكف -ءاحتكسالا' هلآ ىفوسبلا كيلا" نال .«ىسلا ةيققح دوف

 كلذ يطعي امنإ هسبلو هعضوو هعزن ةلاح يف وهو .ءهمساو ىلاعت هللا مسال

 . '”ملعأ هللاو .هلك هنأشك نيميلا

 نأ زوجي ال :(558  ؟7617/8) عومجملا يف يوونلا مامإلا لاق

 هللا ديبع وبأ هلاق ءربقلا رادجب رهظلاو نطبلا قاصل هركيو هّهْكَي هربقب فاطُي
 هنم دعبي نأ بدألا لب «هليبقتو ديلاب هحسم هركيو :اولاق «هريغو يميلحلا
 . هتايح يف هرضح نم هنم دعبي امك

 ةفلاخمب ٌرتغي الو «هيلع اوقبطأو ءاملعلا هلاق يذلا باوصلا وه اذه

 ثيداحألاب نوكي امنإ لمعلاو ءادتقالا نإف كلذك ءمهلعفو ماوعلا نم ريثك
 . .مهتالاهجو مهريغو ماوعلا تاثدحم ىلإ ٌتفتلي الو «ءاملعلا لاوقأو ةحيحصلا

 نآل «هتلفغو هتلاهج نم وهف ةكربلا يف غلبأ هوحنو ديلاب حسملا نأ هلابب رطخ نمو
 . باوصلا ةفلاخم يف لضفلا ىغتبُي فيكو «عرشلا قفاو اميف يه امنإ ةكربلا

 ُيبنلا ىهن امنإ )١/8 - ١5(: ملسم حيحص ىلع هحرش يف لاقو

 ناتتفالاو هميظعت ىف ةغلابملا نم افوخ ًادجسم هريغ ربقو هربق ذاختا نع هلي

 املو .ةيلاخلا ل نم ريثكل ىرج امك رفكلا ىلإ كلذ ىدأ امبرف «هب
 يف ةدايزلا ىلإ نوعباتلاو - نيعمجأ مهيلع هللا ناوضر - ةباحصلا تجاتحا

 تلحذ نأ ىلإ ةدايقلا هكدتنار. ةةوملسملا رقك يي 1م هللا ل رساو ةحيسم

 )١( لصألا ىف ةرابعلا تدرو اذكه .

 ص رجح نبا ظفاحلا مالسإلا خيشل ةبوجأو ةلئسأ (؟) ٠١١.
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 نفدم ءاهنع هللا ىضر ةشئاع ةرجح اهنمو ءهيف نينمؤملا تاهمأ تويب

 ربقلا ىلع اونب  امهنع هللا يضر - رمعو ركب يبأ هيبحاصو ِةلَك هللا لوسر

 «روذحملا لإ يىدؤيو دجسملا ىف رهظي الئل هلوح ةريدتسم ةعفتر م ا اظي

 ال ىتح ءايقتلا ىتح امهوفرحو ةييلامشلا ومفلا ينكر نم نيرادج أونب مث

 0597 ةفيرشلا تارجخخلا (659

 . نهتارجح موزل ىلع هدعب هتاجوز ِهَلك ُئبنلا تح

 .ِلَو هبحاص بنج ىلإ نفد ءهنع هللا ىضر قيدصلا ركب وبأ ىفوت املو

 ةشئاع نم نذأتسا ةريخألا همايأ يف ضّرمي هنع هللا يضر رمع ناك امدنعو

 . هيبحاص راوجب كانه نفدو . يسفن ىلع مويلا هّنرثوألف 110 ةديوأ تنك

 لضفتأو «يرامخ عضأ تلز ام :اهنع هللا يضر نينمؤملا مأ لوقتو

 ينيب ُتينب ىتح «يبايث يف ةظفحتم لزأ ملف ءرمع نفُد ىتح لإ «يبايث يف

 .ًارادج روبقلا نيبو

 :تلاقو رازإلاو رامخلاو عردلا اهبايث تسبل رمع نفد امل اهنأ يورو

 ءمهرد فلأ نينامثو فلأ ةئامب اهلزنم ةشئاع نم ةيواعم ىرتشاو ...

 ىتح اهسلجم نم تماق امف ءلاملا اهيلإ لمحو ءاهتايح اهانكس اهل طرشو
 م00

 ةفاقثلل ةلبقلا راد : ةلذح -. يدوواد نائدع ناوفص اهيذك /اكيزاتو ةريس ةفيرشلا تارجحلا 20غ(

 . مه ص ها «ةيمالسإلا
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 ىسيع موق ةعيبط نيب - هللا همحر بطق ديس  لالظلا بحاص نراق
 لوسرلا ةباحص نيبو  نويراوحلا مهو  هباحصأ صاوخ نم مالسلا هيلع

 ْلَه َمِسَرَم نأ ىسيعي َنبراَوحْلا لَم ْدإ# :ىلاعت هلوق ريسفت دنع كلذو هك
 َنِنِمْؤُم ممنكح نإ َهَّأ ْأوُهَنَأ لاق َِمَّسلأ نم ٌةَديآَم اَلَع َلْزَتُي اا ُيِتِسي
 اَهيلَع َنْكَمَو اَنَتَفَدَص َدَق نأ َملَمتَو اَموُلُم َنيَمْطَتَو اني َلُكأَت نأ دز اانا
 موق ةعيبط نع راوحلا اذه انل فشكي :هللا همحر لاق 7409 َنِهَّشلَأ َّنِم
 انلوسر باحصأ نيبو مهنيب اذإف «نويراوحلا مهو .«مهنم نيصلختسملا ىسيع

 !ديعب قرف ُدِْكَي

 ءاونمآف «ىسيع هلوسربو هب ناميإلا هللا مهمهلأ نيذلا نويراوحلا مهنإ

 تازجعم نم اوأر ام دعب مهف اذه عمو .مهمالسإ ىلع ىسيع اودهشأو

 هنأ اهنم نوملعيو («مهسوفن اهب نئمطت ةديدج ةقراخ نوبلطي ءاوأر ام ىسيع

 .مهءارو نمل هل اهب نودهشيو «مهقدص

 .مهمالسإ دعب ةدحاو ةقراخ هنم اوبلطي ملف كي دمحم باحصأ امأف

 اوقدص دقلو «ناميإلا ةشاشب اهتطلاخ نأ ذنم تنأمطاو مهبولق تنمآ دقل

 .نآرقلا اذه الإ ةزرجعم هل

 .نوملسم كئلوأو نوملسم ءالؤهو . ىوكسم اذهو ىوتكسم كلذو

 ةدعابتم تايوتسملا ىقبت نكلو .«نولوبقم ءالؤهو هللا دنع نولوبقم ءالؤهو
1 200 

 )١( ناتيآلا «ةدئاملا ةروس 1١1١7 "١١.2

 .418/7؟ نآرقلا لالظ يف (؟)

 لدي



 601 ةباحصلا نم دحأ هلتقي مل ...نامثع (9)

 هتلتقو ءامولظم لتقو ءعامجإلاب ةحيحص هنع هللا يضر نامثع ةفالخ

 تزجعف رصم نم هودصقو اوبّرحت «لاذرألاو فارطألا ةلفسو لئابقلا

 .''هنع هللا يضر هولتق ىتح هورصحف ءمهعفد نع نورضاحلا ةباحصلا

 (0"] هدالوأو بلاط يبأ نب يلع جاوزأ 0":

 . ىربكلا موثلك مأو «ىربكلا بنيزو ء«(ريغص وهو تام)

 ريكا ةمحتم : ةيلوبم زد: نكيق هن ىلعس تن ةلوخم نمل كلوز

 .هللا دبعو ءربكألا رفعجو «نامثعو ءربكألا

 وكدو .لوعو ( ىيحي :ةيمعثخلا سيمع كلب انها نم هل دلوو

 .يبلكلا هلاق :لاقو ءرغصألا ًادمحمو ىيحي :ريثك نباو يربطلا

 .ةيقرو «ربكألا رمع :(رمتلا نيع ةيحانب بلغت ينب ىلع راغأ نيح ديلولا نب دلاخ
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 .: طشو الا لوحتي : (ةالصلا يف ٌدِكَج هللا لوسر اهلمحي ناك ىتلا ىهو

 ةلمرو ءنسحلا مأ : ىفقثلا دوعسم نب ةورع تنب ليعس مأ نم هل دلوو

 ف ريكلا

 .ةنوميمو «ءىناه مأو ءرغصألا دمحم :دالوأ تاهمأ نم هل دلوو

 .ةمامأو «ةمطافو «ىرغصلا موثلك مأو .ىرغصلا ةلمرو «ىرغصلا بليزو

 .ةسيفنو «ةنامجو ءرفعج مأو «ةملس مأو «ماركلا مأو .ةجيدخو

 .ةيراج يهو تكله ةنبا :سيقلا ءىرما تنب ةايحم نم هل دلوو

 .«ءالؤه ريغ (هنع هللا يضر) يلع دلو نم انل حصي مل» :دعس نبا لاق

 عستو «ءأركذ رشع ةعبرأ هبلصل (هنع هللا يضر) بلاط يبأ نب يلع دلو عيمجو

 .نسحلا :ةسمخل هدلو نم لسنلا ناكو .ةأرما ةرشع عبس :ليقو «ةأرما ةرشع

 . ''"ةيبلغتلا نب رمعو «ةيبالكلا نب سابعلاو «ةيفنحلا نب دمحمو «نيسحلاو

 نسحلاو نايفس يبأو بئاسو مَّنَق ىفطصملا ٌمع نباو رفعجك

 نب سابعلا نبا وهف مثق امأو .ءبلاط ىبأ نبا وهف رفعج امأ

 وهف نايف ونا انآ و. «ىعئاكلا دعم نوع .ننا' ووقف هيتاينلا امأو ةلظسلا هني
 . بلاط نا 0 ىلع نبا وهف نسحلا امأو ء«بلطملا دبع نب ثراحلا نبا

 ةضإ 1 3 1
 , نيعمجا مهنع هللا يصل

 نب ناميلس /هللا ىلإ ةوعدلا يف هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ جهنم )١(
 - 84 ص («هاروتكد ةلاسر) ه5415١ ء«مالعإلاو ةوعدلا ةيلك :ضايرلا .ديعلا مساق

 0 نبا خيراتو «يربطلا خيراتو «ىربكلا تاقبطلا :هعجارمو 4

 5١٠١/١. «يوسوملا /سينألا بيدألا ةينمو سيلجلا ةهزن (0)
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 0177 !نيرجاهمو ًاراصنأ اوناك ةباحص (55

 نبا مهركذ «نيرجاهمو ًاراصنأ مهنوك نيب اوعمج ةباحصلا نم ةئثالث

 : هتريس يف قاحسإ

 ىلإ جرخ ناك .جرزخلا ينب نم سيف دبع نب ناوكذ مهدحا

 .اديهش دحأب لتقو اردب دهش .يراصنأ يرجاهم :هل لاقي

 جرخ نميف ناكو .اضيأ جرزخلا ينب نم ةلضن نب ةدابع نب سابعلاو

 : اديه

 ةرونملا ةنيدملا نم ارجاهم ٍةَك هللا لوسر ىلإ جرخ بهو نب ةبقعو -
 .” يررعلا يتلا افلح ةاكوب جو انضنا فرع ايس دل لاق ناكوي هلكت ىلإ

 077) لَ لوسرلا رعاش ىلع ءارتفا "5

 هةمصب مهمعر ىف هفاصتال كلذو ءاهنع هماجحإو كداعملا نيدايم نع هرمهمتو

 امك ..ةيهاو ةصق ىلع نيدمتعم .ودعلا ةاقالم نم رعذلاو نبجلاو فوخلا

 اذه ةروص تزتهاف .مالسإلا هقانتعا ذعب طاطحنالاو فعضلاب هرعش اومر

 ةيسفنلا بورحلا يه كلت «ةيدسجلا كراعملا نم ةياكن رثكأ يه رخآ عون

 مهيف تثفنو «مهتدحو تقرفو «نيكرشملا فوفص يف ترئأف ءاهئش يتلا

 . ةيمازهنالاو فعضلا حور

 )١( ميقلا نبال دتاوفلا عئادب 4/5 487.
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 هسا

 . ''”ليلجلا يباحصلا اذه نع ةمهتلا يفنيل ءايملع ًادقن اهدقنيو اهسرديف

 هراعملا .ىف ةفيسب ناسحب .ةارتشا' مدع للع :نيحوونملا' نقعي.نآ هركذا امم

 يف قرع) هلحكأ تعطق فيس ةبرضب كراعملا ىدحإ يف ًاميدق هتباصإ ببسب
 ناك لي لوسرلا كراعم ةيادب ىف هنأ امك .فيسلا نيبو هنيب كلذ لاحف (ديلا

 مهنع هللا لازأ نيدلا خم 08 كلذبو «هرمع نم نيعبسلا ىلع فرشأ دق

 . .هربكو هضرم ببس .لاتقلا يف جرحلا

0 

 ريل اهلا: هيون هللا قيمحملا :اهرثأ ىلع لقيلف هللا الإ هلإ ال لاق نم
 . ">4 َنيِيِلَعْلا بر ِهَّنِب ُدَمَْلَل ترلأ هل َنيِصِخَم ةوغذاف# :هلوق كلذو

 654 نيملاعلا بر هلل دمحلا :لق مث ...

 0 ا و يب هس دبع ب عوض

 :ةرآألا هذه 0 .نيملاعلا بر هلل دمحلا اهعبتي هللا الإ ! ال : لاق اذإ

 . "””ملعأ هللاو .* َتَِيلَأ هل َتيِصِلَِم ةوغْداَف وه لإ َدلِإ آل حلا َوْه»

 )0١84 ةنّيبب الإ ريفكتلا نم ريذحتلا ("0]

 : ةيميت نبا مامإلا لاق

 نييعتلاب ريفكتلاو «مومعلاو قالطإلاب ريفكتلا نيب قرفلا لمأتي مل نم

  100١دو د1 »لا لدانم اةيلعرىرتشملا عهدنا يفور كات نر نابع بزبق ىق 4
 .ص ه١ .ها51١/ «ن

 ءامسألا يف يقهيبلاو هيودرم نباو هححصو مكاحلاو رذنملا نباو ريرج نبا هجرخأ (0)

 .رفاغ ةروس نم "8 مقرلا يه ةيالاو .تافصلاو

 ةيملعلا بتكلا راد ةعبط) 558/8 يطويسلل روثأملاب ريسفتلا يف روثنملا ردلا (9)

 .(ه 5
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 ظافلأ نيب قّرفي مل نم بيصت يتلا قلازملا نم ريثك يف عقي «صيصختلاو

 هلاق نم لكل لماش كلذ نأ ءرفاك وهف اذك عدتبا نمو ءرفاك وهف اذك لاق

 نإو «نّيعملا قح يف يفتنت دق عناومو طورش هل ريفكتلا نإف ءربدت ريغب

 تفتناو طورش تدجؤ اذإ الإ نّيعملا ريفكت مزلتسي ال قلطملا ريفكت

 دعم جزتما لب يااا دير يس اب ا سلا

 ا : نع ىلع

 .باقعلاو تقملا ببس وهف ءايرلا الإ هلمعب دري مل يذلا امأ

 .باوثلا ببس وهف ىلاعت هللا هجول صلاخلا امأو

 يف «كعابلا زق يذق ىلإ اذه. ىف: نظنتو. !بوضملا ىف: رظعلا اميز
 ءاطقاستو امواقت .«يسفنلا ثعابلل ايو اهب ينيدلا فعالا ناك نإف ”:ةلفع

 . هيلع الو هل ال لمعلا راصو

 باوث هلف رخآلا ثعابلا ىلإ ةفاضإلاب بلغأ برقتلا دصق ناك نإو
 َلاَقْنِم مِلَظي ال دل 30 : ىلاعت هلوقل . . ينيدلا ثعانلا ا اا

 نإ لب ءريخلا دصق َعيضي نأ يغبني الف «"”4 اَهْقِعنَصُي ٌةَئَسَح ُكَت نو َرَرَ
 نإو «ةدايز تيقبو هيواسي يذلا ردقلا هنم طبح ءايرلا دصق ىلع ًايلاغ ناك

 )١( ةيميت نب دمحأ مالسإلا خيش ىواتف عومجم ؟489/1١7.

  2ةيآلا ©« سنوي ةروس 3١
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 :كاضافلا» كيضقلا ةيوقح- همن هش نيس .ظقتم ايولقم ناك

 ضحملا ءايرلا ناك اذإف ''"«اهُحمت ةنسحلا ةئيسلا عبتأ» :ِةِلَك لوقيو
 اعفادتي نأو دب هاف صؤ[ظ 035355 اعمتجا اذإف ( هبيمع ضحملا صاللخإلا هوحمي

 ةراجتت هعمو ًاجاح جرخ نم نأ ىلع ةمألا عامجإ اذهل دهشيو «ةرورضلاب

 «يباوخلا طيش كارولا تو ذأ ىلع لدن زاك لاو تاكلاف فلق نإف
 هذه :لوقنف 2 . ظوظحلا رئاسو ةراجتلاو ةمينغلا بلط نوش هأئعم ئفو)

 ءايندلا الإ كلذب دري مل نم اهب دارملا لب ءهانركذ ام ضقانت ال ثيداحألا

 ىلع بلغألا وه كلذ ناكو «ايندلا نم ائيش ىغتبي رجاه نم» :ةِْيَك هلوقك

 نكلو «مارح ايندلا بلط نآل ال ,ءناودعو نايصع كلذ نأ انركذ دقو ءهّمه

 نع ةدابعلا رييغتو ءايرلا نم هيف امل «مارح نيدلا لامعأب اهبلط
 ا ف .

 . . . .اهعضوم

 ُّظ

 059 ءايرلا نم دعي الام 039

 : هللا همحر ىسدقملا ةمادق نبا لاق

 مايق هثداعو «ليللا رثكأ نوُلصيف «نيدهتجملا عم لجرلا تيبي دق
 . طاشنلا اذه ثعبنا ام مهالولو ءموصيف «نوموصي وأ .مهقفاويف .ةعاس

 : ليصفت هيف لب «قالطإلا ىلع كلذك سيلو ءءاير اذه نأ نظ امبرف

 .قئاوعلا هقوعت نكلو «ىلاعت هللا ةدابع يف بغري نمؤم لك نأ وهو

 عافدناو .ةلفغلا لاوزل ًاببس ريغلا ةدهاشم تناك امبرف «ةلفغلا هيوهتستو
 ءءيطو شارف ىلع مونلا نم نككمت ءهلزنم يف ناك اذإ ناسنإلا نإف «قئاوعلا

 )١( /ه دنسملا يف دمحأ هاور ١87« مقر 544/5 ناميإلا بعش يف يقهيبلاو 26١7

 ظ ."ا/5/5 ةيلحلا يف ميعن وبأو

 نايب ةدايز هيفو ءههال ههه /4 نيدلا مولع ءايحإ يف يلازغلا مامإلا مالك نم اذه (؟)
 . . .دهاوشو ةلثمأو
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 هنع لغاوشلا هذه تعفدنا «ءبيرغ ناكم يف تاب اذإف ءهتجوزب عّنمتو

 37 اعلا ةةيهاشوم اهقم .رشلا ىلع عدت تانأ هل ةلمحو

 !ةدابع مهنع لقي ال هنأ اونظيل كلذ لعفي ال نأ ىلع :تلق

 054 هصقنو رمعلا ةدايز ةلأسم 054

 تلصو محرلا ةلصو ٌربلاب رمعلا ةدايز ىلع صن اهيف يتلا ثيداحألا
 هقزر يف هل طَسْبُي نأ ٌّبحأ نم» : حيحصلا ثيدحلا اهنم ءرتاوتلا ةجرد ىلإ

 . (همحر لصيلف هرثأ يف هل أسْنُيو

 مومعل .هصقنو رمعلا ةدايز مدعب لوقلا ىلإ ءاملعلا روهمج بهذ دقو

 هدوم 4 اهلج كا اكن نأ 11 نارالع ؟ىتلانت هي رشت# ضان
 .ثيداحأو ىرخأ تايآو ١١[  ةيآلا ءنوقفانملا

 لاق هبو ءرمعلا يف صقنلاو ةدايزلا لوصح تابثإ ىلإ نورخآ بهذو
 هَل أوُحَمي# :ىلاعت هلوق كلذ يف مهتلدأ نمو .ريفغ ٌمجو دوعسم نباو رمع
 .هريغو [79 ةيألا ءدعرلا ةروس] * ٌتِبْيَو ُكَلَمْس اَم

 : نيرمأ يف مهلاوقأو ءاملعلا ةبوجأ نيب عمجلا صخلمو

 نيب عمجلاو :يناهبصألا لاق ...ةقيقحلا ىلع ةدايزلا لمح - ١

 ْثّرب نإ اهلخأ لغج ةمسنلا قلخي نأ دارأ اذإ هللا نإ :لاقي نأ نيربخلا

 . كلذ نود اذكو اذك هيدلاو ّىَبَت مل نإو ءاذكو اذك هيدلاو

 شاع همحر لصو نإ هنأب هل هللا ىضق نم سائلا نم نأ يأ ...

 رهظأ اذإف «كلذ نود ًاددع شاع همحر عطق نإو ءًانّيبم نينسلا.ةرغ اددع

 اذإف «نيددعلا لوأ ءاهتنا دنع هحور ضبقي نأ توملا كلم رمأ هتكئالمل هرمأ

 رخآ ىلإ هرخؤي نأ ىلاعت هللا رمأيف ءاهلصيو همحر ربي نأ هل قفتي كلذ اند
 .هرمع ىف داز :لاقيف ءهحور ضبقي نأ توملا كلم ىهنف «نيلجألا

١ 



 ملسملل :لاقف (98) ةراتخملا ثيداحألا يف يرامغلا كلذ حضوو

 صقنلاو ةدايزلا نيب ْدّدرم ٌرمعو .هريغ ملعُي ال هللا دنع ٌدّدحم ٌرمع :نارمع
 :هيدلاو ّرب وأ قذصت نإ ةئنس نوعبس نالف رمع :هل لاقي «توملا كلم دنع
 . ثيدحلا يف دارملا وهو «كلذ لعفي مل نإ ةنس نوسمخو

 نع ةيانك ةدايزلا هذه نأ يأ «زاجملا ىلع رمعلا ( يف ةدايزلا لمح -

 ىف هعفلي امب هتقو ةرامعو ةعاطلا ىلإ د وبا ابا

 .ةرخآلا

 حيرصو تايآلا رهاظ نيب قيفوتلا ىلإ لام نم ءارآ هذه :ثحابلا لاق

 اهالوأو اهاوقأ نكل .ءضعب نم ىوقأ اهضعب ةلمتحم اهلك يهو «ثيداحألا

 ةباحصلا ماهفأ ىلإ دنتست اهنال ارظن .ةقيقحلا ىلع ةدايزلا لعج وه لوبقلاب

 ىلاعت هللاو .ىرخألا ءارآلا هذه ىلع اهناحجر ىلإ ةفاضإلاب «نيعباتلاو
 . ''”ملعأ

 055) ينازرلا ناميإ 5"0)

 /؟ يوونلا حرشب ملسم حيحص) «نمؤم وهو ينازلا ينزي ال» ثيدح
 يتلا ظافلألا نم اذهو .ناميإلا لماك وهو يصاعملا 0 لعفي ال يأ ١(

 لام الو «عفن ام الإ ملع ال :لاقي «هلامك يفن ُدارُّيو ءيشلا يفن ىلع قلطت
 . ''”ةرخآلا شيع الإ شيع الو «لبإلا الإ

 0"] نوناغللا 0”

 : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق

 دمحم نب يفطل /ةلصلاو ربلاب رمعلا ةدايز تاياور رتاوتب ةلقنلا ظافحلا دوهج عمج )1١(

 .راصتخاب ١7١ - ١١5 ص ء.ه8١51١ .فلسلا ءاوضأ :ضايرلا .ريغصلا
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 .ملسم هاور .«ةمايقلا موي ًَءادهش الو ءءاعفش نوناَعللا ٌنوكي ال»

 .ةءاسإلا نم غغلبأ لب «ةءاسإ َنعللا نأل :هللا همحر ميقلا نبا لاق

 562 ناسحإلا هللا هبلس نعللاب رادلا هذه وق 2 ًءيسملاف .لاسحإ ةعافشلاو ٠

 نم نا ٌةءاسإلاو «عرري ام دصحي امئإ نايت َنإف .ةعافشلاب ىرخألا ش

 ناسا وي نقلا ةعافتلا

 0”]) ...الإ ناويح وأ ناسنإ نعل زوجي ال 069)

 ا ل :ىعللا ميرحت ىلع ءاملعلا قفتا :يوونلا مامإلا لاق

 دعني نأ ٌروجي الف «ىلاعت هللا ةمحر نم ذاعبإلا عرشلا يفو ءدرطلاو داعيبإلا

 اذهلف «ةيعطق ًةفرعم هرمأ ٌةمتاخو هّلاح َْفَرْعُي ال نم ىلاعت هللا ةمحر نم
 تيلعب نيم الا هاو وأ وفاق“ وأ "ناك اهلنم ةنيعب نحأا مل رسب كل :اولاق

 . سيلباو لهج يبأك هيلع ُتومي وأ رفكلا ىلع تام هنأ يعرش ٌصنب
 ةلصوتسملاو ةلصاولا نعلك ءمارحب نسلق فيضؤلاب ةعللا انمآو

 نيقسافلاو نيملاظلاو نيرّوصملاو .ةلكومو انرلا نكاوي ةجفودملاو ”ةيبقا لاو

 بستنا نمو «هيلاوم ريغ ىّلوت نمو «ضرألا ٌرانم رّيغ نم ٍنعلو «نيرفاكلاو
 امم كلذ ريغو : اننا دعوا أ ادت مالسإلا يف ٌتدحأ نمو «هيبأ ريغ ىلإ

 هللاو .نايعألا ىلع ال فاصوألا ىلع هقالطإب ةيعرشلا صوصنلا هب تءاج
 7 كلل

 نينا يصاعملا ىلع رارصإلا بابسأ 0

 نولمعي مهنأ نوملعي نمم ةكويتك لمأت هنأ يمالسإ ناك ريكذنب

 530 0 ءزابلا ةتكم
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 نايتس تصحفتو : لاق « رييغت امنود اهيف لورمتسي مهنكلو ءىصاعملا

 : يه «ةيسيئر بابسأ ةعبس يف اهتدجوف .كلذ

 حلاصملا ضعب تاوف نوشخي مهف :حلاصملا ضعب تاوف فوخ ١ ١

 تاوف ىشخي ينازلاو ءابرلا نع علقأ اذإ حبرلا ةلق ىشخي يبارملاف ءاوبات اذإ
 ظ .اذكهو ..هانز نع علقأ وه نإ ةعتملاو ةذللا

 هبابشب عتمتيل ةبوتلا ريخأتب ناطيشلا هيرغي ثيح :ةبوتلاب فيوستلا - ؟
 .اهليجأتل رشلا ىعاد هاعد «ةبوتلل ريخلا ىعاد هاعد املكو ءهحلاصمب وأ

 .لاحلا هذه ىلع وهو توملا هكردي ىتح

 . .ةيناث نم لقأ هرمع يف ديزت نأ ضرألا ىوق نم ةوقل نكمي الو «هيلع

 .هرمع نم تقو يأ ىف ىتأت دق ةظحللا هذه نأ ىسنيو

 ال ًاءزج تدغ ىتح ةيصعم لعف ىلع دوعت دقف :ةداعلا ةبلغ - 5

 .اهريغ نم اهروصتي الو شيعلا فرعي الف «ةيمويلا هتايح نم أزجتي

 ددرتم وهف '«فيعض هدنع رييغتلا ثادحإ ىلإ عفادلاف :ةمهلا ىندت - © .

 ىلاعم ىف ةلفاسو «ةيصعملا فارتقاب ةيلاع هتّمهف .هنم فئاخ ءرييغتلاب

 ول

 :ىلاعت هللا نم فوخلا فعض - 5

 دجيي اي هنكلو .علقي نأ لواحي وهف : ةدابعلا ةذلب دافستسالا مدع /! 

 1 ”يناعشتو هلق قلعت بيس-كلذو..«ةيضعملا خخ ةعالقإ ذكع ةذل

 هللا نم يوق فوخ هيف ناك ولو

 )١( ص ءه417١ .ن .د .م .د 7 ط  .يلالبلا ديمحلا دبع /رجفلا دعب تاالمأت ٠١4 -

 ,.ل95

 الا



 07) ١!ةرم فلأ وأ ..ةرم ةئام ولو ... 65

 | ٌةبوت بات نإو . خا ةننذ ىلع“ أريَصَم ناك نإو بنذملا نم ةبوتلا حصت :

 لطبت ملو , يناثلا تنذلا هيلع نيك نذل كلذ دواع مل 0 كح

 تبل درو لك ىنادباكو 0 فلأ وأ ةرم ةئام هنم تنذلا رركت نإو غاةشروت

 تحص اهعيمج دعب ٌةدحاو ةبوت عيمجلا نع بات ولو .هبونذ تطقسو هتبوت

 . هتبوت
 :طورش ةئالث ةبوتللو

 ملاظملا ٌدر وهو «عبار طرش اهلف يمدآب قلعتت ةيصعملا تناك نإف

 . هلم ةءاربلا ليصحت وأ ءاهبحاص نيل

 يكلاس قيرط تاماقم ىلوأ يهو .مالسإلا دعاوق مهأ ةبوتلاو
 ١ الا

 رخآلا

 074 قيدص هل لاقُي ال زفاكلا (64)

 هذه قاقتشا لصأ نأل ,(«رفاكلا» ىلع «قيدصلا» ةملك قالطإ زوجي ال

 لو لوقا لافت نايم لاو "ا ةبحملا» ىلع رودي ةغللا يف ملكا

 أوناك ولو ٌةَلوُسَرَو هلأ دآح ْنَم تروُداون ريآل قا هلأ توُنمْؤَي موق دج

 ىلع 5 اذإ فيكف 0 20007 1 وح 3 مُهَءآَسَبَأ وأ ْوأ ٌْمُهَ آس

 86" ما ص رجح نبال فبختنملا للا
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 ؟«7ببس الو بسن يف هعم ةبارق ال رفاك

 0778 مهلوقع ردق ىلع ... (”]

 : يزوجلا نبا ةمالعلا لوقي

 . مالكلا ملع مهعامس نه رضا ماوعلا نلع نسيل

 ماوعلا مهدنع رضحي هنإف ءاننامز صاصق روهمج نم قمحأ تيأر امو
 ةالصلا ناكرأ مهنوملعي الو «ةبيغو انزو رمخ نع مهنوهني الف «مشغلا

 !ًاميلس هبلق ناك نم كلذب ىذأتيف . . .تاذلاب مئاق مالكلا

 هبتكو هتكئالمو هللاب :ةسمخلا لوصألاب نمّؤي نأ ىماعلا ىلع امنإو

 «قولخم ريغ هللا مالك نآرقلا :فلسلا لاق امب عنقيو ءرخآلا مويلاو هلسرو

 . لوهجم فيكلاو ءىح ءاوتسالاو

 «ناميإلا درجم ىوس بارعألا فلكي مل كك هللا لوسر نأ ملعيلو

 : فدي رف 'اميلس ءانمؤم تام مهقيرط ىلع تام نمف

 !©'”هقرغ رهاظلاف «ةحابسلا نسحي ال وهو ءرحبلا لحاسل ضّرعت نمو

 691 هناحبس هللا لاعفأ يف ميلستلا 070

 ميكح هنأ ملعيو هلاعفأ يف هل ِمّلسي نأ ىلاعت هللاب نمآ نمل يغبني
 ىلإ لهجلا بسن هلعف ةمكح هيلع تيفخ نإف .ثبعي ال هنأو «كلامو
 ام :لاق لعفلا ةمكحب لقعلا هبلاط اذإف .كلاملا ميكحلل ملسو ءهسفن

 .(8ط) 10# ص ةيظفللا يهانملا مجعم )١(
 ع6 ص رطاخلا ديص هه

 نض



 .هناحبس قحلا لاعفأ نم ريثك ىلإ لقعلا درجمب اورظن ًاماوقأ نإو

 ىلإ قلاخلا اوبسنتف «ةمكحلا دض ىلإ تبسن قولخم نم تردص ول اهوأرف

 !كلذ

 .درابلا نونجلاو ءضحملا رفكلا اذهو

 ةعلاطم نع ةرصاق لوقعلا نإف ءسوفنلا ئلا لهجلا ةيبسن بجاولاو

0000000 

 070 مظعألا هللا مسا 09

 هللا يضر ةمامأ يبأ نع «نمحرلا دبع نب مساقلا نع «مكاحلا ىور

 :نآرقلا يف ىف روس ثالث يفل مظعألا هللا مسا نإ» :لاق دي يبنلا نع (.هنع

 . (هطو «نارمع لاو .ةرقبلا ةروس يف

 ةرقبلا ةروس يف 0 يا

 رويس نتوال ا ب1 ناعهنألا) 4 ١ مق 0 2 1
 11١١". :ةيآلا] * ٌرْويَقْلا َىَحَلِل هوُجَوْل دع راس عم

 8 4 اه 8 ١١
 © ا

 يسمع اج

 014 دبعلا نم هللا ءايح 0174

 .ماهفألا هكردت ال ءرخآ عون كاذف ءهدبع نم ىلاعت ٌبرلا ًءايح امأو

 ىلاعتو كراق هنإف «لالجو .دوجو . ربو ءمرك ءايح هنإف .لوقعلا هفيكت الو

 .ه87 ص قباسلا ردصملا )1١(

 .نمحرلا دبع نب مساقلا ثيدحلا يوار وه لئاقلا ©0)

 . 605/١ نيحيحصلا ىلع كردتسملا ف
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 وييحسسو ًارفص امهّدري نأ هيدي ا اذإ هذبع نم ىييحتسي «ميرك يبح

 ظ (”ءالسإلا يف تباش ةبيش اذ بذعي نأ

 1 رمح مالك 0 ملسألا بهذملا ليلا

 ني نارا تافصلا تايآو تافصلا ثيداحأ يف ملعلا 0 5

 هّزنم هنأو ء ءىش هلثمك قينعل هللا نأ مزاجلا انداقتعا عم ,ىلاعت هللا لالجب

 .نيقولخملا تافص رئاس نعو ءةهج ىف زّيحتلاو لاقتنالاو ميسجتلا نع
 نم ةعامج هراتخاو :نيملكتملا نم ةعامج بهذم وه لوقلا اذهو

 ا : 5
 هد هدفت ا رهو اورو هوما وهو 2 منييسحم

 قيلي ام ىلع لّوأتت اهنأ :نيملكتملا مظعم بهذم وهو :يناثلا لوقلاو
 نوكي نأب هلهأ نم ناك نم هليوأت غوسي امنإو ءاهعقاوم بسح ىلع اهب

 . ””هلعلا يف ةضاير اذ «عورفلاو لوصألا دعاوقو برعلا ناسلب ًافراع

 64: هسأر ينيعب هّبر لَك هللا لوسر ىأر (0*]

 انّيبن ىأر له فلخلاو ٌفلسلا فلتخا :هللا همحر ضايع يضاقلا لاق
 5 نع هلثم ءاجو ءاهنع هللا يضر ةشئاع هتركنأف .ءارسإلا ةليل هبر ٌهِْكك
 نم ةعامج بهذ هيلإو .دوعسم نبا نع روهشملا ومار تعامجو ةريره

 مل ككيلاو .نيكدحملا

 رد يبأ نع هلثمو ( ةئمعب 1 هنأ امهنع هّللأ يضر سابع نبأ نع يورو

 .كلذ ىلع فلحي ناكو هللا ةهمحر نسحلاو ءامهنع هللا ىضر بعكو

 )١( نيكلاسلا جرادم ؟/55١.
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 باحصأ ىكحو «لبنح نب ٌدمحأو ةريره يبأو دوعسم نبا نع هلثم يكحو
 فقوو .هآر هنأ هباحصأ نم ٍةعامجو يرعشألا نسحلا يبأ نع تالاقملا
 هللا 0 ىزئاج هنكلو ناو ليلد هيلع سيل :لاقو اذه يف انخيأاشم ضعب

 لهجي ال ذإ ءاهزاوج ىلع ليلد اهاّيإ ىسوم لاؤسو «ةزئاج ايندلا يف ىلاعت

 .هبر ىلع ْعَنَتْمُي وأ زوجي ام يبن

 .ةيؤرلا تابثإ راتخا هنإف «ريرحتلا» بحاص امأو :يوونلا مامإلا لاق

 الإ كسمتن ال انكلو ةريثك تناك نإو ةلأسملا هذه يف ٌججحلاو :لاق

 نوكت نأ نوبجعتأ :امهنع هللا ىضر سابع نبا ثيدح وهو ءاهنم ىوقألاب

 ؟ي ٍدمحمل ٌةيؤرلاو ءىسومل ٌمالكلاو «ميهاربإل ُةَلُخل
 ِِكَي دمحم ىأر له :امهنع هللا يضر سابع ْنبا لئس :ةمركع نعو

 ظ .معن :لاق ؟هّبر

 هللا يضر سنأ نع «ةداتق نع «ةبعش نع هب سأب ال دانسإب يوُر دقو
 ْ .هر ِدَيِلَم دمحم ىأر :لاق هنع

 و 1 دمحم ازعل «ةفلخ ٌنسحلا ناكو

 يف هيلإ عوجرملاو ةمألا ربح سابع نبا تود بابلا يف لصألاو

 :ةلسارو. ةلكسملا ةذه يف مهنع هللا يضر رمع نبا هعجار دقو «تالضعملا

 .هآر هنأ هربخأف هر ِةِِكَي دمحم ىأر له

 ربحت مل ةشئاع نأل ءاهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح اذه يف خدقي الو

 ةلوأتم تا اه.تركذ امثاو ١ يبر 5 و لوقي هَ ّيبنلا تعسف هنأ

 5 باح ىآرو نم 2 3 م ملم نأ رسل نك اًمو## :ىلاعت هللا لوقل

 يباحصلاو جب ديلا هكرَدُت 0 0 هللا لوقلو 24 و

 تاياورلا تحّحص اذإو ءًةجح هلوق نكي مل مهنم هُريغ هفلاخو ًالوق لاق اذإ

 امم تسيل اهنإف ءاهتابثإ ىلإ ٌريصملا ّبجو ةيؤرلا تابثإ يف سابع نبا نع

 6١. ةيآلا .«ىروشلا ةروس 003( 1

 ٠١7. ةيآلا «ماعنألا ةروس (1)
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 ٌنظي نأ دحأ ٌريجتسي الو «عامسلاب ىّنلتُي امنإو نظلاب دخؤيو لقعلاب كردي
 .داهتجالاو ّنظلاب ةلأسملا هذه يف ملكت هنأ سابع نباب

 00 ملعأب اندنع ةشئاع

 .يفانلا ىلع ٌمَّدقم ٌُتبثملاو ءهُريغ هافن ائيش تبثأ سابع نبا نإ مث

 نأ ءاملعلا رثكأ دنع حجارلا نأ لصاحلاف :يوونلا مامإلا لاق مث
 هريغو سابع نبا ثيدحل .ءارسإلا ةليل هسأر ينيعب هّبر ىأر كي هللا لوسر
 امم اذه ْةْنِكَك هللا لوسر نم عامسلاب الإ هنوذخأي ال اذه ثابثإو .مدقت امم

 ةيؤرلا فنت مل اهنع هللا يضر ةشئاع نإ مث .هيف ككشتي نأ يغبني ال

 امنإو ءهتركذل ثيدح هيف اهعم ناك ولو و هللا لوسر نع ثيدحب
 :تانآلا: خم .طاقشالا »تدقتعا

 "هللا همحر يوونلا مامإلا كلذ نع باجأ مث

 080) ...ىلع هأرجأ اه (41]

 ! هللا ىلع ًانالف أرجأ ام :كرابملا نب هللا دبع مامإلا دنع لجر لاق

 ُمركأ لجو َّنع هللا نإف .هللا ىلع ًانالف أرجأ ام لقت ال :مامإلا هل لاقف
 . هللاب ًانالف َّرغأ ام :لق نكلو «هيلع ْأرَتْجُي نأ نم

 رع هللا «كرابملا نبا قدص :لاقف ينارادلا ناميلس قويا هنن يدخلو

 ولو ٠ « مهيصاعمو مهكرتف هيلع اوناه مهنكلو هيلع ارت نأ نم ربكأ لجو

 ا
 اهنم مهعنمل هيلع اومرك

 .747 ص يرجآلل ةعيرشلا باتك رظني (؟)

 ليوا



 04 نوثَرْؤُي ال ءايبنألا نأ يف ةمكحلا 0

 .«ةقدص هانكرت ام ءُْثَرْوُن ال» :ِةلكك هلوق

 هللا تاولص ءايبنألا نأ يف ةمكحلاو :ءاملعلا لاق :يوونلا مامإلا لاق

 نم ةئرولا يف َنوكي نأ ُنَمْوُي ال هنأ نوئَرْوُي ال مهيلع
 ؛كِلْهَيف ةتوم ىّنمتي

 سانلا رفنيو ءناظلا َكِلْهَّيف مهثراول ايندلا يف ٌةبغرلا مهب ّنَظُي الئلو
200030 

 047) ماسقأ ةسمخ ةعافشلا 645

 : ماسقأ ةسمخ ةعافشلا :هللا همحر ضايع ىضاقلا لاق

 . باسحلا

 اني ايفا تدرو هذهو . باسح ريعغب ةنجلا موق لاخدإ يف : ةيناثلا

 .هللا همحر ملسم اهركذ دقو هلي

 هللا ءاش نمو ّدَيِلك انّيبن مهيف عفشيف رانلا اوبجوتسا موقل ةعافشلا : ةثلاثلا

 ْ . ىلاعت

 ثيداحألا تءاج دقف ةيريعتم 4 ا لكدت ١ نميف هديا

 ينس ابو ش تب او وع

 . '"'”اهلهأل ةنجلا ىف تاجردلا ةدايز ىف :ةسماخلا

 .,/1 يوونلا حر شب ملسم حيحص )0010(

 ."5  "ه /" قباسلا ردصملا (0)

 نضيإ



 1+6 هك كّيبن ةعافش انقزرا مهللا (645)

 : هللا همحر ضايع ىضاقلا لاق

 ةعافش مهنع هللا يضر حلاصلا فلسل لاوس نفيفتسملا لكس وفرع

 نأ هركي هنإ لاق نم لوق ىلإ تفتتلُي ال اذه ىلعو ءاهيف مهتبغرو ل انّ
 الإ نوكت ال اهنوكل للك دمحم ةعافش هقزري نأ ىلاعت هللا ٌناسنإلا لأسي
 . تاجردلا ةدايزو .باسحلا فيفختل نوكت دق اهنإف «نيبنذملل

 0 ا نيس مو ما

 ايعبو

 643 نولخدي ال نورخآو ..نولخدي ةكئالم

 نوفوطي ةكئالم مه ةروص وأ بلك هيف تيب نولخدي ال نيذلا ةكئالملا
 الو ءتيب لك ىف نولخديف ةظفحلا امأو ءرافغتسالاو كربتلاو ةمحرلاب
 . اهتباتكو مهلامعأ ءاصحاإب نورومأم مهنآل لاح يف مدآ ينب نوقرافي

 نم نوعلتمي مهنأو «ةروص لكو بلك لك يف ماع هنأ رهظألاو

 يول قلل 4 : عيمجلا

 . مه تتعب توم دعب ...نيطايشلا 045

 هوم لعب هدأ نواف كرما 0 رارقتسا رهظ نأ لعب ( هتوم لعب نوبهذي
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 03لا ل ناو ةأ

 صوصخ ىلع لدي ليلد ىلع نآلا ىلإ فقأ مل :هللا همحر باجأف

 هيف لاقي نأ نم عنام الف عراشلا نع اذه دري مل اذإو .هوحنو نيرقلاك هتايح

 . يأرلاب
 مهناوخإ اهيف ٌرقتست يتلا ةنكمألا ىلإ نوبهذي مهنأ هنظن يذلاو

 ءانبأ اوقراف اذإ هنم ةعامجلا وأ عونلا نم درفلا ىلع بلاغلا نأل :نيطايشلا

 ىلإ نودوعي مهنأ درو دقو اميس ال «كلذك ناسنالل نومزالملا نيطايشلاو

 انلعف ءاذك انلعف «نالف ينب نيب ةنتفلا انعقوأ ءانالف انيوغأ :نولوقيف مهرابك

 امم سيلف .هتّيصو ىف ةّراضملا هل انلّوس «ةداهشلا نع هانيهلأ ءهبحاصن انك

 .هب ةياردلا ىلإ جاتحي الو ةدئاف هب قلعتي

 نيف رعتاو  فربق ىف نانينألا ناطينكلا:.ىقأر, هنأ ىلع لدي اه هوو معن

 ال مهنأ ىلع لدي وهف «ةايحلا لاح هل نيمزالملا نم ناك اذإ اذهو .هتنتفل

 "هاني ةنوقفاوي ذل 1ك اقف .تاوملا لفعت ةتوق راقب

 (08/ شاعنإلا فرغ يف ..نيقلتلا

 داني وهو تام ملسم نم مك «ةزكرملا ةيانعلا وأ .«شاعنإلا ةفرغ ىف

 هتوص َّحب اذإف «هريغل وأ هل ةعفنم هيف ًائيش لوقي وأ «يصويل هقيدص وأ هدلو
 !مالكلا ىلإ دوعي ال امبرو «تكسف اة كييف وأ امونم يطعأ فيعضلا

 جية١:

 هيلع قلع «يناكوشلا يلع نب دمحم /دمض ةمالع لئاسم ديج يف دجربزلا دوقع (؟)

 ص هأآ5 ( ةيميت نبأ ةبتكم : ةرهاقلا -. قالح نسح ىحبص دمحم هثيداحأ جرخو
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 مدع مهراطقأ عيمج يف نيملسملا تايفشتسم نع نيلوؤسملا ىلع نإ
 تاظحللا يف مهترايز نم مهنم نيرضتحملا اميس ىضرملا براقأ عنم

 .هللا الإ هلإ ال مهنيقلتو ءمهاياصو ةباتكو ءمهسانيإ لجأ نم «ةريخألا
 هيجوت نم كلذ عبتي ام عم .. .نيبتاتلا ىلع هتبوتو هللا ةمحرب مهريكذتو

 ام رخآ ىلإ «هينيع ضيمغتو «هتيحل ٌدشو ؛هقلح لبو «ةلبقلا ىلإ رضتحملا
 . . .هيلع هللا انناعأ «بيهرلا فقوملا اذه لثم يف هلعف يغبني

 دجي ال هنأ وأ «هيدل هبابحأ دوجو نود هدحو تومي ضيرملا نوك امأ

 تدوسلا ملأو ةشحولاب سحي وهو توميو ..صضيرمتلا ةئيه الإ هدنع

 . .هدسج لخاد جالعلاو ةيودألا خضو ء«ربإلا زخو اهيلإ فاضي «هتاركسو

 .هيلإ نوكي ام جوحأ وهو ىلاعت هللا ركذ هيسنتو هرجضت دق رومأ هذهف

 هركذي نم هدنع سيلو ريخألا هسفن ظفلي  بلاغلا وه اذهو - امبر لب
 ملسم وأ ةملسم دوجو وأ «ةملسم ريغ ةضّرمم دوجول كلذو «ىلاعت هللاب

 . "7. . .ىتوملا ماكحأ فرعي ال لهاج

 ل
 لف
 628 ديحوتلا ىلع تام نميف ةَّئسلا لهأ بهذم 8 وا

 نأ فلخلاو فلسلا نم قحلا لهأ هيلع امو ةنسلا لهأ بهذم نأ ملعا

 نم ًاملاس ناك نإف ءلاح لك ىلع ًاعطق ةنجلا لخد ًأدّحوم تام نم
 ةبوت بئاتلاو ,غولبلاب هز لصتا يذلاو .نونجملاو ريغصلاك يصاعملا

 .هتبوت دعب ةيصعم ِْدُْحُي مل اذإ يصاعملا نم هريغ وأ كرشلا نم ةحيحص

 الو ةنجلا نولخدي فنصلا اذه لكف ءًالصأ ةيصعمب َّلَتْبُي مل يذلا قفوملاو
 .دورولا يف فورعملا فالخلا ىلع ءاهنوُدرَي مهنكل ءالصأ رانلا نولخدي

 رهظ ىلع ٌبوصنم وهو ء.طارصلا ىلع ٌرورملا هب دارملا نأ ٌحيحصلاو

 ةميرك ةينآرق ةيأل حيضوت عم ؟شاعنإلا فرغ يف تومي نم هللا الإ هلإ ال نقلي له )١(
 ينفلا دهعملا :ةديرب -.ةيضغلا يلع نب هللا دبع/اهب لمعلا نيملسملا رثكأ لطع
 .ل- 5” ص .ه7١4١ .ىجذومنلا ىعارزلا
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 .هوركملا رئاس نمو اهنم هللا انذاعأ ءمنهج

 هللا يقم فا وهذ ءةبوت ريغ نم تامو ةريبك ٌةيصعم هل تناك نم امأو

 ةديرك يذلا َردَقلا :ةيذع .ءاش نإو . . .ةنجلا هلخدأو هنع افع ءاش نإف , ىلاعت

 ديحوتلا ىلع تام ذدحأ رانلا يف دلخي الف .ةنجلا هلخدي مث ىلاعتو هناحبس

 ىلع تام دحأ ةنجلا لخدي ال هنأ امك «ءلمع ام يصاعملا نم لمع ولو

 . لمع ام ٌربلا لامعأ نم لمع ولو رفكلا

 قييعاظت هلق وج 4 ةلاسملا هل يف قحلا لهأ بهذمل عماج رصتخم اذه

 .ةدعاقلا هذه ىلع ةمأآلا نم هب دتعي نم ٌعامجإو ةنسلاو باتكلا ٌةلدأ

 ةدعاقلا هذه ترّرقت اذإف .يعطقلا ملعلا لصحت ٌصوصن كلذب ترتاوتو

 يف ٌثيدح درو اذإف «هريغو بابلا ثيداحأ نم درو ام مج اهبلع لابخ

 7 هرقل ضروف نم, نحل اهله هليرأت تحب فلكم وفالك

 643 ةمتاخلا ءوس بابسأ (5)
 ُ 27 و له -_

 التمعأ نرتب لق## :ىلاعت هللا لاق :داقتعالا ددسف - ١

 هدب 40 74 ونسي مَ َنوبَسَح مو ايدل ول يف ْميْيَتَس َّلَس َندا9

 لجرلا نإ» هلك هلوق نيحيحصلا يفو ٠١5[. :ناتياآلا ءفهكلا

 لجرلا نإو ءرانلا لهأ نم وهو سانلل ودبي اميف ةنجلا لهأ لمع لمعيل

 اميف» :هلوقو .«ةنجلا لهأ نم وهو سانلل ودبي اميف رانلا لهأ لمع لمعيل

 نوكت ءوسلا ةمتاخ نأو .«كلذ فالخب رمألا نطاب نأ ىلإ ةراشإ «سانلل ودبي

 . سانلا اهيلع علطي ال دبعلل ةنطاب ةسيسد ببسب

 هبلق يف لصحي اهيلع ٌرارصإ هل نم نإف :يصاعملا ىلع رارصإلا  ؟

 .هلوم كلئع هركذ دوعي هرمع يف ناسنإلا هفلأ ام عيمجو ءاهفلإ

 ةماقتسالا قيرط نع نوغيزي نيذلاف :ةماقتسالا نع لودعلا “" 

 ١( ملسم حيحص ىلع هحرش يف يوونلا مامإلا هلاق ١/517.
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 هئادتبا يف ناك سيلبإ نإف اذلو ءةمتاخلا ءوسب ناولتب ةيادنهلا نع. نوويغعيو

 ربكتساو ىبأف مدآل دوجسلاب رمأ هنكلو ءءامسلا يف ةكئالملا عم ًاروكذم

 سئبو «رانلا دوروو نيدلا موي ىلإ ةنعللا هتمتاخ تناكف «نيرفاكلا نم ناكو
 .دوروملا درولا

 ىف هللا ةبحم تفعض فعض هناميإ ىف ناك نمف :ناميإلا فعض - ؛

 ادلة ىرقيرب ..هيهاوت يف عوقولاو هرماوأ كرت كلذ ىلع بترتو «هبلق

 تاوهشلا يف كمهنيف «ةينافلا ٌبح هيلع يلوتسيو ءهّمه اهلعجيف ءهبلق يف
 ام ءىفطت لازت الف «بلقلا ىلع بونذلا تاملظ مكارتتف «تائيسلا باكتراو
 هللا بح دادزي توملا تاركس تءاج اذإف ءهفعض عم ناميإلا رون نم هيف

 هيلع بلاغ اهّيحو «ءهتبوبحم ىهو ءايندلا قرافي هنأ ىري امل هبلق يف ًافعض

 يبل ةيقاقنلا ىلإ كلذ ان ينفتنوب هاهقارتل ملاك. ايكرت ةيرياأل

 05: نيكرشملا لافطأو ...نيملسملا لافطأ (05:]

 .ًاعطق ةنجلا لهأ نم نيملسملا لافطأ نوك ىف ًعامجإلا ةعامج لقن -

 لهأ نم نيكرشملا لافطأ نأ نوققحملا هيلإ بهذ يذلا حيحصلا -

 > : ةنجفلا

 وه نوكيف «نينمؤم هاوبأ ناك مالسلا هيلع رضخلا هلتق يذلا مالغلا -
 رفاك هنأ ال ءارفاك ناكل غلب ول هنأ ملع هللا نأ هانعم نأ ىلع لّوأتيف ءاملسم
 . "”رافكلا ماكحأ لاحلا يف هيلع يرجت الو «لاحلا يف

 051 ءازجلا يف باتك دقن

 .ثيدحلا ىف ةقث ظفاح مامإ (ه488 ت) يديمحلا حوتف نب دمحم

 .#"ه - 6٠" ص «ه5411١ «نطولا راد :ضايرلا -.يرجحلا دعس /ميتاوخلاب لامعألا )١(

 .ل8 - 78 ص رجح نبال بختنملا (0)
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 .دادغب لزنو «قارعلاو زاجحلاو ماشلاو رصمو ايقيرفإو سلدنألاب عمس

 نم وهو ءاهرشنو هعم مزح نبا بتك لمح دقف «قرشملا يف هتلحر ترثأو
 نيب عمجلا» بحاص وهو .هبهذم يف هل نيبصعتملاو هتذمالت رابك

 ظعو يف كوبسملا بهذلا»و «نيحيحصلا ىف ام بيرغ ريسفت»و «نيحيحصلا

 ش ْ ْ .«سبتقملا ةوذج»و «كولملا

 ةمايقلا موي ةنزاوملا يف ''"ةمايقلا موي ءازجلا بتارم» باتك هلو

 .اهيلع باقعلاو باوثلا نم ءازجلا بيترتو اهلهأ ميسقتو

 ملاعلا هيلع در نّممو .ءاطخأ نم هيف ام ىلع هتقو يف ءاملعلا هبنت دقو

 تاعك يف (ه508 تر يعاضقلا ةيطع نب ليقع بلاط وبأ يدخسلا ليلجلا

 "ل ىبقعلا يف نيفلكملا ريغ 3 لامعألا ةنزاوم يف لاقملا ريرحت»

 يف ةنزاوملا رمأ نم حصي أم زربأو «ءهدقتناو يديمحلا باتك هيف عّبتت ثيح

 . باتكلا اذه يف هلك عضوو «ةعيرشلا موهفم بسحب اهلهأ ميسقتو ةرخآلا

 .«بابشلا فلص ىف كاذ هباتك فلأ يديمحلا مامإلا نأ مهضعب ركذو

 هباجعإ ناوفنع يف كلذ ناكو «ثيدحلا يف صصختيو هملع حضني نأ لبقو

 . مزح نبا هخيشب

 0 !ةنجلل حوتفم زجحلا

 . «ريسيلا لمعلا ىلع ريبكلا رجألا» يباتك هبشي "”فيطل باتك

 3 «ةنئجلا ىلع لدت ةليدج باوبأآل هبلق حتمني لدمتف ,هتءارقب ملسم لك

 )١( ماع يلاوح «ضايرلا يف يرهاظلا ليقع نب نمحرلا دبع يبأ قيقحتب ردص ١5١54اه.

 .ص 144 يف عقيو

 ءه١41١ ماع ةيمالسإلا دوعس نب دمحم مامإلا ةعماج ىلإ هاروتكد ةلاسر مَّدق دقو (')

 .(ةقرو 808) جم ” .«نصغلا زيزعلا دبع نب ىسوم ةساردو قيقحت

 راد :ضايرلا -.نشيعجلا ىلع نب هللا دبع /ةنسلا ءوض ىف ةنجلا تابجوم :ناونعب وهو 6«

 2 .صاأ١1 ءه417١ ؛نطولا
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 !اهلوخد هيلع لهسيو هيف وه ام ضعب

 درو امو «ةنجلل ةبجوملا بابسألا يف ةدراولا ثيداحألا نم ةفئاط هيفف

 هل تحتف وأ ءةنجلا يف ٌرصق وأ :تيببفل وأ ءةنجلا لخد هلعف نم نأب

 هل سرغي وأ ءاهيف ىّلحُي هنأ وأ ةنجلا يف ةجرد عمت ري هنأ وأ ءةنجلا تا ويا

 . كلذ وحنو .سرغ اهيف

 !ريخلا باوبأ نم ًاباب نيتسو نينثا ىلإ فلؤملا اهلصوأ دقو

 ضعبل ًايهتي دقف «هدأبعب هللا نم ةمحر اهترثكو بابسألا هذه عونتو

 حتميو نمؤملا قفوي لقو ءاهّتّيقب مهيلع رّذعتيو تاييفآلا هذه ضعب نينمؤملا

 ,«نيدلاولا َرِب هيلع لهسي دقف .اه تان لول نسشو بابسألا ضعب ىف هل

 تقولا يف «لفنلا مايصو ليللا مايق هيلع ُقشي نكل - ًالثم - ميتيلا ةلافكو
 !كلذ نم ٌدضلا ىلع رخآ هيف نوكي يذلا

 باب مكدحأل حت اذإ :يعالكلا نادعم نب دلاخ ليلجلا يعباتلا لاقو

 !هنع قلغُي ىتم يردي ال هنإف ءهيلإ عرسيلف ريخلا

 658 ؟ةنجلا باوبأ حتفت ىتم (*5

 مويو .نينثألا موي ةنحلا باوبأ هفت) ماسلا ةالصلا هيلع لاق

 نيبو هنيب تناك الجر الإ ءائيش هللاب كرشُي ؛ ال دبع لكل رفغيف ٠ .سيمخلا

 ىدح نيذه اورظنأ ءاحلطصي ىتح نيذه اورظنأ :لاقُيف .ءانحش هيخأ

 . ملسم هجرخأ . «احلطصي ىتح نيذه اورظنأ .احلطصي

 : ناضمر يف

 .:ناضمر رهش نم ةليل لوأ ناك اذإ» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق

 باب اهنم حتفُي ملف رانلا باوبأ تقلافو .ّنحلا ةدرمو نيطايشلا تدفص

 .لبقأ ريخلا يغاب اي :ٍدانم يدانيو «باب اهنم قلعت ملف ةنجلا باوبأ تحّْنفو
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 يراخبلا هجرخأ «ةليل لك كلذو ءرانلا نم ُءاقتُع هللو .رصقأ رشلا يغاب ايو

 04 ةصلاخ ةيهلإ ةمركم ةنجلا ىلإ لوخدلا 65

 يضتقت يذلا ٍتقولا يفف .همركو ىلاعتو كرابت ٌقحلا لضف ىلإ رظنا

 ال وأ داو دي ةيجحلاا تبتكيو «ةئينس ٌةَعم ًةعيسلا تقكف نأ ةلادعلا

 تاب و وهف «ناسنإلا ىلع نادوعي اهتحلصمو اهّريخ نإ :فيح ءايبتكي

 «نيعبسب وأ ءاهلاثمأ رشعب اهنزي ةنسحلاو «ةدحاو ًةئيس ًةئيسلا ُتتكي  هتمحر

 يف .لوحدلا نإ ....رمآلا اذه. يهفاق“ ..ءاهلاعما كالا ةعيسي وأ .ةنامحبست: وأ

 لضف وهف ةنجلا ىلإ لوخدلا امأو «ةلادعلا نيع وهو «لمع ءازج وه منهج

 د ةيرمو افلا ةمركدو كح يملإ

 648 ةنجلا باوبأ ددع
 ةعبس اهل رانلاو « باوبأ ةينامث اهل ةنحلا)» : مالسلاو ة ةالصلا هيلع لاق

 . ''”(باوبأ

 .ةالصلا باب : يه «نيحيحصلا يف اهنم ةعبرأ ءامسأ تدرو دقو

 نمف ...» :ثيدحلا يف امك ؛ةقدصلا بابو .نايرلا بايو .داهجلا بابو

 يعد داهجلا لهأ نم ناك نمو .ةالصلا باب نم يعد ةالصلا لهأ نم ناك

 ناك نمو «نايرلا باب نم يعد مايصلا لهأ نم ناك نمو ءداهجلا باب نم

 . هيلع قفتم «ةقدصلا باب نم يعد ةقدصلا لهأ نم

 درو امك ..نيلكوتملا باب وهو ««نميألا بابلا» وه 50 بابلاو

 . ١ ؟3؟<- ١؟١ ص « يسرونلا ديعس /ناميإلاو ناسنإلا 2غ232

 مقرب ينابلألل ةحيحصلا ةلسلسلا يف وهو 14١« /1/ دعس نباو 1868/5 دمحأ هجرخأ (؟)

 .(18315؟)

 ه ١



 نم ةنجلا لخدأ دمحم اي ...» :هيف ءاج اممو «ليوطلا ةعافشلا ثيدح يف
 ”ياكرلا مهر كولا تارا نب نميألا بابلا نم هيلع باسح ال ْنَم كتمأ
 . ''”(باوبألا نم كلذ ىوس اميف سانلا

 دلاولا» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق .«دلاولا باب» :وه نسداسلا "تابلاو
 .اهالعأو باوبألا ريخ يأ .''”«ةنجلا باوبأ طسوأ - ةدلاولا :ةياور يفو -

 ةالصلا هيلع لاق .«هللاب الإ ةوق الو لوح ال باب» وه عباسلا بابلاو
 :تلق ؟«ةنجلا باوبأ نم باب ىلع كلدأ الأ» :ةدابع نب دعسل مالسلاو
 . "”(هللاب الإ ةوق الو لوح ال» :لاق .ىلب

 نبا لاق امك «جحلا باب» نوكي دقف ةنجلا باوبأ نم نماثلا بابلا امأ
 لاق :لاق هنع هللا ىضر دوعسم نبا نعف ««ةبوتلا باب» نوكي دقو ءرجح

 :ةبوتلل حوتفم بابو «ةقلغم ةعبس «باوبأ ةينامث ةنجلل» :ُكي هللا لوسر
 . «هوحن نم سمشلا علطت ىتح

 بيغرتلا) ديج دانسإب ىناربطلاو ىلعي وبأ هاور :هيف يرذنملا لاق
 يناربطلاو دمحأ هاور :دئاوزلا عمجم يف يمئيهلا لاقو .(84/4 بيهرتلاو
 مقرب ريغصلا عماجلا فيعض يف ينابلألا هفعضو .ديج هدانسإو
 20( عا/4ه)

 6517 تاجحرد ةنجلا (05]

 : هلك هللا لوسر لجر لأس :لاق ةمامأ يبأ نع ءمتاح يبأ نبا ىور
 لهأ ىلإ ايلعلا ةجردلا لهأ طبهيل هنإ ءمعن» :لاق ؟ةنجلا لهأ روازتي له

 .ملسمو يراخبلا هاور ()

 .يبهذلا هقفاوو هححصو مكاحلاو .هححصو يذمرتلا هاور ()

 . يبهذلا هقفاوو هححصو مكاحلاو يذمرتلا هاور (9)

 «نافع نبا راد :ةيدوعسلا ءربخلا -.يلمرلا دمحأ نب ناموش دمحم فيلأت /ةنجلا باوبأ (5)
 .18- "١ ص .ء.ه6
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 ىلفسلا ةجردلا لهأ عيطتسي الو .مهيلع نوملسيو مهنوُيحيف ءىلفسلا ةجردلا

 . مهلامعأ مهب رصقنت «نيلعألا ىلإ نودعصي

 امك نيتجرد لك نيب ام ءةجرد ةئام ةنحلا نإ» : حيحصلا يف تبث دقو

 لاو ءامسلا نيب

 05/7 نيعلا روحلا ءانغ 65

 نسحأب ٌنهجاوزأ نينغيل ةنحلا لهأ جاوزأ نإ» : دنع هللا لوسر لاق

 .هنتمي الف تادلاخلا نحن :نينغي امم نإو .طق دحأ اهعمس ام «تاوصأ

 . ناسحلا تارّيخلا نحن .هنعظي الف تاميقملا نحن .هنفخي الف تانمآلا نحن

 .نايعأ ةّرقب نرظني .مارك موق جاوزأ

 الف تايضارلا نحن .سأبن الف تامعانلا نحن .ديبن الف تادلاخلا نحن

 . '"”6هل انكو انل ناك نمل ىبوط .طخسن

 ه4 رانلاو ...وعدت ةنجلا (54)

 : كك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا ىضر كلام نب سنأ نع

 نمو «ةنجلا هلخدأ مهللا :ةنجلا تلاق تارم ثالث ةنجلا هللا لأس نم»

 "”«رانلا نم هرجأ مهللا :رانلا تلاق تارم ثالث رانلا نم راجتسا

 2 و رج حصر

 :دارألا تق ةقتلما كي امي اعينه ًاويرساو | 76 : ىلاعت ا و ل )010(

 4 2001 ةقاحلا ووش 5 هيكل

 -/5 ةنجلا نافتأ ةفص و ءاج ام باب . ةنجلا ةفص تاحك ( ةئئس 2 قليلا هاور هيف

 .("3 ط) ؟اا/ه مقر عماجلا حيحص يف وهو ."هال؟ مقر
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 655) ران نم بايش 51

 اك 7.4 رك ني بايب ْمُل َتَعِظَف وردكم َنَمأط :ىلاعت هللا لاق
 !انانث راثلا نم قلخ نم نأحبس : لوقي ةيآلا هذه الت ادإ يميتلا ميهاربإ

 ءابقلا .ركذ ىتح ءران نم بايث رفاكلل عطقي :لاق سابع نبا نعو

 ! يكل :ضتمتقلاو

 0-) ؟اذامل ...ضفاورلا (*)

 لاق .يلع نب ديز اوكرت مهنأل كلذب اومس «ةعيشلا نم موق ضفاورلا
 (رمعو ركب يبأ) نيخيشلا نم أربا :هل اولاق مث «هوعياب اوناك : ىعمصألا
 . كعم لتاقن

 اوضفراو ءهوضفرف .امهنم أربأ الف ءيذج ئّريزو اناك :لاقو ىبأف
 فاو اوم 2( هلع

  | 1ةكيسمل "١ )

 . مهباين مهضييبتل كلذب اوكس معّنقملا باحصأ مهر :ةيوتلا نم

 ىلع ةجراخ ةعامج لك ىلع قلطي ناك كللذكو ويس ابعلا 0 285

 ةساعلا :ةلودلا 50

 4 ةبآآلا .جحلا ةروس 60(

 .(قشمدب نايبلا راد ةبتكم ةعبط) ١١٠١ ص بجر نبال رانلا نم فيوختلا (0)
 .«ضفر» ةدام ء«برعلا ناسل (9)

 74/١. ضيب ةدام .طيسولا مجعملا (5)
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 ] مف ظحاجلل بهذم م

 «ةفسالفلا بتك نم ًاريثك علاطو ءمهل فنصو ءًايلزتعم ظحاجلا ناك

 نع درفناو «ةلزتعملل ةفيطللا هتعارب نسحو ةغيلبلا هتارابعب جّورو ءطلخو

 . «ةيظحاجلا»ب ةلزتعملا نع تعرفت ةقرف تفرعو «لئاسمب هباحصأ

 يفو .«تافصلا يفن ىف ةفسالفلا بهذم هبهذم نأ ىناتسرهشلا ركذو

 ةفسالفلا هباحصأ نمو هئم ليملاو «دبعلا نم هرشو هريخ ردقلا تابثإ

 .نييهلإلا ىلإ هنم رثكأ مهنم نييعيبطلا

 ىلإ نوريصي لب ءًاباذع اهيف نودلخي ال مهنإ رانلا لهأ يف لوقيو

 دحأ لخدي نأ نود اهسفن ىلإ اهلهأ بذجت رانلا :لوقي ناكو .رانلا ةعيبط
”| 

 5) نوينآرقلا وأ ءنآرقلا لهأ ةقرف (5

 ةلمج ةئسلا راكنإ ةركف تبّرست دقو ءاهب جتحت الو «ةئسلا ركنت ةقرف
 ريغو ةيبرعلا نادلبلا ضعب ىلإ يرجهلا رشع ثلاثلا نرقلا يف اليصفتو

 ةراقلا هبش ىف امظنم ًالكش تذختاو «ةيقارشتسالا تناسب ردإلا قم ةيبرعلا

 مدعي يداق# ةعامج ةنابسكابوب.هنهلا' ىف. رهظف -«ةرقلا انه .لئاوأ دعم ةيدنهلا

 .نارقلا لهأب مهسفنأ اومسو «ةيعيرشتلا رومألا يف ةنسلاب جاجتحالا

 . ةنسلا نود هدحو نآرقلا نم ماكحألا ذخأب مهئافتكال

 :اهانشن نم اورّمكو .اهلئيح يي ةراقلا هبش ءاملع مهيلع 3 لقو

 مهتاهبشو نوينآرقلا» ناونعب ةيبرعلا ةغللاب باتك لوأ مهيف ردص دقو

 هلا راد ريوصت) ه١ ١1إ/ «ةسدألا ةعبطملا :ةرهاقلا' د, نئاكسهشلا/ اهعتلاو | )١(
 : وم + ٠ ب
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 يقاس نونارد يحال" انشق يلع ةلاشر هلضأو "هزيل لوخ

 0 : ايدو اهينن ةنسلا راكنإ ةركف خيراتل لوألا بابلا صصخ

  اهقرفو ءاهتاعد مهأو .ناتسكابو دنهلا يف نيينأرقلا ةقرف خيرات اكن

 .اهراكفأ نم بعشلاو ءاملعلاو ةلودلا فقوم ىلإ ةراشإلا عم ء.ةرصاعملا

 ءكهقتقاتمو ةسلا لوح( نيينارقلا ل :تاهبش.تاكلا تنابلا ىف :نضرعو

 ةالصلا نم مهفقومو «ةيعيرشتلاو ةيداقتعالا مهئارأال ضرع امك «يداصتقالا

 . . تالماعملاو . . . مايصلاو ةاكزلاو

 7:4 رفكو ةينثو نوتانخأ ديحوت (")

 تاعماسلا' دره ةدكانسا .ىتع بلوجلا هبق دون "ياتك ناوكع اذه

 ءامعز ضعب مهيفو ءءارعشو نوصاصقو باتكو نوثحاب مهنيب ؛ةيرصملا
 - )١59 يرصملا نرفلا نوتانخأ خيرات يف اوبتك نمم «ثيدحلا بدألا

 ءاج نم قبسأ هنأ اوعداو ءهلسرو هللا ءايبنأ نم رثكأ هومظعو ء(م.ق “5

 !ةحيحص ةيديحوت ةنايدب

 ةقيقح و .يسنجل و يقلخل حلاو ينيدلا نوتانخأ دوذش تلؤملا فِيب

 ءاعدا نأو ءايلعلا لثملا لك مدهي هنأو 2. هذيجمت ىف ديورف ىواعدو 2« هدمتعم

 . .ةدرو رفك نوتانخأل قحلا ديحوتلا

 .ص 447 ءه5084١ «قيدصلا ةبتكم :فئاطلا -.شخب ىهْلِإ نيسح مداخ دادعإ نم )١(
 ةكم .«اهنم مالسإلا فقومو ناتسكابب نآرقلا لهأ ةقرف» ناونعب ريتسجام ةلاسر هلصأو
 .ه٠٠5١ «ءزيزعلا دبع كلملا ةعماج :ةمركملا

 ءها١41 .فلؤملا :ةمركملا ةكم .راطع روفغلا دبع دمحأ فيلأت نم وهو (6)

 . ص ١
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 © دوهيلا رئاسو ةينويهصلا نيب قيرفتلا ىوعد (2)
 ةمقنلا دض مهسفنأ دوهيلا اهب يمحي يتلا ةيخيراتلا ةريبكلا ةعيدخلا

 تاعامج اهب موقي يتلا ةيمارجإلا تاكرحلا ىلع ًاًدر مهيلع هجوتت يتلا
 .ةارتفملا تاياعدلاو «ةبذاكلا تاعاشإلا قالطإ ىلإ اوردابي نأ يه ( مهنم

 اَمأ ءمهنم ةصاخ ةئفب رصحنم يمارجإلا لمعلا ذه نأب سانلل يحوت يتلا

 دقو !اهب مهل ةلص الو «تاعامجلا هذه لامعأ .نم نوئيرب مهف دوهيلا رئاس

 نوئطاوتم ةقيقحلا يف مهمظعم نأ عم ءاهئادعأ دييأت وأ اهتموصخب نورهاظتي

 فقوملا اذه نوذختي مهّنكلو ءاهعم نوفطاعتمو اهل نوديؤم وأ ءاهعم أًّرس
 تاباصعلا ةمدخ ىرخأ ةهج نم مهل ىنستيلو «ةهج نم دوهيلا رئاس ةيامحل

 .ركام ّيرس لكشبو «مهئادعأ فوفص نمض عساو قاطن ىلع ةمرجملا

 أريثك تللق ىتلا ةبذاكلا تاعاشإلا ةيخيراتلا ةعيدخلا هذه روص نمو

 ءيش ةينويهصلا ٠ نأ معزت يتلا يهو .مهنم ًاريثك للضت لازت امو «سانلا نم

 ٌيدوهي لك نأ تتبثأ دق ةيخيراتلا عئاقولا نأ عم ءرخآ ءيش ةماعلا ةيدوهيلاو

 هجق ذاخاو :ناكأ ءاويم:  ةةودعصلا ةكرحلا 8 وأ ينويهص وه ملاعلا يف

 ةينويهصلا ءىدابم ْنأل كلذ ءاهيف الخاد نكي مل وأ ةينويهصلا ةكرحلا ميظنت

 مهدنع تذختا يتلا .ةيدوهيلا ميلاعتلا ىلإ دوعت روذج تاذ اهلمع جماربو

 تافيرحتلا نم ميلاعتلا هذه مظعم نأ نم مغرلا ىلع ءًاخسار ًاينيد ًاعباط

 نيذلا لسرلاو ءايبنألا تاظعو ىسوم ةعيرش ىلع دوهيلا نيطايش اهلخدأ يتلا
 .مالسلا مهيلع هدعب نم اوءاج

 نيقداصلا نيلضانملا ىلع ةعيدخلا هذه يلطنت نأ رمألا يف ام رطخأو

 وأ دوهيلا ضعب لتحيل مهفوفص اوحتفيف «دوهيلا نم نيطسلف ريرحت لجأ نم
 ةينويهصلا ةكرحلل نونيدي ال ءالؤه نأ ةجحب ءاهيف زكارم دوهيلا ءارجأ

 نم ةقيرط هذهف «ةيونعملا وأ ةيداملا تادعاسملاب مهوعمطأ امهم «ءالولاب
 الود اوضّوقيو «نييملاعلا ةساسلا رابكب اوركمي نأ اهب دوهيلا عاطتسا عادخلا

 نأ نوعيطتسي الفأ .«ىراجت ال اهيف مهتردقو «ةيملاع ورح اورتتيو قربك

 دالبلا ريرحتل لتاقت يتلا «لاضنلا تنامظتم: وأ .حافكلا تاليود اهب اودسفي
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 نيطاسآ اهلثم .ديك نم :وجني نأ عاطتسا ام قلازم ىلإ اهوجردتسي نأو ءمهنم

 .هعاونأب مارحلا نع داعتبالاو لالحلا لكأ -

 . ملاظملا درو هللا ىلإ ةبوتلا -

 :ةباحالا لعيب الأ د

 .محر ةعيطق الو مثإب وعدي ال

 .ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا -

 .ءاعدلا يف مزجلا -

 . عوشخلا -

 . هللا ةعاط ىلع ةماقتسالاو يصاعملا نع داعتبالا -

 . ىلاعتو هناحبس هلل هئاعد يف صالخإلا -

 .ةباجإلا تاقوأ يّرحت

 .رافغتسالا نم راثكإلا -

 نم ةفص وأ ىلاعت هللا ءامسأ نم مساب لسوتلا لثم) عورشملا لسوتلا -
 . "”(حلاص لجر ءاعدب لسوتلا «يعادلا هب ماق حلاص لمعب لسوتلا «هتافص

 5٠١"3,. 2 5994 ص ه1

 ةبتكم :ةرونملا ةنيدملا -. يريصبلا هللا دبع /ةنسلاو باتكلا نم ءاعدلا يف ةنملا مامت (6)
 .58 ص ء.ه1١851١/ «ءةيرثألا ءابرغلا

 ؟ ١6



 !رخآ ءيش هلوبقو «ءيش ءاعدلا ةباجتسا

 وه امنإ هسفن بولطملا ذيفنتو هلوبق نأ الإ ءباجتسم ءاعد لكف

 . ّىلإ رظنا «بيبطلا اهيأ :ًالئاق بيبطلا ليلع لفط خرصتسي :ًالثمف
 اذه ينطعأ : لفطلا لوقيف .يدلو اي معن : بيبطلا لوقيف «ىينع نادنكاو

 ,ءاودلا

 اعف رقكأ ءاود: ةيطعيب وأ «ةسفل ةاوتلا هيطعي هنأ هز لنك بيبطلاف

 ةمكحلا هيضتقت امبسح كلذ لك .جالعلا هنع عنمي وأ ءهل لضفأو

 ا دامحلاو

 .قلطم ميكح هنأل  ىلعألا لثملا هللو  ىلاعتو كرابت قحلا كلذكف
 دبعلا ءاعد بيجتسي هناحبس وهف «نآ لك يف رظانو ءرضاح بيقر وهو
 ليزي هروضحو هتباجتسابو 1١[. ةيآلا «رفاغ ةروس] * 00 ا 5-5

 : تانقوط او يار نما لإ اهانإ لدن هنعمل ةفيرغي مناقل حق

 وأ ( ةنم لضفأ ةكتاوم نأ . ةرشابم هسفن ءاعدلل امإ فبيجتسيو .هبلطم ا

 ةمكحتملا دبعلا ءاوهأ بسح ال «ةينابرلا ةمكحلا ءاضتقا بسح 5 ءهذري
1 

 امأو ءةّدشلاو ءاخرلا يتلاح يف ءاعدلا مزالي نأ حلاصلا دبعلا نأش نم

 نأش اذهو !هاسني مث ةدشلا تقو ىف الإ ىلاعت هللا ىلإ ءىجتلي ال هنإف هريغ

 راد : ةرهاقلا -.يحلاصلا مسأق كاسحإ اهمجرت : يسرونلا ديعس /ناميإلاو ناسنإلا 20غ

 5١٠-١3١ ١. ص هاآ٠5 .ماصتعالا
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 | هذه ىلاعت هللا ركذ دقف هللا همصع نسا نسانلا  رقكأ

 اناعذ ا قفإلا سم 0 اذإو# : ىلاعت هلوق اهنم ءزيزعلا هباتك نم تابآ ةذع

 ايد 1 ناك: رع قرط هع نيتك :املك انك قا دمت -زأ هويْلَجِل
1 
 .[( ١ * ةيآلا ح2 سدوي ةروس] * هَ

 درو امك ء.ءاعدلا ةباجإ يف عرسأ ةّدشلاو ءاخرلا يف ءاعدلا ةمزالمو

 . ''"(ةَّدشلا ىف كفرعي ءاخّرلا ىف هللا ىلإ فّرعت» :روهشملا ثيدحلا ىف

 يتلا ةصاخلا ةفرعملا :ثيدحلا يف دبعلا نم ةبولطملا ةفرعملاب دارملاو
 ةنينأمطلاو ءهب سنألاو «هيلإ عاطقنالاو «ةيلكلاب هللا ىلإ بلقلا ليم يضتقت
 ىف هل ءاعدلا صالخإ اضيأ ةفرعملا نمو .هل ةبيهلاو ءهنم ءايحلاو ءهركذب

 ننلا ةيفاخلا :ةفرعملا وه هنعل كلا ةفرعمي نارودلا كلك و ير, ىءاشسرلا ةلاع

 نم ءاجتإو «ةناعنل هكياجإو ههبلإ هييرتكو هديعل ةعتشم نفيشت
 :كئادنشلا

 هللا هلماع هتاتعر لاحم نقف ةعاطلاو :ىوقتلاب هللا لماع عمق: ةلمجلا ىفو
 :هتدش لاحح ىف" ةتاعالاو فظللاب

 يف ءاعدلا مزالي نم ءاعد ةباجإ ةعرس ىلع ةلادلا ثيداحألا نمو

 هللا بيحتسي نأ هّرس نم :ًاعوفرم هنع هللا يضر ةريره ٍوبأ هآور ام ءاخرلا

 ال ءاخرلا يف ءاعدلا رثكُيلف «بركلاو دئادشلا دنع هل

 مقر 44/7” عماجلا حيحص يف ينابلألا هححصو «مكاحلاو يذمرتلاو دمحأ هجرخأ )١(

 .؟964

 عماجلا حيحص يف ينابلألا هنسحو .يبهذلا هقفاوو ء.هححصو مكاحلاو .«يذمرتلا هاور (9)

 .5155 مقر 0و

 .دشرلا ةبتكم :ضافرلا .ىسورغلا ناليج /ةيمالسإلا ةديقعلا نم هتلزنمو ءاعدلا

 1١95-١19. ص .ها51ا/
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 ءاعدلا .ءافحإب. رمأ هيف 4 َهَيَقُخ ل مضت ُكَّكر أوعدأ# :ىلاعت هلوق

 نإ - توص مهل عمسي امو .ءاعدلا يف نودهتجي نوملسملا ناكو .هرارسإو

 ىلاعت هللا نألو .ةقباسلا ةميركلا ةيآلل ءمهبر نيبو مهنيب ايدو ل > ناك

 . 9 اًنِفَخ 415 2 كىداث 3 :لاقف هلعفب يصرو اخلاص ًادبع وقد

 : ةذيذع و ءاعدلا ءافخإ يفو

 هءاعد عمسي ىلاعت هللا نأ ملعي هبحاص نأل ءاناميإ ٌمظعأ هنأ :اهدحأ

 . نشا

 . ميظعتلاو بدألا ىف مظعأ هنأ :اهيناث

 هَبلو ءاعدلا خور وه يذلا ءعوشخلاو عرضتلا يف غلبأ هنأ :اهثلاث

 لق ليلذ نيكس ةلأَسَف لاستن امنإ عراضلا ليلذلا عشاخلا نإف .هدوصفممو

 هتلذ هب غلبت داكيل هنإ ىتح «ءهئوص عشسخو هحراوج تلذو ءهبلق وسكنا

 . . قطنلاب هلواطي الف هناسل قيمكتي نأ نمل هتعارضو هرسكو هتنكسمو

 هلق هلم هبارتقال ةنأو هللا نم هبحاص برق ىلع 0 هنأ : اهسداس

 «بيرقلل بيرقلا ةاحانم ني هلأسيف .هيلإ ءىش برقأ ةلانيم ةلابست هروضح

 .:ليعبلل :ليعبلا ءاذك ةلأس ال

 لمي ال ناسللا نإف «لاؤسلاو بلطلا ماود ىلإ ىعدأ هنأ :اهعباس

 تاشّوشملا و عطاوقلا نم هل دعبأ ءاغذلا ءافخإ نأ :اهتماث

 .ه8 ةيآلا «فارعألا ةروس )١(

 7 ةيآلا ؟ مك رخ ةروس 6

 هه ١



 كانه ّلصحي الف .ءدحأ هب ردي مل هءاعد ىفخأ اذإ يعادلا نإف .تافعضملاو

 ('] ءاعدلا اهيف باجتسي ةعاس (5"

 رع هللا هانآ الإ ًائيش لجو ّزع هللا لأسي ملسم دجوي ال  ةعاس ديري  ةرشع
 .(رصعلا دعب ةعاس رخآ اهوسمتلاف .ّلجو

 ظفاحلا لاقو .ىبهذلا هرقأو ةهحححصو مكاحلاو ىئاسنلاو دواد 7 هآور

 .هل ةميزخ نبا حيحصت لقنو «.حيحص ثيدح اذه :«راكفألا جئاتن» يف

 اهمظعي ءرصعلا دعب ٍةعاس رخآ يه ةعاسلا هذه :ميقلا نبا مامإلا لاق
 ال امم اذهو «ةباجإلا ةعاس يه باتكلا لهأ دنعو «للملا لهأ ٌعيمج

 رثكأ لوق اذهو ...مهنمؤم هب فرتعا دقو «هفيرحتو هليدبت يف مهل ضرغ
 . '"”ثيداحألا رثكأ هيلعو «فلسلا

 (51)] ةالصلا دعب ءاعدلا (53)

 ملعلا ةبلط ضعب معز اهجارخإ ىلإ هعفد '”نيثحابلا دحأ اهفلأ ةلاسر
 مهل سيلو وْ هيده نم نكي مل كلذ نأو «ةعدب ةالصلا دعب ءاعدلا نأ

 هذيملتو ةيميت نبا مالسإلا خيش مالك نم هومهف ام الإ يعرش ليلد كلذ يف

 دعب ءاعدلا نأ ىريس باتكلا ءىراق نأ الإ .كلذ الاق نإو امهو «ميقلا نبا

 .بحتسم هنإ لب «ةنسلا فلاخي ال ةالصلا

 .راصتخاب *//6١1  07١ ميقلا نبال دئاوفلا عئادب )١(

 موي يف هِي يبنلا يده :باتك نم ثيدحلا جيرختو ."45 2985/١ داعملا داز (0)

 .0ه8 - ه8 ص ميلس معنملا دبع ورمع /ةنسلا حيحص نم اهتليلو ةعمجلا

 رداقلا دبع نب ديعس فيلأت /ةالصلا دعب ءاعدلا ةيعورشم يف ةلاسر :ناوئنعب يهو (9)

 . ص 5١ صصص[ « ةبطرق ةرانم ةسس ؤم : ةرهاقلا -. رفنشاب
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 ءاهيلع درلاو «ةالصلا دعب ءاعدلل نيعناملا ةلدأ ركذب ثحابلا أدب دقو

 .ءاعدلا ةيعورشم ىلع ةلادلا ٍةبِلكك هلعفو هلوق نم ةتباثلا ثيداحألا ركذ مث

 يف نيثدحملاو ءاهقفلا نم ملعلا لهأ نم روهمج لاوقأ دروأ دقو

 نولئاَقْلاَو .ةلق مه عنملا ةلأسمب نولئاقلاو «ةالصلا دعب ءاعدلا ةيعورشم

 نم مهريغو ةعبرألا ةمئألا عابتأ مهو ءملعلا لهأ رثكأ مه ءاعدلا بابحتساب

 لوق وهو «نابح نباو «ةميزخ نباو «يئاسنلاو «يراخبلا مامإلاك «نيثدحملا
 «لتاقمو ءكاحضلاو ءدهاجمو «ةداتقو ءامهنع هللا يضر سابع نبا

 .مهريغو «يبلكلاو

 (67) رهظلا لبق سمشلا لاوز دعب ءاعدلا (53)

 يلصي ناك ِةْيَو هللا لوسر نأ هنع هللا يضر بئاسلا نب هللا دبع نع

 باوبأ اهيف حتفت ةعاس اهنإ) :لاقو ءرهظلا لبق سمشلا لوزت نأ دعب ًاعبرأ

 . ''"(حلاص لمع اهيف يل دعصي 9 بحأو .ءامسلا

 باوبأ نإ» : ِهْيَط هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر بويأ و نعو

 نأ ٌبحأف ٠ .رهظلا ىَّلِصُي ىتح جترت الن .سمشلا تلاز اذإ حتفت ءامسلا

 . ''”«(ريخ ءامسلا ىلإ يل دعصي

 . قلغت يأ : حترت ىلعمو

 (57؟) ١تا رم عبس ...طقف 53

 نع «.هئنع هللا يضر يباحصلا يميمتلا ثراحلا نب ملسم نع

 ةاكشم يف هجيرخت رظني .دانسإلا حيحص وهو 20/4 مقرب 0/1 يذمرتلا هجرخأ 290

 /51١. ًاضيأ دمحأ هجرخأو ١//87*. حيباصملا

 65١؟8 مقرب ”9/7 ينابلألل عماجلا حيحص رظنيو «ءهنم ّمتأب 45١/0 دمحأ هجرخأ (؟)

 .084 مقرب 718/١ ينابلألل بيغرتلا جيرختو

 ها/ ١



 :لاقف ةنلإ دعا هنأ دنع هللا لوسر

 عبس رانلا نم ينرجأ مهللا :لقف برغملا ةالص نم تفرصنا اذإ»

  اذإو ءاهنم راوج كل بتك كتليل نم تم مث كلذ تلق اذإ كنإف .تارم

 . «اهنم ٌراوج كل بتك كموي نم ّسم نإ كنإف .كلذك لقف حبصلا تيلص

 هيف لاقو ١١ه ص راكذآلا 56 يوونلاو «نابح نبأو «دواد قنا هأآور

 . نسح ثيدح : طوؤانرألا

 ([34)] ثالثلا هذه ىدحإ كل (5315)

 : لاقف لَك ّيبنلا ليربج ىتأ

 : نهادحإ كيطعم هللا نإف .«تاملكلا ءالؤهب وعدت نأ كرمأي هللا نإ»

 نم اجورخ وأ «كتّيلب ىلع أريص وأ . كتيفاع ليجعت كلأسأ ىنإ مهللا

 .''”(كتمحر ىلإ ايندلا

 (65)] هعماوجو ءاعدلا لمجحغ (512)

 :تلاق اهنع هلل يضر ةشئاع نع

 :لاق هيلع ُتأطبأف ءةجاح هلو  يلصأ انأو لكي ئبنلا يلع لخد

 .«هعماوجو ءاعدلا لّمجب كيلع ءةشئاع اي»

 ؟هعماوجو ءاعدلا لَمْج اهو. هللا كل وممو» ار كلف تقرضصلا:املف

 ام .هلجآو هلجاع ءهّلك ريخلا نم كلأسأ ينإ مهللا :يلوق» :لاق

 ٌتملع ام .هلجآو هلجاع هّلك ٌرشلا نم كب ذوعأو .ملعأ مل امو هنم ٌتملع

 .هاجرخي 7 دانسإلا : دس ثيدح 2 دك الا يف 5585 3 20غ
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 ذوعأو 2ءلمع وأ ٍلوق نم اهيلإ بّرق امو ةنجلا كلأسأو .ملعأ مل امو هنم

 هب كلأس امم كلأسأو .لمع وأ لوق نم اهيلإ بّرق امو رانلا نم كب

 لعجاف ءاضق نم ىل تيضق امو ءدمحم هنم ذّرعت امم كب ذوعأو ءدمحم

 ١ . (أدشُر ُةتبقاع

  حرش) يف لاقو .98#5 مقر 7١1 ص بدألا يف يراخبلا هاور

 ةريثك قرط ثيدحللو «ءةصق الب هجام نبا هجرخأ :«دمصلا هللا لضف

 . ةحيهحعص

 57 باتك يف ءاعد (3)

 هرمأو ًءاعد ولع د ّيبنلا َّنَأ ءهنع هللا يضر تباث نب ديز ىور

 :لاق ءموي لك هلهأ هب دهاعتي نأ

 كنمو كيدي يف ريخلاو .كيدعسو كيبل مهللا كيبل : حبصت نيح لق»
 ٍفِلَح نم تفلح وأ رذن نم ثرذن وأ ٍلوق نم ُتلق ام ّمهللا . كيلإو كبو

 ةوق الو لوح الو «نكي مل أشت مل امو ناك َتئش ام ءهيدي نيب كّتئيشمف
 نم ,ىلعت الم نمد اتيحما موا ميلا .ريدق ٍءيش لك ىلع كنإ .كب الإ

 .ةرخآلاو ايندلا يف يلو تنأ ءَتنعل نم ىلعف نعل نم ُتنعل امو ءَتيلص

 .نيحلاصلاب ينقحلأو ًاملسم يوت

 ٌهَذلو ءتوملا دعب شيعلا َدْرَبو ءءاضقلا دعب اضرلا كلأسأ ينإ ّمهللا
 ةنتف الو «ةَّرِضُم َءاَرَض ريغ نم .كئاقل ىلإ ًاقوشو .كهجو ىلإ 0
 وأ «يلع ىدتعُي وأ ّيدتعأ وأ « .ملظأ وأ ميظأ ْنأ مهللا كب دوعأ .ةَلضُم
 َملاع ضرألاو تاومسلا ٌّرطاف ّمهللا .هرفغت ال ابنذ وأ ةطبحُمم ةئيطخ ٌبستكأ

 ءايندلا ةايحلا هذه يف كيلإ دهعأ ينإف «ماركإلاو لالجلا اذ ةداهشلاو بيغلا

 كيرش ال كّدحو تنأ الإ هلإ ال نأ دهشأ ينأ :ًاديهش كب ىفكو كدهشأو

 دمحم َّنأ دهشأو .ريدق ءيش لك ىلع تنأو ُدمحلا كلو ُكلُملا كل ؛كل

 ّرانلاو ءٌقح َةّتجلاو ءٌقح كءاقلو ءٌقح كّدعو َّنأ ُدهشأو .كّلوسرو كُدبع
 نإ كنأ ٌُدهشأو .روبقلا يف نم ُثعبت كنأو ءاهيف َبير ال ةينآ ةعاسلاو ءٌقح
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 الإ ُئ قئأ ال ينإو ةئيطخو بنذو ةروعو ةعيض ىلإ ينلكت .يسفن ىلإ :لكت

 كنإ ىلع بتو .تنأ الإ تونذلا ٌرفغي ال هَّنِإ هلك ىبنذ يل رفغاف : كتمحرب

 . "7(ويحرلا ُتاوتلا تنأ

 57 ١ريثك عفنو ..ليلق مالك 59

 نسما : دع هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ءادردلا بأ نع © 7

 . (ةمايقلا

 يناربطلا هاور : ينابلألا لاق 2.77" ص بيهرتلاو بيغرتلا حيحص

 . (”ط) 57 هال مقر ريغصلا عماجلا حيحص يف هنسحو .ديج امهدحأ نيدانسإب

 لاق نم» : لاق َِنِلط هللا لوسر نأ «يضايبلا مانغ نب هللا دبع نع ©

 كلف .كل كيرش ال كدحو كنمف ةمعن نم يب حبصأ ام مهللا : حبصُي نيح

 يسمي نيح دولا لالا نبذ .هموي ركش ىذدَأ دقف .ركشلا كلو .دمحلا

 . (هتليل ركش ىَّدأ دقف

 ص يوونلل راكذألا ع طوؤانرألا هتناسعو ء«نابح نباو دواد نأ هأآور

 60) ١
011 

 دنس يف وار ركب وبأ : يبهذلا لاقو ءههححصو 5١57/١. كردتسملا يف مكاحلا هاور )١(

 ١٠١/ ١١: دئاوزلا عمجم يف يمشثيهلا ظفاحلا لاقو ؟ةحصلا نيأف فيعض  ثيدحلا

 وبأ ديناسألا ةيقب يفو ءاوقثو هلاجر يناربطلا يدانسإ دحأو «يناربطلاو دمحأ هاور

 .هدهاوشب نسح ثيدحلاو .فيعض وهو «ميرم يبأ نب ركب
 بجر نبا /1كيبل مهللا كيبل ثيدح حرش» :ناونعب ثيدحلا اذه يف باتك رذص دقو

 ءدئاوفلا ملاع راد :ةمركملا ةكم  .نايرف لآ نمحرلا دبع نب ديلولا قيقحت «يلبنحلا

 .صا1؟4١ ه7

 -.:نظملا ةومخح/ةناذآو مونلا راكذأو ءاسملاو حابصلا راكذأ يف ملكلا نم بيطلا (0)

 .15 ء1و ص ء.ه5١5١ «سجرنلا ةعبطم :ضايرلا

 ا



 (554) مالسلا هيلع دواد ءاعد نم 6

 .*'”كلذ نيب نكلو «ينيسنُت ةحص الو «ينينضي ًاضرم ال ّمهللا

 65) اهتخأ اهغبثأ 9

 .هيلإ بوتأو هللا رفغتسأ

 نع بنو: ىل رفغاف :اهنخا اهغبتا !كتبيو. رس :لاقف

 (5) مزمز نم ..ةبرش ()

 .ىلاعت هللا همحر .نيعباتلا عابتأ نم ءملاع مامإ ؛كرابملا نب هللا دبع

 :لاقو ةبعكلا لبقتسا مث ءاهنم اولد عزنف ءمزمز ىتأ

 نأ ء«رباج نع ءردكنملا نبا نع ينثدح لاوملا ىبأ نبا نإ مهللا

 شطع نم هيرشأ ينإف مهللا . (هل ترش امل مزمز ءاما :لاق 25 هللا لوسر

 ءبعشلا يف يقهيبلاو .هلئاوف يف ءىرقملا نبا هأور . : مايخص

 مالسإلا خير“ يف يححلب 2١55/١١ دادغب خيرات يف يدادغبلا بيطخلاو

 . 0(ه1431 ةنس) 71 5

 .(فرش لالج دمحم قيقحت) ١/ 4١٠ لبنح نب دمحأ مامإلل دهزلا باتك )١(

 ١". /7؟ قباسلا ردصملا 4

 .١؟8 ص .ه 6145

١5١ 



 (65) ةحبسلاب حيبستلا ("

 موي اهب حّبسملل دهشت «ةقطنتسم لمانألاو ءعورشم لمانألاب حيبستلا دقع
 . ةيثيحلا هذه نم ةحبسلاو ىصحلاب حيبستلا نم ىلوأ ةقطنتسم اهنوكو .ةمايقلا

 ىأر امدنع يذمرتلا امهاور نيثيدحل ءزئاج ةحبسلاو ىصحلاب حيبستلاو

 . نهب حبست ةأرما ِهَكَي هللا لوسر

 دع زاوج ىلع نالدي يذمرتلا اثيدح :راطوألا لين يف يناكوشلا لاق
 نيتأرملل كك هريرقتل «قرافلا مدعل «ةحبّسلا اذكو ىصحلاو ىونلاب حيبستلا

 .زاوجلا ىفاني ال لضفأ وه ام ىلإ داشرإلاو .هراكنإ مدعو كلذ ىلع

 نع لقنُي ملو :لاق مث ةحبسلا يف هتلاسر يف ًاراثآ يطويسلا قاس دقو
 ناك لب «ةحبسلاب ركذلا دع زاوج نم عنملا فلخلا نم الو فلسلا نم دحأ
 : اهوركم كلذ نوري الو اهب هنودعي مهرثكا 000 21 0 0

 6) ؟بلقلا تومي ىتم (5)

 اي :لاقف .«.صضيرم وهو يلصوملا حتف ىلع انلخد : خياشملا ضعب لاق

 ؟تومي ا برشي الو ناسنإلا لكأي مل اذإ ءنالف

 !؟7”تام هللا ٌركذ قراف اذإ ٌبلقلا كلذك :لاق

 65) بئات باش ىوجن ("

 :لوقيو يكبي وهو وعدي .باش عمس

 )١( «ةيمالسإلا ةفاقثلل ةلبقلا راد :ةدج  .ىجرغاصلا ديعس دمحم دعسأ /ىلاعت هللا ركذ .

 ص ها51* 94”#  40. ]

 ) )0ص ىيها68٠54١ «ءناميإلا راد :قشمد -. يزوجلا نبا /تاياكحلا طقتلم 185.

 لسحب



 دا :كتدضع مهكلو ؛«كتفلاخم ىتيصعمب ٌتدرأ ام كلالجو مهللا

 1 انا :يلهجي كتفلاخو كئيصع دقن .ّيلع ىخرملا

 كلبح َتعطق تنأ نإ لصّنأ ْنَم لبحبو ؟ينصّلخي نم كتينابز يديأ ْنِمو

 ؟ىنع

0 0 | 

 يبر نم يحتسأ الو دوعأ مكو بوتأ مك !يليو ايف

 (5؟4) ديدج يل وصأ ثحب ثحب هللا رارقإر 6

 هدرفي مل «يمالسإلا هقفلا لوصأ ثحابم نم ثحب «ىلاعت هللا رارقإل

 انك هنع هللا يضر رباج لوق نم عتشماو 0

 لاعفألا يف لصألا نأب [عامجلا ءانثأ لازنإلا مدع يأ] «لزني نآرقلاو لزعن

 [رارقإ] ليلد هناحبس هللا توكسف «لقان ليلد دري مل اذإ ةحابإلا ءايشألاو

 هللا رارقإب هتيمست مدع ىلع اوجرد نييلوصألا ريهامج نكل .هتحابإ ىلع

 .ةحابإلا مكح ىلع ةلادلا ةدراولا تامومعلا ىلع اودمتعا امنإ «هناحبس

 ةجح عيرشتلاب قلعتي اميف علك هلوسرل هناحبس هللا رارقإ :ثحابلا لاق

 ءأطخلا هيلع زاجأو هلك هللا لوسرل داهتجالا زّوج نم لك دنع اهنق يره أل

 ةحابإلا مكح دافتسُي نأ نكمي هنأ امك . .أطخ ىلع ُهَمُي ال كلي هنإ ثمرح

 هسلاو اماوع .يناعالال ةيمنلاب هلع هل يرو. نااستو ةناعيس هللا .هنع ككتم اوغ

 رصاعم ثحاب قوس باتك ىف

 ."؟8/9 ءايلوألا ةيلح '. )١(

 فيلات / (هب جاجتحالا ىدمو ةوبنلا نمز ىف هلالج لج هللا رارقإ» تانتك ىهو مف

 .ه١٠5١ .فلؤملا :ةيدوعسلا ءميصقلا .دينز وبأ ىلع ديمحلا دبع

 الدنا



 هيف لصألا لب «ةحابإلا هيف لصألا سيل ةدابعلاو ىبرقلا ليبس ىلع لعفي
 .''”عيرشتلا ةقفاوم

 558 هيلع ىلعي الو ولعي 9
 .«هيلع لعُي الو ولعي مالسإلا»

 رئاس نلغ..ةمدقتو مالسإلا لضف ىلع لدي .يراخبلا هاور ثيدح اذه

 ريغ ىلع كلذل ًاعبت مدقم ملسملا نأ ىلع لدي امك ءاهيلع هولعو نايدألا

 .ةناكملاو ركذلا يف ملسملا

 0 ةدعاقلا هذه ةلثمأ نمو . .ةيهشف ةدعاق ًاضيأ وهو

 0 وأ تناك امأ «ملسملا

 ركذ مدقيف ءرفاك رخآلاو ملسم امهدحأ نيلجر ٌركذ درو اذإ :اهنمو -

 ىنايورلاو ينطقرادلا هجرخأ ثيدح ىف درو امك ءرفاكلا ىلع ملسملا

 ظ .ورمع نب ذئاع نع هدنسم يف نوراه نب دمحم

 مالسإلاف ءامهنيب قّرفي اهُجوز ملسي ملو ةأرملا تملسأ اذإ كلذك -

 ."'”هيلع ىلعي الو ولعي

 () ةيهقفلا دعاوقلاو هقفلا لوصأ نيب قرفلا 555

 :اهنم «ةريثك قورف «هقفلا دعاوق»و «هقفلا لوصأ» نيب

 43 ى ©© ص غ3(

 «ةديرب .ونروبلا دمحأ نب يقدص دمحم نايبو بيترتو عمج /ةيهقفلا دعاوقلا ةعوسوم 3ذفإ

 .؟ة9ا/ ص ١ قف هالك «فلؤملا : ةيدوعسلا

 ل



 ىنعمو «(«هقفلا ةلدأ» :ىفاضإلا ىنعملاب هقفلا لوصأ ىنعم نأ أ

 . (هقفلا ساسأ» :يفاضإلا ىنعملاب هقفلا دعاوق

  ةيعرشلا ماكحألاب ملعلا وه لوصألا هيلإ فاضملا هقفلا نأ كنك

 ظفح وهف دعاوقلا هيلإ فاضملا هقفلا امأ «ةيليصفتلا اهتلدأ نم ةيلمعلا

 امأ ءاهيلع هقفلا ءانتبال هقفلا ىلع ةمدقتم هقفلا لوصأ دعاوق نأ مج

 .هل ةجيتنو هقفلا نع ةرخأتمف هقفلا دعاوق

 .ةيلكلاب اهفصو يف اوفلتخا هقفلا دعاوق مهفيرعت دنع ءاملعلا نأ د

 .هقفلا لوصأ فيرعت دنع فالتخالا اذه عقي مل امنيب

 ةيفيكو ةيلامجإلا ةلدألا ىلع لمتشي ىبقللا هقفلا لوصأ فيرعت نأ  ه

 ىبقللا هقفلا دعاوق فيرعت لمتشي ال امنيب «ديفتسملا لاحو اهنم ةدافتسالا

 .رومآلا هذه ىلع

 ةيلمعلا ةيعرشلا ماكحألاب ملعلا ىلإ لصوت هقفلا لوصأ دعاوق نأ -و

 تحت جردنملا يهقفلا يئزجلا مكح فرعي امنيب «ةيليصفتلا ةلدألا ةطساوب

 .ةرشابم اهنم ةيهقفلا ةدعاقلا

 امأ ءاهنم ةدافتسالا ةيفيكو ةيعرشلا ةلدألاب قلعتم هقفلا لوصأ نأ -ْز

 ةدافتسالا ةيفيك اهيف ثحبت الو «نيفلكملا لاعفأو لاوقأب ةقلعتمف هقفلا دعاوق

 .ةلدألا نم

 .هقفلا دعاوق بتك ىف دجوي ال هقفلا لوصأ عوضوم نأ - ح

 هقفلا دعاوق امنيب .ماكحألا طابنتسا ىلإ ةليسو هقفلا لوصأ نأ  ط

 حلطصم نم دادمتسالاب دعاوقلا نع درفني هقفلا لوصأ نأ - ي

 دعاوق درفنت امنيب «ماكحألا روصتو ةيبرعلا ةغللا ملعو مالكلا ملعو ةيوحللا

 . ةهباشتملا لئاسملا ءارقتسا نم دادمتسالاب لوصألا نع هقفلا
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 .هقفلا دعاوق ثحابم ريغ هقفلا لوصأ ثحابم نأ - ك

 نإ لب ةمرألا ةمئآلا رصع يف هيف نيودتلا أدب هقفلا لوصأ نأ تدل
 يف الإ اهنيودت أدبي ملف هقملا دعاوق امأ ,يعفاشلا مامولا هيف نّود نم لوأ

 عبارلا نرقلا

 يف نّود نم لوأ امأ «ةيعفاشلا هقفلا وص يف نّود نم لوأ نأ - م

 ,”ةينحلا مهف هقفلا دعاوق

 67 يبدألا ررضلا

 3 هلام يف ريغلاب ةدذسفم قاحلإ ينعي يمالسإلا هقفلا يف يدألا ررضلا

 . هرعاشم وأ هرابتعا وأ هقرش وأ هسشن

 ةسارد :”يحدا را :ناونعب باتك مهملا عوضوملا اذه يف ردصو

 . "”«نوناقلاو يمالسإلا هقفلا يف ةنراقم

 يمالسإلا نيهقفلا يف هتاقيبطتو 0 ررضلا ةقيقح :لوألا
 .همايق طورشو .هصئاصخ نيبو در ا لفو «يعضولاو

 (ةيعمسو ناسنإلا فرش ىلعو كسلا ةمالس ىلع عقاولا ررضلاو

 ..ناسنولل تبأث قح ىلع ءادتعالا درجم نع ءىشانلا ررضلاو .هرعاشمو

 هيف ثدحت تيوركتملا نيهقفلا يف ذ يبدألا ررضلا نامض ىدم : يناثلاو
 «ةيعضولا مظنلا يف هتيعورشمو يبدألا ررضلا نامضل يخيراتلا روطتلا نع
 اذه ةعيبطو «ءامهيف هقاطنو ضيرعتلا هرصص نعو .يمالسإلا هقفلا يف مث
 ةثرولا ىلإ هلاقتنا ىدمو ضيوعتلا

 ةئيدملا -.يليحرلا هللا ميلس ناميلس /ةيهقفلا دعاوقلاو هقفلا لوصأ خيي ةكرتشملا دعاوقلا )١(
 .5600 5149/7 (هاروتكد ةلاسر) .ه606 ,ةيمالسإلا ةعباجلا :ةروتملا

 .ص 48 .ه8١4١ «خيرملا راد :ضايرلا .راجنلا كوربم هللا دبع فيلأت نم وهو (0)

 اة



 78 حئاوجلا 68

 فّرعوب .دخا .نيمضت اهعم "نكمل ىلا ةيزاهشسلا ةفآلا ىف ةحكاجلا

 اذإ ءهنيمضت الو ءهعفد عاطتسُي ال ام» هنأب ًاثيدح يهقفلا حلطصملا اذه

 .«هضبق مامت لبق ضوعلا صقنأو فلتأ

 ميهاربإ نب ناميلس /اهماكحأو حئاوجلا :ناونعب باتك هيف ردص دقو

 .صص ١5 ءه51١ ءبتكلا ملاع راد :ضايرلا - .ناينثلا

 يف ةربتعملا طورشلاو ءاهعاونأو ءاهبابسأ نّيبو حئاوجلا هيف فرع
 رامثلاو لوصألا عيب دعاوقو «ضبقلا يف اهماكحأو ءاهرابتعا ةلدأو ءاهعضو

 .دوقعلا خسف ىلع حئاوجلا رثأو ءاهنع ضيوعتلاو ءاهوحنو لوقبلاو عورزلاو

 يف ثدحي امم «ةرصاعملا حئاوجلا روص ضعبل ةيقيبطت ةسارد ًاريخأو

 تاعماجلاو ةيركسعلا دعاوقلاو ةيبرحلا عناصملاو ءىناوملاو تاراطملا

 .ةدقعملا ةيسدنهلا روسجلاو ضرألا تحت ةمخضلا قرطلاو تايفشتسملاو

 .اهيف عرشلا مكح نايبو

 (5) ةرهطملا ةنسلا يف ءاتشلا ماكحأ (9)

 ةمهم لئاسم يوحي «''”روكذملا ناونعلاب ردص «هباب يف فيطل باتك
 يف «باوبألا هقف ىلع اهبترو ءبتكلا نوطب نم فلؤملا اهعمج «ةريزغ
 ءدجاسملا «ةالصلا «ناذألا «ةراهطلا ءةمهم دئاوف :ىه ءأاثحبم رشع ىنثا

 هيبنتلا «لئاسمو دئاوف «ةعاسلا تامالع ءراكذألا ءداهجلا «ةاكزلا :مايصلا

 . ةفيعضلا ثيداحألا ىلع

 اهنابكي مهجرحيف ءةةويلا ةدذس نم ةالصلا يف نيزافقلا نسل كلذ نم

 نأ ُترمأ» : : ثيدحب مهيهن ىلع ءالؤه دعست .اهنع مهنوهنيو نورخأآ

 راد : ضايرلا -. يرثألا يبلحلا ذيمحلا دبع نب يلع نب نسح نب يلع فيلأت نم وهو )010(

 .ص "١1/9 ءه56١5١ «ءسئافنلا فحتلا

 /ا١6



 . هجولاك نيديلا فشك نوبجويف .(ملسم هاور) ؛مظعأ ةعبس ىلع دحسأ

 ملسم حرش يف يوونلا لقن امك .«يعفاشلا م نيلوق نوعا اذهو

 . ابجي ال هنأ اهحصأو :لاق مث )١66/9(

 0*6 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف تاحوسمملا
 يف عمج نم لوأ هنأ هفلؤم ركذ «''”ناونعلا اذهب ردص لماش باتك

 ءاوس .حسملا هلخدي ام لك ثحبلاب لوانت ثيح ء«هبوبو هبترو موصول اله

 نورشعو ةثالث ثحبلاب هل رهظو .ًاحابم وأ ءًابحتسم وأ ءابجاو ًاحسم ناك
 ةفصلاو .«هحسم يف عراشلا ةمكح اهيف نّيبو .حوسمم لكل تلّصأ احوسمم

 : يه تاحوسمملا هلذهو . حسملا يف ةعورشملا

 ءجرخملا نع ةساجنلا ةلازإ ءهنم ظاقيتسالا دعب هجولا نع مونلا حسم
 يف نيغدصلا حسم ءاهترشابمب جرخملا لسغ دعب بارتلاب ديلا حسم
 موقي امو ديقنالا مسن «ىرغصلا ةراهطلا يف هيلع امو سأرلا حسم ءءوضولا
 حسملا «مميتلا ةراهط يف حسملا ءاههباش امو ةريبجلا ىلع حسملا ءاهماقم
 نيلصملا هوجو حسم .دجسملا نع رذقلا حسم .«نيحلاصلا روهط لضفب

 عضوم ةيوستل ءابصحلا حسم .فوفصلا ةيوست دنع مهبكانمو مهرودصو
 ندبلا حسم «ةالصلا نم ءاهتنالا دعب ةهبجلا نع دوجسلا رثأ حسم ءدوجسلا
 نايبصلا سوؤرب حسملا ءامهيف خفنلاو ةءارقلا دعب ناديلا هيلإ تهتنا امو
 ةمقللا حسم «ةبعكلا ناكرأل حسملا ءضرملاو ةيقرلا يف حسملا ؛مههوجوو
 مث هوحنو سوسلا نم رمتلا نطاب حسم ؛ناطيشلل 4 مدعو تطقس اذإ
 «بيصأ اذإ هجولا نع مدلا حسم ؛ماعطلا رثأ نم اهقعل دعب ديلا حسم ءهلكأ
 .هوحنو نيبجلا نع قرعلا حسم «بيطلاو ةرفصلاب هوحنو هجولا حسم

 . ص همم
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 65) يمالسإلا هقفلا يف رجشلاو تابنلا ماكحأ 68)

 ءاملع هدقع ام تاتش عمجت 000 ةيعماج ةلاسر ناونع اذه

 امو ةراهطلاو عويبلاو ةاكزلا باتك يف «تابنلا نع ةصاخ باوبأ نم ةعيرشلا

 صضعب نيوانع هذهو . .لوصف ةلعو باوبأ ةثالث ىف اهلعجو «كلذ ىلإ

 :اهيف اهلوانت يتلا ثوحبلا

 .هيف رجشلا قرو طوقسو روهطلا ءاملا يف تابنلا جورخ -

 0 ظ ظ وهل هل اه قع

 . تابنلاب ةالصلا يف ةروعلا رتس -

 را را لا د

 .مرحملل رجشلاب لالظتسالا

 ايقاع او هعرزو وذتعلا جبت لد
 .كوشلاو لكلا نم ضرألا يف تبني ام عيب -

 .ًاعرز وأ أرجش وأ ًالخن حاكنلا يف قادصلا لعج

 -  ؛مئاهبلا هتفلتأ يذلا رجشلاو عرزلا نامض

 نمست وأ سجنلا ناكملا يف تبنت ىتلا هكاوفلاو راضخلا لكأ
 . . . ةساجنلاب

 .هتفصو «ءهب دلجُي يذلا طوسلا اهنم ذخؤي ىتلا راجشألا نايب -

 ةلاسر) ه415١ ءمامإلا ةعماج :ضايرلا .ليشولا دمحأ نب حلاص دادعإ نم )١(

 . (هاروتكد
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 5"7) ناهوركم نارمأ (]

 وأ ءءاجنتسالا يف هلامعتسا هركّيف «تايصوصخلا ضعب هل مزمز ءام -

 نع هل ًاهيزنت ءةيصوصخلا كلت لجأل ءهوحن وأ بوثلا ىلع ةساجنلا ةلازإ
 .''"'هركُي الف لسُعلاو ةراهطلا يف هلامعتسا امأ «ةساجنلا

 كلذ نآل « دجحسيو ةيرس ةالص يف ةدذجعس أ أرقي نأ مامولل ه هركي

 هنأ ةباحصلا نم دعا الو 00 يبنلا نع دري ملو ةوييمؤماملا ةالصب 0

 رك فر لعف

 ديف كدع تا نيف

 هيك ضباقلا ل اذ تايمالشلا قاف ل 0 05

 نيب نم ىمالّسلا قوف دودمملا بصعلا وهو ءعجشأ عمج عجاشألاو

 ىلد يتلا عا لوصأ لصافم يهو «ةبجار اهتدحاو بجاورلاو

 مجاربلا نيب ءاسلملا ةعقبلا يه ةبجارلا :يبارعألا نبا لاقو «لمانألا

 تانسوألا ةلازإو لكنا دفاعي ذأ وهو هوجاربلا لسع نكلو
 للا .ءاملاب امهنطابو هيلي را ا ؛ ةعمتجملا

 ولا ًاصتخم

 )١( عبرملا ضورلا ١/ 2١7ريبكلا حرشلا ١/6.

 77١/١. عبرملا ضورلا «اال١ /” ةمادق نبال ينغملا (؟)

 ءه4١5١ .ىرقلا مأ ةعماج :ةمركملا ةكم .يلهوج روفغلا دبع /ةرطفلا لاصخ هقف (6)

 .(ريتسجام ةلاسر) 598 ص

 للي



 74 نيقفرملا ىلإ عباصألا فارطأ نم لسغلا ("4)

 دفع -قفرملا نقلا ىلا فكلا :لقسأ قم ةيدع ادبي ادم نئاثلا قف ريك
 فارطأ نم هيدي لسغ هيلع بجاولا نأل ءصقن هيف اذه هلعفو .ءوضولا
 . قفارملا ىلإ عباصألا

 نم امهب أدب ءههجو لسغ دعب هيدي لسغ اذإ سانلا ضعب نأ كلذو «سانلا
 نيفكلا نأل ءأطخ اذهو .نيفكلا لسغي الو «قفرملا ىلإ عارذلا فارطأ

 ع رتل ب7 ل 2 1 مآ ٠ .٠

 لسغت نأ بجيف .“'4 ِقِفاَرَمْلا َلِإ ْمُكَيِرْيأَو# :ديلا ىمسم يف نالخاد

 ."'”قفارملا ىلإ عباصألا فارطأ نم كهجو لسغ دعب كيدي

 69 _ ...رجفلا ليبق ترهط_ 9
 لسُعلا نم نكمتت ملو رجفلا ليبق اهتداع نم ترهط اذإ ءاسنلا ضعب

 مل يهو اهكردأ حبصلا نأ ةجحب ماي ملا نع .- : اهنإف تفولا ل

 !اهتداع نم أستخ (

 لبق ولو ناضمر يف ليللا يف ترهط اذإ :نيميثع نبا خيشلا لوقي
 ام اهيف سيلو مايصلا لهأ نم اهنأل ءموصلا اهيلع بجو «ةظحلب رجفلا

 دعب الإ لستغت مل نإو ٍذئنيح اهموص ٌحصيو .موصلا اهيلع بجوف ء«هعنمي

 حصي هنإف رجفلا عولط دعب الإ لستغي ملو ماص اذإ بنجلاك ءرجفلا عولط
 عامج نم ابنُج حبصُي ِهِكَك يبنلا ناك» :اهنع هللا يضر ةشئاع لوقل ءهموص

 ”؟ناضير. وف موسي م مالحا رم

 ) )1١ةيآلا «ةدئاملا ةروس 5.

  (0ىلإ ةراشؤلا ٠٠١ ص ةراهطلا ىف عقت ةفلاخم ١ه 65.
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 6 ءوضولاو ةيبيكرتلا نانسألا 9
 ةيعانص نانسأ ناسنإلل ناك اذإ :نيربج نب هللا دبع خيشلا لئس

 مفلا فارطأ يف ذفني ءاملا نإف ءاهعزنل ىعاد ال هنأ ىرأ :باجأف

 هنانسأ عزني مل ولو مفلا يف ءاملا كيرحت ىفكيف ءاهتحت امو نانسألا فظنيو

 .'"”ملعأ هللاو .«ةبيكرتلا»

 7 ناذألاو دهشتلا رارسأ 90

 ةمالعلا فيلأت نم باتك «ناذألاو دهشتلا رارسأ حتفب ناذيإلا»

 عيرشت ءلب نع هيف ثدحت ام تر يعفاشلا يعاقبلا رمع نب ميهاربإ

 «ةيعرشلا ناذألا غيص دروأ مث «كلذ يف تءاج ىتلا ثيداحألاو «ناذألا

 عئادبلاو ءرارسألا نع ثدحتف «ةيمكحلا ةيحانلا قافآ يف كلذ دعب قّلحو
 .ىرخألا ولت ةدحاو ناذألا تاملك يف

 ءاهغيص فالتخاو دهشتلا نأش يف تءاج يتلا ثيداحألا ىلإ قرطت مث
 تاملك يف تدرو يتلا ةينابرلا مكحلا نع ثيدحلا يف ضافأ مث ءاهلضفأو

 ] :.يلييشتلا

 ءراثملا راد :ضايرلا .9 ط .ناحدسلا دمحم نب زيزعلا دبع /ءاسنلا تافلاخم نم )١(

 ظ 4١. ملذاكلا فالكل"

 :ضايرلا -.ىسيعلا نمحرلا دبع نب ناميلس /ةراهطلا يف عقت ةفلاخم ٠٠١ ىلإ ةراشإلا (؟)

 ١". ص ةميزخ نبا راد

 ةبتكم عيزوت :ضايرلا .دئاوفلا ةبتكم :[ةرهاقلا] -.ديسلا يحتف يدجم قيقحتب ردصو (0)

 .ص ال4 هاك «دشرلا

 /ا١



 68 نينذؤم ةدع ةباجإ 4

 هلوقل :عامخ اوناك نإو : م ةالص لك ٍتفقو يف نْدؤم لك ةباجإ

 . '7(نذؤملا لوقب ام لثم اولوقف ءادنلا مّتعمس اذإ» ماس ةالصلا هيلع

 ادا لك تيجيف .مومعلاو سنجلا قارغتسا يضتقن : ماللاو فلألاو

 يف عوشخلا ىلع كنيعت رومأ 5 5 ةالصلا يي
 دَق## :نونمؤملا ةروس لوأ يف ىلاعت هللا لاق ٠ ةالصلا حمد ع

 .4© ةئسح وكس ىف مه َنِ©© ةئمزتلا لن
 : يلصملا يخأ اي م 7 ققحتي يتلا رومألا نمو

 الإ ةالصلاب مرحُت الف «ةالصلا يف لوخدلا لبق كسفن عمجت نأ - ١
 كلغاشم نم كسفن عزتنت الو .رضاح بلقو ءربدتم ركفو «ةعمتجم سفنب

 اذهلو «ةينابرلا ةلصلا هذهل أّهتت نأ نود ةرشابم ةالصلا ىلع لبقتو كلامعأو

 ةلباقم يف عراست لهو .ةميظعلا ةاجانملا هذهلو .هللا يدي نيب فوقولا

 ؟ةلباقملا هذهل كسفن دعت نأ نود ريزو وأ كلم :ريبك لوؤسم

 «كتالص داسفإ يف ببس كلذ نإف «ةالصلا ءادأ يف لّجعتت ال - ؟

 مل نمو ءنكسي مل نئمطي مل نمف ؛ةنينأمطو لهمتو ةانأب كتالص ْدأ لب

 .هدوجس الو هعوكر يف عشخي مل نكسي
 .اهولتتو اهؤرقت يتلا راكذألاو تايآلا ىنعم يف ركف “" 

 نيعي حراوجلا نوكسف «ةرورضل الإ ةالصلا ءانثأ يف كرحتت ال - 4

 .بلقلا روضح ىلع

 باتك يف ملسمو «يدانملا عمس اذإ لوقي ام باب «ناذألا باتك يف يراخبلا هاور )١(

 .هعمس نمل نذؤملا لوق لثم لوقلا بابحتسا باب «ةالصلا

 -.يكرتلا نسحملا دبع نب هللا دبع قيقحت ؛يزارلا سراف نب دمحأ /ءاهقفلا ةيلح (؟)

 ظ 5١8. ص ءه07٠5١ «عيزوتلل ةدحتملا ةكرشلا :توريب

١/1 



 رطاوخلا درطاو «ةالصلا ءانثأ يف ايندلا رومأب كسفن لغشت ال - ©

 .تدرو املك

 عرشلا ىهن يتلا نكامألا اذكو ءروص هيف ناكم يف ةالصلا بّنجت - 1

 . لبولا كرابمو ةربقملاو مامحلاك :اهيف ةالصلا نع

 كنأك هللا دبعت نأ ناسحإلا» :ثيدحلا ىنعم كتالص ىف رضحتسا - ا/

 . ملسم هأآور «كاري هنإف هأرت نكت مل نإف هارت

 بتلحبر تلحلا قفري كلذ نإف «لالحلا لكأ ىلع صرحا - 6

 تاكلي كلذ لكد ا باجم كلعجيو «كبر نم كبرقيو «ةيشخلا

 "اصلا نأ عيدنا

 .ةماعلا قئادحلا يف ةالصلا مكح ام :زاب نب زيزعلا دبع خيشلا لئس

 نأ ثمينا نقر < ةيبرك ةحتار اهننةىرت ةام ىقست قئادحلا هذه نأ املغ

 تارايبلا هايم اهيلإ بّرستت رابآ نم وأ «يراجملا هايم نم ةافصم هايملا هذه

 , ::ةسجتتلا

 نيخ هيف ةالضلاف ةيبركلا ةحقارلا اهتم. فنعتتت ثيفاد ان :باجأف

 اهيلع يلصي يتلا ةعقبلا ةراهط ةةلضلا :ةحيض» طورش: نم نآل 2« ةحيحص

 ل ةالصلا تحص ًارهاط ًاقيفص ًالئاح اهيلع عضو نإف «ملسملا

 ؛«قارولا ةبتكم راد :ضايرلا -.غابصلا يفطل نب دمحم /ةالصلا يف عوشخلا باتك نم ()

 .ه١

 :نضضايرلا -. ىسيعلا خ نمحرلا دبع نب ناميلس /ةراهطلا يف عقت ةفلاخم ٠٠ ىلإ ةراشإلا مف

 . 55 ص ها مير نبأ رأد
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 نذل مالسلا يلصملا 7 7 نذل

 .يلصي وهو لَم يبنلا ىلع مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا نم رفن ملس
 يف ثيداحأ تدروو .. .ةراشإلاب مهيلع مالسلا ٌدرو لب «كلذ ىلع مهّرقأف

 وهو (ةراشإآلاب 0 مالسلا يلصملا در ةفص نأ اهلالخ نم فرعي .«كلذ

 :كلذ نم تافص ثالث نيب رّيخم

 ١ - ىنميلا هدي نم ةبابسلا هعبصأب دري نأ امإ .

 نعلإ هرهظو «لفسأ هنطب لعجي نأب 6 وبلا لينك ةرينذأ هذ

 . ىلعأ

 .ةهب ءىموي نأب ةةسارب 7 وأ كلا و

 , 211جم ه6 يبنلاب ًايسأتو ًءادتقا «ةرات اذهو ءةرات اذهب يتأي نأ لضفألاو

 757 مارحلا دجسملا يف يلصملا يدي نيب رورملا (*7

 قالي نيب تينلاب هناناطلا/ ىووم .ةاوعج ىلع .> اللا« هدر د ءايقثلا قلت
 الدعم ىلصملا ناك ءاوس هل ةحودنم الو رورملل احا ةعتم ناك اذإ ىلصملا

 .ال وأ ةرتس

 ةرعس ديا لقا ناصملاو .نةحودكم هل :قاطلا ناك اذإ ميقا تاعكلاو

 : نيلوق ىلع

 :' هيلا قه ولكم لقا يلا كتاط ريغ راهلا ناك اقزو

 عباطم : ضايرلا -. حيمرلا دوشرم نب ليعامسإ /مالسلا يلصملا در يف مامتلاو لامكلا )١(

 .(؟لصألا يف ةيناثلا ةرقفلا تدرو اذكهو). 9 ء”" ص .ه8١4١ ءحيمرلا

 ااه



 ءاملعلا روهمج دنع زئاج وهف «رورملل اه يف راملا نوكي نأ : لوألا

 555 اوزوجف .ةلبانحلل لوق أدع .ةلبانحلاو ةيعفاشلاو ةيكلاملاو ةيفنحلا

 ال وأ ةرتس ًاذختم ىلصملا ناك ءاوس ًاقلطم رورملا

 :لاوقأ ةسمخ هيفف ءرورملل جاتحم ريغ راملا ناك اذإ :يناثلاو

 وهو ءال وأ ةرتس ًاذختم يلصملا ناك ءاوس ءأقلطم رورملا ميرحت -

 .دمحأ مامإلا نع ةياورو «ةيعفاشلل لوقو «ةيفنحلا بهذم

 وهو «ال وأ ةرتس ًاذختم ىلصملا ناك ءاوس ءًأقلطم رورملا زاوج -

 ناك اذإ هميرحتو .ةرتس ذختم ريغ ىلصملا ناك اذإ رورملا زاوج

 .ةيكلاملا بهذم وهو «ةرتس ًاذختم ىلصملا

 ناك 15| :ههيركتو. «ةركم ةفعم ريظ ىليصملا ناك اذإ قورملا ةهارك ب
 . ةيعفاشلا بهذم وهو «ةرتس اذختم ىلصملا

 وهو ال ١ ةرتس ارك يادللا ناك ءاوس ءًاقلطم  رورملا ةهارك

 لل لوق

 47 ةضيرفلا دعب عضوم ىلإ عضوم نم لوحتلا (*)

 ىلإ لوحتي مث ءام عضوم يف ةضيرفلا صخشلا يلصي نأ مكح ام

 ناسنإلا ىلص اذإ هنإ :ءاملعلا لاق لب ءاذه يف سأب ال :باوجلا
 ثيدحب ًالالدتسا ءرخآ ناكم ىلإ لقتني نأ يغبني هنإف ءناكم يف ةضيرفلا
 ىتح ةالصب ةالص لصوت الأ رمأ» : دلع يبنلا نأ .هنع هللا يضر ةيواعم

 . ةلفانلاو ةضيرفلا نيب لصفلا ةعيرشلا يف ىعارُي امم نألو .«ملكتي وأ جرخي جرخب

 )١( ريقصلا دمحم يماس /يكملا مرحلا ماكحأ ١8/١؟  5#0,

 ك١



 نم كلاقتناب سانلا يذؤت نأ يغبني ال هنإف ةمحدزم فوفصلا تناك اذإ نكلو

 يلصي نأ ناسنإلل يغبني هنأ ىلع .هيف لفنتتل رخآ ناكم ىلإ ةضيرفلا ناكم

 الإ هتيب يف ءرملا ةالص لضفأ» :هلك يبنلا لوقل «تيبلا يف لفاونلا عيمج

 .*'”هتيب يف الإ لفاونلا يلصي ال ناك لك ّيبنلا نألو , «ةيوتكملا

 (545) رجفلا ةالص دعب ..دجسملا يف (5*5)

 :395 هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر سنأ نع

 مث «ءسمشلا علطت ىتح هللا ركذي دعق مث ءةعامج يف ةادغلا ىلص نم»

 : دلع هللأ لوسر لاق :لاق .ةةرمعو ةجح رجأك هل تناك .«نيتعكر ىلص

 . "7(ةمات ةمات ةمات»

 763) رصعلا يه ىطسولا (*2)

 نمف مهنع هللا يضر ةباحصلا نم ءاملعلا فلتخا :يوونلا مامإلا لاق

 ءرصعلا يه ةعامج لاقف «نآرقلا يف ةروكذملا ىطسولا ةالصلا يف مهدعب

 داو يونا وناوي ةدوعيسم نئاو ةجبلاط نبأ نب ىلع ةنعااذع لقت قمم

 «يناملسلا ةديبعو «ةريره وبأو «يردخلا ديعس وبأو .سابع نباو ءرمع

 «لتاقمو .يبلكلاو «ءكاحضلاو «ةداتقو «يعخنلا ميهاربإو «يرصبلا نسحلاو

 . مهنع هللا يضر « مهريغو 6ودتملا نباو «دوادو ءدمحأو ( ةفينح وبأو

 -.ةالصلاو ةراهطلا ىواتف :هباتك يف نيميثعلا حلاص نب دمحم خيشلا باوج نم )١(

 ] 6١-265. ص ه1 ءملسملا راد : ضايرلا

 2/4 ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاورو .بيرغ نسح :لاقو 085/7 يذمرتلا هجرخأ (؟9)

 عمجم يف لاقو ءديج هدانسإ )1554/١«: ١55(: بيهرتلاو بيغرتلا يف لاق 0١

 . !تاعوضوملا يف هدروأ امدنع يزوجلا نبا أطخأو .ديج هدانسإ )٠١5/٠١(: دئاوزلا

 ناك :لاق هنع هللا يضر ةرمس نب رباج نع «هريغو (19/0) ملسم حيحص يفور

 .ًانسح سمشلا علطت ىتح هسلجم يف عّبرت رجفلا ىلص اذإ و يبا

 نفي



 هللا يضر مهدعب نمف ةباحصلا نم ءاملعلا رثكأ لوق وه :يذمرتلا لاق

 : "ند

 يعفاشلا بهذم اذه :- ةيعفاشلا ىنعي - انباحصأ نم يدرواملا لاقو

 ىلع [يعفاشلا مامإلا يأ] صن امنإو :لاق «هيف ثيداحألا ةحصل ء«هللا همحر

 عابتا هّبهذمو ءرصعلا يف ةحيحصلا ثيداحألا هغلبي مل هنأل ءحبصلا اهنأ

 . ثيدحلا

 رصعلا :نالوق لاوقألا هذه نم حيحصلاو ...:يوونلا مامإلا لاق
 حبصلا يه لاق نمو .؛ةحيحصلا ثيداحألل .رصعلا امهحصأو .حبصلاو

 37 7فيواجألا راب

 660 ؟ةعامجلا ةالصل موقت ىتم_(9
 ىتح ةالصلل دحأ موقي ال نأ ٌبحتسي هنأ هللا همحر يعفاشلا بهذم

 .ةماقإلا نم نذؤملا غرفي

 .ةماقإلا ىف نذؤملا ذخأ اذإ اوموقي نأ ٌٍبحتسي هنأ كلام نعو

 .ةالصلا تماق دق :نذؤملا لاق اذإ اوموقي نأ ٌبحتسي هنأ دمحأ نعو

 . ””ةالصلا ىلع ّىح :نذؤملا لاق اذإ نوموقي :ةفينح وبأ لاقو

 [ 6 لمعلا ناكم يف ةعامج ةالصلا ()
 نيلوؤسم ةدع نوكن انايعأ :ريهيشعلا حلاص نب دمحم خيشلا لئس

 :ةوخإلا ضعب لوقيف «ةالصلا تقو نيحي مث «لمع عامتجا يف نيعمتجم

 ؟كلذ مكح امف .«عامتجالا ناكم يف ٌلصنل «ةعامج نحن

 ١556 - مه يوونلا حرشب ملسم حيحص 2غ2320(

 6 ص رجح سا بختتملا 68ه
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 نأل ءدجسملا ىلإ اوبهذي نأ دجسم مهلوح ناك اذإ بجاولا :باجأف
 مل نإف ءدجاسملا يف ةعامجلا بوجو ملعلا لهأ لاوقأ نم حيحصلا لوقلا

 ناك اذإ كلذكو .ءمهناكم يف اولصي نأ جرس درج جس يدرك نكي

 وأ «ةفيظولا ىضتقمب مهيلع بجاولا لمعلاب لخُي دجسملا ىلإ مهجورخ

  اولصي نأ سأب ال هنإف ءهوكرتو اوجرخ اذإ لمعلا رقم ىلع نوشخي اوناك
 0 يا ناكم يف ةعامج

 ظ 544 ..راظتنالا ةيعرش (ه)

 كاردإل لخادلا رظتني ةمئألا ضعب :زاب نب زيزعلا دبع خيشلا لئس

 ؟باوصلا وه امف ءراظتنالا عرشب ال :لوقي مهضعبو .ةعكرلا

 .فصلاب ؛ لخادلا قحلي ىتح ًاليلق راظتنالا ٌةيعرش ٌباوصلا :باجأف

 ل يف دل يبنلاب ًايسأت

 اذإف ءارخأتم ءاج نمل نوكي ال مامإلا نم وندلاو فصلا ةنميم ليصحت

 . ةردابملاب كيلعف فصلا ةنميم ةليضف تدرأ

 : كَم هللأ لوسر لاق *تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نع درو دقو

 ("”(فوفصلا نمايم ىلع نولصي هتكئالمو هللا نإ»

 هللا لوسر نيمي نع اونوكي نأ نوبحي مهنع هللا يضر ةباحصلا ناكو

 راد :ضايرلا -.دنسملا زيزعلا دبع نب دمحم بيترتو عمج /لامعلاو نيفظوملل ىواتف )١(
 ظ .74 ص ,ه415١ ءمساقلا

 .7 ط .زاب نب زيزعلا دبع خيشلا ةحامس ةبوجأ نم /ةالصلاب قلعتت ةمهم ىواتف (؟)
 .ل7 87١ ص ء.ه8١51١ «نيزئافلا راد : ضايرلا ظ

 ةدايص] :(891):ييعوتلاو ببظوتلا رق ىواكملا ظقاحتلا لاق ةحاف ياو فو ا ىلا ناو(
 1/7 وابلا مف نق ريح نبا ظفاحلا ةداتنإ نيسح انك نوح

 ليحل



 تلح نيل اذإ انك)ةهنض للا ضو تزاحم :ءاونلا كوني, ءاوتص اذ
 . '2”(ههجوب انيلع لبقي هنيمي هنيمي نع نوكن نأ انببحأ دلك هللا لوسر

 انيلع لبقي مالسلاو ةالصلا هيلع هنوكلو ءلضفأ فصلا نيمي نوكل) :هنع

 . "'”(هراسي نم ىلع لبقي نأ لبق اللوأ مالسلا دنع ههجوب

 [600 ؟هّلك ليللا موقت
 دجسملا نافع نب نامثع لخد :لاق ةرمع يبأ نب نمحرلا دبع نع

 تيس « يخأ نبا اي :لاقف «هيلإ ٌتدعقف ءهدحو دعقف .«برغملا ةالص دعب

 :لوقي هَ هللا لوسر

 ىَلِص نمو :ليللا فصن ماق امناكذ ٍةءامج يف ءاشعلا ىَلص نما

 !"«هّلك َليللا ىلص امنأكف ةعامج يف حبصلا

 فيك (ز

 (؟ه١) مارحلا دجسملا يف ةعامجلا ةداعإ مكح (5ها)

 ءاولصي مل ةعامج رضحت مث «بتارلا مامإلا يلصي نأ ةعامجلا ةداعإ
 ؟مارحلا دجسملا يف ةعامج ةالصلا اوديعي نأ ةيناثلا ةعامجلل لهف

 :لاوقأ ةسمخ ىلع ةلأسملا هذه ىف ءاملعلا فلتخا

 . مزح نبا لوقو ةكمقعأ مامإلا نع ةياور وهو ةداعإلا بابحتسا 5

 .ملسم هاور )١(
 .9777/7# دوبعملا نوع (؟)

 راد :ضايرلا -.نازوفلا حلاص نب هللا دبع /دجاسملا روضح ماكحأ :يف قبس ام رظنا
 ظ .55 ص ,2.ه 6 .ملسملا

 اذإ دجسملا نم جورخلا نع يهنلا باب «ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك ءملسم هاور ()
 .١ها/ /ه يوونلا حرشب ملسم حيحص «نذؤملا نذأ

 ام



 . ةلبانحلاو ةيعفاشلاو ةيكلاملاو ةيفنحلا بهذم وهو «ًاقلطم ةهاركلا

 نع ةياورو ةيفنحلل لوق وهو «لقأف ةثالث عم ةداعإلا بابحتسا

 .دمحأ مامإلا

 .ةيفنحلل لوق وهو .ىلوألا ةئيه ىلع ةيناثلا تناك اذإ ةداعإلا ةهارك

 ل لوق وهو افا ةداعإلا ميرحت -

 70 رتولا لضفأ 5 1

 هلّوأ رتويلف ليللا رخآ نم موقي هل نأ فاخ نما : دلع هللا لوسر لاق

 .ةدوهشم ليللا رخآ ةالص نإف .ليللا رخآ رتويلف هرخآ َموقي نأ ٌّعِمط نمو

 .ملسم هاور .«لضفأ كلذو

 ليللا رخآ ىلإ رتولا ريخأت نأ ىلع حيرص ليلد هيف :يوونلا مامإلا لاق
 هل ميدقتلاف كلذب قثي ال نم نأو «ليللا رخآ ظاقيتسالاب قثو نمل لضفأ

 اذه ىلع ةقلطملا ثيداحألا يقاب لمحُيو ءباوصلا وه اذهو «ءلضفأ

 مانأ ال نأ يليلخ يناصوأ» :ثيدح كلذ نمف .«حيرصلا حيحصلا ليصفتلا

 .*' 'ظاقيتسالاب قثي ال نم ىلع لومحم وهو ؛رتو ىلع الإ

 ه5 ١رتولا دعب نيتعكر ةالص 5

 رفس يف دي هللا لوسر عم انك :لاق لك هللا لوسر ىلوم نابوث نعو

 نيتعكر عكرليف مكدحأ رتوأ اذإف ءلقثو دهج رفسلا اذه نإ) :لاقف

 ف ةميزخ نبأ هاور « حيحص هدانسإ . (هل اتناك الإو . ظقيتسا نإف 2 نيتفيفخ

 . ثيدحلا ىلع ةميزخ نبا قلع مث *٠١.. مقر) هحيحص

 .؟144 147/١ ريقصلا دمحم يماس /يكملا مرحلا ماكحأ (1)

 8١م



 ةميزخ نبا مالكل هركذ لعب ينابلألا ةيدلا رصان دمحم 9 1

 او كيد ىلع ًاقيلعت

 لبق نم انك دقو .ثيدحلا اذه نم اهاندفتسا ةماه ةدئاف نك

 رخآ اولعجا» :هلوق نيبو نيتعكرلا ِةْلَذ هتالص نيب قيفوتلا يف ذ نيددرتم

 امهكرت طوحألاو) : ةالصلا ةفص ىلع قيلعتلا يف انلقو «ارتو ليللاب مكتالص

 دعب نيتعكرلا نأ ثيدحلا اذه نم انل نّيبت دقو .(ملعأ هللاو ءرمألل ًاعابتا
 نأكف ءاماع أرمأ هتمَأ امهب يع هرمأل ديك هتايصوصخ نم اكسيل رتولا

 الف ( ةعك رب راتيإلا لمهي هل نأ أرثو ليللا ةالص َرخآ لعجي :رمألاب دوصقملا

 . *'”«ملعأ هللاو .هرمأو هلعف نم تبن امل «امهدعب نيتعكر ةالص هيفاني

 ملسم حيحص ىلع هحرش يف يوونلا مامإلل تأرق يننأ ركذأو :تلق

 زاوج نابل وهو دلع لوسرلا نع تتسن ةحيحص رتولا لعب نيتعكر ةالص نأ

 رتولا نوك نم دوهعملا ىلع ىقبي لب «ةرم لك كلذ لعفي ال هنكل «كلذ

 . هتالص رخآ

 653 ؟رتولا يضقت فيك (؟*ك]

 وأ هرتو نع مان نم» كي يبنلا لوقل ءهيضقي نأ رتولا هتاف نمل عرشي
 هجام نباو دواد وبأو يذمرتلاو دمحأ مامإلا هاور .«هركذ اذإ هلصيلف هيسن
 و هللا يضر يعم يأ نع مكاحلاو

 رهظلا ةالضو رجفلا ةالص نيب اميف هأرقف .هنم ءيش نع وأ هبزح نع مان

 : 7 لييش هأور . «ليللا نم هأرق امنأك هل بتك

 .54ا4//9 ةحيحصلا ةلسلسلا )١(
 . ("ط) 18567مقر ريغصلا عماجلا 1 : يف ينابلألا ثيدحلا 000 دقو )يس,

 : ضرم وأ هنع مان نمو «ليللا ةالص عماج باب ءاهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك (9)
 ..ه6٠١ ١/

 ليذ



 ىدحإب رتوي ناك اذإف ءًاعفش هيضقي نأ رتولا هتاف نمل عرشي نكلو

 اذإو «ةعكر ةرشع يتنث حمر ردق سمشلا عفترت امدعب يلصي هنإف ةعكر ةرشع

 © نم ةالصلا هتتاف اذإ ناك َةِكَي هللا لوسر نأ :اهنع هللا ىضر ةشئاع نعف

 هيا ةرشع ىتنث راهنلا نم ىلص هريغ وأ عجو نم ليللا

 برغملا نيب ةالصلا يه نيباّوألا ةالص نأ سانلا ضعب دنع عاش

 5 وأ تاعكر تس اهنوودقتف «ءاشعلاو

 نصسلا تنل 000 ءىحضلا ةالص يه نيباّالا 0 نأ 0

 0000 ا ؛عنع هللا يضر مقرأ نب ب كيز نع

 هللا لوسر نإ «ءلضفأ ةعاسلا هذه ريغ ىف ةالصلا نأ اوملع دقل امأ :لاقف

 . "”(لاصفلا 9 ضمرت 2 نيح نيباوألا ٌةالص» :لاق 8

 ظفاحي ال» :ِهَللك هللا لوسر لاق :لاق ءهنع هللا ىضر ةريره ىبأ نعو

 . '7(نيباوألا ةالص يهل : لاقو .«باوأ الإ ىحضلا ةالص ىلع

 قت انسلا عضوملا عهف :ملسم هاآور 6

 .ملسملا راد :ضايرلا -.قوزرملا ناميلس نب هللا دبع دادعإ /ةضيرفلا تالمكم

 1 .ه١8 . 58 ص#غه6 7

 هترارح تدتشا يذلا لمرلا 55 )٠/5"(: «ملسم حرش» يف يوونلا لاق (0)

 . «لبإلا دالوأ نم ريغصلا : (ليصفلا)و ءسمشلا ّرح ليصفلا دجي نيح يأ ء« سمشلاب

 ةالص باب ءاهرصقو نيرفاسملا ةالص بتاتك)و يف ملسم هجرخأ . حيحص ثيدح ف

 .07/48 مقر ثيدح ء.لاصفلا ضمرت نيح نيباوألا

 )١4/١"( «كردتسملا» يف مكاحلاو «(7558/7) ةميزخ نبا هجرخأ .نسح ثيدح (5)

 .امهل ظفللاو

 ليدل



 70]) ركشلا دوجس 3

 ك1
 املو -- ىلع  هجولا وهو  ءاضعألا فرشأ عضوب هلل عوضخلا نم

 . حراوجلاو ناسللاو بلقلاب هللا ركش نم هيف

 . سانلا هر نيثك اه ريف يتلا ةتباثلا ةيوبنلا نئَّسلا نم ركشلا دوجس ©

 ام ةفلاخمل ءًافيعض ًافالخ دعي ركشلا دوجس ةيعورشم يف فالخلا ©

 . كلذ يف مهنع هللا يضر هباحصأ نم ريثك نعو ٍةَلك يبنلا نع تبث

 تعفدنا وأ «ةماع ةمعن نيملسملل تلصح املك عرشُي ركشلا دوجس «

 وأ اهلوصح يف بّبست ءاوس «ةصاخ ةمعن ملسملل تلصح وأ «ةمقن مهنع

 يف ىلتبم ةيؤر دنع عرْشُي هنأ امك .ةمقن هنع تعفدنا املكو «بّبستي مل

 .هثدب وأ ءهلام وأ «ةئيد

 ةروعلا رتسو ةراهطلا نم ةالصلل طرتشي ام طارتشا مدع حيحصلا ©

 .ركشلا دوجسل اهريغو ةلبقلا لابقتساو
 هلوأ يف ريبكت هيف بجي ال هنأ ركشلا دوجس ةفص يف حجارلا لوقلا ©

 عرشي امنإو «نيعم ٌركذ هيف بجي ال هنأو ءمالس وأ دهشت وأ ءهرخآ يف وأ
 هئاعدو هركشو هللا دمح نم دب بساني ام ههوجس ىف لوقي نأ دجاسلل

 ظ . .كلذ وحنو هرافغتساو

 ىلع ءىمويو «ءاميإلاب ةلحارلا ىلع بكارلل عرش ركشلا دوجس نأ ©
 - ,؟"7هتعاطتسا ردق

 ةالص يهو» :هلوق نود (774/7 نيرحبلا عمجم) ؛طسوألا» يف يناربطلا هجرخأو -
 ةلسلس» يف ينابلألا هنسحو «ملسم طرش ىلع مكاحلا هححص ثيدحلاو .«نيباوألا

 .(19144 مقر ثيدح) «ةحيحصلا ثيداحألا

 رمع نب دمحم /ةيوبنلا ةنسلاو ميظعلا نآرقلا ريسفت هت يف ةيعرشلا ةقيقحلا :اذه يف رظني

 1١5. ص ءها416 ؛ةرجهلا راد : ضايرلا -. لومزاب
 : ةمركملا ةكم -.نيربجلا زيزعلا دبع نب هللا دبع /هماكحأو هتفص :ركشلا دوجس )1١(

 .184 #١ ص ءه19١4١ ءدئاوفلا ملاع
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 ةسمخلا يهنلا تاقوأ» ناونعب باتك يف ردص لّصفم عماج ثحب

 : يلي ام ىلإ فلؤملا هيف لصوت «.«اهيف ببسلا تاذ ةالصلا مكحو

 يهنلا تاقوأ نم لوألا تقولا ةيادب يف حيحصلا لوقلا نأ :الوأ

 .''"رجفلا عولط نم أدبي هنأ ةسمخلا

 هنأ يهنلا تاقوأ نم يناثلا تقولا ةياهن يف حجارلا لوقلا نأ :ًايناث

 .حمر ديق اهعافتراو سمشلا عولطب يهتني

 تقو  ؟'لاوزلا تقو وهو  ىهنلا تاقوأ نم ثلاثلا تقولا نأ :ًاثلاث
 مستي الف «ةحتافلا ةءارق هيف نكمي ام هنأ مهضعب مالك يفو ءأدج ريصق

 اذه يف نوكيس ةالصلا نم ًاءزج نأل «هيف ميرحتلا عاقيإ نكمي نكل «ةالصل
 ظ .'"7تقولا

 يف سمشلا عورشب أدبي يهنلا تاقوأ نم سماخلا تقولا نأ :ًاعبار
 .ةلاسملا هذه ىف حيحصلا لوملا وه اذهو «بورغلا

 دعب امو رجفلا دعب اميف ملعلا لهأ لاوقأ نم حيحصلا نأ :ًاسماخ
 ةالصلا نع ىهنلا ىف ةدراولا ثيداحألا نأو .«ىهنلا تاقوأ نم امهنأ رصعلا

 .رتاوتلا دح تغلب دق نيتقولا نيذه يف

 لوقلا وه اذهو «ةعمجلا موي ادع يهن تقو لاوزلا تقو نأ :ًاسداس
 تقولا اذه نأب لوقلا نأو «ةلأسملا هذه يف ملعلا لهأ لاوقأ نم حيحصلا

 .فالخ الب رجفلا اتعكر ىنثتست لوقلا اذه ىلعو .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو )١(

 «برغملا ةهج الو قرشملا ةهج ةلئام ريغ ءامسلا طسو ىف سمشلا تناك اذإ ينعي 4

 . صقانتلا نع لظلا فوقوب كلذ فرعيو

 فرعأ يذلا نإف الإو «مهضعب» دنع ةحتافلا ةءارقب رّدق ريصقلا تقولا نأ فلؤملا ركذ (9)
 لوق فلؤملا دروأو .ءامسلا دومع يف ىسمشلا ءاوتسا 0 قئاقد عبرا رورم وه هريدقت

1/6 



 ءةنس الو باتك نم ليلد هدضعي ال .,فيعض لوق ًاقلطم ىهن تقو سيل
 اذه يف ةالصلا نع يهنلا يف ِهلك يبنلا نع ةتباثلا ثيداحألل فلاخمو
 كقول ٠

 .يهنلا تاقوأب قلعتي اميف دالبلا نم اهريغك ةمركملا ةكم نأ :ًاعباس

 حيحصلا وه اذهو ءهريغ نود ببس هل ام لعف يهنلا تاقوأ يف اهيف زوجي

 .ةلأسملا هذه يف ملعلا لهأ لاوقأ نم

 وه اذهو «يهنلا تاقوأ عيمج يف اهؤاضق زوجي ضئارفلا نأ :ًانماث

 هتفلاخمل «فيعض لاوقألا نم هاوس امو «ةلأسملا هذه يف حيحصلا لوقلا

 .ةلأسملا هذه يف ةيعرشلا صوصنلل

 تاقوأ يف ةزانجلا ةالص يف ملعلا لهأ لاوقأ نم حيحصلا نأ :ًاعسات
 يف اهيلع ةالصلا مدع ىلوألا نأو .يهنلا تاقوأ عيمج يف زوجت اهنأ يهنلا

 تقوو ءاهبورغ تقوو «سمشلا عولط تقو يهو «ةريصقلا يهنلا تاقوأ

 .ريغتلا نم ةزانجلا ىلع فيخ اذإ الإ «لاوزلا

 يف اهببس دوجو دنع عرشت لفاونلا نم بابسألا تاوذ نأ :ًارشاع
 هذه يف ملعلا لهأ لاوقأ نم حيحصلا لوقلا وه اذه ءاهلك يهنلا تاقوأ

 . اليلذ نيعبرأ نم ثرقت :ةريثك ةلدأل ءةلأسملا

 ببس دوجو لئع وكيسلا دوجسو ةوالتلا دوجس عرشي هنأ : رشع يداح

 يف ملعلا لهأ لاوقأ نم حجارلا لوقلا وه اذهو .يهنلا تاقوأ عيمج يف

 7 لانمملا هدف

 6583 دجسملاو ىّلصملا نيب قرفلا

 .هيف ةالصلا ٌحمصت ضرألا نم عضوم لك وه :دجسملل ماعلا ىنعملا

 زيزعلا دبع نب هللا دبع/اهيف ببسلا تاذ ةالصلا مكحو ةسمخلا يهنلا تاقوأ )١(

 .؟مل/ - خه ص ه١ «دوعس كلملا ةعماج : نضايرلا -. نيربجلا

 امك



 . سمخلا تاولصلل ًاّيهملا ناكملل مسا :صاخلا ىنعملاو

 عمتجملا ىّلصملا صاخلا هانعمب دجسملا مسا يف لخدي ال اذه ىلعو
 . كلذ ريغل تتّيه اهنأل ءطتئّرلا كلذكو ءاهوحنو دايعألل هيف

 سمخلا تاولصلا ءادآل دعملا ناكملاب دجسملا صّصخ دئاسلا قرفلاف

 ادجسم) هيلع قلطُي نأ حصي هل .ىاضعلا نإ هلال نأ نكميو

 دا ماعلا ىنملاب دجسم هيلع قلطُ نأ ير ماس معلا

 نكامألاك «ةالصلل ًاناكم ذختا ولو دجسمب سيلف فقوي مل نإف ءهيف طارتشا
 .اهوحنو تويبلا يف ةالصلل ةذختملا

 صاخلا ىنعملا ىلع ًادجسم دعي ةالصلل ذختي ىلصم لك ناك ولو

 :ةذاصلا «هذاحتتار هتع :كلاملا كلم لال

 ءانثتساب ء«دجاسملا مكح ذخأت ال تايلصملا نأ ىلع ءاهقفلا قفتا دقو
 00 : وعل وق ىلع ةلبانحلاو روهمجلا نيب فاللخ ام ويف كنعلا ىلصم

 701 هركذ عاشُيو اذهب ىنتعي (5

 ٌبحتسا اذهلو .راتخم فيظن عضوم يف نآرقلا ةءارق نوكت نأ ٌبحتسي

 «ةعقبلا فرشو ةفاظنلل ًاعماج هنوكل ءدجسملا ىف ةءارقلا ءاملعلا نم ةعامج

 : ضايرلا -.مينغلا ناميلس نب داؤف /تادابعلا يف ناكملاب ةقلعتملا ةيهقفلا ماكحألا 010(

 84/١". (هاروتكد ةلاسر)  .ه5١4١ «.مامإلا ةعماج

 /م3ا/ ١



 دعني هج

 دجسملا يف نيلاح لكل يغبني هنإف .فاكتعالا يهو ىرخأ ةليضفل ًالّصحمو

 هلوخد لّوأ هل ئغبتي: لب لقا وأ :هسولج يف ٌرثكأ ًءوس .فاكتعالا يوني نأ

 ءهركذ عاشُيو ءهب نتعي نأ يغبني ٌبدألا اذهو .فاكتعالا يوني نأ دجسملا

 1 لَفْعُي امم هنإف .ماوعلاو راغصلا هفرعيو

 7: ةأرملا فاكتعا ناكم (5"

 اهفاكتعا ناكمل طرتشي له :ةأرملا فاكتعا ناكم ىف ءاهقفلا فلتخا

 ؟اهتيب دجسم يف اهفاكتعا زوجي وأ «لجرلاك دجسملا يف نوكي نأ

 ظ : ةلأسملا يف ءاملعلل نالوق

 حصي الو ءدجسملا يف الإ ةأرملا فاكتعا زوجي ال :لوألا لوقلا

 . ةلبانحو ةيعفاشو

 بهذ اذه ىلإو .اهتيب دجسم يف فكتعت نأ ةأرملل زوجي :يناثلا لوقلا

 . ةيعفاشلا بهذم يف لوقو «يعخنلا مي ميهاربإو يروثلا نايفس لوق وهو «ةيفنحلا

 .'"'”روهمجلا لوق حَجرو

 5" عوطتلا يف هيخأ قحل راطفإلا 9

 نأ هلف ءرهظلا لبق رطفلا ىلإ هوخأ هاعد مث ءاعوطت ًامئاص حبصأ نم

 .هرسَي كلذ ناك اذإ هيخأ ٌّقحل رطفُي

 ولو .«كلذ امهّرسي ناك اذإ امهدحأ وأ هيوبأ ٌقحل رطفي نأ مئاصللو

 .(يبكلا قيفش ريهز قيقحت) 5؟ ص يوونلا مامإلل نآرقلا ةلمح بادآ يف نايبتلا )١(

 .495/7 مينغلا داؤف /تادابعلا يف ناكملاب ةقلعتملا ةيهقفلا ماكحألا (0)
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 .موصلا مامتإ هل ىلوألاف ءءاهتنالا ىلع راهنلا براق اذإ امأ

 .مهدنع رطفُي ال نأ ًاموق رازو ًامئاص ناك اذإ فيضلل زوجي هنأ ىلع

 ذم يف داصحلا رركت اذإ :يدودوملا ىلعألا 3 ةمالعلا لكس

 ظ ؟داصح لك دنع ةرم مأ ةدحاو ةرم ىكزي لهف ءدحاولا

 يف ةرم نم ريكا ولو ءهداصح موي ةاكزلا هيف بجت يعارزلا جتانلا

 , 200ج داع موي ةقَح ًاوثاءو# :ىلاعت لاق .دحاولا ماعلا

 69 نداعملاو طفنلا ةاكز_ 6
 .* هللا همحر لاقو

 جرختست يتلا ءايشألاف .ةلبانحلا هيلإ بهذ ام ندعملا يف اندنع حجارلا

 ةاكزلا اهيف ءةيراجلا وأ ةدماجلا نداعملا نم تناك ءاوس «ءضرألا نطب نم

 اذه ناكو .ًاصاخ اكلم ةكولمم تناكو «باصنلا ردق تغلب اذإ 6
0 : 00 

 : زيزعلا دبع نب رمع دهع يف هب الومعم

 )١( «ةيمالسإلا ةفاقثلل ةلبقلا راد :ةدج .يجرغاصلا ديعس دمحم دعسأ /موصلا *١5١7اهء

 ظ .57 ص

 ةيآلا ءماعنألا ةروس (؟) ١4١,

 )*( ص «.يدودوملا ىلعألا وبأ /ةاكزلا ىواتف 465.

 ) )5ص «ءه8٠5١ ءزيزعلا دبع كلملا ةعماج :ةدج .يدودوملا ىلعألا وبأ /ةاكزلا ىواتف
 ايري دش

١/0 



 ؟ةمركملا ةكم ىلإ ةفاسملا ىف تيقاوملا توافت ىف

 لهأ ٌتاقيم ناك امنإو :هلوق يف مزح نبا هركذ امل ًاقفاوم باجأف

 ارخآ عظعأ كلذ كوكيف قرشا اهنآل دبا [ةفيلحلا وذ: وتهو]ا ةقيدملا

 .مهريغ ىلع مهلضف يف ةدايز ءاهلهأل

 .ةمحَجلا :ىه ةفيلحلا يذ دعب ةصوصنملا تيقاوملاو : ظفاحلا لاق

 نم ةصوصنم يه له ءاهيف فاللتخا ىلع «فرع تاذو مْلْمْلَيو ءنؤَمف

 .رمع نم داهتجاب وأ ِِلَك يبنلا

 امك  ةفحجلا :ةفيلحلا يذ دعب ةكم نم تيقاوملا هذه دعبأف :لاق

 ةنيدملا دعب ةروكذملا دالبلا فرشأ ماشلاو ءماشلا تاقيم يهو  هركذ مدقت

 يهو «ململي :ةكم نم دعبلا ىف اهيليو .ةسدقملا ضرألا نم اهنأل ؛ةكمو

 قارعلا ىلع ةيلضفألا يف ماشلا ىلت نميلاو ءنميلا لهأ تاقيم
 ملا

 [ 6558 ةّنسلا مازتلا ("9)

 . '"”كيبل مهللا كيبل :لوقن انك امنإ ءلي

 -.ميهاربإ يلع قوزرم اهب ىنتعا ؛رجح نبا ظفاحلا مالسإلا خيشل ةبوجأو ةلئسأ )١(

 5 262 27 ص ه١ 6تيرجلا راد : ضايرلا

 ١15. ص كرابم ىكز قيقحت ؛ربدملا نبال /ءارذعلا ةلاسرلا (9)

 ل



 ةبظاوملا :لضفأ امهيأ هللا همحر ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلا لئس

 لخديل لحلا ىلإ ةكم نم جورخلا ينعي «ةرمعلا ريركت مأ .فاوطلا ىلع
 ؟ةرمعلاب ًامرحم

 نم ةعامج اهيف ملكت يتلا ةلأسملا هذهل ًاهوجو دروأ نأ دعب باجأ
 ىلإ جورخلا نأل «لضفأ فاوطلا ىلع ةبظاوملا نأ يل رهظي يذلا :ءاملعلا

 ثيح «ةرورضلا لاح يف الإ ِةِلَي يبنلا نع تبثي مل رامتعالا لهأل لحلا

 يبنلا دهع نا دلال لي يتلا لا مارب اوه كل[ ضو ةشئاعل هيف نذأ

 نب هللا دبع هلعف دق ءمعن .هلعف ًادحأ نأ نيدشارلا ءافلخلا دهع ىف الو ِهِْكي
 جرخف «تقرتحا تناك نأ دعب ةبعكلا ءانب نم رن اهل اميعللا يضر ملل

 لد.نإو اذه :نلاع دن اركش ةريعت: | ومرات لحلا ىلإ ريثك عمج هعمو

 يف ال ةيلضفألا يف مالكلا نأل هك ءزاوجلا ىلع

 .زاوجلا

46 
 ءاشي نم ىدهي هللاو

 :اهنم «ةريثك هربق نم تيملا ٌشبن زوجت يتلا ةيعرشلا بابسألا

 اذإ - لسُع ريغ نم نفُد اذإ  ةلبقلا ريغل نفُد اذإ  ةبرجتلاب فرعت ةنيعم ةدم
 اذإ - ببس يأل ىذأ هلصو اذإ - ليثمتلا نم هيلع فيخ اذإ نفك نودب نفد

 .ه5 ه8 ص رجح نبا ظفاحلا مالسإلا خيشل ةبوجأو ةلئسأ )١(
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 عقو اذإ - ةوادن وأ ليسلا نم ربقلا ىلع فيخ اذإ  ةبوصغم ضرأ يف نفُد

 عمجو هشبنل ةرورض كانه تناك اذإ  ةيتوبث قاروأ وأ لام نفدلا دنع هعم

 اذإ  رافك رباقم يف نفد اذإ  الثم ةربقملا قيضل رخآ ناكم ىلإ اهلقنو هتافُر
 000 1 0 || 01 ا أ هه 7

 ١ تل > نفد دإ  اببرح صر يف نفد

 (مه) 0 نح عيحر له ..تودا يشل (”ك4]

 00 هيو يف «هريثكو هليلق ابرلا ةمرح هيف ركذ 0 نآرقلا

 . هلاكشأو

 لئاسملا يف ًاباتك ردصأف «هاوتف نع لّوحتف ةصاخ فورظب طيحأ مث

 . فراصملا ابرو تاموكحلا ابر هيف حابأ ةيهقفلا

 دعب «ريسفتلا» جرخأ هنكل «ىواتفلا» باتك لبق «ريسفتلا» هباتك فلأو

 ةفرغ لخد امدنع هذه هاوتف نع عجر هنأ سانلا دنع رهتشاو .«ىواتفلا»

 .اهب ءافشلا هل ردقي مل يتلا ةيلمعلا ىرجأ نيح ةيحارجلا تايلمعلا

 هل لاق هنأ ملعلا لهأ نم هب قثوي نم ضعب ينربخأ :لاق «نمزب كلذ

 . نيمأتلاو ابرلا يف ياوتفب اوذخأت ال :تيبلا يف راوزلا ضعبلو

 - مالسلا هيلع ىسيع لوزن كلذ نمو  تايبيغلا ضعب راكنإ يف عقوو
 يف اهب مْرَجُي ال داحألا رابخأ» نأ يهو «سانلا نم ريثك اهسرد ةدعاقل

 هلاق امك) لوبقلاب ةمألا هتقلت اذإ دحاولا ربخ نإف «ةلطاب ةدعاق يهو «ةديقعلا

 دنع ينيقيلا ملعلا ديفي ءهل ًاقيدصتو ًاداقتعاو هب المع (ةيواحطلا حرش يف
 يف يراخبلا مامإلا دقع دقو .رتاوتملا يمسق دحأ وهو «ةمألا ريهامج

 نيمألا دادعإ /نفدلا دعبو نفدلا لبق دلب ىلإ دلب نم تيملا لقن مكح :اذه يف رظني )١(
 ١". ص ءه154١4١ «ةيفلسلا رادلا :ةمركملا ةكم -.دمحأ دمحم جاحلا
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 هيف ىسرأو .هتّيجح هيف تت «داحألا رابخأ» :ناونعب الماك ًاباتك ةسحم

 .هلوبق دعاوق

 .هنظي ناك امع عجارت دق - هللا همحر  توتلش خيشلا نأ ودبي نكل

 همالك فلاخي ام ١” ص «اهراضمو اهبابسأ :ةعدبلا» هتلاسر يف درو دقف

 . ةرعح روهشملا

 تاينيقيلا ىربك» هباتك ىف ىطوبلا ناضمر ديعس دمحم روتكدلا لوقيو

 خيشلا نومزالي اوناك نمم رهزألا ءاملع ضعب يوري :759 ص «ةينوكلا

 لجس ىتلا قاروألاو بتكلا نم هب ظفتحي ناك ام عيمج قرحأ هنأب نووري

 ةالصلا هيلع ميرم نبا ىسيع ةلأسم اهتمدقم يفو «ةذاشلا ءارآلا صعب اهيف

 ىلإ عجر دق هنأو ءاهب داقتعالا نم هللا ىلإ بات هنأب مهدهشأو «مالسلاو

 . عايسلاو ةطيبلا لهآ ةيمانلا نوهمسح ةذيقف

 (55) فلحلا راركت (مك)

 ٌعِظ الو :ىلاعت هلوقل ءهيف طارفإلا هركيو «فلحلا راركت بحتسي ال
 .هوركمب سيلف راثكإلا دح ىلإ جرخي مل نإف 409 نهم ٍفاَلَ لك

 هلا أوُلَمََج اَلَو# :ىلاعت هلوقل ةهوركم اهلك ناميألا :لاق نم مهنمو
 1 لم ذل هس

 قيمبلا زرك اميوو .اريثك هفلحتي ناك 6 يبنلا ّنأب ضراعم وهو

 ٍدحأ نِم ام ٍدمحم ةمأ اي هللاو» :فوسكلا ةبطخ ىف لاق هّنإف ءًاثالث ةدحاولا

 عدبلاو تايبيغلاو دئاقعلا يف توتلش دومحم خيشلل تامهملا ىواتفلا باتك.ةمدقم نم ()

 نبا راد :مامدلا -. يبلحلا ديمحلا دبع نسح يلع اهيلع قلعو اهجرختسا «تاركنملاو

 .ها517١ «يزوجلا

 ٠١. ةيآلا ءملقلا ةروس (؟)

 .؟785 ةيآلا ءةرقبلا ةروس (6)
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 ام نوملعت ول هللاو دمحم ةمأ اي هّتَمْأ ينزت وأ .هذبع ينزي نأ هللا نم ٌريغأ

 اهم ناش ا رع ا رمآ ةفيقلو, 10 يفك متيكبلو ًاليلق ُمتكحضل ُملعأ
 .تارم ثالث '”ئلإ سانلا ٌبحأل مكنإ هديب يسفن يذلاو» :لاقف ءاهدالوأ

 َنوزغأل هللاو ءاشيرق نوزغأل هللاو ءاشيرف نوزغأل هللاو» :لاقو

 .'" ”(ًاشيرق

 .هنع سائلا دعبأ ِدَِكَي ناكل ًاهوركم

 هنيمي ىلإ فلاحلا مضض امّبرو «ىلاعت هل ميظعت هللاب فلحلا نآلو
 .كلذ ىلع ًاباثم نوكيف «هدذيح وتو هميظعتب - ىلاعت - هللا فصو

 الإ هلإ ال يذلا هللاو :لاقف ءءىش ىلع فلح الجر َّنأ َيوُر دقف

 هل هللا رفغ نكلو بذك دق هنإ امأ» ْ:َِِلكَت ىبنلا لاقف ءاذك تلعف ام ءوه
 وو

 ال :هانعمف # ْمْكِيَنْبأَل ٌةصّرْغ َهَللا اوُنَصْحَج الو :ىلاعت هلوق اَمأو
 ني حالصإلاو ء«ىوقتلاو ءربلا نم مكل ةعنام  ىلاعت - هللاب مكناميأ اولعجت

 نيب حلصي الو .ىوقت الو ارب لعفي ال هللاب فلحي د نأ :وهو «سانلا
 (6ه) ه4 سى . ١ "-2-ئ : ش 1 5
 . © اهيف ّيضملا نع اوهنف ءهنيمي يف ٌربيل هلعف نم عنتمي مث «ساتلا

 ) )1١ملسمو يراخبلا هآور .

 . ملسمو يراخبلا هاور (0)

 مجعملا يف يناربطلاو ءهحيحص يف نابح نباو ءهدنسم يف ىلعي وبأو ءدواد وبأ هاور «9)

 . ىربكلا نئسلا يف يقهيبلاو «ريبكلا

 ملو دانسإلا حيحص :لاقو مكاحلاو «يئاسنلاو ءدواد وبأو ءدنسملا يف دم ةاوو (0)

 . هفعضو ىبجسلا ياورع نباو «ىربكلا ننسلا يف يقهيبلاو ءهاجرخي ْ

 قيقحت ؛يركعلا دامعلا نب دمحا دك يحلا دع /نافيألا تقع نم نامألا ةيطعم (©)

 ءه5١4١ .مكحلاو مولعلا ةبتكم :ةرونملا ةنيدملا -.يرمعلا ناتينص نب ميركلا دبع
 .68- ه5 ص
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 0 ثنح 3 4 ىنثتسا لقف هللا ءاش نإ 7-0-0 نيمي ىلع

 2 () ةئيشملاب نيميلا قيلعت

 ع

 : باجأف

 هللا ءاش نإ لاقف ءيش ىلع فلح اذإ ناسنإلا نأ ثيدحلا اذه ىنعم

 هللا ءاش نإ هللاو :لوقي نأ لثم «هيلع ةرافك ال هنإف هيلع فلح ام فلاخ مث
 مث ءاذكو اذك نلعفأ ال هللا ءاش نإ هللاو وأ .هلعفي ال مث ءاذك نلعفأل

 . هللا ءاش نإ لاق هنأل «ةرافك هيلع سيل لاحلا هذه يف هنإف «هلعفي

 نإ لوقب هفلح نرقي نأ ءيش ىلع فلح نمل يغبني اذه ىلعو

 .ةرافك هيلع نكي مل هنيميب ٌربلا هل رسيتي مل اذإ ىتح ء«هللا ءاش

 ام ليهست ىهو .«ىرخأ ةدئاف هنيمي ىف هللا ءاش نإ فلاحلا لوق ىفو

 رع هللا لاق دقو  ىلاعت - هللا ىلإ رمألا ضوف هنأل كلذو ءهيلع فلح

 لكل هلا َلَعَج ده ءوِرْمَأ ملي هلأ َّنِإ ءةُبَسَح َوُهَف هَل لع لكتب نترإ» :- لجو
 1 و 0

 591 ناطيحلا ىف بتك 01

 ةأجف مث ءاهنئازخ ةسيبح تاطوطخملا ضعب ىقبت نأ هل برغتسي امم

 . ليوط داقر دعب . .قيقحت نم رثكاأ ىف رهظت

 يذلا .يسدقملا ةمادق نبال «ءاكبلاو ةقرلا» باتك اهنم ..ةريثك ةلثمألاو

 . نيماع وأ دحاو ماع يف (نانبل - ةيروس - رصم) ةفلتخم تاقيقحت ةنالثب ردص

 ءانثتسالا يف ءاج ام باب «ناميألاو روذنلا باتك . نسح ثيدح :لاقو يذمرتلا "اون 01(

 ١"١67. مقر ٠١8/5 نيميلا يف

 و مقر قالطلا ةروس يف ةيالاو .6"55 /* نيميئع نبا خيشلل ةيمالسإ 5 )030
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 «ناينبلا ماكحأ لوانتتو ...كلذك ناطيحلا يف ثحبت يتلا بتكلاو

 .ناردجلاو هايملا ليسمو باوبأو حوطسو قرط نم

 نم كلذو .عوضوملا اذه يف باتك لوأ رادصإل ىلاعت هللا ينقفو دقو

 ءىفقثلا ىجرملا خيشلا ةلضا بنك يذلا «ناطيحلا فباتك) قيمحت لالخ

 ردصلا هيف دازو هيلع قلعو هحشفنو هبذهو نسكلا ىناغمادلا مامؤلا هحرشو

 داز يذلا . يفنحلا اغبولطق نب مساقلا يبا ةمالغلا ملاعلا ىلإ لاو ديلا

 . ص 54م 55 عميو هاآ 6 ماع توريس رصاعملا ركفلا رادو ١ ىبذب

 فيلأت /قافترالاو ءانبلا ماكحأل ةيهقف ةسارد :«ناطيحلا» باتك ردص مث

 قيقحت .يراخبلا هزام نب زيزعلا دبع نب رمع نيدلا ماسح ةمئألا ناهرب

 رشتلا هكر ةريدغلا دمع دفالملا ةعماضم :ةدهحن نقيا ريت هلآ كينغ

 .صسص ١18 ه5 .ىملعلا

 هلصأو) جم ” ء«ها15١5١ «مالعإلاو تاساردلا زكرم ءايليبشإ راد :ضايرلا

 (ه 5 ماع مامؤلا ةعماج نم هيلع لصح ريتسجام ةلاسر

 قيقحتو ةسارد «يليطتلا ىسوم نب ىسيع :مامإلا نبال /رادجلا باتك مث

 . ص 41١7 ءها51١! «.سجرنلا ةعبطم : ضايرلا  زيافلا دمحم نب ميهاربإ

 هقفلا يف ةفاكجاو ءاعبلا + ناوشعت هاروتكد ةلاسز ريحألا قف َ

 .هاأ5دك ,ىمالسإلا

 67 رورملا نيناوقو هقفلا نيب قيرطلا ماكحأ 55

 هقفلا يف قيرطلا ماكحأ» ناونعب (هاروتكد) ةيملاع ةيملع ةلاسر

 يذلاو «''"ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف رورملا ماظن عم ةنراقم يمالسإلا

 دمحم نب زيزعلا ديع فارشإ ؛ليخدلا هللا دبع نب ناميلس دادعإ نم يهو (1)
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 .هبالطل هقفلا سّردي يعماج ذاتسأ نم هتعمس ام اهيلإ هيونتلا ىلإ يب ادح

 ةعيرشلا يف قيرطلل ماكحأ دجوت ال هنأ كلذ نم تمهفو ءرورملا نيناوق

 !ةعدتبملا نورملا قيناوق لف الضأآ

 اذه يف بتكيل هسفن ثحابلاب ادح يذلا بابسألا دحأ اذهو

 سيسم عم نيثحابلا نم دحأ هيف بتك نأ قبسي مل هنأ ركذ امك ءعوضوملا

 عارتخا وأ مدقت يأ ةرياسم ىلع ةرداق ةيمالسإلا ةعيرشلا نأو ءهيلإ ةجاحلا

 لودلا يف رورملل ةمظنأ دوجو نأو «ةايحلا تالاجم نم لاجم يأ يف

 امنإو ..كلذل ماكحأ اهيف سيل ةعيرشلا نأ ىلع ًاليلد سيل ةيمالساإلا

 . .ءاهقفلا بتك ىف ثحبلا نع ءاملعلا لساكت ببسب ةمظنألا هذه تدجو

 . يه «باوبأ ةعبرأ نمصض («ةددعتم لوصفو .ةلصفم ثاحببأ

 . ةمالسلا بابسأ رفوت نم يغبني امو قيرطلا فصو -

 . قيرطلاب عافتنالا مكح

 . قيرطلا لامعتسا نع ةئشانلا رارضألا ىلع ةبترتملا ماكحألا

 ءاهيف ىذألا عضو نم مكحو «ىذألا نم اهتنايصو قيرطلا ةيامح

 .مثإ نم هيلع بترتي امو

 .ةميق ةديفم ةبيط حئاتن ةمتاخلا ىف درسو

 7 يمالسإلا هقفلا يف نالعإلا ماكحأ

 مل باتك ناونع «يمالسإلا هقفلا يف عونمملاو عورشملا نالعإلا»

 .ةقرو ه85 صها٠85هال «ءاضقلل

 ة1/ ١



 :نيلصف يف فلؤملا هلعج '''هلاونم ىلع جسني وأ هنومضم يف بتكي

 ءمالسإلا نالعإ :يه ءأثحبم "58 هيفو .عورشملا نالعإلا :لوألا
 ةءارقلاب رهجلا «نيمآب رهجلا «ةالصلا ىف رارسإلاو رهجلا «ةماقإلاو ناذألا

 :نيديعلا يتليل يف ريبكتلا «ةبوتكملا بقع ركذلا ءفوسكلا ةالص يف
 :دايعلا «تلطنللا . ةنانيعلاب قدالاو, ىجيحلا :قاقؤلا ؛ةيديعلا ىف حرفلا
 جوزلا ءعاضرلا «ةينالعلاو رسلا رهم «حاكنلا نالعإ هب لصحي ام .حاكنلا
 دهاش «رارقإ وأ ةنيب ريغ نم ةشحافلا نالعإ ىف دحلا ءدودحلا .بئاغلا

 .ةلضملا فيناصتلاو عدبلا بابرأب ريهشتلا هرفاجملاب ريهشتلا ءروزلا
 ءاعدلا «ةاورلاو دوهشلا يف ليدعتلاو حيرجتلا «ةحيصنلا ةهج ىلع بويعلا
 يف نالعإلا .ةماعلا حلاصملا .يراجتلا نالعإلا «ملظلاب رهاجملا ىلع

 . ءاضقلا

 يف ةلمسبلاب رهجلا :يه ءاثحبم ١1 هيفو .عونمملا نالعإلا : يناثلا
 لبق فوسكلا «ةلفانلا ةالص .ةجاح ريغ نم مامإلا فلخ ريبكتلا .ةالصلا
 .«تاقدصلا «مهيلع ءانثلا يف ةغلابملاو تاومألا بس ءنزحلا .هثودح

 رومأ نم نيجوزلا نيب يرجي ام ءرطفلا هل زاج نمل ناضمر يف رطفلا
 يغبني ال ام ءرسلا ءاشفإ .(بلاطم 4 يف لصفم) ةمذلا لهأ .عامجلا

 نمع اهتعاشإو ةشحافلا .«ةحيصنلا نم هنالعإ يغبني ال ام ءملعلا نم هنالعإ

 ءاعدلا .سفنلا نع ةشحافلا ةعاشإ ءرهاجملا ريغب ريهشتلا ءاهنم ءيرب وه

 توصلا عفر هركيو «ءرارسإلاو ةناكتسالاو عوضخلا ءاعدلا يف عرشي)
 . (حايصلاو ءادنلاو

 63 يمالسإلا هقفلا يف ةيراجتلا تانالعإلا 5
 ال نأ نلعملا ىلع نكل ءاهب فيرعتلاو ةعلسلا نع نالعإلا زوجي

 )١( .ةمصاعلا راد :ضايرلا .حلافلا مساق نب دعاسم فيلأت نم وهو ١4١6ه.

 .185ص
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 :اهمهأ نمو «ةراجتلل ةيهقفلا طباوضلاو ةيعرشلا دصاقملا كلذ ىف فلاخي

 كلك نك ا اب ا ل ع

 0 ل ا ا نمو 525-950

 . . عادخلابو .هتبقاع ملعت ال امب رسفيو

 ىلع رثؤي نأ هنأش نم بيع ءافخإ وأ نامتكب نلعملا موقي ال نأ

 .مرحالا دقاعتملا اضر

 لوبضصألا 8 هع :ةيقيذلا املا 0 املاس نالعإلا ع نأ -

 نهضت ناك ؛هريغب ررض هتعلس نع نالعإلا ىلع بترتي ال نأ -

 عر عونمملا ررضلا نم كلذف .هريغ ةعلس مذ هتعلسل ةياعدلا

 بذج ىلإ فداهلا درجملا ءانثلا نالعإلا نم دصقلا نوكي ال نأ

 . ''”ةراجتتلا نم ةيعرشلا دصاقملا نع رظنلا فرصب نلعملا ةعلس ىلإ سانلا

 7 بتكلا لالدو ...يرضخلا (58)

 1 ةيعفاشلا ءاهقف نمت يسدقملا دماح وبأ لاق

 0 ا امام :لاق

 لها بنك ع احن عيبي الأو .اهيلع نعطلاو اهداقتنال اهرظني وأ ءاهعيضي

|] 



 2 نأ هل اخ الو .ةبوذكملا بتكلاو . نيمجنملا بتكو .ءاوهألاو عدبلا

 , 7” قفلاو ثيدحلا نم اك الو .فحصمل | ًارفاك

 (77”) ماعطلا نع بارضإلا مكح نفل

 هرجضت لاح ىلإ عوجلا هب يهتني ىتح لكألا َعَدَي نأ ءرملل لحي ال
 نع عانتمالا يفو ”.؛ًاّقح كيلع كدسجلو ...» :ِهْكَك لاق .هتدعم دسفتو

 تيوفت ببس باستكا هيفو ءمارح وهو كالهلل سفنلا ضيرعت لكألا
 تادابعلا تيوفت نأ امكو ءهسفنب الإ تادابعلا ءادأ ىلإ لصوتي الو «تادابعلا

 هجو ىلع سفنلا عيوجت امأف «مارح تيوفتلا ببس باستكاف مارح ةقحتسملا
 اهنا هنآكل ٍءحابم وهف هدعب لكألاب عفتنيو تادابعلا ءادأ نع هعم زجعي ال
 اذإ هدنع َّذلأ ماعطلا نوكيل وأ ًامئاص ناك اذإ ةدابعلا مامتإل لكألا نم عنتمي
 نع عنتما اذإف .دشأ لوانتلا يف هتذل تناك عوجأ لوانتملا ناك املكف ءهلوانت
 هيلع هسفن ةمرحو «هسفن فالتإ هيف نأل ؛هيلع مرح حيحص ضرغل ال لكألا

 هيلع ردقي امب ىرخأ سفن ءايحإ هيلع قحي ناك اذإو «هريغ سفن ةمرح قوف
 2 .ىلوأ هسفن يفف ءاهفالتإ يف ببستلا هل لحي الو

 هلوقل هيلإ بودنم تادابعلا ءادأ نع زجعي ال هجو ىلع سفنلا عيوجتف

 رصبلل ضغأ هنإف «جوزتيلف ةءابلا مكنم عاطتسا نم بابشلا رشعم اي) :ٌةي
 . ””«ءاجو هل هنإف موصلاب هيلعف عطتسي مل نمو :جرفلل نصحأو

 ثيح نم انه لكألا نم عانتمالاب عفتنم هنأل سفنلا عيوجت زاج امنإو
 باكترا نع زّروحتلا ناك اذإو .ىصاعملا باكترا نع هسفن هب عنمي هنإ

 دماح وبأ /ةيعرلا رئاسو رومألا ةالوو ناطلسلا ىلع اميف ةيعرشلا حئاصنلا لذب (؟)
 ةعماج :ضايرلا -.يرمشلا ةمعط نب ملاس قيقحتو ةسارد «يسدقملا دمحأ نب دمحم
 .مالا/ ١//3119*, (ريتسجام ةلاسر) ه5١51١ «مامإلا

 .ملسم هجرخأ (؟)

 . ملسم هجرخأ (96)



 . '"اضرف كلذ ناك عيوجتلا نم عونلا اذهب هيلإ لصوتيو ًاضرف ةيصعملا

 6 ةّدوملا لهأ كلُم يف فرصتلا "9

 كلذ وقوف دقلا ملع اذإ «هنذإ ريغب هريغ كلم ناسنإلا لوخو زوجي

 لمحلاو ءهماعط لكأو «هتاودأب عافتنالا زوجيو .كلذ ريغ وأ امهنيب ةّدومل

 هنأ ملعي يذلا ٍفّرصتلا نم كلذ وحنو «هتباد ٌبوكرو «هتيب ىلإ هماعط نم
 0 يناج ع حل

 68 تايراقع

 سلبارط .ةيمالسإلا ةعيرشلا يف يراقعلا قيثوتلا :ناونعب امهلوأ
 .صص ٠١١١ .ءه08٠54١ «ءعيزوتلاو رشنلل ةماعلا ةأشنملا :برغلا

 ةسارد :ةيمالسإلا ةعيرشلا يف يراقعلا رهشلا ماظن :ناونعب رخآلاو

 ءهه8٠5١ «ءةديدجلا قافآلا راد :توريب  .ىنيعلا لجسلا ماظن عم ةنراقم

 . ص

 7) !تبشت مل ةصقو ..ةأرملا قادص (5")

 ةصق «بتكلا نوطب ىف ةروكذملا تاياكحلاو ةروهشملا صصقلا نم

 كيييو: بطي 015 امدح نع للا نضر تاطخلا هي نسمع فشارلا ةقيلخلا
 : ىلاعت هلوقب ةلدتسم .ةأرما هتأطخ مث ةعاسخلا روهم نيك ةالاغملا مدع ىلع

 ةفاقثلل ةلبقلا راد :ةدج .يجرغاصلا ديعس دمحم دعسأ /براشملاو معاطملا )١(

 .194 - "ك4 ص ها 5 .ةيمالسإلا

 ١9 5١. ص رجح نبال بختنملا (0)



 :ةيآلا ءاجيمتتلا ةروس] 7 اع هَنِم أوُرْخَأَم لَ اراطنق ٌنَهْسَدَحِإ ْمُشْكَتاَءو#

 لجر لعفيلف الأ ءءاسنلا قادص يف اولاغت نأ مكتيهن ينإ :سانلل لاقف ربنملا

 .هل ادب ام هلام ىف

 يف يقهيبلا هجرخأ هقيرط نمو .هننس يف روصنم نب ديعس هأور دقو
 ..ىربكلا :ةتنيلا

 يش ! فيعض هعاطقنا

 فيعض رخآلا وه هنكلو «قازرلا دبع فنصم يف ىرخأ قيرط هلو

 مل هنأ هنع هللا يضر رمع نع تبث دقف «نتملا ةيحان نم اهتراكن امأو

 الأ :لاقف بطخ هنأ يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأ جرخأ دقف «.هلوق نع عجري

 هللا دنع ىوقت وأ ءايندلا ىف ةمركم تناك ول اهنإف ءءاسنلا قادصب اولاغت ال

 ١ .''”. . .ِهك يبنلا اهب مكالوأ ناكل

 :هل لاق ناسيك نب سواط ليلجلا يعباتلا نأ ةرسيم نب ميهاربإ نع

 نم كعنمي ام :دئاوزلا يبأل باطخلا نب رمع لاق ام َنلوقأل وأ .ّنحكدتل

 !'”روجف وأ ٌرجع الإ حاكنلا

 07/١" ءها١5١ .يعيمصلا راد :ضايرلا -.قيتعلا دمحم نب تسوي تبت ال صصق (؟١)
0 

 .5/5 ءايلوألا ةيلح (؟)



 541 عاضرإلا تقو ءطولا (58)

 . عِضْرَت يهو هتأرما لجرلا يتأي نأ وه «ةّلْيِغلا» حلطصم

 مورلا يف ُثرظنف .ةلْيِغلا نع ىهنأ نأ ُتممه دقل» :لوقي وهو سانأ

 .ملسم هاور .«أئيش كلذ مهدالوأ ٌرضي الف مهدالوأ نوليغي مه اذإف ءسرافو

 همأ هب تلمح اذإ نينجلا رضي دق كلذ نأ ِِلك هلل هللا لوسر ىأر دقو

 مهءاسن اورشابي نأ مهل حابأ اهزال نضل :ةللطمنأ ىأر املف . 07 00

 نهو مهءاسن نوعماجي سانلا رثكأ نإ :هللا همحر ميقلا نبا لاق

 «شانلا ردكأ هيف كرعتال ةولوع لكل امزال رويشلا اذه: ناك قلؤب :«نكفوي

 !"'هدالوأ هررض معي الو ءهلعفت (مورلاو سراف) ناتريبكلا ناتمألا ناتاهو

 652 ١اضئاح اهدجو امدنع (5

 نأ دب ال هنأ :قالطلاب فلح لجر نع لبنح نب دمحأ مامإلا لئس

 !؟ًاضئاح اهدجوف «ةليللا هتأرما أطي

 ْ .نيلاعللا ءطو مّرحو

 07 يف افلا نع ةورخلا ةاكحو

 ص ه5 هال «نايبلا راد ةيتكم : ىسمد -.ميقلا نبا /دولوملا ماكحأب .دودوملا ةمحت 000

 .15 ص اشاب يسمش ناسح /مألا نبل نم ةعاضرلا

 بتكملا :توريب .9 ط .(ه7410 ت) ىليقعلا ةطب نب هللا ديبع مامإلل /ليحلا لاطبإ ()

 "8 ص ها 5. ءىمالسإلا

 اير



 همكح :دحاو ظفلب ثالثلا قالط» :ىف قاشو ليوط ثحب دعب

 ان بتاكلا ىهتنا '”(هعوقوو

 ثالثلا قالطلا ىلع بترتي اميف ةفلتخملا بهاذملا ةسارد نم ىل رهظ

 ءانالاتا سيب هن لاق عب لوقوع عجارلا نأ «اةلدألا ةقفاعمو دتعااو, القفل
 حكنت ىتح اهجوز ىلع مرحتو ءاهب لوخدم ريغ وأ اهب ًالوخدم ةجوزلا يف
 يف اهمهأ نمو .تمدقت دقو «ةريثك لوقلا اذه ىلع ةلدألاو .هريغ أجوز

 : يرظن

 يعفاشلاو كلامو ةفينح وبأ :ةعبرألا ءاهقفلا بهذ هيلإو «حلاصلا فلسلا

 نأ ءال وهب ْنَظَي الو ..مهروصع يف نيربتعملا ءاهقفلا نم مهريغو ءدمحأو

 . .ةنسلاو نآرقلا نم ةلدألا اومهفو اوعلطا دق مهو ءأطخلا ىلع اوقفتي

 0 را ةلدأ دروأ مث

 نيل دادحإلا نم ةمكحلا مى |

 اهجوز ىلع ةأرملا دادحإ  دادحإلا مكج نم ًاددع ملعلا لهأ سملت

 : ىتآلاب اهصيخلت نكمي ( هعيرشت رارسأو 5 هتافو لعب

 .هرذق عفرو دّمعلا اذه رطخ ميظعت 5

 . هترشسع ظفحو جوزلا ىقح ميظعت -

 .مهروعش ةاعارمو جوزلا براقأ سفن تيبظت د

 ص «.ه540١ ءافصلا عباطم :ةمركملا ةكم -.فيرشلا يلع نب فرش فيلأت نم وهو )١(

.15١ 

>» 



 . اهيلإ لاجرلا علطت وأ حاكنلل ةأرملا علطت ةعيرذ كس دب

 .اهتايضتقمو ةّدعلا تالمكم نم دادحإلا

 .ةرخآلاو ايندلا يريخ نيب ةعماجلا حاكنلا ةمعن تاوف ىلع فّسأت -

 «بئاونلاو بئاصملا عم لعافتت سفنلا نإف «ةيرشبلا عابطلا ةقفاوم

 ملألاو نزحلا رعاشم نع ريبعتلا هلالخ نم عيطتست ًادح اهل هللا حابأف

 . "”رّدقو ىلاعت هللا ىضق امب ماتلا اضرلا عم «باصملاب

 58 ؟ةكيسنلا مأ ةقيقعلا (54)

 لَك هللا لوسر لئس :لاق  امهنع هللا ىضر  ورمع نب هللا دبع نع
 هللا لوسر اي :اولاق ءمسالا هرك هنأك «قوقعلا ُبحآ ال١ :لاقف ةقيقعلا نع
 هدلو نع َكِسْنَي نأ مكنم ّبحأ ْنَم» :لاقف ؟هل دلوي اندحأ نع كلأسن

 . ''”«ةاش ةيراجلا ىلعو :ناتئفاكم ناتاش مالغلا ىلع :لعفيلف

 (مسالا هرك هنأكو» :هلوق 7١57/5: راطوألا لين يف يناكوشلا لاق

 «قعلا نم ناقتشم .تاهمألل قوقعلاو «ةحيبذلا ىه ىتلا ةقيقعلا نأل كلذو

 نع هلاؤس دعب «قوقعلا ُبحأ ال» :56ِ هلوقف .عطقلاو قشلا وه يذلا
 ىلإ ناعجري قوقعلاو يه تناك امل «ةقيقعلا مسا ةهارك ىلإ ةراشإلل ةقيقعلا
 ىلإ هنم اداشرإ .(كِسْنَي نأ مكنم ّبحأ نم» :ِهِكَك لاق اذهلو ءدحاو لصأ

 . ةكيسنلا ىلإ ةقيقعلا ليوحت ةيعورشم

 ةنيهر مالغ لك»و «هتقيقع مالغلا عم» :هلوق نم ٌةِكَي هنم عقو امو
 فراعتملا وه ظفللا كلذ نأل «هنوفرعي امب نيبطاخملل نايبلا نمف .«هتقيقعب

 يفاني ال وهو ءزاوجلا نايبل كلذب ملكت ٍةِكَك هنأب لوقلا نكميو .برعلا دنع

 -.ديز وبأ هللا دبع نب ركب قيلعتو ةعجارم ؛حلصملا هللا دبع نب دلاخ /دادحإلا ماكحأ )١(

 د ح11 ص ها: «نطولا راد : ضايرلا

 . مكاحلا هححصو واو ىئاسنلاو دواد وبأ هأور )30
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 .«قوقعلا ٌبحأ ال» :هلوق اهب رعشأ ىتلا ةهاركلا

 ىلع هعضرمل ةتيملا ةأرملا نبلب ميرحتلا توبث يف ءاهقفلا فلتخا

 : نيبهذم

 نبلك ميرحتلا هب تبثي ةتيملا ةأرملا نبل نأ ىلإ روهمجلا بهذ - ١
 نيب قرفت مل يهف ءعاضرلاب ميرحتلل ةتبثملا ثيداحألا مومعل كلذو «ةيحلا
 لَك يبنلا نع يور املثم «ةايحلا تدقف نمو ةايحلا ديق ىلع يه نم نبل
 نألو .يذمرتلا هاور .«بسنلا نم مرح ام عاضرلا نم مرح هللا نإ» :لاق هنأ

 زشنيو محللا تبني الك نأ عماجب ءةيحلا نبلك نوكيف «تومي ال نبللا
 .ءاعمألا قتفيو عوجلا دسيو مظعلا

 ةفرشملاو ةتيملا ةأرملا نأ ىلإ ةلبانحلا ضعبو ةيعفاشلا بهذو - ؟

 ْمُحْيهَتَْر# :ىلاعتو كرابت هلوقل كلذو «ميرحت اهنبلب تبثي ال توملا ىلع
 امك ءتوملا دعب ةمومأ الو «[7 :ةيآلا ءءاسنلا ةروس] « ْمُكَكَعَصَرَأ بَل
 ةفرشملا اهب قحليو ءةمرحلل الحم نوكت نأ نم تجرخ توملاب ةأرملا نأ
 .توملا ىلع

 ل يف فقوت هنأ دمحأ مامإلا نع يورو

 : (حجانلا ققحملا تافص)» باتك بحاص لوقي

 ةوشرلا لوبق اهعظفأو «بويعلا رطخأو أوسأ نم ايادهلاو ةوشرلا لوبق

 /ةعبرألا بهاذملا ىلع ةيهقف ةسارد :ةيمالسإلا ةعيرشلا يف مدلا كنبو مرحملا عاضرلا )١(
 ص ء.ه7١4١ .نايبلا ةبتكم :فئاطلا .7 ط .العلا وبأ ديجملا دبع نيسح فيلأت

 13 ل

 ا



 ع

 ةيلمعلا هتريس لالخ نمو  ميظعلا يلعلا هللاب مسقي فلؤملاو :لاق

 لباقم سانلا ملظو قئاقحلا بلق يف اوطروت نمم ريثكلا فرعي هنأ - ةيتاذلاو
 :ةناهملاو لذلاو ءوسلا ةياغ يف مهتبقاع تناكف مارحلا لاغلا نماةنتح

 نوجسلا ىف ذاوتام مهضعبو «مهتانبو مهدالوأو مهرسأ تفرحنا مهضعبو

 نييبنص| فري مهنمو ءرختنا نم مهنمو «فرشلاب اين روما مهباكترال

 ىتح ةيصعتسملاو ةنمزملاو ةئثيبخلا ضارمألاب تيضأ مهضعبو «نونجلاب

 ءازجلا نأ كش الو .هللاب ذايعلاو لاح أوسأ يف مهو موتحملا لجألا مهافاو

 ال ةديغسلا ةمئاخلاو ةيقاعلا نإ -«اذخأ كر ملظي الو ءلمعلا سنج نم

 .''"نيملاظلا ىلع الإ ناودع الو ءنيقتملل الإ نوكت

 788 هللا باذعب اويّدعت ال 4

 غلبف .مهقرحأف .ةقدانزب هئع هللا يضر ىلع يأ :لاق ةمركع نع

 ال» :ةَك هللا لوسر يهنل ءمهقرحأ مل انأ ٌتنك ول :لاقف سابع َنبا كلذ

 هتيد لّدب نم» :ة5 هللا لوسر لوقل ءمهتلتقلو . («هّللأ باذعب اونناعتت

 . ”0«هولتقاف

 63 خيبوتلا ةيعورشم (49)

 0 8 0 نم اذه ةيعورشم 9 لدتسا

 )١( ص «2ه١١5١ «سلطأ عباطم :ضايرلا -.ناميملا ليمج /حجانلا ققحملا تافص 54
./ 

 . 60/4 ةدترملاو دترملا مكح باب «نيدترملا ةباتتسا باتك «يراخبلا هآور (90)
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 ٌؤرما كنإ ؟همأب هتريعأ رذ ابأ اي» :ِِلكك يبنلا يل لاقف ءهمأب هترّيعف الجر
 هوخأ ناك نمف , مكيديأ تحت هللا مهلعج مكلوخ مكناوخإ .ةيلهاج كيف

 .مهبلغي ام مهوفلكت الو .سبلي امم هسبليلو لكأي امم همعطيلف هدي تحت

 .«مهونيعأف مهومتفلك نإف

 برس لق لجرب نأ 2 هللا لوسر نأ ةريره بأ نع دواد وبأ كورو

 ءهلعنب براضلا انمو «هديب براضلا انمف :ةريره وبأ لاقف .«هوبرضا» :لاقف

 .هبوثب براضلاو

 اولبقأف .*'”«هوتكب» : هباحصأل ٍةِكَب هللا لوسر لاق مث :هدانسإب ةياور يفو

 . هللا لوسر نم تييحتسا ام هللا تيشخ ام «هللا تيقتا ام :نولوقي هيلع

 نم سيل نيذلاو نيئدتبملا دارفألا يف ًاروصحم نوكي خيبوتلا لاجمو
 وأ ةلزلا ليبس ىلع اهيف مهعوقو ناك امنإو «ءيصاعملا باكترا مهعئابط

 ءىصاعملا ىلع دّوعت نم امأ .رطخلا ةليلق ىصاعملا كلت تناك وأ «ةوفهلا

 ةبوقع مهعم عفنت ال ءالؤه نإف رطخلا ةريثك ةبكترملا ةيصعملا تناك وأ
 بيلاسأو لئاسو خيبوتللو .مهل ةعدار ىرخأ تابوقع نم دب ال لب «خيبوتلا
 . "'يصاعلا بساني امب يضاقلا اهمدختسي

 55:1 هجح ولا ىلع عفصلا مكح 4

 ندين هنأ نهر. «لامجلا هيو «ةناستألا ىف وضع نوشا هنجولا
 اذإ) :ِِلك لاقف ءبرضلا دنع هجولا ءاقتا ٍكك لوسرلا رمأ اذهلو . ..ًارثأت
 . " ”(هجولا قّتيلف مكدحأ برض

 .فينعتلاو عيرقتلا :تيكبتلا ()

 ةكم .ديعجلا ميهاربإ /ةيمالسإلا ةيبرتلا روظنم نم ةيريزعتلا تابوقعلل ةيوبرتلا راثآلا (0)
 .479 4١ ص (ريتسجام ةلاسر) ه41١! .ىرقلا مأ ةعماج :ةمركملا

 .ريخألل ظفللاو ءدواد وبأو ناخيشلا هاور (*)
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 مأ «ةملعم تناك ءاوس ءههجو يف ناسنإلا برضي يذلاف اذه ىلعو

 اذإو دلك هللا لوسرل ًايصاع نوكي هنإف «كلذ ريغ مأ ءاخأ مأ ءآبأ مأ ءآمأ

 . لحملا اذه ريغ يف برضيلف برضي نأ دارأ

 هيلإ أجلُي الف «ناسنإلا ةماقتسال ديحولا لحلا وه سيل برضلا نإ مث

 .داشرإلاو هيجوتلاو نيللا مالكلاب ناسنإلا مّوقتي دقف ...ةرورضلا دنع الإ

 ال دقو «فيفخلا برضلا همّوقي دقو «هباحصأ مامأ موللاو خيبوتلاب موقي دقو

 .''ةالاقم ماقم لكل نأ مهملا «فيفخلا برضلا نم ّدشأب الإ مّرقتي

 01 هتفصو دلجلا طؤسش (ه]

 ريغ «دودحلا عيمج يف طوسلاب نوكي دلجلا نأ ىلع ءاملعلا عمجأ

 . بايثلا فارطأو لاعنلاو ديرجلاب ليقو «طوسلاب نوكي هنإف ءرمخلا ٌدح

 دقو .لخنلاو رجشلا نم ذختت يهو ءديرجلاو طوسلا ىه دلجلا ةلآو

 ءريغصلاو ريبكلا نيب ًأطسوتم نركيسانأ هي دلعي ثلا سر ا

 داوعألا نم الو ءمحللا حرجيو مظعلا رسكي يذلا بشخلا نم نوكي الف

 ديدجلا نيب اطسوتم نوكي نأ يغبنيو .ملألا يف رثؤت ال يتلا ةقيقرلا

 .عارذب هلوطو «عبصأب: هضرع رّدُقو «قيتعلاو

 نيب «ةفيفخ ةديرجلا نوكت نأ طرتشيف «ديرجلاب برضلا ناك نإ امأ
 .''”ءاملعلا كلذ ركذ امك «ةبطرلاو ةسبابلا

 ذخأب ريزعتلا مكح 5 0 مالسإلا يف لاملا
 نم رثكأ ىلإ فلؤملا هيف عجر «"”ةلاسر ىف ردص ثحب ناونع اذه

 .”"/# ءها8١5 «نطولا راد :ضايرلا

 .5554 ص ليشولا حلاص /يمالسإلا هقفلا يف رجشلاو تابنلا ماكحأ (9)

 .51- 58 ص ءها50ال ءىصقألا ةبتكم :ناّمع -.ةيخر لا فقتا ملقب وهو (0)

 م



 نامض نيب اهنم ريثك ىف طلخلا دجو كلذلو ماع لكشب يلاملا ريزعتلل
 .لاملا ذخأب ريزعتلاو «لاملا فالتإو «تافلتملا

 ريزعتلا زاوج مدع ىلع نوقفتم ةعبرألا بهاذملا باحصأ نأ نّيبو
 زاوج ىلإ اوبهذو «لئاسملا ضعب اونثتس ءسا دق ةلباتحلا نأو ءلاملا لأي

 .ةدراولا صوصنلا ضعب ىلإ كلذ ىف نيدنتسم لاهلا لخ اي هيف ةيوقعلا

 ذا ىف هدو روزلا ارظن اهرب. ىلإ .لداسحلا هاله مكح اودعي مل هنأ
 هذه مكح يف ةلبانحلا اوعباتي مل ع ءاهقفلا روهمج نأ نِّيب مث ٠ . لصألا

 .اهذرب اوماق لب ٠ .لئاسملا

 ةيزوجلا ميق نباو ةيميت نبا هيلإ بهذ ام نإ :فلؤملا لاقو
 ةدايز هلام رطش هنم ذخؤي هنأو ةاكزلا عنام نأشب مهريغو هيوهار نب قاحسإو
 يف هيلإ لصوت ام ىلع ًادامتعا كلذو ؛حيحصلا وه .بجاولا رادقملا ىلع
 ساقمتي الف .لصألا فالخ ىلع درو هنأ ةظحالم عم «ميكح نب زهب ثيدح

 .هيلع هريغ

 م ةنجلا قيرط رصتحم 5

 ىكتشا اذإ ٌلجرلا ناك :ديز نب دحاولا دبع ءاكبلا دهازلا دباعلا لوقي
 ينعي) رحبلا اهنيبو كنيب ٌلعجا :لاق بونذلا ةرثك يرصبلا نسحلا ىلإ
 2( زعل

 قيرط رصتخمو ًأارصتخم قيرط لكل نإ : لوقي نسحلا ا : لاق

 7 يحلل :ةنحفلا

 .6١ا//5 ءايلوألا ةيلح (0)
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 754 ١!لاجرلا تابشث (554

 اورسأف 000 ىلإ اشيح هنع هللا يضرا ماجف نر ةحو

 2” بقت رنا
 دق :كلملل اولاقف هيلع اوعلطاف «لكأي ال مايأ ةثالث ريزنخلا محلو رمخلا

 .تام الإو هتجرخأ نإف ءهقنع ىنثنا

 ؟برشتو لكأت نأ كعنم ام :لاقو هجرخأف

 كتنمشا نأ تفرك قكلوب ىلإ اينلحا نق تناك :ةورشلا نإ مآ لاق

 . مالسإلاب

 ؟يكلم فصن كيطعأو رّضنتت :ت نأ :كل .لف :لاقف

 ورا لا و ركلات عا : لاق

 .نيع ةفرط دمحم نيد نع تعجر ام

 !كلتقأ ًاذإ : لاق

 ص رعي كلملاو .هنذب نم ًابيرق هومرا :ةامرلل لاقو «بيلصف هب رمأف

 . ىبأي ومصهو هيلع

 فاخ هنأ نظف .ىكب هنإ :كلملل ليقف ءهنع هللا يضر ىكب مث

 ؟كاكبأ ام .هوذدر :لاقف رو

 نأ يهتشأ ُتنكف «بهذتف ةعاسلا ىقلُت ةذحاو ٌسفن ىه :تلق :لاق

 !هللا ليبس ىف تومت ٌسفنأ يرعش ددعب نوكي

 دلع ىلحاو سار لقا نأ هنلل لف 1 ةيقاقلا فل لاكن

 ؟ىراسألا عيمج نعو : هللا دبع هل لاقف
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 . معن : لاق

 .هربح هربخأف (« رمع ىلع ضراسأالاب َمِدَقو !ةنسأ و لّبقف

 !“'”هسأر لّبقف

 3+6 مالسإلا روهظ دعب ...ةيارلا
 موي هلي لوسرلا قوف ةفرفرم تناك .يتلا يه مالسإلا يف ةيار لوأ

 رشنو ةنيدملا لهأ نم راصنألا دحأ عرسأ دقف ءةكم نم امداق ةنيدملا هلوخد
 .لَك لوسرلا مامأ راسو هحمر ىلع هتمامع

 يصاون يف هنوقلعي ضيبألا فوصلا ردب موي نيملسملا راعش ناكو

 ضيبأ ًاملع ناك حمر ىلع لَك لوسرلا هدقع ءاول لوأو ءاهبانذأو ليخلا
 ددحي كك لوسرلا ناكو «ةوزغ لك يف هلمح رمتساو ءدشرم يبأل هدقع

 ينأي نم مث ءدهشتسا اذإ هفلخي نمو ةوزغ لك يف نيملسملا ةيار لماح
 لوسرلا مايأ ترهتشا دقو «ةّئنسلا هذه رمعو ركب وبأ عبتاو .اذكهو .هدعب

 ءءاضيبلا ترهتشاف نييومألا مايأ امأ ءءارمحلا ةيارلا نيدشارلا ءافلخلاو هِي

 ِبَّمْذُم لالهب اهنّيز مهئافلخ ضعبو ءءادوس مهتيار تناكف نويسابعلا امأ

 ىف اهمادختسا نم نورثكُي اوناكو ءءاضيب تايار رصم ىف نويمطافلا ذختاو

 ْ . "”ةديدعلا مهتالافتحا

 مكتحامس نم وجرأ :ةيدوعسلا يتفم زاب نب زيزعلا دبع خيشلا لئس

 ) )1١ءالبنلا مالعأ ريس 7/ ١5.

 884/١5. ةيملاعلا ةيبرعلا ةعوسوملا (؟)



 ديهشلا :لوقأ نأ لثم «نيعملا ىلع «ديهشلا» ظفل قالطإ 9 ىف ىئاتفإ

 ةاديبنلا حسب هلاك ًاديهش لي ّىبنلا ةانهستت نك :هلوقب باجأف

 ليتقلاو هللا ليبس يف ليتقلاو قرغلاو 5 بحاصو نوطبملاو نوعطملاك

 ىلصيو نولسغي مهلك نك ءهمذد نود وأ هلهأ نود وأ هلام لود وأ هنيد نود

 تام اذإ هيلع ىلصي الو لسغُي ال هنإف ا يا ل

 ةكرعملا ىف يف اوتام نيذلا دحأ ءادهش لسغي مل ِهِلكَك لوسرلا نآل ءةكرعملا ىف

( 
 0 يال يضر رباج نع هحيحص يف يراخبلا هاور امك ؛ مهل ضتاملو

 757 نيدشارلا ءافلخلا دنع تامزألا ةرادإ 59

 ملعف هتايرظنو هئدابم هل ملعك تامزألا ةرادإ امأ .ميدق نف تامزآلا ةرادإ نف

 هل صاخ ملع وهف «تامزألا ةداقلا اهب جلاعي يتلا بيلاسألا لوانتي وهو . ثيدح

 . ةبعصلا ثداوحلا ةرادإ نف مومعلا هجو ىلع هنكلو «ةصاخلا هتايجيتارتساو هئدابم

 ءافلخلا دهع يف تامزألا ةرادإ نم جذامن» :ناونعب ةيملع ةلاسر تمدق دقو

 ىلع فرعتلا فدهب ''”«يوبرتلا طيطختلاو ةرادإلا لاجم يف اهتاقيبطتو نيدشارلا

 تاالاجم ديدحتو ءمهدهع يف تامزألا نودشارلا ءافلخلا اهب رادأ يتلا ةيفيكلا

 ةجرد يأ قاد .ميلعتلل طيطختلا ةرادإ ىلع مهرصع ىف تامزألا م

 اهل نيدشارلا ءافلخلا ةرادإ عم ثيدحلا رصعلا 2 تامزألا ةرادإ يبلاسأ قف

 ةرادإ تامزألل نيدشارلا ءافلخلا ةرادإ نأ ةساردلا هيلإ تلصوت اممو

 يحورلاو يدقعلا بناجلا ىلع مهترادإ يف اوزكر ثيح «ةقيقد ةيملع

 . تامزألل ةيجالعو ةيئاقو ةرادإ يهو «يمالسإلا عمتجملل

 /ةرصاعم ةباش ةودقل ةيوبرت ةسارد :ناتسناغفأ ىف ىبرع ديهش ةصق :كسملا ةحئار )١(

 0 ص ءه5١ «نطولا راد : ضايرلا هنةةسعلا هللا دبع نب ىسيع

 ةرادإلا مسسق نلإ يماثقلا دماح ليمج هب مدقت نيتسخحاملا ةلاسرل يليمكت بلطتم وهو )000

 .ه18١5١ ةنس ةمركملا ةكم يف ىرقلا مأ ةعماجب ةيبرتلا ةيلك ىف طيطختلاو ةيوبرتلا
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 ةهجاومل يوبرتلا ططخملل يرورض ملع تامزألا ةرادإ ملع نأ نّيب مث
 ثراوكلا وأ قئارحلا ثودح لثم .سرادملا يف ثدحت دق يتلا تامزألا

 ىف ةيجاودزالا ةمزأ نأو «ةيركفلا وأ ةيعامتجالا تافالخلا أ مسا

 ةرادإ ءوض يف هتجلاعمو هلح يغبني نييوبرتلا نيركفملا نيب فالخلاو ميلعتلا
 . تامزألا

 نآرقلا هديؤي ملع تامزألا ةرادإ ملع نأ ىلإ ةراشإلا هب ىصوأ اممو
 ءافلخلا ةريس هدكؤت امك ءرماوأ نم اهيف امب ةرهطملا ةنسلا هدكؤتو «ميركلا
 ةيوبرتلاو ةيسفنلا مولعلا نيب ًاناكم ملعلا اذه ىطعي نأ يغبني اذهل «نيدشارلا
 ةيدئاقعلاو

 61 ماكحلا ىلع ةمألا ةباقر (؟*4

 ىلإ اهبحاص اهب مدقت «(هاروتكد) ةلاسر هلصأ نا ”نانك ناونع اذه

 عوضوم هيف ها ه8 وا رولا ةعماج يف ديلا ةعيرشلا ةب ةيلك

 . كاذو اذه نيب ًاحضاو قرفلا 0 يف ة رهظيل ال

 .(ةيذيفنتلا ةطلسلاو ةيبعشلا ةباقرلا ىف) اهعاونأو ةباقرلا لولدم -

 ىف ةيبعشلا ةباقرلا ةركفل ىفسلفلا ساسألا) ةباقرلا ةيعورشم ساسأ -
 .(مالسإلا يف ةيبعشلا ةباقرلا ةركفل يداقتعالا ساسألا  ةيعضولا مظنلا

 .(مالسإلا يفو ةيعضولا مكحلا مظن يف) ةيبعشلا ةباقرلا قاطن -

 هتيمهأو ماعلا يأرلا :ةيعضولا مكحلا مظن يف) ةيبعشلا ةباقرلا لئاسو -

 ةباقرلا يف بازحألا رود «ةيباينلا سلاجملا ةباقر «ةيبعشلا ةباقرلا يف

 دمحم ىلع /ةيعضولا مكحلا مظنو ةعيرشلا نيب ةنراقم ةسارد : ماكحلا ىلع ةمألا ةباقر )١(

 . ص هملإ هصها5قمم « ىناخلا ةسسكم : ضايرلا ؛ىمالسإلا بتكملا : توريب -. نيئسح
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 ةيئاقولا ةباقرلا بيلاسأ :مالسإلا يف ةيبعشلا ةباقرلا لئاسوو .ةيبعشلا

 :(ركذملا عفد لئاسو :يأ ةيجالعلا ةباقرلا لئاسوو «(ىروشلا)

 659) ءاسنلا باستحا (749)

 اهنييعت زوجي الف «يمسرلا ةأرملا باستحا قاطن فينحلا عرشلا دّدح

 . طقف نيعئاب اوناك مأ نيرتشمو نيعئاب.

 قاوسألا ىلع تابستحم ءاسنلا نييعت عنم ىلاعت هللا عرش ةمكح ديؤيو

 ع ءاسنلا اهيف تجرخ يتلا تاعمتجملا يف رامدو داسف نم رهظ ام

 .ةماعلا تاالاجملا

 ال ىتلا نكامألاو تاعمتجملا ىف ءاسنلا ىلإ باستحالا رمأ دنسي نكل

 أ لاجرلا انف كحوي

 (5] ؟دهشت ىتم

 .«اودهشتسي نأ لبق نودهشي»

 ىذلا دوهشلا ٌريخ» رخآلا ثيدحلل فلاخم هرهاظ ىف ثيدحلا اذه

 . «اهلأسي نأ لبق ةداهشلاب ىتأي

 يف ةداهشلا يف رداب نمل كلذ يف ّمذلا نأ امهنيب ٌعمجلا :ءاملعلا لاق

 هدنع تناك نمل وه ٌحدملاو .اهبحاص هلأسي نأ لبق اهب ملاع وهو يمدآ قح

 نإ يضاقلا دنع هدهشتسي اهب هريخيف اهّبحاص اهب ملعي ال يمدآل ةداهش
 1“ ِع

 انيك

 /151١اه.ء ص ١19.

 قل ص رجح ند بختتنملا 0ع
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 ملف .هيلع ةرجألا ذخأ مكح ميكحتلا يف مهثحب دنع ءاهقفلا ركذي مل

 لثم «ىرخأ عضاوم يف كلذ ىلإ اوراشأ امنإو «هعنم وأ كلذ زاوج اوركذي

 .ءاضقلا ىلع ةرجألا ذخأ مكح ةلأسم

 ع 1 ع 00 غم

 ةيالو يف وهو - يضاقلا نأ ميكحتلا ىلع ةرجآلا ذخأ ىلع لديو

 هغّرفت ءاقل هدالوأو وه هيفكي لاملا تيب نم فزر لأ هل زوجي تب ةيغرش

 ذخأ هل زاج لاملا تيب نم  بتار يأ - قزر هل نكي مل نإف ءءاضقلل

 ذخأ يضاقلل زاج اذإف .ةيعفاشلاو ةلبانحلا دنع نيهجولا دحأ يف ةرجألا

 روجي نأ ل ديل ا ا ا نيعصخلا نب 2

 ا 52000

 يف «ديهم باتك (عمتجملا ءامعض ةياعر ىف ميركلا نآرقلا جهنم١
 ميركلا نآرقلا جهنم هيف ني . "”هاروتكد ةلاسر هلصأ ءمهم يعامتجا عوضوم
 .ىماتيلاو «؛لافطألاو «ةأرملا :مهو «يعيبطلا فعضلا باحصأ ةياعر يف
 .امهربك لاح ىف نادلاولاو

 «سجرنلا ةعبطم :ضايرلا -.نسحلا دمحم نب حلاص /ميكحتلل ةيعرشلا طباوضلا )١(
 .417 الف ص .ها511/

 ءرشنلاو ةعابطلل ةرونملا ةنيدملا ةكرش عباطم :ةدج .ظفاح ريهز دامع فيلأت (؟)
 .صص 445 هه
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 يه .لوصف ةتس يف «ءىراطلا فعضلا باحصأ ةياعر مث

 يف نيفعضتسملاو «نيمراغلاو ءديبعلاو «نيكاسملاو ءارقفلا ةياعر

 تفل وب فض ملا وج 6 زيسنلا باو ىضرألا

 تاجرد ىلعأ تغلب ءافعضلل ةينآرقلا ةياعرلا نأ ىلإ ثحابلا لصوتو

 الإ مهيلع هعوقو نم ىّشْحُي وأ رارضإلا هيف عقو انا 0 م يهف «ةياعرلا

 .هل ةعناملا بابسألا عيمج تماقأو «هتبقاع نم تردسو فعففتو

 نامض يف ماهو ريبك رود هل ءافعضلا ميركلا نآرقلا هب ىعر ام نأو

 ةايحلا ىف «ةبولطملا ةمالسلا بناوج فلتخمب تاعمتجملاو دارفألا ةمالس

 ةيتشملا كرك قت كالذو» «ةسسو ازا الاسر: اداضتقا::: ملغ: ايون :ةقيلفلا
 زيرع نوكيف :«:ةملسملا ريغ قرخأالا تاعبتجملا نغ انعفسم فالسألا

 ءةجاحلا طغضل عضاخ ريغ ء«هماكحأو هتارارقل ًاكلام «ةهبجلا يلاع «بناجلا
 . . طقسيف هب فرحني دق يذلا

 3 لاقو .«هنجورب ةولخلا نم نيجتسلا ةيكمت ىلع ١ ءاهقفلا صن « : ا 5 410

 يف ناك اذإ هتجوز عامج نم جوزلا عنمي ال :ةيعفاشلاو ةيفنحلا ءاملع

 .دحأ هيلع علطي ال ثيحب , لاخ عضوم نجسلا

 .مرحم يف عقي الئل نيجسلا ىلع ةظفاحملا كلذ يف ةمكحلا لعلو

 تفتلت الئثل ةجوزلا ىلع ةظفاحملا كلذكو .ةيرسلا ةداعلا ةلوازم وأ طاوللاك

 . نجسلا ىف هبايغ لاح هريغ لإ

 .هتزانج روضحل وأ ء«ضيرملا هبيرق ةرايزل جورخلاب ةيهشنملا و

 لو دلا فارشإ تحن هئحس نم هجورح ءاملعلا ةاحأ لكفق

 ) )1١ةلبانحلا ءاهقفلا ىنعي هلعل :تلق .

 ةعماج :ضايرلا -.يفيلخلا ناميلس نب نمحرلا دبع /نوجسلا يف هللا ىلإ ةوعدلا (0)

 4١٠. 89 ص «هاروتكد ةلاسر) ه5١51١ «مامإلا

5 1١1/ 



 اوناك نإف .نيملاسم نيدهاعم وأ «نيبراحم رافكلا نوكي نأ امإ

 نيدهاعم اوناك نإو «ةردان تالاح يف الإ مهب ةناعتسالل لاجم الف نيبراحم

 ناك نإف ءاهيلع ةبترتملا جئاتنلا يفو ةناعتسالا هيف نوكت اميف رظنُيف نيملاسم

 انه ةناعتسالا زوجت الف يعرشلا ميلعتلاو ةبسحلاو ءاضقلاك ةيعرش رومأ يف

 داهجلاك ملعلا لهأ اهيف فلتخا انه لئاسم ةمثو «نيملسملا عامجإب ًاقلطم

 ةينيد تسلا انهنال كلذو دجاشملا ءاتتو هفخضملا ةباتكو ةاكزلا ةراَنَجو

 .انه فالخلا ضرع ناكمإلاب سيلو .«ةضحم

 ةيدحب :ةدارتألاب قلعت اميث ناو لمألا# هوبا ىومأ يف ناعشإ انآ
 أ هيلع تناك مارس نافكلا تاريخ نم ةدانعتالاو ةنايعمالا ميلا نوجب
 .كلذ وحنو «ةروشمو ايأر مأ «ةيراجت مأ «ةينهم ةيعانص

 نبا دلك ىبنلا راجئتسا :لثم كلذ ىف ةرفاضتملا ةلدألا تءاج دقو

 ٠ + ةرخبملا نوي ةنيدملا ىلإ هل اايلذ قفل

 راصنألا نايبص ميلعتب نيكرشملا نم ردب ىراسأ فيلكت :لثمو
 . ةباتكلا

 ةعرازملاو ةراجإلاو ءارشلاو عيبلا يف ذ رفاكلا ةلماعم تزاج كلذلو

 . كلذ وحنو ةكراشملاو

 يف رظني انهف «ةملسملا ةلودلا قيرط نع ةمألا حلاصمب قلعتي اميف امأ

 اهيف سيل ةيداع فئاظو تناك نإف ءرفاكلا اهالوتي ىتلا لامعألا وأ تايالولا

 .ةجاحلا دنع اميس الو «عنملا مدع لصألاف سانلا ىلع ةطلس

 اهيف امل ةيلوتلا زاوج مدع لصألاف ةريبكلا تايالولا وأ فئاظولا امأ

 : نسانلا ىلع للعلا قم

 .''"4 اليبس َننِمْؤْلأ َلَع َتِفكْلِل ُهَّنَأ َلَمْجِي نو :لوقي ىلاعت هللاو

 141 ةيآلا .فابتنلا ةرؤنيس :(1)



 :كللذك نسل رفاكلاو.-:ةلادغلا انه. ىلاولا ىف طرعتي هنألو

 ةيذيفنتلا ةرازولا رفاكلا ةيلوت زاوج ىلإ ''"ولعلا لهأ ضعب بهذ دقو
 0 0 ه4 1
 : هفالخ ىلع ملعلا لها روهمجو ءموخجرم كلذ نأ ريع

 كرتشاو ء[ه8١*01٠7] ةنس نيرشع ذنم رصم ىف دقع ىمالسإ رمتؤم ىفف

 هنأ نظو ءاقكم اها مهدحأ ناكو 500 ا يتييفوسلا داحتالا هيف

 .«ةيمالسإ ةلودو ايمالسإ اعمتجمو ةيمالسإ ةموكحو ايمالسإ امكح دجيس

 نكتلو قحلا ةملك لوقي نأ ممصو «مالسإلا دجي مل ءهعجف امب ءىجوفف
 .نوكت ام ةفاعلا

 يننأ نظأ تنكو رمتؤملا اذه ىلإ تكج :لاقف رمتؤملا ربتم دعص

 هللا دوجو ركنت ةيعويشلا نأ نوملعت متنأ «هدقفأ انأ اذإف مالسإلا دجأس

 عمو «مالسإلا ةصاخيو نايدألا لك براحتو .«تالاسرلاو لسرلا دحجتو

 يف رمخلا «ةدحاو امهيتلك يف ةايحلا ءوكسومو ةرهاقلا نيب قراف ال اذه

 ةيكساك نيسوؤر. «فئايزاغ تايفاك ءاستلاو «ناكف. .لك نفو امهوراطم

 ةدحلملا ةيعويشلا وكسوم يفو .دجاسمو نذآم ةرهاقلا يف اذه فمما

 ناضمر نوموصتو «كلذك وكسوم يف نحنو ًاسمخ نولصت متنأ ءكلذك

 نيسمخ وأ أفلأ نيعبرأل جحلاب نوحمست متنأو «موصن وكسوم يف نحنو
 هللا باتك ىلع نوجوزتت ةرهاقلاب متنأو «جحلاب رفنل حمست وكسومو ءأفلأ
 !ةرهاقلا نم ًاًرش نوهأ وكسومو .وكسوم يف رمألا كلذكو هلوسر ةنسو

 ىلعي يبأل ةيناطلسلا ماكحألاو .77 ص يدرواملل ةيناطلسلا ماكحألا :اذه يف رظني ١(

 ١١5. ص ملظلا ثايتلا يف ممألا ثايغو .”” ص

 نباب فورعملا «يلاكدلا دحاولا دبع نب يلع نب دمحم /ةمذلا لهأ لامعتسا يف ةمذملا (0)
 ءملسملا ناد: عضامولا «كييقيوطلا ميهاربإ هللا دبع قيقحت ؛(هال#” ت) شاقنلا

 . ققحملا ةمدقم نم اهب دهشتسملا ةعطقلاو .(5 ؛ثارتلا قيقحت) _ .ه 5
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 وكسوم ىف ابر الو ءابرلاب مهنيب اميف نولماعتي ةرهاقلاب نوملسملاف
 ةايحلا اهسفن يه انه ةايحلا !هومتعضأ يذلا مالسإلا ىلع هافسأ او !ةدحلملا
 50 و يف

 ناكو «ًامارح هورّيص هلحأ امو .ًالالح راص مالسإلا مرح ام لكو
 ناك ةيبرع ةمصاع يفف ؛هئادعأ نم مالسإلا ىلع ةأطو دش نيملسملا ماكح
 موي اهحتف ٌمّرحمو «نييسنرفلا مكح تحت تناك امدنع اثالث تارامخلا ددع

 دهع ىف امأ ءردب مويك ةريهشلا مايألاو ناضمرو نيديعلا يفو ةعمجلا

 امّرحم ناكو «مايألا عيمج يف عابتو «تارشعلاب تاناحلا تراصف لالقتسالا

 . ."”حابمف نآلا امأ ءدجسم راوجب ةناح حتف ةصخر ءاطعإ

 0” !ءاهففلا ةريح فل

 !"9ءاملعلا هّلح يف ٌُراحي ام هفنصم هيف عمج .باتك ناونع اذه

 .رخافملا وبأ نيدلا جات «يردركلا نامقل نب روفغلا دبع هفلؤمل وهو

 هقفلا يف ةديفملا فيناصتلا هل .هتقو يف ةيفنحلا مامإ .مزراوخب ةيرق ردركو
 اهب تامو «ىكنز نب دومحم نيدلا رون لداعلل بلح ءاضق ىلوت .لوصألاو

 1 .'؟”دهزلا نم ةياغ ىلع ناكو .ه857 ةنس

 !ديرفلا باتكلا اذه ربح فرعأ الو

 | نب رشب) ةيفنحلا ءاهقف نع | نأ وهو ( هيف تدرو ةلاشنف ىلع تفقوو

 ءاملاو ءاهوحن 0 ةرأف «ةساجن هيف تعقو ءام نع لئس (يزورملا ىيحي

 .فلؤملا مالك نم هيلي امو ءانه يهتني ثدحتملا مالك نأ ودبي )١(

 7” ص راطع روفغلا دبع دمحأ /مالسإلاو ةبورعلا راطقأ يف ةعيرشلا قيبطت راسحنا ()

0 

 .478 ١/ ينابابلل نونكملا حاضيإ «.44 48 ص يونكلل ةيهبلا دئاوفلا (©)

57 . 
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 1 2 5.7 )١(
 ِ؟ ريخححو هب نجعف .ليلق

 7 قئادحلاو عراوشلا راجشأ رامث لكأ 9

 ُنذأت تناك نإف ءرجشلا وم ىلع ةمئاقلا ةهجلا ىلإ ٠ هيف عجيب 1 همم ا

 قئادحلاو عراوشلا ليخن رامث نألو ؛"”نآلا عقاولا وهو ءزئاجف كلذ يف
 ىقبيف كلذ عمو .نوجاتحملا الإ اهلكأي ال رضاحلا تقولا ىف اهراجشأو

 رمأ ىلع ةمئاقلا ةهجلا تعنم ول امأ . لكؤي ال رجشلا سوؤر يف اهنم ريثكلا

 يدعتلا زوجي الف ءةنيعم دويقب هتديقو ءرامثلا نم ّذخألا راجشألاو ليخنلا

 مل نإو «ةرورضلا عم زوجيف لكألا امأ .ةنبخلا ةصاخبو «نذإب الإ ذخألاو

 .؟*”ملعأ هللاو .نذأتسي

 6 اهتيقنت دعب يراجملا هايم كح
 ضعب يف تاساجنلا عم يراجملا يف ةلزانلا هايملا عمجُت :لاؤس

 هذه يف ةساجنلا نيع رهط له .ةينأث ةرم تويبلل دوعتل نركو 6نادلجلا

 ؟هايملا

 :ةيدوعسلاب ءاتفإلاو ةيملعلا ثوحبلل ةمئادلا ةنجللا تباجأ

 تراص امئثإ يراجملا هأيم نم تروكد امو .ةراهطلا ءاملا يف لصألا

 1 ياو ترك اذإف ءامهوحنو طئاغلاو لوبلا نم اهطلاخ امب ةسجنتم

  يهف الإو «ةرهاط تراص اهنولو اهمعطو ةساجنلا حير اهنم لازو ةساجنلا

 )١( ةيضملا رهاوجلا "/ 508.

 .هطبإ تحت وأ هنضح ىف ناسنإلا هلمحي ام :ةنبخلا (؟)

 ْ .ةيدوعسلا يف ينعي رف

 .450 ص ليشولا حلاص /يمالسإلا هقفلا يف رجشلاو تابنلا ماكحأ (:4)
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 . '"اهرهاظمو ةساجنلا راثآ نم اهيف يقب امب ةسجنتم

2 

 ةقدصلا لبإ ىلإ اوجرخت نأ متئكش نإ» :مهل لاق ٍةكَك لوسرلا نأو  ملسم

 .اوُحصف .اولعفف .اهلاوبأو اهنابلأ نم اوبرشتف

 نأ ثيدحلا اذهب دمحأو كلام باحصأ ٌلدتسا :يوونلا مامإلا لاق
 .. ةعفانشلا يقع اناكدصأ تاجا و .تاوقالو تورو :ةمعفل كوم اه لود

 زئاج وهو «يوادتلل ناك لاوبألا مهبرش نأب امهتساجنب نيلئاقلا نم مهُريغو

 , 7 عرا كدسلاو مخلل وس امض اساعتلا لك

 07']) بالكلا ماكحأ يف لئاسم (5]

 .مهثرإ ردقب هتثرو ىلإ كلذ لقتنا يذل وأ الك تفلخو: تاه: نه
 ردق ىلع لك هب عمتليو ٠ .ةجوز ىلإ ىتح هب ٌُصاصتخالا مهدحأل نسيلو

 . كلذ هل رك مل هضوع ءىش ذخأو لامي هتماقإ مهضعب دارأ نإف . هتصخ

 .ًاقلطم بلك ٍةقرسب ّعطق ال *

 . هئازجأ نم ءىش الو عةنيل الو «بلكلا محلب يوادتلا روجي ال د

 كنيهلا هوب هدتزيسلا بلك ةيلكرر ىارصتلاو ب ىدووبلا دره دو

 . هيف ةلئاف هل امو ةيغلا كلود . حابملا ديصلل بلكلا ءانتقا زوجي 3

 ..زئاج تاساجنلاب يوادتلا (*4)

 .88/8 (ها415 «ناكيبعلا ةبتكم :ضايرلا ب” ط -.شيودلا
 . 65/١١ يوونلا حرشب ملسم حيحص )0

 ىف



 ناك ذإ ا . كلذل 0 نأ زاح ٌودعلا لباقي تك ناك ول »*:

 .اهوحن وأ ةلاسرب مهدالب يف ٍدحأ ىلإ تهذيب

 0 ىدهأ ولف ءةيدهلا ىلع ةأفاكملا نحف هنأ ةدعاقلا نم :

 احم اذه ؟اهيلع هتئاكي لهف بلك هل ىدهأ ول وأ ؟بلكب هتفاكي لهخ انش

 امي

 . ددرت

 . ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعتي نأ بالكلا حابن عمس نمل ٌبحتسي *

 ليللاب ريمحلا قيهنو بالكلا حابن متعمس اذإ) :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق

 : لاقو مكاحلا هاور 2. .نورت ال ام ىرت اهنإف .ميجرلا ناطيشلا نم هللاب اوذّرعتف

 وبار 6107/17 عك ردعينملا) ةقاعنلا ةذيد هير مر سس ع يحل
500 

 دريححأو «دواد

 مل اذإ حابم وهف «ةعمجلا موي رفسلا نع يهنلا ِةلي هنع تبغي مل
 رثكأ .لوق وهو كلذ: ةيفعي ام ةراحتملا ةتغ درو كفو .ةالصلا تقو لخدي

 رصبأ هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نأ حيحص دنسب يورو .ملعلا لهأ

 كلذ الولو «ةعمج ُموي َمويلا نإ :لجرلا لاقف ءرفسلا ةيهأ هيلع الدكر

 نحي مل ام جرخاف ءًارفاسم سبحت ال ةعمجلا نإ دفع لاق تيرا

 . حاورلا

 يف ينطقرادلا هجرخأ ام وهو «تبثي ه1 رع م و

 هيلع تعد ةعمجلا موي رفاس 5 : اضاوق رع رملع نتا فيدحم هش اادازكألا)

 هجرخأ دهاش هلو .ةعيهل نبا هلئس ىفو .«هرفس ىف بحصي الأ ةكئالملا

 ناولع نب نيسحلا هيفو «(«كلام درع ةاورزلا ءابعنا» ىف ىنانقنلا بيطخلا

 ؛دربملا نباب فورعملا يداهلا دبع نب فسوي نيدلا لامج /بالكلا ماكحأ يف بارغإلا )١(

 راد :ضايرلا -.ناليجحلا دمحم نب زيزعلا دبع ءرايطلا دمحم نب هللا دبع قيقحت

 .,؟5اىم ءثاك ل“لثاأد للثدا» لوك لمقك لملك ص ها «نطولا

 ففوق



 لوأ رفسلا نم عنمي ًاتباث ًاربخ ملعأ ال :طسوألا يف رذنملا نبا لاق
 بجو يدانملا ىدان اذإف «يدانملا يدانيو سمشلا لوزت نأ ىلإ ةعمجلا راهن

 . '"”ًانسح ناك تقولا يضمي نأ ىلإ ةعمجلا موي يف جورخلا ىقبأ ولف

 77 _؟راسيلا يف مأ نيميلا يف مّتختلا
 يهو - رِصْنِخلا يف لُجّرلا متاخ لعج ةنسلا نأ ىلع نوملسملا عمجأ

 . عباصأ يف ميتاوخ ذختت اهنإف ةأرملا امأو - ىرغصلا عبصألا

 اميف ناهتمالا نم دعبأ هنأ رصنخلا ىف هنوك ىف ةمكحلاو :اولاق
 ءاهلاغشأ نم هلوانتت امع ديلا لغشي ال هنألو ءأفرط هنوكل ءديلاب ىطاعتي
 ىيهو . .اهيلت ىتلاو ىطسولا يف هلعج لجرلل هركيو .رصنخلا ريغ فالخب

 .هيزنت ةهارك

 امهاور ناثيدح هيف ءاج دقف «ىرسيلا وأ ىنميلا ديلا يف متختلا امأو
 . ناحيحص امهو ءملسم

 ىلعو «نيميلا يف متختلا زاوج ىلع ءاهقفلا عمجأ :يوونلا مامإلا لاق

 «لضفأ امهتيأ اوفلتخاو .امهنم ةدحاو ىف ةهارك الو ءراسيلا يف هزاوج

 كلام ٌبحتساو .راسيلا يف نوريثكو اديها يف فلسلا نم نوريثك مّثختف
 نأ حيحصلا ءانباحصأل ناهجو - ةيعفاشلا  انبهذم يفو .نيميلا هركو راسيلا
 . "”هاركإلاو ةنيزلاب ٌقحأو فرشأ نيميلاو «ةنيز هنأل «لضفأ نيميلا

 -.ميلس معنملا دبع ورمع /ةنسلا حيحص نم اهتليلو ةعمجلا موي يف ِخكَي يبنلا يده )١(
 /1١-١15. ص ها 6 .,يداوسلا ةبتكم :ةدح

 0و يوونلا حرشب ملسم حيحص ةهفإ
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 نلف !«امارح» ةيحللا نوحت امدنع نزف

 مثأي هنكل انتعيرش يف لصأ هل المع لمعي دق ملسملا نأ بيجعلا نم

 رئاعش نم لصألا يف ةيحللا نإف !ةيحللا ءافعإ :لاجرلا يف كلذ لاثم

 اديلقتو ةضوملل اعابتا هتيحل يمعي نم لاجرلا نم نكلو .لاجرلل مالسإلا

 هن ءوسلا ذك هلع اهنا ةوكن :بوقلل

 هتيحل ًايفعم برغلا دالب نم مدق ًاملسم ًاباش فرعأ :شماهلا ىف لاقو]

 نيدلا لهأل راعش (ةيدوعسلا) انه ةيحللا نأ ىأر املف «ةيبرغلا ةقيرطلا ىلع

 ةأرملا ةلاطإ وهو لمعلا اذهف .«حرفلا بوث ةلاطإ :ءاسنلا ىف هلاثمو

 هلعف امل نكلو «نمرزلا اذه يف ةروجهملا ةدعبلا نم - ًاعارذ وأ 6 اهيوت

 تاملسملا نم تانوتفملا ضعب دنع ًانسح راص مهتابسانم ضعب ىف رافكلا

 يف رافكلا ديلقت ىلإ َنَْدُع تابسانملا هذه ريغ يف مث .رافكلل ًاديلقت هنلعفو

 .''”نيلاحلا يف تامثآ ّنهف !حوتفملاو ريصقلا سبل

 "4 حابملا هّبشتلا (64) |

 : ةيويندلا رومألا يف طورشب الإ حابُي ال مهريغو باتكلا لهأب هّبشتلا

 .اهب نوزّيمتي يتلا مهراعشو مهديلاقت نم رمألا اذه نوكي ال نأ - ١

 قوثوم لقنب كلذ َتَبْتَيو .مهعرش نم رمألا كلذ نوكي ال نأ - "

 لقنب وأ لَك هلوسر ناسل ىلع وأ هباتك يف ىلاعت هللا انربخي نأ لثم ءهب
 :::. تأ وتنم

 نايب هيف ناك اذإ امأف ءكلذل صاخ نايب انعرش يف نوكي ال نأ * 

 )١( ط) 81 - 48” ص دنسملا زيزعلا دبع دمحم /عرشلاو بطلا نيب ةأرملا ةنيز 05(.
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 .انعرش يف ءاج امب كلذ نع ىنغتسا ةفلاخملا وأ ة ةقفاوملاب صاخ

 .ةعيرشلا رومأ نم رمأ ةفلاخم ىلإ ةقفاوملا هذه يدؤت ال نأ - 5

 . مهدايعأ يف ةقفاوملا نوكت ال نأ  ه

 ع نيرو لوب ةيىلظتملا ةحاحلا يبيح ةقفاوحلا "نوكت نأ ع5

 . ماوهلا راغصو ضرألا باود راغص يه تارشحلا

 .ءاهيف عفن ال يتلا تارشحلا عيب , زاوج مدع ىلإ ءاهقفلا بهذ لقو

 راو . ام ةوكب ذأ عملا طش كال كو

 تراقعلاز: تايحلاو نارعفلاك 0 يف اهب ءافتنالا مدعل تارشحلا

 .هعيب زاوجب لوقلا ىلإ اوبهذ لشقق . لسعلا م يذلا لحئنلاو «ريرحلا

 ءجالعلل مدلا صم يف هب عافتنالل .قلعلا دود عيب ءاهقفلا ضعب صضعب زّوجو

 . لكؤي امم امهوحنو بضلاو عوبريلا عيب , زاوجب لوقلل مهضعب بهذو

 لاثمأو .كمسلا ديصل ناديدلا عيب زاوجب لوقلل مهضعب بهذ امك

 ظ ظ . كلذ

 ال امم تناك ىتمو : عيبلا زاج هب عفتني امم ةرشحلا تناك ىتمف ,عافتنالا

 نارئفلا نأ مويلا ىرن نحنف . .نامزلا فالتخاب فلتخي اذهو .زجي مل هب عمي

 ةفرعمل كلذو .«مسجلا ىلع ىلع قاودلا نيثأت براجت ءارجإ يف اهنم دافتسي الثم

 راد :ضايرلا .رافغلا دبع نسح ليهس /رافكلاب هبشتلا نع ىيهنلا يف راثالاو نئسلا )١(

 .64 ص .ىها5١5 «فلسلا

 فشلا



 تارشحلا نم ريثكل ةبسنلاب نأشلا كلذكو «ءضارمألا ضعب ةجلاعمل ةتيحالص

 وهو «تارشحلا عيب 00 هعضو يذلا طباضلل ًاقفوو : لاق

 يف أهب عافتنالا كرف -م اهلاثمأو تارشحلا هذه عيب زوجي هنإف 000

 . ''"”ايعرش عافتنالا نوكي يك كلذو «لكأ ريغ

 53 ىضرملل روهزلا ءادهإ مكح 7

 : باج :ةلثمأب نامثأب 0-0 دقو

 ىفشت ىه الف ءاهل ةيمهأ الو ءاهيف ةدئاف ال روهزلا هذه نأ كش ال

 تيب عض ارمألا عقدت لوب م ةحسعلا يلج الو دنالا تلقت الو ع ىظيرملا

 وأ «يديألا هتلمع ءروهز هل تابن لكش ىلع ةعونصم روص درجم يه

 سيلف .نورتشملا هيف رسخو «نوعناصلا هيف حبر «عيفر نمثب عيبو ءتالآلا

 روهزلا هذه نإف ءريكفت ىندأ نودب «ىمعأ ًاديلقت برغلا ديلقت ىوس هيف
 وأ اهون وأ :«نيفعام نأ ةعاس ىقيرملا ققع: نتنتو «نيدقلا عيفري قرثشت

 ظافتحالا ىلوألا ناكو .ةدافتسا نودب تايافنلا عم اهب يمري مث «نيموي

 ًادحأ ىأر نم ىلعف .نيدلا وأ ايندلا رومأ نم عفان ءيش يف هفرصو 0

 ءارشلا اذه كرتيو بوتي نأ ءاجر «كلذ لعفي نم هيبنت اهعيبي وأ اهيرتشي

 [ يي نارسخ وه ىذلا

 ةعماج :ضايرلا -.قيدص دمحم قازرلا دبع دمحم /مارحلا بسكلا يف فرصتلا ماكحأ )١(

 ., 70/١ (ريتسجام ةلاسر) .ه6١١ «مامإلا

 ؛؟نيربجلا نمحرلا دبع نب هللا دبع ةمالعلا خيشلا ةليضف ىواتف نم نيكملا ؤلؤللا (0)

 فسوي نب هللا دبع اهجرخو اهبترو اهب ىنتعا ؛يطوحلا دعس نب هللا دبع اهعمج
 .688 ص ء.ها١851١ا/ «.ناقرفلا راد : ضايرلا  .نالجعلا

 فغي



 57 ئكلا
 هتبحم مدع درو امك .«ىوتكا دق ِهكَك لوسرلا نأ ةيوبنلا ةنسلا يف درو

 .هنع يهنلا ًاضيأو ءهكرت نم ىلع ءانثلا اهيف دروو ءّيكلل

 لدي هلعق نان هللا دمحب اهنيب ٌضراعت الو :هللا همحر ميقلا نبا لاق
 هكرات ىلع ٌءانثلا امأو ءهنم عنملا ىلع لدي ال هل هتبحم مدعو .هزاوج ىلع ظ

 رايتخالا ليبس ىلعف هنع هنع ىهنلا امأو .لضفأو ىلوأ هكرت نأ ىلع لديق
 ثودح نم افوخ هلعفي لب هيلإ جاتحي ال يذلا عونلا نع وأ .ةهاركلاو

 . ''”ملعأ هللاو .ءادلا

 64) ةرطخ ةيضرم بابسأل لاجرلا ميقعت مكح (54)

 ةيئارو ضارمأب نيباصملا صاخشألا ميقعتل ةيلمع ءارجإ مكح ام
 هذه لثم ءارجإ نأب ملعلا عم .فلخلا ىلإ فلسلا نم اهلاقتنا تبث «ةرطخ

 ىلع رثؤت ال ًاضيأ اهنأ امك «ةيمويلا مهلامعأب مايقلا نع مهلطعت ال ةيلمعلا
 : نيربج نبا خيشلا باجأ ؟مهلوقع وأ مهماسجأ

 نع مهقّوعت ثيحب ةرطخ تناك نإف «ةيئارولا ضارمألا كلت يف رظني
 ديدش ضرمب نادبألا ىلع ةرثؤم تناك وأ «ةرخآلل لمعلا وأ ءايندلل لمعلا
 ليطعت وأ «ماظعلا وأ باصعألا يف ًاملأو ءمسجلا يف افعض ندبلا ىلع رثؤي
 كلذ عم بعصيو ءرصبلا وأ «قوذلا وأ مشلا ةساحك «ساوحلا نم ءيش

 سيلجلا ىلإ اهلاقتنا ًاضيأ اهرطخ نم ناكو .جالعلاب لوزت ال وأ ءاهجالع
 يفف ءًاققحم ًالاقتنا - ةيرذلاك - عورفلا ىلإ اهلاقتنا ًاضيأ تبثو .طلاخملاو
 عطق وه يذلا ميقعتلا ةيلمع صاخشألا كئلوأل لمعي نأ زوجي لاوحألا هذه

 ىلا ةرطنملا نمارمألا "كل ترامب ةنرلب ميدسملا رئاسي ال :ىتح للا

 رداقلا دبعو طوؤانرألا بيعش قيقحت «ءميقلا نبا/دابعلا ريخ يده يف داعتملا 3135-0

 .55/4 ءها501١/ ,ةلاسرلا ةسسؤم :توريب ١5 ط .طوؤانرألا
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 الكو ةلاع نونوكيف ءمهلوقع وأ مهنادبأ يف رثؤت وأ «ءلمعلا نع مهقوعت
 ال دقو حجني دق ميقعتلا نأو «بلاغ هللا ردق نأب ناميإلا عم ؛عمتجملا ىلع

 نع مهقوعت ال ةيلمعلا كلت نوكت نأ دب ال مث ..دلو ميقع نم مكف ءحجني

 7 كيلوتع ىلغ"لو .مهماسجأ ىلع رثؤت الو «ةيمويلا مهلامعأ

 71 !ةمحرلا لتق 69
 ا ناشي :هيلإ :هنعو لانه كوخ يناليجلا دماخ رمع ديسلا هيقفلا لاق

 : باجأف («ةمحرلا لتف# .ىمسي

 : نيلاؤس ىلع يوتحي ةمحرلا لتقب يمس ام

 :نالاثم هل ركُد دقو «؛لاّعفلا توملا ريسيت» هيلع قلطأ ام :لوآلا

 باصملا ضيرملا ةايحب يدوي ًالاعف ءارجإ بييبطلا ذختي نأ ١

 كلذو ءهجالع يصعتسيو ءامغإلاو ملألا نم ىناعي يذلاو (ًالثم) ناطرسلاب

 . هتايح يهنيو هسفنت فقوي ملألل لتاق ءاود نم ةيلاع ةعرج هئاطعإب

 ربكأ نم وهو ءميظع همثإو مارحو زوجي ال كلذ نأ باوجلاو

 ببس هنأل ءةيَمُّسلا ةعرجلا ءاودلا اذه نوّمسي ءابطألا نأ بسحأو «رئابكلا

 صاصقلا هب مزليو «مرحملا لتقلا عاونأ نم عونو حورلا قاهزإ بابسأ نم

 «ضيرملا كلذ ةلاح يف نكي مل نم لتقي ال لتاقلا ءاودلا كلذ ناك ول ىتح

 . ابلاغ ضيرملا اذه لثم لتقيو
 يكيتاموتألا سفنتلا ميدت يتلا ةسفنملا فاقيإ نع :ىناثلا لاثملا  ؟

 ةديدش ةباصإب وأ (الثم) اياحسلا باهتلاب هتباصإ دعب همسج ىف تبكر نمل
 سفنتيو «لمعلا نع هغامد نم ةيسيئر ءازجأ لطعت ىلإ تّدأ هسأر ىف

 سمت :نأ :قكمي ال اهفاقيإ فدعو: ةااوهلا خضت يتلا ةسفنملا ةطساوب

 لوؤسملا صخشلا نأ رهظي يذلا نأ  ميلع باوصلاب هللاو - باوجلاو

 )١( ص نيربج نب هللا دبع خيشلا ةليضف ىواتف نم نيكملا ؤلؤللا ١7١.
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 ذأ اها راج وأ نمايلا: ةلاحب كاهقفلا اهيمسي ةلاح ىلإ .لضو.دق هلاح نع
 نم ةايحلا راثآ عيمج تهتنال ةسفنملا بكرت نأ نود هتلاح ىلع يقب ول
 ) داك وأ هغامد نم فقوت ام ةداعإ ةلواحمل ىت رار ةسفنملا ببنكرت نأو ءهمسج
 . اهئاقبل عفن دعي مل ةلواحملا كلت حجنت ملو حلفت مل نإ هنأو «فقوتي نأ
 نمل هئاطعإ نع بيبطلا فقي ًاعفانو ًاحجان نكي مل نإ يذلا ءاودلاك يهف
 هللاو .هلاح نع لوؤسملل ًالتق: ةسفنملا قانيإ يق أ بسحلا لو .جلاعي
 . ملعأ

 ءاودلا عنم وهو . (لعفنملا تكرملا ريس 252020 : يناثلا لاّؤسلا
 الو ءاياحسلاب باهتلا وأ يمارلاب ةباصإ نع ءامغإلا وأ «ناطرسلاب ضيرم نع

 «ضيرملا لتقت نأ نكمي جلاعت مل نإ يتلآو «هيتئ هيتتر يف باصيو هؤافش ىجري

 ةكوشلاب باصملا لفطلا هلثمو .هتومب لجعي نأ نكمملا نم جالعلا فاقيإو
 اضيأ باصيو «هؤافش ىجري الو يخملا للشلاب وأ (مدقتملا عونلا نم) ةقوقشملا

 . تاباهتلالا هذه نم تومي نأ نكميو «نيتئرلا وأ اياحسلا باهتلاب

 يوادتلا لصأ نأل ؛ًالتق دعي ال ضيرملا نع ءاودلا عنم نأ «هتناوجتلاو
 ءادوسلا ةأرملا ثيدحب نيلدتسم «ملعلا لهأ نم عمج هلاق امك بجاو ريغ
 يف حلفم نبا مهنع لقن امك ملعلا لهأ ضعب ىريو .نيحيحصلا يف يورملا
 . يوادتلاب عفنلا نظب طرتشاو . ؛يوادتلا بوجو عدبملا نم يناثلا ءزجلا
 اذإ بوجولا «تاقفاوملا» .يلوصألا هباتك نم يناثلا ءزجلا يف ف يبطاشلا ىريو
 امك ةقشملا عفد دصق لق عرشلاف] : لاقو يوادتلاب نفوملا عفد ماتحنا ثبت
 رافكلا داهجو ءءاضقلاب دارا ىلع نيعاسلاو نيبراحملا عفد بجوأ
 | . ىهتنا [هلهأو مالسإلا مدهل نيدصاقلا

 ىمسي ام مرحت اهلكو ل ا ىواتف ترهظ دقو

 مل نإ صاصقلا هيفو . ىمظعلا مئارجلاو رئابكلا نم هربتعتو «ةمحرلا لتق»
 نم بلطب ناك نإف ءًادحاو ًالوق ضيرملا نم نذإ وأ بلطب كلذ نكي
 ةبوقعلاو مثلا تاكت عم ءءاهقفلا نيب فالخلا هيفف هنم نذإو ضيرملا

 . ةيريزعتلا ةبوقعلاو ةيورخألا

 فرخ



 “١ ١1711 نم ةدجب عباسلا هرمتؤم ةرود 0 دقعنملا ىمالسإلا

 : ىلي امنت دف

 .. .لجو زع هللا ديب ءافشلاو ضرملا نأ ملسملا ةديقع هيضتقت امم أ

 هنأو «ءنوكلا يف ىلاعت هللا اهعدوأ يتلا بابسألاب ذخأ جالعلاو يوادتلا نأو

 يف لمألا ءاقب يغبني لب «هتمحر نم طونقلا وأ هللا َحْوَر نم سأيلا زوجي ال

 «ضيرملا تايونعم ةيوقت ىضرملا يوذو ءابطألا ىلعو .هللا نذإب ءافشلا

 عقوت نع رظنلا فرصب ةيندبلاو ةيسفنلا همالآ فيفختو هتياعر يف بأدلاو
 .همدع وأ ءافشلا

 ءابطألا ريدقت بسحب وه اهجالع نم ًاسوؤيم ةلاح ربتعي ام نإ - ب

 . '""”ىضرملا فورظل ًاعبتو «ناكمو نامز لك ىف ةحاتملا بطلا تايناكمإو

 .رانلا بر الإ رانلاب بذعي ال :ثيدح نم مهفي ام لالخ نم «سومانلا

 دواد وبأو يراخبلا هأور .(رانلا تر الإ اهب تدع دل راثلاو. .» ثثيلدح

 كلذو. «اهلامعتساب .سأب ال سومانلا قعص ةلآو ..دمحأ مامإلاو يذمرتلاو

 .ةلآلا هذه ىوس هتدابإل ةليح دجوي ال هنأل

 ٌجزي يذلا وه لب ءاهيف سومانلا نوفذقي نيذلا مه اهلهأ سيلف ًاضيأو

 .*'”ءارحصلا يف دقوت يتلا رانلا يف هسفن ىقلي يذلا شارفلاك ءاهيف هسفنب

 . ٠٠٠١-٠١62 ص ها .ةرانملا راد :ةدج

 ظ .15 ص نيربج نب هللا دبع خيشلا ةليضف ىواتف نم نيكملا ؤلؤللا (؟)
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 "6 ٠٠١ !!لوق )75

 (ه517579 ت) يدادغبلا يميمتلا رهاط نب رهاقلا دبع روصنم 5-5 ا

 ةيفوصلا لاوقأ نم هيف عمج .(«يفوصلا»و «فوصتلا» ىتظفل يلعب يف ًاياتك
 !'''يجعملا فورح ىلع ةبثرم «لوق فلأ

 65) ةيلازغلا ةقيرطلا

 ساسأ ىلع تماق كولسلاو ةيبرتلا يف ةلقتسم ةسردم نأ ملعت له
 ةقيرطلا» ىمست «يلازغلا مامإلا مالسإلا ةجحل «نيدلا مولع ءايحإ» باتك
 3 ةيبرعلا داليبلا ضعبو تومرضح يف ةرستنم تناكو ,«ةيلازغلا

 5 عماجلا دهزلا 6

 نم مهنمف «قارعلاب دهزلا يف انيلع اوفلتخا :تاوادلا ناييلس ندا الاف
 مهنمو ,تاوهشلا كرت 2 : لاق نم مهنمو ٠ نسانلا ءاقل كرت 5 دهزلا : لاق

 بهذأ انأو :لاق .ضعب نم هضعب بيرق مهمالكو .عبشلا كرت يف :لاق نم
 . لجو َّنع هللا نع كلغشي ام كرت يف دهزلا نأ ىلإ

 وهو «نسح ناميلس وبأ هلاق يذلا اذهو :بجر نبا ظفاحلا لاق
 عا ونا و ةماسكاو دهزلا ىناعم عم عجم

 . ١١ /ه يكبسلل ةيعفاشلا تاقبط (0)

 راد ىلإ م السإلا ةعرش باتك ةمدقم يف يودنلا ينسحلا يلع نسحلا وبأ ةمالعلا هركذ (0)
 .ملعلا 0 : يهلد -.رانين رولئم دمحم ديس قيقحت ؛ ؛يدنقرمسلا ركب يبأل /مالسلا

 3 . ص هآ5*

 .(يليحزلا ةبهو قيقحت) 18/7 ءمكحلاو مولعلا عماج رف

 فض



 74 دهزلا ماسقأ (9)

 .نيع ضرف وهو «مارحلا يف دهز - ١

 .(اهكرت يأ) ًابحتسم ناك تفعض نإو «بجاولاب ٌثقحتلا

 . لضفلا ىف دهز - “

 . سانلا يف دهز  ه

 .هللا يف هسفن هيلع نوهت ثيحب «سفنلا يف دهز 5

 ام لك يفو ءهللا ىوس اميف دهزلا وهو ءهلك كلذل عماج دهز -

 . ظوظحلا يف دهزلا هبعصأو .دهزلا ءافحإ دهزلا لضفأو

 عرولاو «ةرخآلا يف عفني ال ام كرت دهزلا نأ : عرولا نيبو هنيب قرفلاو
 '"ةرخآلا يف ُهررض ىشْحُي ام كرت

 72 ؟فيك ..ايندلا مذ 69

 :بجر نبا ظفاحلا لاق

 نا امحار وه سبل اينهلل ةملاو تاعكلا يف دراولا مذلا نأ ملعا

 ىلاعت هللا نإف «ةمايقلا موي ىلإ نابقاعتملا ءراهنلاو ليللا وه يذلا اهنامز

 ءاروكش ةارآ ىأ ركدي نأ :ةارآ نمل ةنلك امياعج

 زيزعلا دبع نب روصنم بيترتو عمج /ةيزوجلا ميق نبا بتك نم ةيناميإلا دئاوفلا )١(

 . (دئاوملا : هياتك نم) 3 ص ه١ 6 ءمساقلا راد : ضايرلا 7 ط .نايجعلا

 فضي



 هللا اهلعج يتلا ضرألا وه يذلا ايندلا ناكم ىلإ ًاعجار مذلا سيلو
 راحبلاو لابجلا نم اهيف هللا عدوأ ام ىلإ الو : نك سو اداه مدآ ينبل

 َّتب ام ىلإ الو ءرجشلاو عرزلا نم اهيف هتبنأ ام ىلإ الو .نداعملاو راهنألاو
 امب هدابع ىلع هللا ةمعن نم هّلك كلذ نإف .«كلذ ريغو تاناويحعلا نم اهيف

 هعناص ةينادحو ىلع لالدتسالاو رابتعالا نم هب مهلو ..عفانملا نم هيف مهل

 نأل ءايندلا يف ةعقاولا مدآ ينب لاعفأ ىلإ عجار ّمذلا امنإو ءهتمظعو هتردقو
 ال ني اهبلاغ

 . . عفنت ال وأ ,هتبقاع

 حصنتو ؛ ءاهيطفارمب يدانت اهنإف ءعدختو رِخُتا ا نم ركذ ام امأو

 لاوحألا يلقتَو «ىكلهلا عراصم نم اهلهأ قرت امب اهبويع يدبتو ءاهربعب

 نمو ءرقفلا ىلإ ىنغلا نمو .مرهلا ىلإ ةبيشلا نمو ءمقسلا ىلإ ةحصلا نم
 ءاهءادن ٌممسي ال وهف ءاهّبح هامعأو هّمصأ دق اهّبحم نكلو ءلذلا ىلإ ّرعلا

 : ليق امك

 مسي نم ملاعلا يف ناكول "انهسقت ىلع انيثدلا تذاتاذت

 "عمجي ام ٌثتدّدب عماجو هينا رمعلاب قلاو مك

 !ةرطخلا :لاق

 ثدّلوت لعفت مل نإو «ثبهذ هللا ىلإ عوجرلاب ةرطخلا ٌتكرادت نإف
 طلاخُي كلذ دنعف الإو ءتلطب هللا ىلإ عوجرلاب اهتكرادت نإف .ةركفلا اهنع
 مل بلقلا يف ٌنطاب دعب كلذ لكو . ةوهشلا اهنع ُدّلوتتف ةركفلا ةسوسولا

 نإف «بلطلا اهنم َدّلوت الإو ةوهشلا ٌتكردتسا نإف .حراوجلا ىلع رهظي

 )١( مكحلاو مولعلا عماج ٠١8 .994 .98/7... حاضيإو نايب ةدايز هيفو .

 يفرغ



 وب الإو ءبهذ ب ِر 1 ل ذل دك الا يسع للملا كلا

 75") !رئارسلا ام كاردأ امو 69

 هسفن ف عّشختيو «تمصلاو موصلاو ةالصلا ردك نم تثفار دَمل هللاو

 . كاذب وشل سوفنلا نوف هُردقو ( هلع وبنت تولقلاو «هسابلو

 «عشخت الو لفن ريبك هل سيلو «بايثلا رخاف سيلي نم َتيأرو

 نكي مل هنأ كلام نب سنأ ىور امك !ةريرسلا هتدجوف «ببسلا ٌترّبدتف

 .ةريرس هل تناك امنإو ءموععو ةالص نم لحم ريبك هل

 . هبيط رشنب بولقلا تقبعو «هلضف ريبع حاف هتريرس حلصأ نمف

 .""”رهاظ ٌحالص اهداسف عم عفني ام هنإف ءرئارسلا يف هللا هللاف

 74 !مه لك نم جرخم ىوقتلا

 :هللا ههه: انفيأ لوقيو

 ىف ركفلا ىف غلاب تذخاو «امفاذ اهنأل ايش ةيعزأ دما يب قاض

 «صالخلل اقيرط تيأر امف ءهجو لكبو ةليح لكب مومهلا هذه نم صالخلا
 «قالطلا ةروس] * ايم, ُهَل لَمْجي َهَلأ قَّنَِب صَو## :ةيآلا هذه ىل تضرعف

 نأ الإ ناك اعف وق لك نم عركملا بيس ىوقتلا نأ كين: ]هكا
 !جرخملا تدجوف «ىوقتلا قيقحتب ٌُتممه

 )١( مقر ءايندلا يبأ نبا /ةبوتلا ؟؟١.

 ) )0ص رطاخلا ديص /35/17.

 ضرك



 ما ركل ا ركل ا حو

 37 قلغنم لكل ببس كلذ نإف .هرمأ لاثتماو ىلاعت

 65 ليمجلا ءازجلا (؟9)

 هللا كاطعأ الإ ىلاعت هللا ًَءاقتا اقع َعَدَت هل كنإ» : داع هللا لوسر لاق

 8 عيكوو ءىقهيبلاو 2« حيحص هدائسإو دمحأ هآور .ا(هنم ًاريخ لجو ّرع

 .هدئسم ىف ىعاضقلاو .دهزلا

 ناك عرزب بهذف ُكَرَبلا ءاج دقو ةيدابلاب ةأرما ٌتيأر :لاق يقربلا نعو

 تنأ مهللا :تلاقو ءامسلا ىلإ اهفرط ُثتعفرف ءاهنوُزعي ُسانلا ءاجف .اهل

 ةلعا كلا اهب اه. لعقاف_ نفل اه ىضيوغلا ديوب «قلطلا نييحلل :لوماملا

 . كيلإ ةفورصم انلامآو .«كيلع انقازرأ نإف

 .سانلا ءالضف نم دلبلا ريسايم نم لجر ءاج ىتح حربأ ملف :لاق

 937 يو ل هيو اهل بهوف «ناك امب ٌتدَحَف

 اذإ درك لأ 0 0 ا جّرفلا نارتقا رام فئاطل 0

 ال ع دع هللا ىلع لكوتلا ٌةقيقح وه اذهو ندعو كلاي هلق ةلعتو

 .هيلع َلّكوت نم يفكي هللا نإف «جئاوحلا اهب بلطُت يتلا بابسألا

 )١( ص قباسلا ردصملا 7597.

 هنا افيشا كك خم :ناونعب هباب يف فيطل باتك ردصو 6/١. هلا كب جرا )030

 « لسرلاو ءايبن الل 6 ثيدحلا اذه الا ا هلا 0

 صصقلا ةلسلس) -. ص ١١89 ها . ىسيرجلا ةسسؤم عيروت ا -. ةحشقنم

 .0* ءقحلا

 فرذ



 مهنم ديرت ال ىتح قلخلا نم ّتسئي ول هللاو : ضايع نب ليضفلا لاق

 : لورق انه لك: كال وه ةلاطعأل ادت

 مك هلل ةناكتسالا ننل

 «هقث ءريخشلا نب هللا كبع ليلجلا يباحصلا نبا «فّرطم ةودقلا مامؤلا >

 نم ّيلإ بحأ ءركشأف ىفاعأ نئل :لوقي ناكو .بدأو لقعو عروو لضف هل

 5 0 فرطم ريحشلا نب فّرطم ىلع فناو : ناذاز نب ةرامع لاقو

 20 فالآ ةعبرأب

 نسلف .«ترطي ىلا نيا:ناطلسلا نسحب .: قومسبم نب دهم. لاقو

 ىئدرل نحسملا لاك. وأ :عقيكفما لافوب ازاكع .دذخاو. «ةبابث ناقلخ هك ليم

 . '"”يخأ نبا يف ينعمشي نأ هلعل

 59 فوخ ©
 . ةرع هللا ىضر ءادردلا وأ لاق

 «ّتملع دق :ىل لاقُي نأ باسحلا ىلع ٌتفقو اذإ فاخأ ام فوخأ نإ

 7 ”كيلخ اهب :ةلمض امن

 (؟؟) هللا ءايلوأل ةفص نين

 8١ -8١. ص ءها7١851١* «ةيربط ةبتكم :ضايرلا .7 ط .دوصقملا دبع فرشأ قيقحت
 .198/5 يبهذلل ءالبنلا مالعأ ريس (6)

 7١/١. ءايلوألا ةيلح (*)

 فضي



 . '00هللا َركْذ اوؤُر اذإ نيذلا» :لاق

 :لاق كك هللا لوسر نأ ديزي تنب ءامسأ نعو

 ؟(مكرايخب مك ربخأ الأ»

 - .هللا لوسر اي ىلب :اولاق

 . '"”(هللا َركُذ اوؤُر اذإ نيذلا» :لاق

 659 _ةفلتخم ناعمو ..بارتغالا_3]
 ىتح «لامعتسالا ةريثكلا تاحلطصملا نم «بارتغالا» حلطصم دعي

 : انايخأ ًاضقانتمو اريج هائعم تاب

 ةيلمع فصو نع ةرابع هنأ ىلع دذحي بارتغالل يفسلفلا موهفملاف

 ىلإ هتايناكمإو هتاردقو لب «ىعامتجالا هطاشنو ناسنإلا لامعأ لوحت حجئاتنو

 . هيلع ةرطيسمو هنع ةلقتسم ءايشأ

 لاصفنالا وأ ةعيطقلا ةيلمع ىلإ ريشي ةيعامتجالا مولعلا يف بارتغالاو

 . يعوضوملا ملاعلاو تاذلا نيب عقت يتلا ةضراعملا وأ

 «ناهذلا ىنعمب يلقعلا بارطضالا ينعي يسفنلا بطلا لاجم يف وهو

 ةبيرغ تاعوضومك درفلل ةفولأملا فقاوملاو صاخشألا اهيف رهظي ةلاح ىهو

 .يعولا .نادنقف نع ةلبقف .«ةيفيقح ريغ هتاذ نأ ةرقلا رعشم انهك هيلع
 يداعلا كولسلا ةسرامم نع درفلا زجع مث نمو «ةيلخادلا ةيسفنلا تايلمغلاب

 :ةعامجلا ةاكس ىف ةيداعلا' ةَسوامملاو

 نسح هدانسإ : هققحم لاقو _ظه مقر 4 ص ءايلوألا باتك 526 ايندلا ىبأ نبأ هآور 20غ

 . هدهاوشب

 قيرطلاب 459/5 دنسملا يف دمحأو «” مقر قباسلا ردصملا يف ايندلا ىبأ نبا هاور (6)

 نب رهش هيفو :كتمخأ هاآور :لاقو م دئاوزلا عمجم يف يمشيهلا هدروأو «هسفن

 .دحاو ريغ هقثو دقو 2 بشوح

 فري



 نيب ةيلدج ةقالع ىلع موقي ام وهو .«يسايسلا بارتغالا» كانهو

 ىلع ةيعامتجالا هرعاشمو هاوق لك ناسنإلا طاقسإبو «موكحملاو مكاحلا
 ككفت ىلإ اذه يدؤيو .ًادوبعم ًامنص هنم لعجيل ةلودلا وأ ميعزلا وأ مكاحلا
 تامامتهاب ًاعوفدم نطاوملا نوكي ثيح «نيئطاوملا نيب ةيعامتجالا طباورلا

 رخآلا بح وأ رخآلا عم نماضتلا عفاودب سيلو ةينانأ ةيصخش

 "2 لجرلاو ةأرملا نيب تاقورفلا زجوم (2

 يمظعلا اهلكيه نزو عومجمو .لجرلا ةماق نم رصقأ ةأرملا ةماق

 انزو فخأ وهف «لجرلا بلق نم ُرغصأ اهبلقو ؟لجبولا لكيه نم ًانزو فخأ
 نم اهدنع رثكأ ءارمحلا هتايرك يف ةأرملا مدو ٠ .ًادلع رثكأو اضبن ٌعرسأو
 دنع ءاضيبلا مدلا تايرك نأ امك هع اهنتع |راذقف لقأ هنأ عم «لجرلا

 اجايتحا لقأ يمضهلا اهزاهجو ءهنم ٌعرسأ اهييضنتو .ءاهدكع اهنه 7 لجرلا
 ةكرحلا ىلع هنم ةردق ّلقأ اهلعج اهدنع ضيحملا دوجوو .هنم ماعطلل

 ءاهتوق ثلث نم برقي امب هتالضع نم فعضأ اهتالضعو .لاقتنالاو

 اذإ ةأرملا ماوقو «لجرلا [دنع وه امم رثكأ] ومنلاو نمسلل لباق اهمسجو
 , "9 اجرلا نه لادتعالا نع ٌدعبأ اهطاشنو اهتاكرح تلق

 69 !نشخلا لجرلا نلْضفي ءاسنلا 3
 اكحلا . .اضيأ سمألا ءاسنك نُهْنِإ . .انشخ لُجّرلا َنلْضُمُي مويلا ٌءاسن

 0 ةأرما نوكت نأ دب ال ةأرملاو .. الجر لظَي ْنأ دب ال لجرلا نأ

 ريفا لزق" لوب ..: لجبرلا تاق عم 'انيلك د نسيعلا :ىلص ةرققلاو دقو

,“ 

 تقف 2

 ةكم -.يروهنمد حلاص داشر /ةنراقم ةسارد :ةيصخشلا تاريغتم ضعبو بارتغالا )١(

 ١١. - 7ص ءه١4١ا/ «ىرقلا مأ ةعماج :ةمركملا

 .«ةنلؤملا :[ضايرلا] -.نايلع تكوش ةمطاف /ةزيرغلاو ةبوزعلا :ىربكلا ةأرملا ةلكشم (6)

 1٠١. ص ءه 65

 فرط



 . . .اهدشنت اهُنَدج تناك امك هيف اهذشنت مويلا

 فالآ هلجأل لّباقو «ةقيقد ةيانع عوضوملا اذهب ّيكيرمأ ٌريبخ َيِنُع دقو

 اهت رق و :ةلوجرلا ةنوتكتك ةلمن ءاسلا نأ ةجسلا :تناكو «ءامتلاو ةلاخولا
 ُهَقَّرْلا هذه تناك اذإ اهتاذ ةقّرلا ىلعو لب «ةموعنلاو ةيساسحلا ىلع اهتءافكو
 ..مرهلو :خهعم ةقر ثناك ولو: . ةلوضرلا .تاسح ىلع

 يف لمعلا ٍتاقالعو ةلئاعلا دهعم سيئر ُبئان رتفيش نوترال روتكدلا ُهنِ
 . .اينروفيلاك ةعماج ىف دعاسملا ذاتسألاو ءاينروفيلاك

 :روتكدلا لوقيو

 .ةهافتلا وأ ٍففْعَّضلا ّنم ًاعون لجرلا ةيساسح ىف ىرت ةأرملا ّنِإ»
 . .دلجلاو ةنوشخلا َّنِم ةيواسم ةبسن كلمي نكي مل

 َّنأ ٌتكردأو ءءاسّنلاو لاجرلا فالآ تلباق . ىتدايع ىف ىلمع لولو

 نع ةأرملا لأسأ ام ًاريثكو ءلجرلا ىدل سفنلاب ٍةقثلاو ٍةوقلا ىف بغرت ةأرملا

 : احقق .ةيانعلاو ةقرلا ديس انناسنعو ارقام الجر ىقتلت . نيح ايديمشاخا

 ىتكل «ةريخآلا7 تاوتسلا لالخم هيف: تعدت ةأرلا» نإ لبق ىنلا :تافضلا ىف
 اهدي الل كلاأل .هناسرلا نوب طنا اذهب ضن 9: اهنإ لوقت ةاريعلا نأ اجافأ
 .''"(يقيقح لجر ّعم تسيل اهّنأب رعشت لب «ةحارلاب

 اد
 0 يبس

 ناك ْنِإ :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع هحيحص يف يراخبلا جرخأ

 .تكحض مث .مئاص وهو هجاوزأ ٌضعب ُلّبقُيل لكي هللا لوسر

 يف ةايحلا ىلع نيمأتلا تاكرش ىدحإ ترجأ :ةفيرطلا ثوحبلا نمو
 :ةيلاتلا جئاتنلاب تجرخف «ناسنإلا ةايح ىلع ةلبقلا رثأ لوح ةفئثكم ًاثوحب اكيرمأ

 «فلؤملا :[ضايرلا] -.نثيعجلا هللا دبع /ةيفطاعو ةيئاسن ايافخ :ءاضيب ةمامح حرج )١(

 6 ص ه١ 56
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 . ةحافتلا

 لمعلا ىلإ هجوتي نأ لبق حابصلا يف هتجوز ُهلّبقت يذلا صخشلا نإو

 نوكيو «هباصعأل اكلامتو اءوده ركاو: تاراسلا ثداوحل ةضرع لقأ نوكي

  ينهذلا ءودهلاب سحيو «تابارطضالاو تارثؤملا ةهجاوم ىلع ةردقم رثكأ

 .اضرلاو ةداعسلاو ةعانقلاب سحي امك «نانئمطالاو ةحارلاو

 فالا ىلع تيرجأ ىتلا ثوحبلا نإ :ناملوك نونريف ووتكدلا :لوقيو

 ةيواميك تابكرمو.ةنيعم تازارفإ قلطت حابصلا يف ةلبقلا نأ دكؤت صاخشألا

 سكعني امم ءءاخرتسالاو ةحارلاب ساسحإلا صخشلا ءاطعإ :اهصئاصخ نم

 . ةيلخادلا هرعاشم ىلع

 ديزتو أ ريثك د كيمت حابصل يف ةلبق نأ ل يف ةيطلا تاربتخمملا

 وعلا ضارمأل هريغ نم ةضرع لقأ نوكي اهبحاصو « مسجلا يف ةعانملا ةوف

 م00( ماكزلاو

 79 !فقثملا سنجلا

 ليي ةعماج يف ةيسنجلا تاءادتعالا نع تثدحت ةيكيرمأ ةثحاب

 ةرهاظ ترّسفو «ماع لكشب ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا دهاعمو تاعماجو

 ةنراقملاب ءاسنلا نم ايلعلا تاداهشلا ىلع تاللصاحلا نم ليئضلا ددعلا

 ام ًاردانو ءالجر نوكي ام ًابلاغ ةساردلا ىلع فرشملا نأ كلذو :لاجيرلاب

 يف اموثو مييي تاالبق اهلباقم بلطي هجر .طقف و هذهب ًامئاق 007

 )١( ص ءها١٠5١ .«سدنسلا ةبتكم :تيوكلا .نيزلا رهاط دمحم /طقف ءاسنللو صاخ ٠"

#١ 
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 تابلاطلا ءالؤه نم ًاريثك نإف اذهلو «ًايسارد اهؤاضرإ كلذ دعب مث ءألوأ
 . .ةساردلا ريس نع نعطقني يسنجلا زازتبالا نضفري يتاللا

 «ةيمسج تايحضت دعب «ءايلعلا تاداهشلا ىلإ نلصوو نرباث يتاللاو

 ئرخأ ةرم نضرعتي نهنإف :ايي ةذتاسألا زازتبا ةهجاوم ىف 6-5-0 ةيسفن

 يف سيردتلا ةبترم ىلإ نلصي نأ دعب ىتح «يسنجلا راذنإلاو ءادتعالل
 ام ًامئاد يذلا .ديمعلا وأ مسقلا سيئر نم كلذ نوكي ام ةداعو «.ةعماجلا

 :ودن اهيف آلإ الجر ةوكي

 ةباجلا نم .ريسفورب نهعمو ةعفاجلا تابلاط :تعقر ليي“ ةغماج» يفو
 عمتست نأ ضفرت ةعماجلا ةرادإ نأل ؛ةمكحملا ىلإ ةعماجلا ةرادإ يق ةيبقن
 نم اهنهجاوي يتلا ةرركتملا ةيسنجلا تاءادتعالا نم تابلاطلا ىوكش ىلإ
 .''”. . .نيسردملاو ةذتاسألا

 654) ءابطألا نيب قالطلا تالدعم ىلعأ "9

 نيب قالطلا تالدعم ىلعأ نأ ًاماع ٠" ىدم ىلع تيرجأ ةسارد تنّيِب
 . ةيسفنلا ضارمألا ءابطأ ىدل وه ءابطألا

 ءابطألا فصن وحن نأ ةيبطلا 268+ تهعاذطل ةلجمل ري يف ءاجو

 نيذلا نيحارجلا ىلع نوفقومتي كلذبو . قالطلاب مهجاوز يهتني ةرييتاسفنلا

 روميتلاب يف ةيبطلا زنكبوه زنوج ةسسؤم اهترجأ يتلا ةساردلا ترهظأو
 لافطألا ءابطأ طاسوأ يف وهو ًارمع لوطألا جاوزلا نأ (ةدحتملا تايالولا)
 زواجتت ال مهيدل قالطلا ةبسن نإ ذإ .(ايجولوئابلا) ضارمألا ملعب نيصتخملا

 .(/754) ةنطابلا ضارمألا ءابطأ لسلستلا يف مهدعب يتأيو 7

 نع ًالقن «"ا/ ص يمزاعلا دمحم رمسألا /ةيدوعسلا ةأرملا لمعل ةيعامتجالا داعبألا )١(
 .رابلا يلع دمحم روتكدلل «نازيملا يف ةأرملا لمع ظ
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 بابسأ حضوت ال تايطعملا نأ ةساردلا اورجأ نيذلا نوثحابلا ركذو

 ضعب اهيضقي ىتلا ةليوطلا تاعاسلا نأ اوحضوأو .قالطلا بسن فالتخا

 :نسكعلاب اهتز. وأ جاوزلل ةلتاق نوكت دق لمعلا يف نيصتخملا

 جاوز هنأ ةرورضلاب ينعي ال دماصلا جاوزلا نأ تظحال ةساردلا نكل

 ىلإ ةساعتلا ضعب نم سأب ال هنأب نودقتعي دق. ءابطألا جاوزألاف ءديعس
 5 ةيبلاو: ناشلاودلاكلا عنا

 | 0*) ١!نكلو ةئاملا يف دحاو (*)

 ىلإ ةارر ةثعب يف هل ءالمز عم ناك هنأ ؛ءاقدصألا دحأ يل ركذ

 ًايلود اهكح ديف 07 حبصأو :ًايلاع 5 ىقلتي وه ناكو «ةيقرشلا ايناملأ

 اهنوسردي ىتلا داوملا نيب نم ناك هنإ :قيدصلا اذه ىل لاق .ةمكالملا يف

 ثدحف :لاق .يدوهي ةداملا هذه سّردي يذلا تاهو (!)ةسانسلا يف ةدام

 لحم - هلاق ام نيب نم ناكف «بالطلا دحأو سردملا نيب ةّداشمو شاقن

 ! ١/ مكيف رثؤأ نأ يفكي :هلوق - انه دهاشلا

 وهو + ةيناظرس ةلتخ ةباغمب 0/10 لا اذه نأ فرع دقل :يقيدصل تلق

 . !اهنيح يف رتبت د مل اذإ نشتتوب فعاطتتم ةيلخلا هذه نأ فرعي

 مهنأ جراخلا ىلإ نورفاسي نمم مهريغو نوثعتبملا ءالؤه فرعيلف الأ
 نوبهاذلا ددعت اذإف ..اهريثأت نوكيس مك انبسانت ال راكفأب اوداع اذإ

 ٌرش نم هللاب دوعتو . .اهارن يتلا ةّماطلا تناك ..ةبسنلا تدادزاو «نوبيآلاو

 تا انيك

 ضحو



 قراسلا دي تناكف .دنهلا وه ةيمالسإلا ةعيرشلا ءاغلإ هيف أدب رطق لوأ

 نوغلي كلذ دعب اوذخأ زيلجنإلا نكلو (م1/41١) ه5١٠5١ ةنس ىلإ عطقت

 مت ىتح «ةيعضولا نيناوقلا هب نولدبتسيو «نآ دعب أنآ يمالسإلا روتسدلا
 ناك ام الإ ذافنلا تحت هنم قبي ملو ءرشع عساتلا نرقلا طساوأ يف هؤاغلإ

 . ةيصخشلا مهلاوحأل نيملسملا نوناق هنأ رابتعا ىلع «قالطلاو حاكتلاب قلعتي

 تناك يتلا راطقألا تجسن دنهلا يف ةيزيلجنإلا ةموكحلا لاونم ىلع مث

 ىلإ اهماظن ترّيغ ةيرصملا ةموكحلاف .اهيف ةمئاق مهسفنأ نيملسملا تاموكح

 مكاحملا ةزوح يف كرتت ملو (م1884) ه5١١؟ ةنس يسنرفلا نوناقلا

 دف ايكرتو اينابلأ امأ .ةيصخشلا نيملسملا لئاسم ىف لصفلا الإ ةيعرشلا

 ديلا رق يسبح اننهنتا زق: كر قا هاكايكو ال :تانلود امنيا ره ل كس كلما
 ةيصخشلا لاوحألل نيملسملا نيناوق ىلع اتلخدأو ءارسيوسو اسنرفو ايلاطيإ

 ءملاعلا يف ةملسم ةموكح يأ اهلثم ىلع تأرجت دق نكت مل ةرفاس تاليدعت
 نآرقلا ماكحأ تفّرُحو ءاينابلأ يف عورشم ريغ رمأ تاجوزلا ددعت نأ ررقف
 .''”ايكرت يف ثرإلاو قالطلاو حاكتلاب ةقلعتملا ةيعطقلا ةحضاولا

 7:] رصم يف ةيعضولا نيناوقلا لوخد

 ةدع ىلإ :ةحانلا ايدن ريموت" ”ةيعفاحب ةيسلع ةلاينو ناونع اذه
 : اهنم ,. قئاقح

 - ٠١ ص .ت ا.د «ءركفلا راد -.يدودرملا ىلعألا وبأ /هذيفنت قرطو ىمالسإلا نوناقلا ()

 ١١.
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 دمحم مكح لالخو ةيسنرفلا ةلمحلا ذنم رصم بيرغت ةكرح نأ ١

 يزيلجنإلا لالتحالا ةلحرم تءاج املف «يرايتخا قيرط نع متت تناك يلع

 نيناوقلا لوبق ىلع نويرصملا هيف مغرأ قيرط ىلإ بيرغتلا ةكرح تلوحت
 يه «ثالث تالاجم يف هترطيس يبنجألا ذوفنلا ضرف ثيح «ةيعضولا
 . ةايحلا تالاجم رطخأ يهو . ميلعتلاو ءداصتقالاو «نوناقلا

 ل نيناوقلا لوخد ةيادب تبحاص ىتلا ةيجراخلا بابسألا نأ  ؟

 «قارشتسالاو «يزيلجنإلا رامعتسالاو «نويلبان ةلمح نم ءرصم يف

 نأ ول اهفادهأ ف اندنه قع ذآ نكمي ناك ام .«تاثعبلاو ءريصنتلاو

 .مهلوح رودي امل نيكردم «مهتايلوؤسمب مات يعو ىلع اوناك نيملسملا

 ةيعامتجالاو ةيفاقثلا لاوحألا نم «ةيلخادلا بابسألا نأو

 ىضوفو «ةيبنجألا تازايتمالاو «ةيسايسلاو ةيركفلا تارايتلاو ةيداصتقالاو

 عمط نم تداز «مهذوفن لؤاضتو ءرهزآألا ءاملع فعضو .عيرشتلاو ءاضقلا

 .رصم ىلع ةيرامعتسالا لودلا بلاكتو «نيعماطلا

 نم ةفئاز ميهافم ميدقت قيرط نع ريمدتلاو مدهلا تايلمع تلاوت - ؛

 يف ملسملا عمتجملا ناهتما ىلإ يمرت «ةفاحصلاو ةفاقثلاو ميلعتلا لالخ

 ةلواحم يف ءاهمالعأو اهتراضح يف ةيبرغلا تاعمتجملا نأش ءالعإو ءرصم

 1 .نويرصملا اهب كسمتي ناك يتلا ةيمالسإلا ميقلا ةباذإل

 هنم ثيدحلاو ميدقلا يرامعتسالا ذوفنلا هيلع راس يذلا فدهلا - ه

 قئتعت ةرهصنم ةمأ حبصت ىتح .اهتديقعو اهميقو اهتايطعم نم رصم غيرفت وه

 فانئتساو ةدارإلا كالتما دقفت مث نمو ءاهتيتاذ اهنع بهذتو «برغلا بولسأ

 . ةيمالسإلا ةراضحلا

 لمعت هنع ةليدب ةقبط دادعإ ىلإ هذوفن لالخ نم ٌلتحملا ىعس - 5

 روصلا تفلتخا نإو «لالتحالا دهع يف ناك ام ىلع رارمتسالا ىلع

 امم [ريكك نييبوروألل ققح دق ّلتحملا هانبت يذلا فدهلا اذهو .لاكشألاو

 اودوقي ْنأَو «.فحصلاو تافلؤملاو تلا يف اورثؤي نأ اوعاطتساف «لوغبي

 ميقلاب لصتي ام لك فذحو ءحهانملا رييغت : قيرط نع ةريطخ ليوحت ةكرح
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 .برغلاب باجعإلا اهماوق ةيبرغ ميهافم ضرفو «ةيمالسإلا
 ؛ةيمالسإلا ميقلا لوح تاهبشلا نم ريثك ةراثإ يف لتحملا حجن -

 .«فرتلاو ةيسحلا ةذللاو ةعتملا اهماوق «ةدروتسم ةديدج ميهافمب وجلا المو

 لتقو ,رامعتسالل ءالولاو «عمتجملا يف للحتلا داجيإ وه كلذ نم فدهلاو
 ! ل لماوع

 دنع مالسإلا ةناويشل :نيلإ ودك يف ةيعضولا نيناوقلا تفده 6

 قثي ال نم ةرظن مالسإلا ىلإ نوملسملا رظنيل .هنأش نم ليلقتلاو «نيملسملا

 .ماكحأ نم هب ءاج اميف

 ةيعضولا نيناوقلا ةمواقم يف نيملسملا ناوخإلا ةعامج دوهج 4

 ام لك ةيمالسإ ةأرج يف دوهجلا هذه تلوانت ثيح ء.دوهجلا مظعأ نم تناك

 حضفيو ءةيعضولا نيناوقلاب ددنيو ,يمالسإلا عيرشتلا نم ىلعُي نأ هنأش نم

 هذه نأ كش الو .عمتجملاب تقدحأ يتلا اهرطاخم نع برعيو ءاهبيلاسأ
 اوضّرعت ام ىلإ رصم يف نيملسملا ناوخإلا ةعامج تضّرع ىتلا يه دوهجلا

 مهئامعزل مادعإو لايتغاو .مهفحصل ةرداصمو فاقيإو « مهتيعمجل ا نم هل

 .ةرم نم رثكأ

 فورظ تحت ءًاضرف نييرصملا ىلع تضرف ةيعضولا نيناوقلا - ٠
 الإ رصم نع ةيعضولا نيناوقلا حازنت نأ نكمي الو .ءةفلتخم تاسبالمو

 .ًاضرف يمالسإلا عيرشتلا ضرفب

 645 لوألا ,عونلا» نم ناتسكاب (*)

 ةيناسنإلا تاساردلا ةبعشل ًاسيئر ه796١ ماع ريتخا ةبهو دارم روتكدلا

 .ةفسلفلل

 يناتسكابلا يفسلفلا رمتؤملا يف ةعماجلا ليثمتل يعُد هسفن ماعلا يفو
 م1918 ربوتكأ 5" ٠١ نم ةرتفلا يف روهال ةنيدمب رشع عباسلا يف
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 رئاودلا يف فرع ثيح «يميداكألا لاجملا يف ةيفاقثلا تاقالعلا ةيمنتل كلذو

 ىف ةيفسلف تارواحم» هباتك صخألا ىلعو «.هتافلؤمب ةيناتسكابلا ةيفسلفلا

 .ا(وكسوم

 نم أرفن هيلإ اعدو :ءاسع لمح ةرهاقلاب ناتسكاي ريمس ماقأ امدنعو

 اذه روضحل رتوتلا نم عونب سحي هنأ ةبهو دارم هل ركذ «نييرصملا نيفقثملا

 ريكفتلا يه يدنع ةيناملعلاو «يناملع يريكفت بولسأ نإ :لاقو ءرمتؤملا

 رهاوظلا نأ كلذ ىنعمو «قئطم وه امب سيلو يبسن وه امب يبسنلا يف
 يف دقعني رمتؤم ىلإ وعدم انأو «ةقلطم ماكحأل اهعاضخإ نكمي ال ةيناسنإلا

 . ةينيد ةديقع ىلإ اينيععات ىف دنتست ةلود

 :لودلا نم ناعون كانه :ىيتآلا وحنلا ىلع ريفسلا لعف در ءاجو

 ةايحلا ويف اهبولسأ نكلو ةديقع ةيأ ىلع اهروتسد صني ال ةلودو

 . ىنيد

 . "يناثلا عونلا نم دنهلاو «لوألا عونلا نم ناتسكابو

 740 ؟ةيسنك مأ ةيناملع
 . ةسينكلل عفدت يدنلوهلا نطاوملا لخد نم /“

 :ناكسل هي سعت ةبيرض نم ٠١/ ةسينكلل عفدت اهسفن ةلودلا ايناملأ يف ©

 .اتزيب رايلم ١4 يونس ةسينكلل ةلودلا عفدت اينابسأ يفو ©

 . ةسينكلل عفدت يلاطيإ لك لخد نم /8و ©

 . سئانكلاب ينتعتو «ةيسواستلا نوحأ لاقتولا عفدتو ©

 )١( ص «ء.ه5١5١ ,ثلاثلا ملاعلا راد :ةرهاقلا -.ةبهو دارم /ريونتلا ىلإ لخدم 5-68.

 يسحي



 يف ًاوضع نوكي نأ  روتسدلا بسح - ربجم كلملا كرامنادلا يفو ©

 . ةيرثوللا ةسينكلا

 .ةسينكلاو ةلودلا نيب ةيوضعلا ةقالعلا روتسدلا مظني نانويلا يفو ©

 ًاساّدق باونلا مظنيو ءادنلريآ يف ةيمسرلا يه ةيكيلوثاكلا ةسينكلاو ©

 .ةيناملرب ةرود لك لبق

 نهب ةكلملاو .شرعلال ىنسرلا ناهجلا نس ةيناكاقنألا: ةسنكلاون# ظ
 . ةيناكيلغنألا ةسينكلا ةمكاح

 - ةيئازجلاو ةيئانجلا هتيلجمب - (ةيناملعلا ٌمَأ) اسنرف يف نوناقلاو ©
 .''7 شعلا اياصولا نم دمتسم

 742 ةداعلا قوف “©

 دوفو وأ فرشلا تاثعب سؤرت لثم «ةتقؤمو ةيئانثتسا تامهمب مايقلل ىرخألا

 .ةمئادلا تاثعبلا نوسأري نيذلا ءارفسلا نع مهزييمتل كلذو «تاضوافملا

 يف ءارفسلل حنمي بقللا اذه حبصأ نمزلا عم فرعلا روطت دعبو

 . "ةيفاضإ تازايتما يأ باستكا نود مئادلا ليثمتلا

 - [ 68 جاجتحالا ةيلقع ©
 يف هاوق اهيف رثعبي قرط ىلإ اهبحاص دوقت جاجتحالاو ىوكشلا ةيلقع

 ىف ةنماكلا تايافكلا دقوت ةهجاوملاو يدحتلا امنيب «ةميقع ةبخاص ةطشنأ

 . ىوَملا ىلع فيعضلا بلغي ىتح ءهيوقتف ةديدج ةمه هيطعتف اهيحاص

 .يمالسإلا ملاعلا ةطبار : ةمركملا ةكم -.يديدقلا دمحأ /مالسإلل يراضح عورشم وحن 0010(

 .0ه4- ه8 ص ه1

 .175 ص ءها511١/ «ناكيبعلا ةبتكم :ضايرلا -. سيمخلا روصنم /ةبيرغ تاملك (؟)
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 ىلإ ناسنإلا دوقت هيف ىوكشلاو .ةهجاوملا ملاع وه رصاعملا ملاعلاو

 . ىقرلاو ءانبلا نيل هدومي ريبدتلاو .كالهلا

 اذامك 6 نئارخأالا كاؤشأ هكترقعاو اق قيرط: ىلع نشبت ثقك ولو
35 9 

 ىلع حعحت ال :تنأو ءريبدتلا قيورط كلمت نب. وكشت ال تأ

 !اهكاوشأ نم صلختلا ةيفيك يف ركفت لب «شارحألا

 رتشملا هأجت هنيع تسلا اذه الكس نأ هيلع بجي ةنأ فرعي لقاعلاو

 كيذؤي نأ وأ ءمهدحأب مدطصت نأ رشبلا نيب شيعت تنأو ثدحي دقف .ًاضيأ

 ةلحرم لك ىفو كا كطعي مل هنأب هءازإ روعضش كيرتعي نأ وأ :مهدحأ

 :ىروكشلا نيمو نميدتلا ليبس كلسن نأ انيلع هذهك

 اهسدكسف 8| دقعا ةيبفق اهنآ ىلع اهبلا .ترظطنو اه ةلكشم كترععا ولو

 ةيلقع نإ .ةمئاقلا لاوحألا يف ام ًائيش لمعت نأ كعسوب دعي مل هنأ ٌنظتف

 . ىسفنلا راحتنالا ىلإ دوقي سأيلاو .ءسأيلا ىلإ اهبحاص دوقت ىوكشلا

 ابدعت "ايد رسمات اع ةلكشم ةكاقرعفا: ول" اذه ننم نوكشلا ىلعاافأ

 عاضوألا ةهجاومل ةديدج ةّمه ككلمتتسو «كيف ةنماكلا تاءافكلا ظقيتستسف

 مدع تابسا نع ةيكريمألا ةدحتملا تايالولاب تيرجأ ةسارد ل ©

 ةنيعلا دارفأ نم 7/868 باجأ .مهنادلب ىلإ ةرجاهملا ةيبرعلا تاءافكلا ةدوع

 !مهتدوع مدع ءارو مهألا لماعلا وه ةيسايسلا تايرحلا ىوتسم ضافخنا نأب

 ةمظنملا تاباصعلل ةيونسلا حابرألا نأ ةدحتملا ممألل ريرقت فشك «

 ) )1١ص ناخ نيدلا ديخحو (/ربعو رطاوخ 159.

 حا



 يون رالود رايلم تثقل نم رثكأ نول لصت

 54 ةاماحملا» ةظفل ةظفل (644)

 مث .«تاموصخلا يف ليكولا» ينعت رصم يف «وتاكوفأ» ةملك تناك

 موقلا ميعز :برعلا ةغل يف وهو ء«هردملا» ظفلب نويعمجملا اهلدبتسا

 !عويشلا اهل بتكي مل نكلو .مهقوقح نع حفانملا

 لولح رثإ ىلع «يماحم» ةملك امهدعب تشاعو «ناتظفللا تتام مث

 ةعيرشلا هقف ىف ظفللا اذهل دجت نلو .ةيمالسإلا رايدلا يف ةيعضولا نيناوقلا

 ءءالكولاو ةلاكولا ماكحأ يه ةاماحملاو نيماحملا ءاكحأ نإف اذهلو ارثأ
 نع ًاديعب بهذن اذاملف «ةلاكولا باب» ءاهقفلاو نوثدحملا دقعي هيلعو

 يعل انتافض اوم

 741 لمعلا ملع (7*

 ةقيرط نع ثحبلاو «لمعلل صخشلا ءادأ ةيفيكب لمعلا ملع متهي

 . ةيداصتقالا عيراشملاو تاسسؤملا يف ربكأ ةءافكب هءادأ ققحت

 نيرخآلا نع اهسبتقا ةداعل اعبت هلمع ءادأب درفلا موقي نإ ىكفملا نجت

 يأل وأ ءلمعلا كلذ ةلوازم ىف هتاربخل ةجيتن وأ (هملعم وأ هينحأ وأ هدلاوك)

 ديبمت نيم دو ال هنأ هلو .ةةقلعتيم قرط هزاجتإ نكمي لمحلات نقلا يس
 يف ةمدختسملا تاكرحلا ىلإ كلذ دوعيو .اهريغ نع قرطلا هذه ىدحإ

 متهيو .ةيرورض ريغ تاكرحو ةيرورض تاكرح كانهف «لمعلا كلذ زاجنإ
 ريغ ةلازإو اهترورض ىلع فرعتلاو تاكرحلا كلت ةساردب لمعلا ملع

 : لثم «ةديدع افادهأ ققحي ملعلا اذهف .اهنم يرورضلا

 ١٠. 68 “5# ص .ما6 ةيلوي :'«* ع (صربق) داصتقالا ملاع 2غ(

 .(# ط) #45 ص ةيظفللا يهانملا مجعم (؟)

 كن



 .اهقاشم نم لماعلا ةحارإو ةيرورضلا ريغ تاكرحلا ةلازإ -

 :لماعلا ةيجاننإ ةدايز يف امهلالغتساو دهجلاو تقولا ريفوت

 ةردفمو بسانتي ام ىلع لمعلا عيروتب كلذو ريكا ةءافكب لمعلا اذا 2

 . هلويمو هءاوهأو بسانتي امبو .ةيلقعلاو ةيمسجلا صخشلا

 لك ذيفنتل مزاللا تقولا ديدحتب كلذو ..ةيجاتنإلا ةيلمعلا طبض -

 .١ . .ةفلتخملا عورشملا لامعأ نيب قيسنتلا -

 ةيراجتلاو ةيعانصلا عيراشملا ةرادإب صتخملا عرفلا يه لامعألا ةرادإ

 2 0 تاميظنتلا ةرادإ ىلع موقت يتلا يهف ةماعلا ةرادإلا امأ

 .ةلودلل ةماعلا ةسايسلا ذيفنت

 ىلع نوقفتي ةرادإلا يف باّتكلا نم نيريثكلا نأ نم مغرلا ىلعو
 افالتخا كانه نأ الإ ,ءلامعألا ةرادإو ةماعلا ةرادإلا نم لكل ماعلا موهفملا

 . ةرادإلا يف نيعرفلا نيذه نيب قورفلا لوح رظنلا تاهجو يف

 ةماعلا ةرادإلا نيب ةيرهوج ًاقورف كانه نأ باّتكلا ءالؤه ضعب ربتعيو
 ةدحتاو ةيسيئرلا غئدابملا نأ رخآلا  نقغيلا ىري امثيب «لامغألا ةزاذإو

 لاجم نع ةجتان ةيوناث رهاوظ الإ يه ام امهنيب قورفلا نأو «نيعرفلل
 . "”امهنم لكل صصختل

 ان عباطم : ضايرلا 5 يبرغملا دمحم لماك /فئاظو .2ميهافم . ءىدابم : ةرادإلا )000
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 اهولمعتساو ديعب نمز ذنم تامصبلا اوفرع دق نيينيصلا نأ ءاملعلا دكأ

 نع هباتك يف ني جنوكايك ينيصلا خرؤملا ضرعت دقف «ةيندملا مهتاقالع ىف

 .دوقعلا دادعإ ةيفيكل هحرش دنع عباصألا تامصبل م٠565 ماع نيصلا خيرات

 هسفن تقولا يفو .اهتباتك دعب ةيبشخ حاولأ ىلع شقنت تناك اهنأ ركذف

 هنأ ىلع صني ام نيصلا يف ةيلخادلا تاقالعلا ميظنتب صاخلا نوناقلا نمضت

 تاعسأت | دتكمم انين مدقي نأ ةيلغ بعو ةعحو لطي نأ جوزلا دارأ اذإ

 .قالطلا بجوأ يذلا ببسلا راتخي نأ لجرلا ىلع بجيو «ةعبسلا قالطلا

 جوزلا ناك اذإو «ءلجرلا طخب ًاررحم قالطلا دنتسم نوكي نأ بجي امك

 وه موقيو «دنتسملا ةباتكب موقيل رخآ الجر رجأتسا ةباتكلاو ةءارقلا لهجي

 تمدختسا ىتلا ىلوألا ةلودلا ىه نيصلا نأب لوقلا نكمي كلذلو

 نوكي نأ نكمي كلذ عمو :اهتانإ نأ ةيصخشلا نين ضرغل تامصبلا
 اهنم رثكأ ةينيدلا تالافتحالا نم ءزجك تامصبلا اومدختسا دق نوينيصلا

 يف تامصبلا مادختسا نكي مل هنأب ًاملع .ةيصخشلا تابث وأ قيقحت ضرغل
 . ''”يملع ساسأ ىلع ًامئاق نيحلا كلذ

 تاذ..ةفلكشم ءامسأ تاكوكمجلا نف نكوشتملا ىلع نوملسملا :قلطأ

 : يهو «ةددحم تاالالد

 . ةئيدر ةكوكسم لك ىلع قلطتو «ةلوبقملا ريغ ةدودرملا ين ىنعتو ءفيّرلا-١

 ءدجمت عباطم ةكرش : ضايرلا دب ريفا هّللأ دبع دمحم /همادذختساو تامصبلا ملع )050(

 .6 ص ه5

5 



 هيف رثكي يذلا وأ «ةئيدر هتضف يذلا جرهبلا مهردلاو ؛ةجرهبلا - ؟

 ْ . صيخرلا ندعملا

 . ةضفلا نم ةقبطب ىطغتو ساحنلا نم عنصت يتلا يهو «ةقوتسلا - *

 . ةتتفم وأ ةرسكم رينان» يهو «ةمولثملاو ةضارقلا - ؛

 مث ءأئيش اهنم ةغاصلا عزنيل ةريغص ةرفح رفح يهو «ةغارفلا - ه

 ةحبحص اهنظيو اهذخا عذخنيف ءاهنوهوميو ءاهؤلمي امب ةرفحلا كلت نلوشحي

 .ةضفلا نم نيتقبط نيب ساحنلا نم صرق عضو وهو :تيفكعلا تن

 ىتلا انضنأ يهرب «انعرهاظ ىف ءاسلنبلا ةوقتلا: ئهو.: ةحوسملا اب
 . لوادتلا ةرثكل ةيسنن ولا اهحمالم بلغأ تلاز

 وأ «ءبهذلاب هيلطو ةضفلا نم رائيدلا برض وهو .ةهّرمملا - 6

 . ةضفلاب جراخلا نم هيلطو مهارد ساحنلا برض

 . ةيملعلا لوصألا ىلع كبسُي مل يذلا «بويعملا وهو ءزومغملا - 4

 .اهنزو نود اهمجح يف ديزت يتلا يهو «ةديازملا - ٠

 ١ - ةنيلب تسيل ةئيدر ةبلص اهتضف «ةئيدرلا دوقنلا يهو ءيَسّقلا .

 .©9اهفّيز اذإ همهارد هيلع لسفأ :لاقي «ةقيزملا ْيهو ءلوسفلا -

 7ه5 راصتخاب تاردخم ةصق 5

 ىلإ ةرم تاذ هعم هتجوز ذخأ :تاردخملاو رمخلا ىطاعتي جوز

 هتجوز دراطي لخأ مث .هلقع باغ ىتح ديلا لوانتو « برشو .ءارحصلا

 11 ب15 نه قارقزلا نحن خب للا فيض ةيالسالا دوقلا هيو

 يدر



 ةجاجزلا اهيلع قلغأ مث «ةرايسلا لخاد اهسأر لخدأو اهكسمأ ىتح ةنيكسملا

 رسكل عراصت ةنيكسملاو «ةرايسلا 0 د 3 0 ةيغب ةيفلخلا

 .ةرايسلا حاتفم لع تعاطتساو ءجاجزلا ترسكف «تدارأ ام اهن منو

 .ليللا لوط تراسو .ءيش ىلع يولت ال ءارحصلا يف تبرهو

 نع تغلبأو «دلبلا نم ةبيرقلا عرازملا ىدحإ ىلإ .تلصو حابصلا يفو
 0010 / ل :
 . "نجسلا عدوأو هيلع ضبقف ءاهجوز

 721 ةرصتخم بيذعت ةصق (69

 ةدذع ماد بايغ كعب (تةيعلا ولا يخأ داع ةرم تاذ :هتخحأ تلاق

 ناك دقل . نيمدقلا يفاح ناكو ءافيخم هرهظمو ءةئر هسبالم تناك .روهس

 ينمهفأ ةراشإلابو .دري مل .هل ىرج امع هتلأس .هوبذع كانهو «نمألا» يف

 نم رثكأ تيبلا يف قبي مل «بيبطلا ىلإ ًاروف هتذخأ !سرخلاب بيصأ دق هنأ

 ةرئادلا مسا بتكو .ةاماحملا يه هتنهم نأو «ةقرو ىلع همسا يخأ بتكف

 !ءابرهكلاب ىبيذعت ءانثأ قطنلا ٌتدقف

 . ةفرغلا ةرداغم ىنم بلطو «شاّرفلا ىلع ىدانو «نروسلا ىلع هموت

 : لوقي وهو !هتوص هيلإ داع لقو رذتعي ىحأ تدجو «تلخد امدنع

 )١( ةبتكم :ضايرلا .رايطلا دمحم نب هللا دبع /ىمالسإلا هقفلا ىف تاردخملا التوبة« 
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 ظ !؟'"مهلثم يبيذعت ديرت كنأ تليخت ءابرهكلا يتيؤر دنعف ىووتكذ اه فشسا

 6:3 مرجملا حالصإل

 حلصي دق - هئايلوأ وأ هيلع ينجملا لبق نم  ىيناجلا نع وفعلا -

 نم هل امل كلذ يف ةعيرشلا تبغر دقو .ةقداصلا ةبوتلا ىلإ هعفديو يناجلا

 ةعيطق .نم اهيلع بترتي دق امو ةميرجلا بساور ليزي وفعلا نألو «ةبيط راثآ

 دارفأ نيب ةدوملاو ةفلألا داجيإو هحالص ىف ًالمأ ىناجلا ىلع رتسلا -

 هبيغرتو ىلاعت هللاب هريكذتو نِيدلا رومأ نم هجاتحي ام مرجملا ميلعت -

 0 .هتماقتساو هكولس حيحصتو هحالصإ يف ًالمأو ًاديهمت «ةبوتلا يف

 هل حتفتو ءهسفنب هتقث ديعتسي هلعجت ةعفان ةفرح نجسلا يف هميلعت -

 .هجورخ دنع عمتجملا يف جامدنالا يف لمألا باوبأ

 ةعسب هريشبتو هل ءاعدلاو هتايوئعم عفرو نيجسلا ةيسمن ءالعإ

 اذهو « بسانم لمع ىف هليغشتو ًايدام هتناعإو هنع جرفملا ةدعاسم -

 نم ديدج دهع ةيادبو يمارجإلا هيضام نايسن وحن ههاجتا زيزعت يف مهم
 . ةماقتسالا

 ءاقفرلاو ناريجلاو ىحلا دجسمب  هحارس قالطإ دعب  هطبر -

 هجامدنا رّسيي امم «ةيمالسإلا ةوخألا طباور زيزعتو هناميإ.ةيوقتل «نيحلاصلا

 ثاحبألل ةيدوعسلا ةكرشلا :ةدج .مكتايح نم ىقبت ام داسفإل ةلواحم :ةوسقلا باتك )١(

 ظ 75 ص ها 6 «ءرشنلاو
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 7 ةيورجللا نضاحم نع هذعبو يعامتجالا

 1*7 سفنلا ةسايس (*1

 : يزوجلا نبا مامإلا لوقي

 !ةبيجع ةعانص ىلإ جاتحت سفنلا ةسايس نإ

 !اوهرك اميف مهتعقوأف ءبحُت اميف اهوقلطأ ًاماوقأ نإف
 رّثأو ءاهوملظو اهقح اهوعنم ىتح ءاهفالخ يف اوغلاب ًاماوقأ نإو

 اهندب فعض يف كلذ رّنأف اهءاذغ ءاسأ نم مهنمف «مهتادبعت يف اهل مهملظ
 .«سانلا نم ةشحولا ترمثأ ةولخ يف اهدرفأ نم مهنمو ءاهبجاو ةماقإ نع

 :”"ةرلاوب ةرد وأ نقيم ةذافك زمقنا نأ :نفود كرش: ىلإ هشلاو

 "ه7 ءارقتسالاو جاتنتسالا نيب قرفلا 669

 أدبي مّلعتملا نأ يأ «ءصاخلا ىلإ ماعلا نم ريكفتلا لثمي جاتنتسالا

 ىلإ لصوتلا نأ يأ .ةيحيضوتلا ةلثمألا ضرع كلذ يليو .موهفملا فيرعتب
 يف ىمست ةقيرطلا هذهو .ةيادبلا نم ةيقطنم تاللالدتسا عابتاب نوكي حئاتنلا

 . ةيئارقتسالا ةقيرطلا ضيقن يه ىتلا «ةيلالدتسالا ةقيرطلاب نايحألا ضعب

 أدبي ملعتملا نأ يأ ءماعلا ىلإ صاخلا نم ريكفتلا ينعي ءارقتسالاف

 ملعتملا نم بلطُي ثيح ء«موهفملا فيرعتب يهتني مث ةيحيضوتلا ةلثمألاب
 ." "أدبملا وأ ةدعاقلا جاتنتساب بلاطيو «تاحيضوت ميدقت

 :ضايرلا -.يويرجلا ميهاربإ نب نمحرلا دبع /ةميرجلا ةحفاكم يف مالسإلا جهنم (؟)
 .7//591 (هاروتكد ةلاسر) ه511١/ «ءمامإلا ةعماج

 7١5 -5١1. ص يزوجلا نبال /رطاخلا ديص (؟)

 جاتنتسالا يبولسأ مادختساب ةيعامتجالا تاساردلا ميهافمل لعاف سيردت وحن (9)

 :صص ءها1١5١!/ ءدوعس كلملا ةعماج :ضايرلا -.ناوعشلا نمحرلا دبع /ءارقتسالاو

 .3لا ء”ه د ”5 .ك

 احلا



 7541 صرحلا بابسأ 4*5

 :ىزوجلا نبا ةمألعلا لوقي

 ! عنملا ةوف ردق

 ةرثك عم ءاهيلع صرح ةرجشلا نع يهُن امل مالسلا هيلع مدآ نإف

 .اهنع ةققملا ناحتشألا

 رْعَبلا تيتفت نع اوهث ولو ءاوربصل عوجلاب سانلا َرِمُأ ول :لاقيو

 !ءيشل الإ انيهث ام :اولاقو هيف اوبغرل

 ىف اهرصح ىفكي هنإف ءرصحلا ىلع ربصت ال سفنلا نأ :امهدحأ

 دعق ول اذهلو !اهشيط داز .عنمب ىنعملا يف ترصخح اذإف «ندبلا ةروص

 كتيب نم جرخت ال :هل ليق ولو .هيلع بعصي مل ًارهش هتيب يف ناسنإلا

 !هيلع لاط ءأموي

 «مارحلا ذلتست اذهلو .مكح تحت لوخدلا اهيلع ٌقشي اهنأ :يناثلاو

 7 بانعلا ةيبيطتست اكن ايو

 دنع نضرألا ىف نيطايشلا ناشتلا عقو, ىلإ هقما هلك هللا لوتشو هنن

 ءاهسمب اوباصُي ال ىتح ءراشتنالا نع ٍذئتعاس مهدالوأ اوزجحيل «بورغلا

 مهوكرتو .مهدالوأ زجح سانلا مظعم لمهأ دقو ( بيجع رد هيفو

 ] كيل وأ اهلثم اودغف :نيطاسشلل

 ةةيتليعلا راد :ضايرلا تءوجلا نمحرلا دبع قيقحت «يزوجلا نبال /رطاخلا ديص ()

 .85؟ م١6 ص ها

 " ها/



 اذِإ) :لاق ل يبنلا نع ءهنع هللا يضر رباج نع يراخبلا ىور

 .لدئنيح رشتنت نيطايشلا نإف «٠ : مكنايبص اوفكف .ليللا حنج ناك وأ ؛ حنجتسا

 . "”(هوُلخف ءءاشعلا نم ةعاس بهذ اذإف

 2[ 60 ةيمالسإةسردم 69 ]
 نب ديعس جاحلا اهسسأ «يبد ىف ميلعتلاو ةيبرتلل ةيمالسإلا ةسردملا»

 ةزيمم حمالم تاذ ةهديدج ةيميلعت ةسس ؤؤم ىهو ها ماع هاتول لآ كح

 ةئس ةرشع تس نم ةساردلا تاوئس راصتخا ىلع موقت يهف , ةفلتخم نتسأو

 نبا وهو جرختيو نينس تس نبا وهو اهيف بلاطلا قحتلي «تاونس عست ىلإ

 0١ ةعس ارحل مايأو ا ا تناردلا ديوب اين 0 55

 اهفادهأ ضعب ةسردملاب ةصاخلا ذيملتلا تاجرد ةقاطب ىف بتك دقو

 ٠ يهو

 كولسو لمعو ةديقع مالسإلا نأ ىلع ةمئاقلا ةيمالسإلا ةئشنتلا :الوأ

 .ًاكولسو ًاركف ةلماك ةيمالسإ ةايح ةسردملا يف شيعي ذيملتلاف ءهيجوتو

 مهسي يذلا ميلعتلا وهو ءومنلا لحارمل بسانملا عفانلا ميلعتلا :ًاينا

 .ايملع ًاريوطت ةايحلا ريوطت ىف

 ةيساردلا داوملا لكل ءاعولاو راطإلا نوكتل ةيبرعلا ةغللا ليصأت :ًاثلاث

 .اهجراخو ةسردملا يف لماعتلا روص لكو

 «ميلعتلا لمتكم ذيملتلا جرختيل تقولا نم ىلثملا ةدافتسالا :اعبار

 . ةرشع ةسماخلا هنس ىف ءاكلهتسم ال اجتنم ءايلمعو ايملع ادعمو

 : ةلح -. يجرغاصلا ديعس دمحم دعسأ /ةكئالملاب ناميرإلا ص6 / يراخبلا حيحص )000(

 .ه# ص ءه1١4١ «ةيمالسإلا ةفاقثلل ةلبقلا راد
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 حلاص نب نسحم نب زيزعلا دبع دادعإ /ةيليلحت ةيفصو ةهسارد.- سدح ىف

 ةعماج :ةمركملا ةكم . يريمشلا هللا دبع نب نمحرلا دبع فارشإ ,يباطخلا

 .جم ؟ ءه54١5١ «ةنراقملاو ةيمالسإلا ةيبرتلا ةيلك ءىرقلا مأ

 ىدل ةبهوملا نع فشكلا ةيلمع ىف تارشؤمك ةيلاتلا ريياعملا مدختست

 : بالطلا

 نع نيبوهوملا بالطلا زّيمت ىتلا تامسلاو تافصلاب فاصتالا - ١

 . ةيلقعلاو ةيعامتجالاو ةيصخشلا تافصلا يف ًاصوصخو «ةيلاع ةجردب مهريغ

 مولعلا يف ةصاخو .قوف امف 9٠/ عفترملا يليصحتلا ىوتسملا - ؟

 . تايضايرلاو

 طاشنلا تالاجم نم رثكأ وأ دحاو ىف ءادألل ىلاعلا ىوتسملا - *“

 «يضايرلا .ينهملا «ينفلا .يفاقثلا :ىندآلا .يملعلا .«يعامتجالا

 . ىفشكلا

 رابتخا يف ةيلاع تاجرد ىلع هيف لصحي يذلا بلاطلل يلاعلا ىوتسملا - ؛

 .ةيكاردإلا «ةيناكملا «ةيددعلا «ةيوغللا تاردقلا ىف ةصاخو ةيلقعلا تاردقلا

 ةروصب تاالكشملا لحو راكتبالاو ىعاديإلا ريكفتلا ىلع ةردقلا  ه

 ظ . نيرخالا نع ةزيمتم

 . '"”لافطألا ءاكذ رابتخا يف عفترم ءاكذ لماعم ىلع لوصحلا - 5

 ١155. ص (ريتسجام ةلاسر) ه515١ ءمامإلا ةعماج :ضايرلا -.يبيتعلا
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 67 ايسارد نيرخأتملا جالع قرط 6"

 : ايسارد نيرخأتملا جالع بيلاسأ نمض نم

 ريفوتو «نيسّردملا ةيعونب مامتهالا لثم «ةيئاقولا تامدخلا ميدقت ١

 ركبملا فشكلا ىّئستي ىتح «نيبرملاو ءابآلا هيجوتل نييسفنلا نيدشرملا
 . اهنيح يف اهتجلاعمو يساردلا رخأتلا تالاحل

 ةسناجتم تائف مضت ةريغص تاعومجم يف ةيوقت صصح ءاطعإ - ؟

 .ذيمالتلل ةيليصحتلا تاردقلاو ينمزلا رمعلا بمسح ذيمالتلا نم

 لثم «ةيمسجلا يحاونلاب طبترت يتلا يساردلا رخأتلا تالاح جالع “" 

 .خلإ ..ةيذغتلا ءوسو قطنلا بويعو رصبلا فعض

 نع ةيسفنلا يحاونلاب طبترت يتلا يساردلا رخأتلا تالاح جالع - 5

 نيصصختملاب داشرتسالاو ةهيصخسملا ةيسفنلا تادايعلا ىلإ ءوجللا قيوط

 3 معشلا :ةيشوملاو

 675 ١ءاملعلا نوكي اذكه ("5]

 يفوت «ريبك ةيعادو ملاع يرسودلا دمحم نب نمحرلا دبع خيشلا

 عالطاو ةقيمع ةيمالسإ ةفاقث هل .ةيدوعسلا مث تيوكلا يف ناك ءه848
 ىعفألاك بعلت يتلا ةينوساملا ةصاخو «ةمادهلا ةيرصعلا بهاذملا ىلع عساو
 . .ةيبرعلا دالبلا يف

 يف ةالصلا ءاهتنا دعب ةملك هللا همحر ىقلأ عمجلا مايأ ىدحإ ىفو

 لئاسوو ةينوساملا لفاحملا ةروطخ نع اهيف ثدحت ضايرلاب ريبكلا عماجلا

 جهانملا هل ضرعتت ام حرش مث «يمالسإلا ملاعلا ىلع اهتروطخو اهبعالت

 ليمج فرش /ًايسارد نيرخأتملا بالطلا عم سرادملا وريدم اهمدختسي يتلا بيلاسألا )١(

 .١؟ ص (ريتسجام ةلاسر) ه5١4١ «ىرقلا مأ ةعماج :ةمركملا ةكم .رابلا دمحم '
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 داوملا ضعب ١ نم بجعت دفو .مهلبق نم فيرحتو ندد ند ةيسردملا

 خيشلا اذه ىلإ عمتساف «هّللا همحر م كلملا ٠ هيرضاحلا نم ناكو

 .مئال ةمول هللا يف فاخي ال هبلق ميمص نم جرخت تاملكلاو .ملكتي وهو

 ىلإ لصو املو .قيفوتلا هل ىنمتو هيلع هلضو كلملا ماق ءاهتنالا دعبو

 ىلع اهلعجو اهرييغتو جهانملا ثحبل ةنجل نيوكتب فراعملا ريزو رمأ هرصف

 هللا لضفب ةيدوعسلا ءاحنأ يف ''"ةيوبرتلا جهانملا ترّيغف .يمالسإلا طمنلا

 :ليلبللا١ يقلا عييت, دج يذلا ليعتلا كاملا لفلم ف

 قافنلا فرعي الو صالخإو قفدصب ملكتي يذلا ملاعلا نوكيا اذكهو

 .تيولعلاو 0(

 9"67 يمالسإلا ملاعلا يف غبتلا تايادب 659

 .ها١٠١١٠ ةنس (لوبناتسا) ةناتسآلا ىلإ غبتلا ةيبوروألا نفسلا تلخدأ

 « رصم ىلإ بلج مث «2يدوهي بيبط برغملا ضرأب هثدحأ نم لوا

 .ةيمالسإلا راطقألا يلاغو «زاجحلاو

 . (يلع ب نيا) يجراخلا هللا دبع ب دمحأ رصم هب لخد نم لوأو 5

 .«تام اهيلعو «شاع ةنتفلا ىلع ..قح ريغب ءامدلا كافس» هنأ هنع ركدو

 .ه6١١٠ ةنس ماشلا يفو ء«ه١٠٠ه ةنس نادوسلا يف رهظ -

 نيخدتلا ةداع ترشتنا مث ءرمألا ةيادب يف ءاودك هب لبوق ام وه «يداليملا

 رييغت ىلإ اهنم جاتحا ام ينعي )١(
 نب دمحأل يرسودلا دمحم نب نمحرلا دبع ىمالسإلا ةيعادلا ةايح نع ةرصتحم ةذبن )ت0

 «حيرفلاو ناملسلا ةكرش عباطم :ةيدوعسلا «ةديرب .* ط . نيصحلا زيزعلا دبع

 .59 ص ءيها٠5
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 قتشا همسا نم يذلا  «توكين» نإ ىتح ءميشهلا يف رانلا راشتنا ابروأ يف
 . - يدنهلا تابنلل نإ :لوقيو يعّدي  ناخدلا يف ةدوجوملا نيتوكينلا ةدام
 ..©ريساونلاو حورقلاو ضارمألا ءافش ىلع ةبيجع ةردق  ناخدلا ينعي

 668) ةرساخلا ةراجتلا "ف]

 اهنأ امك ءملاعلا يف رئاجسلل ةعّنصم ةلود ربكأ ةدحتملا تايالولا ربتعت
 يف هقيوستو هعينصتو هتعارزو غبتلا نم بسكتو .غبتلا قاوتسا نيكأ قي ريشعت
 تارشع كانهو ء«هتعارز ىف نؤلمعي فالآ ةعضب كانهف .ةدع تالاجم

 ِتَْلَق ةثيدحلا تالآلا مادختسا عم) هقيوستو هعينصت يف نولمعي نيذلا فالآلا
 ىلع بئارض رالود نويلم فلأ ١5 ةلودلا بسكتو «.(ةلامعلا ىلإ ةجاحلا
 نويلم فلأ 58514 غبتلاو رئاجسلا تاكرش حابرأ غلبت امك «غبتلاو رئاجسلا
 هبسكي ام كلذ ىلإ انفضأ اذإو ١985(. ماعل حابرألا يفاص) .رالود

 فلأ اح يلاوحب ودَقَت ةعمتجملا بساكملا هذه نإف «نونلعملاو نوعرازملا

 .رالود نويلم

 : ىتآلا ىف لثمتتف رئاسخلا امأ

 . ءاوهلا 52 قرحي يذلا كلهتسملا غبتلا نمت رالود نويلم فلأ ني

  51١١ةركبملا ةافولا اببسب ةراسخ رالود :نويلم فلأ .

 . لمعلا نع بيغتلا ببسب ةراسخ رالود نويلم فلأ وا“

 . نيخدتلا نع ةجتان ضارمأل ةيحصلا ةياعرلا نمث رالود نويلم فلأ 3و“

 ريراقتلا تحضوأ ثيح «قئارحلا نع ةجتانلا رئاسخلا ىلإ ةفاضإلاب
 نع ةجتان قئارحلا عيمج نم ةئملاب 5١٠ ىلإ ١" نيب ام نأ :ةبلافتملا

 ت) يمركلا فسوي نب يعرم /نآلا سانلا هيرشي يذلا ناخدلا نأش يف ناهربلا قيقحت 60
 ص ء.ه8١54١ .فلسلا راد :ضايرلا -.ناملس لآ نسح نب روهشم قيقحت ؛(مز مم

 .(شماهلا) ”٠١ ءىلح  ىلال

 سف



 نيخدتلا) نينخدملا ريغ ضارمأو تاباصإ هلك كلذ ىلإ فاضيو .نيخدتلا

 .رالود نويلم فلأ ةئام مقرلا حبصي د اذلو «(يبلسلا

 يكيرمأ "90,000ىفوتي نأ وه ءهلك كلذ نم عشبأو رطخأ وه و

 صخش 5٠0,٠٠١ ىلإ ةفاضإلاب نيخدتلا نع ةجتان ضارمأ ببسب ؛ماع لك

 ٌراضي ثيح .(يبلسلا نيخدتلا) وأ هاركإلاب نيخدتلا ىمسي ام ببس :نْوفوتُي

 .نخدملا رئاجس ناخدب نخدملا ريغ

 رداصلا «توملا راَست» :تياو يرال يماحملا باتك نم ماقرألا هذه)

 . (يكيرمألا ةحصلا ريزو بوك تيرفيإ هل مدق يذلاو ١984 ماع

 تايالولا دونج نم ةيناثلا ةيملاعلا برحلا اياحض ددع نأ مولعملا ن نمو

 !*'"يكيرمأ 90,0٠٠" ماع لك غبتلا لتقي امنيب ءصخش 79,0٠ اوغلي ةدحتملا

 نوتومي سانلا نم فالآلا ذاك امك اب محا نويلم يتئام

 ! ةيغسملا نم نييالملا رّوضتيو ءاعوج

 مْرَْحَي شيدالجنب يف ةرسألا تر لبق نم رئاجس سمخ هيخدت نإو

 نيخحذدت يدؤيو «ةيرارحلا تارعسلاو ماعطلا نم اهتاجاح عب ارسل

يونس لفط 18٠٠١ ةافو ىلإ اهيف ًايموي رئاجس سمخ
 ماعطلا صقن ببسب ًا

 مث نمو :ةرسألا بر ندل نم انو رئاجس سمخ نيخدتل هنمث بهذ يذلا

 !لافطألا معدل تايفولا هذه ىلإ ىدؤي يذلا ةيذغتلا ءوس نم هلافطأ يناعي

 نم عع نأ امك «نونئخدي نيغلابلا روكذلا نم /ا١/0 شيدالجنب يفو

 | (5) و ّنخدي ءاسنلا
 ش

 .«ةرانملا راد :ةدج .رابلا يلع دمحم /نيخدتلاو غبتلا تايداصتقا :ةرساخلا ةراجتلا )١(

 35١. - 4م ص ءهأ 65

 .48 55 ص رايلا يلع دمحم /ةرساخلا ةراجتلا (؟)

 ضكرإ



 ةيقارعلا رئاجسلا قوس ىف يمويلا لوادتلا نإف ةيموكحلا ةساردلل اقبطو
 ام ًايونس رئاجسلا هذه نم نييقارعلا كالهتسا غلبيل ءرالود نويلم ؟8 غلبي
 رالود تارايلم 4 هتميق امب لوادتلا متي امنيب «رالود تارايلم "” هتميق

 بيلحلا نم نوعبشي ال قارغلا لافطأ ناك يذلا تقولا يف اذه .''”يونس
 !جيلخلا بارح لعب

 67 ةدياعملا تاقاطب 9
 رشاعلا نرقلا يف كلذو «ةدياعملا تاقاطب ركتبا نم لوأ نوينيصلا

 ةتس اهلقنيو ءراتمأ ةتس تاقاطبلا هذه ضعب لوط غلبي ناكو . .يداليملا

 !©"”ءادقألا ىلع ًاريس صاخشأ

 6 !ءاملا ب رشت ال لئابق م4

 ناكس نم مه «ةيئادب ةايح نوشيعي «لحرلا نم ةعامج ىكيملا لئابق
 نفل ةدوعلاو «ةيندملا ةايحلا نم باحسنالا نورق ةثالث ذنم اوراتخا ءرقشغدم

 . ةباغلا

 مهنيب نمو «٠ مهيلإ ثدحتتلاو مهنم بارتقالا اوعاطتسا قيذلا مه لئالق

 ,م985١ ماع يف ؟«ةلتقلا جيلخ» يف ةلحرب ماق يذلا «يلوم سيول ةثاحبلا
 . ءاملا دوجو مدع ببسي .ةايحلا ليق ىلع مهعم ءاقبلا بعصلا نم نأ ركذو

 ايافخ ضعب فشتكي نأ «رنروه ليشيم ناج» يناثلا ةلاحبولا عاطتساو
 ملاعلا يف نوديحولا مهنأ دكأو ,ماوالا ةئس مهيلإ هتلحر يف (يكيملا» ةأيح

 ىلع 00 رصتقي دإ عام نود نم ةايحلا ليش ىلع ءاقبلا نوعيطتسي نيذلا

 . لسعلاو كفانَملا نمو عءراجتكألا روذج نم ةنيعم عاونأ ضعب

 .(ه 1418/8/5) 59448 ع طسوألا قرشلا )١(
 .60 ص م1996 ةيلوي 47 ع (صربق) داصتقالا ملاع (؟)

 <«ظ3"_<>إذؤئ



 نوريغيو «رارمتساب نوؤبتخي مهنأ اركذ مهنع نييسنرف نييفحص ريرقت نمو

 ديحولا طرشلا نأل «ىرخأ تالئاعب نوقتلي الو «مايأ ةثالث لك مهدوجو نكامأ

 . ساعنلاو بعتلاب نورعشي ثيح نومانيو «رانلا نولعشيو «ضرألا نورفحي

 .ةايحلا ديق ىلع ءاقبلل لمعلا مهمه لك «ةنيعم ةفاقث مهيدل تسيل

 !7١2ةباغلا يف مهدوجو رارمتساو

 659 بهشلاو تابّنذملا نيب قرفلا 69

 .ناتفلتخم امهنأ عقاولاو .بهشلاو تابنذملا نيب سانلا نم ريثك طلخي

 لوخد دنع ضرأللل يوجلا فاالغلا ىف ثدحت ةيوج ةرهاظ بهشلاف

 . ءىضم طخك ودبتو قرتحت هعم كاكتحالا ببسبيو ( هيف روحص

 الو ءعءطبب كرحتيو «هتعرسو هلعب وق بكوكلا لثم بنذملا امثيب

 . ةيلاتتم ٍلايل يف موجنلا نيب هعقوم يف اليلق ًارييغت الإ دهاشن

 :بنذملا لكش ىف ةيساسأ ءازجأ ةثالث زييمت نكميو

 .ةأاون ىمستو «ةبلصلا اهتلاح ىف ءمسجلا ةدام دجوت هلخاد ىفف -

 . ضرألا نم ليصفتب اهتدهاشم ناسنإلا عطتسي ملو «مجحلا ةريغص ىهو

 أم وأ (نيتجرد وأ ةجرد نوكي لق « ريبك يزاغ نمأر ةاونلاب طيحي

 .مك فلأ ٠٠١ نم رثكأ غلبي

 يف تاجرد عضب دتمي دق ليوط ليذ بنذملا سأر نم قلطني :يو ِ ظ

 دق نايحألا ضعب يفو «تارتموليكلا نم نييالم ةعضب لداعي ام وأ ءءامسلا

 ءه5411١ «يبرعلا بتاكلا راد :توريب .رهاض يبأ بيدأ /اهديلاقتو بوعشلا تاداع )١(

 35 نع

 5«ظ5ًءً



 0 نويلم ١ تح يأ ء«سمشلا نع ضرألا لعب ردق هلوط لصي

 7"] ؟ؤلؤللا نؤكتي فيك 5"

 ٌقْرِع ىّمست ةصاخ ةدام فدصلل ةعناصلا تايوخرلاو راحملا نّوكي
 نوكتو «ةيؤلؤللا ةقبطلا» ىّمستو «فادصألل ةيلخادلا بناوجلا نطبت ءؤلؤللا
 . فطعملا ىّمسي مسجلا نم يمحل وضع نم ايالخ اهنوكتو «ًابلاغ ةعاّمل
 ناويحلا مسج ىلإ ريغص يليفط وأ ءفدصلا نم ةريغص ةعطق لوخد دنعو

 بيرغلا مسجلا اذه ايالخلا يطغتو .لمعلاب فطعملا ايالخ أدبت يوخرلا

 ؤلؤللا قرع نم ةيرئاد ةعباتتم تاقبط هلوح ىنبت امك «ؤلؤللا قْرِع نم تاقبطب
 . "'ؤلؤللا كلذب ةنّوكم «فدصلاب ةهيبش ةدامب بيرغلا مسجلا طاحُي ىتح

 (67) ةيناجرملا بعشلا دئاوف 69

 تاناويح اهئانبب تماق .ءيوضع لصأ نم ةيريج روخص يه ةيناجرملا بعشلا
 هبشت يتلا «ةيناجرملا تالجرملا» مساب ةفورعملا «تلاقرحيملا ةفئاط نم ةقيقد ةيرحب

 نم نوكم بلص يناجنف لكيهب ةمّعدم اهنكل «ةيرحبلا ليدانقلاو نامعنلا قئاقش

 اهلاصتاو لكايهلا هذه عمجت نمو .تاناويحلا كلت اهزرفت يتلا مويسلاكلا تانوبرك

 ةقيدحك ودبت ثيحب «ةدع ًاناولأو ًالاكشأ ذخّتتو «ةميظع ةيرخص ديمالج نوكتت
 . ةيناجرملا بعشلاب ةفورعملا يهو . . ءاملا تحت ةرهدزم

 رست رظنملا ةليمج ةيسلك لكايه اهنوك بعشلا هذه ةيمهأ ىدعتتو
 . نيحئاسلاو نيصاوغلا

 فينعلا ريثأتلا نم لحاوسلا ىمحي زجاحك لمعت ةبلصلا اهروخصف -

 .ةيرحبلا لحاوسلا نع يعيبط يعافد طخ ةباثمب يهو «جاومألل

 .4 ص ,.ه11

 65/11١. ةيملاعلا ةيبرعلا ةعوسوملا (؟)

 حلا



 : انما اقر ولا ىرفوت اهنأ انيك د

 تايرشقلاو تايفدصلا ةصاخ «ةيرحبلا تانئاكلا رئاكتل ةنب ايقنأ ىهو -

 .:(رسبلا فقر نسبا مع دلجلا كاك: (نايرلاك)

 . هيد كيبل ناكر ةيناجيرطلا :يعشلا عمامته انيبنألا قدك انيك د

 ظ .ءادعألا نم هب يمتحت ًاذالمو

 ةريغصلا ةيرحبلا ءايحألاو قئاوعلاو بلاحطلا ىف ءاذغلا ًاضيأ دجتو

 : تاهوعلا «يهشلا ةقظتمم لود

 يفو ١970 ماع اوعرش ةقيقحلا هذه راحبلا ءاملع فشتكا امدنعو

 نم ةيعانطصا بعش ءانبب نابايلا مث ةدحتملا تايالولا يف ةيلاتلا ماوعألا

 .ةقراغلا نفسلا ماطحو تارايسلا لكايهو ةمخضلا روخصلا

 اهنوكل «يحايسلا رامثتسالل ةديج ةصرف ةيناجرملا بعشلا لثمتو -

 . عاونألا فلتخم نم كامسأ اهيف حبست . .ةبالخ ةيعيبط رظانم

 ةيرحبلا هايملا يف ةيناجرملا بعشلا اهتققح يتلا ةيحايسلا تاداريإلاو
 :نالوف نويلب هيقيمت' ىلا رجح ىلا فلصو دقو ةنكيرمألا :انروولل :ةريزجل

 نيهحلا ناحرعلاو :ياسلا ناجح فلاو فادتإ ندم يعتشلا هلع :ةكتكوب ن

 . ةنئيزلا تاودأو يلحلا ةعانصو ةغابصلا يف مدختست يتلا عقاوقلاو

 نآل :طفتلا ىلع :ةيناجرملا .يغتشلا قطانم ئوفحت نآ لمتخيملا نفود

 نم ةريثك تايمك اهلوحو اهيف شيعتو «ةيح ةيرحب تاناويح اهزرفت بعشلا
 ءاهاياقب ةكرات تومتو رثاكتت ثيح .«ىرخأ ةيرحب تاناويحو كامسألا

 نوكتي نأ لمتحي يجولويبلاو يجولويجلا لعافتلا عمو «نينسلا رورمبو

 .اذه لوح ةيراج تاساردلاو .بعشلا قامعأ يف لورتبلا

 ةحشرم يي ةيجولويب تاعدوتسم ةباثمب بعشلا هذه لكعتو -

 7: رناق ع انيصوو ةيلج تاما كسلا

 .3 097 255 ص (ه١5١ا/ ةجحلا وذ) ةلفاقلا ةلجم )١(

 ضخ



 .ادنك نم ةبيرقلا ««ولفب» يه اراجاين تالالش ىلإ ةيكيرمأ ةنيدم ُبرقأ
 | تأسر ةالكاف ازاجاتا ىو

 وحن بصملا اذه عاستا غلبيو ««ناصحلا ةوذح» لالش امهنم ربكألا
 غلبيو «فيرخلاو فيصلا لالخ رهنلا قفدت دادزيو .(أرتم 554) امدق 6

 ثلثلا ةدايزب «بعكم رتم فلأ ١6١ بصملا اذه نم طباهلا ءاملا مجح

 ىف ضفخني هنأ امك ءةنسلا لوصف ةيقب ىف يداعلا قفدتلا لدعم نع

 00 ْ . ءاتشلا

 ببسب كلذو 77 فرح لكشك ودبي ًامجح رغصألا يناثلا لالشلاو
 ماع ءاتش ةياهن يف هتمق نم روخصلا نم نط ال٠566 لداعي ام رايهنا

 .م١1

 ماع (سرام) ما يف اراجاين تالالش تفج دقو

 مويلا حابص يف غلب ىتح اراجاين رهن يف ءاملا ىوتسم طبه ثيح م4
 حاير كلذ ببس ناكو .رهنلا ىرجم طسو يف ريغصلا عوبنيلا مجحب يىلاتلا

 .ارتم 75 نع اهقمع ديزي ال يتلا ياريإ ةريحب يف رهنلا ىرجم ترّيغ ةيوق
 ديلجلا نم ةمخض ةعطق ترسكنا ةأجف اههاجتا ريغت يتلا حايرلا هذه ببسبو

 . تالالشلا نع ءاملا عنمتو رهنلا ىرجم دست ةريحبلا يف

 ءانبل ناسنإلا طاشن ببسب م985١ ١19681 ماع تناكف ةيناثلا امأ
)00 

 5 ”٠ هنلا ىرجم ىلع دودس

 77 يئاوهلا تابنلا ""

 دمتسيو «هتاذب هءاذغ عنصي هنكل ءرخآ تاين ىلع وملي ىئاوهلا تالا

 .45- 5١ ص (ه8١51١ رفص) قباسلا ردصملا ()
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 رواجملا ءاوهلا نم اهجاتحي يتلا ةيرورضلا داوملاو ةبوطرلا نم ربكألا ردقلا

 .هروذج لوح ةمكارتملا تاتابنلا تافلخم نم وأ «هل

 اهضعب دمتست امنإ «ةيضرأ تحت ةيقيقح روذج تاتابنلا هذهل سيلر
 قلعتت ةيمحل روذج هل رخآلا ضعبلاو ءاهقاروأ قرط نع ءاوهلا نم ةبوطرلا

 . ةبوطرلا صتمت يكل ءاوهلا يف

 .ءاهيلع شيعتل ةيح تاتابن ىلإ جاتحت ال تاتابنلا هذه نم ريثكو

 :7نادشالاو ينابملاو روخصلاب ا ومن نأ اهناكمإبو

 9”7 يجراخلا ءاضفلا حمق روذب 9

 قيرط نع ةيلحم حمق ةلالس نيسحت يف نوينيصلا ءاملعلا حجن

 ةيميداكألا اهيرجت يتلا براجتلا ىدحإ يفف .يجراخلا ءاضفلا ةئيبل اهضيرعت
 حمقلا ةنيع لاسرإب تابنلا فئاظو ملعل ياهغنش دهعم ماق مولعلل ةينيصلا

 ةدمل هلوح اهب راد يعانص رمق ةطساوب ىجراخلا ءاضفلا ىلإ ©  ياامقناي

 يللا :تاريغتلا ةفرعملا ةيفانم ةقيبب ىف اهتعاررو اوفاق“ مث  ايرقل' مانأ ةينامت
 زيمتي يتلا ةفيعضلا ةيبذاجلا ىوقو ةينوكلا ةعشألل اهضرعت ةجيتن اهل ثدحت
 نأ م1941 ماع ذنم تأدب يتلا ةبرجتلا ةجيتن تناك . ىسيراحلا فضلا انهن

 ثكمي مل يذلا'هفيصر ىلع قّوفت  ةروكذملا حمقلا ةنيع نم - عبارلا ليجلا
 ةيجاتنإلا ةدايز :تافصلا كلت مهأ نم .تافص ةدع يف يجراخلا ءاضفلا يف

 ضارمألل هتمواقم ىلإ ةفاضإ /94 يلاوحب نيتوربلا ةبسن ةدايزو ٠ يلاوحب

 . مويريسويفلا رطف نع ةمجانلا

 ةوجفلا دس يف مهاسي هنأ ثيح نم اماه يملعلا زاجنإلا اذه دعي

 هنأ امك .موي دعب ًاموي عاستالا يف ذخأت يتلا حمقلا لوصحم يف ةيئاذغلا

 ىرخألا ةيئاذغلا ليصاحملا نم ةريثك تافص نيسحتل ًاعساو لاجملا حتفي

 )١( ةيملاعلا ةيبرعلا ةعوسوملا 5/76 ١٠١.
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 اا داصتقالا ةميقلا تاذ ليصاحملا نم اهريغو

 268 زبُحلا ةرجش 8
 «لكألل ةحلاص ًادج ةريبك ةرمث تاذ «ومنلا ةعيرس ةيئاوتسا ةرجش

 ! غك "1 اهترمث نزت نأ ركع م6 لوط ىتح ومن ءرارضخالا ةمئاد يهو

 وأ ولح « رفصأ يرط ل اهلو !نايثغلا ىلع ةثعاب اهنكل ؛ةواح ةحئار اهلو

 . ضماح

 لكأيو ءاهلك ةيئاوتسالا قطانملاو ايزيلامو دنهلا يف ةرجشلا هذه ومنت
 ءايفيوخت يا اهيلع دعب ةريبكلا اهروذب كلذكو .ةرمثلا هذه تل سانلا

 . '"”ةيشاملل ءاذغ قاروألاو ةرمثلا ةرشق مّدقتو

 77) ةضماحلا ةرجشلا

 يف ًالامشو ةنهيكولا تايلا يبونج ا يف وملت راما

 تاميخملا ا نولاحرلاو نودايصلا انايتحأ 18 يتلا ماس

 اهعافترا حوارتيو . ضامحلا ةرجش اغنأ ىعدتو .شطعلاب نورعشي امدنع

 ةريغص ءاضيب راهزأ نم ةليمج ديقانع فيصلا يف لمحت .م6١ ه5 نيب ام

 اهبشخ مدختسُي .عقاف يزمرق نول ىلإ كلذ دعب لوحتت «سيقاونلا هبشت
 ةغبص اهقاروأ نم جرختست امك «ةيوديلا دّدٌُعلا ضباقم عنصل نايا
 د

 )١( ص (ه417١ بجر) 9 ع (ةيدوعسلا) ةينقتلاو مولعلا ةلجم 45.

 ةيملاعلا ةيبرعلا ةعوسوملا (؟) ١5/4/,.

 )*( قباسلا ردصملا ١5/97.



 7” بلعثلا زافَق 69

 يفو «ةيلامشلا ايقيرفإو ابوروأ يف رثكت تاتابنلا نم ةعومجملا مسا

 ظ . ىطسولا ايسآو ةيبرغلا ايسآ

 ءزاّفقلا عباصأ ام دح ىلإ هبشت يتلا اهراغزأ لكش نه ااهمنلا ليعتت

 .(«ةيعمقلا» ىمسملا ءاودلا ةعانص يف مدختسي ناك يوق ْمّس ىلع يوتحتو

 ببسب مسلا اذه نم لافطألا ضعب اهيف تام يتلا تالاحلا ضعب كانهو

 ضارمأ ضعب ةجلاعمل هنم ةليلق تايمك ءابطألا مدختسيو .ةتبنلا هذه لوانت
 ا

 5/8 ١ناولألا زيمت ال تاناويحلا 9

 نأ الإ .«يئرملا ىئوضلا فيطلا ناولأ عيمج ىري نأ ناسنإلا عيطتسي

 هيحاوت ضعب يف 5-5 يذلا «ناولألا ىمع هبشي ام اهيدل ًامومع تاناويحلا

 ةبوعص هيدل ناولآألا ىمعب باصملا ناسنإلاف .ناسنإلا بيصي يذلا كلذ نع

 ىرت نأ عيطتست الف تاناويحلا امأ ءطقف رضخألاو رمحألا نينوللا زيبمت يف

 !ةاوسألاو ضيبألا ريغ

 حولي هنأل اهعراضم مامأ ةجئاه اهنأ رهظت علا ناريقلا ةغراضتمو

 سيلو عراصملا دي ةكرح ىف اهناروثو اهناجيه ببس نمكي ءرمحأ سصيمقب

 !ًاقالطإ ناولألا زيمت ال يهف ءرمحألا نوللا

 ناولألا جردت زييمت اهقيرط نع عيطتست ةيوق اراها كلكيت رويطلاو

 ناولا مت نأ عيطتست ةلحنلا كلذكو .ةهباشتم ودبت دق يتلا ةفلتخملا

 .هذهو ءةيرشبلا نيعلل ةيئرم نوكت ال ةصاخ تامالع اهل يتلا راهزألا

 !""”حيقلتلا ةيلمعب موقت يتلا تارشحلا بذجت ىتلا يه تامالعلا

 7/1١8 76١. قباسلا دمع و

 ."4 ص ءها51١ا/ ةرخآلا ىدامج «ةلفاقلا ةلجم (؟)
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 603 كسانلا ناطرسلا (59)

 .عقاوقلل ةغرافلا فادصألا لغش يف هتداعب ادفع وهم ناوين
 ضعب يفو .ةفدصلا لخاد يوتلي يذلا وخرلا هنطب يمحتل اهمدختسيو

 ةفدصلا ةحتف دسيو ةفدصلا لخاد ىلإ لماكلاب همسج بحسي دق تالاحلا
 .امهيلكب وأ هيبلخم دحأب

 .اهفادصأ نم ربكأ ًافادصأ لدبتست ةكسانلا تاناطرسلا ٌومن ءانثأو
 فادصأو ءاذغلا اهيف رفاوتي يتلا قطانملا يف طيحملا حطس ىلع شيعتو
 راسحنا اهفلخي يتلا كربلا يف ءىطاشلا دادتما ىلع شيعت امك «عقاوقلا
 0 علا

 ( 2 60 اًالوسك سيل لحنلا ركذ (0

 اهنأ ىلع  روصعلا رم ىلع  لحنلا روكذ ىلإ ناسنإلا رظن
 حقلي نأ اهلك هتايح ىف ركذلا ةفيظو نإف .لمعلا نع ةلطاعو «ىلاسك
 . ةكلملا

 ؟لمعلا بحي ال ديلب لماخ وه ةقيقحلا يف له نكلو
 امنإ ءلمعلا نع لماخب وه امف «كلذ ريغ ىلإ ريشت ةيملعلا ةلدآلا

 للس هلجرأ ىف سيلف .تالماعلا هب موقت امب مايقلا ىلع رداق ريغ هللا هقلخ
 نأ نع ىتح زجاع ةقيقحلا يف وهف ءراهزألا قيحر عمجي نأ اهيف عيطتسي
 .تالماعلا هتاليمز نم ماعطلا يدجتسي هنإ لب ءهسفن يذغي

 عيطتست امب موقي نأ ىلع ىوقي ال وه امنإ .هعابط نم سيل لسكلاف
 ىلإ بهذو تام هادأ ىتم .ًاماه المع هب طانأ دق هللا نكلو .هلمع تالماعلا
 ىعمو .لحنلا ممأ رثاكتتو لسنلا رهتسملا ضويبلا حيقلت وهو . .ءانفلا ملاع

 )١( ةيملاعلا ةيبرعلا ةعوسوملا ١7/74*.

 فَ



 !؟'(روف تامو هلمع ىهتنا حيقلتلاب لحنلا ركذ ماق

 0541 !نالسك لمن ()

 نم «ديبعلا» ىلع الماك ًادامتعا دمتعي .ئذلا !«نوزامألا لمث# هنإ

 نتاشعأ نم: اشع. نوزامألا :تاكلم نم ةريغص ةكلم.راتخت نآ ابق: زمتلا

 يف اهضيب عضت مث ءاهناكم لحتو هتكلم لتقت ىتح .هلخدتو فيعضلا لمنلا

 دارفأ رثكي ليوط ريغ تقو دعبو .لمنلا نم هناكس هب ىنعُي ىتح شعلا كلذ
 . شعلا ىف نوزامألا

 ىلإ ليمي ال وهف .لسكلا :لمنلا نم عونلا اذه تافص زربأ نمو

 فرعي ال امك «شعلا لخاد تارمملاو قرطلا ٌّقشي فيك فرعي الو لمعلا

 !!هسفن معطي فيك الو .ماعطلا نع ثحبي فيك الو .هراغصب ىنعي فيك

 وه مفتت ىذلا ديحجولا .ايشلاف, ,ةلاحم ال تروم نيا توتو نه.
 . !هتمدخل مهريخستو «مهنكاسم ىلع ءاليتسالاو «نيرخآلا لمنلا ةمجاهم

 ؟“'”ناسنإلا ينب يف هيبش عونلا اذهل سيلأ ءاذه لك دعب

 078 عاونأ ةثالث ...سّرفلا لاعش (75

 : راطيبلا نبا لاق

 لاعسلا اهدحأ :فانصأ ةثالث ىلإ مسقني هنكل «ةرهاظ لاعسلا ةمالع
 نم لاعسلا ثلاثلاو «رابغلاو ٌرحلا نم لاعسلا يناثلاو «ةئرلا يف ةحرف نم

 ' يفوولا

 طاب انكابب نسوق نايس نيهاربو :ضاقح ةىكلجلا مادقلاو: لسعلاب تانشتالا ةةديم»:04)
 .3© “5# ص ها ,يداوسلا ةيتكم :ةدح .؟

 .ةعابطلل رمارم :ضايرلا -.ةلمنلا دمحم نب ميركلا دبع /لامُنلا ةايح يف لاوقألا ةفحت (؟)

 .47 ص هائل

 فعن



 ىف لاعسلا نم رثكي سرفلا ىرت كنإف :ةحرقلا نم لاعسلا ةمالع امأ

 ىلع هدردزاو فلعلا غضم املك هنأل «تاقوألا رئاس فالخ فلعلا تقو

 ءايوق الاعس سرفلا كلذ دنع لعسيف ءاهكرحيو اهؤكنيف ءةحرقلا عضوم

 . ءاضيب ةدام هريخانم نم ليسيو ءروشقلاب ًاهيبش أائيش همف نم يمريو

 راهنلا ىف لاعسلا رثكي هنإف :رابغلاو ٌرحلا نم لاعسلا ةمالع امأو

 تيس رثكأ مس اهلا ديشا ايلكرت «تاقرألا سابع كالخو يللا تالغ“

 رتاوت وهو) جهنيو ضيبأ اذيز هيف نم يمريو ءراهنلا ىف ةرارحلا كيرحت

 4 حبلا ةدش نم سممّنلا

 نم رثكأ ليللا يف نوكي هلاعس نإف :دربلا نم لاعسلا ةمالع امأو

 هيلع درب املكو ءءاملا برش تقو يف كلذكو .تاقوألا رئاس نمو. ناهتلا

 هريخانم نم الو همف نم يمري الو باهنلا يفا لقيو .هلاعس يوق ليلا
 . '"”دربلا نم هتفوشنو هقلح سبي ببسب ءأئيش

 67 ىمالسإلا ثارتلا بتك ىف دارجلا 5

 .(ه١87 ت) يلهابلا متاح نب دمحأ رصن يبأل ءدارجلا باتك - ١

 .(ه188 ت) يناتسجسلا متاح يبأل ءدارجلا باتك -

 .(هاثاه© ت) رغصألا شفخألل ءدارجلا باتك

 .(ه8 ق) يحجرلا دمحأ نب دمحمل ءدارجلا ماكحأ ىلإ داشرإلا - 5

 .(ه١١ قر حالملا دمحم نب ىلعل .دارجلا ىف درو اميف دارملا غولب

 دمحأ نب دمحم يضاقلل .دارجلا ةيأ لاسرإب ةايعلا ةزكذت

 .(ه١8١11١ ت) يدعصلا

 ةداطبتلا ردبلا نب ركب مانايرسلا قرردعلا ةقدرزلاو ا نيتعانصلا ل 0(

 5 ها
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 .لوهجمل ءاهريغو عرزلا نع دارجلا فرص ىفف ةدئاف - ا/

 7( قرعسللا رشع يناثلا نرقلا نم هطخ) لوهجمل ءدارجلا

 500 !هريغو ءىضوتملا فنأ نيب قرفلا 648

 اثحب (ايجولونكتلاو ىملعلا ثحبلل ةيرصملا ةيميداكألاب ءاودلاو ةحصلا

 ! ةخحافم جئاتنلا تناكو .ةيحصلا ةيحانلا نم ءوضولاب ملعلا ةقالع فشكل

 ينهد «نوللا بحاش نوؤضوتي ال نم ةيبلاغ دنع فنألا نطاب نوكي

 فنألا ةحتف امأ ءروشقلاو ةبرتألا ضعب هلخدم ىلع ُبّسرتي «سململا

 فنألا رعش ناكو ءاهنم رعشلا طقاست ٌلهسي «نوللا ةنكاد ةجزل تناكف

 .نوشفلا يضع ةرلعتا ازرع انتنضالاكو

 فيظن اعمال فنألا نطاب ٌحطس ناك دقف ءوضولاب نيمظتنملا دنع امأ

 نم ايلاخ احيحص افيظن احضاو هرعشو «ةبرتألاو روشقلا نم ًايلاخ ءرظنملا
 ظ .ةبرتآلاو تاقلعتملا

 نولصي ال نم فونأ نم ةيموثئرجلا عرازملل يرهجملا صحفلا رهظأو
 ةيدقعلاو ةيدوقنعلا ميثارجلا نم ةريبك تايمكبو «( ةليدع ةيموثرج تارمعتسم

 . اليسبلكلاو سويتوربلاو ديئورتفدلاو ةجودزملا ةيوئرلا تاروكملاو

 ىمدكا معلوما مهدنع عرازملا رهظت ملف رارمتساب نوؤضوتي نيذلا امأ

 ليلق رهظ ثيح ءمهنم ليلق ددع دنع الإ «ةيقن ةرهاظ مهفونأ تناكو .ميئارجلا

 !حيحصلا قاشنتسالا ةيفيك مهميلعت دعب تفتخا نأ تئبل ام يتلا ميثارجلا نم

 :باتك نمض) 7١ - 5١ ص دسألا نيدلا رصان /انئارت يف دارجلا ةساردل ةمدقم )١(

 ةكلمملا ةيميداكأ :طابرلا -.نيئحابلا نم ةعومجم /دارجلا ةفآ :ةيعيبطلا ثراوكلا

 .(ه 448 .ةيبرغملا
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 ثالث راثنتسالاو قاشنتسالا نأ ظحالن ةيلمعملا جئاتنلا هذه بناج ىلإ

 لت امك «نيقيفنألا :نيترقعلا فرجت نع ةيطانيملا :تازارفألا ليزي كارب
 ءاوه نسطرتل نيتمزالالا ةيوطرلاو ةوادنلا امهحنمي امم ءامهفوجو نيرخنملا

 . قيهشلا

 فنألا ءاشغ ىلع قصاللا رابغلا نم راثنتسالا ءانثأ صلختلا نكمي امك

 روذب ضعبو روهزلا يف علطلا رابغو لزنملا رابغ عاونأ نمو «يطاخملا
 هذهو رابغلا اذه نأ تبث ذإ ءءاوهلا ىف ةرثانتملا تاينفعلاو تايرطفلا

 فنأآلا يف ةيساسحلا ضارمأ ثودح 9 ةتاتمالا لماوعلا يه تاينئفعلا

 00 .؟9نيتئرلاو ةيهجولا بويجلاو

 نيتبلع نم رثكأ  ةرثكب نونخدي نيذلا نأ ىلإ ناتثيدح ناتسارد تراشأ

 ةيكبشلا ضرم رطاخمل مهسفنأ نوضّرعي ةليوط ةرتفل  ايموي ناخدلا نم
 .راصبإلا نادقف ىلإ مهب يدؤيو ءرمعلاب طبترملا

 يفعض نم رثكأ (8341») ضرملا اذهل نينخدملا ضرعت لدعم غلبيو
 نوح ألا يذلا نفاتيكالا

 رثكا نيف دع نكمل نضرجلا 1 ةثيدح تاسارو ترهظأ -

 .اهدحو ةيكيرمألا

 ريهز /ثيدحلا ملعلا ءوض ىلع ةالصلل ةيحصلا دئاوفلا لوح ةسارد :ةالصلاب ءافشتسالا ()

 ص «ءه541١!/ «.ةنسلاو نآرقلا ىف ىملعلا زاجعإلا ةئيه :ةمركملا ةكم ..يمارق حبار
14" 360. 

 ضخم



 ةدهاشم ىتحو «ةءارقلاو ةدايقلا ىلع مهتردقم مدع نم  لاثملا ليبس ىلع

 يل وولف

 603 هبالحتساو ىعفألا مس 3
 ءاربوكلاك ةيّمّسلا ديدش اهضعبف «ةماسلا نيباعثلا يف مومسلا فلتخت

 دست نأ ءامهت 158 تقلا اهقددي نيني ةلغعاو ماعط ةقعلم يفكت ثيح

 0 .ةافولل يدؤي نأ نود طقف ىدذؤي ةيمسلا فيفخ رخآلا اهضعبو .رأف

 نم رثكأب ملاعلا يف نيباعثلا تاغدل نع ةمجانلا تايفولا ددع تاءاصحالا

 بسحب صقنتو ةبسنلا هذه ديزتو «ماع طسوتمك ايونس صخش
 اهب ةدوجوملا نيباعثلا ةيعونو لودلا

 يف ةيجاجز سأك وأ بوك عضو قيرط نع نوكي ٌمسلا بالحتساو
 ىلع سأكلا فرطو «سأكلا هذه لخاد هباينأ نوكت نأ ىلع «نابعنلا مف

 نابعثلا موقيف «ماهبإلا ةطساوب سأرلا ةقطنم ىلع طغضي مث «باينألا ةدعاق

 مسلا يقابب ظفتحيو «ةيمسلا ةدغلاب دوجوملا ٌمسلا نم 5٠/ ىلإ لصي ام زارفإب

 ةيّمسلا ةّدغلاف .اهماجحأب تنروق ول اميف ًادج ةليلق نيباعثلا مومسو
 لعجي امم «سأرلا ةرخؤم ىف عشت ةدغلا هذه ءطقف ٌّمسلا نزخم يه

 ةيعون يف نمكتف مومسلا ةروطخ امأ .نابعثلا مجحب ةنراقم اريغَض اهمجح

 ةفلتخم نيباعثلا ىدل مومسلا نأ ةظحالم عم .هتيمك يف سيلو ةنبكرت

 ام ىلإ جاتحن (ةيبط ةبوبنأ) مسلاب ةئلتمم ةريغص ةروراق لمعلو .تابيكرتلا

 نم لقت ةنعلا ةنهك نأ امك .طسوتملا مجحلا نم نابعث 40٠١ نم برقي

 يف اهنع ةليلق نيباعثلا مومس نوكت ةدرابلا روهشلا يفف .ىرخأل ةرتف
 نم فلتخت بلحتسملا مسلا ةيمك نأ امك ..ةعفترملا ةرارحلا تاذ روهشلا

 )١( ع ةينقتلاو مولعلا ةلجم  5٠ص (ه41١! لاوش) ١5.

 ا



 ربكأ ةيمك زرفأ ًاجئاه نابعثلا ناك املكف ءرخآل نابعث نمو «ىرخأل ةليصف
 7 وعببلا نم

 607 ءابولاو نوعاطلا نيب قرفلا 9

 ورق كاع جرحتو ٠ .كديدس هش ملأو مر مرو هعم نوكيو .نديلا رئاسو عباصألاو

 هعم لصحييو ردك صلال ة نم يسن وأ هيلاوح ا دوتسو «بيهل عم

 . ءيقلاو بلقلا ناقمحخ

 سانلا نم نيريثكلا ٌضرم هنأ نوققحملا هلاق يذلا حيحصلاف «ءابولا امأو
 ضارمأ نم داتعملل انلاكم نوكيو لا نود نرألا نع هج يف

 .تاقوألا رئاس فالخب أدحاو اعون مهضرم نوكيو ءاهريغو ةرثكلا ىف يف

 . '"'”"نوعاط ءابو ل سيلو «ءابو نوعاط لكو :اولاق

 788 مسجلا يف روطعلا ريثأت (4)

 : نيتيحان نم ةيبط راثآ روطعلل

 .حورلا شعنتو «سفنلا حرفت ةبيطلا حئاورلا نأ يهو :ةيسفنلا - ١
 .هطاشنو هتيلاعفو «هتعانم ةدايزو «ندبلا ةيويح ةدايز ىلإ يدؤي امم

 ًادمتسم «ًايبط ًالوعفم بيطلا عاونأ ضعبل نأ يهو :ةيوضعلا - ؟
 تانوهدو مهارم يف لخدي يذلا روفاكلا تيز لثم «هبيكرت ةعيبط نم

 يكطصملا نأ امك «ةيفرطلا باصعألل رّدخمو «مالآلل ففخمك «ةريثك
 نطبلا تازاغ درط يف ناحيرلاو «ةثللا ةيوقتو نانسألا وشح يف مدختسي

 55 ص هاا «فلؤملا : ةمركملا ةكم -.ىيودب ىنيز دمحم لماك /نيباعثلا ملاع 2030

 ل١”  ١ا/أ

 ./ا ص رجح نبال بختنملا 2«

 فمي



 7” لكسز .ةقيمطلا نازذإو

 603 ..ةرمت نخ 3
 . تابوركيملا وأ ميثارجلا لقني ال رمتلا -

 يف رمت اضقأ ا وهو :ءانكف هك هس وتكأ ةووشملا :ةفيدسلا رمق

 . ملاعلا

 رايفاكلا نم لضفأ وهو ءرمتلا وه ءاضفلا لاجرل ءاودو ءاذغ مظعأ -

 تارعسلاب هدمي هنأل رمتلا وه. برحلا ىف لتاقملا هلانيب ءاذغ مظعأو -

 .ًامادقم هلعجي امم «ةيرظكلا ةدغلا هيدل طشنيو ءهيوقيو «ةيرارحلا

 ضارمألا نم هيمحيو «يرشبلا مسجلل فظنم لضفأ ليخنلا فيل
21 

 9 ةيدلجلا

 : ةيزوجلا ميق نبال «يوبنلا بطلا» باتك ىف ءاج

 ءاملاب جوزمملا لسعلا برشي ناك هنإف «بارشلا يف كك هيده امأو»

 لضافأ الإ هتفرعم ىلإ يدتهي ال ام ةحصلا ظفح نم اذه ىفو .درابلا

 ةدعملا لمح لسغيو «.مغلبلا بيذي قيرلا ىلع هقعلو هبرش نإف ء«ءابطألا

 كلذ لثم لعميو «ءاهددس حتميو «تالضفلا اهنع عفديو ءاهتجورل ولجيو

 .(«اهلخد ولح لك نم ةدعملل عفنأ اذهو . ةناثملاو ىلكلاو دبكلاب

 :ةرونملا ةنيدملا .ولحلا ليعامسإ ريمس /ةيعامتجالاو ةيسمنلاو ةيحصلا هلئاوف : بيطلا 6

 5 ض ١ هه ص هآ5 ثارتلا راد ةيتكم

 عيزوت :ةدج .فراع دمحم تزع دمحم /ةيبطلا هدئاوفو رمتلا :تازجعملا ةرجش (؟)
 .الال ص «.ه١ا١151١” «ءةماهت

 ىفيح



 : (لحنلا لسعب جالعلا هباتك يف سيريوي روتكدلا لوقي انرصع يفو

 هذهب هنآل .ءاملا 0 لولحمك لسعلا لخأ نسحتسي ةيجالعلا ضارغأللو»

 ىلإ لقنت ثيح «مدلا ىرجم ىلإ اهلوصوو هتانوكم صاصتما لهسي ةروصلا
 7 او مسجلا ةححسْنأ

 )601(  ماظعلا تيز 69

 .مدلا نم ةيلاخلا ماظعلا يف دجوت ىتلا ةينهدلا داوملا وه ماظعلا تيز

 .ناويح لك نه وتل ١  ٠هراله ىلع لوصحلا نكميو

 : ىتآلا ةاعارم بجي هعينصت دنعو

 ١ ةرشابم تاحوبذملا نم ةليوطلا ماظعلا ذخؤت :عمجلا .

 .ناكمإلا ردق ءامدلا نم لسغتو «راتوألاو دلجلا عزن :فيظنتلا - ؟

 مث .درابلا ءاملاب ءىلتمم حوتفم ءانإ ىف ماظعلا عض ون : ىهطلا تت

 ىتح نيتعاس كرتت مث .«تاعاس 4 ةدمل ةيوئم ةجرد 948 868 نيب نخست

 .بيسرتلا متي

 هنيخستب هتيفصتل رخآ ءاعول لقنيف «ءاملا قوف تيزلا وفطي :ةيقنتلا -

 :يداوشلا ةيقكتم ا ةدطن حال طا انها يسوي قمح / ليتعلاب ءانسستالا ةةجيعم :(1)
 75١4 31١6. ص ء.ه ١

 غ١٠٠ يه غلابلا صخشلل ةيموي ةعرج نسحأ نأ ىلع تادهاشملا تلد دقو :لاق
 :ةيتآلا ةقيرطلاب اهذخأ بجيو (رثكألا ىلع غ )٠

 .حابصلا يف غ 50 6

 .رهظلا يف غ0 ٠

 .ءاسملا يف غ 50 ٠#

 ًارعس 7١ يطعتو) لسعلا نم تامارغ ةعبس يلاوح ىلع ياشلا ةقعلم يوتحتو
 .(ًايرارح ًارعس 54 يطعتو) لسعلا نم غ ١” ىلع لكألا ةقعلم يوتحتو ««ًايرارح
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 سس سوسو##لظأ11

 1 ةردبل كرتي مث ءةيوئم ةجرد 14 ةجرد يف تاعاس م ةدمل راخبلاب

 يف هحيشرتب بئاوشلا بوسر دعب تيزلا بحسي مث «ةيوئم ةجرد 4
 . نطقلا نم

 .راخبلا نم رايت ىف ةقيقد ١١٠١ ةدمل دئازلا

 ١١( 5 كل م 0
 . ”حيفصلا نم ةيعوأ يف نخاس وهو أبعي : ةئبعتلا -

 ١ 7*7 لك لوسرلا نمز يف ماعطلا 9
 لكي لوسرلا لكأ ةيفيك هفلؤم هيف ركذ «'”””ديرف باتك ناونع اذه

 هنمز يف ماعطلا مث ءماعطلا عم لماعتلا يف هيدهو .هيلإ ةمعطألا بحأو

 عاونأ رهشأ ًاريخأو «ةفيرش ةيوبن ثيداحأ اهب درو يتلا ةمعطألا ضعبو هّوِكي

 نآرقلا يف بارشلاو ماعطلا عوضوم هب قحلأو كي يبنلا نمز يف بيطلا
 : فلؤملا اهفّرع يتلا تالكألا كلت نمو .ميركلا

 :لسحلا هنلا تانضيو: ةسريلاك لمعي .كيوحتلا مس. اذلقم ا ةيفلطلاب

 . ةسوبسبلاب هيبش وهو .«ىولحلاك لمعيو

 ءاملا ةفاضإ دعب أعم اهخبط متي محلو رمتو قيقد :ةشيشجلا -
 . ةنخاس مّدقتو «كسامتتو جضنت ىتح ةئداه ران قوف اهعضوو

 وأ رمتب لكؤيو خبطيف نبل ىلع وأ ءام ىلع ىقلي قيقد :ةنيخسلا -
 .«ةريرح» ىعدتف محللاب اهخبط ٌّمت اذإ امأ ءءاسحك برشي

 هدادعإ ةقيرطو ءماعطلا ةردن ءانثأ عنصي ناك ماعطلا نم عون :طبخلا -

01 

 ص157 .ه418١ .قدزرفلا عباطم :ضايرلا -.ليعامسإلا ليعامسإ ةفيلخ دادعإ نم (؟)
 .(«ةيلاتلا ةنسلا ىف ةيناثلا هتعبط تردصو)

524١ 



 1555ه

 ىتح ءاملاب جزمي مث «تتفتي ىتح يصعلاب طبخي مث رجشلا قرو عمجي هنأ

 ىفشتسملا يف نيديلولا ضارمأ سيئر «ليوزيد» روسيفوربلا بتك
 41/155110 158111آ:95 ةلجم ىف الاقم نطنشاو ىف يركسعلا

 :هيف ءاج ١99٠0 (سرام) راذآ ددع يف 5855101471

 يف تكراش دقو «ناتخلا ءادعأ دشأ نم م1918 ماع يف تنك دقل

 ةيادب ىف هنأ الإ «ءناتخلا ةبسن نم لالقإلل ٍذئنيح تلذب ىتلا دوهجلا

 :ولا ىزاجملا تايعلا ةسنا ىف: ادايدز | ةيهلعلا :تتاسازتفلا»:ىرهظأ :تاكئامتلا
 .ًاينيتور ناتخلا لعج حرتقأ 5 ملف كلذ عمو .نينوتخملا ريغ لافطألا دنع

 تاساردلاو ثاحبألل ةيعوضوم ةسارد ءارجإو قيقد صيحمت دعبو ..نكلو

 ةفلاخم ةجيتن ىلإ تلصو دقف ءناتخلا نع ةيبطلا تالجملا يف ترشن يتلا
 . !لفط لكل يرجي اسر أرمأ ناتخلا لعج راصنأ نم تحبصأو

 اك ريمألا ةييئاكللا هترتما ىذلا ريوقتلا نإ لب :بسحت اذه سيلو

 ءا1ؤا/ه ماع ردص يذلا ريرقتلل ًافلاخم ءاج دق م989١ ماع لافطألا بطل
 : هلوق عباتيو ..لافطألا دنع ناتخلل ةميظعلا ةيبطلا دئاوفلا افيد :لكأو

 : يهو نيديلولا دنع ناتخلا دئاوفب عنتقأ ينتلعج اياضق ةدع كانه

 .اهتاطالتخاو ةيلوبلا يراجملا باهتلا نم ةياقولا - ١

 «:يبيضقلا :ناطرس خه ةياقولا با

 . ةيسنجلا ضارمألا نم ةياقولا - *

 . ةليثض ةبسن ناتخلا نع ةمجانلا تاطالتخالا ةبسن نوك - 5

 .نينوتخملا لافطألا دنع بيضقلا يف تالكشم ثودح ةلق - ه
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 دض يقي دق ناتخلا نأ ىلإ ريشت ىتلا ةثيدحلا ةيملعلا ةلدألا 5

 ْ . (؟)زديإلا ضرم
 ةرخأتم نس يف اهنع ةركبم نس يف ناتخلا ءارجإ ةيلمع ةفلك ةلق -

 . لفطلا رمع نم
 طقف ةيسنجلا ءاضعألاب ةفاظنلا نإ :لوقت يتلا ةيرظنلا توبث مدع - 6

 .نينوتخملا ريغ دنع ضارمألا هذه ثودح نم ىقت

 اينروفيلاك يف ةيبطلا ةيعمجلا ءاضعأ تّوص م944١ راذآ 8 موي يفو

 .ةلاعف ةيحص ةليسو ديلولا ناتخ نأ ىلع عامجإلاب

 رارقب ابُحرم تقفصو ءناتخلل ليوطلا يئادع نع ًامامت تعجارت دقل

 !''ااينروفيلاك يف ءابطألا ةيعمج

 .ىلوألا ةرملا يف عضريف «ليللا ءانثأ ةديدع تارم لفطلا ظقيتسي دق

 !يكبي وهو نيتعاس وأ ةعاس دعب وحصيل ماني مث
 ؟ةلاحلا كلت بابسأ يه امف

 هنأ الإ «ىلوألا ةرملا يف عضُر دق هنأ مغرف ءاعئاج لفطلا نوكي دق

 وأ ةقيقد دعب مان دق هنأل امإ «ليلقلا ءيشلا لان دق نوكي نأ لمتحملا نم

 .تقولا كلذ يف ةيفاك نكت مل يدثلا يف بيلحلا ةيمك نأ وأ «نيتقيقد

 يتأي امك ليللا يف يتأي صغملاو .صغملا نم يناعي لفطلا نوكي دقو

 .راهنلا يف

 .ًاديحو مانيل هتفرغ يف كرتُي امنيح ةدحولا نم اقياضتم لفطلا نوكي 5

 +ىداوسلا» ةيكم .+ةدع ءاشاب سمس ناس كيدحلا بطلا ق> نلت نانحلا قاوسأ" :(1)

 ."ا 79 ص ءه5

 افيذرا



 . '”الثم ازنولفنألاو حشرلاك ءرباع ضرمب ًاباصم نوكي دقو

 654 نييالملا باحصأ نم حئاصن (59)

 ال كدلب ىف وه ام لاير :اولاقو ىدالوأ الو .هنطو الو «كلاملا عمني ال

 .كدلو عفني الو كعفني

 .ةراسخلا راركت مدع ىه ةراهملا

 يتفسلفو .ليلقلا حبرلاو ريثكلا عيبلا :انتسايس :يحيتف نسح دمحأ

 تسيل هذهو «هللا نذإب الإ يتأي نل ٍتأي مل امو «ىتأ ىتأ ام :لمعلا ىف

 .هعيطتسأ ام لعفأ انأف .ةلكشم

 نيذلا رايتخا نسح ىلع ًاساسأ موقي ةرادإلا يف يأدبم :وجعلا ديعس

 مهيطعأو «لامعأ نم هب نوموقي اميف ةلماكلا ةقثلا مهحنمأ مث «يعم نولمعي

 ..الماك امعد مهنم الك معدأ لب «تاذلا تابثإو ءاطعلل ةلماكلا ةصرفلا

 .اهترادإ نمو ءاهسفن نم ةقثئاو تايصخش ومن ىلإ ىدأ اذهو

 ةداملاف .ةداملا و ممل ىقيقحلا حبرلا نإ : ىلجماب ىلجم نسحعم

 «تاقادصلا بسكو « هللا ءاضر ىف ىقيقحلا حبرلا امنإو .دوعنو بهذت

 يذلا وه اذهو ءرابتعا لك قوف ةبيطلا ةيراجتلا ةعمسلاو «نيرخآلا ةبحمو
 0 8ع

 )١( ص اشاب يسمش ناسح /مألا نبل نم ةعاضرلا 8 - 78.

 -.نسحم لآ دمحأ نب هللا دبع قيلعتو عمج /ًارينويلم حبصت فيك :باتك نم تافطتقم (؟)

 «.يداشرإلا ةبتكم :ةدج ١51ه.
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 6751 تقولا ةينازيم 65

 ىلع ةنيعم ةينمز ةدحو يف تقولا عيزوت ةيفيكو ةيمك ديدحت :يأ «ناسنإلا
 . ةينمزلا ةدحولا هذه لاوط ناسنإلا اهسرامي يتلا تاطاشنلاو كولسلا عاونأ

 لكشب هل طيطختلاو « كيج لكشب هرامثتسا بجي مهم دروم تقولاف

 اهب تذخأ يتلا ةيعامتجالا تاساردلا مهأ نم تقولا ةينازيم ربتعتو . ميل

 . لودلا نم ددع يف عمتجملا تائف ضعب ىلع تقبط دقو .وكسنويلا

 كلذ ىف ردصو «ناسنإلا ةايح ىف تقولا ةيمهأ ىمالسإلا نيدلا نيبو

 فات تك

 : يلي ام تقولا ةعاضإو طيطختلا لشف ىلإ يدؤت ىتلا رومألا نمو

 . تايولوألاو فادهألا حوضو مدع 5

 . هنم ءاهتنالا لبق طاشنلا كرت

 .زراجنإلل يئاهن دعوم دوجو مدع 5

 .'""دحاو تقو يف ريثكلا زاجنإ ةلواحم -

 657 بْيطلا

 ثدحت 0 باتك «.ةيعامتجالاو ةيسفنلاو ةيحصلا هدئاوف ”ىنطلا

 راد :تيوكلا .5 ط .ةدغ وبأ حاتفلا دبع /نيملسملا دنع نمزلا ةميق :باتك اهنم )١(

 . ص ال4 2س 5 ءملقلا

 زيزعلا دبع كلملا ةعماج بالطل تقولا ةينازيم :ناونعب ريتسجام ةلاسر اذه يف رظني (0)

 :ةمركملا ةكم -.ىنايحللا نساح حالص نب هلأ ذيبع دادعإ /ةيناديم ةسارد : ةلجب

 .ه8١5١ «ءىرقلا مأ ةعماج

 .«ثارتلا راد ةبتكم :ةرونملا ةنيدملا .ولحلا ليعامسإ ريمس روتكدلا فيلأت نم وهو (*)
 ٠ .سص هم ه5

 2ظ2/َه



 نم اهتدئافو .مسجلا يف اهريثأت ةيفيكو .روطعلا ةعانص يبان نع هقلرجسد

 عون 06 ليلو ءاهيف ميركلا يوبنلا يدهلاو رسما ةيسفنلا ةيحانلا

 مث .جتنملا دلبلاو .هتالامعتساو « هنم جرختسملا ىتابخلا ءزجلاو .رطعلا

 .كسملا :يهو ءاهدئاوفو اهتالامعتساو بيطلا عاونأ رهشأ نع ثدحت

 «نيمسايلا «ناحيرلا .ىكطصملا ءروفاكلا .ءدرولا .«نارفعزلا ءربنعلا ءدوعلا

 . لدنصلا

 0 "54 هاةربإلا خيرات 0 )

 ناسنإلا روهظ 07 ترهظ لكقف .مدقلا يف قرغم ةربإلا روهظ خيرات

 . لوصفلا ّرحو درب هيفثو ةمسحج رتست وتلا تتاقلا ىلإ هتجاحو

 .ماظعلاو رجشلا ناصغأ نم ةعونصم تناك ىلوألا ربإلا نأب لاقيو

 تناكو .اهداطصي ناك ىتلا تاناويحلا دولج اهب طيخي ناسنإلا ذخأ ثيح

 تاناويحلا ءاعمأ لامعتساب ذخأ مث ؛تاتابنلاو راجشألا فايلأ نم طويخلا
 ,ةكدقملا

 نورق ةدع لبق ةيذالوف ةربإ لوأ عنص ٌّمت ديدحلاو زنوربلا فاشتكا عمو

 نورقلا يف ماشلا ىلإ روصعلا ربع تللست مث نمو «نيصلا يف داليملا نم
 اهتسفانو «نداعملا لغشب ةبقحلا كلت يف ترهتشا دق ماشلا تناكو «ىطسولا

 ةنهملا هذه مهعم نوملسملا لمحو .هسفن لاجملا يف ةيكاطنأو ةيردنكسإلا

 .اهقدأو ربإلا لمجأ ةعانص زكرم ىلإ ةبطرق تلوحتف «سلدنألا ىلإ ةينفلا
 زكرم غربمرون ةئيدم تعزتنا ثيح م١1 ةنس ىتح اذكه رمألا يقبو
 يف عربت تذخأو م857١ ماع ةادألا هذه ارتلكنا تفشتكاو .ةرادصلا

 . اهتعانص

 .ايودي ةرتفلا كلت يف عنصت ةربإلا تناكو

 ال ةقد ربإلا تغلب يداليملا رشع نماثلا نرقلا نم ىناثلا فصنلا ىفو
 تاعيرل تت ىوتسملا كاقجت ىلا دعا ةن وبلا :يقعي عدكجت ذا هاهر عت نكي
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 ءانايحأ رعشلاو: 2 ةقيقدلا طويخلا لامها لالخ نم كلذو .نهلامعأ يف ةيلف

 !'''هنم لقأ وأ دحاولا رتميلملا اهرطق ىدعتي ال ةربإ مزلتسي امم

 6:3 باقثلا دوع 9

 «يداليملا رشع عساتلا نرقلا لئاوأ يف باقثلا داوعأ تعرتخا

 .رانلا لاعشإل ةرّسيم ةصيخر ةقيرط لوأ تربتعاو

 ةدقعم ةكرحلا ةيتاذ تالآ ةطاسوب ةيبشخلا باقثلا دا رمل 0

 ىف :تاقثلا 7 يسيئرلا جتنملا ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا دعتو

 عناصم اهل ديوسلاو (ًاقباس) نتييفورسلا داحتالاو اسنرف نم كلج نأ امك“ «ملاعلا

 () ةيمالسإلا دوقنلا فيز (*)

 لّوأ لوح «نيترقف باتكلا اذه يف هنم انلقن "”ردان باتك ناونع اذهو

 .اهيف شغلا قرطو :؛يمالسإلا خيراتلا يف دوقنلا فيز نم

 شغلا قرطو «دوقنلا فيز ىنعم نّيبو «تاحلطصملاب فلؤملا فّرع

 .دوقنلا تفند تملاتنا رك مث كلذ تانينيناو ءلهميز مخ خيراتل ضرعو ءاهيف

 ةعيرشلا ىف و دوقنلا يفيرمل ةعدارلا تاءارجإلاو ءاهنم شوشغملا رابتخا قرطو

 . كلذل ةيقيبطت جذامن ركذ عم .ةيمالسإلا

 )١( ص (ه١5١ا ناضمر) يجفخلا ةلجم 080.

 .,707 ١7/15 ةيملاعلا ةيبرعلا ةعوسوملا (؟)

 /نكرلجملا رنصحلا ةناوت يم لالا ندد قمت ةنفالسالا دوتقتنلا هترو ةهتانا 8
 .ص ١44 ءه1١5١ ءافصلا عباطم :ةمركملا ةكم .ينارهزلا ىيحي نب هللا فيض

 ال



 5 مالسإلا يف دوقنلا فّيز نم لوأ 6 ٠

 وه افويز اهيرضصو مهاردلا شغ نم لوأ نأ ىلع تاياورلا عمجت داكت

 ,ةريصنلا  نيهأ هدابز نم للا ليغ

 لإ ةيلاملا هفورظ هترطضا دقو ءيهك5 ةئس ةرصبلا نم رف نيح كلذو

 . ””هيلع مهتروث يشخ اذإ بارعألا نيب اهعزوي يكل ةفّيزم ةلمع داجيإ

 5 ةيبرحلا ريغ فويسلا 4:5( ظ

 وهو .ءىضايرلا فيسلا ىمسم ًاضيأ هيلع قلطيو :ةزرابملا فيس ١
 بلصلا ذالوفلا نم ثلثم عيفر هلصن نإ ذإ «ءىرخألا فويسلا نع فلتخي
 حالس ىمستو ةيضايرلا ةزرابملا تايرابم يف مدختسيو .ءحطسم سأر وذ
 ىلع موقت دعاوق تاذ اهنكلو ءأدبأ لتقلا ىلإ تايرابملا يضفت الو .شيشلا
 حو, نطسولا نوصعلا تاز ابهر نع :هفلتخت اذه ىعو «ةانيمللا +تاننتخا
 لتقب ىهتنت نأ دب ال ةزرابملا اهيف تناك ىتلا «يداليملا رشع نماثلا نرقلا
 ش 1 . نيزرابتملا دحأ

 .ةيضايرلا ةزرابملا فويس دحأ ًاضيأ وه :يئابرهكلا فيسلا - ؟
 يك يئابرهكلا رايتلا هيف يرسي طيرش ةطاسوب يئابرهك زاهجب هضبقم لصتيو
 بحاص حلاصل ةسمللا هذه بستحُت ىيلاتلابو ءمصخلا فيسلا سمل اذإ ريني
 رونلا ةءاضإ نأل ةقباسلا فويسلا نم لضفأ هنأ ةبعللا ماكح قرت .تفيسلا

 .ءادألا مييقت يف كش يأ عنمت ةسمل لك عم

 ةداع ابل ءًاليلق لصنلا ينحنم فيس وه :يلافتحالا فيسلا - *
 رشتنم لازي الو «ةيلئاعلا تالافتحالا يفو «ةيبعشلاو ةيمسرلا تابسانملا يف

 «هسقتل ةفالخلا بلطف «ةيواعم نب ديزي ةفيلخلا :تام نيح همهكك ماع ةرصبلا ةرامإ ىلوت 2غ3

 . ةرصبلا جراخ نإ هدرط ناورم نب كلملا درع نأ الإ

 .55 ص «ينارهزلا هللا فيض /ةيمالسإلا دوقنلا فيز (؟)
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 هذهل لثميو «قارعلاو ماشلا قطانم ضعبو يبرعلا جيلخلا لود نك يف

 انهك .يسابعلا رصعلا يف ةقعسلا اذه لمعتسا : مادعإلا فيس 8

 مهيف ىري نمم مهريغو «نيمئالاب باقعلا لازنإل تاياورلا بلغأ ريشت

 سأر هب عطق ثيح «م5*181 ماع ارتلجنإ يف فيسلا اذه لمعّتسا دقو

 يف همادختسا فقوت مث ءاسنرف يف لمعتسا امك .ءستيسوشاسام ةيالوب ةانجلا

 دودحلا ةماقإ يف همدختست يتلا ةيدوعسلا يف الإ ًابيرقت ملاعلا ءاحنأ عيمج

 ىرخأ بيلاسأب نكلو لودلا نم ريثك يف ًاقبطم لازي ال مادعإلاو .ةيمالسإلا

 راحتنالل همدختسي مهريغ حبصأ مث «يريك - اراهلا ةقيرطب راحتنالل نابايلا

 تاونسلا يف ًايجيردت ةقيرطلا هذه مادختسا لق دقو .ةصاخ ةقيرطب
 لا 6. .)١( ١

 52) !ىّمعم دعي مل ..ةيمعتلا ملع (*5

 نم تامولعملا رييغتل ةنمآ قرط ميمصتو ةساردب صتخي ةيمعتلا ملع

 ىلإ اهتداعإ نكمي ال «ةءورقم ريغ ةغيص ىلإ ةءورقملا ةيلصألا اهتغيص
 . حاتفملاب فرعت ةيرس تامولعم نودب اهلصأ

 ميمصتو ةساردب صتخي «ىمعملا جارختسا» وأ «ةيمعتلا رسك ملعو

 . حاتفملا نودبو ءورقملا ريغ صنلا نم ءورقملا صنلا ةداعتسال قرط

 وأ ةيسحعت مدختسا رصيق نأ خيراتلا لجس دقف ءميدق ةيمعتلا ملعو

 )١( ةيملاعلا ةيبرعلا ةعوسوملا 807/17".
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 الإ ملعلا اذه يف مدقت يأ لجسي ملو .ةيركسعلا هتالسارم ىف ةطيسب ةرفش

 ةيضايرلا ةيملعلا سسألا نوملسم ءاملع ىسرأ ثيح «يمالسإلا خيراتلا يف

 ةيمالسإلا ةراضحلا سمش بورغ كعبو . برغلا ءاملع ةداهشبو .ملعلا اذهل

 اهنم ةيبرغلا ًاصوصخو «لودلا نم ليلق ددع ىلع ملعلا اذه مادختسا رصتقا
 تاروطت لوح ةماتلا ةيرسلاب ١191/5 لبق ام ةرتفلا تزّيمتو ءرضاحلا انتقو ىف

 حاتفملا مظنب ىمسي ام ىلع اهيف بيلاسألا مظعم تزكرتو «ملعلا اذه

 .هسفن حاتفملا مدختست اهلحو ةيمعتلا ةيلمع نأ يأ ءدحاولا

 لاز ثيح «ةيمعتلا ملعل يبهذلا رصعلا ١915 دعب ام ةرتفلا ربتعتو

 بس, لاق ربطتاو ملعلا نهب ظيعر. ناك يذلا ناكقعالاوبةيرسلا» تفالغ
 دعاعماجتلا ىف .قيلحالا ني رقكلا .لاعتشاو + ةعاشبلا ةيمغلا قرط فاقتكا
 :ةيغتلا فرح. تالانمتالاو» 4 ىلا هيساسلا ءاملعو, ةييفانرلا افروضخو
 ,11ونيددجم تاقيطت هلا نقصر أو ملعلا ذل :ئرثأ امم

 يكحت ةبيرغ ةجوم ةريخألا تاوئسلا يف يمالسإلا اننملاع .ىلع :تلطأ

 ءافشلا اهيفنأ اوهغزو: هاهكمراس لع نمانلا :ثضتو كم اغويلا نع

 !ةيسفنلاو اهنم ةيدسجلا ١ «ضارمألا لك ىلع يضقت اهنأو ءءاد لك نم

 ناسنإلا داحتا اهنإ :اهباطقأ دحأ لوقي .«ةدحولا» :اغويلا ةملك ينعتو

 نيرمت اهرهشأو اهمهأ ؛ةفلتخم سوقطو نيرامت ىلع يوتحتو .حورلا عم
 دوجسلا» :ةيتيركسنسلا ةغللاب ىنعي وهو «راكسامان ايروس اجناتساس» ىعدي

 ١ ! «ءاضعأ ةينامثب سمشلل

 لبقتسي نأو ءمسجلا يراع نوكي نأ اغويلا سرامي نمل لضفيو

 .(ميدقتلا نم) ءه1/ م راد + قالا
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 ههابتنا زكريو هرظن تف نأو ءاهبورغ دلنعو اهقورش دنع همسجيب سمشلا

 ءاّيلم همسج لمأتي نأو .هتيلكب هيف قلعتي نأ هيلعو «ءسمشلا صرق ىلع

 « يروهج توصبو نيرامتلاب همايق ءانثأ ةئيعم تاملك ددرب نأو ءايقان نوكيو

 ءرشع ىنثالا سمشلا ءامسأ ددري نأو ««تارتناملا» تاملكلا هذه ىعدتو

 : اهكاهتسأ نمو ءاغويلا يف ماهو يسيئر ءزج اهنآل

 . عيمجلا هذمحي نم أي كل ىسأر ةينحأ : ىنعيو . .هأمأت افار

 . عيمجلا يداه اي كل ىسأر تينحأ :ىنعيو . .هامان ايروس

 .لامجلا بهاو اي كل يسأر تينحأ : ينعيو . .هامان يف اناهب

 :كل] ميةايعلا ا ويشاو: اكل يساري كينحأ :: قطوو .. مقامات رقاب

 ثالث نرمتملا ىضقيو !!ةدئاف ةيأو ةدئاف دادرتلا اذه ىف نأ نوعّديو

 ايروس» ىمست نيرامتب موميو . .اغويلا يف موي لك ةعاسلا عبرو تاعاس

 ملقب ''"«يملعلا دقنلا نازيم يف اغويلا» ناونعب سيفن باتك ردص دقو
 ءوض ىلع .ىرخألا دعب ةدحاو «ةعْرَّصلا» هذه تامولعم دّئف ء.صصختم

 لقعلا لوصأو ءءارغلا ةعيرشلا ماكحأو ءةحصلا نيناوقو .بطلا دعاوق

 ديدج دفاو لك نم مالسإلا فقومل ريخألا لصفلا صصخو «قطنملاو

 .اغويلا ةصاخبو

 رطنلا ىو ابسو .«قرعلا دققتو. « نمش ةوحتسلا ركل الوآ قوص#

 ىلع هراثآ ثيح نم ءراع هبش مسجب اهبورغو اهقورش دنع سمشلا ىلإ

 ىلع زيكرتلاو رظنلا تيبثت نع ةمجانلا ةراضلا راثآلاو «ةماع مسجلاو دلجلا

 نأ ىلع درلاو .ةيكبشلا ىلعو نيعلا ةينرق ىلع كلذ ريثأتو «ءسمشلا صرق

 -.(ناولع حصان هللا دبع فورعملا يمالسإلا بتاكلا قيقش) ناولع سراف ملقب وهو )١(

 . ص 4ه ءها89٠5١ «ءءايضلا ةتكم :ةدج
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 «ةيورخألا عجاوفلاو يزاخملا نع ًالضف «ةيويند عفانم نودب عئاضلا تقولاو

 . .ءاد لك نم ءافشلا اهنأب ءاعدالا طابحإو ءاهنيرامت ةشقانمو

 ؤلؤللا نع نيشتفملا عم راحبلا قامعأ يف صوغلا تارماغم تأدب

 لمح ىلع اورصتقا لب «ةيعانصلا تادعملا نم يأ لامعتسا نود حنفسإلاو

 .تقو رصقأ يف قمعلا ىلإ صوغلا نم مهنيكمتل ةليقثلا راجحألا ضعب

 بتك دقف .سرفلا عم تأدب صوغلا نع ةيطخلا تاليجستلاو

 يذلا سيليس روهشملا ساطغلا ةصق نع 0 .ق عه يلاوح 50 سودوريه

 نم ةنيمثلا زونكلا لاشتنال كلذو *617565 ىسرافلا روطاربمإلا دنع افظوم ناك

 .م .قالالا“

 اعون نؤلمعتسي سودور ةريزج يف نوساطغلا ناك ةبقحلا هذه لالخو

 صضعب لاشتنال كلذو عاملا تحت مهو ىجراخلا ءاوهلاب مهذمل بيبانآلا نم

 ىلإ رخاوبلا هذه بحسل وأ «ءىفارملا ىف ةقراغلا رخاوبلا نم تادعملا

 . ىزخألا رخاوبلا رورم ليهستل ةقيمع نكامأ
 كلذ يف ةريطخلا تايلمعلا هذهب مهمايقل نيساطغلا ةأفاكم تناكو

 :ىلاغلا لكشلا ىلع نيحلا

 ١١ ىلع ديزي قمع ىلع ناك ام اذإ لشتنا ام فصن ىلع لصحي -

 .(ًابيرقت راتمأ ) ًامدق

 ىل .راتمأ
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 2 امدق ١١ نم. لتأ قمعلا ذاع اذإ :ةيبقلا: رق ىلع مسي

 . (راتمأ

 لقألا ىلع ةيرحب بورح ةتس ىف نيساطغب ةناعتسالا خيراتلا ركذيو

  نرقلا ف نابسإلا مف تدادزاو ( ةيداليم ١؟!ة4هو داليملا لبق 5٠٠ ةنس نيب

 هتاباتك صضعب تنمضت (مالا/) 7605 يركسعلا ىنامورلا باتكلاو

 بيرغ سابل لوأل فصو عم «ةيئاوه بيبانأب لصتم سأرلا ءاطغل ًافصو

 :.”7ءاملا تحت لمعتسي. لكشلا

 (535] تخيلا (*:)

 .ديصلل ةلحر يف جورخلا :ىنعت «لصألا ةيدنلوه «تخي» ةظفل

 ةيراسب ةعيرس ةنيفس ةئيه ىلع «ءافيفخ ناسنإلا هعنص تخي لوأ ناكو

 . ناصرقلا همدحتسي ام ًابلاغ ناكو .«ةدحاو

 ةهزنلا ضارغأ يف تخيلا مادختسا رصحنا .ماهملا نم ريثك يف (م186.)

 يف سانلا ننفتو ..ءايرثألاو نيفرتحملا ةاوهلا تامامتها نم راصو «قابسلاو

 ينو مضي هولا داوملا رايتخا ىف اوغلابو « هتسدنهو هميمصت

 57 تيب يف مجعملا فورح (9

 )١( ص ءها7٠5١ ؟.يزقلا داؤف هيردنأ /ءاملا تحت صوغلا 9 ٠١.

 .7,323١؟- 5١ ص .ه511١/ «رادلا :ضايرلا -. قيوط راد /ةيرصعلا ةفاقثلا ةعوسوم 20(«

 ضلي



 دف ىوسولا «كيقس نإ نال دعم ىناشملاو
 1 ”١ هيفرزلاك هلعج : عدصلا نفررو «بابلل نوكت ةقلح : نيفرزلاو 2( 5 . 2 1 20 ير

 ( 6:8 ١ةفصلاو تعنلا نيب قرف (©4)

 نإ إف ا ةيلو لعل تاقرعلاو ينل ءايتسألا تاكو هنا هل
 نيب ةيوغللا ةقرافملل ٍ؛تَعْنُي :لاقُي الو .ءلامكلا تافصب فَصْؤَي هناحبس

 :فيفلاو,ةفضولا

 ناصخي امهنإف «جرعألاو ءروعألاك ءوضعب ًاصاخ ناك ام تعنلا نأ
 لاق مث نمو «ميركلاو ميظعلاك .ءمومعلل ةفصلاو ءدسجلا نم نيعضوم
 0 الو فصوي ىلاعت هللا : ةعامج

 (6:1) ركشلاو دمحلا نيب قرفلا (5:ة)

 داقتعا ىلإ امهبراقت ىدأ «ىنعملا يف نابراقتم ناظفل ركشلاو دمحلا
 .قرف نم امهنيب ام عم ءأمات افدارت امهفدارتب ءاملعلا ضعب

 كنمحملا نأو .«دحاو ىنعمب اهنينا يلا نورخأآو يربطلا مامولا بهذف

 لوق حصو ةلمحلا عضوم عضوي ركشلاو نكسلا عضوم يف هب قطني

 .ًاركش هلل دمحلا :لتئاقلا

 نوؤشلل ىلعألا سلجملا :ةرهاقلا -.يدنجلا يلع ضرعو فينصتو عمج /فوطق ()
 . وك ص صه ايا فيرعتلا ةنجل .ةيمالسإلا

 0 0/1 نركسعلا قورفلا
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 لدتسا ام نأو «يركسعلا لاله ناو. ريتك قار يبطرقلاو ةيطع نباك ءدحاو

 .هيلإ بهذ ام فالخ ىلع ليلد وه «اركش هلل دمحلا» كلوق ةحص نم هب

 وهو «معنلا نم ةمعن ىلع هنأو ءدمحلا هب تصصخ امنإ ًاركش كلوق نأل

 ٌريغ لتقلاو .ايعس هّثيتأو ءأربص هتلتق باب نم هنوك نع جرخي ال اذهب
 نم يعسلاو «لتقلا بورض نم ٌبرض ربصلاف .يعسلا ُريغ نايتإلاو ءربصلا
 د غلبأ (اركش هلل دمحلا» ربتعا اذهلو .رهاظ 53 ركشلاو «نامالا عاونأ

 . ىنعم ةدايز هيف لوألاو ء«ديكوت يناثلا نأل «ًادمح هلل دمحلا» كلوق

 .دومحملل ليجبتلاو ميظعتلا دصقب ليمجلاب لماكلا ءانثلا وه دمحلاو

 .ةمعن لباقم مأ ءادتبا كلذ ناك ءاوسو

 مأ لعفلا مأ لوقلاب ناكأ ءاوس «ةمعنلا لباقي فورعم نع ةرابع ركشلاو

 . ''”هناسحإ ركذب نسحملا ىلع ءانثلا :ليقو .داقتعالا

 5"]) لخبلاو حشلا نيب قرفلا (5']

 ديدحت ىف اوفلتخا نإو ءامهنيب قرف دوجو ىلإ نورخآ بهذي امنيب

 :اهمهأ ةريثك لاوقأ ىلع امهنم ةملك لك لولدم

 لخبلا وه ذإ ءهنم عنملا يف غلبأ هنأو «لخبلا ٌدشأ ّمشلا نأ - ١

 ةكيةمشلا

 . صرحلا عم لخبلا : حشلا نأ  "؟

 مس ٌفوُي نول :ىلاعت هلوق ريسفت يف ةنييع نبا نع ءاجو *" 

 هللا نأل «كدي يف امب لخبت نأ حشلا سيلو ءملظلا :حشلا نأ ””4يييقت

 -.عياشلا نمحرلا دبع نب دمحم /ميركلا نآرقلا ريسفت يف اهرثأو ةيوغللا قورفلا )١(

 5١86 -5١8. ص ءها5١5١ «ناكيبعلا ةبتكم :ضايرلا

 3 الا فركحلا ةرونسص. (1)
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 .'374 ٌيِسَفَت نع ُلَحَس اَمّنإَف َلَحْبَي نمو# :لوقي ىلاعت

 . ًاملظ كيخأ لام لكأت نأ ّحشلا نأ دوعسم نبا نعو - 4

 هللا هرمأ ًائيش منمي ملو هنع هللا هاهن ائيش ذخأي مل نم :ليفو - 6

 .هسفن مش ىقو دقف هئادأب

 نأ - :ةذك قل اهن ناسا لخسي نأ ف : سوواط كارا 1

 معي د 0

 اميف كلذو ءصرح عم لخب ّمشلا نأ يناهفصألا بغارلا ىريو - *
 . ةداع ناك

 ءاهداحآو رومألا دارفأ ىف لخبلا نأب امهنيب سانلا ضعب قّرفو - 6
 . ماع ٌحشلاو

 .فورعملاو لاملاب ٌحشلاو «لاملاب لخبلا :ليقو - 4

 نأو .ةيناسنإلا سفنلاو حشلا نيب ةنيبلا ةقالعلا ثيدح ثحاب ظحاالو

 ديلا انني يلع امه ةلئصحلا نلعب هلكت ةذاثلا هيلث .ةدهاكم تاستإلانلع

 نم تايآ ثالث يف سفنلا ىلإ حشلا ةفاضإ نّيبلا كلذ ليلد لعلو .هلعف
 :يهو .حشلا ركذ اهب ءاج يع اياد نارقلا

 1١ :ةئآلا ةءاستلا ةروس] 4 ل ا 3 و يد 7 تا

 [4 :ةبآلا ءرشحلا يي َكيَلْوََف يفت مش قو نمو

 0 ةيآلا نياغتلا ةروس يف اهلثمو

 حشلا نيب :.ةريبلا قرفلا ىلع اهحضوأو ةلدألا رع نيمو :لاق

 ةَّرملا حشلا رامث دحأ وه امنإ لخبلا نأو .سفنلا يف كلذ رثأو .لخبلاو

 نإف « .حشلاو مكايإ) : هلع هلوق كلذ ىف ءاج اممو . لخبلاب رمأي حشلا نأل

 لخبلاب مهرمأو ءلاوعطقف ةعيطقلاب مهرمأ ٠ معاج نسما حشلا

 ) )1١ةيآلا ءدمحم ةروس 4".

55 



 /؟ دنسملا يف دمحأ مامإلا هجرخأ .«اورجفف روجفلاب مهرمأو ءاولخبف
)0 

 . 5956© لكو

 (51) ةغللا يف منهج (59)

 : يمجع مأ يبرع مسا يهأ :«منهج» يف ةيبرعلا لهأ فلتخا

 .رظنملا ةهارك يهو ؛«ةموهجلا نم قتشم يبرع : ليقف

 فرصت اال اذه ىلعف ءرعقلا ةديعب يأ :مانهج رئب :مهلوق نم :ليقو

 ةيملعلل فرصت ال اذه ىلعو «ةبرعم ةيمجع ىه :نورثكألا لاقو
 ٠ و : ||و

 (35) !نابضقلاو ..ديرشلا (55

 لوق نع لأسف «بلعث سابعلا يبأ ةقلح ىلع فقو ايبارعأ نأ يك

 : ىلالهلا ةعصعص

 .اال :اولاقف

 !تنأ الو :ىبارعألا لاقف

 ,كرفأ بق: لثسلا نأ ةازأ :بلعت :لاقف

 .؟6ا!/ 88”  ص قباسلا ردصملا )١(

 ص «2ه٠9١ «ةيمالسإلا نوؤشلل ىلعألا سلجملا :ةرهاقلا -.يدنجلا ىلع /فوطق (؟)

 نكح

" 1/ 



 .تقدص :ىبارعألا لاقف

 هنم لمعُي يذلا حمقلا نأ ينعي .اهعدبأو تايانكلا فطلأ نم هذهو

 .''”.. .هعْرَز نابضق سوؤر يف راص دق ديرثلا

 61 !رخآ نامح» (5)

 ٌراملا رامح توم نم ْذوخأم ««ًارامح» ماع ةئام لك يمست برعلا

 ةئام» دعب هبحاصو وه هللا هايحأ مث «ةرقبلا ةروس ةيأ يف امك «ةيرقلا ىلع
 ناورم» :كلملا دبع نب دمحم نب ناورمل ليق اذهلو ء.هللا امهثعب مث ««ماع
 , 2”ةنيع ةئاه ةيمآ :لآ كلم ”توآق امل: ةرامجلا

 63 ءايشألا ةيقب 9
 ةيقبب ةصاخلا ءامسألا هيف عمج اباتك يركسعلا لاله وبأ فلأ

 .ةملك (76) ىلع ىوتحاو «ءايشألا ةيقب يف مجعملا» هامسو .(ءايشألا

 ظيفحلا دبعو يرايبألا ميهاربإ هيلع كردتساف ءاهلك اهبعوتسي مل هنكلو
 .ةملك (0) تغلب ( ةريثك تاملك هارشنو هباتك اقمح ناذللا ىبلش

 .ةملك )١917( عومجملا نوكيف

 . يه «تاملك

 ىف كلذ لمعتسُي ام رثكأو «ةلخنلا نوجرع نم ىقبي ام :رْمَجلا ١

 . ةلاحُملا

 دئاوف :هب قحلم) ا/ ص ةيظفللا يهانملا مجعم ءا/4/5 يبهذلل ءالبنلا مالعأ ريس (؟)
 . (ظافلألا يف
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 يشل قره ةيقلا: :؟ةنلثلا دا#

 .ءيشلا نم ليلقلاو ةيقبلا :لّسّولا - "

 . ليلق ءام :يأ ءةشارف الإ ريدغلا نم ىقب ام :لاقي :ةشاَرَملا - 5

 .ةلجلا يف رمتلا يقاب :مْؤَقلا  ه

 .ررقلاو ةرارقلا مساب اهركذ :ةرقلا 5

 3 ةراجلا نم ةباشلا قف اج ةفتعلا ننال

 (15) "”غادصألا واو (515)

 كادف هللا ىنلعجو ال :لاقف ءىش نع ا ىيحي نومأملا لاس

 .نينمؤملا ريمأ اي
 ِِع غم 1 2 ّس 6

 اه قلزقنل قف
 (5) كت

 . هلمحو هلصوو

 (57) ةينامثلا واو (515)

 نمو !«ةينامثلا واو» اهومس واو تابثإ ىلإ ةغللا لهأ نم موق بهذ

 نم نإ :اهحيضوت يف اولاقو .امهريغو «يريرحلاو ء«هيولاخ نبا :ءالؤه

 راد :نامرد مأ  .ءامسألا بيط دمحم ىفطصم عمج /قورفلاو لوصألاو لئاوألا )١(

 .6 -7 ص ء.ها8٠5١ ءةلاصألا

 اهنأل .غادصألا واو :واولا هذه اوّمسو .ًالامج هجولا نيزي غدصلا يف لوتفملا رعشلا (؟)

 .دسفل اهالولو :مالكلا تلّمِج

 .دادغب نكس «ةرصبلا لهأ نم «بدألاو ةيبرعلاب ملاع .يودعلا كرابملا نب ىيحي وه (9)

 .ه١5"؟ ت

 .186 /5 ناكلخ نبا /نايعألا تايفو (4)
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 ءدحاو :نولوقيف ءددعلا نم نماثلا يف واولا قاحلإ برعلا مالك صئاصخ

 مل ةينامثلا ْتَعْلَب اذإف - [ةينامثو] ةعبس ءةتس .ةسمخ «ةعبرأ «ةثالث ءنانثا

 يف لاقي امك ءضعب ىلع اهّضعب فطعُي ال يتلا تاوخألا ىرجُم اهرجُت
 55 مهدنع ةعبسلا نأب ٌراعشإ :كلذو اثات 7 «فلأ :ةعطقملا فورحلا

 . فنأتسم هدعب ام َّنأو ماتو لماك

 : عضاوم ةعبرأ يف ميركلا نآرقلا يف كلذ نم درو امب اولدتساو

 نوُدَِسلا َنوُعِكَبلا َنوحيبَسلا ثوديتحلا نوذبنملا َنوُبََّتلا## :ىلاعت هلوق ١
 ١١7[. : ةيوتلا] 7 ركجرملا 0 ٌنوُهاَتلآَو ٍفورعملاب َنورِمألا

 ء[ركنملا نع نوهانلاو] ةيآلا يف نماثلا فصولا 6 ْتَنَأ [واولا] ف

 . ةعبسلا فاصوألا ءافيتسا لعب تءاجو

 5 اري كلا هدب نأ 00 نإ ع 3-5 0 00 7 3

- 
 ب

 ءافيتسا دعبو ة ةيالا ىف نماثلا فصولا عم [واولا] تءاج دقف

 .ةعبسلا فاصوألا

 رقي ل 7 نا و 2 تا . 8 8

 فيكلا) 4 عنك يلو خس ترو يتقي اتي يع عمطوات
1" ]. 

 . نمأثلا ِدَدَعلا ىلع تلخد [واولا] ف

 اذإ يح ارمي َمَهَج َلِإ اوردك َنسَدَلا ٌىيسو# :ىلاعت هلوقو - ؛
 حلا تاؤبأ تناك امل [واولا] نب افا [1/# نمدلا]14  اهثارنأ هكصيخ اعود
 ناجل

 اَهوُمآَج اَذِإ َهَّيَح ل َمَهَج لإ اررتكم نذل َنيِسَوإ# :رانلا يف لاقو
 تناك امل ««تحتف» ىلع واولا لخدت ملف ١![ :رمزلا] 58 جو 0

 و". و



 . ميركلا نآرقلا تايآ نم هب اودهشتسا امو مهبهذم لمجم اذه

 «ةينامثلا واو تسيل واولا هذه نأ ىلإ ءاملعلا نم نوققحملا بهذ دقو

 . ةقباسلا تايآلا لك يف ةفيطل ضارغأو «ةيماس ناعمل تءاج امنإو

 .ريخألا مهليلد ىلع أدر .ءىراقلل راوحلا اذه داريإ يفكيو

  هيولاخ نب نيسحلا هللا دبع يبأ عم ّيسرافلا ٌيلع وبأ عمتجا دقف

 ناكو  نادمح نبا ةلودلا فيس سلجم ىف كلذ ناكو - ةغللا ةمئأ نم امهو

 اذإ وحول : ىلاعتهلوق نع ةيولاخ نبأ لكشف د ءاملعلل اثر ملعلل ًاقشاع

 2 .واو ريغب رانلا يفو ءواوب ةنجلا ىف تتأ * اَهُبوَبَأ ٌتَحِيْفَو اَهوُمَج

 ال ٌبرعلا نأل ء[ةينامثلا واو] ىمست ٌراولا هذه :هيولاخ ُنبا لاقف

 قحأ :لاقو ءٌىلع يبأ ىلإ ةلودلا فيس رظنف «واولاب الإ ةينامثلا ٌفطعت

 ظ ؟اذه

 اهنأل ء[رانلا] ىف ٌواولا تّكرث امنإو «لاق امك لوقأ ال .: يلع وبأ لاقف

 :هلوقف ««اهباوبأ تحتف اهوءاج اذإ ىتح» اهحتفل ًاطرش مهثيجم ناكو «ٌةقلغم

 واو] هذهف ءةنجلا يف [تحتفو] :هلوق امأو  طرشلا ىنعم هيف [تحتف]

 .اهلاح هذه وأ  باوبألا ةحتفُم ىهو  اهوءاج :لاق هنأك ء[لاحلا

 : لوقيف «كلذ ىلع ناهربلا ٌبحاص قلو

 "ا .«باوصلا وه يلع ونبأ هلاق يذلا اذهو»

 57 1مالل امسق 5 (57

 ماللا هيف مسق دق افنصم يناجرجلا مساقلا يبأل ٌُتيأر :يدفصلا لاق

 ءقاقحتسالا مالو ءيك مالو .«.فيرعتلا مال ٠ يهو ام نينالثو دحاو نول

 مالو «بجعتلا مالو ءءادتبالا مالو ءنإ مالو ءدوحجلا مالو .«كلملا مالو

 ةسسؤم :ةدج .نيشال حاتفلا دبع /نآرقلا فورح :نآرقلا يف ريبعتلا رارسأ نم )١(

 .راصتخاب مل/ م١ ص .ها٠5١”“ 2 ظاكع تابتكم

 قل



 الوب هيب ةانعيسملا مالو. ةممقلا تاو مالو في ويمتملا ىلع لخدت
 نيب يفنلا يف لخدت مالو ءرمضملا مالو .رمألا مالو ءهلجأ نم ناعتسملا

 5 ةمزال مالو «لبقتسملا لعفلا ىلع لخدت مالو .هيلإ فاضملاو فاضملا

 نم تففخ اذإ ةروسكملا نإ مالو .همزلت مالو ءاهفذح زوجي ال مسقلا

 مالو «نييبتلا مالو «نييفوكلا دنع ةروريصلا مالو «ةبقاعلا مالو «ةلقثملا
 .لعل يف دازت مالو .ههبشأ امو «كدنع» يف دازت مالو ءريبكتلا مالو ءالول

 ىنعمب نوكت مالو ءاهفورح بقاعت مالو ءهلجأ نم لوعفملا حاضيإ مالو
 .''”نيلوعفم ىلإ لاعفألا لصوت مالو «ىلإ

 (64) !هبسن فيرصت ىسنيو فرصي (؟]

 ىلع ِتأي مل : هيولاخ نبال لاق نادمح نب ىلع ةلودلا فيس نأ ععووت

 وهف مِلَس :مهلوقا الإ هناهحرو ءميِحَرو مجازر وهف ه ءمحر :بفيرصت

 ناسللو « ميدنو : مدان وهف َمِدّنو «ناهلسو « ميلسو ءملاس

 .ريمألا بسن يف 5 فرعأ :هيولاخ نبا لاقف

 ؟وه امو : لاق

 |[ « دكيمحو .دماح وهف لمح : لاق

 (35) ةيرعم ةيمجعأ تاملك ىنعم (51)

 .مرد : هلصأ (« برعم ىسراف : مهردلا

 «بنذلا فوذحملا لغبلا : ىنعيو (مد هذيرب) برعم «ىسرأف :كفربلا

 يمس مث .تففخو ةملكلا تفرعف «بانذألا ةفوذحم تناك ديربلا لاغب نأل

 ."ا/ل7/١؟ .يوسوملل سينألا بيدألا ةينمو سيلجلا ةهزن )١(

 560١. ص يفريصلا نبا /تايلضفألا 0(

 قلد



 : ديرب نيتكشلا نيب, ىلا ةفايسلاو, ءادنرت ةكرو قالا لويسرلا

 . تسط برعم «يسراف ظفل :تسطلا

 قاط» اهلصأو .«قاطارس» برعم .«ىسراف ءزيلهدلا وهو :قدارسلا

 ؛ةخللا كلا .نرتاقا وح امك هبل تانععلا مدن اب

 .«ورسخا برعم «سرفلا كولم بقل :ىرسك

 (كين هج نم» :اهلصأ ةيسراف ةظفل «ةراجحلا اهب ىمرت ةلآ : قينجنم

 ام : سرفلا ةْعْل يف كجنمو .(كين كجنم» : ليقو .يندوجأ ام انأ : يأ

 كلم ءرذنملا نب نامعنلا ةينك سوباق وبأو .سوواك برعم :سوباق
 ل

 590 رعشلا ةروريس_ 0
 قاطن زواجتي نأو «سانلا ةماع نيب رعشلا راشتنا ىنعت ةروريسلا

 اهب عتمتي دق يتلا راشتنالا طامنأ نم طمن يهف ..هب نيمتهملا نم ةصاخلا

 : تتتملا :لوق .لثم :ةذرفملا :تايبآلا _ىف ابلاغ نوكتو

 نفسلا يهتشت ال امب حايرلا يرجت هكردي ءرملا ىنمتيام لكام

 تيبلل عساولا راشتنالا نع ريبعتلل ىرخأ تاحلطصم ىمادقلا مدختساو

 بعصلا لمجلاك ا ال رئاس هنأ نولعيو (دراش تيبا)ل :نولوقي دإ « يرعشلا

 وهو «ءدلقملا تيبلاب هنومسي امك .ٌدرُي الو هل ضرعُي داكي ال يذلا دراشلا

 «لصوملا ةعماج :لصوملا .رمعلا دمحأ قيقحت ءاشاب لامك نب دمحأ /بيرعتلا يف )١(

 .ها “5٠

 نيرا



 عيش كالا وتم اة رووجفلا]

 ظفل ىناعم ىف ةديصق ه91١1١ا/ ةنس ىفوتملا ىعاجسلا دمحأ ةمالعلل

 ! !بيترتلاب اهتايبأ لئاوأ يف همسا فورح لعج دقو . ةبيرغ اهّنف يف يهو .«نيعلا»
 نيسوق نيب اهيف نيع ظفل لك ريسفت عضو دقو «ةديصقلا يه هذهو

 0 :تيب لك لفسأ

 ةيع ليعتكو الئفلا ىيظ:اديأ

 الارغ ايوراكنلا نفتسحت

 هط مَغعِت ةيدهلل اناعد

 ءوَس لك نع ثلخ ثاذ هن

 ابريق لاف ةايمعسلا قويت اع

 نيع ًَءايضو ئجّدلا َردب ايو

 (سعمشلا)

 نيو نود لامك منك ىوبح

 (بيعلا)

 نيعل يرجملا ىفطصملا ٌّقحو

 (ءاملا)

 نيع ٍقرطِل َنابأ دق لوسر

 (ةلبقلا ةقيقح

 (ةيحانلا)

 (ءايرلا)

 نيعب يظحو هّبر ٌبطاخو

 (رظنلا)

 )١( «فلؤملا :ةمركملا ةكم -. ىبيضعلا هللا دبع /«ةروريسلاو رعشلا» باتك نم جتنتسم ١5411ه.



 اعطق ٍلاعفألاو سفنلا ُليمج

 ٍتقو لك انيف ٌريخلا َءاذأ

 ًةهتنااهل سيلفأبتر الع

 انيف َءاّرغ ةعيرش ٌميقي

 بلق ميحرٍدابعلاب فوؤر

- 

 يوم نيرادتلا ىف ردقتلا ةيحك

 (ليملا)

 لنبي يطع رمي م لنلم ا دّوعو

 (نيعلا ةباصإ)

 نيع رايخل هتيد رهظأو

 (ةعامجلا)

 نسمع لكك نيم ىدش لق نك ابهد
 (ناسنإلا)

 (ريبكلا)

 نيع ليزج مانألا حتف مكف
 (لاملا»

 (باحسلا)

 نيعب ٍطحق نم سانلا ٌريجم
 (رطملا)

 (رئاطلا)

 :مكيعتل رح نسم سانلا 0 ا :

 ( تنهشلا عاعش)

 ندع لسنا اب اجا كيف اكن

 (رايخلا)



 بورك نمانع تفّرص مكف

 ايينظق ءانينثألا اذهب كانو

 مالس غم يل هللا كليتع

 ًاعيمج باحصأ مث ِلآو

 ايار هنا هفسي اويعضت يبكو

 امولع يئبر مهب ايحأ مكو

 دبع لاق ام مهغابتأ اذك

 :سودقلا دبع نب حلاص لاق

 نيقازنب نسيب وجتلا ةودنانك"اذإ

 67 ؟كلاح فيك ..ايحرم (55)

 (نيقيلاو دجلا)

 (ءيشلا) ظ

 نيعك مه نم اذ: لقح كوبا

 (سهذلا) ظ

 نيل اورق مكر اذالا نيف

 (ديدشلا)

 (روضحلا)

 نسف لنيسصقكو الثفلا ىيظابا
 0( ضابلا)

 اكلاحو «تنأ فيك» وأ (ًابحرم) ىلع

 يف ًاليلد مهل فرعأ الو ءركذأ ام ىلع ةيفوصلا مالك نم وهو .فلؤملا مالك اذه )١(
 .دهاشلل تايبألا تدروأ امنإو .«كلذ

 :ةرهاقلا -.روميت دمحأ /بدألاو نفلاو ةغللا يف برعلا زونك نم :ةيروميتلا ةعوسوملا (0)
 .5959 - "«ا/ ص صمام .ةيروميتلا تافلؤملا رشن ةنجل



 («ظفاح .كل ّقماو ىنإ» لوقلا وأ

 ًامئاد ناك ءرملا ٌءاخِإ نكلو

 ةرْشَك َناوخإ ٍناوخخإلا نم نإو

 ؟هلك لهألاو لاحلا فيك ناوخإو

 هلامب هنع ديلعت ١ اذإ داوج

 هرهظ فلخ يذلا تلواح تنأ نلإف

 اكلذ ريق ايل ضدي ةتلاجتفاو

 نكد ألا سلا هون فاق

 (ابحرم»و «هلإلا كاّيح» ناوخإو

 ايدها ريختت فوسنا ال كتلذو

 ابلطاف ضرقلاو «ضرقلا ّيلإ لوقي

 ""ابرقأ دعبلا يف هنم ايرثلا ٌتدجو

 نيف سيبطلعلاو 0 (5”4]

 ءهيف بيع ال :لاقف ىلحلا نيدلا ىفص رعاشلل ًاناويد ءابدألا دحأ أرق

 .ةبيرغلا ظافلألا نم لاخ هنأ ريغ

 :اهنم .ةديصف ىلحلا هيلإ بتكف

 سيبدردلاو نوبزيحلاامنإ

 تقضلاو بظحقعلاو سيراظتعلاو

 قلفعلاو “سقنفعلاو جيجارحلاو

 اهنم عماسملارفنت ةغل

 حولا يفانلا كلسي نأ حيبقو

 ميدق بيثكاذه ىلوق نإ

 . كحاضلاو مستبملا وه :رشاكلا ()

 1 ه قى" ص نابح نبال ءالقعلا ةضور (0)

 ا

 سيطلملاو مار حو

 سومطيعلاو صيصبرحلاو

 0 ا

 سوفنلا زئمشتو «ىورت نيح

 نيوتايلا كرنخير :اهفس يش



 ا” هميطاخخس ظافلالا ديذلوب :ةيدحح توكنقلا مدع امنت

 (455] ةينكأللا ةديصقل | (ة؟هل

 اهلوأو (نكلا اهيف رّرك ام ةرثكل ا ةديصقلاب تفرع

 نينحشا ما اعبم ا[ تكلا يحتم

 ن8 11 2 6 2

 تلا علا ةرضصضح نيلإ نيكل ومب يلو

 ”ثرعكا زغلا نس نكت ًانينطا نينو

  (ة؟9) !بيرغ رعشو دوس تحكم 2 658

 .هكف رعاش ىقشمدلا 1 يرهاقلا يواغبشبلا يسكرجلا نودوس نب ىلع

 ءاملع سلاجم ىلإ هنبا عفدف «نانبلاب هيلإ راشي افورعم ايضاق هوبأ ناكو
 لامآ بّيخ هنكل «ىوقتلاو ملعلا يف هتريس ىلع أشنيو هرثأ يفتقيل هرصع

 ريثك اهيف «ةبيجع ةقيرطب رعشلا مظن يف تناك ةيقيقحلا هترهش نإف ءهدلاو
 يف رفاسو ءارارم ّجح هنأ نم مغرلا ىلع «ةعالخلاو لزهلاو نوجملا نم

 ةهزن» ناويد هلو .ه854 ةنس هتافوو !دجاسملا ضعبب ّمأو «تاوزغلا ضعب

 دئاصقلا» ىلع ىناثلا همسق ىوتحا يذلا «سوبعلا كحضمو سوفنلا

 ةبيجعلا نعل (ةناسلا تاحشوملا)و «قيفالملا تاياكحلا»و «قيداصتلاو

 رفا كوطلاو

 76١ 50١. ص ىفريصلا نبا /تايلضفألا (0)

 نال



 ةلفغلا راهظإو هلابتلاو قذاحتلا ىلع ةينبملا هدئاصق ىدحإ ىف لوقي

 : ةكحضم ةبيجع قي
 امس دق لقعلاب سانلا يف ىتفلا ام اذإ

 لزت مل ضرألا اهتحت نم امسلا نأو

 نبل اهزيزب يفاهلو

 ايلا انيقود نم ىضرألا نأ جتنق

 ئرد تريل نإ ةايننأ ايهيتينو

 اجحلاو لوقعلا يوذ نم ينأ ملعتل

 ىضق نإو ًاضيأ نودوس وبأ مهنمو

 اذ نوفرعي مه ٌسانلاو امهنبا انأ

 ّ 0 و 1 ُث م. نأ 6 :

 ”اوسيقت اوبوكتشا اذإ ةفاعلاو

 (3) رعاشلا مزح نبا (5)

 :هلوق كلذ نم .ةدوجلاو عادبولا ةياغ يف رعش هل مزح نبأ يرهاظلا مامإلا

 اهثبأ ٌمولع ايندلا نم يانُم
 ىئحلا نتسلاو. نا رشا ىلا ةاضو

 ًادهاجم روغشفلا فارطأ ُمَّوْلَأو

 ىغولا ةموح يف رافكلا عم ًاحافك

 اهريغب يمامج لعجت ال ٌبر ايف

 رضاحو ٍداب لك يف اهرشنأو

 رضاسملا افكت لاعب ىضاكت
0 

 رفان َلّوأف تراث ًةعْيَم اذإ وو و م

 رتاوبلا فاتقرالاو .يتلاوعلا ريخشي

 ٍرفاك لتق ىتفلل ٍتوم ُمركأو
 رباقملا نيطق نم يئلعجت الو

 )١( ص ءها١5ا/ نابعش .ءىجفخلا ةلجم ١# - “##”, مالعألا ٠١١6/8 ط) 5(.

 م



 .هيدبلا ىلع مظني ناكو «ىرت امك ّلحف ُهرعشو :يبهذلا مامإلا لاق
 : هرعش نمو

 ُبرغلا ّيعْلطَم نأ يبيع ّنكلو  ةرينم مولعلا وج يف مميشلا ١نآ

 ُبْهَنلا يركذ نم عاض ام ىلع ّدجل  ٌعلاط قرشلا بناج نم يننأ ولو.

 : همظن نمو

 اولا فرغت قدم ترغش الو ٍنارجهب ْنِعْدَأ ملو ًاَدص كشأ مل

 65) ريمأتانب 6"

 امهالاو امو ةيليبشأو ةبطرق بحاص ء«دابع نب دمتعملا اهلاق ..ةديصق
 نلخد لق هتانب تناكو «تامغأ ةحاو 2 رتسالا 0 وهو اهلاق :نسلذدنالا نم

 هبلق داكف 7-5 ةلاح يفو «ةيلاب رامطأ يف نهار هيلع نلخد املف

 :لاقف .نهيلع ًانزح عّدصتي

 ارورسم ٌتامغأ يف ٌديعلا كءاجف ارووسع دايعألاب تنك فم اهيف

 اريمطق نكلميام سانلل َنلزغي ةعئاج ٍرامطألا يف كتانب ىرت
 اريساكم ٍتاريسح ٌنهراصبأ ةعشاخ ميلستلل كوحن دزرب

 اروفاكر اكسه اطت جل اهناك ةيفاح ُمادقألاو نيطلا يف َنأطي

 ازوؤيمامو انهعج ههدنلا كذرق. الفحم ةرساف نإ كرضو ناك دك

 ")رورغم مالحألاب تاب امنإف هب ُرَسُي ِكْلُم يف كدعب تاب نم

 )١( ءالبنلا مالعأ ريس 2705/14 708 3١1١.

 ص ءه54١4١ ءمساقلا راد :ضايرلا -.مساقلا كلملا دبع /نذآملا عومد (؟) 54.

 لضم



 *) !رحبلا ىلع ىتح ..ليقث (0*5)

 نيجتللا يف ةعيشملا وس ليعفلا طن

 اومحرتو هقافر هيلع ىكبف

 هب ثتأ حابصلاعلط اذإ ىتح

 ايهلانس ىبتاشأ اهيسك ةردنخ تلانق

 مضهي اله نألهعلتبأمل

 69 ةماّضلا
 نب دمحأ نب دمحأ همسا يرصم بيدأآل «ةماضلا مذ يف ةماشلا» ةديصق

 .طايمد برق «جيلخلا سأر» يف هتافوو هدلوم «يناولُحلا يجيلخلا ليعامسإ
 !العف تضرقنا اهنأ وأ ءضرقنت نأ داكت ةبعللا هذهو .212817508 ةنس يفوت

 يف تردص ىتلا «لوغرألا» ةلجم ىف ةديصقلا هذه ىلع هل تفقو

 لوأ) .ىلوألا ةجيبنلا نيم, كلاكلا: ءزجلا نق: كتريشتا دقو. .«هاأا19# ةنس. رب
 :اهيف ءاج «ةليوط يهو .«58 ه4 ص (ه7١١ لوألا عيبر

 لما نايس البل بيب اديئسع انابيب استم

 :لوقي نأ ىلإ

 .(6 ط) 0/١ مالعألا 001(

51١ 



 ليسطاآيبيب ديم يضلاو ةماضلا كرتا

 55) ميدق قدنف فصو (5")

 الها هيف ةلرت دق ىدعت

 ًامونو ًاحايترا هب اندشنو

 (ًيلع» :اولاقو انل هوفصو

 اديهحسو ءادعجتلا هناا هوت

 هوحتف نإ خيصي باب 5

 ينايانان رت باني
 ةفولا ريكا هيي ةطعنشلا

 ءارتهاب اهفارطأ ثبيصأ دق

 (قتف»ب ٌنهؤاشحأ ثبيصأو

 انيق اجاب ننس ب

 انمحارتألا هس .ىوضصتحل انوايف

 احارشنا نيمعفم هاندصقف

 احابثو َةَجضو ًاضوعبو

 .احاصو نأ وقلغففأ اذإو

 احاتفما ال لفق ال .؛ٌتالسرم

 احابتساو اهّبَجواهيلع

 احارَص ٌململا ئلبلا اهاَرَعو

 اجبالو:(طالبلا» ىهدزاق ةموم

 ايفر: هبا قلد مل ًاحابصو

 53 يكرت رعاشل يبرع رعش (5")

 ماع لوبناتسا ديلاوم نم «يكرت رعاش ولغوأ الم يكز نامثع روتكدلا

 ةعماجب ةعيرشلا ةيلك يف جّرختو .حتافلا دمحم دجسم يف ىبرت . 5

 لمع يتلا «ةرمرم ةعماج نم هاروتكدلاو ريتسجاملا ىلع لصح مث «قشمد
 :رابكلا هتذتاسأ ًامئاد لضفلاب ركذي وهو «يمالسإلا يبرعلا بدألل ًاذاتسأ اهب

 )١( .لهنملا ةراد :ةدج ." ط  .يراصنألا سودقلا دبع رعش :تايراصنألا ١5١١هء

 .ل١ ت45  نض



 «ىبيلاودلا فورعمو ءاقرزلا ىفطصمو «كرابملا لدمحتمو « ىعابسلا ىفطصم

 .«تاحفنلا» ناونعب ءازجأ ةدع يف يبرعلا رعشلا نم ناويد هلو .مهريغو

 «ةيمالسإلاو ةيبدألا بتكلا نم ريثكلا ىلإ ةفاضإلاب «ةيكرتلا ةغللاب ناويدو

 .٠ ةيكرتلا ىلإ يذمرتلا ننس مجرت امك

 : ةيبرعلا ةغللاب هرعش نم

 اندهتي كا تالا نتي نهنىقف اولاف

 هلع ويح يدادجأو ؛مارك يموقف

 0 مالسإلا نم يداؤف كل

 اورهتعحفا دق اوتاك زف ىلابآ الو

 اثبع لكأ ملو ,.مهرخافم تلاز

 :نيطاق ةيتايستألا ةركا ىتعسأو

 تلزن مهقح يف ةيآ ىلإ رظناو

 اولاق دق مالسإلا ينب نم مهتيلو

 لاقت نتاعلا ىف تسنا ىل ناكل

 لايجأ مكحلا يف مهتوطسل تناد

 َلابقإو لاح هل بلق ّلكو

 اولاز ومه نإ ورمعب مأ مهسيقب

 لالذإ مالسنإلا وتس رع لكف

 لآ مهدحو مه ءمشاه ينبالإ

 اولان لهف ..ىبرقلا يف ةدوملا الإ

 . '"”بارخلاو قزمتلا الإ انيلع بلجت مل ةيناروطلا ةيموقلاو :لاق

 () ؟رمع نينمؤملا ريمأ ينعي اذام (5

 : هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ لاق

 .ةزجعُم رادب اوُتِلُث الو «نيسأر سأرلا اولعجاو «ةّينملا نع اوقّرف
 . "”مهكفيخت نأ لبق ماوهلا اوفيخأو ءمكيواثم اوحلصأو

 دارأ اذإ :لوقي «نيسأر سأرلا اولعجاو ةّينملا نع اوقّرف :ىنعمو

 )١( ع عمتجملا ةلجم ١779 ) 79رجب   5ص (ه411١/ نابعش 04.

 ."376 / ديبع ىبأل ثيدحلا بيرغ .57١/ه8 ىناعنصلا قازرلا دبع فنصم (6)



 هب يلاغيو هنم دحاو ىلع رصتقي الف ناويحلا نم أئيش يرتشي نأ مكدحأ ع

 نود ناك نإو نيسأر يف هنمث لعجيل نكلو ءهب ثدحي ام يردي ال هنإف

 .رخآلا ىقب امهدحأ تام نإف .لوألا

 هيف مكزجعأ دق دلبب اوميقت ال ينعي :ةزجعم رادب اوُنِلُت ال :هلوقو

 .دالبلا يف اوبرطضا نكلو «قزرلا

 اذإ :ناكملاب تيوث :لاقي «لزانملا :يواثملا : مكيواثم اوهيئابضأو

 . هب تيار

 ءمكفاخت ماوهلا اولعجا :يأ ؛مكفيخت نأ لبق ماوهلا اوفيخأ :هلوقو
 .مكنم تّرف اهنولتقت مكتأر اذإ اهنأل .مكنم فوخلا ىلع اهولمحاو

 6) !ملتحي بولصم (55

 هترسأف ««يمليدلا» مهيف ةوزغ نوملسملا ازغ :ملسم نب ديلولا لاق
 مورلا ىلع اولمح ابولصم نوملسملا هآر املف .''”لّقَدلا ىلع هوبلصف ؛مورلا 3 5 0 . 3 .

 . لقدلا نع هولزنأف «خيشلا هيف يذلا بكرملا اوذخأف ةلمح

 !يىلع ٌبصأ ًءام ينوطعأ :مهل لاقف

 ؟كيلع ل : ممل :اولاقف

 يبمنلا كيا رق: + ةييبغلا ىلا :تلجتت : نا ددنع ذل ىدينأل "1 ينتخ :ننإ ةيلاق
 ءاهتعرتفاف 2 نهنم ةدحاو ول ىدي تددمف « فئاصو هيف رهن ىلع ىنأك

 . ةنيفسلا يراص وه (1)

 . ل6" ٠/ ءايلوألا ةيلح 64ه
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 65 فافع ةصق 69 1

 ناك .ناميإلاب بلقلا رماع ءنمؤم ءريقف باش يدنهلا زيزعلا دبع
 ..ةيناطيرب ةرمعتسم رصم تناك امدنع يناطيربلا ركسعملا يف ايزرت لمعي

 ديحأ ةقعوز هتعد خلا تناكو ءهركسعم جراخ لمعلل موي تاذ بيلط

 . امدنع هنكل ءهنم بلط ام حلصيل اهلزنم ىلإ بهذ .زيلجنإلا طابضلا رابك

 اهسفن يف امع تحصفأ ليلق دعبو .ةبيرم تارظن هيلإ رظنت ةأرملا ىأر لخد
 ! ةشحافلا اهعم لعفي نأ ديرت اهنإ ةأرجو ةحاقو لكب تلاقو .ةيناطيشلا

 ليزجو ايادهلاب هبغرتو هيرغت تراصو ..كاذنيح زيزعلا دبع تهبف

 «قلخلل فانم لعفلا اذه نأب اهرّكذيو ءاهرجزيو اهفّوخي ذخأ هنكل «لاومألا

 ىلع تّرصأ  ناطيشلا اهسّبلت دقو  اهنأ الإ .ةيوامس ةعيرش ةيأ هلبقت الو
 :هعقوو اسدسف ةذحأ' لويس. تذارأ اه: نقتي,نل هنأ «تاو'املو: .اهرمأ

 هتبلط ام لعفت مل نإ :لوقت ىهو هددهت تذخأو ءزيزعلا دبع ردص ىلع

 ؟لعفي اذام ..هرمأ ىف زيزعلا دبع راتحاو

 هديل كي. لوقو ذيب اذ] . .ةةودنف نلغ يت زعت' سسلاوب .... ةظحل قو
 الا ل تمر. .ةيحيم: .. تدنلا "الإ لإ هل: يفوض لع ابوب يتعارض

 نم سدسملا طقس «ةئجافملا ةحيصلا هذه ةأرملا تعمس امنيحو

 زيزعلا دبع هجو يف خرصت نأ الإ هدعب دجت مل ؛ديدش رعذ اهباصأو ءاهدي
 تالاح ىصقأ يف يهو جراخلا ىلإ اهيديب هعفدت تذخأو .ةعرسب جرخي نأب
 !فوخلاو رعذلا

 لزنملا جراخ يرجي ذخأف .كلذ نم رثكأ ديري نكي مل زيزعلا دبعو
 . '0هنم هامح اًمعو ءهيلع هللا هتبث ام ىلع ةداعسلا تالاح ىصقأ ىف وهو

 6 ص «انبلا نسح /ةيعادلاو ةوعدلا تاركذم 000

 انك ن



 6" باحسلاو رطملا يف بابللا لوقلا 658 ]|

 ءامسأ نم برعلا هركذ ام هفلؤم هيف دروأ «2''”ساتك ناونع رخآلا اذهو

 كلذ ةنراقمو «ةفيرطلا مهتاياكحو ءمهرعشو مهرثن يف ءراطمألاو بحسلا

 اله لوح ةيبعش راغشأو تاياكحو ا نم ةماعلا ةئسلأ ىلع درو امب

 . عوضوملا

 نمو «بدألاو ةغللا تمتك نم بحسلاو راطمألا غانم مظعم جرختساو

 .روصعلا فلتخم يف ءارعشلا رعشب دهشتساو «خيراتلاو ءاونألا بتك

 2 مالكلا بلق عيدب نم (65

 امك هرخآ نم مالكلا أرقي نا «بعصلا بيرغلا هعونو «بلقلا عيدب نم

 .هلوأ نم أرقي

 .سّرْملا كب ابك الف ْرِس :مهلوقك

 : اموظنه :كللذ نم. :ةاحح ايمو

 :رخآ لاقو

 نالدييخكيبيبايلا را ..قواوتتستاببل تيكن لاق

 ::بتفانلا اله نم يريرحلا هركذ اممو

 لويسلا ثداوحو دعرلاو قربلاو حايرلا فصو عم :باحسلاو رطملا يف بابللا لوقلا 2000

 . ص !١ ءه84١4١ «ءةعابطلل رمارم :ضايرلا .رامعلا ميهاربإ دمحم فيلأت /اهريغو

 لكلا



 نكت كل ق6 لك كب

 : موظنملا نمو

 اسأ ةريس ملا اذإٌعراو ارع اذإالميرأ نمأ

 اتيمهت  ةاديخحإ سبأ :ةنناين نها ةنيقحنا

 "اسلج نإ ب هاشم مشاغ بانج لشأ

 657 !ناتفشلا هب كرحتت الرخآو ,ناسللا هب كرحتيال تيب 69
 : ناسللا هب كرحتي ال تيبلا اذه

 : ناتفشلا هب كرحتي ال تيبلا اذهو

 ةليل ٌَعطقاطقلاعطِق ىلعانعطق

 "”قحاوللا يقاتعلا ليخلا ىلع ًاعارس

 (58) نازغل (ة4)

 :هسفن ىنعي ءاآزغلم (...) لاق

 ايِمظر,نفايرلا نييساتصخم تحف

 رص ذإ لذلا ىف كادع ىكحأ ٌترص

 «باصق ديلو قيقحت «يفريصلا نباب فورعملا بجنم نب يلع مساقلا وبأ /تايلضفألا ()
 .مق”؟ _ م١ ص ه١ < ةيبرعلا ةغللا عمجم : قشمد -. عناملا زيرعلا دبع

 .04/؟ سيلجلا ةهزن (؟9)

 ضي



 !باقبقلا وهو

 :ًازغلم يرعملا ءالعلا وبأ لاقو

 لهانملل اهّتبَّرق الو ظحل  اهُتحرس قينألا ضورلا يف انأ الف

 !هملق ينحبو

 (5) نيسحلاو نسحلا الب

 ربا مث ينال بأ نب خلع الا يلع هدي خابلا + :ىرمملا لوني

 . ''"ةطحاشلا نكامألا ضعب يف نالبج نيسحلاو نسحلاب 555

 5*] !نونرطملا (5*

 مجرتمل باتك ناونع وهو .نايسنلاو وهسلا باحصأ مه نونرطملا

 !ريزو حيسملا كبع همسأ !اقنأ هناح رسب روهشم ىفارع

 «ةميلو ىلإ هئاقدصأ ضعب اعد هنأ هسفن فلؤملا ناحرس صصق نمو

 .ةوعدلاب اهملع مدع هتحور تاركذو ءكانه هودجي مل هتيب اولصو امدنعو

 رظتني وهو هتيبل هاعد هنأ ركذف ءًاربخ هنع فرعي هلعل هئاقدصأ دحأب اولصتاو

 فدغتي اريخأ هيلع رثع ءاصقتساالاو ثحبلا كدعبو !لصي مل هنكلو . .هلوصو

 !!هدحو معاطملا دحأ ىف

 .هرجش نسحل نسحلا ي ا ا ا ا

 « نسحلا انهدحأل لاق « ةبض ينب .دالب يف نافورعم نايك بيلغتلاب - نائسحلاو

 . نيسحلا رخآللو
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 هزه لفعل ءانوفرت اشتفم ناك (يرصحلا عطاسا نأ صصقلا هذه نمو

 هنبا رضحأ دق هنأ يسنو ءهشيتفت نم ىهتناو «ىرقلاب هتالوج ىدحإ يف هنبا

 هذخأ دق ناك هنأ ركذت مث «لفطلا نع هتجوز لأسو ءدادغب ىلإ داعف ءهعم

 هنأ نّيبت مث ءهنبا لاسرإل ةينالفلا ةيرقلاب اولصتي نأ ةرادإلا نم بلطف !هعم

 ىلإ لفطلا دوعي نأ لبق هشيتفت لودج ةعجارمل ٌرطضاف !اهيف سيل
 ! "هيكل

 (44) !ةّدض ةئامئالث (5)

 تلمح املف «ةأرما جوزت هنإ :مرحملا نبا ةمجرت يف يناعمسلا لاق

 .هيدي نيب ةربحملاو ائيش بتكي ةداعلا ىلع مايألا ضعب يف سلج هيلإ ةأرملا

 :تلاقو اهترسكو ضرألا اهب تبرضو ةربحملا تذخأو ةجوزلا مأ تءاجف

 . 7 1 ةنامقالا نمر سبا ىلع شا هذه

 (645) حازملا (5*)

 :نابخب هربا ظفاحلا :ةدحملا' لاق

 !قحلا نع حاز هنأل ًاحازم حازملا يمس امنإ

 كلذ لوأ ناك «نيفلآتم نيب نارجهو «نيوخأ نيب قارتفا نم مكو

 . . حازملا

 ءهبحاص نع امهنم دحاو لك ضرعأف .هحزامف ءٌقيدص دهاجمل ناكو

 را نوتح مالسلا نع هداز امف

 )١( ص ء.ه98١ .فلؤملا :ضايرلا .7 ط .رطيوخلا زيزعلا دبع /ليللا بطح نم 774
 ظ .707؟6

 1١١67/١17. باسنألا (9)

 ./8 ص .ه١ةال «ةيملعلا بتكلا راد :توريب .نيرخآو ديمحلا
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 645 !ةليح (55)

 فيسلا :لحوت . نلاضت ةضاسملا ىنفعم ىلإ ناو قب نفانتما كف

 موقيف رخأتيل فصلا يف خيش بوث بذجف «هدحو موقي نأ عطتسي ملف امك

 !؟!'هيلع هللا وعديو ءهافق يف رظني هفلخ ًامئاق خيشلا كرتو

 6 ةركنم ةفايض_ 6
 ثا د ااا ل ل ل : 57 :
 ملف. «ةيرق يف موفي لزنف نفسا يف“ يفنحلا نيب نيا رمت جرت

 رظنف «ءهتفاعف ءائيدر انبت هتلغبل اوقلأو ءسباي زبخب هوتأو ءهتفايض اوئسحُي

 ”اهطاخني .لاقف «ةتأر: :نيكم "' تديحشفا اهيلإ

 يروا نبت تش نإ ينحف ايد ذأ ةلينا انمسيحا

 يي ظساو هعن ياشسب ٌسباي ٌرِبخ الوم ةيقا ديف

 (55) !بضعلا ةروص (ة4ه)

 .هيلإ رذتعا مث ءداقعلا دومحم سابع ذاتسألا داؤرلا دحأ بضغأ

 بضعغلا نكلو :لاق .تبضغ معن :ذاتسألا لاقف ءبضغ دق ناك نإ هلأسو

 يسفن ىلع ٌُتفخف كهجو ُتيأر ينأل :لاق !ذاتسأ اي كهجو ىلع رهظي مل

 38  هلاو» ةدرقلا وس اضينم اذكه ىدبأ نأ

 .(ةيبرعلا ةظقيلا راد ةعبط) 4١3 ص ء.ظحاجلل /ءالخبلا )١(

 .ه7١؟ يلاوح يفوت «يومألا رصعلا نم رعاش (؟)

 . لغبلا توص :حجيحشلا 9

 . يكرتا :يرذ .ليللاب ريسلا :جالدإلا (5)

 184/١٠١. يومحلا توقايل ءابدألا مجعم «(ةفاقثلا راد ةعبط) ١57/١17 يناهفصألل يناغألا ()

 4١5. ص روصنم سينأ /مايأ انل تناك داقعلا نولاض يف (5)

 ضل



 6©) ناتفرط (55

 1 قفعأ رعش يف ةنأو نع ميهاربإ طظفاح رعاشلا اة ديه كم لاس 6

 !بلق رهظ نع 0 نأ بجي هرعش نإ : هباجأف بدآلا ءايعدأ

 له «لماك ذاتسأ اي كيأر ام :يوانشلا لماك بتاكلل باش لاق ©

 ؟ةصق بتكأ مأ ًارعش بتكأ

 :لاق ؟أصصق ىل تأرق كنأ دب ال :باشلا لاقف .ةصق بتكا .:لاق

 !؟'ةارعش كل ٌتأرق لب ال

 617 ١برطملاو ..ثحابلا (69

 :ارخاس ميكحلا قيفوت لوقي

 يمتاح ءاخسب (طوقنلا»و تايماركإلا لوعفدي 5000 ًاريثك ٌتيأر

 ةلاقملا هذه ينتبجعأ دقل هللاو :لوقي نم مهنم نأ ملو «تاصقارلا ىلإ

 مزال اننأ ودبي !ةصقارلل عفدي امك هل عفدو «نالفل ةصقلا هذه د «نالفل

 نيرخآلا لجأ نم قرتحت ىتلا ةعمشلا لثم نوكي نأو ءهعم ةلباقم وأ ةلاقم

 ؟نولثمملاو نوبرطملا قرتحي ال اذاملو :لاق

 أ نييدالا لحد لاداعي ةدحلاودقلبلا نك ىيلكلا: ةيفئارس كح ناب هقانضأو
 ركفملاو رعاشلاو يئاورلا امأ !رهش يف ةعماجلا ذاتسأو سّردملا وأ يفحصلا

 ىلع راهنلا فارطأو ليللا ءانآ فكعيو براجتلا هرصعتو ةايحلا ربخي يذلا

 . .تاتملا الإ هلاني الف عمتجملا اياضق عم لعافتلاو لمأتلاو ثحبلاو ةءارقلا

 )١( ص ءها7١51١ .فلؤملا :ةدج -.شخب بيبح ريمس /قاروألا نم ةقاب 45.
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 م00 تل تامل ذاع

 (644) !اذه عمسأل طقف (5؟4)

 نأ هلأسأ «ينفرعي ال بيبط ىلإ ةنس لك بهذأ يبابش مايأ نم تنك

 اذإف «ليلاحتلا عاونأبو «ةعشألابو ريرسلا ىلع ءالماك أفشك ّيلع فشكي

 ؟يلإ تئج ملف ءيش كب ام :ًابجعتم يل لاق ىهتنا

 لا هذه كنم عمسأل تح :لوقأف

 (559) !ةكحضم ةيرورم ثداوح (5)

 قيرطلا يف هترايس داق يذلا لجرلا كلذ رورملا ثداوح بئارغ نم
 تاو مقا يف ةدايقلا ةلجع اهعم تّلتخا ةسطع سطع امدنعو «عيرسلا
 وهو «ىفاعم ًاميلس ةرايسلا نم جرخ هنأ ريغ .بقع ىلع أسأر ةرايسلا
 !هترايس تبلق يتلا ةسطعلا كلت نم كحضي

 ءاهترخؤم يف ًالمج عضوو «هتبكرم دوقي ناك يذلا لجرلا كلذو

 ةرايسلا نزاوت لتخاف ءاهلتقيل اهيلإ تفتلاو ءهفنأ مامأ ةضوعب تّرمف

 بعل نيل كيجصق ىلا

 )١( ص ءه11١54١ «ةعابطلل رمارم :ضايرلا -.نئيعجلا هللا دبع /ةيلام تاقئاض' يف ءابدأ 9”
001 

 .8 ص اشاب ىسمش ناسح /يوبنلا بطلا نم تاسبق :باتكل هتمدقم نم (؟)

 .78 ص هاك /١1 :تلؤملا :ةده -- فاقملا يلع /تاكحضلاو تارظنلا ()

 ضف



 / 1 60) ةليش ©
 اهيلإ ّنسحأ نمو ءهل ْثَّرَد اهيلع ًءاسأ نم ناك ةأرمال ٌرَْع :ةّلْيَه

 ! هتحطن

 ظل قلت لح راح: نلكملا هتفو

 5”) ؟فيك ...ريطلا مهسوؤر ىلع («*]
 مهسوؤر ىلع امنأك ءهؤاسلج قرطأ مّلكت اذإ ناك كت لوسرلا نأ درو

 ا ريطلا

 لوقي ناك مالا اوم نأ درا ءاملعلا ضعب لاق

 ناكو ءريطلا مهّلظتو «خيرلا ُهَباحصأو هلقتف ءانيلظأ :ريطللو ءانيلقأ :حيرلل
 ءيشب نوملكتي الو نوكرحتي الف ءاماظعإو هل ٌةبيه مهراصبأ نونمفي هباحصأ

 امنأك ءارقو ءاملُح مه :ًاتوكس اوناك اذإ موقلل ليقف ءاوبيجيف مهلأسي نأ الإ

 م هيلع ناميلس باحصأب ًاهيبشت ءريطلا مهسوؤر ىلع

 ء نكاس ىلع الإ عقت : ال ريطلاو .نوقرطيو نونكسي مهنإ : مهضعب لاقو

 ًارئاط ةيفآد ىلع 0 يأ ءريطلا نك انس هنإ :ًاووقَو ناك اذإ لجرلل لاقيو

 / 2م
 .  هتوكسل

 :ماغرلاو .هجولا يف ام علطأ هنأل فنألا ٌصخ .هفنأ هللا مغرأ :لاقي

 . فنألاب بارتلا هنم قصلي ام لوأ نإف ءههجو ىلع هللا هّنك :دارُي «بارتلا

 .لاه ةدام ءطيحملا سوماقلا 012(

 7-5 ص 11000 ةيبرعلا ا معجم : ىشمد .اشاب

 ضفتي



 !فنألا اوقلأف ءهمغر ىلع :اولاق ىتح رثك مث «هفنأ مغر ىلع :اولاقو

 هللا لصأتسا :اولاق اذإف .ءبهذتف ىوكُتف مدقلاب جرخت ةحرق :ةفأشلاو

 .ةفأشلا بهذأ امك هللا هبهذأ :اولاق امنأكف هتفأش

 ةعمدو «ةراح نزحلا ةعمد نآل غهنزحو همغ يأ :هنيع هللا نخسأو

 . "”(دربلا وهو) ّرقلا نم ةذوخأم «كنيع هللا ٌرقأ :لاقي كلذلف .«ةدراب حرفلا

 5 روهتلاو ريبدتلا نيب 4”

 دسألا ةياكح :ىيمورلا نيدلا لالج اهدروأ يتلا ةرّبعملا تاياكحلا نم

 (يونثملا» نم «لوألا باتكلا» يف ليصفتب تدرو يتلا «بنرألاو

 :اهتصالخو

 عابشإل موي ّلك تاناويحلا مجاهي ناكو «ةباغ نكسي ناك ًادسأ نأ
 رعذلا نم يناعت تناك تاناويحلا لك نأ ةجيتنلا تناكو .مهمهتليو هعوج

 .ةمئاد ةروصب فوخلاو

 يه لب اهمجاهي آلأ وهو ءدسألا ىلع هتضرع لح ىلإ تدتها م
 تذخأو .حارتقالاب دسألا يضرف ءموي لك ًادحاو ًاناويح ةيعاوط هل لسرتس
 يذلا ناويحلا ةعرقلاب موي لك ررقت تناكو «لحلا اذهب لمعت تاناويحلا

 اذكهو .دسألا ىلإ بهذ ةعرقلا هتباصأ نم لكو .دسألا ءاذغ حبصيس

 تباصأ نأ ىلإ «ةباغلا لخاد ةنينأمطلاو نمألاب شيعت تاناويحلا تذخأ
 .مويلا كلذ لبق رمألا يف اليوط 1 دق بنرألا اذه تاكو ..انرأ ةعرقلا

 دسألا ىلع يضقيس لب .هماهتلاب دسألل حمسي نل هنأ هسفن ةرارق يف رّرقو

 .هتمكحو هريبدتب

 نم ةعاس دعب دسألا ىلإ  ةسوردم ةطخ قبط - بنرألا لصو اذكهو

 ةيبرعلا ةبتكملا :دادغب .يرثألا ةجهب دمحم هيشاوح قلع ءىيلوصلل /باتكلا بدأ )١(

 .777 ص .ها“:١

 ضن



 :ريحاعلا :ةعيبعت ايضاغو لي اعتاج تسألا اكو: :هلوضرلا ددحيملا تغوحلا

 بدأ لكب بنرألا هل لاقو :ريغضلا ةسترألا مجح ىأر نيح هبضغ دادزاو

 دق تاناويحلا تناكو «ءكتكلمم ىلإ رخآ دسأ ءاج دقل يديس» :ةقرو

 بنرألا نم نكمتف انمجاه رخآلا دسألا نكلو «نيبنرأ مويلا كئاذغل تلسرأ
 .(كيلإ روضحلاو برهلا نم تنكمتف انأ امأ ءرخآلا

 اذه نم» :الئاق حاصف ءرخآلا دسألا ىلإ دسألا بضغ لوحت نآلاو
 . هيلع يضقأل هيلإ ينبحطصا ؟ىتباغ ىلإ لوخدلا ىلع أرجت يذلا دسألا

 هر: وها ىلإ خلا يللإ ناكل نع ينرأل ا مدحت «عترألا فسأل :حرغي
 كيلع امو ناكملا اذه لخادب دوجوم دسألا كلذ يديس» :هل لاقف ءرئب ىلإ

 .«هيلع ةرظن يقلت نأ الإ

 بنرألا هلاق ام نأ َّنظو ءءاملا ىف هسكع ىأرف رئبلا قوف دسألا ّلطأف
 نيضالا نيد جرخو ءرأزف ءرئبلا ركل ةقيقح دوجوم رخآ ادسأ نأو ( حيحص

 ىلع بثوف ؛هتكلمم ىلإ «رخآ دسأ» يتأي نأ دسألا لمتحي ملو .رخآلا

 :نكلا» لخاو تاهو. نفض رتقملا نسآلا

 ! نيالا دق ىلع هوييدخ قرألا نفت اذكمو

 601 مالعألا ءامسأ رخاوأ يف ةدئازلا ميملا (5*6

 . خلإ . .ملسفذ «معرفذ ؟مداعبم ء مرجح ء مرحب ء معني « ميحر ( مبسي

 تاباتكلا يف ةدئازلا ميملا فرحب ةيهتنملا ءامسألا نم اهريغو هذه

 حضاو لكشبو «ةيبرعلا ةريزجلا ىف ترشتنا ىتلا (دنسملا طخ) ةميدقلا ةيبرعلا

 نكامألاو لئابقلاو صاخشألا ءامسأ يف ءاهلامش نم رثكأ اهبونج يف زرابو

 ' يوطني ىتلا تالامتحالا نأ ىلإ ثحاب لصوت ...روهشلاو باقلألاو تاشنملاو

 : يلاتلا لسلستلا بسح باوصلا ىلإ اهبرقأو ءميملا هذه مادختسا اهتحت

 )١( ص ناخ نيدلا ديحو /ربعو رطاوخ ”8 - 84.

 ضن



 يضاملا يف ناك نيونتلا نأ يأ «نيونتلل ميدقلا لصألا نوكت نأ أ

 .نيونتلا ىلإ دعب اميف لوحت مث ءمسالا رخآ قحلي ميم

 نود «.ةصاخ ةينميلا لئابقلا اهب تصتخا «ةيبونج ةجهل نوكت نأ ب

 . ىرخألا قطانملا نم اهريغ

 تلصو نوكت نأب «ةميدقلا ةيدكألا ةباتكلا تريثأت نم نوكت نأ  ج

 نإ امو.:«ناكسلا ىدل ةنزفختم تيقبو .«لاكشألا قم .لكش». قاب .قمنلا ىلإ

 . مهتاباتك يف ةرهاظلا هذه ترهظ ىتح ةباتكلا ةفرعم نول اولصوت

 ىلع ةلالدلل ءامسألا قحلت نأ يأ ءميظعتلاو ميخفتلل نوكت نأ - د

 . ''"ةيعامتجالا مسالا بحاص ةناكم

 603 ءامسأ يناعم
 .ديدشلا لبإلا نم ٌىتفلا :ركب

 : ليقو «ءانيملا يف نفسلا ىسرم ينعي هنكل «يبرع ريغ مسا :ردنب
 .ةريبكلا ةنيدملا وه

 .اهرشن دنع ةبشخلا قش راجنلا اهب عسوي ديدح ةعطق ٠ مريب

 . مخضلا ميظعلا' :مساجو رساج

 .هريغو ريعبلا هب داقي لبحلا :ريرج

 .نطبلا مخضلا :ليقو ءريصقلا :لبنح

 . هنانسأ تطقس يذلا لجرلا :ديرد

 .ءايحتسالاو عزفلا :ليقو «ةمظعلاو ةبيهلا :بجر

 نب رصان /ةيبرعلا ةريزجلا يف دئسملا تاباتك يف مالعألا ءامسأ رخاوأ يف ةدئازلا ميملا )١(

 .؟ 07/84 -

 نيرا



 : ليقو

 :ةوشرلا ةجلاط: ه .يشترملا لجرلا :ناوشر

 .:ةيلع كيكو يذلا ءيشلا : ليقو «ميظعلا :ليقو «ةعنملاو زعلا :ناكار

 .نيرخآلا ىلع اهتيشم يف ةمدقتملا :اخيلز

 .هريغ ىلع مدقملا ء.دئاقلا :نايفس

 .ةنيمسلا :ليقو «قلخلا ةماتلا ةليمجلا ةأرملا : ةلبع

 .دحلل زواجتملا .ملاظلا : يدع

 مولا ديس :ليقو .ىحرلا اهيلع رودت يتلا ةمئاقلا ةديدحلا :بطق

 .سكعرلا

 . بضغلا دنع هسفن يف ام ىلع كسمملا :مظاك

 . ةلأسملا دنع رغاصتملا ءراعلا نم ليلذلا :ناعنك

 .هجولا ءيضملا :ليقو «لمنلا ضيب :نزام

 . ''"هريغ ىلع دئازلا «عفترملا يلاعلا :فيان

 607 نيملسملا ءاملعلا لايتغا 9*6
 اقدعم اهاقننا "(هيهلاصلاو- ءافلعلا ىلع نيفدلا دقحلا# قاوتعب :ةلاسر

 تاالواحمو تاالايتغا ىف ءزج وهو ,ىبهذلا مامولل «ءالبنلا مالعأ ريس)» نم

 مسا ركذ عم ءثدح لكل ًاناونع عضو «ةيمالسإلا ةمألا ءارمأو ءاملع لتق

 ةريس نم اضعب انايحأ دازو «لتق ةلواحم وأ لايتغاب تفدهتسا ىتلا ةيصخشلا

 .ةروصلا حيضوتل هيلع ينجملا

 ' «ىبدألا يدانلا :كوبت -.نابعشلا نمحرلا دبع /ناعمو ءامسأ :باتك نم تاراتخم (010)

 .ه5١ 11

 ةلسلسلا) . ص ال8 ءه1١4١ .نطولا راد :ضايرلا -.يبعشلا عيفن يبأ نب ديبع دادعإ (؟)
 .(5 «ءالبنلا مالعأ ريس نم ةيبهذلا

 ضف



 ناك - حيحصلا بحاص - يروباسينلا جاجحلا نب ملسم ظفاحلا مامإلا
 ناكو .عساولا ملعلاو ةدابعلاو عرولاب مستي «ءاملعلا رابك نم ءردقلا ليلج

 ريض اذ + ظانشتلا ريثك :ةميهلا نلاغ....افو اقودنع اعاجبق كلذ: قاج نإ
 ٠ .ليصحتلاو بلطلا يف

 رقت نعم. ةريالحت. نع ليوطلا هني هظانفتو ةريص ىلع لالي اممو
 ىلع هروثع مدعل هباصأ ٌمغ ببسب تناك هتافو نإ :ليقو ءاهمامتب ةليل هنم

 «ثيدحلا ركذو «ةركاذم سلجم ىف - هللا همحر ناك دقف .ثيدحلا اذه

 .هنع ثحبي هتليل تابو ارسل صار .هتفرغ لفقأو «هتيب _ىلإ عجرف

 . ىلاعت هللا همحر ىفوتم حبصأف

 ةيركف ةرمغ نع 5 «بيرغ ببس هتومل ناكو) : حالصلا نبا لاق

 ل ل :هلوق مكاحلا ىلإ هدانسإب ركذ مث .' («ةيملع

 ظ :لوقي ةملس نب دمحأ تحمس « بوقعي

 هل ركّذف «ةركاذملل سلجم جاجحلا نب ملسم نيسحلا يبأل دقع
 :رادلا يف نمل لاقو «جارّسلا دقوأو «هلزنم ىلإ فرصناف ؛هفرعي مل ثيدح

 :لاقف .رمت : اهيف ةّلس انل تيدهأ :هل ليقف «تيبلا اذه مكنم ٌدحأ ٌنلخدي ال

 اهغضمي «ءةرمت ةرمت ذخأيو ثيدحلا بلطي ناكف ءاهومدقف ..ىلإ اهومذدق

 .ثيدحلا دجوو ءرمتلا ينف 27 حبصأف

 .تامو ضرم اهنم هنأ ءانباحصأ نم ةقثلا ينداز :مكاحلا لاق

 هاجمألا هداك اوني ميتإت  «ىلاعك للا محو ءاملحعلا ادنكمو
 لفغو .رتافدلاو ةييكلا فين ؟ميارتع ةلضعو مهنويع رونو مهئامدو مهدوهجب

 ناك كلذ لعلو «ضرمف «هبناجب ان لوانتي ناكف ءهسفن نع ملسم 05

 ,7ينرا همر: :فللذ ببسب ىفوتو ءمضهلا رسعو ءداهجإلا ةرثك نم اببس

 ةذيبع وأ / ثيدحلا خلع ف هرثأو حيحصلا وك هجهنمو جاجحلا نب ملسم مامإلا 000(

 .55 575/١ ه١5١ا/ «ىعيمصلا راد :ضايرلا -.ناملس لآ نبسح نب روهشم

 ضم



 6:3 هيوهار نب قاحسإ 0*6 ]
 .ه1؟18 ةنس هتافو «ظافحلا ديس .«قرشملا خيش ءريبكلا مامإلا وه

 امو ؟هّْيَوَهار نبا كل ليق َمِل :رهاط نب هللا دبع ريمألا يل لاق :لاق

 ؟كلذ كل لاقي نأ هركت لهو ؟اذه ىنعم

 .ةزوارملا تلاقف ءةكم قيرط يف دلو يبأ نأ ريمألا اهيأ ملعا :لاقف
 .ههركأ الف انأ امأو ءاذه هركي با ناكو .قيرطلا يف دلو هنأل ءهيوهار

 :لوقيو يكبي ناكو ءةقدنزلا نم لج بات ليلا مامإلا اذه لوقيو

 ؟207 سانا يديأ يف رودت ثيدح فالآ ةعبرأ ٌترّوز دقو يتبوت لبقُث فيك

 مامإلا تتك هدذنع ناكو ا 0 ارم 0 اذه | تزل ا

 را

 نب يلع نب نمحرلا دبع ةمالعلا ظفاحلاب عمسي مل ًادحأ دجت داكت ال
 مظنلا لوقي «ةعفادم الب ظعولا يف ًأسأر ناك دقف ..(هه917 ت) يزوجلا

 نسح عم ..بنطيو «برطيو ءبجعيو «بهسيو «قئافلا رثنلاو «قئارلا
 ظ .سوفنلا يف عقولاو ةريسلا

 ينكو «نيدلا ردبب بقل يذلا «يلع» هنبا رابخأ فرعي نم لق نكلو
 .ه"١17 ةنس هتافو تناكو ءمساقلا يبأب

 ىمسو ءاذه هنبال اهمدقيل ..حئاصنلا ةراصع اهيف ةلاسر هدلاو فلأ

 . ””«دلولا ةحيصن ىلإ دبكلا ةتفل» هتلاسر

 ."ال4 557/1١١ ءالبنلا مالعأ ريس )١(

 . (رطاخ الم ليلخ قيقحت) ١٠١ ص ريثك نبال /يعفاشلا مامإلا بقانم (؟) ظ

 مامإلا ةبتكم :رصم ؛ةيليعامسإلا -.ميحرلا دبع دوصقملا دبع فرشأ قيقحتب ردص دقو (9)

 .صىص ملك ها .يراخبلا

514 



 كرت مث . .ًانسح ًابيط هابص أدتبم يف ناك هنأ هنبال اههيجوت ببسو

 ناكو ::ةيدسعملا بحاصو ءزوجي اال امب لغتشاو .ةلاطبلا مزلو .ظعولا

 ةةباغدلا: ولج :عوداوتلا ريف ناك هتكلو. ...ةعالكلاو وللا ىلإ .ليسلا نيكع
 . .هسفن مدخي ًاففعتم ءًافيرظ ًافيطل

 هل فدلاوب رتشسن ىف اءيس :ناك اوف .هدلاو ةحيصنب حصتني مل هنإ مث

 ةليل لك هيلع وعدأل ىنإ :لوقي هابأ تعمس :راجنلا نبا لاقو «هايإ هتعطاقمو

 ةنيدمب هبتك ىلع طلستو «هيلع أبلأ اذه هنبا ناك «هدلاو نحّتما ادنعو

 !دادملا رعس نم لقأب ديبعلا نيب اهعاب «نمثلا سخبأب اهعابف ءطساو

 زاد, ةادسأ -ةمذاعلا :ثحانملا نوت هاج فتاس ةبآلا هللا نفرق كفو
 . .فسوي نيدلا ىيحم ةفالخلا

 5" ؟ملعأ امكُيأ (*"]

 نب رمع نب هللا دبع نب ملاسو «قيدصلا ركب يبأ نب دمحم نب مساقلا
 .ةرونملا ةنيدملا ىف نيدودعملا ةعسمل 5 أ ءاهقفلا نم «باطخلا

 :لاقف يبارعأ ءاجف «ءيلصي دمحم نب مساقلا تيأر :قاحسإ نبا لاق
 97 ١ ِِع د 1 ع 2ع

 ؟هللا دبع نب ملاس مأ تنأ :ملعأ امُيأ

 .مِلَع امب كربخُيس لك !هللا ناحبس :لاقف

 ؟ملعأ امكيأ :لاقف

 .ملع امب كربخيس !هّللا ناحبس :لاق

 ؟ملعأ امكُيأف :لاق

 . ُهَْلَسَق هيلإ قلطنا ملاس كاذ :لاق

 . هنع ماقف

 نير



 ملاس نم ملعأ نأ :لوقي نأ دمحم نب مساقلا هرك : قاحسإ نبا لاق

 مساقلا ناكو !بذكيف ينم ملعأ ملاس :لوقي نأ هركو «ةيكزت نوكيف
 ع

 يول

 57 ةفينح يبأ لئاضف يف اءزج نورشع_

 . طورشلاب روباسين خياشم ملعأ

 ءاءزج نيرشع «ةفينح يبأ مامإلا لئاضف يف ًاباتك عمج :مكاحلا لاق

 !'"”اءزج نيعبرأو فين يف ءدهزلا يف ًاباتكو

 (55) ؟يعازوألا مامإلا تام فيك (55

 .ًءاكبو انارقَو ةالص ليللا ىيحي :ةلاسف لأ نيعبس ىف باجأ «بقانملا

 .ها81/ ةنس ىفوت

 نكي ملو «هيلع اوقلغأ ثيح «ءماّمحلا ىف تام هنأ يزملا ظفاحلا ركذ

 ا تامف راج مامحلل

 ماّمحلا باب هتأرما هيلع تقلغأ «ماّمحلا يف تام :يبهذلا مامإلا لاقو
 ١ , )650 . ع 0 7
 ا -- ةسسو

 .1854 /7 ءايلوألا ةيلح .57” /”؟ لامكلا بيذهت )١(

 ." 4 / يشرقلا ءافولا يبأ نبال /ةّيضملا رهاوجلا (؟)

 ."١ه /!١/ لامكلا بيذهت (9)

 سرك



 [( 6 اءاملعلا ءالؤه 68

 يمالسإلا خيراتلا يف ءالجألا ءاملعلا نم يفوكلا تباث يبأ نب بيبح
 فلأ ةئثام قفنأ .ةملس ىبأ نب دامح دعب ةفوكلا ىتفم ناكو (ه94١١ تر

 ْ ةث  ىعبات وهو! ةازقلا ىلع

 !ييضللا لذي لإ نحنا ةفوكلاب هناك نع نى قايغ نود وك نأ لاق

 امنأكو تباث يبأ نب بيبح عم فئاطلا ُتمدق :تاّتقلا ىيحي وبأ لاقو

 !'' يبن مهيلع مدق

 | 654 هللا نوفاخي امدنع (434]]

 هيف لوقي «نيريس نب دمحم ةرصبلا خيش دهازلا عرولا مامإلا

 ؛رابخألا نع لأسو كخحضو ءانثذحتو انثدح هيلإ انسلج اذإ انك :ثعشألا

 !ناك يذلاب سيل

 :هيف هتعجار ءىش ىف نيريس نب دمحم لاق :نوع نب هللا دبع لاقو

 !©"”سأب هب ملعأ ال :تلق امنإ «ءسأب هب سيل لقأ مل ينإ

 63 ديعلا قيقد نبا نع فرعي الام 5
 بهو نب ىلع ةيرصملا رايدلاب ةيعفاشلا ةاضق يضاق .ةمالعلا مامإلا

 .ًاروقو ًابيهم ناكو ءءاضقلاو هقفلا يف عراب ٌملع ديعلا قيقد نباب فورعملا

 «يتبسلا يبيجتلا فسوي نب مساقلا هركذ ام ةصاخلا هتايح نم فرعي ال اممو

 دافتسم» اهامسو ةيملعلا هتلحر يف اباتك فلأ يذلا ءهالا*٠ ةنس ىفوتملا

 )١( دعس نبال ىربكلا تاقبطلا 5/ ٠””#. ءايلوألا ةيلح ©/ 5٠.

 /ال دعس نبال ىربكلا تاقبطلا (؟) ١98 195.

 ضف



 نآل ةصرف هنع ذخألاو ديعلا قيفقد نيباب هؤاقتلا ناكو («بارتغالاو ةلحرلا

 مزتلا هنأ ركذ كفف .هلاوحأو هتاداع ضعب نم هرظن هيف تفل ام هيف هتك

 . ىضفأ امبر ىتح كلذ ىف غلابو «تادابعلا يف هسفن ىلع قييضتلاو ديدشتلا

 هنم هقحلتف «سانلا هب يتفي ال هسفن ةصاخ يف هيرتعي ساوسو ىلإ رمألا هب

 . ةميظع ةقشم

 ويقبل هيدي عفري نأ ةارأ املف ءرصعلا ةالصل ماق لفو اموت هتيأر :لاق

 .بسحأ اميف ىلاعت هللا مسال ًالالجإ دهجلا دعب الإ ردقي مل مارحإلا ةريبكت
 دقلو .هنم تقفشأو هرمأ ينلاهو هلاح نم ٌُترعذ ىتح هصئارف تدعتراف

 هريغ َبوث هُبوث سمي داكي الف ءهلاح نم ريثك يف رمألا اذه هيلع بلغ
 نأ الإ «هُريغ هيف سلج عضوم يف سولجلاب هسفن بيطت الو ءهظفحت طرفل

 نم دتمي اليوط ًاريصح هل عضي هبجاح ُتيأرو .هصخي طاسب هيف هل ْطَسْبُي
 ءاقلإل هيف دصقي يذلا عضوملا ىلإ ةيلماكلا يف اهب نكسي يتلا ةعاقلا باب
 وه جرحيو ءاداجس هرخآ دنع هل عضيو «هريع هيلع ىشسمي الو .سردلا

 .هيلع دوعقلاب هسفن بيطت ٍلئئيحو «ةينمي ةتبس ةداجسلا ىلع ٌعضيف

 نأ همداخ نم موي ٌُتبلط .هريغ نع ةّيمحم اهنم ٌبرشي يتلا هتينآو
 فحلع [مةلاخ نم. ىلعأ نأ لق نتازدي ب مضأ ام اهتم بكا اهضاراك
 .اهب اهقصلي نأ ريغ نم يتاود يف اهنم يل غرفأو .هنم ًافوخ لعفي ملف

 يف هكراشي ال ءهاوس نم ةعونمم اهنم أضوتي يتلا هتينآ كلذكو
 1 ' .لخأ ايلامعتتا

 ةطخأ نأ ينرمأف «هيلإ ةتعفد ةتيرب اًملو ءأملق هل يربأ نأ ًاموي ينرمأو

 هرمأف ءنأشلا اذهل هدنع نمتؤملا ءهب ٌصتخملا همداخ ءاج ىتح «ضرألاب

 نم حربأ مل ينأل «يندبو يدي ةراهط داقتعا عم «هلوانت ٍذئنيحو ءهلسغب

 ينرمأف «ضئارفلا نم ةالص تقو ترضح ىتح هيدي نيب نم سلجملا كلذ
 ْ .لعفأ ملف هب ةالصلل مّدقتأ نأ

 نأ ركذ دقف ءهنم هللاب ذوعن ءعالضفلا ساوسولا اذه يرتعي ام ًاريثكو

 هيرتعي ناك «ماشلا خرؤم ركاسع نبا مساقلا ابأ ظفاحلا مامإلا هيقفلا خيشلا

 ضفن



 0 1 . ميظع رمأ ةالصلا حاتتفا دنع
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 نازيج ةقطنم يف ةيلاعلا ةيرق نم يعبسلا دمحم نب ميهاربإ خيشلا

 لكأ ىلع هصرخح ةدش نع ناكوب ءاعرو اذهاز ايقت املاع ناك :ةيدوتسلاب
 !مايأ ةثالث ةدم اهنبل برشي ال ناريجلا عرز يف هتباد تلزن اذإ لالحلا

 هللا باتك ىلع سانلا نيب مكحي ناكف .؛باستحالا ةهج ىلع ًايضاق بصُنو

 دلو هلوسر ةنسو

 دقفي ضرملا ةدش نم ناكو ءاضيرم هسفن دجيل ةرم جحلا نم داعو
 وهو الإ هباحصأ رعشي مل ةالصلا تقو ناح اذإ كلذ عم وهو ءانايحأ هيعو

 !مهنيب يلصي
 اي مويلا نحن نيأ :توملا تاركس يف وهو نيرضاحلا دحأ هلأسو

 ؟ميهاربإ خيش

 يفوت مث !”4© ٍرِرَتفُم كيِلَم دنع ٍقْدِص ِدَمْقَم يف# :لاقف

 هتعبط تردصو «ًائيدح فل باتك ناونع اذه (ىربكلا تاقبطلا»

 اهبحاص اهرصتخا .ءةمجرت فلأ نيرشع ءاهز هيف «**5ه54١4١ ةنس ىلوألا

 ظيفحلا دبع دادعإو قيقحت ؛يبيجتلا فسوي نب مساقلا /بارتغالاو ةلحرلا دافتسم )١(

 .18 - ١7١ ص ء.ه98١ «.باتكلل ةيبرعلا رادلا : سنوت ءايبيل -. روصنم

 .0© ةيآلا ءرمقلا ةروس (0)
 ظ

 دمحم نب دمحأ /نازيج ةقطنمب رشع ثلاثلا نرقلا دعب نم لاجر مجارت يف رظنلا ةجرف (6)

 .ها/١ ءه١4١ا/ ءملعلا راد :ةدج .افاعملا يفعشلا

 .جم " ءه5١4١ «ةيفاقثلا ةبتكملا :توريب -.يمعطلا نيدلا يبحم فينصت نم وهو (5)

 فنا



 تاقبطلا» ثلاثلا دلجملا رخآ يفو .رصاعملا تقولا ىتح مالسإلا ردص ذنم

 . ءايحأ مجارت مهنيب «ىرغصلا

 ءرصم نم فلؤملاو .ةيفوصلا تاقبط ًاذإ تاقبطلا هذهب دوصقملاف

 نم مهفيو «ةرهاقلا يف هنأ ودبيو «طويسأب يرادبلا زكرم (ةمعطا ىلإ .ةتبشن

 دمحم هدلاوو . رهاظ فارحنا اهيفو .ةقيرطلا ىناجت هنأ هخياشم نع هثيدح

 نفدو ه1٠54١ا/ ماع يفوت دقو .«ةيتمالملا ءايلوألا» نم ناك هنأ ركذ ءىلع

 . طويسأب
2 

 هرصع بطق» :هيف لاق .ىمعطلا ضوع نب ىلع نب دمحم هدجو

 .ا(كديرم

 زع هللا نع ثيدحلا يف ةبيجع ةأرج هيدلف «نيدلا ييحملا فلؤملا امأ

 لاقيل امبير .ءتاحطشلا لهأ نع رثأ ام طمن ىلع تاملكلاب بعالتو ءلجو

 لصفلا ىف لوقي وهف .هدصق وأ هانعم ىف فلتخا هنأو ءاذك لاق ًانالف نإ

 خيشلا وهو لوألا ملعملا وه ىلاعت قحلا نأ نايب يف» باتكلا نم لوألا

 حورب كايإو هللا ينديأ» :/ ص «..ةيبرتلا لهأ عيمجل يبرملاو يقيقحلا

 .(. . .ِةَلِكَي دمحم وه هبّدأ نم لوأف .قلطملا ةرثكلا نوناق ىلإ هتينادحو

 نآلا نيحلاصلا رابخأ نإف ...» :(5 ص) هتمدقم رخآ يف لوقيو
 نإف» :لوقي نأ ىلإ «. . .أشنت نيبرقملا سلاجم ىف ةرّهطم ةّئسو «أرقي نآرق

 وجرأ ينإو «نيدلا هب ىلاعت ٌقحلا دّدجي هسأر ىلع ثعبُي ًاثوعبم ٍنرق لكل

 ءيخويش نم رابك باطقأ هب ينرّشب دقو ءوه نوكأ نأ ىلاعت ٌقحلا نم
 حّرصي ةدج لك نإف ءهّللأ لضف ىلع جرح الو (يتدئاسأ نم رابحأ داتوأو

 حمليو حّرصي باتكلا اذه» نأ ركذو .«...هديدجت ةوقو ءهتّمه ىدم نع

 !(«هدهاشي ام ةحص نع حرصيو هفلأ نم ماقم 00

 ام كلذكو ؟ددجم هنأ ىلع ليلد اذهفأ !بتك نم تالوقن الإ وه امو

 ضرك



 لاجرلا ريذحت»و «ةباحصلا تامارك مجعم» :لثم «ىرخأ بتك نم هل ردص

 ! !(رصم تاوشاب مجعملاو «لاجدلا حيسملا هنتف نم

 نع اندعبأو ءّقحلا ىلع انتّبثو ءميقتسملا هطارض ىلإ ًاعيمج هللا اناده

 لغَجأو «بجعلا وه ءاملعلا فارحنال ةديكألا تايسالا نم نإف . .للزلا

 ا . . .ءايحلاو عضاوتلا مهتافص

 (454) ؟«بلعتث» تام فيح (ة*4)

 يف نييفوكلا مامإ «ينابيشلا ىيحي نب دمحأ همسا بلعث سابعلا وبأ
 ةنس دادغب يف تام ءةجهللا قدصو ظفحلاب ًاروهشم ناكو «ةغللاو وحنلا

 ه١

 ناكو ءرصعلا دعب ةعمجلا موي عماجلا نم جرخ هنأ هتافو ببس ناكو

 يف هيف رظني باتك هدي يف ناكو .بعت دعب الإ عمسي ال ممص هقحل دق
 لمخف .طلتخملاك وهو اهنم جرخأف «ةَّوُه يف هتقلأف «سرف هتمدصف «قيرطلا

 !©”هوي يناث تامف ءهسأر نم هّوأتي وهو لاحلا كلت ىلع هلزنم ىلإ .

 655) ١ةقثلا ينغملا يلصوملا قاحسإ (55

 ىتغملا ..دمحتم' وبأ :«ىلصوملا :ناهاف نب ميهاربإ نب قاحسإ وه

 لثم .هلهأ يقلو .؛ثيدحلا ىور :يناهبصألا جرفلا أ لاف .نوهشتملا

 ءمرصأللا ةيواعم يبأو ءدعس نب ميهاربإو «ةنييع نب نايفسو ءرانيد نب كلام

 .زاجحلاو قارعلا خويش نم مهريغو

 . ةيطع نب دمحمو «دامح هنبأ هنع ىورو

 . ظفحلاو قدصلاب هفصي ىبارعألا نبا ناكو

 )١( ناكلخ نبال نايعألا تايفو ١/*:٠١.



 .ًاملاع ةقن د ناك : يبرحلا ميهاأربإ لاقو

 ءايخسم».«يرعتشلا ديعب :ةةوداثلا ولكن ..«ةفردملا نيد ناك 3 يتافتلالآقو

 ىف همدقتو .ةياورلا نم هو .بدألا نم هناكمو .ملعلا نم هعضومو

 ناكف «ءانغلا امأو ءاهيلع 40 نأ نم رهشأ « سلاجملا يف هتلزنمو ؛رغشلا

 ردي أم الول :لوقي هتفرعمو هملع عم نومأملا ناك ىتح .همولع رغصأ

 50 هنآل « ين رضحب ع ءاضقلا هتيلول « ءانغلا نم سانلا دنع هترهشو قاحسرإل

 . ةاضقلا نم ريتك نم ةنامأو ًانيد رثكأو قدصأو

 ملعلا لهأ عم هيلإ لوخدلا ىف هل نذأي نأ نومأملا قاحسإ لأس دقو.

 نذأف ءاهقفلا عم لوخدلا يف هل نذأي نأ هلأس مث فل نذأف بدألاو
)010 : 
 فل

 (5”] !ةبيرغ باقلأ (5”)

 .مولع ةدع يف امدقم ناكو «سراوفلا ابأ ىنكي «ىميمتلا ىفيص نب دعس

 .هال6ه هتافو . ةيمامإلا ةعيشلا نم وهو

 لاب ام :لاقف" مهغلب ءيش نم بارطضا يف ًاموق ىأر هنأ هبقل ببسو
 .اهب بقلف ؟صيب صيح يف موقلا

 : رختفي هلاق تيب هبقلت يبس نإ : ليقو

 0(« : قلت تخأ
 ِ 1 لخد :بقلت © تخاو

 )١( ينالقسعلا رجح نبال /نازيملا ناسل ١/ "ه9 61".

 قباسلا ردصملا (؟) ”7/7 19.

 فيفا



 (67]) باضقلا ..رعاشلا (57)

 نب ىيحي همسا .رارزجلاب بقلي يبدألا انخيرات يف رعاش كانه

 ضعبو هوبأ كلذكو ءرصم طاطسفب ًارازج ناك .(ه5ا ت) ميظعلا دبع
 نكلو .نيطالسلاو كولملا ىلإ هرعش هلصوأو «بدألا ىلع لبقأ .هبراقأ

 :هلوق يف هحرشيف كلذ ببس امأ «ةرازجلا ىلإ بدألاو رعشلا كرت هنأ ودبي

 يناس هوس ىف :يالوصاب يسلك

 هش اانهاةزا تلا ىبفرزا آل ةفتيتكو

 اححباذألا ةلويبتاو احنة

 بي رن تاكا فراسف اور
 !ابالكلا وجرأ ثنك رعشلابو ين

 (7) ثيغاربلا رعاش (5”]

 ىف اهرثكأ ًاتايبأ «رصقلا ةيمد» بحاص هنم دروأ رعش هل .ه4517 ةنس هتافو
 ىلإ ّلضافلا اذه ُتبسن ول :هتمجرت رخآ يف لاقو «ثيغاربلا نم ىوكشلا
 7 فيغاربلا رف ةيفسملا :ةةفشل هلع ةينلاكلا

 «ناطلسلا وهف رثكأف نيميلقإ كلم نم نأ ءناطلسلاو كلملا نيب قرفلا

 وهف ةئيدم ىلع رصتقا نإف «كلملاب ىمس ًادحاو ًاميلقإ الإ كلمي ال ناك نإف

 .اهبحاصو ٍةدلبلا ُنيمأ

 .(؟ ط) 554/1 يلكرزلل /مالعألا )١(

0١ 



 وأ «كلملا كلذك الو ءدي هدي قوف نوكي ال نأ ناطلسلا طرش نمو
 كلملا ىلع ُهمكح امأو .هيلع مكحي ناطلسلا نإف ءريمألا فالخب كلذك وه
 :مهلوق اودشنأو .ةوقلاو فعضلا فالتخاب فلتخيف

 (١ ا 00 ّ د < تهم 3 -
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 ةرتفلا يف دنهلا تمكح .ةلود مكحت يمالسإلا خيراتلا يف ةأرما لوأ

 ةلالسب فرعي ام سسؤم وهو «شمتوتلإ اهدلاو مساو (8*57- 575)

 هيدل ناكو .دنهلا لامش مكح اهنمو ءهل ةمصاع يهلد نم ذختا .ديبعلا

 ةرازولا تايلوؤسمب موقت نأب اهيلإ دهع كلذل «هتنبا تاردق نع بيط عابطنا

 تالمحب موقي ناك نيح روكذلا هئانبأ ىلع اهايإ الضفم «هبايغ يف هنع ةباين
 .هئادعأ دض

 تتبثأو «لاجرلا سابل يدترت تناكف ءمكحلا يف اهدلاو تفّلخو

 ءانثأ اهشويج دوقت تناكو «سانلا نيب لدعلا تماقأو «يوق مكاحك اهتردق

 . نيرئاثلاو ةدرمتملا تاوقلا دض كراعملا

 .نجسلا يف اهسراحب تجوزتو .«شيجلا اهل هرّبد بالقنا يف اهب حيطأ
 :” قيمدعأوب اهيلغ_ نفت نخل «ايشرغ ةذاعتا ةطاشوب كلراجو

 4 ناتسناغفأ يف رعشلاو بدألا مالعأ (57©)

 ةتس ةرجهلل رشع يداحلا نرقلا ىف ىناغفألا بدألا ءامس ىف ترهظ

 ناشور ريب .مهو ءروشنملاو موظنملا هيعرقب بدألا مالعأ عملأو نيش نم

 )١( «ةداعسلا ةعبطم :ةرهاقلا -.يتيبلا رفعج /برعلاو مجعلا راثآو بدألا مساوم ١١55ه.
 ١ .يواخسلل ةنسحلا دصاقملا نع القن

 ةيملاعلا ةيبرعلا ةعوسوملا (؟) ١١/8"5.

 فه



 مو دالاو: نودللا كمل ند وهو. «ةيدألا هقسرام نق( فراصتالا كيران
 ىف ادهحأ) هريورد. ديرخأ : خيشلا و دعولا و ةينيدلا مولعلا لاحم: يف : نيقورعملا
 رايدلا يف نيفورعملا ملعلاو نيدلا ءاملع نم اضيأ وهو ,يبدألا هبهذم

 شوخ وه ثلاثلا ملعلاو .تاماهتاو ةموصخ هقباس نيبو هنيب ناكو . ةيناغفألا
 ةرهش وذ «فيسلاو ملقلا فبحاص وهو ةييدالا هقسولف يف كتخ ناخ لاح

 .ةمجرتلاو فينصتلاو فيلأتلا يفو ءرثنلاو رعشلا يف ةميظع ةيملعو ةيبدأ
 زب نسحرلا نبع وه ةنيدألا ممقلا كلت عبازوب .دعزلاو ةفسلفلا يفز
 هداشنإو «ىنادجولا هرعشو ىبدألا هبهذم ىف ناغفألا ابابب ريهشلا راتسلا دبع

 بقل : ىلا ورجال ظفاطملا : نتن ناخب «يفالابنإلا ةدغزا ينو دو ىتباللا
 اباب هاش دمحأ روطاربمإلا وه سداسلا ملعلاو «ميركلا نآرقلا هظفحل ظفاحلاب
 .هملقو هفيسب مالسإلا ءادعأ خود يذلا

 سيياقمو « صئاصخو ايازم ةيركفلاو ةيبدألا ممقلا هذه نم دحاو لكلو

 اهذختاو «ةيركفلاو ةيبدألا مهبهاذمو مهسرادم اهيلع ةسيسات :ةيركف و: :ةيسذأ

 اهيلع اوراس اجهنمو مهل اكلسم نيركفملاو ءابدألاو ءارعشلا نم اهؤارمأ

 .ةيرعشلا بلاوقلا ىف ةيمالسإلا راكفألا نولمحي مهو ءاهرارغ ىلع اوجسنو

 سانلا نورمأيو .ءرطخلا ىلع نوهّبنيو ءرشلا نم نورفنيو «ةديقعلاب نورشبيو

 كلذ لك ىف نولهاجتي الو «هبانتجاب رمأ ام بانتجابو ءهللا بجوأ ام ةماقإب

 . .قحلاب مايقلل ًاعفد ناغفألا عفدت يتلا ةيعاولا ةظقيلاو «ةيمالسإلا حورلا
 2 ...''"وههدعب تتأ يتلا لايجألا ىلع قيمع رثأ مهل ناكو

 83 ةمركملا ةكم يف يدركلا ةلئاع 6

 وهّدجو «نينسلا تائم ذنم ةمركملا ةكم يف ةفورعم يدركلا ةلئاع

 مامإلا ةعماج :ضايرلا -.يناغفألا يفاص ناخ نامأ دمحم /يمالسإلا ىناغفألا بدألا )١(
 بوعشلا بادآ ةلسلس) 2١١591١١١ ص هه١4١ا/ «ةيمالسإلا دوعس نب دمحم

 ظ .(" «ةيمالسإلا
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 .ةمركملا ةكمب ماقأو «ناتسدرك نم حزن يدركلا نسح ويكألا

 ةيمشاهلا ةموكحلا دهع يف ناك يذلا هللا ضيف حلاص هدالوأ نمو

 مظعم كلتمت ناك هنإ لاقيو «ضيرع ءارث أذدو .ةلودلا لاجر ناسك نم

 .ةورملاو افصلا ىف ةدوجوم تناك ىتلا نيكاكدلا

 ةيلام ةورث هدلاو هل كرت يذلا «يدرك دحام : حلاص خيشلا ءانبأ نمو

 ربكأ ءانتقا يف هلام مظعم قفنأف «بتكلاو نيدلاو ملعلاب افوغش ناكو «ةريبك

 «ةيدجاملا ةعبطملاب تفرع ةعبطم لوأ اهيف أشنأو .ةمركملا ةكم ىف ةبتكم

 .اهدييشت ىف قاشملا نم ريثكلا ىقالو

 سلجمب أوضع ناك يذلا «يدرك دجام لداع :دجام خيشلا ءانبأ نمو
 00( 5 5 ْش :

 67” بطق ديس ةرسأ لصأ 69

 عبتت يتلا ديعصلا ىرق نم «ةشوم» ةيرق يف دولوملا ءبطق ديس
 هذهل اديمع هدلاو ناكو .زايتمالا ةرهاظ تناك ةرسأ نم «طويسأ ةظفاحم

 ىنطولا بزحلا تاعامتجا هيف دقعت ًايسايس أزكرم هتيب ناكو «ةينغلا ةرسألا

 ناك هطاذ ةرممأ قه عيناك كتذك هاوي د ماك ىقطيصتم همملا ىلا
 . . اهئارثل ًارظن ةقومرم

 يودنلا نسحلا وبأ خيشلا راشأ ثيح ..هبسن لوح فالخ لصح دقو

 الو «هللا دبع ريقفلا وهو ءايدنه ناك سداسلا اندج» نأب هربخأ اديس نأ ىلإ

 يبرعلا قرشلا يف حئاس تاركذم) «انترسأ يف ةثوروم ةيدنهلا ةنحسلا لازت

 ص يحلا ديهشلا) يدلاخلا حاتفلا دبع ذاتسألا اذه ىلإ لامو ”١9(. ص

 . (ثلاثلا فيطلا) «ةعبرألا فايطألا» باتك يف اذه ىلإ ريشي ام ءاجو 0١((.

 .1 686  ا١ها١/#خ صقل
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 رصاعملا يمالسإلا ركفلا دئار) مظعلا فسويو يلازغلا بنيز اذه تدكأو

 ١19(. ص

 «نظ درجم اهنإ :لاقو ةياكحلا هذه ىفن بطق دمحم ذاتسألا نكل

 :اولاقف .دنهلا لهأ هوجو عيطاقتب هةمكلا ةبيرش ةلئاعلا هوجو عيطاقت نأ هّنعبم

 . 0687 ص يحلا ديهشلا) طقف ةباعدلاو ةلماجملا ليبس ىلع وه يودنلل

 كب يريخ دمحأ ةردانلا بتكلاو تاطوطخملا ريبخ .فورعملا ثحابلا

 تردق ةبتكم رصمب (ىريخ ةضور» هتيرق ىف ًأشنأ ىذلا ء(ها7١م410/ ت)

 «تايركذ» هناويد لوأ 0 ةبيجع ةمدقم هل 055008 فلآ نيرشعو ةعبسب

 دينلا كارتالا يحلل د ةنما» ب تيمس اهنأ ركذو .هتدلاول هادهأ يذلا

 وأ لك همسا امهلوأ نوكي «نيمساب مهتانبو مهدالوأ نومسي اوناكف لك

 هتانب وأ هتاجوز ىدحإ وأ همأ مد وأ نوكدل هباحصأ رايخ دحأ مسا

 ةيسنرفلاو ةيبرعلا ديجت تناكو .احيحص ايكرت امسا يناثلا نوكيو .ثانولل
 .ةيزيلجنإلاو ةيسرافلا نيتغللاب ماملإلا عم «ةيلاطيإلاو ةيكرتلاو

 همأو «لوضانألا نم هوبأ ءةيردنكسإلا راجت ةارس نم اهدلاوو :لاق

 .تيرك ةريزج تاملسم نم

 ظ .هروم ةريزج نم اهمأ دلاوو «ةيسكرج اهمأو

 هذه نأو ءيطبقو .يسراف وه ام ركذ مث ..ةيشبح هدلاو ةدلاوو

 راختفالا وأ ءسنج نود سنجل بصعتلا نم هعنمت اهنم َنّوكت يتلا رصانعلا

 الإ ٌرتعأ الو «مالسإلل الإ بصعتأ ال يننإف اذلو :لاق ءبعش نود بعشب

 راد :ضايرلا -.يبيهولا زيزعلا دبع /بطق ديس ركف يف ةيمكاحلاو ةديقعلا نيب ةلصلا )١(

 .59؟ - ١7 ص ها .ملسملا

 ضد



 3 .:ةكربلاو ريخلاب اهلك هدالبل وعدأو هتّزعب

 «بعشلا ميعز» عم ...4طحل (ة4)
(50) 

 دودحلا ىطختو «تاركنملاب ةرهاجملا ىلع ةأرج لولغز دعسل ناك

 1 .ةئيس فقاوم كلذ يف هلو .لجو زع هللا اهعرش يتلا

 مساق بناج ىلإ فقو ثيح «ةأرملا روفس يف زراب رودب ماق دقف
 امك .«ةديدجلا ةأرملا» باتك اهعدوأ ىتلا راكفألا ىف هكراشو هرصانو نيمأ

 ىده باجح ةمثآلا هديب عزنو ”يباسج هاك ىلع ةيفص هتجوز مغرأ
 تاديسلا ىلع طرتشا بعشلا ةماعز ىلوت املو .ةربدم ةيلمع ىف يوارعش

 ذأ ندرأ املوب «نيهرتجو قع ثاقنلا نحور نا هنت كامبل ةريعحي ىقارللا
 نفشكي نأ الإ نهعامتجا ىلإ لوخدلا ضفر ًاريزو هنييعت دعب هب نعمتجي
 ! عامتجالا لصحي ملو ء«كلذ نيبأف ء«نههوجو

 ىلإ هتداعأ مث ةرتف لسيس ةريزج ىلإ هتعامج عم ايناطيرب هتفن امدنعو
 :.. فللدل انين: ناك :يقرازولا ةساكزب .ةيلوتل" ريضف

 اقيدص كلذك اهمتخو ءزيلجنإلل ًاقيدص ةيسايسلا هتايح أدب دقو
 ىفطصم وهو ءرصم هتفرع زيلجنإلل قيدص رهشأ ةرهاصمب اهأدبو .زيلجنإلل
 .اشاب يمهف

 : لوقيف هتاركذم يف هسفن وه انثدحي رمورك دروللا عم هتقادص نعو

 رونتأ يك «ىتش لئاسم يف ينثدحيو «نيتعاسلاو ةعاسلا يعم سلجي ناك

 . ةيسايسلا يتايح ىف اهنم

 بابشلا نم ًاديدج ًاليج دعي هنأ ةيونسلا هريراقت يف ركذي رمورك ناكو

 رامعتسالا عم مهافتلا ىلع صرحيو «برغلاب بجعُي يذلا جنرفتملا يرصملا
 .مهعم لمعلا لوبقو يناطيربلا

 درس لواحت :فراعبلل !وقوودل لغز قع وهورك ةووللا .راقخا>لقو

 .ةيرصملا ةعماجلا عورشم طابحإ هنييعت

 كى



 رصم كرتي هنأ ١101 ماع نلعأ رمورك دروللا نأ ةبيجعلا قئاقحلا نمو

 اذه ىف ناكو .لالتحالا ةمادتسال ةيساسألا ةدعاقلا العف ماقأ هنأل ءاحيرتسم

 .ةديرجلا ءاول لماح وه ديسلا يفطل حبضصأو «ةمألا بزح» فلأ دق ماعلا

 .ةيفراغملا ارظانا نعش

 وه .ًادحاو الجر الإ حدمي مل رمورك اهاقلأ يتلا عادولا ةبطخ ىفو

 !!«اهلامك ىلع لكلا قمتا دق هتامص)» نإ : لاقو هودقتنا نيذلاب هقيض

 نمك وأ .«هسأر ىلع ةديدش ةبرض عقت نمك تنكف انأ امأ» :هلوقب ةيسفنلا

 !«اهلوه ةدشل اهملأب رعشي ملف .ةداح ةلآب زخو

 عالقإلا يف ًاليلق وأ ًاريثك ةبقاعتملا هتابوت هدفت ملو ءادينع ًارماقم ناكو
 ةحص هيف ترسخ ىتح ....) :لاقو «ءهتاركذم ىف كلذب حّرص امك ءاهنع

 ١ ا نك

 .''"«ةورثو الامو ةوقو

 (ةلاسرلا» ةلجم بحاص «فورعم يرصم بتاك تايزلا نسح دمحأ

 ابتاك رخآلا وه ناكو ءهليج ىفقثمو ءابدأ نيب ةعساو ةرهش تذخأ ىلا
 اياضق يفو «تالجملا نم ةدغ ىف نعك هحلحيق, فقن رت امل, .:ًاقوموف
 عفريل مالسإلا ةعيرش نم هيف لانو .(«ةدحولا» عوضوم يف بتك دقو «ةفلتخم

 مرحم يف رداصلا ددعلا ءرهزألا ةلجم يف بتك دقف !ةيرصانلا ةسيسخ نم

 : لوقي ه1 ماع

 -.يزاربلا داؤف دمحم /نيلهاجلا ليوأتو نيلطبملا لاحتنا نيب ةملسملا ةأرملا باجح )١(

 .49" - 585 ص ء.ه5١5١ .فلسلا ءاوضأ ةبتكم :ضايرلا
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 «ةديقعلا ىلع تماق اهنأل «ةماع ةيلك تناك ةيدمحملا ةدحولا نإ»

 تناك ةيحالصإلا ةدحولا نإو ءلوحت وأ فعضت دق مدت امهم ةديقعلا نكلو

 ةيكارتشالا ىلع موقت اهنأل «ةيمان ةيقابف ةيرصانلا ةدحولا امأ .ةصاخ ةيئزج

 تاموقملا هذهو ءمكحلا يف ةيطارقميدلاو «يأرلا يف ةيرحلاو «قزرلا يف
 !؟'"(ةدحولل مئاد نامض ةثالثلا

 :نارتشلل ةلباقا ريغ ءاطخلا نينا" ىدع بكرا نفل

 عماطم هيف برغلل .ًايتع ًايقيرفإ ادلب مكحي ملسم مكاح وهف :ًالوأ
 .ةضيرع مالحأ هيف ةيملاعلا ةينويهصللو «ةديدع زئاكرو ةريثك

 ةيمالسإلا تايعمجلا عجشو هدلب يف مالسإلا رشن ىلع لمع :ًايناث
 .هدالب ىلع رمآتلا يف رمتسا يذلا ريصنتلا براحو

 ايناطيرب مهتكرت نيذلا نييويسآلا نم ًافلأ نيسمخ هدالب نم جرخأ :أثلا
 بعشلا ملستو «يعارزلاو يعانصلا يدنغوألا داصتقالا يف نومكحتي

 ىلإ ءالؤه مظعم رفاس دقو 191/7 ماع هدالب داصتقا ةرم لوألو يدنغوألا

 .ةطرو يف اهعقوأ امم ايناطيرب

 تاوقلا ضعب بردي أدبو «ةينيطسلفلا ةيضقلل هدييأت نلعأ :ًاعبار
 ظ . هدالب يف ةينيطسلفلا

 ةيبيلص نم ملاعلا يف ةريرشلا ىوقلا تمكح دقف ...بابسألا هذهل

 ,مادعإلاب نيمأ يديع ىلع ةمرجم ةيعويش ىلإ «ةميئل ةينويههص ىلإ «ةدقاح
 .'"”حيبذلاب نيملسملا هراصنأو ملسملا هشيج ىلعو

 ةنيدملا ةكرش :ةدج .ظفاح مشاه مالسلا دبع /مالعأو بتك :اذه يف بتك ام رظناو )١(
 58١. ص ء.ه٠5١ ةمدقملا ءرشنلاو ةعابطلل ةرونملا

 يمالسإلا داحتالا ةرشن :نم ًالقن) 7١ ص (ه44١ لاوش) 4١54 ع (رصم) ةوعدلا (؟)
 .(؟١ ع ةيبالطلا تامظنملل يملاعلا

 <«آ



 : لّيمجلا نوطنأ لوقي

 عباطملا لغش  برغلا يفو لوقأ ُداكأو - قرشلا يف ًابيدأ ٌتفرع ام
 الو ؟ هذبع سويناط اهلغش أم ردقب نيرشعلا نرقلا نم مرصنأ يذلا عبرلا يف

 ام ردقب ةفلتخملا بتكلا نم ددع ىلع ةبقحلا كلت ىف ُهمسا رهظ ًابتاك لاخإ

 الو ىصحت ال ْاذَّبُت تالجملا يفو ٍفحصلا يف أشنأ :بتاكلا اذه مسا رهظ

 .ةيسيئرلا ةلاقملا اهيف جبدي ناكف ةيموي ةفيحص «قرشلا» ردصأو ءّدعُت

 2| «يوارلا» رشنو ؛ ةيقربلا ءابنآلا مجرتيو .ةيلحملا دانحألا بتكيو

 ؛ديزي ام وأ تاحفصلا نم ةئملا عوبسأ لك يف اهنم المي ناكف ةيعوبسأ

 ريعصو عطقلا ريبك نيبو « سبتقمو محرص نع صصقلاو تاياورلا نم عبطو

 ىنغأ ناك اذكهو . ةرماع ةبتكم فلؤتل اهنإ ىتح .ةئمعبسلا زهاني ام مجحلا

 اهرقكأو اراشتنا :تاياورلا ةفوأ هتاياور :تناكو: .ءاجاتنإ خفزلا اذه هناتك

 ىرعي . ةينوساملل ارارسأ نينكفا هنأ ا مالعألا ىف هتمجرت ىف :تللق

 نيررحملا ةدعاسم دعبتسي االو .هلمع يف هودعاس مهلعلف ءمهنم ناك هنأ

 ةغللاب ١548 ةنس هتافو ذنم رلته لوح تفْلأ ىتلا بتكلا ددع رّذُق

 !باتك فلأ ههب اهدحو ةيزيلجنإلا

 ١9798 تاونسلا لالخ لايتغا ةلواحم 50ل ضرعت رلته نإ لاقيو

 هسفن طيحي نكي ملو .ًامئاد تالواحملا هذه نم وجني ناك هنكلو 65

 .ها585١ .لالهلا ةعبطم :ةرهاقلا .(ه58١ ت) ةدبع سويناط ناويد ةمدقم نم )١(

 نك



 !ةظحل رخآ يف هجمانرب رّيغي نأ وه هجازم ناك لب «ةمخض ةينمأ ريبادتب

 ناكو .أطخأ هنأب ةريخألا هتاظحل ىتح رلته فرتعي مل :هؤالمز لوقيو

 !هبعش ىتح مهتي ناكو

 .7يينايسلا ةبح .لوانتز رحنا ءيش لك نم ًايئاهن سئي نيحو

 441 تاروذاقلا وشبان ..باتثكلا (548)

 فشكل نيرشعلا نرقلا لئاوأ يف اورهظ باّبكلا نم ةعومجم مه
 نع اوبتك دقو .ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ىف ةيسايسلاو ةيعامتجالا دسافملا

 ضعب ىلإ هايتنالا اوتفلو «ةموكحلا يفو لامعألا عاطق يف داسفلا
 .ةيرصنعلا ةقرفتلاو «ءاغبلاو «لافطألا لمع لثم «تالكشملا

 رعش هنأل «تاروذاقلا يشبان» مسا مهيلع تلفزور سيئرلا قلطأ دقو

 ةدايز ىلع اولمع باّتكلا ءالؤه نأ الإ !تاروذاقلا يف ثحبلاب نومتهي مهنأب

 لامعألا عاطقو ةموكحلا اوربجأو «ةيعامتجالا تالكشملاب ريهامجلا يعو

 تاجا هكاسرامملاو. ةناوقلا حالصإ ىلع

 68 «خيراتلا ملع» هنإ (؟4#

 !ىفكل يدوهيلا عم ءاسؤرلا سيئر ةعقاو الإ خيراتلا ملع دئاوف نم نكي مل ول

 للك هللا لوسر ُباتك هنأ ىعّذا ًاباتك رهظأ دوهيلا ضعب نأ كلذو
 يبأ نب يلع مهنم «ةباحصلا ٌةداهش هيفو «ربيخ لهأ نع ةيزجلا طاقسإب

 )١( ص ناخ نيدلا ديحو /ربعو رطاوخ 44.

 .//؟© ةيملاعلا ةيبرعلا ةعوسوملا (؟)
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 ركب يبأ ظفاحلا ىلع هضرعف ءءاسؤرلا سيئر ىلإ باتكلا َلِمُحو

 !رّوزم اذه :لاق مث ءهلَّمأتف ءدادغب بيطخ

 "ده كلل با نال نبق

 ةنس ربيخ حوتفو (ه4) حتفلا ماع ملسأ وهو ةيواعم ةداهش هيف :لاق

 ربيخ لبق ةظيرق ينب موي دعس تامو ءذاعم نب دعس ةداهش هيفو (« عبس

 : يزوجلا نبا مامإلا لوقي

 .'"”(همألاو كولملا خيرات يف مظتنملا»ب ىمسملا يباتك تعمج امل

 ءاهقفلاو ءايدألاو ءاملعلاو ءارزولاو كولملا نم قلخلا ريس ىلع تعلطا

 بهذأ ًابعالت نيرثكألاب تبعالت دق ايندلا تيأرف «مهريغو داّمزلاو نيثّدحملاو

 طرخني مث «قح ريغب سبحيو عطقيو رداصيو لتَعَي نك ءارمألا نمف

 .باقعلا نم نمآلا هءاج دق وأ ءهيلإ رمألا نأك «ءىصاعملا كلس ىف

 .ملعلا مهعفن امف «ةلجاعلا مهضارغأ

 نورماسي اولبقأف .مهتاذل لجاع ىلإ اليم .مهلآم قلخلا رثكأ يسن دَقْل

 . لقعلا ةرواشم ىلإ نوتفتلي الو .ىوهلا

 ةيعك 1 تلال د. يرسوسلا: ىلع نب ضايعلا سلال تيدألا عفو نسيلعتلا ةعوت 4
 9/١"1  ١150. .ت .د «فراعملا

 .ها7١51١؟ ةنس توريس ةيملعلا بتكلا راد نع ةديدع تادلجم ىف اققحم ردص دقو 00
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 ان ده كلو ويب فنا رهدقو جيتس ور ىلا كك اريج يسب ايت ريغ ا ب فقلت

 لاقيف ءأبارت تنك ينتيل «نكأ مل ينتيل :لاق توملا مهدحأب لزن اذإف
00) 

٠ 

 رس ميس

0 | -3 

 بابسأ انبلا نسح مامإلا صخش «مويلاو سمألا نيب» ةعماجلا هتلاسر يف

 :اهنم «ةيمالسإلا ةلودلا نايك يف للحتلا لماوع» هامسو يراضحلا عجارتلا

 . هاجلاو ةسائرلا عزانتو ةيمصعلاو ةيسايسلا تافالخلا

 ىلإ لامعأو دئاقعك نيدلا نع فارصنالاو ةيبهذملاو ةينيدلا تافالخلا -

 تارظانملاو لدجلاب علولاو ..ةايح الو اهيف حور ال ةتيم تاحلطصمو ظافلأ

 ..:ءارهلاو

 .«تاوهشلاو ةعتملا ىلع لابقإلاو ميعنلاو فرتلا ناولأ يف سامغنالا -

 0 ةيهلسملا ماكح ىلع كلذ رثأ ىتح

 عييضتو .تاقوألا فرصو «ةينوكلا فراعملاو ةيلمعلا مولعلا لامهإ -

 ظ .ةميقس ةيلايخ مولعو ةميقع ةيرظن تافسلف يف دوهجلا

 روطتلا يف رظنلا لامهإو «مهتوقب عادخنالاو مهناطلسب ماكحلا رورغ -

 مهتذخأو ةبهالاو دادعتسالا يف مهتقبس ىتح «مهريغ نع ممألل يعامتجالا

 .ةّرغ ىلع

 مهلامعأب باجعإلاو ,.مهموصخ نم نيقلمتملا سئاسدب عادخنالا -

 ."”...عفني الو رضي اميف مهديلقت يف عافدنالاو «مهتايح رهاظمو

 .هاله  هال5 ص رطاخلا ديص (0)

 .8ق68 م65 ص ها 65 .ءافولا راد :رصم .ةروصنملا
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 مث ةنس نوثالث يدعب ةفالخلا» :لاق هنأ ٍةِلَك ىبنلا نع يور :لاق «ايندلا نع

 .«كلملا نوكي

 : يلي ام خيراوتلا ضعب يف ُثدجو :لاق

 ةنس رهش موي

 ١ 4 . . .ركب يبأ مايأ

 ١ 1 1 رمع مايأ

 ١١ ١١ فو نامثع مايأ

 3 7 ١ ىلع مايأ

 5 ه ٠ نسحلا مايأ

 ضقنت لوب انوي .كيزت ال ةنه .نينالك ناكفن هلك كلذ ةفمجتا لاق

 !؟'"كلذل حلصي داكل كك هتوبن لئالد يف اذه جّرَخ ولف !ًاموي

 48 ةيدنمشنادلا ةرامإلا (644)

 يتلا ةيكرتلا ةيمالسإلا تارامإلا مهأ نم ةدحاو ةيدنمشنادلا ةرامإلا

 ةفالخلل ةركبم ةلحرم يف تعضخو . . .لوضانألا لخاد اهمجن عطس

 نيكتشمك رنمآلا نكمت دقو .ههللا ليبس ىف داهجتلا ةبار.:تعقرو  ةيسابعلا

 ضعب مض نم - ساويس ىف ةرامإلا هذهل لوألا سسؤملا - دنمشنادلا دمحأ

 رئاس ىف ىطنزيبلا ذوفنلا لالحمضا ةصرف ازهتنم «ساويسل ةرواجملا ندملا

 نم دتمت لوضانألا لخاد ةعساو ةقطنم ىلع ترطيس مث . .لوضانألا ءاحنأ

 )١( ص ءها51ا/ «ةرانملا راد :ةدج .يواطنطلا ىجان /ءىراقلا ةقيدح 05.

 "هو



 بونجلا ىصقأ يف ةيطلم ةئيدم ىتحو «دوسألا رحبلا برق لامشلا ىصقأ
 ارق قدح اذلا قولا اهنا ةنف عملنا ةقطلسلا تيعصخم كقوب ني قرشلا
 هز كناكو د ةديسلتملا اريراس انك ىراهذد ع اقلك) انا رقع عملا
 دارفأ نيب فالخلا بد نأ ىلإ ..ًاريبك ًاباسح اهناريج اهل بسحي ةيسايس
 يف رخآلاو «ساويس يف امهدحأ :نيمسق ىلإ تمسقناف «ةيدنمشنادلا ةرسألا

 اميإ

 .©''. .ةيسابعلا ةفالخلا ريدقتب ةيلوطبلا مهلامعأ تيظح دقو

 ءامسأب «سلدنألا» مسا نوملسملا اهيلع قلطأ يتلا ةريزجلا هبش تفرع

 دالباا يأ «اسويفأ) وه اهل فرغ مسا مدقأو ءروصعلا ربع ةفلتخم

 زكارملا ضعب قيرغإلا سسأ داليملا لبق سماخلا نرقلا ىفو .. .«تايحلا

 .«ايريبيإ) مسا اهلحاوس ضعب ىلع اوقلطأف «ةريزجلا هبش يف ةيرامعتسالا

 كلذ دعب تيمس مث .اهلك ةريزجلا هبش ىلع مسالا اذه قلطأ نأ ثبل امو

 .ةبطرق رهن وهو «يطيب يداو نم «ةقطابا

 مسا نوملسملا اهيلع قلطأ مث ««اينابسيه» اهومسف نامورلا ءاج مث

 :ةيلاحلا اينابسإ نم ةيبونجلا ةقطنملا ىلع أملع لازي ال يذلا ««سلدنألا»

 .ايليبشإو نايجو ةطانرغو ةبطرق مضت يتلا

 كايف ىلع قلطي يذلا (سولدناو» نم مسالا اذه قفاقتسا لعلو

 يداليملا سماخلا نرقلا ىف ابوروأ تحاتجا ىتلا ةينامرجلا «لادنولا»

 نعل نوملسملا اهبرعو .ةريزجلا هبش نم يبونجلا لهسلا يف ترقتساو

 ءارو ىتح ةيملسملا مكح اهلمش يتلا قطانملا لك ىلع هوقلطأو «سلدنالا»

 حلاص نب يلع فيلأت /لوضانألا دالب يف مهداهجو نويدنمشنادلا :باتك ةمدقم نم )١(

 الكحل



 ناضل ايقرذ :بروتخ و: تربلا :لابج

 ال .(ةّرعألا رَجَحاِب فرعي ناكم سلدنألاب ةيومألا ةفالخلا رصق ىف

 الإ هنم بوكرلاب امهريغل حمسُي الو «ةفيلخلا وأ ريمألا الإ هدنع نم بكري
 رصنتسملا ةفيلخلا لعف امك .هل ًاماركإو هركذب ًاهيونت ءامهلبق نم هل نذأ نم
 نمحرلا دبع نب بلاغ ىلعألا دئاقلا ريزولا بوكر لعج امدنع' «هللاب

 «نيفيسلا يذب هاّمسو نيفيس هدّلق امدنع ءرجحلا كلذ دنع نم يرصانلا
 ةودعلا يف هدوهج ىلع هل ًاريدقت ءه54# نابعش ١ سيمخلا موي كلذو

 000 6750)س ف.

 6:7 مورلا دنع ملجلا 65|

 نب ورمع هذنع ناكو  يشرقلا دروتسملا نأ ملسم حيحص ىف تبث

 ةعاسلا موقت» : لوقي دلع هللا لوس تغمس: لاق. امهتع هللا ىضر - صاعلا

 . «سانلا رثكأ مورلاو

 ! لوقت ام رصبأ :هل صاعلا نب ورمع لاق

 . لَم هللا لوسر هلاق ام لوقأ ال نأ ىل امو :لاق

 مهنأ :ىلوألا :ًاعبرأ ًالاصخ مورلا يف نألف ءكلذك ناك نإ :لاق
 دعو .ةبيصم دعب ةقافإ سانلا عرسأ مهنأ :ةيناثلا «ةنتفلا دنع سانلا ملحأ

 عبارلا نرقلا ةياهن ىتح يمالسإلا حتفلا ةيادب نم سلدنألا يف ةيمالسإلا ةوعدلا خيرات )١(

 ,مالعإلاو ةوعدلا ةيلك .مامإلا ةعماج :ضايرلا .دمحم سيردإ حلاص /يرجهلا

 .(رتيجام ةلاسر) 2986-55 نه هه

 -.فلخلا هللا دبع نب ملاس /ه 477 ١8 سلدنألا يف مهموسرو نييومألا مكح مظن (؟)

 .57 ص (هاروتكد ةلاسر) .ه5١85١ «ةيمالسإلا ةعماجلا :ةرونملا ةنيدملا
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 . ةسماخ اهيلع دازو «عبرألا لاصخلا

 هب ينثي نأ ديري ال صاعلا نب ورمع نم مالكلا اذه :ملعلا لهأ لاق

 مهنوكو مورلا ءاقب نأ نيملسملل دبل نكلو .ةرفكلا ىراصنلاو مورلا ىلع

 «سانلا ملحأ مه نتفلا ثودح دنع مهنأل ةعاسلا موقت نأ ىلإ سانلا رثكأ

 ال نأ لجأل اهنوجلاعي رو رومألا ىلإ نورظني مهلعجي ام ملحلا نم مهيفف

 . مهباحصأ بهذيو مهسفنأ بهذت

 حيحص ىلع امهحرش ىف ..ىنالاو يسونسلا هلاق ام لصحم اذه

0010 

 ٌرشلا ةلصخ ىلع ليلد هنأ امك ءاوربتعيل نيملسملل سرد اذهو :تلق

 . سانلا رارش ىلع الإ موقت : ال ةعاسلا نإف مين لالضلا ءاقبو .مورلا يف

 قا إل لوقي نم مهل سيل

 (5[ ةينامثعلا ةلودلا ميسقتل عورشم ةئام (655

 ةشك .ةناتسآلا ةمصاعلا ىلا ةداعلا فقوف ثوعبمو .ةلود ريزو ءارافوجد

 .م5١191١ ماع سيراب ىف هنم ىلوألا ةعبطلا ترهظو «ةيسنرفلاب

 نونكم نع كربخي «يسايس باتك وه ام ردقب ًايخيرات ًاباتك سيل وهو

 ىتح ةّركلا دعب ةّركلا هعيراشم عباتي فيكو ءرّبديو ركفي فيكو يبرغلا لقعلا

 تناكو .يمالسإلا ملاعلا ميسقتل ططخت تئتف ام ابوروأ نإف «هفادهأ ىلإ لصي

 هذه ميسقتل عورشم )3٠١( فلؤملا ىصحأ دقو .ةهجاوملا يف ةينامثعلا ةلودلا

 ميسقت ا 00 نوركفمو را 0 ا .ةلودلا

 )١( ص خيشلا لآ زيزعلا دبع نب حلاص /نتفلا يف ملسملا فقومل ةيعرشلا طباوضلا ١7١ -
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 و



 هذهل تططخ امدنع ةيلخادلا اهتاعارص جوأ يف ابوروأ :تناكو

 الب شيعت وأ .ةدحوم تناك اهنأ ول رمألا نوكيس فيكف ء«عيراشملا

 ! ؟تاعارص

 مقرلا اذه نأ ىلوألا ةلهولل نظي «عورشم ةئام» ءرملا عمسي امدنعو
 اهنأو «ريبدتلا مجح فشتكيس ةءارقلا يف أدبي نأ درجمب نكلو «هيف غلابم
 يأ (م191 - )١1741 نيب ام ةدتمملا ةرتفلا تقرغتسا ءالعف «عورشم ةئاما

 .نورق ةتس يلاوح

 الو لمي ال يذلا بأدلا اذه عيراشملا هذه يف رظنلا تفلي ام لوأو

 لامهإ وأ ءاهنم ريثكلا باصأ يذلا لشفلا مغر رارصإلا اذهو «لكي
 . ")انل ةبسنلاب ةئيس تناك نإو ءمهل بسحت ةزيم هذهو .اهضعبل تاموكحلا

 (595) رهظلا ةهمصاق ...ةعيرألا طورشلا (495)

 دي ىلع ايكرت ىف ةيمالسإلا ةفالخلا تيغلأ (م1954) ه١5١ ماع يف

 مالسإلاب هتلص عطق امك .يمالسإلا ملاعلاب هتلص عطقو .لامك ىفطصم

 :يهو «ةعبرألا «نوزرك»

 . مالسإلاب اهتلص ايكرت عطقت نأ

 . ةفالخلا ىغلت نأ -

 .ةفالخلا راصنأ اهب موقي ةروث لك دامخإب دّهعتت نأ -

 ينامثعلا روتسدلا نم الدب ًايندم ًاروتسد اهسفنل ايكرت راتخت نأ -
 .ةيمالسإلا ةعيرشلا نم دمتسملا

 ةلودلا ميسقتل عورشم ةئم ؟يمالسإلا بصعتلا مأ يبوروألا بصعتلا :ىلع قيلعت )١(
 «ةبيط راد عباطم :ضايرلا .ةدبعلا دمحم هل مدقو هبذهو هيلع قلع /ةينامثعلا

 .صص 7٠١5 ه5

 نانا



 يمالسإلا خيراتلا رجف ذنم تناك ىتلا ةيمالسإلا ةدحولا تقرف كلذبو

 حساب ا كلت ءاعو يه ةفالخلا كو «ةيمالسإلا ةمألا ناونع

 0 نيسمخحو

 .''”باتك ناونع «ًاثيدحو ًاميدق :روتملا ةيدملا نع هقلأ ام مجعملا

 .اهلتئاضفو ةرونملا ةنيدملا خيراتب قلعتي ًافّلؤم 220١2 فلؤملا هيف لكصر

 وه تافلؤملا هذه رصح لواح نم لوأ نأ هتمدقم ىف فلؤملا ركذو

 نالعإلا» هباتك يف (ه407 ت) يواخسلا نيدلا سمش ظفاحلا خرؤملا
 يف أ امم ًاددع ركذ ذإ (73768 77” صر) «خيراتلا م مذ نعل خيبوتلاب

 .يرجهلا عساتلا نرقلا رخاوأ ىلإ فيلأتلا ءدب ذنم «ةرونملا ةنيدملا خيرات

 . فلؤملا رصع وهو

 يرهزلا نارمع نب زيزعلا دبع وهف ةنيدملا خيراتب ينُع نم مدقأ امأ
 ريثك ناك نكلو .(ه97١ ت) جرعألا تباث ىبأ نباب فورعملا ؛ىندملا

 لصي ملو .هظفح نم ثذدحي ناكف .هبتك تقرتحا هنأل .«هثيدح ىف طلغلا

 لوأو ءانيلا لصت مل اهنكل «ءةنيدملا خيرات ىف نورخآ هذعن فلأو

 (ةنيدملا رابخأ» باتك وه نأشلا اذه ىف ءامدقلا تافلؤم نم انيلإ لصو باتك

 . لماك ريغ هنكل (ه57 ت) يريمنلا ةّبش نب رمعل «ةئيدملا خيرات» وأ

 1 راد :ضايرلا -.يقيرطلا هللا دبع /ةيمالسإلا ةعيرشلا قيبطت يف ةيرادإلا ةدايقلا رود 20غ

 .ا١ا/ ص ه5 ءملسملا

 «ةيبهذلا ةيرصعلا ةبتكملا :ةدج .يدعاصلا جارف قازرلا دبع فيلأت نم وهو (؟)

 .صص ١5 ءها11

 هم



 (451 لصيفلل مالك (455)

 هبتر ءاقل يفو .. .ةهيدبلا ةعرسب زيزعلا دبع نب لصيف كلملا رهتشا
 لاق 6 ليف رسأل نادم تيقكيلا ةلراجتم ىف بحق لوخيو ىضرتلا ييفولا
 امك «ةموعزم» دعت مل ليئارسإف «عقاولا رمألاب اولبقت نأ مكيلع :لوجيد

 يلودلا عمتجملا يف ةمئاق ةلود يه لب «برعلا ضعب لوقي

 رمألل خضرن نأ انم بلطت تنك اذإ :لصيفلا در ناك روفلا ىلعو

 ىفنملا ةموكح َتلكش اذامل ؟ايناملأ لالتحال اسنرف خضرت ملا اذاملف . عقاولا

 م00 كن تدعم صح فحناكو

 (ة37 لوادتلا نم عونمم (459

 عبرأ عبط ثيح ؛«ةصاخ رصم ىف ءىراقلا هفرعي "”باتك ناونع اذه
 ضرعي ءها11948و ه791١ يف ةعباسلاو ةسماخلا مث .ه97١ ةنس تاعبط

 5 يا ءرصم يف اهلوادت عنم يتلا بتكلا نم ةعومجم هفلؤم هيف

 . كلذ ىلإ امو ةيركسعلا اهتوقو ليئارسإ ىلع زكرت اهنأل «يبرعلا

 اذه عنم ةيبرحلا ريزو بلطو ؛«يرصملا ءارزولا سلجم عمتجا مث

 يننإ . .رودصلاب باتكلا اذهل حامسلا نم شهدنم يننإ) :لاقو ًاضيأ باتكلا

 جئاتنو ءاندلب يف يمازهنالا باتكلا اذه عويش ةيلوؤسم لمحت عيطتسأ ال

 نإ «ةهبجلا ىلع طبارملا يرصملا لتاقملل ةيونعملا حورلا ىوتسم ىلع كلذ
 ريغ ةنوكر تسب لفتت نأ .بجيةفاؤمر.««ا رزق: رداصير نأ بهي باتكلا اذه
 . (البقتسم هريغل

 نأل ءعنمي ال نأ بجي باتكلا اذه نأب ءارزولا ضعب هل ىدصتو

 2(؟95 ددعلا ةيده) لصيفلا ةلجم : ضايرلا -. لصيفلا دلاخ /ناسنإلا كلملا : لصيفلا 20(

 .”"8 ص 2.ه 3

 . ص م7١ .ءها98"7 «قورشلا راد :توريب .ل ط -.ضوع دومحم فيلأت (9)
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 ..يلقعلا هنيوكتو هراكفأو ودعلا تايناكمإ ةقدلا هجو ىلع فرعن نأ انيلع

 ْ . ائيش انودع نع فرعن ال اننأ 0 برح يف انفشتكا دقو

 سيروب نأ دقو د ,ةيلاغلا ةييلجلا ىف .رمآلا نكفانيل ةنيلعتلا :تلحاتو

 . . هتشقانمل ديدج نم هأرقي أدبو ءدعب باتكلا أرق دق نكي مل ةيبرحلا

 باتكلا ىلع هتاضارتعا بحس هنأ ركذ ةيلاتلا ةسلجلا رضح امدنعو

 مل امبرف «ةسكنلا لبق باتكلا اذه أرق دق نطاوم لك ناك ول هنإ) :لاقو

 !!«ةسكنلا تثدح دق نكت

 ريزولا ديسلا نكي مل ول اذام :وه يتساعت ردصم ناك :فلؤملا لاق

 ؟باتكلا أرق دق

 ..ال» :ناياد يشوم حيرصت أرقت باتكلل ريخألا فالغلا رهظ ىلعو

 دق برعلا نأ ىشخت نكت ملأ :هل ليق امدنع كلذو «نوؤرقي ال برعلا نأل

 1١117 برح يف اهعبتتس يتلا ةيلبقتسملا كتطخ كباتك نم نوفرعي

 1 ٠ ؟اهتهجاومل ًامدقم نودعتسيف

 : يع الاوقأ مشالا اذهب تنوفا ةنيبنت تعب يف نوخرؤملا دروأ

 كلم امل .حون نب ماح نب رصيب نب قراف دالوأ مهو «ربربلا تناك د

 اوذخأ ةقرب ضرأ اوزاج املف «برغملا وحن اوجرخ ..رصم ضرأب مهتوخإ

  .ءامسلا ةبحاص يأ «ةيقيرفأ اهنإ موق لاقو -

 ارغ شيارلا قي ةهربا ند. .نسقيرفأ .نآل :ةيقيزفأ ةيمس .:نورخا لاقو:د

 «ةيقيرفأ ىنب يذلا وهو ءربرب ضرأ يف ةجنط ىلإ ىهتنا ىتح برغلا وحن
 . تيمس همسابو

 7" هاب



 ةيناثلا هتجوز نم مالسلا هيلع ميهاربإ نب قيرفأ مساب تيمس ليقو -
 . ىروطف

 ةيقيرفأ ظفل نيب ةلص كانه نأ طابشلا نبا نع رانيد يبأ نبا بهذيو -

 .باحسلا نم ولخت ال ةيقيرفأ ءامس نأل «قيربو

 نآأل (قّرف» نم قتشت ايقيرفأ نأ ىريف نازولا دمحم نب نسحلا امأ

 اهنأل كلذكو .ابوروأ نيبو اهنيب قرفي (طسوتملا ضيبألا رحبلا) مورلا رحب
 .برغلاو قرشلا نيب ةعقاو

 اهب نودصقي امنإ ةيقيرفأ نع نوثدحتي امدنع نوملسملا نوخرؤملاو
 . شيشرت :ميدقلا سنوت مساو . ةيلاحلا سنوت

 نم طبضأ «.ةلمهملا ءارلا رسكو ءافلا نوكسو ةزمهلا حتفب «ةيقيرفأ»و
 : 1” مهلا رسكب (ةيقيرفإ)

 ! :رسكلاب اهطبض نم ءامدقلا انباتك نم ركذأو :تلق

 655 رصم لقع ديوهت (6*

 انذاكلا فدك ىلإ ,ىلوألا ةجردلاب كدي 6 'ياعك ناوكع اذه
 ةيكيرمأو ةيليئارسإ نم ءاهعورفو اهتزهجأ ةفاكب ةينويهصلا اهثبت يتلا ةيناطرسلا
 ىلع بأد يف لمعت يتلا ,ءيرصملا عمتجملا نييارش يف «ةيبوروأ ىلإ
 ماروألا روهظل ةيساسأ ةيادبك اهيف «لصوحتت»ل ةيويحلا ءاضعألا ىلإ للستلا

 عفرو عفادملا قالطإ فقو دعب ةعقوتملا وأ ةيلاتلا ةلحرملا يهو «ةثيبخلا
 ةيفاقثلا زكارملل ةرهاظلا ةينوناقلا تحت رتستت يتلا «جذاسلا مالسلا تايار
 . ةيينجألا ةيملعلاو

 ةضهنلا ةبتكم : ةرهاقلا -. يديوه ىيحي /ةيقيرفألا ةراقلا يف مالسإلا ةفسلف خيرات 000

 . ١١/١ - "١33 صاا*مم .ةيرصملا

 -. يلع هدبع ةفرع /يكيرمأ ينويهص لقعب .رصم ركفت نأ لبق :رصم لقع ديوهت (0)

 :نص .ها9٠١5١ ءرشنلل انيس : ةرهاقلا

 هم



 يليئارسإلاو يكيرمألا يطوبطخألا لغلغتلا ىدم نع باتكلا فشكيو

 ةسسؤملل ةيرصملا ثحبلا زكارمو تاعماجلا ةيعبتو ءيرصملا عمتجملا يف
 داسوملاو ةيكيرمألا تارابختسالا ةلاكو مادختساو «ةيكيرمألا ةيميداكألا

 يسايسلا فيظوتلا راطإ يف «يملعلا سسجتلا» تالاجم يف يميداكألا ءاطغلل

 نايكلاو ةدحتملا تايالولا فادهأ ةمدخل ةكرتشملا ةيملعلا ثوحبلل

 .ىريهملا

 6© «ايريجيد 7 ىتنعم ©

 مهدنع ىنعت ةيبونلا (رقن» ةملكو .(سقنا»و (ورقن» نم («رجينلا» ةملك

 «ينوعرفلا دهعلا نابإو مالسإلا لبق لينلا نوسدقي اوناك ةبونلا نأل ءومسلا

 ةيالو يف ايريجين ىلإ ديدحتلابو ءايقيرفإ برغ ىلإ مهعم تلقتنا يتلاو

 رهنب هومسف ؛هنم اورجاه يذلا لينلا رهن هباشي أرهن اودجو ثيح ءرجينلا

 . اهنم رجينلاو ايريجين مسا ىتأف «رجينلا» ةملك ىلإ فرح يذلا ءرقتلا

 ءريصقلا دوسألاو ء«ريغصلا يجنزلا اهانعم ةينيتال ةملك اهنأ ركذو

 ءايلارتسأو ايقيرفإ برغ ناكس ىلع ةميدقلا ممألا اهتقلطأ امك وُلب اهقلطأو
 اوشا وأ ةيوثلا وأ جنزلا مهيلع برعلا قلطأ امك

 ه1 ص ها؟ا «ثيدحلا باتكلا راد

2" 4 





 (')ةماعلا سراهفلا

 . ةينارقلا تايآلا سرهف

 .ةفيرشلا ثيداحألا سرهف

 . مالعألا سرهف

 . تاعوضوملا سرهف

 ماقرألل يه سرهفلا اذه يف ةدراولا دادعألا )١(

 .تاحفصلا ماقرأب اهل ةقالع الو «ةلسلستملا

 نضاا





 4 يَ هيت 1 ع
 * مد اويَحسا َةَكَمكَمْل 58 إو

 سارا حاس

 * ءْىَش دي ْنِم مل تع ْنَمَه
 # املأ آم 2 ٍِ د َنيِذَل 3

 « هرَح ٍصاصِقْلا ىف ْمْكَلَو

 « ُحيِكَبأِل ةصص 1 هلل ولم الو»

 « اجو َنوُرَدَيَو ْمُكنم نوعي َنيِدْلاَدل
 « مولا لا وه الإ دلِإ 50 كهأ»
 4 مَآ ْمُحَنْنمُ هلأ اقّتأو#

 ٠ وقل ىلا وه 2 الإ هلإ 1/ ُهلآ»

 « ّبككلا َكَيلَع لأ ىِذَلا ٌّوره#

 4 ني ةكيكملا تام دو
 نوب اَمِم اوقف َّح َريلأ أولا نآ»
 « َىِدُه ْدَتَه لِ مهنتي نمر
 # اًناطنق َّنُهْسَدَحِإ ْمُشيَتاَءَو#

 . 8 يل ْمْكُتِيَئَْر»
 < كنا ارث ًاولمفا الو#

 * 00 ظ

 ةووسلا

 ل
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 اهمقر ةيآلا

 0 « دي هلآ ٍليبَس يف ٌرِجاجُي نَمَو

 1( « ملا نشنألا ترنيحأو»

 #151١ اليس ينمو ّلع تفل هلأ َلْمْجي نأ

 1 « ٍقفاَرمْلا لإ ْمُكَيِدْيَو»
 ١ * َنيِقّنمْلا ّنِم هلل ُلَبَعَتي امّنِإ#

 هع « َنيِنِمْوُمْلا لع َةاذأ#

 ه4 « َدْرَلَّصلَأ َلِإ َمُسيداَن اّذِإَو

 35د « لوسر الإ ميرَم تبا ٌحييمْلا ان

 11-١ « ىسيِعي َنويراوَحْلا لاَف ذإ#

 #١ ١ #2 رص هةكرْدَت لد

 ا( 00 فِداَسصَح موي هَفَح ارثام»

 .: « وت ٍتيتنأ قيثتا)
 ١ 4 اي هومر فأ 9

 0 « نحب ترتملا اَمّنِإ>

 ه9 5 « َنرْحْلا اودارأ َرلَول

 ١١ # تردي نودبنملا نويت

 ١ #* ملا نفل َسَم اًدإَو»

 5 « ورد َلاَمْثِم ْمِلْظَي ال هلأ َّنِإ>

 "4 * اَموُُكَمْرلنَأٍ

 7 ©« رس ظيفأ حني َليِق»

 5 * اه رضع َدَحَأ أ نإ

 6 < الاجر الإ كنق ني اس مز

 ١ « ِلََاب ٍفْخَتَسُم وه ْنَمَو

 م كيو كاتي ام لأ أتي»

 ١" # كنيس

 ١“ 4( نبتت نوع ىركس ىف ْمهَنِإ ٌدرتمل»

 3 4 ِتومَسلَا ف ام ُدُجتي َِّيَياٍ

0 



 ' ةيآلا

 2 را ا

 « لذ حانج امهل ضِفْخأَو
 هرم مص رم لس را خس

 « رهبط رهعبار هلت َنوُلوفيس# رو م - - 7 6
 رب ءس نم ص صم

 « ًاندابع نم ادبع ادجوف#

 <( امل َنرَْخلاب مكين له لم

 *« (2) اَيِفَح ءآدن ُهّيَر فدان ذإ#

 «©9 كم نإ دوي كإ تعنت»
 4 روبقلا يحلل هولا ٍتنَعَو
 « َهَنْنِف ريكو ّرّشلاب ميرو
 4 بان م ْتَمُِم وردكم َنَؤ
 « ٍضرَأْلا يف اوريِس رلفأ»
 < نوئمزُملا حلف دَتِد

 هدا تام ى اة همم هلك د
 *« ٌةَنِحَتلا َعيِقَك نأ نوبي َنبِدلا َبِإ»

 « مهردصتأ ْنِم أوُسْمَي تيضرمَل لق#
 4 ٍضْرْل يف َنوُدِسْفِي َنيَِلا#

 « دواَد نْميَلُس تو
 ظرحل ديا دما ع

 4 كاّصع تلا نأو#
 رادعس

 دع
 3” ماسر ا تلج 2 ىاسمبالا يضل

 *« مقلي َوَهَف ِءَْس نْم متقفنأ آَمَو
 « هَكَعَو هنأ ٌركأ اًداَوِه

 4 اًردَكح يلا َقبسَو»
 4 مير اعنا سيل َقيِسَو»
 « ل َبِحَتْسَأ نوعدأ»
 « تيل هَل َنيِصِِخم ُهوغداف»
 © اهِقوف نم سور ايف َلعَحو
 <09 نع 2 رح»
 4 حتر اكَع نك

 « رسل نك اَمو
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 ةيآلا

 4 ٌةوخِل َنوُئمَومْلا اَنِإ»
 4 كش اول ال

 4« ئَرَكحِرَا َكِلَد ىف َّنإ»
 « ٍقَّدِص ٍدَمْفَم يف
 49 نادي ُرمَشلاَو مجشاَو»
 «... ونسوي امون دي اَل»
 4 دين حش قب نتو»
 * ببر عنو نأ ني مَع
 * است هلأ َرْحَوُي نلو#

 هسفن حش قوي نمو # وت مل قر ع

 4 از, هل لج هلأ ني مول

 « ايف حرلاو هكيتلملا لَن

 م

 ةروعلا

 تارجحلا

 لسلستملا مقرلا

 الو لا
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 ها ا ل 5-50 'هضعب هللا باتك اوبرضت نأ ؟مترمأ اذهبأ»

 0 «اهحمت ةنسحلا ةئيسلا عبتأ»

 2ظ01 «برش دق لجرب ِِكَي هللا لوسر يتأ»

 0 «ارتو ليللاب مكتالص رخا اولعجا)ا

 اة ا موا باعلاو لل هوم اهم س برد, .ةاييئاركلا قيطعاذملا هوجو ىف اونخا)

 ا «هارت كنأك هللا دبعت نأ ناسحإلا»

 . «مكيديأ تحت هللا مهلعج مكلوخ مكناوخإ»

 »غ2 «ليللا حنج ناك وأ حنجتسا اذإ»

 0 2 «لقف برغملا ةالص نم تفرصنا اذإ)»

 «ليللاب ريمحلا قيهنو بلكلا حابن متعمس اذإ)
 «نذؤملا لوقي املثم اولوقف ءادنلا متعمس اذإ»
 5011 (هجولا قتيلف مكدحأ برض اذإ)»

 55000 «(دجسف ةدجسلا مدآ نبا أرق اذإ»

 . «تدفص ناضمر رهش نم ةليل لوأ ناك اذإ»

 * 0 و ا «هيلع ىلعي الو ولعي مالسإلا»

 00 «هوبرضا» .

 ... «ةبوتكملا الإ هتيب ىف ءرملا ةالص لضفأ»

 0 تراس مكربخأ الأ»

 5 «ةنجلا باوبأ نم باب ىلع كلدأ الأ»



 ثيدحلا

 ا «تحلص اذإ ةغضم دسجلا ىف نإو الأ»

 ص50 «هللا َّركُذ اوؤر اذإ نيذلا»

 ا «كتيفاع ليجعت كلأسأ ينإ مهللا»

 ل ا اع هبا نو حف «ءاضقلا لعب اضرلا كلأسأ ىنإ مهللا»

 000 «هلجآو هلجاع هلك ريخلا نم كلأسأ ينإ مهللا»

 «ةداهشلاو بيغلا ملاع ضرألاو تاوامسلا رطاف مهللا» |

 ا «كدحو كنمف ةمعن نم يب حبصأ ام مهللا»

 202 «هديحوتب هل هللا رفغ نكلو بذك دق هنإ امأ»

 .. «جرخي ىتح ةالصب ةالص لصوت الأ ِهكَك يبنلا رمأ»

 ل م م «مظعأ ةعبس ىلع دجسأ نأ ترمأ»

 ا «سمشلا تلاز اذإ حتفت ءامسلا باوبأ نإ)

 2100 «نهجاوزأ نينغيل ةنجلا لهأ حاوزأ نإ»

 12ش” «روس ثالث يفل مظعألا هللا مسا نإ»

 0 «بسنلا نم مرح ام عاضرلا نم مرح هللا نإ»

 00 «مكفلختسمو ضرألا يف مكل نكمم هللا نإ»

 ا د سم لا راك «فوفصلا نمايم ىلع نولصي هتكئالمو هللا نإ»

 5ظ2251310111011 0008 «تاملكلا ءالؤهب وعدت نأ كرمأي هللا نإ»

 0 ؟يتدابعل غرفت مدآ نبا اي :لوقي هللا نإ»

 2 ا «ةجرد ةئام ةنجلا نإ)»

 1 ور عل 1اس «سانلل ودبي اميف ةنجلا لهأ لمع لمعيل لجرلا نإ»

 ا ا ول مرام ل احا يور ل واما وم ملف «ةقدصلا لبإ ىلإ اوجرخت نأ متئش نإ)

 5277 «(هجاوزأ ضعب لبقيل ِدْيِكت هللا لوسر ناك نإ»

 ها ل 1 ا نا «لقثو دهج رفسلا اذه نإ»

 1 ا م تا لوا م نها 0 ل «بذك ال يبنلا انأ»

 1 ا لاو سنو ا با ضع .....2.2.2.2.... ظهي اولمعأف هب كرم يذلا اورظنا»

 ا ا . «ةيلهاج كيف ٌؤرما كنإ»

 150 «كاطعأ الإ ىلاعت هللا ءاقتا ائيش عدت ال كنإ»
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 لسلستملا مقرلا ثيدحلا

 1 ا «(ءامسلا باوبأ اهيف حتفت ةعاس اهنإ»

 ©هآ ممم "#5ش”ش1717101 110+ «لجرلا متكلهأ»

 مقل يحمس اما ب ا ب ارتو ىلع الإ مانأ ال نأ يليلخ يناصوأ»

 ا ا 0 1 0 0101-ب (هومتدجو دق وأ»

 1 ل 5006 25ه «هضرأ ىف هللا ءافلخ كعتلوأ»

 1 ا ا 0 ؟مكلبق ناك نم كلهأ حشلا نإف حشلاو مكايإ»

 11 ب اوما نك لب تاجا و عما «فيسلاب ةعاسلا يدي نيب تثعب»

 00 ا ا

 ا ا ؟بنيز دنع ةليبط قيرتش با

 ا مل هع واوا هلق 8 املا ياسا يحس و ه1 . «ةرمعلاو جحلا نيب اوعبات#

 101 ا ل ل ا ل («ةمات ةمات ةمات»

 11011 و وت يضم هنااا اا اولا كاسم 1 تاو حوا «ةكرب روحسلا ىف نإف اورحست»

 لالا ولا اا ناس اعل نا رن عدم «ةدشلا ىف كفرعي ءاخرلا ىف هللا ىلإ فرعت»

 1 (رسمشلا ميز وينال مور نجلا تاونآ جف

 ادق ين و تعوم او ودول رو م و «ةقرف نيعبسو ثالث ىلع ىتمأ قرتفتا

 0 ا 0000000 اء «ىنغ كردص ًألمأ سا غرفتا

 ا و را ا «اربش مهسوؤر قوف مهتالص عفترت ال ةثالثا

 10 م بم 007751 1 «ىحمر لظ تحت ىقزر لعج»

 0 اا ا ا ا تارا ةيئافث اهل ةنعتلاف

 ا ا (ريخب الإ ىتأي ال ءايحلا»

 هابل. تاو واف نال اح ا ا «ةنس نوثالث 57 ةفالخلا»

 1 ل ل يي «هتروص ىلع مدآ هللا قلخ»

 ا م ا م «ةداهشلاب ىتأي يذلا دوهشلا ريخ»

 ا «ىلصأ انأو لع ىبنلا ىلع لخد»

 0 0110100000000 : 2000 «ناميإلا 5 رص كاذ»

 ااا (دلجلا هسفن نم رهظأ نم هللا محر»

 0 0 0020121 (شحج تنب بنيز دنع السع تبرشال



 لسلستملا مقرلا ٠ 1 20 ثيدحلا

 فق وو طف 000 .... «لاصفلا ضمرت نيح نيباوألا ةالص»
 اا ا 111 (ريخ هلك هرمأ نإ نمؤملا رمأل ًابجع)
 0 120101011111110 (هعماوجو ءاعدلا عمجب كيلع»
 ا ا .. «نيحلاصلا بأد هنإف ليللا مايقب مكيلعا
 0 "يو را د رو ادم ظل «رانلا ىف لوتقملاو لتاقلا»
 هآ 5000 ا «لجرلا رهظ متعطق»
 0 ا جا ا م ابا وا وم «كيدعسو كيبل مهللا كيبل : حبصت نيح لقا

 إلا يي ودكم و .......... ؟هنآرقلا ثلث لدعت دحأ هللا وه لق»
 587 4 اجرب ود تخل بج نوم لوا وجو ةدونتو 6 ع 00 (اوقلحا مث اورحناف اوموق»

 ك6 .........2.2......... اءاسنلا ماق ملس اذإ لكك هللا لوسر ناكل
 ملل ل ا «ليللا نم ةالصلا هتتاف اذإ ٍدِلك هللا لوسر ناكا»
 ا ا 550 «مالتحا ريغ عامج نم ًابنج حبصي ِعلَك يبنلا ناك»
 ا ل و ب ا ا «عمس ام لكب ثدحي نأ أبذك ءرملاب ىفكا»
 8 راو حاطب حول لطب بام وع وو لإ وق دا عر جن هذ اة عع («هتقيقعب ةنيهر مالغ لك»

 مق“ ل «الإ ءاسنلا نم لمكي ملو لاجرلا نم لمك»
 دكا م هنا محبا م لا هاواو ا ايبب و ما (ِةَِيَع هللا لوسر فلخ انيلص اذإ انك)

 يق ب يسم تاع د امامنا هور ابزوا يقك يكتمل هر و يل «قوقعلا بحأ ال»
 ا اا ا («هللا باذعب اوبذعت ال»
 1167 و طا ملا ناو ف ا اجلب وو لرفع اب هالدنيا يااا هئتأ عير جال جوس موحد («بضغت ال»

 اق ل م !حزق سوق اولوقت ال١
 00 0 0 «هللاب الإ ةوق الو لوح ال»

 ا م م ا 176 .. «لصن وأ رفاح ىف الإ قبس ال»
 ا يا وحار ال او م اوال را دس حر عفا عناق هتوف «ةقدص هانكرت ام ثرون ال»

 ١ اق يب 1و ووو عسا هك مدس ل1 سما «باوأ الإ ىحضلا ةالص ىلع ظفاحي ال»
 1 ا ل ا ل 1ع لو شل نأ ا هاوية سطو حا نع «نمؤؤم وهو ىنازلا ىنزي ال»

 ا ل «ةنجلا الإ هللا هجوب لأسي الا
 0 «ءاعفش نوناعللا نوكي ال»



 لسلستملا مقرلا ثيدحلا

 117 و و لو طلال ل 0 ا (هسفنل بحي ام هيخأل بحي ىتح مكدحأ نمؤي ال»

 11017 يرو عقلا هنا اي را دو يدا ع تانبفام ا مبا زق قي بوكو ا عدك «كيدعسو كيبل مهللا كيبل»

 11011 ا وك وج ا دوب جبل وح و ... «اقح كيلع كذسجل ...»

 تكل يو سوا ل وع وجم 00 9 د «هب قزرت كلعل»

 0 و و وا وا فج طا م كم م همر ور مل ا «هلتقك نمؤملا نعل

 197 و اا امو قوما + قون عوج اوس هر ا هكا «ىسفن ىلع تيشخ دقل»

 لا و («ةليغلا 7 ىهنأ نأ تممه دقل»

 اا يو لا يك هاما رواجا ما نم مب «ةقلغم ةعبس باوبأ ةينامث ةنجلل»

 0 ا (هلكوت قح هللا ىلع نولكوت مكنأ ولا
 15107 ٠ يللا ا ل انما ا لأ و اجا لأ قنوع «تريدتسا ام يرمأ نم تلبقتسا ىنأ ول»

 را ا و و وكما هاما و م ما لك و وس م باسم «ناطيشلا لمع حتفت ول»

 د ا ارهدلا اهجوز ىثنأ نخت مل ءاوح الول»

 11 ول رع ماو ملل لاقط و6 طوعا امس سنا وع او هن م ارفكب مهدهع ثيدح كموق الول»

 117 و ودع واع هوو م ا «ةنجلا الإ باوث ةروربملا ةجحلل سيل»

 82866 جدو ا دم رع سو ام نان يح ق3 لدغ ةةنعللا نقار ند ةقورب قرت نكح نيالا

 0 0 ةةة لت هانكرت ام»

 0 ا ا «ناطيشلا هسخن الإ دلوي دولوم نم ام»

 1 100100 ومع نول اف توام اة عا عسر روم و م الم و نق لزق هل برش امل مزمز ءام»

 راق يوم طا لا ا اون ا سو ولا مالوم امو تما (هتقيقع مالغلا عما

 1 ا و ل ا (هللا هجوب لأس نم نوعلم»

 ن0 «هقزر ىف هل طسبي نأ بحأ نم»

 اا ا («لعفيلف هدلو نع 582 نأ مكنم بحأ نما

 ارا روز اوما الواو لج طل 4 انع ي اعل نط حا هك عت ع وحس قا «هولتقاف هنيد لدب نم»

 5 0 رب و م عم (هينعي ال ام هكرت ءرملا مالسإ نسح نما

 ا ا تدوم «هللا ءاش نإ لاقف نيمي ىلع فلح نم»

 1 م لا م و فسم هم «ليللا رخآ نم موقي ال نأ فاخ نم»

 اقرأ ل ل . اهلل دمحلا لاقف ىلتبم ىأر نم»



 ضف

 لسلستملا مقرلا ثيدحلا

 ا ا «ةكئالملا هيلع تعد ةعمجلا موي رفاس نما
 ااا 1 «تارم ثالث ةنجلا هللا لأس نم»
 00 اا 0 000-ببب «هقزر ىف هل طسبي نأ هرس نم)»

 رق يو ع دا دا فران تما «بركلاو دئادشلا دنع هل هللا بيجتسي نأ هرس نم»

 ا ... «ليللا فصن ماق امنأكف ةعامج يف ءاشعلا ىلص نم»
 1011/7 م ووعي ما لسا قاف رول جو اج 17 تا هنا اا (ارشع حبصي نيح يلع ىلص نما

 611 ا ا اول و ولا اما «هللا ركذي دعق مث ةعامج يف ةادغلا ىلص نم"
 اا 0000 «هدري الف بيط هيلع ضرع نم
 ؟1322 «كنمف ةمعن نم يب حبصأ ام مهللا : حبصي نيح لاق نم
 اا 0 0 «ةملك لك هللا قلخ هللا الإ هلإ ال لاق نم»

 ل «لكأي امم همعطيلف هدي تحت هوخأ ناك نم»

 11 ٠ يو سم وتتم وم ايلا «ةالصلا باب نم ىعُّد ةالصلا لهأ نم ناك نم»
 1 و وم لام جا ارتب واو نيا م «ًاريخ لقيلف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم»

 اق يدلل اياك او وس اواو ج عاما «هفيض مركيلف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم

 18147 تي ا لا تام ا ووتر وح (هأرقف هنم ءيش نع وأ هبزح نع مان نم»
 1185 يقف او ملا ماو ورم بام ناو اتخيل (هركذ اذإ هلصيلف هيسن وأ هرتو نع مان نم)

 ارامل ل ا يا روس دام ييطجا وول نااار «ايندلا نم ائيش ىغتبي رجاه نم»

 ا 0 001 «رانلا بر الإ 50207 ال رانلا»

 هيكل د وسع هيو 2 حط قسم هدير وماي ونا «ليللا فصتنا ىتح ِةِْكَك هللا لوسر مانا

 ك0 يي ا ا ل غش «لخلا مدألا معنا
 ا ع ا ل 000 «ايلعلا ةجردلا لهأ طبهيل هنإ معن)
 1 ف د اال ومطلوب «مكئافعضب الإ نوقزرتو نورصنت لها

 00000 ] ] ] ]1]1]1]1]1]ذ 1 «نيباوآألا ةالص ىه»

 املا ل 2000 «ةنجلا باوبأ طسوأ دلاولا»

 ااا ا «يلإ سانلا بحأل مكنإ هديب يسفن يذلاو»
 الا ا ل ا ا ا ير بول هلع ناب «أشيرق نوزغأل هللاو»
 1 ا ا ... هللا نم ريغأ دحأ نم ام دمحم ةمأ اي هللاو)



 لسلستملا مقرلا ثيدحلا

 ا ا (همأب هتريعأ رذ ابأ ايا

 100002 يي مر ع ل راع ارا فر دو سل ل تدوخ اع لأ ا نإ فمان قع عل نر ا (يتدابعل غرفت مدآ نبا ايا

 0 «هللا ءايلوأ نم هللا لوسر اي)

 14 وي ولاا ماو اال و اوناش د عم وم نو ت5 (ءاعدلا لمج امو هللا لوسر ايا

 اق ير و حما وم ا وكلا اة «هعماوجو ءاعدلا لمجب كيلع ةشئاع اي)

 56 و ا ا وا هوم ارفكب مهدهع ثيدح كموق االول ةشئاع اي)ا

 اك ا ل هيلع باسح ال نم كتمأ نم لخدأ دمحم اي

 اللا واو ودعا وو جا اس خلا (جوزتيلف ةءابلا مكنم عاطتسا نم بابشلا رشعم ايا

 0 00101111 «اودهشتسي نأ لبق نودهشي»

 قتلا ولم ل لا ل ا («نابعش نم فصنلا ةليل ىلاعتو كرابت انبر لزني»

 الا را و (ىلفسلا ةجردلا لهأ ىلإ ايلعلا ةجردلا لهأ طبهي»

 017 كب لا مو يس حا دس ن1 و و او هكا نوط و مطعم «مكلاب حلصيو هللا مكيدهي»

 2غ))>2*#)”ش 9 (ةرشع 6 ةعمجلا مويا 51

 ضفر



 ء)71175 2.15١ .97 :(مالسلا هيلع) مدأ

 نكي انف

 ١79 :(نوعرف ةأرما) ةيسآ

 . هللا دبع نب دومحم -ىسولالا

 34 : ةيزوف ةنمآ

 4١5 :يرايبألا ميهاربإ

 459 :يبرحلا قاحسإ نب ميهاربإ

 4194 :دعس نب ميهأربإ

 ١1 :يدلبلا دحاولا دبع نب ميهاربإ

 7/0147 :يعاقبلا رمع نب ميهاربإ

 455 :يعبسلا دمحم نب ميهاربإ

 71/١ :زيافلا دمحم نب ميهاربإ

 5/8٠" :ةرسيم نب ميهاربإ

 ١949 :ءامسأ وبأ «يميتلا ديزي نب ميهاربإ

 55٠ :يعخنلا ديزي نب ميهاربإ

 لا ىلا“ للم ءالا/ ه9 لل :سيلبإ

 امه لمت كالا لك” ل1

 .ةفلخ نب دمحم -ىبألا

 (1479) :يجيلخلا دمحأ نب دمحأ

 1417١ :ىعاجسلا دمحأ نب دمحأ

 ناني :ردفلا نبأ + ىلهابلا متاح نب دمحأ

 48٠١ :تايزلا نسح دمحأ

 "946 :ىحيتف نسح دمحأ

 1 ا لا د
 63 ىاسرلا نيس نيدمحا

 4٠١ :يبنتملا «.نيسحلا نب دمحأ

 47/8 : يريخ دمحأ

 5ها/ :ةملس نب دمحأ

 ١5 كا ديحا

 41/6 :اباب هاش دمحأ

 289 :ةيميت نب ميلحلا دبع نب دمحأ

 ١١" كه

 ٠١ :راطع روفغلا دبع دمحأ

 ١5٠ :ىلجعلا هللا دبع نب دمحأ

 يع يح نب للا يع وم هيما

 ١ 55 : يجراخلا

 :ءالعلا وبأ «يرعملا هللا دبع نب دمحأ

 مو 14

 : ينالقسعلا رجح نب يلع نب دمحأ

 لدم قع للك ف٠ 6ك" لكك

/ 



 #5 لك” لود له لكم

 155 ل54 لوم لهده لك:

 27 :يدادغبلا بيطخلا ىلع نب دمحأ

 عمم قدح لاب لعم
 ١١” .15 :ىئاسنلا ىلع نب دمحأ

 114 كولا يناترللا يحمي دمحأ

 1 : يقربلا دمحم نب دمحأ

 ارا ق1 فج هر لمح ندب كاملا

 2,55" كم١ 2ك: كالال لكلا

 ءام“* كرما" لكه١ لكق5 :"( 5

25 

 :رفعج وبأ «ىنيدملا يدهم نب دمحأ

4 ْ 
 : سابعلا وبأ ,ءبلعث «ىيحي نب دمحأ

 558 غ4

 ناميلس نب يلع - رغصألا شفخألا
 اة : نوتانخأ

 6ا/ه :دمحأ ةزيورد دنوخأ

 ٠7 : كباب نب ريشدرأ

 ”5 :سيلاطوطسرأ

 9٠ :يبنيوت دلونرأ

 هللا دبع - طقيرأ نبا

 459 :يلصوملا ميهاربإ نب قاحسإ
 56/8 2597 :هيوهار نب قاحسإ

 دمحم - قاحسإ نبا

 كيرط نو همس كاكشألا
 4٠86 : ريبكلا ردنكسإلا
 ديزي نب ميهاربإ < ءامسأ وبأ
 1 وع فقر ءافيبا

 0 ل اجا

 ؟5١ 2156١ :ريثك نب رمع نب ليعامسإ
 417" :ناوزغ نب ليعامسإ

 وبأ «ينارمحلا كلملا دبع نب ثعشأ

 5515 : ءىناه

 ىسوم وبأ «سيق نب هللا دبع - يرعشألا

 ليعامسإ نب يلع -
 يناهبصألا : ١58

 جرفلا وبأ «نيسحلا نب يلع - يناهبصألا

 دامعلا دمحم نب دمحم -

 ةيواعم وبأ - مرصألا

 بيرق نب كلملا دبع - يعمصألا
 دايز نب دمحم - يبارعألا نبا

 نارمع نب زيزعلا دبع - جرعألا
 5517 2757 :يدودوملا ىلعألا وبأ

 ١77 :فسوي نب ميئثارفأ

 4418 :ميهاربإ نب قيرفإ

 494/ :شيارلا نب ةهربأ نب سيقيرفإ
 591/ :يريمحلا سيق نب سيقيرفإ
 6/4 : شمتوتلإ

 ىسوم نب ىسيع - مامإلا نبا
 نالجع نب يدص - ةمامأ وبأ

 |5 : عيبرلا نب صاعلا تنب ةمامأ |[

 ١١١ :بلاط ىبأ نب ىلع تنب ةمامأ

 و : ىدككلا سين هرب نسنملا قوما

 ء155 .كا“ه ءل١## :كلام نب سنأ

 "1" 555 لكو8 قلكمث١ لكودوه

 5/87 :ليمجلا نوطنأ

 ةئاناس:ةينحوا :١

 اه



 ورمع نب نمحرلا دبع - يعازوألا
 7١ه :ينرقلا سيوأ

 ”١ :دلاوزوأ نايإ

 ١16 :بوك تيرعيإ
 يراصنألا ديز نب دلاخ - بويأ وبأ

 (ب)
 نب نمنحرلا ديسع 2 ناغفألا اناب

 ظ واتسلا دبع

 ناشور ريب - يراصنألا ديزياب

 ؟549 :بزاع نب ءاربلا
 دمحم نب دمحأ - ىناقربلا

 دمحم نب دمحأ - ىقربلا

 نودوس نب يلع - يواغبشبلا

 7١5 :يزورملا ىبحي نب رشب
 5١ :يرزجلا ريشب

 فلخ نب يلع - لاطب نبا

 رمع نب ميهاربإ - يعاقبلا
 8/57 :يرصانلا راطيبلا نب ركب وبأ

 894 :ديز وبأ هللا دبع ركب

 ةفاحق يبأ نب هللا دبع < ركب وبأ

 ١5١ :بلاط يبأ نب يلع نب ركب وبأ
 شايع نب ةبعش - شايع نب ركب وبا
 دحاولا دبع نب ميهاربإ - يدلبلا
 ميهاربإ نب دمحم - ءانبلا

 ١٠١ :مازح تنب نينبلا مأ

 "0 : ميكح نب زهب

 ١77 نرخلا نينلا

 2- : يراصنألا ديزياب ناشور ريب

 ةزمح - ضيب نبا

 ركب وبأ - راطيبلا نبا

 ٠ بسجل لا نب دمحأ 2-5 ىقهيبلا

 (ت)
 557 :ارافوجد .ج .ت

 ىسيع نب دمحم - يذمرتلا

 ىسوم نب ىسيع - يليطتلا

 41417 :ميكحلا قيفوت

 ديزي نب ميهاربإ - يميتلا

١ || 1 9 5 5 
 نارمع نب زيزعلا دبع

 دمحم نب كلملا دبع - يبلاعتلا

 ىيحي نب دمحأ - بلعت
 ” 61 : (ِةْنلَع هللا لوسر ىلوم) نابوث

 ديعس نب نايفس - يروثلا

 )هر
 55٠١" لكا١٠ «5ال/ : هللأ ديع نب رباج

 "ه4 "5

 ا“



 ١5" لا" "كال : (مالسلا هيلع) ليربج

 مصاع - يردحجلا

 58١ :ةيدسألا بهو تنب ةماذج

 فسوي نب ةزمح - يناجرجلا

 زيزعلا دبع نب كلملا دبع - جيرج نبا
 دمحم - يربطلا ريرج نبا

 ميظعلا دبع نب ىيحي - رازجلا

 59 :ةساسجلا

 : بلاط يبأ نب يلع نب ربكألا رفعج

 لمح

 ١5١ :بلاط ىبأ نب رفعج

 عاقعقلا نب ديزي -

 ميهاربإ نب دمحم - ةعامج نبا

 لي : بلاط يبأ نب يلع تنب ةنامج

 | 1١/8" : قيرز دمحم ةعمج

 :يرافغلا رذ وبأ «ةدانج نب بدنج

.2 5844 

 "2 :ناوفص نب مهجلا

 يلع نب نمحرلا دبع - يزوجلا نبا

(( 

 ق0 : يروبلآلا .ظفاحلا

 هللا دبع نب دمحم - يروباسينلا مكاحلا

 يسدقملا دمحأ نب دمحم - دماح وبأ

 دمحم - نابح نبا

 557“ :ىفوكلا تباث ىبأ نب بيبح

 ل : ءامهصلا د  ييحرلا

 5٠ :يدهملا جاجحلا ص

 ١١7 :ىيفقثلا فسوي نب جاجحلا

 ىلع نب دمحأ - ينالقسعلا رجح نبا

 قاحسإ نب ميهاربإ - يبرحلا

 يلع نب مساقلا - يريرحلا
 دمحأ نب يلع - مزح نبا

 زيزعلا دبع نب رمع - نيدلا ماسح
 ١57 :تباث نب ناسح

 : يلع وبأ «يسرافلا دمحأ نب نسحلا
 5 | ١

 5/4ه/ :انيلا نسح

 798 :ىيلتبرش نسح

 ه :يزمرهمارلا نمحرلا دبع نب نسحلا
 وبأ .ءيركسعلا هللا دبع نب نسحلا

 25١94 5١5 :لاله

 41/17 :يودنلا ىنسحلا ىلع نسحلا وبأ

 ء)١5 :بلاط 57 نلعب نسحلا

 ةممثل لكأ١

 ١5٠

 5:44 :نازولا دمحم نب نسحلا

 "5 ك٠ : ىرويصتلا راسي نب نسحلا

 ضف



 #14 لله ,”اأم لم. لام

 25١5 :هيولاخ نب دمحأ نب ةيكسملا

514 

 غ١ : يميلحلا نسحلا نب نيسحلا

 ١65

 م11: ::ناولغا نب. ةيسحلا
 ١١١ :بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا
 ١١ : (نينمؤملا مأ) رمع تنب ةصفح

 يفص ءايارس نب زيزعلا دبع - يلحلا
 1 ةيدلا

 نسحلا نب نيسحلا < يميلحلا
 53 + نانهوحلا فاح ة.فامح
 0007 : ةملس نب دامح

 457 :ةملس يبأ نب دامح

 دمحم نب ناورم - رامحلا

 كليملا دبع نب ثتعشأ - .نارمجلا

 5 ينحل نقي نب ريح

 ١ :تايرلا بيبح نب ةزمح

 وبأ « يناجرجلا يمهسلا فسوي نب ةزمح

 ا : مساقلا

 شايع نب ةبعش - طانحلا

 دمحم نب دمحا - لينح نبا

 تباث نب نامعنلا - ةفينخ وبأ

 4" :ءاوح

 دمحم نب دعس - صيب صيح

0 
 هللا دبع نب دمحأ - يجراخلا

 ه :ليمج نب دلاخ

 : دونا قفا «يراصنألا ديز نب دلاخ

 51ه ”١ لانك

 1١97 :ىعالكلا نادعم نب دلاخ

 2935٠9 :ديلولا نب دلاخ
 "55 :ىكمربلا ىيحي نب دلاخ

 دمحأ درسا - هيولاخ نبا

 كلام نب دعس - يردخلا

 16 :دليوخ تنب ةجيدخ
 :١5 تلاظ: أ نب ىلع تني ةعيدخ

 قاحسإ نب دمحم - ةميزخ- نبأ
 ١5١ :(مالسلا هيلع) رضخلا

 يلع نن دمحأ - يدادغبلا بيطخلا

 ١١١ ١ :ماشه نب فلخ

 دمحأ نب دمحأ - ىجيلخلا

 ٠١4 5 : ديما ثلا كمحأ نم نخل

 64١17 :يدفصلا كبيأ نب ليلخ

 47/6 :كتخ ناخ لاح شوخ

 ١5٠ :رفعج تنب ةلوخ

 هر
 وبأ ءدمحأ نب نمحرلا دبع - ينارادلا

 اد
 رمع نب يلع - ينطقرادلا

 ىلع نو دمعم ك ريكلا قاكماذلا
 ْ دمحأ نيكتشمك :دئمشنادلا

 5١14 : (مالسلا هيلع) دواد

 5146 :يرهاظلا يلع خن ةواد

 ا :جرخو لخد

 نضل



 كلام نب رميوع - ءادردلا وبأ

 بهو نب يلع - ديعلا قيقد نبا

 ىسوم نب دمحم - يريمدلا
 595 :لوجيد:

 :ليوزيد ١91

 47337” :يمليدلا

 49/4 :رانيد ىبأ نبا

0 
 ةدانج نب بدنج - رذ وبأ
 ”١٠١7 :ىجرزخلا سيق دبع نب ناوكذ

 ١ دمحأ نب دمحم - ىبهذلا

 ١" :وتوب يلع راقفلا وذ

 د(

 نيصح نب ديبع - يريمنلا يعارلا
 نمحرلا دبع نب نسحلا - يزمرهمارلا
 ميهاربإ نب دمحم - يمارلا يبأ نبا
 قاحسإ - هيوهار نبا
 ١5 25ه 24٠ :ميثخ نب عيبرلا

 © :حيبص نب عيبرلا

 دمحأ .نب نمحرلا دبع - بجر نبا

 دمحأ نب دمحم - يحجرلا

 دمحأ نب يرسلا - ءافرلا

 :ةيلاعلا قبأ «يرصبلا نارهم نب عيفر

١17 

 ::تلاظأ نبأ قب ىلع تدب ةيقر ١٠

 ل

 : بلاط يبأ نب يلع تنب ىربكلا ةلمر

 ل

 نيسح نب دمحأ - ىيلمرلا

 5 :تلفزور

 نيدلا لالج «ذمحم نب دمحم - ئمورلا

 ١717 :ديلولا نب نايرلا

0 
 ايركز نب ىيحي - ةدئاز يبأ نبا
 دمحم نب دمحم - يديبزلا

 هللا دبع نب دمحم - يشكرزلا
 /١71 :اخيلز

 رمع نب دومحم - يرشخمزلا
 ملسم نب دمحم - يرهزلا
 8١م٠ :دئاوزلا وبأ

 بيبح نب ةزمح - تايزلا

 "هه :مقرأ نب ديز

 ١١6 :ملسأ نب ديز

 5١5 :تباث نب ديز

 ٠٠١ :ىيلع نب ديز

 هللا دبع - يناوريقلا ديز يبأ نبا

 ا توسع
 : بلاط يبأ نب يلع تنب ىرغصلا بنيز

| 

 .5ا/7/ :يلازغلا بنيز

 : بلاط يبأ نب يلع تنب ىربكلا بئيز

 5٠

 ٠١ :ةللك دمحم تنب بنيز

 "ا



 (سر
 55 : يرصحلا عطاس

 : باطخلا نب رمع نب هللا دبع نب ملاس
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 بئاسلا نب هللا دبع - بئاسلا ىبأ نبا

 ١5١ :ديبع نب بئاسلا

 ١١ : توبلاث نفيتس

 دمحأ نب دمحأ - يعاجسلا

 متاح وبأ «دمحم نب لهس - يناتسجسلا
 نمحرلا دبع نب دمحم - يواخسلا
 459 :ءافرلا دمحأ نب يرسلا

 51/94 :لولغز دعس

 ١55 :فاكسإلا فيرط نب دعس

 ١96 :ةدابع نب دعس

 "هه:

 ةيحن دعم را

 117١ : صيب صيح «دمحم نب دعس

 نمحرلا دبع نب دمحم - دعس وبأ
 5/86 :ذاعم نب دعس

 78 :صاقو ىبأ نب دعس

 ا اولا نجا يسبب

 م ا ل درع يعم

 يردخلا كلام نب دعس - ديعس وبأ

 5946 :وجعلا ديعس

 © :ةبورع يبأ نب ديعس
 ١5١ :ةورع تنب ديعس مأ

 ةريغملا - ثراحلا نب نايفس وبأ

 51٠١ 6258 28 :يروثلا ديعس نب نايفس

 «غ١٠5 2.95 2099 «ه :ةنييع نب نايفس

 أ

 515 :ايضار ةناطلس

 دامح - ةملس يبأ نبا

 2537 :مزاح وبأ «جرعألا رانيد نب ةملس

 ل

 1 : بلاط يبأ نب يلع تنب ةملس مأ

 ليهس تنب دنه - ةملس مأ

 ؟؟/ :ناينثلا ميهاربإ نب ناميلس

 ه١ : (مالسلا امهيلع) دواد نب ناميلس

 دمحم نب ميركلا دبع - يناعمسلا
 فسوي نب دمحم - يسونسلا

 : متاح وبأ «يناتسجسلا دمحم نب لهس

 نكن

 يلع - نودوس نبا

 اال ءاه8 2١755 :بطق ديس

 دمحم نب دمحم - سانلا ديس نبا

 دمحم - نيريس نبا
 نادمح نب ىلع - ةلودلا فيس

 :سيليس 5٠8 ١

 ركب يبأ نب نمحرلا دبع - يطويسلا

 (ش)
 هريف نب مساقلا - يبطاشلا

 سيردإ نب دمحم - ىعفاشلا

 ١ هن : يعبر نب ثبش

١ 



 ديجملا دبع < يبونرشلا

 وبأ «ءطانحلا يدسألا شايع نب ةبعش

 557 :ركب

 ليحارش نب رماع - يبعشلا

 ميركلا دبع نب دمحم - يناتسرهشلا

 نامثع نب دمحم - ةبيش يبأ نبا

 (ص)
 0/9 :دمحم قداص

 57؟7 :سودقلا دبع نب حلاص

 2/5 :ىدركلا هللا ضيف حلاص

 زيزعلا دبع نب رمع - ديهشلا ردصلا

 .االال :ةمامأ وبأ ءنالجع نب يدص
 ١4

 وبأ «ةفاحق يبأ نب هللا دبع - قيدصلا

 دمحأ نب دمحم - يدعصلا

 ذل : يلالهلا ةعصعص

 كييأ نب ليلخ - يدفصلا
 ايارس نب زيزعلا دبع - نيدلا يفص

 ىلحلا
 51/94 :(لولغز دعس ةجوز) ةيفص

 نمحرلا دبع نب نامثع - حالصلا قنا

 بويأ نب فسوي - يبويألا نيدلا حالص

 مامه نب قازرلا دبع - يناعنصلا

 نمحرلا دبع نب دمحم - ينالديصلا

 (ض)
 25١١ :ينابيشلا دلخم نب كاحضلا

 «ه

 ظهر
 4/7 :هدبع سويناط

 رهاقلا دبع - رهاط نبا
 هللا دبع - رهاط نبا

 2758٠ 54٠١ :ناسيك نب سوواط

 ءدمصلا دبع نب ميركلا دبع - يربطلا
 رشعم وبأ

 ريرج نب دمحم - يربطلا
 ةلثاو نب رماع - ليفطلا وبأ

 (ضر
 يلع نب دواد - يرهاظلا

(( 
 4175 :يدركلا دجام لداع

 ”١١7 :يردحجلا مصاع

 ١١6 :دوجنلا يبأ نب مصاع

 نارهم نب عيفر - ةيلاعلا وبأ

 ؟17/9 . 5 :ىبعشلا ليحارش نب رماع

 لي : ليفطلا وبأ «ةلثاو نب رماع

 ؟”6 :ورمع نب ثذئاع

 2517 :(نينمؤملا مأ) ركب يبأ تنب ةشئاع

 لمده لهمال لنمك كلكاكمه دو

 لثال5 لكهك لاو لكافه لام

 ضخ

 نك



 ل

 ليك : يجرزخلا ةدابع نب سابعلا

 5 : داّمعلا دومحعم سابع

 ١55 :ديمح نب دبع

 هللا دبع نب فسوي - ربلا دبع نبا
 5١5 :ىبلش ظيفحلا دبع

 وبأ «ينارادلا دمحأ نب نمحرلا دبع

 ؟؟؟” لما 2كك :ناميلس

 ؟١؟6ه 537 : ىلبنحلا

 : يطويسلا ركب يبا نب نمحرلا دبع

 . *2١5 ١"

 07١" :مرطألا حلاص نمحرلا دبع

 :ةريره وبأ هرخص نب نمحرلا دبع
 لهم لسه تأمل لمع 15

 ظك)ؤغقفق

 :ناغفألا اباب راتسلا دبع نب نمحرلا دبع

 3ك

 335٠ :يريمشلا هللا دبع نب نمحرلا دبع

 ١. :يزوجلا نب يلع نب نمحرلا دبع
 ق١ 2ث ءال لال5 لقبت» .مها“ لام

 لعووجب سلم نواب قاله كللأ
 مك هو “هم

 76٠ :ةرمع يبأ نب نمحرلا دبع
 هه : ىعازوألا ورمع نب نمحرلا دبع

 1 5” 226ه

 11217 لل با نب نعسرلا دنع

 : متاح يبأت نب دمحم نب نمحارلا دبع

 5٠ ١95

 :يرسودلا دمحم نب نمحرلا دبع
 ضو

 © :يدهم نب نمحرلا دبع
 ١417 :يقارعلا نيسحلا نب ميحرلا دبع

 : لضافلا يضاقلا يلع نب ميحرلا دبع
. 

 7١٠ا/ :رمعم نب قازرلا دبع

 ه :يناعنصلا مامه نب قازرلا دبع

 يفص «يلحلا ايارس نب زيزعلا دبع
 5733* :نيدلا

 55 :زعلا «مالسلا دبع نب زيزعلا دبع

 .؟٠1 :زاب نب هللا دبع نب زيزعلا دبع
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 تباث يبأ نب نارمع نب زيزعلا دبع
 446 :جرعألا

 1٠١" :يباطخلا نسحم نب زيزعلا دبع
 41١5 ١ :يدنهلا زيزعلا دبع

 ١١5 :يردركلا نامقل نب روفغلا دبع

 4اا : يدلاخلا حاتفلا دبع
 وبأ ءيميمتلا رهاط نب رهاقلا دبع

 ١ ؟١؟١ :روصنم

 ناطقلا دمصلا دبع نب ميركلا دبع

 :١41 شعم نبأ « يربطلا

 44١ :يناعمسلا دمحم نب ميركلا دبع

 ه :لبنح نب دمحأ نب هللا دبع

 قفوم «ىسدقملا دمحأ نب هللا دبع

 كالا ككأل ىك :نيدلا

8 



 <33 : طقيرأ نب هللا دبع

 :ةيزوجلا ميق نب ركب يبأ نب هللا دبع
 لابد ل م“#* عل عال اراب لا“ و

 لذا ىلإ ىأأ لككح لام

 4.١" “كال

 79414 :ىمهسلا ةفاذح نب هللا دبع
 "مه لحج ىو :ريبزلا نب هللا دبع

 "4 :يناوريقلا ديز يبأ نب هللا دبع
 هيتاسلا ا بئاسلا نب هللا دبع

 75١7 ١ :ىموزخملا

 ”ه :أبس نب هللا دبع

 165/ :رهاط نب هللا دبع

 ١١ه :ءىرقملا رماع نب هللا دبع

 : بلطملا دبع نب سابع نب هللا دبع
 لذة5 لاك قق 23#" ف٠ للا

 ل5ه ءكللأآ كو ف3كل١ “لكك

54 

 : نيربج نب نمحرلا دبع نب هللا دبع
 م لام ناك الك

 ٠5١ :بلاط ىبأ نب ىلع نب هللا دبع

 ىم اجلا د نيس

 ”لا١ لكم لمع ككل

 2.98 :صاعلا نب ورمع نب هللا دبع

 <2ظ2/خ

 4514 :نوع نب هللا دبع
 7١117 :يضايبلا مانغ نب هللا دبع

 وبأ ءقيدصلا ةفاحق ىيبأ نب هللا دبع

 لوك 4# ئك5 لنثء :ركلبا
 ةمم 2ك956ه د٠٠ لهأ/

0 

 : ىسوم وبأ «يرعشألا سيق نب هللا دبع
53 

 ١78 :ءىرقملا ريثك نب هللا دبع

 الا ١ :ةعيهل نب هللا دبع

 341١ تك .ه :كرابملا نب هللا دبع
”593" 

١ "4 

 2١5 2.١58 2.49 :دوعسم نب هللا دبع

 ٠١ لك5ه لوم لمد

 7١" :دمحأ ريذن هللا دبع

 4١6. :نومأملا ءنوراه نب هللا دبع
 ط4

 5”5© :ابهو نب هللا

 / :يبونرشلا ديجملا

 44١ :ريزو حيسملا

 7١ه : (رذ يبأ يخأ نبا) كلملا

 ه :جيرج نب زيزعلا دبع نب كلملا
 ٠٠١ :يعمصألا بيرق نب كلملا
 ١45 :ىبلاعثلا دمحم نب كلملا

 ١5٠ ١ :يداهلا دبع نبا

 انيرس دحاولا دبع

 دمحم نب يلع - سودبع نبا
 ١79 :راجتلا تاهولا دبع

 ظ نامثع نب دمحم - ىسبعلا

 9 : يعارلا «يريمنلا نيصح نب ديبع
 1 5٠١ :دايز نب هللا ديبع

 35 بلاط“ نبأ ني ىلع ةنبهللا ليغ

 0046 + ئاملطلا ةديبغ

 اند



 47١ :ولغوأ الم ىكز نامثع

 ؟ها/ 59١ .ورمع

 لا" قش ث#“ : نافع نك نامثع

 ةم 2كه٠١ لهو ل“:

 ١5٠ : بلاط يبأ نب يلع نب نامثع'

 هللا دبع نب دمحأ - ىلجعلا

 نيسحلا نب ميحرلا دبع - يقارعلا
 ديعس - ةبورع يبأ نبا

 ٠١8 :ريبزلا نب ةورع
 زيزعلا دبع < مالسلا دبع نب زعلا
 نسحلا نب ىلع - ركاسع نبا

 وبأ «هللا دبع نب نسحلا - يركسعلا

 لاله

 ورسخ انف - ةلودلا دضع

 596 :سايلإ اطع

 5١١ :عّئقملا «يناسارخلا ءاطع

 دمحم - ةيطع نبا

 : بلاط وبأ ءىعاضقلا ةيطع نب ليقع

 ١ ١و١ مم
 ورمع نب دمحم - يليقعلا
 788 218٠ :يربربلا ةمركع

 ١١7 :لهج يبأ نب ةمركع

 2141 6755 :مزح نب دمحأ نب يلع
 555 ل55 2("

 هللا دبع نب دمحأ - يلع يبأ نبا

 وبأ ءيرعشألا ليعامسإ نب يلع
 ١8٠ :نسحلا

 2151 :بهو نب

 06 :ركاسع نب نسحلا نب ىلع

 568ه ١٠٠م

4 
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 ١١8 :ىئاسكلا ةزمح نب ىلع

 <36 : راشنلا يماس يلع

 1 ىراقلا ديحم ناطقا ني لع
 87 :رغصألا شفخألا ناميلس نب ىلع

 :يواغبشبلا يسكرجلا نودوس نب ىلع

-2 2 

 3٠95 ق5 له :بلاط ىبأ نب ىلع

 كلم لقةقه لكع ل55 ألاآلد

 58/8 قمع 2549

 5 : يواطنطلا ىلع

 1١ :شتفوجيب تزع يلع
 ١5٠ :ينطقرادلا رمع نب ىلع

 : يفاكلا سودبع نب دمحم نب يلع
 002 غ44

 516 :يدرواملا دمحم نب ىلع

 8/1 :حالملا دمحم نب ىلع
 556 :لديعلا قيقد نب بهو نب ىلع

 دمحم نب يخوف اح يناهبصألا دامعلا

 586 :رساي نب رامع
 5١١ :ناذاز نب ةرامع

 ١5١ :بلاط يبأ نب ىلع نب ربكألا رمع

 2ظ/ى



 كك ما حقك :باطخلا نب رمع

 2لوا/ب للهك ١2"ه قه مال

 لكل لكده5* ل9١ لد لكم

 ل١١ 2.565 25355 للم "م4

"5 ., 588 

 446 :يريمنلا ةبش نب رمع
 2.١١١ 2م" 256 :زيزعلا دبع نب رمع

 اىنحلو

 ماسح «هزام نب زيزعلا دبع نب رمع
 ؟ا/١ :ديهشلا ردصلا «نيدلا

 ٠7 :يدرولا نب رفظم نب رمع
 نمحرلا دبع - ةرمع يبأ نبا
 ؟7١ :ظحاجلا رحب نب ورمع

 5947” :صاعلا نب ورمع

 ١١6 :ءىرقملا ءالعلا نب ورمع وبأ

 ١١5 :نوميم نب ورمع

 هللا دبع - نوع نبا

 ١5١ :بلاط اد يلع نب نوع

 ١27ا/ :ءادردلا وبأ .كلام نب رميوغ

 ضض

 ركب وبأ «ةبعش - شايع نبا
 2.97” :ىضاقلا بصحي نب ضايع

 ْ ١85 كم" لمد

 ١ : نيمأ يديع

 ك1 : (مالسلا هيلع) ميرم نب ىسيع

 "558 لدم 48

 : يليطتلا مامإلا نب ىسوم نب ىسيع
 "ا

 غ)
 34١ : يرصانلا نمحرلا دبع نب بلاغ

 نب دمحم نب هللا دبع - يرامغلا

 قيدصلا

 هللا دبع - مانغ نبا

 ؟ه :ىقشمدلا ناليغ

 (ف)
 دمحأ نب نسحلا - يسرافلا

 5:4 : حون نب ماح نب رصيب نب قراف

 ١١7 :ىيسافلا

 ل : بلاط يبأ نب يلع تنب ةمطاف

 ١٠١١ :ةِللَك دمحم تنب ةمطاف

 ١؟1؟ :يلصوملا حتف

 دمحأ نب ليلخلا - يديهارفلا

 ١١١ :نوعرف

 77 :جربجنيل كيرديرف

 ١55 :سويروفرف
 ١7١١ 2568 :ضايع نب ليضفلا

 594/ :ئروطف

 4الا/ : هللا دبع ريقفلا

 5؟5 :ةلودلا دضع ءورسخانف

 ؟1/ :ناملوك نونريف

 "7 :دوعس لآ زيزعلا دبع نب لصيف

 :زويتكيف 5٠68

 2كم



 :ليبأق ١١1

 دمحم ناطلس نب ىلع - يراقلا

 40/4 :نيمأ مساق

 ١17 :نمحرلا دبع نب مساقلا

 .غ5١5 :يريرحلا يلع 0 مساقلا

 در

 21١9 1١9" :يبطاشلا هريف نب مساقلا
 107١" :اغبولطق نب مساق

 : قيدصلا ركب يبأ نب دمحم نب مساقلا

55 

 456 :يبيجتلا فسوي نب مساقلا

 ضايع - ضايع يضاقلا
 ىلع نب ميحرلا دبع - لضافلا يضاقلا
 ىيحي وبأ - تانتقلا

 ء١١7 ١8٠+ :ىسودسلا ةماعد نب ةداتق
5 ْ 

 ١١١ :سابعلا نب مثق

 ١4٠ :ةمادق نبا

 دمحأ نب هللا دبع - ةمادق نبا

 دمحأ نب دمحم - يبطرقلا

 قراط نب ىسوم - ةرق وبأ

 ةيطع نب ليقع - يعاضقلا
 دمصلا دبع نب ميركلا دبع - ناطقلا

 ١١17 :(رصم زيزع) ريفطق

 مساق - اغبولطق نبا
 517/4 :عيبرلا نب سيق

 ركب يبأ نب هللا دبع - ةيزوجلا ميق نبا

 كر

 رمع نب ليعامسإ - ريثك نبا

 اال

 نامقل نب روفغلا دبع - يردركلا

 23٠١ :لوتس دروفيلرك
 51/4 :(دروللا) رمورك

 ةزمح نب ىلع - يئاسكلا

 اأمم١ :بعك

 يبأ نب يلع تنب ىرغصلا موثلك مأ

 :بلاط ١١١

 :بلاط ١١١

 549 :دنمشنادلا دمحأ نيكتشمك

 ١6١ :ني جنوك ايك

6 
 5 :رتفيش نوترال

 "8 :تياو يرال

 51/4 :ديسلا ىفطل

 هللا دبع - ةعيهل نبا
 758 :يلوم سيول

 نمحرلا دبع < ىليل يبأ نبا
 ١5١ :دوعسم تنب ىليل

 نايل



 )م
 4175 :يدركلا حلاص دجام

 ١١8 :ةيطبقلا ةيرام

 يلع نب دمحم - يرزاملا

 زيزعلا دبع نب رمع - ةزام نبا
 1١7" #58 ك7 855 عه :سنأ نب كلام

 5559 لا” كوع ا كلام

 نوراه نب هللا دبع - نومأملا

 دمحم نب ىلع - يدرواملا

 ديزي نب دمحم - دربملا
 نيسحلا نب دمحأ 2 ىبنتملا

 ؟01/4 :ديعس نب دلاجم

 547 2:؟”١١ :ىكملا ربج نب دهاجم

 1 45١ :مرحملا نبا

 لح : بلاط يبأ نب يلع نب نسحم

 ١968 :يلجماب يىلجم نسحم

 ” :ةعامج نب ميهاربإ نب دمحم

 يمخللا يمارلا نب ميهاربإ نب دمحم

 ءانبلا : ١/1"

 1١١" :رذنملا نب ميهاربإ نب دمحم

 255 258 :يبهذلا دمحأ نب دمحم

 ءلو# لكح لعل للالإل نلالو

 5” .كهك

 7/17 :يحجرلا دمحأ نب دمحم

 55١ :ىبيعشلا دمحأ نب دمحم

 مرق معلا هيأ ني ودعم

 ”2٠١ 2١79 :يبطرقلا دمحأ نب دمحم

 ك1

 :دماح وبأ « ىسالقملا كمكحأ ني. كمحتم

 5232ؤ

 21589 .اا/ :ىعفاشلا سيردإ نب دمحم

 و 3553 ل55 "56ه "48

:5 

 13 7 ةهيرخن دج قاحسسأ رن المخيم

 ينفي

 .١١2ا/ :ىبلطملا قاحسإ نب دمحم

 1 50٠ لك” 5

 25" :يراخبلا ليعامسإ نب دمحم

 558 تكاأأ كذ5 ك5" ل١55

 : بلاط يبأ نب يلع نب رغصألا دمحم
 | 1 لل

 ةيفنحلا نب دمحم - ريكألا لمحيم

 : بلاط ىبأ نب ىلع نب. طسوألا دمحم

 1 1 ١

 1508 2.1١5٠ :يربطلا ريرج نب دمحم

 2 : مزاح نب دمحم

 4497 11811 7 نابح نب كم

 ١١١ : ةيفنحلا نب دمحم

 597 :ىبألا ةفلخ نب دمحم

 فش رخل ينال د ايل

14 ْ 
 ء١١9 215٠ :ىبلكلا بئاسلا نب دمحم

1 ْ 
 2١5٠ ١5١ :دعس نب دمحم

 ؟537/8 :ىطوبلا ناضمر ديعس دمحم

 ْ 5515 :نيريس نب دمحم

 ناني



 ؟59 :قحلا سمش دمحم

 2595 :نيميثعلا حلاص نب دمحم

 "ص كوالا لك“*ه

 :يواخسلا نمحرلا دبع نب دمحم

55 5460 

 وبأ «ينالديصلا نمحرلا دبع نب دمحم
 51/7” :دعس

 : يناتسرهشلا ميركلا دبع نب دمحم

 نيد

 : يروباسينلا مكاحلا هللا دبع نب دمحم

 ها/

 ١١7 :ىشكرزلا هللا دبع نب دمحم
 تاسجلا دبع هللا دبع نب دمحم

 : كو يبنلا

 لل ل" ل" لا" للثع للك تلال

 25و“ 25" 2568 55 5“ ع5 *

 ه5 ق5 ها“ يا 28م٠. 54

 ىلا" مى" للم ىلالك ىك# كال

 55 3مل 56 3١ ملال مم

 لاك" لكأكإأ 2لدحك لدأ#خ لع

 ق9 فككآك#5 2 لاف ق3تاكه 16458

 ق5 فك“ كاثرمل لنا“ كالا

 قلعمعإأ قلعهع٠ع ل قم لق5 ل5ه

 لدم ءلهال للهد5 للهم لعال
 لامع لكك كلك" لنك" لكأ

 كمت فما" كما" فكم كلام

 لؤاإل لنقك كقع كة" لم

 لاأ# للكاأ#"؟ لاكأ لأ١٠ كثقمل

 ل١6 لتكاا/ لاك لأمه 145
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 : (ةفيلخلا) يدهملا هللا دبع نب لمحم

١84 

 رفعج وبأ : ٠ ١

 54 484 : ةيطع نب دمحيم

 "1/1: نيبكلا .نناقما هلا ىلع نب نين

 2؟5”١ا١ كماك : ىناكوشلا ىلع نب دمحم

 <"ظك23ّؤ

 5 : ىمعطلا ىلع دمحم

 ضن : يرزاملا ىلع نب دمحم

 ء٠5١ :يدقاولا دقاو نب رمع نب دمحم
 ١٠65 .ل ها"

 2١5٠ ١55 :ىليقعلا ورمع نب دمحم

 51ه .ه :ئدطرتلا يع نإ تدي

 ١9١ :يديمحلا حوتف نب دمحم
 © :ىيبضلا ناوزغ نب ليضف نب دمحم

 ءءء : بطق دمحيم

84 



 5 : يناهبصألا دامعلا دمحم نب دمحم

 ضف : ىلازغلا دمحم نب دمحم

 4 : راجنلا نب دومحم نب دمحم

 ٠١ : يلبنحلا حلفم نب دمحم

 "52 : ردكنملا نب دمحم

 دمحعم

١: 

 5548 :توتلش دومحم

 ١؟8 :يسولآلا هللا دبع نب دومحم

 ١؟؟ :يرشخمزلا رمع نب دومحم

 ١١١ :سيقلا ءىرما تنب ةايحم

 1"5/ :ىمعطلا ىلع دمحم نيدلا ىيحم

 و اا
 م4 :ةيهو دارم

 يديبزلا دمحم نب دمحم - ىضترم
 ؟١/1 :يفقثلا يجرملا

 1 رايح هيك قب ناورو
 للا : (مالسلا اهيلع) نارمع تنب ميرم

 نمحرلا دبع نب فسوي - يزملا
 59١ : هللاب رصنتسملا

 417 :يشرقلا دادش نب دروتسملا

 نيسحلا نب يلع - يدوعسملا

 ةهال/ل لم“ : جاجحلا ون ملسم

 هللا دبع نب دمحأ - يرصملا

 47١ :ءاقرزلا ىفطصم

 يضخ : يعابسلا ىفطصم

 ١١9 :يعفارلا قداص ىفطصم

 4/!5 : ىمهف ىفطصم

 دفئ : ماك ىنليعم

 595 :لامك ىفطصم

 4١54 :ءامسألا بيط دمحم ىفطصم

 ١”١ :ريخشلا نب هللا دبع نب فرطم

 459 :مرصألا ةيواعم وبأ

 ءمقا/ل 2و :نايفس ىبأ نب ةيواعم

 ظ/6 #4 لها ,2

 47217 :دابع نب دمتعملا

 53١ :ىبيلاودلا فورعم

 13 نركلا فووعت
 دمصلا دبع نب ميركلا دبع - رشعم وبأ
 ١8٠ .ه :ىنادحلا دشار نب رمعم

 «بلطملا دبع 0 ثراحلا نب ةريغملا

 ١5١ :نايفس وبأ

 دمحم - حلفم نبا

 516 25١١ :ىخلبلا ناميلس نب لتاقم
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 دمحأ نب دمحم - ىسدقملا

 يناسارخلا ءاطع - عنقملا
 ناطلس نب يلع - يراقلا يلع الملا

 دمحم

 دمحم نب ىلع - حالملا

 ؟56ه :رذنملا نبا

 ميهاربإ نب دمحم - رذنملا نبا

 رهاط نب رهاقلا دبع - روصنم وبأ
 ام نيتكملا نب. روت

 مركم نب دمحم - روظنم نبا
 هللا دبع نب دمحم - ىدهملا

 م" ١ :نوميم نب يدهم
 5٠١ :لاوملا وبأ

 ه :ةرق وبأ «يناميلا قراط نب ىسوم

 يرعشألا سيق نب هللا دبع < ىسوم وبأ
 لي : (مالسلا هيلع) كارمع نب ىسوم

 59ا/ : ناياد يشوم

 ميهاربإ نب ليعامسإ - يلصوملا
 قاحسإ نب دامح -

 ١١؟ا17/ : فسوي نب اشيم

 مأ) ةيلالقلا فزاحتلا فتن ةن وفم

 ه٠ :(نينمؤملا
 لح : بلاط يبأ نب يلع تنب ةنوميم

 فز
 راطيبلا نب ركب وبأ - يرصانلا
 ١١8 :ءىرقملا نمحرلا دبع نب عفان

 دومحم .نب دمحم - راجنلا نبأ

 مصاع - دوجنلا يبأ نبا

 ديزي نب ميهاربإ - يعخنلا
 يلع نب دمحأ - يئاسنلا

 متاح نب دمحأ - رصن وبأ

 ١١7 :مصاع نب رصن
 ىلا :ةفيئح وبأ «تباث نب نامعنلا

 55١ ءاىل" ل"55 «( ه6

 5١9 :رذنملا نب نامعنلا
 ل : بلاط يبأ نب يلع تنب ةسيفن

 ١55 :(مالسلا هيلع) حون

 574 : رتع نيدلا رون

 يكنز نب دومحم - نيدلا رون

 فرش نب ىيحي - يوونلا
 "515 :توكين

 (ه)
 ١75 :ليباه
 كلملا دبع نب ثعشأ - ءىناه وبأ

 ؛5+ بلاط ىبأ نب. يلع تي ءىناه مأ
 5/47” :رلته

 17/8 :يوارعش ىده
 5ع : جرم جره

 رخص نب نمحرلا دبع < ةريره وبأ
 ه :ناسح نب ماشه

 ه :ىيملسلا ريشب نب ميشه

 يركسعلا هللا دبع نب نسحلا - لاله وبأ

 ٠5 :فاسي نب لاله

 : (نينمؤملا مأ) ةملس مأ «ليهس تنب دنه
 4ه مه

 :زنريه ٠١

 نال



 20 : سودوريه

)( 
 رمع نب دمحم - دقاو نبا

 رعع لرب امج حك يدقارلا
 رفطع نب رمع < ىدررلا نبا
 18 :لفون نب ةقرو
 دمحم نب نسحلا - نازولا

 : يساؤرلا حارجلا نب عيكو

 م7” :كلملا دبع نب ديلولا

 433” .© :ملسم نب ديلولا

 هللا دبع - بهو نبا

 (ي)
 ه :ةدئاز يبأ نب ايركز نب ىيحي

 ه١ 2ك :يوونلا فرش نب ىيحي

 لهمهك فكم #34" صفه 28م5 ,هأ

6 

 275717594 فكما كلذ لالا لوو

 564 لاه لاله "عن لالطما#“

 ما” 4

 اد : بلاط يبأ نب يلع نب ىيحي

 4537 :تاتقلا ىيحي وبأ

 4١6 :يودعلا يديزيلا كرابملا نب ىيحي

 1١" .18"ال :نيعم نب ىبحي
 ١١٠ :رفعج وبأ «عاقعقلا نب ديزي

 كرابملا نب ىيحي < يديزيلا

 ١١8 :يمرضحلا قاحسإ نب بوقعي
 ف 2© : ةبيش نب بوقعي

 ه5 :زتليفيل وفدوي
 * :نيدلا حالص «بويأ نب فسوي

 : يزوجلا نب نمحرلا دبع نب فسوي
0008 

 2.١5٠ :يزملا نمحرلا دبع نب فسوي

5 

 ربلا دبع نب هللا دبع نب فسوي
 ”٠١ 275 :ىبطرقلا

 4 5 فسر

 :(مالسلا امهيلع) بوقعي نب فسوي
 ١؟7/ 17١

 117: تام نيب نانؤي

 ١1 :ديبع نب سنوي
 ١4 : (مالسلا هيلع) ىتم نب سنوي

 ١ : يايتمأ نب هنوي

 :شيريوي 59٠١

 نال



 تاَعَوِضَوملا بفتلاث هرمي

 عوضوملا

 )ظل ا فينصتلا لضف

 ا م م ا ا ل م ملعلا بادآ نم فينصتلاب لاغتشالا

 0 ل و با اي ا .. فيلأتلاو فينصتلا نيب قرفلا
6 

 هاو هاو اء اءارام عاما م اواو واو هاو و هاه اه واهس هاه اه هاه هاواه عاش هاو اهو و ده هاه هو اه ده اه# رايتخالا نسح

 261 وأ ا م أ ها حاف ورم ين ممامم ام ثة ماء. م ةاةةعماعف مالسإلا يف بتكلا فنص نم لوأ

 ا ا ل ا و ية بتكلا تايحاتتفا

 ه6. هاه ع هاه ده واو و ده ده دوا اع «ه ع# و٠ هه هد و و وه واو هه هاه. ه. ههه هاه اش هو هده هاه هه ©# هه سيليإ ىلإ ءادهإ

 0 ا ل و ا ا دوب لكرة ل و اهيا دع زل و9 هاما فلا رطل 71 تفل برجم خيش باتك ةمدقم

 10111 يا ؟ىه ام . .دئاوفلا
 ها ا ا را م ا يتامولعملا ممستلا

 عال عندج عمار عدس كلر فاق 3: ل حدو هال ال طوال هما هوك لاو تاتا ماع اعط واو يعتق 14 امش طقن نودب اذامل



 لسلستملا مقرلا عوضوملا

 سفنلا ملعو ةفسلفلا

 100000000000001 توملا قلق

 وو يس طرم او اب ا ربل جون يت 1 ا رع ةقهارملا مهف يف أطخ

 اح دم ل دا طقس ل و اق عيال هال رورو دل فك قنا مآ د1 زلأ 1 ع رك قا نو اع عل . مونلا ىف دئازلا بلقتلا

 لا حنا ا ب ع اعل هادا دابا 7م وف تا فد قد ان قست ا فة ا هف ق سح8 مالحألا ةدئاف

 تا وو الأ الروت اور ناو قم خر فيم ام قول ا ار ليحل ىو طحت ودق 181:37 ل جوس نال ا حا ريكفتلا قرف

 0 و دبا ام و او راو وت نك عر يا بختنملا نم بختنملا

 15ظ5ظ 0*7 ؟هللا ةفيلخ ناسنإلل لاقي له
 10 ةرخآلاو ايندلا نيب رفاكلاو نمؤملا

 ك0 ا د و ما دو ب ص مج وب ةيبلعلا ىلا لكلا

 يدا داو فعال هل مح 8 هاه ده هيف ا 8 هلأ 8 هياط اقع أول حا هاه ب تو اه هئاغل أ اه يده لق ه4 ؟يخأ نبا اي مأ ينب اي



 عوضوملا

 0000 رافكلا نم سطاعلا تيمشت

 عل 6 4م ةماعلا ساطعلا نم مؤاشتلا

 ل ل ا ا ا دلجلا راهظإ

 ا وا ا ةفايضلا ةدم

 55 عبشت نأ دعبو أدبت نأ لبق

 2000 ....... ماعطلا ىلع مالكلا

 1 ا يي ل نينو هوو لو ما وو ةيراجلا تاقدصلا عاونأ

 50 ايادهلا نم دري ال ام

 ل ل هجولا نع مونلا حسم |

 هي اعمق و ولم هاه ماو هواه او هاو هو ا. وه ثوان هه ههه هماو هاهو هاه هاهاهلاو ةيظفللا ىهانملا مدعم

 500 ةميزعلاو مهلا نيب قرفلا
 ردصلا ةمالس ىلع ةنيعملا بابسألا

 5” نينقنلا ةعئاعيف

 6 8 27 هاه اه هي ها ها هال هع اع هج ربعو سورد

 1201011111 :وودجا
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 ل ع. 8 بتلقلا نوخي ققم

 ادا يش د ام اجه ىوهلا عابتا حالع

 6 6 تاو ا 8 و ا قبو 6 او يت عا 4 4 تاذلملاو منهج

 9*2 00 ممألا كاله بابسأ

 000 طا وخلا

 ايندلا ىلإ هجورخ ةلاح دولوملا ءاكب ببس
 ا يسفنلا بطلا يف ناذألا

 0 يملعلا ثحبلا يف رصبلا ضغ
 0 ياا ار تطل ل

 و ا 57 تاو لا

 1 وا ومالا ايبط ليللا مايق
 23001101111 بيراحتملا

 12ش م هس عب همس وسم. ةةلدظلا ويظن رحألا ةققانطم دح
 52ش لاجرلا لبق ءاسنلا
 22ش دجسملا لوخد ىباتكلل زوجي له

 ط2 > ةعككلا يمل
 501 ةضوولاو:نينملا قي
 0 نيمرحلا ثلاث لاقي له

 1 تزع ىلعو يبنيوتل ناتلوقم

 15100 ةمهلا ولع

 اا 8 ءاسنلاب جاوزلا ةرثك

 0*5 ةحلاضلا ةأرملا ةراشتسا
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 ا ا سو م وم و ل نيمآ لق

 0 يم ل ل و ةأرملا ةنيز ىف طباوض

 0 وم واليا دج د طرا هربا ار

 ا او دل ب ريالا 14ج ل ب ايفا زان ياا من يووم رش فالخلا

 ل ل ا ع .... قازرألاو عوجلا

 ل ؟ةعارزلا مأ ةفيظولا

 110000 ع هو محب دعم د يصش| كسلا ف روش

 01 44 جب ا ا دق وزال راما لا نقع بقت و فبل عش قزرلا حيتافم

 10010 ةعيضولا فرحلا طباوض

 ل ا ا ؟شرطألا مأ ىمعألا

 يرد 1 اال يقع عا را تفعلي دو حال وب لا 2 ب ع ؟ءامسلا مأ ضرألا أيض 6

 1717111111011 بلقل هلا ةقر تليف

 0 ل ءاملعلا نقلب
 )51550000000 ءاهلعلا دك

 نارقلا مولع
 1ظغش 7777+ ىلاعت هللا باتك نم دئاوفو دئارف

 1200 هليبقتو .فحضملا ىف رظنلا

 و ا او بنل جوملا جي زم هرم او نأ ل دق لل يوما 52 ؟ناطيشلا يكبي ىتم

 ا ل يا لسعلا ةصق يف ةيآلا لوزن

 00 كامجتلا ود ليمجلا
 ا و ب ا غاونأ ةثالث خسنلا

 ا يحلا ينآرقلا ريبعتلا

 م ل نآرقلا ريسفتو ٍدِلَي لوسرلا

 يل ل ل يراشإلا ريسفتلا

 «٠ ا هم عا اجب عا ه0 06ه همه ا مه ا جخ همه < <

 ااا

 13 م هاد ا حولا

 1817 ا



 111 * فس تا كبل ف دوا دلل جا ل قدا منال فا يقل قب نا ا ل لا ب مدال دوجسلا ىنعم

 1 (اهلك ءامسألا» ىنعم

 ١1017 ا ل ما م ا ا ا م ا ؟وفعلا نوكي ىتم

 0000000 0 0000 0 لا ا و ا ةريبك ةنتف ريخلاب ءالتبالا

 اق 70 ةلوبقملا تاءارقلا

 ا 0 ليباهو ليباق :نامسالا نذه
 110 ل ا 0000000008 ؟اخيلز نم فسوي جوزت له ..مث

 1187 ا 0 ا ع ها لا راق مولا سو مالسلا هيلع ىتم نب سنوي

 ١119377 ونيط اف رتل ملاوي فال يتلا دا نا لاو سل ونا جو كامات مالسلا اهيلع ميرم ةوبن

 ا ا 10-0001001 ةيصانلا

 ا ؟ملعت له

 1 ا لتقلا

 00 5757577 00 لكك يبنلا ةايحب مسقلا

 0 ا 0 0 ةقزمملا فحاصملا قارحإ مكح

 | ةريسلاو ثيدحلا مولع
 اا .. نيعباتلا نع ةباحصلا ةياور

 111 ا ا ل ىوري دانسإ لوطأ

 1 ا ا تبثت مل ةصقو ناليلج ناملاع

 11104 1 عل ع عئوال ل اقلب ف يو جاب ماا و دن سوما و اند خو عاق وطقس وااو ةفيلخلا اذه ةءارب

 ا ا ا راغلا باحصأ يف هباوجو لاكشإ

 00 000 00 5301010 ليدعتلاو حرجلا نيب لاجرلا مجارت بتك

 ا ل ءازجألاو تافنصملاو دئاوزلا

 107 و ل ل ل ل ل رو ووو سلال داع ل ا يرابلا حتفل ةميظع ةميلو

 1117 ل و خا و مكب ا 4 تل نوما درو زل 14 يرابلا حتف تالاحإ

 الا تل ل ا 010000 ثوغربلا ربخ

 اف ؟رعش خلو لوسرلا مالك يف له

 ضني



 ا اة ودي .:ةك ىفلا نيك

 ل الا 4 ايتو ون دا انو و ع ةقفيرشلا تارجحلا

 51*52 اهيا نهراوجلا ني
 1 ةباحصلا نم دحأ هلتقي مل نامثع

 و حو ل هنا 6 هدالوأو بلاط يبأ نب يلع جاوزأ

 1211711 1 18 لَك يبنلا نوهبشي ةسمخ

 000 ...  !نيرجاهمو ًاراصنأ اوناك ةباحص
 هي اع و هلا. . هو هو و و اواو هاعدم ةهواو ةاقأا# ٍةكَع لوسرلا رعاش ىلع ءارتفا

 ةيمالسإلا ةديقعلا

 هي او و واع م اواو هه وع ع هاه او د هاف اه اهأا» نيملاعلا بر هلل دمحلا : لق مث

 هم اهم ام اه ول عوده واو و وياه هاف شه اع هاهو ةّئيبب الإ ريفكتلا نم ريذحتلا

 9 وو: الل اذا ع كايلورام اه/لووأ 9٠14 دورنا رق نيو ين: رق“ 218:6 ءايرلاب بوشملا لمعلا

 ل وول دوج 61 بقول ايو ول ادمان اهأو ينوي هع دابق خلا ءانولا قه دعي أل "ان

 (١-0-0 5267 هصقنو رمعلا ةدايز ةلأسم

 0000 ل .ازلا ناس

 ه مه .ج هاه ع مه >< © ©ه © 6



 لسلستملا مقرلا عوضوملا

 0 ا الإ ناويح وأ ناسنإ نعل زوجي ال

 اا 0000 ىصاعملا ىلع رارصإلا بابسأ

 11 0 ا

 11317141 رول لا دلال عنا نوال 1و ا ا يانا فيرا يا اق بن هن سو يطا عج قيدص هل لاقي ال رفاكلا

 11/07 1 ا واوا راسا هاو ا يو لاقل ها اجو و ابني رق خم مو لا تام مهلوقع ردق ىلع

 ا 1 1 ذ 0 هناحبس هللا لاعفأ يف ميلستلا

 ا مظعألا هللا مسا

 00 ا 0001 ا دبعلا نم هللا ءايح

 11 ل ا م ا دل ا ملسألا بهذملا

 0 000010211 هسأر ىنيعب هئر دللي هللا لوسر ىأر

 00 ا ىلع هأرجأ ام

 ا ا ا نوثروي ال ءايبنألا نأ ىف ةمكحلا

 ارت ا يس وسم اح هور ب اما ا و جن را ءانبنا ةنيمح ةعاققلا

 ا هلك كيبن ةعافش انقزرا مهللا

 ا 0 0 اا نولخدي ال نورخاآو نولخدي ةكئالم

 لا يي طيح جنا ا وا ل اا يجول وو ل ا ناسنإلا توم دعب نيطايشلا

 اللا ا ا مجم م ا 1 هيل ا شاعنإلا فرغ ىف نيقلتلا

 ا ا ةيمحرتلا ىلع كاج نميف ةننلا لهأ يقدم

 امم يل ا نا ل ل < :ةهئاشلا :عوض>تابسأ

 ا ا ل رسل يمال نيكرشملا لافطأو نيملسملا لافطأ

 ا ل ل ءازجلا يف باتك دقن

 0 !ةنجلل حوتفم زجحلا

 ا 0 0000 ؟ةنجلا باوبأ حتفت ىتم

 ل ةصلاخ- ةيهلإ ةمركم ةنجلا ىلإ لوخدلا

 ا ا ةنجلا باوبأ ددع

 ا م م تاجرد ةنجلا

 0 نيعلا روحلا ءانغ



 هو ام ا. اوام ماع واع ماعم هاعف ءاهواه هاواه ه عاقو واه. عاواو هاه هه ران نم بايث

 0000 نوينآرقلا وأ نآرقلا لهأ ةقرف

 52527017 ا م دسم منيح هج. ققكو ةينكو .نوتاتحا كيخؤت

 510 ...... دوهيلا رئاسو ةينويهصلا نيب قيرفتلا ىوعد

 راكذألاو ةيعدألا

 0 و و ءاعدلا لوبق بابسأ نم

 0 هلوبقو ءاعدلا ةباجتسا نب قرفلا

 ا ا ل 1 م ءاخرلاو ةعسلا ىف ءاعدلا

 0 م ا هلا موو ابو وا ا ب مزون قنا ءاعدلا ءافخإ

 ظل ءاعدلا اهيف باجتسي ةعاس

 00 ةالصلا دعب ءاعدلا

 0 رهظلا لبق سمشلا لاوز دعب ءاعدلا
 هاهو ال اه ال اهب اه اهرااو 1و 18 "هاو لاه هجم هك هع طه 14 هاه هادا ب 18 هن تارم عبس طقف

 2 ا :: 1 ل ا م محلل: ول هدفت 1 طب هه ثالغلا هذه ىدحإ كل

 0000 هعماوجو ءاعدلا لَمْج
 هي ا. ما رام اماما. اء مار او م مياة. ية ةياعو ةعاوو و ةواواماقأاو بتاتك 2 ءاعد

 111 زو



 ةيعرشلا ماكحألاو هقفلا لوصأ

 10110 1 ا سو ناو هاما ا د د ديدج ىلوصأ ثحبب (هللا رارقإ)

 000 اااا 0 ل
 0 ةيهقفلا دعاوقلاو هقفلا لوصأ نيب قرفلا

 11 و ا وع )711111000 ىبدألا ررضلا

 ل ا ا 8 حئاوجلا

 ااا ةرهطملا ةئسلا يف ءاتشلا ماكحأ

 اا 0 ةيمالسإلا ةعيرشلا ىف تاحوسمملا هقف

 ا يمالسإلا هقفلا يف رجشلا و تابنلا ماكحأ

 ةراهطلا

 0 ا ا وا عب ا ول ا ناهوركم نارمأ

 ل و ا ا دو لا واو ل قا هي اا مجاربلا لسغ

 ا ا ل نيقفرملا ىلإ عباصألا فارطأ نم لسغلا

 ااا 1 10 08 رجفلا ليبق ترهط

 ااا ءوضولاو ةيكوتلا ناتسأآلا

 ةداهلا

 ااا 00000 ناذألاو دهشتلا رارسأ

 للا و د و ل ا لا نا نقلا ارحل ات ل سا اا ل اب اا نينذؤم ةدع ةباجإ

 للا 0000 ]1 1 ةالصلا يف عوشخلا ىلع كنيعت رومأ

 111 ول وب بانا لا ال ل و و ترا ال ا ا اا قئادحلا يف ةالصلا

 ااا 1 1 1 1 1 1 1 1 يي يي اي مالسلا يلصملا 3

 1 ا ا و وا لس مارحلا دجسملا يف يلصملا يدي نيب رورملا

 11 و سما وما و ب اسوس ةضيرفلا دعب عضوم ىلإ عضوم نم لوحتلا

 ا 0 رجفلا ةالص دعب دجسملا يف



 0 ؟ةعامجلا ةالصل موقت ىتم

 1751070100 لمعلا ناكم ىف ةعامج ةالصلا

 ا ا حول ا ناو مل ع ل راظتنالا ةيعرش

 هام مام امام امام امام مام هاعو ا. ةاوو و ماو هافو عاف هه افاق. ركشلا دوجس

 3 اها اه هنتوا اه 8: هاهو حف ا ةاقخو أه اساكفا ةياهحو هم فاح فراق هركذ عاشيو اذهب ينعي

 0 ا ةأرملا فاكتعا ناكم

 هق ه6 و وه و و هو وه هواش ه هاه هده اه هاماو عوطتلا ىف هيخأ ىدغل راطفإلا

 000000 ا دحاولا ماعلا يف داصحلا رركت اذإ ةاكزلا

 2 0 رب ل ا ا ل داق دع جرو ع: هر طماط دال ا 185 نداعملاو طفنلا ةاكز

 2 ل ا ا ا ا ل بل ا د ا هلك ليللا موقت فيك

 1 اا ا م مارحلا دجسملا يف ةعامجلا ةداعإ مكح

 ترا هوو هول كر د بوو ها سس و رتولا لضفأ

 1 1 يو ا يق

 1 ل ا مبلل



 تدلماعجلا

 اا 0 ؟هاوتف نع عجر له توتلش بل

 ااا 001021 تفلحلا رازكت

 ااا 1 1 1 1ايام ةئيشملاب ةريهنلا قيلغت

 ل ناطيحلا يف بتك

 ااا 0 1 رورملا نيناوقو هقفلا نيب قيرطلا ماكحأ

 ا ل ا ل ب يمالسإلا هقفلا يف نالعإلا ماكحأ

 001 م 000 ىمالسإلا هقفلا ىف ةيراجتلا تانالعإلا

 دق و ل 0 تكلا لآلدو:قرضخلا

 ل ا ا ا ا ا ل ا نو و ماعطلا نع بارضإلا مكح

 ا ةدوملا لهأ كلم ىف فّرصتلا

 ال م ا بل ولا ميسا و 11 لا ب 14 ل دو لا ا هج ولا وول ١ تايراقع

 ااا 0000212بب تبثت مل ةصقو ةأرملا قادص

 ازال ا 0 ا ؟جاوزلا نم كعنمي ام
 ا ا 000 ا عاضرإلا تقو ءطولا

 ا ل ا .... اضئاح اهدجو امدنع

 10000177 ا ا ا ا و والوحش دقن هج هم نوما نا راصتخاب ثالثلا قالطلا

 0 دادحإلا نم ةمكحلا
 هر ل ؟ةكيستلا مأ ةقيقعلا

 1 ةتيملا نبل

 ااا 115 اا ا اا ققحفلا اهرآ نذحا

 ااا 0 00 هللا باذعي اويذعت ال

 هد ا اي ا ا ل خيبوتلا ةيعورشم



 هتفصو دْلَجلا طوس

 نيجسلل ةيعامتجالا تاقآلعلا
 رافكلا تاربخ نم ةدافتسالاو ةناعتسالا

 ءاهقفلا ةريح

 قئادحلاو عراوشلا راجشأ رامث لكأ

 اهتيقنت دعب يراجملا هايم مكح
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 عوضوملا

 غ7 1 1 1 انينيلا نق: مآ فبل

 ا امارح ةيحللا نوكت امدنع ه ها هاه هه © © هج هج © © © © © © عه هسه < © 1 00 م 7

 0 يا ايوب يفي
 ا 1 ْ 00

 لل ا ل ل ىكلا 0 يي ل

 00 يعرب مكوك هاو و هاهو اه ةاواعلأاو ٠ 7 اك لاجرلا ميقعت مكح

 د1 ف7 أ 6 لوق ٠

 ا .ليمجللا :ءاوجلا

 ٠ ا 0 ةفلتخم 1000

 -رلاو ةأرملا نيب تاقورفلا زجوم ل .:........ لجرلاو ةأ تدب يلا



 0 ا ضع م ب رق ا نكلو ةئاملا ىف دحاو

 ['155 5 12710011111 ةنيرخلا جا تانلوأ

 2 ظل رصم يف ةيعضولا نيناوقلا لوخد

 00000 لوألا عونلا نم ناتسكاب
 ل ل .. ةيسنك مأ ةيناملع

 2111011 1010017 ةداعلا قوف

 0 0 لمعلا ملع

 'إ51شه 101000000 ةماعلا ةرادإلاو لامعألا ةرادإ

 0 ا ا ا تامصنبلا فرع نم لوأ

 0000000 يمالسإلا خيراتلا يف دوقنلا شغ قرط
 د 010 61ه وأ أ د6 قرأه ةحاع ده ذه خلا ه8 هج 18 ف هم ها ل0: قف راصتخاب تاز دخيم ةصق

 هر ال هال ف هوراف ا اهلها له آه 2 هافانا مح هولا عا هذ ءارقتسالاو جاتنتسالا نيب قرفلا

 0*5 صرحلا بابسأ

 نق م منان مما ة فمي ةةةءو يم ةةةععاف بورغلا دنع دالوألا زجح

 00000 و ب م هو م با 6 دش | ةسورالف

 هي اع م م معن و وو ف م هو عع. هو ءواوفعأو ًايسارد نيرخأتملا جالع قرط



 . عوضوملا

 1275700 اا :. :ءكاملعلا نوكي اذكه

 فقم رن م م ممن ممم مم اة م ثا ةاععماو ىمالسإلا ملاعلا 5 غبتلا تايادب

 ا ا ..........2............  ةرساخلا ةراجتلا

 ل ةعاجملا ءانثأ نيخدتلا

 ةيقيبطتلاو ةتحبلا مولعلا

 هاو 27 6 كر قر ده روف أه. اه نهرا لقال ف 206: ةرازهإ قحبه" هم ه1 بهشلاو تاينذملا ني قرفلا

 0 ا 2 ؟ؤلؤللا نوكتي فيك

 تاو 2 414113 ل خ1 ول داو فسر ةصاقل ةوماق كب عا ظيفا دق ةيناجرملا بعشلا دئاوف

 21 2 ع او عسل طرا وي 4 م عنا ع شالو ع دج عدل نع عل ا هاو ظل بلعثتلا زافق

 طك م فلساتلا الك رسنلا

 ل نالسك لمن
 د ا ا ل عاونأ ةثالث سّرَفلا لاعس

 01001 0 ز ز]ز]ز]ذز]ز]ز]ز] ] ] ز]ز 5 ىمالسإلا ثارتلا بتك ىف دارجلا

 ننال جا طن ا: 18 جاور ا دو نع او طع اعف 4 وه هج هريغو ءىضوتملا فنأ نيب قرفلا

 هم اع م راو وم ا ماعاه د. واو او هوا. جاها. عاف هو اف دو اه اواه رصبلا نادقفو نيخدتلا

 ا ا ب ا هبالحتساو ىعفألا مس



 ا جاو ال 14 ال راك 4 ااا راع اي رك فأحإ# هابل نا وياما 1934 و ال يبل ماظعلا تيز

 ن2 نق 4 ل الو انو ور ب الا اه 3 يا ع لوسرلا نمر يف ماعطلا

 000 ناتخلا ءادعأ اي ةرطفلا ىلإ

 0 ؟ليللا يف تارم ةدع لفطلا يكبي اذامل

 000 ا0 003 نييالملا باحصأ نم حئاصن

 ل . ةيمالسإلا دوقنلا فيز

 00 ا مالسإلا يف دوقنلا فيز نم وأ

 !1طظش 0000 يملا يلا
 170700 ىّمعم دعي مل ةيمعتلا ملع

 ن0 ني اةرعلد ل جلا ف و رق طار عب يكل طم قاف ب فس 4" فيان قرح 8 صوغلا ةيادب

 ل لخبلاو حشلا نيب قرفلا

 ها ن6 "طرا فاك و3 هوجو زل نقط 45 هيكل" فهر هت ها زا قت اولا : ةغللا يف منهج
 و



 )و1 08 ةينامثلا واو

 1 ا اف ا ا ف ا ل ضال اوت لل ا دوم اه ]واو ف يع دع 864 مالكلا بلق عيدب نم



 لسلستملا مقرلا عوضوملا

 5 ا م ا ناتفشلا هب كرحتت ال رخآو ناسللا هب كرحتي ال تيب

 1 ما ل وت راو و ليما ينم وس هلا ل ل نازغل

 0 نيسحلاو نسحلا البج

 5 2017 م ع واطملا مع ههعي وال جنوب و ماع او اق لس وب ةاصلو داطام جن هور بقل عسي دون ام نونرطملا

 00000001 ا ةّدِض ةئامئالث

 ا حازملا

 ا ا ار

 21 واو زو م لماع زج مرج احم ل نا جد هيدر عتيل ع ويلا رع طن اسالا دع ةركنم ةفايض

 5587 دي جملا واسط صم ار ا ارا 1 ل3 ل ل هاون رع وطول ل م أ ه5 بضغلا ةروص

 1 ل ناتفرط

 ا برطملاو ثحابلا

 األ نتمتع هانوسلا همام ابابا طول هوست ا و اذه عمسأل طقف

 255 2 ا لا محلا دوا ا مح ع هع ع ايا ب ا ةكحضم ةيرورم ثداوح

 5 ل ا ا ل ةليه

 ل اا ا ؟فيك . .ريطلا مهسوؤر ىلع

 0“ ا ا ا ل ناخسإلاو ةفأشلاو ماغرإلا

 581 يي و را و ل د دام مااا لال ا نو نال را عجم مسن نينا روهتلاو ريبدتلا نيب

 مجارتلا
 را ا مالعألا ءامسأ رخاوأ يف ةدئازلا ميملا

 م ءامسأ ىناعم

 0 ااا 0100000 يملا ءاملقلا: لايق

 58 1/2 و ل لا ا 6 ل ل الالم فرقا أل ا كانا هنا ؟ملسم مامإلا تام فيك

 21600 و د ل ا خب ا لا لاو اون واط ا عل يللا !هدح ولا حين ايس لا هيوهار نب قاحسإ

 ا ا قاعلا هنباو يزوجلا نبا

 م مم ما ؟ملعأ امكيأ

 ا يا را ا ا ةفينح يبأ لئاضف يف ًاءزج نورشع



 عوضوملا

 دان لعلا ال وه

 قدصلا دعقملا

 قيغاربلا نغاش

 ايضا: ةناظلس

 ناتسناغفأ ىف رعشلاو بدألا مالعأ
 ةمركملا ةكم ىف يدركلا ةلئاع

 بطق ديس ةرسأ لصأ
 ةفلتخملا رصانعلاو يريخ نجا

 بعشلا ميعز عم ةظحل

 تايزلا ةيرصان
 نيمأ يديعب تحاطأ يتلا ءاطخألا

 بتكلا تائم مجرتمو فلؤم
 رلته يف باتك فلأ 4
 تاروذاقلا وشبان باَتُكلا

 خيراتلا ملع هنإ
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 لسلستملا مقرلا عوضوملا

 اج ل ولاا ملا وا وا ا ا يراضحلا عجارتلا بابسأ

 ا ا و 5270 . مامتلا ىلعو طبضلاب

 ا ل ل ةيدنمشنادلا ةرامإلا

 0 ماو سا وود ا ا طارق محم هوس نب ع عمن اج سلدنألا ةيمست لصأ

 اا 00010 ااا اا ايا ةّرعألا رجح

 5 191000 مورلا دنع مّلجلا

 51 ا ةينامثعلا ةلودلا ميسقتل عورشم ةئام

 م ا ا ماا رهظلا ةمصاق ةعبرألا طورشلا

 ااا 1 1 1 1 ةرونملا ةنيدملا نع فّلأ ام مجعم

 20 ا و اح م هدام جما انا لالا هل ا لصيفلل مالك

 ا م ل ا ل ا لوادتلا نم عونمم

 الأم ومر ول نا لنا ب هوبا سوس اننا وان وس اهتيمست ببسو اهظفل :ايقيرفإ

 2 رصم لقع ديوهت

 د 0002011 ايريجين ىنعم

 ةماعلا سراهفلا

 ةحفصلا مقر سرهفلا

 ا ا ااا ااا ةينآرقلا تايآلا سرهف

 17 م ا الا مولا د دا و هم ع و طا و ةفيرشلا ثيداحألا سرهف

 07 را و يل مالعألا سرهف

 7 تاعوضوملا سرهف

5١ 


