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 . هيمل| نمو داولاو . هزت دريضللا زان كابس

 زييض بكر أل ليال يلحو . تفل سؤ ل لاك
 رمال نصع لا لول غاوى هع س

 أ

 فيلاح

 . ىقنلاريبييبضئولملا

 لقاك
 رشانملا

 8 رس 2

 ميسو ممسشس م
 ندإع . لروهمجلا عراشا 4
 59117410٠ نوقيلت ةرهاقلا



 ركذتيلو هتايآ اوربديل كرابم كيلإ هانلزنأ باتك
 ظ 4 بابلآلا اولوأ

 «ميظعلا هلل قدص »





 ١ ج نورسفملاو ريسفتلا ب

 :... اريددت نيلاعلل توكيل ةديغ نع نافرفلا لرنأ: قذلا ل ديما
 001 ا هبر هلسرأ ىذلا هللا دبع نب دمحم ىلع مالسلاو ةالصلاو

 .ارينم اجارسو هنذإب هللا ىلإ اًيعادو

 عستم لالضلا نم هَّمِهَم ىف طبختت ىهو رهدلا نم نيح ةيناسنإلا ىلعّرم دقف

 عزانتو قالخألا ىضوف نم حيسف برطضمو «ماهوألا نم ةرمغ يف ريستو (ءاجرألا

 ىحوب دعستو هرمأ نم حورب ىقرت نأ ةيذعملا ةيناسنإلا هذهل هللا دارأ مث ,ءاوهألا

 هراتخاو ؛هنيع ىلع هللا هعنص الوسر لسرلا نم ةرتف نيح ىلع اهيلإ لسرأف ؛ءامسلا

 دعي عاملا رئاطللا ىلع ردبلا علطي امك 4 يده هرونب اهيلع علطف ؛هيحو ىلع انيمأ
 .ءاملظلا ةليللا ىف هدقتفا نأ

 ددبمو ؛ةمحرلا ىبن - همالسو هللا ةةلص هيلع هللا دبع نب دمحم وه كلذ

 | ٠ ٠  «ةمعلا فشاكو +« ةملللا

 اهرصإ اهنع عضيو ءاهتوقش ليزيل «ةبذعملا ةيقشلا ةيناسنإلا هذه ىلإ هللا هلسرأ

 لبس هن ناوضر عبتا نم هللا هب ىدهي -اباتك هيلع لزنأو ءاهقانعأ ىف ىتلا لالغألاو

 لعجو - ميقتسم طارص ىلإ مهيدهيو هنذإب رونلا ىلإ تاملظلا نم مهجرخيو ؛مالسلا
 وه نآرقلا ناكف ,هتلاسر ةيقحل ةديؤم هتوعد قدص ىلع ةدهاش «ةرهاب ةزجعم هنم هل

 .لوسرلا ةجحو قلخلا ةياده «ةجحلاو ةيادهلا

 مهيلع كّلَتو ؛مهبولق ىلإ لصو ىتح موقلا 0 مركلا ا

 عوبر قوف ةقافخ هعيار مالسإلا عفرو ءاجاوفأ هللا نيد ىف ساعلا لشد نأ ثبلي ملون

 بط هنمو «رونلاو ىدهلا هيف هللا لعج ىذلا «ميركلا باتكلا اذهب نوملسملا دعس

 نإ : لوميف نآرقلا فصي ثيح هللا قدصب اونقيأو ءرودصلا ىف ام ءافشو ةيناسنإلا

 نآرقلا فصي ثيح لوسرلا قدصبو ..[3 :ءارسإلا] 4 مّوُقَأ يه يتّلل يدمي نآرقلا اذه



 ا او رسب تجي يييتيببب دب
 را ا ا د ا اضيأوه لوقيف

 هلضأ هريغ ىف ىدهلا ىغتب هبا نمو ؛هللا همصق رابج نم هكرت نم « لزهلاب سيل ءلصفلا

 غيزت ال ىذلا وه (ميقتسملا طارصلا وهو «ميكحلا رك للا وهو «نيتملا هللا لبح وهو «هللا

 درلا 0 ا لا ا ا وي و 5

 .لدع دب مكح نمو هلأ نر وضد نع فل ب ايعس

 .21) (ميقتسم طارص ىلإ يده هيلإ اعد نمو
 ىفو الإ ريش ل والا اهناوتلا الإ فرش ال هنأ | اونقيأو لذه نوملسللا ا دنبق

 «ربعو ظعاوم نوم هيمان ىلع اوهشبل نارقلا 7" !ةوررخب اوهترش هنيلع ايلذوتالا

 .ةرخآلا ريخو ايندلا ةداعس هيف ام اهنيماضم نم اوذخأيل هتايآ ىف نوربدتي اوذخأو

 ىضتقمب هيمارمو هيناعم نوكر ديو «نآرقلا نومهفي .ءاصلخ ابرع موقلا ناكو

 حبق نم ئشش ههوشي الو (ريدكت هبوشي الو :ةمجع هركعت ال امهف «ةيبرعلا مهتقيلس
 . ةدسافلا ةفئازلا ةديقعلا مكحتو عادتبالا

 تكس ماهوب َتّقد ىتلا ة ةينارقلا صوصنلا ضعب مامأ تامقو موقلل ناكو

 لوسر ىلإ كلذ لثم ىف نوعجري ناد يش ارا واح وح مل نكلو «اهيناعم

 رهو مهكاردإ نع ىفخ ام مهل َىلَجُيو ,مهماهفأ ل نع قدام مهل فشكيف هَ هللا

 كيلإ انلزنأو © : هنعو هل لوقي ىلاعت هللاو غالبلا هيلع نأ امك نايبلا هيلع ىذلا

 .[ غ4 لحبلا] © َتورّكَفَتي مهّلعَلو مهيلإ لّزن ام سائلل نْيَبتل ركذلا

 ىلع هب نولمعيو «هتافصو هتقيقح ىلع نآرقلا نومهفي اذه ىلع نوملسملا لظ

 ال ءابوقأ لالا قليب الا عا كلذ رجا عمارتناكو ئانيعتمو هيدده جهكني
 مهل تعضخو بوعشلا دع و م نوضري ال ءامرك ء؛فعضلا نوفرعي

 3 2 . لودلا

 00 كالا ىدجاو هع ا هل

 ظ يل
 ةياوغلا نر ل جا سك رووا كل راده لمهأ نم نيملسملا نيب نم ناكو

 0 لا جهبنملا اذه جهني ملف

 .هيناعم نع نوثحبيو هنع نورقني ىأ ١43/5. )١( : ىذمرتلا )١(



 يم م ل را يو دعس
 اقيرط هصوصن حرش ىف كلسو «هليوأت ريغ ىلع نآرقلا لّوأعي ذخأف هب ذخألاو
 قيرطلا هذه ىف هب ىمر ىذلا ناكو « لوبقم ريغ فلكتو رهاظ فسعت اهيف «ةيوتلم
 ,هبلقو هلقع ىلع ةديقعلا طلست وه «نآرقلا ةياده نيبو هنيب تدعاب ىتلا ةيوتلملا

 ىلع لياحتو ؛هتعدب قدص ىلع ادهاش نآرقلا نم ذخأي نأ لواط زينو هعيتمو

 نع نآرقلا فررحف «هتعزنو هتديقع لوصأ اهيلع ميقي ةماعد نوكتل ةحيرصلا هصوصن

 ىف ةنتف كلذ ءارو نم ناكف هيلع لدت ال ام لمحت ىلع هظافلأ رّسفو .هعضاوم

 !!ريبك داسفو ضرأآلا

 يف تثدح مولع يف عرب «مهنم رخآ قيرف «نيملسملا نم قيرفلا اذه راوجب ناكو

 نأو «نآرقلا نيبو اهنيب اولصي نأ اولواحف «لبق نم دهع اهب برعلل نكي ملو «ةلملا
 ماكحأو .لوصأ نم نآرسلا“ىنفام نيبو تايرظنو دعاوق نم مهدنع ام. نيب اوطبزي

 «لمعلا اذه ىلع زفاوحلاو عفاودلا ىف مهنيب فالتخا ىلع كلذ مهل متو ,دئاقعو

 ةمدخ دارأ نم مهنمو «نآرقلا باسح يلع اهجيورتو مولعلا هذه قذح دصق نم مهنم

 سانلا ىلع قيرفلا اذه جرخ اريخأو «مولعلا هذه ءوض ىلع نآرقلا مهفتو نيدلا

 حرشلا ةقيرط يف فالتخاو 58 : توافت اهنيبو ءرشو ريخ اهيف «ةريثك ريسافتب
 . نايبلا ةليسوو

 هيّكف نيب لمحي ءرفكلا نّطبتو مالسإلا فحتلا قيرف : ءالؤهو ءالؤه ءارو نم ناكو
 رون ئفطي نأ ىلع صرحلا لك صرحجي ءاملظم ارفاك ابلق هيبتتج نيبو ءاملسم اناسل

 لوانتي نأ نم «ئسلا ضرغلا اذه ىلع هل نوعأ دجي ملف «نيملسملا زع مدهيو مالسإلا

 الو «نيدلا نم ساسأ ىلع موقي ال ىذلا دسافلا ليوأتلاو ؛ليدبتلاو فيرحتلاب نآرقلا

 ءالؤه جرخ اريخأو ...لقعلا نم ليلد ىلع زكتري الو «ةغللا نم لصأ ىلإ دنتسي
 ضعب لوقع ىلع ىفخ «حيرص رفكو رهاظ فخس اهيف تاليوأتب سانلا يلع اضيأ

 نسم قلي ملو ؛اليبس نيملسملا ءالقع بولق يلإ دجمي مل نكلو «ةلهجلا رامغألا
 هذه ضحدل همه غرفأ نم مهنم ناكو لب ءالوبق الواجاورمهسوفن

 نم نيملسملا مهب هللا ىقوف «تاهبشلا هذه لاطبإل هملقو هناسل لمعأو «تاليوأعلا

 . ءازجلا ريخ نيملسملاو مالسإلا نع هللا مهازجف ءرض نم مالسإلا مهب ظفحو ءرش

 - نيعدتبم ريغو نوعدتبم «نيملسم هابشأو نوملسم - اعيمج ءالؤه انل فلخ

 رثأتيو ؛.هبحاص عباط لمحي اهنم باتك لك «ميركلا نآرقلا ريسفت ىف ةريثك ابتك

 بلغيو ؛هيف فلأ ىذلا رصعلا ىف جوري ىذلا ىملعلا نوللاب نولتيو هفلؤم بهذمب
 (بتكلا هذه ضعب ةساردب نوملسملا ىنعو «هبتاكل ةيملعلا ىحاونلا نم هريغ ىلع



 اد ١ج نورسفملاو ريسمفتلا بسسس م مس

 زيتي ابابق ةينالسإلا ةبتكيلا مدع نأ تيبعتانا» اهدنا ر خلا طعن متيمامتها لك
 :هناومع ١ 7قيلاقلا ىف ىجاتنإ ةروكاب

 (نورسفملاو ريسفتلا»

 مهقئارطو نيرسفملا جهانم نعو ؛هروطتو ريسفتلا ةأشن نع ثحبي باتك وهو
 0 نمو نيملسملا فئاوط رهشأ دنع ريسفتلا ناولأ نعو ؛ىلاعت هللا باتك حرش
 اذه نمضأ نأ تيعارو ...ثيدحلا رصعلا اذه ىف ريسفتلا ناولأ نعو «مالسإلا ىلإ

 لوخدو ؛هيلإ عضولا قرطت نم ءريسفتلا لوح رودت ىتلا ثوحبلا ضعب باتكلا
 ةباتك وأ نآرقلا مهف لواحي دفعا سما هيلع قوكي نأ ابحياامو هيلع فايليتاردنإلا
 ىف ةبهسم ةلصفم ئراقلا اهدجيو ءاهركذ لوطي ثوحب نم د رعت

 . باتكلا اذه

 ىئدلا" «قريسفمكلا ثاريبلا اذه 50576 همم 0 اذه ءارو نم توجرو

 ىلع ريسافتلا هذه ةسارد ىلإو ءاهدهع لوطو اهتعس ىلع ةيمالسإلا ةبتكملا هب تظتكا
 وأ ةدحاو ةفئاط بتك ةسارد ىلع مهتايح اورصقي الأو.اهناولأو اهبهاذم فالتخإ
 ال وأ ركشيف رك ذُي رثأ ريسفتلا ىف اهل ناك فئاوط نم امهادع نم نود «نيتفئاط

 مهل فشكت ةعوسوم دوهجما اذه ءارو نم ريسفتلا قاشعل نوكي نأ اضيأ توجرو

 هللا باتكل مهحرش ىف اهيلع نوريسي ىتلا مهقث ةئارطو نيرسفملا رهشأ جهانم نع
 ىذلا باتكلا ن م0 سس ل 5 ا 00
 . بارسب عدخني وأ ٍلطابب ٌرتخي ال يتح .هجهنمو هنول نم ةنيب ىلعو ؛هأرقي نأ ديري

 تالواحمب الإ هيلإ قبّسُأ مل ذإ :ةدج «ةفارطو ةدج عوضوملا اذه ىف نأ ىداقتعا ىفو
 ريكفتلا نم نول نع ةعونتم اروص ُىئراقلا ىطعي ذإ :ةفارطو ,ةلماش ريغ ةطيسب

 ةبارغ اهيف «ةيريسفت ماهفأو راكفأ نع هل فشكيو «ةفلتخنا هروصع ىف ىيمالسإلا

 .نفسع ل لسو دفع واشوف اوما فايقتإو ( لناقابو حو عةقازمو
 ظ .ةمئاخو باوبأ ةثالثو «ةمدقم ىلع باتكلا تيترادقاو

 :ثحابم ةثالث ىلع اهتلعج دقف ,ةمدقملا امأ

 .امهنيب قرفلاو ليوأتلاو ريسفتلا ينعم يف : لوألا ثحبملا

 .هتغل ريغب نآرقلا ريسفت يف : ىناثلا ثحبملا

 وأ ؛تاروصتلا ليبق نم وه له ٠ ةريسيفلا ىف و ءاملعلا فالتخا يف : ثلاثلا ثحبملا

 ؟تاقي دصتلا ليبق نم

 نآرقلا مولع ىف ذاتسأ ةجرد نم ةيملاعلا ةداهش ىلع لوصحلل ثحبلا اذهب فلؤملا مدقت )١(
 1 ةحب تيدحلاو



 سس حبب 52 نوروسفملاو ريس
 وأ ءريسفتلا لحارم نم ىلوألا ةلحرملا نع مالكلل هتلعج دقف : لوألا بابلا امأو

 ىلع بابلا اذه تبتر دقو ؛هباحصأو ُهْلْلَع ىبنلا دهع ىف ريسفتلا نع « ىرخأ ةرابعب

 ْ :لوصف ةعبرأ

 ريسفتلا رداصم مهأو «ميركلا نآرقلل ةباحصلاو ُهّْنِيَع ىبنلا مهف ىف : لوألا لصفلا

 .. ةلحرملا هذه ىف
 . ةباحصلا نم نيرسفملا نع مالكلا ىف : ىناثلا لصفلا

 . ةباعبصلا نع روثامل ريسفتلا ةميق ىف :ثلاثلا لصفلا

 . ةلحرملا هذه ىف ريسفتلا تازيمم ىف :عبارلا لصفلا
 وأ ءريسفتلا لحارم نم ةيناثلا ةلحرملا نع مالكلل هتلعج دقف :ىناثلا بابلا امأو

 : لوصف ةعبرأ ىلع بابلا اذه تبتر دقو «نيعباتلا دهع ىف ريسفتلا نع ىرخأ ةرابعب

 ؛نيعباتلا رصع ىف ريسفتلا رداصمو «ةلحرملا هذه ءادعبا ىف :لوألا لصفلا

 هيف كنان ىفلا ريستعلا نيرادلمو

 .نيعباتلا نع روثأملا ريسفتلا ةميق ىف : ىناثلا لصفلا

 . ةلحرملا هذه ىف ريسفتلا تازيمم ىف : ثلاثلا لصفلا

 .ريسفتلا ىف فلسلا نيب فالخلا ىف :عبارلا لصفلا

 وأ ءريسفتلا لحارم نم ةثلاثلا ةلحرملا نع مالكلل هتلعج دقف : ثلاثلا بابلا امأو

 دتمتو «ىسابعلا رصعلا نم أدبت ىهو «نيودتلا روصع ىف ريسفتلا نع «ىرخأ ةرابعب

 ْ : لوصف ةينامق ىلع ثابلا اذه تيثر: دقو: نضاخلا انرصع نلإ
 هيلإ عضولا قرطتك «ثحابم نم هب قلعتي امو روثأملاب ريسفتلا ىف : لوألا لصفلا

 .هيلع تايليئارسإلا لوخدو

 جاتحي ىتلا مولعلاك ؛ثحابم نم هب قلعتي امو ىأرلاب ريسفتلا ىف :ىناثلا لصفلا

 نم نمأمب نوكي ىتح هريسفت ىف هجهني نأ هيلع بجي ىذلا جهنملاو ءرسفملا اهيلإ
 .ًأطخلا

 .زئاجلا ىأرلاب ريسفتلا بتك مهأ ىف : ثلاغلا لصفلا

 ةعدتبملا قرفلا ريسفت «ىرخأ ةرابعب وأ ,مومذملا ىأرلاب ريسفتلا ىف :عبارلا لصفلا

 ةيليعامسإلا ةيمامإلا مهو «ىمادقلا ةينطابلا - ةيرشع انثإلا ةيمامإلا - ةلزتعملا :مهو

 . جراوخلا ةيديزلا  ةيئاهبلاو ةيبابلا :مهو «نوثدحملا ةينطابلا -
 .ةيفوصلا ريسفت ىف : سماخلا لصفلا

 .ةفسالفلا ريسفت ىف : ساسلا لصفلا

 .ءاهقفلا ريسفت يف :عباسلا لصفلا

 . ىملعلا ريسفتلا ىف : نماثلا لصفلا



 بسس ١خ نورسفملاو ريسفتلا ١
 مالكلا ترصقاو (ثيدحلا رصعلا ىف هناولأو ريسفتلا نع اهتلعج دمف . ,ةماخلا امأو

 : ىهو رصعلا اذه ىف ريسفتلا ناولأ مهأ ىلع

 . ىملعلا نوللا -الوأ

 . ىبه ذملا نوللا

 . ىداحلإلا نوللا

 . ىعامتجالا ىبدألا نوللا 58

 ققحيو ءاناطخ ددسي نأو ؛ميركلا ههجول اصلاخ اذه ىلمع لعجي نأ لأسأ هللاو
 ..ليكولا معنو ىبسح وهو ؛بيجم عيمس هنإ ءانءاجر

 ه ١7957 ةنس مرحمأ ١8 ىف ناولح قئادح

 (م91/5١ ةئس هيلوي لوأ) 0

 ىبه ذلا نيسح دمحم



 ١ج نورسفملاو ريسفتلا لس

 فن .ه

  .ليوأتلاو ريسفتلا ىنعم ©

 .ليوأتلاو ريسفتلا نيب قرفلا
 عل ريق نوفل يسنت ٠

 ليبق نم نارقلا ريسفت له ه
  ليبق نم وأ .. .تاروصتلا

 ظ ؟تاقيدصتلا



 لس ١ج نورسفملاو ريسفعلا :

 لوألا ثحبملا

 امهنيب قرفلاو ليوأتلاو ريسفتلا ىنعم

 كتوتأي الو » ىلاعت وق هنمو «يبعلاَو حاملا له ريسفعلا : ةغللا ىف ريسفتلا
 وهو رسفلا نم ذوخأم وهو ...["*: ناقرفلا ] # اريسفت نسحأو قحلاب كانتج الإ لغمب

 ءريسفتلاك يطغملا فشكو ةنابإلا :رسفلا» :سوماقلا ىف لاق ءفشكلاو ةنابإلا

 )١(. (رصنو برضك :لعفلاو
 تاور ل رسلان عبوز بكر هيكل قو نايس :نيسفلا برعلا ناسل ىف لاقو

 نفعا يدك ومقالا مناع 0 هنابأ هرّسفو .ارسف مضلاب
 .لكشملا ظفللا اةرع دارملا تشك ريسفتلاو

 «قالطنالل ةيرعتلا ىلع اضيأ ريسفتلا ا ... ) : طيحما رحبلا ىف. نايح وبأ لاقو

 ىنعمل عجار وهو ؛هرصخ ىف قلطنيل هقيرع :سرفلا ترسف :لوقت :بلعت لاق
 (5)(ىرجلا نم هنمهديري ئذلا اذهل هرهظ تشك هنأكف ,فشكلا

 فو هيلا فشتكلا ىف هل ليعيتسي رنيستسلا نا اهل ئيدشي انه قدمو
 ىف هلا مست نرتك | يتاعلا تف هيلامعتساو:(ةلوقعملا اعلا عع ىشكلا
 . لوألا

 ىتلا مولعلا نم سيل ريسفتلا نأ :ءاملعلا ضعب ىري: حالطصالا ىف ريسفعلا
 مولعلا نم هريغك دعاوقلا ةلوازم نم ةئشان تاكلم وأ نعارق نسما هن نيكول كتنلكح

 مالك نايب هنأب ريسفتلا حاضيإ ىف ىفكيو «ةيلقعلا مولعلا هبشت نأ اهل نكمأ ىتلا
 .اهتاموهفمو نآرقلا ظافلأل نيبملا هنأ وأ ؛هللا

 :ةيلكلا دعاوقلا وأ ةيئزجلا لئاسملا ليبق نم ريسفتلا نأ :مهنم رخآ ضعب ىريو
 امولع كلذ ىف رك < ذيف ؛فيرعتلا هل فلكتيف «دعاوقلا ةلوازم نم ةئشانلا تاكلملا وأ
 ريغو . .تاءارقلاو ءوحنلاو ءفرصلاو ؛ةغللاك ,نآرقلا مهف ىف اهيلإ جاتحي ىرخأ
 :ثللذ

 دق مهاندجو ؛ نييسفتلل دخلا اوفلكت نيذلا ءاملعلا لاوقأ انعبتت نحت اذإو

 تناك نإو ىهنف ءاهنم دحاو ىلإ اهلك اهعاجرإ نكمي ؛ةريثك فيراعتب هوفرع
 .هيلإ فدهت امو ىنعملا ةهج نم ةدحتم اهنأ الإ ,ظفللا ةهج نم ةفلتخم

 )١( ص ىناثلا ءزجلا ١١١. ص سداسلا ءزجلا (؟)  )"99 .”"1١ص لوألا ءزجلا ١7 .



 ١٠ج نورسفملاو ريسفتلا بل

 ظافلأب ا ا نع ب عر هنأب طيحملا رحبلا ىف نايح وبأ هفرع دقف

 0 اهيناعمو «ةيبيكرتلاو ةيدارفإلا اهماكح أو ءاهتالولدمو «نآرقلا

 .(كلذل تامتتو «بيكرتلا

 :مولعلا داب رطب و ماع :انلوقف :لاقف فيرعتلا جرخ مث
 :انلوقو «تاءارقلا ملع وه اذه ؛«(«نآرقلا ظافلأب قطنلا ةيفيك نع هيف ثحبي »:انلوقو

 ىف هيلإ جاتحي يذلا ةغللا ملع وه اذهو «ظافلألا كلت تالولدم ىأ «اهتالولدمو١

 «فيرصتلا ملع لمشي اذه ؛(ةيبيكرتلاو ةيدارفإلا اهماكح أو » :انلوقو «ملعلا اذه

 ةلاح اهيلع لمحت ىتلا اهيناعمو » :انلوقو ؛عيدبلا ملعو نايبلا ملعو «بارعإلا ملعو
 ا ل ا را اي م

 نأ كلذ لجأل جاتحيف داص رهاظلا ىلع لمحلا نع دصيو ائيش هرهاظب يضتقي

 ببسو خسنلا ةفرعم. وه «(«كلذل تامتتوو :انلوقو «زاجملا وهو رهاظلا قع

 0 (« كلذ وخنو «نارقلا ىف مهبنأ ام.ضعب حضوت ةصقو ؛لؤزنلا
 يراك هيمي عل هللا باتك هب مهفُي ملعو : هنأب يشكرزلا هقرعو.

 نع هيف ثحبي ملع» : : هنأب مهضعي هفرعو 2 ١ همكحو هماكحأ جارخستساو هيناعم

 ا ملا ةقاقلا رقيب لاول دار ىلع ةيئال د نيع نم «ديجملا نآرقلا لاوحأ

 ملعو تاءارقلا ملع نأ نظي «نيريخألا نيفيرعتلا نيذه ىف ةلهو لوأل رظانلاو

 ينعملا نأل كلذو هيف نالخاد امهنأ قحلاو ريسفتلا ملع ىف نالخدي ال مسرلا

 اكلمو اميعن تير مث تيَآر اذإو ظ ةءارقك «تاءارقلا وأ نيتءارقلا فالاتخاب فلتخي

 :أرق نم ةءارقل رياغم اهانعم نإف «ماللا ناكسإو ميملا مضب -[ ؟١:ناسنإلا] ازيك

 0 ؛ ةرقبلا 1 © تارهطي ئّتَح ف ةءارقكو . ماللا رسكو ميملا حتفب - (اريبك اكلمو»

 ىنعملا نأ امك كيسا سلاو باك يس أرق نم ةءارقل رياغم اهانعم نإف يك لا

 يشمي ِنْمَأ ل : يلاعت هلوق الثمف ,فحصملا ىف ىنارقلا مسرلا فالتخاب اضيأ فلتخي

 4 اليكو مهيلع نوكي نم مأ ل : ئنعللا ىف رياغي 4« نُمأ) لصوب - [31 7 كلملا]  ايوس

 . ةلوصوملا نود (لب» ىنعم ديفت ةلوصفملا نإف ءاهلصفب -9 : ءاسنلا ]

 ةلزانلا بابسألاو ءاهصيصاقأو ءاهنوئشو «تايآلا لوزن ملع» : هنأب مهضعب هفّرعو

 ءاهخوسنمو اهخسانو ؛ءاههباشتمو اهمكحّنو ءاهيندمو اهيّككم بيترت مث ءاهيف

 اهدعوو ءاهمارحو اهلالحو ءاهرسفمو اهلمجُمو ءاهديقمو اهقلطُمو ءاهماعو اهصاخو

 .2*] (اهلاثمأو اهربعو ءاهيهنو اهرمأو ءاهديعوو

 .١ا/4/5؟: ناقتالا 5 . ١ ه١” ص لوألا ءزجلا 5

 .4/5١؟:ناقتإلا 14١( . 5/5: ناقرفلا جهنم (8)



 ل 9ج نورسفملاو ريسيفتلا سس[ 731 لس
 هللا دارم نع ثحبي ملع ريسفتلا ملع نأ ىلع اهلك قفتت ةعبرألا فيراعتلا هذهو

 3 نايبو ينعملا مهف هيلع فقوستي ام لكل لماش وهف «ةيرشبلا ةقاطلا ردقب ىلاعت

 سوماقلا ىف لاق ؛عوجرلا وهو لوألا نم ذوخأم :ليوأتلا :ةغللا يف ليوأتلاو
 ةربذ :هلواتو اليوان مالكلا لوأؤ: لاق مث ...دترا : هنعو «عجر :الامو الوأ هيلإ لآ»

 )2١. (ايؤرلا ةرابع : ليوأتلاو ءهرسفو هردقو

 لوآو «عجر الآمو الوأ لوؤي ئشلا لآ ؛عوجرلا :لوألا» :برعلا ناسل ىف لاقو
 الو ماص الف رهدلا ماص نم » : ثيدحلا ىفو «تددترا :ئشلا نع تلا سحر وشلا

 هلوأو .هردقو هربد :هلوأتو مالكلا لوأو :لاق مث .. .ريسخ ىلإ عجر الو :ىأ (لآ
 | 00 : ا هلوأتو

 دحأ رابتعاب وه امنإ ءعوجرلا ىنعمب لوألا نم اذوخأم ليوأتلا نوكيف اذه ىلعو
 . ىناعملا نم هلمتحي ام ىلإ مالكلا عجرأ لوؤملا نأكف «ةيوغللا هيناعم

 مالكلا سوسي لوؤملا نأكف ؛ةسايسلا ىهو ةلايإلا نم ذوخأم ليسيوأعلا :ليقو
 ةلايإ !اهلوؤي ةيعرلا ل 18 ةغالبلا ساسأ ىف ىرشخمزلا لاق - هعضوم ىف هعضيو

 سئاس ىأ :مهيلع لاتقمهموقل 0 ءاهلاتئاو (ةلايإلا نسح وهو (ةنسح

 !ء لن ( مكتحم

 اب ل دارا نب ريف ىف رواد لم راشلا ةطفلانا خيي ركل نارقتلا ف رعاقلا

 غيز مهبولق يف نيذلا اًمَأَف ط :نارمع لآ ةروس ىف ىلاعت هلوق ِكِلذ ٍنمف ؛ةفلتخم
 1 نارمع لآ] 4 هللا الإ هليِوأت ملعي امو هليوأت ءاغتباو ةنتفلا ءاغتبا هنم هباشت ام نوعبتيف

 متعزامت نإف © : ءاسنلا ةروس يف هلوقو . ٍ,نييعتلاو ريسفتلا ىنعمب ةيآلا هذه ىف وهف ..
 نسحأو ريخ كلذ رخآلا مويلاو هّللاب نوسؤت متنك نإ لوسرلاو هّألا ىلإ هودرف ءيش يف

 ةروس ىف هلوقو .ريصملاو ةبقاعلا ىنعمب ةيآلا هذه ىف وهف .. [ ءاسنلا] © اليوأت

 ةروس يف هلوقو [5* :فارعألا] ©« هليوأت يتأي موي هليوأت ألإ نورظني له ظ :فارعألا
 "ياو ا :سنوي ]1 © هيأت مهتأي املو هملعب اوطيحي مل امي اوبذك لب : 5
 كبر كيبَعَجي كلذكو  :فسوي ةروس ىف هلوقو ..هب ربخلا عوقو ىنعمب نيتيآلا
 هناقزرت ماعط امكيتأي ال لاق © : هلوقو ..[ فسوي ] © ثيداحألا ليوأت نم كملعيو
 4 نيملاعب مالحألا ليوأتب نحن امو إ» اهيف هلوقو :[: فسوي ] 4 هليوأتب امكتأبن الإ
 ليوأت اذه  :هلوقو [ 5: فسروي] # هليوأتب مككبتأ انأإ اهيف هلوقو .. .[414:فسوي ]
 .ايؤرلا لولدم سفن تايآلا هذه لك ىف هب دارملاف : فسوي] © لبق نم يايءر

 [: فيكلا] © اربص هيلع عطتست مل ام ليوأَعب كّتبنَأَس ف : فهكلا ةروس يف هلوقو
 . ١6 ص لوألا ءزجلا(7) .؟14- 77ص ١١ هرجلا(؟) ةرقودل ل



 مسسإ 98 عشب - 15ج نورسفملاو ريسفتلا
 ليوأتلاب هدارمف [41:فهكلا] # اربص هيلع عطست مل اَم ليوأت كلذ ل : : اضيأ هلوقو

 ءرادجلا ةماقإو «مالخلا لتقو ؛ةئيفسلا قرخ نم رضخلا اهب يتأ ىتلا لامعألا ليوأت انه

 :لارقألا يرافقها ركل نينو « اههلغ ماتت تنل تاني
 : حالطصالا ىف ليوأتلا ©

 :ناينعم هل فلسلا دنع ليوأتلا : فلسلا دنع ليوأتلا- ١

 ليوأتلا نوكيف ؛هفلاخ وأ هرهاظ قفاوأ ءاوس «هانعم نايبو مالكلا ريسفت : امهدحأ
 نوملعي ءاملعلا نإ)» : هلوق نع دهاجم هانع ام وه اذهو «نيفدارتم اذه ىلع ريسفتلاو

 ليوأت ىف لوقلا 0( هريسفت ىف هلوقب ىربطلا ريرج نبا هينعي امو «نآرقلا ىنعي ( هليوأت

 كلذ وحنو .. . .(ةيآلا هذه ىف ليوأتلا لهأ فلتخاو :هلوقبو ةاك راد ىا هلوق

 0 .ريسفتلا هدارم نإف
 لعفلا سفن هليوأت ناك ابلط مالكلا ناك نإف «مالكلاب دارملا | سفن وه :امهيناث

 هلبق ىذلاو ىنعملا اذه نيبو هب ربخملا عيشلا سفن هليوأت ناك ءاربخ ناك نإو «بولطملا

 «حرشلاو «ريسفتلاك «مالكلاو ملعلا باب نم هيف ليوأتلا نوكي هلبق ىذلاف ءرهاظ قرف
 ىظفللاو ىنهذلا دوجولا هلو « ناسللاو «بلقلا ىف ليوأتلا دوجو نوكيو .حاضيإلاو

 كتايكأا :ءاوش («جراخلا ىف ةدوجوملا رومألا سفن هيف ليوأتلاف اذه امأو «ىمسرلاو

 ادعو هع ولم نحب ره ذه لترات عملا انيعللم نك اف ةلايقكسم <! ةيضام

 ءاج ام لك عاجرإ نكميف اذه ىلعو ءاهب لزن ىتلا نآرقلا ةغل وه ةيممت نبارظن ىف
 , ىناثلا ىنعملا اذه ىلإ ليوأتلا ظفل نم نآرقلا ىف

 . :ةفوصتملاو ةثدحملاو ,ةملكتملاو ,ةهقفتملا نم نيرخأتملا دنع ليوأتلا- ؟

 حوجرملا ىنعملا ىلإ حجارلا ىنعملا نع ظفللا فرص وه :اعيمج ءالؤه دنع ليوأتلا

 . فالخلا لئاسمو هقفلا لوصأ ىف هيلع نوملكتي ىذلا ليوأتلا وه اذهو هب نرتقي ليلدل

 لاق ادع ىلع لومعسر ورم ح صدلا اذهاوإ كيد اذه عدم دحلأ لاق اذإف
 :نيرمأب بلاطم لوأتملاف اذه ىلعو .ليلد ىلإ جاتحي ليوأتلاو ليوأت عون اذه :رخآلا

 . دارملا هنأ ىعداو هيلع هلمح ىذلا ىنعملل ظفللا لامتحا نيبي نأ : لوألا رمألا

 هانعم ىلإ حج "كارل هانعم نع ظفللا فرص بجوأ ىذلا ليلدلا نيبي نأ : ىناغلا رمألا

 ظ .صوصنلاب اًبعالت وأ «ادساف اليوأت ناك آلإو ءحوجرملا

 دورا دعا للكرش رمح راك هحرشو عماوجلا عمج ىف لاق

 ال بعلف ئش ال وأ ,دسافف عقاولا ىف اليلد نظي املوأ .حيحصف : نيلدل ةيلع مح

 00 (ليوأت

 ١١( ص ىتاثلا ءرجلا 55 .



 ب 1٠ج نورسفملاو ريسفتلا سس ل
 مذ نم مهنملف «تافصلا لئاسم :ىف ةييف:توعزانتي ىذلا ليواعلا وه اضيأ اذهو

 )١( هبجوأو هحدم نم مهنمو ؛هعنمو ليوأتلا

 ترهتشا ىرخأ ناعم ىلع ليوأتلاو ريسفتلا نيب قرفلا ىلع مالكلا دنع علطتسو
 نيرخأتملا ةنسلأ ىلع

 :امهنيب ةبسنلاو ليوأتلاو ريسفتلا نيب قرفلا ©
 امهنيب ةبسنلا ديدحت ىفو ؛ليوأتلاو ريسفتلا نيب قرفلا نايب ىف ءاملعلا فلتخا

 لضعم رمأ ليوأتلاو ريسفتلا نيب ةقرفتلا نأكو «ةريثك لاوقأ هنع تجعتن افالتخا
 ةيادهلا رون نم عاعش هيدي نيب ىعس نم الإ سانلا نم ريثك ىلع هلح يصعتسا

 اولكس ول نورسفم ائتامز ىف غبن »: لاقف ىروباسينلا بيبح نبا غلاب اذهلو «قيفوتلاو
 اذه أشنم نوكي نأ اديعب سيلو .2") (هيلإ اودتها ام ليوأتلاو ريسفتلا نيب قرفلا نع
 نظم نا ناتنسلاوو لوفي كييح لولا نينا ةانتسألا هبلإ يمن اهوع و فالخلا
 حالطصا ىلإ نييلوصألا باهذ مث ؛ليراكا فلكل نارقلا لاسععتلا ره هلك ١ك
 تالاقملا باحصأ نم نيمدكتلا ةنسلأ ىلع ةملكلا عويش عم ءاهيف صاخ
 270 اكاو

 «فااللتخالا اذه غلبم يلع فقيل ُئراقلا ىدي نيب اهطسبأ ءاملعلا لاوقأ ىه هذهو

 :هيضريو ىملعلا هقوذ قفاوي ةلأسملا ىف ىأرب وه صلخيلو
 امهف د ليوأتلاو ريسفتلا) :هعم ةفئاطو ةديبع وبأ لاق- ١

 .ريسفتلا ءاملع نم نيمدقتملا دنع عئاشلا وه اذهو . نافدارتم
 ريسفتلا لمعتسي ام رثكأو ليوأتلا نم معأ ريسفتلا» : ىناهفصألا بغارلا لاق- ؟

 بتكلا ىف هرثكأ لمعتسي ليوأتلاو ايؤرلا ليوأتك ؛ ىناعملا ىف ليوأتلاو ؛ظافلألا ىف
 تادرفم ىف لمعتسي هرثكأ ريسفتلاو اهريغ ىفو اهيف لمعتسي ريسفتلاو .ةيهلإلا
 تنرغ ىف معسل نأ انإ ريسففلاف لسا ىف لمعتسي هرعكا ليواعلاو 3 ظانفلالا
 يف ىلاعت هلوقك هحرشو دارملا نييبت ىف وأ ( ةليصولاو ةبئاسلإو ةريحبلا ١ك ظافلألا

 مالك ىف امإو .. 4: ةرقبلا ةروس] © ةاكزلا اوتآو ةالصلا اوميقأو » م روج

 در هلوق وحن اهتفرعمب الإ هروصت نكمي ال ةصقب ن
 نأ بلا سيل إف: ةرقملا ةروس يف ىلاعن هلوقو [:.0 :ةبرعلا] 4 رفكْلا يف ةدايِز ِءيسّنل
 .[185:ةرقبلا ] © اهروهظ نم تويبلا اوتأت

 )١( /؟ :ةيميت نبا ةمالعلل ( ليوأتلاو هباشتملا ىف ليلكإلا» نم عوضوملا اذه انصخل ١6-١7

 ةلأسملا باوج نم ةسمانلا ةدعاقلا ىف هتلاقم رظناو .هل ىربكلا لئاسرلا ةعومجم نم

 .ةيريبدتلا )١( :ناقتإلا ؟١7/5.
 ١/5. ناقتإلا ( ؛4) ." ص مويلا هجهنم ..هتايح ملاعم :ريسفتلا (؟)



 هسا مدهميسس يلب ا ربل
 ىف ةرات لمعتسملا (رفكلا ١) وحن ءاصاخ ةرمو «اماع ةرم لمعتسي هنإف :ليوأتلا امأو

 قيدصتلا ىف لمغتسملا (ناميإلا»و ةصاخ ةعواحلا دوحج ىف ةراتو ,قلطملا دوحجلا

 وحن (ةفلتخمم ناعم نيب كرتشم ظفل ىف امإو «ةرات قحلا نيد قيدصت ىفو «ةرات قلطملا

 (دوجولاو دجولاو دجلا ىف لمعتسملا (دجو)و ظفل

 ىلع ةداهشلاو ءاذه ظفللا نم دارمل نأ يلع عطقلا :رسمشفعلا )"؛ ئدنروتاملا لاقاح#

 « ل د 2 للا

 ءازاجم رات اعلا معرف يويصقفلا» زل تح كولا لاق غ

 ذوخأم .ظفللا نطاب. ريسفت ليوأتلاو . تا ا ع وولف ( طارتصلا) نيشنسك

 رابخإ ريسفتلاو ىدارملا ةقيقح نع رابخإ ليوأتلاف نيش ةبقاعل عوجرلا وهو «لوأآلا

 يف ىلاعت هلوق هلاثم «ليلد فشاكلاو «دارملا نع فشكي ظفللا نأل ءدارملا ليلد نع

 :لاقي «دصرلا نم هنأ هريسفتت .. [ 4 :رجفلا] © داصرملابل كير نإ #9 :رجفلا ةروس

 نع ةلفغلاو هللا رمأب نواهتلا نم ريذحتلا هليوأتو«هنم لاعفم داصرملاو (هتبقر : هت دصر

 فاللخ ىلع هنم دارملا نايب ىضتقت ةلدألا عطاوقو .هيلع ضرعلل دادعتسالاو ةبهألا

 .نيابتلا امهنيب ةبسنلاف اذه ىلعو 2" 7 (ةغللا ىف ظفللا عضو

 لمتحم يدعم ىلا ةيآلا فرص وه ليوأتلا» : ىشاوكلا هقفاوو ىوغبلا لاق  ه

 ةبسسنلاف اذه ىلعو . فرصتب (*) (اهتصقو اهنأشو ةيآلا ل وون بتايسأ ىف مالكلا وه

 . نيابتلا امهنيب
 0 ” قي سلا يولغتو ا لل كو كلا

 نايب وه ليوأتلاو «ةرابعلا عضو نم دافتست نا بالا ا لا

 نتع رويهشملا نه انهو: ةيابحلا اهيدش ةينسلاف .ةراشإلا نيرطي ةافتست علا ىناعملا

 لاق ثيح هريسفت ةمدقم ىف ىسولألا ةمالعلا ريخسألا ىأرلا اذه ىلإ هبن دقو ,نيرخأتملا

 دارحلا نايك نإ هنأ ىدنعو) :عوضوملا اذه ىف ءاملعلا لاوقأ ضعب ضرعتسا نأ دعب

 يداقو ساطع نع برس تدع دا .”- ”١٠+ ص بعغارللريسفتلاةمدقم )١(

 7١؟/ ؟:ناقتإلا (؟) .ناخا كبف

 .١ا٠/9؟:ناقتإلا(ه0) ١8/١.  :ىوغبلاريسفت (4) 2.1١/5 :ناقتإلا(9)

 (١ج نورسفملاو ريسفتلا - ”م)



 س8 نووسفملاو ريسفتلا تس بخل
 فراعفو .«ةيسدق ةراشإ ليوأتلا نأ :ريكن ريغ نم فروعت دق ذإ ؛مويلا فرعلل فلاخم

 ىلع بيغلا بحس نم لهنتو «نيكلاسلل تارابعلا فجس نم فشكنت «ةيناحبس
 . كلذ ريغ ريسفتلاو .نيفراعلا بولق

 ىف كنظأ الف «ةقباطم ظفللا هيلع لدي ام بسحب امهنيب قرفلا دارملا ناك نإو

 « اعاجرإ فشك لك ىف نأ الإ ىضرت كارأ الف ءام هجوب وأ .لاوقألا هذه در نم ةيرم

 ('7 . (مهفاف ءافشك عاجرإ لك ىفو
 انضرعأ ىرخأ لاوقأ كانهو .ليوأتلاو ريسفتلا نيب قرفلا ىف لاوقألا مهأ ىه

 . ليوطتلا ةفاخم اهنع

 ةياوزلا 0001 لاوقألا هذه نم سفنلا هيلإ ليمت ىذلاو
 .نايبلاو فشكلا هانعم ريسفعلا نأل كلذو «ةياردلا ىلإ اعجار ناك ام ليوأتلاو
 ضعب نع وأ « ُهّلَ هللا لوسر نع درو اذإ الإ هب مزمن ال ىلاعت هللا دارم نع فشكلاو
 اوطلاخو ؛عئاقوو ثداوح نم هب طاحأ ام اوملعو ئحولا لوزن اودهش نيذلا هباحصأ

 . ميركلا نآرقلا ىناعم نم مهيلع لكشأ اميف هيلإ اوعجرو هع هللا لوسر
 حيجرتلاو ليلدلاب ظفللا تالمتحم دحأ حيجرت هيف ظوحلمف . .ليوأتلا امأو

 «برعلا ةغل ىف اهتالولدمو ظافلألا تادرفم ةفرعمب هيلإ لصوتيو «داهتجالا ىلع دمتعي

 . كلذ لك نم ىناغملا طابنتساو «ةيبرعلا بيلاسألا ةفرعمو «قايسلا بسحب اهلامعتساو

 نا ا ل ا ا ل تل ا : ىشكرزلا لاق
 يارا 00 لا طبنتسملاو لوقنملا نيب زييمتلا
 (5) مع طبتتسملا

 م نافمإلا قو | ها ىنضولالا 753



 ش ع ةووسنلاو رييقتلا جس

 ىناثلا ثحبملا

 هتغل ريغب نارقلا ريسفت 0

 بجاولا نم ىرن ثحب ؛نآرقلل ةيريسفتلا ةمجرتلا وأ ؛هتغل ريغب نآرقلا ريسفت

 نسحي هيف ضوخلا لبقو «باتكلا اذه عوضومب قيثو قلعت نم هل امل «هل ضرعن نأ انيلع
 امع ملكتن مث ءاهماسقأو ةمجرتلا ىنعم نع فشكت ةزجوم ةلاجعب هل دهمن نأ انب

 :نيينعم ىلع ةغللا ىف قلطت ةمجرتلا : لوقنف «لخدي ال امو ريسفتلا تحت اهنم لخدي

 كلذو ؛مجرتملا لصألا ىنعمل نايب نودب ىرخأ ةغل ىلإ ةغل نم مالكلا لقن : لوألا

 .ةدحاو ةغل نم فيدر ناكم فيدر عضوك

 . ىرخأ ةغلب هانعم نايبو مالكلا ريسفت : ىناثلا
 همالك رسف اذإ هنع همجرت د اعل عقلا نامجرتلاو» : سورعلا جات ىف لاق

 ارا هع“ ىلإ هنن يسلق : ليقوةضرهوللا لاقود وعلا انعم

 وأ ةيونعم ةمجرتو «ةيفرح ةمجرت :نيمسق ىلإ مسقنت ةمجرتلاف اذه يلعو
 .هيريسفت

 اعاربم عيم , ىرخأ ةغل ىلإ ةغل نم مالكلا لقن ىهف :ةيفرحلا ةمجرتتلا امأ
 . مجرتملا لصألا ىناعم عيمج ىلع ةظفاحملاو «بيترتلاو مظنلا ىف ةقفاوملا

 نودب ؛ءىرخأ ةغلب هانعم نايبو مالكلا حرش ىهف :ةيريسفكلا ةمجرتلا امأو

 .هنم ةدارملا هيناعم عيمج ىلع ةظفاحملا نودبو ؛هبيترتو لصألا مظنل ةاعارم

 ةمجرتلا ىعون نم زوجي امل ضرعن نأ ثحبلا اذه ىف انضرغ نم سيلو
 نتكلم ريو انمار نيشننمل !ةانولعلا تالا لون أ رهن 0: يونا رق عدلا
 ل ل وه هحضونو هنع فشكن نأ ديرن ىذلا انضرغ

 :لوقتف ا اعم انه غ1 ؟ةيرييسفتلا ةنجنرتلا عأ ؟ةيفرحلا ةحجبرتلا وها ةنيشفتلا

 :نارقلل ةيفرحلا ةمجرتلا ©

 ةمجرت نوكت نأ امإو «لفملاب ةمجرت نوكت نأ امإ : نآرقلل ةيفرحلا ةمجرتلا

 ىربخلا ةغلب نارقلا يكف مسرع نأ اماصنمت طفل ويقر ةيحسل انا دل رمش
 لحم اهبولسأو؛هتادرفم لحم ةمجرتلا تادرفم لحت ثيحب وذحب اوذح هيكاحت

 اهتايفيكب ةديقملا ىناعملا نم لصألا مظن هلمحت ام ةمجرتلا لمحتت ىتح «هبولسأ



 ل ٠ كورسفملاو ريسفتلا حس جزل
 ,زيزعلا هللا باتكل ةبسنلاب نكمم ريغ رمأ اذهو «ةيعيرشتلا اهماكحأو ةيغالبلا
 ظ ايكو اسا ةيعح علاجا نا قنا خا كلذ

 كلذو ؛هبر نع هغلبي اميف هلك ىبنلا قددص ىلع ةلاد ةيآ هنوك :امهلوأ
 ىلع نجلاو سنإلا عمتجا ولو هلثمب نايتإلا ىلع نوردقي ال ءرشبلل ازجعم هنوكب
 الذ

 . مهارخأو قا ىف مهحالص هيف امل سانلا ةياده : نيا

 ةمجرعلاب هتيدأت نكمي الف ا يبنلا قدص ىلع ةيآ هنوك وهو «لوألا ضرغلا ام

 «بيغلاب رابخإلاك ناعم ةدعل هتلمج ىف زاجعإلا ناك نإو  نآرقلا نإف ءاقافتا

 رودي امنِإ  هزاجعإ هوجو نم دع امم كلذ ريغو «للخ هيرتعي ال عيرشت ءافيتساو
 تايضتقمل تءاج ةيغالب صاوخ. نم هيف ام ىلع هنم ةيآ لك ىف ىراسلا زاجعإلا

 اهل ناك نإو ةيقارلا تاغللا َنإف ءاقافتا ىرخألا تاغللا ىلإ اهلقت نكمي ال هذهو ؛ةنيعم
 مجرت ولف نذإو «تاغللا نم اهريغ اهيف اهكراشي ال اهصاوخ ةغل لكل نكلو «ةغالب
 نم لزنلو ,ةيغالبلا ا صاوخ تعاضل - لاحم اذهو - ةيفرح ةمجرت نارقلا
 لزن ىذلا ميظعلا دصقملا اذه تافلو ؛رشبلا قوط تحت لخدت ةبترم ىلإ ةزجعملا هتبترم
 . هلل دمحم ىلع هلجأ نم نارقلا

 كنق قيرادلا نق ميهتد عدي هيف ان ىلإ نانا ةزاده هقوك رهو «ىناقلا قظرجلا اماو
 كرتشي ىتلا ةيلصألا ىناعملا ىلإ هضعب عجري اذهو ءهنم تاداشرإلاو ماكح ألا طابنتساب

 اعملا نم عونلا اذهو ؛تاغللا عيمج اهيلع يوقتو «سانلا لك اهئادأو اهمهافت ىف
 دافتسي تاداشرإلاو ماكحألا نم رخآ ضعبو «هنم ماكحألا ةدافتساو هتمجرت نكمي
 ىناعملا هذهو «نيدهتجملا ةمئألا تاطابنتسا ىف اريثك اذه دجنو ؛ةيوناثلا ىناعملا نم

 اهيف نكمأ نإ ةيفرحلا ةمجرتلاو .انآرق نوكي ال اهنودبو ميركلا نآرقلل ةمزال ةيوناثلا
 ةرورض ؛ةيوناثلا ىناعملا ىلع اهيف ظفاحي نأ نكمم ريغف «ةيلوألا ىناعملا ىلع ةظفاحما

 :تاعللا رئاش ره ريغ نود: نارقلل ةمزال.اهنأ
 ىف لصألا ماقم موقت نأ نكمي ال ,نآرقلل ةيفرحلا ةمجرتلا نأ :ملعي مدقت امو

 رطش تاوفو ؛هتمرب لوألا ضرغلا عايض نم اهيلع بترتي امل ؛هنم دصقي ام لك ليصحت
 اغلا ضرغلا خرم

 ردقب وذحب اوذح نآرقلا مظن مجرتي نأ اهانعمف :لثملا ريغب ةيفرحلا ةمجرتلا امأو

 زوجي ال «رشبلا مالك ىف زاج نإو وهو «نكمم رمأ اذهو ,هتغل هعست امو مجرتملا ةقاط
 هانعمب الالخإو نآرقلا مظنل ارادهإ هلعاف نم هيف نأل ؛زيزعلا هللا هيادكل ةييقفلاب

 . ةرورض هيلإ وعدت ال العف هنوك نع الضف «هتمرحل اكاهتناو



 ئ ظ ١ج نورسفملاو ريسفتلا
 ٠ :نارقلل اريسفت تسيل ةيفرحلا ةمجرتلا ©

 ةاقلا يسافر اه لدلا قفاز اييبستي ةيفزخملا ةيسيرفلا نعش قيسااعالا حلا

 نإو «لثملا ريغب ةيفرحلا ةمجرتلا زاوج مدعو «لثملاب ةيفرحلا ةمجرتلا ناكمإ مدع ىلع

 ىلع ب اهيمستقب فرت سوت رد لاول اذه كلذ هيو يقر كلو وةك تحاك
 ال وأ ؟هتغل ريغب نآرقلل اريسفت ىمست - ىناثلا ىف اهزاوجو لوألا ىف اهناكمإ ضرف
 ؟ريسسفتلا ةدام تحت لخدت

 :لوقن اذه نع باوجللو
 ىرخأ ةغلب لصألا مظن ةمجرت اهانعم نأ انل مدقت «لثملاب ةيفرحلا ةمجرتلا نإ

 اهبولسأو لصألا تادرفم لحم ةمجرتلا تادرفم لحب .ثيحب ءوذحب اوذح هيكاحت
 ,ةيغالبلا ىناعملا نم لصألا مظن هلمحت ام ةمجرتلا لمحكت ىتح «هبولسأ لحم
 (ةنكمم ريغ نآرقلل ةبسنلاب ةمجرتلا هذه نأ اضيأ انل مدقتو .ةيعيرشتلا ماكحألاو

 نع ةرابع اهنأل ,هتغل ريغب نآرقلا ريسفت ليبق نم تسيل ىهف اهناكمإ ضرف ىلعو
 مّجرتملاو اهنم مجرتملا :نيتغللا فالتخاب تفلتخا ةروصلا نأ الإ ءهتاذب نآرقلا لكيه

 رارسأ نم هيف ام نايبو هريسفت ىلإ نوجاتحي اهيلإ مجرتملا ةغللا ءانبأف اذه ىلعو .اهيلإ
 هرارسأ نع فشكلاو هريسفت ىلإ هتغلب لزن يذلا يبرعلا جاتحي امك .ماكحأو

 ظفلب ظفل لادبإ اهيف امنإو «نايب الو اهيف حرش ال ةمجرتلا هذه نأ ةرورض «هماكحأو

 .ىرخأ ةغل ىلإ ةغل نم وه امك لصألا ينعم لقنو ؛هماقم موقي رخآ
 مظن ةمجرت اهانعم نأ انل مدقت دقف « لشملا ريغب ةيفرحلا ةمجرتلا امأو

 ريغ اذه نأ انل مدقتو ,هتغل هعست امو مجرتملا ةقاط ردقب ءوذخب اوذح نآرقلا

 هتغل ريغب نآرقلا ريسفت ليبق نم تسيل ىهف اهزاوج ضرف يلعو نآرقلل ةبسنلاب زئاج
 ىوس اهيلع بترتي مل ةمجرتلا هذهو « مات ريغ صوقنم .نآرقلل لكيه نع ةرابع اهنأل
 نم ءيش كلذ ىف سيلو هانعم ضعب ةيدأت ىف هماقم موقي رخآ ظفلب ظفل لادبإ
 طايع سا لو ةقلطم دييقت الو «لمجم نايب الو ءلولدم حرش ال «نايبلاو فشكلا

 زيسفتللا اهييلعغ معا ل هيجوت الو «ماكحأ

 . فراعتملا

 :نآرقلل ةيريسفتلا ةمجرتلا#

 هانعم نايبو مالكلا حرش نع ةرابع اهنأ انل مدقت «ةيونعملا وأ ةيريسفتلا ةمجرتلا

 عيمج ىلع ةظفاحما نودبو ؛هبيترتو لصألا مظن ىلع ةظفاحم نودب «ىرخأ ةغلب
 نم بيكرتب هل ىتأن مث «لصألا نم داري ىذلا ىنعملا مهفن نأب كلذو ءهنم ةدارملا هيناعم

 . هل قيس ىذلا ضرغلا قفو ىلع هيدؤي اهيلإ مجرتملا ةغللا



 ١ج نورسقملاو ريسفتلا كس سلب ب بججرل
 حاضيإلو ؛ةيريسفتلا ةمجرتلاو ةيفرحلا ةمجرتلا نيب قرفلا رادقم مدقت امم ملعو

 :لوقن قرفلا اذه

 اهطُسَْت الو كقنع ىلإ ةَلولعم كدي لعن الو ٠ : ىلاعت هلوق مجرتي نأ ناسنإ دارأ ول
 ىف ديلا طبر نع ىهنلا ىلع لدي مالكب ىتأل ةيفرح ةمجرت ءارسإلا] 4 طسّبلا لك
 ىدؤي ال ناك امبر اهيلإ مجرتملا ةغللا ىف ريبعتلا اذه لثمو «دملا ةياغ اهدم نعو «قنعلا
 ىهني ىذلا عضولا اذه ةغللا كلت بحاص ركنتسي دق لب «نآرقلا هدصق ىذلا ينعملا

 ىهن ىذلا لعفلا اذه هسفنب لعفي لقاع دجوي ال هنإ :هسفن ىف لوقيو « نآرقلا هنع

 بحاص دلخب رودي الو .هنم ةيرخسلاو هلعاف ىلع كحضلل ريثم هنأل . نآرقلا هنع

 دارأ اذإ امأ . غيلبلا هيبشتلا اذه ءارو نم هدصقو نآرقلا هدارأ ىذلا ىنعملا «ةغللا هذه
 ريتقتلاو ريذبتلا نع ىهنلاب ىتأي هنإف ؛ةيريسفت ةمجرت ةلمجلا هذه مجري نأ

 ةغللا كلت بولسأ بساني امبسح. «ناسنإلا اهنم:رفني فيش ةنوودفتا زير ربكم

 هللا هدارأ ىذلا ضرغلا نأ نيبتي اذه نمو .اهب ملكتي نم فلإ بسانيو ,اهيلإ مجرتملا

 نود «ةيريسفتلا ةمججرتلا ىف حوضوو ةلوهس لكب اموهفم نوكي. ةيآلا هذه نم
 ش ٠ . ةيفرحلا ةمجرتلا

 نا رقلا ةمسر» ارفع نوقي هنا كالا لك ىو: انهلاغ هش زن معلا ها دع علا
 تسيل ةيريهسفت ةسصرت نارقلا ةمخرت نإف هكدرت يدا ةدوكت لأ ناودكب ةيرديسفت ةمحعرت

 ظ اهب لزن ىعلا هيغل ريغ ٍةغلب ميركلا نآرقلل ريسفت ىوس
 ناك نمل نآرقلا ريسفت زاوج ىلع .مهعامجإ دقعناو «نيملسملا ةملك تقفتا ثيحو

 ال اّنإف هللا دارم عيمجب ةطاحإ نودب ؛ةيرشبلا هتقاط تحت لخدي اهردسفتلا لقا عرف

 ةرابع نأل ءاضيأ عامجإلا اذه اتق ةلهاو: نارعلل هي ريستسلا ةةجبضرعلا نأ ئف:هكاكت

 ريسفتلا ناك .اذإف «ىنارقلا .لصألا ةرابعل.ال (ريسفتلا :ةرابعل ةيذاحم ةيريسفتلا ' ةمجرتلا

 «لحلا ىلإ همهفت جاتحي اميف هظافلأ لج بكورس لسألا سياج نه: تفحي

 اميف هلئاسم هيجوتو «ليصفتلل جاتحي اميف هانعم ليصفتو ؛كلذك هدارم نايبو

 قلعت هل ام لك نم كلذ وجنو «ريرقتلل جاتحي اميف هلئالد ريرقتو دوس يح

 اهنأل مج يتصل رحل ةمجرتلا تناك «هربدتو نآرقلا مهفتب

 0 ْ داق ليتل هكر

 رج ار هورس اوال ينو نيستا وب لك ىف نإ :لوقلا ىراصقو
 لادبإ امهنم دحاو ىف سيلو «نيبم ئبرع ناسلب هلزنأ نم الإ ايف يا ىلا نآرقلا

 ءامهعم. قاب نآرقل قد لا يل الو «نآرقلا ظفل ناكم ظفل

 هيحاون عيمج - نم هيناعم ىلع لاد



 دل 78 م تت” 1١ج نورسفملاو ريفا
 :ةيريسفتلا ةمجرتلاو ريسفتلا نيب قرفلا ©

 نم ةيزيديفتلا ةتحرعلاو ريشنتلا وت قزرفي نأ نكم هنأ: اندعول يزماق الآ المات ول

 : نوتهج

 فراعتملا وه امك ,لصألا ةغلب نوكت ريسفتلا ةغلف .نيتغللا فالتخا : ىلوألا ةهجلا
 .ىرخأ ةغلب نوكت اهنإف ةيريسفتلا ةمجرتلا فالخب «روهشملا

 هال ل اوال كارز يستمر ريم راش ا ةيناثلا ةهجلا

 هيد طخ ندوكعسستسا و يف امل هبنتي مل هنأ ضرف ولو . هحلصأو هيلع هّبن أطخ هدجو نإف

 هتلالدو نآرقلا مظنب هلهجل «كلذ هل ىنستي ال هنإف ةمجرتلا ءىراق امأ ءرخآ ءىراق هل

 حيحص ريسفت اهانعم مهفتيو اهؤرقي ىتلا ةمجرتلا هذه نأ ؛هدقتعيو همهفي ام لك لب

 ماد ام هقوط تحت لخدي امم سيل ةمجرتلا# هتنراقتمو لصألا ىلإ هعوجر امأو «نآرقلل

 .نآرقلا ةغل فرعي مل
 ا ا

 ةيزيسفكلاةيديرعلاو هويات هيلالا قلع طرد لا عولعلا نس عراك نارقلا مش
 دكا ىه لب .ةمألا ىلع تِضرُق ىتلا رومألا نم ًاضيأ تناكف ؛هتغل ريغب نآرقلل ريسفت

 ىلإ هعياده لاصيإو نآرقلا ىناعم غيلبتك ؛ةمهملا حلاصملا نم اهيلع بترعي امل
 ايار ينرعلا نخل هوه راكم قل ايمن وفقك وال نيش يملامل ديو يسال

 ليلاضأ نع فشكلاب نآرقلا نع عافدلاو «نيدحلملا ديك نم ةيمالسإلا ةديمعلا ةيامح

 ,ةدساف ميلاعتو ةفئاز دئاقعب اهوشح ةمجرت نآرقلا ةمجرت ىلإ اودمع نيذلا َنيِرُشِبملا

 تدعاام اريغكو ةع ديمو ةسالدت ةروض ىف عقل فحم مل نمل نآرقلا اورهظيل
 بجي ىتلا طورشلا ركذن نأ ىرن اذهل «ةدسافلا مجارتلا هذه نم ىوكشلاب تاوصألا

 هذه كيلإو ؛ةلوبقم ةحيحص ةمجرت ةيريسفتلا ةمجرتلا نوكتل «ىعارتو رفاوتت نأ
 : طورشلا

 فتاك ذر ال نيل نرخ 3 نييسقفلا ظرف لاق يسرا ورك وج الزأ
 ةعيرشلا ىف ةررقملا لوصألاو «ةيبرعلا ةغللا مولعو «ةيوبنلا ثيداحألا نم ةدّمتسم

 ىبرع ريسفت ىلع لصألا ىنعم راضحتسا ىف هدامتعا نم مجرتملل دب الف ؛ةيمالسإلا

 يلق تستمر برجا تكسر تطويل درب سلا امأ ؛كلذ نم دمتسم

 دتعي ال امك ءاهب دتعي الو هتمجرت زوجت الف ءلوصألا كلت نم ادّمتسم سيل ريسفت

 . لوصألا هذه ىلع ًادمتعم «لهانملا كلت نم ًادّمتسم نكي مل اذإ ريسفتلاب

 ؛نآرقلا هب ءاج ام فلاخت ةفئاز ةديقع ىلإ ليملا نع اديعب مجرتملا نوكي نأ - ايناث

 ىلع تطّلستل ةدساف ةديقع. ىلإ امهنم دحاو لام ول كن دعنا سلا ىف طرش اذه



 لل 1+ نورسفملاو ريسفنتلا سس هع بل ؟ى.مز]ح
 :هلونيمل ًاقفو هجرت دقو مّجرعْلاب اذإو «هاوهل ًاقبط رّسُف دقو رّسفملاب اذإف ؛هريكفت

 .هادهو ية ا

 اريبخ ءاهيلإ مجرتماو اهنم مجرما ؛ ,نيتغللاب ًاملاع مجرعملا نوكي نأ -
 ايس لكاالا لرارلب دار جرت ةهسوتسي 0

 هتمجرتب اذه عبتي مث ؛هريسفتب هدعب ىتؤي مث ًالوأ نآرقلا بتكي نأ  اعبار
 .نارقللا ةينرس يثرب ةيجيتلا دعانا مرح ترك هيلع : 00

 اريسفت «هتغل ريغب نآرقلا رسفي نأ ديري نمل اهتاعارم بجي ىتلا طورشلا ىه
 200 يعلم بيعو اهو دق لك م ملس

 يه «©ي> يف 2 © ©

 ل ل ءارملا(١١
 . - ال١ /5 :ناقرفلا جهنمو ت5 - هال



 سس 9 خيب 12 نورسفملاو ريس لا

 ثلاثلا ثحسملا

 ؟ تاقيدصتلا ليبق نم وأ

 ليبق نم وأ تاروصتلا ليبق نم وه له :ريسفتلا ملع ىف ءاملعلا فلتخا

 روصت هنم دوصقملا نأل «تاروصتلا ليبق نم هنأ ىلإ مهضعب بهذف ؟تاقيدصتلا

 لوطملا ىلع ميكحلا اذهب حّرص دقو «ةيظفل فيراعت هلك كلذو «نآرقلا ظافلأ ىئاعم

 مولعلا امأو «ةيمكحلا مولعلا ىف وه امنإف لئاسم ملع لكل نأ نم اولاق امو ١ : لاق ثيح

 ظافلألا ركذ الإ سيل ةغللا ملع نإف «كلذ اهعيمج ىف ىتأتي الف ةيبدألاو ةيعرشلا

 )١(. (ثيدحلاو ريسفتلا كلذكو ءاهتاموهفمو

 ىلع مكحلا نمضتي هنأل ؛,تاقيدصتلا ليبق نم ريسفتلا نأ ىلإ : ديسلا بهذو

 (ةيئزج لئاسم نع ةرابع  ريسفتلا نوكي اذه ىلعو «ىناعملا هذهل ةديفم اهنأب ظافلألا

 باطخ 4 اونَمآ نيذّلا اهيَأ اي و ءةكم لهأل باطخ 4 ساّنلا اهّيَأ ايف :انلوق لثم

 :نمادننقالا ثناذلا +ةانتعسب .هللاو:«نمسسملا ىلع لادلا :هانعتم وسالاو «ةقيدلا لهأل

 .2") ةيئزج اياضق هذه نأ كش الو «كلذ ريغو . . .نسحلا :هانعم «نمحرلاو

 )١( ص 55-45١

 ص مولعلا ءىدايم ىف موظنملا ؤلؤللا :رظنا (؟) ١71-15٠0





 0 ل ا ل م

 لوألا بابلا ظ

 ريسفتلل ىلوألا ةلحرملا ظ

 (هباحصأو هيَي ىبنلا دهع ىف ريسفتلا )

 .نآرقلل ةباحصلاو ُهّنِيَي ئسلا مهف ه

 000 .ةباحصلا نم نورسفملا»

 . ةباحصلا نع روثأملا ريسفتلا ةميق ©

 - .ةلحرملا هذه ىف ريسفتلا تازيمم »



 ١ج نورسفملاو ريسفتلا

 نآرقلل ةباحصلاو ُهْنِيَم ىبنلا مهف

 : كيدي

 مهبولقو مهتنسلا الإ مهل سيل ءنييمَأ موقو ىَمُأ ىبن ىلع ميركلا نآرقلا لزن
 هذه تناكو ءاهيلع نودراوتيو مهبهاذم اهيف نوبهذي لوقلا نم نونف مهل تناكو
 رابخألا نم ةفئاطو .مكحلا نم ًاعاونأو ءفصولا نم ابورض زواجعت داكت ال نوئفلا
 ,زاجيلا و ةقيقطا ىلع اليتعم ياك ناكو :ىرجملا اذه ىرجي اع لبتقو «باسألاو

 ةيباطألاو ناجي داو هناكلاو كرضتاو"

 8 أ ىلعو برعلا ةغلب نآرقلا لزن ءلسرلا لاسرإ ىف ىلاعت هللا ةّنس ىلع ايرجو
 5 :ميهاربإ] © مهل نْيسِمل هموق ناَسلب الإ لوسر نم انأسرأ امو : مهمالك ىف
 اهنإ : لئاف نيف 4 ءاملعلا راطنا اهيد تفلغخا يليق اظافلا الإ ,ةيبرع بويل ماعلاو

 اهنيناوق اهيلع ترجأو اهتمضه برعلا نكلو «ىرخأ تاغل نم تذخأو تبرع
 تدراوت امب اهنأ رمآلا ةياغ «ةتحب ةيبرع اهنإ : لئاق نمو . كايجعال يفرق كرادمت

 .ًايبرع هنرك نع نآرقلا جرخُت ال ظافلألا هذهف نيلوقلا الك ىلعو ,تاغللا هيلع
 «بانطإلاو زاجيإلاو «ةيانكلاو حيرصتلاو ؛زاجملاو ةقيقحلا هبولسأ ىف نآرقلا لمعتسا

 هيناعمب «ىبرعلا مالكلا نم هريغ ىلع ولعي نآرقلا نأ ريغ . مهمالك ىف برعلا طم ىلعو
 ؛هزاجعإل ًاقيقحت «مهنوتف ريغ ىلإ اهنم عزنو ءمهبهاذم ريغ يف اهب اف ىتلا ةعئارلا
 .ميلع ميكح ندل نم هنوكلو

 :نارقلل ةباحصلاو هلي ىبنلا مهف ©

 هل يلاعت هللا لفكت ذإ ءاليصفتو ةلمج نآرقلا هيَ يبنلا مهفيا نأ اعيبطاكو
 4 هنايب انيلع نإ مث * هتارق عنا هانأرق اذإف  هنارقو هعمج انيلع نإ نايبلاو ظفحلاب

 هتلمج ىف نآرقلا ُهَتْلَف ىبنلا باحصأ مهفي نأ ايعيبط ناك امك « [13- 7: ةمايقلا ]

 بيغي ال ثيحب ,هنطاب قئاقد ةفرعمو ءاليصفت همهف امأ .هماكحأو هرهاظل ةبسنلاب ىأ

 مهل دب ال لب «نآرقلا ةغلل مهتفرعم درجمب مهل روسيم ريغ اذهف ؛ةدراو الو ةدراش مهنع
 نآرقلا نأل كلذو همهف مهيلع لكشي اميف ُهّنْيَع ىبنلا ىلإ عوجرلاو رظنلاو ثحبلا نم
 عّجري ىرخأ رومأ أ نم: هعفرغم ىف نبال امم كلذري ريغو «.هباشتملاو «لكشملاو «لمجملا هيف

 .اهيلإ
 «برعلا ةغلب لزن نآرقلا نإ) :هتمدقم يف لوقي ثيح نودلخ نبا عم قحلا نظأ الو



 سدسنل 58 عي ل سس ل ١؟ج تورسفماو ريسفعتلا

 هتادرفم ىفهيناعم نوملعيو هنومهفي مهلك اوناكف .مهتغالب بيلاسأ ىلعو

 يضتقي ال برعلا ةغلب نآرقلا لوزن نأل «كلذ ىف هعم قحلا نظأ ال معن « 217 (هبيك «ارتو

 هدهاشن ام اذه ىلع ليلد برقأو ؛هبيكارتو هتادرفم ىف هنومهفي اوناك مهلك برعلا نأ
 نع تاغللا هذه ءانبأ نم ريثك زجعو «اهتاغل فالتخا يلع هل هللا هقكلا نم مويلا

 دي ليك ءاهدحو ةغللا ةفرعم ىلع فقوتي ال مهفلا ذإ (مهتغلب اهيف ءاج امتريثك مهف

 عم بسانتت :ةصاخ ةيلقع ةبهوم هل نوكت نأ نم اهنع ثحيبيو ىناعملا نع, شتفي نم

 .هقيلأت ةوقو باتكلا ةجرد

 :نارقلا مهف ىف ةباحصلا توافت ه

 يطلب كار حرر ىف رار دا رع يايا ا حيض يع ا تحرر

 رخآ ضعبل رهظ ام مهضعب ىلع لكشأو «مهبتارم تتوافت لب «نآرقلا ىناعم مهفل
 نآرقلاب طاخأ ام ةقرعم يف مهتوافنو :ةيلقملا ةوقلا يف مهتوافت ىلإ عجري اذهو «مهنم

 ىتلا ىناعملا ةفرعم ىف نوواستي ال اوناك مهنأ ءاذه نم رثكأو «تاسبالمو فورظ نم
 لاا رمل ا م ا اهل تعضو
 فرعم هم مف درف “لك نأ دح أ عّدي ملو ,موصعم الإ اهب طيحي ال ةغللا نإف « ءاذه ىف

 .اهتغل ظافلأ عيمج

 نأ) : سنأ نع لئاضفلا يف ةديبع وبأ هجرخأ ام ؛هيلإ انبهذ ىذلا اذهل دهشي اممو

 ةهكافلا هذه :لاقف:...[*١ : سبع] © ابأو ةهكافو يدل نلف هامات يرسم

 فلكتلا وهل اذه نإ :لاقف هسفن ىلإع جر مث .؟ْبآلاامف ءاهانفرع دق

 #« فّوخت ئلع مهذخأي وأ : راف ياسا را حارا را (")(رمع اي
 اندنع فوختلا :ليذه نم لجر هل لاقف ؛فوختلا ىنعم نع لأس مث [ 407 :لجنلا]
 | | :هدشنأ مث ؛ ء«صقشنتلا

 (؟) ٌنفَّسلا ةعبنلا َدوع ْفّوَخَت امك ادرَق ًاكمات اهنم َّلُجّرلا فَّوَخَت
 ام ىردأ ال ثنك) : دا ني اع نإ نسال م ريس اا

 انأ :امهدحأ لاقف «رعب ىف نامصاختي نايبارعأ ىناتأ ىتح 4 تاومسلا ٍرطاف

 0 ابق دعنا انا :لوقي رخآلاو ءاهترطف

 مر و ا علو
 دعب الإ (رطاف) ىنعم هل رهظي ال - نآرقلا نامجرت وهو سابع نباو ؛هريغ امهنع

 را ١ فاعتإلا 60 ا له

 هنأك ناكف فرعش دعجت ىذلا : درقلاو . مانسلا : كماتلاو.. . 88 ملال/5 :تاقفاوملا (؟)

 .هريغ هب تحني ام لك : نفسلاو . ماهسلاو ىسقلل رجش :عبنلاو . مانسلل ةياقو

 ) ) 4:ناقتإلا ١١١/٠١



 سس 9ج نورسفملاو رييسففتتلا بسسس 7. مسن
 ل ل ب رس

 0 0 نأ  الثم يقرا ل كا را ش

 ل ل ا

 ىنعم مهفي مل متاح نب ىدع نأ نم «ىراخبلا. هاور اميف نودلخ- نبا لوقي اذامو

 نم دوسألا طيخْلا نم ضييبألا طيخلا مكل نيبتي ئتح اوبرشاو اولكو ل : ىلاعت هلوق

 تاك اهلف# دونا الاعور ضينا الاقع نحا نأ هزمأ نم غلبو .. [ ١ ملال : ةرقبلا ] # رجفلا

 لقي ضرع هناي ك2 :لوسرلا روحا حبصأ املف ءانيبتسي ملف امهيلإ رظن ؛ «ليللا ضعب

 . (' ) دارملا همهفأو ءهمهف

 50000500 اوناك نيعمجأ مهيلع هللا ن ناوضر - ةباحصلا نأ قحل 8

 لا ا يسال سول دال يرو

 عالطالا عس أو ناك نم مهنمف ؛مهتغلب ملعلا ىف نوتوافتي اوناك ل

 نم فرعيف دع ىبنلا مزالي ناك ا ا ل

 ىف اونوكي مل ةباحصلا نأ كاذو اذه ىلإ فضأ ريغ هفرعي ال ام لوزنلا بابسأ

 .ًاميظع ًافالتخا كلذ ىف نيفلتخم اوناك لب «ءاوس ةيلقعلا مهبهاومو ةيملعلا مهتجرد
 - ريدغلا ىنعي - ذاخإلاك مهتدجوف ُهللَف دمحم باحصأ تسلاج ٠ : قورسم لاق

 . 9 «مهردصال ضرالا لهأ هب لونو اخإلاو ةلما

 برعلا نإ) : - نورقب نودلخ نبا ىلع مدقت نمم وهو - ةبيتق نبا لاق دقو .
 لضفي اهضعب نإ لب «هباشتملاو بيرغلا نم نآرقلا ىف ام عيمجب فرعا ىف ىوتستال

 كا ل ل ضعب ىلع كلذ ىف

 نم خسانلا زيميو «لمجما نبي ُهّيَع ىبنلا ناكو» اا
 ل ا اا ا اولا ولا «خوسمملا

 نآرقلا ىناعم ةفرعم ىف مهيفكي ال ناك برعلا نأب هنم حيرصت اذهو . نسق

 . ُهنِلَي لوسرلا نم فيقوت ىلإ ةجاحب نايحألا نم ريثك ىف اوناك لب ؛هتغلب مهتفرعم

 بألا ىنعم نع هلاؤس ىف رمع ةصق نع هدبع دمحم خيشلا مامإلا ذاتسألا هبتك ام رظنأ )١(

 ١” ص مع ءزحل هريسفت نم مع ةروس ىف

 . ىرابلا حتف نم ١717/78 :ريسفتلا باب ىف ىراخبلا دنع ثيدحلا (؟
 1 را ا اا عيرشتلا خيرات ةركذم ()
 1( نض ةييقف ىبأل ةيوجالا» فانتا قع القنا 1: نع مربلا هكييطم -ةتايح لايم هنويستعلا# 4
 4/285 ص نودلخ نبا ةمدقم (9)5



 | ١6" ١ج تورسفملاو ريسفتلا ل

 رصعلا اذهل روشفتلا دام

 ةعبرأ ىلع ميركلا نآرقلل مهريسفت ىف نودمتعي رصعلا اذه ىف ةباحصلا ناك .'
 0 ش :رداصم

 . ميركلا نآرقلا : لوألا

 . هع ىبنلا : ىناغلا
 . طابتتسالا ةوقو داهتجالا : ثلاثلا

 ىراصنلاو دوهيلا نم باتكلا لهأ : عبارلا

 ا لا
 :ميركلا نآارقلا - لوألا ردصملا ©

 لامجإلا ىلحو «باتطإلاو زاجيإلا نزف مقاما حي معد دام رملا ىف رظانلا

 دق ناكم ىفّرجوأ امو . صوصخلاو مومعلا ىلعو ؛دييقتلاو قالطإلا ىلعو « نييبتلاو
 نش اقلام هاج وحلا عضوم ىف نبي دق عضوم ىف لمجأ امو «رخآ ناكم ىف طّسْبي

 يصوصسملا ةليانو بت ب[ ىتاصو ناك يور قرع ةيعنان عت ايييقتلا هةعيإو دق ةيحاا

 . ىرخأ ةيآ ىف

 عمجيف «ألوأ نآرقلا ىف رظعي نأ قلاع هللا قناتك نيسفعل سرعت: مرا هي الا ناك وون

 ابهسم ءاج امب نيعتسيل ؛ضعبب اهضعب تايآلا لباقيو ءدحاو عوضوم ىف هنم رركت ام

 قّلطُملا لمحيلو ءالّمْجُم ءاج ام مهف ىلع ًانّيِبُم ءاج امبو ءًازجوم ءاج ام ةفرعم ىلع

 امب هللا دارم مهفو «نآرقلاب نآرقلا رَّسف دق نوكي اذهبو «صانخلا ىلع ماعلاو ؛ديقملا ىلع

 ىلإ اهاطختيو «اهنع ضرعي نأ ناك امهم دحأل زوجي ال ةلحرم هذهو هللا نع ءاج

 . هريغ نم هب فرعأو ؛همالك' ىناعمب ئردأ مالكلا بخاص نآل ؛ىرخأ ةلخرف

 ءاج امب نآرقلا ىف ةازجوم ءاج ام حرشي نأ : تارشلاو تزرع ريم ني دك ىلع

 «عضاوملا ضعب ىف ةردصتخم تءاج «سيلبإو مدآ ةصقك كلذو ءابهسُم رخآ عضوم ىف

 ىف ةزَّجوُم تءاج «نوعرفو ىسوم مر 1 ل
 .رخآ عضوم ىف ةلصفم ةبّهسم تءاجو (عضاوملا ضعب

 كلذ ةلثمأو هب رسِفُيل نيبملا ىلع لّمجملا لمحُي نأ :نارقلاب نآرقلا ريسفت نمو

 يذلا ضعب مكبصي اقداص كي نإو ل : : ىلاعت هلوق ريسفت كلذ نمف «نارقلا يف ةريثك

 كبيرن امإف ف : ىلاعت هلوقل ءايندلا ىف لجعملا يندألا باذعلا هنأب [14: ,:رفاغ] # مكدعي

 0 [ ع :رئاغ] 4 نوعجري اَنيلإَف كئيفوَتن وأ مهدعت يذلا ضع

 اتكلا لهأب [؟0 : ءابسلا] 4 اميظع اليم اوليمت نأ تاوهّشلا َنوُعِبعي يذلا ديريو ف

 رد ا ساس را .اهسفن ةروسلا ىف ىلاعت هلوقل

 ميتا ىلاعت هلوق هنمو .. [4؛4 : ءاسدلا] ليبسلا اوُضَم نأ توديريو ةلالصل



 ١ج نورنسفملاو ريسفتلا ش
 مل نإو اًنسفنأ اَممَلَظ ابر الاق ٠ : فارعألا ةيآ اهترمسسف [7 : ةرقبلا] 4 تاملك هير نم
 اله ىلاعت هلوق هنمو .. [ 5: :فارعألا] 4 نيرساخلا نم ننوكنل انمبحرتو انل رفغت
 .[98 ةمايقلا] © ةرظان ابر ىلإ : ةيآ اهترسف ٠[ .*:ماعنألا] «راصبألا هكردت
 5 : ةدئاملا] © مكِيلع ىلتي ام الإ ماعنألا ةميهب مكَل تّلحأ ل : ىلاعت هلوق هنمو
 0 :ةدئاملا] © ةتيملا مكيلع تمرح :  ةيآ اهنومتف

 : لوألا نمف ؛صاخلا ىلع ماعلاو ِدّيقّْلا ىلع قلطملا لمح نآرقلاب نآرقلا ريسفت نمو
 فالتخا ةروص ىف دِّيِقُمْلا ىلع قلطُملا لمح نم ةيعفاشلا رشكأ نع ىلازغلا هلقن ام
 ىف ةدّيقُم ىديألا نإف مميعلاو ءوضولا ةيآب هل لّثمو ءببسلا داحتا دنع نيمكحلا

 :ةدئاملا] © قفارملا ىلإ مكيديأو مكهوجو اولسغاف ) : ىلاعت هلوق ىف ةياغلاب ءوضولا
 هر ارت ىلاعت هلوق ىف مميكلا يف ةقلطمو .. 5

 ضعب دنع اضيأ هتلثم | نمور "77 يغياو قفارملاب مميتلا ىف تديقف .. [5 :ةدئاملا]

 4 ةَبقر ريِرحَمَف ظ : يلاعت هللا لوقي ٍراَهَظلا ةراّثك ىفف «لعقلا ةيآ عم راّهظلا ةيآ
 .[ة5 ءاسنلا] © ةنمؤم ةَبَقَر ريرحمف # : لوقي «لتقلا ةراقك ىفو . . [ :ةلداجمل]
 نيم نافل قاتلا دوو درج: ةينادلا بالا ىف دنقلا ىلع لوألا ةيلآلا ىف قلطظملا لمحيف
 .2") ءاملعلا نم ضعبلا اذه دنع عماج ىلإ ةجاح ريغ

 نيذلا اهيأ ايط: يلاعت هلوق ىف مومعلا ةهجو ىلع ةعافشلاو للا يفن : ىناثلا نمو ,
 نورفاكلاو ةعافش الو لح الو هيف عيب ال موي يتأي نأ لبق نم مُكاَْزر امم اوقفنأ اونمآ
 :هلوق ىف ةلخلا ىفن نم نيقتملا ىلاعت هللا ىنئتسا دقو .. [؟ 54: :ةرقبلا] © نوملاظلا مه
 نذا ان ينكساو مب [ 5ا/ : فرخرلا] 4 نيقعمْا الإ ودع ضعبل مهضعب ذهموي ءالخألا ]ف

 دعب نم لإ ايش مهتعافش يِنغَت ال تاومسلا يف كلم نم مكوإل : هلوقب ةعافشلا نم هيف
 ًاءوس لمعي نم : ياهل راو رم ّمجنلا] ©« ئضريو ءاشي نمل هللا ذي نأ

 مكباصأ امو : كرت لتا صم وع ع يص و ١[. 7": ءاسدلا] © هب زجي

 ها : ىروشلا] © ريثك نع وفعيو مكيديأ تبسك امبف ةبيصم نم
 500 «فلتخم هنأ مهوتي ام نيب عمجلا : نارقلاب نارقلا ريسفت نمو

 ركذ اذه نإف ءلاصلص نمو ؛نونسم مح نمو ؛اهريغ ىف نيط نمو ؛تايآلا ضعب ىف
 ظ ظ .هيف حورلا خفن ىلإ هقلخ أدبم نم مدآ اهب رَم ىتلا راوطألل

 تاءارقلا ضعبف ءاهريغ ىلع تاءارقلا ضعب لمح :نارقلاب نارقلا ريسفت نمو
 قار كغ هللا نسر ةوعسم نبا ةءارقف «ىنعملا ىف قفتتو ظفللا ىف اهريغ عم فلتخت

 م :هحرشو تويشلا عطب 15

 ١ 46 / ؟ : ىفضتسملاو 54/7 :هحرشو عماوجلا عمج (؟)



 كب هوكي ف :ةروهشملا ةءارقل ملا ىف ١ فرخزلا ظفل و ا يي

 ظفللا يف اهريغ عم فلتخت تاءارقلا ضعبو .. .[ 53: ءارسإلا] © فرخ نم تيب

 اهيأ اي : ىلاعت هلوق الثمف «ىرخألا ةءارقلا نم دارملا نّيعت نيتءارقلا يدحإو ,؛ ينعم لاو

 1 .ةمسملا] هلا ركذ ئلإ اوعساف ةعمجلا موي نم ةالصلل يدون اذ اونمأنيذ

 عل يل ع ةرابع ىعسلا نأل «(هللا ركذ ىلإ اوضماف» : ىرخألا ةءارقلا اهترسفو

 باهذلا درجم هنم دارملا نأ الإ ظفللا رهاظ ناك نإو وهو

 نيتءارقلا ىدحإ ىف ةدايزلا نوكتو ؛ناصقتلاو ةدايزلاب فلتخست تاءارقلا ضعبو .
 : سابع نبال ةبوسنملا ةءارقلا : كلذ نمف ءاهيف ةدايز ال ىتلا ةءارقلا ىف لمجملل ةرسفم

 ةءروقلا هوقو ( جحلا مس اوم ىف مكبر نم الضف اوغتبت نأ حانج مكيلع سيلا

 اوناك نيذلا بالا ردي كرام كلشلا دال ارو! ويقل هدرز ل يتلااع حلا

 نإو ١ :صاقو ىبأ نب دعسل ةبوسدملا ةءارقلاو . .جحلا قاوسأ ىف قفصلا نم نوجرحتي
 . , (نسادَسلا امهنم كنحاو لكلف أ نم تحا أ وأ خأ هلو ةأرما وأ ةلالك ثروي لجر ناك

 . ةوخألا عونل اهيف ضرعت ال ىتلا 25) ىرخألا ةءارقلا ترسف
 قم اهنإ نيرخأتملا ضعب لاقف تاءارقلا هذه لثم ىف ءاملعلا راظنأ فلتخت انهو

 وه اذهو «ريسفتلا ليبق نم ىه لب ءًائآرق تسيل اهنإ : مهريغ لاقو «تاءارقلا هجوأ

 نآرقلا بناجب ريسفتلا تابثإ ارجع نوري نارقلا هور بي تاك ةناكيميفلا نأل : باوصلا |

 لوسر نبع تحص ىتلا 0 هجوأ نم - اهيلع نمزلا لواطتل - سانلا ضعب اهنظف
 . هباجيصأ ع اهاووو هك هلل

 نع ىور ام .«نآرقلاب نآرقلا ريسفت عجارم نم مهم عجرم تاءارقلا نأ ديؤيامتو

 دما ا: نئادع نا ناسا نأ ليف دوه ودة دوق تارك تيك ول لاق هنأ دهاجم

 , 25) (هنع هتلأس امث ريثك نع هلأسأ نأ

 ضعب فرعت ىف ةباحصلا هيلإ عجري ناك اموهو «نآرقلاب نآرقلا ريسفت وه اذه:

 موقي لمع وه افإو ظنا نم ءىش ىلع موقي ال ًايلآ المع اذه سيلو ؛نآرقلا ىناعم

 ديقملا ىلع قلطظملا وأ“ «نيبملا ىلع لمجملا لمح سيل ذإ «لقعتلاو ريبدتلا نم ريثك ىلع
 تحت لخدي ىذلا نيهلا رمآلاب ىرخألا ىلع نيتءارقلا ىدحإ وأ ؛صانخلا ىلع ماعلا وأ
 .ةصاخ رظنلاو ملعلا لهأ هفرعي رمأ وه امنإو «ناسنإ لك رودقم

 بهاذملا) هباتك ىف هلاق ام ىلع رهيز دلوج ذاتسألا قفاون نأ عيطتسن ذه لجأ نمو
 أدب ىتلا ةاونلاو نآرقلا ريسفتل ىلوألا ةلحرملا» : نأ نم (نآرقلا ريسفت ىف ةيمالسإلا
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 )١( ةيآلا ىلإ ريشي )١98( ةيآلا ىلإ ريشي (؟) .ةرقبلا ةروس نم )١7( ءاسنلا ةروس نم .

 )( :ىمالسإلا هقفلا خيرات ىف ةماع ةرظن ١٠7/1١

 (١ج نورسفملاو ريسفتلا - ”م)و



2 
 ع نقل سوادا ل يت يقر 5 ايفو حيفا هضريما قلو ديالا كارل عى رك اجب
 نأ عيطتسن معن .. 272 (ريسفتلل ةلواحم لوأ ىرن نأ عيطتسن «ةفلتخلا لاكشألا

 ههباشتم در ىنعم ىلع هسفن نآرقلا ىف زكرتت ريسفعلل ىلوألا ةلحرملا نأ ىلع هقفاون
 : , ديم قاع دبا ييماح قع هناكو وزسم لع هاجم لييحو يحبس لا

 لوعي الف ةرتاوتم ريغ تاء ارق نم ناك امو . ةرتارفلا هتاوارد ضو كرت اكك حا

 معن (ىنآرقلا صنلل ًاريسفت اهرابتعاب اهنم ضعب ىلع لّوُع نإو ءائآرق اهرابتعاب اهيلع
 0 للا عيطتسن ال نكلو «هدارأ نإ اذه ىلع هقفاون نأ عيطتسن

 كاءارخلا لوف كفا سنلاب يناس | ءايقا نما كف هنو اهو سلا كابا ىف ةاثللا
 0000 دقو ) : هسفن باتكلا نم ١ ٠ ١( ) ةحفص ىف لوقي ثيح كلذو

 هللا نأ نم ضرفي دق ام مغرلاب ةاواسملا مدق ىلع اعيمج اهب اوفرتعاو تا ءارقلا هذه
 ىف .ظوفحملا مالكلا نم هلثم نأو «ًافرحو هدد ملك ةملك همالكب ىحوأ دق ىلاعت

 ظفلبو دحاو لكش ىلع نوكي نأ بجي راتخما لوسرلا ىلع كلما هب لّزنت ىذلاو حولا
 .اههأ (دحاو

 ردح نيذلا مه مهنأ نم ةباحصلا ىلإ ههسن ام ىلع ةقفاون نأ عيطتسن ل امك

 ال ةيها و للعب هنيلإ بهذ ام للعو هللا مالك نئانينوك ىفنو ؛ءاعيمج تاءارقلا هذه

 نأ دعب ( 1) ةحفص ىف ٍلوقي ثيح كلذو «يتئاقح اهنظف اهليخت ماهوأ ىلع الإ موقت

 هورزعتو هلوسرو هللاب اوسؤتل * اريذنو ارشبمو ادهاش كانلسرأ نإ : ةيآلا هذه قاس

 نم ًالدب مهضعب ارق :لاق .. [5 - + :حعفلا] 4 اليصأو ةركب هوحّبستو هورفوتو
 نم لاقتنالا ىف ىرأ ىنإو ؛«فيرشتلاو ةزعلا نم ؛ىازلاب (هوززعتو ) :ءارلاب «(هورزعتو»
 ىف ريكفشلا نم ايش نأ - كلذب مزجأ ال تنك نإو  ةءارقلا هذه ىلإ ةءارقلا كلت

 ل م كلذ ىلإ اعد.كق ناستإلا نم ةالعاسم رظعتي دق هللا نأ روض

 ديب  اهريغو ( 8) رشحلاو (7) دمحمو ( ٠ ) جحلا ةروس - ىنعملا اذهب تايآ نآرقلا
 ىقالخأ ساسأ ىلع موقي - «رصن» وهو - تايآلا هذه ىف لمعتسملا ظفللا نأ

 6 رازع» ىربعلا ظفللا عم ةقفتملا ةملكلا ىهو (رزع» ظفلب ريبعتلاك سيلو ؛ىبيذهت

 .:ها(ةيداملا ةدعابسملا : ل و نا

 تيلاساب هله ىتداع ىه انك هي عطقب ملورمار ئرللا هب أر ىلإ هعفد بتاكلا | ذهف

 ءارلاب - # هورزعتو * :ىلاعت هلوق نم نومهفي ال برعلاف «ةغالبلا ىف اهنينافأو برعلا
 هللا نأ نوملعي مهعامسأ ىلإ ةملكلا هذه لصت ام لوأ لب «ةيداملا ةرصنلا ىنعم -

 امو ؛نارقلا ىف دراو تارابعلا هذه لثم نم ريثكو «هلوسر رصنو هنيد رصن مهنم ديري

 )١( ميركلا نآرقلا ريسفت ىف ةيمالسإلا بهاذملا :



 ف ظ ١ج نورسفملاو ريسفتلا سس
 نياملا نع مونكي لوألا نا نم ررع ) :ظفلو (رصن» :ظفل نيب ةقرفتلا نم هركذ
 ساسأ ىلع موقي ال «ةيداملا ةدعاسملا نم ساسأ ىلع موقي ىناثلاو «يبيذهت ىقالخأ
 ش . ىوغللا هقفلا نم

 انه متهأ نأ بحأو) :هسفن باتكلا نم ( 7١ 219) ةحفص ىف بتاكلا لوقيو
 ضعبف «ةيرهوج ءىدابم ىذ صاخ عباط نم هيف امل «تاءارقلا هذه نم هتركذ ام ضعبب

 دق تارابع هلوسرو هللا ىلإ بسنت نأ نم فودلا ىلإ اهبابسأ عجرت تافالتخالا هذه
 وأ ةيلاعلا ةيهلإلا تاذلا سمي ام ةصاخلا رظنلا هوجو باحصأ ضعب اهيف ظحالي
 ببسب ةيحانلا هذه نم تاءارقلا تريغت انهو .ماقملاب قثال ريغ هنأ ىري امث وأ ءلوسرلا

 ( ةيهيزنتلا راكفألا هذه
 وه لإ هّلإ ال هنأ هللا دهش :  ىلاعت هلوق ىف» فطار رسولا

 يونج روك هنكلا نأ مهف دقف . .[ 8: نارمع لآ ملعلا اولوأو ةكئالملاو

 اذهبو (هللا ءادهش » :مهضعب أرقف ملعلا ىلوأو ةكئالملا عم ةاواسملا مدق ىلع هسفن
 نيقفنملاو نيتناقلاو نيقداصلاو نيرباصلا » :ةمدقتملا ةيالا عم امكتلم مالكلا نوكي
 .اه.أ ( (ملعلا ولوأو ةكئالملاو وه الإ هلإ ال هنأ : هللا ءادهش «راحسألاب نيرفغتسملاو

 ال ىلوألا ةءارقلا نم هلوصح ىعدا ىذلا مهولا اذه نأ ىري لمأت ىندأ لمأتلاو

 هللا ةداهشف ؛ماهيإلا اذه هل رطخ ءاملعلا نم ادحأ رن ملو «لقاع دلخب رودي نأ نكمب
 .هعم اوركذ نمل هتاواسم ديفت الو ؛اهيلع رابغ ال ةكئالملا عم

 اوُكَرْي نأ ساّنلا بسَحأ  توبكدعلا ةروس ىفو : (55؟١201 رةعيفنف ىف لوقو

 اوُقدَص نيذلا هلا َنمَلَعسََف مهلْبَق نم نيدْلا اعف دلو« نوفي ال مهو اًنمآ اولوقي نأ

 ىلإ ىحوي دق 4 نملعيلف ل : ىلاعت هلوقف [" 25 : :توبكدعلا ةروس] # نيبذاكلا نملعيلو
 رهظيو ؛لزألا ىف كلذب ملعي نكي مل هنأك ةنتفلا دنع الوأ كلذ ملع دق هللا نأ سفننلا
 : ىنعمب ؛مالعإلا نم (نَملعيلَف» : ىرهزلاو ىلع ةءارق ىلإ ىدأ دق نظلا اذه لثم نأ
 نم ءاهب نوفرعُي ةمالعب مِهّنَمسَيل ىنعمب وأ «ءالؤهو ءالؤه قالخأ سانلا هللا نفعل
 ةمالع برعلا دنع نويعلا ةقرزو . 00 نويعلا لحكو ءاهداوسو هوجولا ضايب
 | دتسللا ىلع ادلايجتا و و دعلاو مكيقلا ىلع

 قلعتف ,هدوجو دعب الإ ادوجوم ئشلا ملعي ال ىلاعت هللا نِإ : لوقن اذه ىلع درللو
 لبق ئشلاب لزألا نم املاع هنرك ىفاني ال اذهو ؛ثداح ثدح هنأ رابتعاب ثداحلاب هملع
 ملع ىسنو «ىلزألا ملعلا وه وه ةنتفلا ىلع بترتملا ملعلا نأ نظ بتاكلاف ؛هعوقو
 رارف اهب أرق «مالعإلا نم (نملعيلف» :أرق نم نأ اذه ىلع ىنبف ؛روهظلاو فاشكنالا

 نإن كلم هللا وسر ةناعنم لع ىفشي الون طاب لوقا لهو قلوألا ةءارفلا ةةيفت اه



 | سس ١ج ثورسفملاو ريسفنتا
 هملع هيلع لمتشا ام حج جراخلا ىف ذ سانلل رهظي نأ اهنم داري هدابع نم ءاشي مرملاهللا ةنعف

 ةءارق ىلإ ملعلا نم (نملعيلف» ةءارق نع اولدع مهنأ لقعي ٍفيكف «لزألا نم

 نأ الإ ديري ال هساكلا نإ مهللا, . ؟لطابلا مهولا اذه درجم مالعإلا نم «نملعيلف»

 لوسر باحصأ نم فيرحتلاو ليدبتلل ةضرع ناك نارقلا نأ سانلا ناهذأ ىف عقوي

 . هع هللا
 نودب ضرغلا اذهلو ليبقلا اذه نم اهلك «هباتك ىف ةريثك ةلثمأ بتاكلا قاس دقو

 ةءارقلا ةحصل. نوملسملا هطرتشا ام ملع هنأ ولو «ةذاش ةءارقو ةرتاوتم ةءارق نيب قّرفُي نأ

 ةقفاومو ةيبرعلا ةقفاومو دنسلا ةحص وأ . ةلاسرلا بحاص نع اهرتاوت نم اهلوبقو

 هللا نوضر ةباحصلا ىلإ بسن املو «لطابلا يأرلا اذه ىلإ راص امل «ىنامثعلا مسرلا

 انلزن نحن ان : لاقف هظفح هللا نمض باتك ىف ليدبتلاو فيرحتلا اذه لثم مهيلع

 1[ ردا 4 ةوطفاعل هلالإر كلا

 : هلع ىبنلا  ىناثلا ردصملا ©

 وه ىلاعت هللا باتكل مهريسفت ىف ةباحصلا هيلإ عجري ناك ىذلا ىناثلا ردصملا

 ىلإ عجر «هللا باتك نمةيآ هيلع تلكشأ اذإ مهنم دحاولا ناكف « هيَيهللا لوسر

 ربخأ امك «نايبلا هتفيظو نأل ؛هيلع يفخ ام هل نيبيف ؛ ءاهريسفت ىف هيي هللا لوسر

 مهيلإ لّزَن ام ساّئلل نّيبتل ركذلا َكِيِلِإ انلْزنَأَو 06 لاق ثيح هباتك يف كلذب هنع هللا

 وبأ هاور اميف هّتيَع هللا لوسر كلذ ىلع َهّبن امكو .. [4: لحتلا ] © َنورّكَفتي | مهلعلو
 كشوي الأ .هعم هلثمو باتكلا تيتوأ ىنإو الأ ١ :لاق هنأ ُهّْنْقَع لوسرلا ىلإ هدنسب دواد

 لالح نم هيف متدجو امف نآرقلا اذهب مكيلع :لوقي هتكيرأ ىلع ناعبش لجر

 :21) ثيدحلا . . (هومرَحف مارح نم هيف متدجو امو هوُلحأف
 تلمتشا ىلا باوبالا نم اياب تدرفأ دق اهنأ دج ةنسلا بتك ىلإ عج ىذلاو

 : كلذ نمف «هتكَع هللا لوسر نع روثأملا ريسفتلا نم اريثك هيف تركذ ءاهيلع
 هع هللا لوشر لاق لاق نانخ مي دع نع اههردع وف دمرعلا واليا ردا

 . (ىراصنلا مه نيلاضلا نإو ,دوهيلا مه مهيلع بوضغملا نإ»

 هلع هللا لوسر لاق :لاق دوعسم نبا نع هحيحص ىف نابح نباو ىذمرتلا هاور امو
 . (رصعلا ةالص يطسولا ةالصلاو»

 :ةيالا: هده تنلزقاانل) ١ :لاق دوعسم نبا نع امهريغو ناخيشلاو دمحأ هاور امو

 مراسم يسوم وسلا منال «ولطب مهنا اوس مو اونمآ نيا

 )١( :ىبطرقلا ريسفت ١/707.



 حج ١ج نورسفملاو ريسفتلا بس
 لاق ام اوعمست ملأ «نونعت ىذلا سيل هنإ) :لاق ؟هسفن ملظي ال انيأو هللا نونشواب

 . ( كرشلا وه امنإ ؟ميظع ملظل كرشلا نإ :حلاصلا دبعلا

 وهو لوقي ُهَّْقَع هللا لوسر تعمس :لاق رماع نب ةبقع نع هريغو ملسم هجرخأ امو
 .« ىمرلا ةوقلإ نإو 6 :لافنالا] < ةَوَق نم متعطتسا ام مهل اودعأو :نيدملا قلع

 : لاقف ربكألا جحلا موي نع هلم هلل | لوس كلاس لاق يلغي ضروب درا هقمرعلا اهو

 .(رحنلا موي)

 : لوقي ا نب يّبَأ نع ريرج نباو ىذمرتلا هجرخأ امو
 ( هللا الإ هلإ الد : لاق .. 5 معفلا 1:4 ئوقتلا ملك مهمرلأو
 نَم ٠ : هع هلل | لوسر لاق : ا دمع رخل امو

 4 اريسي اباسح بساحي فوسف 06 هللا لوقي سيلأ تلق بد انسللا شقون

 . «(ضرعلا كلذ نكلو ..باسحلاب كلذ سيل» :لاق [ 8: قاقشنالا ]

 رهن رثوكلاو» : هي هللا لوسر لاق :لاق سنأ نع ملسمو دمحأ هجرخأ امو

 )١( [ ةنجلا ىف ىبر هيناطعأ
 هلع هللا لوسر نع حص ام ريثك اذه ريغو

 :ريسفتلا ىف ُهنيَع هللا لوسر ىلع عضولا ©
 لوسر ىلإ اوبسنو «اريثك ريسفتلا نم عونلا اذه ىف اوداز عاضولاو ضصايققلا نأ ريغ

 لكس :لاق هنأ سنأ نع مكاحلا هجرخأ ام اذه ىلع لدأ سيلو ؛هلقي مل ام للك هللا

 ١4[ نارمع لآ] © ةرطنقملا ريطانقلاو 0 : 
 لوو لاك : ةروربفت نأ نع هس امورماو دمحأ هجرخأ امو «( ةيقوأ فلأ راطنقلا١: ل

 ْ دل . ( ةيقوأ فلأ رشع انثأ راطنقلا» ل دلل

 هع هللا لوشز نع ردصي.نأ نكمل :راطتقلا نوو.زاذهم ىف نطفادقلا ذه لكشف

 نع لقن دقو هلع هللا لوسر ىلإ ابوسنم ريسفتلا نم درو امث اريثك ءاملعلا در اذهلو
 نم هدارمو (ىزاغملاو ,محالملاو ريسفتلا : لصأ اهل سيل ةثالث » :لاق هنأ دمحأ مامإلا
 حاحص ديناسأ اهل سيل هنأ بلاغلا نأ  هعابتأ نم نيققحم ا نع لقن امك - اذه هلوق
 نأ ةلهملا وة هرهالف وو ١ لاوقي ةديدح قرنا نيا ذاتنرألا روعي اوك 5/577 لمعت

 ١١+ :ناقتإلا ١/0191 3506 .

 نْيز » :ةيآلا هذهل هريسفت دنع ريثك نبا ظفاحلا ققح دقو «( 55ص ) مالسإلارجف (؟)
 هيي هل دلل ويرورم فيش كولا نيا نارمع لآ) خلإ .. . 4 .تاوهشلا بح ساثلل

 . ةباحصلا ضعب ىلع فوقومف كلذ نم درو امو «راطنقلا ديدحت ىف

 .8/5/١؟ ناقتإلا (؟9)



 سس ١1ج نورسفملاو ريسفتلا سل ْ آ

 لاق امك - رهاظلاو ؛:ةحيحصب تسيلو اهل لصأ ال ريسفتلا ىف تدرو ىتلا ثيداحألا

 ثيداحألاامأ .ريسفكتلا يف هلك ىبنلا يلإ ةعوفرملا ثيداحألا ديري هنأ - مهضعب

 )2١. (اهضعبب هسفن وه فرتعا دقو ؛اهراكنإل هجو الف نيعباتلاو ةباحصلا نع ةلوقنملا

 دورو ةحص ركنأ هنأ ىنعأ ؛اتاتب بابلا اذه ركنأ ءاملعلا ضعب نإ :لوقي ثيحو

 : لصأ اهل سيل ةثالث »9 :لاق هنأ دمحأ مامإلا نع ىور دقف «بابلا اذه نم هنووريام

 (1) .(ىزاغملاو ؛محالملاو ءريسفتلا

 هنآل ,مالسإلا رجف ة) و (مالسإلا قعض ) بحاص هرهظتسا امك رمآلا سيل . معن

 هيت كيا ( مامإلاو نيسفعلا ىفااكيداشلا نق تدوم 86 ىسلا نا هيف دشالااع
 نع ةحمنملا نفت ةقباسلا هتزابع نم 0 0 نأ لقعي فيكف.ءانهب :قرتعم
 ضعبلاب دارأ ذاتسألا نأ ىنظو - ؟ريسفتلا ىف هلت يبنلا ىلإ ةعوفرملا ثيداحألا عيمج

 مخ ىلع مهلك لمح ارملة دعح مامإلا باحصأ نم نيققحملا 0

 مالسإلارجف ذ شماه ىف (ناقتإلا» نع لقن هنأ بجعلاو ءأطخلا اذه ىف عقوف | ودار

 .دمحأ مامإلا عابتأ نم نيققحملا مالك نم هانرهظتسا ل

 :( ١78 ص ىناثلا ءزجلا ) مالسإلا ىحضو «( 45 ص) مالسإلا رجف ىف فرتعاو
 دق ناك نإو «نآرقلا نم لكشأ ام ضعبل تاريسفت ُهْكَي هللا لوسر نع حص دق هنأب

 عةرثكلا دح اغلاب ُهّْنِكَع هللا لوسر نع ريسفتلا نم درو ام لعجف همالك ىف برطضا

 ىف باوبأ هنم تدرو ييخك وتلا هوا 01 15و يدار رجح ىف ناناكيج

 يل ل ا ا ل ل ترسل حل

 كييف ف اقل نس اكلاتي نينا بع لوسرلا نع درو ام لعجف :( ١١8 ص ؟ :ج)

 ملا كل لاق
 نأ هتافو «(ليربج هايإ نمل دعت تايآ الإ نآرقلا نم ايش رسفي هلع ىبنلا نكي

 ىلع لاحأ هنأ عم ؛هيلع بّفعُي ملو ةاعدُم نع اليلد هركذف ؛هيف نوعطم ثيدحلا

 امك ةحصلا ضرف ىلع هلوأتو ؛هتلع حضو ىربطلاو ؛,ثيدحلا لقن يف ىربطلا
 .ىلاعت هللا ءاش نإ دعب اميف كلذ حضونس

 ؟نايبلاب هلك نآرقلا ُهْنْيَع يبنلا لوانت له ه

 نيبتل ركذلا كيِلإ انلزنأو 8 : 0 ا لئاق لوقي دق

 لَو هللا لوسر نيب لهف .. [44: لحنلا 14 نوركفي مهّلعلو مهيلإ لزن ام سانلل
 مهل نيب هنأ وأ ؟ماكحألا نايب نم كلذ عبتي امو ءابيكرتو ادارفأ هلك نآرقلا هباحصأال

 0000( 01/9 بالبال ماو



 3 تس ١ج نو رسفملاو ريسفتلا بسسس
 ِهلِلَع لوسرلا نم نايبلا اذه ناك هجو ىأ ىلع مث ؟رخآلا هضعب نع تكسو هضعب
 00 باوجللو . ؟ هباحصأل

 :هباحصأل نآرقلا نم هني هللا لوسر هنّيب ىذلا رادقملا 5

 نم مهنمف :هباحصأل نآرقلا نم لَم ىبنلا هنيب ىذلا رادقملا ىف ءاملعلا فلتخا

 مهل نيب امك نآرقلا ىناعم لك هباحصأل نيب هَّْت هللا لوسر نأب لوقلا ىلإ بهذ
 1 يوت وان اكل وه شار يلع فطاقلا

 نآرقلا ىناعم نم هباحصأل نيبي مل هم هللا لوسر نأب لوقلا ىلإ بهذ نم مهنمو
 ام ىلع قيرف لك لدعسا دقو“ '”ىطويسلاو ىيونلا : ءالؤه سأر ىلعو «ليلقلا ال
 :ةيناؤدملا رهظيو قحلا 0 لسا بهذ
 9200 : نآرقلا يناعم لك نيب َهّْيَي ىبنلا نأب لاق نم ةلدأ ©
 مهّلعلو مهيلإ لان اق نئاثل يم ركسلا تب كرار » ىلاسعت هلوق 0

 ..4 نورك
 نّيب دقو ؛هظافلأ نايب لرامت امك :ةارشلا: نافع نايب لوا ةيآلا اق نايبلاو: ٠
 ارصقم ناك الإو ءاضيأ هيناعم لك نيب دق نوكي نأ دبالف « . اهلك هظافلأ هت لوسرلا

 .هللا نم هوفلك ذلا نايبلا ىف

 اوناك نيذلا انثدح و :لاق هنأ 2" !)ىملسلا نمحرلا دبع ىبأ نع ىور ام :ايناث
 اذإ اوناك مهنأ : :امهريغو «دوعسم نب هللا دبعو «نافع نب نامثعك «نارقلا اننوئرقي

 ملعلا نم اهي اس اوملععب ىنح اهوزواجتي مل ثايآ شمع هي ىبنلا نم اوملعت
 ةليوط ةدم نوبي اوناك اذهلو «(اعيمج لمعلاو ملعلاو نآرقلا انملعتف : :اولاق «لمعلاو

 ظفح ىلع ماقأ رمع نبا نأ : ًأطوملا ىف كلام مامإلا ركذ كفو (ةروسلا ظفحح ىف:

 ىلاعت هللا باتك ىف ءاج ام اذه ىلع ةباحصلا لمح ىذلاو . («تاونس نامث (ةرقبلا )

 مالكلا ربدتو . . [] 5: يم ةروس] © هتابآ او رْيديل كرابم كيلإ هاتلزنأ باتك ل : هلوق نم

 [ فسوي] © نولقعت مكّلعُل ايبرع انارق هانلزنأ اَنِإ © : هلوقو «نكمي ال هيناغم مهف نودب

 هيناعم مهف هنم دصقي مالك لك نأ مولعملا نمو ؛همهفل نمضتم مالكلا لقعو 0

 بص ماب يلوا نآرقلاو , هظافلأ درجم نود

 8ع مسفتلا لوصأ ىف ذ هتمدقم ىف هتلاقم رظنا(١)

 ا ول انو رقلاو 0: ناس را يك ينرتل ضو هورس هاش ام رتل كار
5 . 

 نمجرلا بع يبا رجع رخو تام ل ل

 .(ه١5١41 ةنس ىفوتملا ) ىفوصلا ىمل



 ل 1ج نورسفملاو ريسفتلا سس ب محل
 ل

 0 بطلاك ملعلا نم نف ىف اباتك موق ارقي نأ عن ةداحلا نإ اولاق : اثلاث

 ىف مهتداعسو مهتاجت هبو ,.مهتمصع هيف ىذلا هلل هللا باتكب نقيحف فوج ةكست

 ؟ةرخآالاو

 ا ما رات ا يس للا 000

 ءاهلوزن دعب هتوم ةعرسل ؛ةيالا هذه رسفي مل امإ هنأو «لزن ام لك مهل رسفي ناك هنأ

 0 و اهب صيصختلل نكي مل الإو

 : نآرقلا ىناعم نم ليلقلا الإ هباحصأل نّيبي مل هّنَِي ىبنلا نأب لاق نم ةلدأ ه

 : ىتأي امب يأرلا اذه باحصأ .لدتسا

 ماتيس لالا ل ل ا الوأ
 را ليربج نهايإ هملع «ددعب يآ الإ نآرقلا

 00 ا ُهَلْيَع ىبنلا نايب نإ :اولاق :ايناث
 ما و تالا 75 (لئالدو تازاقاي طيبعسي دارملاب ملعلاو (لئالق

 7. ةياتك' ف ةدايع ركن نأ لجاأل هتايآ عيمج ىف

 ناك امل نآرقلا ىناعم لك هباحصأل نيب هِيَ هللا لوسر ناك ول : اولاق :اغلاث
 («ةدئاف ( 0 ا لا 0 00

 م ل سلا
 :نيقيرفلا ةالاغم ©

 يبأرو «ضيقن ىفرط ىلع امهنأ هل حضتي نيقيرفلا ةلدأ نم مدقت اميف لمأتي نمو

 امب هتشقانم نكمي ةلدألا نم قيرف لك هيلإ دنتسا امو .هيأر ىف غلايم مهنم قيرف لك نأ

 : لوألا قيرفلا ةلدأ ةشقانم ©
 لام اللا ال ل 2 ش

 :ناقتإلا نمو“ (ةض ةيسيت نبال ريسفتلا لوصأ ةمدقم نم ةلدآلا هذه انصلختسا(١)

 ل
 ىحض ىفو ؛ نع اولا ياما اولا ً ةرييسيفت ىف ئربطلا ةناورو 1#: ىبطرقلا (؟)

 ..(دعت تايآ الإ .. » :ظفلب ١88/5 :مالسإلا

 ا 2 يطرتقلا طنا ع ونا ا 8م بوقت عن اقنإلا ىف طولا لقت انيزاققا 65



 | 3 بال 55 ١ج تورسفملاو ريسفتلا

 ناك  نايبلاب ارومأم هنوك ىلضتقم دع لوشرلا نذل د حيحص ريغ لالدتسا « مهيلإ

 ملامو اهنم لكشأام ؛هيناعم 1 احا

 اوملعت اذإ اوناك مهنأ نم امهريغو دوعسم نباو نامثع نع ىور امب مهلالدتسا امأو

 لالدتسا وهف ءاهيف.ام اوملعتي ىتح اهوزواجي مل نآرقلا نم تايآ رشع ُهْيَع ىبنلا نم
 ىتح نآرقلا نم هوملعت ام نوزواجيال اوناك مهنأ ؛هديفي ام ةياغ نأل (ىعدملا جتني ال

 مهناوخإ نم هريغ نم وأ هَْت ىبنلا نم هومهفي نأ نم معأ وهو «هنم دارملا اومهفي
 . داهتجالاو رظنلا نم مهيلع هب هللا حتفي امبسح (مهسفنأ ءاقلت نم وأ «ةباحصلا

 نآرقلا نومهفي اوناك ةباحصلا نأ وه :هيلع لدي ام لكف «ثلاثلا ليلدلا امأو

 اوعجر دق اونوكي نأ هنم مزلي ال نكلو ؛موق هؤرقي باتك ىأ نأش «هيناعم نوفرعيو

 .هنم ظفل لك ىف هيَ ىبنلا ىلإ
 نيبي نأ لبق مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا ةافو نأل ءاضيأ لدي الف «عبارلا ليلدلا امأو

 تتناك ةيالا هله )07 ىناعم لك مهل نيبي ناك هنأ ىلع لدت ال ابرلا ةيآ مهل

 نم اهرْيغ نأش هيَ < يحل ىلإ او جرو نسالمالا دارا وسلا يل ماو

 :تنارملا تالاكتتي

 : ىناثلا قيرفلا ةلدأ ةشقانم ©

 نآل ءلطاب لالدتسا وهف ؛ةشئاع ثيدحبيب ىناغلا ىأرلا باححصأ لالدعتسا امأو

 لاق «هيف نوعطم وهو «ىريبزلا رفعج نب دمحم ةياور نم هنآل ,«بيرغ ركنم ثيدحلا
 (( ثيدحلا ركنم 9 : ىدزألا حتفلا وبأ ظفاحلا لاقو (هثيدح ىف عباتي ال ) : ىراخبلا

 ةحص ضرف ىلع و (راثالا لهأ ىف فرعي ال نمث هنإ) : ىربطلا ريرج نبا هيف لاقو
 لد ين و رتل ك يف اع وايتع عال اك انفك ا ريعم رود كيد

 امو“ ' 7ريرج نبا هلاق ام هانعم ىفو .؟ 7 هللا نم فيقوتب الإ هيلإ ليبس ال امم هوحنو
 .20) ةيطع نبا هلاق

 ةالصفلا يلع سلا نع واج انما زانت قلع ضنا لدي الق «ىناقلا ليلدلا اأو
 ةردتت ور. نلت ناقتي أل ةئيسملاي ريييمسلا ناكمإ ةوغد#تأ ذإ ةييسسعلا رف كلاسلاو
 دارملا ىلع صيصنتلاب رمؤي مل ُهّنيَع ىبنلا نأ نم ليق ام امأو «:ةملسم ريغ لكلل ةبسنلاب
 هيلع ىبنلا نأ ذإ «ئشب سيلف نآرقلا تايآ ىف سانلا ركفتي نأ لجأل تايآلا عيمج ىف
 ولو «نايبلا همزيلف هباحصأ ىلع ريثكلا لكشي دقو «نايبلاب رومأم مالسلاو ةالصلا

 عنتمي نأ مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلل ناك ام ةباحصلا ىلع هلك لكشأ نآرقلا نأ ضرف

 )١( :طيحملا رحبلا 1١/١. كك 19/1.

  )9:هريسفت ىف ىبطرقلا هنع هلقنو ١/71.



 ١ج نورسفملاو ريسفتلا تسلب ب _ _بجرل
 سانل ي ركذلا كيل اًنتأو )ل هاا هلام ينقع يسارك 0

 . 4 مهيلإ لزن ام
 ىناعم اقل ىيغلا انا يلعبوا اسارج ىلا ووفقنا قد ديار

 . ىعدملا وه امك هنم ردانلا رسف هنأ ىلع لدي هنأ ملسن الف ..نآرقلا

 : ةلأسملا ىف انرايتخا ©
 مدعو هاوعد ىف قيرف لك ةالاغم انل حضتا نأ دعب - سفنلا هيلإ ليم ىذلا ىأرلاو

 نيب هلَ# لوسرلا نإ :لوقنف نييأرلا نيب طسوتن نأ وه  ىعدملا تابثإل ةلدآألا ةيحالص
 لك نّيبي ملو ,حاحصلا بتك كلذب دهشت امك ؛هباحصأل نآرقلا ىناعم نم ريثكلا
 هنمو ؛ءاملعلا هملعي ام هنمو ؛هملعب ىلاعت هللا رثأتسا ام نآرقلا نم نأل «نآرقلا ىناعم
 نبا كلذب حرص امك هتلاهج ىف دحأ رذعي ال ام هنمو ءاهتاغل نم برعلا هملعت ام
 نم برعلا هفرعت هجو :هجوأ ةعبرأ ىلع ريسفتلا ١ لاق «ريرج نبا هنع هاور اميف سابع
 الإ هملعي ال ريسفتو .ءاملعلا هفرعت ريسفتو «هتلاهجب دحأ رذعي ال ريسفتو ءاهمالك

 :6١7 عهللا

 نأل برعلا مالك ةفرعم ىلإ همهف عجري ام مهل رسفي مل هع هللا لوسر نأ يهدلو
 رذعي ال ىذلا وهو هتفرعم ىلإ ماهفألا ردابتت ام مهل رسفي ملو ,مهتغلب لون نارعقلا

 حلا لح ا سس در رص 5 هلهجب دحأ

 هللا علطي مل ىتلا بويغلا ىرجم ىرجي ام لك نم كلذ ريغو ؛حورلا ةقيقحو ؛ةعاسلا
 هعلطأو مهنع هللا اهافخأ ىلا تابيغملا ضعب هّتَم هللا لوسر مهل رسف امنإو «هيبن اهيلع
 ام وهو «ثلاثلا مسقلا تحت جردني امم اريثك اضيأ مهل رسفو ؛مهل اهنايبب هرمأو اهيلع

 حيضوتو ماعلا صيصختو «لمجملا نايبك «مهداهتجا ىلإ عجريو ءاملعلاهملعي

 .هب دارملا سبتلاو هانعم ىفخ ام لك نم كلذ ىلإ امو « «لكشملا

 نأ «نآرقلا ىناعم لك رسفي مل مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا نأ ديؤي امم نإو . .اذه

 «تايالا ضعب ليوأت ىف فالتخالا مهنيب عقو «نيعمجأ مهيلع هللا نوضر ةباحصلا

 دعب عفترال وأ ,«فالتخالا اذه عقو ام هوم هللا لوسر نع صن هيف مهدنع ناك ولو

 . صنلا ىلع فوقولا
 تانك .هقيو قا ىلع وهون ةلاوسلا نم يناسلا 'ئشلا نع تقع انا اذه دعب ىقب

 :لوقنف ؟نآرقلل تع هللا لوسر نايب
 نأ ىلع لدي ام امهيف دجي ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلاو ميركلا نآرقلا ىف رظانلا نإ

 زكرم نأ ىلع لدي ام ؛ىرخأ ةرابعب وأ ؛هللا باتكل نايبلا هتفيظو هتيم هللا لوسر

 ال 0

 )١( :ريرج نباريسفت 55/1١



 ١ ج فورسفللو ريسفنلا سس
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 يك ل كرا نيل قا كانا تلال رار ىلاعت هلوق «نآرقلا نمف

 هنأ هيَ هللا لوسر نع ,بركي دعم نب مادقملا نع دواد وبأ هاور ام «ةنسلا نمو

 : لوقي هتكيرأ ىلع ناعبش لجر كشوي الأ «هعم هلثمو باتكلا تيتوأ ىنإو الأ) :لاق

 مارح نم هيف متدجو امو :هولحأف لالح نم هيف متدجو امف ؛نآرقلا اذهب مكيلع
 ةطقل الو ,عابسلا نم بان ىذ لك الو ؛ ىلهألا رامحلا مكل لحي ال الأ .هومرحف

 هورقي مل نإف «هورقي نأ مهيلعف موقب لزن نمو ءاهبحاص اهنع ىنغتسي نأ الإ ءدهاعم

 )١( . « هارق لثمب مهبقعي نأ هلف

 ىتوأو ىلتي ايحو باتكلا ىتوأ هنأ هانعم (هعم هلثمو باتكلا تيتوأ):هلوقف

 عرشيو هيلع ديزيو ءصخيو معيف . باتكلا ىف ام نيبي نأ أهل نذأ ىأ .هلثم نايبلا نم

 .نآرقلا نم ولتملا رهاظلاك هلوبق موزلو هب لمعلا بوجو ىف نوكيف «باتكلا ىفام

 قيم يطع م لدم وتعمل ردي طابا يمتولا وم ترادلا رعرو ةررخلا ايو لمحور
 # ئحوي يحو الإ وه نإ ب ئوهلا نع قطني امو  :ىلاعت لاق امك هولتملا رهاظلا
 . [ 1 «3:مجنلا ]

 ةفلاخم نم ريذحتلا هنم دوصقملاف ,خلإ( (..ناعبش لجر كلشوي) :هلوقامأو

 جراوخلا بهذم وه امك «نآرقلا ىف ركذ اهل سيلو هَّلهَم لوسرلا اهنس ىتلا ةنسلا
 اوريحتف باتكلا نايب تنمض ىتلا ننسلا اوكرتو نآرقلا رهاظب اوقلعت نيذلا ضفاورلاو
 لوسر ىلع لزني ىحولا ناك »:لاق ةيطع نب ناسح نع ىعازوألا يورو (2' )اولضو

 لوحكم نع ىعازوألا يورو « 250 (كلذ رسفت ىتلا ةنسلاب ليربج هرضحيو هلع هللا
 :4) (نآرقلا ىلإ ةنسلا نم ةنسلا ىلإ جوحأ نآرقلا

 : باتكلل ةنسلا نايب هجوأ ©

 طابترا باتكلاب ةنسلا طابترا رادقم راثآلاو ثيدحلاو ةيآلا نم انل حضتا دق ذإو

 ظ : لوقتف نايبلا اذه هحبرا كللذ تعي ووشلا و كانوا
 دييقتو «ماعلا صيصختو «لكشملا حيضوتو «نآرقلا ىف لمجما نايب : لوألا هجولا

 ددعو «سمنلا تاولصلا تيقاومل مالسلاو ةالصلا هيلع هنايب :لوألا نمف «قلطملا

 اذلو .جحلا كسانمل هنايبو ءاهعاونأو ءاهتاقوأو «ةاكزلا ريداقمل هتايبوءاهتيفيكو ءاهتاعكر
 5 قفومتنار ا ع الا

 دجتأ ,قمحأ كنإ) :لجرل لاق هنأ نيصح نب نارمع نع كرابملا نبا ىور دقو

 )١( :ىبطرقلا ١/ . 58- "0:ىبطرقلا رظنا (؟) 3 1١”ا// -38 .

 ) )5:عجرملا سفن (4) . 79 /١1:قباسلا عجرملا 9/1١" .



 ب ؛؟جنورسفملاو ريسفتلا بسس ل _3ت_ اال! عع رز
 اكول وب ةذايصلا هيلع داورعب رتل ؟ةرارتنلان ايه ويجب الاجر: ةقلاوق اسك تريبل
 يلاعت هللا باتك نإ ؟ارسفم ىلاعت هللا باتك يف اذه دجتأ :لاق مث كلذ وحنو
 0 (اذه رسفت ةنسلا نإو ءاذه مهبأ

 : ىلاعت هلوق ىف دوسألا طيخلاو ضيبألا طيخلل هي - هريسفت : : يناشلا نمو *
 هنأب [ مال: ةرقبلا] # ٍرَجَفْلا نم دوسألا طيخلا نم ضيبألا طيخُلا مكل نيبعي تح »

 : . ليللا داوسو راهنلا ضايب
 ملو اونمآ نيذّلا :  ىلاعت هلوق ىف ملظلا هَ - هصيصخت :ثلاشلا نمو *

 ملظلا نأ مهف ةباحصلا ضعب نإف ؛كرشلاب [61:ماعنألا] © ملظب مهناميإ اوسبلب

 «كلذب سيل :٠ ُهّتْكَع ىبنلا لاقف ؟هسفن ملظي مل انيأو :لاق.يتح «مومعلا هنم دارم

 . ( كرشلا وه امنإ

 .[؟:ةدئاملا] © امهيديأ ا : يلاعت هلوق ىف ديلا هدييقت : عبارلا نمو دع

 .نيميلاب

 دوهيلاب 4 مهيلع بوضغملا » : نايبكا ل ف اا سس كا ىناثلا ةجولا
 4 ةرّهطم جاوزأ اهيف مهلو ل: لا ملزتت نايك ىراصنلاب « نيلاضلا و

 اولخداو ل : يلاعت هلوق نايبكو ؛ةماخنلاو قازبلاو ضيحلا نم ةرهطم اهنأب [؟ 0: ةرقبلا]

 اوُمَلَظ نيذلا لّدَبَف + نينسحملا ديزتسو مكاياطخ مكل رفغُت ةّطح اولوقو ادجس بابا

 مههاتسأ ىلع نوفحزي اولخد مهنأب.[ 09 هم: ةرقبلا] 4 مهل ليق يذلا ريغ ًالوَق

 .ةريعش ىف ةبح :اولاقو

 ةأرملا حاكن ميرحتك «عمركلا نارقلا ىف ءاج ام ىلع ةدئاز ماكحأ نايب : ثلاثلا ةجولا

 مكحلاو ؛ةدجا ثاريمو «نصحا ىنازلا مجرو ا يي

 تيفي الاخ هانا ل م هيرو ترن هسا

 ةيصو ال » :مالسلاو العم يع وشنو[ يي دك مكح نأوأ ءاذكب

 اهتوالت تيقب نإو اهمكح خوسنم نيبرقألاو نيدلاولل ةيصولا ةيآ نأ هنم نايب «ثراول

 ةيآ مكح خسنل كل اضيأ هنم نايب (ماع بيرغتو ةئام دلج ركبلاب ركبلا ) ايي

 .[ 16 رانا مكس ةيررأ نيبلع ودهن كتابت نم ةسحاملا ياي ياالاو

 .ريثك اذه ريغو

 هبءاج امل ةقفاوم ةنسلا ىتأت نأ كلذو:: دييكاشلا ناجي : سماخلا هجولا

 )١( ىبطرقلا :٠3/1١



 دلل عم[ اببسبسبسبس ١1ج نورسفملاو ريسفتلا بسسس

 ةالصلا هيلع هلوقك كلذو .هتيوقتو مكحلا ديكأت كلذ نم دصقلا نوكيو «باتكلا

 ال 9 :ىلاعت هلوق قفاوي هنإف (هنم سفن بيطب الإ ملسم ْئرما لام لحي الو : مالسلاو
 اوقتا» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو ..[؟5 : ءاسنلا ] 4 لطابلاب مكنيب مكلاومأ اوُلكأَت

 نهجورف متللحتساو ؛هللا ةنامأب : نهومت ذخأ .مكيديأ ىف ناوع نهنإف ءاسنلا ىف هللا

 .[١:ءاسنلا] * فورعملاب نهورشاعو  :ىلاعت هلوقل قفاوم هنإف (هللا ةملكب
 ةرقو داهتجالا - ةباحصلا رصع ىف ريسفتلا رداصم نم ثلاثلا ردصملا ©

 :طابتتسالا

 نال باعك تا يبقا ودجر هئااذإ :قيفشفلا يهباعااللا اذا تفر ةباعتفلا ماك

 لامعإو مهداهتجا ىلإ كلذ ىف اوعجر ُهّنكَع هللا لوسر نع هذخأ مهل رسيتي ملو
 ةغللا ةفرعم درجمب همهف نكمي ام امأ «داهتجاو رظن ىلإ جاتحي امل ةبسنلاب اذهو ؛مهيأر

 «برعلا صّلخ نم مهنأ ةرورض ؛رظنلا لامعإ ىلإ همهف ىف نوجاتحي ال اوناكف ةيبرعلا
 اهيناعمو ةيبرعلا ظافلألا نوفرعيو . لوقلا ىف مهيحانمو برعلا مالك نوفرعي
 لوقي امك «برعلا ناويد وه ىذلا ىلهاجلا رعشلا ىف كلذ نم درو ام ىلع فوقولاب

 ا .هنع هللا ىضر رمع

 : ةباحصلا دنع ريسفتلا ىف داهتجالا تاودأ ©

 ىأرلا قيرط ىنعأ ؛ قيرطلا اذهب نآرقلا ىآ ضعب رسفي ناك ةباحصلا نم ريثكو
 : ىتأي اب كلذ ىلع انيعتسم «داهتجاالاو

 .اهرارسأو ةغللا عاضوأ ةفرعم :الوأ

 هنرعلا تاداغ ةفرعتم : اينأث

 . نآرقلا لوزن تقو برعلا ةريزج ىف ىراصنلاو دوهيلا لاوحأ ةفرعم :اغلاث
 .كاردإلا ةعسو مهفلا ةوق :اعبار

 فقوتي ال ىتلا تايآلا مهف ىلع نيعت ٍءاهرارسأو ةيبرعلا ةغللا عاضوأ ةفرعمف

 تايآلا نم ريشك ريثك مهف يلع نيعت برعلا تاداع ةفرعمو .برعلا ةغل ريغ ىلع اهمهف
 4( رفكلا يف هدا ءيسنلا امنإ رش :ىلاعت هلوق الثمف ؛مهتاداعب ةلص اهل ىتلا

 [184:ةرقبلا] © اهروهظ نم تريلا اوتأت نب بلا سلو 9 :هلوقو .. [07 :ةبوعلا]

 لوزن قو ياهلا ىف تنرييعلا تادابب ترضيومل الإ هنم دارمل مهف نكميال
 .نآرقلا

 يلع نيعت «نآرقلا لوزن تقو برعلا ةريزج ىف ىراصنلاو دوهيلا لاوحأ ةفرعمو
 . مهيلع درلاو مهلامعأ ىلإ ةراشإلا اهيف يتلا تايآلا مهف

 مهف ىلع نيعت «تاسبالمو فورظ نم نارقلاب طاحأ امو «لوزنلا بابسأ ةفرعمو



 ١ج نورسفملاو ريسفتلا وكوب
 نوف ةيآلا يصف ةفرعش نكمل ربا قوس ولا لاق اذهلوتر ةينارقلا قنايالا ضريعك
 لوزنلا ببس نايب» :ديعلا قيقد نبا لاقو 2١ (اهلوزن نايبو اهتصق ىلع فوقولا
 يلع نيعي لوزنلا ببس ةفرعم» :ةيميت نبا لاقو 2 '7 (نآرقلا ىناعم مهف ىف ىوق قيرط
 .229ببسملاب ملعلا ثروي ببسلاب ملعلا نإف.ةيآلا مهف

 نم ريثكو ؛هدابع نم ءاشي نم هيتؤي هللا لضف اذهف «كاردإلا ةعسو مهفلا ةوق امأو

 رونو مهفلا نم اظح ىتوأ نمل الإ رهظي الو ,هنم دارملا ىفخيو ؛هانعم قدي نآرقلا تايآ
 اذهو «كلذ نم رفوألا ظحلاو ربكألا بيصنلا بحاص سابع نبا ناك دقلو «ةريصبلا
 هملعو نيدلا ىف ههقف مهللا» :لاق ثيح كلذب هل هِي هللا لوسر ءاعد ةكربب
 . ( ليوأتلا

 :لاق هنأ هنع هللا ىضر ةفيحج ىبأ ىلإ هدنسب هحيحص ىف ىراخبلا ىور دقو
 ءال :لاق ؟هللا باتك ىف ام الإ ىحولا نم ئش مكدنع له :هنع هللا ىضر ىلعل تلق»
 ىف امو «نآرقلا ىف الجر هللا هيطعي امهف الإ هملعأ ام ةمسدلا أربو ةبحلا قلف ىذلاو
 لتقي الأو ريسألا كاكفو «لقعلا : لاق ؟ةفيحصلا هذه ىف امو : تلق«ةفيحصلا هذه
 (4) (رفاكب ملسم

 نم يك ٠ ا ةراعبم يااخي ىتلا طابنتسالاو مهفلا تاودأ ىه هذه
 .هرارسأو هضماوغ نع فشكلا ىف اهرثأ غلبم وه اذهو «نآرقلا تايآ

 :نآرقلا ىناعم مهف ىف ةباحصلا توافت ©
 هذهب مهتفرعم ىف نيتوافتم اوناك ,نيعمجأ مهيلع هللا نوضر ةباحصلا نأ ريغ

 مهف ىف اوفلتخا هلجأ نم ىذلا ببسلا «ةدحاو ةبترم ىف اعيمج اونوكي ملف «تاودألا
 .مهيلي نمو نيعباتلا فالتخال ةبسنلاب اريسي افالتخا ناك نإو «نآرقلا ىناعم ضعب
 نيرحبلا ىلع نوعظم نب ةمادق لمعتسا رمع نأ نم ىور ام : فالتخالا اذه ةلثمأ نمو
 ام ىلع دهشي نم :رمع لاقف ركسف برش ةمادق نإ :لاقف رمغ ىلع دوراجلا مدقن
 ,كدلاج ىنإ ةمادق اي :رمع لاقف ؛لوقأ ام ىلع دهشي ةريره وبأ : دوراجلا لاق ؟لوقت

 هللا نأل : لاق ؟ملو :رمع لاق «ىندلجت نأ كل ناك ام لوقي امك تبرش ول هللاو : : لاق

 اونمآو اون ا ام اذ اومعط اًميف حاتج تاحلاّصلا اولمعو اونمآ ٍنيِذّلا ىلع سيل ا: لوقي
 نيذلا نم انأف .[37 : ةدئاملا ] © اونسحأَو اوَقّنا مث اونمآو اوقتا مث تاحلاصلا اولمعو
 هللا لوسر عم تدهش ءاونسحأو اوقتا مث ءاونمآو اوقتا مث «تاحلاصلا اولمعو اونمآ
 لاقف ؟هلوق هيلع نودرت الأ :رمع لاقف . دهاشملاو ءقدنخلاو ءادحأو ءاردب هلك

 )١( ناقرفلا جهنم : . 85/1١ةحفصلا سفنو قباسلا ردصملا(؟) .

 :ناقرفلا جهنم (؟) ١/ ) 4( . 75داهجلا باب ىف ىراخبلا : 4 / 53
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 رش هللا نأل «نيقابلا ىلع ةجحو نيضاملل ارذع تلزنأ تايآلا هذه نإ : سابع نبا

 4# ناطّيَشلا لمع نم سجر مالزألاو باصنألاو رسيللاو رمخلا امنإ اونمآ يذلا اهيأ اي

 ا د ويا .:ةدئاملا ]

 مكل تلمكأ مويلا # :ىلاعت هلوق لزن امنيح اوحرف ةباحصلا نأ نم ىور امو.

 ىكب رمع نكلو «نيدلا لامكب ىرشبو رابخإ درجم اهنأ مهنظل [*:ةدئاملا] © مكنيد

 (كلذ ىف ابيصم ناك دقو ؛َُِّت يبنلا ىعن ارعشتسم «صقنلا الإ لامكلا دعب ام :لاقو

 20( سور امك انوي قينامثو ادحأ الإ اهدعب ُهّلَع ىبنلا شعي مل ذإ

 ىنلخ دي رمع ناك » : لاق سابع نبا نع ريبج نب ديعس قيرط نم ىراخبلا هاور امو
 ا اذه لخدي مل : لاقو هسفن ىف دجو مهضعب نأكف «ردب خايشأ عم

 نا ع موي تاذ مهاعدف ؛مكملعأ نم هنإ :رمع لاقف ؟هلثم

 "ل ىلاعت هلوق ىف نولوقت ام لاقف «مهيريل الإ مهيف ىناعد

  انيلع حتفو انرصن اذإ هرفغتسنو هللا دمحن ناانوف أ مهضعب لاقف [ ١:رصنلا]

 :لاقف ءال : تلقف ؟سابع نباي لوقت كلذكأ :ىل لاقف ائيش لقي ملو مهضعب تكسو
 هللا رصن ءاج اذإ» : لاق «هل هللا هملعأ هلك هللا لوسر لجأ وه :تلق ؟لوقتام
 4 اباَوَت َناَك ُهّنِإ هرفغتساو كبر دمَحب حّبسف ءكلجأ ةمالع كلذف # حتتفلاو

 . 2')(لوقت ام الإ اهنم ملعأ ال :رمع لاّمف [*:رصنلا]

 دومهملا نال لال برقا د ىف نوعا دابق نجت زيازل نعله

 : ىراصنلاو
 «يراصنلاو دوهيلا نم باتكلا لهأ مه ةباحصلا دهع يف ريسفعلل عبارلا ردصملا

 صصق ىف صخألابو ؛لئاسملا ضعب ىف ةاروتلا عم قفتي ميركلا نآرقلا نأ كلذو
 ىف تدرو عضاوم ىلع نآرقلا لمتشي كلذكو «ةرباغلا ميآلاب قلعتي امو «ءايبنألا

 .مالسلا هيلع هتازجعمو «ميرم نبا ىسيع داليم ةصقك ليجنإلا

 ضرعتي ملف «ليجنإلاوةاروتلا جهنم فلاخي اجهنم ذختا ميركلا نآرقلا نأ ريغ

 كلذ. زم رصتلا لبا ءاهيحاون عيمج نم ةصقلا فوتسي مولا تايئزج ليصافتل
 طقف ةربعلا عضوم ىلع

 اةباحكملا نسعي لغم ئايمععمالاو «افيعسالا ىلإ لبق ايقاوءلؤقعلا كتاك الو

 اهل ضرعتي مل ىتلا صصقلا هذه ءافيتسا يف نوعجري - نيعمجأ مهنع هللا ىضر

 )١( :تاقفاوملا (5) .5157١-14ص مالسإلارجف 5 5/814.
 ىرابلا حتف نم ه97/78١ :ريسفتلا باب ىف ىراخبلا (؟9 .



 سس 1ج كورس فاو ريسفتلا سس -_-
 نب هللا دبعك «باتكلا لهأ نم مهنيد ىف لخد نم ىلإ اهيحاون عيمج نم نآرقلا
 . ىراصنلاو دوهيلا ءاملع نم مهريغو «رابحألا بعكو ,مالس

 هنأل « هلي هللا لوسر نع ىش هيف مهدنع سيل ام ىلإ ةبسنلاب ناك ةرورضلاب اذهو
 ايم ريس مص رو ركاس ما يس ل
 .هنع ذوخأملا

 : ةقباسلا رداصملل ةبسنلاب ردصملا اذه ةيمهأ ©
 رسل يتاصخالا نا . هل نكي مل ؛باتكلا لهأ ىلإ ةباحصلا ضعب عوجر نأ ريغ

 ةاروتلا نأ كلذو ءادودحم اميض اردصم ناك امنإ , ةقباسلا ةثالثلا رداصمللام

 ةباحصلا ظفاحي نأ ايعيبط ناكو «ليدبتلاو فيرحتلا نم لقيتك امهيف عقو ليجنإلاو

 ىف هركذ ءاج امم ئشل هيناعم مهف ىف عضخي نأ نع نارقلا اونوصيو «مهتديقع ىلع
 امالإ | بانتكلا لهأ نع دودخاب ال اوناكن (نيفرحملا ىديأ اهيف تبعل ىتلا بتكلا هذه

 نآرقلا ضراعي امم هبذك مهل حضت تاامامأ «نآرقلا عم ضراعتي الو مهتديقعو قفتي

 توكسم وه ام كاذو اذه ءاروو .هنوقدصي الو هنوضفري اوناكف ةديقعلا عم يفانتيو
 نم هنوعمسي اوناك عونلا اذهو « ىناثلا ليبق نم وه الو 1 لوألا ليبق نم وهال عهنع

 لوقل الاغتما , بذكب الو قدصب هيلع نومكحي الف ؛هيف نوفقوتيو باتكلا لهأ

 لزنأ امو هللاب انمآ :اولوقو ؛مهوبذكت الو باتكلا لهأ اوقدصت الو : هلي لوسرل
: 

 هبا وو ع قل ا 1 ب ا ل

 ىلع ةينارصنلاو ةيدوهيلا ريثأت ىدم ركذنو (.. جرح الو ليئارسإ ىنب نع اوثدحو
 دنع كلذو «؛نيودتلا رصع ىلإ ةباحصلا رصع ندل نم ةفلتخلا ةراودأ ىف ريسفملا

 . ىلاعت هللا ءاش نإ روثأملا ريسفتلا .نع مالكلا



 اك ١ج نورسفملاو ريسفتلا ب

 ظ ىناثلا لصفلا

 ةباحصلا نم نورسفملا

 هللا لوسر نم هوعمس امب نآرقلا ىف اولاق «ليلق ددع ةباحصلا نم ريسفتلاب رهتشا
 نم مهيلع هب هللا حتف امبو «لوزنلا بابسأ نم هودهاش امبو ؛ةطساولاب وأ ةرشابم هك
 ظ . داهتجالاو يأرلا قيرط

 : ةباحصلا نم نيرسفملا رهشأ ©

 ةباححصصلا نم ريسففلاب رهتشا نم (ناقتإلا) ىف هللا همحر ىطويسلا دع دقو

 نب ديزو «بعك نب ىبأو «سابع نباو ؛دوعسم نباو «ةعبرألا ءافلخلا : مهو ,مهامسو
 .نيعمجأ مهنع هللا ىضر ريبزلا نب هللا دبعو ؛ىرعشألا ىسوم وبأو «تباث

 «ةريره ىبأو «كلام نب سنأك :ءالؤه ريغ ةباحصلا نم ريسفتلا ىف ملكت نم كانهو
 ريغ «ةشئاعو «صاعلا نب ورمع نب هللا دبعو ؛هللا دبع نب رباجو ؛رمع نب هللا دبعو
 ام نآرقلا ىف لوقلاب ةرهشلا نم مهل نكي ملو ءادج ليلق ريسفتلا ىف مهنع لقن ام نأ
 ةلق اوتوافت ءريسفتلاب اورهتشا نيذلا ةرشعلا نأ امك «الوأ نيروكذملا ةرشعلل ناك

 عجريو «ريسيلا رزنلا الإ ريسفتلا ىف مهنع دري مل نامثعو رمعو ركب وبأف «ةرشكو
 ىلإ فضأ ؛تاحوتفلاو ةفالخلا ماهمب مهلاغتشاو ؛مهتافو مدقت ىلإ كلذ ىف ببسلا
 نوفراع « هرارسأ يلع نوفقاو ؛هللا | باتكب ءاملع هلهأ بلغأ طسو ىف مهدوجو كلذ
 ملال يارس رس حرم

 .ةريبك ريغ ريسفتلا ىف

 ا وال رولا ريف هدفا ىضر بلاط ىبأ نب ئلعامأ

 ىلإ تماد ؛ةليوط ةدم ةفالخلا ماهم نع هغرفت ىلإ عجار كلذ يف ببسلاو ءريسفتلا
 ىلإ سانلا ةجاح هيف ترثك نمز ىلإ هتافو رخأتو ؛هنع هللا ىضر نامثع ةفالخ ةياهن
 ,مالسإلا ةعقر عاستا نم ئشان كلذو «نآرقلا ىناعم نم مهنع ىفخ ام مهل رسفي نم
 . ةيبرعلا ةغللا صئاصخب بهذي داك امث ؛هلل | نيد ىف مجاعألا نم ريثك لوخدو

 ءدوعسم نب هللا دبعو «سابع نب هللا دبع نع ريسفتلا ىف ةياورلا ترثك كلذكو
 بلاط ىبأ نب ىلعلو مهل تنكم ةماع تافصلو ؛مهيلإ سانلا ةجاحل ءبعك نب يبأو
 اهيحانمب مهتطاحإوةيبرعلا ةغللا ىف مهتوق :ىه تافصلا هذه ءريسفتلا ىف اضيأ

 مهتطلاخمو ,مهداهتجاب هيلإ اولصو ام ريرقتو داهتجالا نم مهجرحت مدعو ءاهبيلاسأو
 ىنثتسن «نآرقلا تايآ اهيف تلزن ىتلا ثداوحلا ةفرعم نم مهتدّدكم ةطلاخم ُهلكَ ىبنلل
 (١ج نورسفملاو ريسفتلا - 4 مو



 د ١ج نورسقملاو ريسفتلا سس بلل اس ل هى. مل

 ىبنلا ةافول . هبابش ىف مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا مزالي مل هنإف « سابع نبا كلذ نم

 كلذ نع ضاعتسا هنكل ءاهنم بيرق وأ ةرشع ةثلاثلا نس ىف وهو مالسلاو ةالصلا هيلع

 .مهل ىوريو مهنع ذخأي «ةباحصلا رابك ةمزالمب
 «ريبزلا نب هللا دبعو «ىرعشألا ىسوم وبأو «تباث نب , ديز :مهو ةرشعلا ىقاب امأ

 ام ىلإ ريسفعلا ىف اولصي ملو ةياورلا مهنع تلق مهنا الإ ريسفتلاب اورهتشا نإو مهف

 .نورثكملا ةعبرألا ءالؤه هيلإ لصو
 «تباث نب ديزو «نامثعو «رمعو ءركب ىبأ نأش ىف مالكلا اة افلا قرن ادبهل

 نونا تاممف اوم راع ورع ملكمو «ريبزلا نب هلل ديعو «ىرعشألا ىسوم ىبأو

 سرادنم هضادغ ةركك ريستفتلا ىف هدع ةباورلا ةرقكل اراقف تع “قب ىراو «دوعسع
 ظ .يدرتك و اهددربعلا يلع راصمألا

 نب هللا دبع مهلوأ ناكل مهنع ىور ام ةرثك بسح ةعبرألا هر اوبل انأ ولو

 ملكعدسو «بعك نب ىَبأ مث «بلاط ىبأ نب ىلع مش «دوعسم نب هللا »دبع مث «سابع
 ىذلا هاحنمو ريسفتلا ىف هبرشم عم بسانتي امب ؛ةعبرألا ءالؤه نم دحاو لك نع

 ١ :هيف هأحن

 سابع نب هللا دبع - أ

 : هتمجرت ©

 ,ىمشاهلا ىشرقلا فانم دبع نب مشاه نب بلطملا دبع نب سابع نب هللا دبع وه
 ىبنلاو دلو .ةيلالهلا نَّرَح نب ثراحلا تنب ىربكلا هبابل همأو كَم هللا لوسر مع نبا
 مالسلاو ةالنصلا هيلع ىبنلا هب ىتأف .ةكمب بعشلاب هتيب لهأو مالسلاو ةالصلا هيلع

 قادس و ةاايسلا ةينلع نينلا ةرالو: فكس كاد عملا تكا كلذ ون ار ةكتني

 ىفوّتو « هتيم هللا لوسر جاوزأ نم تناك ةنوميم هتلاخ نألو ؛هنم هتبارقل «هرغص ىف
 و ال ل سل هلع هللا لوسر

 كامن ةدينردت فور قناتك و م هَ هللا لوسر ثيدح نم هتافام مهنع ذخأو ةباحصلا

 ىلوتو ءاهب نفدو فئاطلاب تام .ةنس نوعبس رمعلا نم هلو «حجرألا ىلع نيتسو
 مويلا هّللاو تام : بارتلا هيلع ىوس نأ دعب لاقو «ةيفنحلا نبا دمحم هربق ىف هعضو

 مالا ودع نع

 : ملعلا نم هغلبم ©

 نم ةميظع ةجرد ىلع ناكو 0 ربحلاب بّقلي سابع نبا ناك
 ءسسقفتلاو :ىوقفلا ىف ةسايرلا ةيل تهتنا اذلو «هللا باتك ىناعمب ةفرعملاو داهتجالا

 لوقي ناك و. يةغم ةق دو ةباححصلا / د نيرا نا يبيح



 بج سس 1ج نو ويلا زيسفلا دعس
 ىف لاقو . د نيك ب ونس د د د حاكما

 هلأس اذإ هبدأ طرفل ناكو . المع اناعوب الوم اناس نإ «لاويهكلا سنا عكاذت# هناخ
 هنع هللا ا اوملكتي ىتح ملكتأ ال :لوقي ءىش نع ةباحصلا عم رمع
 دس ) ةياتك ىف ريثالا نبا هاور ام كلذ ىلع انلدي ؛هنس ةثادح عم سابع نبأ ى أرب دتعي

 د اذإ ناك رمع نإ)» :لاق ةبتع نب هللا ديبع نع (ةباغلا
 اموت فلركي دخاب ناكف ءاهلاتمالو اهلا تنآف لبطعو ةيضقأ انيله تارط نق اهنإ نب اكع
 داو يدم دق دج رف مع وف سعوا هللا ديبع لاق ( هاوس ادحأ كلذل وعدي ناك

 رمع ناك » :.لاق سابع نبا نع ريبج نب ديعس قيرط نم ىراخبلا هاور امو (نيملسمللو
 ّنإو انعم اذه لخدي مل : لاقو هسيفن ىف دَجَو مهضعب نأكف عردب خايشأ عم ىنلخدي
 امف ءمهعم ىنلخدأف موي تاذ مهاعدف ؛مكملعأ نم هنإ رم وا اا

 هللا رصن ءاج اذإ ل : هلوق ىف نولوقت ام : :لاقف «مهيريل الإ ل أر

 تكسو «انيلع حتفو انرصن اذإ هرفغتسنو هللا دمحن نأ انرمأ :مهضعب ؛ لاقف +4 حتفلاو

 :لاكشمت دا لاق ايس لقم لو مهضح

 2 يم

 0 دقو لوقت د لل 00
 تيأرام» : ءاطع هيف لاقو . ( سابع نبا نارقلا نامجرت معن» : هنع هللا ىضر دوعسم
 باحصأو «هدنع نآرقلا باحصأو ؛هدنع هقفلا باحصأ «سابع نبا سلجم نم مركأ
 يتم ل نصف دما قيس لانو (عساو داو نم مهلك مهردصي «هدنع رعشلا

 ,هيأر نم هيلإ جيتحا اميف هقفو ؛هقبس ام ملعب : لامع داي سادلا تاطاسد يتابع ن8 (

 هلي هللا لوسر ثيدح نم هقبس امب ملعأ ناك أدحأ تيأر امو («ليوأتو ءبسنو «ملحو

 اميف ايأر بقثأ أ الو ,هنم ىأر ىف هقفأ الو ,هنم نامثعو رمعو ركب ىبأ ءاضقب الو «هنم
 و يا | ًامويو ,هقفلا الإ هيف ركذي الو اموي سلجي ناك دقلو ؛هنم هيلإ جيتحا

 هل عضخ الإ هيلإ سلج طق ًامللع تيار الو ,برعلا مايأ امويو «رعشلا امويو «ىزاغملا
 - مالغلا اذه قيعيلا سوواطل ليقو .( املع هدنع دجو الإ هلأس طق الئاس تيأرامو

 نيعبس تيأر ىنإ : لاق ؛ هلِيَي هللا لوسر باحصأ نم رباكألا تكرتو - سابع نبا ينعي
 ىورو .( سابع نبا لوق ىلإ اوراص رمأ ىف اوءرادت اذإ هع هلل لوسر باحصأ نم الجر
 ا را ناشر لل سس : لاق لئاو ىبأ نع شمعألا
 00 مورلا هتعمس ول اريسفت اهرسفف - رونلا ة ةروس :ةياور ىفو - ةرقبلا ةروس هتبطخ
 ٠ :لوقيو سابع نبا ريسفت ىلع ىنثي بلاط ىبأ نب ىلع ناكو «اوملسأل مليدلاو
 . (قيقر رتس نم بيغلا ىلإ رظني

 لغتشي ملو «مّلعُيو ملعتي «ةيملع ةايح سابع نبا ةايح تناك دقف ..ةلمجابو



 ا ١ج نورسفملاو ريسفتلا سس ل سل ى#ل

 هيف يل: دق شايع نتا" نأ : قحلاو ؛ةرصبلا ىلع يلع هلمعتسا امل ًاليلق الإ ةرامإلاب

 ؛ةفلتخم ةيملع حاون ىف عالطا ةعسو ؛ةحاصفو ءاملع . . هيناعم لمكأب ىبرعلا غوبنلا

 :امهنع هللا ىضر رمع نبا هلاق ام هيف لاقي ام ريخو . ىلاعت هللا باكل همهف اميس الو

 219 نيفحم ىلع لردع قليحيم"ةما عا سابع ننا»

 : هغوبن بابسأ ©

 تايب نيا كدر نع اذهو «ةيملعلا ةرهشلا هذه عجرت نأ عيطتسنو

 : ىلي اميف اهلمجت
 يمت لاو ننعم يبا هلو هلوقب هل هتف ىبنلا ءاعد : الوأ

 ريسفبلا بتك ىلإ عجري ىذلاو::(ليوأعلا همّلعو «نيدلا ىف هّقف مهّللا» : ىرخأ

 يضر سابع نبا نع حص اميف احضاو ىلجتي ؛ةيوبنلا ةوعدلا هذه رثأ ىري ,روثأملاب

 يضلل

 ناكف «زييمتلا دتهع نم هَ هللا لوسرل هتمزالمو «ةوبنلا تيب ىف هتأشن : ًايناث

 م رهقك ةووعرو جريعكلا و نطل هك مسن

 ش نآرقلا تايآ

 ل ا ل وو ب ور يا ظ

 ل ا ا 0 3و «نآرقلا لوزن نطاوم مهنم فرعيو
 :لاقتف هسفت نع سابع نبا اذهب تدتو هلع هللا لوسر ثومب ملعلا نم هتاف امنع
 هدجأف َلجرلا ىتآل تنك نإف ءراصنألا ددع هَ هللا لوسر ثيدح ةماع تدجو»

 ىتح حيرلا ىهجو ىلع ىفست هباب ىلع سلجأف ؛ظقوأل ىل ظّقوي نأ تعش ول «ًامئان
 : (فرصنأ مث ؛ديرأ امع هلأسأو «ظقيتسا ام ىتم ظقيتسي

 ءاهبيلاسأو ءاهصئاصخو «اهبادآو ءاهبيرغل هتفرعمو «ةيبرعلا ةغلل هظفح :اعبار

 رهشلا نووزوك ارا دعس او ارقل النحل هرمون نفعل :فايشاس واوا كو

 يفر
 هنأ دقتعي ام نايب ىف هتعاجشو «هنم هجرحت مدعو ؛داهتجالا ةبترم هغولب : اسماخ

 نم ريتك راينا ياا ولا زي راو اي اتا ورا دوا نأ نود «قحلا

 ام لب ؛هدقن ةمه هيلإ قرت مل نكلو «نآرقلا ريسفت : ىلع هتأرج رمع نبا هيلع دقتنا

 ا ل ل ل ا ل حر نأ تبل

 افتر اتناك ضرألاو تاومسلا نأ اورفك نيذلا ري مل وأ » : ىلاععت هلوق ىنعم نع

 تهدف: ىتربخلا لاعت مف سابع نبا ىلإ بهذا :لانقفا +. 1[: : ءايبنألا] © امهاَنقتفَف

 )١( :ةباغلا دسأ رظنا .5٠/ ١90-1957



 0 2ئتئ ا ا
 هذه قتفف ؛تبعت ال ًاقتر ضرألا تناكو قالا ودق يحل فلناك م قلن كلام
 : لوقأ تنك دق :لاقف هربخأف رمع نبا ىلإ لجرلا عجرف «تابنلاب هذهو «رطملاب
 ل ا ا ا ا ا

 ىلإ تاني رييهتملا يا ناس ىل ةيضارع د اجاسلا حا هذه

 ةحيرق نم هّللا هبهو امو «رونلا ردصمو «ةيادهلا عبنم «ةوبنلا تيب لهأ نم هنوك كلذ
 .نيتم نيدو «خسار نامبإو ءبئاص ىأرو «حجار لقعو «ةداقو
 : تارقلا ريسفت ىف سابع نبا ةميق ©

 ءىشلا ٌرّسَف اذإ هنإ) :دهاجم هذيملت لوق نم «ريسفتلا يف سابع نبا ةميق نيبتت
 رظني امئاك» :هريسفت ىف هيلع ىننُي هنع هللا ىضر ىلع لوق نمو ؛«رونلا هيلع تيأر
 لزن امب دمحم ةَّمأ ملعأ سابع نبا :رمع نبا لوق نمو ؛«قيقر رتس نم بيغلا ىلإ
 لكشأ ام مهف يف هيلإ نيعباتلا نم ريثكو ةباحصلا ضعب عوجر نمو ؛( دمحم ىلع
 مهل فشكيو ؛مهكوكش ليزيل هورصاعم هيلإ هّجوت ام اريثكف هللا احترم كيحع
 ىلع لكشأ ا رم .ىلاعت هللا باتك نم همهف مهيلع ٌرَعامع
 املو ؟ارشع متأ هنأ وأ ؟نينس نامث ناك له؟ ' ىسوم ىضق نيلجألا ىأ «ملعلا لهأ ضعب

 لا ا وا ل 1اس نر طك هيجل ع ريل يدب ول

 لاق» :لاق ريبج نب ديعس نع «هريسفت ىف ىربطلا ىوري اذه ىفو هيلع لكشأ
 نيلجألا ىأ ىنربخأف «ملعلا عبتت ًالجر كارأ ىنإ  جحلل رهجتأ انأو - ةفوكلاب ىدوهي

 سابع نبا ىتنعي - برعلا ربَح ىلع مداق نآلا انأو ءملعأ ال : تلق ؟ىسوم ىضق

 درج ركب كروب ار قل ره يال حب راج قس دوق جلت ير رشا

 :ديعس لاقو ءفلخُي مل دعو اذإ ىبنلا َّنِإ ءامهبيطأو امهرثكأ ىضق : سابع نبا لاقف
 اويسوللا امو قدص : لاقت ةريشأل ىدوسللا ةيقلف قارعلا 550

 . 2١7 ملاعلا

 هع املا نانا عال ستطروع ناجم لانييدكال | يسوع وما

 اذه ىفو «هريسفتب قثي ناكو ءاهنع هلأسف سابع نبا ىلإ عجر ايضرم اباوج مهدنع
 هَل نوكت نأ مكدحأ دويأ 8 : ينعي - ةيآلا هذه نع سانلا لأس رمع نأ ) :ىربطلا ىوري
 سابع نبا لاق ىتح ؛هيفشي ادحأ دجوامف«(55 ةرقبلا] © بانعأو ليخُن نم ةنج

 لوح لاقف هيلإ تفلتف ءاعيش اهنم ىسفن ىف دجأ ىنإ ؛نينمؤملا ريمأ اي : هفلخ وهو

 لمعي نأ مكدحأ دويأ :لاقف لجو رع هلل هبرض لغم اذه :لاق ؟كلسفن رّقحت مل ءانهه

 همتخي نأ ىلإ نوكي ام جوحأ ناك اذإ ىتح «ةداعسلا لهأو ريخلا لهأ لمعب هرمع

 )١( ريرج نباريسفت : 47/15١



 ١ج نورسفملاو ريسفتلا ظ ظ
 هدسفأف «ءاقشلا لهأ لمع نم لمعب كلذ متخ ؛هلجأ برتقاو هرمع ىنف نيح ريخب
 . 217 (هيلإ ناك ام جوحأ هقرحف هلك

 4 حتفلاو هللا رصن ءاج اذإظ : ىلاعت هلوق ريسفت نع ةباحصلا عم هل رمع لاؤسو

 دل انا: ىلع لدي هفع رز ويشلادب بارع كركر

 هربا نيظا ام اريك :كو ,هحور نم ةحفدب هللا هحفن نم الإ اهكردي الو «نآرقلا اهيلإ ريشب

 نم تيشلا ىف !رظني ىذلا مما لجرلا رهظمب ريسفتلا ىف ة ةدقعملا لئاسملا ىف را
 كلا نور ديل ةب اعيسفلا لع ىلا زمكلا بنععملا يقر رع ةفضو تك قيقر رتس

 كانه تناكف «نيعباتلا رصع ىف هادص ريدقتلا اذه دجو دقلو «هريسفتب نوقثيو سابع

 تذغ مث (ةكمي سوما هن: كو شدا يانغ كلا نع سيدك | اه يمذاق :ىقلعي ةييزيتي

 : اري دقو اعاجتعإ ةييلسملا نم قلي نتابع نيا نيسفت لار امورعةفلعخا راضمألا هيلع
 .رخآ لوق ىلإ هلوق نع نولدعي نوداكي ال سابع نبا نع لقنلا حص اذإ هنأ ةجرد ىلإ

 ضراعت دنع ةباحصلا نم هريغ لوق ىلع ٌمدَقُم سابع نبا لوق:نأب ىشكرزلا جرص دقو
 11 يقل قا كيدع ءاعمام

 : باتكلا لهأ ىلإ سابع نبا عوجر ©

 ىناعم مهف ىف نوعجري ؛ «ريسفتلاب اورهتشا نيذلا ةباحصلا نم هريغك سابع نبا ناك

 رظنلا قيرط نم مهيلع هب هللا حتفي ام ىلإو هَ هللا لوسر نم هوعمس ام ىلإ نآرقلا
 لزن ىتلا تاسبالملاو فورظلاو لوزنلا بابسأ ةفرعمب كلذ ىف ةناعتسالا عم «داهتجالاو

 قافتا مكحب ؛مهنع ذخأيو باتكلا لهأ ىلإ عجري هنع هللا ىضر ناكو .نآرقلا اهين
 ىف تلّصُفو نآرقلا ىف تلمجأ ىتلا عضاوملا نم ريثك ىف ليجنإلاو ةاروتلا عم نآرقلا
 ةرئاد ىف ناك باتكلا لهأ ىلإ عوجرلا نإ : قبس اميف انلق امك نكلو «ليمجإلا وأ ةاروتلا

 الو «نآرقلا عم ى فاني امه كلذ |درعام انمأ ا هل دهشتو نارقلا عم قفتت الا 0

 .هب ذخأي الو هلبقي ال سابع نبا ناكف ؛ةيمالسإلا ةعيرشلا عم قفتي

 نم هريغو سابع نبال نيمأ دمحأ ذاتسألاو رهيزدلوج ذاتسألا ماهتا ©
 : باتكلا لهأ نع ذخألا ىف عسوتلاب ةباحصلا

 هفلؤم ماهتا غلبم (نآرقلا ريسفت ىف ةيمالسإلا بهاذملا» باتك ىف دجنل انو
 ىهنلا نم درو ام افلاخم ؛باتكلا لهأ نع ذخآلا ىف هعسوتب سابع نبال «رهيز دلوج ١
 ىرثو (مهوبدكت الوب تناعكلا لعأ اوقدصتالو . هللا: لويسر كني داع .نف فلذ نع

 .كلذ دعب هيلع درن مث «سابع نبال هماهتا غلبم حضتيل ءاهصنب فلؤملا ةرابع رك ذن نأ

 )١( ناقتإلا (؟) 607/7 : ريرج نباريسفت : 9/١م١



 سس[ بيبي 1: ةنورسفلاو سقما سس
 نلإ عجربت> ماض افاد كمل تا امس ا رك اف يق رالف

 00 هنأب هيلع. سائلا ىنثا ىذلا «ىدزألا ةورف نب ناليغ دلجلا ابأ ىمسي لجر

 متخيو «مايأ ةعبس لك ىف نآرقلا أرقي ىبأ ناك : تلاق اهنأ هتنبا ةنومعس قو نيفكلا

 هي د ىلا كاب دوك دي دعس هوانا اذإف ءأرظن اهؤرقي «ةتس ىف ةاروتلا

 انل نيبي نأ نكمي هتنبأ نم هيف ْعَلابملا ربخلا موو ةيسرلا يعن نبع لف لاك فاك

 . ةاروتلا نم ةدافتسالا ىف بآلا ناكم

 ل ا ا ةيملعلا عجارملا نيب نمو»

 امك ؛مهنم سانلا رذح نم ,مومعلا ىلع باتكلا لهأو ؛مالس نب هلل 00
 دنع ءالؤه مالسإ ناك دقلو ؛مهيلإ عوجرلا نم رذح هلاوقأ ىف هسفن سابع نبا ن

 نكت ملو ..مهب قوثوملا ملعلا لهأ ةجرد ىلإ اوعفرو ؛بذكلاو ةمهتلا ل

 ىتلا رومألا كلت نم اهربتعا ىتلاو «سابع نبا اهيقتسي نأ نكمأ ىتلا ةريثكلا ميدافتلا
 دقف ؛ةيليئارسإلاو ةيليجنإلا لئاسملا ىلع ةروصقم ءرخآلا نيدلا اذه لهأ ىلإ اهيف عجرُي
 ىف سانلا ىأر دقو ءالثم ناجرمللو نآرقلا مأل حيحصلا ريسفتلا نع ابعك لايت كاك

 لوسرلا مالك ىفو نآرقلا يف  مومعلا ىلع - مهفلا نسحأ مهدنع نأ دوهيلا ءالؤه
 نم مغرلاب لئاسملا هذه نع نيلئاس مهيلإ اوعجرو «ةينيدلا ىناعملا نم امهيف امو ( هم )
 ا لا معرل رطب ند يحل نك ندم سم نقال روكا

 ىلع هينجت غلبم انل حضتي اهنمو «هباتك يف (رهيزدلوج » ذاتسألا ةرابع ىه هذه

 صخألا ىلع سابع نبا ىلعو ةباحصلا
 ا ا نيمأ دمحأ ذاتسألا هعبات دقو

 هذه نم ريثك نيملسملا ىلإ مهنم برستف «مالسإلا ىف ذ دوهيلا ءالؤه ضعب لخد دقو»

 رابك ىتح جرحتي ملو ؛حرشلا اهب نولمكتسي نآرقلا ريسفت يف تلخدو «رابخألا
 لهأ مكثدح اذإ» : لاق هلع ىبنلا نأ قور: يلا يل ل

 اوناك مهنأو «,كلذ ريغ ىلع ناك لمعلا نكلو «مهوبذكُت الو مهوقدصت الف باتكلا

 . (') (مهنع نولقتيو مهنوقدصي
 د نا ماا نأ نايري « 00

 ىف ريثكلا مهنع اوذخأو باتكلا لهأ اوقدصف هِيَ لوسرلا ىهنل اوهبأي مل - سابع
 نبا ةسردم صخألابو «ةميدقلا ريسفتلا سرادم غبص دق ىدوهيلا نوللا نأو «نيسفتلا

 . باتكلا لهأ نم مالسإلا ىف لخد نمب مهلاصتا ببسب سابع

 .548ص ممالسإلارجف (5) +ا/  "ه ص نآرقلا ريسفت ىف ةيمالسإلا بهاذملا(١)



 بسس ا  قورشتلاو رفقا سس حسي خت هحسلا رد ايف
 . : ماهتالا اذه در ©

 هب افنا تلق امك ه يانغ نياق «باووقلا نع دهيو «يارلا نف ولتغا ذه نأ قللاو
 نكي مل نكلو «مالسإلا اوقنتعا نيذلا دوهيلا ءاملع نولأسي اوناك «ةباحصلا نم هريغو

 نولأسي اوناك امنإو ؛هعورف وأ نيدلا لوصأب لصتي وأ .ةديقعلا سمي ءىش نع مهلاؤس
 مهل ىوري ام لك نولبقي اونوكي منو ةيضاملا رايدعالاو ضيعت يعبي صياح لقا
 عم قفتا امف ؛مهلقعو مهنيد نومّكَحُي اوناك لب كش هيلإ قرطتي ال باوص هنأ ىلع

 قدصلا لمتحاو نارقلا هنع تكس امو «هوذبن كلذ فلاخ امو ؛هوقدص لقعلاو نيدلا

 اوعمج دق مهيلع هللا ا ا ذهبو . ةلفأ وت ةينااكلاو

 الو هلوقو ((جرح الو ليئارس ! ىنب نع اف يح # مددملاو ةداعبعلا هيلع ماركا

 تورش لما عقوراف ىلع ع رمجم نرد ناك مهوبذكت الو باتكلا لهأ اوقدصت

 .( بيجاعأ ا عييجف نإنو : كلذ دعب هلوق ليلدب «رابتعالاو ةظعلا نم اهيف امل «رابخألاو

 هقدص ىلع ليلد مقي ب ملو ءالمتحم مِهلّبق نم هب رّبْحمْلا ناك اذ !ام ىلع لومحم ىناثلاو

 هاي ىف نوكيف رهآلا سفن ىف اقدص ناك امير هنآل ءهبذك ىلغاللو

 مهبيذكت نع ىهتلا دري ملو «جَّرَح هب قيدصعلا ىف ثوكيف رمآلا سفن ىف ابذك ناك

 ا ل ل ل ل م

 نيكي دقلا نيه نع مالكلل ديرم ىتابسو تا" 7ع للا قفز ىعفاشلا ةيلغةنتو رجع
 ا

 لثمب ليئارسإ ىنب نع ثادحي نأ هسفنل هنع هللا يضر سابع نبا ح رافيك مث

 دق يسم سابع ردا ناك هك انج زر لرب رمال ادلاخعم هلعجي ىذا عجرتلا اذه
 رشعم اي) :لاق هنأ هنع هحيحص ىف ىراخبلا ىور دقف «؛كلذ ىلع اريكن افلا

 رابخألا ثدحا هلع هيبن ىلع لزنأ ىذلا مكباتكو باتكلا لهأ نولأست ؛نيملسملا
 ري هللا بتك ام اولّدب باتكلا لهأ نأ هللا مكثادحإ دقو «ءبشي مل هنوأرقت ههللاب

 . عالق ةرقبلا] 4 اليلق انمث هب اورتشيل هللا دنع نم اذه ل اولاقف باتكلا مهيديأب

 طق يو درر ادا رداع للود كلام قيم نع خلا ب عك ءنجتام كان النا
 . 20 عيكيلع لرنأ ئذلا نع مكلاسي

 : ميدقلا رعشلا ىلإ سابع نبا عوجر «
 ىف تدرو ىتلا ةبيرغلا ظافلألا ىناعم مهف ىف عجري هنع هللا ىضر سابع نب اناك

 بيرغ مهف ىف قيرطلا اذه كلسي ةباحصلا نم هريغ ناكو «ىلهاجلا رعشلا ىلإ نآ

 ىناعم مهف ىلع هب ناعتسيل ؛ميدقلا درعا رحل ىلإ سر

 )١( ىرابلا حتف : 7/١١١
 ىرابلا حتف نم امه : تاداهشلا باتك ىف ىراخبلا(؟)9 .



 7 7 2 ببي
 ىنعم نع هباحصأ لأسي هنع هللا يضر باطخلا نب رمع اذهف ؛ةبيرغلا ةيئآرقلا ظافلألا

 0 موقيف [ 47 : لحبلا] 4 فوخت ئلع مهذخأي وأ : ىلاعت هلوق

 ىف كلذ برعلا فرعت له :ةريمسعا هل لوقيف «نففتعلا : ب روحلا ب شن ولج هل

 هي 5

 امو : ل اسر د ا يقل 20-0

 0 لا يا
 ناك اي اريثكف :هريغ نمودك ا انهيررهعشاو ةيحادلا «لييبزاعفا:: نيايع نيا نان روغ

 اهضعب جرخأ ؛ةلأسم ىتئام تغلب دقو ءاهنع هتبوجأو قرزألا نب عفان لئاسم هنع ىور

 عفان نيب ناك ىذلا 0 ل ل ا ام دقو ةرتبكلا

 نيد وياوما ل ا ا نب لاس سو ساحر

 راكم يارس كسل ا يا ام
 انيتأتو ءانل اهرسفتف هلا باتك نم ءايشأ نع كلأسن نأ ديرن انِإ :الاقف هيلإ اماقف
 نبا لانقف «نيبم ىبرعع ناسلب نارقلا لزنأ امنإ ىلاعت هللا نإَف ,برعلا مالك نم ةقداصمب

 نيميلا نع : ىلاعت هللا لوق نع ىنربخأ : عفان لاقف « ءامكل ادب امع ىنالس : سابع

 فرعت له :لاق «قافرلا قلح :نوزعلا : لاق ؟ [م07 : جراعملا] * نيزع لامشلا نعو

 ل اللا برعلا

 ةليسولا ا” 000 لاق

 :لوقي وهو ةرتنع تعمساامأ ,معن :لاق ؟كلذ برعلا فرعت لهو :لاق عة انا

 ىبضختو ىلحكت كوذخأي نإ ةليسو كيلإ مهل لاجرلا نإ

 ةغلب هثفرعم ىف سابع نبا ةوق ىلع لدت ىهو « 259 اهتبوجأو لئاسملا رخآ ىلإ

 ريسفتلا مامإ - قحب  هلعنج امث ؛هريغ هيلإ لصي مل دح ىلإ ءاهبيرغب هماملإو «برعلا

 نع لأس امل هنأ نم رمع نع ءاج ام ضراعي ام اهيف سيلو 48/7 : تاقفاوملا ىف ةصقلا(١)

 اهانعم مهف فقوتي انعم ىتلا ةيآلا نأل ءرمع اي فلكتلا وهل اذه نإ دار ل را

 ةفرعم ىلع فقوتي ال اهنم داري ىذلا ىنعملا نإف ءىرخألا ةيآلا فالخب «فوختلا ىنعم ةفرعم ىلع

 0 ١ : ناقتإلا ىف ىهو (١؟١ ش .(بآلا) ىنعم



 ل 5ج نورسفملاو ريشفعلا سس جر
 ميعزو ,هيف دجو ىذلا رصعلل ةيلاتلا رصعألا ىف نيرّسفملا عجرمو «ةباحصلا دهع ىف
 عدبأ ىذلا وه هنإ» : هنأش ىف ليق دقل ىتح ؛ءصوصنلا ىلع ريسفتلا نم ةيحانلا هذه

 نا رقلا رسسفمل هني شلل ةقيركلا

 ,ريسفتلا ىف ةيحانلا هذه ىلإ ةجاحلا غلبم ,هنع هللا ىضر سابع نبا انل نيب دقو اذه
 هنأ مع نراسألا يركن نبا ىووروفم ةنارقلا وبو زع فمع نأ قارا ورم اييلع ظح
 ةفلب هللا ةلرثأ يللا ةفارقلا م قرشا انيلع قش اذان هيرعلا ناويدوعكلا) 0
 . 227 (هنم كلذ انسمتلاف اهناويد ىلإ 000

 هوسمتلاف نآرقلا بيرغ نع ىنومتلأس اذإ» : كاف دنأ طرا هلع قر انقألا خي بأ ىورو

 . 7'2 (برعلا ناويد رعشلا نإف ءرعشلا ىف
 ب رعشلا ىلإ عوجرلا ةرورض ىف رمع ىأر ىري ناك دبع هلل ىضر سابع نباف

 اننا ها ىاحلإ ةباحصلا رثكأ ناكو لب ؛نآرقلا بيرغ مهف ىلع هب ةناعتسالل

 ٠ .اهل ًاقيبطتو
 ةموصخ تثدح نأ ىلإ ,مهيلي نمو نيعباتلا دهع ىلإ ةقيرطلا هذه ترمتسا دقو

 كلذ متلعف نإ : اولاقو «ةقيرطلا هذه مهيلع اوركناف :ةغللا لهأو ءاهقفلا ىعروتم نيب

 ,نآرقلا ىلع رعشلاب جتحي نأ زوجي فيك : اولاقو « 280 نآرقلل ًالصأ رعشلا متلعج
 ل ل

 رمألاف « ساسأ ىلع مقت مل ةرخأتملا لايجألا نفاكدج ىلا ةموتمحلا دس ا قحلاو

 نار هر حر دي ريس اسي سرك اذه باحصأ همعزي امك سيل
 انارق هادلعج انإ :لوقي ىلاعت هللا نآل ءرعشلاب نآرقلا نم بيرغلا فرحلل نايب

 هاني بدلا[ هنو رعشلل) 4 نيبم برع تاسلب زل: اقوا[: فرخزلا ] © اهبرعع
 ىلع هب داهشتسالل ىلماجلا رعشلا ىلإ عوجيرلا نم نم اذه انموي ىلإ نورّسفملا جرحتي

 . ىلاعت هللا مالك مهف يف هيلإ نوبهذي ىذلا ىنعملا

 : ةحصلا نم اهغلبمو سابع نبا نع ةياورلا ©
 تاياورلا تددعتو ؛ةرثك ىّصحُي ال ام ريسفتلا ىف هنع هللا ىضر سابع نبا نع ىور

 هللا يضر سابع ن نبالو الإ ىلاعت هللا باتك نم ةيآ دجت 2ث داكت الف ءاهقرط تفلتخاو هنع

 هذه ءا 3000 0 7

 . 55 ص نآرقلا ريسفت ىف ةيمالسإلا بهاذملا(١)

 :١١9/1. ناقتإلا (9) ناقل ا نشا م5
 ى 32 وب مامإلا ءالؤه نمو (4 ةندعتا رف كلو ع رد نقف يروسفملا يستعمل يقاس يوروبا شيفلا ءانالا كل. نمو مكوأ

 و



 سللأ ف حبب ب اب . . سس : ١2ج ثورسفل او ريسسف لا سس

 ار الا 1 و ل لا
 ملعنل ءفعضلا وأ ةحصلا نم اهغلبم نْيِبَأ مث «سابع نبا نع تاياورلا رهشأ انه قوسأ
 رهشأ ىه هذهو .هنع هللا ىضر سابع نبا ىلع قالتخالاو عضولا لصو دح ىأ ىلإ

 : قرطلا
 ىه هذهو «سابع نبا نع ؛ةحلط ىبأ نب ىل اهيرف ما نب ةيواعم قيرط : اهلوأ

 ريسفتلا ىف ةفيحص رصمب نإ» 0 دو
 0107 ف ناك ام انصاف بع ىلإ نهيق نحبر لطي وا لحل نبأ وت ىلع اهاؤو

 نيلاطاو ر فيلا ييناك عامر لا قه كنا كم هدعرإ : رجح نبأ | ظفاحلا لاقو

 ىبأ نع ىراخبلا ا ل نب ىلع نع «حلاص نب ةيواعم

 7 ليان نبا وع هنلعي ايف ةيخيسم ىف ا هيلا نبكعا كد كاك

 هك ال را همحللا وللا دولا 6 ل ا

500 0 

 قيرطلا هذه ىلع داّقنلا ضعب نعط ه

 0 500 0000 ا

 ىلعو "7 «ري ريبج نب ديعس وأ دهاجم نع هذخأ امنإو « 0

 يق ايار اعما اوف ىو دوس سر ره ع دما دقو

 - ةحلط ىبأ نب ىلع - لجرلا كلذ نأب نوملسملا ةدقنلا حرص) : ::لاقف:(نارقلا ريسفت

 د ل ل ا هنمضت ىذلا ريسفتلا عمسي مل

 مكحلا اذهب نوملبسملا ةدقنلا مكحي ءاقيدصت رثك الا ريسفتلاب صاخلا مسقلا ةحص

 ا ا اا مالصلا و لأ يلع نب ايه أل فيس ةمينسلاف ةلعتي اميف

 : نعطلا اذه دينفت ©

 و علا ناسا هيا يشر لهج .«(رهيزدلوج» ذاتسألا نأ انل رهظيو

 تفرع نأ دعب) :هلوقب دقنلا ايلا لل ا ذه

 7 ( كلذ ىف ريض الف ةقث وهو ةطساولا

 ىبأ نب ىلع ىنعي - ىور دقو :نازيملا ف ضلال قوت ىلع نادرإ اهجاستلادو
 نع دهاجم نع هتياور نأ رع دنع عيمملاو عقم اريك اريسفت ة: سابع نبا نع ةحلط

 . ١88/5 : ناقتإلا (5) . :١88/5 ناقتإلا(١)

 .188/5؟ ناقتإلا ( ١ .الالةحفص(4) :1١868/5. ناقتإلا(؟)



 سم و ج ورسول تست بع ع ع
 :لوقلا ةلممجو.. 2١7 (لبقي ةقث دهاجمف سابع نبا نع اهلسري ناك نإو .. سابع نبا

 هدامتعاو اهل ىراخبلا قيثوتب ىفكو «سابع نبا نع ريسفتلا ىف قرطلا حصأ هذهف

 :اهدحش ىلع نماش هيلع

 00 اهيناث
 ير ا سر يس يحس لا سابع نبا نع
 .هكردتسم ىف مكاحلاو ىبايرفلا

 ديز لآ ىلوم دمحم ىبأ نب دمحم نع «ريسلا بحاص قاحسإ نبا قيرط :اهغلاث
 اهدانسإو ةديج قيرط ىهو «سابع نبا نع ريبج نب ديعس وأ «ةمركع نع «تباث نبا
 ىف اهنم ىناربطلا جرخأو ءاريثك متاح ىبأ ل ع دقو «نسح
 ش .ريبكلا همجعم

 ةراتو «كلام ىبأ نع ةرات «ريبكلا ىدسلا نمحرلا دبع نب ليعامسإ قيرط : اهعبار

 مليم نع حي دحر ميك يتاكتم يدسلا يعابسا وب و سادع نيا نع عئابم ىااوع
 ىدسلا نع ىور» : ىطويسلا لاقو . ١7 ىعيش ىعبات وهو «ةعبرألا ننسلا لهأو
 هنل طابسأو ءرصن "نب طابسأ:هاور ةنعمج ىذلا ريسفنلا نكل ؛ةبعشو ىروغلا لثم ةمئألا

 هريسفت ىف دروي ريرج نباو . ("7 (ىدسلا ريسفت ريسافتلا لثمأ نأ ريغ ؛هيلع اوقفتي
 تاس راب خام ا سل

 .درو ام حصأ جرخي نأ مزتلا هنآل ءاعيش متاح ىبأ نب

 ننال اعل سوبر فاول رد مروح ريدللالا يع ورا اهسماخ
 ,عمج اميف ةحصلا دصقي مل جيرج نبا نإف ؛ميقسلاو اهنم حيحصلا فرعُيل ؛ثحبلا

 نم حيحصلا هتياور ىف زيمتي ملف ,ميقسلاو حيحصلا نم ةيآ لك ىف ٌركذ ام ىور امنإو |

 نع «ىطايمدلا لهس نب ركب مهنم «ةريثك ةعامج اذه ريرج نبا نع ىور دقو «هريغ

 ركب ةياورو «سابع نبا نع جيرج نبا نع ؛دمحم نب ىسوم نع «ديعس نب ىنغلا دبع
 نبا نع روث نب دمحم مهنمو .رظن اهيفو جيرج نبا نع تاياورلا لوطأ لهس نبا
 نبا نع دمحم نب جاجحلا مهنمو .رابك ءازجأ ةثالث ىور سابع نبا نع جيرج
 .هيلع قفتم حيحص وهو اءزج ىور «جيرج

 00 ار ريع حرف يرئاسع نبا نع يلام محازم نب كاحضلا قيرط : اهسداس
 نإ ممن سارا واو ع ور 20د ندخل ىلإ هقيرطف رفن هقّنَو نإو
 دقو ل ا وح نع «قور ىبأ نع «ةرامعع نب رشب ةياور كلذ
 نع ربيوج ةياور نم ناك نإو . متاح ىبأ نباو ريرج نبا اريثك ةخسنلا د قرح

 )١( ص قحلاراثيإ(5) .١ه3 ص قحلا راثيإ ١53. ) )2ناقتإلا : 188/5.



 سس خس 1ج نورس ليست سس
 الو ريرج نبا جَّرَخُي ملو ؛كورتم فعضلا ديدش ربيوج نأل ءافعض دشاف كاحضلا

 .نابح نبا خيشلا وب او ةيوفرس ودان اهي دا ءافيل راكد هاقعت عم قا ىلا نبا

 ييعيف ةيلملا ناذا يضرب رب حو( يلمع نبا وك ىدوخلا ةيفع قيراط اههناو
 البو ندوحت نب 'ااهنم جورج ردك ىيرطلا دور و يرحل 40 نس ارو فارق ضبا
 .اريشك متاح

 ىلإ كييض قالا ركدتملا هوو نانا ركل يورألا "نايك ون لداقتو قير اهات

 ءهوفعض دقف كلذ عمو 2١ (ريسفتلا ىف هيلع لايع سانلا نإ» :هيف لاق هنأ ىعفاشلا

 ,دحاو ريغ هبذك دقو .امهنم عمسي ملو كاحضلا ه0 يا يل
 :لامتف . يطوقيسلا لا ميسجتلا هنع رهتشاو ؛دحأ 0

 نع عيكو لكس دقو "7 (ةيدرلا بهاذملا نم لتاقم ىف امل ,هيلع لضَقي ىبلكلا نإ
 هد و ولا لامقف هيفا ل ع م

 ناميلس نب لتاقم نع ىورأ نأ ىنبجعي ال : لبنح نب دمحأ لاقو (*7 -ريسفتلا
 نينجا امو: لوقو هةمعضب ناك تاق رقت ىنسحتلا نم نإف ةلمجلابو . ؟* ١ اعيش
 ٠ ظ . 25) (ةقث ناك ول هريسفت

 هذهو «سابع نبا نع حلاص ىبأ نع ىبلكلا بئاسلا نب دمحمم قيرط :اهعسات
 امك عيشأ الو هنم لوطأ ريسفت دحأل سيلو ءريسفتلابروهشم ىبلكلاو . قرطلا ىهوأ

 دجو دقف ؛ريسفتلا ىف هوضر :لاق نم دجو نإف كلذ عمو «لماكلا ىف ىدع نبا لاق
 ةعامج همهتاو ؛هثيدح بتكي الو «ةقثب سيلو ؛هثيدح كرت يلع اوعمجأ :لاق نم

 :هيف اولاق دقو «ريغصلا ىدسلا ناورم نب دمحم «ىبلكلا نع ىوري نممو . 227 عضولاب
 نإف» :ناقتإلا ىف ىطويسلا لاق اذهلو ؛«كورتم ثيدحلا بهاذو ؛ثيدحلا عضي هنإ

 ىهف ؛ريغصلا ىدسلا ناورم نب دمحم ةياور - ىبلكلا قيرط ىأ - كلذ. ىلإ مضنا

 + 297 نو < جو زوشنملا زدلا:هباتك قفاضيأ ئطويسلا لاقو”9*2(بذكلا ةلسلس
 مكتن دح ئش ثا لك : هضرم يف هباحصأل لاقف ضرم دقو بذكلاب هومهتا : ىبلكلا»

 ءافعض دشأ وأ هلثم هريسفت هنع ىور دقف ىبلكلا فعض عمو . . بذك حلاص ىبأ نع

 ىبلعثلا قيرطلا هذه نم جرخي ام اريثكو («ريغصلا ىدسلا ناورم نب دمحم وهو
 . ىدحاولاو

 ١١9 ص. قحلا راثيإ (؟١ ه5ا//5؟ :نايعألا تايفو )١(

 ا و كا رمملا بيذدهت (4) ١89/5 : ناقتإلا (؟)
 ا ني غوبلا هحيهتسدب فايع كام هريشلا 83 ١١١/57 : قباسلا عجرملا(5)

 . 1 ناقتإلا (8) . 8 ص مويلا هجهنم  هتايح ملاعم هيعمل



 91ج نورسفملاو ريسفنتلا سس عدمحعمجا ا  َةظغااسلب <58
 لك ةميق تفرع دقو ؛ءاهميقسو اهحيحص «سابع نبا نع قرطلا رهشأ ىه هذه

 :هتميقو سابع نبا ىلإ بوسنملا ريسفتلا ©

 اذه ىلع تعلطا دقو .طيحملا سوماقلا بحاص «ىعفاشلا ىدابازوريفلا بوقعي

 انهي سان مرا ره ةياورلا "ةلمسيلا نع مالكلا دثع نرد هةعماجب تاجر ريستتلا
 هلأ انريخا : لاق نبا انريخا لاك «ىورهلا تومان ني ةلققلا هللا: ديع انريحلاو + ديقبلا
 : لاق «ىورهلا ديجملا دبع نب رامع انربخأ : لاق «ىزارلا دمحم نب دومحم هللا دبع

 ىلا نمو يللا نع( ناورم سن ديس نمو قدس سلا فاكس مبا ' يلع انوربعا

 نبا هللا دبع ىلإ هدانسإب مالكلا قوسي هتدجو ةرّقبلا ةروس لوأريسفت دنعو

 ؛ىبلكلا نع ناورم نب دمحم نع ىدنقرمسلا قاحسإ نب ىلع انثدح :لاق «كرابملا

 . سابع نبا نع «حلاص ىبأ نع

 . سابع نبا نع هدانسإبو :لوقي ةروس لك أدبم ىفو

 ىبأ نع ؛«ىبلكلا بئاسلا نب دمحم نع «ريغصلا ىدسلا ناورم نب دمحم ىلع رودي

 .مدقت اميف ىبلكلا نع ريغصلا ىدسلا ةياؤر غلبم انفرع دقو «سابع نبا نع «حلاص

 اذهو 00 قيد هناع ةيمضاالا :ريييشلا ف سابع نبا قرع تنفي ملا « لوفي ىيعقاشتلا
 ةايحلا نم وع اسولا يلع ناك امرا ةيق ىلع دلالي ب ىعئاشلا نع معمق ترتسللا
 «كلذ ىلع لدأ سيلو «سابع عربا ىلإ ةبوسنملا ريسفتلا نم ةرثكلا هذه قالتخا ىلع

 كيورو نص ب ىلا فيش يمل ىلا لارا نارها ضفاشلا نسلق قاثا
 نبا ىلإ بوسنملا ريسفتلا اذه نأ  ريسفتلا يف عضولا نع مالكلا دنع - ىتأيسو .هنع

 نيد ةنيب د نعد ل وقل را وعيب اعلا ف :ديلقلا هنمقا اديس دكت حل راع

 : سابع نبا ىلع عضولا بابسأ ©

 عضولاو ةوبنلا تيب نم ناك هنأ وه «سابع نبا ىلع عضولا ةرثك ىفارتملا نأ ودبيو

 نأ كلذ ىلإ فضأ «هريغ ىلع عضو ول امم رثكأ ةوقو ةقث عوضوملا بسكي هيلع

 )١( ناقتإلا 183/5.



 منلل لس نزحزلزل2ز2ز2-22-2--ب-1ج نورسفملاو ريسفتللا سل

 برقتيو «مهيلإ فلزتي نم سانلا نم ناكو ؛نويسابعلا ءافلخلا هلسن نم ناك سابع نبا
 ىلإو ءريسفتلا ىف عضولا بابسأ ىلإ ضرعنسو . .مهدج نع مهل هيوري امب مهنم
 أشنم ىلع مالكلا دنع ,هعضو نع رظنلا فرصب عوضوملا ريسفتلل ةيملعلا ةميقلا

 ,ىلاعت هللا ءاش نإ زوثأملا رييسفعلا ةناؤرب ىف طعتملا
 دوعسم نب هللا دبع - ؟

 ش :هتمجرت ©

 نمحرلا دبع ىبأب ىنكيو ءرضم ىلإ هبسن لصي «لفاغ نب دوعسم نب هللا دبع وه
 مأ نبا لاقيف انايحأ اهنيلإ بسني ناكو «ليذه.نم ؛دودبع تسب دبع مأ همأو «ىلذهلا
 ىور .اميدق ملسأ «ةمذألا ديدش ءاريصق «محللا فيفخ هللا همحر ناك .دبع
 دوعسم نبا ىنعي - هللا دبع لاق : لاق هيبأ نع «نمحرلا دبع نب مساقلا نع «شمعألا

 رهج نم لوأو هو (انريغ ملسم ضرألا رهظ يلع ام ةتس سداس ىنئتيأر دقلا»

 املو ءكلذ لجأ نم هللا يف ىذوأو «هّللَْم هللا لوسر دعب اشيرق هعمسأو ةكمب نآرقلاب
 ,هنوكش رثكأ ىف همدخي ناكف هيلإ هتك هللا لوسر هذخأ دوعسم نب هللا دبع ملسأ

 اذإ هعارذ يف هلمحيو هعلخيو «ماق اذإ هايإ هسبلي «هلعنو هكاوسو هروهط بحاص وهو
 الب هراد هيلع جليو «مان اذإ هظقويو «لستغا اذإ هرتسيو «راس اذإ همامأ ىشميو «سلج

 هللا لويس نيب نها نم هقفانللا نر عقرحشألا سوس را قلع قل سا يناعكح
 انآ كييدقر) لاق هتهدللا فروق سقلالا ييترش ىلا وع مستو مراسل تن نع
 هللا لوسر تيب لهأ نم الإ همأو دوعسم نبا ئرت ال انيخ اننكمف نميلا نم خلأو

 ىلإ رجاهو « هل هموزلو هََّي هللا لوسر ىلع همأ لوخدو هلوخد ةرثك نم ىرن امل هيَ
 ةعيبو «قدنخلاو ءادحأو ءاردب دهشو ؛نيتلبقلا ىلإ ىلصو «ةنيدملا ىلإ مث ء ةشبحلا
 هلل هللا لوسر ةافو دعب كومريلا دهشو هلي هللا لوسر عم دهاشملا رئاسو «ناوضرلا

 هل دهشو ةدجلاب هلع هللا لوسر هل دهش دقو «ردب موي لهج يبأ يلع زهجأ يذلا وهو
 : لاق ىلع نع هدنسم ىف دمحأ مامإلا هجرخأ ام كلذ ىلع لدي «ةلزنملا ولعو لضفلاب

 .( دبع مأ نبا ترمآل نيئمؤملا ةروشم نود ادحأ ارمؤم تنك ولو : هْلكَع هللا لوسر لاق
 كن انوع فلا عزرا هرم ركل لة عيدلا لدور مق نفع يعل ةنوكت ابل ا! ايهم ملوبقفو
 اعضب ؛«هتافو موي هرمع ناكو ؛كلذب هتيصول اذيفنت «اليل عيقبلاب نفدو «نيثالثو نيتنثا

 . ةنس نيتسو

 : ملعلا نم هغلبم ©

 نأ بحي ُهّنْقَي هللا لوسر ناكو ؛هللا باتكل ةباحصلا ظفحأ نمدوعسم نبا ناك
 هع دلل لوسر» ىلالاف ١ :لاقف كلذ نع هسفنب وه ربخأ دقو «نآرقلا هنم عمسي

 نأ بحأ ينإ ١ : :لاق ؟لزنأ كيلعو كيلع أرقا : تلق :لاق «« ءاسنلا ةروس ىلع ارقأا)
 5 ع



 ما عر رفلاو ريما .: .:

 ٍديهّشب ةَّمَأ لك نم انئج اذإ فيكف 9 تغلب يتح هيلع ٍتأرقف« ( يريغ نم هعمسأ
 هللا لويس ناك زيكا 2 ةانيع كضاقت[ 1 :ءاسنلا 1 اديهش ءالؤه ئَلع كب انْمِجو

 مأ نبا ةءارق ىلع هأرقيلف «لزنأ امك ابطر نآرقلا أرقي نأ هرس نم » .:لوقي هلي

 تباث نب ديزل هزك هنأ ىتح «هب رثعيو هسفن نم كلذ فرعي دوعسم نبا ناكو.( دبع

 اي ) : اذه ىف لاق دقو «كلذب هنم ىلوأ هنأ ىري ناكو «نامثع دهع نذل فعلا يقل

 ىفل هنإو تملسأ دقل هللاو لجر هالوتيو فحاصملا خسن نع لزسعأ نيملسملا رشعم
 ملع ىهتتنا )- لاق هنأ قورسم :نعو - تباث نب ديز ديري - ؟«رفاك لجر بلص

 نب ىبأو ء«دوعسم نب هللا دبعو ؛ىلعو ءرمع :ةتس ىلإ هَ هللا لوسر باحصأ
 (ىلع : نيلجر ىلإ ةتسلا ءالؤه ملع ىهتنا مث «تباث نب ديزو «ءادردلا ىبأو «بعك

 هللا لوسر نم ىدهلاو لدلاو تمسلا بيرق لجرب انربخأ :ةفيذحل ليقو ؛«هللا دبعو
 ماو نو ع اوبر احر سمرا ادحأ ملعن ال ) : لاقف ؛هنع ذخأن هي

 هللا ىلإ مهبرقأ دبع مأ نبا نأ هِّيَف دمحم باحصأ نم نوظوفحملا ملع دقلو «دبع
 لفت

 رامع تل د الا سل هنو نطاق ودع يسر

 ينافيدسا نماء ولا امس هازيووو اهدعمسو ستيم هيدللا يعول هلأ ركاذ وبا
 مكترث ” دوب ءاهيلرف اوهسماو ارهيطاو ءاميوت اودقفاف ادي لها قم هلعادللا لوس
 5 .( ىسفن ىلع هللادبعب

 وهو هقفلاو ريسفتلاو ثيدحلا اهلهأ هنع ذخأي ةفوكلاب هنع هللا ىضر ماقأ دقو
 الو «صنلا دجوي ال ثيح ىأرلاب دادتعالا ىف مهتقيرط سسؤمو «مهيضاقو مهملعم

 ؛نينمؤملا ريمأ اي :اولاقو هللا دبع لوق ضعب هل اوركذو موق هدنع رضح «ةفوكلا ىلع مدق

 نم اعرو دشأ الو «ةسلاجم نسحأ الو ءاميلعت قفرأ الو ءاقلخ نسحأ الجر انيأر ام
 :لاق معن : 0 مكبولق نم قدصلا وهأ هللا مكدشنأ ) : ىلع لاق دوعسم نبا
 .( لضفأو اولاق ام لثم لوقأ ىنأ دهشا مهللا)

 ا يل لج يور د ير نك كاب

 نم هيتؤي هللا لضف كلذو هريغ ىلع همدقيو هل دهشي لكلاف «ةباحصلا نم هناوخإ
 0 نابع نه اي

 : ريسفتلا ىف دوعسم نبا ةميق ©
 تايآرشع ملعت اذإ انم لجرلا ناك » :لاق هنأ دوعسم نبا نع هريغو ريرج نبا ىور

 رادقم انل حضي رثآلا اذه نمو ««نهب لمعلاو نهيناعم فرعي ىتح نهزواجي مل



 ١ج نورسفملاو ريسفتلا بل

 قورسم نعو «هيناعم ىلع فوقولاو ىلاعت هللا باتك مهفت ىلع دوعسم نبا صرح
 باتك نم ةيأ تلزن ام هريغ هلإ ال ىذلاو :  دوعسم نبا ىنعي - هللا دبع لاق» :لاق

 هلانت ىنم هللا باتكب ملعأ دحأ ناكم ملعأ ولو تلزن نيأو تلزن ميف ملعأ انأو الإ هللا
 بابسأو هللا باتك ىناعمب دوعسم نبا ةطاحإ ىلع لدي رثألا اذهو «(هتيتأل اياطملا

 ىقل ولو ىلاعت هللا باتكب ملعلا نم هريغ دنع ام فرعت ىلع هصرحو «تايآلا لوزن
 اهرسفيو اهيف انثدحي مث ةروسلا انيلع أرقي هللا دبع ناك : قورسم لاقو «ةقشمو اتنع
 نع انربخأ : ىلعل اولاق :لاق يرتحبلا يبأ نع ةيلحلا يف ميعن وبأ ىورو «راهنلا ةماع

 نب ةبقع لاقو ءاملع كلذي ىفكو « ىهتنا مث ةنسلاو نآرقلا ملع :لاق ءدوعسم نبا
 نإ : ىسوم وبأ لاقف هللا دبع نب دمحم ىلع لزن امب هنم ملعأ ادحأ ىردأ ام :رماع

 نبا نع حصو . لخدن ال نيح لخ ديو ميس ا نيك يسم ناك هنإف 2« كلذ لقت

 قرح امل : لقا نبأ لاقوة ودم نيستا هلل لوسر ىف نم تذخأ : لاق هنأ دوعسم

 مهملعأ ىنأ دمحم باحصأ ملع دقل : لاف هللا دبع كلذ غلب فحاصملا نامثع

 لبإلا هغلبت ىننم هللا باتكب ملعأ ادحأ نأ ملعأ ىن أولو ,مهريخب انأ امو هللا باتكب

 نم ادحأ تعمس امف «نولوقي ام عمسأ قلحلا ىلإ تمقف :لئاو وبأ لاق .هتيتأل

 نبا ةلزنمل دهشت ىتلا راثآلا نيم ريثك اذه.ريغو .. .هيلع.كلذ ركني دمحم باحصأ
 نإف ,هب ثدحتيو هسفن نم اذه ملعي دوعسم نبا ناك اذإو «ريسفتلا ىف ةيلاعلا دوعسم

 رادقمو «ملعلا ىف هتناكمب اوثدحتو لب « كلذ هيلع اوركني مل كي هللا لوسر باحصأ
 عمسي ناك هنأب «هنع هللا يضر ىرعشألا ىسوم وبأ كلذ للعو هللا باتكلهمهف

 رفوأ هلعج ىذلا رمآلا ءلوخدلاب مهل نذؤي ال. نيح لخديو ؛عامسلا مهل رسيتي ال.نيح

 «ضايفلا ةوبنلا لهنم نم فارتغالا نم ابيصن مظعأو هَ لوسرلا نع ذخألا ىف اظح
 ىهل ,هلثم هدعب كرتام :دوعسم نبا توم دعب لاق هنأ ءادردلا ىبأ نع حص نكلو

 ةلمجلابو هلي هللا لوسر باحصأ نيب هتناكم ومسو ؛هملع رادقم يلع هنم ةداهش
 ههباشتمو همكحمب مهفرعأو «ىلاعت هللا باتكب ةباحصلا معأ : ليق امك دوعسم نباف

 عهمارح مرحو هلالح لحأف نآرقلا أرق ؛هلوزن بابسأو ؛هلاثمأو هصصقو «همارحو هلالحو
 .هللا باتكب ريصب «ةنسلاب ملاع « نيدلا ىف هيقف

 :ةحصلا نم اهغلبمو دوعسم نبا نع ةياورلا ©
 هللا يضر سابع نبا دعب ةباحصلا نم ريسفتلا ىف هنع ىور نم رثكأ دوعسم نبا

 نع ىور ام رثكأ هنع ىور دقف دوعسم نبا امأو :ناقتإلا يف ىطويسلا لاق .هنع

 ( مهنيب هدوجول ارظن درك لقا يمس لا درت نبا لع يعلو 17 لع

 .ا١مال/؟ :ناقتإلا(١)

 ١١ج نورسفملاو ريسفتلا هم)



 ا ايوا اعلا نيا روس نار حلا وحل رورو انج وختابل سا سلو

 نيذلا ةفوكلا ءاملع نم مهريغو «ديزي نب دوسألاو «ىعخنلا سيق سيق نب و

 دنع - ىلاعت هللا ءاش نإ  اعي يدم اال ا الكل نت ايي يقنع ور ل وا جلط

 نبا ىلإ ىهتنت ةريثك ديناسأ تدرو دقو «نيعباتلا رصع ىف ريسفتلا نع مالكلا

 تاياورلا هذه نمو «؛ثيدحلا بشيك و رون الاب زوسفعلا ننمك ىف ةثوشبم اهدحن («دوعسم

 يف عاطقنالا وأ .هلاجر ىف فعضلا هيرتعي ام اهنمو «هب ةقثلاو هيلع دامتعالا نكميام

 احيرجت دقتلاب اهريغ اوعبتت امك «تاياورلا هذه داقنلا ءاملعلا عبتت دقو .هدانسإ

 : دوعسم نبا نع قرطلا رهشأ ىه هذهو اليدعتو

 هذهو دوعسم نبا نع «قورسم نع «ىحضلا هم

 يف كر لا 1 0 ل 1 و 0 كان

 . اضيأ أ هحيحص ىف ىراخبلا اهيلع دمتعا دقو . فعضلا اهيرتعي ال

 ةحيحص قيرط اضيأ هذهو «دوعسم نبا نع «لئاو ىبأ نع «شمعأألا قيرط :اثلاث -

 قيرطلا هذهو دوعسم نبا نع «ىنادمهلا ةرم نع «ريبكلا ىدسلا قيرط :اعبار -

 :ةياورلا هاب ىف: ريبكلا ئدسلا ةحبق :يطش اهيفا تملغ كفا: زينك ةريسفت

 اهنم جرخي ءريرخجج نباو-ب دوعسم نبا نع (كاحضلا نع «قور ىبأ قيرط : اسماخل -

 ىهف دوعسم نبا قلي مل كاحضلا نأل ؛ةيضرم ريغ قيرطلا هذهو .اضيأ هريسفت ىف

 ' 7 ةعطقنم قيرط

 بلاط يبأ نب ىلع

 :ةهتمجرت ©

 نا بلا درسا بلطملا دبع نب بلاط ىبأ نب يلع «ءنسحلا وبأ وه
 نب دسأ تنب ةمطاف.همأ . اًهنم هي هتيرذو «ةمطاف هتنبا ىلع هرهصو هيو هننا لوس

 نب را و راوالللا عبارو .نييمشاه نم دلو ىمشاه لوأ وهو .مشاه
 ةنيدملا يلإ رج اه ُهيَم هللا لوسرب قدصو ثادحألا نم ملسأ نم لوأ وهو «مشاه ىنب

 هين يردي نتيسسألا نر لإ ىلاعت هلوق هيف لزنو :ليق ءروهشم د م
 نإف كريت الإ اهلك ههابكلا ىلع تيك هقوت [ ةرقبلا] © هللا تاضرم ءاغتبا

 دقو «ةروهشم فقاومو ميظع ءالب عيمجلا ىف هلو ؛هلهأ ىلع هفلخ لَ هللا لوسر

 حتفي الجر ةيارلا نيطعأل » :ربيخ موي لاقو «ةريشك نطاوم ىف ءاوللا هْيَ# لوسرلا هاطعأ
 هللا ىضر ىلعل اهاطعأ مث (هلوسرو هللا هبحيو «هلوسرو هللا بحي ؛هيدي ىلع هللا



 0 ١ج نورسفملاو ريسفتلا بل
 ايندلا ىف يخأ تنأ» :كلادلاقو هنانحكما نويبع قع هللا وسر: هاا نع
 هب ظحي مل ام لئاضفلا نم هيف عمتجا «ةنجلاب نيرشبللا هيلا نها كو (ةرتخالاو

 ىلإ . هيَ هللا لوسرب رهصو ةبارق ىلإ ءايندلا ىف دهز ىلإ ءنيدلا ىف عرو نمف «هريغ
 الوتقم «ةرجهلا نم نيعبرأ ةنس ناضمر ىف هللا همحر ىفوت دقو «ريزغ لضفو مج ملع
 . كلذ ريغ ليقو ؛ةنس نوتسو ثالث هرمعو « ىجراخلا مجلم نب نمحرلا دبع ديب
 : ملعلا نم هغلبم ©

 ظحلا ىتوأ «طابنتسالا ميلس « ءةجحلا ىوق ناكو ملعلا يف ارحب هنع هللا يضر ناك

 ىلإ ةذفان هرصبو .جضان ىئاضق لقع اذ ناك و ءرعشلاو ةباطخملاو ةحاصفلا نم رفوألا
 ع«لكشأ ام ءالجتساو ىفخ ام مهف ىف ةباحصلا هيلإ عجري ناك ام اريثكو ءرومألا نطاوب
 دهاو هناسل تبث مهللا» :هلوقب هل اعدو ءنميلا ءاضق هَل هللا لوسر هالو دقو
 ةيضق ١ :ليقف لثملا هب برض ىتح «تالضعملا ىف الصيف ءاددسمو اقفوم ناكف ؛(هبلق
 اهفراعم نابلب ىذغتو «ةوبنلا تيل ىت يرن ملا يحرم ١ بكامل بعارالاو
 لهأ ىضقأ نأ ثدحتن انك :لاق دوعسم نبا نع ةمقلع ىور .اهراونأ ةاكشم هتمعو
 ؟ىلع نم ملعأ أ دمحم باحصأ ىف ناكأ :ءاطعل ليقو . بلاط ىبأ نب ىلع ةنيدملا

 ةشلا انل تبث اذإ): لاق سابع نبا نع ريبج نب ديعس ىورو .هملعأ ال هللاو ءال :لاق

 . (هريغ ىلإ هنع لدعن مل ىلع نع
 بهو دق هنأ ىري ؛هاياصوو هبطخو هنع هللا ىضر ىلع ةيضقأ ىلإ عجري ىذلاو

 2 ١).نايبلا ةوقو ملعلا نم ارفاو اظحو ةذفان ةريصبو ءاجضان القع
 | : ريسفتلا نم هتناكم ©

 هللا باتكب هملع « ىوتفلاو ءاضقلا ىف هتراهم ىلإ هنع هللا ىضر ىلع عمج
 «ليوأتلا ةفرعمو ليزنتلا عقاومب ةباحصلا ملعأ ناكف ؛ هيناعم ىفخو هرارسأل همهفو
 ىبأ نب ىلع نعف نآرقلا ريسفت نم تذخأ ام » :لاق هنأ سابع نبا نع ىور دقو
 ْ يللا

 ةيآ تلزن ام هللاو ا م ل ا نر

 اناسلو ءالوقع ابلق ىل بهو ىبر نإو ؛«تلزن نيأو «تلزن ميف تملع دقو الإ
 : الوهب

 ال هللاوف ىنولس :لوقي وهو بطخي ايلع تدهشو :لاق ليفطلا يبأ نعو

 انأو الإ ةيآ نم ام هللاوف هللا باتك نع ىنولسو ؛مكتربخأ الإ ئش نع ىنولأست
 نا اي نفعا له فاما ياهي ادق د ليلنا مكعا

 ١١( :ةياغلا دسأ 6 ١57 -1٠١.



 ب ش5 - ١ء

 نم هدم بلاط ين ني ىلع إو «نكطيو مه لوألا فرح اهنماس فرحا

 ا .(نطابلاو رهاظلا
  هيؤملاو نيرحسملا نا

 ل

 رمألا ءدحلا تزواج ةرثك .هنع هللا ىضر ىلع نع ريسفتلا ىف ةياورلا ترثك

 ,قيقحتلاو ثحبلاب هنع ةياورلا نوعبتي مهلعجو «داقنلا ءاملعلا راظنأ تفل ىذلا

 و دس اك روع
 يا افلا رع يلع مورا ةنيوسلاب قال ريفا نط مام

 مهبهذمل اجيورت امإ «هنم ئرب وه ام هيلع اوقلتخاف هبح ىف اوفرسأ نيذلا « ةعيشلا ةالغ

 نم ىلعي هيلإ ةيملعلا لاوقألا ةبسن ىف قارغإلا نأ دسافلا مهنظل امإو فل اميعدتو

 تفقش ول» :هلوق نم يلع ىلإ بسن ام نأ نظأو . ىملعلا هنأش نم عفريو عهرذق

 ىرخأ ةيخحان كانه مث .هحدم ىف دحلا| نوزواجتيو (ةيبح ىف نولاغي قيدلا «ةعيشلا

 نأ كش الو «ةوبنلا تيب ىلإ هتبسن ىه ةيحانلا كلت «هيلع بذكلاب عاضولا ترغأ

 قحلاو «سانلا نسلأ ىلع اعويذو اجاور هيطعتو «الوبق عوضوملا بسكت «ةيحانلا هذه

 كلذ لاججأ نمو « ل ير ملا تر ل يس را *:< نأ

 , حيرشو ىناملسلا ةديبعك «دوعسم نبا باحصأ نم وأ (ةقنيب لهأ نفق

 :رهشقتلا نوف ة ىلع نع قرطلا مهأ هذهو . امهريغو

 . ىلع نع « ىناملسلا ةديبع نع « نيريس نب دمحم نع :ماشه قيرط :الوأ |

 رو راشيل نون ردو يسم ور
 (ةحيحص قيرط هذهو . ىلع نع «ليفطلا ىبأ نع «نيسحلا يبأ نبا قيرط :ايناث

 . هريسفت ىف ةنييع نبا اهنم جرخي

 « . ىلع هيبأ نع ؛نيسحلا هيبأ نع «نيدباعلا نيز ىلع نع «ىرهزلا قيرط :اغلاث

 مل نكلو ,«')اقلطم ديناسألا حصأ مهضعب اهدع ىتح .ادج ةحيحص قيرط هذهو

 نوباذكلاو ءافعضلا همصلأ امل ارظن نيتفياسسلا نيتقيرطلا ناهعشلا قيرطلا هذه رهعشت

 9)١( 5ص حالصلا نب با ةمدقم .



 ْ :هتمجرن ©

 نيش ب ضررا نر انعتالا ا جييق نبهت هو جنا 73 ههلكلا: وبا وتس رو رق

 رمع هيلع ىنثأ دقو «ةنيدملا همدقم هَ هللا لوسرل بتك نم لوأ وهو ءاردبو ةبقعلا
 يبق :لارقا لح ةتافوو ف كلفنا هقو 4 نيملسلا كاسم ناز لاق هئيدللا كو
 ش . هنع هللا ىضر باطخلا نبرمع ةفالخس ىف تام هنأ ىلع رثكألاو

 : ملعلا نم هغلبم ©

 تلا لوسرل ئعتولا باتك دخاو «ءارقلا كيس: عك قب نبأ نإ

 نم ىلاعت هللا باتكل هظفح ةدوج ىلع لدأ سيلو ««بعك نب يبأ مهؤرقأو هب
 لا نب سس ىلإ هدنسب ىدمرعلا جرخأ دقن عنا ا ةءارق

 نيذلا نكي مل » : كيلع أرقأ نأ ىنرمأ هللا نإ :بعك نب ىبأل لاق هيَ ىبنلا نإ
 .(ىكبي ىبأ لعجف «معن : : لاق ؟كل ىنامس هلآ : لاق  اورفك

 لضفب لق ا : لوقي وهو ىنعنمي امو :ٍلاق ؟كلذي تحرفو : يبأل ليق هنأ ةياور ىفو
 نع ىبعشلا ىورو.[58:سنوي] © نوعمجي اَمَم ريخ وه اوحرفيلف كلذبف هتمحربو هللا
 (ىلعو «رمع :ةتس ِهِيَع هللا لوسر باحصأ أ نم ءاضملا تاس ناك لاق رست

 (57.(ىسوم وبأو «ديزو «ىبأو هللا دبعو
 :ريسفتلا ىف هتناكم ©

 لماوع مهأ نم لعلو ؛ىلاعت هللا باتكب ةباحصلا ملعأ نم بعك نب ىبأ ناك
 عكا رارشاب نيفراعلا «دوهتلا نابحا سابع ناك هنا وه هللا باتك يناغع ةعفرعت

 هلعجي ةرورضلاب اذهو هنت هللا لوسرل ىحولا باتك نم هنوكو ءاهيف درو امو ةميدقلا
 هخسانو ؛هرخؤمو نآرقلا مدقمو ؛هعضاومو لوزنلا بابسأب ملعلا نم ميظع غلبم ىلع

 ا ا ل ل ا نا

 :ريعسمملا نيف ذ نيرثكملا نم بعك نب ىبأ دع هلك اذهل ,هنِيَع عملا ل روب ايدك لابس

 .مهريسفت ىلع لوعيو ,.مهنع حص امب دتعي نيذلا
 :ةحصلا نم اهغلبمو ريسفتلا ىف هنع ةياورلا ©

 هذه ءاملعلا عبتتو ؛اهقرط تددعتو ريسفتلا ىف بعك نب ىبأ نع ةياورلا ترشك
 - هيلع عضولا نم ملسي مل ةباحصلا نم هريغك هنأل ءاوحرجو اولدعف «دقنلاب قرطلا

 : هنع قرطلا رهشأ ىه هذهو

 ما 45 1 ةناغلا دعا ظنا 89# . ةيناقلاب رمعو «ىلوألاب ُهّلْيَع ىبنلا هانك )١(



 همها هاو ويضل[ سم ب فيس سس تيس يع
 ىضر ىبأ نع ؛ةيلاعلا يبأ نع «سنأ نب عيبرلا نع ؛ىزارلا رفعج ىأ قيرط :الوأ

 وبأ اهيوري «ريسفتلا يف ةريبك هخسن ىبأ نع درو دقو ؛:ةحيحص قيرط هذهو .هنع هللا
 ءاريثك اهنم متاح ىبأ نباو ريرج نبا جرخ دقو « يبُأ يلإ دانسإلا اذهب يزارلا رفعج
 .هدنسم نم دمحأ مامإلاو ,هكردتسم ىف اضيأ اهنم مكاحلا جرخأو

 نب ليفطلا نع «ليقع نب دمحم نب هللا دبع نع «نايفس نع عيكو قيرط : ايناث
 طرش ىلع ىهو ؛هدنسم ىف دمحأ مامإلا اهنم جرخي هذهو « هيبأ نع «بعك نب ىبأ
 ؛هظفح ةهج نم هيف ملكت اقودص ناك نإو ليقع نب دمحم نب هللا دبع نأل ءنسحلا

 هيف ملكت دقو قودص وه «ليقع نب دمحم نب هللا دبع » :هننس ىف ىذمرتلا لاق

 نب دمحأ ناك :لوقي ليعامسإ نب دمحم تعمسو ؛هظفح لبق نم ملعلا لهأ ضعب
 نب دمحم نب هللا دبع ثيدحب نوجتحي «ىديمحلاو «ميهاربإ نب قاحسإو «لبنح

 ىمثيهلا ظفاحلا صنو «ثيدحلا براقم وهو : - ىراخبلا ىنعي دمحم لاق ليقع

 )١( .( نسح هثيدح نأ ىلع دئاوزلا عمجم ىف

 يف *ين ين 0 0 2

 )١( ص لامكلا بيهذت ةصالخ رظنا ١18١« ؟:لادتعالا نازيمو /587.



 ١ج نورسفملاو ريسفتلا ب
 ثلانلا لصفلا

 مكح هل «ىحولا دهش ىذلا ىباحصلا ريسفت نأ : كردتسملا ىف مكاحلا قلطأ
 ىف لوقي ثيح نيخيشلل لوقلا اذه ازعو « هْنوَم ىبنلا نع هاور هنأكف «عوفرملا
 - ليزنتلاو ىحولا دهش ىذلا ىباحصلا ريسفت نأ ؛ثيدحلا بلاط ملعيل» : كردتسملا
 اذه ءامهريغو «ىوونلاو حالصلا نبا ديق نكلو )١( ( دنسم ثيدح - نيخيشلا دنع

 ىف حالصلا نبا لاق ,هيف ىأرلل لاجم ال امو «لوزنلا بابسأ ىلإ عجري امب «قالطإلا

 ىف كلذ امنإف ,دنسم ثيدح ىباحصلا ريسفت نأ نم ليقام 7 :(554) ص هتمدقم

 ذخؤي نأ نكمي ال امم كلذ وحن وأ ؛ىباحصلا هب ربخي ةيآ لوزن ببسب قلعتي ريسفت

 دوهيلا تناك :هنع هللا ىضر رباج لوقك هيف ىأرلل لخدمالو هلي ىبنلا نعألإ
 : لجو زع هللا لزنأف ءلوحأ دلولا ءاج اهلبق ىف اهربد نم هتأرما يتأ نم :لوقت

 ال ىتلا ةباحصلا ريسافت رث ءاس امان ةيآلا .[؟؟ ةرقبلا ] 6 مكُل ثرح مكؤاسن

 1 تافوقرلا نق :كوالستم لل لوسرلا ىلإ يح ةفانغإ ىلع ليحتم
 نبا هيلإ بهذ امب (ثيدحلا مولع ةفرعم ١ ىف حرص دق هسفن مكاحلا دجن انكلو

 0 لماك نب دمحأ هانث دح ام تافوقوملا نمو : 0 روع ع داعفلا

 ايقلا موي منهج مهاقلت :لاق ... 5 :رثدلا ] (رْشَبلل ةَحاَوَل ا: هلوق ىف ةريره
 ا لاق ؛.مظع ىلع امحل كرتت الف ةحفل مهحفلتف

 اذه ريغ ىف هلوقن امنإف ءدنسم ةباحصلا ريسفت نإ : لوقنامامأف «تافوقوملا نم

 سيل دنسم ههابشأو اذهف » :لاقو دوهيلا ةصق ىف رباج ثيدح دروأ مث («...عونلا
 تلزن اهنأ نآرقلا نم ةيآ نع ربخأف ليزنتلاو ىحولا دهش ىذلا ىباحصلا نإف ,فوقومب

 010 دسم كين لح ةنافااذك ىف :

 ام سانلا دمتعاف ؛( كردتسملا ) يف قلطأ ام ( ثيدحلا مولع ةفرعم ) يف دّيق مكاحلاف

 اصيرح ناك هنأب مكاحلا قالطإ ( بيردتلا ) يف يطويسلا للعو . قلطا اهتاوك رو: هذيق

 مث ؛عوفرملا طرش نم سيل ام هيف دروأ يتح ( كردتسملا ) يف حيحصلا عمج يلع
 «فوقوملا نم ةريره يبأ نع روك ذملا تيدا لع ع مكاملا يلع كلذ دعب ضرتغا

 )١( 4ص ىوارلا بيردت 5. ْ

 ص ثيدحلا مولع ةفرعمو « 15ص ىوارلا بيردت (؟) ١5 ٠١.



 لس ١ج نورسفملاو ريسفتلا
 ليبق نم وهف «هيف يأرلل لخدم ال اذهو «ةرخآلا ركذب قلعتي هنأل ؛كلذك سيلو
 2612 ماوقزملا

 : جئاتنلا هذهب صلخن.هلك اذه دعبو

 كو رونا تاما ىلإ دير اا هو دا جنم اجل يعمل الوأ
 مل ماد ام هيلع فوقوم وهف «لاجم هيف ىأرلل نوكي ام امأ ءلاجم هيف ىأرلل سيل ام

 ظ هلع هللا لوسر ىلإ ةاليسي
 الو رسفملا هذخاي لب ءاقافتا هدر زوجي ال عرفرملا ليبق نم هنأ هيلع مكح ام :ايناث

 . لاح ةيأب هريغ ىلإ هنع لدعي

 املعلا راظنأ هيف فلتخت ,فقولاب هيلع مكح ام : اثلاث
 امل هنأل هب ذخألا 6 وحس ىلع فوقوملا نأ يلإ .قيرف بهذف

 مهداهتجا ىف ةباحصلاو ءبيصيو ئطخي دهتجملاو .هيف دهتجا هنأب ملع ,هعفري مل

 د رئاسك
 00 11 رعاه نا وم يح اوف سلالا نجيدنا ىلإ ع قيرف بهذو

 ذإ هللا باتكب سانلا ىردأ مهنأل ,بوصأ مهيأرف مهيأرب اورسف ل هللا

 نئارقلا نم هودهاش الو «ةوبنلا قالخأب قلختلاو ةبحصلا ةكربلو «ناسللا لهأ مه

 مهؤاملع اميسال ,حيحصلا ملعلاو ماتلا مهفلا نم مهل املو ءاهب اوصتخا ىتلا لاوحألاو

 | .مهريغو سابع نباو ,دوعسم نب هللا دبعو ةعبرألا ةمئالاك مهؤاربكو
 (لقنلاب هريسفت درو مسق : :نامسق نارقلا نأ ملعأ» :(ناهربلا ) ىف ىشكرزلا لاق

 ,نيعباتلا سوؤر وأ تاهت لا نمت ندا نقب نأ امإ :لوألاو .دري مل مسقو

 نم هرسف نإف «ىباحصلا ريسفت ىف رظني ىئناثلاو «كنسلا ةهيط نع هيف فحعت لوألا

 نئارقلاو بابسألا نم هودهاش امب وأ ؛هدامتعا يف كش الف ناسللا لهأ مهف ةغللا ثيح

000 

 ىف ريسفتلا دجن مل اذإ ذئنيحو . .. ) :هريسفت ةمدقم ىف ريثك نبا ظفاحلا لاقو

 ال ءكلذب ىردأ مهنإف «ةباحصلا لاوقأ ىلإ كلذ ىف انعجر «ةنسلا ىفالو نآرقلا

 ملعلاو ؛ماتلا مهفلا نم مهل املو ءاهب اومصتخا ىتلا لاوحألاو نئارقلا نم هودهاش

 ءافلخلاو ؛ةعبرألا ةمئالاك .مهؤاربكو مهؤاملع اميس ال ؛حلاصلا لمعلاو ,حيحصلا

 (5) (مهنع هللا ىضْر دوعسم نب هللا د ؛نييدهملا نيدتهملا ةمثألاو ءنيدشارلا

 رم علا ] نتمطيو «سفنلا هيلإ ليمث ىذلا وه ريخألا ىأرلا اذهو

 ىو يت «٠ 2 0 0

 )١( لوألا ءزجلا(©*) .9١1/*86؟:ناقتإلا(5) .5ه ص ىوارلا بيردت ص١.



 سس ظ ل ١ج نورسفملاو ريسفتلا سس

 عبارلا لصفلا

 ةلحرملا هذه ىف ريسفتلا تازيمث

 : ةيتآلا تازيمملاب ةلحرملا هذه ىف ريسفتلا زاتمي
 اذهو همهف ضمغ ام وهو ,هنم ضعب رسف امنإو .هعيمج نآرقلا رسفي مل :الوأ

 ريسفتلا ناكف «ةباحصلاو ُهّكَم ىبنلا رصع نع سانلا دعب املك داذزي ناك ضومغلا

 .اهعيمج نآرقلا تايآ ريسفت مت نأ ىلإ ضومغلا اذه ديازتل اعبت ديازتي
 اميف عسوتب عوضوملا اذهل ضرعنسو ؛هيناعم مهف ىف مهنيب فالتخالا ةلق :ايناث

 . ىلاعت هللا ءاش نإ دعب

 ا ىنعملاب نوفتكي ام اريثك اوناك : اثلاث

 8١[. :سبع] ابأو ةهكافو ظ :ىلاعت هلوق لثم نم اومهفي نأ ىفكيف ءاليصفت
 . هدابع يلع ىلاعت هللا معنل دادعت

 :مهلوق لثم ؛ظفل رصخأب هومهف ىذلا ىوغللا ىنعملا حيضوت ىلع راصتقالا :اعبار
 كلذ ىلع اوداز نإف «:ةيصعمل ضرعتم ريغ ىأ ..[7:ةدئاما] ©# مثإل فناجتم ريغ

 . لوزنلا بابسأ نم هوفرع اممف
 دوجو مدعو ةينآرقلا تايآلا نم ةيهقفلا ماكحألل ىملعلا طابنتسالا ةردن : اسماخ

 نألو ,ةديقعلا ىف مهداحتال ارظن ؛هللا باتك ىف ءاج امب ةينيدلا بهاذملل راصتتنالا

 .مهنع هللا ىضر ةباحصلا رصع دعب الإ مقي ماعلا ١ فالتخاالا

 ىف الإ نكي مل نيودتلا نأل « ءرصعلا اذه ىف ريسفعلا نم ئش نودي مل : اسداس

 ضعب اهنظف مهفحاصم ىف ريسفتلا ضعب ةباحصلا ضعب تبثأ معن . ىناثلا نرقلا

 . ىلاعت هللا دنع نم اهب لزن ىتلا نآرقلا هوجو نم نيرخأتملا
 نم اعرفو هنم اءزج ناك لب ؛ثيدحلا لكش ةلحرملا هذه يف ريسفتلا ذختا : اعباس

 ةروثنم ىورت تاريسفتلا هذه تناك لب ءامظنم الكش هل ريسفتلا ذختي ملو هعورف

 ثيدح بناجب ةالص ثيدحف «ثيدحلا ةياور ىف نأشلا ناك امك «ةقرفتم تايال

 .اذكهو ....ةيآريسفت ىف ثيدح بناجب «ثاريم ثيدح بناجب ؛داهج

 لب هيلإ هتبسن حصت ال هنإف «سابع نبا ريسفتب انيلع ضرتعي نأ ضرتعمل سيلو

 دمحم ةياوز يف« ةيهاو ةياور ىلع دللد ىف نيفعم بلا ةيبيلو يدايا روريعلا عتب
 ةاقاس نه وب نب برص نع تابع نا نع ضلك لا عا فول ةاؤرعم لبا
 نيف امك يذكحلا
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 ىناشثلا بابلا

 ” نيستا ةيئرافلا ةلرلا
 ( نيعباتلا رصع ىف ريسفتلا )

 :ةلرملا هذه ءادعلا ه

 2 .رصعلا اذه ىف ريسفتلا رداصم ©

 .هيف تماق يتلا ريسفتلا سرادم ه

 . ىعباتلا نع روثأملا ريسفتلا ةميق ©

 ..ةلحرملا هذه ىف ريسفتلا تازيمت ه

 . ريسفتلا ىف فلسلا نيب فالخلا و



 ل ١ج نورسفملاو ريسفتلا سس سس لإ ”ذو م
 كوألا لصفلا

 0 يعاب

 00 0 .نيعباعلا نم مالعأ ريسفعلاب اضيأ رهعشا هللا باتك نم ىفخ

 .هيناعم ىفخ مهيرصاعمل اوحضوو
 :رصعلا اذه ىف ريسفتلا رداصم ©

 باتكلا ىف ءاج ام ىلع ىلاعت هللا باتكل مهمهف ىف نورسفملا ءالؤه دمتعا دقو

 نم ةباحصلا نع هوور ام ىلعو « هلي هللا لوسر نع ةباتكصلا نع هوورام ىلعو «هسفن
 ام ىلعو :مهبتك ىف ءاج امم باتكلا لهأ نم هوذخأ ام ىلعو ؛مهسفنأ مهريسفت

 .ىلاعت هللا باتك ىف رظنلاو داهتجالا قيرط نم مهيلع هب هللا حتفي
 اهولاق ءريسففلا ىف نيعباتلا ءالؤه لاوقأ نم اريثك ريسفعلا بسك انل تور دقو

 دحأ نع وأ هلي هللا لوسر نع اهيف ئش مهملع ىلإ لصي ملو داهتجالاو ىأرلا قيرطب

 «ةباحصلاو ُهيَع ىبنلا رصع نع سانلا دعب املك - جردت ىلع -- ضومغلا اذه ديازت
 يا ود رق يصتتااذ2 يضم اوطقاب نأ ىلإ نيعباتلا نم ريسفتلاب نولغتشملا جاتحاف
 «(اعابت نارغلا يعمم هت اومتأف مهدعب نم ءاج مث («ضومع نم داز اني رادقم ريسيفتلا

 0 0 ل ل

 . ثحبلا

 دوهع ىفو هي هللا لوسر ةايح ىف ملاعلا دالب نم اريثك نيملسملا ىلع هللا حتف
 ريثكلا ىأن لب نيمل سملا دالب نم دحاو دلب ىف اعيمج اورقتسي ملو ؛هدعب نم ءافلخلا

 د كا ا سل مط قرشم ةنيدملا نع مهنم
 مهنمو «ةاضقل امهنمو ؛ءارزولا مهنمو «ةالولا مهنم ناكو ؛مالسإلا اهلخ-د ىتلا دالبلا

 . كلذ ريغ مهنمو «نوملعملا
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 امو ؛ملعلا نم هوعوام .اهيلإ اولحر ىتلا دالبلا هذه ىلإ مهعم ءالؤه لمح دقو

 ,مهنع ملعلا نوذخأي نيعباتلا نم ريثك مهيلإ سلجف « هلا لوسر ع هوظفح

 اهتذتاسأ ؛:ةيملع سرادم ةفلتخلا راصمألا هذه ىف تماقف «مهدعب نمل هنولقنيو

 .نوعباتلا اهذيمالتو «ةباحصلا

 يل يقع اددلأا نيق ريطي#ا ايياقا و يفت داتا ىو دل نا سعب نيش
 ةفلاثو «ةنيدملاب ىرخأو ,ةكمب ريسفتلل ةسردم تماقف «ةباحصلا وم .نيرمسفملا

 اذه ىف رابصتمالا جف ريما سسرادس ريشا نه: كالقلا سرادملا هلهو + قارعلاب

 .كيهعلا

 سابع نبا باحصأ مهنأل ؛ةكم لهأ هب سانلا ملعأف ريسفتل هلا امأو » : ةيميت نبا لاق

 نبا باحصأ نم مهريغو «سابع نبا ىلوم ةمركعو «حابر ىبأ نب ءاطعو ؛دهاجمك
 نم ةفوكلا لهأ كلذكو .مهلاثمأو «ريبج نب ديعسو «ءاثعشلا ىبأو «ءسوواطك «سابع
 نيف ةنيدلا لها ءاسلعو» هرجع عدم وري اس كلذ وبورك ندا 'كافسمأ
 دبع هنبا اضيأ هنع ذخأو ؛ريسفتلا كلام هنع ذخأ ىذلا ءملسأ نب ديز لثم ريسفتلا

 )١( (بهو نب هللا دبعو ؛نمحرلا
 نم نيرسفملا رهشأ نعو «ثالثلا سرادملا هذه نم ةسردم لك نع ملكتأ نأ ىرأو

 ةللابو ع رقاق قنا حسملا نو يو انام و1343 اننا ورغ ويستسمل او لعل عيينللا يوهاكلا

 : قيفوتلا
 ةكمب ريسفتلا ةسردم :الوأ

 : سابع نبا يلع اهمايق ©
 0000 0 ا

 ,هيناعم نم لكشأ ام مهل حضويو «ىلاعت هللا باتك مهل رسفي («نيعباتلا نم هباحصأل

 .هنم هوعمس ام مهدعب نمل نووريو «لوقي ام هنع نوعي هذيمالت ناك

 :اهلاجر رهشأ «©
 يد د وو اع ةكمب سابع نبا ةيمالت نم رهخشا دقو

 ىف ألا كقلطخل امك جرقك )كل ة نان نبا نيرع ةلاوولا نى 5500 مهو و «ىلاوملا

 . مهيلإ نوكرلاو مهب ةقثلا رادقم

 هيف اةيلع ةامععألا
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 ريبج نب ديعس - ١

 : هتمج رث ©

 نارا يدينا افهم سركيس ب يسب ملل :دنيضولا راايدسحت ولا وه
 ةىتا نم ةعادبس عمش لاضتللا ضبا «ثوللا هوسا:لصألا شيع ناك هالو
 .امهريغو ؛دوعسم نباو «سابع نبا نع ىور .ةباحصلا
 :ريسفتلا ىف هتناكم ©

 ذخأ ؛هقفلا و ثيدحلاو ريسفتلا ىف مهيمدقتمو نيعباتلا رابك نم هللا همحر ناك

 ديعس عمج دقو ١( )هنع هتياور رثكأو «ريسفتلا هنم عمسو «ءاضرع سابع نبا نع ةءارقلا
 نب ليعامسإ نع ءاج ام كلذ ىلع انلدي ءاهب أرقي ناكو ةباحصلا نع ةتباثلا تاءارقلا
 دبع ةءارقب ةليل أرقيف ناضمر رهش ىف انمؤي ريبج نب ديعس ناك ): لاق هنأ كلملا دبع

 ,25) (ادبأ اذكهو «هريغ ةءارقب ةليلو «تباث نب ديز ةءارقب ةليلو ؛دوعسم نب هللا
 ىناعم ةفرعم ىف عسوتلا ىلع ةردقلا هيطعي ناك تاءارقلا هذهل هعمج نأ كشالو

 ىلع انلدي «هيأرب ريسفتلا ىف لوقلا نم عروتي ناك هنأ انل رهظي نكلو «هرارسأو نآرقلا
 بضغف نآرقلا ريسفت هل بتكي نأ اديعس لأس الجر نأ نم :ناكلخ نبا هاور ام كلذ
 نم هباحصأ ماع ديعس عمج دقلو 2" كلذ نم ىلإ بحأ ىقش طقسي نأل :لاقو
 نم ناك ) : فيصخ لاق دقف ءاهيف اوزرب يتلا ىحاونلا نم مهدنع امب ملأو «نيعباتلا

 «سوواط مارجلاو لالجلابو ؛ءاطع جحلابو . بيسملا نب ديعس قالطلاب نيعباتلا ملعأ
 (4) . «ريبج نب ديعس هلك كلذل مهعمجأو «ربج نب دهاجم جاجحلا وبأ ريسفتلابو

 لوقي ناكو «هيتفتسي نم هيلع ليحي و؛هملعب قثي سابع نبا هذاتسأ دجن هلك اذهل
 نب يعيب سعب ت «ءانييهاللا ما: نزأ مكيف سيلا : وش: نع هولاسيل ةوتأ اذإ ةفركلا لعأل
 يلع امو ريبج نب ديعس تام دقل :لاق هنأ هيبأ نع نوميم نب ورمع ىوريو - ريبج
 دهاجم ىلع مدقم هنأ ءاملعلا ضعب يريو «هملع يلإ جاتحم وهو الإ دحأ ضرألا رهظ
 .ريسفتلاب نيعباتلا ملعأ هنأ ىري ةداتق ناكو «ملعلا ىف سوواطو

 وه : ىربطلا مساقلا وبأ لاقف ؛ريبج نب ديعس ليدعتلاو حرجا ءاملع قثو دقو اذه
 الضاف ادبع ناك :لاقو تاقفلا ىف نابح نبا هركذو .نيملسملا ىلع مامإ ,ةجح ةقث

 .ةتسلا بتكلا باحصأ نم هيلع عمجم وهو .اعرو
 عست نباوهو «( ةرجهلا نم نيعستو سمخ ) ه 95 ةنس نابعش ىف لتق دقو

 )١( تايفو الأعيان:١/5714. )١ قباسلا عجرملا( :58/1" .
 عجرملا ( 4 ) ماقالو نفسه:756/1١.
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 ,جاجحلا عم هلتق لبق ةرظانم هلو .اربص جاجحلا هلتق : خيشلا وبأ لاق « ةنس نيعبرأو

 .)١( هاضرأو هنع هللا ىضرف «هللاب هتقثو «هناميإ تابثو «هنيقي ةوق ىلع لدت

 ربج نب دهاجم  ؟
 : هتمجرت ©

 نب يقابل نود ىنيورشلا استار (رسفملا (ئرقملا «ىكملا ءربج نب دهاجم وه

 ( ةرجهلا نم نيرشعو ىدحإ )ه١ ةنس دلو .تابثألا مالعألا دحأ ناك . بئاسلا ىبأ

 ( ةئامو عبرأ )ه ٠١ 4 ةنس «دجاس وهو ةكمب هتافو تناكو . باطخلا نب رمع ةفالخ ىف

 .ةنيع نوداست و :تالاق هوبضو قوق ل بلع

 0 1 :ريسفتلا ىف هتناكم ©

 ,("2ريسفتلا ىف هنع ةياور سابع نبا باحصأ لقأ - هللا همحر  دهاجم ناك

 ىراخبلا دجنو ءامهريغو ىراخبلاو ىعفاشلا هريسفت ىلع دمتعا اذهل ءمهقثوأ ناكو

 عرغ ريسفتلا رع ا ريتك انل لف (حيحصلا عماجلا نم ريسفتلا باتك ىف هنع هللا ىضر

 همهف غلبمب هنم فارتعاو «هتلادعو هتقث ىلع ىراخبلا نم ةداهش ربكأ هذهو «دهاجم

 نآرقلا تضرع :لوقي ادهاجم عمس هنأ نوميم نب لضفلا ىور دقو «ىلاعت هللا باتكل

 سابع نبا ىلع نآرقلا تضرع :لاق هنأ اضيأ هنع ىورو .2' )ةرم نيثالث سابع نبا يلع
 ضراعت الو (50؟تناك فيكو «تلزن ميف هلأسأ «ةيآ لك دنع فقأ «تاضرع ثالث

 نآرقلا ضرع هلعلو «ريثكلاب رابخإلا ىفاني ال ليلقلاب رابخإلا نأل «نيتياورلا نيتاه نيب
 دعب هضرعو «ءادألا نسحو «ديوجتلا ةقدو «طبضلا مامتل ةرم نيثالث سابع نبا ىلع

 نيك ا ع و فشلا نر ره يزف قوتانس ةق رعمرس رع دع اها وخلا ومالا فلق
 رض سابع نا لاس دهام تدب ا ريد لاق كول فا نبا ضو ,ةقياورلا ظافلا فلل روينا

 (*)هلك ريسفتلا نع هلأس ىتح «بتكا :سابع نبا لاقف ؛هحاولأ هعمو نآرقلا ريسفت

 جحلابو ؛دهاجم ريسفتلاب مهملعأ ناك :لاق بعصم نع برح نب مالسلا دبع ىورو
 , اهيقف «ةقث ناك : دعس نبا لاقو . دهاجم ريسفتلاب ىقب نم ملعأ :ةداتق لاقو .ءاطع

 ريرج نبا جرخأو .انقتم ادباع ءاعرو اهيقف ناك :نابح نبا لاقو .ثيدحلا ريثك «املاع

 ريسفتلا كءاج اذإ :لوقي ىروثلا نايفس تعمس :لاق ىفنحلا ركب ىبأ نع هريسفت ىف

 هييقف فرض كير هكر قود طقللا ديه هللا هيمحو, :ناك وبال هاف محل ني اتبع رع

 .؟١5ص مالسإلارجف (؟) ا 1 ييدلاوملا ييدف
 45/٠١. :بيذهتلا بيذهت (4) . 8/8 : لادععالا نازيم (*)
 .”١/0:ريرج نباريسفت (5) ١.5/8 ص ريسفتلا لوصأ يف ةيميت نبا ةمدقم (5)
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 (نازيملا ىف ىبهذلا لاقو . 0 يا م هيك يح

 جرخأ دقو . هب جاجتحالاو دهاجم ةمامإ ىلع ةمألا تعمجأ : دهاجم ةمجرت رخآ يفو

 | ل لا

 .ريسفتلا يف هتناكم ولعب دهشت داقنلا ءاملعلا نم تاداهش هذه لك
 ين ىبهذلا ىوردلفف فريسفت ذخأي ال ءاملعلا ضعب ناك ؛هلك اذه عم نكلو

 لأ 1 اك فرع يي رتل ا شمعأللل تلق : لاق شايع نب ركب ابأ نأ : هئازيم

 لأسي هنأ نوري اوناك :لاق دعس نبا ةياور ىهامك - ؟دهاجم ريسفت نوقتي مهلاب

 . باتكلا لهأ

 ؛ هتلادعو هقدص ىف هيلع نعط ادحأ رن مل نكلو هريسفت ىلع ذخأ ام لك وه اذه
 امف باتكلا لهأ لأسي ناك هنأ حص نإو ,ةعفادم الب ةقث ادهاجم نإف لوقلا ةلمجو

 : نتابع منا ةمألا رست دعا وهو مقبل كالو نق هل وكس اهاووداعم ىااطكل !هلاورتللا
 لخدي ام هنولوقي اميف مهقدصيو باتكلا لهأ نع ذخأي نم ىلع ريكنلا ددش ىذلا

 : ليغ هللا لوس نع ةزاولا سيلا ودع تحت

 : ىلقعلا ريسفتلاو دهاجم ©

 صوصن ضعب مهف يف ةعساو ةيرح هلقع ىطعي  هنع هللا ىضر_ دهاجم ناكو

 هلزني هاندجو «ليبقلا اذه نم ىتآرق-صنب رمام اذإف ءاذيعب اهرهاظ ودنبي ىتلا نآرقلا
 ارفع اودع ع انيق قنات اةظحلا كاتو هيدا هيبعلا قلع صورا يورك
 نموا متع قلب ةننيسلا) قارقلا ريدم "ىف ةلركملا فدل رقما
 قبطي هذجن دهاجم:نع هيف ءاجام ضعب انأرقو ريرج نبا ريسفت 00

 . ةريثك عضاوم ىف ايلمع ادبملا |
 انلقَف تسلا يف مكنم اوددتعا نيذّلا متملع دقلو ل : 00 ل

 : ريرج نبا هنع ىئوريامك - لوقي هدجن [56 : :ةرقبلا ] ©« نيكساَخ ةدرق اونوك مهل

 لمحي رامحلا لثمك مهل هللا هبرض لثم وه امنإو «ةدرق اوخسمي ملو مهبولق تخسم)»
 ؟ةيلع ايفا رفق فاكس م ريسيدتلا وج يقترب األ ريرعج ندا نيف كلو «ازاقيبا
 ىضمي مث ..فلاخم هللا باتك هيلع لد ام رهاظل لوق دهاجم هلاق ىذلا لوقلا اذهو
 (") .ةيوق ةحضاو ةلدأب لوقلا اذه دينفت ىف

 : نيتيألا نيتاه يد. ىلادعت هلوم رسم هيأ داك نع لقفي رووح با دم كلدكو

 باوغلا رظتنت ) :هلوقب [7 257:ةمايقلا] © ةرظان اهبر ىلإ * ةرضان موي هوجو

 مها أ: فرتطلا ريشنففت 299 .8 7/7 :لادتعالا نازيم ١9(



 ناسا سم لا دل عب
 ائكتم دعب اميف ناك دهاجم نع ريسفتلا اذهو )١( (عئش هقلخ نم هاري ال ءاهبر نم
 . ىلاعق:ةللاا ةيوز. ةلاسع ىف هبلإ وهذ اهنيف ةلزقعملل ايوق

 ىف هلوق ىلع هنوموليو ؛هريسفت نوقتي مهيأرب نآرقلا ىف لوقلا نم نوجرحتي
 لجر لاق : لاق هنأ دهاجم نبا نع ىور دقف «ىأرلا ىف ةعساولا ةيرحلا هذه لثمب نارقلا

 كيل ب فرس ندر د ها افق ىلا نكسب كي اري تلا معش كاان فقالا
 ىضرو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا باحصأ نم الجر رشع ةعضب نع ريسفيلا

 .2") هتناكم نم للقي وأ .هتميق نم ضغي ام ةيرحلا هذه لثم هسفنل هئاطعإ ىف سيلو

 هيف نكشاا#
 :هتمجرت ©

 ( برغملاب ربربلا نم هلصأ ) سابع نبا ىلوم ىندملا ىربربلا ةمركع هللا دبع وبأ وه
 . مهريغو «ةريره ىبأو «بلاط ىبأ نب ىلعو «هالوم نع ىور
 :هقيثوت ىف ءاملعلا فالتخا ©

 مهنم ناكو هل ىوري الو هب قثي ال نم مهنم ناكف ؛هقيثوت ىف ءاملعلا فلتخا دقو

 .هل ىوريو هقثوي نم

 :هنوقثوي ال نم نعاطم ©
 هنإ :نولوقيو ملعلا ىلع ةأرجلاب هنوفصي ؛ةمركعب اوقثي مل نيذلا ءاملعلا دجنل انإو

 هالوم ىلع بذكلاب هنومهتيف كلذ ىلع نوديزيو نآرقلا ىف ئش لك ةفرعم ىعدي ناك
 ناك هالوم نأ معزيو «جراوخلا ىأر ىري ناك هنأب هنومهتي هلك اذه دعبو «سابع نبا

 ءاهيلئاقل اهبسنو مهتلا هذه لك (بيذهتلا بيذهت » ىف رجح نبا لقن دقو .ءكلذك

 نهانا نع يسسلا ونا لجر نام لاق هرم زر مك وم يعم هاور اه كالذرؤمت
 ىنعي - ئش هنم هيلع ىفخي ال هنأ معزي نم لسو «نآرقلا نع ىنلأست ال :لاقف «نآرقلا

 هللا ىقتا سابع نبا ىلوم نأ ول :لاق اسوواط نأ ةرسيم نب ميهاربإ ىكحو .ةمركع

 :لاق ءاكبلا ىيحي نع رازجلا فلخ وبأ ىورو «اياطملا هيلإ تدشل هثيدح نم فكو
 بذك امك ىلع بذكت الو «عفان اي كحيو . .هللا قتا :عفانل لوقي رمع نبا تعمس

 نا 5 فوبطلا ريسفت 95
 45/1١١-44. :بيذهتلا بيذهت ىف دهاجم ةمجرت رظنا (؟)

 20ج نورسفملاو ريسفتلا ب 5 م



 نبا ىورو 059 كلذ 8 لاق بيسملا نب ديعس نأ ىورو .سابع 1 7 ةمركع
 . ىبأ ىلع بذكي اذه نإ :لوقيو فينكلا باب يلع هقثوي ناك هللا دبع نب ىلع نأ : دعس

 وه تام هنإ :نولوقيف هل هيرصاعم ةهارك غلبم سانلل نوروصي هلك كلذ دعب مث

 ..ريثك قلخ هعيش دقف ريثك امأ ,دحأ هتزانج دهشي ملف «دحاو موي يف ةزع ريثكو
 :هسفن نع ةمركع عافدو نعاطملا هذه دينفت ©

 مهت اهلكو «ةمركع ةلادعب قفي ال نم اهاور ىقلا تاياورلا ضعب وه مدقت ىذلا اذه

 هريضي الف ؛هطلاخيو« همزالي ناك «سابع نبا ىلوم ةمركعف «ساسأ ىلع موقت ال ةلطاب
 ىلع اتايتفاو ملعلا ىلع ءارتفا دعي نأ نكمي الو «ىعيبط رمأ اذه نآل «هنع ةياورلا ةرثك

 هتلادعب بهذتو ىوارلا ىلإ هجوت ىتلا نعاطملا نم تسيل ةياورلا ةرثك نأل «ةياورلا

 نم هراثكإ ببس مهل نيبف «ةريره وبأ رثكأ :هرصع ىف هنع سانلا لاق ةريره وبأ اذهف
 ميك الور اةيفياو عا يليق لل ىحعلا عرق انك هنا وهو «الالع هللا لزيز ندع ةناوزألا

 ةريره ىبأ ةلادع تبهذ لهف «قاوسألا ىف قفصلاب ةباحصلا نم هريغ لغش امك هلغشي

 كل كللا عاوز ةرثكل هب ةقثلا اندقفو

 هنأ ول دويف هيمهتم طا نبارك نا و ور ايدل اذه نإ مث

 ءالؤه تيأر :ةمركع لاق :لاق هنأ بويأ نع ديز نب دامح ىور دف ؛هدنفيل هب هجوو

 ىف ىنوبذك اذإف ؟ىهجو ىف ىننوبذكي الفأ ؛ىفلخ نم ىننوبذكي ؛ىننوبذكي نيذلا

 ىررب امون كوك ئضم حصا رع يدعي هأرن مث ٠ . .ىنوبذك هللاو دقف ىهجو

 ذإ ,فينح نب لهس ةمامأ ىبأ عم اسلاج تنك : ل ا مف اول وح

 مكثدَح ام : لوقي سابع نبا تعمس له هللا كرّكَذُأ «ةمامأ ابأ اي : لاقف ةمركع ءاج

 .معن :ةمامأ وبأ لاقف ؟ىلع بذكي مل هنإف هوقّدصف ىنع ةمركع

 ىلع ءارتفالا نم هيلإ بسن امل هدينفتو بذكلاب هيمهتم ىلع ةمركع دروه اذه
 ْ و

 تاناولع هقن رقاق ادع سلا تيبح وو قلع ونود مش راما ورا انصانفأو

 بيذهت ىف رجح نبا هاور امب دودرم هنإف ؛ىبأ ىلع بذكي اذه نإ :لوقيو فينكلا

 نب هللا دبع نب ىلع هدلو هعابف «قرلا ىلع ةمركعو تام سابع نبا نأ نم :بيذهتلا
 لاقف يلع هالوم ةمركع ىتأف «رانيد فالآ ةعبرأب «ةيواعم نب ديزي نب دلاخ نم «سابع

 .(هقتعأف هلاقأف هلاقتساف ؟فالآ ةعبرأب كيبأ ملع تعب «كل ريخ ام : هل

 ناكل ينساب 3 رم ل يار 1 سرا ا

 داك مالكب لدعلا حرجي نأ لاحم ا نمو ؛ثيدسلا كورتم ءاّكبلا ىيحيو

 )١1( ىرابلا حتف ةمدقم : 5/١١١



 ' -١1ج نووسفملاو ريسفتلا ب
 مر اع دحا نوعي ملك هلو نوب طر هاشللا دك وش قرا ١ م لون ما

 حفلا وه لوقلا ادم بعصتا ملعت انيلكا سانا قماريفكلا هحيش دقن رغك ةفالخب

 هل ريمألا بلطت بيسب ناك - رجح نبا لوقي امك  هتحص ضرف ىلع كلذ لعلو
 ءازإ ىلوملا رمت ير يارب طا وب قال ديكس ضل اس حملا
 را حا هيلا لكك

 ,ةمركع اوكرتو ةريثك ةزانج اودهش مهنأ نم لقث ام نأ :اذه دعب رجح نبا ققحيو
 سب علاق اعالا ةكوييوت

 هكولس عم قفتي داكي الو هيلع ءارتفاف «جراوخلل ليملا نم هب ىمر ام امأو
 نكي مل هنأل هثيدح رضت الف هيلع تتبث نإف ؛ةعدبلا امأف» :رجح نبا لاق ؛هتايح
 . 220 (هيلع تبثت مل اهنأ عم «ةيعاد

 نيقتوملا تاداهش ©
 هاندجول «ليلجا يمال ذه ةقيقح اوفرع نيذلا «نيفصنملا لاوقأ انعبتت اننأ ولو

 دقفي نأ الإ | ةيداري يل اق دار

 يح وتم ريس تاو سس جر | مبهتركرو هب مهعقت' سانلا
 . .هتياور قدصو لجرلا ةلادع

 نيا ناقو ند حل رعت لاقل ةنزكس كرد تحب ةدسخل دل كدا ىرورلا لاق
 .مالسإلا ىلع همهتاف ؛ (ةملس نب دامح ىفو «ةمركع ىف عقي اناقإ عجأار اذإ :نيعم

 لاقو . يرو ورا راب يياومرب اكرر ان ىلا كيا هيف ىلجعلا لاقو
 هل جرخأو ىئاسنلا كر كن ةمركعب جتحي ا ىراخبلا
 نب ملسم ناكو مهريغو ؛دواد وبأو ءملسمو «ىراخبلا هل جرخأ امك ؛ننسلا ةباتك نف

 لهأ ةماع عمجأ : ىزورملا لاقو . هحرج ام دعب هلدع مث هيف ايأر مهئوسأ نم جاجحلا

 ثيدحلا لهأ ءاسؤر كلذ ىلع قفتاو «ةمركع ثيدحب جاجتحالا ىلع ثيدحلاب ملعلا

 ,روث وبأو «نيعم نب ىيحيو ؛هيوهار نباو «لبنح نب دمحأ مهنم ؛انرصع لهأ نم
 ايندلا مامإ اندنع ةمركع : لاقف هثيدحب جاجتحالا نع هيوهار نب قاحسإ تلأس دققلو
 ! فايا ىازنن ره يجف د

 ءاملع نم تركذ نم عيمجو ملسمو ىراخبلا ىلع مْدَقي نم كانه لهف ...دعب
 لهف «لاجرلاب سانلا ملعأ مه ءالؤه ناك اذإو ؛؟حيرجتلاو ليدعتلا باب ىف ةياورلا

 ؟مهقيثوت كرتنو مهادع نم حيرجم لبقن

 5//١4. : ىرابلا حتف ةمدقم (؟) . 7١ ص نآرقلا ريسفت ىف ةيمالسإلا بهاذملا(١)



 لس ١ج نورسفملاو ريسفتلا سل تي ل مه

 !! قالتخاو بذك هب ىمر ام لكو «هنيدو هتلادعب قوثوم ىعبات ةمركع نأ قحلا

 : ريسفتلا ىف هتناكمو ملعلا نم هغلبم ©

 ةيلاع ةناكم ىلعو «ملعلا نم ميظع غلبم ىلع ناك هنع هللا ىضر ةمركع نإو اذه

 هنامز ءاملع نم ناك :نابح نبأ لاقف «؛كلذب ءاملعلا هل دهش دقو «ةصاخ ريسفتلا نم

 ةمركع اهنع لأسأ لئاسم ديز نب رباج ىلإ عفد :رانيد نب ورمع : لاقو .نآرقلاو هقفلاب

 ام لومي نييعشلا راك رإ«مراطتبل ندوبلا اذه« نابع نبا نر ةعركم ذعر: لوك لمحو
 ىدنع عمتجا : هانا قا نو يعيسس لاك ةمركغ نم هللا بانك دعا دجا ىفب

 ديعسو دهاجم لبقأف ءءاطعو «ةمركعو «ريبج نب ديعسو «دهاجمو «سوواط :ةسمخ
 ام ذفن املف ءامهل اهرسف الإ ةيآ نع هالاسي ملف «ريسفتلا ةمركع ىلع نايقلي ريبج نبا

 نت نيحي»لاقو .اذك نها ذك ةيآ تلزنأو ذك فا دك هيأ كلردأ# لوقي لعج امهدنع

 اثلث مكتاف :لاق «ال :تلقف ؟ةمركع نع متبتك له :جيرج نبا ىنلأس : ىرصملا بويأ
 :علعلا
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 ةجرد ىلإ هميلعت ىف هالوم ةغلابمو «سابع نبا هالومل هتمزالم نإف «بجع الو ؛:ةصاخ

 هنيعم نم لهني هتلعج «ننسلاو نآرقلا هملعيو ؛ 4١7 لبكلا هلجر ىف عضي ناك هنأ

 ىف رجح نبا هيوري اميف اذه نم رثكأ دج لب ,ريزغلا هملع هنع ذخأيو ؛ضايفلا
 «نآرقلا نم هيلع لكشأ ام ضعب سابع نبال نيب , ةسركع نأ نم 6 بيذبهعملا تيذنت

 نوظعت مل : ةيالا هذه سابع نبا أرق : لاق ةمركع نع دنه ىبأ نب دواد يور : لاق

 ردأ مل : سابع نبا لاق .. ١[ 5غ: فارعالا] 4 اديدش اباذع مهبدعم وأ مهكلهم هللا اموق

 اذهو «(ةّلح ىناسكف اوجن مهنأ فرع ىتح هل نّيبُأ تلز امف :لاق ؟اوكله مأ موقلا اجنأ

 ,هملعب هباجعإ رادقم ىلعو .هذيملتو هالومب سابع نبا ةقث غلبم ىلع لديربخلا
 .همهفل هريدقتو

 باتكل همهف ىف زربم «هلمع ىف مدقُم ؛هتياور ىف نيمأ ةمركع نإف : لوقلا ةلمجو

 ؟سابع نبا ملع ثراو وهو كلذك نوكي ال فيكو .. هلا
 ملا ينصت رجم اوم هاجر مرا ملا ةيوجا دح دو

 . 2 )هاضرأو

 اا اا 7 2 تر ديقلا تب ةهت رظنا 91 ...كيقلا * لبكلا 61



 ١ج نورسفملاو ريسفتلا بس

 ىتاقتل ناك قي سوواط < ؛

 : ريسفتلا ىف هتناكمو هتمجرت ©

 رعب رملة دز لا ىناميلا ؛,ناسيك نب سوواط نمحرلا دبع وبأ وه
 هنأ هنع ىورو «مهريغو ةعبرألا ةلدابعلا نع ىورو . نادمه ىلوم ليقو «ناسير نبا

 باتك ىناعمب ًاريبخ «أئقتم ًاملاع هللا همحر ناكو . ةباحصلا نم نيسمخ تسلاج :لاق
 (مهل ىوريو مهنع ذخأي ةباحصلا نم ريثكل هتسلاجم ىلإ كلذ عجريو ؛ىلاعت هلل

 ا هزي هير اج وم راك امم لنا را ساجر هج نر

 هانركذو «سابع نب ,ا ذيمالت نم هانددع يترتب هديت روع للا لحار ام رثكأ ريسفتلا

 لا ا

 هذاتسأ كلذب هل دهش ىتح «ةنامألاو عرولا نم ميظع بناج ىلع سوواط ناك دقلو
 ام :رانيد نب ورمع هيف لاقو ؛ةنجلا لهأ نم اسوواط نظأل ىنإ :هيف لاقف سابع نبا
 هنإ :نيعم نبا لاقو .ةتسلا بتكلا باحصأ أ هل جرخأ دقو .سوواط لثم ادحأ تيأر
 نتاضيح بع اك عراف ف تاداس نمو نميلا لمهأ داّبع نم ناك :نابح نبا لاقو .ةقث

 ريثك ناكو ؛نميلا لهأ خيش سوواط ناك : ىبهذلا لاقو .ةجح نيعبرأ جحو .ةوعدلا
 هال دس ةكش توم وفنان جلل

 حابر ىبأ نب ءاطع - ه

 : هتمجرت ©

 نيرشعو عبس ةنس دلو «مهالوم ىشرقلا ىكملا «حابر ىبأ نب اطير باردا
 .لاوقألا حجرأ ىلع (ه )١١5 ةرجهلا نم ةئامو ةرشع عبرأ ةنس ىفوتو «(ه ؟1)
 . كلذ دعب ىمع مث 11 تل ل هج دعا هل هيو رج ناك

 :هسفن نع ثدحو مهريغو «صاعلا نب ورمع نباو ءرمع نباو «سابع نبا نع ىور
 هيلإ تهتناو . ثيدحلا ريثك املاع ءاهيقف «ةقث 5 ناكو «ةباحصلا نم نيتئام كردأ هنأ

 لا ل
 نم لضفأ تيقل نميف تيأرام :ةفينح وبأ هيف لاقو .؟ءاطع مك دنعو ةكم لهأ
 موي ءاطع تام :ىعازوألا لاقو . ىفعجلا رباج نم بذكأ تيقل نميف تيقل الو «ءاطع
 ديرب ذا ثمار ا ليهك نب ةملس لاقو . سانلا دنع ضرألا لهأ ىضرأ وهو نام

 نم ناك تاي خب با لاقو . سوواطو «دهاجمو ؛ءاطع : اا و ا

 .ةتسلا بتكلا باحصأ دنع وهو . را يرو علموا يوجد

 .اهنكسي ناك نميلاب دلب ىلإ ةبسن  نونلاو ميجلا حتفب  ىدنجلا(١)

 )2 ١٠١ -8/8 :بيذهتلا بيذهت رظنأ (1)
 ؟.8--199/1/:بيذهتلا بيذهت رظنأ ("9
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 مومعلا هع نع يجادل اهنا ١ يعي فمع قانا علا دوب مدقت ام لك

 هل سابع نبا هذاتسأ ةداهش نم كلذ ىلع لدأ سيلو ؛هقدصو هتقث غلبم ىلع لديو

 كسانمب هتفرعم ىف ىلجتت «سابع نبا باحصأ نم هريغ ىلع ءاطع ةرهش در

 مهملعأ حابر ىبأ نب ءاطع ناك :ةعبرأ نيعباتلا ملعأ ناك :ةداتق لاق اذهلو «جحلا

 نيسلاب ميملعا ةمركع اكو ةريههتتلا يوتا يش از دايسم اكو شان
 نأ دجم سابع نبا نع ةاورلا انعبتت نحن اذإو .مارحل ريض يحلم وسل داو

 نب ديعسو ًادهاجم دجمنو «هريغ رشكأ املك هنع ةياورلا نم رثكي مل حابر ىبأ نب ءاطع
 هدمت ندا لاا ا دو كفو همنا ل

 لاق دقف «ىأرلاب لوقلا نم هجرحت ىلإ عجري ريسفتلا ىف هلالقإ لعلو ءريسفتلا ءاملع
 نا ل لا ا

 نش رب نو 7س ا لا ناو

 ا
 ميم روكا لوحت امك اهنع اولوحتي ملو اهب اوماقأ «ةباحصلا نم ريثك ةئيدملاب ناك

 ةنسو ىلاعت هللا ثاحك مهتوسلعي مهعابسأل اوسلجف (نيملسملا دالب نم اهريغ ىلإ

 رمق يل صرب ع ملا ءريسفتلل ةسردم ةئيدملاب تماقف هي هلوسر

 ا ىلع ناك ةسردملا مدس لوقن نأ عيطتسنو . ةباحييفلا نفوس

 هترهشل كلذو ةئيدملاب نيعباتلا ورسفم هل ذسلتت نم رهشأ قحب ربتعُي ىذلا ءبعك

 . كلذ ىف هنع انل'لقُت ام ةرثكو ءريشفتلا ىف هريغ نم رثكا
 : اهلاجر رهشأ «

 نم رهتشا ءريسفتلاب نيفورعملا نيعباتلا نم ريثك تقولا اذه ىف ةئيدملاب دجو دقو
 درك ىظرقلا بعك نب دمحمو «ةيلاعلا وب رلعلا نيدو مه (ةثالث مهنيب

 . ةطساولاب هنع ذخأ نم مهنمو «ةرشابم ىَبَأ نع ذخأ نم مهنم

 محاج اييسا 0 اا ويصح خيرات نع ةذبن قوسأ نأ ىرأو

 :لوفأف ريستلا نى يف ىملعلا

 : ريسفتلا ىف هتناكمو هتمجرت ©

 فرد نب فيها .كردأ (مهالوم ىحايرلا ن نارهم نب عيفر ةيلاعلا وبأ وه

 ىر رهج كرو سابع نباو ؛دوعسم نباو «ىلع نع ىور . نيتنشي هلع ىبنلا



 ةدكشلا 1 جددو ريسملاو ريسفللا حج
 «نيعم نبأ هيف لاق .ريسفتلاب نيروهشملا نيعباتلا تاقث نم وهو ؛مهريغو «بعك نبا
 : ىلجعلا هيف لاقو .هتقث ىلع عمجم : ىئاكلاللا لاقو .ةقث : متاح وبأو «ةعرز وبأو

 ظفحي ناكو .ةتسلا بتكلا باحصأ هيلع عمجأ دقو .نيعباتلا رابك نم .ةقث ىعبات

 ا ا تأرق :لاق هنأ هنع ةداتق ىورو ؛هنقتيو نآرقلا
 ثالث رمع دهع ىلع نآرقلا تأرق :لاق هنأ هنع ةصفح نع ماشه نع رمعم ىورو

 .ةيلاعلا ىبأ ها احس داك ع قا وا كتبا رع

 نع «ىزارلا رفعج ونأ اهيوري ءريسفعلا يف ةريبك ةخسن بعك نب ىَبَأ نع ىورتو
 ,حيحص دانسإلا اذه نإ“: دققت اديشن ىلأ نع ةيلاغلا ىبأ نع «سنأ نب عيبرلا

 اهنم جرخأ امك ءاريثك ةخسنلا هذه نم اجرخأ متاح ىبأ نباو ريرج نبا نإ :ًاضيأ انلقو
 وب حا ب لا لكس يف كيا 0 كلل

 ظ : )١(2 كلذ ىف لاوقألا حجرأ ىلع ( ةرجهلا نم
 ىظرقلا بعك نب دمحم - ؟

 ٠ : ريسفتلا ىف هتناكمو هتمجرت ©
 ,ىندملا ىظرقلا دسأ نب ميلس نب بعك نب دمحم - هللا دبع وبأ وأ - ةزمح وبأ وه

 ىَبَأ نع ىورو ٠ مهريغو «سابع نباو هرغيبيم رار يلع نع مور سوألا ءافلح نم

 ليوأتو ؛ثيدحلا ةرثكو «عرولاو «ةلادعلاو ؛ةقفلاب رهتشا دقو . 0
 «ىندم : ىلجعلا لاقو . اهرو تيا ووبنك + املاع «ةقث ناك : دعس نبا لاق . نآرقلا

 نبا لاقو . ةتسلا بتكلا باحصأ دنع وهو .نآرقلاب ملاع . تابعا تنحل

 نم ناك :نابح نبا لاقو . 259 ىظرقلا نم نآرقلا ليوأتب ملعأ ادحأ تيأر ام : نوع

 بلا نع وباع طادش دجسملا ىف صقي ناكو ءاهقفو املع ةنيدملا لهأ لضافأ

 نم ةثامو ة ري يع ل ا ا ل را لا

 . ةنس نيعبسو 0 وهو «كلذ ريغ ليقو ؛( ةرجهلا
 ملسأ نب ديز - *

 : ريسفتلا ىف هتناكمو هتمجرت ©

 ىلوم رّسفملا هيقفلا ىندملا ىودعلا ,ملسأ نب , ديز - هللا دبع وبأ وأ - ةماسأ وبأ وه

 ريسفتلا ىف لوقلاب اوفرع نيذلا نيعباتلا نايك نع ناف ب هنو هللا ىضر باطخلا نب رمع

 دق يم دحر و نر تح امال لاا اد ار كو

 .؟مه-784/* :بيذهتلا بيذهت رظنأ(١)١



 بس ١1ج نورسفملاو ريسفتلا سس ْ ْ | مم |[

 دنع هنأ امك ,هتلادعو هتقث ىلع ًايوق ًاليلد مالعألا ةعبرألا ءالؤه ةداهش انيفكيو
 كسلا يعل نادم

 سلجي نم مهنم ناكف «ملعلا ةرازغب هيرصاعم نيب ًافورعم ملسأ نب ديز ناك دقلو
 ىف ىراخبلا هاور ام اذه ىلع انلدي «هريغ نم رثكأ هعفني هنأ ىريو «هنع ذخأيو «هيلإ
 لاقف .هموق سلجم ىطختيو ملسأ نب ديز ىلإ سلجي ناك نيسحلا نب ىلع نأ هخيرات

 لاقف ؟باطخلا نب رمع دبع ىلإ كموق سلاجم ىطختت : معطم نب ريبج نب عفان هل
 .هنيد ىف هعفني نم ىلإ لجرلا سلجي امثإ :ىلع

 دامح ىور دققف ؛كلذ نم جرحتي الو هيأرب نآرقلا رّسفُي ناك هنأب دير فره لو

 نآرقلا هي هيأرب رسفي هنأ الإ ءاسأب هب ملعأ ال : هيف لاق هنأ رمع نب هللا ديبع نع ,ديز نبا

 هنأ 0 يس هيا حرر ا دلل ديز نأ ٍرمع نب هللا ديبع نم ةداهش هذهو «هنم رثكُيو

 ال امك هتلادعو هتقث ىف هلل ديبع نم ًازمغم دَعُي ال اذهو «ىأرلاب لوقلا نم رثكي ناك

 لوقلا نع نوعروتي نمم ناك هللا ديبع لعلف ؛هملع ىف هنم انعطا ذه دعن نأ عيطتسن

 نآرقلا ريسفت زاوج ىري ديز ناكو «نيعباتلاو ةباحصلا نم هريغك مهيأرب نآرقلا ىف
 ىف دجن الو «نيعباتلاو ةباحصلا نم ريثك كلذ نم جرحتي مل امك هنم جرحتي الف ىأرلاب

 ل لا ل ل ل

 هللا ديبع تكس امل كلذ نم ءىش ناك ولو «ىعدبلا هبهذمل ًاقباطم هيأرب نآرقلا رّسفُي

 ل 1 رة فر نشل ل نان درا. ابا ةيعركس نو كيوم

 .فارلاب نيسفللا راونع ىف اييتالكطخا

 ذا فحول يغ معبااق دل اخلط مسنات تاون ع يسم تا قتلا
 . ةرجهلا راد مامإ سنأ نب كلامو «ديز

 .١2)كلذ ريغ ليقو ( ةرجهلا نم ةئامو نيثالثو تس )ه ١١5 ةنس هتافو تناكو

 فارعلا ب رهسسعلا ةييردم+ كات
 : دوعسم نبا ىلع اهمايق ©

 كانه ناكو «هنع هللا يضر دوعسم نب هللا دبع ىلع قارعلاب ريسفعلا ةسردم تماق

 ناك ةرياسم يملا ديفا يع ءريسفتلا قارعلا لهأ مهنع ذخأ ةباحصلا نم هريغ

 «كلذ ىف هنع ىورملا ةرثكو ريسفتلا ىف هترهشل ارظن ؛ةسردملا هذهل لوألا ذاتسألا ربتعي

 قي هللا دبيع هش رسم م ةهركالا ىلع وبماب نيرا ىلو امل ةدع هللا قر دبع ناو

 نييفوكلا لعج ءرمع نينمؤملا ريمأ رمأب ةفوكلا لهأ مّلعُم هنوكف ءاريزوو امّلعُم دوعسم
 . ةباحصلا نم هريغ نع نوذخأي ام رثكأ هنع نوذخأيو «هيلإ نوسلجي

 .؟ةال- 58ه/* :بيذهتلا بيذهت رظنأ(١١



 ْ . ب ١ج نورسفملاو ريسفتلا ب

 قذلسا لئاسو ن ةردكو اهم ةتشملفوبكارلاا لها مقتاب قارعلا لع[ نافع
 مث ؛لالدتسالا ىف ةقيرطلا هذهل ساسألا عضو ىذلا وه دوعسم نبا نإ :ءاملعلا لوقيو

 نويسمعلا ةنيروم نق ةقررافلا هته قل نأ سيصل داوود ارسل ءا ملاك هع يقواوت
 ةجيتن «ةيعرشلا فالخلا لئاسم طابنتسا نأل ,داهتجالاو ىأرلاب نآرقلا ريسفت رثكيف

 . ةسلاو نآرقلا صوصن مهف ىف ىأرلا لامعإ جئاتن نم

 : اهلاجر رهشأ »
 نبأ همر مودي نميز خا نعبرلل نيارتك كرما وما ويوسع فرع دقو

 ,ىرصبلا نسحلاو «ىبعشلا رماعو «ىنادمهلا ةرمو ؛ديزي نب دوسألاو «قورسمو «سيق

 : بيترتلا ىلع ءالؤه نم دحاو لك نع ملكتنو . ىسودسلا ةماعد نب ةداتقو
 سين ف ةهئلع ما)

 : ريسفتلا ىف هتناكمو هتمجرت ©

 لوسر ةايح ىف دلو «ىفوكلا ىغخنلا ؛كلام نب هللا دبع نب ءسيق نب ةمقلع وه
 ةاور رهشأ نم وهو . مهريغو «دوعسم نباو «ىلعو «نامثعو ءرمع نع ىور . هلك هلل
 نبال تلق : ديعس نب نامثع لاق .هملعب مهملعأو «هب مهفرعأو «دوعسم نب هللا دبع

 0 ل ل ل ل
 هبشأ «هّللا دبع ىرت ال نأ كرضي الف ةمقلع تيأر اذإ : ىنثملا وبأ لاقو . هلل | دبعب ملعأ

 هيك ةيناجيما نع نبحا» ةبعشل تلق : دنه ىبأ نب دواد لاقو . ايدَهو تمس هب سانلا

 املا يغلف لاق هاند نهشلا دوعن مورو. هياعوفلا ظنا ةيقرع ناك: لاك هللا
 دبع باحصأ ناك : ىعخنلا ميهاربإ لاقو . هملعيو هؤرقي ةمقلع الإ هملعأ الو ًاقيش أرقأ

 (ةمقلع : ا ل ع ل يي

 عرولا نم ميظع بناج ىلع ءانومأم ةقث هللا همحر ناكو . ةيفاسلا رك دو وس لاو

 ل لا مر ل اش سحر دف و اما

 ىدحإ)ه١5 ةنس تام :ميعن وبأ لاق «نيينابرلا نم ةمقلع ناك : ىنادمهلا ةرم لاقو

 . 2')ةنس نوعست هرمعو «( ةرجهلا نم نيتسو نيتنثا وأ ؛نيتسو

 'قورسم -؟
 : ريسفتلا ىف هتناكمو هتمجرت «©

 هلا“ دباعلا ىفوكلا ىنادمهلا ةيمأ نب كلام نب عدجألا نب قورسم ؛ةشئاع وبأ وه

 «ناطيش عدجألا :رمع لاقف ,عدجألا نب قورسم ىمسا :هل لاّمف همسأ نع اموي رمع

 .؟78-؟ا/5/10: بيذهتلا بيذهت )١(



 نب ىّبأو «دوعسم 335 ,ةعبرألا ءافلخلا نع ىور «نمحرلا دبع نب قورسم تنأ
 ناكو «هتلادعو هملعو هعروب زاتمي ؛دوعسم نبا باحصأ ملعأ ناكو «مهريغو «بعك
 ابأ تعمس :لوغم نب كلام لاقو .لئاسملا تالضعم ىف هريشتسي ىضاقلا حيرش
 سلطا ةيناراف# ىبعشلا لاقو . هورس نك جي دارا لاق ةره مع فيلا

 .ًادحأ هللا دبع باحصأ نم قورسم ىلع ٌمدقأ ام : يقلد لف لانو هنم ملعلل

 0 ةرازغ نم قورسم هب زاتما ام ىلع ةمئاق اهنأ ودبي «ىنيدملا نبا نم ةداهشلا هذهو

 للا رمل «صخألا ىلع دوعسم نبالو ةباحصلا نم ريثكل هسولج نم هدافتسا ىدذلا

 0 نيج دز مرد رس عر يشل احر سل
 ورب ذاخإلاو «ءلجرلا فورد ذاخإلاف ؛ذاخإلاك مهدجوف هيَ دمحم باحصأ

 ْ ا ضرآلا لهأ هب لزن ول ذاخإلاو «ةئاملا ىوري ذاخإلاو ,ةرشعلا ىوري ذاخإلاو ؛نيلجرلا

 ريسفتب رهتشا ىذلا دوعسم نبالو هلي هللا لوسر باحصأل ذملعتلا اذه نإ مث

 دقو . ىلاعت هللا باتك ىناعمبًاريبخ ًاملاعو ءريسفتلا ىف ًامامإ قورسم نم لعج «نآرقل
 دوعيس مز ودام ورع يس م نيفكلا دافكسا ةثأ ل

 اهرستي و هيفا انث دعب مث ةزوبجلا انيلعا قيس عش ىلا ىنعي - هللا دبع ناك :لاقف

 | .راهنلا ةماع
 ال (ةقث :نيعم نبأ لاقف «ليدعتلاو حرجا ءاملع هب فرتعا رمأف «هتلادعو هتقث امأ

 ف ناينح نررأ هكون هاف تيج احلا ونال ناك يعش قب لافو ةلعف رع لكيم
 حسنا لاف دا فاحكبإ نبا قف يعش يورك اذه ةكسلا هل عرخا قو ةكافقلا
 ىلع ( ةرجهلا نم نيتسو ثالث )ه 51 ةنس هتافو تناكو .ادجاس الإ مني ملف قورسم

 ا يقلل

 ديزي نب دوسألا -

0000008 

 ؛نيعباتلا رابك نم ناك . ىعخنلا سيق نب ديزي نب دوسألا ءنمحرلا دبع وبأ وه

 ؛لالبو «ةفيذحو « ىلعو ءرمعو ركب ىبأ نع ىور . دوعسم نب هللا دبع ةاور نمو
 يل الو ميظع بناج ىلع ءًاحلاص ؛ةقث هللا همحر ناكو . مهريغو
 نبا لاقو .ةقث :نيعم نب ىيحي هيف لاقو .ريخلا لهأ نم ةقث :دمحأ مامإلا هيف لاق

 د لاق ةقسلا بنقكلا ناعيضا لمع رهو. هطاع ةيداحا هلو قل دش
 نميف ىعخنلا ميهاربإ هركذو . موصلا نم هينيع ىدحإ تبهذو ءرهدلا موصي دوسألا

 ا دا مقرا امم ا كورا اابقلا تيديق ظنا 35



 م لا تاّقشثلا ىف نابح نبا لاقو . هل 0

 الخلا ىلع ( ةرجهلا نم نيعبسو سمخ وأ «نيعبسو عبرأ )ه 4 ةنس ةفوكلاب ىفوت
 0 110 لدن

 ىنادمهلا ةرم -

 : ريسفتلا ىف هتناكمو هتمجرت ©

 «بيطلا رمي فورعملا دباعلا ؛ىفوكلا «ىنادمهلا ليحارش نب ةرم «ليعامسإ وبأ وه
 ركب ىبأ نع ىور . هحالص ةرشكو ؛هعرو ةدشو «هتدابعل كللذب بقل .ريخلا ةَرُمو
 ُهَقَّنَو .هباحصأ نم هريغو «ىبعشلا هنع ىورو .مهريغو ؛دوعسم نباو «ىلعو هرمعو
 ىونغلا ثراحلا هيف لاق .ةتسلا بتكلا باحصأ دنع وهو . ىلجعلاو «نيعم نبا

 (ةعكر ةئامتس موي لك ىلصي ناكو ؛ههجو بارتلا لكأ ىتح ىنادمهلا ةرم دجس
 ظ . 210 ( ةرجهلا نم نيعبسو تس )اه 7/5 ةنس ىفوتو

 ىضاق «ليلجلا ىعباتلا «ىفوكلا «ىريمحلا «ىبعشلا ليحارش نب رماع ءورمع وبأ وه
 ىبأ نع ىورو . 25) مهنم عمسي ملو ؛دوعسم نباو «ىلعو «رمع نع ىور . ةفوكلا
 :نيسعسللا لاق مهر دقو« فرعجسالا نوم: ناو امض نباو ةشلاعو 8ريرق
 دم نست اور ةين اين نم علفس : لميس اكو ةياكنلا قد ةثاياسسة كرولا
 هرجع

 :لاقف ىزاغملاب ُتدَحي وهو ىبعشلا ىلع رمع نبا رم :ريمع نب كلملا دبع لاقو
 لاقو .هنم هقفأ تيأر ام :لوحكم لاقو .اهب ملعأو ظفحأ وهلف ؛موقلا تدهش دقل

 ا ل ل ل ل

 ىف ءادوس تبعك ام :لوقي ىبعشلا تعمس :ةمربش نبا لاقو .هنامز ىف ىروثلاو
 نأ تببحأف ثيدحب لجر شدخ الو هعظفح الإ ثيدحب لجر ىنثالح الو «ءاضيب

 ىف نابح نبا لاقو .ةقث ىبعشلا : دحاو ريغو «ةعرز وبأو «نيعم نبا لاقو . ىلع هديعي
 سيريا رمح واوا ةتسلا بتكلا باحصأ دنع وهو .ًارعاش ًاهيقف ناك :تاقثلا

 نع هخيرات ىف ةمثيخ ىبأ نبا ىكحو .ملعو هقفو بدأ اذ ناك :ءاهقفلا تاقبط ىف
 .:لاقف ؟حيرشالو : شايع نب ركب وبأ لاقف «ىبعشلا نم ملعأ تيأر ام :لاق نيصح ىبأ
 هنانو ادحاو ناك *لابطلا قاحسإ وبا لاقو عشا نم ملعا تمار ام #ناذكا قديرت

 اك اولا 05 ةةييدمتلا بناليترظا 95 مو مع بالا عازل 0



 ل ١ج نورسفملاو ريسفتلا بسم 2 لل و؟ز
 ال( يغسل مددقفا ادكلا تياراان لاف لعتش ىبا ني ةايبس نحو .ملعلا لوقا ف

 | 102 010 ل لا ل لا
 0 اا ييفشلا غلا سرمم دربال لاق هينا نلدعولا

 هلع هللا لوسر باحصأو ؛ةقلح ىبعشللو ةفوكلا تمدق :نيريس نبا لاقو .نورفاوتم
 دا ةرصبلاو ةفوكلا لهأ ثيدحب ملعأ ادع تبا راق : مصاع لاقو .ريثك ذكموي

 ::يعدلا ف
 ىلع هنم هظح ميظعو ىبعشلا ملع غلبم ىلع لدت «ءاملعلا نم تاداهشلا هذه لك

 ةرثكو «ظفح ةوق ىلإ ءرعش ىلإ ؛هقف ىلإ ءريسفت ىلإ ,ثيدح نمف ؛«هنونف فالتخا
 ةباحصلا دوجو عم ىتفي ىبعشلا ناك اذإو .ةفلتخما راصمألا ءاملعو ةباحصلا نع ذخأ

 ىلع ةلالد ربكأ ىرمعل كلتف ؛هنع نوذخأي ملعلا لهأ نم ريثك هل سلجيو ؛مهترفوو
 .هيرصاعمو هعابتأ ا و

 كلذ عم هنإف ,هيرصاعم باجعإ لانو «ملعلا نم رفاو اظح قِزَر دق ىبعشلا ناك اذإو

 م را ىلع اعيرج نكي مل
 ةلج ناكو : ةيطع نبا لاق دقف «فّلسلا نع ءىش هدنع نكي مل اذإ هيلئاس هباجإ نع

 نوفقوتيو .نآرقلا ريسفت نومظعي «ىبعشلا رماعو «بيسملا نب ديعسك «فّلَسلا نم
 )2١. (مهمدقتو مهكاردإ عم «مهسفنأل ًاطايتحاو ًاعروت . هنع

 ةياورلا اهنكلو اهنع تلأس الإ ةيآ نم ام هللاو» : لاق هنأ ىبعشلا نع ىربطلا جرخأو

 جدلا نزع

 (حورلاو «نآرقلا : تومأ ىتح نهيف لوقأ ال ثالث : لاق هنأ ًاضيأ هنع جرخأو

 .هرصع ىف ريسفتلا لاجرل اداّقن الجر ىبعشلا ىرن اًنإف فقوتلا اذه عمو 257 «ىأرلاو
 دقف هيرصاعم نم ريسفتلا ىف هكلسم هبجعي ال نم ىلع نعطلاب حّرصي ناك ام ًاريثكو

 ىبأ ىلعو هيلع نعطيو «ىدسلا ريسفت هبجعي ال ناك ىبعشلا نأ) :نايح وبأركذ

 . 24) (رظنلا ىف نيرصقم امهاري ناك هنأل ,حلاص

 يد ملا ) ناذاب حلاص ىبأب رمي ناك ىبعشلا نأ :ريرج نبأ ىورو

 حلاص نع اضيأ ريرج ولا اهوارواب ا 7: تاريقلا رهف ال رخلاو نآرقلا رسمت : لوقيو
 ا وا ل ا

 007 و ككيناحس نسف ا يخل

 ١١9( ىبطرقلا ريسفت ةمدقم : ١/١9 .55؟( ريرج نبا ريسفت ةمدقم : 8/1١/؟.

 ريرج نبا ريسفت ةمدقم (؟78/1١ : 99؟. ١) ( طيحملا رحبلا : 1١/١١.

 ) ) 5.ميملاب ماذاب :لاقيو ءهمسا : ناذاب . ١١9( ريرج نباريسفت : 7١/١.

 . قباسلا عنجرملا (7)



 دم بح ع ب ب عم ور سلو نيمار ادع
 دلوهنا كلذ ىف لاوقألا ريشاو ةرتيفك ةتافو ىقو.يعشلا كلو نق: قالقللا نإو اذه

 )2١. ( ةرجهلا نم ةئامو عست )ه ٠١5 ةنس ىفوتو «( نيرشع ) ه ٠١ ةنس ىف
 ظ ىرصبلا نسحلا - 5

 : ريسفتلا ىف هتناكمو هتمجرت ©
 ةالوم ةريخ همأو «راصنألا ىلوم ىرصبلا راسي نسحلا ىبأ نب نسحلا «ديعس وبأ وه

 ناكر يرعلا قداوب اكدر رمش هدا وج ادوحب نيكس هدرا دعس نبا لاق . ةملس مأ

 .هيعماس بولق ىلع هريثأت غلبم ىف ىنادُي الو «هظعو ىف قبسُي ال «ًادهاز ًاعرو ًاحيصف

 .نيعباتلاو ةباحصلا نم ريثك قلخو «سنأو «رمع نباو «ىلع نع ىور
 ةرازغ «ظعولا ىف هتعاربو هعروو هحالص ىلإ عمجيل ىرصبلا نسحلا نإو ..اذه

 ملعلاب هل دهش دقو ؛مارحلاو لالحلا ماكحأو هَ هلوسر ةّئسو «ىلاعت هللا باتكب ملعلا
 ناهي ول ارب ناديستتاو كسا يو ملا وردا هنن انعكس لقا نع عنخ

 لهأ لجر ديز نب رباج ناك :قارولا رطم لاقو .ةرصبلا لهأ خيش نسحلا : ىميتلا
 .نياعو ىأر 0 ىف ناك امنأك لجر ءاج نسحلا رهظ املف «ةرصبلا

 .هيلع نسحلا لضف تيأرال راطق يفق فيلا سان ناك ا ةماك نر كارما ىورو

 ىلإ رظنيلف ؛هنامز ىف هانكردأ ملاع ملعأ ىلإ رظني نأ هرس نم : ىنزملا ركب لاقو
 يا نيد طع تناوب دا! يعج لاقو . هنم ملعأ وه ىذلا انكر دأ امف ؛ «نسحلا

 اذإ ناكو .هب ىّدعقُي مخض مامإ كلذ - نسحلا ىنعي - كلذب كيلع : ىل لاقف حابر
 : دعس نبا لاقو . ءايبنألا ماك همالك هبشي ىذلا كلذ : لاق رقابلا رفعج ىبأ دنع ركذ

 ملعلا ريدك ١ اكشات ءادياف 0007 عةقث ًاهيقف ءًاعيفر ؛ًاملاع ءاعماج نسمح ناك

 نسحلا ىلع نآرقلا تارق : ديمح نع ةملس نبدامح لاقو . اميسو ًاليمج ءًاحيصف

 شك نعم رسلان دك نم لوفي تاكو كر دقن تاق نفيا تانتالا جفا وردت
 ةقامورخع ردها © ةدس نلاعت لا يوفر نترقب ةعسلا :ييكلا كاكا يعمر ةعو

 . 250 ةدس نينامثو نامث نبا وهو ( ةرجهلا نم
 ةداتف - ا/

 : ريسفتلا ىف هتناكمو هتمجرت ه

 نكسي ناك .لصألا ىبرع ؛همكألا ىسودسلا ةماعد نب ةداتق «باطنخلا وبأ وه

 ,حابر ىبأ نب ءاطعو ؛ةمركعو «نيريس نباو «ليفطلا ىبأو «سنأ نع ىور . ةرصبلا
 «برعلا مايأب ًاريصب «ىبرعلا رعشلا ىف عالطالا عساو ؛ةظفاحلا ىوق ناكو .مهريغو

 .5-59ه/ه: بيذهتلا بيذهت رظنا )١(
 ناو باكا + ؛ بيذهعلا بيانيتاوظنا# ؟9



[52] 5--00-00200 
 دقلو .ريسفتلا ىف هترهش تءاج انه نمو ؛ةيبرعلا هنا املا مب نا اميل

 مدق :لاق هللا دبع نب ورمع ىنث دح : لاق نيكسم نب مالس هاور ام هظفح ةوقل دهشي
 تلامس اش لكأ :ديعس هل لاقف ءرثكأو اناث هناي [هيكف جيلا نر وهيعش ىلع داكن

 هيف تلقفا ذك نع كتلأسو ءاذك هيف تلقف اذك نع كتلأس ؛معن : لاق ؟هظفحت هنع

 تنك ام :ديعس لاقف :لاق «ًاريثك ًاثيدح هيلع در ىتح ءاذك نسحلا هيف لاقو ءاذك

 وه ةداعق :لاقف ءأضيأ ةظفاحلا ةوقب نيريس نبا هل دهش دقو . كلشم قلخ هللا نأ نظأ
 .سانلا ظفحأ

 باتك ريسفتل هعفرعم نم هب رشا ام قوف ملعلا نم ميظع غلبم ىلع ةداعق ناكو
 هريغ مدقت ردانلا نم مهضعب لعجو «هنارقأ نم ريثك ىلع مهضعب همدق ىتح . هللا

 رمعم لاقو .ةداتق نم نسحأ ىقارع ىناتأ ان سما نت قنيعتم ةديقا انو ةيلع

 ل ل ل للا

 هتفرعمو ههقفو هملع نم رشدي لعجف ؛هركذ ىف بنطأف ؛ةداتق ركُذو لبنح نبا
 لغملا امأ ؛همّدقت نّم دجت امّلق :لاقو ,هقفلاو ظفحلاب هفصوو «ريسفتلاو فالتخالاب
 # نينرقم هل انك امو : لام هلوق وع ءالغلا نب ىرهنعااب ١ كلانس ودعت لاقوو لملف

 : هلة ةبلقفا تاك عت («نيقيطم : لوقي ةداتق تعمس :تلقف «ىنبجي ملف *١[ :فرخنلا]

 هللا لوسر لاق دقو - ردقلا ىف همالك الولو «ةداتق كابسح : يل لا

 . )١( هرهد لهأ نم دخلا هاد لع انام ماك تمقالاو دقلا ٌركذ اذ إ :١ هل

 انف دارشلا ةريهددو داش كاع حر داح دعم اب ذل يلع ديب دقو ١

 دنع ةياورلا نم ةاورلا ضعب جّرحت ام اريثكو . ردقلاو ءاضقلا ىف ضونلا نم هيلإ بسني
 اذه انيفكيو ؛هتياورب نوجتحيو ؛هل نوجرَخبُي حاحصلا باحصأ كيو كلذ

 .ةداتق مث ؛ىرهزلا : نسسبنأ باحصأ تبث 3 0 رع الا هقيثوتو هليدعت ىف

 .ردّقلا نم ءىشب لوقي ناكو «؛ثيدحلا ىف ةَّجح ًانومأم ةقث ةمث ناك : دعس نبأ ناتقو

 لهأ طاف وهو ييققلا و كارشلاب سانلا ءاملغ نيم ناك ::تاققلا ىف نابجح نبا لاقو

 0 ٠ . هنامز
 تس كاذ ذإ هرمعو «( ةرجهلا نم ةئامو ةرشع عبس )ه ١١ا/ ةنس هتافو تناكو

 250 روهشملا ىلع ةنس نوسمخو

 ريسفتلا ىف مهلاوقأ بلاغو ؛نيعباتلا نم نيرسفملا ريهاشم مه ءالؤهف ...دعبو

 برقل «مهفلا ةقدو ملعلا نم ميظع غلبم ىلع اوناك مهنأ كش الو (مهل داهتجا

 ,8ه50 8 "ه8/١1 :بيذهتلا بيذهت رظنا(؟١ 9/5!١. :نايعألا تايفو ١١(



 تح | 56 | يي نووسيفملاو رئيسا تسنح

 داسف مدعلو «ةباحصلا دهعب نيدهعلا نيب ام لاصتاو «ةوبنلا دهع نم مهدهع
 جيزملاو ةنجهلا ةجرد ىلإ غلب ىتح ؛دعب اميف عاش ىذلا داسفلاو «ةيبرعلا مهتقيلس
 7 ٠ .ىوغللا

 هيلع اودازو «نوعباتلا ُهَفَّلَخ ىذلا ىملعلا ثارتلا اذه نيعباتلا عابتأ لمح مث

 ءاج نم ذدذخأ ءالؤه نعو «ىأرلا ىف فالتخا نم دج امو ضومغلا نم داز ام رادقمب
 نم ملع ليج لك ءاملع لمحو ؛فلسلا ملع فلخلا لقانت .اذكهو ... .مهدعب

 «لئاسملا ةدودحم «ةرئادلا ةقيض أدبت «مولعلا جردت ىف هللا ةنس «هيلع اودازو مهقبس

 . لامكلا ىلإ لصتو ةياهنلا غلبت نأ ىلإ مخضتتو عستت نأ ثبلت ال مث



 ل ١ج نورسفملاو ريسفنتلا سس ل ل ةهز
 ىناثلا لصفلا

 نيعباتلا نع روثأملا ريسفتلا ةميق

 يي يا يس ل

 .نيعمجأ مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا نع وأ هَ لوسرلا نع
 مدعب ةياورو ؛لوبقلاب ةياور :كلذ ىف ناتياور هنع هللا ىضر دمحأ مامإلا نع لن

 ىكحو (ليقع نبا هراتخاو «ىعباتلا ريسفتب دخؤي ال هنأ ىلإ ءاملعلا ضعب بهذو«لوبقلا

 نم عامس مهل سيل نيعباتلا نأب : هيبلإ اويسداام تلع ونار ا كاجول نالتسلاو» ريش رع

 ىلع لومحم هنإ : ل و ال ا ع 2 لوسرلا
 زوجيف ؛نآرقلا اهيلع لزن ىتلا لاوحألاو نئارقلا اودهاشي مل مهنأبو . ِهتْكَىبنلا نم هعامس
 صيغ ةيعباسلا هل كر يل رس عام ا احلا

 نع ءاج امو :لاق هنأ ةفينح ىبأ نع لقن .ةباحصلا ةلادع ىلع صن امك اهيلع صوصنم
 مهف نيعباتلا نع ءاج امو ءانريخت ةباحصلا نع ءاج امو «نيعلاو سأرلا يلعف هلم هللا لوسر

 .(لاجر نحنو لاجر

 اوقلت نيعباتلا نأل ,ريسفتلا ىف ىعباتلا لوقب ذخْؤي هنأ ىلإ :نيرسفملا رثكأ بهذ دقو
 سابع نبا ىلع فحصملا تضرع :لوقي الثم دهاجمف «ةباحصلا نع مهتاريسفت بلاغ
 ام :لوقي ةداتقو .اهنع هلأسأو هنم ةيآ لك دنع هفقوأ «هتمتاخ ىلإ هتحتاف نم تاضرع ثالث

 ىف نيعباتلا لاوقأ نيرسفملا رثكأ ىكح اذلو ءائيش اهيف تعمس دقو الإ ةيآ نآرقلا ىف

 .اهل مهدامتعا عم مهنع اهولقنو مهبتك
 اناا نخل يلع !نيفيفال يسن ند نال لت كار سفتلا ةبلإ ليم تيذذلاو

 ذخأي ناك نأب «هيف انبترا نإف «ةبيرلا مدع دنع ذدئنيح هب ذخؤي هنإف ؛هيف ىأرلل لاجم ال

 هنإف يأر يلع نوعباتلا عمجأ اذإ امأ ؛هيلع دمتعن الو هلوق كرتن نأ انلف «باتكلا لهأ نم

 . هريغ ىلإ هادعتن الو هب ذخأن نأ ائيلع بجي

 نوكت فيكف ؛ةجح تسيل نيعباتلا لاوقأ :هريغو جاجحلا نب ةبعش لاق :ةيميت نبا لاق
 امأ .حيحص اذهو ؛مهفلاخ نمت مهريغ ىلع ةجح نوكت ال اهنأ ىنعمب ؟ريسفتلا ىف ةجح

 ةجح مهضعب لوق نوكي الف اوفلتخا نإف ةجح هنوك ىف باتري الف ئشلا ىلع اوعمجأ اذإ

 ةغل مومع وأ «ةنسلا وأ ؛نآرقلا ةغل ىلإ كلذ ىف عجريو ,مهدعب نم ىلع الو ضعب ىلع
 . (7١كلذ ىف ةباحصلا لاوقأ وأ «برعلا

 )١1( تومحرلا ٌتاوفو 78-259 ص ريسفتلا لوصأ ىف ةيميت نبا ةمدقم رظنا 2188/5
 :ناقتإلاو ١75/5



 بسس ب 2221ج نو وسمو يبست سس
 ثلاثلا لصفلا

 ةلحرملا هذه ىف ريسفتلا تازيمث

 ةنالا تازيمملاب ةلجترما هلخ نقويفعلا راقمن

 نم ةرثكل كلذو ؛تاينارصنلاو تايليئارسإلا نم ريثك ريسفتلا ىف لخد :الوأ
 الام رابخألا نم مهناهذأب اقلاع لازي ال ناكو عمالسسإلا ىف باتكلا لهأ نم لخد

 ت انئاكلا ءدبو ؛دوجولا را ارسأو (ةقيلخلا ءدب رابخأك ؛ةيعرشلا ماكحألاب لصتي

 اس سا لا ب حولا
 قف يي ويسفتلا رد يفاوجرف نوعباتلا لهاستف «ةينارصن وأ ةيدوهي ثا كدحأ

 ىملسم نم كلذ ىف هنع يور نم رثكأو . و لا لا
 نب كلملا دبعو «هبنم نب بهوو «رابحألا بعكو «مالس نب هللا دبع : باتكلا لهأ
 ذوخأم رمأ ريسفتلا ىف تايليئارسإلا هذه ىلإ عوجرلا نأ كش الو . جيرج نب زيزعلا دبع
 )١( ههدعب ءاج نم ىلع ذوخأم وه امك نيعباتلا ىلع

 ةياور ىف فعضلا بابسأ نع مالكلا دنع اعسوم اضرع ةيحانلا هذهل ضرعب يتأنسو
 .: قلاعت هلا ءاشب نإ نوتاملا ريشفتلا

 ةياورو ايقلت نكي مل هنأ الإ (25) ةياورلاو يقلتلا عباطب اظفتحم ريسفتلا لظ :ايناث
 ةياورو ايقلت ناك لب ؛هباحصأو ُهَّع ىبنلا رصع يف نأشلا وه امك لماشلا ىنعملاب

 نع نويقارعلاو «ىبأ نع نويندملاو ءسابع نبا نع نويكملاف ,مهرصم مامإ نع ةياورلاو
 .اذكهو ...دوعسم نبا

 لمحت تاريسفت ضعب ترهظف «يبهذملا فالخلا ةاون رصعلا اذه يف ترهظ :اغلاث
 ىف ضوخلا ىلإ بسني ىسودسلا ةماعد نب ةداتق الثم دجنف «بهاذملا هذه اهتايط ىف
 جرحتي ناك اذهلو «هريسفت ىلع رثأ اذه نأ كش الو «ىردق هنأب مهتيو ردقلاو ءاضقلا
 ؛رادقلا تابثإ ىلع نآرقلا رسف دق ىرصبلا نسحلا دجنو .هنع ةياورلا نم سانلا ضعب
 هدير قاقلاو كرك ذ اهنك هيد دك نهزدكتو

 هللا نا وضر ةباحصلا نيب ناك امع ريسفتلا ىف نيعباتلا نيب فالخلا ةرثك :اعبار

 .نيرسفملا يرخأتم نم كلذ دعب عقو امل ةبسنلاب اليلق افالتخا ناك نإو ؛ مهيلع

 )١( :ناقرفلا جهنمو «557 ص مالسإلا رجف رظنا 5/١"

 نأ نم دعب ىتأي امو «سابع نبا نع هلك ريسفتلا بتك ربج نب دهاجم نأ نم قبس امو (5)
 ةياورلاو ىقلتلا عباط نع ةلحرملا هذه ىف ريسفتلاب جرخي ال «نآرقلا ريسفت بتك ريبج نب ديعس
 . ماعلا عباطلا يلع رثؤي ال ىدرف لمع اذه نأل

 (١ج نورسفملاو ريسفتلا - 7 م)



 سس ١1ج نورسفملاو ريسفتلا سس ا لوما

 ظ عبارلا لصفلا

 ريسفتلا ىف فلسلا نيب فالخلا
 ىضتعقمب نآرقلا نورسفي اوناك - نيعمجأ مهيلع هللا ناوضر - ةباحصلا نإ انلق

 نم هلوزنب طاحأ امبو «نآرقلا اهيلع لزن ىتلا بابسألا نم هنوملعي امو «ةيبرعلا مهتغل

 انلقو .هتِيَع هللا لوسر ىلإ مهيلع لكشأ ام مهف يف نوعجري اوناكو «تاسبالمو فورظ

 مهل نووريو مهنع نوقلتي ةباحصلا ضعبل نوسلجي اوناك نيعباتلا نم نيرسمملا نإ

 مهتغل تناكو مهداهتجاو مهيأرب اضيأ هيف اولاقو 0م اريثك مهنعاوذخأف
 . دعب اميف اهيلإ تلصو ىتلا فعضلا ةجرد ىلإ لصت مل ةيبرعلا

 ,ةيلقعلا مولعلاو «ةيبدألا مولعلا نم نود ام نأ هيلع ديزنو .قبس اميف اذه انلق

 يف اهنم ىش رهظ دق نكي مل «ةيمالكلاو هيهقفلا فالخلا بهاذمو «ةينوكلا مولعلاو

 اهنع تعرفتو دعب اميف تمن ىتلا ةاونلا تدجو دق ناك نإو (نيعباتلاو« ةباحصلا رصع

 ايعيبط ناكف؛نيعباتلاو ةباحصلا دهع يلع نأشلا وه اذه ناك . ةفلتحما عورفلا هذه لك

 اذه عسمت الو ؛هلحارم نم نيتلحرملا نيتاه ىف ريسفتلا ىف فالخملا ةرئاد قيصضت نأ

 .دعب اميف هيلإ تلصو ىذلا ميظعلا عاستالا

 رثكأ ناك نإو نيعباتلا نيب اذكو ءادج اليلق ريسفتلا ىف ةباحصلا نيب فالنخلا ناك

 .ريسفتلا يف مهفالتخا نم رثكأ ماكحألا يف مهفالتخا ناكو «ةباحصلا نيب هنم

 توثبم وه ام انعمجو «ريسفتلا ىف فلسلا لاوقأ نم انل لقن ام انعبتت نحن اذإو
 ةلأسملا ىف ةفلتخملا لاوقألا نم ريشكب ىأرلا ىداب انجرخلا روثأملاب ريسفقلا بتك ىف

 ىعبات لوق فلاخي ىعباتل لوقو ءرخآ ىباحص لوق فلاخي ىباحصل لوقف ؛ةدحاولا
 لئاقل بوسنم امهالكو «ةدحاولا ةلأسملا يف يتلا يار هسا رييرحا

 ةباحصلا دهع يلع هترئاد تعستا دق ريسفتلا ىف فالخلا نأ اذه ىنعم لهف ؛«دحاو

 ةلأسملا ىف هسفن ضقاني ىعباتلا وأ ىباحصلا نأ اذه ىنعم لهو «نيعباتلاو

 .هسفن ىعباتلا وأ ىباحصلا ضقاني ملو ؛عسمت مل فالخلا ةرئادف ءال . .؟ةدحاولا
 ءالثم ةرابع فالتخا ىلإ عجري ريسفتلا ىف فالخلا نم مهنع حص ام بلاغ نأل كلذو

 هنأ يلع هاكحف سانلا ضعب هنظ امك داضتو نيابت فالتخا ىلإ ال «عونت فالتخا وأ

 . ضعب ىلإ اهضعب عجري ال ةنيابتم لاوقأ

 عجرن نأ ؛نيابتت ملو تفلتخا ىتلا لاوقألا هذه يف رظنلاو ثحبلا دعب عيطتسنو
 لاوقألا هذه نيب نيابت الو يفانت ال هنأ انل نيبتيل اهركذن «رومأ ةدع ىلإ فالخلا اذه

 ْ تاي اه هو تلملا نعم رامفم وست علا



 سس[ حبيبي 1ج نورسفملاو ويسفتلا سس
 ىلع لدت هبحاص ةرابع ريغ ةرابعب دارملا نع نيرسفملا نم دحاو لك ربعي نأ :الوأ

 ؛ىنسحلا هللا ءامسأ لثم كلذو «ىمسملا داحتا عم رخآلا ىنعملا ريغ ىمسملا ىف ىنغم
 الق «دحاو ىمسم ىلع اهلك هللا ءامسأ نإف «نآرقلا ءامسأو ُهّْفَع هلوسر ءامسأو
 امك رمألا لب ءاهنم رخآ مساب هئاعدل اداضم يبنسحلا هئامسأ نم مساب هؤاعد نوكي
  ىسلا « اير الف رغدمالاول سحرا رعدإرةئاارخدل ازا ىلاعت هللا لاق

 ىلعو ىلاعت هللا 0 هاندجول هئامسأ نم مسا لك ىلإ انرظن نحن اذإو
 (ريدقلا» و «ملعلاو تاذلا ىلع لدي (ميلعلا )ف مسالا اذه اهتمضت هتافص نم ةفص

 .اذكهو ...ةردقلاو تاذلا ىلع لدي
 قيرطب رخآلا مسالا ىف ىتلا ةفصلا ىلع لدي ءامسألا هذه نم مسا لك نإ مث

 ءامساو. (دماحو دمحاو دمحم: لفما هع ىلا ءامسا ئق ناهلا كلذكو «عوزللا
 . كلذ لاثمأو ءافشلاو ,ىدهلاو «ناقرفلاو «نآرقلا : لثم نآرقلا

 فرعي ناك اذإ إ ناك مسا ىأب هنع ربع يمسمملا نييعت لئاسلا دوصقم ناك نإف

 انما ليف اذإ .[1؟4:هط] 4« يرْكذ نع ضرغعأ نمو ل : نلاعت هلوق الحوت :ةانيسن
 لوقلا ىلع اذهو . كلذ وحنو «هاده وأ ؛همالك وأ ,هباتك وأ «هنآرق هركذ :لاقي ؟هركذ

 * . تاهضاسو ةنألا قابس هيلع لالي انك  لعافلل تانك رهصلا نأ نيوويشلا
 كلذ يف دبالف هب ةصتخملا ةفصلا نم مسالا ىف ام ةفرعم لئاسلا دوصقم ناك نإو
 ,نمؤملا« مالسلا ءسودقلا نع لأسي نأ لثم «ىمسملا نييعت يلع دئاز ردق نم
 ءانمؤمو امالسو اسودق هنوك ىنعم فرعي نأ ديري نكلو هللا هنأ ملع دقو «نميهملا

 . كلذ وحنو ءانميهمو
 نم اهيف ناك نإو هنيع ىلع لدت ةرابعب ىمسملا نع نوربعي ام اريثك فلسلاو

 ,روفغلا وأ ءنمحرلا وأ هللا وه :سودقلا :لوقي نمك «رخآلا مسالا ىف سيل ام ةفصلا
 نكمي ال فالتخا اذه نأ مولعمو .هذه ىه ةفصلا هذه نأ ال ءدحاو ىمسملا نأ هدارمو
 | .سانلا ضعب هنظ امك داضتو نيابت فالتخا هنإ لاقي نأ

 هّنِلَي هلوقل نآرقلا عابتا وه :مهضعب لاقف «ميقتسملا طارصلل مهريسفت كلذ لاثمو
 ىتبنج ىلعو ءاميقتسم اطارص الثم هللا برض ١ :ىدمرتلا لبع نلع ةييلنحم يف

 وعدي عادو «ةاخرم روتس باوبألا ىلعو ؛ةحتفم باوبأ نيروسلا ىفو ؛ناروس طارصلا
 مالسإلا وه ميقتسملا طارصلاف: لاق ؛طارصلا سأر ىلع وعدي عادو ؛طارصلا قوف نم
 باتك طارصلا سأر ىلع ىعادلاو ؛هللا مراحم ةحتفملا باوبألاو .هللا دودح ناروسلاو

 ا ا ا

 قيرط وه :لاق نم مهنمو ؛ةعامجلاو ةنسلا عابتا وه :لاق نم مهنمو



 ل 1ج تور سفلاو ريسفتلا سس علا
 اهلك هدييف كلذ رجوع نيقاور هك هلوسوو هللا ةعاط وه :لاق نم مهنمو « ةيدوبعلا

 وه مالسإلا نيد نآل « ةقيقحلا ىف ةقفتم اهلك لب «نيابت الو اهنيب ةافانم ال لاوقأ

 ةدحاو تاذلاف «هلل ةيدوبعلا قيرط وهو ؛هلوسرو هللا ةعاط وهو «نآرقلا عابتا

 يطول وهو رق در رد قر دن هللا ل ىلع ١ ١ نرش اروع فاعلا

 اندابع نم انيفطصا ٍنيذّلا باتكلا اننروأ مثا)» : .ىلاعت هلوق يف ٍلقن ام كلذ لاغم

 م رطاف] © هللا نذإب تاريخلاب قباس مهنمو دصتقم مهنمو هسفنأ ملاظ مهنمف

 ,هئانثأ ىف ىلصي نمب دصتقملاو «تقولا لوأ ىف ىلصي نمب قباسلا رسف مهضعبف

 ةاكرزلا ذو 2 ن ممي قباسلارسف مهضعبو . هتاوف دعب ىلصي نمب ملاظلاو

 نم لكف(«ةاكزلا عنامب ملاظلاو ءاهدحو اهيدؤي نمب ديضعقلاو «ةقدصلا عم ةضورفملا

 نم لهسأ نوكي دق لاثملاب فيرعتلا نإف ؛هريظن ىلع هب ههيبنتلو «روكذملا لوانتت ةيآلا

 ىف فاللاتخالا اذهو هلا رك كن عونلل نطفتي ميلسلا لقمعلاو قباطملا دحلاب فيرعتلا

 هسفنل ملاظلا نأ مولعملا نم ذإ «لاوقألا نيب ضقانتلاو نيابتلا ىلإ ىدؤي ال لاغملا ركذ

 كراتو تابجاولا لعاف لوانتي دصتقملاو .تامرحلل كهتنملاو تابجاولل عيضملا لوانتي
 . تابجاولا عم تانسحلاب برقت نم لوان انتي قباسلاو . تامرحملا

 تلزن :رخآلا لوقيو ؛اذك ىف ةيآلا هذه تلزن :مهدحأ لوقي نأ ليبقلا اذه نمو

 عظفللا هلوانتي ام ضعب ركذي مهنم الك نأل ؛هبحاص هركذي ام ريغ ركذي لك ءاذك ىف

 لوزن ببس :مهدحأ لاق اذإ امأ.امهنم لك لوق لوانتي ظفللا ماد ام هيف ىفانت ال اذهو

 .رسالا هزكذ امييعرف 5 لكما ةيآلا هذ لورد تنس ةرتخالا لاقو نادك ةبآلا هاذه

 اذهل ةرم :نيترم تلزن نوكت وأ «بابسألا كلت بقع تلزن ةيالا نإ :لاقي نأ نكميف

 تيس اذ[ ديلا و راو هويسنملا

 ع اك عش هنوكل امإ كلذو رومألا وأ نيرمألل المتحم ظفللا نوكي نأ :اثلاث

 دارت ىذلا «(«سعسع)» ظفلو دسألا هب داريو ىمارلا هب داري ىذلا (ةروسق »ظفلك «ةغللا

 0 هب دارملا نكل لصألا يف ائطاوتم هنوكل امإو هرابدإ هب داريو ليللا لابقإ هب

 نيسرق باق ناَكف “ ىلدتف اند مثال : ىلاعت هلوق ىف رئامضلاك « نيصخشل محو

 ا علشلا ةرادس لم شارو ظفلكو بة يسرا فصلا ]4 ننذأ

 اهلاق ىتلا ىناعملا لك هب داري نأ رم الج لق خلا لانو .[؟ - 1١ :رجفلا ]

 نوكل امإو .ةرات اذهو ةرات اذه اهب ديأف « نيترم تلزن ةيالا ةوكلا اع كلر فلمتلا

 نم ءاهقفلا رثكأ هب لوقي اذهو «هيناعم وأ هاينعم هب داري نأ زوجي كرتشملا ظفللا



 ظ سس سس ١1ج نو رسفملاو ريسفتلا سس
 ءافطاوتم ظفللا نوكل امإو مالكلا لهأ نم ريثكو «ةلبانحلاو ,ةيعفاشلاو «ةيكلاملا
 .هصيصختل بجوم كانه نكي مل اذإ اماع نوكيف

 ةغللا ىف ليلق فدارقلا نإف «ةفدارتم ال ةبراقتم ظافلأب ىناعملا نع اوربعي نأ :اعبار
 عيمج ىدؤي 00 ظفلب دحاو ظفل نع ربعي نأ لقو « كارقلا ىف مودعم وأ ردانو

 ءاهسلارومت موي 9 :لئثاق لاق اذإ الثمف «هانعل بيرقت هيف ظفلب هنع ربعي امنإو «هانعم

 ع نآلا ؛ىنعملل بيرقت كلذف ةكرحلا : نوعا أ[ هك روطلا ] # اروم

 5 ءارسإلا] © باتكلا يف ليئارسإ ينب ىلإ انيضقو ل : لاق اذإ كلذك .ةعيرس

 اهلا ءاعجبإو كاز | هيف نإف ,مالعإلا نم صخأ ةيآلا اهرب م كحل

 4 تْبَسَك امب سفن لسبت نأ هب ركذو » : ىلاعت هلوق ىف مهدحأ لاق اذ
 نم نكي مل «كلذ وحنو «نهترت :يفالا لافو« نين لنمتك يعم نإ[ : ماعنألا]
 2 .انلق امك ىنعملل بيرقت اذه نأل .داضتلا فالتخا

 يلع مهنم لك رسفيف «تاءارق وأ ناتء ارق ةدحاولا ةيالا ىف نوكي نأ :اسماخ

 هجرخأ ام : ا اا ير رطل كلذ نظيف ةصوصخيم ةءارق بسح

 تركس امنإ اولاقل :ىلاعت هلوق ىف ها هريغو سابع نبا نع ريرج نبأ
 تركي نأ: ؟:هدنع ىرخأ قيرلق منو تس ١ تنكس ىنعم نإ [ ١ هرجحلا] © انراصبأ

 امتإفءةددشم (تركس)» أرق نم : لاق هنأ ةداتق نع جرخأ مث «.ترحسو تذخأ ىنعمب

 هلوق اضيأ كلذ نمو . ترحس ىنعي هنإف . سس مرا ا
 ىذلا هنأ : نسحلا نع ريرج نبا جرخأ [ 0: ميهاربإ] © نارطق نم مهليبارس

 امنإو «نيلوقب اسيلو «باذملا ساحنلا هنأ : هريغ نعو هنع قرط نم جرخأو «لبإلا هب أنهت
 :نآو «باذملا ساحنلا وهو «رطق نيونتب «نآ رطق نم :أرق نم ةءارقل ريسفت ىناثلا
 نبا نع دراولا فالتخالا | ا اذه ىلع جرخ دقو . ةريثك عونلا اذه هلثمأو .ةرارحلا ةديدش

 زه نه[ ة46دئالا + 4 ءاسنلا] © متسمال وأ . يناسب وقت يوما نيو نحت

 الو (متسملا» : ةءارقل ىناثلاو ؛(متسمال » ةءارقل ريسفت 00
 . فالتخا

 وايت نعلا لسل الاوقأ نيب عمجمن نأ عيطتسن اهتطساوب ىتلا هجوألا ىه

 نم دحاوب هنيب عمجملا رذعتيو ريسفتلا ل

 14١0 ةيميت نبا لوقي امك ففخم فالتخا وأ ؛ردان رمأ اذهو - ةقباسلا رومألا
 تفلتخاو دحاو صخمش نع ناك نإف .فالتخالا هنع لقن نميف رظنن نأ :هيف انقيرطف
 انفرعو ةحصلا ىف انيوتسا نإو ,هادع ام كرتو حيحصلا مدق ءافعضو ةحص ناتياورلا

 )١( ص ريسفتلا لوصأ ىف هتمدقم ؟١١.



 سس ١ج نورسفملاو ريسفتلا و 1 ووعت

 مدقت فرعن مل نإو .هادع ام كرتو رخأتملا مدق « رخآلا نع رخأعم نيلوقلا دحأ نأ

 ناكو اعمس دجن مل نإف .عمسلا هيف تبث ام يلإرمألا انددر رخآلا يلع امهدحأ
 نإو .هادع ام انكرتو لالدتسالا هاوق ام انحجر ءامهدحأ ةيوقت ىلإ قيرط لالدتسالل

 ,نيلوقلا دحأ نييعت ىلع مجهتن الو ىلاعت هللا دارمب نمؤن نأ انيلعف ةلدآلا تضراعت

 .هنييبت لبق هب اشتملاو ,هليصفت لبق لمجم ا ةلزنم يف ذكنيح رمألا نوكيو
 كاباورلا وأ قاكياور ل تعش ضاحتما: را نيمحم وع بؤدقالا ناك نو

 يف تاياورلا وأ ناتياورلا توتسا نإو.هادع ام كرتو حيحصلا مدقو ءافعضو ةحص

 قيرط لالدتسالل ناكو اعمس دج مل نإف .عمسلا هيف تبث ام ىلإ رمألا انددر «ةحصلا

 ةلدألا 00 نر هانت هبال ردو الا سلا ةاونؤ نس ايمو نسلم رقما
 نوكيو .لاوقألا وأ نيلوقلا دحأ نييعت ىلع مجهتن الو «ىلاعت هللا دارمب نمؤن نأ انيلعف

 . هنييبت لبق هباشتملاو ؛هليصفت لبق لمجم ا ةلزنم يف ذكنيح رمألا
 نبا 00 «عمجلا رذعتو ةباحصلا نيب ناك نإ فالتخالا نأ : ىشكرزلا يوريو

 مهللا) :لاق ثيح هرشب هلل يعل ىذا ل اقم كلل ناغو هوريغ لوك نغ سانيم
 ١2)(ليوأتلا همّلع

 نبال ريسفتلا لوصأ ةمدقم ىلع ثحبلا اذه ىف اندمتعا دقو - ١8/7 : ناقتإلا )١(

 . 7 "ص ىرضخلل ريسفتلا ئدابمو «1-1757/5١187؟ :ناقتإللاو ء5١- 5 ص ةيميت



 ل[ جب 21ج نو رسم او يسم سس

 تهلانلا ننابلا

 ريسفتلل ةثلاثلا ةلحرملا

 ( نيودتلا روصع ىف ريسفتلا )

 ديهق ©

 روثأملاب ريسفتلا ©

 قلعتي امو ىأرلاب ريسفتلا ه
 ثحابم نم هب

 زئاجلا ىأرلاب ريسفتلا بتك مهأ ©
 ديسعفت لا وع مومذملا ىأرلاب ريسفتلا ©

 .ةعدتبملا ةقرفلا



 ل ؟ج نورسفملاو ريسفتلا سس لل

 كسي
 :ةلحرملا هذه ءادتبا 01

 ني دهس سارا د ةللذوب قيوذغلا ويظهر نقلا ةقلانلا ةلعرلا نر

 .نييسابعلا دهع لوأو«ةيمأ

 :ريسفتلل ىلوألا ةوطخلا د4

 هلع هللا لوسر نع نووري ةباحصلاف «ةياورلا قيرطب لقانتي كلذ لبق ريسفتلا ناكو

 نع مهضعب ىوري امك . ةباحصلا نع نووري نوعباتلاو . ضعب نع مهضعب ىوري امك

 ١7( .. ريسفتلل ىلوألا ةوطخملا ىه هذهو «ضعب
 : ةيناثلا ةوطنخلا ب

 أدتبا ثيح كلذو «ةيناث ةوطخ ريسفتلا اطخ «نيعباتلاو ةباحصلا رصع دعب مث
 هده نم انا ريمتقعلا ناك وز( ةعوصم هن اوبا تناكذ ( 852 هللا لؤديسر فوات يودع
 ةروس نارقلا رسفي صاخ فيلأت.هل درفي ملف ءثيدحلا اهيلع لمتشا ىتلا باوبالا

 رابصتالا ىف وف لع قدما يلعلا وادعو دوا يدعم ىلز هل دن وم من ةئاؤ هروح

 بوسنم ريسفت نم راصمألا ىف ىور ام كلذ راوجب عمجف «ثيدحلا عمجيل ةفلتخا
 ىملسلا نوراه نب ديزي :ءالؤه نمو «نيعباتلا ىلإ وأ «ةباحصلا ىلإ وأ , هَْكَع ىبنلا ىلإ

 ىفوتملا حارجلا نب عيكوو « ه ١١ ةنس ىفوتملا جاجحلا نب ةبعشو ه ١١1 ةنس ىفوتلا
 ىفوتملا ىرصبلا ةدابع نب حورو ه9/2١ةنس ىفوتملا ةنييع نب نايفسو ه ١9177 ةئس

 ةنس ىفوتملا سايإ ىبأ نب مدآو هه” ١١ ةنس ىفوتملا مامه نب قازرلا دبعو ه ٠١ 5 ةنس
 نم اوناك اعيمج ءالؤهو :مهريغو ه1 45 ةنس ىفوتملا ديمح نب دبعو هه

 اعمج نكي ملو «ثيدحلا باوبأ نم بابل اعمج ريسفتلل مهعمج ناكف «ثيدحلا ةمئأ

 يلا نس عهنا نبأ ع مذا احل طايع انييمعو وارق ول الاشعاع يسمح
 الا دلو اذيعم يف اذهل لمعي ون ومس اتال ا ةةهدن ريغ سبا كين هوك بوقت

 : ةثلاثلا ةوطخلا د

 «ثيدحلا نع اهب لصفنا «ةثلاث ةوطخ ريسفتلا اطخ «ةيناثلا ةوطخلا هذه دعب مث

 وطخي نأ ريض اللف نذإو « ةينمزف لحارملا امأو ةيمل اع تاوطخ ءريسفعلل تاوطخلا هذه(١١
 ةلحرمو «ةباحصلاو هلي يبنلا رصع ةلحرم « نيتينمز نيتلحرم يف ةدحاو ةيملع ةوطخ علا



 ١ج نورسفملاو ريسفتلا بس
 ىلكع.كلذ .كقرو::ناربقلا نيم ةيا !لكل ريسفتلا عضوو .هسفنب امئاق املع حبصأف

 هجام نبا مهنم ءاملعلا نم ةفئاط ىديأ يلع كلذ متو . فحصملا بيترت بسح

 رذنملا نب ركب وبأو ه١٠7 ةنس ىفوتملا ىربطلا ريرج نباو هه1/7١ ةنس ىفوسملا
 نب خيشلا وبأو «ه 5517 ةنس ىفوتملا متاح ىبأ نباو ه 5١4 ةنس يفوتملا ىروباسينلا
 ىفوتملا هيودرم نب ركب وبأو ه4 ١5 ةنس ىفوتملا مكاحلاو. ه 753 ةنس ىفوتملا نابح
 .نأشلا اذه ةمئأ نم مهريغو ه 4٠١ ةبس

 ,نيعباتلاو «ةباحصلا ىلإ و هْتْكَع هللا لوسر ىلإ دانسإلاب ةيورم ريسافتلا هذه لكو

 ريرج نبا الإ مهللا روثأملا ريسفتلا نم رثكأ ريسفتلا نم ئش اهيف سيلو « نيعباتلا عباتو
 بارعإلا كلذ يلع دازو «ضعب ىلع اهضعب حجرو ءاههجو مث لاوقألا ركذ هنإف ىربطلا

 ..ةيئآرقلا تايآلا نم ذخؤت نأ نكمي ىتلا ماكحألا :طبنتساو «ةجاح هيلإ تعد نإ

 د رن نيكتملا ى فاول فحل ني مادا يصص دج و دا حاملا

 . ىلاعت هللا ءاش

 سيلف ثيدحلا نع اهب لصفنا ىتلا ةثلاثلا ةوطخلا هذه اطخ دق ريسفتلا ناك اذإ

 ريسفتلا نأ هانعم لب ؛هب لمعلا تغلأو اهلبق ام ثحم ةوطنخلا هذه نأ كلذ ىنعم

 ىقلتلا قيرط نع لقنلا ىه ريسفتلل ىلوألا ةوطخلا تناك نأ دعبف ؛هتاوطخ ىف جردت

 مث ؛ثيدحلا باوبأ نم باب هنأ ىلع هنيودت ىهو «هل ةيناثلا ةوطخلا تناك «ةياورلاو

 هذه لكف ؛دارفناو لالقتسا ىلع هنيودت ىهو «ةشلاشلا ةوطخلا كلذ دعب تءاج

 ,ةشثلاثلا ةوطخلا هذه دعب نوثدحملا لظو لب «ضعب ىلإ اهضعب مالسإ مث «تاوطخلا

 بناوبأ نم نصاخ باب ىف ريسفتلا نم لوقنملا ةياوزء نم ةيتاغلا ةوطقخلا طم يلع :نوريسي
 نع وأ ةباحصلا د هلكت هللا لوسر نع درو ام ىلع كلذ ىف نيرصتقم ؛ثيدحلا
 ْ] .نيعباتلا

 :ابّترم نآرقلا لك ريسفت ل ا
 ةيآ نآرقلا رسف ىذلا لوألا رسفملا ءهطبضلاب نيعن نأ عيطتسنالو ..

 نبال تسرهفلا ىف دجنو . فحصملا بيترت بسحو عباتعلا يي ةيآ
 ءارفلا ةباقك ءالمإ مند ينديسلا ناكر لايق يباح رتانعلا ايا نأ 1

 نب نستحلا يلإ اعطقنم ناكو هباحصأ نم ناك ريكب نب رمع نأ ؟!7يناعملا يف
 ئشلا دعب ئشلا نع ينلأس امبر « لهس نب نسحلا ريمألا نإ :ء ارقلا ىلإ يكد هس

 . ءزجلا اذه ريغ عبطي مل نآلا يلإو « سنوي ةروس رخآ دنع ىهتني



 ١٠ج نورسفملاو ريسفتلا

 كلذ ىف لعجم وأ « الوصأ ىل عمجت نأ تيأر نإف «باوج هيف ىنرضحي الف نآرقلا نم

 ىف اباتك مكيلع ىلمأ ىتح اوعمتجا : هباحصأل .ءارفلا لاقف «تلعف هيلإ عجرأ اباتك

 أرقيو نذؤي لجر دجسملا ىف ناكو «مهيلإ جرخ اورضح املف اموي مهل لعجو «نآرقلا
 ىفون مث ءاهرسفن باتكلا ةحتافب أرقا :هل لاقف ءارفلا هيلإ تفتلاف ةالصلا ىف سانلاب

 الو ؛هلثم هلبق دحأ لمعي مل :سابعلا وبأ لاق «ءارفلا رسفيو لجرلا أرقف ,هلك باتكلا

 .( هيلع ديزي ادحأ نأ بسحأ

 نود نم لوأ وه ه٠ /٠1 ةنس ىفوتملا ءارفلا نأ : كلذ نم صلختسن نأ عيطتسن لهف

 نأ عيطتسن لهو ؟فحصملا بيترت قفو ىلع ابترم نآرقلا تايآ لكل اعماج اريسفت
 ؟طقف لكشملا ريسفت ىلع نورصتقي اوناك نيرسفملا نم ءارفلا مدقت نم لك نإ :لوقن
 امك اذه ىف ةعطاق ريغ اهنأل ميدنلا نبا ةرابع نم اذه مهفن نأ عيطتسن ال ... ال...

 ج ) مالسإلا ىحض هباتك ىف نيمأ دمحأ ذاتسألا هيلإ لام امك هيلإ ليمن نأ عيطتسن ال

 ىلع ىآلل هلوانت ىف هيبش ءارفلل (نآرقلا ىناعم) باتك نآل كلذو ١8١(« ص ؟

 ىلع روسلا لوانتي هنإف « ةديبع ىبأل (نآرقلا زاجم» باتكب روسلا ىفاهبيترت

 سيلف - اهنم دارملا ىأ - اهزاجم نايبل جاتحت ىآ نم ةروسلا ىف امل ضرعيو ءاهبيترت
 انل لقنام نإ مث (''* رصعلا ةطخ تناك ودبي ام ىلع كلت لب ءاذه ىف ةيلوأ ءارفلل

 ناك هتايآو نآرقلا روسل ريسفتلا ءافيتسا نأب  عطاق ريغ ناك نإو  رعشي فلسلا نع

 ىبأ نبا لوقي الثمف «ثلاشلا لئاوأو ىناثلا نرقلا ةياهن ىلإ رخأتي مل اركبم المع

 نياهل لوقيف هةيخاولا هعفو نارقلا ريسفت درع سابع نبا لاسي ادهاحم كيارالا ؟ ةكيلت

 (؟) (هلك ريسفتلا نع هلأس ىتح : لاق «بتكا : سابع

 هباتك ىف ىرصملا ىلذهلا رانيد نب ءاطعل مجرت امدنع رجح نبا ظفاحلا دجنو

 :حلاص نب دمحأ نع ؛ىناجنسهلا نسحلا نب ىلع لاق» :لوقي « بيذهتلا بيذهت»
 «ةفيحص ريبج نب ديعس نع ىوري اميف هريسفتو «نييرصملا تاقث نم «رانيد نب ءاطع
 نأ الإ ثيدحلا حلاص : متاح وبأ لاقو «ريبج نب ديعس نم عمس هنأ ىلع ةلالد هل سيلو

 ديعس لأس (ه/.“ ةنس ىفوتملا) ناورم نب كلملا دبع ناكو «ناويدلا نم هذخأ ريسفتلا

 نب ءاطع هدجوف «ريسفتلا اذهب ديعس بتكف «نآرقلا ريسفتب هيلإ بتكي نأ ريبج نبا
 . (ريبج نب ديعس نع هلسرأف هذخأف ناويدلا ىف رانيد

 (باتك ىف نآرقلا ريسفت عمج هنع هللا ىضر ريبج نب ديعس نأ ىف حيرص اذهف

 ةئس وأ 8 غةنس ىلتق ريبج نب ديعس نأ فورعمو «رانيد نب ءاطع باتكلا نم هذخأو

 )١( مويلا هجهنم . .هتايح ملاعم ...ريسفتلا ص7١ 5١ ) شماه ( .

 )١( ريرج نباريسفت : 0/1١" ١



 هلك ١ج تورسفملاو ريسفتلا
 كلملا دبع توم لبق ناك اذه هفيلأت نأ كش الو «كلذ ىلع فاالخلا ىلع  ه نا

 . ةيرجه /5 ةنس ىفوتملا ناورم نبا
 الزعل 4 هبط دورت ذم وعاا ةيكزرزابعا كايقر يفددم لدحر

 .ه ١١5 ةنس ىفوت نسحلا نأ مولعمو «.ىرصبلا نسحلا نع نآرقلل اريسفت بتك
 ةثالث هل ه ةنس ىفوتملا جيرج نبانأ(85ص) قبس اميفانبرمو

 نم هظحالن ام اذه .ىلإ مضنا اذإف روث نب دمحم هنع اهاور ريسفتلا ىف رابك ءازجأ

 اهريغو ماكحألا ذخأب موقلا ةيانع ةدشو « ةيمالسإلا ةايحلاب نآرقلا لاصتا ةوق

 ىلإ قبسي مل ءارفلا نإ لوقن نأ عيطتسن ؛كلذ ىف ةحلملا مهتاجاحو «نآرقلا تايآ نم

 نم نيعن نأ عيطتسن ال انك نإو ءكلذب قوبسم وه لب .ءىصقتلاو ءافيتسالا اذه

 ريسفتلا نم بتك ام لك انل ع قو هنأ ولو «قيقحتلا هجو ىلع لمعلا اذه ىلإ قبس
 يي ل نود ىذلا لوألا رسفملا نيعن نأ اننكمأل . نيودتلا دهع أدبم نم

 ..طمنلا

 :ةعبارلا ةوطخلا +

 ةوطخ اهدعب اطخ لب ةفلافلا ةوطخلا هذه دنع فقي مل ريسفتلا نإ مث
 دانسإلاب هتياور زواجت دق ناك نإو «روثأملاب ريسفتلا دودح اهب زواجتي مل «ةعبار
 مع ةروكاتملا لاوقآلا اربقتو» كيناسألا اوزيضيسا يدع قلخت بفقعلا ىف كيصف
 هيجل ىف عضولا لخدف ءاهيلئاقل اهوبسني نأ نود مهفالسأ نم نيرسفملا

 اهيف ام لك نأ نظي بتكلا هذه ىف رظانلا حبصأو «ليلعلاب حيحصلا سبتلاو
 بتكلا هذه ىف ءاج ام اولقنو ,مهريسافت ىف نيرخأتملا نم ريثك هلقنف «حيحص

 عضولا رطخ روهظ ًادبموه كلذ ناكو «ةتباث قئاقح اهنأ ىلع تايليئارسإ نم

 هللا ءاش نإ دعب اميف ليصفتلاو نايبلاب اذهل ضرعنسو .ريسفتلا ىف تايليئارسإلاو
 لاه

 عت املك راقت لوزا اح يح وت نو ورمل ويب دجو دقلو

 نأ نودب هنع كلذ لقنيو هدعب نم ىتأيف .هدمتعا ئش د هلابب رطخ املك و«هدروأ لوق هل

 حلاصلا فلسلا نع درو ام ريرحت ىلإ هنم تافتلا نودبو «لقني اميف باوصلا ىرحتي
 ىلع لدأ سيلو !!تباث لصأ هل ركذ ام لك نأ هنم انظ «ريسفتلا ىف مهيلإ عجري نمو

 ريغ : ىلاعت هلوق ريسفت ىف ركذ مهضعب نأ نم لقنلا ةرثكب موقلا ءالؤه مهن
 دوهيلاب اهريسفت نأ عم لاوقأ ةرشع [ 1 : ةمتافلا] 4 نيلاضلا الو مهيلع برضغملا

 نبا لاق ىتح «نيعباتلاو ةباحصلا عيمج نعو هيَ هللا لوسر نع دراولا وه «ىراصنلاو
 )١( .(نيرسفملا نيب افالتخا كلذ ىف ملعأ ال ١ : متاح ىبأ

 )١(الإتقان:؟/.١9 .



 لس ١ج نورسفملاو ريسفتلا - ظ ان الا ما

 ٠ :ةسماخلا ةوطخلا 4

 نم تدتما اهحسفأو اطخلا عسوأ ىهو , ةسماخ ةوطخ كلذ دعب ريسفتلا اطخ مث

 لقن ام ةياور ىلع اروصقم ريسفتلا نيودت ناك نأ دعبف ءاذه انموي ىلإ ىسابعلا رصعلا

 مهفلا هيف طلتخا ريسفت نيودت ىلإ ةعساولا ةوطخلا هذهب زواجت «ةمألا هذه فلس نع

 . كلذ ىف ظوحلم جردت ىلع كلذ ناكو «ىلقنلا ريسفتلاب ىلقعلا

 : ىلقعلا ريسفتلا جردت ©

 ىلع لاوقألا ضعبل حيجرتو ءيصخش مهف تالواحم ةئيه ىلع الوأ كلذ أدب

 ةلالدو. ةغللا دودح ىلإ هنم ىلقعلا بناجلا عجري ماد ام الوبقم ارمأ اذه ناكو «ضعب
 ةرثأتم ءمخضتتو دادزت ىصخشلا مهفلا 0 .ةينارقلا تاملكلا

 نم دجو ىتح «ةنيابتملا دئاقعلاو ,ةبعشتملا ءارالاو «ةعونتملا مولعلاو ,ةفلتخملا فراعملاب
 ..ميظع دعب نع الإ ريسفتلاب لصتت داكت ال «ةريثك ءايشأ عمجي ام ريسفتلا بتك

 ؛ىهقفلا فالخلا بهاذم تبعشتو «فرصلاو وحنلا ةودو فغللا مولع تنود

 رصعلا ىف هقاسو همدق ىلع امئاق ىبهذملا بصعتلا رهظو ؛مالكلا لئاسم تريثأو
 بتك تمجرتو « اهيلإ ةوعدلاو اهبهاذم رشدب ةيمالسإلا قرفلا تماقو ؛ىسابعلا
 ةناقكلا مقاس راوي تورررابلا ده د كا ا عا بس رح
 ناو: ىلقتلا يانا عا نقلا" يتتادلا يناغو. هيلع كقلح عدس ( 19 هويقعلاب

 لوقنم نم كلذ عم ولخت ال تناك نإو «ةيلقعلا ةيحانلا وه«بتكلا هذه ىف عئش رهظأ

 راما لعبا ريو نقلا بادب دعي
 تمكحتو ؛ةعونتم تاهاجتا هيف ةفلؤملا بتكلا تهجتاو ريسفعلا جردت اذكهو

 ةفاقثلا راثآ ترهظف ميركلا نآرقلا تارابع ئف ةيبهذملا دئاقعلاو «؛ةيملعلا تاحالطصالا

 ا الا مق يتلا كال فيوم انيك ةارقلا ريم ىف وعلا جعل ةكيتسا

 ايلج اروهظ هيف ءاوهألا و لَحْنلا راثآ ترهظ امكو

 )١1( ىتأي ام ريسفتلاب مولعلا هذه جزم ىف بسلا ناكو :
 جزم ىلإ جيتحاف «مجعلاب برعلا طالتخال «ةيبرعلا ةقيلسلا فعض :ةيبدآلا مولعلا يف :الوأ
 مراتب 3 0 يلع .فوقولاو «نآرقلا ظافلا يهقل ريسفتلاب م

 اهيلع درلا وأ اديأتل ريسفتلاب اهجزم ىل | اوجاتحاف

 لوبِقملا اوزيميل ريسفتلا ىف كلذ ىلع مالكلا ىلإ 0 عهيلإ بهذت ام 0 0 نآرقلا

 ةيلاع ل ايل اهرانارقلا/ ةييلتع لدي اهون كود زل وم
 ىف اهجزمب نورسفملا ىنعف «هيف ءاملعلا رحبتو ىمالسإلا هقفلا جوضن : ةيهقفلا مولعلا ىف :اعبار



 ب ١ج نورسفملاو ريسفتلا بس

 رصتقي داكي «ملعلا:نونف نم نف ىف عرب نم لك نأ :ءالجو حوضو ىف ظحلنل انإ

 لمتحيام ركذو بارعإلا الإ هل مه ال هارت ىوحنلاف «هيف عرب ىذلا نفلا ىلع هريسفت

 (جاجرلاك كلذو , هتايفالخو هعورفو وحنلا لئاسم لقني هارتو ؛هجوأ نم كلذ ىف

 . (طيحنلا رحبلا) ىف نايح ىبأو «( طيسبلا) ىف ىدحاولاو

 اين يب ان اورو تكلل لاوق ان ريحت ىف نتمم م رت تواشعلا ماعلا يعانو
 حيتافم» هباتك ىف ىزارلا رخفلاك كلذو ءاهيلع درلاو مههبش رك ذب ىنعي هارت

 ش .( بيغلا

 فلاحي ني قاع فرلاو ةيوقفلا عورتلل هلال هرورتفي ىفنع مع مارتن هنننلا :يساضو
 ْ . ىبطرقلاو «صاصجلاك كلذو .هبهذم

 اخلاو ىبلعٌُتلاك كلذو ءحصي ال امو

 يطول . ةلزتعملا نم ىرشخمزلاو .رابجلا دبع ىضاقاو «يئابلاو «تارلاك كلذو

 . . ىملسلا نمحرلا دبع وبأو (ىبرع نبا ءالؤه نمو (مهديجاوم و

 0 ل ا 0 محك

 لك نآرقلا تايآ ابحي نأ 00 ديري 0 انرصضع ىف تجار

 نارقلا هزاجعإ هوجو نم هجو ودبي اميف اذه نأك ءرهظي مل امو اهنم رهظ ام «مولعلا

 نارا رحبوا ميرو ووو فراس دب نا وطإ قرني ملا كيتي ةححافو
 . هيلإ ىمري ىذلا هفده نع هب ديحيو ,هلجأ نم لزن ىذلا هدصقم نع

 لالا ءانشانإ سللعلا ريستتملا ورع داللكلا هفع ميوقي كلذ يلع لكشف ف تو
 ظ لاعب

 ذلا نايغطلا روثأملاب ريسفتلا ىلع غطي مل «ىملعلا ىلقعلا نايغطلا اذه نإ مث
 عاطتسا نم ةفلتخم روصع ىف ءاملعلا نم دجو لب ,بهذو سرد ام دادع ىف هلعجي

 ىف مهنم عسوت ىلع ءاتحب ايلقن اريسفت نآرقلا رسفف «نايغطلا اذه رايت مواقي نأ

 وتيم



 تس ١ج نورسفل او ريسفتلا ش |] ٠١[

 : ىعوضوملا ريسفتلا ©

 نع ملكتف «ريسفتلا ىف ثحبلا ةرئاد قيض نم ءدملعلا نم دجو كلذكو

 هتافلؤم نم .اباتك درفأ  الثم  ميقلا نباف ,ةددعتملا ةبعشتملا هيحاون نم ةدحاو ةيحان

 درفأةديبع وبأو (نآرقلا ماسقأ ىف نايبتلا) هامس نآرقلا ماسقأ نع مالكلل

 ماكحأ ىف اباتك درفأ صاصجلاو نآرقلا لوزن بابسأ ىف اباتك درفأ ىدحاولا

 يق است هوس ريم ا د ةحص نرد اجلا نرش ا همت يوت داوبلا
 . ثحبلاو سردلاب هنودرفيو «هنم قرفت ام نوعمجي نآرقلا

 0 ا ل يم معا 0 ظ0500108

 هريغ مالك ذخأ نم مهنمف هريسفتلا ىف بتك نما ونود ام نيودتو هللا باتك

 ةرات .هقبس نم مالك عبتتو ىشاوحلا قلع نم مهنمو «رصتخا نم مهنمو ؛هيلع دازو
 ؛تيسشقلا تاماجتاف كلذ عمو «ضارتعالاو كييثنعلاب يرشأو ةدارملا نع فشكلاي

 .ةرثاكتم ةبعشتم «(هيلع تناك ام ىلع لزت مل .هناولأو هقئارط ددعتو

 ضرعن فوسو «ةيمالسإلا بهاذملا نم ىقب ام رادقمب اذه انموي ىلإ هنم ىقب دقف

 . ىلاعت هللا ءاش نإ ةيافكلا هيف امب رضاحلا انرصع ىف ريسفتلل

 نانا ورقم نه مدعو اص نيو دقلا لكيم. ةقلاقلا هساعيرم ىاريستملا "ناس وم اذه

 ,هتاهاجتاو «هتازيممو « هقئارط نع ملكتأ نأو «نمزلا عم ريسفتلاب ىشمتا نأ ىلع ريسعلا

 لع فقل ىلااننا نلإ مقار كلذ «ةتللع ترج نقلا روعصفلا بيرتس لك قف هئاولاو
 تفلتخاو اهدصاقم تعونت ةرثئاك ةرثك ىهو هيف راثأ نم روصعلا كلت هتفلخ امن ريثك

 دح تغلب ىتلا بتكلا نم ريسفتلا ىف فلأ ام عامس دنع شهدنل اننإو .اهتاهاجا

 ديبع نب ورمع بتك ىناثلا نرقلا ىفف «ةيملعلا مهتميق مهل لاجرل تبسنو . 0

 هباتك ىف ناكلخ نبا هركذ امك «ىرصبلا نسحلا نع نآرقلل اريسفت ةلزتعملا خيش

 هيما انا نأ ذ1قرشفلا تتنك نيب بانك نحاس رق ووك" )(نايعألا 8

 . 7١٠”ص ىناثلا ءزجلا(١١



 ١ج نورسفملاو ريسفتلا بس
 الإ ىعدب اهب قلعت ةيآ كرتي مل 2( نزتخملا» ىمسي ريسفتلا ىف اباتك بتك ىرعشألا

 . 2١0 قحلا لهأل ةجح اهلعجو « اهب هقلعت لطبأ

 ' ةيآ لك ىف عاونأ ةرشع ىلع لمتشي ريبك ريسفت ىنيوجملا ىلإ بسدي امك
 ةئام ظفحي ناك هنأ نوركذي ىرابنألا نباو .2" 7 ريبك نيسفت اضيأ ىريشقلل بسنيو

 باعك هل ىركسعلا لاله وبأو ؟*7 اهديناسأب نآرقلا ريسافت نم اريسفت نيرشعو
 ل بتكلا قم اانتخ ريثك اذه ريغو ©*7 تادلخم سمحت 6 نارقلا ريسفت ف" نساعا»

 ْ و

 نأ -ريسفعلا بتك مظعم تسردنا دقو - ىرودقم ىف نوكي لهف ..

 ردقأ ال رمأ اذه نإ مهللا ؟ةينمزلا هلحارم عيمج ىف هيف فلأ رولا

 ءاذه انموي ىلإ هتأشن أدبم نم ريسفتلا ىد يدك اس لك قالي ويب عيصماد| | الإ هيلع

 ؟كلذب ىل ىنأو ؛هلك هتساردل عستي ام تقولا نم ىدل ناكو

 فالعتخا عم مهاند جول ,مهتاهاججتاو نيرسفللا ىحانم ىلإ انرظن ول اننأ ىلع

 ءةصاخ رونا ابريسفلا نود نم نيمدقتملا نم دجن امنيبف ءاهيف نوكرتشي مهروصع
 احن نم نيمدقتملا نم دجن امنيبو .اضيأ روثأمللا ىلع هريسفت رصق نم نيرخأتملا نم دجم
 دجن امنيبو ؛هنيعب ىحنملا اذه وحني نم نيرخأتملا نم دجن ةيراشإلا ةيحانلا هريسفت ىف

 لواح نم نيرخأتملا نم دجن هتديقعو هبهذمل نآرقلا عاضخإ لواح نم نيمدقتملا نم
 دحتت اهنامزأ فالتخا ىلع ريسفتلا بتك نم اريثك دجن اذكهو « !) ةلواحملا هذه لثم

 ةفلتخنا ريسفتلا ىحاون نم ةدحاو ةيحان ىلإ هجتتو ءاهبرشم ىف
 روصع ةلحرم - ةثلاثلا ةلحرملا هذه ىف لدعأ نأ ىلإ ارطضم ىسفن ىرأ ؛هلك اذهل

 ىتلا تاهاجتالا هذه ةيحان نم هنع ملكتلا ىلإ نمزلا عم ريسفتلاب ريسلا نع - نيودتلا

 ىف ةفلؤملا بتكلا رهشأ نع مالكلاب كلذ عبتأو مهريسافت ىف نورسفللا اهيلإ هجتا
 ىأرلاب ريسفتلا نع مث هيف نود ام رهشأو روثأملا ريسفتلا نع الوأ ملكتأف ريسفتلا
 ىلع مالكلا اذه ىف جردنيو .كلذ ىف ةفلؤملا بتكلا رهشأ نعو «زئاجلا ريغو زئاجلا
 هيف مهبتك مهأو ةيفوصلا دنع ريسفتلا نع كلذ دعب ملكتأ مث «ةفلتخلا قرفلا ريسافت

 متخأ مث « ىملعلا ريسفتلا نع ملكتأ مث «كلذك ءاهقفلا دنع مث «ةفسالفلا دنع مث

 . قيفوتلاو نوعلا هللا لأسأو «رضاحلا انرصع ىف ريسفتلا نع ةماع ةملكب

 ىف هنأ ىزيرقملا ركذو ءاهشماه يف وأ هنم ١75 ص رظناو ١7 ض يرتفملا بذك نييبت )١(
 .ريسفتلا اذه نع لقنلا ريثك كروف نباو ... دلجم ةئامسمخ ىف هنأ ىبرع نبا نعو ءادلجم نيعبس
 ٠ .هنم ءزج ىلع علطا هنأ ىكبسلا جاتلا لوقيو

 0 علا سور . 551 ص قباسلا عجرملا (؟)
 : . ١5 ص مويلا هجهنم . .هتايح ملاعم ... ريسفتلا (ه «4)

 . نيرخأتملاو 07 ل 00



 1١ج نورسفملاو ريسفتلا حسب ل لت 9مل

 لوألا لصفلا

 نانا تيل
 انردوفت ارز معلا اينصتمل او ةتاقنلا قفا مسلا لل لا( يف هنا مملاو نوقانل فيستا ناومشما

 ؛نيعباتلا نع لقن امو ؛مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا نع لقن امو هيت لوسرلا نع لقن
 . ميركلا هباتك صوصن نم ىلاعت هللا دارمل حيضوتو نايب وه ام لك نم

 نما وه ل فال هيف ناك نإو 2 قيعباتلا نع ىوزااش روثاملا ريهبفتلا ىف انهيرداقإو

 ريرج نبا ريسفتك « روثأملا ريسفتلا بتك اندجو اننأل - ىأرلا ليبق نم وأ روثأملا ليبق
 نع ىور امو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىور ام ركذ ىلع رصتقت مل ؛هريغو
 .ريسفتلا ىف نيعباتلا نع لقن ام كلذ ىلإ تمض لب ؛هباحصأ
 :روثأملا ريسفتلا جردت ©

 ؛ةياورلا رود ىف امأ - نيوددلا رودو ةياورلا رود - هيرود ىف روثأملا ريسفعلا جردت
 ردقلا اذه ناكف «نآرقلا ىناعم نم مهيلع لكشأ ام هباحصأل نيب هْْفَي هللا لوسر نإف

 .نيعباتلا نم مهدعب ءاج نملو ء«ضعبل مهضعب ةياورلاب ةباحصلا هلوانتي ريسفتلا نم
 هللا لوسر نع هيدل تيث امب نآرقلا ريسفت ىف ملكت نم ةباحصلا نم دجو مث

 ىلإاهيف ببسلا عجري ةلق ىلع كلذ ناكو ؛هداهتجاو هيأر ضحم وأ هلي

 تاهاج هرم والكل عيفزرا: ىاقعلا ىوكيسلاو ههيسلا لنيل عيناك تلا ةيكيذلا عورتا
 طيفللاو يستدل انيغللا يلع :دايش ريمقتلا ناراذج ل هزوعشا هيف هيئاوعلا متاع

 ع 1 ١
 نا ةيسسم

 لوسر نع كلذ نم هيدل عمجم ام ىورف ءريسفتلل ىدصت نم نيعباتلا نمدجو مث
 نم داز ام رادقمب «داهتجالاو ئارلاب لوقلا نم كلذ ىلع دازو ؛ةباحصلا نعو هلي هللا

 . ةباحصلاو هْلِكَي ىبنلا رصع نع سانلا دعب املك ديازتي ناك ىذلا ضوفغلا

 راسل سير ا ل ل

 نم د ود مالو اكف - تحب اذه ىف يب اموخو - نول رو ادخا م

 دحلا لاجر ناكف ؛كلذك نيودتلا ىف جردت ىلع «روثأملا ريسفتلا وه ءرسفعلا

 ل اذه ىف لوألا نأشلا باح صأ مه ةياورلاو



 ميلف ١ج نورسفملاو ريسفتتلا
 يتم هج رسما تر اي صطخل ل دع دب يكداطب راسا مع
 )2١. ةرجهلا راد مامإ .ىحبصألا سنأ نب كلام مامإلا  هنودم ال هعماج

00093 
 هلي ىبنلا نع ىور ام هيف نوعمجي ةفلتخما ثيدحلا باوبأ نم باب هنأ ىلع بتكي

 . نيعباتلاو ةباحصلا نبعو
 فرغ امل وأ تاكف + ضاق نقيلاكب ةرقأ و: تيدا نع ريسفعلا لثففنا كلذ دعبول

 ) . سابع نبا نع ةحلط ىبأ نب ىلع اهاور ىتلا ةفيحصلا كت ؛كلذ نم انل
 بوسنملا ءزجلا كلذ لثم ؛ةصاخ ريسفتلا ىف تنود ءازجأ وأ ءزج كلذ نم دجو مث

 (4). جيرج نبا نع روث نب دمحم اهيوري ىتلا ةثالثلا ءازجألا كلتوأ ' !قور ىبأل
 ا ا يس رسل يتم ره 0 71-

 ريرج نبا ريسفتك «مهيعباتو هباحصأو هلت ىبنلا نع ىورملا ريسفتلا نم اهباحصأل
  دانسإلاب مهريسافت اولقن نإو - هتلكاش ىلع نمو ريرج نبا ن لا ىربطلا
 ظحالي امك .هب اقوثوم سيل ام لمشو ضافتسا ىتح «هنم اورثكأو لقنلا ىف اوعسوت
 اودرفأ نمم - هتلكاش ىلع نمو ريرج نبا رصع دعب ام ىلإ ادوجوم لازي ال ناك هنأ
 نم اوعمج ام باوبأ نمض اباب ريسفتلل اوبوب نيثدحنلا نم لاجر - فيلأتلاب ريسفتلا
 .ثيداحألا

 « كلذ ىف مهديناسأ اوركذي نأ نودب روثأملا ريسفتلا اونود ماوقأ اذه دعب دجو مث ظ
 لعج ام «ليلعلاو حيحصلا نيب ةقرفت نودب مهريسافت ىف لاوقألا لقن نم اورثكأو
 ,قلتخلا عوضوملا ليبق نم نوكي نأ زاوجل ءاهيف ءاج امل نكري ال بتكلا هذه ىف رظانلا

 ظ .ريسفتلا ىف ريثك وهو
 ىدعتي ال ريسفتلا ىف نيودتلا ناك نأ دعبف «ةايحلا تاهجوم تريغت اذه دعب مث

 اميف هيلإ انرشأ امك «هيف جردت ىلع ىأرلاب ريسفتلا ن ا ىلإ ىدعت «هنم روثأملا

5 
 ش :روثأمللا ريسفتلل ىصخشلا نوللا ©

 هايإ هريسفتب صنلا اذه نولي ءصوصنلا نم اصن رسفي ىذلا صخشلا نأ مولعملا نم
 «ىركفلا هاوتسم قفو اهامرمو هانعم ددحي ىذلا وه «تارابعلا نم ةرابعل مهفتملا نأل

 :هركف هيلإ ىمري ام الإ صنلا نم مهفي نأ هتعاطتسا ىف سيلو «ىلقعلا هقفأ ةعس ىلعو
 ءظوحلم لصأ اذهو «هنايب هدحيو صنلا ىف مكحتي اذه رادقمبو ؛هلقع هيلإ دتميو

 .88/5؟ ناقتإلا ١١( .75: ةيرصنلا ئدابملا )١(
 قباسلا عجرملا سفن (4) .88/5؟ ناقتإلا (9)

 (١ج نورسفملاو ريسفتلا - 8م



 بلع وربع راسل 8 "ةقتنا
 .اندجو دقو الإ اهنم باتك نم امف ءاهفالتخا ىلع ريسفتلا بتك ىف ةحضاو هراثآ دجن

 . هكاردإ انيلع رسعي ال صاخ عباطب هريسفت تعبط دقو هبحاص ةيصخش راثآ

 ىف احضاو ايلج انل رهظ نإ ريسفتلا هب عبطي ىذلا ىصخشلا عباطلا اذه نأ ريغ

 ءالجلاو حوضولا نم وحنلا اذه ىلع ةلهو لوأل هدجن داكن ال انإف «ىأرلاب ريسفتلا بتك

 اذهل ىدصتملا نأ انردق ام اذإ هنيبتن نأ عيطتسن نكلو «روثأملاب ريسفتلا بتكل ةبسنلاب

 هب ةقلعتم ؛هيلإ ةهجتم اهنأ رعشيام تايورملا نم ةيآلا لوح عمجي امنإ ىلقنلا ريسفتلا
 نيب لصي نأ ىلإ اهيف ةماعلا ةركفلا هعفدت مث ءاهانعم نم هنهذل ردابتي ام ىلإ دصقيف

 لبقي امنيح ءايلقعو ايسفن رثأتي «نانتمطالا اذهبو «نانئمطا ىف اهلوح ىوري امو ةيالا

 .هيلإ حاتري ال نيح ايورم ضفري وأ «هب ىنعيو ايورم
 ىفمهامد هتمدقم ىف نودلخ نب ا هظحال امك - نيمدقتملا نيب جار 5

 ل رسأو ؛ةقيلخلا ءدبو «تانوكملا بابسأ نم ؛هب قلعتو هيلإ قوش
 لوادتملا ةَّلقو ءمهتيّمأو مهتوادبل ًارظن ؛ىلوألا ةيناسنإلا | خيرات ىف ىربكلا ثادحألا

 وا اا ويباو ج ورل رويل ا رو و ا م عبح

 ىصخش عباطو «ةيلقع ةروص هنأ امك « 2١7 لو ألا رصعلا اذهل ىصخش عباطو ؛ةيلقع

 . اهثوض ىلع نآرقلا تايآ ضعب رسفيو ؛تايليئارسإلا هذه لبقي نم لكل

 صخشلا نأ كلذ «ىلقنلا ريسفتلا ىف رخآ ايصخش انول ظحلن اذه دعب اننإ مث

 ىف فعضلا بابسأ فرعيو دنسلا دقني نأ عيطتسيو ؛لاجرلا ةميق فرعي ىذلا

 ,هيوري اميف ةحصلا ىرحتيف ؛صاخلا ىصخشلا عباطلا اذهب عبطي هريسفت ىرن «ةياورلا

 ال ىذلا صخشلا امأ . للخلا هيلإ قرطت وأ فعصلا ءاركقا ايؤرمتدناشك ىف لخدي الف

 ىورملا دقنو لاجرلا دقن ىلع ةردقلا هدنع سيلو ؛ةياورلا ىف ذ فعضلا بابسأب هل ةيارد

 حيحضلا نيب قرفي نأ نودب كلذ ىف هل لقنُي ام لك عمجي «ليل بطاحف مهنع

 . هريغو
 ةيصخش نوكت هلوادتو ىلقنلا ريسفتلا جاور ىف ىتح هنأ ىرت الفأ .. .دعبو

 . معن نأ نظأ ؛هنم فدصل ةجورملا «هل ةتولملا ىه ريسفتلل ضرعتملا

 : هبابسأو روثأملا ريسفتلا ةياور ىف فعضلا ه

 ناك انوفا رهان نارقلل يعمق ناك ام لمشي روثأاملا ريسفعلا نأ مدقت ام انملع

 نع ىورملا وأ ةباحصلا ىلع فوقوملاب نآرقلل اريسفت ناك امو ّنسسلاب نآرقلل ًاريسفت

 ال امم كلذف ؛:ةحيحصلا ةئسلا نم تبث امب وأ ,نآرقلاب نآرقلا ريسفت امأ .نيعباتلا

 .اليبس هيلإ كشلا دجي الو . فعضلا هيلإ قرطتي ال هنأل «هلوبق ىف فالخ



 ١ج نورسفملاو ريسفتلا سس
 ريغ دودرم كلذف هنتم وأ هدنس ىف فيعض وهو ُهّكَع ىبنلا ىلإ فيضأ امامأو

 . هلي ىبنلا ىلإ هتبسن حصت مل مادام «لوبقم
 قّرطتو «للخلا هيلإ برست دقف ؛نيعباتلا وأ ةباحصلا نع ىوري امب نآرقلا ريسفت امأو

 اذهل هللا ضّيق نأ الول ءكلذ نم ىوُر ام لكب ةقشلا اندقفي داك 0
 نإو ءاهب ناهتسُي ال ةيمك هنم انل تملسف «كوكشلا هذه هنع حازأ نم ميظعلا ثارتلا
 عمجب اهباحصأ ّىَنَع ىقلا بتكلا نم ريثك ىف اطيلخ لازي زي ال اهميقسو اهحيحص ناك
 :.ناوقكلا تام

 سابع نبا نع ةصاخبو  دحلا تزواج ةرثك كلذ نم ىورملا ةرثك تناك دقلو
 0 ةمه فرص ىف لماع ربكأ - امهنع هلل نئيدطر بلاط ىبأ نب ىلعو

 نع لقث دقل ىتح ,حيرجتلاو ليدعتلاو دقنلاو .صيحمعلاو ثحبلا ىلإ مهراظنأ
 3 ذ سابع نبا نع تبشي مل» :لاق هنأ نع هللا ىضر ىعفاشلا مامإلا

 ىورر ام راوجب رك ذي داكي ال ءىعفاشلا هركذ ىذلا ددعلا | 0200 ل
 نم ىلقنلا ريسفتلا ىف لخد ام غلبم ىلع لدي اذهو .ريسفتلا نم سابع نبا نع
 . ةعونصملا ةبوذكملا تاياورلا

 : فعضلا بابسأ ©
 : ةثالث رومأ ىلإ روثأملا ريسفتلا ةياور ىف فعضلا بابسأ عجرت نأ عيطتسنو
 .ريسفتلا ىف عضولا ةرثك : اهلوأ
 . هيف تايليئارسإلا لوخد :اهيناث

 .ديناسألا فذح :اهغلاث
 ؛ليصفتلاو حاضيإلاب ةلمجملا ةثالثلا بابسألا هذه نم ببس لكل ضرعأ نأ ىرأو

 تاياورلا نم ريثكب ةقثلا نادقف ىف رثألا نم اهنم لكل ناك ام رادقم انل نيبتي ىتح
 .ريسفتلا ىف ةروثأملا

 ريسفتلا ىف عضولا : الوأ

 00 نعمل ف تارت ايو
 ال ًاججيزم رمألا لوأ اناك امهنأل ,ثيدحلا ىف هتأشن عم ريسفتلا ىف عضولا اشن

 «فيعضلاو نسمحلاو حيحصلا : ثيدحلا ىف دجن اننأ امكف ءرخآلا نع امهدحأ لقتسي

 كلذ لثم دجن ؛عضولاب فرع ْنّمو هيف كوكشم وه نّمو .هب قوثوم وه نم هتاور ىفو
 . نيرسفملا نم ىور نمو «ريسفتلا نم ور اميف

 نوملسملا فلتخا نيح «ةرجهلا نم نيعبرأو ىدحإ ةنس ىف عضولا روهظأ أدبم ناكو

 )١( ناقتإلا : ١85/5



 ا ١ج نورسفملاو ريسفتلا ظ ض

 نم ءاوهألاو عدبلا لهأ نم دجوو ؛روهمجو جراوخو ةعيش ىلإ اوقّرفتو «ًايسايس

 فحتتلاو رفكلا نطبت نّم مالسإلا ىف لخدو ,مهئاوهأل اوبصعتو ؛مهعدبل اوجور
 اولصيل «ةلطاب تاياور نم اوعضو ام اوعضوف ؛هلهأ ليلضتو هل ديكلا دصقب مالسإلا

 .ةثيبخلا مهتابغرو «ةعينسلا مهضارغأ ىلإ اهب
 : هبابسأه

 اني نان 6 يف ذل يضعف اود ةوداحتم تانيا نار فا عجريو

 هوبصانو هنع اوفرصنا جراوخو «ىلع بح ىف اوفرطت ةعيش ىلإ ةمألا ق رفا نم دج.

 ءىش مهسمي نأ نودب نيتفئاطلا نيتاه بناجب اوفقو نيذلا 0

 اهدوهج لكب لوامحت فئاوطلا امو ا ا جورخلا و ها

 هريغو ىلع ىلإو هيَ ىبنلا ىلإ ةعيشل ا ا
 0 ل يل ىف ةريثك ًالاوق  مهنع هللا م

 يع ىبتلا ىلإ هويستو ا اسم
 هنِيَع ىبنلا ىلإ تاعوضوملا هذه ةبسن نم قيرف لك دصق ناكو «هباحصأ دحأ ىلإ وأ

 لإ كورلا وص نجا وول حلا ند ناسا و نقلل روش هب دما يعل ىلا وأ

 دجوي ال . الوبقو ةقث ىورملا ثروت «ةباحصلا دحأ ىلإ وأ مالسلاو ةالصلا اي
 . ىباحص ريغل وأ مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا ريغل ىورملا بسنُي امدنع امهنم ءىش

 ءريسفتلا عضو ىف انْيَب ارثأ هل كرتي رصعلا اذه ىف ىسايسلا نوللا دجم كلذك

 ام «ةرثكلا دح زواج دق امهنع هللا ىضر سابع نباو ىلع نع ىورملا نأ ظَحالّيو

 ءامهريغ ىلع عضو امب رشكأ ريسفتلا ىف امهيلع عضو دق هنأب لوقلا ىلإ ليمن انلعجي

 امهيلع عضولاف «ةوبنلا تيب نم امهنع هللا يضر سابع نباو ًايلع نأ كلذ ىف ببسلاو
 ىلإ بشي اق يشل نوكي ال اق ءايعاورو اسيدقتو ءالويبفو ةقتوطرلا يمك

 ىف لوقلا نم هيلإ اوبسنف ؛هريغل سيل ام ةعيشلا نم ىلعل ناك دقف اذه قوفو . امهريغ

 يسرد لاجل حر هنأش نم عفريو «هردق نم ىلعُي هنأ نونظي ام ريسفتلا

 نع مهل هيوري ام ةرثكب برقتو ؛مهيلإ فلزت ْنَم سانلا نم دجّوف .دويسابعلا ءافلخلا
 ايا ل ل ل ما ذاع اس ا هراهعمب نبا مهدج

 3 نعلن او ولا مالسإلا ءادعأ هدصق ام ريسفتلا ىف عضولا بابسأ نم دجن كلذك

 ريسفتلا ىف عضولاو سدلا ىلإ اودمعف ؛هلهألو هل ديكلا نم «مالسإلاب نيرهاظتم هئانبأ

 قيرط نع وأ «ةوقلاو برحلا قيرط نع نيدلا | ذه نم اولاني نأ نعا ا
 او" تانهربلا

 .جراوخلاو ةعيشلا ريسفت نع مالكلا دنع كلذ نم ئش يتأيسو )١(



 ش ١ج نورسفملاو ريسفتلا
 : ريسفتلا ىف عضولا رثأ «

 نم ريثك عاض نأ ؛هيلع تّسدو ريسفتلا ىف تلخد ىتلا ة ةرثكلا هذه ءارو نم ناكو

 هي ام نأل ءفكّسلا نم نيرسفملا مالعأ انل هفّلخ ىذلا ميظعلا ثارعلا اذه

 امبرو ءفعضلا نم ءىش اهيلإ قرطت ةياور لك درن انلعجو هب ةقثلا اندقفأ ؛«كوكش
 .اهتاذ ىف ةحيحص تناك

 رظني ْنَم ضعب لعج ءاهنم ميقسلاب تاياورلا هذه نم حيحصلا طالتخا نأ امك

 ىور ام عيمج ىلإ رظني ؛ليلعلاو حيحصلا نيب زييمتلا ىلع ةردقلا هدنع سيلو اهيف
 نع نيتضقانتم نيتياور كلذ نم دجو امبرو ؛ةحصلاب عيمجلا ىلع مكحيف «ةدحاو نيعب

 ةضقانتملا تاياورلا هذه لوبقب نيملسملا مهتيو ؛هلوق ىف ضقانتلاب همهتيف دحاو رسفم
 ٠ ٠ . ةبراضتملا

 ص ) (نآرقلا ريسفت 5 ىف ةيمالسإلا به ) هباتك ىف (رهيزدلوج » ذاتسألا لوقي

 يمال دربتما يول رحم سلا

 ىف ىهو ءواستم لكشب قيدصتلا عباط لمحت سابع نبا ىلإ ةبوسنملا ميلاعتلا نأ ىهو
 .(قيفوعلا وأ طسوتلا لبقي الام ءاهضعب نيبو اهنيب ديدش داضت ىف رهظت اهسفن

 فاح نم خيبدلا نيس لوعت اق اهوك ديف دايعنلا دهن الا اكلد ةعب قوم مف

 قيرف لك نأ :همالك نمض ىف ركذيو «فّلسلا نع ةروثأم لاوقأ ىلإ هوريثم هدنسأ
 دريس ب ا لاش ل دسم ىلع هيأر ىف دمتعي

 د داس نبا كتل ري ىبعشلا نع نويليعامسإلاو

 . ةلاسلا هذه ىف ةياريوه اذه ناب: ىغدا

 50000 ا
 امو .هب فارتعالا نكمي دح ىأ ىلإو «سابع نبا ىلإ دنتسملا ىأرلا ةحص رادقم نوكي
 زمعة دهن ان دج ئيكأ ىلإ ربتعي نأ نكمي «هنع ةروثأملا دار ترفل يسلب م عن
 تقولا ىف ةدمتعم «دحاو لئاق ىلإ امث ندا أ نكمي ةضقانتملا لاوقألاف «روثأملا

 (...اهب قوثوم ةيضرم ديناسأ ىلع هسفن
 ا ل ل

 0 دجوي ال هنأ ٍىهو : :ةجيتنلا هذهب صلخن نأ نكمي ءاهانيدبأ ىتلا تاظحالملا

 ل دق هنإف ءامئاق انايك را د ةيوستلا ا يالا رونام ريييتفتل

 ضقاني نايحألا بلغأ ىفو ةفلاختم ءارآ دحاولا عوضوملا ريسفت / ىلا ايقيبفلا نع

 ىنعم ىف دحاولا ا ل مل ا و ل

 ىذلا ريسفتلا ربتعُي «كلذ ىلع ءانبو ؛ةفلتخم ءارآ اهلك ةلمجلا وأ ةدحاولا ةملكلا
 رم ردم يالا ل



 )هج فوسفات تت س  ا
 هلاق ام لكو «هباتك ىف روثأملاب ريسفتلا ىلع (رهيزدلوج » ذاتسألا هب مكح ام اذه

 00 نيرا عويض ١ :هجتاولا ياكل نت حس

 ءريسفتلا ىف : حلاصلا فكّسلا مهل اهفّلخ ىتلا ةمخضلا ةورشلا هذه نع نيملسملا رظن
 صخش نم رظنلا تاهجو فالتخال ةجيتن «تاياورلا نيب دوجوملا ضقانتلا | ذه نأ امعز

 ,مهلوقعب اولاق مهنأل ,همازتل | نم لح ىف نحن هنأش اذه ريسفتو ءصاخشأ وأ دحاأو

 .ردقلا | ذه ىف مهعم نوكرتشم نحنو

 كانه نأ ركنن الامك ةسسسفتلا نق فلسا نيو ادؤافقلا كانه نأ ركنن ال نحنو

 اميف هنع انلق فالتخالا اذه نكلو ,مهنم دحاو صخشل لاوقأ وأ نيلوق نيب ًافالتخا

 0 وا سلا هم يي : الم يش

 مال ره د ل ل كرا 00

 . 2! ةءدقملا
 نبا مدقيق ؛حيجرتلا وأ عمجلا رالعتو ةباحصلا نم ةعامج لاوقأ تضراعت اذإ امأ

 دقو (ليوأتلا همّلع مهّللا» : لاف فيبق كا و طيبا قا 3 يرتع ىلع اوف

 #61 (ديز مكضرفأ)» : ثيدحن ضئارفلا ىف ديز لوق ىعفاشلا حجر

 حيبذلا نييعت ىف سابع نبا نع ةياورلا فالتخا نم لافملا ليبس ىلع هقاس اماامأو
 نيتياورلا نيتاه سابع نبأ نع ركذ دق هتدجوف «هريسفت ىف ريرج نبا ىلإ تعجر دقف

 ىلإ هعفري اهضعب «سابع نب بأ ىلإ لصتت ديئاسأب اهنم ةياور لك قاسو عنيتفلتخملا

 .هيلع فوقوم اهضعبو « ُهّليَع لوسرلا

 نيتاه انضرع اننأ ولو «هيوري ام لك ىف ةحصلا مزتلي مل - ملعن امك - ريرج نباو
 ؛ءالجو حوضو لكب انل نيبتل ,حيجرتلاو ةياورلا دقن ىف نيثدحملا دعاوق ىلع نيتياورلا

 اهنأل ءاهفلاخي ام حجرأو اهريغ نم حصأ (لييعامسإ رعت جيبذلا ناي ةلئاقلا ةياورلا ذا

 عرفا رع يوسع رنا اهرك لور علا هي اورلا نإف اضيأو ءاهركذ لوطي ةريشك ةلدأب ةدّيؤم

 نب نسحلا اهدنس ىف «قاحسإ وه حيبذلا نأ ةديفمو لع هللا لوسر ىلإ ةعوفرم سابع

 امك «؛ثيدحلا ركنم ديز نب ىلعو «كورتم رانيد نب نسحلاو «ديز نب ىلع نع رانيد

 . (') هريسفت ىف ريثك نبا ظفاحلا هركذ

 )١( ناقتإلا 1١797/5. )١( ص عبارلا ءزجلا () .187/5:ناقتإلا ١7 .



 تس ١1ج نورسفملاو ريسفتلا بسس

 ىهف «قاحسإ وه حيبذلا نأ ديفت ىتلاو «سابع نبا ىلع ةفوقوملا تاياورلا ىقاب امأ
 وه حيبذلا نأ نم هتنمضت ام نأ ىلع ةلومحم - ديناسألا ةحيحص تناك نإو -
 نيذلا ةباحصلا ضعب , نم كلذ عمس هنأل ءرمألا لوأ ىف سابع نبا ىأر ناك ؛قاحسإ

 مع متدرج سوس بر يح نم هوعمس امب اذه لثم ىف نوثادحي اوناك
 00 :ريرج نبا لاق امك ؛هضيقنب حرصو هنع عجرف دوهيلا لوق كلذ نأ : دعب
 هللا دبع نع «حابر ىبأ نب ءاطع نع «سيق نب رمع ىنربخأ «بهو نبا انربخأ «سنوي
 رولا اف ردك وق اعيسبإ هنا ةويزلا كيتو + |عاوسطإ ع دفنا لاك هلا: شاي وا

 حيرص ىرت امك وهو ,حيحصلا طرش ىلع هدانسإ «سابع نبا نع حيحص رثآلا اذهو
 قيرطلا اذهبو ,هفالخب رثأ لك ىلع ىضقي وهو .هومعز اميف دوهيلا بيذكت ىف
 هجر ةركسمت ىقرمكك نبا لاق .بابلا اذه ىف سابع نبا نع ةدراولا راثآلا مظتنت
 - ملعأ هللاو - لاوقألا هذهو : قاحسإ | وه حيبذلا نأ ىف تايا ورلا قاس ام دعب ( 7١ص

 رمع ثادحي لعج ةيرمعلا ةلودل | يف ملسأ الهنا راحت عكا عاوز حاس اهلك

 ىف سائلا صّخرتف .هنع هللا ىضر رمع هل عمتسا امرف .ًايدق هبتك نع هنع هللا ىضر

  ملعأ هللاو - ةّمألا هذهل سيلو ءاهنيمسو اهثغ .هنع هدنع ام اولقنو «هدنع ام عامتسا

 .(هدنع امم دحاو فرح ىلإ ةجاح

 ال هنأ هؤاعداو ,ملعلاب ريسفتلل ًايواسم روثأملا ريسفتلا لعج نم هيلإ ىمر ام امأو
 اذه هل ملبي داكي الو «ىأرلا ىف هنم ططش اذهف «مئاق نايك وأ ةمات ةدحو هل دجوت

 يحو الإ وه نإ . هتميقو هتناكم هل هي ىبنلا نع حص ىذلا روثاملا نأل ,ىعدملا

 هِيَ لوسرلا نع هوقلت امم هبلاغف ةباحصلا نع حص ام امأو . . [4 : مجنلا] # ئحوي
 هل نأ فرم أل م ةقعاع لياخلا ف يحضر ارح و ديدم راكب يمر لدم بلو
 مهنأل ؛هريغ ىلإ حص اذإ هنع لودعلا وجب الو ةعتاكمو ةعسف انطيأ هلام عوفرملا مكح

 مهفلا نم مهل املو ءاهب اوصتخا ىتلا لاوحألاو نئارقلا نم هودهاش امل ؛كلذب ىردأ
 . حيحصلا ملعلاو ماتلا

 هلوقي ال اذه نإ مُهّللا + كلاب زييبتفلا ازا رت املا ريتسفللا دعي لهف . .دعبو
 . فصنم

 : عوضوملا ريسفتلا ةميق ©

 نع رظنلا فرصب ةيتاذلا هتيحان نم هيلإ انرظن ول ,عوضوملا ريسفعلا اذه نإ مث
 ىف عضولا رثك امهم هنأل «ةيملعلا هتميق نم ولخي ال هنأ اندجول ؛ةيدانسإلا هتيحان
 امئاد سيلف هتاذ دح ىف ريسفتلا امأ ءاهسفن ةياورلا ىلع بصني عضولا نإف ريسفتلا

 . ه7 / 518 ريرج نبا ريسفت ةت(١١



 ١ج نورسفملاو ريسفتلا .:

 هل ىملع داهتجا ةجيتن - نايحألا نم ريثك ىف - وه امنإو «ةيآلا نع ًاديعب ًايلايخ ًارمأ
 جب ال" نيابعب تا ىنإوأ ىلع نلإ هيسبو اهي: ريسفتلا ىف محي نم الكف ةلمبق
 ؛ةيآلا ريسفت ىف هنم داهتجاو «هل ىأر وه امنإو ؛هنهاوع ىلع هيقلي لوق درجم هنأ ىلع

 اع وز هبال مارا هقا نيكل راع  اهينحس ةوكينات ريتكو «يصحتسلاو هريكفت ىلع ءانب
 وأ ىلع ىلإ بوسدملا ريسفتلا اذه نإ مث . 0 ل

 0 ةيويشلا انو «ايلاغ ةينملغلا قنا نه اعبك دقفي مل سابع نب

 0 . سابع نبا وأ رم

 لب ءاقلخ قلخ مهو وأ لايخ درجم نكي مل لاقي قحلاو  ريسفتلا نم عوضوم اف
 هل نكي مل نإو ةيتاذلا هتميق هلو .هثحبو هسرد ريسفتلا ىف رظانلا مهي ءام ساسأ هل

 57 ةيداشيإلا ةغييف
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 -- ١ج نورسفملاو ريسفتلا سس

 تايليئارسإلا : اينا

 :ديهمت »

 ٠ :نارقلا نيبو اهنيب ةلصلا ىدمو تايليئارسإلاب دارملا نايب ©

 ناعم ءريسفتلل ىدوهيلا نوللا ىلع هرهاظب لدي ناك نإو تايليئارسإلا ظفل

 هب ديرنف «لمشأو كلذ نم عسوأ وه ام هب ديرن اَنأ الإ «هيف رهاظ رثأ نم ةيدوهيلا ةفاقثلل

 نيتفاقفلا نم ريسفتلا هب رثأت امو ءريسفتلل ىنارصنلا نوللاو ىدوهيلا نوللا معيام
 . ةينارصنلاو ةيدوهيلا

 بناجلل يلقن باب نم «(تايليئارسإلا» ظفل كلذ عيمج ىلع انقلطأ امنإو

 لقنلا رثكف هرمأ رهتشا ىذلا وه ىدوهيلا بناجلا نإف «ىنارصنلا بناجلا ىلع ىدوهيلا

 روهظ أدبم نم نيملسملاب مهطالتخا ةدشو ؛مهرمأ روهظو ؛هلهأ ةرثكل كلذو «هنع
 هللا نيد ىف سانلا لخدو ماع ورمل مرر محلا وإ مالسإلا
 : اهتاوقأ

 ناك نيتفاقثلا اتلكو «كلذك ةينيد ةفاقث ال ناكو «ةينيد ةفاقث دوهيلل ناك

 .ام دح ىلإ ريسفتلا ىفرثأ اهل

 نآرقلا اهيلإ راشأ ىتلا ةاروعلا ىلع دمععت امر لوأ دعت مهعفاقن نإف ,دوهيلا امأ

 اهيف ءاج ام ضعب ىلع لدو [ ؛4 : دئاملا] رونو ىده اهيف ةاروتلا انلرنأ انِإ © : هلوقب

 فنألاب فنألاو نيعلاب نيعلاو سفئلاب سفنلا نأ اهيف مهمع انبتكو ل : هلوقب ماكحأ نم
 سيكس يك را 8 ةدئاملا] © صاصق حورجتلاو نّسلاب َنَسلاو نذألاب نذّألاو

 لونع هع دلل بنكلا نك يلع ةيوكقلاطروت 8 ةارودلاو طفل ميدعلا هونهسلاو هويتنا
 ةيويشولا و افتألا نونا هنيرغ تدان ادق وشل يمديشو ورمق و روورلا ب ينصف وعلا
 .ميدقلا دهعلا :اهريغو

 قيرطب ىسوم نع.ذخؤت مل حورشو حئاصنو ننس ةاروتلا بناجب دوهيلل ناكو
 بقاعتو نمزلا رورم ىلع تمن مث .ةهفاشملا قيرطب اهولقنو اهولمحت امنإو «ةباتكلا

 بدأآلا نم ريثك كلذ راوجب دجوو ؛دوملتلا مساب تفرعو تنود مث «لايجألا

 .ريطاسألاو ,عيرشتلاو «خيراتلاو .صصقلاو ؛ىدوهيلا
 راشأ دقو «ليجنإلا يلع - مهألا بلاغلا ىف - دمتعت مهتفاقث تناكف ىراصنلا امأو

 مهراثآ ىلع ائيفق مث 8 : لاقف لسرلا ىلع تلزن يتلا ءامسلا بتك نم هنأ ىلإ نآرقل

 تايآ نم ريثك اذه ريغو [ ؟ا/ : ديدحلا] © ليجنإلا هانيتآو ميرم نبا ىسيعب انيفقو 0

 . كلذب هل دهشت ىتلا نآرقلا
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 «لسرلا لئاسر نم اهيلإ مضنا ام ىلعو اهيلع قلطي ىراصنلا دنع ةربتعملا ليجانألاو

 قلطيو ليمإلاو ةاروتلا :لمشي ىراصنلا ىدل سدقملا باتكلاو . ديدجلا دهعلا :مس

 .ديدجلا دهعلاو ميدقلا دهعلا : 0
 عبانم نم ًاعبنم دعب اميف تناك «ةفلتخم حورشب ليجنإلا حرشُي نأ ايعيبط ناكو

 «رابخألاو ءصصقلا نم ىراصنلا هداز ام كلذ راوجب دو امك قيناريصتلا ةفائتقلا

 يباب ووم ناك هلك" !ذهوتا العلا هيلع قمع نع اهوكلط مهنا اوهقز ىلا يدلاعلاو

 . ةينارضنلا ةفاقثلا هذه
 ليجنإلا ناك امك «ةينيدلا دوهيلا ةفاقثل لوألا ردصملا ةاروتلا تناك دقف ..نذإ

 , ةييدلا يراضتلا ةفاقثل مهألا ردصملا

 ام ريثك ىلع المعشا دق امهنأ دمجن ليجنإلاو ةاروتلا ىف ذ رظنلا انلجأ نحن اذإو
 مهيلع ءايبنألا صصقب قلعت هل ناك ام ةصاخبو «ميركلا نآرقلا هيلع لمتشا

 نم ةصقل ضرع اذإ نآرقلاف ءليصفتلاو لامجإلا ىف فالتخا ىلع كلذو «مالسلا

 «ليجنإلا وأ ةاروتلا ىحنم اهب فلاخي ةيحان اهيف وحني هنإف - ةقمح اهضنألا نمط

 خيرات ركذي الف «لئاسملا تايئزج ليصفتل ضرعتي الو «ةظعلا عضوم ىلع رصتقي هارتف
 ءامسأ بلاغلا ىف ركذي ال هنأ امك ءاهيف تلصح ىتلا نادلبلا ءامسأ الو ؛مئاقولا
 لئيصصافت ىف لخ ديو: د يل ركع ميد سار يدل صاح

 عير وضم ذر سر رج ع ا صا
 : ةردبعلا

 نآرقلا وأ «ةاروتلاو نآرقلا اهركذ ىف قفتا ىتلا تاعوضوملا هذه انعبتت نحن اذإو

 فالتخا اندجو نيباتكلا ىف ءاج ام:نيب انراقو ءاهنم اعوضوم انذخأ مث ؛ليجنإلاو
 . ايلج ارهاظ كلسملا

 1 و اي روقان هركاف رز تقتل الط حر نسق دسم

 ىف رظنلابو .. فارعألا ةروس ىف درو امو «ةرقبلا ةروس ىف درو ام اهلوطأ «ةريثك عضاوم
 ىتلا ةرجشلا عونل الو ةنجلا ناكمل نضرعتي مل نارقلا نأ دجت «نيتروسلا نم تايالا هذه
 لخدف ناطيشلا هصمقت ىذلا ناويحلا نيب الو ءاهنم اهنم لكألا نع هجوزو مدآ ىهن
 اهب ماقأو هجوزو مدآ اهيلإ طبه ىتلا ةعقبلل ضرعتي مل امك . هجوزو مدآ لزيل ةنجلا

 . حيضوتو ليصفت نم ةصقلا هذهب قلعتي ام رخآ ىلإ . . .ةنجلا نم امهجورخ دعب
 لكل تضرعت دق اهنأ اهدعب دجي ةاروتلا ىف ناسنإلا اهليجي ةدحاو ةرظن نكلو

 ىف تناك اهنع ايهن ئتلا ة ةرجشلا نأو ؛اقرش ندع ىف ةنجلا نأ تنابأف . ةنم رثكأو كلذ

 مار يطالع تلا دن و وتلا رشا ةقيرفتم ةرجش اهنأو «ةايحلا ةرجش اهنأو ةنجلا طسو
 سيت اهله انا سيلا يعمم جلا ةحاوو هب هللا مقتنا ام تركذو «ةّيحلا وه



 طقس و ١ج نورسفملاو ريسفتلا سس
 رخآ ىلإ .. ا لا ا ل ل ل

 . 227 ةصقلا هذهب قلعتي امم اهيف ركذ ام

 نمت ل يقألا ىف ةدوو تاع رسوم ىلع لييعشادوق ىمركلا نارقلا هه الكمر

 ندد تليد + داي اجب يسرع حا عمو تري شع هع
 ىسيع بسنل نآرقلا ضرعتي ملف «ةربعلا ناكمو ةظعلا عضوم ىلع رصنقي ءزجوم
 ىذلا صخشلا ركذل الو .هيف دلو ىذلا ناكملل الو .هتدالو ةيفيكل الو ءًالّصصفم

 ثداوحل الو ىامسلا ةدئام هب تلزن ىذلا ماعطلا عونل ل

 وللا ءايج و صرب الا وامك لل سيفا نإ نهاكج
 "0 ل ل

 ةدئام هب تلزن ىذلا ماعطلا عونلو « ؟' ميرم هب تفك ىذلا صخشلا ركذلو هل

 للا ءايحإو صربألاو ةمكألا ءاربإ نم ةيئزج ثداوحلو 2' ' ءامسلا
 انل هرك ذي ملف نآرقلا هنع ضرعأ ىذلا عسوملا ليصفتلا 0

 كلذ بناجب ا بيب راق اذه نوملسملا دجي لهف ..

 نوري ام ردقب اهنم نوسبتقي ال مث ؛«ىرخألا تانايدلا بتك ىف زاجيإلا ا
 ىف هل ضرعن نأ ديرن ام اذه . .؟ضومغ نم هيف امل حضومو زاجيإلا اذهل حراش هنأ

 اذهر رطق تيك «ريكيشتلا ف تايلتارينإلا تدع شيك ذل نعمل ةعبسلا ذه

 .ةينارصنلاو ةيدوهيلا ميلاعتلاب ريسفتلا رثأت دح ىأ ىلإو ءلوخدلا
 : هروطتو ريسفتلا ىف تايليئارسإلا لوخد أدبم ©

 ةباحصلا دهع ىلإ عجري رمأ ,ريسفتلا ىف تايليئارسإلا لوخد نإ :لوقن نأ عيطتسن
 لئاسملا ضعب ركذ ىف ليجإلاو ةاروتلا عم كاع فاق ا لقت كلذو ؛مهنع هللا ىضر

 ةاروتلا ىف بائطإلاو طسبلاو «نآرقلا ىف زاجيإلا وه ,دحاو قراف عم .مدقت امك
 رداصم نم ًاردصم ناك ؛باتكلا لهأ ىلإ عوجرلا نأب لوقلا انل قبسو .ليجنإلاو

 نم دجي نآرقلا صصق نم ةصق ىلع رم م اذإ ىباحصلا ناكف «ةباحصلا دنع ريسفتلا

 نم ٍدجي الف ءهل ضرعتي ملو اهنم.نآرقلا هاوط ام ضعب نع لأسي نأ ىلإ اليم هسفن

 ام هلهأ ىلإ اولمحو ,مالسإلا ىف اولخد نيذلا رفنلا ءالؤه ىوس هلاؤس ىلع هبيجي
 . ىنيدلا صصقلاو رابخألا نم اوقلأ ام مهيلإ اوقلأف ؛ةينيد ةفاقث نم مهعم

 لك نع باتكلا لهأ اولأسي مل - نيعمجأ مهيلع هللا ناوضر - ةباحصلا نأ ريغ

 . ه - 4 ض نيوكتلا رفس نم لوألا حاحصإلا :ميدقلا دهعلا )١(
 . ١ ص لوألا حاحصإلا « ىتم ليجنإ « ديدجلا دهعلا (؟)

 . 47 ص ىناثلا حاحصإلا « صقرم ليجنإ « ديدجلا دهعلا (5)

 0.406١ 2 8 ص ىتم ليجنإ (4)



 ل ١ج تووسفملاو ريسفتلا سس لل _مجهل
 نوكت نأ ودعت ال ءايشأ نع نولأسي اوناك لب ؛«ءىش لك مهنم 0 ملو ؛ءىش
 الف مهيلإ ىقلي اميف مهفقوت عم ءاهنم نآرقلا هلمجأ امل ًانايبو ةصقلل ًاحيضوت

 لوقل الاثتما ؛نيرمألا الك لمتحي مادام بذكب وأ قدصب هيلع نومكحي

 لزنأ امو هللاب انمآ :  اولوقو ءمهوبذّكَت الو باتكلا لهأ اوقّدَّصَت الو : : هنيَف لوسرلا

 ,؟1)عموب : ةدئاملا] اني

 انا ملل باقم ع هنت عسانا ل قيل ب نس

 امع نولدعي ال اوناك كلذك .نآرقلا هب ءاج امل ةيوقتلاو داهشتسالا ةهج ىلع ناك

 نعم ىشلااتيقاادا هنا ادعكلا نعنا! لا رهق نبل دقن نب هل اويل نهيقت

 يتلا ءايشألا ننغ نولاسم "ل اوناك اك قريت ىلا اخرا يح عيل يا حورس

 لهأ بلك نول نع لاؤسلاك «ثبعلاو وهللا نم اعون اهنع لاؤسلا ناكل ةمينكم

 ءاهبشخ عونو «حون ةنيفس رادقمو «ةرقبلا نم ليتقلا هب برض ىذلا ضعبلاو «فهكلا
 لاؤسلا نأ نيب نأ دعب ىولهدلا لاق اذهلو «كلذ ريغو . .رضخلا هلتق ىذلا مالغلا مساو

 كلذ لدم نودع بعض لا ينعي ةياعصلا تاكو نيالا مانلكما ذه لثم نع

 ,. 210( قباقوألا عييضت ليبق نم احيبت
 د كاهن ايفو منوف دل كس ناك كلذ

 هنع اوباجأف ءىش نع باتكلا لهأ اولأس اذإ اوناك مهنأ رمآلا مهب غلب لب .ةديقعلا

 قعر اكجيلااو ورام كلو ص يحوم بطلا عبو يت رخو مهاطخ مهيلع اور ءاطخ
 ال ةعاس هيف :لاقف ةعسجلا موي ركذ هم هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع

 هديب راشأو . (هايإ هاطعأ الإ اكيش ىلاعت هللا لاسي ىلصي مئاق وهو ملسم دبع اهقفاوي

 : 20 اهللقي

 تتناك اذإو ؟ كعفر وأ ةيفان ىه لهو ةعاسلا هذه: ةييعت .ىف:تلسلا نلدشا لعق

 ةريره ابأ دجنف ؟اهنم ةعمج لك ىف وأ ةنسلا نم ةدحاو ةعمج ىف ىه لهف «ةيقاب
 نم ةدحاو ةعمج ىف اهنأب :بعك هبيجيف «كلذ نع رابحألا بعك لأسي هنع هللا ىضر

 ىلإ بعك عجريف «ةعمج لك ىف اهنأ :هل نّيبيو اذه هلوق ةريره وبأ هيلع دريف «ةنسلا
 . ( 7 هيلإ عجريف ةريره ىبأ عم باوصلا ىريف «ةاروتلا

 :هل لوقيو ةعاسلا هذه ديدحت نع مالس نب هللا دبع لأسي اضيأ ةريره ابأ دجن امك

 007 وا الا ا
 )١( ريسفتلا باتك ىف ىراخبلا : 4/١١٠١ ىرابلا حتف نم . ْ

  45ةعمجلا باب ىف ئراخبلا 3# 08 نه ريتسفعلا لوضأ ققييبكلا نوغلا + 18/5

 ) )4قباسلا ثيدحلل هحرش ىف ىنالطسقلا : 5/.١9.



 1 1 لا ا ا لا
 ا نوكت فيك :هلوفياةورعذبا هيلع

 هللا دبع هبيجيف ؛؟اهيف ىلّسصِي ' ةعاسلا كلتو ( ( ىَّلصي وهو ملسم دبع اهفداصي الا

 ىف وهف ةالصلا رظتني اسلجم سلج نمو م هلوقب مالس نبا

 مك : 90 لصب تخت ةالبق

 ل

 نورحعتيإ 0 ا عا 1 الل ار ل يملا

0 
 زاوجلا ةرئاد نعارك يمل ج مهنع هللا ىضر - ةباحصلا نإف عش قست نكي اهيمو

 هلو بع ركدخا : لَم هلوق ىف ةحابإلا نم هومهف امعو هع هللا لوسر مهل اهّدح ىتلا

 رم وم رعبا ديس وص يدا درب جرت وتاب تاور وعما

 "5 (رانلا

 ,مهوبذكَت الو باتكلا لهأ اوقدصت الو . مثلَع هللا لوس لوف ودتاحوا ول يحاراملا

 لوألا نآأل :نيثيدحلا يده نيب نضراغت الو 7 2 (ةيآلا . . انيلإ لزنأ امو هللاب انمآ : اولوقو

 ةظعلاو ةربعلا نم اهيف امل :بيجاعألا نم ليئارسإ ىنبل عقو امع اوثدَحُي نأ مهل حابأ

 ةياور مهل حيبي نأ لقعي ال هَ لوسرلا نأل ؛ دونك سيلتا اوملعي نأ طرشبا ذهو

 : هب وءاكملا

 نم :ىعفاشلا لاقو» :ثيدحلا اذهل هحرش دنع 247 حتفلا ىف رجح نبا ظفاحلا لاق
 ال امب ليئارسإ ىنب.نع اوثادَح :ىنعملاف ءبذكلاب ثدحتلا زيجي.ال ُهكيَع ىبنلا نأ مولعملا

 ريظن وهو .مهنع هب ثدحتلا ىف مكيلع جرح الف هنوزوجت ام امأو (هيذك نوملعت

 ا يال يي

 هيك ويباع دا ل يي

 فلوق يشن ند وأ هنوبذكيف تك ناك اعزذنأل هتذكلاو يقل ةايششلا

 هقفاو ام امأو ؛هبيذكت نم لح ىف نحنف انعرش فلاخ ام امأ . جرا ىف كلذب نوعقيف

 دا عا

 )١( ىذمرتلاو « دواد ىبأو «كلام دنع « مالس نبال ةريره ىبأ لاؤسو « قباسلا عجرملا .

 )١( ىرابلا حتف نم 5554/5 : ىراخبلا .

 . ىرابلا حتف نم ١70/48 : ريسفتلا باب ىف ىراخبلا (؟)
 . 770 ص سداسلا ءزجلا (4)



 ل ١ج نورسفملاو ريسفتلا سس سل 77ةهز]
 ماكاو اوقدضت ألو : ثيدحلا اذهل هحرش دنع رجح نبا ظفاحلا لاق

 وسلا نشل ةن ىف نوكي القل ءالمتحم هب مكنوربخي ام ناك اذإ : ىأ) :(مهوبذكت

 درو اميف مهبيذكت نع ىهنلا دري ملو «جرلا ىف ذ ارعقتف ؛هوقدصتف ًابذك وأ ؛هوبذكتف

 ىعئاشلا كلذ راع هنا: هقافوب انعرش درو اميف مهقيدصت نع الو ,هفالخب انعرش

 ا ةنيع

 . 227( كلذ نم فّلَسلا نع ءاج ام لمحن اذه ىلعو » :لاق مث

 : هللا دبع نب رباج ثيدح نم «رازبلاو «ةبيش ىبأ نباو «دمحأ مامإلا هجرخأ ام امأو

 هيلع هأرقف «باتكلا لهأ ضعب نم هباصأ باتكب ُهّلِقَ# ىبنلا ىتأ باطنخلا نب رمع نأ »

 مكتعج دقل ؛هديب ىسفن ىذلاو ؟باطنلا نباي اهيف ('! نوكوهعمأ» :لاقف بضغف

 اوقدّصْنُف لطابب وأ «هب اوبْذَككَتُف قحب مكوربخيف ءىش نع مهولأست ال . ةيقن ءاضيب اهب

 هيا“ "نيس األ هفسر ام يحج اك هلل سومان ول .هديب ىسفن ىذلاو «هب

 رارقتسا لبقو مالسإلا أدبم ىف ناك انه دراولا ىهنلا نآل «زاوجلا نم هانلق ام ضراعي

 لاق . .طالتخالا فوخ د «ترقتساو ماكحألا تفرع نأ دعب ةحابإلاو .ماكحألا
 :ةيمالسإلا ماكحألا رارقتسا لبق عقو ىهنلا نأكو» : (14) حعفلا ىف رجح نبا ظفاحلا

 م ا لاز املف «ةنتفلا ةيشخ ةيئنيدلا دعاوقلاو

 . (رابتعالا نم مهنامز ىف تناك ىتلا رابخألا
 اذه» :لاق هنأ بلهملا نع لاطب نبا هلقن امب ضراعتلا نم مهوتي ام عفدن نأ نكميو

 هيف دجوي مل اذإف .هسفنب فتكم انعرش نأل هيف صن ال امع مهلاؤس ىف وه امنإ ىهنلا

 رابخألا نع مهلاؤس ىهنلا ىف : لخدي الو ,مهلاؤس نع ىنغ لالدتسالاو رظنلا ىفف صن
 . 2*) (ةفلاسلا مألا نع رابخألاو ءانعرشل ةقدصملا

 انل نيب امك «ةنالابلا قّيداحالا هذه نيب طراعت ال هنأ :انل قيشي هلك اذه نو
 . باتكلا لهأ نع ةياورلا نم عراشلا هحابأ ىذلا رادقملا

 لاثتما ىلع ةباحصلا صرح نم هانفرع امو ؛ثيداحألا هذه نم هانمهف ام دعب انسلو
 نيمأ دمحأ ذاتسألاو ؛رهيز دلوج و ذاتسألا رقن نأ عيطتسن هلي لوسرلا هب مهرمأ ام

 مهعوجر نم ؛ةماع ةباحصلا ىلإو «ةصاخ سابع نبا ىلإ هاهجو ىذلا ماهتالا اذه ىلع

 «باتكلا لهأ نم هذخأ نع لوسرلا ىهن امل مهلوبقو «ءىش لك ىف باتكلا لهأ ىلإ
 يذلا رثآلا انركذ امك «سابع نبا نع مالكلا دنع هيلع انددرو امهمالك انركذ دقو

 ريوس قا ريخلا 19 . :1١١/8 ىرابلا حتف )١١(

 77١. ص سداسلا ءزجلا(:4) . مام ع دمحأ مامإلا دنسم (*5)

 ش .؟559/1 : ىرابلا حتف (5)



 777 1ج و وسفملاو يالا سس
 نا ل احط ا سرنا قا ةلقو ب شاقل ندا نع فر اديب عورتا

 نم هانفرع ام دعبو ءاذه دعب لقعي لهف ؛ءىش لك ىف مهنوقدصيو باتكلا لهأ نم
 بعكل ةريره ىبأ ةعجارمو هلوسرو هلل رماوأ لاثتما ىلع مهصرحو ةباحصلا ةلادع

 هلل لوسر ميلاعتل مهتفلاخمو ةباحصلا نواهتب فرتعن نأ «مالاس نب هلل دبعو رابحألا

 .هاضرن الو كلذ رقن ال اّنِإ مهّللا ؟ !! هلع

 ابأ ىمسي لجرل عجري ناك سابع نبا نأ نم :( (رهيزدلوج ) ذاتسآلا هركذ ام امأو

 ال اًنِإف . كلذ ةحص ضرف ىلعف « )2١ نآرقلا ريسفت ىف ىدزألا ةورف نب ناليغ دلجلا

 نع هلأسيف هيلإ عجري ناك لب ؛«ءىش لك ىف هيلإ عجري ناك سابع نبا نأ قدصت داكن
 نبا ريكن ةدش نم تفرع ام دعب كلذ ىف كش نم سيلو «زاوجللا ةرئاد ودعت ال ءايشأ

 .مهنع ذخأيو باتكلا لهأل عجري ناك نم ىلع سابع

 هريسفت دنع ىربطلا نأ نم ,هذه هاوعد ىف قرشتسملا اذه هيلع دمتعا امامأو

 2[ : دعرلا] 4 اعمطو افوَخ قربلا مكيري ىلا وه : ئلاعت هلوق ىف قرملا »طفلا
 "1 ا ا نقر هدا ان نإ :لاقتننإ نانف با نمل تمد

 :لاق ءباجح انثّدح :لاق «ىنثملا نع هاور ريرج نبا هاور ام نأل ءىوغدلا هذهب ضهني

 ' .نبا بتك :لاق سابع نبا ىلوم مضهج وبأ ملاس نب ىسوم انربخأ :لاق ؛دامح انثدح

 نأل ,عطقنم دانسإ اذهو 217 (ءاملا : قربلا :لاقف قربلا نع هلأسي دلجلا ىبأ ىلإ سابع

 ىلوم ناك امنإو ,هل ىلوم نكي ملو «سابع نبا كردي مل مضهج ابأ ملاس نب ىسوم
 لعلو «4) ةليوط ةدمب سابع نبا دعب ناك ىذلا رقابلا رفعج ىبأ نع ىورو «نييسابعلا

 .عبطلا ءانثأ عقو طخ هلعل وأ ؛هنم وهس سابع نبا ىلوم هنأ نم ريرج نبا هلاق ام

 دا ةكيقعلابقلعتي ما نق ال الدش سنل ةقرملا عتم وح سابع وبا لاقت نإ مت

 ا | نوكلا رهاوظ ضعب فرعت ىلإ عجري لاؤس وه امنإو ,ماكحألا
 نيل قير نا نع ب باتكلا لهأ لاؤس نع هيهن ىف ُهيَع لوسرلا ةفلاخم ىلإ رجي ام
 ىف هلوق ىكح هنأ : هيفا لك + لاك امليق لطلاب دك سارع عدا نا ىلع لدمافلو

 . قربلا

 نم نيتلماز كومريلا موي باصأ هنأ نم صاعلا نب ورمع نب هللا دبعل بسُن ام امأو

 را ا ا حلا هموم دم ناك ةوكويلا تك

 . 46 ص نآوقلاريسفت ىف ةيمالسإلا بهاذلا (1)

 . ( شماه ) "5 ص نآرقلا ريسفت ةت ىف ةيمالسإلا به اذملا((؟١
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 بس ١ج نورسفملاو ريسفتلا

 صن امك (جَّرَح الو ليئارسإ ىنب نع اوثّدَح : ُهّْنكَ هلوق ىف نذإلا نم همهف ام دودح
 م1 يمس نتا فللذا ىلغ

 دقف نوعباتلا امأ .مهنع مهذخأو باتكلا لهأ ىلإ ةباحصلا عوجر غلبم وه اذه

 ىف ةيليئارسإلا تاياورلا مهدهع ىلع ترثكف «باتكلا لهأ نع ذخألا ىف اوعسوت
 موقلا سوفن ليمو ؛مالسإلا ىف باتكلا لهأ نم لخد نم ةرثكل كلذ عجريو ؛ريسفتلا

 ىف ترهظف ؛ةينارصن وأ ةيدوهي ثادحأ نم نآرقلا هيلإ ريشي امع ليصافتلا عامسل

 امب ريسفتلا ىف ةمئاقلا تارغفلا هذه اودسي نأ اودارأ نيرسفملا نم ةعامج دهعلا اذه
 نمو («ضتقانتملا صصتقلا نم ريثكب ريسفتلا اوشحف «ىراصتنلاو دوهيلا دنع دوجوم وه

 ىقتسا هنأ ىلإ متاحوبأ هبسن ىذلا (ه١ ةنس ىفوتملا) ناميلس نب لتاقم :ءالؤه

 ضعب دجنو لبء ؟'' مهبتك ىف امل ةقفاوم اهلعجو ىراصنلاو دوهيلا نم نآرقلاب همولع

 نآرقلا نيب اولصي نأ ىلإ رمألا مهب لصي - نيعباتلا رصع - رصعلا اذه ىف نيرسفملا
 0 يفسسلا ضو وكما يقول نارشإلا وحرشيف (هلبقتسم ىف مالسإلاب قلعتي امو

 نم نإو 8 : ىلاعت هلوق نأ ىري ناك «ناميلس نب لتاقم اذهف «بيغلا هيوطي امب ؤبنتلاو
 ل ل م ل

 نم اهريغو سلدنألا ريمدتو «ةينيطنطسقلا حتف ىلإ عجري [ ةنرات عا ذم إلا] © اروطسم

 امأ ) :اهريسفت ىف محازم نب كاحضلا باتك 1 تع ورد لاق هنأ ةيقاو ةيجد دو ةذادلا

 لابجلاو ؛كرتلاب ةفوكلاو «قرغلاب ةرصبلاو ,عوجلاب ةنيدملا كلهتو «ةشبحلا اهبرختف ةكم

 ىورو .2' 7 ادلب ادلب ركذ مث . .بورض اهكالهف ناسارخ امأو ؛فجاورلاو قعاوصلاب
 ىتح ةنمآ ةينيمرأو «ةينيمرأ برختت ىتح بارخلا نم ةنمآ ةريزجلا نأ :هبنم نب بهو نع
 برخت ىتح ىربكلا ةمحلملا نوكت الو ؛ةفوكلا برخت ىتح ةنمآ رصمو ءرصم برخت
 مشاه ىنب نم لجر دي ىلع ةينطنطسق تحتف «ىربكلا ةمحلملا تناك اذإف ؛ةفوكلا

 نم رصم بارخو «سلدنألا لبق نم ةيقيرفإ بارخو «زلا لبق نم سلدنألا بارخو
 لبق نم ةفوكلا بارخو . عوجلا نم قارعلا بارخو ءاهيف شويجلا فالتخاو لينلا عاطقنا
 ( قرغلا )قارغلا لبق نم ةرصبلا بارخو «تارفلا نم بارشلا نم مهعنميو مهرصحي ودع
 ناسرخ بارخو «مليدلا نم ىرلا بارخو ءارحبو ارب مهرصحي ودع نم ةليآلا بارخو «
 دارجلا لبق نم نميلاو دنهلا بارخو نيصلا لبق نم تبتلا بارخو «تبتلا لبق نم
 .(4) ( عوجلا لبق نم ةنيدملا بارخو ؛ةشبحلا لبق نم ةكم بارخو ؛ناطلسلاو

 ىلإ اهنم ذخألا ىف طرفأو «تايليئارسإلاب هفغش مظع نم نيعباتلا رصع دعب ءاج مث

 .ه5//5؟ :نايعألا تايفو ١١( . 7" ص ريسفتلا لوصأ ىف هتمدقم )١(

 . قباسلا عجرملا ( 4) مقر ا يشرلالا يسجن م



 |7772 21ج نو وسلا يسيل سس
 مهل ىوريام لك نآرقلاب اوقصلي نأ نع نومجحي الو .الوق نودري ال مهتلعج ةجرد

 هذه لقنب علولاو ,تايليئارسإلاب فغشلا اذه رمتساو .!!لقعلا هروصتي ال ناك نإو
 ريسفتلل نيودتلا رود ءاج نأ ىلإ ةفارخلا نم اعون اهنم ريثكلا حبصأ ىتلا رابخألا
 سانلا دصي داك ىذلا «ىليئارسإلا صصقلا اذهب مهبتك اوشح نم نيرسفملا نم دجوف

 .اهيلإ توكرلاو اهيف رظنلا نع
 :تايليئارسإلا ىف نودلخ نبا ةلاقم ©

 ا نس ان يشل سستم ىانوتن ع هن زر فرك نأ اذه دعب ىرنو

 ىف بتك نم ريخ هنإف «نيملسملا ىلإ تبرست فيكو «ةيليئارسإلا تايورملا هذه نم
 : هترابع صن كيلإو ءعوضوملا اذه

  ىلقنلا ريسفتلا ىنعي - كلذ ىف نومدقتملا عمج دقو .... » :هللا همحر لاق
 فود راو ل ويمقللو نرييصسلاو ثنلا قلع معد يبا رقع ييسك نال اًويكواو
 ةوادبلا مهيلع تبلغ امثإو .ملع الو باتك لهأ اونوكي مل برعلا نأ كلذ ىف ببسلاو
 بابسأ ىف ةيرشبلا سوفنلا هيلإ قوشعت امم ئش ةفرعم ىلإ اوقوشت اذإو :ةيمألاو
 عمهلبق باتكلا لهأ هنع نولأسي امنإف دوجولا رارسأو ,ةقيلخلا ءدبو «تانوكملا
 لهأو .ىراصنلا نم مهنيد عبت نمو دوهيلا نم ةاروتلا لهأ مهو ؛مهنم هنوديفتسيو
 نم ةماعلا هفرعت ام الإ كلذ نم نوفرعي الو ,مهلثم ةيداب ذئموي برعلا نيب نيذلا ةاروتلا
 اوقب اوملسأ املف «ةيدوهيلا نيدب اوذخأ نيذلا (ريمح) نم مهمظعمو «باتكلا لهأ
 رابخأ لثم ءاهل نوطاتحي ىتلا ةيعرشلا ماكحألاب هل قلعت ال ام مهدنع ناك ام ىلع
 ,رابخألا بعك :لثم ءالؤهو كلذ لاثمأو «محالملاو ناث دحلا ىلإ عجري امو ةقيلخلا ءدب
 ,مهنع تالوقنملا نم ريسافتلا تالئماف مهلاثمأو ؛مالس نب هللا دبعو ؛هبنم نب بهوو
 ىرحتيف ماكحألا ىلإ عجري امم تسيلو ؛مهيلع ةفوقوم رابخأ ضارغألا هذه لاثمأ ىفو

 بتكلا اوألمو «كلذ لثم ىف نورسفملا لهاستو «لمعلا اهب بجي ىلا ةحصلا اهين
 الو ةيدابلا نوئكسي نيذلا ةاروتلا لهأ نع - انلق امك - اهلصأو ؛تالوقنملا هذهب
 ل ,مهرادقأ تمظعو «مهتيص دعب مهنأ الإ ءكلذ نم هنولقني ام ةفرعمب مهدنع قيقحت
 .(١١( .. ذغموي نم لوبقلاب تيقلتف «.ةلملاو نيدلا ىف تاماقملا نم هيلع اوناك

 ىرخأو ةيعامتجا تارابتعا ىلإ رمألا عجرأ نودلخ نبا نأ انل حضتي اذه نمو
 ةفرعمل مهقوشتو برعلا ىلع ةيمآلاو ةوادبلا ةبلغ ةيعامتجالا تارابتعالا نم دعف ؛ةينيد
 ,دوجولا رارسأو ةقيلخلا ءدبو تانوكملا بابسأ نم ؛ةيرشبلا سوفنلا هيلإ قوشتت ام
 . مهلبق باتكلا لهأ كلذ ىف نولأسي امإ مهو

 )١( ص نودلخ نبا ةمدقم 55556 .

 (١ج نورسفملاو ريسفتلا - 5م)



 بس ١ج نورسفملاو ريسفتلا

 رحت مدعو لهاست ىف تايورملا ىقلت مهل تغوس ىتلا ةينيدلا تارابتعالا نم دعو

 ىتلا ةحصلا اهيف ىرحتيف ماكحألا ىلإ عجري امم تسيل تالوقنملا هذه لثم نأ ) ةحصلل

 . (« لمعلا اهب بجي

 مبا ا نا د تاب ما ياسلام احح و

 نم اعونتم اجيزم اهيف ام حبصأ ىتح ءرثكأو كلذ نم ليق امل عستا دق ريسفتلا بتك

 . ةنيابتملا بهاذملاو «ةفلتخملا نايدألا تافلخعم

 :ريسفتلا ىف تايليث يئارسإلا رثأ ©

 اهياوحت وهوا بادكلا لها وع ق3 سف اهالثخا ىلا هد ف ناك كنقلو

 ددهع ىف هيلع ناك ام ىلع قي مل رمآلا نذل كلذ ريستغلا قعر ثا نلادق للا تانك
 اذه لخدو لب « ابذك نإو اقدص نإ مهل ليق ام لك اوورف كلذ ىلع اوداز لب ؛ةباحصلا

 0000 بتك ىف رظانلا لعج ام «عرتمملا ىلايخلا صصقل نمصملا نيريتك ريستجا م نوما
 نأ قحلا ىفو . دحاو داو نم لكلا نأ هداقتعال ءاهيف ءاج امم ائيش لبقي ال داكي اهنأش اذه

 ريثكب اوبهذو ,ريسفتلاب نيلغتشملا قيرط ىف كوشلا اوعضو تايليئارسإلا هذه نم نيرثككملا

 نأ امك ؛ حصت ال رابخأو بوذكم صصق نم هوور ام بناجب ةحيحصلا رابخألا نم
 «باتكلا لهأ نم نمآ نم ضعب ىلإ اهنم عيش حصي داكت ال ىتلا تايليئارسإلا هذه ةبسن

 درنو «دعب اميف اذهل ضرعن فوسو.ةبيرلاو ماهتالا نيعب مهيلإ رظني سائلا ضعب تلعج
 :. نلاعت“ هللا ءانك نر هيلع
 : تايليئارسإلا نم ىوري ام ةميق ©

 : ىتأي ام ىهو «ةثالث ماسقأ ىلإ ةيليئارسإلا رابخألا مسقنت
 نييعتك كلذو احيحص القن هل ىبنلا نع لقث نأب هتحص ملعيام : لوألا مسقلا

 ناسل ىلع احيرص مسالا اذه ءاج دقف «رضخلا هنأب مالسلا هيلع ىسوم بحاص مسا

 مسقلا اذهو .هديؤي عرشلا نم دهاش هل ناك وأ )2١ ىراخبلا دبع امك ِهَنِلَع هللا لوسر

 عم قفتي ال ناك وأ ءانعرش نم هانفرع ام ضقاني نأب هبذك ملعي ام : ىناثلا مسقلا

 . هتياورالو هلوبق حصي ال مسقلا اذهو «لقعلا
 ليبق نم وه الو ؛لوألا ليبق نم وه ال ؛هنع توكسم وه ام :ثلافلا مسقلا

 نم معت املءهتياكح زوجتو .هبذكن الو هب نمؤن الف ؛هيف فقوتن مسقلا اذهو «ىناثلا

 هللاب انمآ اولوقو «مهوبذكت الو باتكلا لهأ اوقدصت الو م

 .ةيآلا (. انيلإ رت امو

 ىرابلا حتف نم 5317/7 :ريسفتلا باب )١(



 دع --١ج نورسفملاو ريسفتلا سس
 لهأ ءاملع فلتخي اذهلو «ىنيد رمأ ىلإ دوعت ةدئاف هيف سيل امم هبلاغ مسقلا اذهو

 امك ؛كلذ ببسب فالخ نيرسفملا نع ىتأيو «اريثك افالتخا اذه لثم ىف باتكلا
 ىأ نم ىسوم اصعو« «مهبلك نولو ,فهكلا باحصأ ءامسأ اذه لثم ىف نوركذي
 ىذلا ةرقبلا ضعب نييعتو «ميهاربإل هللا اهايحأ ىتلا رويطلا ءامسأو «تناك رجشلا

 كلذ ريغ ىلإ . .ىسوم اهنم هللا ملك ىتلا ةرجشلا عونو « ليئارسإ ىنب ليتق هب برض
 وأ مهايند ىف نيفلكملا ىلع دوعت هنييعت ىف ةدئاف الو نآرقلا ىف هللا همهبأ امي

 .مهنيد

 هديؤي ام هيف نكي ملو عرشلا هنع تكس ام ىنعأ - ليبقلا اذه نم ئش ءاج اذإ مث
 وهف هب مزج دق ناك نإف ,حيحص قيرطب ؟') ةباحصلا نم دحأ نع  هدنفي وأ
 ام دعب باتكلا لهأ نع هذخأ دق نوكي نأ لقعي ال هنأل «دري الو لبقي «لوألا مسقلاك
 ىلإ نكسأ سفنلاف هب مزجي مل ناك نإو .مهقيدصت نع ُهّلكَع هللا لوسر ىهن نم ملع
 ةنم هعتمس نمت وأ هلي ىبعلا نم هعمس دق باحضلا نوكي نأ لامعحلا نآل لويق

 ةباحصلا ذخأ نأ نم ررقت ام دعب اميس الو «باتكلا لهأ نم عامسلا لامتحا نم ىوقأ

 . مهيلي نمو نيعباتلا نم مهريغل ةبسنلاب اليلق ناك باتكلا لهأ نع

 مكحي الو هيف فقوتيامم وهف ؛نيعباتلا ضعب نع اذه نم ئش ءاج نإ امأ
 اوفرع امل «باتكلا لهأ نم عامسلا لامتحا ةوقل كلذو ءبذكب الو قدصب هيلع

 اذإ اذهو هْني هللا لوسر نم عمس ام هنوك لامتحا دعبو «مهنع ذخألا ةرثك نم هب
 نوكي هنإف .هيلع اوقفتا نإ امأ ءكلذ ىلع ريسفنتلا ءاملع نم ةياورلا لهأ قفتي مل

 ذخألاو هلوبق ىلإ سفنلا نكست ذئنيحو «باتكلا لهأ نم اعومسم نوكي نأ نم دعبأ

 0 ملعأ هللاو .هب

 : تايليئارسإلا هذه ءازإ رسفملا فقوم ©

 تلخد ةسيسد ليلعلاو حيحصلا نيب ةقرفت نودب باتكلا لهأ نع لقنلا ةرثك نأ انملع

 لهأ اوقدصت ال»:ملسو هيلع هللا ىلص هلوق نأ انملع امك ءاهرطخ لحفتساو اننيد ىف

 اذه دعبو «لاوحألا نم لاح ىأب اهنع لودعلا حصي ال ةررقم ةدعاق (مهوبذكت الو باتكلا

 ام ةياهن ىلإ ادقان «ةظقيلا دودح دعبأ ىلإ اظقي نوكي نأ رسفملا ىلع بجي هنإ :لوقن كاذو

 نم موكرملا ميشهلا اذه نم صلختسي نأ عيلطتسي ىتح ةيورو ةقد نم داقنلا هيلإ لصي
 بكتري ال نأ هيلع بجي امك«لقنلاو لقعلا عم قفتيو «نآرقلا حور بساني ام تايليئارسإلا
 لوقا حو كرش ةلكارو ناقل لج ناين دكع ايعاةحم قانا الإ تافكلا لها نع لقملا

 ١9( باتكلا لهأ نم همالسإ لبق نكي مل ىذلا ىباحصلا «ىباحصلا نم اندارمو .

 ) ص ريسفتلا لاوصأ ىف ةيميت نبا ةمدقم رظنا (؟ ”١7 - 4 ١ .؟ال - ”" صو



 سما ورمل ارودجتلا ظ
 ىف لمجم [*4 :ص ]© بانأ مث ادسج هيسرك ىلع اديقلأو ناميلس 0

 ةصق بكتري الف 2١ 'هيلع ةذخاؤملاو (هللا ءاش نإ) كرت ةصق ولا كا

 5 ةماعلا

 نآرقلا ةداهشب قيدصتلا لصحيل «لامجإلا ناين هسطتقي ام ردقب الإ فللد نماقيش ةزيسفن

 :ةدايزلا نع ناسللا فكيف

 عنام الف «مهلوقنو مهلاوقأ ترثكو ليبقلا اذه نم ئش ىف نومدقتملا فلتخا اذإ . .معن

 سيلو (لطابلا لطبيو ءاهنم حيحصلا ىلع هبني نأ ىلع ءاعيمج لاوقألا هذهل رسفملا لقن نم

 لاق :لاق هنأ هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع (؟؟/ 5 ) داهجلا باب يف ىراخبلا دنع ةصقلا )١(
 0000 ا ل انني دواذ نب نامي نام ل هاك دمضر
 نإ : لقي ملف هللا ءاش نإ :هبحاص هل لاقف ءهللا ليبس يف دهاجي سرافب ىتأي نهلك - نيعستو
 نإ :لاق وله ةيويعس تنقل ءلجر فقم كيد جنو نيقاو اورق الإ نهنم لمحي ملف هللا ءاش

 ظ ظ : وعملا ان يرد هللا ليش قارس طولا ءاغ
 تيب ءانبي رمأ ناميلس نأ :اهصنو ةداتق نع هريسفت | يف ريرج نبا اهاور ةصقلا هذه )١(

 نإ : مر رحل ملا لاق ءديدح توص هيف عمسُي الو هنبا: هل ليقف سدهملا

 مايأ ةعبس لك ىف اهدري رحبلا يف نيع تناكو هبلطف :لاق دراملا هبش رخص هل لاقي رحبلا ىف اناطيش

 الإ بتيط يبارشل كنإ:: لاقف رمخلاب وه اذإف هدورو موي ءاجف ءرمخ اهيف لعجو ءاهؤام حزنف عةرم

 اهاتآ مث , اديدش اشطع شطع ىتح عجر مث :لاق ؛ ءالهج لهاجلا نيديزتو «ميلحلا نيبصت كنأ

 ىتح اهبرش مث :لاق « الهج لهاجلا نيديزتو ميلحلا نيبصت كنأ الإ بيط بارشل كتإ :لامف
 هب ىتأف ؛همتاخ ىف هكلم ناكف :لاق ءلذف هيفتك نيب هب متخ وأ متاخلا ىرأف :لاق هلقع ىلع تبلغ

 عقاد اق هوب ع هز هيف قيوم أل ل نكد فعلا | افرام اهرهز سف اانإل لاه ةاووتنل

 ؛هيلع ردقي الو هضيب يري لعجف اهلوح رادف دهدهلا ءاجفءةجاجز هيلع لعجف دهدهلا ضيبب
 هب نوعطقي اولعجف ساملا اوذخأف «هضيب ىلإ ىضفأ ىتح هب اهعطقف هيلع هعضوف ساملاب ءاجف

 مامحلا ىلإ اموي قلطناف .همتاخب هلخدي مل مامحلا وأ ءالخلا لخدي نأ دارأ اذإ ناميلس ناكف ةراجحلا

 مامحلا لخ دف :لاق ؛هئاسن ضعب هيف فراق بنذ ةفراقم دنع كلذو هعم رخص ناطيشلا كلذو

 ىلع يقلأو ؛هنم ناميلس كلم عزنو . ةكمس هتمقتلاف رحبلا يف ذ هاقلأف همتاخ ناطيشلا ىطعأو

 دهس هلك نايتولو فلس هاكات هييستسيم وا لع هفقن ابق لاق «ناميلس هبش ناطيشلا

 ناكو « هللا ىبن نتف دقل :اولاق يتح ءايشأ هنم نوركدي اولعجو مهنيب يضقي لعجف :لاق هئاسن
 - هللا ىبن اي :هل لاقف : لاق ؛هنبرجأل هللاو :لاقف ةوقلا ىف باطخلا نب رمعب هنوهبشي لجر مهيف
 علطت ىتح ادمع لسغلا عديف ةدرابلا ةليللا ى مف هبانجلا هبيصن اندحأ هللا ىبن هنأ الإ يري ال وهو

 00 ا 4 ل ل ل لاف هياععف دا يسفلا

 ىلع انيقلأو ف مهيلإ ىهتنا يتح هل دجس الإ ريط الو ىنج هلبقتسيال لعجف . لبقأف ةكمس
 هاا نا وول يصل ا ظينكلا وعنا لاق # ادسج هّيسرك



 سس [ إس 17ج وسلا يلا سس
 0 حيحصلا ىلع هبني الو ؛هقلطيو فالخلا ىكحي نأ هل
 ام ةفلتخملا لاوقألا نم ئراقلا مامأ عضوو «ليلعلاب حيحصلا طلخ دق ماد أم هيف ةدئاف ال اصقان

 . بارطضالاو ةريحلا هل ببسي

 اهيع دنس نا وكك ايل ريع الا هذه نع ضارعإلا لك ضرعي نأ رسفملل ريخلا نم نأ ىلع

 رار ايتو ا ا

 ملسأو مكحأ اذه

 ايا ةاكورف تلج رف اقنلا رعب قالعلا لارا ونج نوتمانلف اكو يسر دقو تءاذه
 0 نع ناسنإلا دعي دا ريكا وماداو حيخفلا عيحصت اان قر فييزتو لاوقألا

 ةسمخ نولوقيو مهبلك مهعبار ةنالث نولوقيس )» :: ةيآلا دلع لا ارا ردا ام
 ن رظ ىف

 ام مهتادعب ملأ ير لق مهبلك مهسانو ةعيس دولوشيو بيغلاب امجر هناك مهسراس

 فيكلا] © ادحأ مهنم مهيف تفتست الو ارهاظ ءارم الإ مهيف رامت الف ليلق الإ مهملعي

 ؛ماقثل اذه ىف بدألا ىلع - ةيميت نبا لوقيامك.- ةميركلا ةيالا هذه تلمتشا دقف ..[؟ ١

 «نيلوألا نيلوقلا فعض لاوقأ ةثالثب مهنع ربخأ ىلاعت هنإف ءاذه لثم ىف ىغبني ام ميلعتو
 0 رل لا ندع للف ثلاقلا هع وصكسو
 4 مهتدعب ملعأ ىبر لق ل : اذه لثم ىف لاقيف ؛هتحت لئاط ال مهتدع ىلع عالطالا

 ا لاق اذهلف «هيلع هللا هعلطأ نمم سانلا نم لبلق الإ كلذب ملعي ام
 ب ل رطل فتحت لئاط ال اميف كسفن دهجت ال ىأ . . # ارهاظ

 00 يببعلا جوت الإ كلذ نم
 : ةيليئارسإإلا تاياورلا باطقأ «

 نم اهيف ىري ام بلاغ نأ ظحلي نأ ثبلي الف .روثأملاب ريسفتلا بتك ناسنإلا حفصتي
 ةابحالا ةسعكاو# مالس نب هللا دبع :مه «صاخشأ ةعبرأ ىلع رودي داكي «تايليئارسإ

 سانلا راظنأ تفلتخا ةعبرألا ءالؤهو ..جيرج نب زيزعلا دبع نب كلملا دبعو ,هبنم نب بهوو
 مهامر نم مهنمو ؛ةمهتلا دح نع مهب عفترا نم مهنمف ؛مهب ةقثلاو مهيلع مكحلا ىف
 هتميق نع فشكأل ,مهنم درف لكل ضرعأ نأ ىرأ اذهلو ةياورلا ىف كتيعتلا مدعو بذكلاب
 ىف قدصأ نيقيرفلا ىأ ىرنل ؛ ريما يع ا تال يور ايام اولا تانبوف

 .هدقن ىف قدأو ؛همكح

 ةداموالل ةعفادا

 : هتمجرت ©

 فد د نب يدم قراسلالا ليام كوالا نب ةالوسوربا هللا يع «طيسري ربان

 )١( ريسفتلا لوصأ ىف ةيميت نبا ةمدقم ص/٠؟ .



 هي ىبنلا مودق دنع ملسأ ؛مالسلا امهيلع بوقعي نب فسوي دلو نم وهو ؛جرزحلا

 :ةرجهلا باب ىف هقاس ثيدح نمض ىف لوقيف همالسإ ةصق نع ىراخبلا انث دحيو . ةنيدملا

 كتاو.غ هللا لور كنآ دنهشأ :لاقك مةلاس ني ةللا نبع .ءاج لكم هللا ىبن ءاجاملف 9
 مهعداف «مهملعأ نباو مهملعأو « مهديس نباو مهديس ىنأ دوهيلا تملع دقو «قحب تعفج

 ام ىف اولاق تملسأ دق ىنأ اوملعي نإ مهنإف ؛تملسأ دق ىنأ اوملعي نأ لبق ىنع مهلأساف
 رشعم ايو : هيَ هللا لوسر مهل لاقف هيلع اولخ دق اولبقأف هي هللا ىبن لسرأف «ىف سيل
 ءاقح هللا لوسر ىنأ نوملعتل مكنإ ,وه الإ هلإ ال ىذلا هللاوف هللا اوقتأ «مكليو «دوهيلا

 ا ا ا ا وسلا هر

 :لاقءانملعأ نباو انملعأو ءانديس نباو انديس كلذ : اولاق (مالس ل

 هناا ارد لبا نإ ع هيأرفأ» : لاق ؛ (ملسيل ناك ام هلل اشاح :اولاق ؟( (ملسأ نإ متي

 ..مالس نب اي ) :لاق ملسيل ناك ام هلل اشاح : اولاق ؟ملسا نإ متيأرفآ : لاق « 20

 مكنإ ءوه الإ هلإ ال ىذلا هللاوف هللا اوقتا «دوهيلا رشعم اي : لاقف ءجرخف 2 (مهيلع جرخا

 .217 هلي هللا لوسر مهجرخاف.«تبذك :اولاقف «قحب ءاج هنأو هللا لوسر هنأ نوملعتل

 ىراخبلا دجنو .ةنجلاب هل دهشو (هللا دبع ُهّْلِكَع ىبنلا هأمسف ؛نيصحلا همسا ناكو :ليق

 ىف القتسم اباب مالس نب هللا دبعل درفي - راصنألا بقانم نع مالكلا دنع - هنع هللا ىضر

 ىبنلا تعمس ام :لاق هنأ صاقو ىبأ نب دعس ىلإ هدانسإب كلذ نم ئور اميف ىورف «هبقانم

 تلزن هيف :لاقو «مالس نب هللا دبعل الإ ةئجلا لها وم دلإ ضرألا ىلع صب دبتا لكيلا

 "0 : فاقحألا] © ليئارسإ يبب , نم دهاش دهشو :  نآلا هله

 ماني ةنصدللا يضر ناك سو ينلاتلا ىفاايبطخ كفو هنا: هللا هئيفعر مغ ركل انو

 :لاق «مالس نب هللا دبع ىخأ نبا نع ريمع نب كلملا دبع ىور دقف «نيرئاثلا لذخيو « هنع

 ؟كب ءاج ام :نامثع هل لاقف «مالس نب هللا دبع ءاج «هنع هللا ىضر نامثع لتق ديرأ الو

 كنم 00 سس 0 0 3

 لا وضل م0 0

 ىفك لق وف ىف لزنو . .4 متربكتساو نمآف هلثم ىلع ليئارسإ ينب نم دهاش دهشو
 د ريطوانوس هلا نإ . 1 دعرلا ]# باتكلا ملع هدنع نمو مكديبو ينيب اديهش هللا

 يي ا ال ل ول ا ا حول

 ا

 )١( :ىراخبلا (؟) . 57/5 :ةرجهلا باب ىف ىراخبلا 10/5" .



 ١ج نورسفملاو ريسفتلا بس

 وبأو «ةريره وبأو «كلام نب فوعو ؛دمحمو فسوي :هانبا هنع ىورو لَ ىبنلا نع ىور
 سدقملا تيب حتف هنع هللا ىضر رمع عم دهشو مهريغو «راسي نب ءاطعو : ىسوم ىبأ نب ةدرب
 هدع دقو . كلذ ريغ :ليقو ( ةرجهلا نم نيعبرأو ثالث ) ه 49 ةنس ةنيدملاب تامو .ةيباجلاو

 .هدعب امو قدنخلا دهش نم ةثلاثلا ةقبطلا ىف هركذف دعس نبا امأ ؛« نييردبلا ىف مهضعب

 :ةلادعلاو ملعلا نم هغلبم ©

 هنأ :هسفن نع هرابخإ نم قباسلا ىراخبلا ثيدح ىف ءاج ام ىفكيف ملعلا نم هغلبم امأ

 ريهعتتا هلا ققناو , كردي هلع هللا لوسو جكذو نين هويهبلا وارقإو ؛ مهيسلعا» قياو:ةزهتلا ملعا
 دبع ابأ اي :هل ليق.توملا لبج نب ذاعم رضح امل هنأ ىور دقل ىتح «ملعلاب ةباحصلا نيب

 رميوع دنع : طهر ةعبرأ دنع ناميإلاو ملعلا نإ :لاق ...ىنوسلجأ :لاقف ءانصوأ نمحرلا

 ل ل و دنعو «؛ءادردلا ىبأ

 ةنجا ىف ةرشع رشاع هنإ» : لوقي هلي هللا لوسر تعمس ىنإف «ملسأف ايدوهي ناك ىذلا

 عمتج و علا شفا | ةناكملا يحول تاور اال ركل يحل يجر

 لقن دقلو«ةيمالسإلاو « ةيدوهيلا ناتفاقثلا هيف تجزتما نأ دعبو نارقل | ملعو ةاروتلا ملع هيدل

 ىربطلاو ريرج نبا دجنو ؛اهلوح امو ةاروتلاب هملع ىلع لديامم اريثك نوملسملا هنع
 عمجتي هدجم امك (ةينيدلا ا لاوقألا نم اريثك هخيرات ىف هيلإ بسني

 .مهبتك ىف نيرسفملا نم ريثك اهيوري ؛ةيليئارسإلا لئاسملا نم ريثك همسا لوح
 نأ انيلع لب «ليق ام لك لبقن الو ءليق ام لك فيزن ال كلذ نم هنع ىوري ام مامأ نحنو

 مل امو ؛هانلبق حص امف «ةياورلا باب ىف ربتعملا ةحصلا سايقم ىلع هنع ىوري ام لك ضرعن
 .هانضفر حصي

 تملع ام دعب «هتلادعو هتقث ىف الو « هملع ىف لجرلا مهتن نأ عيطتسن ال انإو .. اذه

 ىراخبلا هدمتعا نأ دعبو «نآرقلا تايآ نم هيف ءاج ام دعبو ؛مهملعأو ةباحصلا رايخ- نم هنأ

 هيلع نعط نم انيديأ نيل علا ب بتكلا باحصأ نم دجب مل اننأ امك ؛« ثيدحلا لهأ نم هريغو

 )١( هبنم نب بهوو رابحألا بعك ىلإ بسن ام لثم مهتلا نم هيلإ بست وأ ؛هملع ىف

 رابحألا بعك- ؟
 :هتمجرت ©

 ودع للا دددور سلال نيكي تلوم يقوي ا فان نر ومك  اهحسل وما وح
 ةفالخ ىف ملسأو ةيلهاجلا كردأ هنإ 0 دوهي نم هلصأو ؛عالكلا ىذ نم :ليقو

 لاقو ؛هترجه ترخاتو هَ ىبنلا دهع ىف ملسأ هنإ :ليقو ءرمع ةفالخ ىف :ليقو ؛ركب ىبأ
 ازغو « ةنيدملا ىلإ لقتنا همالسإ دعبوءرهشأ ارم ةفالخ ىف همالسإ نإ : حعفلا ىف رجح نبأ

 )١( :ةباغلا دسأو «5 13/8 :بيذهتلا بيذهت رظنا 9// ١15/١1 .



 ل ؟١ج نورسفملاو ريسفتلا آ
 ةنس صمحب تام نأ ىلإ اهنكسف ماشلا ىلإ نامثع ةفالخ ىف لوحت مث ءرمع ةفالخ ىف مورلا

 ةقبطلا ىف دعس نبا هركذو . كلذ ىف لاوقألا حجرأ ىلع ( ةرجهلا نم نيثالثو نينثا )ه 5
 ىلإ جرخ مث «ةنيدملا مدقو ملسأف دوهي نيد ىلع ناك :لاقو ماشلا لهأ ىعبات نم ىلوألا

 ةئام غلب دقو «نامثع ةفالخ ىف نيثالثو نيتنثا ةنس اهب ىفوت ىتح صمح نكسف ماشلا

 مدقف «نميلا هنكسم ناك هنأ :دحاو ريغ هب ىنثدح ىذلاو :رهسم وبأ لاقو .ةنس نيعبرأو

 «بيهصو رمع نعو ءالسرم هلم هللا لوسر نع ىور .هب تامف ماشلا ىتأ مث ركب ىبأ ىلع

 . مهريغو حابر ىبأ نب ءاطعو «سابع نباو «ةريره وبأو «ةيواعم هنع يورو « ةشئاعو
 : ملعلا نم هغلبم ©

 «(ربحلا بعك» :هل لاقي ناك اذهلو «ملعلا نم ميظع غلبم يلع عتام نب بعك ناك

 ةفاقثلاب عساولا هملع ىلع لدي ام هريغو ريسفتلا ىف هنع لقن دقلو ««رابحألا بعكو)

 تناك لب «هبنم نب بهو فلأ امك فلأ هنأ هنع رثؤي ملو « ةيمالسإلا ةفاقثلاو ةيدوهيلا

 نمو هباحصأ هنع اهلقانت ةيوفش - انيلإ لصو امو انل رهظي ام ىلع اهلك هميلاعت
 نب رماع اذإف دجسملا لخد لجر نع ةياكح ىربكلا تاقبطلا ىف ءاج دقو« هنع اوذخأ

 اذهو ١7' أرقي بعكو ةاروتلا رافسأ نم رفس اهنيبو بتك يلإ سلاج سيق نب هللا دبع
 .ةيليئارسإلا ميلاعتلاو ةاروتلا ىلإ عجري همالسإ دعب لازي ال ناك ابعك نأ ىلع انلدي

 .اريثك املخل ئريملا ىبا دنع نإ :لاقف ايعك ءادردلا و بأ ركذ :اولاق : دعس نبأ: لاقو

 نإ الأ :ةيواعم لاق :لاق هنأ ريبج نب نمحرلا دبع نع حلاص نب ةيواعم يورو
 رابحألا بعك نإ الأ ءامكحلا دحأ صاعلا نب ورمع نإ الأ ءامكحلا دحأ ءادردلا انأ

 نب دمحم خيرات يفو .نيطرفمل انك نإو رامثلاك ملع هدنع ناك نأ ؛ءاملعلا دحأ

 ىف تبصأ ام :لاق ريبزلا نب هللا دبع نأ «بئذ ىبأ نبا قيرط نم «ةبيش ىبأ نب نامثع

 01 انا ل ينك وعلا ال اج

 :هتلادعو هتقث ©

 ضعب نعط امك هيلع نعطن نأ عيطتسن الو ؛هب لوقن رمأ اذهف هتلادعو هتقث امأ

 نم امهريغو ؛هملع غلبم ىلع ةريره وبأو ؛هردق ةلالج ىلع سابع نباف «سانلا
 .هحيحص ىف هل جرخي املسم مامإلا ىرنو ؛هل نووزيو هنع نوذخأي اوناك ةباحصلا

 يرن امك «ناميإلا باتك رخاوأ يف هحيحص نم عضاوم يف هنع ةياورلا تعقو دقف

 ءالؤه دنع ةقث ناك ابعك نأ ىلع ليلد اذهو .هل نوجرخي ىئاسنلاو ىذمرتلاو دواد ابأ

 ٠ .ليلجلا ربحلا اذهب قصلت ةمهت لك درل ةيفاك ةداهش كلتو ءاعيمج

 )١( ص مالسإلارجف ١598 ال9/1 : دعس نبا تاقبط نم القن .
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 نووي 081 2 ا ا رو
 : بعكل نيمأ دمحأ ذاتسألا ماهتا ©

 بعك ةقث نم ضغي نأ لواحي  هللاهمحر  نيمأ دمحأ ذاتسألا دجن اننكلو
 ءاهنم ئش هقحلي نأ نم ابعك ذيعن ام مهتلا نم هيلإ هجوي هارنف .هنيدو لب ؛هتلادعو

 ىوونلاو ةبيتق نباك تاقثلا ضعب نأ «نيثحابلا ضعي ظحال دقو ) :لوقي ثيح كلذو

 (ىبلعثلاك مهريغ نكلو ؛اليلق هنع ىوري ىربطلا ريرج نباو ءادبأ هنع ىوري ال
 (تايرلا ني ديلولاو «نفسوت ةصنقك (ءامتألا صصق نقاريفك ةنع لقتي ئاسكلاو

 لاقو مايأ ةثالثب هلتقم لبق باطخلا نب رمع ىلإ ءاج هنأ ريرج نبا ىوريو ؛كلذ هابشأو
 زع هللا باتك يف هدجأ :لاق ؟كيردي امو :لاق مايأ ةثالث ىف تيم كنإف دهعا :هل

 ال مهللا لاق : 00 علا هع لاق ةاروقلا فان لجو

 كلجأ ىنف دق هنأو كتيلحو كتفص دجأ نعلي
 ني ) :نيمأ دمحاأذاتسألا لاق مث

 ىلع انلدت امك «ةيليئارسإلا ةغيصلا هذه ىف وه اهعضو مث ند
 .( لقني اميف هقالتخا رادقم

 ابعك ديري - مهلاثمأو ءالؤه نم نيملسملا ىلع لخد دقف ةلمجلا ىلعو» :لاق مث

 ل مهتديقع ىف - باتكلا لهأ نم امهريغو ابهوو
 (') (حلاص

 : ماهتالا اذه دينفت ©

 ىلع بعك فوقو ىلع تلد تحص نإ ؛ةصقلا هذهو» : هلوق ىف ذاتسألا عم نحنو
 ةحص دقتعن انسل نكلو ( ةيليئارسإلا ةغيصلا هذه ىف وه اهعضو مث «رمع لتق ة ةديكم

 فورعم وه امك - ريرج نبا نآل ءاهتحص يلع لدت ال اهل ريرج نبا ةياورو ةنصلا هذه

 حصي ال امم هيف دجي هريسفت ىف رظني ىذلاو «هيوري ام لك يف ةحصلا مزتلي مل - هنع

 لمحت يتلا رابخألا ليبق نم نوكي نأ ودعي ال هخيرات ىف هيوري ام نأ امك اريثك ائيش

 : جيس تنل + ةيرز اهلا, ود رك دب اةييركا نار احلا لكي اولا ار فدصلا

 باحصأ رثكأ قيثوتو ؛هتنامأو ؛هقلخو ؛هنيد نم رابحألا بعك نع فرعي ام نإ مث

 نأ نع ابعك هزنن نحنو ؛هيلع ةعوضوم ةصقلا هذه نأب مكحن انلعجي ؛هل حاحصلا

 لعقلا هل ربدُي نم رمعل ركذي ال مث اهرمأ نم ربد امو رمع لتق ةديكمب ملع ىلع نوكي
 هب ربخي ام ديكأت ىلع لاتحي:ءاعاضو اباذك نوكي نأ نع ههزنن امك هل ديكيو

 . يليئارسإ بلاق ىف هغوصو ةاروتلا ىلإ هتبسنب
 مهتديقع يف مهلاثمأو ءالؤه نم نيملسملا يلع لخد دقف ةلمجلا ىلعو» :هلوق امأو

 )١( مالسإلارجف ص١98.



 ل 1١ج كورسفملاو ريسفتلا سس جل
 يلإ ئسلا رثألا اذه بنذ عجري نأ دارأ نإف «حلاص ريغ رثأ مهيف هل ناك ريثك مهملعو

 مل باتكلا لهأ نم هريغو بعك هيوري ام نأل « هيلع هقفاون ال نحنف هبارضأو بعك

 اونا انإو «نيملتبلا نم ددحا ىلغ هعيف اويذكي ملو :هك# هللا لوسر. ىلإ هودهست
 نم ئش قيدصتب نيفلكم انسلو ؛ مهبتك ىف ةدوجوملا تايليئارسإلا نم هنأ يلع هنووري

 باتكلا لهأ اوقدصت ال : هن هللا لوسر لاق ام دعب هب نامبإلاب نيبلاطم الو «كلذ
 .(مهوبذكت الو

 نيملسملا ةديقع ىف ترثأ دق «هريغو بعك نع ةيورملا تايليئارسإلا هذه تناك اذإو

 يلع هوور مهنآل «هبارضأو بعك ىلإ اعجار اذه بنذ سيلف « حلاص ريغ ارثأ مهملعو
 دهشيو نآرقلا عم اذه نم قفتي ام الإ مهللا - نآرقلا هب اوحرشي ملو ؛«مهبتك ىف ام هنأ

 اهنيب اوطبرف تايليئارسإلا هذهب نآرقلا اوحرشي نأ اولواحف مهدعب نم ءاج مث - هل

 صصق نم هوجسن ام كلذ ىلع اودازو لب .عساش دعب نم امهنيب ام ىلع هنيبو

 .ةماعلا ىلع اهيومتو اهل اجيورت «مالعألا ءالؤهل اهوبسن «ةيفارخ

 لع هوحرشو نآرقلاب تايليئارسإلا هذه اوطبر نيذلا نيرخأتملا بتذ نذإ بنذلاف

 .ءارب هنم مهو مالعألا ءالؤه ىلإ اناتهبو اروز هوبسن ام ريطاسألا نم اوعرتخاو ءاهئوض

 : بعكل اضر ديشر خيشلا ماهتا ©
 نأ دعب هريسفت ةمدقم ىف - هللا همحر  اضر ديشر دمحم ديسلا دجن كلذك

 ام لوقي بهوو بعك نع تايليئارسإلا نم يوري ام نأش ىف ةيميت نبال امالك ركذ
 قيدصت نع فقولاب مزج - ةيميت نبا ديري - ققمحلا مامإلا اذه نأ ىرت تنأف) :هصن

 هنالطب يلع ليلدلا موقي ام ريغ ىف اذهو .تايليئارسإلا ةاور نم هنأ فرع ام عيمج

 ءامدق نأ عم ؛هبنم نب بهوو رابحألا بعك تاياورب ماقملا اذه ىف حرصو«هسفن يف
 بذك نم انل نيبت ام هل نيبت ول فيكف ءامهولدعو امهب اورتغا ليدعتلاو حرجلا لاجر

 الو هنم ئش اهيف سيل ام لسرلا بتك نم اهريغو ةاروتلا ىلإ امهوزعو بهوو بعك
 2 (هلوح تموح

 :ماهتالا اذه دينفت ©

 اهيلع دمتعا ىتلا ريسفتلا لوصأ ةمدقم ىف ةيميت نبا هيلإ بهذ ام ركنن ال نحنو

 يعدا هنأ كلذو « ةيميت نبا ةرابعل همهف خيشلا يلع ركنن نكلو ؛هنع لقن اميف خيشلا

 اذهو «تايليئارسإلا ةاور نم هنأ فرع ام عيمج قيدصت نع فقولاب مزج ةيميت نبا نأ

 اضفر ضفري لب هيف فقوتي ال هنأ ىنعي - هسفن يف هنالطب يلع ليلدلا موقي ام ريغ ىف
 :ْ ءاعفا

 ءاج ام نأ ديفت امنإو هلاق يذلا كلذ ديفت ال خيشلا اهركذ ىعلا ةيميت نبا ةرابعو

 ١١( :رانملاريسفت ١/8 .



 0 ظ ١ج نورسفملاو ريسفتلا تسسس
 ليلد مقي ملو انعرش ىف هنع توكسم وه امم ناك اذإ هيف فقوتي تايليئارسإلا ةاور نع

 نودب لوبقم حيحص اذهف انعرش ىف ءاج املا قفاوم مهنع ىور ام امأ «هنالطب ىلع

 ( ريسفتلا لوصأ يف ةمدقم نم ( ١7 255 ص ىف) ةيميت نبا هيلع صن امك «فقوت

 ديسلا اهيلع دمتعا يتلا يهو« ( ١4 «17١ص يف) ةدوجوملا هترابعب هانع ام نيع وهو

 .هريغو بعك ىلع هنعط ىف ديشر دمحم

 امهيمر ىلع الو ءبهوو بعكل غيلبلا ماهتالا اذه ىلع خيشلا رقن ال اننأ امك

 ىلع هرقن ال انأ امك ءاهيف سيل ام اهريغو ةاروتلا ىلإ امهوزع ءاعدا ىلع الو «بذكلاب

 نم اهب قصل ام اهنع اوحازأو (ةنسلا انل اورهط نيذلا ليدعتلاو حرجا ءاملعل هماهتا

 ىردن الو « سانلا نم ليلق الإ هل حلصي ال يذلا نفلا اذه لهأ مهو «رارتغالاو ةلفغلاب

 ملعن نم وهو ةيميت نبا ىلع ىفخو بهوو بعك نم هل نيبت يذلا بذكلا اذه ام

 نظأ الو ؛هاوعد ىف هيلإ دنتسي ام انل نيب هللا همحر  خيشلا تيلو «ةفرعمو املع

 « بعك نأش ىف ىراخبلا دنع هنع هللا ىضر ةيواعم نع ءاجج ام ىلإ دنتسا هنأ الإ

 نم ناك نإ» :لاقف «رابحألا بعك ركذو ةنيدملاب شيرق نم اطهر ثدحي ةيواعم عمس
 هيلع اولبنل كلذ عم انك نإو ,باتكلا لهأ نع نوثدحي نيذلا نيثدحملا ءالؤه قدصأ

 ش د .(بذكلا

 رثألا اذهل ادانتسا بذكلاب هبارضأو ابعك مهتا - هللا همحر  خيشلا نأ نظأ معن

 رابحألا بعك نع ىتح باتكلا لهأ نع اوور ةباحصلا ضعب نأ ملع دقو» :ليلقب

 وبأ مهنمو ..بذكلا هيلع اولبنل انك نإ :لاق هنأ ةيواعم نع ىراخبلا ىور ىذلا

 : 0 ا اور

 ابأ نأ  عقاولا وه امك - تبثأ ثيح هسفنب هسفن لوق دنف دق خيشلا نأ ىرأو

 ايباحص نأ لقعي لهو ء«بعك نع اوذخأ ةباحصلا نم امهريغو سابع نباو ةريره

 لمحت ىف تبثتلاو ةلادعلا نم ةباحصلا نع فرع ام دعب ءعاضو باذك نع هملع ذخأي

 ىورب ام ةحض نع هك هيو. ةياورلا ىف هدستي كاك ىذلا نابع ىبا اضونضخ «رايخأألا
 ؟ ةليسحل

 ةبسدب ةلهو لوأل رعشي «ةيواعم نع هاور ىذلا ىراخبلا ثيدح نإ .. .معن

 )١( ديحوتلا باتك :ىراخبلا : 554/1١ريسفت (؟) .ىرابلا حتف نم المنار:1١/٠١ .



 ١ج نورسفملاو ريسفتلا .: 1.

 امب هنوحرشي اعيمج مهاندجول ثيدحلا حارش ىلإ انعجر ول نكلو ,بعك ىلإ بذكلا
 :كلذ ىف ليق ام ضعب كيلإو «رابحألا بعك نع ةعينشلا ةمصولا هذه دعببي

 ضعب عقي ينأ - ( بذكلا هيلع اولبنل انك نإو) :هلوق دنع حتفلا ىف رجح نبا لاق
 قح يف سابع نبا لوق وحن اذهو :نيتلا نبا لاق « هب انربخي ام فالاخب هنع انربخي ام
 نإ :هلوق ىف نيثدحملاب دارملاو : لاق « بذكلا يف عقوف هلبق نم لّدب : روك ذملا بعك

 ناك نمم بعك دادنأ - باتكلا لهأ نع نوثدحي نيذلا نيثدحملا ءالؤه قدصأ نم ناك

 امع ثدحف مهبتك ىف رظن نم اذكو «مهنع ثدحي ناكف ملسأو باتكلا لهأ نم

 امب فرعأو « ةريصب مهنم دشأ ناك ابعك نأ الإ ,بعك لثم اوناك مهلعلو :لاق ءاهيف

 . هاقوتي

 , هب ربخي اميف انايحأ ىطخي هنأ ةيواعم دارأ :تاقثلا باتك ىف نابح نبا لاقو

 ال باتكلل (هيلع اولبنل) :هلوق ىف ريمضلا :هريغ لاقو .اباذك ناك هنأ دري ملو

 هدوع حصي :ضايع لاقو .هوفرحو هولَدَب مهنوكل بذكلا مهباتك ىف عّقي انإو .بعكل
 هدمعتيو بذكلا دصقي مل نإو هثيدح ىلعو بعك ىلع هدوع حصيو ؛«باتكلا ىلع
 رم م هر اراب لي دتيعسلا يدا ينعي ىناطرعمب ل31
 ربخي ىذلا ضعب نأ ىنعملا : ىزوجلا نبا لاقو . وعلل د ما

 ا ري نوكي باتكلا لهأ نع بعك هب

 يا الا و ارك

 ابعك نأب لوقلا يل ليت نععتو رهجم رب واللا هورس يتلا لاود ا ييعواع

 الو ًابذك دمعتي مل وهف «فّرحُي ملو لدبي مل حيحص هنأ ىلع هيوري ام ىوري ناك

 رمل ميسم ١ 1 سس عما ١ دعا

 نعو باتكلا لهأ قيدصت نع هلع هلل لوسر ىهن .ليدبتلاو فيرحتلا اذهلو .ه
 هيون نصل يدك و[ هيرب دكت فو ناك ان رنا كن ند توورك ا

 . جرخلا ىف نوعقيف
 بعك نإ الأ» اق قبس اميف هنع انيور.«لوقلا اذه لاق ئذلا ةيواعم نإ مث

 دق ةيواعمف :((نيطرفمل انك نإو 27 رامثلاك ملع هدنع ناك نإ ءاملعلا دحأ رابحألا

 لهف ءبعك ملع ىف طرف هنأب هسفن ىلع مكحو ؛هترازغو ملعلاب بعكل دهش
 مدس ريح ا لقعي لهو ؛؟بادك لجرل ةداهشلا هذه دهشي ةيواعم نأ لقعي

 ىنإ مهّللا .. راب سيروا كادر بتك ىف سّلدُي لجر ملع نم هتاف ام ىلع

 راحبلاك : ةياور ىفو (؟١ *559/1١-550. : ىرابلا حتف )١(



 ]١4١[ ١ج نورسفملاو ريسفتلا بسس
 هتلزنم هل لدعو «هتميق هل ةقثو ؛هتناكم هل ملاع ًابعك نأ الإ لوقأ الو «كلذ لقعأ ال
527 07 

 هبنم نب بهو - *
 : هتمجرت ©

 يكس يادمل احلا ءزانك ىذ نب جيس نب هّبنم نب بهو هللا دبع وبأ وه >
 نم ناك :هيبأ نع لبنح نب دمحأ نب هللا دبع لاق .نيعباتلا ءاملع رايخ نم ءصصققلا
 1 اهنم ىرسك هجرخأ هيلو نيا سازح ب كل هدلاو لصأو «سراف ءانبأ

 ءاهرمأ دقفتيو ةاره ىلإ فلتخي هّبنم نب بهو ناكو ؛ هّْيَم ىبنلا دهع ىف ملسأف نميل

 دلو : ىورهلا نمحرلا دبع نب ميهاربإ نب قاحسإ لاق .ءاعنص ءاضق ىلوت هنإ 0
 ةنس.تام.: ميج هروب تاتو مك اخي توا )اه "84 ةنس

 1 . كلذ ريغ ليقو «( ةثامو سل

 نب ورمع نباو «رمع نباو «سابع نباو «ىردنلا ديعس ىبأو «ةريره ىبأ نع ىور
 نب رمعو «نمحرلا دبعو هللا دبع :هانبا هنع ىورو ؛مهريغو ,.سنأو «رباجو «صاعلا
 .دواد وبأو «ىذمرتلاو «ىئاسنلاو ؛ملسمو «ىراخبلا هل جرخأو .مهريغو «رانيد
 : ةلادعلاو ملعلا نم هغلبم ©

 رابخأب ًاطيحم ؛ةميدقلا بتكلا ىلع عالطالا ريثك ٠ ملعلا عس اون قيعولا#

 ىف ًاباتك فن هنأ هنع رثؤي امتو ؛ملاعلا أدبمو لوألا رابخأب قلعتي صصقو ة ةرييثتكا

 رك ا عوح ل فيوم يدم نبدعتسولا ىارتغتا ناكل ونا هن دهرا" ” ضو انقملا

 دلجم ىف ؛مهراعشأو مهروبقو ,مهصصقو ؛مهرابخأو ؛رّيمح نم ةجوتملا كولملا

 , (59 ةديفملا بتكلا نم وهو :لاق «دخاو

 جحف ةئام ةنس ءاهقفلا ةماع جح :هيبأ نع قازرلا دبع نع لبنح نب دمحأ لاقو

 اوركاذتي نأ نوديري مهو «نسحلاو ءاطع مهيف رفن هاتأ ءاشعلا اولص املف «بهو
 هولأسي ملو اوقرتفاف ؛رجفلا علط ىتح هيف لاز امف «دمحلا باب ىف نعمأف :لاق ءردقلا

 ةملس نب دامح لاقو «عجر مث رّدّقلا نم ءىشب مهدي ناكو : ديمحأ لاق «ءىئىش نع

 ةعضب تأرق ىتح ردقلاب لوقأ تنك : لوي هم نب ايهو تعحس# ناديا نع
 دقف ةئيشملا نم اكيش هسفن ىلإ لعج نم ؟انيلك نا ءاييقالا يدك ورم اراك يعش
 هنأ تدع قر دملا ىف ينك بسك تسمو ناك قاهر ولا لاقو : ىلوق تك ربع (رغك

 . هيلع مدن

 يك لا رخل ا مادبا اوم هما ياعسل 7# اموت اور علا ان 6ع واب وفا فرب كاف

 )١( ص مالسإلا رجف ١195. نايعألا تايفو (؟) : 5/١8٠١.



  ١ج نورسفملاو ريسفتلا

 ام دعب اهكرت لب «ردقلا يف هتديقعو هيأر ىلع تبغي مل هنأ ىرت امك «ةميدقلا ةيهلإلا

 ال هيأر نع هعوجر دعبو «باوصلا هل رهظ نأ دعب هنم ناك ام ىلع مدنو «قحلا هل نيبت
 ملع عي دوال هنن نم ىري بهو ناك دملو ةيحادلا هده وم هجلع نعمت نأ حضي

 نب هللا دبع :نولوقي :لوقيف هسفن نع كلذب وه ثّدحيو «بعك ملعو مالس نبا
 ديري - ؟امهملع عمج نم تيأرفأ ؛هنامز لهأ ملعأ بعكو ؛هنامز لهأ ملعأ مالس

 . ةسسسل

 : هيلع سانلا ضعب نعاطم ©

 ٌّنعط امك سانلا ضعب هيلع نعط «بهو اهيلع ناك ىتلا ةيلاعلا ةلزنملا كلت عمو

 دقو ؛مهدئاقعو نيملسملا ضعب لوقع داسفإو سيلدتلاو بذكلاب هومرو ؛ءبعك ىلع
 امك (هيلع درلا تثعمسو «بعك قفو هيف اضر ديشر دمحم ديسلا ةلاقم تعمس

 ا ا ا

 هل نيقّتوملا تاداهشو هيف انيأر ©
 نصقلا نوم ريق رقع ههنا نلزلازونالا ننرعكا لاس 1 ل

 هلمَحأ الو «دئاقعلاو لوقعلا داسفإ هيلإ بسنأ الو ءبذكلا نم ءىشب همهتأ ال ىنأ الإ

 هب هل ةلص ال ام ريسفتلا ىف مهلاخدإب اودسفأ نيذلا مه موقلا نأل ؛,كلذ ةعبت

 .قيسامك عرضوملل اجيورت هريع ئلعو ةيلع عضولابب
 امع هّرنم لجر هنأ انل نيبتل بهو نأش ىف داّقنلا ءاملعلا هلاق ام ىلإ انعجر انأ ولو

 ريثك ءاقداص ةقث ناك : ييهذلا لاق: هقدصو هتلادع شدخي ام لك نم أربم «هب ىمر

 لاقو ؛ءاعنص ءاضق ىلع ناك «ىعبات ةقث : ىلجعلا لاقو . تايليئارسإلا بعك نم لقنلا
 :لاقف سالفلا الشو روهمجلا ةقّثو «نيعباتلا نم ىناعنصلا هّبنم نب بهو :رجح نبأ

 هع و رّدّقلا ىف لوقلاب مهتي ناك هنأ كلذ ىف هتهبش ناكو « افيعض ناك

 ةلقنويو ةيلغ دمعي ةهسفن ئراخمبلاو“. تاقثلا 2 نبا هركذو .ةقث : ىئاسنلاو

 ةباتك ىف ةريره ىبأ نع مامه هيخأ قغ ادع: اهيدش ىراستتلا ف ةلفركر

 ةروهشم ةخسن ةريره ىبأ نع اذه مامهلو «مامه نع رمعم هيلع هعباتو ؛(' 1ةيياللا

 يرش نت ايقواقأ حابصلا نب ب ىنثم انثدحيو رمعم هنع اهاور ,حاحصلا يف اهرثكأ

 لكلا ةلادما ةهشا ا وفقك ده زوعماو ل ا اك

 . هئاميإ نسح

 نم هنع تبث امو ؛هثيدحل هريغو ىراخبلا دامتعاو هل روهمجلا قيثوت مامأ نحنو

 نم بعكو وه مولظمو ؛هيمهتم نم مولظم لجر هنأ الإ لوقن ال ,حالصلاو عرولا

 ا يواخبلا# 1



 / ١ج نورسفملاو ريسفتلا بسس
 حصي ال ام امهيلإ اوبسنف ؛ةيملعلا امهتلزنمو نيلجرلا ةرهش اولغتسا نيذلا كئلوأ

 , !2١01 ريرملا نعطلاو عذاللا دقنلل امهوضرعو يه سما وه نكاو ءامهنع

 جيرج نب زيزعلا دبع نب كلملا دبع - «

 : هتمجرت ©

 .مهالوم ىومألا ,جيرج نب زيزعلا دبع نب كلملا دبع - ديلولاوبأ وأ دلاخ وبأ وه

 ب مع ل ىتارصن ىمور هلصأ

 ريرج نبا ريسفت ىلإ انعجر اّنأ ولو «نيعباتلا دهع ىف تايليئارسإلا بطق وهو زاجحلاب
 يف ريرج نبا هيوري امم أريثك اندجول ءىراصنلا ىف تدرو ىتلا تايآلا انعبتتو «ىربطلا

 .(جيرج نبا» ب امئاد هنع ربعي ىذلا «كلملا 6 ىلع رود دار درب

 هنع ىورو .مهريغو «ىرهزلاو «,ملسأ نب ديزو «حابر ىبأ نب ءاطعو «هيبأ نع ىور
 دامحو «ىراصنألا ديعس نب ىيحيو « ثيللاو «ىعازوألاو ءدمحمو زيزعلا دبع :هانبا

 فلتخمف هتافو امأو «( نينامث )ه م١6 ةنس دلو :دعس نبالاق . مهريغو «ديز نبا

 اه ١6059 ةئس : دا سي وم يدع اب

 : ةلادعلاو ملغلا نيب ةغلشاف
 ةقبط نم هنودعيو «زاجحلاب بتكلا فص ْنَم لوأ وه - ليق امك - جيرج نبا

 0س ضد ل يللا 000

 رق لسلا د تل ا ل ع ةنييع

 فوط مث ةكمب دلو دقف ,ملعلا بلط ىف ةلاحر ناك هنأ جيرج نبا نع فرع دقو . دحأ

 :(ربعلا) ىف نودلخ نبا لوقيو . دادغبو نميلاو ةرصبلا ىلإ لحرف «دالبلا نم ريثك ىف

 ب

 ل

 ة”عجيصحصلا انهدمن سابع نبا نه رييصعلا ىف ليلك ءارحا جيرج نبا نع تيور دقو

 ىف ٌَركذ ام ىور لب ؛عمج اميف ةحصلا دصقي ةي مل هنآل كلذو «.حيحصب سيلام اهنمو

 0 حا او

 هيفا لاك ا لا كاس ل 0

 ةلجمو « 778/8 : لادتعالا ن نازيفو + 1510/15/11 بيليعلا ييذيب ظنا 5

 .؟١5/8- 5٠1 ص ةثلاثلا ةنسلا (رهزألا ) مالسإلا رون

 .١م8م/5؟ : ناقتإلا (؟١ 1 يهنلا ثتازذخ



 اج نرسل سنو دس ها
 دجله دنع كبار ار لوم مت قاطو قر ريعتلا منو يعطي ل اق ييدافنا كو + كاكحلاا
 ؛ةنامألا بتك جيرج نبا بتك ىمسن انك :لاق ديعس نب ىيحي نعو . جيرج نبا نم

 ام لك ىف ةقث :نيعم نبا لاقو .هب عفتنُي مل هباتك نم جيرج نبا اهب كثدحي مل نإو
 :لاق اذإف ًاقودص جيرج نبا ناك : لاق ديعس نب ىيحي نعو . باتكلا نم هنع ىوُر

 هبش وهف ((لاق» : لاق اذإو «ةءارق وهف «( ىنربخأ» : لاق اذإو . عامس وهف «( ىنثدح)»

 اميف الإ سْلَدُي ال «سيلدتلا حيبق هنإف جيرج نبا سيلدت بدجت : ىنطقرادلا لاقو . حيرلا
 زاجحلا لهأ ءاهقف نم ناك :لاقو تاقثلا ىف نابح نبا هركذو . حؤرجم نم هعمس
 مالعألا دحأ :لادتعالا نازيم ىف ىبهذلا هنع لاقو . يد تاكو مهينقتمو مهئارقو

 نيعست نم أوحن جوزت دق هنوك عم هتقث ىلع عمجم هسفن ىف وهو ءسْلَدُي تاقشلا
 لاق .هنامز ىف ةكم لهأ هيقف ناكو «كلذ ىف ةصخرلا ىري ناكو ءةعتم حاكن ةأرما

 نب اني يريد ابك وكلا يما اود حما :ينأ:لاك“ ريتح واج يدللا دبع

 ةنريحا مرد ا ف اوربا يلا رع ىلا رسوم يحل ترج

 0 يا بولا )(هتصالخ» ىف ىجرزخلار كذو . 0 ١ نالف نع تثدحو

 :25)( مالسإلا ىحض ١ ىف لقني نيمأ دمحأ ذاتسألا ىرن نكلو . ةتسلا بثكلا باحصأ
 ىقعسا نيأ نم ىردن انسلو ؛هفيدح يف عّباتي ال هنإ : لاقو هقثوي مل ىراخلا نأ

 .هنع هللا ىضر ىراخبلا ىلإ هازع ىذلا مالكلا اذه (مالسإلا ىحض د ) بحاص
 هيلع مكحي مهنم ًاريثك نأ ىرنو ؛هيلع مهمكحو هيلإ ءاملعلا ةرظن ىه هذه

 ةيعوأ نم هنإ : دمحأ مامإلا هيف لاق دقف اذه عمو «هتايورم ضعبب ةنقثلا مدعو سيلدتلاب

 نأ الإ نظن الو ؛هليلعب هحيحص جزتما ملعل ءاعو هنكلو «كلذ ىف هعم نحنو «ملعلا

 ناك ىتلا ثيداحألا هذه ضعب» : هلوق نم هنع مدقت.ام ليلدب «كلذ ىنعي دمحأ مامإلا
 .(اهذخأ نيأ نم ىلابي ال جيرج نبا ناكو . ةعوضوم ثيداحأ جيرج نبا اهلسري

 00 درع ئلابب ال اهنآ هيف قرد كغ هللا ضر كللام ماقإلا ناكو

 . ليل بطاح جيرج نبا ناك : دويل

 ىتح ريسفتلا ىف جيرج نبا نع ىور اميف رذح ىلع نوكي ن ا رسفملا يلعف اريخ
 يا لك راسل كيا

 000000 ا .دعبو .

 دقف ؛مهيلع عضو مأ مهنع حص مهيلإ بسني ام لك ناكأ ءاوسو ؛ ةريسممملا نيقك

 زوجي امو تايليئارسإلا هذه نم ىوري ام ةميق تملعو ؛مهنم دحاو لك ةميق تملع

 عوضوملا اذه ىف هيلإ تلصو ام ةياغو لقمْلا دهج وه اذهو .. وحي ل اسودك ارو

 . بضلا ِبَنَذ نم دقعأ راص ىتح «ىوتلا مث «ىوتلا ىذلا

 .؟.الةحفص(؟) 1١61١/١.  : لادتعالا نازيم )١(
 .14.05/5-4.5: بيذهتلا بيذهت رظنا(:4) : 1 1/ ص ىتاثلا ءرجلا <89



 ظ ٌ ١ج نورسفملاو ريسفتلا سس

 دانسإلا فذح : انلاث
 ولربما قدوس هكر ىذا ريت ىقتادل[نللا روفاسإلا فدج ظ
 : لوقنف هيلإ دوعنو «ديناسألا راصتخا أدبم ىلإ انرشأ نأ قبسو

 .نولمحتي اميف ةحصلا نورحتي اوناك - نيعمجأ مهيلع هلا ناوضر  ةباحصلا نإ

 نع فرعُي مل نكلو ؛لوقي امم تبغتم وهو الإ ًاثيدح ىوري ال مهنم دحاولا ناكو
 اذإو . ةنافكلاو ةلادعلا نم اهيمعت الب وفرع ا '«ةاعبإلا نع نولي اوناك مهنأ ةباحصلا

 دوف تيك نا ديراال ثيم لجتي ١ ناك هنأ ىلإ مهسحب لصو دك رمال ناك
 وه كلذ نم نطرغلا نإف «ةريثكلا راثآلا فنذ نلع ترد امك نودبلا وأ ةداهشلاب هتحص

 ىبأل لاق رمع نأ ىور دقف مهنم هنع نووري نمي ةقثلا مدع ال «تبثتلاو ليك انلاة دايز
 خو نمات وردم م يملا » اني لل و وروق و ص3

 مل ىنإامأ :رمع لاقف . هلي هللا لوسر نم اذهءانعميس دق : اولاق « مهل ركذف راصنألا

 نادل ل تيقن ةنييرعلا كلو كاهل

 الإ ًاثيدح نولبقي ال اوناكف ,بذكلا اشفو عضولا رهظ .هيفو «نيعباتلا رصع ءاج مث
 هتاور ىف ناكو ركذ وأ ؛دنسلا فدذح نإ امأ «هتاور ةل ادع مهل تتبثتو «هدنسب ءاج اذإ

 مامإلا | ىور دقف ؛هنأش اذه ىذلا ١ تيكا نوليقي ال اوناك مهنإف ءهثيدحب قثوي ال نم

 د اونوكي مل» :لاق هنأ نيريس نبا نع هحيحص ةمدقم يف ملسم

 . (') (مكلاجر انل امس  اولاق ةنتفلا تعقو املف
 ىبنلا نع روثأملا ريسفتلا نم هنووري ام ناكف ءاذه ىلع نيعباتلا دهع ىف رمآلا لط

 َمّمج نم نيعباتلا رصع دعب ءاج مث «هدانسإب الإ هنووري ال ؛ةباحصلا نع وأ هِي
 يف هَ ىبنلا لاوقأ عمجت ريسافت تفْلأف ؛كلذ نم هيدل عمجت ام نودو « يبل

 (ةنيبغ نس نايثس زيسفتك ,ديناسألا ركذ عم «نيعباتلاو ةباحصلا لاوقأو ءهريسفتلا

 فرك د مدت نم انمرعوتا جازخلا نب عكور
 ريغ لاوقألا اولقنو «ديناسألا اورصتخاف ءريسفتلا ىف ذ اوفلأ مارح دودو ا

 سبتلاو «ليخدلا انه نم لخدف «نووري اميف ةحصلا اورحتي ملو ءاهيلئاقل ةوزعم
 . ليلعلاب حيحصلا

 لقني مث .هدمتعي ءىش هلابب رطخي ْنّمو ؛هدروي لوق هل حنسي نم لك راص مث
 نع درو ام ريرحت ىلإ تفعلم ريغ ءالصأ هل نأ اناظ ؛هدعب ءىجي نم هنع كلذ
 لا

 )١( ثيدحلا بولسألا :٠١/١ ناقتإلا(8) .١١١؟/١: ملسم حيحص (؟5) :*/.و١



 ب ؟ج ةورسفملاو ريسفتلا ظ ظ
 اللا ذل ديم ناسا رد نير ذاع يشل طك ل و

 قير فما نو اريثك لعجو ءاهيف ءاج ام لك ةحص نظي بتكلا هذه ىف رظني نم لعج

 نأ عم ,هلك حيحص هنأ ىلع عرتملا صصقلاو تايليئارسإلا نم اهيف ام اهنع نولقني

 .لقعلا عم قفتي الو لقنلا فلاخي ام اهيف
 نكمملا نم ناك رطخلا اذه نإف ءاهرطخ تايليئارسأللو ؛هرطخ عضولل ناك اذإو

 انيلع بعدم قفا زج اهفذح نكلو ءاهديناسأب لاوقألا هذه انل تركُذ ول هيفالت

 امك اولعف لاوقألا تافش عيب ارعغو كيتاشنالا اوفذح نياذلا ءالؤه كيلو ءىشزك
 الإ ,هيوري اميف ةحصلا رحتي :ي مل ناك نإو وهف «هدانسإب ةلوق لك ةياور نم ريرج نبا لعف

 ىتم مهنأ نوري اوناكو ءاهيوري ةياور لك عم دنسلا انل رك ذ هنأ «كلذ ىف هرذع نأ

 دهعلا ىف ةقورغم تناك لاجرلا لاوحا تان« ةديهغلا نع ارهرخ قف ديلا اوركذ
 .ةحصو فعض نم هنووري ام ةميق فرعت كلذبو «لوألا

 لك وب نوتاحا ريسفتلا فعض اهيلإ عجري ىتلا ةثالثلا بابسألا ىه هذهف .. . دعبو

 ازر دقو ةرطخللا اذه ريكا ةؤيفلسلا كرو دقو يكل ىف هرثأو هرطخ هل اهنم دحاو

 ريسفملا نيتك كير ىلإ مهخايشأو مهؤاملع ىعادتف «رثأ نم بابسألا هذهل ناك ام

 مر وس ل ل امل

 0 د 9 ا د
 0 ل ا ا

 دبال لب ؛هدحو درف هب موقي نأ عيطتسي ىنضملا قاشلا لمعلا اذه نأ نظأ تسلو

 رداصملا عيمج اهيدل رفاوتتو ؛نمزلا اهمامأ عسنيو ؛هل غرفتت «ةريبك ةعامج نم هل
 . هب لصتتو عوضوم لاب قلعتت ىتلا عج ارملاو

 ..لمآلا قدصيو ءاجرلا ققحي نأ قلاع هللا مل اه ووو هلفأت و: يوفوت اه ملل
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 روثأملا ريسفتلا بتك نم نودام رهشأ

 مر ملل رسما فار ملا ب

 6 ىقبا ارهظ الو عطق ًاضرا آل تبتملا تإو.: لوقي هلع لوسرلاو «رمألا ىلع: لاطل ءاباثك
 ًالوادت هرثكاو اهرهشأو اهمها وف اهنا يشك ةينامث نع ملكتأ نأ تيأراذهل

 لك صئاصخ نّيِبأ مث «فلؤملا نع ةرصتخم ةذبنل ًالوأ ضرعأ نأ :اذه ىف ىليبسو
 : ىتأي هي اهيلع عقو ىتلا بتكلا هذهو «هيف هفلؤم ةقيرطو باتك

 ىربطلا اولا نآرقلا ريسفت ىف نايبلا 2 ظ

 ىدنقرمسلا ثيللا ىبأل : مولعلا رحب
 ىبلعثلا قاحسإ ىبأل : 7000

 ىوغبلا نيسحلا دمحم ىبأل : ليزنتلا ملاعم - 4

 ىبسلدنألا ةيطع. نبال : ريزعلا باتكلا ريسفت ىف زيجولا رحنا - ه
 دينك نا كفاك ةاكتلا نال 2 ييسعلا نا ارش
 نمل اععلا نيعفرلا نوعا“ ةارقلا نينيست نق ناني هارت

 يطويدملا ياللا ل 1 0 ا
 : قيفوتلا هللابو لوقنف بيترتلا اذه بسحب اهنم دحاو لك نع ملكتنسو

 :ريسفتلا اذه فلؤميب فيرعتلا ©

 بلاغ نب ريثك نب ديزي نب ريرج نب دمحم «رفعج وبأ وه ءريسفتلا اذه فلؤم
 لمآ لهأ نم وهو («ةروهشملا فينئاصتلا بحاص ,قلطملا دهتجلا (ليلجلا مامإلا (قريطلا

 هدلب نم لحرو ؛( ةرجهلا نم نيتئامو نيرشعو عبرأ )ه ١١ 4 ةنس اهب دلو «ناتسربط

 ((نيتثامو نيثالثو تسااه 7١5 ةنس «ةنس ةرشع ىتنثا رعب ملم يح ص

 ىقبو «دادغيب رقتساو هاصع ىقلأ مث ُ ( قارعلاو ماشلاو رصمب عمسف (,ميلاقألا ىف فوطو

 رق ا ا ا ل لا ىلإ اهب

 : ةلادعلاو ملعلا نم هغلبم ©
 ,هلضفو هتفرعمل هيأر ىلإ عجريو ؛هلوقب مكحي «مالعألا ةمئألا دحأ ريرج نبا ناك

 باتكل اظفاح ناكف «هرصع لهأ نم دحأ هيف هكراشي مل ام مولعلا نم عمج دق ناكو



 0070 مص
 ءاهقرطو ناسلاب ًاملاع ,نآرقلا ماكحا ىف ًاهيقف «ىناعملاب ًافراع هل لان ميلا

 نمو نيعباتلاو ةباحصلا لاوقأب افراع ءاهخوسنمو اهخسانو ءاهميقسو اهحيحصو
 مهرابخأو سانلا مايأب ًافراع ؛مارحلاو لالحلا لئاسمو ؛ماكحألا ىف نيفلاخما نم مهدعب
 . لاجرلا لاوحأب ريبخ ملاع ةداهش ىهو ىدادغبلا بيطخلا رظن ىف ريرج نبا وه اذه
 ةداهشلا هذهو . ل ولا لوقي ناك جيرس نب سابعلا ابأ نأ ّركذو

 ءريسفتتلاو «تاءارقلا ملع :اهنم ؛ةريشك مولع يف عرب لجرلا نإف ؛ةقداص دج
 اميف داجأو فيلأتلا عدبأو ةريثك مولع ىف فْئَص دقو خيراتلاو .هقفلاو ,ثيدحلاو
 فورعملا خيراتلا باتكو .هددصب نحن ىذلا ريسفتلا باتك :هتافنصم نمف «فْئِص

 «ليزنتلاو ددعلاو ؛تاءارقلا باتكو «عجارملا تاهمأ نم وهو «كولملاو مثألا خيراتب
 عئارش ماكحأ باتكو ؛نيعباتلاو ةباحصلا نم لاجرلا خ 0 فالتخا باتكو
 اذه ريغو .. .نيدلا لوصأ يف رصبتلا باتكو ؛هداهتجا هيل | هادأ ام ىلع هفّْلأ (مالسإلا

 ظ هلل ار راو همس يني يطا د 11 عل ناب دقق درحا

 ىلإ ءاقبلاب اهنم ظحي ملو «ديعب نمز نم اهمظعم يفتخا دق بتكلا هذه نكلو
 . خيراتلا هيا رز يلم ا ل وما فاول يي

 انرطنلاب ةللذو 4# ىالتمالا عراد ا ريما هك نيعتتلل وطلاب دقو

 :يكألا نانا هنا هناك ىلا نواب ةيلاعلا ةيملعلا ةيحانلا نم نيباتكلا نيذه يف
 تاقبط ىف هركذ ىزاريشلا قاحسإ ابأ خيشلا نأ لقُنو ءادحأ دلقي مل ,نيدهتجما

 هبهذم نولحتني باحصأو «فورعم بهذم هلو :اولاق .نيدهتجما ةلمج ىف ءاهقفلا

 ثحب دعب  رهظي ام ىلع - هسسأ ىذلا بهذملا اذه نكلو ؛( ةيريرجلا) ١ مهل لاقي

 بهاذم نم ه هريغك اذه انموي ىلإ.ءاقبلا عطتسي مل «سانلا نم اعابتأ هل دجوو «ليوط

 ايهدمعم ةايععالا قم ةحردلا هذه غلي قا ليقاداك نيرج نبا نأ ريظيو* نيملسملا

 نأ نم « ىكيسلا نبال ىربكلا ٍتاقبطلا نناعاجي ارقد يع ناد يعئاشلا يعدم

 نبا ىنم هاقلتو «نينس رشع دادغبب هب تيتفأو «ىعفاشلا هقف ترهظأ : لاق ريرج نبا

 )2١: نيرسفملا تاقبط ئف ىطويسلا لاقو .جيرس نب سابعلا ىبأ ذاتسأ «لوحألا راشب
 ,نودّلقمو عابتأ هلو «تارايتخاو ليواقأو «لقتيسم بهذمبدرفنا مث ًايعفاش.ًالوأ ناكو

 . ةريثك بتك عورفلاو لوصألا ىف هلو
 م سل ا وحل الاف ناويملا نابيعل يخاف ةركذاو

 ضفاورلل عضي ناك : لاف ظفاحلا ىناميلسلا ىلع نب دمحأ عذقأ : لاق مث «. 0-2-6

 ىعدن امو «نيدمتعملا مالسإلا ةمئ نارا ويرحل | لب ؛بذاكلا نظلاب مجر اذهو

 .؟ ةحفص )١(



 ظ . اع اةروسسللاو يبقا دسج
 مهضعب ءاملعلا مالك نإف ىوهلاو لطابلاب هيذؤن نأ انل لحي الو ءأطخلا نم هتمصع
 ىتالا دارأ ىناميلسلا غلو طيبك مامإ لكم ىف امي الو ديف ناني نأ يقبع شغب ىف

 ام ىناميلسلا نأ تفلح ولو :لاق - ىضفارلا ىربطلا متسر نب ريرج نب دمحم ديري -
 الف ؛هسأر نم جرخي ام ىردي ناك «نقتم ظفاح ىناميلسلاو «ترربل ىتالا الإ دارأ
 .(لطابلا اذهب مامإلا اذه لثم ىف نعطي هنأ دقتعأ

 نمو هيلع مهمكح وه كلذو «هيلإ ءاملعلا تارظن ىه هذهو «ريرج نبا وه اذه
 00 وراكمو ةفشيفا ال نيب كلوب زك
 : هيف هفلّؤم ةقيرطو ريسفتلا اذهب فيرعتلا »

 هلع لوألا عجم ا ويب هتك اا هرم ار رام ادايلل موس نم رح ريس رحم
 ليلق ريغ ًاعجرم ربتعُي هسفن تقولا ىف ناك لإوإا ىلقنلا ويسعتلاب اويعا قيدلا نيرسفلا
 هيجوتو ؛طابنتسالا نم هيف امل ًارظن «ىلقعلا ريسفتلا عجارم نم ةيمهألا
 رحلا ثحبلاو «ىلقعلا رظنلا ىلع دمتعي احيجرت «ضعب ىلع اهضعب حيجرتو «لاوقألا
 . قيقدلا

 نم باتكلا اذه ناك دقو ؛ريبكلا مجحلا نم ًاءزج نيثالث ىف ريرج نبا ريسفت عقيو
 تناكف «لوادعل لاو روهظلا هل هللا ردق مث هل دوجو ال ادوقفم ربتعي داكي بيرق دهع
 (لئاح» ريمأ ةزايح يف تّدجٌو نأ برغلاو قرشلا ىف ةيملعلا طاسوألل ةراس ةأجافم
 اذه نه هلاك هلع محم هيبتا لع ءارعأ نم ديشرلا دبع ريمألا نبا دومح ريمألا
 ىف ةينغ فراعم ةرئاد اندي ىف تحبصأف «بيرق نمز نم باتكلا اهيلع عبط «باتكلا
 يا لا ويعمل

 قرشلا ىف نيثحابلا نأ اندجول «ريرج نبا ريسفت يف ءاملعلا هلاق ام انعبعت ائنأ ولو
 هنع ىّنغ ال عجرم هنأ ىلع اوقفتاو .هتميق ميظع ىلع مكحلا اوعمجأ دق برغلاو

 نبا دمحم ريسفت ىنعي - هباتكو» :هنع هللا ىضر ىطويسلا لاق دقف «ريسفتلا بلاطل
 ىلع اهضعب حيج حيجرتو «لاوقألا هيجوتل ضرعتي هنإف ءاهمظعأو ريسافتلا لجأ -ريرج
 ناقوي 19 نيفألا يشافت ىلع كلذي قروفي ويف ءطابعسالاو «:ارعإلاو ةضغن
 هاطيوبا لانر 111 يرسل دك ليو ب ل خم يمنع : ىوونلا
 نب دمحم ريسفت باتك ىلع لصحي ىتح نيصلا ىلإ لجر رفاس ول) : ىنييارفسإلا

 تاقنطو 6 تاكمملا ذه ناكل نايلو اضع 5157 ناوعتلا !تافقو ظنا 0
 .44- :10/5١78 ءابدألا مجعمو ٠ مرد 6/2 كيلا نبال ئربكلا ةيففاشلا

 .785 ص نآرقلا ريسفت ىف ةيمالسإلا بهاذملا(؟)

 اسلا عجرملا ( 4 ) .9.0/5١؟: ناقتإلا(؟)



 ل ١1ج نورسفملاو ريسفتلا ظ

 ىتلا ريسافغلا امأو١ :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو « )2١ (ًاريثك كلذ نكي مل ريرج

 .فلسلا تالاقم ركذي هنرف «ىربطلا ريرج نبا ريسفت اهحصأف «سانلا ىديأ ىف

 (")ريكب نب لتاقمك «نيمهتملا نع لقني الو «ةعدب هيف سيلو «ةتباثلا ديناسألاب
 م1

 نبا نم ريرتج نبا ريمي راسك ةعرنش ىدااذأ :قارولا ةاننفل يهاع كا دوو

 ميدأ ىلع ملعأ امف هرخآ ىلإ هلوأ نم هيف ترظن» :لاق مث نينس دعب هدرف هيولاخ

 ام ىلع علطا نأ دعب الإ ةداهشلا هذه دهش ام ةميزخ نباف (ريرج نبا نم ملعأ ضرألا

 .ريزغ عساو ملع نم ريسفتلا اذه ىف
 اذه نم تارقف ضعب ىلع هعالطا دعب ١85٠0 ةنس ىف (هكدلون) بتك دقو اذهو

 كلا ضال افتلا لك نع هب انينغتسال باتكلا اذه انديب ناك ول) : باتكلا

 طيش أل اهضرم وتكلم ان ءاع لانك وادا ةريشتمام ا ينكر ناك لفت كاني

 . 117 (مهفراعم نورخأتملا هنع ذخأ هنيعم

 مث ؛مويلا هيلع وه امم عسوأ ناك ريسفتتلا اذه نأ «عجارملا نم انيديأب امم رهظيو

 لثمب رفظ خيراتلا ىف هباتك نأ امك «نآلا هيلع وه ىذلا ردقلا اذه ىلإ هفلؤم هرصتخا

 رفعج ابأ نأ و : «* ' ىربكلا هتاقبط ىف ركذي ىكبسلا نباف ءراصتخالاو طسبل ااذه

 فلأ نوثالث :لاقف «؟هردق نوكي مك :اولاق ؟نآرقلا ريسفتل نوطشنتأ تاجا لاق

 3 (ةقرو فالآ ةثالث وحن ىف هرصتخاف «همامت لبق رامعألا ىنفت امبر اذه :اولاققف «ةقرو

 ًاوحن ركذف «؟هردق مك : اولاق «؟اذه انتقو ىلإ مدآ نم ملاعلا خ خيراتل نوطشدت له :لاق

 ا ا لال 00

 .(ريسفتلا رصتخا ام وحن

 فتك نيو هيل و الان قدا رفسفتلا زهورخ قدرا ريبفت نإ لوقن درا ذه

 . ةعانصلاو نفلا ةيحان نم ةيلّوأو «ةينمز ةيلّوأ ءريسفتلا
 نم هقبس امو « انيلإ لصو ريسفتلا ئف باتك مدقأ هنألف ؛ ةينمزلا هتيلوأ امأ

 )١1( ءابدألا مجعم :١8/47
 مهتم وهو ريشي نب ةاسسيلس نب لتاقم وهو دايس وب بعلو لمد ادكم

 ص نآرقلا ريسفت ىف ةيمالسإلا بهاذملا(:) 85 .  )5١ا/ ص ىناثلا ءزجلا ١١ .



 60 - ١ج نورسفملاو ريسفتلا ب

 لصو ام الإ مهللا ءاهنم ئش انيلإ لصي ملو «نمزلا رورك تبهذ ةيريسفتلا تالواحما
 .هددصب نحن يذلا دلاخلا باتكلا كلذ ايانث ىف اهنم انيلإ

 نم باتكلا هب زاتمي ام يلإ عجري رمأ كلذف « ةعانصلاو نفلا ةيحان نم هقيلوأ امأو
 .هتناكمو هتميق هل ًاباتك سانلل هجرخأ يتح ,هفلؤم هيف اهكلس يتلا ةعيدبلا ةقي ةقيرطلا

 ةماع ةركف انذخأ نأ دعب «هريسفت ىف ريرج نبا ةقيرطل الاثم انه ىطعن نأ ديرنو

 نم هريغ هفلؤم هب قبس «هباب يف دحاو باتكلا نأ ئراقلل نيبتي يتح «باتكلا نع
 فالاتخا يلع «نيرسفملا عج اد دا يدوس هجن ردو يرش انما ةالعسال ك3 و ريكا

 : لوقنف ,مهقئارط ددعتو «مهبهاذم

 :هريسفت يف ريرج نبا ةقيرط ه
 5 ذِإ حوضو لكب هريسفت يف ريرج نبا ةقيرط يلجعت

 :لوقي نآرقلا نم ةيالا رسفي نأ أ دارأ اذإ هنأ .هدهاشن ام لوأف ؛ اهم امزق ةءارقلا

 ا كاماح يع هه سور ن1 صفي كاان اذك يلاعت هلوق ليوأت يف لوقلا)
 ناك اذإو ؛ةيآلا هذه يف مهنع روثأملا ريسفتلا نم نيعباتلا وأ ةباحصلا يلإ هدنسب هيوري

 امب لوق لك يلع دهشتسيو ءاهيف ليق ام لكل ضرعي هنإف ءرثكأ وأ نالوق ةيالا يف
 .نيعباتلا وأ ةباحصلا نع كلذ يف هيوري

 حجريو «لاوقألا هيجوتل ضرعتي هدجم لب «ةياورلا درجم يلع رصتقي ال وه مث
 «كلذ ىلإ لاحلا تعد نإ بارعإلا ةيحانل ضرعتي هدجن امك «ضعب ىلع اهضعب

 ام حيجرتو ةلدألا هيجوت عم «ةيآلا نم ذخؤت نأ نكمي يتلا ماكحألا طبنتسي هنأ امك
 ا

 : يأرلا درجمب رسفي نم يلع هراكنإ ©
 يف ددشي لازي الو ءريكفتلا يف نيلقتسملا يأرلا باحصأ ةوقب مصاخي وه مث

 ًاحيحص ًالقن مهنع لوقنملاو «نيعباتلا وأ ةباحصلا ىلإ عجارلا ملعلا يلإ عوجرلا ة ةرورض

 نع ملكت امدنع ًالثمف ؛ حيحصلا ريسفتلا ةمالع وه هدحو كلذ نأ يريو ءاضيفتسم

 هيفو سائلا ثاغي هيف ماع كلذ دعب نم يتأي مث ف فسوي ةروس نم يلاعت هلوق

 هيرست عم فلشلا نع اهركسفت نادرو امرك ديدع [44شينربا 4 نورصعي
 يلع كلذ دعب جرعي مث « ةيآلا ريسفت هيلإ جاتحي ام ردقب تاءارقلل هضرعتو لاوقألل

 ؛هلوق دنفيف «ةغللا درجم ىلع الإ ئش د يلع هنم دامتعا نودبو (ةهيأرب نارقلا رتسفي نم

 لهأ نم فلسلا لاوقأب هل ملع ال نم ضعب ناكو ... ) :هصن ام لوقيف ؛هيأر لطبيو
 هيفو :هلوق ينعم هجوي «برعلا مالك بهذم يلع هيأرب نآرقلا رسفي نمم «ليوأتلا
 رصعلا نم هنأ معزيو ؛ثيغلاب طحقلاو «ءبدجلا نم نوجني هيفو : ىأ# نورصعي

 : يئاطلا ديبز يبأ لوق نم«ةاجنملا ينعمب يتلا رصعلاو



 سس ١ج نورسفملاو ريسفتلا ْ 3 ْ

 0 ا ا

 ش : ديبل لوق نمو - روهقملا يأ
 رصعم ريغب افاقو ناك امو مهليل رخآ موقلا يرسأو تابف

 نم ملعلا لهأ عيمج لوق هفالخ هفطخ يلع ةداهشلا نم يفكي ليوأت كلذو
 200( نيعباعلاو ةناعضلا

 وأ كاحضلا وأ دهاجم نع يوري ام لايح فقوملا اذه لثم ريرج نبا فقي ام ًاريثكو
 . سابع نبا نع نووري نمم امهريغ

 يف مكدم اودتعا نيِذّلا متملع دَقلو ظ ةرقبل ةرق رقبلا ةروس نم ؛يلاعت هلوق دنع الثمفا
 ء ينشملا ينثدح) : م م ةرقبلا 0 راسا

 دقلو ٠ : دهاجم نع ؛حيجم يبأ نب : نع ؛لبش انث دح : لاق ,ةفيذح وبأ انث دح : لاق

 تخسم): لقي ول و لل حلا يرش ارا ىلا د

 5 ع :مهل هللا هبرض لثم وه امئإو «ةدرق اوخسمي ملو مهبولق

 ذلا لوقلا اذهو ): هصن ام لوقيف دهاجم لوق يلع كلذ دعب ريرج نبا بقعي مث
 ا” . ( فلاخم هللا باتك هيلع لد ام رهاظل لوق ؛دهاجم هلاق

 اودع الف هللا ُدوُدُح كلت ط: ًايطيأ ةرقبلا ةرونم نم. ىلاغت هلوقل ةريسفت' دنغ الغنو
 يف كاحضلا نع يوري هدجت [؟؟3:ةرقبلا ] # نوملاّظلا مه كنلوأَق هللا دودح َدعتي نمو

 دودح دعتي نمو .هسفن ملظو يدتعا دقف ةدعلا ريغل قلط نم نأ : :ةيآلا | هذه ينعم

 اذه يف هل ينعم ال كاحضلا نع ركذ يذلا اذهو ):لوقي مث . نوملاظلا مه كقلوأف هللا

 يرج امنإو ,4 هّللا دودح كلت ا : لاقيف ركذ ةدعلا يف قالطلل رجي مل هنأل ,.عضوملا

 ركذ.نود «؛ةعجرلا هيف هل نوكي ال يذلاو .ةعجرلا هيف قلطملل نوكي يذلا ددعلا ركذ

 (5) ./ةدعلل قالطلا نع نايبلا

 هذه لثم يلع درلل يربني ؛هريسفت نم عضوم ريغ يف ريرج نبا دج اذكهو .
 . ةغللا ضخم وأ يئرلا درجمم يلع الإ ئش يلع دنعست ال يشاء

 ل ا

 معألا سلال تاعك تباد كانا رجن رق يبس اوما نإو ريرج نبا نإ مث

 يف ررقم وه امك - يري ناك هنأل ؛فيعضت الو حيحصتب ديناسألا بقعتي ال بلغألا

 ةفرعمو دنسلا لاجر نع ثحبلا كلمح دقف كل دنسأ نم نأ - ثيدحلا لوصأ
 ريرج نباف كلذ عمو ةدهعلا نم جرخ دق اذه هلمعب وهف «حرجلا وأ ةلادعلا نم مهغلبم

 ا ا ا ل 1 ا يو ننا ويست 1

 ا .؟583 /5 : ريرج نباريسفت (؟)



 - تس ١ج نورسفملاو ريسفتلا بسسس
 فاس ادن اميري دعب ارم نسف ريعستل نقاط تقوم انايخلا ةديحا نه نك

 امب اهيف هيأرب حرصيو ءاهتحصب قئي ال يتلا ةياورلا دريو ؛مهنم حرجي نم حرجيو
 كَل لعجن لهف 8 فهكلا ةروس نم يلاعت هلوقل هريسفت دنع هدجي ًالثمف ءاهيساني
 نع يور) :هصنام لوقي . .[44:فهكلا] © ادس مهنيبو اننيب لعجت نأ ىلع اجرخ

 فسوي نب دمحأ هب انثدح ام اهحتفو (أدس) نيس مض يف ينعي كلذ يف ةمركع

 ام : نات يوك نما يوما نع دووم نع و جا ا لاق «مساقلا انث دح : لاق

 ءدّسلا وهف هللا عنص نم ناك امو «نيسلا حتفب ينعي - نا وه مدآ ينب ةعنص نم ناك

 لمن يذلا نإف «ءكلذ يف ةمركع نع هركذ ام امأو : لوقيف دنسلا | ذه ياسو

 هانقنا ةياوزر نم فون نع لذ فرسيعت الو لطي هلق يفزو(قوواح) ةةونوتلا نبع
 17 7 هنادهيعأ

 : عامجإلل هريدقت ©

 يف ًاريبك ًاناطلس هيطعيو ؛ةمألا عامجإ رّدقُي هريسفت يف ريرج نبا دج ددك

 3 :ةرقبلا ا (ريسفتلا نم هيلإ بهذي ام رايتخا
 نإف) : هصن ام .لوقي |: :ةرقبلا ] م هريخ جوز حتت تح دعب نم هَل لحن الق اه

 ل ا :هلوقب هللا ينع نيحاكنلا يأف :لئاق لاق
 ءامهالك :ليق ؟جيوزت دقع وه يذلا حاكنلا مأ ؟عامج وه يذلا حاكنلا ؟ 4 هريغ

 ملو اهحكان حاكنلا كلذ يف اهأطي مل مث جيوزت حاكن اجوز تحكن اذإ ةأرملا نأ كلذو

 لحت مل حاكن ريغب ئطاو اهئطو نإ كلذكو «لوألل لحت مل اهقلطي يتح اهعماجي
 الف ل :هلوق ليوأت نأ مولعمف ؛ ؛كلذك كلذ نإك اذإف ءاعيمج ةمألا عامجإل ؛ لوألل

 مث ديف اهعماجي مث ًاحيحص ًاحاكن . 4 ريغ اجَوَز حكدت ئئَح دعب نم هَل لحت
 ةلالدلاامف . هركذ يلاعت هللا باتك يف دوجوم ريغ عامجملا ركذ نإف لاق ناك اهقلطي

 كلذ نأ يلع ًاعيمج ةمآلا عامجإ كلذ يلع ةلالدلا : ليق ؟تلق ام هانعم نأ يلع
 1 و

 : تاءارقلا نم هفقوم ه

 دري ام اريثكو ةفلتخلا يناعملا يلع اهلزنيو تاء ارقلا ركذب ينعي ريرج نبا دجن كلذك
 عج تادارقلا ءاخلع .كفعو هع وريم عردلا ةيتكألا ىلع ىجضت ال علا كاوارقلا
 كلذ عبتي مث هللا باتكل ليدبتو رييغت هيف نوكي امم ةبرطضم لوصأ يلع موقت يتلاو

 :ءايبنألا ةروس نم يلاعت هلوق دنع الثمف ؛بابسألاب هيأر هيجوت عم رمألا رخ ١ يف هيأرب

 ( حيرلا) اوأرق راصمألا ءارق ةماع نأ ركذي [41:ءايبنألا] 4 ةفصاع حيّرلا ناميلسلو لف

 159٠0 -58١. / ؟ :ريرج نبا ريسفت (؟) ا 15 ريرع نبا ريسفت 159



 لس ١ج نورسفملاو ريسفتلا 0

 ( حيرلا ) أرق جرعألا نمحرلا دبع نأو «فوذحملا ( انرخس )ل لوعفم اهنأ يلع بصنلاب
 ام كلذ يف اهريغب ةءارقلا زيجتسأ ال يتلا ةءارقلاو :لوقي مث ًأدتبم اهنأ يلع عفرلاب

 هيلع ءارقلا نم ةجحلا عامجإل راصمألا ءارق هيلع

 ءاملع نم ناك هنأ ىلإ اههيجوتو تاءارقلاب ريرج نبا ةيانع يف ببسلا عجري دقلو
 ةينامث يف اصاخ افلؤم اهيف فلأ هنإ :هنع نولوقيل مهنإ يتح ؛نيروهشملا تاءارقلا

 راتخاو ءهحرشو كلذ للعو ذاوشلاو روهشملا نم تاءارقلا عيمج هيف ركذادلجم رشع

 ملو نمزلا رورمب عاض دق باتكلا اذه ناك نإو ,2' )روهشملا نع اهب جرخي مل ةءارق اهنم
 .هتافلؤم نم ريثكلا نأش ءانيديأ ىلإ لصي

 : تايليئارسإلا نم هفقوم ©

 (يليئارس رار وصصملا نم دوغ اوبر احا هريس ىف نان وروح كلا دجن اننإ مث

 (مهريغو ءيدسلاو«جيرج نباو ؛هبنم نب بهوو ؛رابحألا بعك يلإ هدانسإب 0
 هينانسالا نمو. ئزاصملا ةملسم نع هاور امن اريثك قاحشإ نب ةمحبس نع لقتي هارت
 نبا نع ةملس انثدح : لاق ؛ديمح نبا ينثدح : دانسإلا | ااذه «رظنلا مدا

 ية ره نههااكا رزقت ناك بلغت نم لجر باتع ىبأ نع قاحسإ

 يف رمع مث ةنس نيعبرأ اينارصن ناك هنأ ءركذ اميف ناكو ,نيدلا يف هقفو نآرقلا

 . ةنس نيعبرأ مالسإلا

 رج نع ًارببخ لصألا ين ارصنلا لجرلا اذهل يوريو ؛دانسإلا اذه ريرج نباركذي

 مهلا نإ 0 ةروس نم ىلاعت هلوقل هريسفت دنع «ليئارسإ ينب ءايبنأ

 دجْسَمْلا اوُنْخَديلَو مكهوجو اوؤوسيل ةرخآلا دعو ءاج اذ اَهََف متأسأ نإ مكسفنأل

 ..[10 :ءارسإلا] "3 © اريبتت اولع ام اوربتيلو ةرم لوأ هولخد امك

 جوجأُي نإ نينرقلا اذ اي اوُاَق 9 فهكلا ةروس نُم يلاعت هلوقل هريسفت دع هارن امك

 نبا انث دح : دانسإلا اذه قوسي ةيآلا . 0 فهكلا] « ضرألا يف نودسفم جوجأمو

 نم صعب ىتدح لاف قاحتمإ نبا دمحي انكذتخا# لاف ةيلش انت دج لاق ديوح
 نينرقلا يد منغ قيما وث لارتا اننا ملاكا لقت نق تادكلا لها نع مجاعألا ثيداحأ قوسي
 نب نئوي دلو نم ينانويلا ةبدرم نب ابزرم همسا ءرصم لهأ نم الجر ناك نينرقلا اذ نأ

 2" ( خلإ .حون نب ثفاي
 هب رثأت ام يلإ عجار اذه لعلو «تايليئارسإلا ةياور نم ريرج نبا رثكي اذكهو ..
 . ةعساولا ةيخيراتلا هثوحب يف اهجلاع يتلا ةيخيراتلا تارت 2

 )١( :ءابدألا مجعم  .45/1١8ريزج نباريسفت (؟) : 151/16 -5.
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 ١ج نورسفملاو ريسفتلا
 جاتحي لازي ال هريسفتف « دعنلاب تاياورلا هديت يقل بقعتي ريرج نبأ ناك اذإو

 ىلع تلمتشا يتلا ريسفتلا بتك نم ريثك جايتحا «لماشلا سصحافلا دقنلا ىلإ

 كتسلا ابل رك د لق - انمدق امك - ريرج نبا نأ يلع ؛ يليئارسإلا صصقلاو عوضوملا

 رظنن نأ نحن انيلعو «ةدهعلا نم جرخ دق نوكي كلذبو ءاهيوري ةياور لك يف همامتب

 :هيف ةدئاف ال امع هفارصنا ©

 نم هريغ متهي امك - هيف متهي ال هفلؤم نأ ريرج نبا ريسفت يف رظنلا تفلي امو

 يف يلاعت هلوقل هريسفت دنع الغم هارنف «ديفت الو ينغت ال يتلا رومأألاب قيركسفملا

 د ل ةدئاملا ةروس

 س7 ةدئاملا ] © نيقزارلا ريخ تنأو انقزراو :  هلوق يلإ «تايآلا # ءامسلا نم ةدئام

 ةدئام هب تلزن يذلا ماعطلا عون يف تاياورلا نمدروامركذل ضرعي . ١84 ١([.

 ةدئاملا يلع ناك اميف لولا نم باوصلا امأو :١) هلوقب اذه يلع بقعي مث. .ءامسلا

 يم رم دوك قا و اعرب يسم يوم دوك نا وفات لود اليسا ناك :لامي نأف

 هلمتحا ام رهاظب ةيآلا ىلات رقأ اذإ هب لهجلا راض الو هب ملعلا عفان ريغو «ةنجلا

 (ليزدتلا 7 ١. ١ '
 هارد نخب نمشي ورش رانيا ةزرعم ند قادت هلق رو دقت اص دا ادع

 يف نيرسفملا ءامدق تالواحن ضرعي ٠[ :فسوي ] 4 نيدهازلا نم هيف اوناَكو ةدودعم

 ام رخآ ىلإ ..؟نوعبرأ وأ ؟نورشعو نانثا وأ ؟نورشع يه له ,مهاردلا ددع ديدحت

 :لاقي نأ لوقلا نم باوصلاو ):هلوقب هلك كلذ يلع بقعي مث .. تن اياورلا نم 00

 غلبم دحي ملو «ةنوزوم ريغ ةدودعم مهاردب هوعاب مهنأ ربخأ  هركذ يلاعت مالا

 0 لل تلا يلا ل

 ءرثكأو كلذ نم لقأو (نيعبرأ ناك نوكي نأو ويريكمو يدنا ناك نوكي نأ لمتحي

 عقت ةدئاف كلذ نزو غلبمب ملعلا يف سيلو «ةنوزوم ريغ ةدودعم تناك اهنإف كلذ يأو

 هادع امو «ضرف ليزنتلا رهاظب ناميإلاو .هيف رض لوخد هب لهجلا ىف الو «نيد ىف

 ("7 .(هملع فلكت انع عوضومف
 : برعلا مالك نم فورعملا ىلإ هماكتحا «©

 ةيوغللا تالامعتسالا ربتعا هنأ كلذ هباتك يف ريرج نبا هكلس رخآ رمأ ةمثو

 : ايي قبلا منا نيل يم تايعكت ردو نعيم ان اخو اووف لوكا هضاحو

 ضعب يلع لاوقألا ضعب حيجرتو

 )١( نباريسفت (7) .88/1:ريرج نبا ريسفت جرير:1١17/*٠١.



 8 و رسلاو رييسللا

 رولا راقو انرمأ ءاج اذ ئَتَح 55 ةروس'ْنُم يلاعت هلوقل هريسبفت دع العمف
 فلسلا نع تاياورلا رك ذل ضرعي هارن [ : دوه ] © نينلا نيِجوز لك نم اهيف لمحا ان
 ؛« ضرألا هجو نع ةرابع رونتلا نإ :لاق نم لوق انل يوريف (رونتلا ) ظفل ينعم يف
 ضرألا يلعأ نع ةرابع هنإ :لاق نم لوقو «حبصلا ريونت نع ةرابع هنإ : لاق نم لوقو
 اذه نم غرفي نأ دعب لوقي مث . .هيف زبتخي امع ةرابع هنإ :لاق نم لوقو ءاهفرشأو

 ئدلا# ررعتلا بلاد رع لوف (روتعلا و, هنود ليو اقي اندعف لوقا هده يتوارر 5
 بلغألا يلإ الإ هجوي ال هللا مالكو «برعلا مالك نم فورعملا وه كلذ نأل ؛هيف زبتخي
 ملسيف كلذ فالخب هنم ئش يلع ةجح موقت نأ الإ «برعلا دنع هيناعم نم رهشألا

 مهبطاخ ام ينعم مهماهفإل هب مهبطاخ امب مهبطاخ امنإ هؤانث لج هنأ كلذو ءاهل
00000 

 : ميدقلا رعشلا ىلإ هعوجر ©

 اذه يف ًاعبتم عساو لكشب ميدقلا رعشلا نم دهاوش يلإ عجري ريرج نبا دجت كلذك
 الف ل ةرقبلا ةراوس نم يلاعت هلوقل هريسفت دنع الثمف « كلذ يف نيابع نبا هراثأ ام
 دن عمج دادنألاو :رفعج وبأ لاق :هصنام لوقي ةرقبلا] ب ادادنأ هّلل اولعجت

 :تباث نب ناسخ لاق امك «لقملاو لدعلا ::لفلاو

 0 لا ل

 0 لثمي هل تسل )) :(دنب هل تسلو ) :هلوقب ينعي
 . فلسلا نم كلذ لاق نمع تاياورلا قوسيمت 10:ييذل زهد اهيبنو وكل
 :ةيوحنلا بهاذملاب همامتها ©

 يف نييفوكلاو نييرصبلا نم نييوحنلا بهاذمل اريثك ضرعتي ريرج نبا دجن كلذك
 بهذملا يلع يرخأو ءيرصبلا بهذملا يلع ةرات ؛لاوقألا هجويو ,فرصلاو وحنلا

 مهلامعأ مهّبرب اورفك نيذّلا لْعم آن ميهاربإ ةروس يف يلاعت هلوق دنع ًالثمف ؛يفوكلا
 لهأ فلتخا) : هصنام لوقي..[ 8: ميهاربإ] # فصاع موي يف حيرلا هب تدتشا دامرك

 مكيلع صقن امو :لاق هنأك وه امنإ : ةرصبلا ييوحن ضعب لاقف ( لثم ) عفار يف ةيبرعلا
 صعب لاقو ريتك ليوم ,ةنلللا قم لاق انيك هريدي لثنا وت «اورغك نوذلا لكي
 مث «فرعأ اهنأل ءامسألا مدقت برعلا نكلو ؛لامعألل لغملا امنإ : نييفوكلا يبوحن
 مهبرب اورفك نيذلا لامعأ لثم : ل ا ا قدا ربخلاب يتأت

 : 200( خلإ . . دامرك

 ا ور با يمسك 0 و 1 ويرع قنا 50
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 008197[ ١ج نورسفملاو ريسفتلا بل
 ةغل نم فورعم وه ام ىلإ ماكتحالا نم ةددعتم تابسانم يف ريرج نبا رثكي اذكهو

 ضرعتلا نمو «لوقي ام يلع هب دهشتسي ميدقلا رعشلا يلإ عوجرلا نمو «برعلا
 نم ةريبك ةلمج ىلع يوتحي باتكلا لعج ام «ةجاحلا سمت ام دنع ةيوحنلا بهاذملل
 ْ . ةميظع ةرهش باتكلا تبسكأ يتلا ةيوحنلاو ةيوغللا تاجلاعملا

 ربتعت يتلاو ةددعتملا ةيوغللا ثوحبلا نم هريسفت يف ريرج نبا انل همدق ام نأ قحلاو
 ةفرعللا نم ايهام باع ناك ىورلإ معرب ربا هاهنا ىف امهم ادهم يبق ارك

 يرنو .خيراتلاو نيدلاب هتفرعم نع لقت ال ةفرعم «برعلا راعشأو ةغللا مولعب ةغساولا
 نكت مل هريسفت يف ريرج نبا اهجلاع يتلا ةيوغللا ثوحبلا هذه نأ ىلإ انه هبنن نأ
 يلإ كلذب لصوتي هنأ ينعم يلع ؛ سلا لاسر فداك اق ىودقأل ويف دب

 نيب قفوي نأ - هك سوال ارسل
 ضقانتلا نم مهوتي ام ليزي ثيحب ةيوغللا فراعملا نيبو فلسلا نع حصام

 :ةيهقفلا ماكحألل هتجلاعم ©

 لاوقأ ريرج نبا اهيف جلاعي ةيمنملا ءاكشالل راثآ رييشنملا ةنغ قنا نخ كللدتك
 ةلدآلاب هحجريو ؛هسفنل هراتخي يأرب هلك كلذ نم صلخيو ؛مهبهاذمو ءاملعلا

 ليخلاو 5 لحنلا ةروس يف يلاعت هلوقل هريسفتا دنع هدجن الثمف «ةميقلا ةيملعلا

 ضرع هد ج:8: للا َنوُمَلعَت ال ام قلخيو ة ةنيزو اهوبكرتل ريمحلاو لاغبلاو
 لئاق لك لوق ركذيو «ريمحلاو لاغبلاو ليخلا موحل لكأ مكح يف ءاملعلا لاوقأل
 هجوو «كلذ نم ئش ةمرح ىلع لدت ال ةيالا نإ : لاق نم لوق راتخي اريخأو . .هدنسب

 لوقلا لهأ هلاق ام اندنع كلذ يف لوقلا نم باوصلاو ) :هصن ام لاقف اذه هرايتخا
 0 هركذ يلاعت - هلوق يف ناك ول هنأ كلذو - ةمرحلا يلع لدت ال ةيآلا نأ وهو يناشلا

 ظ اهيف » هلوق يف ناكل لكال بوكرلل تناك ذإ حلصت ال اهنأ يبلع ةلالد 4 اهوبكرتل )ف
 لكألل تناك ذإ حلصت ال اهنأ يلع ةلالد [5: لحتلا] 4 نولكأت اهنمو عفانمو ءفد

 اهنمو :  هركذ يلاعت لاق ام بوكر نأ يلع عيمجلا عامجإ يفو. .بوكرلل ءفدلاو
 رئاج 4 اهوبكرتل ل : لاق ام لكأ ؛ نأ ىلتع حيضاز ليلد ؛مارح ريغ لالح رئاج © ثولكأت

 يحو وأ باتك نم ةلالد هميرحت يلع عضو وأ هميرحت يلع صن امب الإ مارح ريغ لالح
 ميرحت يلع ةلالدلا عضو دقو . ّئش لكأ مرحي الف ةيآلا هذهب امأف , هليل لوس يلإ

 باتك )انباتك يف انيب دق امب لاغبلا يلعو هي هللا لوسر يلإ هي هيحوب ةيلهألا رمحلا موحل
 نايبلا عضاوم نم عضوملا اذه نكي مل ذإ عضوملا اذه يف هتداعإ نع ينغأ امب ( ةمعطألا



 م ا سا تيس يس عيب دب
 ةيآلا هذهب لدتسا نم لوقل هجو ال نأ يلع لديل انركذ ام انركذ امنإو «كلذ ميرحت نع

 )١( .( سرفلا محل ميرحت يلع
 : مالكلا لئاسم يف هضوخ ه©

 هبحاص ضرعت نم « ريبكلا ريسفتلا اذه يف هظحلن ام يلع هبنن نأ انتوفي الو
 اواعم املانع ناك ةئابانل نييشي اه :نآرعلا تاي نمسك ةدع ةييالكلا ىحاونلا ضعبل

 يف دافأ ةيآلا عم قفتي ام ىلع دئاقعلا لوصأ قبط ام اذإ وهف «ةديقعلا رومأ يف

 يمالكلا هلدج يف وهو «؛هتشقانم يف داجأ ةيمالكلا ءارالا ضعب شقان اذإو ؛هقيبطت

 يلع هدر يف ايلج كلذ رهظيو «مهئارآ يف ةنسلا لهأل قفاوم .هتشقانمو هقيبطتو

 .رايتخالا ناسا يورد

 الو مهيَلع بوضُعَمْلا ريغ غ » ةحئافلا ةويورخا 1 يف يلاعت هلوقل هريسفت دنع ًالثمف
 نأ ةيردقلا نم ءابغلا لهأ ضعب نظ دقو ) :هصن ام لوقي هارث ..[/: ةحئافلا] 4 نيلاضلا

 لالضلا ةفاضإو 4 نيِلاَضلا الو ظ :هلوقب لالضلاب يراصنلا هؤانث لج هللا فصو يف
 هب فصو يذلاك نوللضملا مهنأب مهفصو هكرتو .هسفن ىلإ مهلالضإ ةفاضإ نود مهيلإ

 الهج «ةيردقلا ةلهج نم هناوخإ هلاق ام ةحص ىلع ةلالد مهيلع بوضغم هنأ دوهيلا

 يذلا: نيعلا فام يهم الا ناك زلو هموت و شنو انصقو تلرخلا الك عسب ادعف

 نأ زوجي ال لعف هيلإ فاضم وأ ةفصب فوصوم لك نوكي نأ بجول «هنأش انفصو

 نوكي نأ بجولو هلعف نم كلذ نم هيف ناك ام لك نوكي نأو ؛هريغل ببس هيف نوكي
 اهتكرح اذإ ضرألا تبرطضاو «حايرلا اهتكرح اذإ ةرجشلا تكرحم : لئاقلا لوق أاطخ

 :هٌؤانث لج هلوق يفو «باتكلا هئاصحإب لوطي يذلا مالكلا نم كلذ هبشأ امو «ةلزلزلا

 اهريغ ءارجإب اهيرج ناك نإو [؟؟ :سنوي] © مهب نيرجو كلفلا يف متنك اذإ ئتح

 الواط : هلوق يف هلوق انفصو نم هلوأت يذلا ليوأتلا أطخ يلع لدي ام ءاهايإ

 خرم هلل اهبسن نم يلإ ةلالضلا هؤانث لج هللا ةبسن يف نأ هئاعداو . . 4 نيلاضلا
 نم ببسب هقلخ لاعفأ يف هؤانث لج هللا نوكي نأ نوركدملا يعدا امل ًاحيحصت يراصنلا

 لضملا هنأ :هليزنت نم ة ةريثك يآ يف صن هركذ زع هللا هنابإ عم ؛ مهلاعفإ تدجو اهلجأ

 ملع ىّلع هللا هّلضأو هاوه ههَلِإ دخّنا نم تيآرفأ © : هؤانث لج هلوق كلذ نمف ؛يداهلا

 4 نوركَذت الَفأ هللا دعب نم هيدهي نمَف ةواشغ هرصب ئَلَع لعجو هبلَقَو هعمس ىّلع مَعَحَو
 ناسلب لزت نارقلا نكلو: «ةريغ نود ئداهلا لضملا هنأ هركذ لج انناف.. [ 7 ةاحطاو

 ىلإ لعفلا ةفاضإ برعلا نأش نمو «باتكلا لوأ ىف هنع نايبلا انمدق ام ىلع برعلا

 يدا لعشلا تكد فريش عقلا هو ادور و ذل يقل نفيس ات 3 زمنم لمح

 نمار عاما 607 ورك نبا يقف لو



 نإ كاسب دا يرعب كلا لت فاطم ايدول لجالا» ترسو اس كي هيدنك

 هنيع داجيإب هاملت ليج هلل يلإو ؛هل هنم رايتخالاو ؛هيلع هنم ةوقلاب هل ًابسك هبستكم

 6١0 ( اريبدت اهئاشنإو

 ع ةيداقتعالا مه ارآ نم ريثك يف ةلزتعملا يلع درلل يدصتي ريرج نبا دجن ام اريثكو

 تبشثت ىتلا 0 ىهيزنتلا ىلقمعلا 550 ةداح ةلداحعم مهلداجي ًالثم هارنف

 فرص مدع نم فلسلا هيلإ بهذ ام ىلإ بهذي هارن امك «ةئسلا لهأدنع هللا ةيؤر

 ككلوأ يلع درلاو ,؛هيبشتلاو ميسجتلا ةركفل ةضراعملا عم ءاهرهاظ نع تافصلا تايآ

 00مل ايلا نوهبشم فيلا
 رودت يتلا عازنلا لئاسم نع اديعب افقوم رسفمك فقي مل ريرج نبا دجن اذكهو

 ال بيصنب يمالكلا لدجلا نم لاجملا اذه يف كراشي ب هأرن لب ؛.هرصع يف ةديقعلا لوح

 ال يتلا رد وعر و سم طيب ١ ا شرما لك هصرح عم هب ناهتسي

 .ةنسلا لهأ ميلاعتو قفتت
 هيلع اومدقت نيذلا نيرسفملا لاوقأ نم هباتك يف ريرج نبا هعمج ام نإف . .كدعبو

 («بلاط :يبأ نب يلع ةسردمو «دوعسم نبأ ةسردمو «سابع نبا ة هسردم ةييشسلا

 ميلا را بلا يك ولا 0

 حيجرت و (ةددعتم حاون يف ا «ةيوغل دست باتكلا يف 3

 نم دعب دجو امل ةاونو ءهريسسفتلا ىف لوحتلا ةطقن ناك «ضعب ىلع لاوقألا ضعبل

 يذلا رصعلا اذه يف ةدئاسلا ةيملعلا حورلا رهاظم نم ًارهظم ناك امك «يئرلاب ريسفتلا

 1 ودرع كر حا نعي
 نم امهم اعجرم هريسفت تلعج ةيملعلاو ةيبدألا ريرج نبا ةيصخش نإ قحلا ىفو

 ةيملعو ةيوغلو ةيبدأ تارظن يلع موقت ةفلتحلا هتاحيجرتف «ةياورلاب ريسفتلا عجارم

 . ةرثاكتملا ةيرثألا تاياورلا نم هيف عمج ام قوف «ةميق

 دمحم يبأ نع يدوادلا هلقن ام باتكلا اذه هب فصو ام ريخدف «لامجإلا يلعو.

 نب دمحم ىلعي - هبتك نم متف) :لاق ثيح هخيرات يف يناغرفلا دمحأ نب هللا دبع

 هخوسنمو هخسانو هماكحأ هيف نيبو هدوجو (نآرقلاريسفت تناشتك دب رووح

 زم ل واو 0 1 رو ما ريسفم

 هللا دي دوهيلا تلاقو # :ةدئاملا ةروس نم (514) ةيآلا ي د ل ل ل ا

 ةروس نم ( ”1) ةيآلا يف يلاعت هلوق. يل اعهبتك امو ؛اهدعب امو (إ372/3) . ةيآلا . . 4 ةلولْغم

 .اهدعب امو (15/74) 4 هنيميب تاّيوَطَم تاومسلاو ةمايقلا موي هتضبق اعيمج ضرألا و رمزلا



 ١ج نورسفملاو ريسفتلا سس ةدللا
 ,هليوأتو هماكحأ يف ءاملعلاو ليوأتلا لهأ فالتخاو ,هيناعمو «هبيرغو هلكشمو
 «صصقلاو ,هيف نيدحلملا يلع مالكلاو هفورح بارعإو « كلذ نم هيدل حيحصلاو

 ةيآو ؛ةملك ةملك بئاجعلاو مكحلا نم هاوح امن كلذ ريغو «ةمايقلا و ةمألا رابخأو
 لك بتك ةرشع هنم سيصل ملاع يعدا ولف «داج يبأ يلإو «ةذاعتسالا نم «ةيآ

 /) .( لعفل ضيفتسم بيجعو درفم ملع يلع يوتحي اهنم باتك
 ريسفتل بهسم فصو ( 55 514 ص ١م ءزجلا ) ءابدألا مجعم يف ءاج دقو اذه

 ند فلل ردا نق نمت راكتو ع بح قيمت اماورسلا كايا يوك عن
 ةثالث ربج نب دهاجم نعو ل لا ل ا

 نب كاحضلا نعو «قرط ةثالث ةمركع نعو «قرط ةثالث يرصبلا نسحلا نعو ؛قرط
 نب ديز نب نمحرلا دبع ريسفتو ءًاقيرط دوعسم نب هللا دبع نعو «نيقيرط محازم
 ثيدحلا روهشم نم هيف ام سوس «نابح نب لتاقم ريسفتو «جيرج نبا ريسفتو «ملسأ
 ريغ ريسفتل ضرعتي ملو «هيلإ هتجاح بسح دنسملا نم هيفو ؛مهريغو نيرسفملا نع
 الو ءيبلكلا بئاسلا من دمتعم تاكك نع ائيش هباتك يف لخدي مل هنإف .هب قوثوم

 ناكو . ملعأ هّللاو ءانظأ هدنع مهنأل ؛يدقاولا رمع رمع نب دمحم الو ,.ناميلس نب لتاقم

 نعو ؛يبلكلا بئاسلا نب دمحم نع يكح برعلا رابخأو ريسلاو خيراتلا يلإ عجر اذإ

 الإ ذخؤي الو هيلإ رقتفي اميف مهريغو «يدقاولا رمع نب دمحم نعو «ماشه هئبأ

 باتك نمو ؛يئاسكلا ةزمح نب يلع باتك نم يناعملاو مالكلا عومجم هيف ركذو
 «برطق يلع يبأ باتك نمو «شفخألا نسحلا يبأ باتك نمو ؛ءارفلا ةدايز نب يبحي
 ؛يناعملا يف نوملكتملا مه ءالؤه ناك ذإ ؛هيلإ هتجاح دنع مالكلا هيضتقي امم مهريغو
 باتك اذهو ؛مهمالك نم ائيش ركذ اذإ مهمسي مل امبرو «هبارعإو هيناعم ذخؤي مهنعو
 .( هقيض وأ طخلا ةعس بسح اهنود وأ ةقرو فالآ ةرشع يلع لمتشي

 متأ يرسبطلا نأ يلع لدي ام ؛ليلقب كلذ لبق اضيأ ءابدألا مجعم يف دجن امك
 ( 45ص )١8 ءزجلا يف ءاج دقف «هباحصأ يلع ءالمإ .تاونس عبس يف اذه هريسفت

 ةميزخ نبا ينعي - قاحسإ نب دمحم ركب وبأ يل لاق ):لاق هنأ هيولاب نب ركب يبأ نع
 هنع ريسفتلا انبتك ؛معن :تلق ؟ريرج نب دمحم نع ريسفتلا تبتك كنأ ينغلب : -
 ةنس ىلإ نينامثو ثالث ةنس نم :تلق ؟ةنس يأ يف :لاق ؛معن : تلق ؛؟هلك لاق ؛ءالمإ

 .خلإ ( . . .نيعست

 ثيدحلا ىف تعسوتو ؛رسفتلا اذه نع مالكلا يف تضفأ دق ينأ بسحأف دعبو

 )١( ؟؟ص يدوادلل نيرسفملا تاقبط .



 ريع دال عالبال زيتتطب باحكلا ةاوغودلل يفودملا د لوقأو «هنع

 رولا بتك نم هريغل اهفرعن ال ةزيم كلتو ىروثأملاب

 0 بهار ني دمحم نيرصت ثيل وبأ وه ءريسفتلا اذه فلؤم

 رحب )إب ا 0 هفيئاصت مهأ نمو. ةروهشملا فيناصتلاو ؛«ةديفملا

 باتكو «نالا هددصب نحن ام وهو ( ئادنكرمسلا ثيلل | يبأ ريسفتب فورعملاو «( مولعلا

 هتافو تناكو . ناتسبلاو «نيلفاغلا ينسف. دال نور دنملا هلا رجوي مسفلا ىف ارق

 نريعيسو يلا ليقو ( ةثامثالثو هعبسو تاداق و نهال“ ةدس هللا ةيلكبز
 ١

 ١١7. ةرجهلا نم ( ةثامثالثو
 :هيف هفلؤم ةقيرطو ريسفتلا اذهب فيرعتلا ©

 يدنتقرمسلا هيقفلا دمحم نب رصن «ثيللا بأ ريدست ): نونظلا فشك يف لاق

 فيطل روهشم باتك وهو «( ةئامثالثو نيعبسو سمخ ) ه1 ةنس يفوتلملا ؛ يفنحلا

 عبرأ ) ه 5 ؛ ةنس يفنحلا اغبولطق نبا مساق نيدلا نيز خيشلا هئيداحأ جرخ «ديفم

 «ةيرصملا بتكلا رادب دوجومو نايك تادلجم ثالث ىف طوطخم ريسفتلا اذهو

 ىف يرخألاو نيدلجم ىف ةدحاو .رهزألا ةبتكم ناتطوطخم ناتخسن هنم دجوتو

 . تادلجم ثالث

 : لسنا نع كاباوريرفللو ىلع يفشل و هلاضف نايقونييسقتلا ينط ىرص نمللا
 ام هسفن تاذ نم هيأرب نآرقلا رسفي نأ دحأل زوجي ال هنأ نيب مث «مهيلإ دانسإب اهاور

 درج ريسغكلا ةمرح يلع لدتساو «ليزنتلا لاوحأو ةغللا هوجو فرعي وأ ملعتي مل

 هوجو ملعي مل اذإ لجرلا نأ نيب مث ءاضيأ مهيلإ هدانسإب فلسلا نع اهاور لاوقأب يأرلا
 ل ا يا لاوحأو ةغللا

 قوسيف ا 0 تدجوف ريسفتلا اذه تسعبتت

 نم يلإ هدانسإ ركذي ال هنكلو ةريسسكلا د دع سو ريس فار اوما صقار

 قي اذإ هن :أ هيلع تظحال دقو «تاياورلا ضعب ا ل «مهنع يوري

 )١( نونظلا فشك (؟) . 7717 ص يدوادلل نيرسفملا تاقبط رظنا : 14/1١؟؟.

 )م١١ نورسفملاو ريسفتلا- ج١(



 بس ١؟ج نورسفملاو ريسفتلا : ض1 !: 115

 - يربطلا ريرج نبا لعفي امك حجري الو اهيلع بقعي ال ةفلتخخلا تاياورلاو لاوقألا

 امك )١(, ردقب نكلو تاءارقلل ضرعي وهو ؛ اضيأ ةردان تالاح يف الإ مهللا - ًالثم

 يارب ب ا حو ا لا ل يلإ مكتحي هنأ

 نودبو ةلق يلع نكلو «يليئارسإلا صصقلا نم يوري هنأ امك ؛2'" 7 يرخأ ةيآ ينعم
 الو ءاذك مهضعب لاقو ءاذك مهضعب لاق : لوقيام ًاريثكو « هيوري ام يلع هنم بيقعت

 ةياور نمو يبلكلا ةياور نم جرخيف ؛ءافعضلا نع انايحأ يوري وهو .ضعبلا اذه نيعي
 تالاكشإ ضعب هجوي هتدجوو «هيف ملكت نمم امهريغ ةياور نمو «يدسلا نع طابسأ
 يف ضقانتلاو فالتخالا مهومل ضرعي امك 217 اهنع بيجي مث مظنلا رهاظ يلع درت

 .7*2 ماهيإلا اذه ليزيو نآرقلا
 ريسفتلاو ةياورلاب ريسفتلا نيب هبحاص هيف عمج «هتاذ يف ميق باتكلاف «ةلمجلابو

 نمض هانددع اذهلو «ىلقعلا بناجلا ىلع هيف ىلقنلا بناجلا بلغ هنأ الإ ةياردلاب

 ْ ْ ْ .نوناملا رييعمعلا يك

 )١( ةيآلا يف يلاعت هلوق ددع هيلإ عجرا )١74( نيملاظلا يدهع لاني ال » ةرقبلا ةروس نم «
.)40/١( 

 كب اهذيعأ يّنِإو » : نارمع لآ ةروس نم (17) ةيآلا يف يلاعت هلوق دنع هيلإ عجرا (؟)

 دل ميجرلا ناطيشلا نم اهتيِرذو

 متنكو هّللاب ورفكت فيك ل: ةرقنلا ةروبم نم( ؟نتو ةيآلا ا ىلا رسطسا سرع ا

 )١4/1(. 4 مكايحأف اتاومأ

 يف اّم مُكَل َقلَح يذلا وه ةرقبلا ةروس نم (؟ةرةيآلا يف يلاعت ةلوك ىف هولا مجرا 29

 )١5/1١(. ةيآلا . . تاومس عبس نهاوسف ءامسلا ىلإ ئوتسا مث اعيمج ضرألا



 ش تاس

 ييلعشلل و نارقلا ريسفت

 :ريسفتلا اذه فلؤمب فيرعتلا»
 (ئرقملا يروباسينلا يبلعثلا ميهاربإ نب دمحأ قاحسإ وبأ وه «ريسفتلا اذه فلؤم

 : ناكلخ نبا لاق «ةنايدلا نيتم مل ا اففاح ناك ويتسع

 نم هريغ قاف يذلا ريبكلا ريسفتلا فنصو ؛ريسفتلا ملع يف هنامز دحوأ ناك »
 هرسفملا (ئرقملا «يبلعلا ل : ءابدألا مجعم يف توقاي لاقو .؟')(ريسافتلا
 عاونأ يواحلا ريسفتلا نم ةليلجلا فيئاصتلا بحاص .ظفاحلا«ةقثلا «بيدألا ؛ظعاولا

 بارعإلا هوجوو ناسا بابرأ تاكيهلك و ةيقنارايشالاو يناعملا نم دئارفلا

 هللا درا در ىسيفق ل رينا اسك فاقول ىو 7(. .تاءارقلاو
 7 ل ل ول و حم يلع
 نب رافغلا دبع هركذو . بسنب سيلو هل بقل وهو «( يبلاعثلا )و ( يبلعثلا )هل لاقي
 حيحص وه :لاقو هيلع ينثأو (روباسين خيرات قايس ) باتك يف يسرافلا ليعامسإ
 ئرقملا نارهم نب ركب يبأ مامإلاو ةيزخ نب رهاط يبأ نع ثدح .هب قوثوم لقنلا
 يا كلل رديف ناكر ةةيلم يوك ريفا فييرا وصلا ربا قنا دبع
 ركذدسو .هلقن حصي الو هب قثوي ال هنأ يري نم ءاملعلا نم كانه نكلو .خويشلا
 يبلعشلا يفوت دقو . .اذه هريسفت نع مالكلا دنع مهتالاقمو هيف كلذ يري نم ضعب

 1 انوا نمل علام (ةئاهعيزاو قيرشفو عبس و فعالا ةنرلا هينخر
 :هيف هفلؤم ةقيرطو ريسفتلا اذهب فيرعتلا ©

 هتقيرطو هجنهنم نع اهيف حضوأو ؛هتمدقم يف هيلع ًاءوض ريسفعلا اذه فلؤم يقلأ

 نم سابتقالا يف هداهتجاو ؛ءاملعلا يلإ رغصلا لدم هفالعخلا الوآ ركذخ ةيف اهكلس يتلا
 ءوضب ليللا مالظ هتلصاومو «ةيعرشلا مولعلا سأرو نيدلا ساسأ وه يذلا ريسفتلا ملع
 ب لول نت ا سوح ع و ديكأ مزعب حابصلا

 نأ هل نيو شا نم ةجفلاو ةقيلا م" ةعدبلاو :نضداقلا ننال داو «لضاقلا ىف

 :ةفلتخم قرط يلع قرف نآرقلا ريسفت يف نيفنصملا
 . ينامرلاو يئابجلا مهنم دعو «ءاوهألاو عدبلا لهأ ةقرف

 .ا// ه: ءابدألا مجعم (؟) عربا | ١ نايغألا تايفو 45
 تارذشو ا :ةايعأألا تايقر ت56 ءابدألا مجعم :هتمجرت يف عجاري (9)

 را اا ؟يحذلا



 كف 9 9 5 يس
 تلسلا ليوانقاب نيعدتبلا ليطأبإ اوطلخ عينا الإ وهما اوبيغلآ نم ةقرتفو

 .لافقلا ركب ابأ مهتم دعو «نيحلاصلا
 ابأ مهنم دعو «دقنلاو ةيرادلا نود لقنلاو ةياورلا يلع اهباحصأ رصتقا ةقرفو

 . يلظنحلا مي ميهاربإ نب ب قاحسإ بوقعي

 ءرتافدلاو فحصلا نم تلقنو ؛دامعلاو نكرلا وه يذلا دانسإلا تفذح ةقرفو

 يف اوسيلو :لاق «نيتملاو يهاولاو «نيمسلاو ثغلا تركذو ؛رطاوخلا يوه يلع تررحو
 .مهركذ نع باتكلا تتصف «ءاملعلا دادع

 مهبتك يف اولوط مهنأ ريغ .قذحلاو فينصتلا ةدوج يف «قبسلا بصق اوزاح ةقرو
 . يربطلا ريرج نبا مهنم دعو «تاياورلاو قرطلا ةرثكو «تاداعملاب

 اوغلا نع لحلا و «مارحلاو لالحلا نايبو «ماكحألا نود ريسفتلا تدرج ةقرفو

 دهاجم لثم «نيضاملا فلسلا خياشمك «تاهبشلاو غيزلا لهأ يلع درلاو «تالكشملاو

 : نيلكلاويقدسلاو
 ركذ مث . دمععي بذذهم عماج باعك يلع همدقت نم بتك يف رفعي مل هنأ نيب مث

 ,مهبولطمل هتباجإو تارقلا ريسبفت يد ياجك عارجا يفادجلا سادلا# ةبغر نم ناكام

 نا ا ا ب# لابق هيفا .هّللا يلإ هب ابرقتو «مهقوقحل هنم ةياعر

 ةئام ءاهز نم جرختسم «موظنم (موهفم «صخلم «؛بذهم «لماش تاتك نفيستجصت

 باق يافع اذ يجر ومشت نق دل نيف فلظسملا اه عم متاع كاسب تاافونيستل باف

 يلع مالكلا هيف تجرخو :لاق مث (بيترتلاو زاجيإلا نم هيلع تردق ام غلبأب

 © تالوزنلاو ءصصقلاو «تالزنتلاو ددعلاو تامدقملاو طئاسبلا :اوحن رشع ةعبرأ
 (تانزاوملاو بارعإلاو («تاغللاو ةيبرعلاو «تاجاجتحالاو للعلاو «تاءارقلاو هوجولاو

 اهتجردأ «تاقلعتملاو رابخألاو «تاماركلاو لئاضفلاو «تاراشإلاو مكحلاو ؛تايهقفلاو

 ريسفت نع نايبلاو شكلا: تتامك : هففمشسو + تاونألا هفدحتي باتكلا | ءانثأ يف

 0 يوري نم يلإ هديناسأ باتكلا لوأ يف ركذ مث ..( نآرقلا

 يلإ هديناسأ رك ؟ذامك « باتكلا اءانخأ اهركذ نيم كلذب ىفعكاو:«قلدلا ءاملع

 ركذ مث «تاع ردلر رجول ياك ورح ريك حر تويم ندا تافنصم

 يف عرش مث «ليوأتلاو ريسفتلا ينعم يف ابابو ,هلهأو نآرقل | لضف يف اُباب

 رديت
 هه تجوب لماك ريغ اطرطخم تذرف رسزآلا ةينكع ريننتلا | 2 لغرف



 ' دج ١ج نورسفملاو ريسفتلا سس
 ةروس رخاوأ دنع يهتني عبارلاو - عبارلاو ثلاثلاو يناثلاو لولا تب ماخحض تادلجم عبرأ

 . لاحب هيلع رثعأ مل دوقفم باتكلا ىقابو «ناقرفلا

 هراصتخا عم « «فلسلا نع ءاج امب نآرقلا رسفي هتدجوف ريسفتلا| ذه يف تأرق 0

 لئاسملل ضرعي هنأ أ هيلع تظحالو «باتكلا ةمدقم يفاهرك ذب ءافتكا «ديناسألل

 :ةرقبلا ةروس يف يلاعت هلوقل هريسبفت ددع ًالثمف رهاظ عسوتب اهيف ضوخيو ةيوحنلا

 عسوتي هدجن ؛ةيالا :ةرقبلا] 4 هللا لزنأ امب اورفكي نأ مهسفنأ هب اورتشا امسدب ف

 .7)'2 كلذ يف ضيفيو ( سكب )و ( معن ) يلع مالكلا يف

 ام يلع دهشتسيو« ءاهفيراصتو اهلوصأو ةيوغللا تاملكلا حرشل ضرعي هنأ امك

 نيذْلا لقمو ل : ةرقبلا ةروس نم يلاعت هلوقل هريبسفت دنع الثمف ؛يبرعلا رعشلاب ٍلوقي
 للحي هدجمن «ةيآلا. .[ :١71 ةرقبلا] 4 ءاعد الإ عمسي ال امب قعني يذلا لثمك اورفك

 بلك اههوجو يلع اهفرصيو اقيقد اليلحت ( قعني ) ةملك
 الو غاب ريغ رطضا نِمَف ط :ةرقبلا ةروس يف يلاعت هلوقل هريسفت دنع الثمو ٍ

 ةداملا لصأ نع ملكتيو يغبلا ظفل للحي هدجن «قيآلا .. 1 ةرقبلا] © ٠ داع

 ك0 عسوتب

 امدنع ةيهقفلا ماكحألا نع مالكلا ىف عسوتي هنأ ريسفتلا اذه يلع هتظحال امو

 ةلاسملل ضرعيو ةلدآلاو تافالخلاو لاوقألا ركذي هارتف ؛ماكح لا تايآ نم ةيآ لؤانتي
 ضرعي امدنع هيلإ رظنا «ةيالا نم داري امع جرخي هنأ ةجرد يلإ ؛ اهيحاون عيمج نم

 ةيآلا.. ع[ ءاسنلا] © مكدالوأ يف هّللا مكيصوي :  ءاسدلا ةروس يف يلاعت هلوقل
 ةثرولا ةلمج ركذي مث ؛هتوم دعب تيملا ةكرتب لعفي امع مالكلا يف ضيفي هدجت

 نو دسلاو + تلكلاو 8ناعلخلاو «ومسلا :ةضرف رهو «عقولا هضرف نمو ول سا

 يف لصف) : اذه دعب لوقي مث «تادجلاو ةدجملاو دجلا بيصنل ضرعي مث ءاذكهو

 5 .2(*) لوسرلا ثعبم ليبقو ةيلهاجلا دنع ثاريملا ماظن نع ملكتي هيفو ( ةيآلا طاسب
 نهنم هب متعتمتسا امه ل : ءاسنلا ةروس نم يلاعت هلوقل هريسفت دنع هيلإ عجرإو |

 رود تروا ا لا ءاسنلا] © ةضيرف نهروجأ نهوتاف

 ارهاظ عسوتب مهتلدأ ركذو «ءاملعلا

 نوهت ام رئابك اوُبتجت نإ ) : اعلا ةروس نوم قلاح هردر ما اقع نإ تحرر

 ليواقأ ىف :لصف ) :لوقي هدجت «ةيآلا .. ["١:ءاسنلا] © مكتائيس مكدع رفكن هنع

 )١( لوألا ءرجلا (؟١) ./86- م"ص لوألا ءزجلا ص؟؟١.

 لوألا ءزجلا (؟) ص١7 .  ) 4١ص لوألا ءزجلا 5١ .

 )7 )5ص يناثلا ءزجلا ١١ -٠١4. ٠



 ل ١خ نورسفملاو ريسفتلا بسس آ

 ليلدلاب ةنورقم «ةنسلاو باتكلا نم ةعومجم رئابكلا ددع يف ليوأتلا لهأ

 ا ,. 0') ليصفتلا هجو يلع اهتلدأ ركذيو اعيمج اهدرسي مث . .(ةجحلاو

 يلع وأ ئضرم متنك نإوأ لف : ءاسنلا ة ا مي قوما هريس حبلا كو
 اديعص اوُمّمَيَتَف ءام اودجت مَلَف ءاسنلا متسمال وأ طئاغلا نم مكنَم دحأ ءاج وأ ٍرفس

 . .ةسمالملاو سمللا ينعم يف فلسلا لاوقأل ضرعي هدجت ؛ةيآلا ..[ 1: ءاسنلا] © ابْيَط

 ناش عشار بر اعقل تاو سيدرا ىلا ١١ يدك نر ءاييجسلا ضلوا كورس ف

 ةسمالملا ةيفيك ليصفت ركذيو «هتلدأ درسيو يعفاشلا بهذم نايب يف صوصخلا
 امدنع رهاظ عسوتب مهتلدأو مهبهاذمو مميتلا يف ءاملعلا لاوقأل ضرعي امك «هدنع

 . 210 ي ابيط ار ل حو
 ل ا ل ون يلإ باتكلا قرطتي اذكهو

 .روثأملاب ريسفتلا ةرئاد نع
 ركذ يف ريبك دح ىلإ عسوتلا يه « «ريسفتلا اذه اهب زاتمي يرخأ ةيحان كانه نإ مث

 اميصب رص ع يوص يوأ كلذ نم امئيش بقعتي نأ نودب تايليئارسإلا

 ةبارغلا يف ةياهن ايليئارس | اصصق هيف تأرق دقو «هتبارغو

 1 ل د ريك نر ىلإ ص مشو راكب اهرب ناك ييلعتلا نأ انل رهظيو

 هلوقلا هريسفت ديعاويلا هعجر كنا روت( ءاينتآلا نصمت ىلع ليعكي ناشك فلا

 ورب فدو[ 17 رحل < فيكما ىإ بضل يو ا دينا روس نسيم
 ببسو«مهددعو فهكلا باحصأ ءامسأ يف اليوط امالك امهريغو بهوو يدسلا نع

 مهعبت نيح بلكلا عم مهل يرج ام «رابحألا بعك نع يوري هتدجولو «هيلإ مهجورخ

 فهكلا باحصأ ةيؤر هبر نم بلط هتيم يبنلا نأ يوري هارت نيح تبجعلو «راغلا يلإ
 هباحصأ رايخ نم ةعبرأ مهل ثعبي نأب هرمأو ءايندلا راد يف مهاري نل هنأب هللا هباجأف

 ِ .2©")اهقدصي لقعلا داكي ال يتلا ةصقلا رخآ يلإ هتلاسر مهوغلبيل

 جوِجْأي نإ :اضيأ فهكلا ةروس نم يلاعت هلوقل هريسفت دنع هبيلإ عججرا مث |
 نأ نكمي ال مالك ركذو لاطأ دق هدجت [54 : فهكلا] © ضرألا يف نودسفم جوجأَمَو

 .240 ةقيقحلا يلإ هنم لايخلا يلإ برقأ هنأل . لاحب لبقي
 4 هلمحت اَهَموَق هب ت تتأف 99: معرس ةرونس نم ىلاعت هلونقل هريسنفت دمعبلإ عجزا مث

 ياروح يسن اكرر بهوو يدسلا نع يوري هدجت ,[؟1 :ميرم] ةيالا
 , 0*6 دعبلاو ةبارغلا ةياهن

 . 1١57-١١5 ص ىناثلا ءزجلا(؟9١ 1١١١ -١١5. ص يناثلا ءزجلا(١

 ١ - 417 ١. ١٠1ص عبارلا ءزجلا ( ؛4) .١؟5 -١2151ص عبارلا ءزجلا (7)

 ١15107 --١15. ص عبارلا ءزجلا (5)



 130/] هيجي ١ج نورسفملاو ريسفتلا ب
 امك  هدجن لب «فلسلا ريسافت نم لقني ام لك يف ةحصلا رحتي مل يبلعثلا نإ مث

 يدسلا نع ةياورلا نم رثكي - 2202 ناقتإلا يف يطويسلا لاق امكو هيلع انظحال

 . سابع نبا نع حلاص يبأ نع يبلكلا نع ريغصلا
 ثيداحألاب دزارشعالا هرم ةريريستفملا نم ريثك هيف عقو اميف عقو دق هدجن كلذك

 اهلضف يف ًائيدح ةروس لك ةياهن يف يورف «ةروس ةروس نآرقلا لئاضف يف ةعوضوملا
 ةعيشلا ةنسلا يلع ةعوضوملا ثيداحألا نم ريثكب رتغا امك ءبعك نب يبأ يلإ ابوسنم
 يبلعثلا نأ نع لدي ام اذه يفو .اهقالتخاو اهعضو يلإ ريشي نأ نود هباتك اهب دوسف

 قرم ةرقكلا هذه يبيع ةديستاف فو هيسيقك ىلع رج هم يلعملا نوب: اذه
 ضعب نم عذاللا دقنلاو ريرملا موللا ؛ثيداحألا رايتخا يف ةقدلا مدعو«تايليئارسإلا
 لوصأ يف هتمدقم يف ةيميت نبا لاقف ؛هريسفت يلع بيعلا اذه اوضحال نيذلا ءاملعلا

 دجو ام لقني «ليل بطاح ناكو نيدو ريخ هيف ناك هسفن وه يبلعثلاو ) :؟ ' ”ريسفتلا

 -(عيصرتو تحصر حض توسل بي
 يدحاولا امأو) يدق اي دعب نال دقو 277 :هاواتف يف اضيأ لاقو

 نإو عدبلا نم ةمالس هيف يبلعشلا نكل «ةيبرعلاب هنم ربخأ وهو يبلعشلا ذيملت هنإف
 دئاوف ايبف ريجولاو ظيسولاو ظيدملا يفتاولا نيسفتو «هريشفمو هريغل اديلقت هر كذ
 ظ . (اهريغو ةلطابلا تالوقنملا نم ريثك ثغ اهيفو ؛ةليلج

 عا الز هتييفم ملزت ةيلاع اوت يل يعيش نبل ذا ملكي ىطحلا نيستا لو كو

 ملو ) :رسفملا يدحاولا نع مالكلا دنع 7*2 ةفرطتسملا ةلاسرلا يف يناتكلا لاقو
 اصوصخو -امهريسفت ىف لب ؛ثيدحلا يف ةعاضب ريبك يبلعشثلا هخيشل الو هل نكي
 ْ .(ةلطاب صصقو ةعوضوم ثيداحأ -يبلعثلا

 اذإ هلع ا باق زكا زر وا طونا ف عاملا بلل سو يدنا نكح

 هريسفت يف يور املاالإو ,عوضوملا ريغ نم عوضوملا ثيدحلا زيمي نأ عيطتسي ال هنإ تلق

 رزيق ا قع ثيداحألا نم اهريغو «تيبلا لهأو ؛يلع يلع ةعوضوملا ةعيشلا ثييداحأ

 .اهتياور نم ءاملعلا رذحو ءاهعضو
 ىتح اهمظعم وأ ريسفتلا بتك لك بيعي هلك اذه دعب يبلعفلا نأ بجعلاو

 مكي يف يعدا ذإ هتيلو ؛ريثك قلخ هل دهش يذلا يربطلا ريرج نب دمحم باتك

 )١( ةحفص (؟١ . 185 ص يناثلا ءزجلا ١59.

 . )9( ص ىناثلا ءزجلا ١8 . ) )4ةحفص 55.



 تس ١1ج نورسفملاو ريسفتلا . ام

 ,دمتعي بذهم عماج باتك يلع نيرسفملا نم همدقت نم بتك يف رثعي مل هنأ هريسفت
 دق ناكل نذإ . .كلذ لعف هيل . .نيرسفملا هيلع باع ام ايلاخ هباتك انل جرخأ

 نم عضوم هنم ولخي ال يذلا طبشملاو طلخلا اذه نم سانلا حارأو انحارأ

 (ٍ .هباتك

 (يرغبلل ) ليزدتلا ملاعم - 4
 :ريسفتلا اذه فلؤمب فيرعتلاه

 فورعملا دست اباوع نبزعمالا ههجتل ورا وع ليزك كجم كلون
 نكرو ةنسلا ييحمب بقلملاءرسفملا ,ثدحملا ؛يعفاشلا ؛هيقفلا« 27 يوغبلا 2١7 ارفلاب

 ءادهاز ءاعرو ايقت ناكو «هنم ثيدحلا عمسو نيسح يضاقلا يلع يوغبلا هقفت . «نيدلا

 مث فدحو زبخلا الإ ندد ا اذإو «ةراهط ىلع الإ هيقلي ال سردلا يملأ اذ | عناق

 هه ةدنم لاوش' يف هللا همدحر يفوت . تيزلا عم زبخلا لكأي راصف كلذ نع لدع

 0 زواج دقو (زورورم )ب ( ةرجهلا نم ةئامسمخو رشع)

 . يناقلاطلا ةربقعب نيسح يضاقلا
 : ملعلا نم هغلبم ©

 عاملا هدعو ؛هقفلا يف ًامامإ «ثيددلا يف ًامامإ يما ىف باع يوغبلا ناك

 ءاهيقف ادهاز اعرو ءاليلج امامإ ناك : لاقو ؛مالعألا ةيعفاشلا ءاملع نم يكبسلا

 ريس نت فدطو# قلقا دبس كلامو لحل لمعلاو ملعلا نيب اعماج ؛ ءارسفم اثدحم

 ينتعاو ثيدححلا يورو ؛ هِيَ يبنلا لوق نم تالكشملا حضوأو «يلاعت هللا مالك

 يذلا وهو (ريسفتلا يف ليزنتلا ملاعم ) : هفيناصت نمف (ةريخك ابنك قفص: (ةقسارفب

 ءاضيأ ثيدحلا يف حيباصملاو ؛ثيدحلا يف ةنسلا حرشو «هنع ملكتنسو ؛هل انمجرت

 هفيناصت يف هل كروب دقو ,كلذ ريغو هقفلا يف بيذهتلاو «نيحيحصلا نيب عمجلاو

 . 2" هتين نس لوبقلا اهيف قزرو
 :هيف هفلؤم ةقيرطو ليزنتلا ملاعمب فيرعتلا
 يبأ «ةنسلا ييحم مامإللءريسفتلا يف ليزنتلا ملاعم ) :؟*”نونظلا فشك يف لاق

 )١( اهعيبو ءارفلا لمع يلإ ةبسن ءارفلا .
 )١؟( ةذاش ةبسنلا هذهو ءروشغبو ,خب اهل لاقي ةارهو ورم نيب ناسارخب ةدلب يلإ ةبسن يوغبلا

 باسنألا) باتك ىف ىناعمسلا هلاق . لصألا فالخ ىلع (. |

 تاقطلاو 5: ج14 فايعألا كاين ورب موا نقط ويعمل رست تاع طاع
 ادا 60 كسلا نبال يريكلا 1

 ١١( 5786ص يىناثلا ءزجلا .



 ب ل لا

 نمو« نيعباتلاو ةباحصلا يرسفم نع هيف لقن ءطسوتم باتك وهو( '7(ةئامسمخو
 ينيسحلا دمحم نب باهولا دبع يرصن وبأ نيدلا جات خيشلا هرصتخاو «مهدعب

 .( ةثامئامثو نيعبسو سمخ- )اه /.15 ةنس ىفوتملا

 ريسفتلا ملع يف تافنصملا لجأ نم ):هنأب هريسفت ةمدقم يف نزانخلا هفصوو

 فيحصتلاو هبشلا نع راع « ليواقألا نم حيحصلل عماج ءاهانسأو اهلبنأو ءاهالعأو

 صصملاب ىششوم .ةيعرشلا ماكحألاب زرطم .ةيوبنلا ثيداح لاب ىلحم «ليدبتلاو

 ظ .( لاقم حصفأب لامجلا بلاق يف غرفم
 نم رصتخم هريسفت يرغبلاوو' :(')ريسفتلا لوصأ يف هتمدقم يف ةيميت نبا لاقو .

 0 ا ل 0 ؛ يباعلا

 ةءالنلا لاقل 0 اها مأ . 27 1: فيققتمرلا

 نو يصح هلل ءيرعرلا يوبلا تيدا اعتاب 1 ا

0-0 

 ملاعم ينعي - و ا ! (8 ص) ةفرظتسملا ةلاسرلا يف يناعكلا لاقو

 امك ل ل لا

 .زجوم لهس ظفلب ةيآلا ريسفتل ضرعتي هتدجوف هيف تأرق دقو «نزاخلا ريسفت عم عبط
 كلذ ىف ىفتكي «دنسلا ركذي نأ نودب كلذو «ءاهريسفت ىف فلسلا نع ءاج ام لقنيو

 اذك ءاطع لاقو ءاذكو اذك «دهاجم لاقو ءاذكو اذك سابع نبا لاق : الغم لوقي نأب
 .مهنع يوري نم لك ىلإ هدانسإ هريسفت ةمدقم ىف ركذ هنأ وه اذه يف رسلاو ءاذكو

 دانسإب مهيلإ هديناسأ ركذ نمع يور اذإ هنإ مث .اراصتخا اهكرت اهاوس اقرط هل نأ نيبو
 اذإ هدانسإ ركذي امك «ةياورلا دنع هركذي هنإف هريسفت ةمدقم ىف هركذ يذلا ريغ رخآ

 نم هنؤك يك حي ةنأ انيك «نيعبانلاو ةباحيملا نس يييلا ةنيناذبأ ركذ قيربط يق قور
 ضرعيو هَ لوسرلا ىلإ هدنسي اميف ةحصلا يرحتي ناك - ثيدحلل نينقملا ظافحلا

 نييععت يف نونظلا فشك بحاص ئطخي ام ًاريثكو ؛مدقت ام حيحصلاو « لاق اذكه )١(
 . خيراوتلا

 . 7١ص يناثلا ءزجلا (؟) ش ١9. ةحفص (١؟)



 ل ١ج نورسفملاو ريسفتلا
 امو ) :لاقف هباتك ةمدقم يف اذه حضوأ دقو «ريسفتلاب هل قلعت ال امو ريكانملا نع

 نس يحل رع رتل ومع مس

 ا بلا ل وا و حل ا لا

 م10 للا

 امك ءافعضلا نم هريغو يبلكلا نع يوري هنأ ريسفتلا اذه يلع تظحال دقو

 0 ل ا ل ا

 د فشل ابا لو رطل ال

 طع انايحا رك ليي هك ةيجوو .رثكي ال لقم هنكلو «ينعملا هع شكلا ةرورض ةيوحنلا

 مث مظنلا رهاظ يلع تالاكشإ ضعب دروي هتدجوو؟' ( اهيلع ينعي 0و تايايئارطرلا

 تاياورلا ركذيو زيسفتلا ىف فلسلا نع فالخلا لقتي هتدجو امك ؟') . اهنع بيجي

 . يرخأ ححصيو ةياور فعضي الو «ةياور يلع ةياور حجري الو (كلذ يف مهنع

 .ملعلا لهأ نيب لوادتم وهو

 ريسفت يف زيجولا ررحخا - ه
 (ةيطع نبال) زيزعلا باتكلا

 :ريسفتلا اذه فلؤمب فيرعتلا ©

 ىبرغملا يسلدنألا ةيطع نب بلاغ نب قحلا دبع دمحم وبأ وه ريسفتلا اذه فلؤم

 قحلا يخوت يلوت املو سلدنألاب ةيرملا ةنيدمب ءاضقلا يلو . يضاقلا ظفاحلا 7*2 يطانرغلا

 ٌدْضُف ءاهءاضق يلوتيل برغملاب ةيسرم دصق هنإ : لاقيو . ةطخلا زعأو مكحلا يف لدعو

 هدلوم ناكو هللا همحر هيلع يِدَتْعَاو . برغملاب ةقرلا لإ اهنم فرصو ءاهلوخد نع

 نيعبرأو تس )هه 45 ةنس ةقرلاب يفوتو «( ةئامعبرأو نينامثو يدحإ) ه 4/١ ةنس

 . كلذ ريغ ليقو ( ةرجسهلا نم ةئامسمخو

 0 .5 ص لوألا ءزجلا(١)
 هريسفت دنع هريغو كاحضلا نع هاور ام رظناو «تورامو توراه هصق يف هركذ ام رظنا )١(

 )5٠01/1١-309(. 4 تولاج دواد لتقو © : ةرقبلا ةروس نم ( ؟١5 ) ةيآلا يف يلاعت هلوقل
 ئضق اذإو ا :ةرقبلا ةروس نم )١110( ةيآلا يف يلاعت هلوقل هريسفت دنع هركذرام رظنا (؟).
 )154/1١(. 4 نوكيق نك هل لوقي امّنإَف ارمأ

 - بتكلا ضعب تعجار دقو ( 9/1١ ) طيحما رحبلا يف نايح وبأ هركذ ام يلع انه انرصتقا ( ؛)



 :ةيملعلا هتناكم ©

 نب بلاغ ركب وبأ هوبأف ءلضفو ملع تيب يف ةيطع نب دمحم وبأ يضاقلا أشن

 هدجو .ءاملعلا ىلع هقفتو ملعلا بلط يف لحر .ليلج ملاعو «ظفاح مامإ «؛ةيطع

 .هلصأ عرفلا هبشي نأ نذإ بجع الف «لضف مهيفو ردق مهل اريثك لسنأ ةيطع
 فرصتتلا ةلالجو مهفلا نسحو ءاكذلاو ءاهدلا يف ةياغ ةيطع نب دمحم وبأ ناك

 اًمراع «ًاليلج ًاهيقف ناكف ؛ملعلا نم ميظع غلبم يلع ناكو« بتكلا ءانعقاب ًافوغش

 .ًالضاف ًاينس ءاطباض ًاديقم ارعاش نيد ءايوش ايوب ةروديفعلا و كيوتل اكساب

 نم ًافيش ركذو «رثنلاو ,مظنلاو «بدآلا يف ةعاربلاب ( نايقعلا دئالق ) بحاص هفصو

 ملع يف فنص نم لجأ ) :هنأب طيح ارحبلا ةمدقم يف نايح وبأ هفص وو (هرعش

 ٠١ 5 ا 00 ا
 )6١. (ريرحتلاو حيقنتلل هيف ضرعت نم لضفأو «ريسفتلا
 دكت ا ير ا ال يكس 8

 روس هك كالا هي م

 مت هاو هسا دو مالا 0

 امك ةيكلاملابهذم نايعأ نم ( بهذملا جابيدلا ) يف نوحرف نبا هدع دقو «ةفلتخم

 . 27 ةاحنلا نيطاسأو وحنلا خويش نم ( ةاعولا ةيغب ) يف يطويسلا ةدع

 :هيف هفلؤم ةقيرطو ريسفتلا اذهب فيرعتلا ©

 هارد رشا نياقتل ةييسقما ف كيرلا ررقإ رد وسلا يدع ناويسا

 دبع) :بهذملا نايعأ ةفرعم يف بهذملا جابيدلا يفف « ًاريثك هبسن ركذ يف فالتخالا تدجوف -
 فافخ نب دلاخ نب ةيطع نب دلاخ نب ةيطع نب مامت فوؤرلا دبع نب نمحرلا دبع نب بلاغ قحلا
 ناليغ سيق نب ةصفح نب براحم نب ديز دلو نم دمحم وبأ ينكي «يبراحملا مركم نب ملسأ نبا
 ا : (نضم نم

 نمحرلا دبع :ليقو «ميحرلا دبع نب بلاغ نب قحلا دبع) :ةاحنلا تاقبط يف ةاعولا ةيغب يفو
 ءامإلا «ريسفتلا بحاص ؛يطانرغلا ةيطع نب مامت نب هللا دبع نب فوؤرلا دبع نب مامت نب بلاغ نبا
 8 .( دمحم وبأ

 0 نيوحا دبع هححسو باو :زيجولا ررحما هباتكب فيرعتلا دنع نودظلا فشك يفو
 . (قحلا دبع نب هللا دبع دمحم وبأ) : اضيأ هيفو ( يطانرغلا ةيطع نب بلاغ

 ١19( رحبلا المحيط:9/1١.
 ةاعولا ةيغب يفو 2174 ص بهذملا نايعأ يف بهذملا جابيدلا يف ةيطع نبا ةمجرت رظنا (؟)

 . 5850 ص يطويسلل ةاحنلا تاقبط يف



 سس !١ج نورسفملاو ريسفتلا حسيب سسللللل ب لل ؛؟مغل

 هفلؤم نأ يلإ 2 ل م

 هصخس دقو . ًالوبقو «ًاجاورو (ةقد هبسكأ ام ةضايفلا ةيملعلا هحور نم هيلع يفضأ

 ريسافت يأ - اهلك ريسافتلا بتك نم - هتمدقم يف نودلخ نبا لوقي امك - هفلؤم
 لهأ نيب لوادتم باتك يف كلذ عضوو ءاهنم ةحصلا ىلإ برقأ وه ام يرحتو - لوقنملا

 .21) ( يحنملا نسج «سلدنألاو برغملا
 ا ل ترا يس ساو بسمك ادلب جحا فج عا نا ر

 عمو «ةفلتخما ةيملعلا ي يحاونلا نم اهريغو ةيبرعلا يف هتمامإب هفلؤل دهاش قدصأ راصو

 رشع يف عقي وهو «مويلا يلإ ًاطوطخم لازي ال هنإف باتكلا اذهل ةدعسا ولا ةيلللا هذه
 ءزجلا :طقف ءازجأ ةعبرأ ةيرصملا بتكلا راد ىف هنم دجويو «رابك تادلجم

 ماش اهانه هنارقو فوجب هال ىلإ ةمجر نقوت رشاد يسرق

 نر ةيرومو تاب ودم راجل هيي درا رجح تدجوف .أرق نأ هلل

 شقانيؤ «اريثك يربطلا ريرج نبا نع لقنيو «راثكإ ريغ هع

 ريشك وهو .هيلع دريو ريرج نبا ريغ نع هلقني ام شقاني امك ءانايحأ هنع لوقنملا
 يلإ مكتحي هنأ امك «تارابعلل ةيبدألا دهاوشلاب ينعم «يبرعلا ريعشلاب داهشعسالا

 هنأ امك ؛ةيوحنلا ةعانصلاب مامتهالا ريثك وهو «يناعملا ضعب هجوي امدنع ةيبرعلا ةغللا

 . ةفلتخملا يناعملا اهيلع لزنيو تاءارقلل ًاريثك ضرعتي
 ريسفتو ةيطع نباريسفت نيب ةنراقم دقعي هريسفت ةمدقم ىف نايح ابأ دجنو

 يرشخمزلا باتكو « صلخأو معلا «لقنأ ةيطع نبا باتكو ) : لوقيف يرشخمنلا
 .2' 7 ( صوغأو «صخلا

 - يرشخمزلا باتكو ا باثك نيباتكلا نيب ةنراقم دقعي ةيميت نبا دحنو

 ءاثحبو ًالقن حصأو «يرشخمزلا ريسفت نم ريخ ةيطع نبا ريسفتو ) :لوقيف هاواتف يف
 هذه حجرأ هلعل لب ,ريثكب هنم ريخ وه لب ءاهضعب يلع لمتشا نإو عدبلا نع دعبأو
 :لوقيف ريسفتلا لوصأ يف هتمدقم يف ةنراقملا هذه لثم دقعي امك .7'2(ريسافتلا

 ريسفت نم ةعدبلا نم ملسأو «ةعامجلاو ةئدسلل عبتأ هلاثمأو ةيطع نبا ريسفتو )

 ناكل ههجو يلع مهنع روثأللا ريسافتلا يف دوجوملا فلسلا مالك ركذ ولو ءيرشخمنلا
 لجأ نم وهو - يربطلا ريرج نب دمحم ريسفت نم لقني ام اريثك هنإف («لمجأو نسحأ
 «لاحب هيكحي ال فلسلا نع ريرج نبا هلقن ام عدي هنإ مث - ارالق انهيمظعاو ريسافتلا

 اوررق نيذلا مالكلا لهأ نم ةفئاط مهب ينعي امنإو ,نيققحملا لوق هنأ معزي امرك ديو

 )١( طيحملارحبلا ريسفت (؟١ .١15ص نودلخ نباةمدقم :٠١/١

 ةيميت نبا يواتف (؟) : 1١314/57.



 < ةقفنل ظ تس ١9ج نورسفملاو ريسفتلا سس
 نم ةنسسلا يبإ برقأ ناك نإو ,مهلوصأ ةلزتعملا هب تررق ام سنج نم قرطب مهلوصأ
 .219 ( ةلزتعملا

 يف يلاعت هلوقل هريسفت دنع ةيطع نبا تيأر (ريسفتلا ادق ىف دول داتا قالو

 تلاق ): هصنام لوقي [5 سنوي ] © ةدايزو ئنسحلا اونسحأ نيدّلُل ال سنوي ة ةروس

 كلذ يف يورو «لجو زع هللا يلإ رظنلا : ةدايزلاو .ةنجا : ينسحلا : روهمجلا يه ةقرف

 «قيدضلا ركب يبأ نع لوقلا اذه يورو «بيهضص هاور هّنِيَع يبنلا نع ثيدح
 ةدايزلاو «ةنسحلا يه ينسحلا :ةقرف لاقو ) :لوقي مث.( يرعشألا يسوم يبأو (ةفيذحو

 ريسفتو ثيدحلا صن يف يور ام بسح اهتورف «ةئامعبس يلإ تانسحلا فيعضت يه
 الولو ءرظنلا هدضعي لوق اذهو «..[؟1:ةرقبلا] © ءاشي نمل فعاضي ةيلاعت هلوق
 حيجرتلا قرط ركذ يف ذخأي مث ..(لوقلا اذه حجرتل لوألا لوقلاب نيلئاقلا مظع
 . يناثلا لوقلل

 هيلإ تبهذ ام ردقي لقألا ىلع وأ «ةلزتعملا هيلإ ليمت ام ىلإ ليمي هنأ يلع انلدي اذهو
 اذهل لكم لبغتو نويستللا يار كلذ مم مرقمي ناك نإو ةمؤرلا ةلاسسم: ىف ةلرعفلا
 همكحب هيلع مكحي ةيميت نبا لعج يذلا وه ةيطع نبا نم فرصتتلا
 :قيابتلا

 (ريثك نبال) ميظعلا نآرقلا ريسفت - 5
 :ريسفتلا اذه فلؤمب فيرعتلا »

 مدق «يعفاشلا هيقفلا « يقشمدلا مث يرصبلا عرز نب ريثك نب ءوض نب ريثك نب ورمع

 نسباو «يدمألاو (ةنجشلا نبا نم عمس (هيبأ توم دعب هيخأ عم نينس عبس هلو قشمد

 .هتنبا ىلع هرهاصو «لامكلا بيذهت هيلع أرقو يرزملا مزال امك «مهريغو «ركاسع

 :هتاقبط يف ةبهش يضاق نبا ركذو . هببسب نحتمأو «هبحب نتفو («ةيميت نبا نع ذخأو

 . يذوأو كلذ ببسب نحتماو قالطلا هلأسم ىف هيأرب ىتفي

 لهأ ةدمعو «ظافحلاو ءاملعلا ةودق ناك ) :نيرسفملا تاقبظ يف يدوادلا لاقو
 يكبسلا ثوم دعبو - يبهذلا توم دعب حلاصلا مأ ةخيشم ىلو عظافلألاو يناعملا

 .2') (هنم تذخأ مث «ةريسي ةدم ةيفرشألا ثيدحلا ةخيشم

 ةنس نابعش ىف ىفوتو ليلقباهدعب وأ ( ةثكامعبس )ده ٠٠ ةنس هدلوم ناكو

 ل



 نبا هخيش دنع ةيفوصلا ةربقمب نفدو «(ةرجهلا نم ةئامعبسو نيعبسو عبرأ ) هالال ؛

 ش :ةيملعلا هتناكم ©

 ةرازغو ؛هملع ةعسب ءاملعلا هل دهش دقو ؛ملعلا نم ميظع غلبم يلع ريثك نبا ناك
 ثيدحلاب لغتشا ) :رجح نبا هنع.لاق . خيراتلاو ثيدحلاو ريسفتلا يف اصوصخ «هتدام
 مل ماكحألا يف ريبك باتك يف عرشو ءريسفتلا عمجو «هلاجرو هنوتم يف ةعلاطم
 يف عرشو «ةيعفاشلا تاقبط لمعو «ةياهنلاو ةيادبلا هامس يذلا خيراتلا عمجو «لمكي

 ,ءاهقفلا يث دحم نم وه امإو «مهنونف نم كلذ وحنو «لزانلا نم يلاعلا زييمتو «يلاوعلا

 مجعملا يف هنع يبهذلا لاقو .( دئاوف هيف هلو «حالصلا نبا باتك كلذ عم رصتخا دقو

 تناضخحتسالا يفك ناك ) :لاقف بهذلا تاردش بحاص ةيكردال (( ةذيشفم فيئاصت

 عمجو عمس «ليوأتلا بابرأ ميعز ) :هيف بيبح نبا لاقو ( مهفلا ديج «نايسنلا ليلق

 ثيدحلاو خيراتلا يف ملعلا ةساير هيلإ تهتناو (ريرحتلاو طينضلاب رهعشاو دالبلا

 «ثيدحلا نوتمل هانكر دأ نم ظفحأ ): ىجح نبا هذيمالت دحأ هيف لاقو ( ريسفتلاو

 هل نوفرتعي هخويشو هنارقأ ناكو ءاهميقسو اهحيحصو «ءاهلاجرو اهحرجب مهفرعأو
 ىلعو .( هنم تدفتساو الإ هيلع يددرت ةرثك ىلع هب تعمتجا ىنأ فرعأ امو «؛كلذب

 ام ريخ نم امهو ؛هخيرات وأ هريسفت أرقي نمل حوضوب يلجتي ريثك نبا ملعف . .ةلمجلا

 ةيحانلا هذه يف ربتعيو ؛روثأملا ريسفتلا يف نود ام رهشأ نم ريثك نبا ريسفت

 امع مالكلا عم ءاهباحصأ يلإ ةدنسم راثآلاو ثيداحألاب يلاعت هللا مالك هيف رسفف

 . 2 رابك ءازجأ ةعبرأ ىف القتسم
 قلعت اهل يتلا رومألا نم ريثكل اهيف ضرعت ؛ةماه ةليوط ةمدقمب هفلؤم هل مدق دقو

 يفو ( 710/١ - ٠/4 )ةنماشلا ةثاملا نايعأ يف ةنماكلا رردلا يف ريثك نبا ةمجرت رظنا )١(
 . 7717 ص يدوادلل نيرسفملا تاقبط يفو « ( 73727 )7721١/5- بهذلا تارذش

 . ديناسألا نم هدرج نأ دعب اريخأ باتكلا اذه عبطب ركاش دمحأ خيشلا موحرملا ماق دقو (؟)



 كل الل ا
 نبا هخيش مالك نم هصنب ذوخأم ةمدقملا هذه بلغأ نكلو «هريسفتو نآرقلاب لاصتاو

 .ريسفتلا لوصأ يف هتمدقم يف هركذ يذلا ةيميت

 اهرسفي مث «ةيآلا ركذي هنأب هتقيرط يف زاتمي هتدجوف ريسفتلا ا

 ىتح نيتيآلا نيب نراقو اهركذ يرخأ ةيآب ةيآلا حيضوت نكمأ نإو «ةزجوم ةلهس ةرابعب

 هنومسي يذلا ريسفعلا نم عونلا اذهب ةيانعلا ديدش وهو «دارملا رهظيو ينعملا نيبتي
 تانيالل ادرس ريسفتلا نتتك نك فاو قلل :ياعكلا اذهو «نآرقلاب ها

 . دحاولا ىدعملا يف ةبسانتملا

 لب لمت يتلا ةعفرلا ثداحأا هرس يف عرشب هلك اذه نم عم انآ عب

 نينا
 ححصيو تاياورلا شعب فعضيو ؛ ضعب يلع لاوقالا ضعب حجري رييغك نب دجنو

 ناك ام ىلإ عجري اذهو . 0 ) رخآًاضعب حرجيو ةاورلا ضعب لدعيو ءاهنم رخآًاضعب

 . لاجرلا لاوحأو ثيدحلا نونفب ةفرعملا نم هيلع
 نب روسعلو احب ولا نباو «ريرج نبا ريسفت نم لقني ريثك تنااوقع ان نوقكو

 .همدقت نمم مهريغو «ةيطع
 ها كا شم نب وز نا رييسلا فاح قديما نيتك قباب زاقك امثو

 رات يت ركدم طبل ناين او نبعملا هاجر :يلعو ران لاجل هبوب يل هسا ردحمو

 :ةرقبلا ةروس نم اهدعب امو ( 707 ةيآلا يف يلاعت هلوقل هريسفت دنع الكيف يرخأ

 ةبيرغو ةليوط ةصق انل صقي.هارن ؛:ةصقلا رخآ يلإ © ةرقب اوحبذت نأ مكرمأي هللا نإ

 ربأ نم ناك ليئارسإ ينب نم لجر دنع اهل مهدوجو نعو ةصوصخا ةرقبلل مهبلط نع
 نأ دعب مث :فلسلا ءاملع ضعب نع كلذ يف ليق ام لك يوريو «خلإ . . هيبأب سانلا

 يدسلاو ةيلاعلا ىبأو ةديبع نع تاقايسلا هذهو ) :هصنام لوقي هلك اذه نم غرفي

 زوجي امم يهو «ليئارسإ ينب بتك نم ةذوخأم اهنأ رهاظلاو «فالتخا اهيف «مهريغو

 1 ١
 )ا 7.( ملعأ

 دنع متاح وبأ هنع يوري يذلا يندملا م نمحرلا دبع نب حيجم رشعم ابآ فعض دقو هيلإرظنا )١(

 رظناو ( ؟١/١) 4 ناقرفلاو ئدهلا نم تائيبو ط ةرقبلا ةررس نم ( 1.5 ) ةيآلا يف يلاعت هلوق
 هللا عفد الولو )ف ةرقبلا روس نما 1 ردوا يت يلام مارت وول ا ص علا

 .(© 0/1 ةيآلا 4 ضرألا تدّسَفل ضعبب مهضعب سائلا

 .١١١ا-- ١٠١ مص لوألا ءزجلا(؟١



 ب ١ج نورسفملاو ريسفتلا سس ٍ
 ةروسلا لوأ يف فرحلا اذه ينعمل ضرعي هارن ( ق ) ةروس لوأآل هريسفت دنع الْغُتَو

 عيمجب طيحم لبج ( ق) :اولاق مهنأ فلسلا ضعب نع يور دقو... ):لوقيو ( قر
 يتلا ليئارسإ ينب تافارخ نم - ملعأ هللاو - اذه نأكو «فاق لبج هل لاقي ضرألا
 قالتخا نم ههابشأو هلاثمأو اذه نأ يدنعو .بذكي الو قدصي ال ام مهنع اهذخأ

 ةلالج عم ةمألا هذه يف يرتفا امك « مهنيد رمأ سانلا يلع هب نوسبلي «مهتقدانز ضعب

 ةمأب فيككف مدق نم دهعلاب امو ُهِّكَع يبنلا نع ثيداحأ اهتمئأو اهظافحو اهئاملع ردق

 مهئاملع فيرحتو رومخلا مهبرشو ؛مهيف داقنلا ظافحلا ةلقو يدملا لوط عم ليئارسإ ينب
 :هلوق يف مهنع ةياورلا عراشلا حابأ امنإو ؟هتايآو هللا يفك يذبل يسارع وع نعل

 . لوقعلا ةليخ ايد امأف «لقعلا هزوجي دق اميف ( جرح الو ليئارسإ ينب نعا وثدحو)

 هللاو .ليبقلا اذه نم سيلف ,هبذك نونظلا يلع بلغيو «نالطبلاب هيف مكحيو

 ظ .؟' !(ملعأ
 ءاملعلا لاوقأ ركذيو «ةيهقفلا تاشقانملا يف لخدي هنأ ريثك نبا يلع ظحالن امك

 عجراف كلذل ًالاثم يرت نأ تفس نو ماكحالا تايآ | نم ةيأ حرشي امدنع مهتلدأو

 مكنن دهش نمل لفا :ر هيلا رسوم ما ريق بألا ف يلإع د ترجل دعاكم
 ركذ هنإف «ةيآلا . . « رخأ ماَيأ نَم ةدعف رفس لع وأ اضيرم ناك نمو همصيلف رهشلا

 اوبهذ ام ىلع مهتلدأو اهيف ءاملعلا لاوقأ ركذو «ةيآلا هذهب قلعتت لئاسم عبرأ

 :اضيأ ةرقبلا ةروس نم (؟ ٠ ,) ةيآلا يف يلاعت هلوق ريسفت دنع هيلإ عجر أو ,' ' 'هيلإ

 "ير اح ةيألا . . 4 هريغ اجو حكدت ئَتَح دعب نم هل لحت الف اهقّلَط نإف

 .2') مهتلدأو ءاملعلا لاوقأ ركذو , للحما جوزلا حاكن يف طرتشي

 املك مهتلدأو مهبهاذم يف ضوخيو «ءاهقفلا تافالخ يف ريثك نبا لخدي اذكهو
 فرسأ امك فرسي ال لقم دصتقم اذه عم هنكلو ؛ماكحألاب قلعت اهل ةيآ نع ملكن

 .نيرسفملا ءاهقف نم هريغ
 عب هل كهش دقو هروثاملاب ريسفعلا بدك ريح« قف ريسفتلا اذه نإف , ..:' ةلماطابو

 هنإ :( بهاوملا حرش ) يف يناقرزلاو «( ظافحلا ةرك ذت )ليذ يف يطويسلا لاقف ءاملعلا

 هلم طق ىلع ل ويرون

 1ك ىف لوألا وللا م . 57١ ص عبارلا ءزجلا ١١(
 علخلا نع مالكلا لاطأ دق هدجت ةرشابم كلذ لبق هيلإ رظناو 5174 - 77ص لوألا ءزجلا (؟)

 ١. 45ص ىنانكلل ةفرطتسملا ةلاسرلا ( 4) .هيف ءاهقفلا بهاذمو



 [ا١/ا/ 1 ١ج نورسفملاو ريسفتلا سس

 ريسفت يف ناسحلا رهاوجلا - ا/

 (يبلاعثلل) نارقلا
 : ديل هال كرها

 ,يبلاعثلا فولخم نب دمحم نب نمحرلا دبع ديز وبأ وه «ناسحلا رهاوجلا فلؤم
 حلاصلا هلل يلو «عرولا دهازلا لماعلا ملاعلا ؛ةجحلا مامإلا ,يكلاملا «يبرغملا ؛يرئازجلا
 هللا دابع رايخ نمو ءاهلهأو ايندلا نع نيضرعملا هلاوابلرا نيفاناك لابوك رادعلا
 اع :ًادهاز ءًاحلاص ًالجر يبلاعشلا انخيش ناك : يركبلا ةمالس نبا لاق . نيحلاصلا

 ينثأو ؛هتمامإو هحالص يلع سائلا قفتا دققف ةلمج ابو . ءاينوقلا نياك وي ايوب دراع
 يقارعلا يلولاو «يبألا مامإلاك حالصلاو نيدلاو ملعلاب هخويش نم ةعامج هيلع
 بلطل رئازجلا نم لحر هنأ نيبو ؛هبتك نم عضاوم يف هسفنب وه فرع دقو .امهريغو

 يلإ عجر مث ءرصم يلإ لجر مث «سنوت مث «ةياجب لخدف نماغلا نرقلا رخآ يف ملعلا
 تملكت اذإ ؛ثيدحلا ملع يف ينتوفي نم دكموي سنوتب نكي مل : وه لوقيو .سنوت
 ةبراغملا ضعب ناكو «قحلاب افارتعاو ءافاصنإو مهنُم اعضاوت «هيورأ ام اولبقو اوتصنأ

 نيذلا هخويش لك ركذو .ثيدحلا ملع يف ةيآ تنأ :قرشملا نم تمدق امل يل لوقي

 . دالبلا كلت يف مهنم عمس

 رهاوجللا١) :اهنم ةعفان ةريثك قع نادل فلس« اقص ةنالع امامإ ل ناكو

 يف زيربإلا بهذلا باتكو ؛هددصب نحن يذلا ريسفتلا وهو ( نآرقلا ريسفت ةت يف ناسحلا

 عماج باتكو «نآرقلا تايآ ضعب بارعإ يف ناوخإلا ةفحتو «زيزعلا نآرقلا بئارغ
 .ةفلتخم ةيملع حاون يف ةعفانلا بتكلا نم كلذ ريغو «تادابعلا ماكحأ يف تاهمألا
 يتلا رخاوأ يف وأ ( ةرجهلا نم ةئامامثو نيعبسو تس ) ه/07 ةئس هتافو تناكو
 0 !هنع يضرو هللا همحرف «رئازجلا ةنيدمب نفدو ةنس نيعست وحن نع ؛اهلبق
 :هيف هفلؤم ةقيرطو ريسفتلا اذهب فيرعتلا ©

 يذلا هسفن هفلؤم مالك نم ريسفتلا اذه نع ةحضاو ةماع ةركف ذخأن نأ عيطتسن
 هللا دمح دعب هريسفت ةمدقم يف هللا همحر يبلاعفلا لوقي . هتمتاخو هتمدقم يف هركذ

 ام رصتخملا اذه يف كلو يسفنل تعمج دق ينإف) :هللا لوسر يلع مالسلاو ةالصلاو

 لمتشا امم مهملا هللا دمحب هتنمض دقف «نيرادلا يف كديعو ينيع هب هللا رقي نأ وجرأ

 مالعأ تاقثو «ةمئألا بتك نم هريغ نم «ةمج دئاوف هتدزو ؛ةيطع نبا ريسفت هيلع

 ص"/ا١  ه/ا١ا,

 ١ ج نورسفملاو ريسفتلا - ١١م



 اهتف امزا يلكل اق ةقانج قو ديوك للا ودخافا نفوس ندا فرار انييهسع دا نلف
 نم هنع تلقن نم لكو «نيققحملا يف دودعمو نيدلاب روهشم مامإل وهو الإ فيلأت

 كلذ نم افيش لقنا ملو «تلوع هيحاص ظفل ىلعو. «تلقث هففيلات نمف اعيش نيرسفملا

 تدرفنا امو ؛هيلإ اهوزعأ نمل ظافلأو تارابع يه امنإو «للزلا يف عوقولا فوخ ىينعملاب
 دمحأ نب هللا دبع نب دمحم هللا دبع يبأ خيشلا راصتخا نمف «يربطلا نع هلقنب

 . ( هبيزهتب ينتعا هنآل «,تلقن يربطلا ريسفتل يوحنلا يمخللا
 نم وه سيلف ( يهتنا ) :هرخآ يف ام لكو ) :لاقف باتكلا زومر نع فلؤملا نابأ مث

 اذه يف ظفل هيلع لكشأ نمو «هريغ نم هلقنب تدرفنا امم كلذ لب ؛ةيطع نبا مالك

 هلقع ةهيدبو هيأرب هحلصي الو اهنم هحلصيلف اهنع لوقنملا تاهمألا عجاريلف رصتمخا
 (( تلق ) :نم الدب يسفنل (ءاتلا ) ةمالع تلعجو رعشي ال ثيح نم للزلا يف عقيف

 نبا ريغ نع بارعإلا نم هتلقن امو .ةيطع نبالف (نيعلا) امأو تلق :اهبتك ءاش نمو
 امبرو ؛هيلع ةمالع ( داصلا ) تلعجو ؛.ًابلاغ نايح يبأ رصتخم يصقافصلا نمف ةيطع
 هل يلقن امنإو - نايح يبأ نع هتلقن ام لكو . تلقن هنع نمل ًاوزعم هريغ نع تلقن
 نالوا حاف مدر اندر عملتو يصقافصلا لاق : لوقأ - يصقافصلا ةطساوب

 ىبأل مالكلاف قلطأ ثيحف ةلمجملابو (تلق) : هتمالعف نكمأ نإ يل قفتي امو (م)

0 
 50000 لاق مث

 ينو نقولا عداتيو رماد 0 ا
 دنيا هد لا يطل كحل نم همظعمف «ةرخآلا لوصأو بيهرتلاو بيغرتلا

 يلاعت هللا ءاش نإ فقتس امك «هريغو يوغبلا حيباصم نم ةريثك ةدايز تدز امبرو . قحلا

 . هلاحم اوزعم كلذ لك يلع
 هديحررب طعم ارب وتلا سئافنب وشحم اذه يباتكف ةلمجلابو

 1 ا رو ىف ناسا سا رباب يحسم هللا .نييحيم اف ليست حع# وقال
 يف ًابابو نآرقلا لضف يف ًاباب ركذف ؛ةيطع نبا ريسفت ةمدقم يف ءاج ام لقن مث

 بتارمو ؛هيلع ةأرجلاو ؛هيف مالكلا ىف : ليق اميف ًالصفو «هبارعإو نآرقلا ريسفت لضف

 ةعسب ىلع انارغلا لزنأ) : هلي هلوق ينعم يف سادلا فالتخا يف الصفو «نيرسفملا
 يف ابابو ؛قلعت اهب مجعلا تاغلل امم نآرقلا يف يتلا هاو اهراس
 يفو « هلك كلذ دعب ريسفتلا ىف عرش شاب ةيآلاو ةرؤوخسلا رك دو: نارقلا ءاهنمأ يقتل

 ل



 اعين .١ ورب ور ايرجل ان اني سعور 17 0 000

 ةياغ يف ذاوشلا نم ناك امو راركتلا نم اريثك تطقسأو . يطع نبا كاسم هلا دس

 رد راسل روج نيس: ابدع سمبل تت نار دار ديار اورج تل ةئساطلا
 ا ب ردصلاو قفا كلذ عيمج يف تيخوتو ءاهظافلأب

 يدل لا ا ا د لا

 ليتم يركف رو« لس

 عقو أ 0 7 ئفو «ةيرهزأل 00 لا

 جاتحي هريغ يف تدرو يرخأ تاملك هيف دازو ,هفلٌؤم هب هقحلأ «ةبيرغلا ظافلألا نم هيف

 0 يراخعبلا يكيصحس) ًأطوملا ىف 5 ءاج امم اهلجو ءاهتفرعم يلإ

 هلع يبنلا اهيف يأر يتلا هيئارم يبلاعشلا ركذ اذه دعبو«ةتسلا

 نمص لقدف, هعمدقم يف رك ام مزتلا هنأ تظحالف ريسفتلا | ذه يف تأرق دقو

 يف لخديو انايحأ تاءارقلل ضرعتي هتدجوو ؛ةروكذملا فورح لاب مهيلإزمرو «مهركذ
 500 ضعب يف دهشتسي هتيأرو ؛هسفن دنع نمو هركذ نمع ًالقان ةيوحنلا ةعابصلا

 ريسفتلا يف ةروثأملا تاياورلا ركذي ذإ وهو. هركذي يذلا ينعملا يلع يبرعلا رعشلاب
 ضعب رك ذي يبلاعشلا تدجو دقو ؛هنع يوري نم ىلإ هدنس رك ذي نأ نودب اهرك ذي

 لقألا يلع وأ ,هتحص مدع ديفي امب هركذي ام بقعتي هنكلو «ةيليئارسإلا تاياورلا

 6 ) ةيآلا يف يلاعت هلوقل 0 وقل هريسفت دنع الثمف «هتحصب عطقلا مدع ديفي امب

 هدم 4نيبئاغلا نم ناك مأ دهدهلا ىرأ ال يل ام لاقف ريطلا دّافتو داما نس نك
 حصامب ملعأ هللاو ) اهنم غارفلا دعب لوقي مث «ةيليئارسإلا رابخألا ضعب رك ذي

 م7 (كلداوم

 ف 15 رون هع انعلاا# وسلا مقل نق سينفع لكلا يدك داقتناو

 ل ل ل ا يي ل ل

 موق نم ةرفاك تناكو «ميظع كلم تاذ (ةمععلا نئادم ىلع ةكلم ة ةأرما اهنأ «ةيالا
 ْ ا

 ىف ام هيف سيلو ؛ةديفم بتك تاصالخل عماج «ديفم باتكلا َنِإف .. لوقلا ةلمجو
 .لمملا دارطتس الاو «لخلا وشحلا م ةريع

 .قباسلا عجرملا ("9 ١١5. ص ثلاثلا ءزجلا (5؟) .٠ 15ه ؛ص عبارلا ءزجلا )١(



 اس !ج نورسفملاو ريسفتلا ب

 (يطويسلل )روثأملا ريسفتلا يف روفنملاردلا - 6
 :ريسفتلا اذه فلؤمب فيرعتلا«

 نب ركب يبأ نب نمحرلا دبع لضفلا وبأ نيدلا لالج ظفاحلا وه ريسفتلا اذه فلؤم
 لف كلر ءةيلف اجلا ةنفياعلا اق هلا! كتحارو قلع كنزا وهف انت: يطوحتلل وحتم

 سنس عملا نيفلوماللاو يفوتو «( ةئامامثو نيعبرأو عست ) دعرإب 414: ني ينحت
 يف هررقف ؛مامهلا نب لامكلا مهنم ؛ةعامج ىلإ هتياصو دنسأو ءرهشأ ةعبسو تاوئس

 اريثك ظفحو «نينس نامث رمعلا نم هلو نآرقلا متخو «هرظنب هظحلو «ةينوخيشلا ةفيظو

 ادحاو هني غلف يدوا دنلا هةيسلات مهدع (نيريثك خويش نع ذخأو «نوتملا نم

 هتافلؤم ةرهشو «.فلٌّؤم ةئامسمخلا يلع ديزي ام اهب غلبف هتافلؤم دعامك نيسمخو

 - يطويسلا ناكو . سانلا لوبق تقزرو « ابرغو اقرش ترهتشا دقف « د

 دقو خيشلا تنياع : يدوادلا هذميلت لاق يتح فيلأتلا ةعرس يف ةيا هللا همحر

 ش 00 ٍ .اريرحتو افيلأت سيرارك ةثالث دحأو موي يف بتك
 اطابنتساو ادنسو ادتمو «ًابيرغو ءًالاجر هنونفو ثيدحلا ملعب هنامز لهأ ملعأ ناكو

 سكأ تدحو ول :لاق:«تيادخ قفلأ أ يتئام ظفحي هنأ هسفن نع ربخأ دقلو: 00

 ايندلا نع ضرعأو «يلاعت هللا يلإ عطقناو «ةدابعلل درجت ةنس نيعبرألا غلب الو . تظفحل

 ماقأو ( سيفنتلا ) ب هامس فلؤم يف كلذ نع رذتعاو «سيردتلاو ءاتفإلا كرتو ءاهلهأو

 رعش هلو . ةريثك تاماركو بقانم هلو . تام نأ يلإ اهنع لوحتي ملو سايقملا ةضور يف

 ةعمج ا ةليل رحس يف يفوتو.ةيعرشلا مكحألاو «ةيملعلا دئاوفلا يف هبلغأ« ديج ريثك
 ةضورب هلزنم يف ( ةئامعستو ةرشع يدحإ)ه 41١١ ةنس يلوألا يدامج رشع عسات

 ” هاضرأو هنع هللا يضرف «سايقملا
 :هيف هفلؤم ةقيرطو ريسفتلا اذهب فيرعتلا ©
 كلذو ؛هفيلأت يلع هل لماحلا انل نيبو «ريسفتلا اذه هسفن يطويسلا لالجلا فرع

 لاقف ؛هسفن روغنملا ردلا ةمدقم يف هركذ امو.هل ناقتإلا باتكرخآ يف هركذ ام عومجم

 هيف هَ يبنلا ريسافت هيف ادنسم ًاباتك تعمج دقو) : 5 رخآ يف

 «تدلجم عبرأ يف دمحلا هللو مث دقو « فوقومو عوفرم نيب ام ثيدح فلأ رشع ةعضب

 (نارفلا نامعرت 9: ةفيشتتو

 ثآرقلا نامجرت باتك تفلأ املف ..دعبو) : (؟/1) روشنلا ردلا ةخدقم يف لاقو

 ام ناكف «تادلجم يف هلل ري لا يي رووح

 رثكأ روصق تيأر « 217 تادراو اهنم ةجرحلا بتكلا ديناسأب راثآلا نم هيف هتدروأ

 )١( ةريقك انزط أ 5 .هماها/م بهذلا ت ارذش يف هتمجرت رظنا :



 م يي ع يسم ور بلا رريوشل جدع
 0 دانسإلا نود ثيداحألا نوتم يلع راصتقالا يف مهتبغرو ؛هليصحت نع ممهلا
 يلإ جيرختلاو وزعلاب ًاردصم «رثألا نتم يلع هيف ارصتقم ءرصتخما اذه هنم تصخلف

 . ( روثأملا ريسفتلا يف «روثنملا ردلاب هتيمسو ربتعم باتك لك
 هباتك نم روشنملا ردلا هباتك رصعخا يطويسلا نأ انل نيبتي نيترابعلا نيتاه نمو

 يذلا باتكلا يلإ ةياور لك ةوزع عم «للملا ةفاخم ديناسألا فذحو «نآرقلا نامجرت

 .هنم اهذخأ

 عماج ريسفت يف تعرش دقو): ١90/79( ناقتإلا رخآ يف يطويسلا لوقيو

 تاطايعسالاو ةلريقملا لاؤقالاو.ةلؤنقتملا ريياتتنالا سادجلا ءامجي انس ويحلل
 ثيحب «كلذ ريغو عئادبل ١ نساحمو ةغالبلا تكنو اتناحللاو يسر اخالاو ههقاراجإلا)

 يذلا وهو ؛نيردبلا علطمو نيرحبلا عمجمب هتيمسو ءلصأ هريغ يلإ هعم جاتحي ال
 .(هل ةمدقم  ناقتإلا تعي دك نبانكلا !لص :ةلغحجت

 يف هبشي (نيردبلا علطمو «نيرحبلا عمجم ) :باتك نأ انل نيبتي ةرابعلا هذه نمو
 ناك اذإ يردن ال نكلو « يربطلا درر ارب هدد ا امرا بيب
 روشنملا ردلا باتك نيبو هنيب ةلص ال هنأ انل رهظيو ال مأ ريسفتلا اذه متأ دق يطويسلا

 دورك دنا فلم هف ضرع ال هتدجوف روثنملا ردلا باتك تضرعتسا ينأل كلذو

 تاكن الو « بارعإ الو «طابنتسا الف «نيردبلا علطمو نيرحبلا عمجم يف هجهنم
 نيرحبلا عمجم ىف هل ضرعيس هنأ ركذ ام ىش الو ةيعيدب تانسحم الو ةيغالب

 بقعي نأ نودب ريسفتلا يف فلسلا نع تاياورلا درس وه هيف ام لكو ؛ نيردبلا علطمو
 ل ل ل ا ل ل ل ل

 « يذمرتلاو يئاسنلاو ,ملسمو« يراخبلا نم يطويسلا هذخأ ءريسفتلا يف فلسلا نع

 ايدل قلنا نيارزم ويحس روم ردوعو مات يح نار يصور روح اوسلو
 ظ .ريسفتلا ْنَّوَدو همدقت نم مهريغو

 ثيدحلاب هتفرعمو «هردق ةلالج عم وهو «ةياورلا ةرثكو عمج اب مرغم لجر يطويسلاو
 حيحصلا نيب هيف طلخ امإو ,ريسفتلا اذه يف عمج اميف ةحصلا رحتي مل «هللعو

 يف عوبطم وهو «هنيمس نم هثغ انل زيمتي يتح ةيفصت يلإ جاتحي باتكلاف «ليلعلاو
 .ملعلا لهأ نيب لوادتمو ؛ءتادلجم تس

 رصتقا يذلا ديحولا باتكلا وه «روثنملا ردلا ل

 يتلا تاياورلاب طلخي ملف ءاهنع انملكت يتلا بتكلا هذه نيب نم روثأملا ريسفتلا يلع

 .هريغ لعف امك يأرل 0
 امع هب كتقافما 1 لقنو روت الاب يسفلا نيك رم شكلا هذه لك انربتعا امن



 ديس ع نوريفتلاو ريسفتلا يس سس سس يسكت م8 مشع
 تال راجس نم كلذ: ءارو ناك انوي: ةياورلا ىلع دايحمألاو, لقعلا "ىف: راشكإلا نم اهانغ
 نوكي داكي رمأ كلذف « ريسفتلاب لصعت حاون يلإ تادارطتسا وأ ؛ةيلقع وسل
 :.رييعلا قتلا عكار اور عم هين احن ةيتعلاب اوقاف

 نم هانمدق امل روثأملا ريسفتلا يف ةفلؤملا بتكلا ةيقب نع مالكلا نع كبسمن انه ىلإو

 يلع يعم قفتي ميركلا ئراقلا لعلو . .ليوطتلا ةفاخم نمو «انيلإ اهعنيمج لوصو مدع
 بتكلا نم اهادع امع مالكلا نع اهنع مالكلا ىنغي ء,تمدقت ىتلا بتكلا هذه نأ

 .قيرطلا اذه تكلسو جهنملا اذه تجهن يتلا

 يم يف يف 0 2 2



 -١ج نورسفملاو ريسفتلا ب

 يناغلا لصفلا

 ثحابم نم هب قلعتي امو يأرلاب ريسفنلا

 ؛ يأرلا باحصأ :هنمو «سايقلا يلعو ؛داهتجالا يلعو «داقتعالا يلع يأرلا قلطي
 «ضاسلا تاحتضا أ

 نآرقلا ريسفت نع ةرابع «يأرلاب ريسفتلاف هيلعو ( داهتجالا ) انه ىثرلاب دارملاو

 ةيبرعلا ظافلألل هتفرعمو «لوقلا يف مهيحانمو برعلا مالكل رسفملا ةفرعم دعب داهتجالاب
 «لوزنلا بابسأ ىلع هفوقوو ىلهاجلا رعشلاب كلذ ىف هتناعتساو ءاهتالالد ةوحجوو

 اهيلإ جاتحي يتلا تاودألا نم كلذ ريغو «نآرقلا تايآ نم خوسدملاو خسانلاب هتفرعمو
 « لات هللا عاش نإ اورق ارك ةسوت ورسفلا

 :ىأرلاب ريسفتلا نم ءاملعلا فقوم ©
 ءازإب نورسفملا فقوو (يأرلاب نآرقلا ريسفت زاوج ىف نامزلا 0 فلتخا

 مهريغل هوحيبي ل ا ناي قيس ياش ويزجم لق الط اوك وا

 مارع | ًالاثغ ناك نإو نآرقلا نم ءيش ريسفت دحأل زوجي ال : اولاقو

 هُم يبنلا يور ام يلإ يهتني نأ هكاعإو ةنانالاو «رايخألاو ىوحنلاو ؛هقفلاو ةلدآلا

 نم و يي را يلا حرا علم هدا يدر دجتضلا ير تسل اردو د قيل

 !١ نيعباتل

 هيأرب نرش ريجتب نأ هل عسومسف عيسو بدأ اما نأ اوأرو ,مهداهتجاب

 . هداهتجاو

 . نيهاربلاو ةلدآلاب 0 هيأر ززعي لكو ول ل ع

 هل فل للزب لس سس د يسرق اروع :اولاق - ًالوأ
 يلع سيل يأرلاب رسفملا نأ : يرغصلا ليلد ؛هنع يهنم يأرلاب ريسفتلاف (هنع يهنم

 لوقي هنأ رمألا ةياغو ؛لوقي امب عطقي نأ هنكمي الو «يلاعت هللا دارأ ام باصأ هنأب نيقي

 . ملع ريغب هللا يلع لوق نظلاب لوقلاو «نظلاب

 يضاقلل نعاطملا نبع نآرقلا هيزنت رخآب ةقحلملا ,يناهفصألا بغارلل ريسفتلا ةمدقم )١(

 .155”-1455 ص. رابجلا دبع



 سس نو رييفلاو زيسفتلا !: ١.

 0 7 قرح سا
 امنإ لق ]ف فارعألا ةروس نم ( 7: ) ةيآلا يف يلاعت هلوق يف ٍتامرحم ا نم هلبق ام

 نم (7) ةيآلا يف يكول . # نطب امو اهنم رهظ ام شحاوقلا يّبر مرح

 . .4 ملع هب كل سيل ام فقت الو ]»:ءارسإلا ةروس
 ره ذإ 52 عون نظلا نأل يرغصلا عنمت :اولاقف ليلدلا اذه نوزيجملادر دق

 يهنم نظلا نأل ءيربكلا عنمت انإف يرغصلا ميلست ضرف يلعو .حمجارلا فرطلا كاردإ

 صوصن نم عطاق صن دجوي نأب «يعطقلا ينيقيلا ملعلا يلإ لوصولا نكمأ اذإ هنع

 ءانه فاك نظلاف «كلذ نم عوش دجوي مل اذإ ماكل دل صوم يلقع ليلد وأ ءعرشلا

 هلوقك . كاذ ذإ | هب لمعلا ةحص يلع يلاعتو هئاحبس هللا نم ٠ يعطق ليلد يلإ هدانتسال

 : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو [187:ةرغبلا] 4 اهعسو لإ اسفن هللا فلكي ال 9 يلاعت

 هثعب نيح ذاعمل هنيَع هلل |.لوسر لوقلو (ادحاو ئطخمللو نيرجأ بيصملل هللا لعج )
 هللا لوسر ةنسب : لاق ؟دجت مل نإف : لاق هللا باتكب لاق ؟مكحت مبف ):نميلا يلإ

 00 نيل لا ا دا 0

 سما | سرع

 رك درسا مف قرم ل سر هللا

 . نآرقلا

 تام هنكلو ةايبلاب نوغام دللع حبلا نزف“ اولاقف ايلدلا لهن رعت ريما يفناجلاو

 دري مل امو ؛هدعب نم هركف نع ةيافكلا هيفف هي هنع هنايب درو امف ئش لك نيبي ملو

 هللاو هدزي ملاه ىلع هنابب درو اع ةولالكسين ودع ملعلا لها ةركف يح ةيبفق نع

 . .# نوركفتي مهلعلو ه : ةيآلا رخآ يف لوقي يلاعت
 :كالذ نمف يأرلاب نآرقلا يف لوقلا ميرحت نم ةنسلا يف درو امب اولدعسا تانلات

 اوقتا) لاق هنأ هلي ىبتلا نغ امهبع هللا ئضر سابع نبا نع يذمرعلا هآور أمادسأ

 لاق نمو ؛راثلا نم هدعقم اوف ادمتم يلع بذك نمف مكمل امالإ ينع ثيدحل
 ثيدح اذه : يسيعوبأ لاق ..(رانلا نم هدعقم أوبتيلف هيأرب نآرقلا يف

 نسح 00

 لاق نم ) : هلع هللا لوسر لاق : ا نع قل دوو ونا نهاد اور اج 4

 2 مو سوق عل 7'2. (اطخأ دقف باصأف هيأرب نآرقلا ىف

 اسلا عجرملا (؟) : 90/14: ريستفملا بازرأ فز: يدمرعلا قل 1



 سؤ يي 1 وسمو يفشل سس
 5 6 ا سي

 .هللا ناوضر مهيلع ةباحصلاو هَ يبنلا نع لقنلا قيرط نع الإ ملعي ال ام لك
 ,هيلع موقي ليلد ريغ نم هبحاص ىلع بلغي يذلا يأرلا - يأرلاب  دارأ هنأ :اهنمو

 لوانتم اذه ىلع ىهنلاف رئاج هب لوقلاف «ليلدلا هل دهشيو «ناهربلا هدشي يذلا امأ
 نآرقلا لواتيف «هاوهو هعبط نم هيلإ ليمو يأر ئشلا يف هل هنكلو قحلا فرعي ناك نل
 ا ب را ليي ار وحك حيحصت ىلع هب , جتحيل ؛«هاوه قفو يلع

 ًالهاج ناك نمل لوانتمو .هيلع نآرقلا لمح يذلا ينعملا اذه هل حال امل يوهلاو يأرلا
 حجريو «هاوهو هيأر قفاوي ام يلع هجو نم رثكأ لمحت يتلا ةيالا لمحي هنكلو قحلاب
 .اضيأ لوانتمو .هجولا كلذ هدنع حجرت املاذه الولو «؛هلويم عم بسانتي امب يأرلا اذه

 ل ا للا نس تاو ١ لا ا اجلا ١
 هلوقب كلذ يلع لدتسي يذلا سفنلا ةدهاجم ىلإ يع دلا لثم «دارأ ام هب | دوصقم

 الو .. سفنلا نوعرف نم ديريو ”د يلاعت
 .هيأرب نارقلا يف لئاق اذه لثم نأ كش

 عجري نأ ريغ نم «ةيبرعلا رهاظب نآرقلا يف لوقي نم يلع لومحم يهنلا نأ :اهنمو
 تاهكل نايم ركو ام ننسلا نم انيلإ اودأو ؛هليزنت اودهاش نيذلا ةباحصلا رابخأ يلإ

 نم هيف امو «نآرقلا بيرغب قلعتي اميف لقنلاو عامسلا ىلإ عجري نأ نودبو ,يلاعت هللا

 يضتقم ةاعارمو « ريخأتلاو «ميدقتلاو ءرامضإلاو هراصتخالاو « فذحلاو . تامهبملا
 يف ملكتي نمل هتفرعم بجي ام لك نم كلذ يلإ امو ؛خوسنملاو خ خسانلا ةفرعمو «لاحلا

 دعب مل دوأ اكللذ نادال لبا («يفكي ال هدحو ةيبرعلا رهاظ يلإ رظنلا نإف ءريسفعلا

 . طابنتسالاو مهفلا يف عسوتلا نوكي كلذ

 :هانعم [ه5:ءارسإلا] © اهب اومَلَظَف ةرصبم ةَقاَنلا دومَن انيتآو ل: يلاعت هلوق الثمف

 اهرقعب اومللفف ؛هتلاسر قدص ىلع ةنيب ةيآو «ةحضاو ةزجعم ةقانلا دومث انيتآو

 م ب راسم ا ا ع رف و حر ع

 الو ءينعم يف اهل فصو «ةقانلا نم لاح وهو «نيعلاب راصبإلا نم ( ةرصبم ) نأ نظي
 .اوملظ نم الو اوملظ مب كلذ دعب يردي

 ةمرحب هلوق يف دنتسي نم ىلع هب باجي نأ نكمي :ةثالشلا ةبوجألا هذه نم لك

 طاقسإل ةيفاك ةغماد ةميلس ةبوجأ يهو «نيمدقتملا نيثيدحلا نيذه يلع يأرلاب ريسفتلا

 .امهيلع دامتعالاو امهتجح
 ثيدحلا اذه نأب - مدقت امع ةدايز - بدنج ثيدح نع ةباجإلا نكميو ..اذه

 . وبأ هيف لاق « هيف ملكتم وهو «مزح ىبأ نب ليهس هتاور نم نأل .هتحص تبشت مل
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 مامإلا هيف لاقو «نيعم نبا هفعضو «يئاسنلاو يراخبلا لاق اذكو «يوقلاب سيل : متاح

 :فييوتملا انين عاوز: لوقي هويت يتلتمرعلاو خ27 ةدكنم تو داحا ىوو# ةيمجلا

 _  .(مزح يبأ نب ليهس يف ثيدحلا لهأ ضعب ملكت دقو )
 مهنأ يلع لدت يتلا راثآلا نم «نيعباتلاو ةباحصلا نم فلسلا نع درو ام -اعبار

 ٠ . مهئارآب هيف لوقلا نم نوجرحتيو نآرقلا ريسفت نومظعي اوناك
 ىف هنع هللا ىضر قيدصلا ركب وبأ لكس :لاق هنأ ةكيلم ىبأ نع ءاج ام : كلذ نمف

 ( بهذأ نيأو «ينلقت ضرأ ىأو «ينلظت ءامس يأ) :لاقف نآرقلا نم فرح ريسفت
 ل ل حا اذ عصا نيكو

 لكس اذإو ملكت مارحل أو لالحلا نع لس اذإ ذا ناك هنأ : تيسملا ني كيعس ربع ةروامو

 كيش عمسب مل الك تكس آرقلا نم آر يفت نع

 ,حورلاو؛ تارفلا :تومأ يتح نهيف لوقا ١ ثالث ) :لاق هنأ يبعشلا نع يور امو

 : . ( يأرلاو

 كبف كياري نارفلا زيدفم قانلا تنآ يبذل لجر لاق ) :لوقي دهاجم نبا اذهو

 باحصأ نم الجر رشع ةعضب نع ريسفتلا تلمح دقل «ئرج نذإ ينإ :لاق مث «يبأ

 .(مهنع يضرو هم يبلا
 ريسفت يف زارتحالا ديدش عساولا هملع عم ناك «ةغللا مامإ يعمصألا وه اذهو

 ينعم :لوقت برعلا ) :لوقي كلذ نم ئش ينعم نع لئس اذإف «ةنسلاو لب «باتكلا
 ْ . (وه ئش يأ ةنسلاو باتكلا يف هنم دارملا ملعأ الو .هلك اذه

 دقو .يأرلاب ريسفتلا يف لوقلا نم عنملا يلع ةلادلا راثآلا نم ريثك اذهريغو ..
 ,يأرلاب ريسفتلا نع فلسلا نم مجحأ نم ماجحإ نأب :راثآلا هذه نع نوزيجملا باجأ
 ىف قحلا ةباصإ نم هب اوفلك ام اوغلبي الأ ةفاخم« مهسفنأل ًاطايتحاو اعرو عيت ناك ا

 اوكسمأف ءاذكو اذك ظفللاب ينع هنأب هللا يلع ةداهش ريسفتلا نأ نورد واكف لاوقلا

 ا ا ا ين روس اعلا

 دحأ ءاج امبرف «هقيرط يفتقيو هبهذم ىلع ينبي امامإ ريسفتلا يف لعجيف هي

 نالف يأرلاب ريسفنلا يف يمامإ : لوقيو « أطخلا يف عقوف هم ميدو
 .فلسلا نم

 امأ ,هيف باوصلا هجو ا ناك مهماجحإ نإ :اضيأ لاقي نأ نكميو

 اذهف نظلا قيرطب ولو مهل رهظي ام ءادبإ نم نوجرحتي ال اوناكف باوصلا هجو اوفرع اذإ

 )١( بيذهتلا بيذهتو «4755؟/١ : لادتعالا نازيم رظنا : 551١/15؟.



 و 1 هرربسارريسللا كحد
 ا او تل ع ورتعج لوقي هنع هللا يضر ركب وي

 .( لك و اذك ةلالكلا : ناطيشلا نمو ينمف كلذ ريغ ناك نإو هللا نمف

 نم دوجول «ةباجإلال نيعتي ال ناك هنأل .مجحأ نم مجحأ امنإ : ايميا لايف نك

 هللا مهرمأ دقو ملعلل نيمتاك اوناكل الإو «لئاسلا ةباجإو نآرقلا ريسفت يف هنع موقي

 . سانلل هنايبب

 نم مجحأ نم ماجحإ رس انل حضوي لكلاو .مدقت ام ريغ يرخأ ةبوجأ كانهو

 زاوج مدعب مهنم داقتعا نع نكي مل هنأ نيبيو ؛مهيأرب ريسفتلا يف لوقلا نع فلسلا

 هك رادو يسعملا

 : يتأي امب هيلإ اوبهذ ام يلع اولدتسا دقف - نيزوجملا قيرف - يناثلا قيرفلا امأو

 نو رّبدتي الفأ لف يلاعت هلوق اهنم : يلاعت هللا باتك يف تدرو ةريثك صوصنب -الوأ
 اوربي كرابم كيلإ هانلزنأ باتك ف : هلوقو [؟4: دمحم] 4 اهلاَفْقَأ بولق ىلع مأ نآرقلا

 يلوأ ئلإو لوسرلا ىلإ هودر ولو ف : هلوقو .: يصر © بابلألا | اولوأ ركذتيلو هتايآ
 هذه يف ةلالدلا هجوو 218 : ءاسنلا] 4 مهنم ُهَتوطبنَعَسَي نيِذْلا هملعل مهنم رمألا

 ظاعتالاو «هتاياب رابتعالاو نآرقلا ربدت ىلع نييلوألا نيتيالا ىف ثح ىلاعت هنأ ”تايآلا

 تايلالا اولرإ ةظييفسر امنا قنا: يفانا ىلع رحال ةيآآلا ةخدد انيبنكإ ةتالحعم
 اندبعتو «ربدتلا | يلع انثح دق هللا ناك اذإو ,مهلوقع لامعإب هيلإ نولبصيو «مهداهتجاب
 هللا رثأتسي مل ام ليوأت نوكي نأ لقعي لهف ؛هنم ماكحألا طابنتساو نآرقل | يف رظنلاب

 كلذ ناك ول ؟ةظعلاو ةفرعملا ليبسو «ملعلا قيرط هنأ عم ؛ ءاملعلا يلع اروظحم هملعب
 مهف املو «طابنتسالا نم ْئشل انلصوت املو ؛ مهفن ال امب رابتعالاو ظاعتالاب نيمزلم انكل

 . يلاعت هللا باتك نم ريثكلا

 ريشك لطعتلو ًازئاج داهتجالا ناك امل زئاج ريغ يأرلاب ريسفتلا ناك ول :اولاق - -ايناث
 يلإ ًاحوتفم لازي ال داهتجالا باب نأل كلذو «نالطبلا نيب لطاب اذهو «ماكحألا نم

 مل هلع يبنلاو ءأطخأ وأ باصأ ؛روجأم عرشلا مكح يف دهتمجملاو هبابرأ مامأ مويلا
 . ماكحأ نم هيف ام عيمج انل جرختسي ملو «نآرقلا تايآ لك رسفي

 اوفلتخاو نآرقلا اوأرق - مهيلع هللا ناوضر - ةباحصلا نأ نم تبث امب اولدتسا : اغثلاث

 نم نآرقلا ريسفت يف هولاق ام لك اوعمسي مل مهنأ مولعمو ؛هوجو يلع هريسفت يف
 ٠ هضعبو ؛هيناعم ضعب مهل نيب لب , نآرقلا يناعم لك مهل نيبي مل هنأ ذإ هيَ يبنلا
 نآرقلا يف يأرلاب لوقلا ناك ولو ,مهداهتجاو مهلوقعب هتفرعم ىلإ اولصوت رخآلا
 و ل ا ا وكعب

 هللا مراحم ىلع ةأرجلاو ةفلاخلا
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 :هل هئاعد يف لاقف ءامهنع هلا يضر سابع نبال اعد هَْفَ يبنلا نإ :اولاق - اعبار
 0 ولف (ليوأتلا هملعو «نيدلا يف ههقف مهللا )
 نأ ىلع كلذ لدف ءاعدلا اذهب سابع نبا صيصختل ةدئاف كانه ناك امل ءليزنتلاك

 ره كالا ماسلا ريو قل افرول داى يو ١1.02 للا يتطلع نوال

 .هيف لاكشإ ال نيب اذهو «داهتجالاو يأرلاب ريسفتلا
 .هاعاس زك ريو ةلوق تتقي ةلدآلا يم رك ذاب لواختيب لكو :نوتيرفلا ةلدأ يطا هذه

 ملكتي ال نأب لوقلا نالطب يلع لالدعتسالاو عجاجتحالا دعب ءايحإلا ىف - يلازغلاو

 زاجو «ليوأتلا يف عامسلا طرتشي نأ لطبف) :لوقي تن ا

 ثالذ نبق لاف امك ('7(هلقع دحو همهف ردقب نآرقلا نم طبنتسي نأ دحاو لكل

 0 نإو ءأغلاب ًاعسعمو ءابحر ًالاجم نآرقلا يناعم مهف يف نإ ): ليلقب

 1 ) (هيف كاردإلا يهتنم سيل ريسفتلا

 :لوقي - ريسفتلا ةمدقم ىف امهتلدأو نيبهذملا ركذ نأ دعب يناهفصألا بغارلاو

 هيلإ لوقتملا لع رصعقا نمف ةريصقتلاو ولغلا امه نيبهذملا نأ : نيققحملا ضعب ركذو )
 هضرع دقف هيف ضودلا دحأ لكل زاجأ نمو ؛هيلإ جاتحي امث ًاريثك كرت لفك

 اولوأ ركذتيلو هتايآ اوربديل © : يلاعت هلوق ةقيقح ربتعي ملو «طيلخمعلل

 .[ ؟9 0

 : فالخلا ةقيقح

 لرالا نيرا ققاانإ عينيا اذه بغارلا هنع لقن يذلا ضعبلا | ذه عم نحنو

 مالكلاو ريسفتلا يف ضوخلا دحأ لكل يناثلا قيرفلا زاجأو «هزواجتي ملف لوقنملا دنع

 لكل ريسفتلا يف ضونلاو « عازن الب طيرفتو ريصقت لوقنملا يلع دومجلا نأ ذإءهيف
 . لادج الب طارفإو ولغ ناسنإ

 مث هيف مهددشت رس انفرعو ريسفتلا يف نيددشتملا ءالؤه يلإ انعجر ول نكلو
 اهنم دبال طورش نم هوطرش ام يلع انفقوو يأرلاب ريسفتلل نيزوجملا ءالؤه ىلإ انعجر
 فالخلا نأ انل رهظل « اقيقد ًاليلحت نيقيرفلا ةلذأ انلّحو «هيأرب ريسفتلا يف ملكتي نمل

 ش : لوقن كلذ نايبلو «يقيقح ال يظفل

 ةقفاوم عم «لوقلا يف ذ مهيحانمو برعلا مالك ةقفاوم يلع راج مسق : نانيسف قارلا

 هيلعو هيف كشال زئاج مسقلا اذهو «ريسفتلا طورش رئاس ةاعارمو «ةنسلاو باتكلا
 أ نان ووسلا ووش ا هولك عب

 طئارشل فوتسم الو «ةيعرشلا ةلدألل قفاوم الو «ةيبرعلا نيناوق يلع راج ريغ مسقو

 )١( ءايحإلا قو .١؟ 7/9 :ءايحإلا 1/6
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 ذإ دوعسم نبا مالك هيلإ يمري يذلا وهو ؛مذلا طحمو يهنلا دروم وه اذهو ؛ريسفتلا

 مكيلعف مهروهظ ءارو هوذبن دقو هللا باتك يلإ مكنوعدي نيا رق نو حفع أ 0و

 مكيلع فاخأ امنإ) :لوقي ميلا ول ا الا

 ذإ همالكو ( هيخأ يلع كلملا سفاني لجرو «هليوأت ريغ يلع نآرقلا لوأتي لجر :نيلج
 هقسف ْنْيب قساف نم الو «هناميإ هاهني نمؤم نم ةمآلا هذه يلع فاخأ ام : 0

 ريغ يلع هلوأت مث ؛هناسلب هقلذأ يتح نآرقلا أرق دق الجر اهيلع فاخأ ينكلو

 ' | .( هليوأت

 ةلدأ الو ةغللا نيناوق نآرقلا ريسفت يف يعاري ال نم قح يف دراو ؛هوحنو اذه لكف
 قيمناملا هذاك هيلع لمعي يذلا وتلا هوه ودكاق هيهدنمو هكتار ةأوه العاخا ةعيرشللا
 ل قانس نأ دعو س ةيميت نبا لاق كو 6قئارلاب رينسفعلل

 هلومحم ؛فلسلا ةمئأ نع اهلكاش امو ةحيحصلا راثالا هذهف : -ريسفتلا يف لوقلا

 كلذ نم ملعي امب ملكت نم امأف ,هب مهل ملع ال امب ريسفتلا يف مالكلا نع مهجرحت يلع

 ,ةافانم الو ءرسفتلا يف لاوقأ مهريغو ءالؤه نع يور اذهلو ؛هيلع جرح الف اعرشو ةغل
 هنإف :دحأ لك يلع بجاولا وه اذه ؛هولهج امع اوتكسو ؛هوملع اميف اوملكت مهنأل

 ,هملعي ام هنع لئس اميف لوقلا بجي كلذكف هب هل ملع ال امع توكسلا بجي امك
 ثيدسحلا يف ءاج املو [1810: نارمع لآ] © هنومتكت الو ساّلل هّنديبتل ٍظ: يلاعت هلوقل

 نم ماجلب ةمايقلا موي 0 ل ل ل ع قرط نم يورملا
 ا

 حودمم مسقو« زئاج ريغ مومذم مسق :نامسق يأرلاب ريسفتلا نأ انملع دق اذإو

 ضرعن نأ نم انل دبالف دويقب ديقمو «دودحب دودحم زئاجلا مسقلا نأ انل نيبتو «زئاج
 يتلا تاودألا نم هوركذ امو رسفملا اهيلإ جاتحي يتلا مولعلا نم هوركذ امل انه
 «يأرلا درجمب نآرقلل ارسفم هنوك نع جرخ ؛هيف تلماكتو هيدل ترفاوت اذإ

 .2' 7 يوهلا ضحمو
 :رسفملا اهيلإ جاتحي يتلا مولعلا»

 فوقولا مزتلي نأ نودب هيأرب نآرقلا رسفي نأ ديري يذلا رسفملا يف ءاملعلا طرتشا

 اهتطساوب عيطتسي يتلا مولعلا نيهان دس وكت نأ «طقف هنم روثأملا دودح دنع

 . ”؟- 7١ ص ريسفتل 0

 700 ل ل /| اذه يف انعجر (؟)
 - 47١ ص يناهفصألا بغارلل ريسفتلا ةمدقمو 19/5-2180 : ناقتإلاو ء4١؟ 9 4/+

 .7؟ - 59 ص ريسفتلا لوصأ يف ةيميت نبا ةمدقمو ؛«65
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 رسفملا مصعت تاودأ ةباثمب مولعلا هذه اولعجو لوقف بقع رويت ارقلا سيول
 مولعلا هذه كيلإو «,ملع نودب هللا يلع لوقلا نم هيمحتو طفلا يف عوقولا نم

 ماك رام ال سا 0

 ١" ساو و رع ال ا ل

 . دارملا وه نوكي دقو

 نم دبالف «بارعإلا فالتخاب فلتخيو ريغتي ىنعملا نأل :وحنلا ملع - يناثلا

 اهب سمتلي ةيبرعلا ملعتي لجرلا نع لكس هنأ نسحلا نع ةديبع وبأ جرخأ « هرابتعا

 يعيف ةيآلا أرقي لجرلا نإفءاهملعتف نسح :لاقف هتءارق اهب ميقيو قطنملا نسح

 .اهيف كلهبف اههسوب

 ا ب وا وعلا ساس دو كح يلا ,مظعملا هتاف

 را ءارشب 0 طيلاعت هلوق يف
 ” رين ول هوس ا طلح عر. لاق ينال نرد كت هنا حدسدا جنرع دب

 .2') مامإ يلع عمجت ال (امأ) : 5 ١

 فلتخا نيتفلتخم نيتدام نم هقاقتشا ناك اذإ مسالا نأل :قاقتشالا - عبارلا

 ؟حسملا نم وأ ةحايسلا نم وه له« الثم حيسملاك ءامهفالتخاب
 ملعف ( عيدبلاو نايبلاو يناعملا )ةثالثلا ةغالبلا مولع - عباسلاو سداسلاو سمانا .

 ملعو؛ اهئافخو ةلالدلا حوضو بسحب اهفالتخا ثيح نم بيكارتلا صاوخ هب

 . مالكلا نيسحت هوجو هب فرعي ,عيدبلا

 موي نوعدي سانلا نأو (مأ) عمج مامإلا نأ ريسافتلا عدب نمو ) :يرشخمنلا ةرابع صنو )١(
 راهظإو «مالسلا هيلع يسيع قح ةياعر ءابالا نود تاهمألاب ءاعدلا يف ةمكحلا نأو مهتاهمأب ةمايقلا

 ل و ويل انزلا دالوأ حضتفي الأو : نيسحللاو نسحلا فرش

 ؟(هتمكح
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 هيضتقي ام ةاعارم نم هل دبال هنأل ءرسفملا ناكرأ مظعأ نم ةثالشغلا مولعلا هذهو
 .مولعلا هذهب الإ كردي ال كلذو «زاجعإلا

 يلع ةلمتحملا هوجولا ضعب حيجرت نكمي ةءارقلا ةفرعمب ذإ : تاءارقلا ملع - نماثلا

 يلع لدتسي نأ رسفملا عيطتسي هبو «مالكلا ملع وهو :نيدلا لوصأ ملع - عساتلا

 ةقلعتملا تايالا ىف رظني نأو ءلحتسيامو « زوجي امو «ىلاعت هقح يف بجيام

 يف رسفملا عقول كلذ الولو «ةبئاص ةرظن كلذ نإ ايو د اعلا قا ردعلاب
 . تاطرو

 كتابا ف نم ماكحألا طبنتسي فيك فرعي هب ذِإ :هقفلا لوصأ ملع - رشاعلا

 دييقتلاو «قالطإلاو صوصخلاو « مومعلاو «نييبتلاو لامجإلا فرعيو ؛اهيلع لدتسيو
 . ملعلا اذه ىلإ عجري ام لك نم كلذ يوس امو ؛«يهنلاو رمألا ةلالدو

 دارملا مهف يلع نيعي لوزنلا ببس ةفرعم نأ ذإ : لوزنلا بابسأ ملع رشع يداحلا

 يال اوت

 ام حيضوت يلع نيعي ًاليصفت ةصقلا ةفرعم نآل : صصقلا ملع - رشع يناثلا
 نآرقلا يف اهنم لمجأ

 هذه دقف نمو .هريغ نم موكحمنلا ملعي هبو :خوسنملاو خسانلا ملع - رشع ثلاثلا |
 ظ . لالضإلاو لالضلا يف عقيف خوسنم مكحب يتفأ امبر ؛ةيحانلا

 حيضوت يلع اهب نيعتسيل «مهبملاو لمجم ا ريسفتل ةئيبملا ثيداحألا -رشع عبارلا
 .ةيلعت لك سيو

 هيلإو «ملع امب لمع نمل يلاعت هللا هثروي لع وهو : ةبهوملا ملع - رشع سماخلا
 نم ) ُهلِيَي هلوقبو . . [85 ةرقبلا] < هللا مكملعيو هللا اوقّناو ل : يلاعت هلوقب ةراشإلا
 .( ملعي ال ام ملع هلل هثرو ملع امب لمع

 كافر سيتتسللا انتب هلق تا نواس ربة. داعيدتم د دعب يطويسلا لاق

 تلك مالا ةريبلو ناسنإلا ةردق يف سيل ئش اذه : لوقتو ةبهوملا ملع لكشتست
 لاق . دهزلاو لمعلا نم هل ةبجوملا بابسألا باكترا هليصحت يف قيرطلاو «لاكشإلا نم

 يفو «هرارسأ هل رهظت الو يحولا يناعم مهف رظانلل لصحي ال هنأ ملعا) :ناهربلا يف

 ققحتم ريغ وأ «بنذ يلع رصم وه وأ ءايند بح وأ يوه وأ ءربك وأ ةعدب هبلق
 يلإ عجار وأ ؛ملع هدنع سيل رسفم لوق يلع دمتعي وأ قيقحتلا فيعض وأ «نامبإلا

 هلوق ينعملا اذه يفو :تلق ( ضعب نم دكا اهضعب عناومو بجح اهلك هذهو ؛هلوقعم
 0 ل را ير نيذْلا يتايآ نع فرصأس ل يلاعت



 0 ا
 .2 7 متاح يبأ ل نبا هجرخأ «نآرقلا مهف مهنع عزنأ : ةديعو اق

 اهانركذ دقو «يلاعت هللا باعك مهفل تاودأ ءاملعلا اهربتعا يتلا مولعلا يه

 نم مهنمو .رخآ م ل ل
 ددعلا اذه سيلو ؛انركذ امن اددع لقأ تناك يتح اهطغضو ضعب يف اهضعب جمدأ

 لق هع الثم - نآرقلا نإف ؛ ؛ريسفتلا اهيلع فقوتي يتلا مولعلا عيمجل ًارصاح انركذ لا

 ماملإلا يضتقت رومأ يهو ؛«مهثداوحو مهريسو ةيضاملا ملألا رابخأ يلع لمعتشا
 كلت اهيف تدجو يتلا ةنكمألاو روصعلا ةفرعمل ؛نادلبلا ميوقتو خيراتلا يملعب

 موحرملا ذاتسألا كابس ف وسام كوب ثداوحلا هذهاهيف تعقوو مألا

 صن كيلإو ؛ةدئافلل اميمعت هريسفت ةمدقم يف اضر ديشر دمحم ديسلا

 هيلع هدبع دمحم خيشلا مامإلا هذاتسأ سورد نم اهبستقا يتلا ةلاقملا هذه

 هللا ناوسطر

 يفشل ييرقماات نيس داون ا اهانذا ةييق ف ريييستسا ركن يفكر أك
 اهنإ انلق يتلا يه هذهو ,ريخلا يلإ اهبذجيو ءرشلا نع سفنلا فرصيو ؛ههيزنتو هلل

 1١[. :رمقلا] © ركدلم نم لهق ركذلل نآرقلا انرسي دقلو ف : دحأ لكل ةرسيعم
 ْ :رومأب الإ متت ال يهف ايلعلا ةبترملا امأو

 ا اهعدوأ يتلا ةدرفملا ظافلألا قئاقح مهف : اهدحأ

 ظافلألا نم اريثك ناكر فؤاف قوت ناك رعب فدكم ريم ههقللا لها :كالادكسلا نو

 وأ بيرق نمزب كلذ دعب اهريغ يلع تبلغ مث ناعمل ليزنتلا نمز يف لمعتست تناك
 هجو ىلع وأ ؛ ًاقلطم ريسفتلا ينعمب رهتشا « (ليوأتلا ) :ظفل كلذ نم ؛ديعب
 هليوأت الإ نورظني له : يلاعت هلوقك « يرخأ ناعمب نآرقلا يف ءاج هنكلو «ءصوصخم
 000 فارعألا] ه# قحلاب انير لسر تءاج دق لبق نم هوسن نيدّلا لوقي هليوأت ينأي موي

 يتلا تاحالطصالا عبتتي نأ حيحصلا مهفلا ديري نم يلع بجي ؟ليوأتلا اذه امف

 نورها ىيييتو انك يشكو يبامكلا يف درو ام نيبو اهنيب قرفيل ةلملا | يف تثدح

 يلعف ؛ يلوألا ةثالشلا نورقلا دعب ةلملا يف تن ةدح يتلا تاحالطصالاب نآرقلا تاملك

 نسحألاو ؛هلوزن رصع يف ةلمعتسم تناك يتلا يناعملا بسحب نآرقلا رسفي نأ ققدملا
 ل ل ع ل يس يلا
 ةلمج عم هانعم قفتي فيك؛ ققحيو «هريغو ةيادهلا ظفلك ةفلتخمم ناعمب لمعتسا
 هضعب رسفي نآرقلا نإ :اولاق دقو «هيناعم نيب نم بولطملا ينعملا فرعيف : ةيآلا ينعم

 ١9( :ناقتإلا ىلإ ثحبلا اذه ىف انعجر 1١85-1١80/5١:
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 ؛لوقلا نم هل قيس امل هتقفاوم ظفللا ينعم ةقيقح ىلع موقت ةئيرق لضفأ نإو ءاضعب
 .هتلمجب باتكلا هل ءاج يذلا دصقلا عم هفالتئاو «ينعملا ةلمج عم هقافتاو

 بيلاسألا هذه هب مهفيام اهلمع نم هدنع نوكي نأ يغبنيف «بيلاسألا : اهيناث
 ,هنساحمو هتكنل نطفتلا عم«هتلوازمو غيلبلا مالكلا ةسراممب لصحي كلذو «ةعيفرلا
 يلاعت هللا دارم مهف ىلإ يماستن ال اننإ معن .هنم ملكتملا دارم يلع فوقولاب ةيانعلاو
 جاتحيو ؛ةقاطلا ردقب هب يدتهن ام مهف اننكمي نكلو «مامتلاو لامكلا هجو يلع هلك
 :دييولعلا درجم نكلو (نايبلاو يناعملا) بيلاسألا ملعو بارعإلا ملع يلإ اذه يف

 .بولطملا ديفي ال اهماكحأ ظفحو اهلئاسم مهفو نونفلا

 قفاوي امب نومك قطنلا يف نيددسم اوناك برعلا نأ ةيبرعلا بتك يف نورت

 ةكلم يه امنإو الك ؟تكلاعيك ناك كلذ نأ نوبسحمأ «.عضوت نأ لبق دعاوقلا

 امدنع مجعلا نم ةمجع دشأ برعلا ءانبأ أ راص كلذلو «ةاكام او عامسلاب ةبستكم
 دعب ةنس نيسمخ ةدم يبف هودقف امل ًايتاذ ايعيبط ناك ولو ؛مهب اوطلتخا

 . ةرجهلا
 1 لو يحل ره هل عتجو ناتكلا اذهدللا لزنا دقف «رشبلا لاوحأ ملع :اهثلاث
 يف ةيهلإلا ننسلاو «مهئاعبطو قلخلا لاوحأ قم ارييخك هيث نين «ةرهخ رت نيل اه

 رظانلل دبالف ءاهيف هتنسل ةقفاوملا اهريسو ملألا نع صصقلا نسحأ انيلع صقو «رشبلا
 فالتخا ئشانمو«مهراودأو مهراوطأ يف رشبلا لاوحأ يف رظنلا نم باتكلا اذه يف

 لاوحأب ملعلا نمو ءرفكو ناميإوءلهجو ملعو «لذو زعو ءفعضو ةوق نم مهلاوحأ
 رار يوما رم رج كراركا يلإ اذه جاتحيو ؛هيلفسو هيولع «ريبكلا ملاعلا
 هعاونأب

 ناك : يلاعت هلوق رسفي نأ دحأل نكمي فيك قع الانا مامإلا ذاتسألا لاق
 3 م

 فرعي ال وهو.ةيآلا [ 51 ةرقبلا] © نيرذنمو نيرشبم نيَبنلا هللا ثعبف ةدحاو ةمأ سانلا

 .اهيلع اوناك يتلا ةدحولا كلت ينعم امو اوقرفت فيكو ءاودحتا فيكو «رشسلا لاوحأ
 00 .مهيف نييبنلا ةثعب راثآ نم ناك اذامو «ةراض وأ ةعفان تناك لهو

 تا نو كسلا ناقل نمو مالا قف مكاكد ا نقلا ليبخلا
 رمأزا الع نق نكي طاخأ نمع رداص لامجإ وهو «سفنألاو قافأآلا يفو «ضرألاو

 ةاسقت را ةةووي يدنا 0 واوا وال ل درسا ءركفتلاو رظنلاب
 نولب باتكلا ربتعي نمك انكل «هرهاظ يف ةرظنب نوكلا ملع نم انيفتكا ولو ؛الامكو
 .ةمكحو ملع نم هاوح امب ال ؛هدلج

 اذهب مئاقلا رسفملا يلع بجيف «نآرقلاب مهلك رشبلا ةياده هجوب ملعلا : اهعبار

 ١٠ج نؤرئيبفلاو ريمقتلا ت18 عز



 ١ج نورسفملاو ريسفتلا ْ

 نأل ؛مهريغو برعلا نم ةوبنلا رصع يف سانلا هيلع ناك ام ملعي نأ (يئافكلا ضرفلا

 هب ثعب ُهنكَع يبنلا نأو «لالضو ءاقش يف اوناك مهلك سانلا نأب يداني نآرقلا

 هجو يلع مهدئاوع نم تايآلا هتحبق ام رسفملا مهفي فيكو «مهداعسإو مهتيادهل
 ؟هيلع اوناك امو مهلاوحأب افراع نكي مل اذإ ءاهنم برقي ام وأ ةقيقحلا

 اولوقي نأب - ديلقتلاب هنع نيلضانملاو نيدلا ةاعد - نآرقلا ءاملع نم يفتكُي له

 لا ل ا رجلا وياك

 . الك

 ةيلهاجلا لاوحأب سانلا لهج نإ ) :لاق هنأ هنع هللا يضر رمع نع يوري :نآلا لوقأو

 . ( ينعملاب يهتنا ). ( ةورع ةورع مالسإلا يرع ضقني نأ يشخُي يذلا وه
 هتياده ريثأت لهجي «هلبق سانلا لاح فرعي ملو مالسإلا يف أشن نم نأ : دارملاو

 لهج نمو ؛رونلا يلإ تاملظلا نم مهل ًاجرخمو «رشبلا لاوحأل ًاريغم هلعجب هللا ةيانعو
 ميعنلاو ةفاظنلا يف نوبرتي نيذلا ضعب يرت امك «يداع رمأ مالسإلا نأ نظي اذه

 ةايح ا تايرورض نم هنأل ءوغللا ليبق نم كاوسلاو ةفاظنلاب رمألا يف ديدشعلا نودعي

 ريثأتو «رماوألا كلت يف ةمكحلا اوفرعل سانلا تاقبط نم مهريغ اوربتخا ولو « مهدنع
 ؟ءاج عيا قم باذالا كلت

 ؛لمعو ملع نم هيلع اوناك امو ؛هباحصأو ُهََّْي يبنلا ةريسب ملعلا :اهسماخ

 .2'!(اهيورخأو اهيويند نوكشلا يف فرصتو
 ام ضعبل جامدإو زيكرت اهيفو ءاهصنب اضر ديشر خيشلا ذاتسألا ةرابع يه هذه

 ؛مدقت ام يلع اءوض يقلت يهو «هنم رخآ ضعبل حاضيإو حرش اهيفو «لبق نم هانلق

 . زاجيإ نم هيف ام ضعب حضوتو
 : ريسفتلا رداصم ه

 نيف اوف رار صصعل رزقا وترسل هيي يتلا ةكرعملا نم انجرخ
 يلإ يأرلاب ريسفتلا ماسقنا نع ةجيتنلا ترفسأو «يقيقح ال يظفل فالخلا نأب :هل

 رسفملا يلع بجي يتلا مولعلا انفرعو ؛مومذم مارح مسقو «حودمم زئاج مسق :نيمسق
 رداصملا ركذن نأ كلذ دعب انيلع يقبو زئاجلا ىأرلاب ريسفتلل ًالهأ نوكي يتح اهتفرعم

 ًازئاج هريسفت نوكي يتح «نآرقلل هحرش دنع اهيلإ عجري نأ رسفملا يده يضعن وفل
 :رداصملا هذه مهأ كيلإو ل
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 «ققدم صحاف ةرظن نآرقلا ىف رظني نأب كلذو .هسفن نآرقلا ىلإ عوجرلا : الوأ

 نم نإف ,رخآلا اهضعبب اهضعب نراقي مث «دحاو عوضوم يف يتلا تايآلا عمجيو
 يف طسبو عضوم يفزجوأ ام اهنمو ,رخآ ناكم يفرسفو ناكم يف لمجأ ام تايالا
 «ًالصفم ًابهسم ءاج امب ًازجوم ءاج ام حرشيو «رسفملا يلع لمجملا لمحيف «رخآ عضوم

 اطخأ دقف هيأرب رسفو اذه نع لدع نإف « نآرقلاب نآرقلا ريسفت هنومسي ام وه اذهو

 اعل م

 نإف ءريشك هنإف عوضوملاو فيعضلا نع زارتحالا عم هيَ لوسرلا نع لقنلا :
 ف ل نار ارو نع لد ال سي ل لوو عيت ريت لوو

 نع حصي ام كرتي نمف «مهيلإ لزن ام ام سانلل نيبي نأ هيلإ لوكو مو ؛هبر نم ديؤم هك
 . مومذملا يأرلاب لئاق وهف هيأر يلإ ريسفتلا يف هقَع يبنلا

 نم مهل بسني ام لكب رتغي الو ءريسفتلا يف ةباحصلا نع حص امب ذخألا : انلاث

 لوق يلع عقو نإف اقالتخاو ابذك ةباحصلا يلع عضو امم اريثك ريسفتلا يف نآل ؛كللذ
 باتكب ملعأ مهنأل ,هيأرب لوقيو هرجهي نأ هل سيلف ءريسفتلا يف ذ يباحصل حيحص
 مهفلا نم هب اوصتخا املو ولاوحألاو نئارقلا نم ودها ال ةومعلا رارسأب يردأو هلا
 نيدشارلا ءافلخلا :ةعبرألا ةمئالاك ,مهٌؤاربكو مهؤاملع اميسال «حيحصلا ملعلاو ماتلا

 لوقل انضرع نأ انل قبس دقو«مهريغو سابع نباو ,دوعسم نباو «ءبعك نب يبأو ؛«
 ا ا ل يلا مد ا ل ا
 .انه هتداعإ

 يلإ عوجرلا نم هل دب ال وأ ؛ريسفتلا يف نيعباتلا لاوقأ نع لدعي نأ رسفملل له مث
 هتداعإل يعاد الف اضيأ هل انضرع نأ انل قبس فالخ ؟مهلاوقأ 3

 ا رسفملا يلع نكلو ءنيبم ينرع ناسلب لون آرلا نب تخلل قلطم لخألا اعبار
 نم ليلقلا اهيلع لدي «ةلمتحم ةجراخ ناعم ىلإ اهرهاظ نع ةيآلا فرص نم زرتحي

 ل ردابتملا نوكيو ؛هوحنو رعشلا يف الإ ابلاغ دجوت الو ؛برعلا مالك
 ةغلب ملاع ريغ لجرب يتوأ ال )لاق هنأ هنع هللا يضر كلام نع بعشلا يف يقهيبلا

 .(ًالاكن هتلعج الإ هللا باتك رسفي برعلا

 وه اذهو عرشلا ةوق نم بضتتقملاو مالكلا ينعم نم يضتقملاب ريسفتلا : :اسماخ
 0 ع تح : لاق ثيح سابع نبال هيَ يبنلا هب اعد يذلا

 ئش ُهَّلكَغ هللا لوسر نع مك دنع له : لكس نيح - هلوقب هنع هللا يضر يلع هانع يذلاو
 الجر لجو عدل هيتؤي مهف الإ ةمسنلا أربو ةبحلا قلف يذلاو "ل١ :لاقف  ؟نارقلا دعب

 . ( نارقلا 1
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 هيلإ لصو امب لك ذخأف «نآرقلا تايآ ضعب مهف يف ةباحصلا فلتخا انه نمو
 .210 هرظن هيلإ هادو هلقع

 :ةريسفت يف اهبنجتي نأ رسفملا يلع بجي يتلارومألا ©

 نوكيو أطخلا يف عقي ال يتح هريسفت يف اهبنجعي نأ رسفملا يلع بجي رومأ كانه
 : يتأي ام يه رومآلا هذهو ,دسافلا هيأرب نآرقلا يف لاق نم

 لوصأو ةغللا نيناوقب ةلاهجلا عم همالك نم يلاعت هللا دارم نايب يلع مجهتلا : الوأ

 .ريسفتلا اهعم زوجي يتلا مولعلا لَصَحُي نأ نودبو «ةعيرشلا
 سيلفا هع نيل رثأتسا اميف ضوخلا : ايناث

 نع هبجحو هرارسأ نم ارس يلاعت هلل هلعج نأ دعب بيغلا يلع مجهتي' نآرسفملل

007 

 .هناسحتساب حجري الو هاوهب رسفي الف «ناسحتسالاو يوهلا عم ريسلا :اغل
 :اهرام يدشتلاو دلضا ةيسنملا عسي كاجو ةيناقلا بارما روقملا نشل 0

 نإو «نكمأ قيرط يأب هبهذم يلإ هدريو ؛هتديقع يلإ هفرصي يتح ليوأتلا يف لاتحيف
 .ةبارغلاو دعبلا يف ةياغ ناك

 ار نا رص هللا دارم نأب عطقلا عم ريسفتلا : اسماخ

 د تاور د ةرتقملا نواف ىلاعت هلرتقل اعرف

 ْ (159[100:ةرقبلا ]
 هملعب يلاعت هللا رث ايام يتبقف ىلع هجين الل رردس الار صقل كدر

 «ليلد ريغ خ نم اذكو اذك هللا دارم نأب عطقي نأ هل زوجي ال هنأ انّيبو' :ةقلخ نع هبجحو

 الامو اهنم هتفرعم نكمي ام نآرقلا اهيلع لمتشا يتلا مولعلا عاونأ نيبن نأ انيلع مزل

 508 1 : لوم نك

 هد رانا ار

 ا اذهو , وه الإ اهملعي ال يتلا هبويغو 207 زارمعا

 . اعامجإ هوجولا نم هجوب هيلع مجهتلاو هيف ضوخلا دحأل

 ال اذهو هب هصتخاو باتكلا رارسأ نم هع هيبن هيلع هللا علطأ ام : يناغلا عونلا

 لئاوأ يف ةعطقملا فورحلا هنمو :ليق هل نذأ نمل وأ هله - هل الإ هيف مالكلا زوجي

 . لوألا عونلا نم اهلعجي نم ءاملعلا نمو «روسلا

 )١( /؟ :ناقتإلا يف يشكرزلا نع لقن امرظنا 1١1/8 --119.
 :ناقتإلا يف بيقنلا نبا نع لقن امرظنا (و 18/9 .



 هديا 17 0| ين م للا را د
 ةيفنلاو ةيلجلا يناعملا نم هباتك يف عدوأ ام هيبن هللا اهملع مولع :ثلاغلا عونلا

 :نامسق عونلا اذهوءاهميلعتب هرمأو

 خسانلاو لوزنلا بابسأك كلذو ,ءعمسلا قيرطب الإ هيف مالكلا زوجي ال مسق

 نم نئاك وهام رابخأو ؛ةيضاملا آلا صصقو ؛«تاغللاو «تاءارقلاو ,خوسنملاو
 .داعملاو رشحلا رومأو «ثداوحلا

 تارابعلا نم جارختسالاو طابنتسالاو لالدتسالاو رظنلا قيرطب ذخؤي مسقو

 تايآلا ليوأت وهو ؛هزاوج يف اوفلتخا :امهدحأ :نيمسق يلإ مسقني وهو ظافلألاو
 ةيلصألا ماكحألا طابنتسا وهو هزاوج يلع اوقفتا :امهيناثو « .تافصلا يف تاهباشتملا
 هطاينتسا عنتمي الام لك نم كلذ لكاش امو تاراشإلاو مكحلاو ظعاوملاو «ةيعرفلاو

 21 7فللذل دلع قاك نمل نم مج ركعماو نآرقلا نيف

 | :هريسفت يف هجهني نأ رسفملا يلع بجي يذلا جهنملا » :ة

 د كا ع كلا لكب ملي نأ دبال هيأرب رسفملا نأ :قبس ام انملع

 نأ دبال رسفملا نأ :اضيأ قبس ام انملع امك «هرارس 0 ري

 نآرقلل ةحراش اهنآل «ةنسلا نم هبلط هدجي مل نإف هللا باعك نم ًالوأ ينعملا بلطي
 ملعأو هللا باتكب يردأ مهنأل «ةباحصلا لاوق أ يلإ عجر كلذ هزجع اهل ولا

 نأ لامتحالو ,.حلاصلا لمعلاو ,حيحصلا ملعلاو 0 0 نم هب اوصتخا امل «هيناعمب

 كلت نم ئشب رفظي ملو ؛هلك اذه نعزجع نإف هيث لوسرلا نم هوعمس اونوكي
 .هركف حدقيو ؛هلقع لمعي نأ الإ كلذ دعب هيلع سيلف « ,« ريسفعلل يلوألا عجارملا

 «تمدقت يتلا لوصألا يلإ ادنتسم «يلاعت هلل دارم نع فشكلا يف هعسو دهتجيو

 ,مومذملا يأرلاب نيرسفملا د دادع يف رسفملا لعجت يتلا رومألا نم انركذ ام لك نع ًادعتبم

 كيش لاف يحد ةينألا | دعاوقلا هيف يعاري اجهنم هريسفت يف جهني نأ كلذ دعب هيلعو

 : يتأي ام يه دعاوقلا هذهو ءاهقاظن نع جرخي الوءاهنع

 الو « ينعملا حاضيإ يف هيلإ جاتحي امل صقن ريغ نم هرَسْممْلل ريسفتلا ةقباطم :الوأ
 نع غيز هيف ريسفتلا نوك نم زارتحالا عم ؛ماقملا بسانت الو ضرغلاب قيلت ال ةدايز
 . دارملا نع لودعو ينعملا

 مالكلا لمحيف ؛يزاجما دارملا لعلف «يزاجما ينعملاو يقيقحلا ينعملا ةاعارم : ايناث
 . سكعلا وأ ةقيقحلا يلع

 تادرفملا تيب هاهو مداكلا هل يميل ضرغلاو فيلأتلا ةاعارم : اغلاث

 ها دي ا نا م ل نيبيف (تايآلا نيب بسانتلا ةاعارم : اعنا

 )١( ناقتإلا يف بيقنلا نبا نع لقن ام رظنا :817/5 . 0000#



 ١ج نورسفملاو ريسفتلا بس

 ذخأي ةبسانتم-تايآوه امنإو هيف ككفت ال نآرقلا نأ حضوي يتح «نآرقلا تايآ نم

 نيد هك د ننن كنا تيس عا مبلات تا لكفن لوردلا ينايسا ةظحسالو : انيماخ
 يشكرزلا نأ نانقتإلا يف يطويسلا ركذ دقو «ةيآلا حرش يف لوخدلا لبقو ةبسانملا نايب
 ووو ورغلا بيموت هد ارادت نأ نيرسفملا ةداع ترج دق ) :ناهربلا لئاوأ يف لاق

 ةححصملا اهنأل ةبسانملاب وأ .ءببسلا ركذب أدبي يأ ؟ةءادبلاب يلوأ امهيأ : هنأ يف ثحبلا

 هجو نوكي نأ نيب ليصفتلا قيقحتلاو : لاق ؟ لولا يلع ديفا يهو ؛مالكلا مظنل

 ىلإ تانامألا اودؤت نأ مكرمأي هللا َنِإظ ةيآك لوزنلا ببس سلع ًافقوتم ةبسانملا

 باب نم ذكئيح هنأل ؛ءببسلا ركذ ميدقت' هيف يغبتي اذهنف . .[ هك ءاسنلا] © اهلهأ

 0 ير يت حتا دصاقملا يلع لئاسولا ميدقت

 .2' '(ةبسانملا

 ةدرفملا ظافلألاب قلعتي امب أدبي . لوزنلا بببسو ةبسانملا ركذ نم غارفلا دعب :اسداس
 ًأدبيف « بيكرتلا بسحب اهيلع ملكتي مث - قاقتشالاو «فرصلاو «ةغللا نم
 مدت :دارملا حملا نيب مث عيدسللا من + نانيلا تاه ىتاعملاب قلععي اع مكنه تارعألاب

 . ةيعرشلا نيناوقلا دودح يف ةيآلا نم هطابنتسا نكمي ام طبنتسي

 . نكمأ ام نآرقلا يف راركتلا ءاعدا بنجتي نأ رسفملا يلع : ًاعباس

 فِطع يف راركتلا مهوت عدت امن لاق هنأ ءاملعلا ضعب نع يطويسلا لقن

 4 ةّمحرو مهر نم تاولص إ» ,: رثدملا] يرذت الو يقت الإ :وحن نيفدارتملا

 دجوي ال ينعم لصحي نيفدارتمل عومجم نأ دقتعي نأ ءكلذ هابشأو [61١/:ةرقبلا]

 ديفت فورحلا ةرثك تناك اذإو ءادئاز ينعم ثدحي بيكرتلا نإف ءامهدحأ دارفنا دنع

 . 2 '( ظافلألا ةرثك كل ذكف «ينعملا كاز

 يف ضوخلاك ريسفتلا يف وشحلا ليبق نم ربتعي ام لك بنجتي نأ اضيأ رسفملا يلعو
 لئاسم لئالدو ,هقفلا لئاسم لئالدو عهقفلا لوصأ لئاسم لئالدو عوحنلا للع ركذ

 يف ايلي كلذ ذخؤي امنإو «مولعلا هذه فيلأت يف ررمم كلذ لك نإفءنيدلا لوصأ

 .هيلع لالدتسا نود ريسفتلا ملع

 ثيداحأو لوزنلا بابسأ نم حصي ال ام ركذ بنجتي نأ رسفملا يلع كلذكو

 «نآرقلا لامجب بهذي ام اذه نإف ؛ةيليئارسإلا رابخألا و ,.عوضوملا صصقلاو ,لئاضفلا

 .رابتعالاو ربدتلا نع سانلا لغشيو

 ١١ الإتقان/؟١186/5. 5١(الإتقان: 6 /5١م 1١8-5م١.



 عسا 0007| ع ا عع و ودل يدول| تحس
 يتح حيجرتلا نوناقب ًاميلع ًانطف ءًأظقي نوكي نأ اذه لك دعب رسفملا يلع :اهنماث

 )2١. راتخيو حجري نأ هنكمأ هجو نم رثكأل ةلمتحم ةيآلا تناك ام اذإ

 رثكأ ةيآلا لمتحت امدنع حيجرتلا نوناق يلإ مكتحي نأ نم هل دبال رسفملا ناك اذإو

 محازت دنع لصفلا مكحلا وه يذلا « نوناقلا اذه نايب يلإ ةجاح يف انإف ء«هجو نم

 :لوقنف تالامتحالا ةرثكو هوجولا
 يأرلا يف حيجرتلا نوناف >

 يف يطويسلا ائل اهلقن يتلا ةملكلا يه ؛نوناقلا اذه نايب يف تليق ةملك عمجأ

 يفتكنو « ناقتإلا نع ًالقن انه اهقوسن نأ يرنو «يشكرزلل ناهربلا نع ناقتإلا هباتك

 .ةيافكلا نم اهيف امل كلذب

 ا يدلنا وه ادعاشت نيعم ليعشا كفل لك و «ىلاعت هللا همتخر: ىشك وزلا لاق
 يئرلا درجم نود لئالدلاو دهاوشلا دامتعا مهيلعو «هيف داهتجالا ءاملعلا ريغل زوجني
 وه دارملا نأ ىلع ليلدلا موقي نأ الإ هيلع لمحلا بجو ءرهظأ نيينعملا دحأ ناك نإف
 00 . نول

 ,ةيف رع وأ ةيوغل ةقيقح امهدحأ يف نكل ؛ةقيقح امهيف لامعتسالاو ءايوعسا نإو
 ,ةيوغللا ةدارإ يلع ليلد لدي نأ هل ؛يلوأ ةيعرشلا يلع لمحلاف ؛ةيعرش رخآلا يفو

 يف ناك ولو... : ةبرعلا] © مهل نكسم كتالص ْنِإ مهيلع لصو  هلوق يفامك
 :ًاضيأ كلذ يف اقفتا نإو . يلوأ ةيفرعلا يلع لمحلاف «ةيوغل رخآلاو «ةيفرع امهدحأ

 ءرهطلاو ضيحلل ءرقلاك «دحاولا ظفللاب امهتدارإ نكمي ملو امهعامتجا يفانت نإف
 نإو .هقح يف يلاعت هللا دارم وهف هنظ امف ؛هيلع ةلادلا تارامألاب امهنم دارملا يف دهتجا
 وأ ؟امكح ظلغألاب ذخأي وأ ؟ءاش امهيأ يلع لمحلا يف ريختي لهف ْئش هل رهظي مل

 غلبأ كلذ نوكيو«نيققحملا دنع امهيلع لمحلا بجو ايفانتي مل نإو .لاوقأ ؟فخألاب

 .2') (امهدحأ ةدارإ ىلع ليلد لد نإ الإ ,ةحاصفلاو زاجعإلا يف
 -  :يأرلاب ريسفتلا يف أطخلاًأشنم »

 تا ل ل نيل يرسل ع , نم ريسفتلا ىف اريثك أطخلا عقي

 كلت يلإ نيدنتسم ريغ ؛يوهلاو يأرلا درجمب اورسفو ؛نيعباتلاو ةباحصلا 6
 ةيغرادمم الوب ةيلش ةدفعي نا رمسعلا نتاع يبحر رس لوأ اهنا انهونك ىغلا لوبحالا
 هرارسأ نع فيشكلاو هللا باتتك مهفل تاودأ عقاولا يف يه ينلا موسلعلا كلعب
 :ةيفاعمو

 جهنمو 445,445 ١/ :نافرعلا لهانمو .185- 185/5 :ناقتإلا عجاري )١(

 .8١؟/5:ناقتإلا (؟) . :4١/5 ناقرفلا



 ١ ثورسفملاو ريسفنلا
 : لوقنف نيرسفملا فئاوط نم ريثك هيف عقو يذلا أطخلا اذه أشنم ركذن نأ انه يرنو

 ةباحصلا ريسفت دعب اتثدح نيتهج يلإ - ابلاغ  يأرلاب ريسفتلا يف أطخلا عجري
 جوزمم ريغ ًافرص ءالؤه مالك اهينوكدي ىلا ينكلا ندد نايات ا

 نم نش اهيف دجوي داكي ال امهريغو «ديمح نب دبعو ؛قازرلا دييع ريسعتك نه

 ةلرتملا ريسافتك ءاهنم اريثك ّنِإف كلذ دعب تدج يتلا بتكلا فالخب ؛ 6

 نع عافدلاو بهذملا ةرصن اهباكترا يلع مهلمح رفتغت ال ءاطخأب ةئيلم ,ةعيشلاو
 . ةديقعلا

 : يتأي ام امهف بلاغلا يف أطخلا امهيلإ عجري ناتللا ناتهجلا ناتاه امأ

 نآرقلا ظافلأ لمحي نأ ديري مث «يناعملا نم ينعم رسفملا دقتعي نأ :يلوألا ةهجلا

 1 .هدقتعي يذلا ينعملا كلذ يلع

 زق را وس كو هديري نأ وسي ام درجمب نآرقلارسفي نأ : لا

 .هب بطاخلاو هيلع لزنملاو ؛نآرقلاب ملكتملا يلإ رظن نودب كلذو . برعلا ةغلب نيقطانلا

 ةدتس# اي ىلإ . ةناريشو ورجع اداب يتعب ايمن يعارعبو لرألا يحال

 ,تايملاو هلال دا يفت رقلا ظفاقلا

 رظن ريغ نم« يبرعلا هب ديري نأ زوجي امو ظفللا درجم اهيف يعارم :ةيناغلا ةهجلاو
 ظ ْ ظ . مالكلا "ل

 :روص عبرأ يلع عقي يلوألا ةهجلا يلإ عجري يذلا أطخلا نإ
 اذهل ةاعارمف وص فاق و[ ميكر كيري يذلا ينعملا نوكي نأ: لوألا ةروصلا

 ال كلذ عم وهو نم 0 اا ا

 هذهو «لولدملا يف ال ليلدلا يف ًآعقاو أطخلا نوكي اذه يلعو «دارملا رهاظلا ينعملا يفني

 ناعمب نارقلا نورسفي نيذلا ظاعولاو ةيفوصلا ريسافت نم ريثك يلع قبطنت ةروصلا
 لثم كلذو «ينعملا رهاظب نولوقي مهف كلذ عمو «ةدارم ريغ اهنكلو اهتاذ يف ةحيحص

 هلوقل ضرع امدنع الثمف ,ريسفتلا قئاقح يف يملسلا نمحرلا دبع وبأ ةرك دام ريقك

 نم اوجرخا وأ مكسفنأ اولتفا نأ مهيَلع انبتك ان ولو ل: ءاسنلا ةروس يف يلاعت

 مرا مكسفنأ اولتقا » : هصن ام لوقي هدجن ةيآلا [57 : :ءاسنلا] 7 مكرايد

 017 خلإ . .مكبولق نم ايندلا بح اوجرخأ يأ ؛# مكرايد نم اوجرخا وأ

 0 ا يذلا ينعملا نوكي نأ :ةيناثلا ةروصلا

 يلعو ءوه هديري ام يلع هلمحيو .هب داريو هيلع لدي ام نآرقلا ظفل بلسي ينعملا اذهل

 .4ة5ص يملسلا ريسفت )١(



 ظ ١ دروسا روس حم
 ريسافت يلع قبطنت ةروصلا هذهوًاضيأ لولدملا يف ال ليلدلا يف ًاعقاو أطخلا نوكي اذه

 كلذ عمو ءاهتاذ دح يف ةحيحص ةيراشإ ناعم نآرقلا نورسفي 0

 يلإ نوكي ام برقأ ءالؤه ريسفتو «ةدارم ريغ ةرهاظلا يناعملا نإ ا و ست
 ةرقبلا ةروس يف يلاعت هلوق يرتستلا لهس هبرسف ام كلذ ل قار يكل ا رمل

 :هصنام لوقي ثيح ..[؟5: ةرقبلا] © نيملاّظلا نم انوكتف ةرجشلا هذه ابرقت الو

 لح علا ةييعيلا ةتلك ايمي فمما ةارا انقإو هةففيقملا يف لدكألا ينعم زعم

 رانا وع هريغ

 اذهل ةاعارمف ُأطخ هتابثإ وأ هيفن رسفملا ديري يذلا ينعملا نوكي نأ :ةثلاغلا ةروصلا

 ل ل ل ل ا ل

 ةروصلا هذهو ءاعم لولدملاو ليلدلا يف اعقاو أطخلا 0 اذه يلعو «دارملا رهاظلا
 يلع ينبملا ريسفتلاك كلذو «ةلطابلا يناعملا نم ةفوصتملا ضعب هركذ ام يلع قبطنت

 ضرع امدنع يبرع نبال بوسنملا ريسفتلا يف ٍءاج امك «دوجولا ةدحوب لوقلا
 .[4 لمزملا] © اليتبت هيلإ لعبت كبر مسا ركذاو ل : لمزملا ةروس نم يلاعت
 ع ع ملا مشارك داو اهريشما يفدهلوق

 00 هللا كتف

 اغا يقاطع ةنانكا هيفث ريسفملا ديري يذلا ينعملا نوكي نأ :ةعبارلا ةروصلا

 نود أطخلا كلذ يلع هلمحيو «هب داريو هيلع لدي ام نآرقلا ظفل بلسي ينعملا اذهل

 قبطنت ةروصلا هذهو. ًاعم لولدملاو ليلدلا يف اطخلا نوكي اذه يلعو «دارملارهاظلا
 يلإ دارملا هرهاظ نع نآرقلا ظفل نوولي ةراتف «ةلطابلا بهاذملاو «عدبلا لهأ ريسافت يلع
 ( توغاطلاو تبيجلا) : ةعيشلا ةالغ ضعب ريسفتك «هيلع ةلالد يأ ظفللا يف سيل ينعم

 ريغ فلكت هيف ينعم يلإ هرهاظ نع ظفللا فرص يلع نولاتحي ةراتو ءرمعو ركب يبأب
 ضعب لعف امك ؛لطابلا مهبهذم مداصي ينآرقلا ظفللا نأ اوسحأ اذإ كلذو ءلوبقم

 :ةمايقلا ةروس نم ( ١5 :؛١5) نيتيآلا يف يلاعت هلوق يف ( يلإ) ظفل رسفف ةلزتعملا
 و رانا لإ ميت سجل 4 ةرظان اهّبر ىلإ د ةرضان ذئموي هوجو ظ
 كلذو ((' 7 ريخأتلاو ميدقتلا يلع « اهبر ةمعن ةرظان : ينعملا نوكيف«معنلا ينعمب ,ءالالا
 .ةرخآلا يف هللا ةيؤر نم هيلع لدت امع ةيآلا فرصيل هلك

 :نيتروص يلع عقي وهف ةيناثلا ةهجلا يلإ عجري يذلا أطخلا امأو

 هنكلو ؛ةغل رسفملا هركذ يذلا ينعملل ًالمتحم ظفللا نوكي نأ :يلوألا ةروصلا

 )١( يرتستلا ريسفت ص١١6. )١( :يبرع نبال بوسنملا رسفتلا 7057/5.

 يضترملا ديسلا يلامأ (؟) :١/5/8 .



 ١ج نورسفملاو ريسفتلا ظ

 دحاو هنم دارملاو . رثكأ وأ نيينعم يلع ةغللا يف قلطي يذلا ظفللاك كلذو «دارم ريغ

 ظفلك كلذو «دارملا ينعملا ريغ هيناعم نم رخآ ينعم يلع هلمحيف رسفملا يتأيف «هنيعب

 لجرلاو «نيدلا يف ةكولسملا ةقيرطلاو ؛ةعامجلا : اهنم «ناعم ىلع قلطي هنإف (ةمأ)

 يلاعت هلوق يف نيدلا يف ةكولسملا ةقيرطلا ينعم ريغ يلع هلمحف «ريخلا تافصل عماجلا

 نإو حيححص ريغ 5 :فرخزلا] © ةَمَأ لع انءابآ اندجو اّنِإ ل : فرخزلا ةروس يف

 .ةغل ظفللا هلمتحأ

 (ةيآلا يف دارم ريغ هنكلو ؛هنيعب ينعمل ًاعوضوم ظفللا نوكي نأ : ةيناثلا ةروصلا

 نييعت يف رسفملا ئطخيف الثم قايسلا ةنيرقب ظفللا هل عضو ام ريغ رخآ ىنعم دارملا امنإو

 كلذو «ءيعضورلا هانعم يلع ظفللا حرشف «ةغللا رهاظب يفتكا هنأل «دارملا ينعملا

 ةرصبم قالا دوم ايئاو) ٠ ارسإلا ةروس يف يلاعت هلوق يف ( ةرصبم ) ظفل ريسفتك
 اذهو «ةقانلا نم لاح اهنأ ىلع « نيعلاب راصبإلا نم ( ةرصبم ) لعجب [ ه3 :ءارسإلا]

 ْ )2١. ةحضاو ةيآ : دارملا ذإ «دارملا فالخ

 :يأرلاب ريسفتلاو روثأملا ريسفتلا نيب ضراعتلا ©
 امأ «لوبقمو خودمم مسقو «لوبقم ريغ مومذم مسق : نامسسق يأرلاب ريسفتلا نإ انلق
 رمألا لوأ نيت همام يراود وحجر رح دا علا محبا

 -  .حيحصلا هانعمب ريسفتلا طيحم نع جراخو
 ريسفتلا نيبو هنيب ضراعتلا لقعي يذلا وه اذهف «دومحملا يأرلاب ريسفتلا امأو

 متحتي هنأ ريغ «نايبلاو ثحبلاب هل ضرعنو هيف ملكعتن نأ ديرن يذلا وه اذهو «روثأملا

 ضراعتلا اذه ينعم نايبل ضرعن نأ - ةريصب يلع مالكلا نوكيل - انيلع

 :لوقنف

 كلذوءامهنيب يفانتلاو لباقتلا هانعم روثأملا ريسفتلاو يلقعلا ريسفتلا نيب ضراعتلا
 نكمي ال ثيحب ؛هيفن يلع لدي رخآلاو «ًالغم رمأ تابثإ يلع امهدحأ لدي نأب

 نم رخآلا عنمف قيرطلا ضرع يف فقو امهنم الك نأكف ؛لاوخألا نم لاحب امهعامتجا
 كلذ يمسي الف ؛ ,عمجلا نكم أو ةافانم نودب امهنيب ةرياغملا تدجو اذإ امأو . هيف ريسلا

 قيرطبو ؛مالسإلابو ,نآرقلاب 4 ميقتسملا طارصلا :  مهريسفتك كلذو ءًاضراعت
 نأل ؛ةضقانتم الو ةيفانتم ريغ ترياغت نإو يناعملا هديف ودل ين رومللا ةعاظيوب ةنكوجلا

 ًالثمو . هلوسرو هللا ةعاطروهو «ةيدوبعلا قيرط وهو ؛نآرقلا قيرط وه مالسإلا قيرط
 4 تاريخلاب قباس مهنمو دصتقم مهنمو هسفنل ملاظ مهنمف ظ : يلاعت هلوقل مهريسفت

 هدا نم نينسلفلا لوضا ىف ةيقيت ونا يدعم حبلا اذه قرع او



 ظ ' ١ج نورسفملاو ريسفتلا
 يذلا وه دصتقملاو « تقولا لوأ ىف ىلصي يذلا وه قباسلا :هيف ليق ..[؟5؟:رطاف]

 ..تارد العب ىلصي ىدلا وهب ملاطلاو « هئانلاا ىف ادع
 اكرر كاز نم ةيضخشلا وهف نم ةطورحلا ةاكزلا يدون نم سانتا ليمر

 . قدصتي الو ةاكزلا عنمي نم هسفنل ملاظلاو ءاهدحو ةضورفملا
 لوانتي هسفنل ملاظلا نأل ءارياغت نإو نيريسفتلا نيذه نيب يفانت ال هنأ فاخ ريغو

 كراتو تابجاولا لعاف لوانتي دصتقملاو ؛تامرحلل كهتنملاو تابجاولل عيضملا
 لل ا ل قباسلاو ؛تامرحما
 يملا ال ليقمفلا ليس 0

 ريسفتلاو يلقعلا ريسفتلا نيب ضراعتلا اهيف لصحي يتلا ةيلقعلا روصلا نإ

 سلا
 .كلذك ًايعطق يلقنلاو ًايعطق يلقعلا نوكي نأ :الوأ
 .ًاينظ رخآلاو ًايعطق امهدحأ نوكي نأ :ايناث

 :فللذك ينخر دخلو يناس جلا نوكرانا هاكات

 نمو يعطقو يعطق نيب ضراعت لقعي ال هنأل , ةيضرفف «يلوألا ةروصلا امأو -
 . لقعلا عم عرشلا 5 نأ لاما

 ملو عمجلا رذعت اذإ ينظلا يلع مدقم امهنم يعطقلاف :ةيناثلا ةروصلا ام

 .يوقألاب المعو حجرألاب اذخأ 0 0
 مظنلا لمح بجو «يلقنلاو يلقعلا نيب عمجلا نكمأ نإف :ةئلاثلا ةروصلا امأو -

 قيرط نم تبث نإ هَ يبدلا نع روثأملا ريسفتلا مدق «عمجلا رذعت نإو .امهيلع ميركلا
 يف ةباحصلا ىلإ هتبسن حصي ام نأل «ةباحصلا نع حص ام مدقي اذكو .حيحص

 مهفلا نم هب اوزاتما املو هع لوسرلا نم هعامس لامتحال «ليمأ هيلإ سفنلا ءريسفتلا
 1 .ليزنتلا ةدهاشم نم هب اوصتخا املو ,حلاصلا لمعلاو حيحصلا

 ذخألاب افورعم ىعباتلا نوكي نأ امإ كلذو ليصفتلا هيفف نيعباتلا نع رثؤي ام امأو
 مل نإو . يلقعلا ريسفتلا مدق باتكلا لهأ نع ذخألاب فرع نإف ءالوأ باتكلا لهأ نع
 وه امك - يلقعلا ريسفتلا عم هنع ءاج ام ضراعتو باتكلا لهأ نع ذخألاب فرعي
 هانحجر لالدتسا وأ عمسب امهدحأ ديأت نإف ؛.حيجرتلا يلإ أاجلن ذئنيحف - ضرفلا

 نمّؤنف ؛ ,رمألا يف انفقوت «دهاوشلاو ةلدألا تضراعتو نئارقلا تهبتشا نِإو ؛رخآلا يلع

 هباشتماو ؛هليصفت لبق لمججا ةلزنم كلذ لزنيو «هنبيعت يلع مجهتن الو يلاعت هللا 1

 كلتو «هيلإ ءاملعلا تارظن ىه هذهو ؛هيمسقب يلقعلا ريسفتلا وه اذهف . . دعبو



 ةكنحا جدري او ريسلا تحسس شحم انح
 ًالاصتا هب لصتتو « ًايوق ًاقلعت هب قلعتت يتلا ثوحبلا يه هذه مث «فالنلا ةقيقح يه

 ءاهرهشأو زئاجلا يأرلاب ريسفتلا بتك مهأ نع مل اكن نأ كلذ دعب يرأو ءاقيثو

 ؛ةيملعلاو ةيتاذلا هتيصخش يلع ًاءوض انل يقلت «فلؤم لك نع ةريصق ةذبنل ًاضرعتم

 اهيلع يرج يتلا هتقيرطو «هريسفت يف مهنم لك .هكلس يذلا كلسملا ةادن نلعب

 امب كلذ يف انيعتسم «بتكلا هذه يف يتءارق ءانثأ كلذ نم يل رهظي امب ءاهب زاتماو

 كلذ نم غارفلا دعب مث «مهبتكل بتكلا هذه باحصأ اهب مدق تامدقم نم هب رفظأ

 يهو «هيف مهتافلؤم رهشأ نعو«ريسفتلا نم قرفلا ضعب فقوم نع رخآ مالك انل نوكي
 . مومذملا يأرلاب ريسفتلا ةرئاد نع جرخت داكت ال



 انك تح اهو زمبتلاو يلا هفمعب
 كيلانلا لضفلا

 :ديهق ©

 هيف تفلأف مولعلا نم هريغك نيودتلاب ريسفتلا رفظو ؛ميدق نم نيودتلا دهع أدتبا
 ةيشاقلا هده كوفلفو ءاييشل فين راكم فالكم يديح ايسكيرم فا عفطعلا فك
 ةرك (ةفئؤلل بنكلا قع ةرهازةرهكب ترئاجلا يارلاب ريسفعلا ةيحان تريسفتلا نم
 -- بتكلا نم ديدج دجي رصع لك يفف «روهدلا ركو روصعلا رم يلع تمخضت

 يس ايودعحملا يسال د نا وتشلام يلا مضنت مث , زئاجلا يأرلاب ريسفتلا يف
 .اهدهع لوطو اهعاستا يلع ةيمالسإلا

 بهذو اهمسر يفع وأ ؟بتكلا هذه لكب ةيمالسإلا ةبتكملا انل تظفتحا له نكلو
 ؟ اهرثأ

 نمزلا مداقتب رخآلا اهضعب بهذو ءاهضعبب انل تظفتحا لب «كاذ الو ءاذه ال ..ال
 انل هتفلخ ام عيمج ىلع عالطإلا نيبو اننيب لاح «يبتكملا روصقلا نإف اذه عمو «هيلع
 نم دجوي ام لك يلع عالطإلا يلع ةردقلا مدعلو اذهلو ..ةماعلا ةيمالسإلا ةبتكملا
 يلع بتكلا هذه ضعبل ضرعتأ نأب يفتكأ ةساردلاو ثحبلاب هباعيتساو بتكلا هذه

 نيبو ينيب لاح يذلا «رخآلا و ل ل ل ا ل و ا

 . يرخأ ةرات ينمزلا روصقلاو «ةرات يبتكملا 002

 هجتي «يرايتخا اهيلع عقو يتلا بتكلا هذه نأ ىلإ هبنأ نأ ينتوفي الو . . : ادعم

 يا اواو داتا يح اون نم ةصاخ ةيحان هيلع بلغتو «نيعم هاجمتا يلإ اهنم لك

 اهنمو ؛ةيمالكلاو ةفسلفل ا ةردلا هع لقت اا نموا قرط ةلفانكفلا هناك ينفق

 مضني عيمجلا نكلو . كلذ ريغ اهنمو « ةيليئارسإلاو ةيصصقلا ةيحانلا هيف يغطت ام
 نيب تعمج دق تنك نإ  نذإ هيلع الف زئاجلا يأرلاب ريسفتلا وه دحاو ئش تحت
 .رثكأ الو لقأ ال يرابتعا رمأ اذهو تاهاجتالاو عزانملا ةفلتخملا بتكلا هذه

 : يتأي ام يهف «يرايتخا اهيلع عقو يتلا بتكلا هذه امأ
 ١ - يزارلا رخفلل : بيغلا حيتافم .

 :بواضيبللاب ليوأتلا رارسأو ليزنتلا را
 0 ليوأتلا قئاقحو ليزنتلا كرادم- ؟
 نزاخلل : ليزنتلا يناعم يف ليوأتلا بابل - 5
 نايح قبل : ا 00



 بس !ج نورسفملاو ريسفتلا

 يظويسلا لالجاو ب ىلا لدجلل نيلالجلا ريسفت-
 ْ ريئخلا ميكحلا انبر مالك يناعم ضعب ةفرعم ىلع ةناعإلا يف ريدملا جارسلا - 4

 7 لا ل ميركلا باتكلا ايازم ىلإ ميلسلا لقعلا داشرإ-
 يسولألل +: ئناقملا عيشلاو يكل اون ل ف ا

 اذه بسح يلع اهنع ملكتأس و ؛يرايتخا اهيلع عقو يتلا بتكلا يه

 ا

 (يزارلل) بيغلا هتاف ١
 :ريسفتلا اذه فلؤمب فيرعتلا ©

 يلع نب نسحلا نب نيسحلا نب رمع نب دمحم هللا دبع وبأ وه ريسفتلا اذه فلؤم
 بيطنلا نباب فورعملاو نيدلا رخفب بقلملا «يزارلا « ىناتسربطلا ءيركبلا «ىميمتلا

 نادر ناد( رجولا وي ةاطيسصحو ماعراو خيرا رض 01 قس دولرلا | ىفاحلا
 ريسفتلا يف امامإ ناكف ءاهيف غبنو مولعلا نم اريثك عمج «هنامز ملكتمو ؛هرصع ديرف

 ةميظع ةرهش يملعلا هغوبن هبسكأ دقلو «ةغللا مولعو ؛«ةيلقعلا مولعلاو «مالكلاو
 دقو اظن :ندلهكم نفل كيرلا دنا نووتكيو طالبا قم هر دس يدع باجل »نكت
 (يناعمسلا لامكلا نعو «يرلا بيطخب فورعملا نيدلا ءايض هدلاو نع ملعلا ذخأ

 ةيملعلا هترهش قوف هلو ,مهيقلو مهرصاع نيذلا ءاملعلا نم ريثكو ؛يليجلا 6
 «يسحعلا نابللاو يرعلا كايمللاو طع ناك هنإ لبق يبجي ظعولا ىف ةزييك ةرههت

 ساكللج هللا همحر - فلخ دقلو «ءاكبلا رثكيو ظعولا لاح يف دجولا هقحلي ناكو

 ىف فيناصتلا هذه ترشتتنا دقو «ةفلتخلا نونفلا ىف هفيناصت نم ةريبك ةعومجم

 انه اولغتشا سانلا نأ ذر ةنيد ظننا ةداهنملاو ةياولا :ولفقلا انهن قرزو + ةذاكلا

 حيتافمب يمسللا ريبكلا هريسفت تافنصملا هذه مهأ نمو «نيمدقتملا بتك نع اوضرعأو

 وه هلعلو «دحاو دلجم يف ةحنافلا ةروس ريسفت هلو نآلا ههدصب نحن ام وهو «بيغلا

 باتكو «ةيلاعلا بلاطملا :مالكلا ملع يف هلو ( بيغلا حيتافم ) هريسفت لوأب دوجوملا

 يفو لوصحملا :هقفلا لوصأ يف هلو .نايغطلاو عيزلا لهأ يلع درلا يف ناهربلاو نايبلا
 : تاسملطلا يفو ةمكحلا نويبع حرشو ءانيس نبال تاراشإلا حرشو صخلملا :ةمكحلا

 هقفلا يف زيجولا حرشو «يرشخمزلل وحنلا يف لصفملا حرش هنإ :لاقيو نونكملا رسلا
 عساولا لجرلا ملع اهيف يلجتي يتلا « هتافنصم نم ريثك اذه ريغو . .يلازغلل

 .ريزغلا
 نم ةئامتسو تس ا ه”65 ةنس هللا همحر  يزارلا ةافو تناك دقو ..اذه
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 ريبك فالخ ةيماركلا نيبو هنيب ناك هنأ :هتافو ببس ىف لاقيو « يرلاب ( ةرجهلا

 تامف هوُمس اريخأو ًاريفكتو ًابس هنم نولانيو مهنم لاني ناكف ةديقعلا رومأ يف لدجو
 .2') هنم اوحارتساو كلذ رثإ يلع

 -  :هيف هفلؤم ةقيرطو ريسفتلا اذهب فيرعتلا ©
 ( ملعلا لهأ نيب لوادتمو عوبطم وهو ؛رابك تادلجم ينامث يف ريسفتلا اذه عقي

 نبا كلذ لوقي امك ؛2') همتي مل - يزارلا رخفلا يأ - هنإ : ةبهش يضاق نبا لوقيو

 مشوا نر ل ل

 .؟هريسفت يف يزارلا رخفلا لصو نآرقل
 سول لونا بر اطفلا اسال ةةحامع نإ م لو

 «ةنماثلا ةئاملا نايعأ يف ةنماكلا رردلا هباتك يف «ينالقسعلا رجح رجح نباف « عوضوملا اذه

 مزحلا يبأ نب دمحم نب دمحأ وه «يزارلا نيدلا رخف ريسفت لمكا يذلا ) :لوقي
 نم ةئامعبسو نيرشعو عبس )اه 1/7177 ةنس تام «يلومقلا يموزخملا نيدلا محن يكم

 . 2 *7يرصم وهو ( ةرجهلا
 دمحم نب دمحأ نيدلا مجن خيشلا فنصو) :لوقي نوئظلا فشك بحاصو

 ( ةرجهلا نم ةئامعبسو نيرشعو عبس )اه ا/717 ةنس يفوتو ؛«هل ةملكت يلومقلا

 هنم صقن ام لمك ؛يقشمدلا ييونخلا ليلخ نب نيدلا باهش ةاضقلا يضاقو

 ااا 7 (ةئامتسو نيثالثو عست )ه 5179 ةنس يفوتو«اضيأ
 افلا ردنا مق وق رجلا رم متع لا يدلل نا رح يرش نياق قباط#

 هذه يف ام هجو يلع ةكراشم ييوخلا نيدلا باهشل لعجي نونظلا فشك بحاصو

 .هريسفت متي مل يزارلا نأ يلع ناقفتي اناك نإو ؛ةلمكتلا

 اننآل كلذو ءاضيأ يلوألاك هذهف ؟هريسفت يف رخفلا لصو عضوم يأ ىلإ امأو

 نع ًالقن يضترم ديسلا طخب هتيأر يذلا ):هصن ام نوئظلا فشك شماه يلع اندجو

 . 217 ءايبنألا ةروس يلإ هيف لصو هنأ «باهشلل افشلا حرش

 :ةعقاولا ةروس يف يلاعت هلوق دنع ريسفتلا اذه يف يتءارق ءانثأ يف تدجو دقو
 ا

 اهركذ ؛ةيلوصأ يلوألا ةلأسملا ) ةرابعلا هذه [؟4 : ةعقاولا ] © تولمعي اوناك امب ءازج

 .؟ ١ /ه : بهذلا تارذشو 55-2558 /57: نايعألا تايفو رظنا )١(

 ١١( ص ىناثلا ءزجلا (" .؟١/ه : بهذلا تارذش 5517 .
  459نونظلا فشك (5) ب ل1 ةيياكلا زرذلا :599/5.

 ) )5.(شماه) 559/5 : نونظلا فشك



 ل ١1ج نورسفملاو ريسفتلا بس

 )2١. (خلإ . .اهضعب ركذن نحنو ةريثك عضاوم يف هللا همحر نيدلا رخف مامإلا

 هذه ىلإ ةهرسيسسفت نق لبي مل («نيدلارخف مامإلا نأ ىلع لدت ةرابعلا هذهو

 .ةروسلا

 اذن اونمآ نيدلا هيأ ب٠: ةدئاملا ةروس يف يلاعت هلوقل هريسفت دتع تدجو امك

 .ءوضولا يف ةينلا عوضومل ضرعت هنأ عةيآلا . .:[5 : ةدئالل] 4 ةالصلا ىلإ متمف

 اودبعيل الإ اورمأ امو :  ةئيبلا ةروس يف يلاعت هلوقب هيف هينلا طارتشا يلع دهشتساو
 دقو)): :لاق مث «ةينلا نع ةرابع صالخإلا نأ نيبو [ 5 : ةئيبلا ] © نيددلا هل نيصلخم هللا

 هللا اودبعيل الإ اورمأ امو 9 : يلاعت هلوق ريسفت يف ليلدلا اذه يف مالكلا انققح

 .2") (ناقتإلا ةدايز بلط يف هيلإ عجريلف 6 نيدلا هل نيصلخم
 اهنبلإ لمضو هنأ نا ةكيبلا ةرويم سس يوارلا رتحفلا نابرعشت ةرابعلا ةذهو

 عيش لبك نع درجملا ةرابعلا رهاظ بسحب اعبط.:اذهو «هريسفت ىف

 بتك نيدلا رخف مامإلا نأ وه : بارطضالا اذهل لحك هلوقأ نأ عيطتسأ يذلاو
 يف عرشف «ييونخلا ني ردلا باهش هدعب يتأف ءايبنألا ةروس يلإ اذه هريسفت

 يقبام لمكأف يلومقلا نيدلا مجن هدعب يتأف ؛همتي مل هنكلو ريسفتلا اذه ةلمكت

 ةلمكت بتك يلومقلاو ؛«ةياهنلا يلإ هلمكأ ييوخلا نوكي نأ زوجي امك .هنم

 فشك بحاص ةرابع نم رهاظلاوه اذهو «يبيوخلا اهبتك يىتلاريغ يرخأ

 ملوسلفلا

 لصو هنأ يف حيرصب سيل اذهف «ةئيبلا ةروس يف بتك ام يلع رخفلا ةلاحإ امأو
 ءاه دعو: ةيالا هتيل را ةليلا ةرؤتسل دلقتسم ميلا بلي دع ذإ 0 00

 موقي قيفوت وه 0 بارطضالا اذهل 5 دقتعأو : اذه لوقا

 ل يف رطل لمجت هه اشو دحر قل هيغل نم باكل يرجي

 ىف 5 لا رادقملاو .رخفلا هتك

 ا وا ةرهشب يظحيل يزارلا رخفلا ريسفت نإو ..

 ملعلا نم يتش حاون يف ؛ةعساولا ةضايفلا ثاحيبألاب مح وع املا

 .599/59:بيغلا حيتافم (؟) .582//:بيغلا حيتافم )١(



 ظ ' ظ ١ج نورسفملاو ريسفتلا سس
 بيرغ لك هيف عمج - يزارلا رخفلا يأ  هنإ) :لوقيف ناكلخ نبا هفصي اذهلو
 ْ . 217 ( ةبيرغو
 :هروسو نآرقلا تايآ نيب تابسانملا نايبب يزارلا رخفلا مامتها ©

 عم اهضعب تايآلا نيب تابسانملا ركذب زاتمي هنأ تدجوف « ,ريسفتلا اذه يف تأرق دقو

 ام ًاريثك لب ةدحاو ةبسانم ركذب يفتكي ال وهو « ضعب عم اهضعب روسلا نيبو «ضعب
 ْ .ةبسانم نم رثكأ ركذي
 ش :ةيفسلفلاو ةيضايرلا مولعلاب همامتها ©

 ةثداحلا مولعلا نم اهريغو ةيعيبطلاو ةضايرلا مولعلا يلإ دارطتسالا نم رثكي هنأ امك
 هنأ امك « اهريغو ةيكلفلا ةئيهلاك هدهع يف هيلع تناك ام ىلع ,ةلملا يف
 ثحابم يف هتلدأ غوصي ناك نإو «دينفتلاو درلاب ةفسالفلا لاوقأل اريثك رعت

 : ةنسلا لضأ بهذمو قفتي امب نكلو «ةيلقعلا مهتالال دتسا طمن يلع تايهلإلا

 : ةلزتعملا نم هفقوم ©

 ملع لئاسم نم هنوررقي ام لكب دقتعيو «ةنسلا لهأ هاري اريام يري ينسك  هنإ مث

 نوي رج 0 وع حلا نودورم ةيصرنا عديل بروالكلا

 .ايفاش ألو ايفاك نسعبلا هاري أل
 ةهبشلا داريإب باعي ناكو ١ :ناربم لا ناسل يف هنع لوقي رجح نبا ظفاجلا وه اذهف

 اهلحيو ًأدقن هبشلا دروي ) : ةبراغملا ضعب لاق يتح ؛ اهلح يف رصقيو «ةديدشلا
0 

 مجنلل ريسفتلا ملع يف ريسكألا يف تيأرو ) : نازيملا ناسل يف ًاضيأ رجح نبا لاقو
 ؛يبطرقلا نم ريسفتلا ملع بلاغل عمجأ ريسافعلا يف تيأر ام :هصخلم ام يفوطلا
 «يبيصنلا نيدلا فرش ينث دحف«بويعلا ريثك هنأ الإ «نيدلا رخف مامإلا ريسفت نمو
 نيب ني دلجم يف ذخآملا باتك فدص هنأ ؛يبرغملا يحايمرسلا نيدلا جارس هخيش نع
 هبش دروي :لوقيو ًاريثك هيلع مقني ناكو جرهبلاو فيزلا نم زخفلا ريسفت يف ام امهيف
 لهأ بهذم دروي مث «قيقحتلا نم نوكي ام ةياغ يلع نيدلاو بهذملا يف 1
 هبتك ىف هبأد اذه نإ «. يرمعلو : يفوطلا لاق . ءاهولا نم ةياغ ىلع حدو ةعببل

 ناك ول هنأل هلاح رهاظ فالخ هنكلو «سانلا ضعب همهتا يتح . 0

 ناك هنأ نيم لعاو لن فصين يحاسا ناخب نيود اراك ام ابها الر نافل

 هدنع يقبي ال هسفن ليلد ريرقت يلإ يهتن نا اذإف ,مصخلا ليلد ريرقت يف الاوقأ غرفتسي

 )١( ناريلا ناضل 5 .؟1/5 :نايعإلا نايفو 4 27

 ١ ج نورسفملاو ريسفتلا - ١4 م)
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 ةمدقم يف حرص دقو ؛ةيندبلا يوقلل ةعبات ةيناسفنلا يوقلا نأ كشالو «يوقلا نم ءيش

 يلع دعب ملا وزير سيفعل اارل ريت يمح يعان ررقم هنأ :«لوقعلا ةياهن
 0 . ( كلذ يلع ةدايزلا

 هما روجعلاو دل عال [يناقنلا ءرلغ نم هلفرع و

 ءاهقفلا بهاذم ركذيو الإ ماكحألا تايآ نم.ةيآب رمي داكي ال يزارلا رخفلا نإ مث

 .نيهاربلاو ةلدألاب  هدلقي يذلا - يعفاشلا بهذمل هجيورت عم ءاهيف

 ناك نإو «ةيغالبلاو ةيوحنلا لئاسملاو «ةيلوصألا لئاسملا ركذل درطتسي هدجن كلذك

 . ةيضايرلاو ةينوكلا مولعلا لئاسم يف هعسوت كلذ يف عسوتي ال

 نوكلا موع يفو «مالكلا ملع يف ةعوسومب نوكي ام هبشأ باتكلاف .. ةلمجلابو

 باتكلا ةيمهأ نم للقت تداك يتح هيلع تبلغ يتلا يه ةيحانلا هذه نأ ذإ ؛ةعيبطلاو

 .كركلا نارقلل زييشتك

 ًالم يزارلا نيدلا رخف مامإلا نإ) :نونظلا فشك بحاص لاق كلذ لجأ نمو

 رظانلا يضقي يتح «ئش ىلإ ئش نم جرخو «ةفسالفلاو ءامكحلا لاوقأب هريسفت

 يف يزارلا مامإلا عمج ) طيحملا رحبلا يف لاق هنأ نايح يبأ نع لقنو 0"2( بجعلا

 :ءاملعلا ضعب لاق كلذلو «ريسفتلا ملع يف اهب ةجاح ال ةليوط ةريثك ءايشأ هريسفت

 00 (ريسفتلا الإ ئش لك هيف

 كاناستالاو تاطابنتسالا ةرثكب ًاعلوم ناك كازا قيال نجم مانإلا نأ انل رهظيو

 ظفللا نيبو هيلإ درطتسملا وأ طبنتسملا نيب ام ةلص دجي نأ عيطتسي ماد ام «هريسفت يف

 ,مكحلا اذه رخفلا يلع مكحي نأ الإ هعسي ال هريسفت ةمدقم أرقي يذلاو «ينآرقلا

 يي ل لا ا ل

 (ةلأسم فالآ ةرشع اهسئافنو اهدئاوف نم طبنتسي نأ نكمي  ةحتافلا ديري - ةميركلا

 ام يلع كلذ اولمحو «دانعلاو يغلاو لهجلا لهأ نم موقو ؛داسحلا ضعب اذه دعبتساف

 قيقحم نع ةيلاخلا تاملكلاو «يناعملا نع ةغرافلا تاقلعتلا نم مهسفنأ نم هوفلأ

 ريصتل «ةمدقملا هذه تمدق «باتكلا اذه فينصت يف تعرش املف «ينابملاو لدقاعملا

 ا . ( لوصولا بيرق ؛لوصحلا نكمم رمأ هانركذ ام نأ يلع هيبنتلاك

 ام الإ يرت ال فوسف ؛هيحاون عيمج يف كرظن لجأف «كيدي نيب بافكلاف . . دعبو

 . هيلع هب تمكح امو(«هيف هتلق

 .؟31 :5.0/1١ نوئنظلا فشك(١؟١ .4؟5م8/- 4ا// 4: نازيملا ناسل )١(

 . 57/1-١5:بيغلا حيتافم ( 4) .قباسلا عجرملا( "99



 تس ١1ج نورسفملاو ريسفقتلا بسسس

 (يواضيبلل )ليوأتلا رارسأو ليزنتلا راونأ - ؟
 :ريسفتلا اذه فلؤمب فيرعتلاو

 و هللا كيك بش ا ردلا رصان «ةاضقلا يضاق وه «ريسفتلا اذه فلؤم

 يف ةبهش يضاق نبا لاق سراف دالب نم وهو «يعفاشلا يواضيبلا «يلع نب دمحم

 ءاضق يلو . ةيحانلا | كلت خيشو «ناجيبرذأ ملاعو ؛«( تافدصملا بحاص) : هتاقبط

 هاند ديععم كام ريتك رايق ردك اداب ناكر يكبسلا لاقو . 2 ةارديعت

 جاهنملا ريغ هل نكي مل ولو ؛هتافنصم يلع ءانثلاب ةمئألا نم لك ملكت ) :بيبح

 يكبسلا لاق .زيربت ةنيدمي يفوتو « زاريشب ءاضقلا يلو.( هافكل ررحملا هظفل زيجولا
 ةنس: هريغو ريثك نبا لاقو (( ةئامتسو نيعستو يدحإ) ه١5351 هنس :يونسآللاو
 ا يا نسوا ( ةئامتسو نينامثو سمخ ) ه5

 يف ليوأتلا را ارسأو ليزنتلا راونأو «نيدلا لوصأ يف علاوطلا باتكو «هقفلا لوصأ

 اهرثكأو بتكلا رهشأ نم ةثالثلا بتكلا هذهو . نآلا هددصب نحن ام وهو ؛ريسفتلا

 ب000 علا نها نب الوازلف

 ايف الوم ةجرولو ربطت ادري بيرحللا ف
 ريسفتلا نيب هبحاص هيف عمج عمجحلا طسوتم ريسفت «يواضيبلا ةمالعلا ريسفت

 سلا رشا لوضع هند اه نرقواا ةفورعلا ةقرإلا ةيعا رت ئيعتم قلع“ يوان و
 نم هتف ماقد يكرر قره و 11 نادت يما رفنول اور ادطينتل !رصعع نقو

 هنأ كلذ ٠ نمو ؛فاشكلا بحاص هيلإ بهذي ام يلإ بهذي انايحأ ناك نإو تالازدعا

 ال اًيرلا نولكأي نيذلا 9 ةرقبلا ةروس نم ( 7075 ةيآلا يف ذ يلاعت هلوق رسف امدنع

 الإ ) :لوقي هاندجو «ةيآلا.. .4 سملا نم ناطيشلا هطبختي يذلا موقي امك أل نوموقي
 . . ( عرصيف ناسنإلا طبخي ناطيشلا نأ نومعزب ام يلع دراو وهو ؛عورصملا مايقك امايق

 نيرا نجت يدا ذأ مهنامعز نماضيأ اذهو ) :لوقيو نونجلاب سمل رسفي مث
 009 .( هلقع طلتخيف

 يلع اهل طلست ال نجلا نأ نم يرشخمزلا هيلإ بهذ امل قفاوم اذه نأ كش الو
 .ءاوغإلاو ةسوسولاب الإ ناسنإلا

 ةياهن يف هركذ نم « فاشكلا بحاص هيف عقو اميف عقو دق يواضيبلا دج اننأ امك

 ةميق انفرع دقو هللا دنع رجألاو باوشلا نم اهئراقل امو اهلضف يف ائيدح ةروس لك

 رتغا فيك فرعأ تسلو «ثيدحلا لهأ قافتاب ةعوضوم اهنإ انلقو «؛ثيداحألا هذه

 نيرسفملا تاقبط يفو 5817-2598 /8 : بهذلا تارذش يف يواضيبلا ةمجرت رظنا )1١(
 . ؟"17/ ص لوألا ءزجلا(؟١ .ه98/ه :ةيعفاشلا تاقبط ىفو ”١٠١-2٠١ ص يدوادلل



 ل ١ج نورسفملاو ريسفتلا

 هل ام عم «ةروس لكل هريسفت رخآ دنع اهركذ يف يرشخمنلا عباتو اهاورف يواضيبلا اهب
 اراذتعا ناك نإو «كلذ يف هنع سانلا ضعب راذتعا يتأيسو «ةيملع هناكم نم

 بيل قرافيبلاك ياغي ويلب ال قنا لمعلا ا هريوبعل ننكر ال ادعم
 | :هكاكمو

 ا ل يمسملا ريبكلا ريسفتلا نم هريسفت يواضيبلا دمتسا كلذكو

 ةباحصلا نع ةدراولا راثآلا ضعب كلذل مضو «يناهفصألا بغارلا ريسفت نمو ؛يزارلا
 تاطابنتساو ؛ةعئار فئاطلو ؛ةعراب اتكن هنمضف ؛هلقع هيف لمعأ هنأ امك «نيعباتلاو

 ةريصب يذ يلع الإ يفختو انايحأ قدت ةرابعو زجوم عئار بولسأ يف اذه لك (ةقيقد

 رك ذيف اهنم رتاوبملا مزتلي ال هنكلو «تاءارقلا ركذب انايحأ متهي وهو . ةرين ةنطفو «ةبقاث
 هنأ امك ؛:ةضافتساو عسوت نودب نكلو «ةيوحنلا ةعانصلل ضرعي هنأ امكءذاشلا

 ناك نإو كلذ يف هنم عسوت نودب ةيهقفلا لئاسملا ضعبل ماكحألا تايآ دنع ضرعتي

 يف يلاعت هلوقل هريسفت دنع الثمف ؛هجيورتو هيهذم دييأتل ابلاغ ليمي هنأ انل رهظي
 00 .«عورق ةثالَث نهسفنأب نصّبرعي تاقلطملاو » : ةرقبلا ةروس نم (١١؟8)
 ةالصلا يعد ) :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقك ضيحلل قلطي وهو ؛ءرق عمج ءورقو :هصن
 : يشعالا لوقك ؛نيتضيحلا نيب لصافلا رهطللو ( كئارقإ مايأ

 امكئاسن ءورق نم اهيف عاض املا ةعفر يحلا يفو الام ةثروم
 ةءارب يلع لادلا هنأل .ةيآلا يف دارمل وهو «ضيحلا يلإ رهطلا نم لاقتتنالا هلصأو

 يأ ١[ :قالطلا 6 نهتدعل نهوقلطف إ» يلاعت هلوقل ؛ ةيفنحلا هلاق امك ضيحلا ال محرلا

 : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق امأو ضيحلا يف نوكي ال عورشملا قالطلاو «نهّت دع تقو
 نبا ةصق يف ناخيشلا هاور ام مواقي الفء«( ناتضيح اهتدعو ناتقيلطت ةمألا قالط )

 ءاش نإ مث ءرهطت مث «ضيحت مث ءرهطت يتح اهكسميل مث ءاهعجاريلف هرم) :رمع
 يدوس ياواد يتلا ل ل لل

 00 خلإ.ا.

 00 ا م

 . مهنيب عازنلا طقن نم ةطقنب ةلص اهل ةيآريسفتل ضرعي

 ىده ل : : ةرقبلا ةروس نم ( " ) ؛( 5 ) نيتيآلا يف يلاعت هلوقل هريسفت دنع الثمف
 ضرعي هارن © نوقفني مهانقزر ام اممو ةالصلا نوميقيو بيغلاب نودمؤي نيذألا * نيقتملل

 حيجرتو «رهاظ عسوتب .جراوخلاو ةلزتعملاو ةنسلا لهأ دنع قافنلاو ناميإلا ينعم نايبل
 00 فلا ١ لهأ بهذمل هنم

 ١١ ه5 هال ص لوألا ءزجلا(؟١ .” ١ص لوآلا ءزجلا .



 ووو اة ل ١ج نورسفملاو ريسفتلا بس

 مهانقزر اممو :ًاضيأ ةرقبلا ةروس لوأ يف يلاعت هلوقل هريسفت دنع ًالثمو '
 مسا هيلع قلطي اميف ةلزتعملاو ةنسلا لهأ نيب يذلا فالخلل ضرعتي هارن © نوقفتي
 لا | لهأ بهذمل هحيجرت عم «قيرف لك رظن ةهجو رك ذيو «قزرلا

 ةياورلا ردصي وهو ؛ةيليئارسإلا تاياورلا ركذ نم ادج نعم هللا همحر يواضيبلاو
 هس عم راطكإ# .ليق وأ «يور : هلوقب

 ريغ ثكمف 8 : لمدلا ةروس نم (؟؟) ةيآلا يف يلاعت هلوقل هريسفت دنع ًالثمف
 نم هغارف دعب لوقي © نيقي أَبنب بس نم كتئجو هب طحت مل امب تطحأ لاقف ديعب

 ةصقلا رخآ يلإ . .جحلل زيهجت سدقملا تيب ءابب متأ امل مالسلا هيلع هنأ يور :اهريسفت

 لوقي ثيح ءاهتحصب عطاقلا ريغ .اهل زوجما فقوم اهتياور دعب يواضيبلا فقي يتلا
 «كلذ نم مظعأ ءايشأ هدابع ةصاخ هب صخ امو هللا ةردق بئاجع يف لعلو ) :هصن ام

 2 '!(اهركني نم اهركنتسيو اهفرعي نم اهربكتسي
 يف ضوخي نأ نودب اهكرتي ال هنإف «ةينوكلا تايالل ضرع اذإ يواضيبلا نإ مث

 ريبكلا ريسفتلا قيرط نم هيلإ ترس ةرهاظلا هذه لعلو ؛ ةعيبطلاو نوكلا ثحابم
 ةيآلا يف يلاعت هلوقل هريسفت دتع الثمن“. انلق امك هنم دمتسا يذلا («يزارلا رخفلل

 تنالهتملا قاب دعو ارك . «بقاث باهش هعبتأف ل: تافانحلا رويس نط م مذز

 امو :لوقيف كلذ فلاخي نم يلع دري مث ءضقنا ابكوك نأك يري ام باهشلا :لوقيف
 يلإ . .( كلذ فاني مل - حص َنِإ - نيمختف لغتشيف ريثألا يلإ دعصي راخب هنإ ليق

 .2' ”عوضوملا اذه يف همالك رخآ
 :هريسفت يف يواضيبلا جهنمل ةحراشلا تارابعلا ضعب كل قوسأ نأ يرأو اذه

 ا رم ا ب يسير ا ا حل
 نرخ يح ياو ةنافلل امييجتاو

 ثدحأ املاطلو ) : 0 ةمدقم يف هسفن يواضيبلا لاق

 ينغلب ام ةونفص يلع يوتحي ًاباتك - ريسفتلا ينعي - نفلا اذه يف فدصأ نأب يسفن
 يلع يوطنيو « نيح اصلا فلسلا نم با ةاملموم يصلوا ءامظع نم

 لثامأو «نيرخأتملا لضافأ نم ىلبق نمو انأ اهتطبنتسا «ةعئار فئاطلو ؛ةعراب تاكن

 قيروهشلا ةيتابحلا ةيألا لإ ةيرجخلا ةروكسلا »كاب ارقلا هوجو نع برعيو «نيققحم
 ينعنميو «مادقإلا نع ينطبشي يتعاضب روصق نأ الإ «نيربتعملا ءارقلا نع ةيورملا ذاوشلاو
 ىلع يمزع هب ممص ام ةراختسالا دعب يل حنس يتح « ماقملا اذه يف باصتتنالا نع

 ."ص سماخلا ءزجلا(#”) ٠.١١5 صض عبارلا ءزجلا(5) .٠ 5ه3- هر/ص لوألا ءزجلا )١(



 سس ١1ج نورسفملاو ريسفتلا ْ ظ آ

 رارسأو ليزيتلا راونأب هيمسأ نأ ايوان ءهتدصق امب نايتإلاو هتدرأ اميف عورشلا

 ('7 (ليوأتلا
 ىيوطتملا يافكلا اذه ماوس قلعت فاقإ قفكا نفوز :ةيطتاان فاعكلا رشا فق لوقيو

 مالعأ ءارآ ةوفصو ةمئآلا رباكأ لاوقأ ةصالخ يلع لمتشملا .بابلألا يوذ دئاوف يلع
 تازجعمو هظافلأ تاصيوع نع فشكلاو .هيناعم قيقحتو نارقلا ريسفت يف «ةمألا

 راونأب موسرملا « لالضإلا نع يراعلا صيخلتلاو «لالخإلا نع يلاخلا زاجيإلا عم هينابم

 .2") (ليوأتلا رارسأو ليزتلا

 صخلو فاشكلا ريسفت نم رصتخا هنأ يلإ ريشي ؛ةريخألا ةلمجلا هذه يف هب ينأكو
 نم هيف ام كرت هنأ ريغ «يرخأألا ريسفتلا بتك نم هصخو هرصتخا ام نمض ؛ةهنم

 ٠ . لازتعالا تاحطشو «لالضلا تاعزن

 ناو دما وتوم فم را ا يح اح نا هع ع كيوم لات ةوقنو
 نم نو اقيبلا نول فانا فاعلا" ن ورم هبت انور كد اد اوشتوبز اك رق 0ع
 عوضوم حرطو «لازتعالا نكاح ميقا داجتسم لكب يتأو «داجأف باتكلا اذه

 رهتشاو «راضن هكيبس هنأك رهظف « تامعقت كردتساو «تامهم ررحو «لازأو سئاسدلا

 هنساحم ركذب جهلو ,نوفكاعلا هيلع فكعو ءراهنلا ةعئار يف سمشلا راهتشا
 اوردابو علام اهضرانف ءاملعلا هيلع بكأف « نوفراعلا هقئاقد معط قاذو «نوفصاولا

 5 7 ( ةعراسمو هيف ةبغر لوبقلاب هيقلت يلإ

 تيد انيقرلا يستا يرو تاع ريس هصن ام نونطلا فشك بحاص لوقيو
 بارعإلاب قلعتي ام فاشكلا نم هيف صخل - نايبلا نع ينغ نأشلا ميظع باتك

 بغارلا ريسفت نمو «مالكلاو ةمكحلاب قلعتي ام ريبكلا ريسفتلا نمو «نايبلاو يناعملاو
 ةركف ةانز يرو امييلإ عضو. تاراشإلا ئاطلو قئاقللا ضماوغو .قافتشالاب قلعتي ام

 امك «ةريصبو ةطسب ملعلا يف دازو «ةريرسلا نع كشلا نير الجف «ةلوقعملا هوجولا نم
 : يسيل االول

 يلتيام عانق فشكب ريماس سل تاك ةا رطل
 م الايس ةصص>» .نىنيشاطل ناني نكلو

 امبسح مولعلا يف هتراهم رهظأف ؛مالكلا ناسرف ناديم يف لاج ًارحبتم هنوكلو
 كاعفز ع ةراعتسالا حلمو ,ةراشإلا نساحم هوجو نع ةرات عانقلا فشك .ماقملاب قيلي

 وف سا رجا 63 ."5 ص لوألا ءرجلا(١)

 ' 1١. ص فولخم خيشلل ريئملا لخدملا (")



 بحس 7١ يصيب سسعتتا) ع نورتو ريؤعللا تحح
 ؛اهن ديمو قلنا نا يككرتو# اينانسلاو يكمل نكي كاالوقعلانارعا نهيرخلا راعبأل
 انت ةيندلاا قابلا ةزواو نينار بامعم بل ناذر مانا ىط نكسا اهي زحف
 ريسفتلا هوجو نم هركذ يذلاو . 02101 عاتب سيل عامر او« لضم هيجل عسي نينوي

 فعض وأ حوجرملا فعض فيعض وهف « (ليق) ظفلب ًاعبار وأ ًاثلاث وأ ايناث

 .دودرملا

 هوجولا نم نوكي نأ يغبني ال امم هنأ مهضعب نظو «هي درفت يذلا هجولا امأو

 مهظفح نع زاجم هلوح مهفيفحو شرعلا ةكئالملا لمحو :هلوقك «ةينسلا ةيريسفتلا

 غلبي الو «هينابم روصت نع همهف رصقي هلعل نم نظ وهف « هوحنو 2١7 هل مهريبدتو
 «ءاقنعلل ةلابحلا بصني هنأك همالك يلع هلثمب ضرتعا نمف هيف امب ةطاحإلا يلإ هملع

 يلع ؛ ةينيقيلا نونفلاو ؛ةينيدلا مولعلا مامز كلام هنآل ءءامسلا رسن 0

 بصق هيلإ اوملسو «قلطملا لضفلاب ةبطاق هل اوفرتعا دقو . ةعامجلاو ةنسلا لهأ بهذم

 دقازتملا نم اغا ونار كللاسنملا ةرعو ملعلا قم نوقف يوتحي هريسفت ناكف «قبسلا

 ,هلهج امل ودع ءرملاو .هلغشو هاوس نع هدصو الإ نف يف زرب نم لقو «قئارطلا ةفلتخا
 يف هسفن دبعتساو و هاوه نيع يمعأو ؛هركف نيعب هيلإ رظن نم الإ همارم يلإ لصي الف
 . ٠ ٠ .لدجلاو ةطسفسلا در يلع ردعقيو للزلاو طلغلا نم ملسي يعح «هالوم ةعاط

 ,هبلق ةآرم تفص نم هنوكل هنإف ءروسلا رخاوأ يف اهدروأ يتلا ثيداحألا رثكأ امأو

 وحن احنو «ليدعتلاو حيرجتلا بابسأ نع ضرعأو «هيف حماست ؛هبر تاحفنل ضرعتو
 .رورغب يلدو ا ًاملاع «ليوأتلاو بيغرتلا

 0 رو ل

 روس يلع ةقيلعت قلع نم مهنمف «ةيشحتلاو سردلاب هيلع اوفكعف «لوحفلاو لضافألا
 ..2') ( هنم عضاوم ضعب يلع بتك نم مهنمو «ةمات ةيشحت يشح نم مهنمو ؛هنم

 ءاش نمو ءاهركذب ليطأ الو «نيعبرألا يلع هددع ديزي ام يشاوحلا هذه نم دع مث

 نإ :لوقأ نأ يبسحو ؛هيلإ ترشأ يذلا هعضوم يف هيلإ عجريلف كلذ يلع عالطإلا

 باتهتشلا ةيشاحو «هداز يسارا اعفنو الوادت اهرثكأو «يشاوحلا هذه رهشأ

 00 .يونوقلا ةيشاحو «يجافخلا

 شرعلا نوُلمحي نيا افرفاغ ةروس نم (1/) ةيآلا يف يلاعت هلوقل يواضيبلا ريسفت رظنا ( ١١

 .( 54 ص هاج) ةيآلا . . 4 مِهّبر دمحب نوحّبسي هلوح نمو

 ا عبدا 7/4 <« نونظلا نشك ( 8



 بس 1ج نورسفملاو ريسفتلا 1 ظ 2

 ديري نم اهنع ينغتسي ال يتلا «ريسفعلا بتك تاهمأ نم باتكلاف . .لوقلا ةلمجو |
 «تاعبط ةدع عوبطم وهو هيناعمو هرارسأ يلع فقيو « يلاعت هللا مالك مهفي نأ

 : همجحم ىف طسوتمو

 ( يفسنلل )ليوأتلا ق قئاقحو ليرزسلا كرادم - سب

 :ريسفتلا اذه فلؤمب فيرعتلا ©

 ل ا ل 0

 «يلاعت لل باتكب ًاريصب هيئاعمو ثيدحل يف ًاعراب .لوصألاو هقفل 0

 نام : :هتافلّوم نمف . راو را | يف ةربتعملا ةديفمل ١ فيئاصتلا بحاص وهو

 لوصأ يف رانملاو ءًاضيأ هقفل هلا يف قئاقدلا زنكو 507 هنحرشو «عورفلا يف يفاولا
 ئذلا ريسفتلا وهو (ليوأتلا ق قئاقحو ليرتلا كرادمو «نيدلا لوصأ يف ة ةدمعلاو «هقفلا

 اهولوانتو « ءاملعلا اهلوادت يتلا تانفلؤملا نم كلذ ريغو ؛هنع مالكلا ددصب نحن
 خياشم نم ريثك يلع هقفت لجر يلع ريثكب يملعلا ثا رتلا اذه سيلو ءاثحبو ةسارد

 نب دمحأو « هقفت هيلعو يدركلا ةمئألا سمش : ءالؤه نمو (مهنع ذخأو هرصع

 .تادايزلا هنع يور يذلا يباتعلا دمحم
 ( ةرجهلا نم ةئامعبسو يدحإ )ه٠ ١١ ةقيش م هللا همحر - يفسنلا ةافو تناكو

 يي ) هاضرأو هنع هللا يضرف .2" 7 ج ذيأ ةدلبب نفدو

 فاشكلا نمو يواضيبلا ريسفت نم - هللا همحر - يفسنلا هرصتخا «ريسفتلا اذه

 هوجو نيب هبحاص هيف عمج رصقلاو لوطلا نيب طسو ريسفت وهو «ةعامجملاو ةئسلا

 تادحاو قيقالبلا تكلا نمر تادكلا ةيلع يعش اهمتسو«قاءارقلاودجارعالا
 يف يرشخمزلا دروأ ام هيف دروأو «ةيفخلا ةقيقدلا يناعملا نع فشكلاو «ةيعيدبلا

 لدا لقا .ليبق نإف) هلوق نم هتقيرط يلع ال نكل «ةبوجألاو ةلعسألا نم هريسسفت

 عقو اميف عقي مل هنأ امك «ةيآلل هحرش نمض يف ًاجردم امالك بلاغلا يف كلذ لعج

 دروسا ١ اتابشنا لف ةعوضولا فبدات ألا هزكذ هدم ناسكلا نطامذو

 .رهنلا ءارو ام دالب نم ( فسن ) يلإ ةبْسن يفسنلا )١(
 )١( )سوماقلا يف لاق ١717/1١ ( ناتسدركب دلب دمحأك جذيأو .

 ةيفنحلا مجارت يف ةيهبلا دئاوفلا يفو 25147 /5؟ :ةنماكلا رردلا يف هتمجرت رظنا (")

 ٠١. ص



 سس ظ ١ج نورسفملاو ريسفتلا سس
 ميسو يضر ا ريصق ةرابع هريسفت ةمدقم يف يفسنلا دروأ دقو اذه

 .ةدئافلا مامتل اهصنب كل اهقوسأ نأ يرأو «هيف اهكلس يتلا

 ا و جر ا ا ل 3 فيك لاف
 ليواقاب ًايلاح ؛تاراشإلاو عيدبلا يملع قئاقدل ًانمضعم ؛تاءارقلاو نترعلا وسرت
 الو:علمملا ليوطلاب سيل ؛ةلالضلاو عدبلا لهأ ليطابأ نع ًايلاخ «ةعامجلاو ةنسلا لهأ

 كرد نع رشنلا ةوقل ًاراصقتسا «يرخآر خوأو ًالجر هيف مدقأ تشك وعلا 0
 هللا قيفوتب هيف تعرش يتح ءرطخلا نتم بوكر نع رذحلا ليبسل اذخأو ؛رطولا اذه

 قئاقحو ليزنتلا كرادمب هتيمسو ؛ةريسي ةدم يف هتممتأو « ةريثك قئاوعلاو

 ظ ' ظ . ( ليوأتلا
 نيز هل 2 يا با ينعي - هرصتخا ): نونظلا فشك بحاص لاقو

 (١7(. هيف دازو «ينيعلا نب ركب يبأ 000 دبع دمحم وبأ «نيدلا

 .هيلع مكحن يتح هب رفظن ملو ,رصتخلا اذه اندلب يف عقي مل نكلو
 ًارصتخم ذخأملا لهس ةرابعلا زجوم ًافثآ تلق امك هتدجوف ريسفنلا اذه يف تأرق

 ًاضيأ يواضيبلا ريسفت نمو «هئواسمل ًايشاحتم «هنساحم ًاعماج « فاشكلا ريسفت نم
 .(؟) هريسفت اهنمضيو هنم بيرق وأ اهصبب هترابع ذدخايل هنإ يتح
 | :ةيوحنلا لئاسملا يف هضوخ ©

 تا لاو ابرق هر نب فج ع هبحاص لوقي امك - هتدجو كلذك
 امك هريسفت يف ةيوحنلا ليصافتلاب جزي الو . اريثكف درطتسي ال بارعإلا ةيحان نم

 :ةرقبلا ةروس نم )/١10( ةيآلا يف يلاعت هلوقل هريسفت دنع ًالثمف «هريغ لعفي
 ب رفكو كلا لبس نع الصو وييكت هيف لاتق لق هيف لاق مارح رهشلا نع كنولأسي ف

 مالا و  مارحلا دجسملاو

 يا # مارحلا دجسملاو ظ :هصن ام لوقي

 هب رفك يأ (هب ) يف ءاهلا يلع فوطعم هنأ ءارفلا معزو ؛مارحلا دجسملا نعو هللا ليبس
 اجلا ةداعإب الإ رورجما ريمضلا يلع فطعلا نييرصبلا دنع زوجي الو مارحلا دجسلملبو

 "ا نوئظلا فشك (1)

 1 كيرلا حقا ردنا وسلا روستو قا يايجلا روش الثم - عجار (؟)

 .امهيترابع نيب براقتلا



 سس ١1ج نورسفملاو ريسفتلا سي را لب #8 ذثمإح

 : ليقل انه ءاهلا يلع افوطعم ناك ولو ؛ديزبو :لوقت نكلو «ديزو هب تررم :لوقت الف
 )2١. ( مارا دجسملابو هب رفكو

 : تاءارقلا نم هفقوم ©

 نازل ضنا نونا اولا يني هائل عزل وقنا ناقل ةيحنلاب نتا

 .اهئراق
 :هقفلا لئاسم ىف هضوخ ه

 اهل يتلا ةيهقفلا بهاذملل ضرعي هدجن ماكحألا تايآ نم ةيآل هريسفت م تا

 ْ 0 .عسوت نودب نكلو لاوقألا هجويو «ةيآلاب طابتراو قلعت

 كتولأسير» : ةرقبلا ةروس نم (؟1؟) ةيآلا يف يلاعت هلوقل هريسفت دنع ًالثمف
 اذإف نرهطي ىّتح نهوبرقت الو ضيحمْلا يف ءاسنلا اوُِزَمعاَف ىذَأ وه لق ٍضيحَمْلا نَع

 . 4 هللا مكرمأ ثيح نم نهوتأف نرهطت
 اييويس اع ا يور ربع نا 20 وح

 ةشئاع تلاقو «جرفلا لازتعا الإ بجوي ال - هللا همحر - دمحمو .رازإلا هيلع لمتشا

 . كلذ يوس ام هلو مدلا راعش بنتجياهنع هللا يضر

 ديدشعلاب 4 نرِهْطَي ىتح )» نهتعماجم اوبرقت الو : وأ ؛نيعماجم *« نهوبرقت الو
 برقل ءاطلا يف ءاتلا مغدأف نرهطتي هلصأو « نلستغي يأ - صفح ريغ يفوك -

 .امهب انلمعف «نيتيآك نات ارقلاو ؛نهمد عطقني يأ « نَرِهَطَي ل مهريغ ٠ امهيجرخم
 ةءارقب المع ؛لستغت مل نإو مدلا عاطقنا دعب ضيحلا رثكأ يف اهبرقي نأ.هل :انلقو

 ًالمع « ةالصلا تقو اهيلع يضحي وأ لستغت يتح اهبرقي ال هنم لقأ يفو « فيفختلا
 لمعلا كرت بجي ذكنيح هنأل سكعلا نم يلوأ اذه ىلع لمتلاو مدي تشعل 0
  رهطتتو رهطت يتح اهبرقي ال - هلل همحر - يعفاشلا دنعو «فرع املامهادحإب

 د .امهنيب عمجف ,نهوعماجف 4 نهوتأَف نرهطت اًذِإف 9 يلاعت هلوق هليلد

 تدرأ نإو «نايحألا نم ريثك يف هفلاخ نم يلع دريو يفنحلا هبهذملرصعني وهو
 ةروس نم (71؟4.) ةيآلا يف ة يلاعت هلوقل هريسفت ,ددع هيلإ عجيرإف كلذ يلع فوقولا

 دنعو ( 84 ص اج).. .©« ءورق ةّثالَث نهسفنأب نصبرتي تاَقّلَطُمْلاَو © : ةرقبلا

> 

 .م66 - 64ص لوألا ءزجلا(١)

 نصبرتي تاقلطملاو :  يلاعت هلوق دنع هركذ ام عوضوملا اذه يف عجارو /ا/ لوألا ءزجلا (؟١

 .( م56١ص ١ ج ) « ءورق ةثالث نهسفنأب



 -١1ج نورسفملاو ريسفتلا ب

 نأ ٍلّبَق نم نهومعقّلط نإو ةرقبلا ةروس نم ( ؟إا/ )ةيآلا يف يلاعت هلوقل هريسفت

 هديب يذّلا وفعي وأ نوفعي نأ الإ متضرف ام فصنق ةضيرف نِهَل متضرف دقو نهوسمت

 ةروس نم ( 5) ةيآلا يف 0 ل
 .(7501 ص ؛ جو ةيآلا . . 4 مكدجو نم متنكس ثيح نم نهونكسأ ل :ق

© 0 

 هد نسر عاد دوا هركذ يف ادج لقم هنأ ريسفتلا اذه يلع هظحلن امو
 .هيضتري الو هبقعتي ًانايحأو «ًنايحأ هبقعتي نأ نودب هيلع رمب

 ناميلس ثروو 9 لمدلا ةروس نم (17) ةيآلا يف ذ يلاعت هلوقل هريسفت ددع هدجن ًالثمفا

 اهنأ ربخأف هتخاف تحاص هنأ يور : لوقي 6 ٍريَّطلا قطنم انملع سائلا اهيأ اي لاقو دواد

 حاصو .نادت نيدت امك :لوقي :لاقف سوواط حاصو ءاوقلخي مل قلخلا اذ تيل :لوقت
 هودجت اريخ اومدق :لوقي :لاقف فاطخ حاصو .نوبنذم اي هللا ا ورفغتسا :لوقي :لاقف دهده

 هنأ ربخأف يرمق حاصو ؛هضرأو هئامس ءلم يلعألا يبر ناحبس :لوقت :لاقف ةمخر تحاصو

 . نم :لوقت ةاطقلاو هللا الإ كلاه ئش لك :لوقت ةأدحلا :لاقو «يلعألا يبر ناحبس :لوقي

 تعش ام شع ؛مدآ نب اي :لوقي رسدلاو ؛نولفاغ اي هللا اوركذا :لوقي كيدلاو ءملس تكس
 يبر ناحبس :لوقي عدفضلاو . سنأ سائلا نع دعبلا يف :لوقي باقعلاو «توملا كرخآ

 .سودقلا

 نم اا سل ميش لك نم انيتوأو ل : نايت ف
 .02١2هلك كلذ

 ل
 انو ناحمادمل نيفنكلو ةرباق قب رك ةكئنمازلا, .# نولسرملا عجري مب ةرظانف ةّيدهب

 1 وس رسل سرع اح را عونك

 ةملكب يفسندلا مامإلا اهيلع بقعي الف كلذ عمو
 : .250 ةدحاو

 كاََأ لهو 8 (يص) ةروس يف ( ؟1) و ( ؟1) نيتبآلا يف يلاعت هلوقل هريسفت دنع الثمو 1
 فخ ال اوُناَق مهنم عزفف دوواد ىلع اولخد ذإ « بارحملا اوروسَت ذإ مصخلا أبن

 ءاوس لإ اندهاو ططشت الو قحاب اننيِب مكحاف ضعب ىلع انضعب ىغب نامصخ

 - مالسلا هيلع دواد ةمصع عم يفانتي ال ام تاياورلا نم ركذي نأ دبعب - هارن ..  طارصلا

 لفي نا دينحاو ءاهلملا ةرزنع ىلإ ايروا هرم دعب هرم تغيإدلا ريو هصن ام لوقي

 ١١( ص ثلاثلا ءزجلا ١55 . ١؟(الجزء ثلاثلا ص١5١.



 حجل  ةورتشار رست "ملا

 درع الطف يرئانلا اعقل جماشلاب بعسل ا يار دحام ايروأ ةجوز ينعي - اهجوزتيل

 ا ل د هنع هللا يضر يلع لاقو ءايبنألا مالعأ ضعب

 ظ 0 ءايبنألا يلع ةيرفلا دح وهو «نيتسو ةئام هت دلج ءصاصقلا هيوري

 دقلو» : ًاضيأ (ص) ةروس نم (؟4) ةيآلا يف يلاعت هلوقل هريسفتا دنع ًالثمو
 قاعي "ال نم هةاياورلا نم رثك ذيب ارنا . باَنأ مث ادسج هّيسرك ىلع انيقْلَأو نامي انت

 متاخلا ثيدح نم يوري ام امأو) :هصنام لوقي مث « مالسلا هيلع ناميلس ةمصع عم

 رار يمض يا اب ا ار احبلا

 ٠ بلا
 يلع درلاو هيبنتلل يدصتي - هللا همحر - يفسنلا دجن اهلبق امو ةريخألا ةيالا هذه يفف

 انلثم اميق لهاست امك انه لهاشتي الو« ءالالا ةسينتم عين تاني يذلا توالكللا صصقلا
 مدع ىلع هيبنتلا بجي صصقلا اذه نم ةديقعل اسمي ام لك نأ يري هلعلو كلذ لبق هب

 كاس لمسنا ايا همست او لل ند ع راسة سس ولا ١ انوي حب

 ,مجحلا ةطسوتم ءازجأ ةعبرأ يف عوبطمو «ملعلا لهأ نيب لوادتمل باتكلا نإو ..

 ا ل وو صل با

 ( تزاخلل ) ليردتلا يناعم يف ليوأتلا تنايلا ب .

 ناك هنأل كلذب رهتشا نزاخلاب فورعملا يفوصلا «يعفاشلا «يدادغبلا .2؟') يحيشلا ليلخ

 ةكامفلاو نوع نايت زيتا( يبطل اكو لاو :ئشم د ةيطاشيمتلا هامتاح نفك فراغ

 ةريزوورفصم نبا عسافلا نم عمست نمو مالقو ع ييلاودلا نبا نيايب عضو( ( ةرععتلا نب

 «فلأو عمج ؛ ملعلا لهأ نم ناك ): ةبهش يضاق نبا لاق اريثك ملعلاب لغتشاو رمع تب

 : كلذ نمف ؛ةفلتخم نوئف يف ةمج ابتكدللا همخر فلخ دقو . ( هتافنصم ضعبب ثدحو

 ماكحألا ةدمع خرشو «هنع مالكلا ديرن يذلا ريسفتلا وهو .ليزنتلا ىناعم ىف ليوأتلا بانل

 هللا همحر ناكو .ةلوطم ةيوبن ةريس عمجو «باوبألا ىلع هبترو «ينطقرادلا ناسو أطوملاو

 )١( ص عبارلا ءزجلا 51 -  7٠ص عبارلا ء ءزجلا (؟) 7١ . 1

 لامعأ نم ( ةحيش ) اهمسا ةدلب يلإ ةبسسن - ةلمهملا ءاحلاب يحيشلا (؟) 15



 ١ج نورسفملاوبريسفعلا جسج
 ا شوشب تمسلا نسح يقوم

 "0 ةمحر هللا ةمحرت: (نيلعت ةئيادنعا ( ةرخلا نم ةثانعبسنو

 :هيف هفلؤم ةقيرطو ريسفتلا اذهب فيرعتلا ©

 ا د ايلا و يضر يرش لوس لب نمر رس دريس ربما 2
 ا ل لوقيامك هيف هل سيلو «هيلع مدقت نم ريسافت

 .باههسإلاو ليوطتلا بتجتو ديئانسألا
 ءولمم , اهتلدأو ماكحألا ريرقتب ينعم «ام دح يلإ روثأملا ريسفتلا ةياور نم رثكم وهو

 نازيم مامأ هنم ريثك ملسي داكي ال يذلا يليئارسإلا صصقلاو «ةيخيراتلا رابخألاب
 ةمدقم يف هسفن نزاخلا هلاق ام انه قوسأ نأ يرأو «ميلسلا لقعلاو حيحصلا ملعلا
 لك نع ينغ اهيفو ؛هيف هجهن يذلا هجهنمو ءاهكلس يتلا هتقيرط هب ًانيبم «هريسفت
 . ئُش

 ربحلاو ليلجلا خيشلا هفدص يذلا «ليزنتلا ملاعم باتتك ناك الو : يلاعت هللا همحر لاق
 ؛ثيدحلا رصان .قرفلا يتفم ةمئألا مامإو «ةمألا ةودق «ةنسلا يبحم ملاعلا مامإلا «ليبنلا
 نم - هحيرض رونو ؛هحور هللا سدق - يوغبلا دوعسم نبا نيسحلا دمحم وبأ «نيدلا ريهظ

 ؛ليواقألا نم حيحصلل ًاعماج . اهانسأو اهلبنأو ءاهالعأو ريسفتلا ملع يف تافنصملا لجأ
 ,ةيعرشلا ماكحألاب ًازرطم «ةيوبنلا ثيداحألاب يلحم « : يدرساو يسع: ةيسلاعايراف
 حضوأب ًاجرخم «تاراشإلا نسحأب ًاعصرم :ةبيجعلا نيضاملا رابخأو «ةبيرغلا صصقلاب يشوم
 لعجو هباوث لزجأو هفنصم يلاعت هللا محرف ؛لاقم حصفأب لامجلا بلاق يف ًاغرفم «تارابعلا
 (هدئاوف ررغ نم بختنأ نأ تببحأ «تفصو امك باتكلا اذه ناك امل .هبامو هبلقتم ةئجلا

 بابلو «ريسفتلا يناعمل ًاعماج ًارصتخم «هصوصف رهاوجو .هصوصن رهاوزو «هدئارف رردو
 دئارفو ءاهتلقن دئاوف عم ؛هلوصأو هتكنل ًانمضتم «هلؤقنم ةصالخل يا «ريبعتلاو ليوأتلا

 يوس ًافرصت .ئسفنل لعجأ ملو«ةفلؤملا همولع رئاس يف ةفنصملا رسفتلا بتك نم اهتصخ

 ليصحت يلإ برقأ هنأل دانسإلا هنم تفذحو ؛باهسإلاو ليوطتلا دح ابنتجم باختنالاو لقنلا
 نايب وأ ةيآريسفت ىلع «ةيوفطصملا رابخألاو ةيوبنلا ثيداحألا نم هيف تدروأ امف «دارملا

 يلإ هتوزع - نيدلا ماكحأو عرشلا رادم اهيلعو ؛ةئسلا نم هنايب بلطي باتكلا نإف - مكح
 بلاطلا يلع نوهيل هب فرعي افرح مسا لك ضوع تلعجو ؛هلقان مسا تنيبو .هجرخم

 ركذ لبق هتمالعق يراخبلا ليغامسإ نب دمحم هللا دبع يبأ حيحص نم ناك امف ؛هبلط
 ٍجاجحلا نبا ملسم نيسملا يبأ حيحص نم ناك امو (خ) ثيدحلل يوارلا يباحصلا

 ص يدوادلل نيرسفملا تاقبط يفو « ( 18- 917/79 ةئماكلا رردلا يف هتمجرت رظنا )١(
 )17١/59(. بهذلا تارذش ىفو «



 بس ١ج نورسفملاو ريسفتلا حت ةققتلا

 (ننسلا بتك نم ناك امو( ق) هتمالعف هيلع اقفتا امم ناك امو (م) هتمالعف يروباسينلا

 هذه يف هدجأ مل امو .ةمالع ريغب همسا ركذأ ينإف يئاسنلاو يذمرعلاو «دواد يبأ ناسك
 هاور امو ؛هدنسب يوغبلا يور : تلق .هب درفنا هل دندسب هجرخأ دق يوغبلا تدجوو بتكلا
 ةدئاز ثيداحأ نم هيف ناك امو. ىبلعثلا دانسإب يوغبلا يور :تلق ىبلعثلا دانسإب يوغبلا

 دنع ةربتعملا بتكلا نم هتجرخأ ام حيحصت يف تدهتجا ينإف هدمعتعأف ةريغتم ظافلأو
 ينر م يررجلا ريقألا نبال لرضصألا عضاح تادكر «يديكحلل سيموملا نيب مك كالا
 اذه يف ةدئاف لمكأ نوكيل .هب قلعتي امو ثيدحلا بيرغ حرش دانسإلا فذح نع تضوع
 عم «بيترتلا نسحو زاجيإلا نم هيلع تردق ام غلبأب هتقسو ؛بالطلا يلع لهسأو «باتكلا

 هباتك ولخي ال نأ ,هيلإ قبس دق نف يف أباتك فلؤم لكل يغبنيو . بيرقتلاو ليهستلا

 نإ هحرش وأ اقرفتم ناك نإ هعمج وأ ًالضعم ناك نإ ئش طابنتسا : دئاوف سمخ نم

 اذه ولخي ال نأ وجرأو ليوطتو وشح طاقسإ وأ . فيلأتو مظن نسح وأ .| اضماغ ناك

 .( ليزتلا يناعم يف ليوأتلا بابل) : هتيمسو تركذ يتلا لاصخلا هذه نع باتكلا

 ةقرالتو كارلا لدن ىلا لوألا لصفلا - لوصف ةسمخب هريسفتتل نزانلا مادق مث

 يتوأ نم ديعوو «ملع ريغ نم هيأرب نآرقلا يف لاق نم ديعو يف : يناثلا لصفلا .هميلعتو
 هنوك يفو (؛هلوزن بيترتو نآرقلا عمج - يف: ثلاثلا لصفلا . هلهعتي ملو هيسنف نارقلا

 ليق امو فرحأ ةعبس يلع لزن نآرقلا نوك يف عبارلا لصفلا .فرحأ ةعبس ىلع لزن
 ل يل ليوأتلاو ريسفتلا ينعم يف : سماخلا لصفلا . كلذ يف

 يطل دا
 : تايليئارسإلا ركذ يف هعسوتو

 يليئارسإلا صصقلا ركذ يف عسوتي هتدجوف ًاريثك ريسفتلا اذه يف تأرق دقو

 ريبسعفك ةنج اذلا دنت ضع ىعلا نيسافللا سعب: نع كلو مك اجام هني اه رمكو
 الو ؛يليئارسإلا صصقلا نم ركذي ام يلع بقعي ال بلاغلا يف وهو ؛هريغو يبلعلا
 نأ نودب رمت ةصقلا كرتي ال عيضاوملا ضعب , يف ناك نإو ءريصبلا دقانلا نيعب هيلإ رظني

 . ةردن يلع نكلو ءاهبذك وأ اهفعض انل نيبي

 ذإ مصَخْلا بن كاتأ لهو (ص) ةروس يف يلاعت هلوقل هريسفت دنع الغمفا

 رخو هبر رفغتساف هانتف امنأ دوواد نظو ف : يلاعت هلوق يلإ تايآلا * بارحملا اوروست

 ناطيتشللا ةضقك ةفارالتا) ةوكر ام هيفا اطصق قربي هارت [؟؛-؟١1] 4 بانأو اعكار

 نم اهاحانجو ؛«نسح نول لك نم اهيف بهذ نم ةمامح ةروص يف دوادل لثمت يذلا
 عقو يتلا ةأرملا ةصقو « هتالص نع هتهلأو هيلجر نيب تعقو مث تراطف «دجربزلاو ردلا

 ةأرملا هذه هل ملست نأ ءاجر لتق يتح اهجوز يلع لاتحاف اهلامج هبجعأف اهيلع هرصب

 دعب يتأي هنكلو .ةبيرغلا ةبيجعلا تاياورلا نم كلذ ريغو ءاهبحب فغشو اهب نتف ىتلا

 بسسديو هب قيلي ال امع مالسلاو ةالصلا هيلع دواد هيزنت يف لصف» :لوقيف اذه لك



 ٠ ١ج نورسفملاو ريسفتتلا بسسس
 ميرال اول يي ير ري ايس لا

 ( ١ )ءالسلا

 (ةبارغلا يف ةياغ اهضعب نأ عم ؛اهيلع بقعي ال ةريثك صصقب رمي نزاخلا يرن انكلو

 . ةوبنلا ماقمب لخي امب اهضعبو
 00 ف: فهكلا رت م6 اصر ذب لاا ف لاقت هرقل ربما دنع الثمف

 هيلإ مهجورخ ببسو «فهكلا باحصأ ةصق ركذي هارت «ةيآلا . . 6 فهكلا تا
 رهف كلذ عمو ةيارغلاو لوطلا يف ةباغ يهو «راسي نب دمحمو قاحسإ نب دمحم

 .2') دحاو ظفلب اهيلع بقعي الو اهركذي

 بويأر 9 ءايبنألا ةروس نم [84 :85] نيتيبآلا يف يلاعت هلوقل هريسفت دنع الثمو|
 نع 4 م

 رض نم هب ام انفشكف هل انبجتساف * نيمحارلا محرأ تنأو رضلا ينسم يِنَأ هبر ئدان ذإ

 قح يف يوري هارن . 0 ل ل
 عرشلا اهرقي داكي ال امم بهو «هبنم نب بهو نعا دج ةليوط ةصق «مالسلا هيلع بويأ

 رمز يعقل اخوك هيارهدامتلا» تو ووريملا ماس حاس ساه اج (لقمعلا اهقدصي وأ

 "0 ةملك ةيأب اهيلع بقعي نأ نودب اهيلع

 : ةيخيراتلا رابخألاب هتيانع ©

 دهع يلع تناك يتلا تاوزغلا ركذ يف ضيفي هنأ ريسفتلا اذه يلع ظحالن كلذك
 .نآرقلا اهيلإ راشأو هيَ يبنلا

 ٍنيذْلا اهيأ ايه : بازحألا ةروس نم (5,) ةيآلا يف يلاعت هلوقل هريسفت دنع الثمف
 اهررت مل ادونجو احير مهيلع اَنلسرَأَف دونج مكتءاج ذإ مكيلع هللا ةمعن اوركذا اونمآ
 ةوزغركذ» :لوقي ريسفتلا نم غرفي نأ دعب هارن « اريصب نولمعت ًامب هللا ناكو

 هب ايما ام يح اطر هرحلا تي سا

 ' عسوتو

 اعلا ارحل سل لا ولالا وقل هريسفت ديعالشمو
 ءيش لك ىلع هللا ناكو اهووئطت مل اضرأو مهلاومأو مهرايدو مهضرأ مكتروأو »
 ليصفتو ءرهاظ عسوتب «ةظيرق ينب ةوزغ ركذ يلإ درطتسي هارن .. 4 اريدق
 . مات

 سلا وجل ةعراح و
 لكتلة يوقع ةنخاولار باعلان ينعي يكس نع ع مرتد

 9)١( ص عبارلا ءزجلا (؟) . [؟5 - ”مل ص سداسلا ءزجلا 15٠ -١58.

 ص عبارلا ءزجلا (؟)  56٠ص سماخلا ءزجلا(1) .؟5514- 0-195 5١١.



  ١ج نورسفملاو ريسفتلا |7554|[

 يف محقأو ا مهتلدأو ءاهقفلا بهاذم يلإ درطتسا ؛ماكحألا تايآ نم ةيأ نع

 الو ليلق يف ارسفم هنوك فصوب رسفملا مهت ال دق «ةريثك ةيهقف اعورف ريسفتلا

 .ريثك

 نوُلْوي نيذّلل ط :ةرقبلا ةروس نم.( 511 ) ةبآلا يف يلاعت هلوقل هريسبفت دنع ًالثمق
 نم يهني نأ دعب هارن © ميحر روم هللا نإ اوءاَف نإَف رهشأ ةعبرأ صئرت مهئاسن نم

 يف :لوألا عرفلا  عورف ةسمخ ركذي مث (ةيآلا مكحب قلعتت عورف) :لوقي ريسفتلا
 يانور هسالتج را ضرشلا يك ندم لد اةتسير برقي نا بيج رن متاع

 الأ فلح ولام مكح يف : ثلاثلاو ءرهشأ ةعبرأ نم لقأ اهأطي الأ فلح ولام مكح يف
 0 فاالتخاو دبعلاو رحلا قح يف ءاليإلا ةدم يف : :عبارلاو ءهرهشأ ةعبرأ اهأطي

 الو أةرافك هيلع بجت لهف «ءطولاب ءاليإلا نم جرخ اذإ اميف سماخلاو ءكلذ

1 

 تافلطملاو ف: ةروش نم( 19 ةآلا ييفا ىلاعت هلوبن ريس اذتع القمم
 ةيعفاشلا بهذمو ةيفنحلا بهذمل ضرعي هارن «ةيآلا . .4 ءورف ةثنالث نهسفنَأب نصُبرتي

 (لئاسم هيفو « ةدعلا ماكحأ يف لصف) : لوقي مث . . ضئاحلا ةدع هب يضقنت اميف

 نع : ةيناثلا يفو (لماوحلا ةدع نع : .اهنم يلوألا ةلأسملا يف ملكتي ؛ لئاسم عبرأ رك ذيف

 نع ةعبارلا ينو ءاهب لوخدملا ةقلطملا ةدع نع :ةثلاثلا يفو ءاهجوز اهنع يفوتملا ةدع
 .؟')ءامإلا ةدع
 الأ متفخ َنِإَف ٠ : ةرقبلا ةروس نم (؟؟9) ةيآلا يف : يلاعت هلوقل, هريسفت دنع ًالثمو 7
 يف لصف) : لوقي هدجن «ةيآلا . كدب تادعفا اميق امهلع حانج الف هللا دودح امي

 هلجأ نم حابي اميف :,يلوألا ةلأسملا ؛لئاسم ثالث ركذيو ( لئاسم هيفو ؛علخلا مكح
 فاالتخا يف :ةثلاثلا «هزاوج مدعو اهاطعأ ام رثكأب علخلا راو ىف ةيناثلاو ,علخلا

 . 250 ؟قالط وأ خسف وه له علخلا يف ءاملعلا

 يف الصف قوسي هارن ةلداجملا ةروس لوأ يف يتلا راهظلا ةيال هريسفت دنع الغمو

 ءانقرك كب نليطن ال 7*2 لئاوبب يلا ديلا هررزوا يطا 5 ناعيا اوربت كا داك
 :ظعاوملاب هتيانع ©

 تييطرعلا كرواخا قويسيو+ قاقرلاو ظعاوتلل ضرغتي اف اريقك نستله نروت
 :دحلاعلا هالو نعي هعامحل هيف تيكا( يذلا: ىه ةيفوصلا نراقلا هعرن علو ةييهرتلاو
 ْ 0 . تابسانملا دنع اهيلإ درطتسيو

 ه مرن وعرت ئفاجعت ف :ةدجسلا ةروس نم )١17( ةيآلا يف يلاعت هلوقل هريسفت دنع الثمِف

 لضف يف لصف ) يستمع ره امال لينك وقف ءازق ةةئآألا ب . # عجاضملا نع مهبودج

 )١( لوألا ءزجلا ص/ام١ -١8/8. ص لوألا ءزجلا (؟) 185 .

 ص لوألا ءزجلا (؟١914-- 197 9. 4 ) 4١غ. - 739 ص سداسلا ءزجلا :



 ات يمتاز رمزا ديالا حسي
 اهلك هلع يبنلا نع ةريثك ثيداحأ كلذ يف قوسي مث ..( هيلع ثحلاو ليللا مايق

 .217 يذمرتلاو ملسمو يراخبلا يلع رودت
 ؛ةفلتخم ملعلا نم حاون يف ةريثك تاعوضوم قرطي ريسفتلا اذه دج اذكهو

 نيناعلا ديت ىفاكاو  يفكشلا تءاسأ (ةيليئارسإلا هتعمسو ءةيصصقلا هترهش نكلو

 هيلع قلعي نم باتكلا اذهل ئيهي هللا لعلو .!! هيلع ليوعتلاو هيلإ عوجرلا نع
 عوبطم باتكلاو .هميقس نم هحيحص صلختستو «هنيمس نم هثغ حضوت تاقيلعتب
 فغش هل نم اصوصخ «سانلا نيب لوادتم وهو «مجحلا ةطسوتم ءازجأ ةعبس ىف

 ظ . رابخألاب عولوو صصقلاب
 (نايح يبأل) طيخملا رحبلا - ه

 :ريسفتلا اذه فلؤمب فيرعتلا ©

 نب ىلع نب فسوي نب دمحم هللا دبع وبأ «نيدلا ريثأ وه ريسفتلا اذه فلؤم
 ةنس دولوملا ,نايح يبأب ريهشلا «ينايحلا ؛يطانرغلا «يسلدنألا ,نايح نب فسوي
 0 .  .(ةرجهلا نم ةئامتسو نيسمخو عبرأ ره

 دبع بيطخلا يلع نآرقلا أرقءاهذاشو اهحيحص تاوءارقلاب املم - هللا همحر - ناك
 يبأ ظفاحلا يلع مث ؛عابطلا نب رفعج يبأ بيطخلا يلع مث «ًاعمجو ادارفإ يلع نب قحلا
 مدق مث «ةيقيرفإو سلدنألا دالبب ءاملعلا نم ريثكلا عمسو ؛ةقلامب صوحألا يبأ نب يلع
 رهاط يبأ يلع رصمبو «يطويرملا يلع نب ريصنلا دبع يلع تاءارقلا ارقف ةيردنكسإلا
 هيلع عمسف ؛ساحنلا نب نيدلا ءاهب خيشلا اهب مزالو «يجيلملا هللا دبع نب ليعامسإ
 ا ا اولا نا :نايح وبأ لاق . بذألا بتك نم اريثك
 وأ «عمسي الإ طق هرأ مل) : ضل لاقر ما ديم يمك د راما ساحا ءاهحم

 . ( كلذ ريغ يلع هرأ ملو ,«باتك يف رظني وأ ,بتكي وأ «لغتشي
 بناج ىلع ناك امك تاحشوملاو راعشألل همظن ةرثكب «نايح وبأ فرع كلذك

 نفلا اذه مدخ ءامهيف قلطملا مامإلا وهف فيرصتلاو وحنلا امأ ةغللاب ةفرعملا نم ريبك
 داع اد تناحيبو :«هربغ اههييف نطرألا راطقا يقدح رك يال زانص يح ةةريمع تكا
 ةفرعمو «لاجرلا مجارتو ثيدحلاو ءريسفتلا يف يلوطلا ديلا نايح يبآل ناك
 . ةبراغملا ًاصوصخ.«مهتاقبط

 وهو ؛هتايح يف خايشأو ةمئأ هتذمالت نم راص يتح ملعلا هنع ريثك ذخأ دقلو
 هتافلؤم امأو اهضماغ مهل حرشو اهيف مهتبغرو كلام نبا بتك يلع سانلا رسج يذلا
 سانلا اهاقلتو ضرألا راطقأ نم ريثك يف هتافو دعبو هتايح يف تّرشتنا «ةريثكف

 )١( ص سماخلا ءزجلا 85/١ -لام/١ا.

 نورسفملاو ريسفتلا ٠١ه م) 2 ١
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 ١ج ثورسفملاو ريسفتلا : ١'

 يف نآرقلا بيرغو «نآلا ههدصب نحن يذلا طيحملا رحبلا ريسفت :اهمهأ نمو «لوبقلاب

 دو يلع ةموظنم هلو «نايبلا ةصالخو بارعإلا ةياهنو «ليهستلا حرشو «دحاو دلجم

 لوبقلا نم قزرت مل اهنكلو دئاوف رثكأو رصخأ يهو زومر ريغب تاءارقلا يف ةيبطاشلا
 عبتو هنع عجر مث «بهذملا يرهاظ ناك نايح ابأ نإ : ليق دقو اذه .ةيبطاشلا ظح

 اكسمقما» ءميسجتلاو لازتعالا نم ًافيرب ؛ةفسلفلا نم ًايرع ناكو ؛هبهذم يلع يعفاشلا

 نم ةئامعبسو نيعبرأو نسمبخ )ه 1/46 ةنس رصمب تناكف هتافو امأ . فلسلا ةقيرطب

 .١2)هنع يضرو هللا همحرف «( ةرجهلا
 :هيف هفلؤم ةقيرطو ريسفتلا اذهب فيرعتلا ©

 مقا وردم عوبطم وهو«رابك تادلجم نامث يف ريسفتلا اذه عقي

 نآرقلا ظافلأل بارعإلا هوجو يلع فقي نأ ديري نمل مهألاو لوألا عجرملا مهدنع ربتعمو
 تايآ لوح رودت يتلا ثوحبلا نم هيف ام زربأ يه ةيوحنلا ةيحانلا نأ ذإ «ميركلا

 ءاهتبلح سرافو ءاهتدجب نبا وهف ةيحانلا هذه نع ملكتي ذإ فلؤملاو «زيزعلا باتكلا
 لئاسم يف هعسوت عم ؛ هباتك .ىف وحلا لئاسم نم رثكأ دق - لاقي قحلاو - هنأ ريغ
 يلإ هنم وحنلا بتك يلإ نوكي ام برقأ باتكلا حبصأ يتح «نييوحنلا نيب فالخلا

0 
 مل كلو مكادتا الإ يعتق ةررحتلا عال يلع تقلع جاز ناجل دامت

 يناعملا يلع ملكتي هارنف ءريسفتلاب لاصتا اهل يتلا م

 عم ةدراولا تاءارقلاو خوسملاو خسانلاو ؛لوزنلا بابسأ ركذيو («تادرفملل ةيوغللا
 0 ةيهقفلا ماكحألا لمهي الو نآرقلا يف ةيغالبلا ةيحانلا لفغي ال هنأ امكءاههيجوت

 لك «كلذ يف فلخلا نم همدقت نمو فلسلا نع ءاج امل هركذ عم «ماكحألا تايآب رمب

 (هتمدقم يف اهيلع انهبنو «هباتك يف اهيلع يشمو هسفنل اهعضو ةقيرط ىلع اذه

 : لوقي ثيح كلذو
 اهرسفأ يتلا ةيآلا تادرفم ىلع مالكلاب الوأ ئدتبأ ينأ « باتكلا اذه يف ىبيترتو )

 لبق ةظفللا كلتل يتلا ةيوحنلا ماكحألاو ةغللا نم هيلإ جاتحي اميف «ةظفل ةظفل

 كلت هيف عضوم لوأ يف كلذ تركذ ناعم وأ ناينعم ةملكلل ناك اذإو ءبيكرتلا

 مث ؛هيلع لمحيف هيف عقت عضوم لك يف يناعملا كلت نم اهل بساني ام رظنيل ؛ ةملكلا

 ءاهخسنو ءببس اهل ناك اذإ اهلوزن ببس اركاذ ةيآلا ريسفت يف عرشأ

 اركاذ .اهلمعتسمو اهذاش « تاءارقلا اهيف ًادشاح ءاهلبق امب اهطايتراواهتابسانمو
 ًاملكتم ءاهيناعم مهف يف فلخلاو فلسلا ليواقأ ًالقان «ةيبرعلا ملع يف كلذ هيجوت

 الا١ 7.5/4 :ةنماكلا رردلا رظنا(١)



 6-3 ل ١1ج نورسفملاو ريسفتلا بسسس
 ءاهيلع ملكتأ يتح ترهتشا نإو ةملك اهنم رداغأ ال ينأ ثيحب ءاهيفخو اهيلج يلع

 ال ينأ نوب «نايبو عيدب نم ؛بادالا قئاقدو عبارعإلا ىن نا ره ول يكاد يحج

 لب ترسف ةيآ يف الو ءاهيلع مالكلا مدقت ةلمج يف الو قبس ظفل يف مالكلا رركأ

 وأ ةلمجلا وأ ةظفللا كلت يلع هيف ملكت يذلا عضوملا يلع ةلاوحلا اهنم ريشك يف ركذأ

 ماكحألا يف مهريغو ةعبرألا ء ءاهقفلا ٍليواقأ القان «ةدئاف ديزمبف ريركت ضرع نإو ةيالا

 هقفلا بتك يف يتلا لئالدلا يلع ًاليحم «ينآرقلا ظفللاب قلعت هيف امم ةيعرشلا
 بتك يلع اهيلع لالدتسالاو اهريرقت يف ليحأ ةيوحنلا دعاوقلا نم هركذن ام كلذكو
 «سانلا مظعم لاق ام روهشم فالخ وأ ابيرغ مكحلا ناك اذإ ليلدلا ركذأ امبرو ؛وحنلا

 رهاظلا نع دصي مل ام ؛كلذل هل ًاحجرم ظفللا رهاظ هيلع لد امو ليلدلا يضتقم ائداب
 ا ا ل ل ل ا

 ةييسلاو بارعإ نسحأ يلع لمحي نأ يغبني ا

 ا رريرالا) : ذلكلا عفت اعلا

 (ةقلقلا بيكارتلاو «ةديعبلا ريداقتلا كولس نم امهريغو حامرطلاو خامشلا رعش

 اورق هبا ايكو ادازفإ اهترعش يتلا تايالا نم ةلمج يف متتخأ مث «ةدقعملا تازاجاو

 هب حرشأ «روثنم مالكب تايالا رخآ عبتأ مث ,ًاصخلم عيدبلاو نايبلا ملع نم اهيف
 ؛صيخلت نسحأ اهلمج ًاصخلم ؛يناعملا كلت نم هراتخآ ام يلع تايالا كلت نومضم

 نأ ديرو ن1 اسيفؤفا كلذ راضؤوا ةيصسعلا وف ذمدقتت مل ناعم ركذاهعم رجني دقو

 ءاش نإ هتكلس يذلا جهنملا اذه يلع فقعسو نآرقلا رئاس نم يقب اميف كلذ كلسي
 ظننا لرلللا يستلم شغب هين ل ةيدويشملا مالك نس ئحب تملا :امرؤل لاخلا
 )2١. ظافلألا اهنولمحي يتلا مهيناعمو مهليواقأ نم اريثك تبنجتو

 يف اهتالولدم نع ةيبرعلا ظافلألا ني نيجرخملا 27 ةيئطابلا نيدحلملا لاوقأ تكرتو
 هتيرذ يلعو ههجو يلاعت هللا مرك يلع يلعو هللا يلع هورتفا نايذه يلإ ةغللا

 0 )2 ليوأتلا ملع هنومسيو

 ريعمت ملا ينك سا نق ا دياع لاطفال ينحر باراسح 13 .اذه

 نا رع وسو نحنا لئاعنم نمداك اماموصخ ,ةيطع نبا ريسفتو «يرشخمزلا

 « صوصخلا يلع وحنلا لئاسم يف هالاق امل ديتفتلاو درلاب ًاريثك امهبقعتي هنأ امك

 عبَم نّمم مَلظَ نم : ارا الت 1١(
 .(5”0٠7ص لوألا ءزجلا ٠ | ..4 همسا اهيف ركذي نأ هللا دجاسم
 هللا َنِإ اوُناَف نيذّلا رفك دقل » : اسس ا

 .ه- 4 ص لوألا ءزجلا (9) . ( 44ص ثلاغلا ءزجلا) 4 ميم نبا حيسُمْلا وه



 سس ١1ج نورسفملاو ريسفتلا سس سس لل ل 7 7مخخغب

 نيدلا جات هذيملت دجت ةيطع نباو يرشخيمزلا مالك يلع هنم بيقعتلا اذه ةرثكلو

 م 0 مالا نبا( دسحا قا ردابقلا كينغ ني كسا

 رحبلا نم طيقللا ردلا ) :هامس باتك يف ريسفتلا اذه رصتخي ( ةرجهلا نم ةئامعبسو

 اذهو 2١7 اهيلع هدرو يرشخمزلاو ةيطع نبا | عم هثحابم يلع هيف رصتقي داكي ( طيحملا
 راع حسابا ,رهزألا ةبتكمب ةطوطخم ةخسن هنم دجوت رصتخما

 . طيمملا

 نايح يبأ نيب ) :هناونع ًافلؤم درفي ينرغملا يواشلا يبحي خيشلا دجن كلذك

 يف طوطخم وهو يرشخمزلا يلع نايح نأ تاضارتعا هيف عمجي ( يرشخمزلاو

 .ةيرهزأل أ ةبتكملاب ريبك دلجم

 رآ لجأ نم ةيساق ةرخاس تالمح.يرشخمزلا يلع نايح وبأ لمحي ام ًاريثكو

 ةسرسما ديشي هدجم كلذ عمو ؛( 85 ص الج 2777 ص ١ج )ةيلازتعالا
 رفوأ نآرقلا ملع نم يتوأ هنأب هفصي ثيح .هنايب ةوقو نآرقلا ةغالب ةيلجت يف ةقئاف

 .( 825 ص الج ) . ظفللا ةعاربو ينعملا عارتخا نيب عمجو «ظح

 باتك يلع )  لوقي امك - اذه هباتك لوقن رثكأ يف دمتعي نايح ابأ نإو ..اذه

 لامج«بيدألا ؛ةودقلا حلاصلا هخيش عمج نم ؛ريسفتلا ةمئأ لاوقأل ريبحتلاو ريرحتلا

 نباب فورعملا ءيسدقملا نيسح نب نسح نب ناميلس نب دمحم هللا دبع يبأ نيدلا

 ةئام ددعلا يف غلبي ءريسفتلا ملع يف فنص باتك ربكأ وه ذإ . هللا هيدر يبقا

 77 ماكي وأ رقت

 عربو اهيف زرب يتلا ةيحانلا هريسفت يف هيلع تبلغ دق نايح ابأ نإف «لوقلا ةياهنو

 .ريسفتلا يحاون نم اهادع ام يلع تغط يتلا ةيوحنلا ةيحانلا ىهو اهيف

 (يروباسينلل) ناقرفلا بئاغرو نارقلا بئارغ - 5
 :ريسفتلا اذه فلؤمب فيرعتلاو

 نب نسحلا نبا نيدلا ماظن ريطخلا ةمالعلاو «ريهشلا مامإلا وه «ريسفتلا اذه فلؤم

 نطومو هلصأ .جرعألا ماظنلاب فورعملا «يروباسينلا «يناسارخلا ,نيسحلا نب دمحم

 نم هللا همحر ناك .روباسين رايدب هنطومو هؤشنم ناكو «( مق )ةنيدم هتريشعو هلهأ

 1 كرا 3 نرتلفلا وينك رظنا 5
 ةرثكب هفصي هدجن ريسفتلا اذه يلع نايح يبأ دامتعا عمو « ١١( ص اج طيحما رحبلا (؟)

 نع لوقنلا ةرثك نم هفلؤم هب علوأ امع يضري ال هدجن امك ١١( ص ١ ج ) ريرحتلا ةلقو ريركتلا
 ١9١(. ص مج ١ احفص اهنع برضيف ةيفوصلا ةالغ



 5 در سس ريحا حكم

 ءدقلا هل «ةيبرعلا ةغللا نوعفل ًاعماج ؛ نفعل ل

 ريسفتلاو ليوأتلا ملعب ةرفاولا ةفرعملاو « ءاشنإلا ةعانص يف خسارلا
 ةعساولا ةيملعلا ةرهشلا هذه عم ناكو «نيئرقملاو ظافحلا رابك دادع يف دودعم وهو

 رهظيو ,فوصتلاو دهزلا نم ميظع غلبم يلعو «يوقتلاو عرولا نم ريبك بناج يلع
 :ةينابرلا هتاضويفو ؛ةيحورلا هديجاوم هيف عدوأ يذلا هريسفت يف ًايلج ًاحضاو كلذ رثأ

 كار نمل عافانا ديرق فاقع مفاد ادلع ايدك ياهلا همحر فلخ دقلو

 ,ماظنلا حرشب فورعم وهو «بجاحلا نبا مامإلل فرصلا نف يف ةيفاشلا نتم يلع هحرش

 ىسمسملا وهو «ةأيهلا ملع يف يسوطلا نيدلاو ةلملا ريصن ةجاونلا ةركذت يلع هحرشو
 ام وذح يلع نآرقلا فاقوأ يف باتكو «باسحلا ملع يف لئاسرو ةريكذتلا 0
 ب فورعملا يلاعت هللا باتكل هريسفت هتافنصم مهأو هروهشملا يدنواجسلا هبتك

 بل يف رخآ دلجم هلو نآلا ههدصب نحن اموهو ( ناقرفلا بئاغرو نآرقلا بئارغ)
 . ىناشاقلا قازرلا دبع لوما تالايوات“ريلغت ليواعلا

 ره هيلع انرع أم لكو «اني ديا نيب يتلا بتكلا يف هيلع رفعن ملف هتافو: خيرات اما
 نم برق يلع ةعساتلا ةئاملا سأر ءاملع نم ناك هنإ) : تانجلا تاضور بحاص لوق

 مهئانرقو «ينالقسعلا رجح نباو؛ يلا ودلا نيدلا لالج يلوملاو ,فيرشلا ديسلا ةجرد

 دودح تفداص .روكذملا هريسفت تادلجم ءاهنإ خيراتو ءروهمجلا ءاملع نم نيريثكلا
 ١ 111 بلا جن اياز يقام امم: شباط

 57 (باحصألا تافنصم ضعب يف هيلإ عيشتلا ةبسن لابلاب اضيأ دجويو» :لاق
 :هيف هفلّؤم ةقيرطو ريسفتلا اذهب فيرعتلا ©

 كلذ يلإ مضو ؛يزارلا رخفلل ريبكلا ريسفتلا نم اذه ةريسفلا يق روبانسسلا ريصعخا

 مكحم مهفلا نم هيلع هب هللا حتف امو ؛ ريسافتلا نم هريغو فاشكلا يف ءاج ام ضعب

 .. نيعباتلاو ةباحصلا نم ةمألا هذه فلس ريسافت نم هيدل تبث ام هنمضو «هباتك

 كرر بتنقتبكبأ

 لا 530007 ا ةلر كلل ل

 ةمجرت ى رف ءاج امك «نيلسرملاو ءايبنألا عيمج يلعو هيلع همالسو هلل ةالص نوع دار ةرألا

 ه.١1/1 ةئس لوألا عيبر ةرغ يف ةيريصنلا ةركذتلل هحرش نم غرف هنأ اضيأ ةخسنلا رخآب يروباسينلا

 ةنس يفوت هنأ يروباسينلا ريسفت نع مالكلا دنع نونظلا_ فشك يفو ( ةثامعبسو ةرشع يدحإ١

 ها

 . 7١5-5١5 ص تانجلا تاضور يفو ؛هريسفت رخآ يف يروباسيتلا ةمجرت رظنا (؟)



 ١1ج نورسفملاو ريسفتلا ظ ]

 :يزارلا رخفلاو يرشخمزلا نم هفقوم ©
 فقي ال ؛هريغ وأ فاشكلا ريسفت نم سبتقي وأ «يزارلا رخفلا مالك رصتخي ذإ وهو

 الو ضرتعي الف هيلع بزال ةبرض اهنأ يريو صوصنلا دنع دمجي نم فوقو صنلا دنع
 اداسف دجو نإف «سبتقي وأ رصتخي اميف ًافرصتم هريكفت يف ارح هدجن لب ,فرصتي

 .هلمكأو همتأف هكرادت اصقن يأر نِإو هحلصأو هيلع هبن

 امي لاقوا ذك ودك يناسكلا لاك لونيف فاشكلا نع لمسه دفا ايقكو

 يزارلا رخفلا هيلع هب ضرتعا امو فاشكلا بحاص هركذ ام لقني دقو ءاذكو اذك هللا

 . هل رهظي ام بسح يلع هيأر يدبيو ؛نيمامإلا نيب ًامكح هسفن بصني مث

 اعيِمَج ضرألاو آف :رمزلا ةروس نم (77) ةيآلا يف يلاعت هلوقل هريسفت دنع ًالثبف
 اذإ - مالكلا اذه نم ضرغلا : هللا راج لاق) :هصن ام لوقي . . 4 ةّمايقلا موي هنضبف

 باهذ ريغ نم «هلالج هنك يلع فيقوتلاو .هتمظع ريوصت - هتلمجب وه امك هتذخأ

 ل جا ل سرا 2 كتل
 نإ ؛مساقلا ابأ اي : لاقف هلي يبنلا يلإ ءاج باتكلا لهأ نم ًالجر نأ :دوعسم نب هلل
 ؛عيصإ يلع لابجلاو «عيصإ يلع ضرألاو عيصإ يلع ةماجقلا موب تاومسلا كسمي لل

 أ :لوقيف نهزهي مث «عبصإ يلع قلخلا رئاسو «عبصإ يلع يرثلاو «عبصأ يلع رجشلاو
 00 هل اقيدصت ةيآلا هللا لزنأو : لاق امم ايجتعت هلع هللا لوسر كحبضف:كلملا

 ريا را امر عمرا | لح يروا ٠ ااةيظعلاو نرعلا جلا كميل

 هرخآو ئش لوأ عقو همهف نكلو «كلذ نم ْئش الو زه الو ؛عبصإ الو «كاسمإ روصت
 ال يتلا ماظعلا لاعفألا نأو .ةرهابلا ةردقلا يلع ةلالدلا يه يتلا :ةصالخلاو ةدبزلا يلع

 رخف مامإلا هيلع ضرتعاو «اليوط رخآ امالك ركذ مث . .هيلع ةنيه ماهوألا اههنتكت

 يف لصألا نأ ملسي له هنأل .هتحت لئاط ال ليوطلا مالكلا اذه نأب : يزارلا نيدلا

 هنوك نع هتيلكب نآرقلا جورخ مزلي يناثلا يلعو ؟ال مأ هتقيقح ىلع هلمح مالكلا

 يلع يدل رهو لوألا مو هءاشي اغقيآلا لوؤيدلا دهيح حا لكل نات: ةهج
 ريصملا نيعتل يقيقحلا هانعم يلع ينالفلا ظفللا لمح نكمي ال هنأ نايب مزلي - روهمجلا
 يفف ءامهدحأ نييعت يلع ليلدلا ةماقإ بجو نازاجم كانه ناك نإ مث« ليوأتلا ىلإ

 لئالدلا نأ الإ .حراوجلا هذهب رعشم نيميلاو ةضبقلا ظفل نأ كش ال ةروصلا هذه

 ليوأتلا يلإ ريصملا بجوف «يلاعت هلل حراوجلاو ءاضعألا عانتما يلع تماق ةيلقعلا

 هريبدت تحن اهنوك دارملا : لاقي نأ الإ ليوأت الو ءليطعتلا نع ضلال ايويَض

 تكلم امو : يلاعت لاقو . نالف ةضبق يف نالف : لاقيامك ؛هريخستو
 مارظ

 . ديلا بحاص نالفو « هنيميو نالف دي يف رادلا هذه : لاقيو [ ه: بازحألا] « مهناميأ



 ْ ْ ١ج نورسفملاو ريسفتلا سس
 ينايب قيرط هللا راج هركذ يذلاو «يلوصأ قيرط مامإلا هركذ يذلا اذه : لوقأ انأو

 مامإلا نم ضارتعا دري الو ءاهنيب ةافانم الف قوذلا يلإ لئاسملا نم ًاريثك نوليحي مهنإو
 باب يف فلسلا هب لمعي ناك ي يذلا لصألا باتكلا اذه يفانلرم دقو .هعينشتو

 .21) (ركذتف عضاوم يف تاهباشتملا

 : ريسفتلا يف هجهنم ©
 نم هب ًادرفنم نوكي دق ًاكلسم هريسفت يف كلس دق «يروباسينلا مامإلا دن اننإ مث

 مودع تاءارقلا ركذي مث ءالوأ ةيئآرقلا تايآلا ركذي هنأ كلذ «نيرسفملا نيب
 ذلا اهبحاص يلإ ةءارق لك ةفاضإو «ةرشعلا ةمئألا ىلإ اوسع هع ناك نرخ
 را سل و فوقولا ركذي كلذ دعب مث «هيلإ بسنت
 كلذب ةريبك ةيانع عم قباسلاب قحاللا طبرو ةبسانملا ركذب اثدتبم ريسفتلا يف عرشي
 بولسأب تايآلا يناعم نيبي كلذ دعب مث «يزارلا رخفلل ريبكلا ريسفتلا نم هيلإ ترس
 حيرصتو «تاهباشتملا ليوأتو ؛تارمضملا راهظإو «تاردقملا زاربإ يلع لمتشي «عيدب
 لك ةلدأ هيجوت عم ؛ةيهقفلا بهاذملا ليصفتو «تاراعتسالاو زاجملا قيقحتو «تايانكلا
 ريغ وأ « بهاذملا نم بهذمل ةديؤم نوكتل «ةينآرقلا ةيالا هيلع تلمح امو بهذم
 .هل ةيفانم الو هعم ةضراعتم

 قراسلاو # ةدئاملا ةروس نم (7/) ةيآلا يف يلاعت هلوقل هربيسفت دنع ًالثمف

 قلعتي «ةقرسلا يف مالكلا نأ ملعاو» : لوقي هدجن «امهيديأ اوعطقاف ةقراسلاو
 هذه نع ملكتيف يضمي مث ..( قراسلاو ؛:ةقرسلا نمسفت 3 وريشملا ةفاريطأب
 0 م او ليصفتب ؛ةيهقفلا ةيحانلا نم ثالشلا يحاونلا
 :ةيمالكلا لئاسملا يف هضوخ ه

 بهذمو ةنسلا لهأ يغلف رك ليف (ةيمالكلا لئاسملا ىف ضوخي هدجن كلذك

 نيرو تل ةةيبانو ةنعبلا زها يعدل هر انصعاو يهدم نك ةلوال ا هركذا ديما طهر
 .نيفلاخلا بناج نم هيلع دري

 نم مهنمو إ ماعنألا ةروس نم ( ١5 ) ةبآلا يف يلاعت هلوقل هريسفت ددع الثمق
 هدجت ةيألا . .4 ارقو مهناذآ يفو هوهَقَفي نأ ةئكأ مهبولُق ئلع انْلعَجو كِيِلإ عمتسي
 20 ل ل ا 00
 . الإو ءاهرهاظ ىلع اهؤارجإ نكمي ال :ةلزتعملا تلاقو «هبلق نيبو ءرملا نيب لوحيو
 :مهلوق يف مهمذ هجوعي ملو «زجاعلل ًاقيلكت نوكي هنألو ,رافكلل ةجح ناك

 قاس مث . .هوجو نم كلذو .ليوأتلا نم دبالف ([88:ةرقبلا] 4# فلغ انبولق اولاقو

 ص س (50 ص ١0 .٠١"هدل 5 داسلا عزجلا( ؟ .١مل- 7١ص ؟#4 ءزنجلا(١



 ل ١ج نورسفملاو ريسفتلا سس سس
 ةرمسلا به اع وبادر دا يمم رس عدم قب ةدسسلا حنا دين

 بلا زنا علا فييوعت»

 :ةيفسلفلا و ةينوكلا لئاسملا ىف هضوخوه
 رهاب هيف رع ال هد رك د مر يراد . ميل

 . ةفسالفلاو نييعيبطلا مالكو نوكلا رارسأب ضوخي

 نع كوني 9 ةرقبلا ةروس نم (14) ةيآلا يف + ىلاعت هلوقا هريستت حدادين
 هباوج ءارو نم هللا اهدارأ يتلا ةمكحلا نيبي مث «ةيآلا لوزن ببس ركذي هارن '  ةلهألا

 مث اقيقد لالهلا ودبي هلجأ نم يذلا ببسلل ضرعتي انهو ؛مهدوصقم ريغ يلع مهل

 امك دوعي نأ يلإ ناصقنلا يف ير اي

60011 

 قوتي هللا ) :رمزلا ةروس نم ( 4؟) ةيآلا د ميم
 ةيناسنإلا سفنلا :مالسإلا ءامكح لاقو» :هصن ام لوقي «ةيآلا . # اهتوم نيح سفنألا

 اهرهاظ ءاضعألا عيمج يف هءوض لصح ندبلاب قلعت اذإ «ينارون قرشم رهوج
 نطاب يلع الإ عقي ال هءوض نإف مونلا تقو يف امأو «ةظقيلاو ةايحلا وهو ءاهنطابو

 0 يوقلا لمعو سفنلا اهب يتلا ةايحلا سفن يقبتف ؛هرهاظ نع عطقنيو ندبلا
 دج نع هيكل وكمل ذه عطقنا ياو يس حوا با

 ا 0006

0 

 ناك نإو هريسفت هنم صخل يذلا يزارلا رخفلا ريسفت يف ءاج امل يدص الإ عقاولا

 يضتري الو ةئيلع كرذعسي ام اريثك لب لوقي ام لك يف ىزارلل اقوب سيل يروباسينلا
 .هلوق

 اذإ  :راطفنالا ةروس نم (؟ 2١ نيتبآلا يف : يلاعت هلوقل هريسفت دنع هارن الثمف
 هلوق يف ينعي هيفو) : صن ام لوقي © ترقنا بكاوُكلااذإو دب ترطقنا ءامّسلا

 لوق لاطبإ 4 ترغتنا بكاوكلا اذإو ل: هلوق يف اذكو 4 ترطفنا ءامّسلا اذإ ا يلاعت

 نيدلا رتخف ءامإلا هركذ يذلا لوبقعملا ليلدلا امأ ؛قرخنت ال تايكلفلا نأ معز نم

 اهنم دحاو لك يلع حصيف ةيمسجلا يف ةلثامتم ماسجألا نأ وهو ,هريسفت يف يزارلا
 تايولعلا يلع حصيف «قارخنالا اهيلع حصي تايلفسلا نكل «يقابلا يلع حصي ام

 ..7 5-7372 55؟2ص يناثلا ءزجلا ١559 . )١( ص عباسلا ءزجلا(9١

 .6- ا! صا ك؟+؛ ءرجلا(99



 ْ ْ ظ ١ج نورسفملاو ريسفتلا ب
 جاو رتل يو عاود واب سا جرار ريتا كل ترحل

 . (') (اهريغو ةيكلفلا ةروصلاك
 :يروباسينلا ريسفت يف ةيفوصلا ةعزنلا «©

 ذلا ليوأتلاو «لي وأتلا نع ملكتي ةيالا ريسفت نم غرفي نأ دعب يروباسينلا نإ مث
 يلع اهب هلل حجفي يعلا ةيئرقلا تابآلل ةيراشإلا تاريسفتلا نع ةرابع وه هنع ملكتي

 ءاريبك ايفوص ناك؛ - هللا همحر  يروباسينلاو ؛ةفوصعملا نم ةقيقحلا لهأ لوقع
 ىلإ ريسفتلا ءانثأ درطتسي كلذل هارنف ,هريسفت يلع ةيفاصلا ةيفوصلا هحور نم ضافأ
 ةفسلفلا لكي يرابشإلا هليوات ىفاوارت امك «تايلاعلا مكشاو تانكبللا ظفازللا نمريقك
 اهعاونأ يلعأب ةيفوصتلا

 :هعيشت يلع لدي ام يروباسينلا ريسفت يف سيل ©

 :هفلؤم عيشت يلع لدي هنم صن يلع عقأ مل ريسفتلا اذه يف تأرق ام ةرثك يلعو
 لضف وجرأ ينإو ): ( 178 ص 7١ ج) ) هريسفت ةمتاخ يف لاق هنأ ؛هيلع تعقو ام لكو
 مظعملا هيلوو يحطبألا يضرقلا يسب مك نيركلا هييجوماهحلا لسنو تورو يظل هللا
 ةيالوب هنم ًافارتعا تناك نإو ؛ ( يلعلا مظعملا هيلوو ): ةريخألا ةلمجلا هذهو (خلإ . . يلعلا

 سكعلا ىلع يروباسينلا دجن لب ؛هعيشت ىلع اعطاق اللد: كيليل ونعمل يصر قلف

 ل يل رك وت اا يعج رولا دنا يل ورع اع
 نيتيالا يف يلاعت هلوقل هريسفت ىلإ تعجر اذإو ,ةعامجلاو ة ةئسلا لهأ بهذم يلإ
 يتأي فوسف هنيد نع مكنم دتري نم اونمآ نيذلا اهيأ اي :ةدئاملا ةروس نم (هد هو
 يدع فورا يحير( فوج وا نوف « جو خلإ .. . هنوبحيو مهبحي موقب هللا

 لوسر دعب ةفيلخلا هنأو هبع هللا يضر يلع ةيالو يلع نيتيآلا نيتاهب مهلالدتسا ةعيشلا
 .هريسفت يف يزارلا رخفلا لاق امل اصيخلت هركذ ام ناك نإو هلل

 هيف حضوأ يذلا روبايتلا مالك نكذأ نأ يلع امازل يرأ - تركذ ام دعبو - انهو

 ْ | 0 امب يردأو هب فرعأ تيبلا بحاص نإف «هيف هجهن يذلا هجهنمو هريسفت يف هكلسم

 يف ملقلا كيرحتل يلاعت هللا يدقفو اذإو» :هصن ام هريسفت ةمدقم يف هللا همحر لاق
 لهأ نيب اميف هنمو يلاعت هللا دمحب رهتشا امك - ةلوبعملاو ةلوقنملا نونفلا رثكأ

 «ناسنإلا نم نيعلاو نيعلا نم ناسنإلا ةلزنمب مولعلا نم ل
 مهفو نآرقلا ظفل ظفح «بابشلا ناوفنعو ابصلا نابإ | نم يلاعت هلل ينقزر دق ناكو

 )١(الجزء .٠ ص 58.



 دحسا وورس ا ية ساسي عا اج
 هيلإ اراتكم تك نم نادخألا ةزعأو ناوخإلا ةلجأ ضعب ينبلاط املاطو «ناقرفلا ينغم

 فاعنأإل انقفويو :يهتوتك نييح نع هييزاجي نانملا هللاو  نايبلا يف نانبلاب مهددع

 تامنهملا يلع المتشم ؛ ريسفتلا ملع يف اباتك عمجلا نأ - مهبولطم حاجمإو ,مهلؤس

 نم مث «نيعباتلاو ةباحصلا نم تاقكلا لاوقأو «تابثألا لقن نم انيلإ عقو امع ائبنم
 مهيعس يلاعت هللا لمت ع نير اتملاو قيفدقعلا "يقفل ءالضفلاو «نيخسارلا ءاملعلا

 سلا افرتعم دوصقملا يف تعرشو - دوبعملاب تنعتساف - ًاروربم مهلمعو ؛ ًاروكشم
 زع لاق دقو فيك « نوتفم هنباب وه نمك ال نوئفلا رئاس يفو ؛نفلا اذه يف روصقلاو

 ايفا للا رم قيما عمو ل راا ءارسإلا ] 6 اليلق لإ ملعْلا نم متيتوأ امو طا كاف

 . اليكو هللاب يفكو ًايلو هللاب يفكو
 ريرحنلا ربحلاو لثمألا مامهلاو «لضفألا مامإلا يلإ بوسنملا ريبكلا ريسفتلا ناك املو

 «نيرخأتملا لضفأ ؛لوصألاو عورفلاب زئافلاءلوقنملاو لوقعملا نيب عماجملا «ريزغلا رحبلاو
 هللا هدمغت «يزارلا بيطخلا نيسحلا نب رمع نب دمحم «نيدلاو قحلاو ةّلملا رخف

 ال ام ثوحبلاو فئاطللا نم هيفو هامسمل قباطم همسا «هنانج ةحوبحب هنكسأو هناوضرب

 (هدوجوم لثمو ؛هدوهجم لذب دق هنإف «ىفخي الام يوتفلاو دئاوزلا نمو «ىصحي

 ماع فايس كييذاحتت ووبقارلا كلغ هلكت روغاو نناطلا قاض بف ع ىح
 لذ ريغ نم باطن ةرقش فعمل ور بكا ذقا كلام كنرقو همالاك ليمان كدروأو
 ىف تدجو ام هيلإ تممضو «دئارفلاو فئاطللا نم دعي امل لامهإو . دئاوفلا نم ئشب

 ةعاتضيلا نمت كلامعمللا نقر روزا كاننيلا قفانعللا نوم يتب اعتلا قاس نو فاعلا"
 كم ل عسلا رييستلا ق اللعلا ترفولاو :اتاريشتلا تانارقلا ةباروةاهرلا
 نم همامتإ يغبني ام مامتإو هحالصإ بجيام حالصإ عم تايونعملاو ؛تايظفللا ثحابملا

 نم فاشكلا يف دجوي ام لك عمو «تاضارتعالاو ريبكلا ريسفتلا يف ةدروملا لئاسملا

 حيحصت نأ نظ نم اهدروي كلذ نإف «تادقعملا تايبألا يوس « تالضمعملا عضاوملا

 ةجح نآرقلا نإف الك ,تادهشتسملاو لاثمألاب نوكي امإ « نآرقلا بئارغو تاءارقلا

 يا رت رع رار ير يس اح

 لوصأ اهنم فرعن يتلا تاسناجتملا ضعب داريإ يلعو «تارهتشملا ظافلألاب اهريسفت

 ؛«تانكمملا تاليوأعلاو «تاعنقملا تاراشإلا نم افرط تركذ و تاقاقعتشالا
 (تابجاولا ءادأ يلع ةثعابلا «تايهنملا نع ةعدارلا ظعاوملاو «تايكبملا تاياكحلاو

 عينم قيرطو ؛عيدب هجو يلع هتمجرت عم ًلوأ ميركلا نآرقلا ظفل داريإ تمزتلاو

 حيرصتو «تاهباشتلا ليوأتو ء«تارمضملا راهظإو «تاردقملا زاربإ يلع لمتشي
 هيف بكست امم ةمجرتلا نم عونلا اذه نإفءتاراعتسالاو تازاجملا قيقحتو «تايانكلا



 | .: - ١1ج نورسفملاو ريسفتلا ب
 فقاولا ٌئشانلا هل نطفي املقو «تارشعلا يلإ كلانه نومحرمملا 2١ 7نزدو :تاربعلا
 تدهتجاو «ةيبدألا مولعلا يف رصاقلا ليحزلا ليخدلا نع ًالضف ؛ةيبرعلا ةغللا نتم يلع

 نوكيل «مامتلا فرط يلع عيمجلا تعضوو داشرلا ليبس ليهست يف داهتجالا لك
 ثروي ليوطت ريغ نم «ماعلاو صاخلا ةدافإ يف سمشلاكو «مامتلا ردبلاك باتكلا
 : لوو لق ام مالكا ريم < مدلكلا ماظتا» يرو كلانبلا هللا رغوي ريض الو ماللا
 ") ( لحما كغغلب ام دازلا نم كبسحو»

 ريبكلا ريسفتلا لصاح اذه ىباتك نمضت دقو ١:هصن ام هريسفت رخآ يف لاقو
 فارطألا ةذتاسأ نم لوبقلا هل قزر يذلا فاشكلا باتك:لجو «ريسافتلا رثكأل عماجلا
 ةمكحملا تاليوأتلاو «ةبيرغلا ةنسحتسملا تكنلا ىلع كلذ عم يوتحاو «فاتكألاو
 وأ,بابسألا ةقرفتم تدجو وأ ء«باحصألا ريسافت رئاس يف دجوي مل ام (ةبيجعلا

 :تاندالاو لويدلا ةلر ولم ةعوبشي
 امإو ءاهريغو حيباصملاو ءلوصألا عماجك ةروهشملا بتكلا نم امإف . ثيداحألا امأ
 ىف فاشكلا ىف ةدروملا ثيداحألا الإ ءامهوحنو ريبكلا ريسفتلاو فاشكلا باتك نم

 20 .اهتم ذش ام الإ اهقيز دقتلا نآل اهانطقسأ دق انإف ءروسلا لئاضف
 تايآلل تابثإو تاليلعت ضعبل راصتخا عم «يدنواجسلا مامإللف فوقولا امأو

 ظ . فيقوتلا يلع اهفقوتل
 ريسفت نم وأ «نيريسفتلاو ءلوصألا عماج ناتك نمف « لؤزنلا بابسأ امأو

 . يدحاولا

 .القن امك نيريسفتلا نمو «يرهوجلا حاحص نمف «ةغللا امأو
 يضل دوعماو ؛نيريسفتلا نمف ؛ةيبدألا لئاسملا رئاسو نايبلاو يناعملا امأو

 . ةيبرعلا

 حرش اميس الو هقفلا يف ةربتعملا بتكلا نمو 52000
 ظ . يعفارلا مامإلل زيجولا

 ب فورعملا نيدلاو ةلملا محن نقتملا يقتملا ءققحملا حيشلل اهرثكأف «ليوآتلا امأو
 يدي تاذ هب تحمسو يدلخب راد ام اهنم فرطو ؛هسمر حورو هسفن سدق (ةياد)

 ال اميف اصوصخو ينم ةأرج كلذ نوكي نأ نم فئاخ لب ؛ةيآلا نم دارملا هنأب مزاج ريغ

 )١( لوقأ رهاظب سيلو (لزيو : باوصلا لعلو ) : خسنلا ضعب شماه يفو «لصألاب اذكه :
 لاز امو ,«فعضب ىشم اذإ هتيشم ىف نذي نالفو : ةغالبلا ساسأ يف لاق : يشمي ينعمب نذي اهلعلو

 ا .قفوو هدومي ورعب : ةجاطا هذه قد نلي ْ

 ا لو ار



0000 
 «نادجولاو قوذلاب اورهتشا نيذلا ةمئآلا رئاس كلذ يلع ينعجش اهنإو (ينينعي

 عمطي «عساو هناو وع ئيذلا»ةنارقلا“ ف ينعم ىف ناقتإلاو «ناميإلاو نافرعلا نيباوعمجو

 ردعلاوءاهس ام مامإلا يلعف تاطخأ نإو ءاهبف تبصأ نإف ؛ : اح لاك هديل

 يلعو «للزلاو للخلا ناظم يف مهلو انل ناعتسملا هللاو ؛يهنلاو مركلا لهأ دنع لوبقم
 مث «قحلا كاردإل هعسو لذبي نأ ءرملا يلعف ؛لطخلاو أطخلا لاحم يف نالكتلا هتمحر
 قادصلا مابنإل نينو «ةيتارلا ةدارإلا يفي هللا

 عاونأ يفو 2 ها يود افامم دار تاطابرلا نايب يف مالكلا اذكو

 يف سايكألا سانللو ًالاجم اهيف نونظلاو رطاوخلل نإف « تاهبتشملا فانصأو تاريركتلا
 1 ال د يبس و وصمم دايس

 ةعامجلاو ةنسلا لهأ بهذم يلإ الإ ءالمإلا اذه يف لمأ مل ينإو» :لاقف يضم مث
 ةبوجألاو «تاضارتعالا نم اهيلع درو امو ءاهب مهتالالدتسا هوجوو ,.مهلوصأ تديبف

 بصعت ريغ نم ؛هبهذم ىلع ةيالاب ة ةفئاط لك لالدعسا تركذف :عورفلا يف امأو

 .(ءارهو لادجو ءارمو
 ل يقر يلف فالح هجرت مرادك اة تقف وكانو :لاقف يصير

 نكي مل ولو «؛ةنس نوثالث يهو نيدشارلا ءافلخلا ةفالخ ةدم ىف همامتإ ردقن انكو . هنع

 مرمنط عمو ةعفاعلا راقسالا معو ةعساشتلا راقسألا هرعو لن رسوما ءانكا نق قلقا
 ركب يبأ ةفالخ ةدم ىف همامتإ نكمي ناكل - اهديلو يداني ال , مومهو ءاهديدع دعي ال

 ْ ْ , , نتثدرو ةمالعلا هللا راج قو امك
 مو تنسفل 301:7 لاقع يهعتتلا 000 تانجلا .تاضور بحاص هون دقو ..اذه

 ةيظفللا دداوعلل اهغحكاو هةنيتلا ها تانك او ف نعل ىو فروت اديببعلا نوي

 ا ع م هييرف وهروب ةيدللاو هيرضعلا دكارعلل ايروكا و« ةيوسلاو

 ليوأتلا بتارمو «ةيآلا ريسفت لئاوأ يف فاقوألا ماكحأ ةدايزب ءابيترتو ةمسو ءافيكو
 .. 2. ؟) «نيبلا يف ةيبرعلا تاكن قئاقد نم ةلمج يلإ ةراشإلاو هرخآ يف

 . ملعلا لهأ نيب لوادتمو يربطلا ريرج نبا ريسفت شماه يلع عوبطم باتكلاو

 .١7؟ "ص تانجلا تاضور (؟١ ,151055-5590 ص .5٠ ءزجلا(١)



 ١ 111/ !ه ١ج نورسفملاو ريسفتلا ب

 ( ىلا نيدلا لالج) ل نيلالجلا ريسفت - 7

 (يطريسلا نيل نالجر و

 ,ىطويسلا نيدلا لالجو . ىلحم ا نيدلا لالج 200 نامامإلا يقع ذه ل

 ىمسملا هريسفت نع مالكلا دنع هب فيرعتلا قبس دقف ,ءيطويسلا نيدلا لالج امأ

5 | ! 

 ريع كلوز 0 ا ةمالعلا مامإلا ل د

 4 ًامالكو يكف د رعبلا يد مرتو لعشماوو | تامحبسر نعحضو يدحإ 0 ةئس

 ا دومحم ردبلا نم ذخأو .اهريغو اقطنمو ءاوحنو ءًالوصأو

 3 بقثي هنهذ نإ :هيف لوقي هرصع لهأ ضعب ناك يتح  مهفلاو

 ظفحلا يلع ردقي كي ملو أطخل نقي الادييف نإ هيض

 00 «فلسلا قيرط كولس يف هركصع ةرعاناكو

 رباكأ قحلاب هجاوي ناكف ,مئال ةمول قحلا يف ذ هذهأت ال « دك نع يا ص كلاب رثأ

 ا ل ل ل ل

 هلبقي ملف ربكألا ءاضقلا هيلع ضرع دقو «لوقلا يف ذ ادحأ يعاري ال عبطلا ديدح ناكو

 يف افشقتم اذه عم ناكو ةعامج نم عمسو «ةيقوقربلاو ةيديؤملاب هقفلا سيردت يلوو

 ىف ةياغ ئهو «لاحيلا انيجلإ دشن ةريتك انك ىلا دقو ةراخملاب نسكتي حض

 سانلا لبقأ دقو لحلاو جرملا نسحو ةرابعلا ةمالسو (حيقنتلاو ريرحتلاو راصتخالا

 داوم نوت تدل ريس ذه اهنمو

 يبو ا ار و وك هللا همحر يفوت

 .21) ( ةرجهلا
 اليف هيعمل اهلل: ة قر رظو ييبقتلا هيي رفعته

 . يلحم ا نيدلا لالج :ناليلجلا نامامإلا  انلق امك -ريسفتلا اذه يف كرتشا

 ؟ 8١ص يدوادلل نيرسفملا تاقبطو 7٠4 -*.7/17: بهذلا تارذش ىف هتمجرت رظنا(١)

 لدن



 ١ج نورسفملاو ريسفتلا ظ - ظ
 ةروتي خلا ىلا :هتيوكلا رولر قيمووستت ا عزرا هاقناو ىلع جتا تتجاابلا

 .اهدعب ام رسفي ملف ةينملا هتمرتخا اهمتأ نأ دعبو ةحتافلا ريسفعب ادعبا مث «سانلا
 ًادعباف هريسفت لمكف يلحملا لالجلا دعب ءاج دقف «يطويسلا نيدلا لالج امأو

 رخآ يف ةحتافلا ريسفت عضوو ؛ ءارسإلا ةروس رخآ دنع يهتناو «ةرقبلا ةروس ريسفعب

 .هب ةقحلم نوكتل ىلحملا لالجلا ريسفت

 يلع مالكلا دنع لوقي ثيح ابيصم نونظلا فشك بحاص نظأ الو عقاولا وه اذه |

 لالج ةمالعلل ءارسإلا ةروس رخآ ىلإ هلوأ نم نيلالجلا ريسفت » :هصن ام نيلالجلا ريسفت

 ( ةقافاست و نيتسو عير او ه4 ةعيم ىنرتلا ىعفاتكلا يلخا قيما نيت دمحم نيالا
 يطويسلا ركب يبأ نب نمحرلا دبع نيدلا لالج رحبتملا خيشلا هلمك تام الو

 :ليلقب كلذ دعب لوقي ثيحو .. ( ةئامعستو ةرشع يدحإ) ه١1١91ةنس يفوتملا
 )2١. (ًابسانم ًاريسفت يطويسلا اهرسفو ,ةحتافلا رسفي مل يلحما ناكو»

 .اذه ةمدقم يف يطويسلا نأل ءكلذ يف ابيصم نونظلا فشك بحاص نظأ ال معن

 اماذه) : هصنام ةجابيدلا دعب لوقي - ةرقبلا ةروس يلع مالكلا لبقو ريسفتلا

 ةمالعلا مامإلا هفلأ يذلا ميركلا نآرقلا ريسفت ةلمكت يف نيبغارلا ةجاح هيلإ تدتشا

 وهو هتاف ام ميمكتو « هللا همحر يعفاشلا يلحملا ,دمحأ نب دمحم «نيدلا لالج «ققحملا

 ةروس رخآ ىلإ ةرقبلا ةروس لوأ نم - هريسفتب وه ماقو يلحما لالجلا هتافام ديري -
 ْ ١ ' 7 ا رسإلا

 ريسفت هب تلمك ام رخآ اذه :هفلؤم لاق» :هصن ام ءارسإلا ةروس رخآ يف لوقيو

 يلحملا نيدلا لالج ققحملا ةمالعلا ملاعلا مامإلا خيشلا هفلأ يذلا ؛ميركلا نآرقلا
 ("). (هنع هللا يضر يعفاشلا

 يهو يرخألا ةيحانلا نم امأو .امهنم لك هرسف يذلا ردقلا نييعت ةيحان وه اذه
 وه اهرسف يذلا امنإو «ةحتافلا رسفي مل يلحما نأ نونظلا فشك بحاص ءاعدا

 ناعيلش خيشلا هلوقي امل كلذو ةحيحص ريغ اهنأ انل رهظي يوعد ًاضيأ يهف «يطويسلا

 اهرسفف ةحتافلا امأو ): ( 7,<ص ا١ج) رم ا ةمدقم ىف لمجلا

 يف وه أدعباو .هريسفتل ةمضنم نوكتل يلحملا ريسفت رخآ يف يطويسلا اهلعجف «يلحم ا

 .(ةرقبلا ةروس لوأ

 ةروس ريسفت يلع هبتك ام ةياهن دنع ( 555 ص ؛ج) اهسفن ةيشاحلا يف هلوقلو
 ؟دعبا هنإو ؛لوآلا فصتلا ريسفت يف عرش دق ناك - يللا لالجلا يأ - هنإو :ةحتافلا
 .(اهدعب امو ةرقبلا يف عورشلا لبقو غارفلا دعب ةينملا هتمرتخا هنأو ؛ةحتافلاب

 )١( نونظلا فشك : 20 .555/1١؟؟ا/ص لوألا ءزجلا (؟) .



 ةقشلاو ْ يه ب
 ملكتي ملو» :ليلقب افنآ هنع هانلقن ام دعب نونظلا فشك بحاص لاق دقو .

 نم ءاملعلا ضعب مالكلا نم را ا حي نو
 نع ملكتي مل يلحملا لالجلا نإف ؛حيحص اذهو «شماهلاب ةيشاح كلذ بتكو ديبز

 ةحتاف لوأ يف الو .فهكلا ةروس لوأ يف ال هرسف يذلا ءزجلا يف ًاقلطم ةلمسبلا ريسفت
 يذلا ءزجلا يف ًاقلطم اهريسفت نع ملكتي ملا لا م ل

 : ش رسل

 راق ىلا رع جرح راس رن عادلا رق را لالجلاف . .اذه دعبو

 متي نأب مزتلا هنأل عسوتي ملو كلذ يلع هعبات يطويسلا لالجلا و «ةقدلا ةياهنو نسحلا
 يل ع ا يالا هيلع يرج يذلا طمنلا يلع باتكلا

 ءميلكلا داعيم ردق يف هفلأ يذلا ءزجلا فل أ هنأ ءارسإلا ةروس ل ل

 نم هريسفت يف دافتسا هنأ :هسفن عوضوملا اذه يف ركذ امك اموت نوعبرأ هو
 امزاج فرتعا هنأ امك ؛ةهباشتملا يآلا ىنف هيلع دمتعا هنأو « ىلحملا لالجلا ريسفت

 ا ل
 ا

 نم مهفي ام ركذ نم :يلحملا جهنم هريسفت يف جهن دق يطويسلاف . .ةلمجملا يلعو
 ىلع هيبنتلاو «هيلإ جتحي ام بارعإو «لاوقألا حجرأ يلع دامه عالاو «يلاعت هللا مالك

 لاوقأ ركذب ليوطتلا كرتو «زيجو ريبعتو فيطل هجو يلع «ةروهشملا ةفلتخما تاءارقلا
 ظ .2') (ةيبرعلا بتك اهلحم بيراعأو«ةيضرم ريغ

 فرط نب ايفو افرق قضت هاكي زل وول ذابللا ويشمل كرمال نآ اقع الوم
 ريسفتلا ي يحاون نم ةيحان يف امهنيب ةفلاخمب سحي داكي الو «هارسف اميف نيخيشلا

 .ليق امك ة ةرشعلا غلبت ال ةليلق عضاوم يف الإ مهللا ؛ةفلتخما

 ايحي فيطل مسج اهنأب : ( حورلا) رسف ( ص ) ةروس يف يلحم ا نأ عضاوملا هذه نمف
 برض مث رجحلا ةروس يف ريسفتلا اذه يلع هعبات يطويسلاو .هيف هذوفنب ناسنإلا هب
 حورلا لق حورلا نع كنولأسيو قط: ءارسإلا ةروس نم ( 40 ) ةيآلا يف يلاعت هلوقل هيلع

 حورلا نأ يف ةحيرصلاك وأ ةحيرص يهف © اليلق الإ ملعلا نم نم متيتوأ امو يبر رمأ نم
 . يلوأ اهقيرعت نع كاسمإلاف يلاعت هللا ملع نم

 يف يطويسلاو «(دوهيلا نم ةقرف :نوكباصلا ) :جحلا ةروس يف لاق يلحملا نأ : اهنمو

 .ةمتاخلا يف 1١//519 5٠١8 : نيلالجلا ريسفت )١(

 .نيلالجلا ريسفتل يطويسلا ةمدقم (؟)



 كسلا ريحا يقل ا . 1

 لوقل هنم ًانايب «يراصنلا وأ : هيلع دازو كلذ يلع ةعبات ة ةريتقجلا ةروسس

 .ارداث الّيلف نيحيشلا نيب الفلا متت ةةكهو:: م

 فشك بحاص ركذ دقل يتح «زاجيإلاو راصتخالا يف ةياغ « ريسفتلا اذه نإ مث
 نيلالجلل هريسفتو نآرقلا فورح تددع)و :لاق هنأ نميلا ءاملع ضعب نع نونطلا

 «نآرقلا يلع دئاز ريسفتلا رثدملا ةروس نمو . ع ةروس يلإ نييواستم امهتدجوف

 0 ( ءوضولا ريغب هلمح زوجي اذه ىلعف
 اهرثكأو ًاراشتنازيتسافتلا مظعأ نم وهو «هباب ى مف ميق باتكلاف «راصتخالا | ذه عمو

 هيلع مهيشاوحو ءاملعلا قيلاعت نم ريثكب رفظو «ةريثك ًارارم عبط دقو «ًاعفنو ًالوادت
 لهأ نيب ناتلوادتم امهو «يواصلا ةيشاحو «لمجلا ةيشاح :يشاوحلا هذه مهأ نمو
 . ملعلا

 يمقلعلا نب دمحم نيدلا سمشل ةيشاح هيلع نأ :نوئظلا فشك بحاص ركذو

 (( ةئامعستو نيسمخو نينثا )ه155؟ ةنس اهفيلأت نم غرف «نيرينلا سبق :اهامس
 يراقلا دمحم ناطلس نب يلع نيدلا رون لضافلا انالومل «نيلامجملاب ةامسم ةيشاحو
 نيدلا لالجل حرشو (فلأو رشع ) هه١٠٠١٠ ماع اهب يفوتملاو «ةمركملا ةكم ليزن
 علطمو نيرحبلا عمجم هامس تادلجم يف ريبك وهو «يخركلا دمحم نب دمحم
 "0 (« يرغص ةيشاح هلو «نيردبلا

 رك 1 ا

 .هيلع عالطالاب

 ةفرعم يلع ةناعإلا يف رينملا جارسلا -

 ريبخلا ميكحلا انبر مالك يناعم ضعب
 ىنيبرشلا بيطخلل

 :ريسفتلا اذه فلؤمب فيرعتلا»
 يا ير اي ل ةيعسقملا ادله لوف

 خيشلا مهنمف ؛هرصع خياشم نم ريثك نع ملعلا يقلت . بيطخلا يعفاشلا يرهاقلا

 را 1: قودظلا قيشك 69 .778ص نيلالجلا ريسفت نم لوألا ءزجلا ةمتاخ ١١(

 يف عرش يطويسلا نأو روشنملا ردلا ريسفت نع مالكلا دنع مدقت دقو «قباسلا عجرملا (؟)

 ريغ ةرورضلاب وهو ءال وأ همتأ له فرعن ملو «نيردبلا علطمو نيرحبلا عمجم هامس ريسفت فيلأت
 فشك بحاص ناك نِإو يخركلا دمحم نب دمحم نيدلا لالجل نيردبلا علطمو نيرحبلا عمجم

 . يطويسلا لالجلل بسن ام ريغ ركذي مل نيردبلا علطمو نيرحبلا عمجم نع مالكلا دنع نوئظلا



 نع املو (مهريغو ,يلمرلا باهشلاو يدهشملا ردبلاو (يلحتا رونلاو «يسلربلا كدمحأ

 ,مهتايح يف يتفأو سردف اهب هوزاجأ سيردعلاو يوتفلل الهأ هوأرو ؛هخايشأ هنم
 .نوصحي ال قئالخ هب عفتناو

 .ةدابعلاو كسسدتلا ةرثكو عرولاو دهزلاو («لمعلاو ملعلاب هوفصوو «كلذ يلع رصم

 ,ديعلا ةالص دعب الإ عماجلا نم جرخي الف ناضمر لوأ نم فكتعي نأ هتداع نم ناكو

 .هقلخ يلع هججح نم ةجحو «يلاعت هللا تايآ نم ةيآ ناك دف «ةلمجلا يلعو ءايندلا

 نم ةئامعستو نيعبسو عبس ) ه ؟الا/ ةنس نابعش يناث سيمنخلا موي رصع يف يفوت

 ناحرش امهو «هيبنتلا باتكو جاهنملا باتكل هحرش :هتافلؤم مهأ نمو ( ةرجهلا
 امهتءارق ىلع سانلا لبقأو ءايركز يضاقلا دعب هخايشأ تاريرحت امهيف عمج «ناميظع
 , 2١0 نآلا هددصب نحن يذلا وهو ؛ىلاعت هللا باتكل هريسفتو ,هتايح ىف امهتباتكو

 0 :هيف هفلؤم ةقيرطو ريسفتلا اذهب فيرعتلا ©

 لك «ًابتك ريسفتلا يف اوفّلأ فلسلا ةمئأ نأ :هتمدقم يف باتكلا اذه فلؤم ركذ
 هنكلو ,مهقيرط كلسيو مهرثأ يفتقي نأ هل رطخ هنأو ؛هملع غلبمو همهف ردق يلع

 رسف نم قح ىف دراولا ديعولا تحت لخدي نأ ةفاخم «نمزلا نم ةدم كلذ يف ددرت
 ىلص نأ دعب ؛هترضح يف يلاعت هللا راختسا هنأ ركذ مث «ملع ريغب وأ هيأرب نآرقلا
 الو ءهردص هل هللا حرشف هل هرسييو كلذل هردص حرشي نأ هلأسو ؛هتضور يف نيتعكر

 مانملا يف يأر هنإ : هباحصأ نم صخش هل لاق يتح (هرس يف كلذ متك «هرفس نم عجر
 هنأ فلؤملا ركذو .نآرقلا ىلع اريسفت لمعي نالفل لق :لوقي يعفاشلا وأ هلع ىبعلا نأ
 نأ ركذو « ناتسراميبلا ىف ريسفت ةخيشم هتفيظو يف ررق يتح ليلقلا الإ هيلع ضمي مل
 جاهنم حرش نم هغارف دعب هنم اوبلط « ملعلاب فغش مهل نمم هباحصأ نم ةعامج

 يردخلا ديعس وبأ هنع هيوري اميف لاق ثيح ,مهيف هَِّقَت لوسرلا ةيصو الشمتم «كلذ
 مكوتأ اذإف «نيدلا يف نوهقفتي ضرألا راطقأ نم مكنوتأي الاينروإر ةيهللا طر
 ىلع ءاقبإ ملعلا نيودت يف «فلسلا نم نيضاملاب ايدتقمو (اريخ مهباوصوتساف

 لاط ام ديدحجت نم نامز لك يف دبال نكلو «ديزم هولعف ام يلع سيل هنأ ركذو «فلخلا
 نيطبشتملل اضيرحتو «نيفقوتملل اهيبنت «دهجللاو دجلا هيف نيبلاطلل رصقو «دهعلا هب

 .لوقي امك - هلاغمأ نيرصاقللو هل انوع كلذ نوكيلو

 )١( بهذلا تارذش ىف هتمجرت رظنا : 8141/7”.

 )0 ج نورسفملاو ريسفتلا - ١١م)
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 كرتو «لاؤسلا دنع هيلإ جاتحي ام بارعإو «لاوقألا حجرأ يلع هيف رصتقا هنأ ركذو

 هيف هرك ذي ام نأ ركذو «ةيبرعلا بتك اهلحم بيراعأو «ةيضرم ريغ لاوقأ ركذب ليوطتلا
 ةوقل بيراعأو لاوقأ ضعب ركذأ دقو :لاق . تاروهشملا عبسلا نم وهف تاءارقلا نم

 :هتيمسو ؛اهلوأ يضرملا نأ ملعيل «(ليق ) :ةغيصب نكلو اهدورول وأ ءاهكرادم
 .(ريبخلا ميكحلا انبر مالك يناعم ضعب ةفرعم يلع ةناعإلا يف رينملا جارسلا»

 ترهظ ةمئأ نع «ةياور ةددعتم ريسافت نم هللا دمحب -ريسفتلا تيقلت دقو

 .«مهرثآأم ترشتناو ترهتشاو مهرخافم ترهبو
 عمج «دضنم رد وأ ءدجسع ةكيبس هنأك اريسفت كنودفو : باتكلا ةمتاخ يف لاقو

 ثيداحألا نمو ءاهرهظأ ليواقألا نمو ءاهرتاوتم تاءارقلا نمو اهمظعم ريسافتلا نم

 اذإ هيف كفلا ايليعتسلا ىتاماللا يعم وقل اذه ىف لكالال رس اهنيح را اهححو

 1 .خلإ ... «نج ليللا
 ليوطلاب سيل ةرابعلا عتمم «ذخأملا لهس ًاريسفت هتدجوف ريسفتلا اذه يف تأرق دقو

 «قفلسلا نع ةرولام تارسسفت ضب هنيحاض هيف: لقت لما ريضتلاب الو ليما
 فر انطلاق رلا ةيووبتلا نيو سس نارقأ نايعا كايدما نيع

 دريو اهشقاني دقو «.اهيضتريو لاوقألا هذه نم هركذي ام هجوي دقو «يوغبلاو
 1 خيي

 : ثيدحلاو بيراعألاو تاءارقلا نم هفقوم «©

 محقي ملو ءاهنم رتاوت ام الإ تاءارقلا نم ركذي ملف دعو امب هبحاص هيف يّفو دقو

 هنأ امك . ببسب ريسفتلا يلإ تمت ال يتلا بيراعألا ركذ نم رسفملا ينعي ال اميف هسفن

 بقعتي هارن اذهلو ءانسح وأ احيحص افيدح الإ هيف ركذي ال هنأ نم همزتلا امب يفو

 نارقلا لئاضف يف ةعوضوملا ثيداحألا نم هاركذ اميف يواضيبلاو يرشخمزلا
 يف اهنم اهيش يور نإ ةفيعضلا ثيداسحألا يلع هبني امسك ؛ةروس ةروس

 : فيعض دانسإب نكل يربطلا يور» اا وز فاعلا يمر ىف دل

 يتح هتكئالمو هيلع هللا يلص ةعمجلا موي نارمع لآ اهيف رك ذي يتلا ةروسلا أرق نم »

 لداع نبا امهعبتو يرشخمزلل ًاعبت يواضيبلا هاور امو «بيغت يأ .. سلا ندين

 دج اوس كراوتما نرمع لآ ةروس أرق نم ):لاق هلي - هنأ نم

 دنع هيلع نايج يبأ در نم هركذ امو ؛يرشخمزلا هيف ًاعباتم يواضيبلا نع هلقن ام رظنا 0 ١(

 كرت نإ ت توملا مكدحأ رضح اذإ مكيلع بتك :  ةرقبلا ةروس نم ١٠( ) ةيآلا يف يلاعت هلوق

 .(١١ص اجر © نيِقّممْلا ىلع اَهَح فورعملاب َنيبرْفألاو نيدلاوُلل ُةّيصولا اَرْيَخ



 ْ 3 ١ج نورسفملاو ريسفتلا سس
 هبنتيلف ءروسلا لئاضف يف بعك نب يبأ يلع ةعوضوملا ثيداحألا نم وهف ؛( منهج
 هدروأ نم اوباعو «كلذ يلع ائيدحو اميدق ثيدحلا هي دقو «ةنم رذحيو كلذل

 ٍ . 20 ملعأ هّللاو ءمهريسافت يف نيرسفملا نم
 اعبت يواضيبلا هركذ يذلا ثيدحلاو) :هصنام لوقي فارعألا ةروس رخآ يفو

 حًادس سيلبإ نيبو هنيب ةمايقلا موي هللا لعج فارعألا ةروس أرق نم) :رهو يرشخسمإلل

 .22) (عوضوم ثيدح . .(ةمايقلا موي هل ًاعيفش مدآ ناكو
 هنآ نم يرشخمزلل ًاعبت يواضيبلا هاور امو» : هصن ام لوقي ةيثاجلا ةروس رخآ يفو

 موي هتعور نكسو ؛هتروع هللا رتس «ةيثاجلا مح ةروس أرق نم» :لاق - هني -
 .20 (عوضوم ثيدح .( باسحلا

 ا ل
 تالاكشإلا ضعبو «ةيريسفتلا تكنلا ضعب دروي هنأ ءريسفتلا اذه يف هظحلن امو
 0 ا ا لا
 : تايالا نيب تابسانملاب هتيادع ©

 ريرقتب مامعهالا ميظع ؛ نآرقلا تايآ نيب تابسانملا ركذب ةيانعلا ديدش هناك
 .اههيجوتو ةلدآلا
 :ةيهقفلا لئاسملا نم هفقوم ©

 ءاملعلا بهاذمو. ةيهقفلا ماكحألا ركذ ىلإ د درطتسي هنأ هيلع ظحالن اننأ امك
 57 , عورفلا ركذ نم رثكي الو عسوتي الف ؛ةيحانلا هذه يف ًالقم ناك نإو ,مهتلدأو

 مُكلخاؤي الو ةرقيلا ةروس نم ( 5١5 ) ةيلا يف يلاعت هلوقل هريسفت. دبع الفبجف
 ا 4# ميلح روُفَع هّللاو مكبوُلَف تبسك اَمب مكذخاي نكلو مكناميأ يف وغلا هللا
 ةيآلا ريسفت نم غارفلا دعب مث ؛وغللا نيميلا ينعم يف ءاملعلا لاوقأ ضعبل ضرعي

 نيميلا يف ثنحلا يلع بترتي امو نيميلا هب دقعني امرك ذي مث (هيبنت ) *لوفقي

 نع رك ذيف ؟بجت ال وأ سومغلا نيميلا يف ثنحلاب ةرافكلا بجت لهو ؛ةدقعنللا
 ,رئابكلا رثكأك اهيف ةرافك ال هنأ ءاملعلا ضعب نعو اهبوجوب نولوقي مهنأ ةيعفاشلا

 3 . كلذ ريغو بألاو يبنلاو ةبعكلاك هللا ريغب فلحلا مكحل ضرعيو
 ناَتَرَم قالّطلا :  ةرقبلا ةروس نم (١؟9) ةيآلا يف يلاعت هلوقل هريسفت دنع الثمو

 فلتخا : هيبنت » : ؛ريسفتلا نم غارفلا دعب لوقي © ناسحإب َحيِرَسَت وأ فورعمب كاسمإف

 ها يريح مهنمو -رثكألا بهذف ءاقيقر نيجوزلا دحأ ناك اذإ اميف ءاملعلا

 . 05/8 ص ثلاثلا ءزجلا (؟) ٠ . ؟”"هص لوألا ءزجلا(١١

 . ١79 ص لوألا ءزجلا(4) . ه5 ص ثلاثلا ءزجلا (79



 ل ١ج نورسفملاو ريسفتلا

 ثالث ةيمآلا ةنقضجو) ىلع كلميرحلاف «جورلاب قالطلا دلع ربتعي هنأ يلإ -

 وبأ مهنمو - لقألا بهذو .نيتقلط الإ ةرحلا هتجوز يلع كلمي ال كيلا واو انين

 كلميف ؛ةدعلاك قالطلا ددع يف ةأرملا رابتعالا ن نأ يلإ- هنع هللا يضر ةفينح

 الإ ةمألا هتجوز يلع رحلا كلمي الو «تاقلط ثالث ةرحلا هتجوز يلع دبعلا
 "0 ( نيتقلط

 كل ا

 «بيرتغلا يليئارسإلا صصقلا نعبر كذ حرم «بيظخلا ريسفت لشي مو.
 00 :بفيعيضتلا, وأ عيحصتلاب هيععتيانا 0

 ناميَلس ثرَوو ل :لمدلا ةروس نم )١5( ةيآلا يف يلاعت هلوقل هريسفت دنع الثمف
 نع اليوط اربخ يوري هارن «ةيآلا . .  ٍريَّطلا قطنم اَنمَلَع سانلا اَهيأ اي لاق دواد
 هاولاق لرش انا طرردتا ناقد عايل دع نان مانع ارو عام كل! د يقل

 ام نوردتأ :لاقف ةتخاف تحاصو بارخلل اودباو توملل اودل : لوقي هنإ :لاق .ال

 :لاقف سوواط حاصو .اوقلخي مل قلخلا اذ تيل : "لوقت اهنإف :لاق ءال :اولاق ؟لوقت

 ةماورك اهوا ىلإ بدنا هن ودق امك« لوي هنافج لاف 24 ل137 قيناط ووقت
 نع اذه هبشي ام يوري مث «تاحيصلا هذه يناعمو ؛ةددعتم تاناويح تاحيص

 نبا اولأس دوهيلا نم ةعامج نأ كلذ دعب يوري امك يجنسلا دقرف نعو ءلوحكم

 وهو «كلذ نع سابع نبا باوج نم ناك امو «رويطلا ضعب لوقت ام يناعم نع سابع
 رم اهيلع رمي بيطخلا نإف دعبلاو ةبارغلا ةياهن يف ةصقلا نوك عمو ءاضيأ مدقت امب هيبش

 0 ةدحاو ةملكب اهيلع بقعي الو ماركلا

 ينو © : اضيأ لمنلا ةروس نم (؟5) ةيآلا يف يلاعت هلوقل هريسفت دنع الثمو. 7

 هبنم نب بهو نع انل صقي هارن © نولسرملا عجري مب ةرظانف ةّيدهب مِهِيَلِإ ةّلسرم
 امو .هل اهرابتخا نم ناك امو «ناميلسل سيقلب ةيده عون نايب اهيف ةبيرغ ةصق هريغو
 ةوقو هكلم ةمظعل هراهظإو «هب هتربتخا ام يلع هتباجإ نم مالسلا هيلع ناميلس نم ناك

 تكدر يلع دوب 210 تر وعملا ريدر حصل كج اه ادلب
 0 )ةدحاو

 سايلإ نو ا تافاصلا ةروس نم )١177( ةيآلا يف يلاعت هلوقل هريسفت ددع ًالثمو
 مث ٠ .(مالسلا هيلع هتصق نم ائيش هيف ركذأ هيبنت » :لوقي هارث . . 4 نيلسرملا نمل

 هنيتعي ل اهم رفا كدعبو «رابخألاو ريسلا ءاملع نع ةبيجعو« ا

 اكل و 3

 . ع 4 - "ص لوألا ءزجلا(؟١ . ١ ١4ص لوألا ءزجلا(١١

 .؟”59-- 9555 ص ثلاثلا ءرجلا (59 .هه - ه4 ص ثلاثلا ءزجلا (؟١



 نسل | تا جالو زدفلاو بريش تبسم
 يضري ال ءاهيلع بقعي نأ نودب صصقلا هذه لثم يلع رم نإ بيطنخلا نكلو

 ا لا
 . اهتحص مدعو اهتالعب

 ةروس نم(؟1 2532552535: تايالا يف يلاعت هلوقل هريسفتا دنع الخمف

 هارن «ةصقلا رخآ ىلإ «تايآلا . 4 بارحملا اوروست ذِإ مصخلا أبت كاتأ لهو ل : (ص)
 هذه يف ةلطابلا تاياورلا دينفتل هريسفت يف اهركذ يتلا يزارلا رخفلا ةرابع انل ركذي

 ابا ) مالسلا هيلع دواد هللا يبن قح يف قئال وه ام ريرقتو «ةصقلا

 ةبسنلاب يصصقلا بناجلا هيلع بلغي هنأ ريسفعلا اذه يلع ظحالن اذكهو .
 1 .ريسفتلا بناوج ةيقب نم هريغل
 :يزارلا رخفلا ريسفت نع هلوقن ةرثك ©

 ركفلا نيبكلا يسفكلا يل دافعا ام اريقك ينييرشلا تيطخلا نا اتوفينآلاو اذه
 هيغل وفعلا ريم رثكي هنأ دجي ءاذه هريسفت يف أرقي يذلاو «يزارلا

 رسل هه الو لما ظل ديلوادكو ءرابك ءازجأ ةعبرأ يف عوبطم باتكلاو

 .زاجيإلاو ةقدلا عم هتقبس يتلا ريسافتلا ةصالخل عمجاو

 ميلسلا لقعلا داشرإ - 4

 (دوعسلا يبأل) ميركلا باتكلا ايازم يلإ
 :ريسفتلا اذه فلؤمب فيرعتلا ©

 ( يدامعلا يفطصم نب دمحم نب دمحم دوعسلا وبأ وه ءريسفتلا اذه فلؤم

 نم ةبيرق ةيرقب (( ةرجهلا نم ةئامنامثو نيعستو ثالث ) ه841 ةنس يف دولوملا يفنحلا

 يف يبرت: هيف مهضعب لاق يتح لضفلاو ملعلاب هلهأ فرع تيب نم وهو «ةينيطنطسقلا
 مولعلا مدخي لاز الو ءابحو عرعرت نأ يلإ لضفلا يدث عضتراو «يبر يتح ملعلا رجح

 .(هعاستا دتشاو هدعاس دتماو هعاب بحر يتح ةفيرشلا

 مهنم دافتساف ءاملعلا 0 ا

 ١ ريثك يف سيردتلا يلوتو هتيص مظعو ؛هترهش تضافو ؛هتعمس تراط مث ؛امج املع
 يلإ لقن مث ؛ةينيطنطسقلا ءاضق يلإ لقن مث ةسورب ءاضق دلق مث «ةيكرتلا سرادملا نم
 يلوت مث «نيئس نامث ةدم اهئاضق يلع مادو «يليأ مور ةيالو يف ركسعلا ةيالو ءاضق

 دي ىلإ دي نم اهلاقتناب اهرمأ برطضا نأ دعب مايق ريخ اهب ماقف «كلذ دعب يوتفلا رمأ
 اييمس نت تكمو.( ةركنيلا نم ةنايسيس و نيسمهو نولاو هذه ؟ةفس كلة ناك

 .؟م5- 584 ص ثلاثلا ءزجلا(١)



 مس ا ببي ب
 ننفتلاو يوتفلا يف ةعاربلاو «ةماتلا ةيملعلا ةقدلا اهيف رهظأ ةئس نيثالث نم ًاوحن ءاتفإلا

 نم لئاسلا هبتكي ام لاونم يلع يوتفلا باوج بتكي ناك هنأ هنع اوركذ دقو ءاهيف

 يف امهنيب قافتالا عم ءكلذك ًاموظنم باوجلا ناك ًاموظنم لاؤسلا ناك نإف باطخلا
 ترعلا ةعلب تاك فإو هلق ازد ناك افمتمم ارك: لاوتملا ناك نإو «ةيفاقلاو نزولا

 دهشي ام اذكهو ... كرعلا ةغلب باوجللاف كرتلا ةغلب ناك نإو «برعلا ةغلب باوجلاف

 يوتفلاو ءاتفتسالا نم اكيش هتمجرت يف انأرق دقلو هتدام ةرازغو هقفأ ةعسب لجرلل
 ْ كلذ نع يقاوم قة درت

 ها فر انين وو تايه كار عت قنلا قيس وق يك نيد يس مما اكو
 بصق زاح دقلو اهبراغمو ضرألا قراشم يف نابكرلا هركذب تراسو «اهبراغو اهمانس
 نسيردكلا ونام ناك كملو هنادجم عك هيراجتادا دحأردقي ملو «هنارق ” نيب قيسلا

 هركقعلا نرخ هل اقلاع ايي ىرتملا مل» ءاضقلل هيلوتو سرادملا نم ريشك نيب هلقدتو

 جرخأف «ريسفتلا ةباتك يلإ اهفرصف هتقو نم ًاصرف سلتخا هنكلو ؛فيلأتلاو فيئصتلاو
 «فاشكلا ريسفت يلع يشاوحلا ضعب بتك هنأ امك هددصب نحن يذلا هباتك سانلل

 عمج دقف ةلمجملا يلعو . ةيادهلا نم عيبلا باتك لوأ نم ةيانعلا يلع ةيشاح بتكو

 هارن ,ملعلا بتك نم هفلأو هبتك اميف ادوجم هارن امنيبف « بدألاو ملعلا نيب انبحاص
 دعب هاثر يذلا هبحاص نأ نظأ الو «موظنمو روثنم نم هنع رثأ اميف عادبإلا ةياغ اعدبم

 : ةليوطلا هتيثرم يف لوقي ثيخ ءاثرلا يف طتشا وأ ءانثلا يف يلاغت دق هتافو

 بارسك يرولا يف كريغ مولعو هيد تيوتا يتعلاذ
 يف كلذو:»«يراضتالا ميويآ يبا راوجب نفدو «ةينيطنطسقلا ةنيدمب هللا همحر يفوت

 هللا همحرف .( ةرجهلا نم ةئثامعستو نينامثو نيتنثا )ل ه187 ةنس يلوألا يدامج لئاوأ
 117 عيا ةمر

 ا ل
 هنكلو وعمل و ءايشقاو ينير ةنعلاب اريقك نك نييستستلا 4 بحاص نإ :

 كلوملاو قيس اهنيف اذه اكلذ ريعتشعلا قدراتك هيفا: ىلا ةعفؤ قم" ابضون 0
 ع ةدحاو ةعفد سانلل هريسفت جرخأ هنأ فرعي ملو ؛هريسفت ةمدقم يف اذه ررقي هسفن

 هلعج ام لغاوشلا نم هل ضرع ( ص ) ةروس رخآ يلإ لصو املف ؛هيف أدتبا هنأ" اوركذ لب
 ثالث )ه 917/9 ةنس نايعش ىف بتك ام ضيبف ؛دحلا اذه دنع هريسفت ىف فقي

 ناضيلس نافل هاقلعف«قلاعلا تانبلا ىلإ هدرا مق عةزخسهلا نم ةتاعيستو نعجسو

  1ظ ظ ش )١( ج) نايعألا تايفو شماهب دوجوملا مورلا لضافأ ركذ يف موظنملا دقعلا عجاري ١ ص7/١



 ١ج نورسفملاو ريسفتلا

 ,مهرد ةئامسمخ موي لك هتفيظو يف دازو «معنأ امب هيلع معنأو «لوبقلا نسحب ناخ

 همامتإ دعب ايناث ناطلسلا يلإ هلسرأ مث (ةنس دعب همهأف هماحتإ كلذ دعب هل رسيت مث

 . يرخأ ةرم هتفيظو يف دازو ؛هماعنإو هفططل ديزمعب ناطلسلا هلباقف

 :(ريبعتلا لامجو غوصلا نسح ىف ةياهنو ؛هباب يف ةياغ ريسفتلا اذه نأ قحلاو

 كتذ لجأ نمو ديلإ دحا هقييست مل اج (ةيئآزقلا ةغالبلا: زارسأ نغ ةبخانم هيف نفشك
 يدك ادريدجملاب ءاملعلا نم رتكك هل هنهشو ولفت لكأ يباوهسفعلا اذه ةرهش تعاذ
 :هباتك يف هنع لوقي «مورلا لضافأ ركذ يف موظنملا دقعلا) بحاصف «ريسفتلا ىف يف

 كرت مك :رئاسلا لثملا قدصف«ناذالا هب عرقت ملو «نامزألا هب حمست مل امب هيف يتأ دقو )

 تعلاط دقو» :لوقي (ةيفنحلا مجارت يف ةيهبلا دئاوفلا» بحاصو .(رخآلل لوألا

 «لخلا ريصقلاب الو «لمملا ليوطلاب سيل نسح ريسفت وهو هب تعفتناو هريسفت
 بحاص نع لقنو .«تاراشإو دئاوف ىلع لمتشمو «تاكنو فئاطل نمضتم

 لوحفلا نم لوبقلاب يفلتلا هل عقوو «راطقألا يف هخسن ترشعتنا» :لاق هنأ «فشكلا»
 مولعملا نمو «نيرسفملا بيطخ ) :هل لاقي راصف «هريبعت قدصو هكبس نسحل «رابكلا
 ةينر دم هلي انس لا هلو ىطافلاو :تاككلا ةفو ءاووسدعا ريفا
 ير افعالا

 يتلا تاقيلعتلاو يشاوحلا ةرثكب - ريسافتلا نم هريغك - ريسفتلا اذه رفظي ملو
 ع كلذ نم ئش اندي تحت عقي ملو «لوقي ام ضعب يف هبقعتت وأ .هدارم نع فشكت

 نم هيلع بتك ام ركذ ريسفتلا اذه نع مالكلا دنع ( نونظلا فشك » يف دج اننأ ريغ

 ه١٠١ 4١ ةنس يفوتملا يراصحآلا يمورلا دمحا خيشلا ةقيلعت :كلذ نمف تاقيلعتلا
 خيشلا ةقيلعتو .ناخدلا ةروس يلإ مورلا ةروس نم ( ةرجهلا نم فلأو نيعبرأو يدحإ )
 كولا ىلإ اهادهارب تقصتلا نيد سي دق ىلإ انهقلع# نس دتللا كسري نب نيدلا يفز
 نعيم لدعلا مالاك لق انيمف ةباواةناك وابا رتا ندم لو قرع ويلا ةعس قينرلمسا
 لاقو فاشكلا لاق : هلوقب ( دوعسلا ىبأ ) لضافلا كلذ مالكو «يواضيبلاو يرشخمرلا

 نين يعاود ياو 117 عيوب اميف ةدكااذلا مث «يتفملا لاقو ءيضاقلا
 0 ريغ ةيلع اينتك" !دحلا علف الو « نونظلا

 داوتاو فاشكلا ريستم لع يمك ينشي هتدجوف عهفلؤملل ا باتكلا ةمدقم تأرق

 يف ناك دقلو» : :لوقي مث «هريسفت فلؤي نأ لبق امهأرق هنأ رك ذيو «يواضيبلل ليزنتلا

 نامزو ءامهتسراممو امهتعلاطمب يلاغتشا ناوأ ؛ماوعألاو روهدلا فلاوسو «مايآلا قباوس
 ليللا ءانآ ءرارمتسا يلع يدلخ يف رودي «ءامهتسرادمو امهتضوافمل يباصتتنا

 ١١( ص ةيهبلا دئاوفلا ؟١/. ١)١( نونظلا فشك :517/5١.



 بسس ١ج نورسفملاو ريسفتلا

 يلع امهدئارف ررغ بترأو «قيقد طمس يف امهدئاوف ررد مظنأ نأ «راهنلا فارطأو
 رها رجع نما خاشلا يشكل ىديعابقت: ند دعوتلا ام ايدل كيب والناقد
 قيرطب اهلالخ كلسأو «قئاقدلا رهاوز نم ةرخازلا ملايعلا فادصأ يف هتفداصو :قئاقحلا

 ليزنتلا نأش ةلالج هيضتقت امبسح «عيدب بولسأو قينأ قسن يلع «عيصرتلا
 دا ل ا «ليلجلا همظن ةلازج هيعدتسيو
 رهام لك نم ممهلا قانعأ اهيل لإ دتمت فراعم فراوع نم «ةيناحبسلا ةي ادهلاب ليلكلا

 ةنيصر تاقيقحتو « بيرأ ريرحن لك نم متألا قادحأ اهيلإ ونرت بئاغر بئارغو . بيبل
 نم ماهوألا تارطخ ليزت ةنيتم تاقيقدتو (مادقألا ضحادم ىف ماهفألا تارثع ليقت

 كودك يب كا سا كلراننكو را كراعم يف ؛مانآلا رطاوخ

 باتكلا نئازخ يف نوزحارسل | قئاقد نم «نومكلا راتسأ ءارو نم زربأو
 .:زرقكلا ايايضو وهلا نافع رو ةويكلا هب رقتو «سوفنلا هيلإ نعمطت ام ؛نونكملا

 باتكلا ايازم يلإ ,ميلسلا لقعلا داشرإ» هماعنإو ا يف هبال عع عستا 81 واف

 00 ( ميركلا

 فاشكلا ريسفت يلع هريسفت يف دمتعي دوعسلا ابأ نأ ءانل نيبتي انه نمو

 .تالازتعالا نم فاشكلا يف ءاج امب رتغي مل هنأ ريغ ,همدقت نمت امهريغو يواضيبلاو

 يف ةنسلا لهأ بهذم يلع هنايرج عم ءاهنم ريذحتلا ةهج يلع الإ اهركذي مل اذهلو

 ليزنتلا راونأ بحاصو «فاشكلا بحاص هيف عقو اميف عقو دق هدحجم نكلو ؛هريسفت

 باوثلا نم اهئراقل امو ءاهلضف يف هلي يبنلا نع ًاثيدح ةروس لك رخآ يف ركذ هنأ نم
 .اعيمج ملعلا لهأ قافتاب ةعوضوم ثيداحألا هذه نأ عم هللا دنع رجألاو
 :هزاجعإ رسو نارقلا ةغالب نع فشكلاب هتيانع «©

 كبسب ةيانعلا ريثك هنأ  مدقت ام ريغ - هيلع تظحالف ريسفتلا ا ذه يف تأرق

 نع فشكي نأب متهي وهف «نآرقلل ةيغالبلا ةيحانلاب عولولا لك علوم ءاهغوصو ةرابعلا
 لصفلا باب يف ةصاخبو هبولسأو همظن يف هزاجعإ رسو «ةيغالبلا نآرقلا يحاون
 ا اني ينهار ساما ريعادلاو 0 ةاجألاو .لصولاو

 الإ رهظي داكي ال ام ءاهتايط نيب ةينآرقلا بيكارتلا اهلمحت يتلا ةقيقدلا يناعملا ءا
 لوأ وه انبحاص نوكي ا ما

 .ةيحانلا هذه يف نيزربملا نيرسفملا
 : تاءارقلا ضعبب هماملإو تابسانملاب همامتها ©

 نيب تابسانملا هوجو .ءادبإب متهي ام ًاريثك هنأ هريسفت يف دوعسلا يبأ يلع ظحلنو

 .ةمدقملا نم 1 ةوفشلا يبأ ريسفت )١(



 ظ بس !١ج نورسفملاو ريسفتلا بسس
 هب حضوي امردقب نكلو 500 هنأ هيلع ظحتلت امك« تايألا

 .هريغ عسوتي امك عسوتي الو «ينعملا
 :تايليئارسإلا ةياور نم هلالقإ ©

 اهركذ نإو اهركذب علوم ريغ «تايليئارسإلا درس يف لقم هنأ دج يرخأ ةيحان نمو

 ةياورلا ركذ ردصي لب ءاهتحصب عطقلاو ءاهب مزجلا ليبس ىلع اهركذي ال هنإف انايحأ
 لعلو ؛كلذ دعب اهيلع بقعي ال ناك نإو ءاهفعضب رعشي ام ؛ليق وأ ؛يور : هلوقب

 .ةراشإلا هذهب يفتكي

 ل لفتلا ةرونس نيم 3: ةيآلا ىف ا سلا ا

 مالغ ةئامسمخ تفعب اهنأ يور :لوقي © نولسرملا عجري مب ةرظانف ةيدهب
 ةصقلا نم هركذ ام رخآ يلإ ...قاوطألاو رواسألا مهيلحو يراوج مرسلا
 - ندم هلبر فخ راجل ا اهيلع بقعي ملف كلذ عمو ؟!7 ةبيرغلا ةبيجعلا

 .هركذ ام ةحص مدع نم ( يور )ظفل هيلإ ريشي امب - تلق امك
 : بذكلاب رهتشا نم ضعب نع هتياور ©

 ًالثمف ؛حلاص يبأ نع يبلكلا قيرط نع صصقلا ضعب يوري هنأ هيلع ظحالن امك
 يف أبسل ناك دقل © : د روم ادخار 00 يل ىاح هرج يدل

 لصأو «: لوفي ودع فصقلارك 7 يبإ كايألا . 4 لامشو نيمي نع ناتنج ةيآ مهنكسم

 ينثا امهنيبو بس دالوأ نم رماع نب ورمع نأ :حلاص يبأ نع يبلكلا هاور ام مهتصق
 اي طاع ندر تراي سل لام نو فيس رحل ندي الا وهو «ابأ رشع

 لاجر نع يرخأ تاياور ركذ يف يضمبو . .نيتنجلا مرعلا ليس قيرغتو 00 تذيع
 ردلا ةمتاخ يف يطويسلا لاق دقف «بذكلاب مهعم يبلكلا نأ ملعلا عم نتا ولا
 ةسكاا هضرم يف هباحصأل لاقف ضرم دقو بذكلاب هومهتا يبلكلا » :هصنام روثنملا

 هذه ةعبت نم صلخي دوعسلا راو ا ل نع مكمن دح
 يد كلشي هنأب رعشي اذهو (ملعأ يلاعت هللاو١ اريخ اريخأ هلوقب اهدرس ىتلا تاياورلا

 .اهتحصو اهقدص
 :ةيهقفلا لئاسملا ركذ نم هلالقإ ه

 ؛ةيهقفلا لئاسملا ضعبل هريسفت يف ضرعتي - هللا همحر - دوعسلا ابأ دحجن كلذك
 هدجن لب ؛ةيبهذملا ةلدألاو ةيهقفلا تاشقانملا يف لخدي داكي اا د نم نيكو
 . كلذ ىلع ديزي الو ةيآلا ئه تهاذملا هرسي

 )١( ص عبارلا ءزجلا ١١١ . ص عبارلا ءزجلا (؟) 555 .



 تمسح ع نسف ريشفللا ْ 350.1

 وْغَللاب هللا مكذخاؤي ال9 : ةرقبلا ةروس نم ( 7١5 ةيآلا يف يلاعت هلوق دنع ًالثمف
 وغللا نيميلا ينعم ديدحت يف يبهذملا فالخلل ضرعي هدجن «ةيآلا .. . 4 مكناميأ يف
 مث هيلع يفلح ام يلع هنظي ئش يلع فلحي نأ وه اندنعف هيف:.فلخا دقوو : لو

 000 0 ا يا

 يلا ل قد ب ا ينعم رب كرد ييدطرإ)

 مرا مدسوع املهلوانت ©
 نت يو لمتحت ةيآلا تناك اذإ ةيوحنلا ةيحانلل انايحأ ضرعي هنأ هيلع ظحلن امك

 يلع للديواهنمأ دحاو حجريو «بيراعألا فالتخا ىلع ةيالا لزنيو «بارعإلا

 لا را 0 رة ا

 جدلا وعلا ا كل ا نع را تمل

 يملا ان رنا رميسنللل يف تالا عوز ١و
 :ريسفتلا اذه فلؤمب فيرعتلاه

 يدنفأدومحم ديسلا ؛ءنيدلا باهش ءانثلا وبأ :وه ريسفتلا اذه فلؤم

 نم فلألا دعب نيتئامو ةرشع عبس )ه11177١ ةنس يف دلو . يدادغبلا 257 يسولألا
 «قارعلا يف ءاملعلا خيش هللا همحر ناك. دادغب نم خركلا بناج يف «( ةيوبنلا ة ةرجهلا

 حبصأ يتح مولعلا نم اريقك عما مايألا ر داون نم ةردانو ماظعلا هللا تايآ نم ةيآو

 ارسفمو . يراجي ال ًاثدحم ؛لوصألاو عورقلا يف ةماهف ؛ ,لوقعملاو لوقنملا يف ةمالع

 خيشلاو «ةمالعلا هدلاو مهنم . ءاملعلا لوحف نع ملعلا ذخأف «يرابي ال هللا باتكل

 ديازت ىلع ضرخلا ىف: ةناغ هللا ةمتعر ناك و «يديوسلا ىلع خيشلاو «يدديسمتلا لاح
 ٠ : دشني ام اريثك ناكو «هنم هبيصن ريفوتو ؛هملع

 قانع بيطو ةيناغ لصو نم يل ذلأ مولعلا حيقنتل يرهس
 (« سرادم ةدع يف سردو «ةنس ةرشع ثالث نبا وهو قيلاكلاو نسيردتلاب لغعشا



 ادله ا سس !ج تورسفملاو ريسفتللا بح
 دبع خيشلا عماج ةقصالملا هراد يف مولعلا رئاس سردي ل

 ؛اهينادو دالبلا يصاق نم ريثك قلخ هنع ذخأو هل ذملتت دقو . ةفاصرلا يف يلوقاعلا هلل
 ديد هيمو د ناكر 13 يثق هب طحم ةذار نع كانط و كنامابش ل

 يف راص يتح «هلزنم نم ةعيفرلا تويبلا مهنكسيو ؛هلكأمو هسبلم نم هتبلط يساوي
 جيسن ناكو ؛دحجي ال يذلا هلضف ديزمل ةسايرلا هيلإ تهتناو ؛درفملا ملعلا قارعلا
 بطخلا نم اريثك يلمأ دقو «ريبعتلا ةلازجو ءالمإلا ةرازغو «ريرحتلا ةوقو رثنلا يف هدحو
 تفعو سرد - دهعلا برق يلع - كلذ رثكأ نكلو «لئاسملاو يواتفلاو «لئاسرلاو
 اريقكو ةبيزغ ةركفو ةبيحغ ةظفاخ اذ ناكو ؛هنم ليلقلاب الإ يديألا رفظت ملو «هراثآ

 الإ ةليضعمل يركف توعد الو «ينناخف ايش ينهذ تعدوتسا اسمو : لوقي ناك ام

 ةرجهلا نم فلألاو نيعئاملا دعب نيعبرألاو ةنماغلا ةنسلا يف ةيفدحلا ءاتفإ دلق . « يبباجأو
 ملعأل ةطورشم تناك ذإ (ةيناجرملا ةسردملا فاقوأ يلو ,رهشأب كلذ لبقو« ؛ةيدمحلا

 نم هينادي نم اهيف سيل هنأ ءاشاب اضر يلع ريطخلا ريزولا يدل ققحتو «دلبلا لهأ
 تيس نين ضلال نطو ةيدكا قو نيعتتو ثالث )و ه ١757 ةنس لاوش يفو «دحأ

 يف ةيديطنطسقلا يلإ رفاس مث همتأ يتح ميركلا نآرقلا ريسفتب الغتشم يقبو ءاعفإلا
 ديجملا دبع ناطلسلا يلع هريسفت ضرعف «فلألاو نيتئاملا دعب نيتسلاو ةعباسلا ةنسلا
 دعب نيتئامو نيتسو عست )ه ١١55 ةنس اهنم عجر مث «هاضرو هباجعإ لانف «ناخ

 .(فلآلا

 يفلس «لحنلاو للملا يلع ًاعلطم «بهاذملا فالتخاب ًاملاع - هللا همحر - ناكو
 ةفينح ابأ مظعألا مامإلا دلقي لئاسم نم ريثك يف هنأ الإ .بهذملا علاج داقتعالا

 هللا همحر - فلخ دقلو . داهتجالا يلإ ليمي هرمأ رخآ يف ناكو «هنع هللا يضر نامعنلا

 نحن يذلا وهو هللا باتكل هريسفت كلذ نمف ؛ةعفانو ةريبك ةيملع ةورث سانلل -
 دعبو «لاح لا عضوم يلإ بابشلا يف اهنم بتك ؛«رطقلا يلع هتيشاحو «نالا هددصب

 اهنمو دقق دقو «قطنملا يف ملسلا حرشو ؛«يسولألا نامعن ديسلا هئبا اهمتأ هتافو
 ةردو ةيناريإلا ةلئسألا ىلع ةيقارعلا ةبوجألاو «ةيروهاللا ةلئسألا نع ةيقارعلا ةبوجألا
 يف ةيئسلا دئاوفلاو ةيمامإلا ثحابملا يف ةيسدقلا تاحفنلاو«صاوخلا ماهوأ يف صاوغلا
 . ثحبلا بادآ ملع

 هاا ا عوف نو ناو ىريجاقلا ةنيسلا قود قادما لمت فرح هو

 فورعم خيشلا ةربقم يف هلهأ عم نفدو ؛( ةرجهلا نم فلألا دعب نيتئامو نيعبس )
 . 200 هاضرأو هنع هللا يضرف خركلا يف يخركلا

 ىسولالا زيسفت قا ةيربمألا ةقييستلا لوات ةدوكرملا ةمسجرعلا نم ةيجرعلا هده امس( 10



 بس ١ج نورسفملاو ريسفتلا 3 و

 :هيف هفلّؤم ةقيرطو ريسفتلا اذهب فيرعتلا ©

 اياطعم لريال رسما ايوب هدهنبا كم اج د يمس اج مرح

 همون قرف املاط هنأو «موتحملا هقيحر فاشترال ًابقرتم «موتكملا هلل أ باتك رس كاشكئسال

 «ةئارفأ لفرب امكوهللا فراطم يف لفري ال ؛هدئارخ لاصول هموق قرافو « هدراوش عمجل
 هللا هقفو كلذبو ؛هناوخإ لعفي امك تاوهشلا سئاسنل تاقوألا سئافن بهي الو

 هنس لمكي نأ لبق هنأ ركذو ؛هقئاقد نم ريفو لحو ,هقئاقح نم ريثك يلع فوقولل
 رهاجتيو «ميركلا مظنلا رهاظ يلع درت يتلا تالاكشإلا نم اريثك عفدي عرش نيرشعلا
 رفظ هب قلعت مل امم قلغأ ام يلع قلعيو هريسفتلا قئاقد نم باتك يف هب رفظي مل امب
 :ييقراطزا نتن فطتقاو «ةرعصغ ءاجتع نس فافتسا هلا رك وااوييطس نهق ذلك
 ركذ مث . . .هربح مهدئاوف ةباتك يف ينفأو ؛هردص مهملع عدوأو «مهراونأ نم سبتقاو
 يالا ألا نيا ح هد يس اك رسب اان شراب ا
 نينار م57 بسعر ريح نم ةيهيستلا ىينابلا ضع ىف اووأ ىلإ هكلد

 تاريتستلا يلطوروما هناك لجان نانا ةرجهلا نم فلألا دعب نيتثامو نيسمخو

 ير يرعتالا يدفع ورا هامل ىلإ دو اقرت ضاعلاو نراقلا يس انوفا درو قرار
 ين يلا ا لا هيد دبا ايلا
 نم ةرشع ةسداسلا ةليللا يف هيف عرشف ريسفت فيلأت يلإ ةراشإ اهنأ بتكلا ضعب يف
 داو ىف كلا وزب فش عوقد وادي. كف ذا هرم ناكر: نكمل ةنسلا نم نابعش رهش

 هن يقام شع كم ل رك دوو ناش ا يشل يع ةالعاذسلا نور انهي هودمدف ظلوا
 انج . كتاو نراعسو مفاعل 00ج رعلالا هير يبس نع ةولكس ميرال عقارات هلكل
 شتهت مسا هل رهظي ملف ؟هوعدي اذامبو ؟همسا ام ركفي لعج هنم يهتنا املو 2« فلألا

 ءاشاب اضر يلع ءارزولا ريزو يلع رمآلا ضرعف رطاونخلا هعامس نم شتبتو «رئامضلا هل

 . « يناثملا عبسلاو ميظعلا نآرقلا ريسفت يف «يناعملا حور » :روفلا يلع هامسف
 هللا ن دارك هيلع ياو ارك د يربعملا اذه فيلأت ةصق يه هذه

 نان اينو راربقألا ع رو هيفا رمازماك اذه هريسفت يف هكولس نأ اوركذ دقو

 ليللا رخ اوأب ننتكيف «سيلجو ديفتسم ةمدانمل هليل لوأو سيردتلاو ءاتفإلل ناك هراهن

 « ةفييساب رام دورا ياريم وبس تارا ايمو تاور
 . تاعاس رشع وحن ىف

 :هتمدقت يتلا ريسافتلا نم ريسفتلا اذه هناكم ه

 يتح هدوهجم لذبو هعسو هفلؤم هيف غرفأ دق - لاقي قحلاو - ريسفتلا اذه نإ مث
 لكب فلخلا لاوقأ يلع ًالمتشم «ةياردو ةياور فلسلا ءارآل ًاعماج ًاباتك سانلل هجرخأ



 0 ا رسنلا يبدد بح
 ريسفت نع كل لقني هارتف ءريسافتلا نم هقبس ام لك ةصالخل عماج وهف «ةيانعو ةنامأ

 ريسفتو .دوعسلا يبأ ريسفتو «فاشكلا ريسفتو «نايح يبأ ريسفتو «ةيطع نبا

 نع لقن اذإ وهو .ةربتعملا ريسفتلا بتك نم اهريغو يزارلا رخفلا ريسفتو «يواضيبلا
 يواضيبلا ريسفت نع لقن اذإو .مالسإلا خيش لاق - ايلاف لوقي دوعسلا يبأ ريسفت
 نافع نافع لوقي يزارلا رخفلا ريسفت نع لقن اذإو ؛يضاقلا لاق ابلاغ - 0
 نم لعجيو ءاهنيب ًالدع ًامكح هسفن بصني ريسافتلا هذه نع لقني ذإ وهو مامإلا

 هلقني ام يلع ضرتعي ام اريشك ه ارتف «لقني اميف أرح هيأر يدبي مث « اققدم اداقن هسفن

 بقعتي هارت امك .مهريغ نع وأ «نايح يبأ نع وأ «يواضيبلا نع وأ ,دوعسلا يبأ نع
 لئاسملا ضعب يف صوصنلا 1 ا ل وا

 لقني نم ضعبل ًايأر بوصتسا اذإ هنإ مث :ةفينح يبأ بهذمل هنم اراصتنا ؛ةيهقفلا
 .هادع ام يلع هحجرو هل رصتنا (مهنع

 .ةنسلا لهأل نيفلاخلا نم يسولألا فقوم
 ةلزتعملا ء ارآ دنفي ام ًاريشك هارن : اذهلو «ةديقعلا ينس بهذملا يفلس يسولالاو

 .هبهذمل ةفلاخلا بهاذملا باحصأ نم مهريغو «ةعيشلاو
 مهب ئىزهتسي هللا ل» ةرقبلا ةروس نم )١5( ةيآلا يف ذ يلاعت هلوقل هريسفت دنع الثمف

 يأ - هتفاضإو ..» :هصن ام ليوط مالك دعب لوقي ..4 نوهمعي مهنايغُط يف مهدمير
 يلاعت هّللا نذإب ةرثؤملا مهردقب «مهنم رداصلا مهلعف هنأل ) مهيلإ -نايغطلا

 «فاصتالاو هيلا رابتعاب 5 ::ناستعالا اذهب وه امنإ عةفاضإلا هب ةرعشملا صاصتخالاف

 يلع فقوت ريغ نم الالقتسا داجيإلا رابتعاب الو «ةفاضإلا ىلإ هيف ةجاح اال مولعم هنإف

 كنلوهت الف ؛رابتعا هل ل اا

 : )١(. (هتعقعقو يرشخمزلا ةعجعج

 ةروسلا نم (7) ةيآلا يف يلاعت هلوقل هريسفت دنع كلذ لبق هبتك ام ىلإ رظناو

 باذع مهلو ةراشغ مهراصبأ ىلعو مهعمس ئلعو مهبولق ىلع هللا متخ له : اهب 2

 لجو زع هيلإ معخلا دا[ اب ىينولادم ءافلا هك ذل ببال نع لا يلعي هد 4 ميظع
 «مهيلع هب در امو ةيآلا هذه يف ةلزتعملا هيلإ بهذ ام ركذ نمو «ةنسلا لهأ بهذم يلع

 1 را عت قفتي يذلا مهليوأت هب دئفو

 اوأر اذإو  :ةعمجلا ةروس نم )1١( ةيآلإ يف ذ يلاعت هلوقل هريسفت دبع الثيمو.

 راجت رووا نو ربص هللا دنع امرا احلال كرك مز اهيلإ اوضفنا اوهل وأ ةراجت
 هلا ير هادم ا ةيالا اهذهل ةعيشلا نعطو)» :هصنام لوقي . .4 نيقزارلا ريخ هّللاو

 . ١74 ١١ص لوألا ءرجلا رظنا(؟) ١5١. ص لوألا ءزجلا(١١



 ب ؛ج نورسفملاو ريسقتلا حسسسسسسس
 ؛ةراجتلاو وهللا يلإ اوضفنا ثيح «مهترخآ يلع مهايند اورثآ مهنأب «.مهنع يلاعت

 ل م ل ياسا ةالصلا نع اوبغرو
 رابك نأ هيفو (مهنم ار رارم عقو دق كلذ نأ يورو «ملسو هيلع يلاعت هللا يلص هلل 00

 لئاوأ يف تناك ةصقلاو« اوضفني مل ةرشبملا ةريشععلا رئاسو رمعو ركب يبأك ةباحصلا

 دق ناكو ,دعب ةعيرشلا بادآ ةيلحب يلحتتلا مات موقلا رثكأ نكي ملو «ةرجهلا نمز
 رمألا دادتشا نوضفنملا كفلوأ فاخف «رعس ءالغو عوج ةنيدملا لهأ باصأ
 كلذ يلع هللا مهدعوتي مل اذلو ءاوضفني ملول هب تاتقيام مهريغ ءارشب مهيلع
 نأ ةياورو . مهحصنو مهظعوو مهبتاع هنأ هناحبس لعف ام يراصق لب ءاهوحن وأ رانلاب

 نايح نب لتاقم نع ناميإلا بعش يف يقهيبلا ةياور اهب ديرأ نإ ارارم مهنم عقو كلذ
 كلذ لثمف «؛تارم ثالث كلذ اولعف مهنأ - ملعأ يلاعت هللاو - ينغلب :لاق هنأ

 تبشيلو نيبيلف اهريغ اهب ديرأ نإو ؛هيلع نيثدحم ا دنع لوعي الو هيلإ تفتليال .

 نم تناك يتلا ةصقلا هذهل ةباحصلا عيمجب نعطلا :ةلمجلابو ؟كلذب يّنأو .هتحص
 لهجو رهاظ هفس - يصحت ال تادابع مهنم اهبقع دقو - مهرمأ لئاوأ يف مهضعب
 209 بيفاو

 :ةينوكلا لئاسملاو يسولألا ©

 .ةينوكلا رومألا يف مالكلا يلإ درطتسي هنأ ؛هريسفت يف يسولألا يلع هظحالن امو
 نإو ؛هيضتري الام دنفيو هيضتري ام هنم رقيو؛ «ةمكحلا لهأو ةئيهلا لهأ مالك ركذيو

 (989 :9) تايآلا يف يلاعت هلوقل هريسفت دنع هيلإ عجراف 000
 « ميلعلا زيزعلا ريدقت كلذ اهل رقتسمل يرجت سمشلاو : سي ةروس نم (4

 رَمَفْلا ةلردت نأ اهل يغّبني سمّشلا ال د ميدقلا نوجرعلاَك داع تح لزانم هانردَق رمقلاو

 .2") «نوحبسي كلف يف لكو ٍراَهّْنلا قباس ليألا الو
 يذلا هللا + : قالطلا ةروس نم (5١؟) ةيآلا ىف ذ يلاعت هلوقل هريسفت دنع هيلإ عجرأو

 . ةيحانلا هاله ىف اهيمرت هتف ريد 1 نهلثم ضرألا نمو تاومس عبس قلَخ
 :ةيوحنلا لئاسملل هدارطتسا ةرثك ه

 ًانايحأ كلذ يف عسوتيو ؛ةيوحنلا ةعانصلا يف مالكلا يلإ يسولألا درطتسي كلذك

 ]نقاب اهعيحل ةليقت ىلع كاديغلا الو + رسطما رك نيلصو نع هي ع راجي واكب دع ىلإ
 . كلذ نم باتكلا نم عضوم ولخي داكي

 1١١. ص 59 ءزجلا(5) .54 صام ءزجلا(١)
 .١؟586-١١؟6 ص م ءزجلا(؟)



 مو بحجم - ١ج نورسفملاو ريسفتلا

 :ةيهقفلا لئاسملا نم هفقوم ©

 بهاذم يفوتسا اذإ ير ال هنإف ماكحألا تايآ نع ملكت اذإ هدجن كلذك
 ِ .هنيعب بهذمل هنم بصعت مدع عم مهتلدأو ءاهقفلا

 ىلع نهوعتمو 9 : ةرقملا ةروس نم ( 57 ةيآلا يف يلاعت هلوقل هريسفت دنع الثمف
 اه . «نينسحملا ىلع اًقح فورعملاب اعاتم هردق رتقملا ىلعو هردق عسوملا

 ةعتملا بابحتسا يلع لدتسا كلذبو «نوعوطتملا :نونسحما : كلام مامإلا لاقو :هصن

 ,ةيآلا يف تاقلطملل ةبجاو يه : 2١. 7 اندنعو «بدنلا يلإ رمآألل ةفراص ةئيرق هلعجو

 ةبجاو يه : هيلوق دحأ يف هنع هللا يضر يعفاشلا دنعو . تاقلطملا رئاسل ةبحتسم

 لبق تقلطو اهل يمس يتلا الإ جوزلا لبق نم قارفل رفلا ناك اذإ ةقلطم ةجوز لكل

 تاقلطمللو إل: يلاعت هلوق يف مومعلا ربتعي ملو ةيآلا موهفم هدعاسي مل امو ؛لوخدلا
 هلعجو «سايقلاب لاق ديقملا يلع قلطملا لمحي هنأل [؟41 : ةرقبلا] © فورعملاب عاتم

 رصق عنمب ؛كلام هلاق امع بيجأو ؛هنود ةيعطقلا ججحلا نم هنأل ؛موهفملا يلع ام مدقم

 الف «بوجولا يفاني الف «تابجاولاب مئاقلا نمو هنم معأ وه لب ,عوطتملا يلع نسحما
 0 ل للا

 يلا لإ حران كيم يل بيضا م نا نام دكأتت نأ تدرأ اذإو

 ةروس نم (؟؟4) ةيآلا يف يلاعت هلوقل هربسفت دنع هيف ضافأ ١ يذلا

 رك لينا دعي ودع ةةيألا .#ءورف َةّنالَث نهسفنَأِب نصبرتي تاقّلطملاو ل: ةرقبلا

 «, ةلمجللابو ) :لوقي مهتاشقانمو .,مهنم لك ةلدأو «ةيفنخلا بهذمو «ةيعفاشلا بهذم

 ؛مهمالك فارطأب طاحأ نم يلع يفخي ال امك «يوق ماقملا اذه يف ةيعفاشلا مالك
 .7©2(مهيفلاخم ةلدأ نم هب اوعفد ام لمأت «هولاق ام أرقتساو

 : تايليئارسإلا نم هفقوم «©
 يتلا ةبوذكملا رابخألاو تايليئارسإلل دقنلا ديدش هنأ يسولألا يلع ظحالن اممو

 ,.انايحأ هنم ةيرخس عم :ةحيحص اهونظو مهريسافت نيرسسفملا نم ريشك اهب اشح

 هّللا َدَحَأ دقلو :  ةدئاملا ةروس نم ( ١؟) ةيآلا يف يلاعت هلوقل هريسفت دنع الثمف

 نع ةبيجع ةصق انيلع صقي هدجن ..© ابيقن رشع ينثا مهنم اننعبو ليئارسإ ينب قافيم
 دق : لوقأو ) :هصن ام لوقي اهنم غارفلا دعب هنكلو «يوغبلا نع اهيوري «قنع نب جوع

 ل امو ,بهذملا يفنح ناك يسولألا نأ يلع حوضوب لدت (اندنعو ): ةظفللا هذه 1١١9(

 يف ةفيدح ابأ دلققي ايعفاش ناك هنأ نم ًاقباس هانلقن ام يلإ ا ل

 . .1١7-١١ ص يناثلا ءزجلا (؟) 0



 ١1ج نورسفملاو ريسفتلا سس ؤ
 رجح نبا ةمالعلا يواتف يفو ؛ةعينش تاياكح هيف اولقنو «ةماعلا دنع جوعرمأ عاش
 هل لصأ ال نايذه ؛هنع نوكحي ام عيمجو جوع ةصق :ريثك نبا دامعلا ظفاحلا لاق

 0 ل اي كا نكي ملو باتكلا لهأ تاقلتخمم نم وهو
 نأ ًاعوضوم ثيدحلا نوك اهب فرع يتلا رومألا نم :ميقلا نبا لاقو . دحأ رافكلا نم
 لييلو دف نب جونغ ثيدحختك «ةنالطب يلع ةحيحصلا دهاوشلا موقت امم نوكي

 لخدي نمم بجعلا امنإ ؛يلاعت هللا يلع بذكو ثيدحلا اذه عضو نم ةأرج نم بجعلا

 نأ بيرالو :لاق مث ؛هرمأ نيبي الو هريغو ريسفتلا نم ملعلا بتك يف ثيدحلا اذه

 لسرلاب ةيرخسلاو ءازهتسالا اودصق نيذلا باتكلا لهأ ةقدانز عنص نم هلاثمأو اذه
 هذه دينفت يف يسولألا يضم مث . .. مهعابتأو مالسلاو ةالصل امهيلع ماركلا

 ةصقلا هذه اوركنتسا نيذلا ءاملعلا نم مدقت نم ريغ نعوءهاكح مب ةصقلا
 ش .2) ةيفارحلا

 كلفلا عتصيو » : ا دنع ًالثمو
 بشدلا عون يف ة ةريشك ارابخأ يوري هدجن . 4 هنم اورخس هموُق نّم لَم هيلع رم اَمّلكو

 يذلا ناكملا يفو ءاهعافتراو اهضرعو اهلوط رادقم يفو (ةنيفسلا هنم تعنص يذلا

 اميف لاحلا قيقحت يف رابخألا ةنيفسو) هلوقب كلذ لك يلع بقعي مث . .هيف تعنص

 يلإ ليمي ال نم لاحب يرحلاف ؛بيع نع ةملاس ريغ يه ذإ ؛اهيف بوكرلل حلصت ال يرأ
 الو «هباتك يف يلاعت هللا صق امبسح كلفلا عنص مالسلا هيلع هنأب نمؤي نأ ءلوضفلا

 متأ ةدم مكبو«اهعنص بشخ يأ نمو ءاهعافتراو اهضرعو اهلوط رادقم يف ضوخي
 .(') «ةحيحصلا ةئسلا هنيبت ملو باتكلا هحرشي مل امم كلذ ريغ ىلإ اهلمع
 : لورنلا بابسأو تابسانملاو تاءارقلل هضرعت ©

 ينعي هنأ امك ءاهنم رتاوتملاب ديقتي ال هنكلو تاءارقلا رك ذل ضرعي يسولألا نإ مث
 تاب نك دوز تايذلا ني تانسابملا رك ديوس اذنك نوسلا نيب تنايسابلا ةجو راهظاب

 اه ىلع برعلا ر اعشاب داهشسالا ريثك وهو يمس ىلع تلرنأ يفلا تابآلل لوؤللا
 7 يول يالا زب ب
 :يراشإلا ريسفتلاو يسولألا ©

 لك نع مالكلا نم غرفي نأ دعب يراشإلا ريسفتلا نع ملكتي نأ يسولألا تفي ملو

 بتك نمض يف اذه هريسفت ءاملعلا ضعب دع انه نمو ؛(' ” تايآلا رهاظب قلعتي ام

 ١١( ص سداسلا ءزجلا  - 8١ص رشع يناثلا ءجلا (؟) ./لال 45 .

 نم نوللا اذه يف يسولألا يأرل حيضوت يراشإلا ريسفتلا نع مالكلا دنع يتايسو (؟)
 .ويستعلا



 ش ظ ١1ج نورسفملاو ريسفتلا تسسسس
 نأ تيأر ينكلو ؛كلذك اهنمض يف يروباسينلا ريسفت دع امك «يراشإلا ريسفتلا
 امهدوصتقم نكي مل هنأ يلإ ارظن دومحملا يأرلاب ريسفتلا بتك دادع يف امهلعجأ
 ريسفتلا نم هريغل - ودبي امك - ًاعبات كلذ ناك لب ءيراشإلا ريسفتلا وه مهألا
 تأكدوا امنإو «لقأ الو رثكأ ال ةيرابتعا ةلأسم لبق نم تلق امك - هذهو «رهاظلا
 .رابتعالا يتهج نيبأ

 . ةميق ةيريسفت ةعوسوم الإ سيل يسولألا ةمالعلل يناعملا حورف . .لوقلا ةلمججو
 يذلا حيجرتلاو «رحلا دقتلا عم هيلع اومدقت نيذلا ريسفتلا ءاملع هلاق ام لج تعمج
 ةيملع حاون يلإ درطتسي ناك نإو وهو ؛ةحيرقلا ءافصو نهذلا ةوق يلع دمتعي
 هيف ملكني ام لك ىف ةزتم هنا الإ رسفمك ةقسوم نع هجرحبي داكي عسوت عم ؛ةفلتخم
 ملكتي ام لكب ةطاحإلا لومشو هيحاون فالتخا يلع ملعلا ةرازغب هل دهشي ام
 . بيجم عيمس هنإ ءازجلا ريخ هلهأو ملعلا نع هلل هازجف؛هيف

 يف لخدت يرخأ بتك كانهو زئاجلا يأرلاب ريسفتلا بتك مهأ يه يه هذهف . . . دعبو
 لهأ نيب ةعساولا اهترهش اهل نأ امك ءاهتميقو اهتيمهأ اهلو ؛ريسفتلا نم عونلا اذه
 مدعلو «ليوطتلا ةفاخم انه اهنع تكسمأ ينأ ريغ ؛ ءريسفتلاب نونعي نيذلا ملعلا
 يرخأ بتك نع ينغو ةيافك ردقلا اذه يف نأ بسحأو ءاهضعب يلع لوصحلا ناكمإ
 :ةزيتكأ



 سس ١1ج نورسفملاو ريسفتلا ظ

 عبارلا لصفلا

 ( ةعدتبملا قرفلا ريسفت ) مومذملا 505 ريسفتلا

 :ةيمالسإلا قرفلا ةأشن نايب ىف ديهمت ه
 1 ل ا ا ايي اح

 فو.« عابجتشلاو ةياورلا قيرطي فلس نفع ريسفملا ليحي نضع لك قلحف قانخاز
 (كلذ لبق دوجو اهل نكي مل «ةيريسفت تارظن ددجتت «روصعلا هذه نم رصع لك

 يحاوت تدادزا ةوبتلا رضع نع اودعب املك ساعلا نأ يلإ عْجار اذهو
 هيلع ترم املك مخضتي نأ نم نيد شلل كدبال ثاكف .ريسفتلا يف ضومغلا

 :كوشيسلا

 اهب ماق ةيداهتجا تارظنو «ةيلقع تارواحم الإ ةقيقحلا يف مخضتلا اذه نكي مل

 جرخت مل ريسفتلا يف ةيلقعلا ةيحانلا هذه نأ ريغ .ةيحانلا هذهب ةيانع مهل نمم دارفأ

 دعاوقو قفتي ال يذلا مومذملا ىأرلا ةرئاد يلإ دومحم ا يأرلا ةرئاد زواجعت ملف ؛ةيئيدلاو

 000 ٠ . عرشلا

 («ةعونتملا ةينيدلا بهاذملا ترهظو «ةفلتخلا قرفلا تماق نأ ىلإ كلذ ىلع رمآلا لظ

 .ةليحو ةليسو لكب هتديقع نع عافدلاو هبهذم ةرصن لواحي نم ءاملعلا نم دجوو

 دجيل نآرقلا يف ثحبي لك ءاعيمج هيلإ نودصقي يذلا لوألا مهفده وه نآرقلا ناكو

 تايالا عاضخإ قيرطب ولو هنع ثحبي ام دجاو لكو ؛هبهذم ديؤيو هيأر يوقي ام هيف

 ل ل

 راد يلإ ا قارلا نو ني أدب انه نمو . هبا 0

 دولا اعاد ا مال يس و كي

 !!مهلحنو مهتاعزن يضتقمو ,مهئاوهأ

 هلع هللا لوس نا اذه ريغ عضوم ليصفتللو - لامجإلا قيرطب ملعن نحنو

 هيلع انأ ام يهو ؛ةدحاو الإ «رانلا يف اهلك ةقرف نيعبسو ًاثالث يتمأ قرتفتس)) لاق

 لإ ةينفااشألا ةلكيلا فرع ريركطت هل رواق ةييقو كاريس دوما هللا يفك تلقوا 2

 يلع رطخ نم هيف ام لكب قرفتلا اذه رهظي ملو «ةرحانتم ةرفاتتم قرفوةفلتخم ب

 اذ نوملسملا ناك دقف كلذ لبق امأ «ةيسابعلا ةلودلا رصع ىف الإ نيملسملاو "0

 قيبلا نيقفانملا نم مهنيب ناك ام انستتيسا اذإ ءككلذك ةدحاو مهتديقع تثاكَو )0 ةدحاو



 ْ ظ ١ج نورسفملاو ريسفتتلا حسسس
 نكي مل فالخ نم ةيواعمو يلع نيب ناك امو ءرفكلا نورمضيو مالسإلا يلإ نوبستني
 قرفعلا اهنع تبنو ؛بزحتتلا اهيلع ماق ىتلا ةاونلا ناك نإو .رطخلا اذه لثم هل
 ْ . فالتخالاو

 يلإ مهنم دحأب لصت ال ةيداهتجا رومأ يف أدب ام لوأ نيملسملا نيب فالخلا أدب

 مكل بعكأ ساطرقب ينوتئأ» هيف يبنلا لوق نع مهفالتخاك ٠ ,رفكلاو عادتبالا ةجرد
 هللا باتك انبسح ؛عجولا هبيغ دق يبنلا نإ :رمع لاق يتح ؛ يدعب اولضت ال اباتك

 .(عزانتلا يدنع يغبني ال ,ينع اوموق»: َميبنلا لاق يتح كلذ يف طغللا رثكو
 رفا هيوم رم اهلا ج2 نقدا لَ هنفد عضوم يف مهفالتخاكو

 ميتا اسال نطومو«هترجه عضوم اهنأل « ةنيدملاب نفدي مأ ؟ جحلا

 ؟مهدهاشمو ءايبنألا ةبرت اهب نأل «سدقملا

 هللا لوسر فلخي نم ةيلوت يف ةدعاس ينب ةفيقس يف مهنيب عقو يذلا فالنلاكو ...

 يدل امردعاول نكبرتر يوكل ظققو حا كانااحا رو 00

 ظ يملا ني ءاضخبلاو هينعلا ودور فرتتلا ع وجم
 ضعب جورخ نم ناك ام ناكو «هنع هللا ي يضر نامفع نمز ىلإ كلذ يلع رمألا لظ

 ةجر تقولا كلذ نم .نيملسملا يرعق هل مهلعقو:«هرادل مهترصاخحمو:«هيلع نينلسملا

 موق ماقف «يتش بمهاذم راكفألا نم ريثكب تبهذو «ةيورلاب تحاط «ةفينع ةيركف

 نانا لجأ نم امهنع هللا يضر ةيواعمو يلع نيب برحلا تبشن مث «نامثع مدب نوبلاطي

 0 3 كلذ عبتو نمزع نووقيو «هرزأ نودشي راصنأو ةعيش مهنم لكل ناكو ؛ةفالخلا

 ,أُب نيبو هنيب يذلا فالخلا يف ميكحتلا ةلأسم دعب ء.ههجو هللا مرك يلع ةعامج قاقشنا

 :ةعيشلا ةقرف تقولا كلذ نم ترهظف «ةرجهلا نم نيثالغلاو ةعباسلا ةنسلا ىف «ةيواعم

 يلع نييومألا ديؤتو «ةيواعمل زاحنت يرخأ ةقرفو ؛؟ ١7 ةئجرملا ةقرفو «جراونخلا ةقرفو
 ع 8 ةرعملا دج

 نأ يلإ نيح دعب انيح يقرتيو ائيشف ائيش جردتي «قرفتلاو فالخلا اذه ذخأ مث

 بهذملا اذهب رهج نم لوأ ناكو ؛ةيردقلا فالخ ةباحصلا نم نيرخأتملا مايأ يف رهظ
 نايل هج دمع ردنا يذراو ديما يعن نرتاز قاما هاجت يناسألا ديما كرو
 هللا دبعك ةباحصلا نم يقب نم اذه مهبهذم مهيلع ركني ناكو «هلكاش نمو يقشمدلا

 . مهريغو ةريره يبأو سنأو «سابع نباو «رمع نبا
 ءاطع نب لصاو فالخ  ةرصبلاب يرصبلا نسحلا نمز يفو ءالؤه دعب رهظ مث

 )١( ص يرتفملا بذك نييبت رظنا ٠١



 ١ج نورسفملاو ريسفتلا ب ْ :١

 («كلذ يف يرصبلا نسحلل هتلداجمو «نيتلزنملا نيب ةلزنملاب لوقلا يفو ءردقلا يف
 ْ - 1 فعلا هقرو فرو فقرلا كلذ ميمو. ياعسل وراطو

 ,ةيسوجاو «ةينارصنلاو ؛ةيدوهيلاك ةفلتخلا تانايدلا باحصأ نم ناك مث

 ؛ يلوألا مهتلم ىلإ ًانينح هل ديكلا نطبأو مالسإلا يزب ايزت نم رخآ يلإ . . ةكباصلاو
 مهل نوجريو «ةنتفلا مهنوغبي نيملسملا لالخ اوعضوأف «يدوهيلا ابس نب هللا دبعك

 . مهقرفتو نيملسملا برحت نم هيلإ اودصق اميف اوحلفأف «ةقرفلا
 تجرخ ًالاوقأ اوعدتباف , فالخلا اهدلو يتلا فئاوطلا ضعب الغ كلذ لالخ يفو

 ال نيذلا ةينطابلاكو ؛ةتيبعبسلا نم خسانتلاو لولحلاب نيلئاقلاك مالسإلا ةرئاد نع مهب

 ظ سوجما نيد يلع ةقيقحلا يف مه امنإو ,مالسإلا قرف نم نودعي
 «تاللاقملا بابرأو مالسإلا لهأ قرفت يتح « قرفتت ءارألاو ءبعشتي فالاخلا لزي مل

 :نيبكلا مامإلا ميهعنو: مهادع امك وأ 7قق ةاوملا بحاص لاق امك ةقرف نيعبسو ثالث يلإ

 اهركذ عضوم اذه سيلو «2' 7 (نيدلا يف ريصبتلا ) هباتك يف «ينييارفسإلا رفظملا وبأ
 . اهئاصقتساو

 ,ةعيشلاو ؛ةعجرملاو ؛ةلزتعملاو ؛ةنسلا لهأ :سمخ قرفلا هذه نم رهتشا يذلاو
 اهمظعمف ءاهريغو «ةهبشملاو «ةينطابلاو «ةيربج اك قرفلا نم كلذ ءارو امو .جراوخلاو
 . ةيسيئرلا سمخلا قرفلا هذه نم قتشم

 ؛ةيسايسلاو ةينيدلا مهتدحو يف نيملسملا باصأ يذلا قرفتلا اذه ملعن نحن
 هنوعمسي وأ نآرقلا نوأرقي هدعبو هلع يبنلا رصع يف اوناك سانلا نأ ءاضيأ ملعنو

 ببس نم ةيالا حضوي امف كلذ ءارو ئشب مهؤاملع ينع نِإف ؛هحور مهفتب نونغيف
 انكلو,, اضفاخ ايولسا و[ ؛ ايوخ اظقل رسقت برعلا راعشأ نم تايبأب داهشتساو «لوزنلل

 للملا يف ءارآو ةينيد بهاذم يلإ ةباحصلا زايحنا «لوألا رصعلا اذه يف ملعن ال

 ةقرق نك اهيارومر رطعواءادبع ادمخاو هبا نرش! يدلل ىرقعلا اذه عقوااملف ا: لجتلاو
 ءاهبهذم عم مءالتي امب هرسفتو ءاهتديقع لالخ نم نآرقلا يلإ رظنت قرفلا هذه نم
 حيبقتلاو نيسحتلاو «تافصلاو «رايتخالا يف هبهذم ىلع نآرقلا قبطي يلزتعملاف
 لك لعفي كلذكو «يعيشلا لعفي كلذكو ؛هبهذمو قفتي الام لوؤيو . .نييلقعلا

 .هبهذم هل ملسي يتح بهذم بحاص

 انيديأ تحت عقي درا قوما تارظنلا هذه لكب املع طحن مل اننأ ريغ

 عةيمالسإلا ةبتكملا هنم تمرح امل ةبسنلاب ردانلا ليلقلا الإ ةيبهذملا ريسفتلا شك خريف

 تاليوأتو تاريسفت كانهو ضعب نود قرفلا ضعبل الإ سيل ليلقلا اذه نأ يلع

 )١( ص يناثلا ءزجلا ١ . ”1717)١(صفحةه1١-"١5.



 ل !ج نورسفملاو ريسفتتلا بسسس
 ننكر ةيفمام مدل وكت روزرزتفلا نيف ضعبل نآرقلا تايآ نم ضعبل
 الو لماك ريسفتب اهل رفظن مل يرخأ قرف كانهو . ةماع ملعلا بتكو ةصاخ ريسفتلا

 قرفلل لب «قرفلا لكل ال يبهذملا ريسفتلا نع ملكتأ نأ يرأ اذهلو ءريسفتلا نم ئشب
 ةءارقلا دعب انعطتساف ءابيديأ تحت تعقوو« ريسفتلا يف ابتك انل تفلخو تفلأ يتلا
 ءاهوفلؤم اهيف هجهتنا يذلا جهنملا عم بسانتي امب اهيلع مكحن نأ اهيلإ رظنلاو اهيف

 . يلاعت هللا باتكل مهحرش يف ه هوكلس يذلا قيرطلاو
 كلذو «؛بتك نم هيف فلأ ام مهأو زئاجلا 1 وسلا ل ل ل وو
 الف «سانلل اهوفلخ يتلا مهريسافت رهشأ يه كلتو «ةعامجلاو ةنسلا لهأ ريسفت وه
 هللا باتكل ةبسنلاب «قرفلا نم مهريغ فقوم نع مالكلا يف عرشن لب «كلذل دوعن
 هنإ ءاناطخ ددسي و انالوتي هللاو ءريسفتلا يف بتك نم انل هوفلخ ام مهأ نعو «يلاعت



 هكحبا ورسام آ ل
 . ةلزتعملا

 ميركلا نارقلا ريسفت نم مهفقومو
 : ةلزتعملا ةأشن - ةيبهذملا مهلوصأو ةلزتعملا نع ةيلامجإ ةملك ©

 رصعلا يف يمالسإلا ركفلا تلغش اهنكلو «يومألا رصعلا يف ةقرفلا هذه تأشن
 بقلملا ءاطع نب لصاو وه ةقرفلا هذه لصأو «نامزلا نم ًاليوط ًاحدر يساتبعلا
 نيثالثو يدحإ)ه01١ ةنس يفوستملاو «(نينامبث )ه 6٠١ ةئس دولوملا 0١2لازغلاب
 لجر يرصبلا نسحلا يلع لخد هنأ كلذو ؛كلملا دبع نب ماشه ةفالخ يف «( ةئامو

 ةيديعو ديري - ةريبكلا بحاص نورفكي ةعامج ائنامز يف رهظ «نيدلا مامإ اي :لاقف

 امك ؛ةيصعم ناميإلا عم رضت ال:نولوقيو «رئابكلا نركب يرخأ ةعامجو - جراوخل
 نأ لبقو ,نسحلا ركفتف ؟كلذ يف دقتعن نأ انل فيكف «؛ةعاط رفكلا عم عفنت ال

 ماق مث «قلطم رفاك الو ,قلطم نمؤم ةريبكلا بحاص نإ لوقأ ال انأ :لصاو لاق بيجي

 0 باحصأ نم ةعامج يلع ررقي ذخأو «دجسملا تاناوطسأ نم ةناوطسأ يلإ
 متلزنملا نيب ةلزنملا هل تبشيو «رفاك الو نمؤمب سيل ةريبكلا بكترم 00

 ا ل ل عح دم مسا نمؤملا نإ : الئاق

 يف دلخ ةبوت الب تام اذإف .هيف ريخلا لامعأ رئاس ل ا راق نا

 ففخي نكل ؛ريعسلا يف قيرفو «ةنجلا يف قيرف «ناقيرف الإ ةرخآلا يف سيل ذإ «رانلا
 كلذلف «.لصاو انيع لوما :نسحلا لاف «رافكلا تاكرد قوف هتكرد نوكتو عهنع

 1 ةناعتلاو لق ب

 مهنلف «؛ةيردقلاب مهبيقلت امأ ,يرخأ ةرات ةلطعملابو «ةرات ةيردقلاب ةلزتعملا بقليو

 مهنألف ةلطعملاب مهبيقلت امأو اهيف ردقلا نوركنيو «مهتردق ىلإ دابعلا لاعفأ نودنسي

 .اذكهو ...هتاذب رداق هتاذب ملاع هللا :نولوقيف يناعملا تافص ىفنب نولوقي

 (قارعلا يف رشتنا ام ناعرس نكلو «ةرصبلا ىف أشن لازتعالا نأ «,مدقت ام يرت تنأف

 يس وعلا يعقل قلق يسع هين ىو دلل تمليك !انسل ا ير كالت ا لا
 اجل اير جال نر راسم نطو يراك نا د روع نرد رسل تقسم
 ةرفعبلا ةسردين» هات ديك ناعسووشا لا تعال تكرم وا قبلا اننزن يللكف ذاك

 ل دع اح وب الا ءاق نم لو الملا عب رو نما جلا فتاولا يش 1

 ١١. « ١٠ص يرتفملا بذك



 نيب ناكو«رمتعملا نب رشب اهسأر ىلعو « دادغب ةسردمو ءاطع نب لصاو اهسأر يلعو

 . لئاسملا نم ريثك يف فالخو لادج دادغب يلزتعمو ةرصبلا يلزتعم
 ريا ا ا دا

 «قرفلا خيرات يف تفلأ يتلا بتكلا يي ا 0 00 2

 .ةريثك يهو

 : ةلزتعملا لوصأ ©

 نيب ةلزنملاو «ديعولاو دعولاو «لدعلاو «ديحوقلا :ةسمخ ئهف ةلزتعملا لوصأ امأ .

 لكلا عمجي ةسمخلا لوصألا هذهو .ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو «نيتلزنملا
 طايخلا نسحلا وبأ لاق . حيحصلا ينعملاب ًايلزتعم سيلف ًاعيمج اهب لقي مل نمو ءاهيلع
 لازتعالا مسا مهنم دحأ قحتسي سيلو ).: يرجهلا ثلاثلا نرقلا يف ةلزتعملا ءامعز دحأ

 نيب ةلزنملاو ءديعولاو «دعولاو «لدعلاو «ديحوتلا :ةسمخلا لوصألاب لوقلا عمجي يتح
 وهف لابضتلا هذه تلمك اذإف..ركيملانغ يسار تويسلا يمال رمل

 417 ( يلزتعم
 لا احلا سأرو ,.مهبهذم بل وهف : يلا امأ

 للا ريغ افيش تسيل تافسصضلا نأو:«ةمايقلا موي يلاعتو هناحبس هللا ةيؤر ةلاحتسا

 . يلاعت هلل قولخم نآرقلا نأو
 الو اهقلخ الو تائئاكلا عيمج اشي مل يلاعت هللا نأ :هيلع اودب دقف : لدعلا امأو

 ءاهرش الو اهريخ ال «يلاعت هللا اهقلخي مل دابعلا لاعفأ نأ مهدنع لب « ءاهيلع رداق وه

 .هتئيشم ريغب نوكي هنإف كلذ يوس امو ءاعرش هبرمأ ام الإ دري ملو

 ءاسأ نمو ناسحإلاب نسحأ نب يراعي للا نأ هب ريعستدت# ديعولاو دعولا امأو

 الو :ةعافش رئابكلا لهأ يف لبقي الو « بتي مل ام ةريبكلا بكترمل رفغي ال ءءوسلاب
 تيكا هللا ىلع سباةبإ ١ نولوقي مهنأ | له نم حضوأو .رانلا نم مهنم ادحأ جرخي

 وفعي نأ زوجي ال بتي ملو تام اذإ ةريبكلا بحاصف «ةريبكلا بكترم بقاعيو عيطملا

 در لا سل 1 هس ل

 نوناق يصاعملا يلع بامعلاو «تاعاطلا يلع باوشلا نأ كلذب نونعي مهو .ه
 ةينادحوب قدص ولو رانلا يف دلخم ة ةريبكلا بكترم نإ : اولاق امك «هب هللا مزتلا ىمتح

 ةئيس بسك نم ىلب © ةرقبلا ا
 .. © نودلاخ اهيف مه رانلا باحصأ كنئلوأف هتئيطخ هب تطاحأو

 )١( ةرهز يبأل لدجلا خيرات ص8/٠١.



 ل :ج نورسفملاو ريسفتلا سس للعدل
 نسحلل ءاطع نب لصاو ةرظانم يف اهانيب نأ قبس دقف :نيتلزنملا نيب ةلزنملا امأو

 . يرصبلا

 يلع بجاوو ؛مهدنع ررقم أدبم وهف «ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا امأو
 ىف اوغلاب مهنكلو ؛نيواغلا داشرإو نيلاضلا ةيادهو ةيمالسإلا ةوعدلا رشنل نيملسملا

 ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا نإ :اولاقف ءروهمجلا هيلع ام اوقلاخو «لصألا اذه

 فيسلابو ءاينغي مل نإ ديلابو ءبلقلا فكي مل نإ ناسللابو «يفك نإ بلقلاب نوكي
 نم تاتفئاط نإو إذ : تارجحلا ةروس نم (9 ) ةيآلا يف يلاعت هلوقل ديلا فكت مل نإ

 ىتح يغبت يتلا اولتاقف ئرخألا ىلع امهادحإ تغب نإف امهنيب اوحلصأف اولتتقا نينمؤملا

 مهنأ امك هريغو ناطلسلا بحاص نيب نوقرفي ال كلذ يف مهو .. ب هّللا رمأ ئلِإ ءيفت

 .2!) ةيلازتعالا مهدئاقعو اهيلع عمجما ةينيدلا لوصألا نيب اوقرفي مل

 هدر لكل ةيماقي سبا حبل ءاهيف نوكرتشي اال .ةلزتعملل يرخأ ىد ايم كانه

 نايبو قرفلا هذه ركذب ليطأ الو «ديزتوأ نيرشعلا تغلب يتلا ؛ةددعتملا مهقرف نم

 قرفلا نيب قرفلا وأ «نيدلا يف ريصبتلا وأ فقاوملا يلع كليحأو ؛ةقرف لك صئاصخ
 قرفلا هذه اهنم فرعتل ؛مزح نبال لصفلا وأ ؛يناتسرهشلل لحنلاو للملاوأ ,يدادغبلل
 . ليصفتلا عضوم اذه سيل ذإ ءاهصئاصخو

 دعب ائيلع امواهيلع اوعمجأ يتلآ مهلوصأ انفرعو «ةلزتعملا ةأشن انفرع دقف . . دعبو

 نع ملكتن كلذ دعب مث «نآرقلا ريسفت نم هوفقو يذلا مهفقوم نع ملكعن نأ الإ كلذ

 ا رس بورما روت ةلزتعملا يرسفم نم هانفرع نم مهأ

 .دادسلاو قيفوتلا

 ريسفت نم ةلزتعملا فقوم

 ميركلا نارقلا
 :ةسمخلا مهلوصأ يلع مهريسفت ةماقإ 5

 هذه نأ مولعملا نمو فنآ اهاتركذ يتلا ةسمنخلا لوصألا يلع مهبهذم ةلزتعملا ماقأ

 اذهلو ؛,مهموصخ مهأ نوربتعي نيذلا ,ةعامجلاو ةنسلا لهأ بهذمو قفتت ال لوصألا
 ميقت نأ ءاهموصخ ةحفاكم ليبس يف  ةلزتعملا ةقرف - ةقرفلا هذهل يرورضلا نم ناك

 دربنا روس سول .) ةبالا يف يلابعت هلوق يلع فاشكلا بحاص هبعك امرظنا ( 1

 امو. (؟5١51 صااجر © 4 ركنسلا نع نوهنتو فورعملاب نورمأت ساثلل تجرخأ ةّمأ ريخ متنك

 نيقفانملاو راَمكْلا دهاج يبل اهيأ اي : ةبوتلا ةروس نم (/7) ةيآلا يف يلاعت رت اما

 .(ه١5 صاجر © مهيلع ظلغاو



 هو ابضياابل هبال تاكو نارقلا نع ةيفيذودسلا ىلع اييستلا عدو اهيغدف
 يلإرظنلا وه هلك كلذ ليبسو ءاهتوق نم فعضتو موصخلا ءالؤهل ةينآرقلا ججحلا
 نولوقي يتلا مهث ءارال نآرقلا تارابع مهعاضخإ مث :معميبع لالخ نم الوأ نآرقلا

 . مهتديقعو مهتلحن عم قفتي اريسفت اهل مهريسفتو ءاهب
 ؛:ةرهيك ةراهم ىلإ جاتحي «ةديقعلل عضخي يذلا ريسفتلا اذه لثم نأ كش الو

 اذه يذلا رسفملا عيطتسي يتح لقنلا يلع ةايفعالا عيفيرككا لقعلا ىلع دامتعاو

 قم الو يروا ايسر خت ويضع اي رص ري را نأ ,هلاح

 هيزنتلا نم مهسسأ يلع مهريسفت اونب مهنأ دجي (ةلزتعملاريسفت 3 أرقي يذلاو

 تايذلل انسنأ اويفضوو ةللذ وحيا .حلصألا لعفو « ةدارإلا ةيرحو لدعلاو «ق ةلطملا

 نم ناك دقو تاهباشتملا نيب لصيفلا نوكيل «لقعلا اومكحف ضراعتلا اهرهاظ يتلا

 اوتكس تاهباشتملا ىلإ اوءاج اذإف نيعباتلا وأ ةباحصلا نع لقنلا درجمب نوفتكي مهلبق

 . هلل ملعلا اوضوفو

 :ةحيحصلا ثيداحألا نم مهضراعي امل ةلزتعملا راكنإ ©

 ثيداحألا نم حص ام راكنإ يلإ ةلزتعملا رج دق «قلطملا ىلقعلا ناطلسلا اذه نإ مث

 الوأ دمتعي ناك يذلا ريسفتلا لقن هنأ امك «ةيبهذملا مهدعاوقو مهسسأ ضقانت ىلا

 مدعو مهفلا يف ةطاسبلاو «قيقدلا ساسحإلاو «يحلا روعشلا يلع ئش لك لبقو

 دهشيامم «ةيقطنملا نيهاربلاو . ةيلقعلا اياضقلا نم ةعومجم ىلإ «قمعتلاو فلكتلا
 . ريكفتلا ةدوجو لقعلا ةوقب - مهلازتعا مغر  ةلزتعملل

 «نآرقلل ةلزتعملا ريسفت ىف ربكألا رثألا هل ناك «قلطملا ىلقعلا ناطلسلا اذه نأ عمو
 ال انإف ؛:ةحيحصلا ثيداحألا نم مهضراعي ام در ىلإ نايحألا ضعب يف مهرطضا يتح

 فارتعالا مدع وأ ثيدحلا ىلع جورخلا نودصقي اوناك ةلزتعملا نإ لوقن نأ عيطتسن

 65 دقو ةيرحلا ةعساولا ةرح ا سوؤرلا نم ةلزتعملا ةسردم يف اربتعم ( ماظنلا ) ناكو

 : ظحاجلا لاق :هصن اذهو «نيرسفملا ءالؤه نأش ىف هلاق يذلا هلوق ظحاجلا هذيملت انل

 ناك املكو ساسأ ريغ ىلع ةياور ريغب لوقي مهنم اريثك نإف ؛ةلأسم لك يف اوباجأو
 2يدسلاو ,يبلكلاو (ةمركع مك دنع نكيلو .مهيلإ بحأ ناك مه دنع بف رتغأ نيستفم لا

 قثأ فيكو 0 ل لل ل ل ل

 4 هلل دجاسملا نأو » :لجو زرع هلوق يف اولاق دقو مهباوص ىلإ :ركسأو مهريسفتب



 بس ١1ج نورسفملاو ريسفتلا تس ؤ 5
 امنإ لب ءاهيف يلصن يتلا اندجاسم مالكلا اذهب نعي مل « لجو رع هللا نإ :[1:نجلا]
 هلوق يف اولاقو - ةنفثو فنأو ةهبجو دي نم هيلع سانلا دجس ام لكو«هابجلا ينع

 لامجلا ينعي سيل هنإ : 0 وحلا يلاعت

 [؟+ :ةعقاولا] 4 دوضنم حلطو 8: هلوق نع اولعس اذإو - باحسلا ينعي امنإو قونلاو
 عيمج يلع ًاضرف ناك دق ٍناضمر رهش نأ يلع ليلدلا اولعجو - زوملا وه حلطلا : اولاق

 ل يلاعت هلوق هوريغ سائلا نأو ملا

 تدك دقو ئمعأ يترشح مل بر ل: يلاعت هلوق يف اولاقو ..[187 : ةرقبلا] «مكلبق
 ليو : يلاعت هلوق يف اولاقو - ةجح الب هرشح هنإ :اولاق .[١؟6 : هط] # اريصب

 «يداولا كلذ نوفصي اودعق مث ؛منهج ىف داو ليولا ١[: :نيفطصلا] # َنيفَفَطَمْل

 يللا 1 د ل سلا برعلا مالك يف ليولا ينعمو
 5 ريدر واتا نر درعا لا) ين هن رن تارا -مهمالك رهشأ

 ةغلب ةرطقملا : قلفلا :نورخآ ا .منهح يف داو قلفلا :اولاق

 7 .117 (ةبيرغلا مهتاريسفت نم هركذ ام رخآ يلإ . .نميلا
 ام اريثك هدجن - ةلزتعملا يرسفم نم انفرع نم مهأ وهو - يرشخمزلا نإو .. اذه

 : ا نم رك ذي ام يلع دمتعيو ريسفتلا نم فلسلا نع "0

 ا روق رس دال روع ني : يلاعت هلوقل هريسفت ديعًالثمف
 ام لوشن . 4 اليصأو ةركب هوحبسو * اريك اركذ هللا اورُكذا اونمآ نيذّا اهي

 ,ءديمحتلاو سيدقبتلا نم «ءانثلا بورضب هيلع اودثأ 4 هللا ارركذا 9 : هممت

 ةفاك يأ 4 اليصأو ةركب إ» كلذ اورثكأو :هلهأ وه امو «ريبكتلاو ليلهتلاو

 لك بلق يف» : يورو (ملسم لك مف يلع هللا ركذ» : هع هللا لوسر لاق ؛تاقوألا
 لوح الو سيكا هللاو هللا الإ هلإ الو هلل تملا هللا ناحييس اولوقأل :ةداتق نعو (ملسم

 بنجلاو رهاطلا اهلوقي تاملك هذه» : دهاجم نعو (ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو

 مص :كلوقك «ليصألاو ةركبلا يلإ ناهجوم اوحبسو اوركذأ : ينعأ (نالفغلاو

 .2©') خلإ . (ةعمجلا موي لصو
 : هلل ةدارم ريسفتلا يف مهتالواحم لك نأ مهؤاعدا «

 زي اوال سنا كلنا وب حالا ف ار وسد ةلزتعملا نإ مث
 هاربر كورا يعول هس كح وحج ودهتجا اذإف ءدهتجم

 ١ ظحاجتلل نآويخلا : 1١54/1١ - .1١17١/؟:فاشكلا (؟) 5١١5



 -١ج نورسفملاو ريسفتلابل

 :( هيف طخ ال احم ارينيفتأ امنعحت علا ةيآلل نوكي نأ اوضفر - (١)ودهتجم

 ”نارقلاىف ة:ةدوجوملا لئاسملا لح .يف يف اهولواح يتلا مهتالواحم عيمج يلع اومكحو

 ريدم تلاع ميسي ً ول هب اوعطق ام ةياغو «ىلاعت هلل ة ةدارم اهنأب

 ةيآ' لكل نأ نم .ةند لا | لها بهذم فلاخي «ةلزتعملا هيلإ بهذ يذلا اذه نأ يعدبو

 تالواحم يهف «ةلمتحما يناعملا نم هادع امو «يلاعت هلل ًادارم ًادحاو ينعم نآرقلا نم
 :لوتشي.رئسفملا نأ رمألا ةياغ ,عطق نودب هللا دارم يلإ لوصولا اهنم داري «تاداهتجاو

 5 ناك نإو نيتلاحلا يف روجأم وهو ءبيصي دقو ئطخي دق دهتجماو «هداهتجاب
 ا ترق

 : ةلزتعملا يدل هتيمهأو ريسفتلا يف يوغللا أدبملا »
 اي رس ا ورشا قرشا لحصد اوصرح دق ةلزتعملا دجن كلذك.

 مهريسفت يف احضاو هرثأ رهظي «يوغللا أدبملا اذهو «نآرقلا ريسفتل يلعألا أدبملا

 يوتحت يتلا تارابعلا وأ «ةيهولألا ماقمم مهدنع اهرهاظ قيلي ال يتلا ةينآرقلا تارابعلل
 لاطبإ ًالوأ نولواحي مهارتف ,مهلوصأ ضعب مداصت يتلا تارابعلا وأ ؛هيبشتلا يلع
 ىف ادرج رهن فم كلل اهل هرتيتز ل رى نقلا ظنا ىف يف : ًاهبتشم هنوري يذلا ينعملا

 هيلإ نوبهذي ام يلع نودهشتسيو « مهبهذم عم قفتيو هابتشالا اذه ليزي ةغلل

 يببرعلا رعشلاو نا ا نوداييسي نقلا يتاعلا وو

 . ميدقلا

 اال وبال قفاحس هلوقك يلاعت هللا ةيؤر يلع لت يتلا تايآلا ًالثمف

 ةيآلا يف يلاعت هلوقو . . 4 ةرظان اهبر ىلإ * ةرضان دموي هوجو ل: ةمايقلا ةروس نم
 نيعب اهيلإ نورظني ةلزتعملا دم © نورظني كلئارألا ىلع :  نيففلعملا ةزرويش وما
 مهأدبم اوقبطي نأ نوعيطتسي ام لكب نولواحيو ؛ةنسلا لهأ اهب رظني يتلا نيعلا ريغ

 مهب اذإف «ميركلا ظفللا رهاظ اهيف مهعقوأ يتلا ةطرولا نم اوصلختي يتح «يوغللا

 كلذ يلع اول ةجيماو قساركلاو ةنساتلل عقول ءاحرلا هانعبم هللا يلي تسلا نإ :نولوتت

 لوي كارز يلع رووا ةارالا اراب يشب ودبل ايلا يد ضحايا لدا

 :رعاشلا

 ًامغن ينتدز كنود رحبلاو كلم نم كيلإ ترظن ذإو

 كلذكو زف ناكرقلا ةرويس ند 61 ) ةيآلا يف يلاعت هلوق يلزتعملا أرقي امددع ًالثمو. ْ]
 حالبصلا بوجوب لوقي يذلا هبهذم نأ دجي 4 نيمرجملا نم م اودع يبن لكل انلعج

 )١( حيضوتلا ١١8/505.



 بس ١ج نورسفملاو ريسفتلا -[ 134
 نم صلختي ام ناعرس نكلو لعجلا ينعم نم رهاظلا اذهو قفتي ال هللا يلع حلصألاو
 ال (نيب ) ينعمب ( لعج ) :رسفيف يئابجلا يلع وبأ ريبكلا يلزتعملا ملاعلا ةقئاضلا هذه
 :رعاشلا لوقب كلذ يلع لدتسيو «قلخ ينعم

 اوكي نين يفرج لحاكم ىلع. ارعجماك ليرطلا حا يود اددج
 0 رك لا ا رااح
0 

 :مهبهذل ةيفانملا ةرتاوتملا تاءارقلا يف ةلزجعملا فرصت ©

 امو قفتي ال ام يلإ مهتديقع لجأ نم ينآرقلا صنلا ليوحت ةلزتعملا لواحي انايحأو

 . لع هللا لوسر نع «تاءارقلا نم رئاوت
 مّلكو !» ءاسنلا ةروس نم )١74( ةيآلا يف يلاعت هلوق يلإ ةلزتعملا ضعب رظني ًالثمف

 ردصملا ءاج ثيح ينآرقلا ظفللا اذهو قفتي ال هبهذم نأ يريف . .4 اميلَكَت ئسوم هللا
 هبهذمو قفتي ام يلإ صنلا اذه ليوحت يلإ ردابيف ءزاجما لامتحال اعفارءلعفلل ادكؤم

 عفرو (لوعفم هنأ يلع ةلالجلا ظفل بصنب ؛ًاميلكت يسوم هللا ملكو» : اذكه هؤرقيف

 هنكلو «رتاوتملا هعضو يلع ينآرقلا ظفللا يقبي ةلزتعملا ضعبو . لعاف هنأ يلع يسوم
 مّلكلا نم (ملك» نإ 00 ل ا

 نم رفيل اذهو«نتفلا بلاخمو نحملا رافظأب يسوم هللا حرجو : ينعملاف حرجا ينعمب
 .هاوه فلاخيو هتديقع مداصي يذلا مظنلا رهاظ

 ملكت امدنع هب لاق نمع هاورف ؛هفاشك يف يرشخمزلا هل ضرعت « هانركذ يذلا اذه

 ظ «بصنلاب (هللا ملكو ) اءرق امهنأ باثو نب ييحيو ميهاربإ نعو :لاقف ةيالا هذه نع
 هللا حرجو : هانعم نأو « ملكلا نم هنأ ريسافتلا عدب نمو» : يناثلا يأرلاب ًاددنم لاق مث

 ٠ ..2') (نتفلا بلاخمو نحملا رافظأب يسوم
 يلاعت هلوق «ةيبهذملا مهضارغأ لجأ نم فرصتلا اذه اهيف رهظي يتلا ةلثمألا نمو '

 ام اليلقف مهرفكب هللا مهنعَل لب فلغ انبولق اَولاَقو ف :ةرقبلا ةروس نم (88) ةيآلا يف
 نأب رعشت اهنأل هبهذمو قفتت ال اهنأ ةيالا هذه نم سحأ ةلزتعملا ضعبف .. 4 نونمؤي

 نع مهعنم يذلا وه نركيف «مالسإلا اهعم لبقت.ال ةلاحو ةعيبط يلع مهبولق قلخ هللا
 ءاعولا ينعمب فالغ عمج .. .( فلغ»: يلزتعملا اذه اهأرقف لالضلا يلإ مهأجلأو يدهلا

 هيلع دمحم هب مهءاج امع مهدنع امب نوتغتسم مهف ,ملعلل ةيواح ةيعوأ انبولق يأ

 ففخم هنأ يلع 4 فلغ © : 0 ا

 ١٠. ص مركلا نآرقلا يف ةيمالسإلا بهاذللو . 95-35 0 ا

 مة :5317/١ فاشكلا )١(



 0 ظ اا ١ج نورسفملاو ريسفتتلا سس
 ةيعوأ مهبولق نأب مهنم ًاراختفا دوهيلا نم لوقلا اذه نوكي لاحلا ةعيبطبو « فلغ»
 مهنم اراذتعا سيلو ؛مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم هب ءاج امب مهل ةجاح الف ,ملعلل
 0 ل ل دلخ هللا نأب مهرفكل اريربتو

 . اهيلإ لوسرلا ةوعد لوصو
 :لاقف يرشخمزلا هرك ذل ضرعت فيفخت نودب ( فلغ ) ةءارق نم انركذ يذلا اذهو

 ار سو كل تما رس فالغ عمجو «فلغ فيفخت : فلغ ليقو»

 2 209 (نيعمضب ..(فّلغ انبولق» :ورمع يبأ نع يورو .هريغ نع اندنع
 نا 11 افالم ١ اهقسلا ريالا قف ىزارلا يدا دع همر اكوا نك ءاجك

 ةمكحلاب ةءولمتو ملعلاب فلغ مهبولق نأ مهضعب نع مصألا يور - هجوألا يناث يأ -

 . 250 (مالسلا هيلع دمحم عرش يلإ مهب اهعم ةجاح الف
 ام لكب نآرقلاو مهبهذم نيب قيفوتلا نولواحي «ةلزتعملا خويش دج اذكهو

 نآرقلا تايآ نم ريثك يلع يوغللا مهئدبم قيبطتب ةرات «قيفوتلا لئاسو نم نوعيطتسي
 هتضراعم نم اوصلختي وأ مهبهذم دعاوق عم ينآرقلا صنلا يشمتي يتح ,ميركلا
 يف هلعجي امب ,هيف فرصتلاو ينارقلا صنلا ليوحتب ةراتو «لقألا يلع مهل هتمداصمو

 مرصع حا يع
 : ريسفتلا يف يلازتعالا كلسملا اذهل ةبيتق نبا دقن ©

 اضاقتنا مهدقتناف مهيلع هجاهأو ةبيتق نبا ةمالعلا بضغأ دق كلسملا اذه نأ ريغ

 ناك ام يلع فقتل هصدب هلاق ام كيلإو «ثيدحلا فلتخم ليوأت» هباتك يف ًاعذال رم

 رادقم كل نيبتيلو «ةرواحمو لادج نم - ةلزتعملا قيرفو ةنسلا لهأ قيرف -- نيقيرفلا نيب
 . يلازتعالا بهذملا خويش رابك نم ةديقعلاو بهذملا ةيحان يلإ ةينآرقلا تارابعلاب ليملا

 هودري نأ نوديري ريسفت بجعأب نآرقلا  ةلزتعملا يأ  اورسفو» : دمحم وبأ لاق

 عسو و: يلاعت هلوق يف مهنم قيرف لاقف ,مهلحن يلع ليوأتلا اولمحي و مهبهذم ينإ
 ال دهاشب كلذ يلع اوءاجو ؛هملع يأ 5: ةرقبلا] © ضرألاو ٠ تاومسلا هيس رك
 :رعاشلا لوق اذهو «فرعي

 * قولخم هللا ملع ءيسركب الو *

 ءيسركبوء زومهم ريغ يسركلاو . قولخم هللا ملع ملعي الو :مهدنع هنأك
 رححلا اهربالا وعلا نراعخواو ًاريرس وأ ًايسرك يلاعت هلل اولعجي نأ نوشحو تسي ءزومهم
 هللا لوقي «رابآألاو فقسلا نم شرع امو ريرسلا الإ شرعلا نم فرعت ال برعلاو

 .ةذاش ورمع ىبأ نع ةيؤرملا ةءارقلاو «5؟ 4 /١:فاشكلا )١(
 56/1: ئقارلا ركيفلا زيسنت 559



 ُش هر ىلع هوب بأ فادي يلاعت

 ارب ىسفأ مل ا ل وهو هللا 1 500

 هيو فم سو نادل عش يذلا يلعألا ءانبلاب
 0 77 اروص كئالملا هنود. يربت, .. .نيسعلا»هلايي امناعج ريش.

 ٠ فسوير 4اهب مهو هب تّمَه دقلو ل: .يلاعت هلوق.ىف مهنم قيرف.لاقو 514(.

 :لوقي يلاعت هللاو ءاهل. برضلا.وأ اهنم ,رارفلاب وه مهو.؛ةشحاافلاب تمه اهنإ
 هاواي يرعمرا يسم رارشلا هيأ هارهيفأ 0000 14ه ناهرب أر نأ الا

 امنإو < ممر , وه مهي و دتاإب مهن تن نك 0 ينج 00 فاللتخا ديرت تنأو

 مختأ هنإ : 5 هل ا 5 50 يع 35 يلاعت 0 5 مهنم قرف لاق

 رك ذإبيوغ يوغي:ليصضفت 1 يوغا: .برعلا لوق.يلإ اوبهذف. قر ع

 ..يوغ يوغي ي را لا نم وهو .ماهغا يوغي يوغ كلذو .مشبي. ث

 «سنإلا نجلا نم اريثك .مدهجل انأرذ دقلو 35 يلاعت هلوق يف مهتم قيرف : لاقو ٠
 : نأ زوج ا خيرلا هتارذ.:'سابلا لوق:يلإ ابهذي ءاهيف انيقلأ يأ [ :١79 فارعألا]

 00 الو و .نومهمازيغ هوردت جيرلا:هتزذو «زوميهمانارذ نآل,,حيرلا هترذ.نمرانأ اذ

 ريدقت 4( تاأرذ# () رم كيذا نأ, «هنيقلأ يأ. اهرهظر نع .ةبادلا هترذأ نم: هلعجي أ اتضيأ

 بقعملا لوقب جتييح أو «زبمه 5 .تلعلفأ 0 2 تي مرذأ ) .نم + ا ليه 9 (زيمس !اي تتلجبف

 ال ين 1 ا 00 اذإ ! لوقت. 0

 . ةمجعم ريغ لادلاب («تبعفدب أ تارا اذإ | لوقت: لاق. هنآلب فيجن

 ' أ نظن .ايضاقم بهذ ذإ ن وتلا اذ و .لجويرعب هل اوقا حا ]

 عم هبرل اضاع هولعجي نأ نم 1 ؛هموقل ابضاغم بهذ هنإ 1 ا

 0 ءاوحبقتساام لثم, .يلإ' اورفف. اونم] نيج .هموقل ا هولعجف م ةمصع

 قرفلا امو «؟رمأ هبو ثعب كلذبو اونمآ نيج:هموق لع ُهّنيَع هللا يبن بيطغي نأ: زوجي

 هيرل ابضاغم حرقت م افلا ةئام نامي ني بيضي ناكمضإنألا و .ردثع نيبو اديب

 ل

 0 7يييدو]ديبأ هبييوزةبهأ اان

 هتداع يأ : هنيدو دلج نم الإ نوكي الورعش وأ رويس.نم جوسيم ضيرع ناطب : نيضولا )١(

 0اس وك



 ا ١ج نورسفملاو ريسفتلا بس
 يف يدصق نكي ملو «نآرقلا لكشم يف فلؤملا يباتك يف نيبم اذهو  ؟هموقل الو

 نع رابخإلا هب دصقلا ناك 0 0 هذه نع رابخإلا باتكلا اذه

 يلع ليوأتلا لمحو «نونسحتسي ام يلإ باتكلا فرصب هللا يلع مهتأرجو مهلهج
 .نولحتني ام

 يلإ ًاريقف يأ : ١1[ ءاسنلا] © اليلَخ ميهاربإ ِهّللا دَحّناو يلاعت هلوق يف اولاقو

 نم دحأل ًاليلخ يلاعت هللا نوكي نأ ًاشاحيتسا «ءاخلا حتفب ةلخللا نم ه هولعجو .هتمحر

 :ريهز لوقب اوجتحاو .هقلخ

 مرح الو ىلام بئاغ ال لوقي ةبغسم موي ليلخ هاتأ نإو

 سانلا نأ نوملعت امأ ؟ هيي ميهاربإل لوقلا | | اذه يف ةليضق ةيأف ءريقف هاتأ نإ يأ

 هل ميلك يسومو «ليق امك الإ هللا ليلخ ميهاربإ لهو يلاعت هللا يلإ ءارقف اعيمج
 ؟هللا حور يسيعو

 :[16:ةدكالا] © مهيدي تل وعم هلل دي دوُهَيْلا تلاَقَو ط: يلاعت هلوق يف اولاقو

 زوجي سيلو .فورعمو ةمعن يأ «دي نالف دنع يل : برعلا لوقل ؛ةمعنلا انهه ديلا نإ
 امع ةضراعم [+4:ةدئاما] 4 مهيديأ تّلغإ : لاق هنأل ؛ةمعنلا انهه ديلا نوكت نأ

 دارأ نوكي نأ زوجي الو . .[54:ةدئاملا] © ناَتطوَسِبَم هادي لب لاق مث ءاهيف هولاق

 هنع ينكي ال فورعملا نألو «لغت ال معنلا ل ا يلا

 .نادي هدنع يل : لوقيف فورعملا نم نيسنج ديري نأ الإ ,ديلاب هنع ينكي امك نيديلاب

 )2١. اهب طاحي نأ نم رثكأ يلاعت هللا معنو
 ا ٠ ا ا دا بل ا ل حا داو

 يلع ةيريسفتلا مهتقيرط يف نودمتعي «نايحألا نم ريثك يف ةلزتعملا نإو ..

 ؛ةدعبتسم ةبيرغ اهرهاظ يف ودبت ىلا تايآلا قف ةيابا ورم 0 ا

 نم مدآ ينب نم كبر َذَحَأ ذإو ل فارعألا ةروس نم ( ١07١ ةيآلا يف يلاعت هلوقك

 نإ إل : بازحألا ةروس نم (؟ ) ةيآلا يف يلاعت هلوقو «ةيآلا . . 4 مهتيِرذ مهروهظ
 من رانا مو( اهيلمجي نأ نياق لاسجلاو نضرألا و ةطاومسنلا ىلع ةنامألا انضرع

 مهللا ؛هيلع نوموحي الو رهاظلاب نولوقي الو ؛لييختلا وأ ليثمتلا يلع مالكلا نولمحي
 لامك يف ةيلاعلا ةمبقلا لثمب نآرقلا نإ معن . .هلوصح زوجيو هب لوقي نم يلع درلل الإ

 «تاراعتسالاو تازاجما نم ةلزتعملا هلوقي ام لبقي هسفن يف وهو «مظنلا ةعاربو بولسألا
 هريغ يلإ رهاظلا نع ظفللا هارب ةراصلو ؟ةقيقحلا ةدار | نم عنمي يذلا ام نكلو

 بجو رهاظلا يلع هلمح نكمأ اذإ ظفلل ا ا ١ لسنعلا نم



 تس ١ج نورسفملاو ريسفتلا ظ ظ 0
 ينعملا ةدارإ نم عنمي ئش اال مهللا ٠ هني ردابكب ان روع ىلإ هكريه عنو هيلع هييع

 لثمل ةردقلا ةبحالص نم كلش يف انسلو «يلاعت هللا ةردق يلع كلذ داعبتسا الإ رهاظلا

 نم عدآ دي ةيَرذ هللا ذخأ ةيفيك نأ , رمألا ةياغ ءاهيلإ انرشأ ىتلا تايآلا ىف ءاج ام

 تاومسلا نم ركذ ام يلع ةنامألا ضرع ةيفيكو «ةيرذلا كلتل هتبطاخمو ءمهروهظ
 نأ انيلع بجي لب ؛هيف ضوخن نأ عيطتسن ال رمأ ءاهلمح نع اهئابإو لابجلاو ضرألاو

 .هناحبس هللا يلإ هتقيقحو هملع ضوفن
 يلع مالكلا دنع ءاذه نم عسوأ وه امب تاذلاب ةيحانلا هذه نع مالكلا يتايسو

 اهيف ضافأ نم ريخو «ةيحانلا هذه يف يلوطلا ديلا بحاص هنإف ءيرشخمزلل فاشكلا
 .فاجأو

 : ةينيدلا قئاقحلا نم هوركنأ ام ءوض ىلع نارقلل مهريسفت ©

 لهأ روهمج دنع ةتباثلا ةينيدلا قئاقحلا ضعب هاجت اوفقو دق ةلزتعملا دجن كلذكو
 نم هل امب نوفرتعيو رحسلا ةقيقحب نولوقي ةنسلا لهأف ,حافكلاو ةضراعملا فقوم ةئسلا

 ناسنإلا يف ريثأتلا ةوق نم مهل امب نوفرتعيو «نجلا دوجوب نولوقيو «روحسملا يف ريثأت
 نكلو «كلذ يلإ امو . .ءايلوألا تاماركب نولوقيو «(عرصلاو سملا كلذ :نع أشني يتح

 اوفقو ةيديدلا ناقحلل اشايقم' لقعلا لعتج نم ةوطرش اع ريسفتلا اوطبو ناياقلا ةلرعتملا
 نم ناكو ءءايشألا ةعيبطل ةقلاخلا تاروصضقلاو «تافارخلا ليبق نم ةولعجو هلك اذه.دبع
 رحسلاب داقتعالا يلع - ديق لك نم ةقلطم ةيرح يف  ةلزتعملا درمت نأ كلذ ءارو
 2 اولوأت وأ اوركنأ نأ رمأألا مهب غلبو «كلذ لوح رودي امو «ةرحسلاو

 ام مامأ اليوط اوفقي ملو 27 رحس دق هلع لوسرلا نأب حرصت يتلا ثيداحألا

 يف يرشخهمنلا اهركذ ثالث تاليوأتب اوصلخت لب «قلفلا را يا
 يرق يدانلا رخا ركنا

 مهضعب راثو ءنجلا دوججوب ذاقتعالا يلع ماظنلاك ةلزععملا مالعأ ضعب دزمت كلذك
 هنم فارتعالا عم ناسنإلا يف ريثأتلا ةوق اهل نجلا نأب لوقي نم دض يرشخمزلاك

 ححص انم اولوأت وأ اوركنأو«ةينارقلا تايآلا نق مهمداصي ام اولوأف ءاهسفن يف اهدوجوب

 اناطيش نأ» :هيفو « يراخبلا هجرخأ يذلا حيحصلا ثيدحلااك «ةيوبنلا ثيداحألا نم

 (هنم هللا هنكمأف اهنع هلغشي نأ ديري ةالصلا يف وهو هلكت يبنلل ضرع نجلا نم

 يف حدي امم كلذ نأ مهنم ًامععز ءرحس دق هَ هللا لوسر نأ ةنسلا لهأ ضعبركدي )١(
 دق ثيداحألا تماد ام  قحلاو ءاهولوأت وأ كلذ ىف ثيداحألا ها م ا خلا

 هيلع نحيل روق دوال رج باج دعي ال قرد دبا هيو رار ردم قال لل 07 تحص

 . ءاسنلا نع ددقعلا# ايتدب افرو نوكي نأ ودعي



 ةقفنل ١ج نورسفملاو ريسفتلا لس
 الإ دلوي دولوم نم امو :وهو هي هللا لوسر نع تباثلا حيحصلا ثيدحلاكو
 ميرم الإ هايإ ناطيشلا سم نم اخراص لهتسيف دلوي نيح هسمي ناطيشلاو
00000 

 ىلع اذه مهدرمت يف اودمتعاو ؛ءايلوألا تاماركب داقتعالا يلع ةلزتعملا درق كلذك
 ىلع رهظي الف بيغلا ملاع © : نجلا ةروس نم ( ١0 077)نيتيآلا يف يلاعت هللا لوق
 : ةيآلا هذه نم جتنتسي يرشخمزلا يرنو . .« لوس نم ئضترا نم الإ # ادحأ هبيغ

 لك ال ؛:ةصاخ ةوبنلل يفطصم وه يذلا «يضترملا الإ بيغلا يلع علطي ال يلاعت هنأ
 نيضترم ءايلوأ اوناك نإو مهيلإ فاضت نيذلا نأل ؛تاماركلل لاطبإ اذه يفو «يضترم

 لاطيإو. بيغلا يلع عالطالاب نيضترملا نيب نم لسرلا هللا صخ دقو «لسرب اوسيلف
 .2") (طخسلا يف هلخدأو ءاضترالا نم ئش دعبأ امهباحصأ أ نأل ؛ميجنتلاو ةناهكلا

 . ةنسلا لهأ [ تادقتعم عم قفتي ال يذلا فقوملا اذه اوفقي مل ةلزتعملا نإف .. دعبو
 امك -اودعبي نأ لجأ نم الإ ءريسفتلا يف عساولا ناطلسلا اذه لقعلا اوطعي ملو
 لا رو نطور درب ةينيدلا نئاشملا ظيسصم نع ةرنا هتاويطاوس اك وومما
 ةبئاش لك نم صلاخلا ديحوتلا يلع تماق يتلا مهتديقع

 نآرقلا صوصن مهف يف ةيلازتعالا تالواحما هذه لايح ةنسلا لهأ تفقو له نكلو

 مهموصخ نم فرصتلا اذه مهبضغأ وأ ؟اهب اضرلاو اهل ميلستلا فقوم ميركلا
 ةنسلا لهأ مهموصخ مهيلع راثأ ةلزتعملا نم فرصتلا اذه نأ قحلا .؟ةلزتعملا
 نع صوصنلا كيرحتب مهومهتاو ؛ةعذاللا تارابعلاب مهومرف مهيلع مهادعتساو

 اهيفو «ةبيتق نبا ةلاقم افنآ كب رم دقو ةديقعلا عم اليمو يوهلا عم د ايسر
 .ريسفتلا يف يوغللا مهكلسم لجأ نم ريكنلا مهيلع ددشي

 . ةلزععملا ريسفت ىلع يرمتشالا نسسحلا يأ هامإلا مكحاف

 , لالضو غيز هنأب ةلزتعملا ريسفت يلع مكحي «يرعشألا نسحلا وبأ مامإلا وه اذهو
 دعب امأ) ل ا ل كا

 لزني مل ًاريسفت مهئاوهأ لع هورسفو مهئارآ يلع نآرقلا اولوأت ليتضتلاو غيزلا لهأ ن
 هتيب لهأ نع الو «نيملاعلا بر لوسر نع هوور الو اناهرب هب حضوأ الو ءاناطلس هب هللا
 اولض دق هللا يلع ءارتفا «نيعباتلاو ةباحصلا نم ؛نيمدقتملا فلسلا نع الو نيبيطلا

 .نيدتهم اوناك امو
 زرخلا ماظن ميهاربإ نعو ؛هيعبتمو فلعلا عاّيب ليذهلا يبأ نع مهريسفت اوذخأ امنإو

 جشألا نعو ؛هيلحتنمو يبج ةيرق يلإ بوسدملا نع نعو «هيرصانو يطوفلا نعو ؛هيدلقمو
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 يبس د قو رستلاو ييقتا خس سس سس حس انج
 يفاكسإلا نعو ؛هيبصعتمو يبصقلا رشبم نب رفعج نعو «هييبتجمو برح نب رفعج
 نم «لالضلا ةداق مهنإف هيوذو خلب ةنئيدم يلإ بوسدملا يورفلا نعو «هيمظعمو لهاجلا
 « نولوعي هيلع يذلا مهلوعم مهولعجو ؛مهنيد يف مهودلق نيذلا « لاهجلا ةلزتعملا
 .نودنتسي هيلإ يذلا مهنكرو

 «لجو زمع هللا لزنأ ام فالخ هلوأ ًاباتك نآرقلا ريسفت يف فلأ يئابجلا تيأرو

 امو «نآرقلا هب لزن يذلا ناسللا لهأ نم سيلو «يبجب ةفورعملا هتيرق لهأ ةغل يلعو
 ل ا نيرسفملا نم دحأ نع ًافرح باتك يف يور
 نم أريثك قحلا نع هب لزنتساو ؛ماوعلا نم ًاريثك هباتكب يوغتسا هنأ الولو ؛هئاطيشو
 0 (هجو هب يلغاشتل نكي مل« (ماغطلا

 ٍ ظ :ةلزتعملا ريسفت يلع ةيميت نبا مكح ه
 اانا ودعم لا رخز تاور ونزع وشمل لم ةمس نب قسسلاك

 الو ,ناسحإب مهل نيعباتلاو ةباحصلا نم فلس مهل سيلو «هيلع نآرقلا ظافلأ اولمح

 ةلطابلا مهريسافت نم ريسفت نم امو مهريسفت يف الو مهيأر يفاال؛ نيملسملا ةمئأ نم

 مهلوق داسفب ملعلا نم ةرات :نيتهج نم كلذو «ةريثك هوجو نم رهظي هنالطبو الإ
 ضراعملا يلع اباوج وأ ؛مهلوق ىلع اليلد امإ نآرقلا هب اورسف ام داسفب ملعلا نم ةراثو

 سانلا رثكأو همالك يف عدبلا سديو احيصف ةرابعلا نسح نوكي نم ءالؤه نمو ؛مهل
 دقتعي ال نم ريثك قلخ يلع جوري هنإ يتح « هوحنو ,فاشكلا بحاصك ؛نوملعي ال
 نم مهريغو نيرسفملا ءاملعلا نم تيأر دقو .هللا ءاش ام ةلطابلا مهريسافت نم لطابلا

 اهداسف دقتعي وأ ملعي يتلا مهلوصأ قفاوي ام مهريسفت نم همالكو هباتك يف ركذي

 (5) .«كلذل يدتهيالو
 :ةلرزتعملا ريسفت ىلع ميقلا نبا مكح ©

 هنإ):لوقيف ايساق امكح ةلزتعملا ريسفت يلع مكحي ميقلا نبا ةمالعلا دجن كلذك

 قاروألا هب اولمف ؛رودصلا سواسوو ءءارآلا رافعو «راكفألا ةلاخنو ؛ناهذألا ةلابز

 داسف نأ ملعي لقع نم ةكسم هل نم لكو «ًاداسف ملاعلاو ءًاكوكش سولف و4 ذووق

 .2') ( لقعلا يلع يوهلاو «يحولا يلع يأرلا ميدقت نم أشن امنإ ملاعلا

 )١( ص يرتفملا بذك نييبت ١79 .
  165نه ريسشلا لوصأ «ةيدت ىنااةوقت

 مالعإ (؟) الموقعين:١ /78.



 ةاا ادي وسلا

 3 0 لوصأ يلع , ناقل ريسافت ا خويش 00 فنص

 للزع اجبر اروح ال قلو د ةب ول يذلا يملعلا ثارتلا اذه مظعم

 اب اق وع اهل كيس يارولعالا نعل ذي نرش فريستلا ريكفتلا يدم

 انئاملع نم اهب عمسن « قاطنلا ة رب د عم حر و

 ةضاقخشاللا" نم انهنع رك ذبااملا نيقيلاو كلش :لا نيب رئاحلا فقوم اهنم فقنو «نيمدقتملا

 يف اقلالا داكعت نوكي داكي دح يلإ مخضتلاو

 انيهريغو فدواادل اهدتملعل نيرسفلا تاقبطو «يطويسلل نيرسفملا تاقبط حفصتن

 نم ريسفتلا ىف فنص نم رهشأ نم نأ أ لحنف «نأشلا اذهب ةيانع اهل ىتلا بتكلا نم

 0 556 هو ىو للا لاس نا

 0 دار ومشت ممس روس ا

 ثالث ) ه7 ١7 ةنس يفوتملا ( يئابجلا يلع وبأ ) مالس نب باهولا دبع نب دمحمو

 ندعو ةرهش ميل كناك نوذلا ةلرشعلا جوينك هحاورو( ةريشسلا نم ةناشتوالو
 : 2')نيرسفملا تاقبط يف يطويسلا ركذ دقف «مالكلاو ةفسلفلا

 ملعن ال انكو اني و ف ميدنلا نبا كلذ ركذو ءريسفتلا يف فلأ هنأ
 .يرعشالا قيرشللا نبأ نع اهات ءافرك د انعزرعك | نيسفتلا انه قع انيق

 يرتالا ىلا يو اللا يفنحلا يخلبلا دمحأ نب هللا دبع «مساقلا وبأو
 أ : نونظلا فشك ل ا ل ل ل ل ل

 مرا داون قست ولا ةنإ:لافو ادلجم ريهتخ حلا ىف مقل اريك ا ريمست تلا
 0 ل

 ءاريسفت فلأ هنأ م رس دلل اع ل١

 .ًاضيأ هب رفظن مل انكلو «هنم اءزج ىأر هنإ لاقو

 )١( ااا ا .ه١ص تسرهفلا 56
 ):( .78صء(ه) .؟١714/1:نونظلا فشك



 لس 1١ج نورسفملاو ريسفتلا سل

 نيرشعو نيتنثا ) ه7: ةنس يفوتملا يناهفصألا رحب نب دمحعم ؛ملسم وبأو
 يف عقي ( ليزنتلا مكحم ليوأتلا عماج ) همسا اريسفت فدص «( ةرجهلا نم ةئامئالثو
 . يف ميدنلا نبا ريسفعلا اذه يلإ راشأ دقو .ادلجم نيرشع يف :ليقو ءأدلجم رشع ةعبرأ

 - ريسفتلا اذهو .7'2 ةاحنلا تاقبط يف ةاعولا ةيغب يف يطويسلاو ؛4 ١7 تسرهفلا
 لاوقأ نم هريسفت يف هلقنُي اميف يزارلا رخفلا هيلع دمدعي يذلا وه -ودّبي اميف
 ارروتتما كرارلا ركتشل نيدق قو اعكااب يقل وال ندعي اكلا اقرت ميلددو دال ويقف

 دقو «يناهفصألا ملسم يبأ ريسفت هامس لقتسم باتك يف هعمجو ؛ملسم يبأل
 ةعماج )و ةيرصملا ةعماجلاةبتكمب مجحلاريغص هنم ءزج يل اع تعلطا

0 

 ةثامث الثو نينامثو عيرأ ) ه5 ةنس يفوتملا ينامرلا يسيع نب يلع نسحلا وب
 لاق ,ميركلا نآرقلل اريسفت فنص نيعيشتملا ةلزتعملا خ ويش دحأو «(5 د

 هرصتخا هنأ : نونظلا فشك بحاص ركذو .هآر هنإ ' 7: رسفملا ةتتاقيط نفق: ئظويسلا

 نم تاعي سير او نيفاعت و عسر فا ريك عب ضرقلا ىورملا ندؤلا يلع نب كلل دبع

 . هرصتخم الو هب رفظن مل انكلو .؟*) ( ةرجهلا
 يلزتعملا يضورعلا يوحنلا مساقلا وبأ يدسألا ورج نب دمحم نب هللا ديبعو

 تاقبط يف يطويسلا لاق ( ةرجهلا نم ةئامثالثو ل يل ةنس يفوتملا
 نمحرلا هللا مسب يف ركذو ؛ميركلا نآرقلل ًارسفت فئص هنإ :«* ةيرسكملا

 .اضيأ هب رفظن مل انكلو اهجو نيرشعو ةئام 6 ميحرلا
 ةرشع سمخ ١)» ه 4١٠5 ةنس ىفوتملا .ىئنادمهلا دمحأ نب رابجلا دبع ىضاقلاو .

 انتا نون وق ا وللا زرع نا تقلا يعتدي سك يون ١ مسبلا مم فاير
 . ميركلا نآرقلا :تايآ عيمجل لماش ريغ هنكلو ءملعلا لهأ نيب لوادتم

 نيثالثو تس )ه4 ةئس يفوقملا يولعلا يعيشلا ملاعلا «يضترملا بفيرتشلاو

 مداصت يتلا ميركلا نآرقلا تايآ ضعب يف ةضايف اثوحب بتك ««ةرجهلا نم ةئامعبرأو
 ثوحبلا هذه دجنو «ةيلازتعالا ةديقعلاو ميركلا مظنلا رهاظ نيب قفوو «ةلزتعملا بهذم
 . دئالقلا رردو دئاوفلا ررغ :اهامس يتلا هيلامأ يف هنود ام نمض ةيريسفتلا

 ةنس يفوقملا ةلزتعملا خيش ينيوزقلا فسوي نب دمحم نب مالسلا دبعو
 يف ءاج دقف ءًاعساو ًاريسفت نآرقلا رسف «( ةرجهلا نم ةئامعبرأو نينامثو ثالث ره 7
 ريسافتلا يف دري مل يذلا ريبكلا ريسفتلا عمج هنأ ٠ نم وسل 17 هير سفلا تاك

 ا ا ل را ع مو هءص(١)
 150 "ا الا 1 نؤدطلا ثشك



 رس يعل تع
 يف وهو هدقتعم هيف ثبو ةلزتعملا مالكب هجزم هنأ الول «دئاوفلل عمجأ الو هنم ربكأ

 نأش يف لاق هنأ راجنلا نبا نع لقنو. ( ةحتافلا يف تادلجم عبس اهنم «دلجم ةئامثالت

 جهل هنإف ؛ريسفتلا يف الإ اققحم نكي ملو «ناسللا ليوط ناك هنإ):اذه ينيوزقلا
 هنم تيأر يتح «بئاجعلا هيف يشح دلجم ة هي اي

 00 عقيألا . . < نيطاّيشلا وُلَتَت ام اوعبتاو 8: يلاعت هلوق يهو ةدحاو ةيآ يف ًادلجم
 نيثالثو نامش و هد مقتسا يدوسلا يرتمزلا رثع نب ةوييخس, مماعلا وبار

 ثاعزن نم هيف ام الول ًادج ًاميظع ًاريسفت ميركلا نآرقلا رسف ؛( ةرجهلا نم ةئامسمخو
 . ةلزتعملا ريسافت نم انيلإ لصو ام لمشأ وهو «لازتعالا

 عمسن يتلا مهريسافت يه هذهو . ةلزتعملا يرسفم نم مهانفرع نم رهشأ مه ءالؤه
 يضاقلل نعاطملا نع نآرقلا هيزنت : ةثالثلا تافنصملا هذه الإ اهنم انيلإ لصي ملو ءاهنع

 نع ملكتن نأ يرن اذهل . يرشخمرلل فاشكلاو «يضترملا فيرشلا يلامأو «رابجلا دبع
 ىلع ًاءوض انل يقلي امب ءاهباحصأ اهيف هكلس يذلا كلسملا نعو «ةثالثلا بتكلا هذه
 يتح .هصوصنل مهليوأتو« يلاعت هللا باتكل مهريسفت يف ةلزتعملا هاحن يذلا يحنملا

 .لقألا يلع مهعم ضراعتت الوأ مهل دهشت



 تس ١ ج نورسفملاو ريسفتلا ضه .:

 (رابجلا دبع ىضاقلل) نعاطملا نع نارقلا هيزنت - ١

 ايي ادب وبأ 2') ةاضقلا ىضاق وه ريسفتعلا اذه فلؤم

 . ةلزتعملا خيش دعيت (يعفاشلا يدايدجلالا يتاديمولا لجل ىو دمحأ نب رابجلا

 ل د را م نس قا

 نم ريثك هنع دخأو (ةبلطلا هيلإ ! تلحرو ؛«هتيص مظعو هركأذ ناسو « هنارقأ قافو ذو

 يرميصلا يلع نب نسحلاو «يخونتلا نسحلا نب يلع مساقلا وبأ :مهنم « ءاملعلا

 لوكا ةزيجتولا قم افاتار دج ردهم م لعل را ىلإ ا

 :هيف لوقي بحاصلا ناكو .هتايح رخآ يلإ سيردتلا يلع ابظاوم اهب يقبو « اهءاضق

 .ضرألا لهأ ملعأ وه

 ( مولعلا نم ةفلتخمم عاونأ ىف تافنصم رابجلا دبع ىضاقلا فلخ دقو

 ؛مالكلا ملع يف اهلكو «طيحملا باتكو ءطوسبملا باتكو «قافولاو فالخلا باتك

 هامس اباتك ظعاوملا ىف ذ فلأو . هحرشو (ةدمعلاو «ةياهنلا : يو ا

 نادك با نياتكم رمق اهفعم نسل ص ام فعلم نلفت بان اكو يشيل ةهكنصت

 قبط دقف ةلمجلابو (ةديج ةريصبو ملع نع هيف نابأ «نيدلجم ىف «ةوبنلا لئالد

 راصو «ةلزتعملا يف ةسايرلا هيلإ تهتنا يتح «هردق مظعو ؛هتيص دعبو «هبتكب ضرأآلا

 ةرشع سمخ )ه5 ةدعقلا يذ يف هتافو تناكو ,.عفادم ريغ اهملاعو اهخيش

 . 27 ( ةرجهلا نم ةئامعبرأو
 ٠ :هيف هفلؤم ة ةقيرطو نعاطملا نع نآرقلا هيزنت باتكب فيرعتلا 7

 0 ا ا ل 53

 نم اريثك نأ ركذو ههباشتمو همكحم نيب لصفلا دعبو ؛هيف ام يناعم يلع فوقولا

 يف امال حول يلقي يرش تام سجل لاب كاسح دار دق د

 «معنلاو ريطلاو ردملاو رجحلا يف ةقيقح ٠[ فصلا ءارشحلا] # ضرألا يف امو تاومّسلا

 لاق هؤرقي امب عفتني مل كلذ دقتعا ن نمو ؛كلذ نم ئش لك حيبست كلذ يف اوأر امبرو

 يأ يدهي ل: هنأب يلاعت هفصو كلذكو.[4: ا نوربدتي ال الفأ 7
 نيب لصفي اباتك كلذ يف انيلمأ دقو : لاق مث . .[4: ءارسإلا] 4 نيدمؤملا رشّبيو موقأ يه

 ١9( هريغ قالطإلا دنع هب نونعي الو ءاذهب ةلزتعملا هبقلت .

 ١( بهذلا تارذشو ١١ص يطويسلل نيرسفملا تاقبط عجاري : 0507/1 *7١.



 نخل ظ ا روس نيل مسمع
 ءاهتايا نم هباشت ام يناعم انيبو ءاهبيترت يلع نآرقلا روس هيف انضرع «هباشتملاو مكحم ا

 هللا لأسنو «مظعأ هب عفنلا نوكيلءاهليوأت يد نماتلا نم قيرف اطخ اجو ناييب عم

 .هللا ءاش نإ باوصلل قيفوتلا

 همه لك ناك لب «ةيآ ةيآ هللا باتك حرشل ضرعي نأ هفلؤم هيف دصقي مل باتكلاف
  هسفن باتكلا يف هكلسم نم انل رهظي امكو ؛ةقباسلا هترابع نم ذخأن امك -

 تايآلا هذه يناعم نايب يلإو ؛ههباشتمو باتكلا مكحم نيب لصفلا يلإ اهجوم

 - قيرفلا اذهب دصقي وهو ءاهليوأت يف «سانلا نم قيرف أطخ نايب يلإ مث «ةهباشتملا
 0 ا ا

 ظ . ةيلازتعالا
 سانلا ةروسب همتتخاو «ةحتافلا ةروسب هأدتبا دق هفلؤم نأ دجنف « باتكلا اذه أرقن

 ينيب هدجن لب ءانلق امك حرشلاب اهتايآ ضرعي الو ؛ةروسلا عيمج يصقتسي ال هنكلو
 ىلع دري ةرات لاكشإلا اذهو ءاباوجو ًالاكشإ م لا لكاس ىلع ةبافك
 عم قفتي ال هنأ ةيحان نم هيلع دري ةراتو «ةيبرعلا ةعانصلا ةيحان نم ميركلا مظنلا رهاظ

 ةيلازتعالا هتديقع

 :ةيبرعلا ةعانصلا تالكشم نم هفقاوم ضعب ©
 ال يهف اهتبوجأو ةيبرعلا ةعانصلا تالكشم ىلع ةلمتشم اهدوأ يتلا لئاسملا امأ

 ليلق ريغ اءزج لمتشي بناجلا اذهو «مهريسافت يف نيرسفملا ةماع هل ضرع امع جرخت
 : لئاسملا هذه ضعب كيلإو «باتكلا نم

 يللا ارناف يسر وشاب مق ىو نقلا لاو ملا روس حق وانيف
 لرد يس ا هدرا :هيف انل ةدئاف الف هسفن دمح ناك نإف «ربخ
 (ةرك <شن يكل ميلعتلاو ركشلاب رمألا هب دارت نذ كلذ يك انباوعم و هن هعيش اولؤت

 قيلي ال هنأل . . # نب نيعتسن كايإو دبعن كايإ ل: هلوقب هيلع لد دقف رمآألا فذح نإو هنكل
 هلوق كلذكف 4 دبعت كايإ :  :اولوق هانعم ناك اذإف دابعلاب قيلي امنإو ؛يلاعت هللاب

 مالس م ٍباَي لك نم مهيَلع نولخدي ةكئالملاو 9 هلوقك اذكهو . .4 هلل دمحلا

 .(نآرقلا يف ريثك هلثمو .[15- 3: دعرلا ] 4 مكيلع

 لاق اذاملو :ليق يتمو - (ةلأسم ) : هصن ام ( "ص ) يف لوقي ةرقبلا ةروس يف الثمو
 زعو لج هنأ :انباوجف ؟باتكلا اذه : لقي ملو ةرقبلا] # باتكلا كلذ إذ : يلاعت
 4 باتكلا كلذ : لاق كلذ لزن املف «ءاملا هوحمي ال هيلع باتك لازنإ هلوسر دعو

 .(ةدئافلا هذه دفي مل ( باتكلا | دهر: لاق ولو :كتدعو ام: ةارملاو

 ال 8 : ينعم ام :اولاق (ةلأسم ) :هصن ام (7 25 ص) يف ةرشابم كلذ دعب لوقيو



 ل>ذ+ج نورسفملاو ريسفتلا ْ 5. |[

 نزوة فرلذ عمي ىبكت كلو ىف ةركشي انا نا عفيلع دقو[ 0ةرضا] هيف بيز

 قح هنأ دارملا نأ :انباوجف كلذ يف ةدئاف الف « ملعي نم دنعو يدنع هيف بير ال :دارأ

 نأ نايبلا دعب هنم نسحيف همصخل ئشلا ءرملا نيبي امك اذهو «هيف باتري ال نأ بجي
 دنع لاقيامك اذهو ,.دحأ هيف كلشي ال اذ هو .حضاو سمشلاك اذه :لوقي

 بذكي نم سانلا يف ناك نإو .قدصو قح كلذ نإ :نيتداهشلا راهظإ

”7 

 هلوق يف ليق امبرو - ةلأسم ) همه ل يلا ا ع رشم اع

 اذه يف ةدئافلا ام :[1 : دوه] ؛# هنم دهاش هولتيو هبر نم ةئيب ئلع ناك نمفأ ]9 يلاعت

 ناك نمفأ :دارملاو ؛مولعملاك ناك اذإ فذحي دق ربخلا نأ :انباوجو ؟هل ربخ الو ءادتبالا

 . (ةنيبلا هبجوت امو ةدابعلا قيرط كلسي الورفكي وه نمك فصولا اذهب
 ما يل هصن ام ( 7514 ص) يف لوقي ناقرفلا ةروس يف الثمو

 ريخ الو كلذ حصي فيك [ ٠6 : ناقرفلا] © دلخلا ةنج مأ ريخ كلذأ لقط : يلاعت هلوق

 5 لوقي كفرا يع وك نأب يلوأ امهيأ : قارملا نأ اباوجو ؟ًالصأ رانلا يف

 دق ام دارملاو .ةيصعملا نم كل ريخ ةعاطلاب كسمتلا نأ :ةةصعلا نم هريغل

 ش "5

 نم مظنلا رهاظ يلع رابجلا دبع يضاقلا اهدروأ يتلا تالاكشإلا نم ةلثمأ هذه

 . تالاكشإلا هذه نع اهب باجأ يتلا ةبوجألا يه هذهو « ةعانصلا ةيحان

 : ةيلازتعالا ةيديقعلا تالكشملا نم هفقاوم ضعب ©

 هير كاوا ضم تالاكشإ ىلع ةلييعتشم اهوروأ ىلا لئايسلا افأو
 لغشت يهو ادج ةريثك < ىهف «تالاكشإلا هذه ةبوجأ يلعو ؛هتديقعو قفتي ال هنأ

 ١ :لئاسملا هذه ضعب كيلإو « فلؤملا اذه نم ربكألا ءزجلا
 : لالضلاو ةيادهلا ©

 لاق كنمف «اولاقادع .ةلأسم) : هصنام(٠ ( 9ص ) ةرقبلا ةرزس يِف لوقي ًالثمف

 . .[7:ةرقبلا] 4 ةواشغ مهراصبأ ئَلعو مهعمس ئلعو مهبولف ىلع هللا مت ظ : يلاعت
 0 فيكو .هفالخب مكبهذمو «ناميإلا نم مهعنم دق هنأ يلع لدي اذهو

 هوسملا لاس ميناج هيه هنا انيهدح اواو كلو ىف ءاملاغلل لا انياوسوةبآلا
 دحاولل نيعت دق امك ءاولبقي ملف مهللع لك حازأ ثيح نم ةواشغ هرصب يلع يذلا
 امبرو ؛هبلق يلع هللا عبط دق رامح هنإ : لوقت نأ حص لبقي مل اذإف هحضوتف قحلا

 اوناكو [٠8:لمسلا] © يرعل ست كل لوسرلل يلاعت لاق دقو تيم هنإ : لوقت

 ظ رعاشلا لوقك وهو« يتوملاب مههبش اولبقي مل املف ءايحأ



 -- ١ج نورسفملاو ريسفتلا ب
 فدا هاباسال ىكلو> يبدا را كيسا هه

 ةلمج يف ركذ هنأو « مهمذ امل مهل عناملا وه ناك ولو «,مهمذ يلاعت هنأ كلذ نيبيو

 ءالقع مهنوك يف رثؤي مل اتباث ناك ول كلذو «.مهرصبو مهعمس يلع ةواشغلا كلذ
 .نيفلكم

 مهرفك ةكئالملا فرعتل ,مهبولق يف يلاعت اهلعفي ةمالع متخلا نأ : يناثلا باوجلاو
 كلذ فرعي نمل افطلو «مهل افطل كلذ نوكيو «مهمذ يلع عمتجتف نونمؤي ال مهنأو

 همحر نسحلا باوج اذهو رفكلا نع علقي نأ يلإ برقأ ٍنوكيف «هنظي وأ رافكلا نم
 . 00: ةرقبلا] © ميظع بادع مهلو يلاعت لاق اذهلو هلل

 يف ليق امبرو  ةلأسم اء :هصنام( ٍص) يف لوقي فارعألا ةروس يف ًالثمو
 « تورساخلا مه كتلوأف للضي نمو يدتهملا وهف هللا دهي نمل: يلاعت هلوق
 : دارملا نأ : انباوجو ؟لالضلاو يدهلا قلخي ل 0 تارعألا]

 يلإ باوشلا نع للضي نمو ايندلا يف يدتسهملا وهف باوشلاو ةنجلا يلإ هللا دهي نم
 يلع يلاعت هللا نم اثعب نوكي نالكلل ا نيبو ءايندللا يف دوريا مهن كايلؤاف باقعلا

 فارما[ 154 فارعألا] « هل يداه الف هللا للضي نم يلاعت هلوق كلذكو .ةعاطلا
 انلهسو ةلعلا انحزأ دق انك نإو ؛هيلإ هل يداه الف ةرخآلا ىف باوغلا نع هللضي نم
 ْ . (ةعاطلا يلإ ليبسلا

 يف ليق امبرو - ةلأسم) :هصنام(ا( 1 مص ) يف لوققي جحلا ةروس يف الثمو
 يدهي هنأ يلع لدي كلذ نإ [١:جحلا] 14 ديري نم يدهي هللا نأ آف: يلاعت هلوق

 نآل «ديري نم فلكي :دارملا نأ انباوجو .ماع يدهلا نإ : مكلوق فالخب موق نود اموق

 اهنأل «باونلا يلإ ةيادهلا ديري نأ لمتحي وأ .فيلكتلا دح هغلبي ال نم سانلا يف

 هلانيام لامتحاو قاشملا لمحت يف نمؤملا يلاعت بغرو ؛ةاصعلا نود نيعيطملا يف ةصاخ

 ئراصُنلاو نيئباُلاو اوداه نيذلاو اونمآ نيذلا نإ : يلابعت هلوقب نيلطبملا نم

 نسح نييبف [ جحلا ] # ةمايقلا موي مهنيب لصف هللا نإ اوكرشأ نيذّلاو سوجملاو
 لاق هجولا اذه يلعو .ارباص لذلا هقحل نإو ايندلا يف نوكيل «لصفلا دنع نمؤملا ةبقاع

 . (رفاكلا ةنجو نمؤملا نجس ايندلا هيَ
 نع دبعلا فرصي يذلا وه يلاعت هللا نأب لوقلا نم :رفي هنأ :هلك اذه نم يرت تنأف

 .هتديقعو هبهذم ةجابشم «سكعلا وأ لالضلا قيرط يلإ يدهلا قيرط

 :ناطيشلا سم د

 يف رثؤي نأ يلع ةردنق هل ناطيشلا نأ يلع لدت يتلا تايالا رسفي هارن كلذك

 امبرو - ةلأسم ):هصن ام ( 5. ص )ةرقبلا ةروس يف لوقيف ءهبهذم قفاوي امب ناسنإلا



 1 رسل ورهسفللا ظ
 نم ناطيشلا هطْبَحَتُي يذلا موقي امك الإ نوموقي ال اًبرلا نولكأَي نيذّلا ظ: هل وق نإ نين

 ؟كلذ لثم يلع ردقي ال ناطيشلا ن أ مكدنعو كلذ حصي فيك 6: ةرقبلا ] # سملا

 ينسم ل: بويأ ةصق يف يلاعت لاق امك ةسوسولاب وه امنإ ناطيشلا سم نأ :انباوجو

 1 همغي ئش يف ركفي نميف لاقي امك«[ 4:ص] « باذعو بصنب ناطيشلا

 نأ الإ ناطلس نَّم مكيلع يل ناك امو ا ن ناطيشلا ةفص يف هلوق كلذ نيبو «بعتلا

 هتمه فرصل طبخي نأ يلع ردقي ناك ولو... .[1؟:ميهاربإ] © يل متبجتساف مكتوعد

 بلق فعض سوسو اذإو «فعضلا هيرتعي نم يلإ ال «لوقعلا لهأو داهزلاو ءاملعلا يلإ
 د ل ل و ةرملا هيلع بلغتف ةسسوسولاب هصخي نم

 .«مهريغل كلذ اولعف

 هلوق يف ليق امبرون:ةلأسسفم ): (79851185ص )و سانلا ةروس يف لوقيو.
 « سائخلا ساوسولا رش نم * ساكلا هْلإ + سائلا كلم * ساتلا برب ذوعأ لق: لاغت

 ذوعتن نأب انرمأ ىتح.ناسنإلا ىف رثؤي ناطيشلا نأ يلع لدي كلذ: نديلا [ 817 افلا

 اديها نوي لاعب هناا« وجو ١ قالذ نمشي ىلع ر دار ألا هنإ "ل ول وقت ضنا وب ةرسشأ قل
 ثدحي الو طبخي ال سانلا نم سوسوي نم نأ مولعمو «سانلاو . ةنجللا نم ساوسولا
 يف دب الف كلذ عمو «ناطيشلا لاح كلذكف مسجو لقع رييغت هل سوسسوي نميف

 ءرملا هلمأت اذإ لدي اذهو ؛هنم يلاعت هللاب ذوعتي نأ حصي ررض نوكي نأ نم مهتسوسو

 هيف رومألا هذه لك قلخي ناك ول يلاعت هنأل كلذو هلعفل راتخم دبعلا نأب انلوق يلع
 اذهف ؛هيف يصاعملا قلخو «هيف.هرضي ام قلخ دارأ نإ هنأل ينعم ذوعتلا اذهل نكي مل

 ناك ذوعتلا اذهب يتأ اذإف « اراتخم دبعلا ناك يتم عفني امنإو .همدعك هدوجو ذوعتلا
 : متو ب كي وا لسيف قدم هلاعت ال نأ يلإ برقأ

 هللا ةيؤر : ٠ 0 ٠

 نم صلخت دق انيحاص ثإف ةرخآلا فهل ةيؤر عوقو ثوزوجم ال ةلزععا ذاك او

 ا : 0 .ةيؤرلا عوقو زوجم ةيآ لك

 درر ل1 فرو كنا يمر هصنام ( 1.88 ص يف لوقي سنوي ةروس يف الثمف
 ام يلع ةيؤرلا اهب دارملا سيلا [؟+: سنوي © ةداّيِزو ئتسحلا اونسحأ نيل ال : يلاعت
 نم ةدايزلا نوكتف «باوشثلا ىف لضفتلا ةدايزلاب دارملانأ :انباوجو .؟ربتخلا ىف يور

 حصي فيكو «كلذب.مهنقلعتل ينعم.الف رهاظلا وهو «يورم اذهو هيلع يل و

 كلذلو ؟ينسحلا يلع ةدايز لعجت فيكف باوثلا للك نم مظعأ ةيؤرلا نأ مهدنعو كلذ

 اذه نم يه ةدايزلا نأ نيبف [55:سنوي] © لذ الو رتق مههوجو قهري الو ظ :هدعب لاق

 .( ةنجلا يف سبجلا
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 يف ليق امبرو - ةلأسم ) :هصن ام ( 755 27 58ص) يف لوقي ةمايقلا ةروس يفو
 ليلد يوقأ هنإ [؟95 5: ةمايقلا] 6 ةرظان اًهّبر ىلإ « ةرضان ذمَمَوُي هوجو ل: يلاعتاهلود

 نأب لوقي نمم ناك نإ كلذب قلعت نم نأ :انباوجو . ةرخآلا يف يري يلاعت هللا نأ يلع

 ( سمليو « قئاعيو حفاصي هنأ يف لب «يري هنأ يف هعزائن ال انإف ,مسج يلاعت هلل

 نع هيبشتلا يفني نمت ناك نإو . مسجيب سيل هنأ يف هملكن امنإو كلذ نع هللا يلاعت

 نيعلا بيلقت وه رظنلا نآل ,حصي ال يلاعت هللا يلإرظنلا نأب فرعي نأ نم دبالف هللا

 لواكي نأ بجيف“ ا ا

 انإف [85:فسوي ] © ةيرقلا لأساو ظ: يلاعت هلوقك «باوثلا وهو هيلإ رظنلا حصي ام يلع
 يف ابيغرت كلذ ركذ هللا نأ كلذ نيبو . مهنم ةلأسملا ةحصل ةيرقلا لهأ 0

 - ؟4 ةمايقلا] :# ةرقاف اهب لعفي نأ نت « ةرساب ذئكموي هوجوو )ف : هلوق ركذ امك باوثلا
 . (هانركذ ام يلع هلمح بجيف «باقعلا نع ًارجز 8

 : دابعلا لاعفأ د

 قلخي ال يلاعت هللا نأب ةلئاقلا ةيلازتعالا هتديقعب رابجلا دبع يضاقلا رثأني كلذك
 يف ليق| امبرو ةلأسم) : هصنام ١( 4 ض ر لافنألا ةروس يف لوقيف «دابعلا لاعفأ

 نمر هللا نكلو تيمو ذإ تيمر امو مف هللا كَل مهولعفت ملف ط: يلام هلوق
 :انباوجو ؟دابعلا لاعفأ قلخي ال يلاعت هللا نأب لوقلا عم كلذ حصي فيك [ لافنألا]

 يلإ يلاعت هفاضأ كلذلف «لتاقملا هتيمرب غلب يلاعت هللاو ءردب موي يمري ناك هني هنأ

 . (هللا دمحب قفنم مالكلاو «4 تيمر ذإ : هلوقب هيلإ الوأ ةيمرلا فاضأ امك هسفن

 هلوق يف ليق امبرو - ةلأسم ):هصن ام ( 754:.515جص )تافابصلا ةروس يف لوقيو
 سيلأ :[95- 5: تافاصلا] © نولمعت امو مكقلخ هللاو * نوتحتت ام نودبعتأ طن يلاعت

 نم نولمعت امو مكقلخ هللاو : دارملا نأ انباوجو ؟دابعلا لامعأ قلخب حيرصت كلذ يف

 يف مالكلا نكي ملو ءاهتيوستو اهتحن مهلمع امثإو هللا قلخ نم مانصألاف «مانصألا
 لأ ةوكستت ىذلا كلدو ا نزعت انو علا“ لاقف «مهتدابع ركنأ هّْْقَع هنإف كلذ

 هنأل ؛رهاظ ةغللا يف كلذو ؛هجولا اذه يلع الإ ينعم مهيلع هدروأ امل حصي الو .هقلخ

 ريظنو - بابلا لمعو - يضقت دق هلمع ناك نِإو - ريرسلا لمع :راجنلا يف لاقي

 ام دارملا : [4ه:ءارعشلا] © نوُكفأي ام فقلت يه اَذِإَف ل: يسوم اصع يف يلاعت هلوق كلذ
 يَنِإ لاقو : دعب نم هلوق ينعم «ةيآلا هذه ٍلواعن هجولا اذه يلعف ؛هيف مهكفإ عقو

 1 ٠ -95:تافاصلا] 4 نيحلاصلا نم يل به بر د نيدهيس يبر ىلإ بهاذ
 ش | :نيتلردملا نيب ةلزنملا +

 هارن انإف نيتلزنملا نيب ةلزنملاب  ةلزتعملا نم هريغك - لوقي رابجلا دبع يضاقلا ناك املو
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 ركذ اذإ ! نيذلا نونمؤملا امن ل: يلاعت هلوق دنع لافنألا ةروس يفف «ةديقعلا هذهب رثأتي

 نيدلا * نولكوعي مهب ىلعو انامإ مهتداز هتايآ مهيلع تيلت اذإو مهبولف تلجو هّللا

 [ 4 -؟لاتفنألا] ب اقح نونمؤملا مه كتلوأ « نوقفني مهانقزر اممو ةالّصلا توميقي

 : ل مكعو لرسم نامإلانأ يلع ندي ل3 لكم :هصنام لوقي ( 47١ص) يف هدجب
 ؛تاادابعلا تحب موتي نأ الإ انمؤنم نوككي ال نمؤملا نإو «تاعاطلا هذه لك هيف.-لخ ديو

 . «ًانمؤم نوكي نأ نع جرخ ةريبك هنم تعقو يثمو
 ىف ليق امبرو ةلأسم» :هصنام .77٠( 2555 ص) يف لوقي ناسنإلا ةروس يفو '

 كلذ لدي امأ [+:ناسنإلا] © اروُك اّمإو اركاش اّمإ ليبّسلا هانيده نإ يلاعت هلوق

 مل نإو ًاركاش نوكي دق.ركاشلا نأ :انباوجو ؟ 'نمؤمو رفاك الإ نيفلكملا نم سيل هنأ يلع

 انريلغ لوقإالف ارق "اش نوكي دق هريغ وأ بضغب خب قسانقلا نأل ؛انينقت ارب انمؤم نكي

 يلاعت هللا نأ يف ءاوس ايه نرلا ريهاكتلا نأ يق لرش ام يلع ةلالد ةيآل يف لب « اولاق

 0 ول نيئمؤملا يده امنإ يلاعت هنإ : ةربجملا تلاقامك ال ءامهاده دق

 .( يتأ هسفن ةهج نمف يصع نمف « مهتلع لازأو
 :هرهاظ دعبتسي اميف هيبشعلاو زاجملاب هعرذت «

 ةبيرغ اهرهاظ يف ودبت تلا تايآلا لاف ةةنفقي زاجل كبع يضانقلا قرن كلذك

 رهاظلا اذه نم صلخستلاو ,يقيقحلا ينعملا ةدارإ زارج نم روفنلا فقوم (؛ةدعبتسم

 ْ هيبشعلاو زاجما يلع مالكلا لمحمب. برغتسملا

 در ا رو سك انبع) ١ هضاب 6 قمر د فارعألا ةروس يف.لوقي الثمف
 تسلأ مهفنأ ئلع مهدهشأو مهّتْيرذ مهروهظ نم مدآ ينب نم كبر ذخأ ةاورط: يل 5

 قيثاوملامهيلع ذخأ مدآ نب عيمنج نأ ربنا يفو :[11/7: فارعألا] ' يلب واف كير
 لاش نسف ةياورلا يف توثطخم موقلا نأ انباوجو ؟كلذ حصي فيك هلي مدآ رهظ نم

 نم قاشيملا ذخأ هنأ دارملاف « «لقع الو مهل ةايح ال رذلاك مهو قيثاوملا مهيلع ذخأي نأ

 3 قار اي دن نركي نات اقبل ةدكاق كا |«مهمزلا ام مهلقع يف عدوأ نأي «ءالقعلا

 هنأل ,مهلوق فالخب ةيآلا رهاظو « ءالقعلا يف الإ حصي ال كلذو ةرخآلاو ايندلاب ءرملا

 لمكأ ةيرذ مهروهظ نم جرخ هنأ دارملاو «مدآ نم اهل «مدآ ينب روهظ نم ذخأ يلاعت
 ىف ًالثمو. «مهلقع هعدوأ اهب مهسفنأ يلع مهدهشأو هيلع قافيملا ذخاف :مهلوقع
 هلوق ينعم امف :ليق يتمو - ةلأسم )هصن ام ( ١183 .ص) يف لوقي دعرلا ةروس
 ؟دعرلا نم حيبسلفلا ملصي فيدكو [٠1:دعرلا] # هدمحب دعرلا حبسيو ل: يلاعت
 كلذ ةفقتردب يلعو هتردق يلع ةلئاهلا تاوصألا كلتو دعرلا ةلالد دارملا نأ : انباوجو

 هنأ يلع لكلا ةلالدل [1:ديدحلا] « ضرألاو تاومسلا يف ام هلل حبس ظ: يلاعت هلوقب
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 نيب | صفف [ :١ دعرلا] 4 هتفيخ نم ةكئالملاو )» : لاق كلذلو «قيلي ال امع هزنم

 #اهركو اعَوَط ضرألاو تاومسلا يف نم دجسمي هللو :١ دعب هلوقو .نيرمألا
 انأل اهرك عضخبي هريغو ًاعوط عضخي هللاب فراعلا فلكملاف .عضخي : هانعم [ :١١ دعرلا]

 .( دحاو لك نم عقي ال دوجسلا سفن نأ ملعن
 لمحي نم ىلع هباتك ةمدقم يف ءاوعشلا هتلمح يضاقلا لمح فيك ائيأر دقو

 باتك نم أرقي امب عفتني ال لاض هنأب هيلع مكح فيكو ءاهتقيقح يلع ةيآل هذه لثم

 . هللا
 1 قا نلافسال يعذتم ا يطل رداع رفاعي والا يع ياللا دف[ دوت

 ةلمجلا يلعو . .هبهذم ةيحان يلإ اهب لامو ءاهرهاظ نع اهفرص الإ هبهذم ضراعت ةيآب
 تل نا نفك نقاد ديلا ركل راعرتلا و ده وهبت يون كماخللاد
 بيكرتلا لامج نم ريثك نع انل حضوأو «ميركلا مظنلا رهاظ يلع درت يتلا تاهبشلا
 وهو .ملعلا ةرازغو ةوقب هفلؤمل دهشي امن «زاجعإلاو ةغالبلا يلع يوطني يذلا ينارقلا
 ساشا ل دحاو دلجم يف عوبطم

 0 وربك ىلا حا
 (دئالقلا رردو دئاوفلا ررغ) وأ

 : باتكلا اذه فلؤمب فيرعتلا ©

 يسرع نبووسللا دمحأ ىبأ رهاطلا نب ىلع ؛مساقلا وبأ وهن (هيبانكلا اذه قفلؤم

 يلع نب رقابلا دمحم نب قداصلا رفعج نب مظاكلا يسوم نب ميهاربإ نب دمحم نبا
 فيرشلا وخأ وهوءمهنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا نب نيدباعلا نيز

 (ليزدتلا هباشعم يف ليوأتلا قئاقح ) باتك ه5105 ةئس يفوتملا يضرلا فيرشلا هيخأل )١(

 . مظنلا رهاظ يلع تالاكشإ نم دري امل ةبوجأ نمف «هتقيرطو هجهنم يف ( يلامآلا) نم برقي وهو
 داكي يعلا ثوحببلا نم كلذ ريغ يلإ «نآرقلا رهاوظ نم يلازتعالا هبهذم عم ضراعتي ام در يلإ
 نع مالكلا نع انكسمأ دقو «يضترملا فيرشلا هيخأ برشم عم يضرلا فيرشلا برشم اهيف قفشي
 ةروس نم لئاسم ضعب يلع لمتشي وهو سماخلا ءزجلا الإ هنم عبطي ملو دوقفم هنأل ؛فلؤملا اذه
 ءازجألا يف مدقت ام يلع باوجلا ليحي نايحألا نم ريشك يف هنألو ءءاسنلا ةروس ضعبو نارمع لآ
 ةجلقعلاو ويصل تب يلابتألا نع لقي ال ًامهم ًاعجرم ناكل الماك باتكلا اذه ادل عقوولو ةقباسلا
 يف ناكلخ نبا لقن دقلو «يلاعت هللا باتكل همهف يف يلازتعالا هبهذمب هرثأتو ريبكلا مامإلا اذه

 فيرشلا فئدص) : لاق هنأ أ يضرلا فيرشلا ١ ذاجسأ أ ينج نبا نع (55”7 ص ؟ج )نايعألا تايفو

 . (ةغللاو وحنلا ملع يف هعسوت يلع لد «هلثم دوجو رذعتي نآرقلا يناعم يف اباتك يضرلا
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 ؛هلازتعا يف اغلابم ايلزتعم هعيشت عم ناكو « قارعلاب مهسيئرو ةعيشلا خيشو ؛يضرلا

 «رعشلاو «بدالاو مالكلا يف ةمامإلاب فرعو «ملعلا نونف يف - هللا همحر رحبت دقو

 فيناصت هلو «باذكلا يجابيدلا لهس نع ثيدحلا يورو «ديفملا خيشلا نع ذخأو
 باتك هلو «ريبك رعش ناويد هلو «نيدلا لوصأ يف ةلاقمو ةعيشلا بهذم ىلع ةريثك

 (يلازتعالا ريسفتلا نيب هيف عمجو ( دئالقلا رردو دئاوفلا ررغ) هامس يذلا ( يلامألا)

 باتك يف سائلا فلتخاو «نآلا هنع مالكلا ددصب نحن ام وهو «بدألاو « ثيدحلاو

 هيخأ عمج وأ .هعمج وه له «بلاط يبأ نب يلع مامإلا ىلإ بوسنملا ( ةغالبلا جهن )
 هيلإ عزفي «قارعلا ةمئأ مامإ يضترملا فيرشلا ناك دقف ةلمج لابو ؟يضرلا فيرشلا

 نيسمخو سمخ ) ه7" هه ةنس هتدالو تناكو .اهٌوامظع هنع ذخأيو ءاهؤاملع

 نفدو « دادغبب ( ةئامعبرأو نيثالثو تس )ه5 ةنس يفوتو «( ةرجهلا نم ةئامثالثو

 ١ ” هاضرأو هنع هللا يضرف «هتافو موي ةيشع هراد يف

 : ريسفتلا يف اهكلس يتلا هفلؤم ةقيرطو باتكلا اذهب فيرعتلا ©

 اهالمأ ىلامأ وأ تارضاحم ىلع لمتشي باتك «دئالقلا رردو دئاوفلا ررغ باتك

 تيدر يستدل ىلا طرحت ىلع دعم ءايياحس ونامل كا يقلل كييرشللا

 وهو ؛مولعلا يلع عالطألا يف عسوتو «ريثك لضف يلع لدي «عتمم باتك وهو «بدألاو
 ع ةديقعلا لوح اهبلغأ رودي ىتلا هتايآ نم ضعبب لب «هلك نآرقلا ريسفتب طيحي ال

 ةلزععملا ريسفت يلع ةصحاف ةرظن يقلت نأ عيطتسن تايآلا نم هرسف ام ءوض ىلعو
 يدصرلا هررلا ريس ايم رس حلا فس محا ءرصعلا كلذ يف نآرقلل

 .اهعم مداصتت يتلا نآرقلا تايآو ةيلازتعالا هئارآ نيب قيفوتلل

 نم اهيف ام ةيحان نم الإ اهنع ملكتن ال يضترملا فيرشلا يلامأ نع منلكدن ذإ نحنو
 اهتميق اهل ناك نإو «ثحببلا اذه ىف انينعت الف ةيبدألاو ةيثيدحلا ةيحانلا امأ نيسفتلا

 ْ تدل ريوردلا ناهردو ىلكل يحاكم
 ديسلا دجنف ريسفتلا يف ثوحب نم هيف ام نيب رظنلا ليجنو ؛يلامألا باتك حفصتن

 «ريسفتلا قيرط نع ةيلازتعالا هئدابم يلإ لوصولا يلإ هدوهج لكب يعسي فيرشلا |

 نم هارنل اننإ يتح اهبيلاسأو ةغللا نونفب هتفرعمو «يبدألا هغوبنب كلذ ف ًاييعتست

 ةيوتلملا ريسفتلا هيف لضفيو نآرقلا رهاظ ةفلاخم هيف مزتلي افقوم هضراعت يتلا تايآلا

 .هبهذم عم ايشمتو ؛هتديقعل ءاضرإ اهنم ردابتي ام يلع ظافلألا ضعبل

 يلع فقتل « ةديقعلا لوح رودت يتلا تايآلل هريسفت نم هلثمألا ضعب كيلإو

 0 1 قولعلا تايرشلا ادق نع تدلل ىتنيعتلا | ةهز اقم محلل نمل فقع

 )١( نايعألا تايفو ىف هتمجرت رظنا :1١14/5 -1١1.



 لل 1+ج نورسفملاو ريسفتلا

 دلل ةيلز #6
 دق انباحصأ نأب ملعا - ةلأسم) : ( 55 "مص ١ج ) ثلاثلا سلجم ا يف لوقي

 ىلإ + ةرضان دموي هوجو ]ف يلاعت هلوق يف ةيؤرلا باحصأ هنظ ام لاطبإ يف اودمععا
 ديفي سيل رظنلا نأ اوئيب مهنأل «ةفورعم هوجو يلع [؟7-9؟:ةمايقلا] © ةرظان اهبر
 :ةريثك ماسقأ يلإ مسقني رظنلا نأ يلع اولدو «هتالمتحم دحأ نم ةيؤرلا الو ؛ةيؤرلا

 وه يذلا رظنلا اهنمو «ةيؤرلل ابلط يئرملا ةهج - يف ةحيحصلا ةقدحلا بيلقت اهنم

 ركفلا وه يذلا رظنلا اهنمو ؛:ةمحرملاو فطعتلا وه يذلا رظنلا اهنمو «راظتنالا
 ,قلعت اهرهاظب موقلل نكي مل «ةيؤرلا رظنلا ماسقأ يف نكي مل اذإ : اولاقو .لمأعلاو

 يلع مهضعب اهلوأتو . ةيؤرلا ريغ ةهج نم ةيآلا ليوأت بلط يلإ اعيمج انجتحاو
 ةداع يلع ًاروكذم هنم رظتنملاو ؛ًافوذحم ةقيقحلا يف رظتنملا ناك نإو باوثلل راظتنالا

 ةيؤر ىلع يلع ةيآلا لمطاو .رصبلاب ةيؤرلا نوكي رظنلا نأ مهضعب ملسو . ةفورعم برعلل

 مالك اذهو ةقيقحلا يف يئرمل فذح ليبس يلع ؛مهيلع يلاعت هللا معنل ةنجلا لهأ
 يد هلك رثعلا هيما لك لاري اجو اكو هيلع ريرام يواتو فم وم ى ورعب

 . ةريثك عضاوم
 لودعلا يلإ هدمتعم رقتفي ال نيرخأتملا ضعب نع يكح «ةيآلا يف بيرغ هجو انههو

 لمتحي رظنلا نأ يف مهتعزانم ىلإ جاتحي الو فوذحم ريدقت يلإ وأ رهاظلا نع

 وه ةيالا يف روكذملا رظنلا ناكأ ءاوس ؛هيلع دامتعالا حصي لب ؛ ءاهلمتحي ال وأ ةيؤرلا

 دارأ هنأ يلإ 4 اهبر ىلإ لم: يلاعت هلوق لمحي نأ وهو «نيعلاب ةيؤرلا وأ بلقلاب راظتنالا

 «يمر لثم يلأو «يفق لثم يلأ ؛تاغل عبرأ اهدحاو يفو ؛معنلا ءالالا نأل ءاهبر ةمعن

 :لئاو نب ركب يشعأ لاق «ينح لثم يلإو « يعم لثم يلإو
 يلإ نوخي الو ًامحر_ عطقي الوةلازملا بنفربا أل نطبنا

 نإف « ةفاضإلل نيونتلا طقساف © اهبر ئلإ 5 :يلاعت دارأو «ةمعن نوخي ال هنأ دارأ
 باشا هب دارأ هنأ يلعع ةيآلا لمح نم ليوأت نيبو هجولا اذه نيب قرف يأف : ليف
 اذإ هنأل « فوذحم يلإ رقتفي هجولا كلذ :انلق ؟هباوثو همعنل ةيئار : ينعمب ؛ةرظان اهبر
 باوجلا يفو ءفوذحم ريدقت نم دبالف «يلاعت برلاب اهقلعي ملو ًافرح ( يلإ ) لعج

 الو «ةيؤرلا هب قلعتي مسا هيف ( يلإ ) نأل , ضوذحم ريدقت يلإ رقتفي ال هانركذ يذلا

 . ( باوصلاب ملعأ هللاو . هريغ ريدقت يلإ جاتحي

 :لاعفألا 5 ةيرحو ةدارإلا 5

 : لئاق لاق نإ - ةيآ ٍليوأت ) ٍ:هصن ام لوقي 679 - 9 ص ١ ج )عبارلا سلجما يفو

 نيذّلا ىلع سجرلا لعجيو هللا نذإب الإ نمؤت نأ سفنل ناك امو ظيلاعت هلوق ليوأت ام
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 0 | يلع انه نذإلا لمح نإو . "07 سيلو «هرمأو هنذإب

 - سجرلا لعج مث . مكلوق فالخب اضيأ | ذهو «هنم هللا 0 00

 نقل سا ا كسبراتا ساجر يم ذعلا وه

 ةنجلا لهأ رثكأو» ها سس روض ع وح اب

 نوكي نأ اهنم : هوجو هللا نذإي الإ: يلاعت هلوق يف :هل لاقي : باوجلا ..؟(هلبلا

 هب رمأيو هيف هللا نذاي نأ دعب الإ عقي ال نامبإلا نأ مالكلا ينعم نوكيو ءرمألا : نذإلا

 اذه يرجيو «هنذإب الإ هلعف لعافلل نوكي ال هنأ نم لئاسلا هنظ ام هانعم نوكي الو

 .[؟4ه:نارمع لآ ] ] 4 هّللا نذإي الإ تومت نأ سفنل ناك امو ل: يلاعت هلوق يرجم

 000 ناك نإو «هانركذ ام وه .ةيآلا هذه ىف  (اهل سيل) :هلوق ىنعم نأ مولعمو

 دذالا قركي نأ هنو مهلعلا فقال ايدك ةوكراا ثررلا انهعف كد فلا هيكل ملم
 هيف فطليو ناميإلا لعفل قفوي هللا نأ يف ةهبش الو . ليهستلاو ريسيتلاو قيفوتلا :وه
 ادعو ا كلاما  بيئوت ومو يكل نذو طوكد ف انيكفر ا هك يعل ريفر

 نع رابخإلا :ةيآلا ةدئاف نوكتف ؛هتملعأ اذإءاذكب انالف تنذأو هتملعو هتعمس اذإ

 ال نم ضعب ركنأ دقو .تايفخلا هيلع يفخت ال نمث هنإف «تانئاكلارئاسب يلاعت هملع

 د للا لا اال نوكي نأ هل ةرينصضن

 رعاشلا لوقب دهشتساو - كيرحتلاب - نذآلا : ملعلا وه يذلا

 اد نذأو عامس يف يمه نإ 0

 مسا وه نذإلاو ءردصملا وه نذألا نأل ,مهوتملا اذه مهوت ام يلع رمألا سيلو

 .مسالا نيكستلاب  رذحلاو ءردصم هنأ يف رذحلاو ست مروا

 هبشو «لثمو لم : لثم» نيكسلا را هليرشلاب نذآلاألإ اعودشت وكي مل وللا

 نيفلكملا هللا مالعإ هانعمو «ملعلا : نذإلا نوكي نأ اهنمو ..ةريثك كلذ 0

 الإ نمؤت نأ سفنل ناك امو :ةيالا ينعم نوكيو ؛هلعف يلإ وعدي امو ناميإلا لضفب

 لوخد لئاسلا نظ امأف ..هلعف ىلإ اهوعدي امو ناميإلا يلع اهثعبي امب اهل هللا مالعإب

 اهلمتحا ولو ؛ةغللا يف ةدارإلا لمتحي ال نذإلا نأل لطابف طفللا لمتحم يف ةدارإلا

 نأ فني مل «هل ديرم انأو الإ عقي ال ناميإلا نإ : لاق اذإ هنأل «همهوت ام بجي ملًاضيأ |

 نم لقتنا مث («كلذ نم ئش هتلالد الو مالكلا حيرص يف سيلو ؛عقي مل امل اديرم نوكي

 ال ام « نولقعي ال نيذّلا ىلع سجرلا لعجيو إ::هلوق ينعم نع ةهبشلا فشك يلإ اذه

 . ةيلازتعالا هتديقعب لصتي



 يستحم ١ج نورسفملاو ريسفتلا بس
 نع لئاس لاس نإ  ةيآ ليوأت ) :هصن ام لوقي ( 5-4 صال ج١4 ) سلجم ا يفو

 :لاقف ةيآلا رخآ يلإ .. .00) 4 نيملاعلل ركذ الإ وه نإ  نوبهذت نيآف :٠ يلاعت هلوق
 ل ل يا بو ا ا

 نأ ةينآلا هذه يف روكذملا هجولا : باوجلا ؟. . ةيصعم نم ةعاط الو ءرفك نم ناميإ صخي
 نأ مكنم َءاَش نمل إ>:لاق يلاعت منال «ةماقتسالا ركذ نم همدقت امب قلعتم مالكلا
 نوءاشت ام يأ : 4# نيِمّلاعلا بر هللا ءاشي نأ الإ نوءاشت امو ل: لاق مث # ميقتسي

 امنإو ,تاعاطلا يلاعت هللا ديري نأ ركنن ال نحنو ءاهل ديرم يلاعت هللاو الإ ةماقتسالا
 رصق بجوي ال ةماقتسالا ركذ مدقت :اولوقي نأ مهل سيلو . يصاحملا هتدارإ انركنأ

 مالكلا نم جرخي ام رصق بجوي ال ببسلا نأ امك ؛همومع نم عنمي الو اهيلع مالكلا
 مالكلا نم هسفنب لقتسي اميف بجي امنإ هوركذ يذلا نأ كلذو ؛هادعتي ال يتح هيلع

 هيف دارملل ركذ ال © هّللا ءاشَي نأ الإ نوءاشت امو ظ: يلاعت هلوقو . .لقتسي ال ام نود

 ناك ول هنأ يلع . لقتسا ةماقتسالا ركذ نم مدقت امب قلع اذإو «هسفنب لقتسم ريغ وهف
 ةعباغلا ةلدالاب هنع فاريضنالا بجول - كلذ اهلءسيلو-- هوبظام يضعقي رهاظ ةيآلل
 ال ةلأسملا هذه يف انيفلاخم نأ يلع .حئابقلا الو يصاعملا ديري ال يلاعت هنأ يلع
 يلاعت هللا هؤاشي ال ام مهدنع نوءاشي دق دابعلا نأل مومعلا يلع ةيآلا لمح مهنكمي
 ديري دق كلذكو .هريغ وأ ناك اعنتمم «عنامل عقي الف هيلع اومزعيو ئشلا اوديري نأب
 يلع مدقملا نم ديرن نأب اندبعت دقو «ناميإلا رافكلا نم مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا

 ا و يالا ل ب ماع ا

 ل ل هذه

 نأ ّذلِإ نوركذي امو ل: يلاعت هلوقو :-70١[.. ناسنإلا] © هللا ءاشي نأألإ نوءاشت
 ةحبص يلع لدت ةيآلاف :اولاق نإف . .هلبق امب مالكلا قلعت يف 7 :رثدملا] كب هللا ءاشي

 نوءاشت امو إف: لاق لجو زع هنأ وهو ءرخآ هجو نم مكبهذم نالطبو هجو نم انبهذم
 (نأ) نأل اهل انتقيشم لاح يف ةماقتسالا ءاشي هنأ يضتقي كلذو . 4 هّللا ءاشي نأ الإ
 لاعفأ ءاشي هنأ بجوي اذهو «لابقتسالا تضتقا عراضملا لعفلا يلع تلخد اذإ ةفيفخلا
 .رمألا لاح يف تاعاطلا ديري امنإ هنأ نم هيلإ نوبهذت ام لطبيو ءلاح لك يف دابعلا

 امك انتكيشم لاح يف يلاعت هللا هءاش ام الإ ءاشن ال انأ ةيآلا رهاظ يف سيل : انلق
 الو مدقتل ركذ ريغ نم ةماقتسالا نم هوءاشن امل هتئيشم لوصح يضعقي امنإو «متننظ

 ناار ور اذن انوي سوانا كسلا سلال يلاعت هلوق وهو ةروسلا رخ 7 يلإ ديري )١(
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 .١4 0-2 ١ نورسفملاو ريسفتلا سم ج١

 ,ورمع اهلخدي نأ الإ رادلا هذه ديز لخدي ام :لئاقلا لوق يرجم كلذ يرجيو «رخأت

 عنمي ال لب «ةدحاو ةلاح يف امهلوخد نوكي نأ مالكلا اذهب بجاو ريغ هنأ ملعن نحنو

 لابقتسالل تناك نإو ةفيفخلا ( نأ )و . ديز لوخد هولتيو ءورمع لوخد مدقتي نأ -

 امو :مالكلا ريدقت نأل ءاهيف لابقتسالا ينعم انليوأت يلع لطبي ملف - -ركذ ام يلع

 لاح اهل تناك دق يلاعت هتكيشمو .يلاعت هللا ءاشي نأ دعب الإ تاعاطلا نوءاشت

 ًالاح تاعاطلا يلاعت يري نأ عتتمأل هنأ ىلإ ىئابجلا ىلع با ءعيهذ دقو.:لابقتسالا

 لان يبدع ما ييومارولا حصي امك « رمألا لاح يف اهدارأ دق ناك نإو «لاح دعب

 ملعيو . ةحلصم لعفلا لاح يفو رمألا دعب انم كلذ هتدارإب قلعتي نأ حصي دق هنأل

 ال بهذملا اذه يلعو «برقأ تاعاطلا لعف يلإ ان كلذ انزع ضي نر نانا أ يلاعت

 اذه يف يلع يبأ بهذم يلإ بهذن مل اذإ حضاو لوألا باوجلاو .هوركذ امب ضرتعي
 مالكلا نأل ,مهلوق داسف يبلع ليلد حضوأ ا اح ةيالا ءاضتقا نأ يلع .بابلا

 «هسفنب ديرم هنإ | :مهنم لاق نم لوق لطب اهلابقتسا لطبأو ةئيشملا ثودح يضتقا اذ

 0 ملا ب را لقا كي 1

 نم هركذ مدقت امب اهصخن نأ ريغ نم مومعلا يلع اهايإ انلمح عم رخآ هجو ةيآلا

 نم مكنيكمت هللا ءاشي نأ الإ مكلاعف نم ًاكيش نوءاشت امو : ينعملا نوكيو « ةماقتسالا

 رابخإلا كلذ يف ةدئافلا نوكتو . اهنيبو مكنيب ةيلختلاو « اهيلع مكرادقإو مك دبش

 55-5 لجو زع يلاعت هللا هردقي مل ام يلع ةردق ال هنأو يلاعت هللا يلإ راقعفالا نع

 ريغ فوذحم ةيآلا يف ةئيشملا هب قلعتت ام نأل :هجولا اذه دعبتسي نأ هيلع بجي

 هقلعت نود «لاعفألاب 4 هلا ءاشي نأأألإ /م8يلاعت هلوق اوقلعي نأ مهل سيلو روكذم

 لا يع صفار اذه ل كاود ووك دمريغ ورق الا قرف ةنعلاو لك نذل قروش

 يضترملا فيرشلا نأ اهناكم يف اهيلإ تعجر ول اهريغو لثملا هذه نم يرت تنأف
 ؛هبهذم نع عيطتسي ام لكب عفادو ةيلازتعالا هتديقعب ةيئارقلا تايآللل هليوأت ف رنات

 .هعالطا ةعسو هنهذ ةوق يلع لدي امب هيلع درت ةهبش لك درو

 ْ :نآرقلا رهاوظ ضعبل هضفر ©

 ةينآرقلا قاحلة لكم نا نا ةلزتعملا نم هريغك - يضترملا فيزشلا دج كلذك

 00 اهزوجي يتلاو «ةبرغتسم ةدعبتسم اهرمأ لوأ يف ودبت يتلا « ةرهاظلا

 ظفللا لمحب امإ كلذ نم صلختيو « اهريغ نم اهيلع ظفللا لمحي نأب يلوأ اهنوريو
 كلذل دجنو «لييختلا وأ ليثمتلا يلع هلمحب امإو ؛هيف ةبارغ ال رخآ آ يقيقح ينعم يلع

 هللا لاق : هصن ام لوقي ثيح ( 55 0 صا كر اتاك بلم ف احح ليحدت

 تسلا مهسفنأ ىلع مهدهشأو مهيد مهروُهظ نم مدآ يب هب نم كبر ذخأ ذِإَو ا: يلاعت



 ١ ةورستلار نيبسللا كح

 اَمّنِإ اولوقت هز وأ * نيلفاَغ اذه نع انك اَنِإ ةمايقلا موي اولوقت نأ اًندهش ىَلب اولاَق مكبرب
 ايلا فارعالا] 4 نولطبمْلا لعف امب اًكلهتفَأ مهدعب نم ةَيرذ انكو لبق نم انؤابآ كرشأ
 ا

 جرختسا هللا نأ :ةيآلا هذه ليوأت نأ ؛هدنع ةنطف الو هل ةريصب ال نم ضعب نظ دقو

 0 أ يلع مهدهشأو هتفرعمب مهررقف «رذلا ا

 هللا نأل ,هفالخب نارقلا رهاظ دهشي ام اسوا دا راع

 4 مِهَتيَرَذ ١ لاقو .هرهظ نم :لقي ملو .4 مدآ ينب نم كبر ذخأ ذإو :لاق 0
 .نيلفاغ اذه نع اوناك مهنإ اولوقي الغل كلذ لعف هنأب يلاعت ربخأ مث .هتيرذ :لقي ملو

 مل ةيالا نأ يضتقي اذهو «مهتنسو مهنيد يلع اوئشن مهنأو «مهئابآ كرشب اورذتعي وأ

 يلع لدي اذهو ءنوكرشم ءابآ هل ناك نم تلوانت اهنأو ءهبلصل مدآ دلو لوانعت
 ؛لقعلا ةداهش امأف .هليوأت نالطبب رهاظلا ةداهش هذهف ؛مدآ دلو ضعبب اهصاصتخا

 نأ نم تررقو تبطوخف مدآرهظ نم تجرختسا يتلا ةيرذلا هذه ولخت ال ثيح نمف
 ةيفوتسم لوقعلا ةلماك نوكت ال وأ ءفيلكتلا طورشل ةيفوتسم لوقعلا ةلماك نوكت
 مهقلخ دعب ءالؤه ركذي نأ بجو « يلوألا ةفصلا تناك نإف ؛فيلكتلا طورشل
 اودهشتساو هب اوررق امو «لاحلا كلت يف هيلع اوناك ام مهلوقع لامكإو مهئاشنإو
 ال اذهلو ؛نامزلا لاطو دهعلا دعب نإو يرجملا اذه يرجي ام يسني ال لقاعلا نأل ؛هيلع
 دهعلا دعب عم يسنيف «لماك لقاع وهو نادلبلا نم دلب يف اندحأ فرصتي نأ زوجي
 ول هنأل ريثأت نيتلاحلا نيب توملا للختل اضيأ سيلو «هلاوحأ رئاسو مدقتملا هفرصت عيمج
 نم ءامغإلاو «نونجلاو ءرمسلاو ؛مونلا للخت ناكل ؛ ركذلا ليزي توملا للخت ناك

 مولعلا يفني ام هانددع ام رئاس نأل مهلاوحأ نم يضم امل مهركذ ليزي ءالقعلا لاوحأ
 نأ لماكلا لقاعلا يف زاج اذإ :اولوقي نأ مهل سيلو .اذه يف توملا يرجم يرجي

 امل ءالقعلا ركذ انبجوأ امنإ كلذو ؛هانركذ ام زاج ةيلوفطلا لاح يف هيلع ناك ام يسندي
 اوناك ولو « لوقعلا ولماك مهو مهيلع يرجي ثيح نم مهلوقع تلمك اذإ هوعدا

 نايسنلا زيوجت نأ يلع . هانبجوأ ام مهيلع بجون مل لاحلا كلت يف لافطألا ةفصب

 مهدهشأو مهررق امنإ هنأب انربخأ يلاعت هللا نأ كلذو «ةيالا يف ضرغلا ضقني مهيلع

 يلإ رمألا داع ؛هل مهنايسن زاج اذإف ؛مهنع ةجحلا طوقسو ةلفغلا ةمايقلا موي اوعدي الكل
 «فيلكتلا طئارشو لقعلا دقف نم ةيناثلا ةفصلا يلع اوتاك نإو . اهلاوزو ةجحلا طوقس

 ا ليق نإف . ًاحيبق ًاثيع كلذ راصو ,مهداهشإو ؛مهريرقتو ؛مهباطخ حبق

 نأ :امهدحأ ؛ناهجو ةيآلا يف : انلق ؟مكدنع حيحصلا اهليوأت امف «مكيفلاخم لوق

 لمكاو مهفّلبو ,مهقلخ ؛مدآ ينب ةيرذ نم ةعامج اهب ينع امنإ يلاعت نوكي



 دس هن رردفلاو نوت سس سم
 اورمأف ؛هتعاط نم بجي امو «هتفرعمب مالسلا مهيلع هلسر نسلأ يلع مهررقو«مهلوقع
 وأ نيلفاغ اذه نع انك انإ :ةمايقلا موي اولوقي الكل مهسفنأ يلع مهدهشأو «كلذب

 مسا نأ نط ثيح نم ةيالا ليوأت هيلع هبتشا نم يتأ امنإو .مهئابا كرشباورذتعي

 يمس هنأل ءنظ امك رمألا سيلو الماك القاع نكي مل نم يلع الإ عقي ال ةيرذلا
 انبر ف: يلاعت لاق دقو «نولماكلا ءالقعلا مهيف ىلخد نإو مدآ ةيرذ مهنأب رشبلا عيمج

 4 مهتايرذو مهجاوزأو مهئابآ نم حلص نمو مهّتدعو يتلا ندع تانج مهلخدأو

 انليوأت اودعبتسا نإف القاع الماك ناك نم يلع الإ قلطي ال ( حلاصلا ) ظفلو [4:رفاغ]
 . مهباوج اذهف نيفلكملا نيغلابلا يلع ةيآلا انلمحو

 يترقب ىلع لا ايكوم و عيدح 3 ناسا : يناثلا باوجملاو
 ؛مهريغ يفو مهسفنأ يف « لئالدلاو «تايآلاو (ربعلا مهارأف « هتدابع بوجوو هتردقب

 مهيف هروهظو + هتفرعمو كلذ ةدهاشم يف اوناكو مهسفنا يلع مهل .دلهشملا ةلزدج ناك
 رقملا ةلزنمب هتلالد نم مهكاكفناو هنم مهعانتما رذعتو يلاعت هللا هدارأ يذلا هجولا يلع

 ا ير 0 رحلوا هيعمل ىلعاوف هارتعا الو داهشإ كانه نكي مل نإو فرتعملا

 اتلاَق اهرك وأ اعوط ايتّلا ضرأللو اَهَل لاَقَف ناخد يهو ءامّسلا ىَلِإ ئكوعسا مثل : 1
 امهنم الو :ةقيقحلا يلع لوق يلاعت هنم نكي مل نإو [1١1:تلصف] « نيعئاط انيتأ

 ملعن نحنو «[107:ةبوعلا] 4 رفكلاب مهسفنأ ئلع نيدهاش :  يلاعت هلوق هلثمو . باوج
 نم نونكمعي ال اروهظ مهنم رهظ امل كلذ امنإو ءمهتنسلاب رفكلاب اوفرتعي مل رافكلا-نأ

 يلاحو «كتمعدب دهشت يحراوج :مهلوق اذه لثمو «هب نيفرتعملا ةلزنمب اوناك ؛هعفد
 ؟كراهتأ قش نم ضرألا لس : هلوق نم ءامكحلا ضعب نع يور امو «كناسحإب ةفرتعم
 باب اذهو ءارابتعا كتباجأ ءاراؤج كبجت مل نإف ؟كرامث ينجو ؟كراجشأ سرغو

 هانركذ يذلا ردقلا اهعيمج ركذ نع ينغي «رثنلاو مظنلا يف ةريثك رئاظن هلو «ريبك

 .اهنم
 :نارقلل هريسفت ىف ةيوغللا ةقيرطلاه

 ؛ةينآرقلا تايآلل هريسفت يف ةيوغللا ةقيرطلاب علو دق ءيضترملا فيرشلا دجن اننإ مث
 ا ل ل ل ل ل ا ل

 الر م ا ة نافاس عدلا طفلا هات قالا 5-0
 هقوفت رهظ دق يضترلا فيرشلا نأ قحلاو ؛ةيوغللا سسألا نم ساسأ ىلع موقي «هيدل
 ةغللا نم ميظعلا هنكمت يلإ عجار كلذو « أدبملا اذهل هقيبطت دنع ؛حيحصلا يملعلا

 وأ ةغللا نم دهاش هل ناك ام الإ ةيوغللا ريسافتلا نم ربتعي ال هدجن اذهلو ميدقلا رعشلاو



 بسس ١ج نورسفملاو ريسفتتلا حسم
 هنإف «ءكلذ نم دهاش ىلع دمتعي ال يذلا «قلطملا ريسفتلا امأ ,ميدقلا يبرعلا رعشلا
 أدبملا اذهب يضترملا ةيانع كل روصت يتلا ةلثمألا ضعب كيلإو احب ا يي

 ةلوف نع لكانينس لاسم: هصناملوقي(9- ص "”ج ؟7) سلجملا يفف

 م ل ا يلاعت
 5 نارمع لآ] 4 سفن هللا مكرذذحيو لف: هلوق يف ينعملاك اهيف ينعملا لهو ةيآلا هذه

 نع ةريره وبأ هاور امامهيف سفنلاب دارملاو ؟نيعيالا ينعم قباطي وأ ؟هفلاخي وأ[ ٠

 اذإو ؛هءاقل تببحأ يئاقل دبعلا بحأ اذإ :لجو زع هللا لوقي :٠ لاق هنأ ُهَّْكَع يبنلا
 اذإو ؛هنم ريخ الم يف هتركذ الم يف ينركذ اذإو «ءيسفن يف هتركذ هسفن يف ينركذ

 ةغللا يف سفنلا نإ :انلق : باوجلا .. ؟هقباطي ال وأ ءاعاب هيلإ تبرقت اعارذ يلإ 56
 نم هرنيغو ناسنإلا سفن ةز سفنلاف ؛ ةنيابتم فرصتلا يف ىف هوجوو .ةفلتخم ناعم اهل

 ةقئاذ سفن لك يلاعت هلوق هنمو ءًايح هنوك نع جرخ اهدقف اذإ يتلا يهو «ناويحلا

 لعف :مهلوقك «هنع ربخي يذلا ئشلا تاذ : سفنلاو .: نارمعلآ]  توملا
 ال يأ سفن نالفل نيل : مهلوق نم «ةفنألا : سدتلاو عهلسف يلو اذإ يمت تالق كلت

 :رعاشلا لاق .هتدا ريو دكا يو تال نما مهلوق نم «ةدارإ ارإلا : سفنلاو ,هل ةفنأ

 اهباهت مغ لك قي عديت كح لدجب نبا تئإ تلاق سفن ياسفنف

 1 اهباضخ ائيش نغي مل ةبضاخك نكت الف كزاجم دهجا لوقت سفنو
 لوقت سفنف «طق ججحأ مل ءديعس ابأ اي :يرصبلا نسحلل لاق ًالجر نأ : هنمو

 مه كل نكلو ؛ةدحاوف سفنلا امأ :نسحلا لاف ؛جوزت :يل لوقت سفنو ؛جح : يل

 نب رقعمل يوريو «يدبعلا قزمملا لاقو «جحلاب هرمأو جوزت : لوقي مهو ؛جح :لوقي
 : يقرابلا رامح

 اهمومه مانملا دعب ينقرأو اهميمح اهأن دق نيعل نم الأ

 ا اهمومه يتش ناسفن اهل تتابف

 : يلكعلا بلوت نب رم لاقو
 امعزامك هيسفت رماؤي يتح هلجعم تسل ىنإف يليلخ امأ

 .امدغلا عضرت سفنو ليزجلا يطعت . .ةحلاص موقلا سوفن نم هل سفن
 مدغلا عاضرب ينكو «لخبلاب هرمأت يرخأو «دوجاب هرمأت سفن :نيسفن نيب هنأ دارأ

 ةرويم يرحل يس هدا وولكي راطلا يال ير را :ندفيبلا نع
 :ريثك لاقو عضار ميكل :ليق هنمو ؛هيلإ يدتهيف بخشلا

 اهدوعي مه كفني ام «سانلا نم ةضيرم سفن : نيسفن اذ تحبصأف



 حما وو يسار ريمفللا ظ |

 اهدوسح ًاظيغ دادزي يك لمجت اهمرص دعب اهلصو يجرت سفنو
 نيسع يأ :سفن انالف تباصأ : لاقي ناسنإلا بيصت يتلا نيعلا : سفنلاو

 نم «؛كيفشي هللاو ءكيقرأ هللا مسب» :لوقيف يقري ناك ُهنْكَي هللا لوسر نأ ئؤوق

 دسحو «سفان سفنو ؛نئاع نيع لك نم ؛كيف وه ءادو ؛,كيذؤي ءاد لك
 « دساح

 ناك :لاقف الجر ركذو « سفنلاب نيادلا هيييعت ىلا ؟ كيوعتلا : نيارعألا 1 لاقت
 : نفرد هورس استرلا نبت نوعا كوع ناتو اود" يوفق ادوينك هلو

 ميمتلاو يقرلا اجرت يلق اهيلع سوفنلا اهلهأ يقتي
 1 ٠ :يسعقفلا سرضم لاقو

 دسحلا سوفن الو لايخلاانم مهيلع سيلف ادعص اومن اذإو

 ::كلملا دبع نب ناميلس نب دحاولا دبع ح دمي :ةمره نبا لاقو

  دّسحلا سفن تيقوو اهراثعو يدرلاو هراكملا نم تملس ملساف
 ام ردق يأ ؛غابد نم اسفن ينطعأ لوقت «ةغبدلا ر ادقمب غابدلا نم اضيأ سفنلاو

 يلعو . ةييعا ا نالف سفن ملعأ ال ينإ : لئاقلا لوقي ؛بيغلا : نيمفنلاو 0

 يأ [١1:ةدئاما] © كسفن يف ام ملعأ الو يسفن يف ام مّلعَت ا: يلاعت هلوق ليوأت اذه

 :مهلوق نم ؛ةبوقعلا :اضيأ سفنلا نإ : ليقو كبيغ ملعأ الو ءيدنع امو يبيغ ملعت

 هللا مكرذحيو ل: يلاعت هلوق لمحي نيرسفملا ضعبو . يتبوقع يأ : يسفن كرذحأ

 نع ركل يورو و هيرمع تح ردجما هناك ينعملا اذه يلع [. - ؟4. نارمع لآ] « هَسْفن
 نسحلا نع يور دقو . هايإ هللا مكر ذحي : ةيآلا ينعم : ولاق نيرخآو نسحلاو سابع نبا

 نم هانركذ ام 4 كسفن يف ام ملعأ الو يسفن يف ام ملعت ظيلاعت هلوق يف دهاجمو

 نوكي نأ عنتمي ال :انلق ؟سفن هنأب ( بيغلا ) هتيمست هجو ام :ليق نإف. هنيعب ليوأتلا
 يف دهتجيو همتكي ام لزن ,عضوملا ةيفخ تناك امل ناسنإلا سفن نأ :كلذ يف هجولا

 نامتكلاب هفصو يف ةغلابم «هسفن هنإ :هيف ليقف اهمساب ىمسو ءاهتلزنم هرتس

 اع ملعأ الو لن: مالسلاو ةذاصلا ةيلع ديب ىع ربسم لامك لوقي دا سخي اكإو ءافخلاو

 اذهلو ؛مالكلا جودزيل  يسفن يف ام ملعت ظ: يلاعت هلوق مدقت ثيح نم 4 كسفن يف
 اذهلو «لوألا هجولا يلع نسح نإو يلاعت هللا سفن يف ام ملعأ ال انأ :ءادتبا نسحي ال

 (رهاظ هليوأتف لئاسلا هيوؤري يذلا ربخللا امأف .ةروك ذم ةروهشم لامعتسالا يف رئاظن

 يف ينركذ نم نأ : هانعمو ؛فورعملا بابلا اذه لثم يف برعلا بهذم يلع جراخ وهو

 كلذكو . ا هبرقت يلع هتيزاج ًاربش يلإ ترف اذإو «يل هركذ يلع هتيزاج هسفن

 ءازجو ل: يلاعت لاق امك ءاعاستا همساب ْئشلا يلع ةازاجما يصل ا نا



 ١ج نورسفملاو ريسفتلا بسس
 هللا 0 00001 :يروشلا] 4 اهل ةعْيس ةئيس

 :رعاشلا لاق امكو . .[5١:ةرقبلا ] < مهب ىزهتسي
 انيلهاجلا لهج قوف لهجنف انيلع دحأ نلهجي ال الأ

 نم هب هلعفيام فصو يف ةغلابملا يلاعت دارأ املو «برعلا مالك يف ريثك اذه رئاظنو
 ةفعاضتلملا ةفاسملا رك ذب كلذ نع ينك «ةدايزلاو ةرشكلاب هبرقت يلع ةا زامجاو باوثلا

 اهني او ةرخولا علنا نم ىععملا ىلإ ةراشإب اعاردو اعاب#لاقف
 هلوق ينعم نع لئاس لأس نإ : د ل ع

 مكمعطن امْنِإ 01 يلاعت هلوقو [م: صيصقلا] # ههجو لإ كلاه ءيش لك ل: يل .
 4 ماركإلاو ؛ لالجلا وذ كّبر هجو ئقبيو ل: يلاعت هلوقو 2[ : ناسنإلا] < هللا 5

 :انلق :باوجلا . .هجولا ركذل ةنمضتملا نآرقلا يآ نم كلذ لكااش امو . .[ ؟17:نمحرلا]

 ناويح لك نم نانيعلا هيف بكرملا هجولاف :ماسقأ يلإ ةيبرعلا ةغللا يف مسقني هجولا
 له نم ةفئاط تناقو ١ يلاعت هلوق كلذ نمو .هردصو ئشلا لوأ : اضيأ هجولاو
 [ 71 نارمع لآ1 4 هرخآ اورقكاو ِراهّنلا هجو اونمآ نيذّلا ىلع لزنأ يذّلاب اونمآ باتكلا

 : دايز نبا عيبرلا لوق هنمو راهنلا لوأ يأ

 راهن هجوب انتوسن تأيلف © كلام لتقمي ارورسم ناك نم
 نم «لعفلاب دصقلا : هجولاو . .عضوم مسا :راهن هجو :موق لاقو «موي لك ةادغ يأ
 لاقو . .[١١؟ه:ءاسنلا] # هلل ههجو ملمأ نَمَم انيد نسحأ نمو ل: يلاعت هلوق كلذ

 : قدزرفلا

 مراكملا ةائب ناورم لآ يلإ يبئاكر تدش نيح يهجو تملسأو
 :ءارفلا دشنأو .مهل يتدارإو يدصق تلعج يأ

 لمعلاو هجولا هيلإ دابعلا بر هيصحم تسل اينذ هللا رفغتسأ

 :ضرألاو تاومسلا رطف يذلل يهجو تهجو:ةالصلا يف مهلوق هنمو «دصقلا يأ
 نير كير لاقل ا ل ل

 كا مورلا ] 4 مّيَقلا
 ناديك سرنا نر قار نخل نع مهلوق نم «رمألا يف لايتحالا : هجولاو

 ١ :يفدحلا ضيب نبا ةزمح لاق .ةيحانلاو ةهجلاو باهذلا :هجولاو .ةليحلا
 ييتكلا ىنل ار دعوا مهل تلق ؟تعجتنا هوجولا يأ

 مسعبي بابلاب ضيب نبا اذه: + هسقةارس ايحاس لسقي يدعم

 يأ «نالف نم هجوأ نالفو «ضيرع هجو نالفل :مهلوق هنمو «ةلزنملو ردقلا :هجولاو
 :سيقلا ٌؤرما لاق . اهاجادل لعج اذإ «ةاظلسلا ههجوا : لافي هاك اردق مظعأ



 بسسس ١ج نورسفملاو ريسفتلا - ١ْ سس ْ ” ةكطلا

 اديربلا تبكرو ينهجوأف . هكلم يف رصيق تمانو
 يلإ لصو اذإف «هبكريل ًابكرم ةلحرم لك يف هل ايه اذإ ديربلا يلع ًانالف لمح :لاقي

 يلإ لصي نأ يلإ اذكهو . ..هفرمل بكرو ييعملا نبع لزن يرخألا ةلحرملا
 ْ ْ .هدصقم

 هعجوو :هتريشع هج و وهو «موقلا هجو نالف :لاقي «هيلإ روظنملا سيئرلا : هجولاو
 : لدنج نب دمحأ لاق «هتاذو هسفن : ءئشلا

 (1) اهب دتع ههجو اهنم تلفأف ا
 نأ يلع اضيأ أ لديو ؛كهجول كلذ لعفأ امن يبو هجوم

 < ةرظان اهبر ىلإ *« ةرضان ٍدهموي هوجو ل: نع هلوقو «تاذلا نع هب ربعي هجولا
 هلوقو [؟5:1؟:ةمايقلا] © ةرقاف اهب لعفي نأ نظت ةرساب ذعموُي هوجوو
 نيا اي ص5 هدو دوقاعلا ] 4 ةيضار اهيعسل # ةَمعاَن دموي ةوجو إط: يلاعت

 0 | يلع هتفاضإ حصي ال اضرلاو نظلاو رظنلا نم يآلا رهاظ يف هوجولا ىلإ
 ئش لك يأ 4 ههجو الإ كلاه ئش لك )ط» يلاعت هلوق ينعمف «ةلمجلا يلإ فاضي امنإو

 ريك ال يلاعت هلوق كلذكف «هايإ الإ كلاه

 امك (يذ) :لقي مل هسفن هجولاب دارملا ناك امل [؟7- نمحرلا] 4 ماركإلاو

 . .هريغ همسا ناك امل [/+ نمحرلا] «ماركإلاو لالجلا يذ كبر مسا كَرابت ظ: لاق

 دوور رخلا جو ا صصقلا ] 4 ههجو الإ كلاه ءيش لك ل: يلاعت هلوق يف نكميو
 هجويو ؛يلاعت هلل يلإ هب دصقي ام هجولاب دارملا نوكي نأ وهو نيمدقتملا ضعب نع يور

 نإف ريغ اهلإ عدت الو هللاب كرشت:ال + لوقيف « هعمظع تلج هيلإ ةبرقلا حبت (هيلإ هب

 عوسي فيكو «لطاب كلاهوهف هاوس هب دصقيو «هريغ نإ يديره لج لك
 هنأ بجوي كلذ سيل وأ ؟رهاظلا يلع اهلبق يتلا و ةيالا هذه اولمحي نأ ةهبشملل

 امّنِإ © : يلاعت هلوق امأف . .هلئاق نم لهجو رفك اذهو ؛ههجو يقبيو ينفي ىلاعت

 ا : ليللا] © ئلعألا هّبر هجو ءاغتبا لإ 2 هلوقو ([4:ناسنإلا] 3 هللا هجول مكمعطن

 هذه نأ يلع لومحمف [ 25 مورلا] 4 هّللا هجو نوديرت ةاَكر نم مكِينَأ امو  هلوقو

 هلوق امأف .هدنع يفلزلاو «هيلإ ةبرقلاو هباوث اهب دوصقمو هل ةلوعفم لاعفألا
 يد و د ل وار لا قر كر رسال د ولو

 اضر مثف :هب داري نأ اضيأ لمتحيو «ملعلاو ريبدتلا ينعم يلع نكلو « لولحلا ينعم
 ةفاضإلا نوكيو رءةهجا :هجولاب دارملا نوكي نأ لمتحيو . ةنيلإ ةيزيقلاو هاون وللا

 ام عجار كلذ فالخب تيبلا لصأو .ينعم (اهب دتع) :هلوقل رهظي الو لصألاب اذكه (1)
 . يلامألا شماهب تيبلا يلع بتك



 ظ ١ج ثورسفملاو ريسفتلا بل
 نكس كرر ا لروما كراس ريباك درر اعرب د تسلا ينعم
 كوهلل انيلك :تاينجلا نأ: [٠١1:ةرقبلا] 4 هللا هجو مثف اولوت امنيأف برغملاو

 .هّللا دمحب نيب حضاو اذه لكو .هكلم

 هلوق نع لئاس لأس نإ : هصن ام ( 51 ه*”ص ؟ ج5 سلجما يف لوقي هارنو

 :لامقف [".؟: ةرقبلا 1 4 باّسحلا عيِرَس هّللاو اوبسك امم بيصن مهل كتلوأ ل: ىلاعت

 ل ا

 :ةوجو

 ءازجلا تقو نأو ,مهلامعأ يلع ع باسحلا عيرس هنأ ينعملا نوكي نأ :اهلوأ ظ

 رمررارصبلا عمل نإ مرسلا ياتو يلاعت هلوق يرجم يرجيو ءرخأت نإو بيرق

 يزاجي ام نأل ؛باسحلاب ءازجلا وأ ةازاجما نع ربعي نأ زاج امئإو لحنلا] # برق

 كيش انعواب ًاعفاكم ًالثامت ناك اذإ هل باسح وهف ؛ هرادقعو هلعفل ؤفك وه دبعلا هب

 [م.:ابعلا] © اباسح ءاطع كبَر نم ءازج )و : يلاعت هلوق ةأفاكملا ينعم باسحلا يف نأب

 :رعاشلا لاق .ينافك اذإ :اباسحإ ينبسحي ماعطلا ينبسحأ :لاقيو .ايفاك ءاطع يأ :

 مبا و سيرا يدار سورا فاو 0
 .فاك :هانعم

 .ةريسي تاقوأ يف ًاعيمج قلخلا بساحي لجو زع هنأ دارملا نوكي نأ : اهيناثو
 ةبساحم نع مهضعب ةبساحم هلغشي ال يلاعت هنأل ,ةاش بلح كلذ رادقم نإ :لاقيو
 اذهو ءدحاو تقو يف مهلامعأ يلع مهلك مهبساحيو « اعيمج مهملكي لب «هريغ

 ول هنأل «ةلآ يلإ مالكلا لعف يف جاتحي ال هنأو ,.مسجب سيل يلاعت هنأ يلع لدي ام دحأ

 نمط امنع نحنا كقو نحن نشا فماحي نأ ناجم اوك يدع داع ض كافل دك ذاك

 هلم فاكلو» ةريخغ كاطخ نع هلعتعو» ساما صعب بالك ناكلو «نيتفلتخم

 يف بجاو كلذ عيمج نأ امك «ةريصق ريغ ةليوط مهلامعأ يلع قلخلل هتبساحم
 . تالآلا يلإ مالكلا يف نورقتفي نيذلا نيث دحمأ

 ا هنآو «بوسحم لككب ملعلا عيرس هنأ ةيآلاب داما نأ نم مهضعب هركذ ام : اهنلاثو.

 هللا مهملعأ مهرومأ رثكأ يف ءاصحإللاو باسحلا اولمعتسي نأ ايندلا ينب ةداع تناك

 هب داري امنإ باسحلا نأل ؛ ًاباسح ملعلا يمس امنإو ,باسح ريغب نوبسحي ام ملعي هنأ
 ولو « ًاباسح يمسي ال بوسحملا وأ باسحلاب ملعلا نأل ,فيعض باوج اذهو «ملعلا

 ال امم ءايشألاب هملع نأل ءاذكب ملعلا عيرس هنإ : لاقي نأ ًاضيأ زاج امل كلذب مس

 . ةعرسلاب فصويف ددجتي
 يف لئسي هنأ كلذو ؛مهل ةباجإلاو هدابع ءاعدل لوبقلا عيرس يلاعت هللا نأ : اهعبارو.



 لس ١ج نورسفملاو ريسفلا سس حي لعء؟دةماإ

 رادقمب دبع لك يزجيف « ةرخآلاو ايندلا رومأ نم ةقلتخم تالاؤس دحاو تقو

 ولف « رادقمو دحب هبجوتسي ام هتلأسمو هئاعد دنع هيلإ لصويف ؛.هتحلصمو هقاقحتسا

 عيرس هنأ يلاعت انملعأف « باسحلا لصتاو ددعلا لاطل سانلا هفراعتي ام يلع رمألا ناك

 هقحتسي يذلا رادقملا نع ثحبو ءاصحإ ريغب ءاعدلل لوبقلا عيرس يأ « باسحلا

 يلع اضيأ ينبم باوج اذهو .ءاصحإلاو باسجلل نوقولحما ثحبي امك .ىعادلا

 , رشاالو فرع الو مالا ىدافالو لكيدتي هلو + اطيمعتب ينكر كاغنلا لونان ىرخف >
 ةجح نوكي امب كلذ يلع دهشتسي نأ «باوجلا اذهب باجأ ع نم يلع بجي ناك دقو

 باساب دارملا قاوكي نأ ونهو :رخآ هجو ةيآلا يف نكميو . هركذ اميف لئاط الف الإو «هيف

 رابخإلا يف ةدئافلا نوكتو ءاهيلع مهفقاومو ؛ةمايقلا موي مهلامعأ يلع قلخلا ةبساحم

 [ ماعنالا] # باقعلا عيرس يلاعت لاق امك ؛ةعاسلا برق نع رابخإإلا :هتعرسب
 ارك اسيبك كلذو هومتيكح يذلا لوألا باوجلاوه اذهف :لوقي نأ دحأل سيلو

 اذه يفو «لامعألا ىلع ةأفاكملاو ءازجلا وه ةيآلا ىف باسحلا نأ ىلع ىنبم لوألا نذل

 لامعه ةلئاقلاو ةنورجلا ةيسابعا ضن نطو هناي وزع باتل خرشت هل كارل

 باوجلا يف مهضعب نعط دقو ؛هيلإ باسحلا يضفي يذلا ءازجلا ريغ كلذو ءاهحيجرتو
 ةيآلا ىف مالكلا جرخم : : لاق نأب ؛هايإ هدامتعا 3 ىئابجلا يلع يبأ يلع انفردعت يناثلا

 دعوتي امم وهالو ارجز يضتقي ام هناهز ةعرشو اسحلا ةفخ نف:سيلو «ديعولا هجو. يلع

 اذهو .لامعألا يلع ةازاجملاو ةرخآلا رمأ برق نع رابخإلا دارملا نوكي نأ بجيف هلثمب

 اضيأ هدمقتعاو «يرصبلا نسحلا نع يكح دق لب « هب ئدتبملا لع وبأ سيل باوجلا

 نع هانيكح يذلا نعطلا سيلو ؛ةملس نب لضفلا هركذو «يوحنلا رينتسملا نب برطق
 « كلذك سيلو «ديعولا | جرخم ةيآلا جرخم نأ يلع دمتعا هنأل هل لطبمب نعاطلا اذه

 * قالخ نم ةرخآلا يف هل امو ايندلا يف انتآ انبر لوقي نم ساّنلا نمف 3 لاق يلاعت هنأل
 كتلوأ * ٍراَلا باذع انقو ةنسح ةرخآلا يفو ةنسح ايندلا يف اننآ ابر لوقي نُم مهنمو

 رهاظلاب هيف الاف[ 8 بل « باسحلا عيِرَس هللاو اوبسك امم بيصت مهل

 يفو ةدسح ايندلا يف انتآ ادبر : نولوقي نيذلا: يلإ اعجارو «باوغلاب ادعو نوكي نأ

 عيمجلل نأ ينعملا نوكيف ؛ ( عيمجلا يلإ اعجار نوكي وأ ؛رانلا باذع انقو ةنسح ةرخآلا

 دعو وأ ءاصلاخ اذيعو نوكي ناافإ ! لب : اصلاخ ًاديعو نوكي الف ءاوبسك امم ًابيصن

 هللاو طيلاعت هلوقم ناكل نعاطلا ركذ ام يلع ًاصلاخ ًانينعو ناك ول هنأ يلع . .ًاديعوو

 دعولاب قلعتو هجو ةقفاوملا ةعرسو نامزلا رصق دارأ أ نم ليوأت ىلع يلع « باسحلا عيرس

 ,دابعلا لامعأ يلع ةبساحملا عوقول نمضتم لاح لك يلع مالكلا نأل «ديعولاو

 بيغرت اذه يفو ؛ةعرسلاب كلذ عم باسحلا فصو نإو اهرشو اهريخب ةطاحإلاو



 5 ةحيحصتسسما ررسلا رهتباصبح
 اهحيبقو اهليمج يلع فقويو «هلامعأب بساحي هنأب ملع نم نأل ؛ ةلاحم ال بيهرتو

 ل اك نإو +« تاوجلا ريضتبا ليف يح اولا لخف يف يصرو ليسو حيضعلا نع رجلا
 ىف انيخرت لامعألا يلع ةبساح ا برقو «ةازاجما برق يلع باوجلا لمح يف نأ عفدن

 نأ الإ ةيآلا قسنو رهاظلاب هبشأ لوألا ليوأتلاف ,تاحبقملا يلع ًارجزو «تاعاطلا
 . دودرم الو اضيأ عوفدم ريغ رخآلا ليوأتلا

 1 ل ا طلال وزال نب مالت وب رن ا ىفائرت تناف
 مل فيك ثلاثلا لاثملا يف يرت امك « برعلا راعشأب ةفرعملا يف هعسوتو ةيوغللا هتراهم

 ؛ءاعدلل لوبقلا عيرس وأ «ملعلا عيرس (باسحلا عيرس ) ينعم نإ : لاق نم لوق لبقي
 . يعرش وأ «يفرع وأ ,يوغل لصأ يلإ - لاق امك  اددتسي مل نيلوقلا نأل
 :ضقانتلاو فالتخالا مهومل هعفد ©

 نم يبهذملا غونلا اذه يلع هيلامأ يف. رصققي ال يضترملا فيرشلا نإو . .اذه

 يملا مظنلا رهاظ يلع درت يتلا تالاكشإلا ضعبل ضرعي هدجم لب «ريسفتلا
 هتطاحإو ةغللا يف هتراهم يلإ عجرت ؛ةغلاب ةقدب اهنع بيجي مث «ضقانتلاو فالتخالا

 .اهنونفب
 لأس نإ - ةيآ ليوأت ) : هصن ام لوقي ( ١ - 7١ ص اج ١ ثلاثلا سلجملا يف ًالثمف

 اَذِإَف هاصع يقلأف »: يسوم نع ةياكح يلاعتو كرابت هلوق يف نولوقت ام: لابقف ٍلئاس
 اهآر اًمَلَف كاصع قلأ نأو ل : :رخآ آعضوم يف يلاعت لاقو. ["": ءارعشلا] © نيبم | داعب يف

 (ةقلخلا ةميظعلا ةيحلا نابعثلاو ["1: صصقلا ] 4 بّقعي ملو اربدم ئلو ناج اَهّنَأك رتهت
 نأ زوجي فيكو ؟ةدحاو ةصقلاو نافصولا فلتخا فيكف ؛تايحلا نم ريغصلا :ناجلاو

 ؟اهنم رغص ام ةفصبو تايحلا نم هقلخ مظع ام ةفصب ةدحاو لاح يف اصعلا نوكت

 هنظ يذلا نإ : لوقنام:لوأ:باوجلا:؟ ؛مالكلا اذه نع ضقانتلا نوليزت ئش يأبو

 يتلا لاحلاف «ناتفلتخمم ناتلاحلا لب « لطاب ةدحاو ةصق نع اربخ نيتيآلا نوك نم لئاسلا

 نوعرف يلإ يسوم ريسم لبقو ةوبنلا ءادتبا يف تناك «ناجلا ةفصب اهيف اصعلا نأ ربخأ

 ةوالتلاو ؛ةلاسرلا هغالبإو نوعرف هئاقل دنع تناك «انابعث اهيلع اصعلا راص يتلا لاحلاو
 ديق نيرتشفلا نم اموق.نأ قلع ةلاسج الق نافصتقلا:كفلدتحا اذإو مكللذ يلع لدت

 اصعلا نأ مهداقتعالوأ ,ةدحاو ةصقلا نأ مهنظل امإ «لاؤسلا اذه يلع باوجلا اوطاعت

 ةفص يلإ ةراتو «ناجلا ةفص يلإ ةرات «نيتلاح يف بلقنت نأ زوجي ال ةدحاولا
 ايلا

 قفا ليس نطو دعا و فشاك ول لابحانناو هةحيفلا نك ايطتشيالا لايبنس ىلعاوأ
 نال هلأ نارا هي لكنا اين نمسا هيرب اذهوا ضفاف نرش الا نييوكو ل



 ل ١ج نورسفملاو ريسفتلا سس جول
 ميوفلا مج رولا م وفر ا والا نانوكي ال نيلوألا

 :اهليوأت نم
 ربكو اهقلخ مظعل نيتلاحلا يدحإ يف نابعثلاب اههبش امنإ يلاعت هنأ : امهدحأ

 اهطاشنو ءاهتكرح ةعرسل ناجلاب يرخألا ةيآلا يف اههبشو .اهرظنم لوهوءاهمسج
 ةعرسو ناجلا طاشت فقلخ ريكو نايغفلا عيسج يف اهنا عم اهل عيدجاف ؛انهتشخو
 .نيتيآلا نيب ضقانت الو «ةداعلا قرخ يف غلبأو زاجعإلا باب يف رهبأ اذهو ؛هتكرح

 را ل ل يمل ١ يرام كسلا ا

 ساس © ساس

 ا اك راسو د ل نأ يلاعت

 ,ههوجو ضعب يف هريغب ئشلا برعلا هبشت دقو «ةضف نم اهنأ عم ءاهتقرو اهفوفشو
 ال ام تافصلا نم.رقبلاو ءابظلا يف نأ ملعن نحنو عةرقبلابو «ةيبظلاب ةأرملا نوهبتشيف

 ا الل

 . هجو
 دحأ دارأ امإو.ةيحلا يرخألا ةيآلا يف ناجلا رك ذب دري مل يلاعت هنأ : يناثلا باوجملاو

 عم تناكو مسجلا مظعو ةقلخلا يف ًانابعث تراص اصعلا نأب ربخأ يلاعت هنأكف نجلا

 رتهت اهآر املف ل: يلاعت لاق اذهلو اهدهاش نمل اهعازفإو رظنملا لوه يف نجلا دحأك كلذ

 «هانجرختسا رخآ ليوأت ةيالا يف نوكي نأ نكمبو . . 4 بقعي ملو اربدم ىَلو ناج اَهّنَأك

 نم هانيب ام ؛هل انفلكت يف هجولاو ءامهنع صقني مل نيلوألا نيهجولا يلع دزي مل نإو

 الاصعلا نأ وهو ؛هجو لك ىلع لئاز مهوت يذلا ضقانتلا نأو (ةجحلا يف راهظتسالا

 رصت ملو «نابعثلا ةفصب تراص مث «هتروص يلعو ناجلا ةفصب ًالوأ تراص ةيح تبلقنا

 نوكتو امهمكح فلتخي الو ليوأتلا اذه يلع ناتيآلا قفتتف «ةدحاو ةبرض كلذك

 ةيناثلا ةيالا نوكتو ءاصعلا لاح ةياغ رع راحل نابعتلا رك 5 ةنوضقت يلوألا ةيآلا

 ةقلخ ىلإ اصعلا بالقنا لاح يهو« ًابراه اهنم يسوم يلو يتلا لاحلا ركذ نمضتت
 لل ال ل ل ل

 اهنأ ىضتقي ةب اذهو , 4 نيبم نابعُت يه اَذِإف طف يلاعت هلوق عم هوهتركذ ام حصي فيك

 هر دتنالو نات يفل تبا 0 ترم

 يح يعد 0 لح ع لع

 نأ ناسنإلا يملأ 0 ها للا



 بسس ١ سيسي حس 6 ريما يي اتتم
 ل د سل رع كارم يونج ملوك اوم ييقح

 ًانامز هتعيض هغولبو هلزنم نم هجورخ نيب نأ ملعن نحنو « ضرألا يف وها اذإف طئاحلا

 مالكلا ةدئاف امنإو ؛طئاحلا نم طباهلا كلذكو ؛جردت يلع الإ اهيلإ لصي مل هنأو
 .(دتمي ملو لطي مل هنأو نامزلا براقت نع رابخإلا

 لآ نم ةمئألا يلإ ةلزتعملا لوصأ وزع هيف امنإو عيشسلل رثأ يلامألا يف سيل ©
 : 2: ةخبلا

 تايآلا نم يضترملا فيرشلا هزسف اميف عيشتلل ًارهاظ أرثأ دحن داكن ال انإو . اذه
 عةيدج ةلواحم هنم دجن انأ ريغ «مهئاملع و ةعيشلا خويش نم هنأ مغر «هيلامأ يف

 يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ مالك نم ةذوخأم ةلزتعملا لوصأ نأ تبشي نأ اهئارو نم ديري
 يا هريغ مالك نمو «هنع هللا يضر بلاط

 ةذوخأم لدعلاو ديحوتلا لوصأ نأ ملعا :هصن ام١٠4 4 ١٠2”ص ١ج)» رشاعلا سلجم

 ديزم ال ام كلذ نم نمضتت اهنأو هبطخو ( مالسلا هيلع ) يلع نينمؤملا ريمأ مالك نم
 بهسأ ام عيمج نأ ملع همالك نم كلذ يف روثأملا لمأت نمو «ءارو ةياغ الو هيلع
 كلتل حرشو لمجلا كلتل ليصفت وه امنإ هعمجو هفينصت يف دعب نم نوملكتلملا
 نمو ةرثك هب طاحي داكي ال ام مالسلا مهيلع هئانبأ نم ةمئأآلا نع يورو «لوصألا
 ءافش هضعب ىف يذلا ريزغلا ريثكلا هنم باصأ هناظم نم هبلطو هيلع فوقولا بحأ
 ام ائيش هركذ ديرن ام يلع مدقن نحنو «ةميقعلا لوقعلل جاتنو « ةميقسلا رودصلل
 نب ناوفص يورو» :هصن ام اهنم ةريثك ءايشأ قاس مث ..(بابلا اذه يف مهنع يوري

 ءايشأ نع هلأسف ؛مالسلا هيلع اضرلا نسحلا يبأ يلع ثدحملا ةرق وبأ لخد :لاق يبحي
 انإ :ةرق وبأ لاقف « ديحوتلا يلإ هلاؤس غلب يتح ضئارفلاو ماكحألاو «مارحلاو لالحلا نم
 م ل ل ل انيوز

 - سنإلاو نجلا  نيلقشلا يلإ هللا نع غئلبملا نمف : مالسلا هيلع اضرلا لاقف «ةيؤرلا
 ل هط] 4 املع هب نوطيحي الو إ» ٠[( +:ماعنألا] «راصبألا هكردت ال
 فيكو :لاق .يلب : لاق ؟اقداص ايبن دمحم سيلا . 1١[. :يروشلا] * ءيش هلثمك
 : لوقيو هرمأب هيلإ مهوعدي هللا دنع نم ءاج هنأ يهربخيف ًاعيمج قلخلا يلإ جر ئجي

 مث . # ءيش هلفمك سيل ٠> , # املع هب نوطيحي الو ل # راصبألا هكردت ال

 هيمرت نأ ةقدانزلا تردق ام ؟نويحتست الا ءاملع هب طّيحأو «ينيعب هاراس : لوقي
 هنإف «ةرثق رب لاق' رشا هنجو نم هفالخيب ئتارر مث «عوشب هللا نع يتاي كوكب نأ ءاذهب
 طل ناو . [١؛ -١:مجسلا] © ئهسملا ةردس دنع * ئرخأ ةلزن هآر دقلو اظلوقي
 4 ئأر ام داؤفلا بذك ام 8: لوقي ثيح ىأر ام يلع لدي ةيآلا هذه لبق ام :مالسلا



 ب !1ج نوريسفملاو ريسفتلا سيب ع بل #.8مزح
 :لاقف يأرامب ربخأ مث هانيع تأرام دمحم داؤف بذك ام : لوقي . 4 مجلا]

 هللا نهتشو هلا رسكس هللا تاياوع مجنلا] 4 ئرسبكلا هّبَر تايآ نم أر دقل»

 :ةرق وبأ لاقف «ملعلا هب طاحأ دقف راصبألا هتأر اذإف © املع هب نوطيحي الو ل: يلاعت

 نوملسلا هيلع عمجأ ا مالسلا هيلع اضرلا لاقف ؟ةيؤرلاب بذكاف
 ئش هلثمك سيلو ؛راصبألا هكردت الو  ًاملع هب طاحي ال هنأ

 ماسلا يباع بولا 5 لا ا
 ؟ردقو يلاعت هللا نم ءاضقب ناكأ «ماشلا ىلإ اري م 05

 الو ءاقطوم انثطو ام ؛ةمسنلا ربو ةبحلا قلف يذلاو ؛ماشلا لهأ اخأ اي معن :هل لاق
 نيسكح ا هللا كيف“ يماشلا لاقف «ردقو هللا نمءاضقب الإ ,ةعلت انولع الو ءايداو انطبه

 ,هردقو يلع هاضق هللا ناك اذإ يبعس يف ًارجأ يل نأ نظأ امو (نينمؤملا ريمأ اي يانع

 يلعو «نورئاس مسناو مكر يم كلعوسجالا كل ملظعا ةقاللا نإ: مالسلا هيلع هل لاقف

 اهيلإ الإو ,نيهركم مكتالاح نم ئش يف اونوكت ملو ءنوميقم متنأو مكماقم'
 امهنعو اناقاس ردقلاو ءاضقلاو كاذ فيك :ىماشلا لاف ؛نيربجم اهيلع الو نيرطضم

 تددظ كلعل !ماشلإ لهأ اخأ اي كححيو :مالسلا هيلع لاقف ؟انفارصناو انريسم ناك
 دعولا طقسو «باقعلاو باوثلا لطبل كلذك كلذ ناك ول ءامكاح اردقو ءامزال ءاضق

 ( ئسملا نم ناسحإلا باوشب يلوأ نسحملا ناك املو يهنلاو هللا نم رمألا و ؛ديعولاو
 «ناطيشلا بزحو «ناثوألا ةدبع ةلاقم كلت ,نسحملا نم بنذلا ةبوقعب يلوأ ئسملاو

 ةدايضرما هللا نإ ءاهسوجمو ةمألا هذه ةيردقو ,روزلا ءادهشو «نمحرلا ءاممصخو

 ( ًاهركم عطي ملو . .ًاريثك ليلقلا يلع يطعأو « ًاريسي فلكو ءأريذحت مهاهنو؛ ًارييخمت
 ٍءدابعل بتكلا لزني ملو ءابعل ءايبنآلا لسري ملو « اريسع فلكي ملو ءأبولغم صعي ملو

 ليوف اورفك نيدلا نظ كلذ ز الطاب امهنيب امو ضرألاو تاومسلا قلخ الو اشبع

 ا ار ل .[ 11 ص (ٍراَنلا نم اورفك َنيِدّلَ

 اردَق هللا رمأ ناكو 9 الت مث . مكحلاو كلذب هللا نم رمألا : لاق ؟امهنعو امهب

 لانه ناقلا اله منح ال يرسبم اسرت ماسلا قل .[ 1 بازحألا] 4 ارودَقم

 : لوقي لعجو « نينمؤملا ريمأ اي كنع هلا 00
 انارفغ نمحرلا نم باسحلا موي 2هتعاطب وجرن يذلا مامإلا تن

 اناسحإ ناسحإلاب كبر كازج رم ا بلا

 لدعتسي ام مهريغ نعو تيبلا لهأ نع رابخألا نم يضترملا فيرشلا ركذي اذكهو

 رابخألا هذه هيلع ام رادقم ملعي هللاوءمهمالك نم ةدمتسم ةلزتعملا لوصأ نأ يلع هب

 مساقلا وبأ يور دهقف «( هنع هللا يضر )ىلعل ةبسنلاب اهقدصأ داكأ ال انأو ؛ةحصلا نم



 سس. خيي ب ا ٠# ١ج نوريسفملاو رست بسسس
 خرع : اتانيم فلاب عع هللا( قف رةيلاطا ىلا نيا ىلع انآ ةاوو اف [ميسفل ف يينستلا
 رحب :لاقف ةرردلتقلا نع ريشا ننمرلا ريما يبو لاقكاب ةيف صنف الا ويقد لاف و داعلا
 ال هلل يفخ رس : لاقف ءردقلا نع ينربخأ نينمؤملا ريمأ اي : لاتف هيف ضخ نيمع
 ؛لئاس اي : يحمل يتحرر يلم و وتلا رح ا لاقف ؛هشفت

 موي كئعبي يلاعت هللا نإ : لاق «ءاشامك :لامف# تفش ابك نا كش انك كقلخ هللا نإ
 وأ هللا عم ةعيشم كل ؛لئاس اي لاقف ءاش امك :لاقف ؟ءاش امك وأ تكش امك ةمايقلا

 :تلق نإو ؛هعم ةكرشلا تيعدا «هتكيشم عم تلق نإف ؟هتئيشم نود وأ هتكيشم قوف

 ةبلاغ كتئيشم تناك ؛هتعيشم قوف : تلق نإو . هتكيشم نع تينغتسا «هتئيشم نود

 هلاتبف انام نحف لات عملاق ؟ةيقاعلا هللا لاست“ تسلا": لاق مت «:هففيشم لع
 هب ينالتبا ءالب نم : لاق ؟هب كالعبا يصاب نيا 1 هي كاداكيا وع دايما ؟ةيفاعلا

 رعت لاق يات لاق ؟ميظعلا يلعلا هللاب الإ قا وحال وقل كلا
 ايفل نأ ةريسنلا ؛ لاقف هللا كملع ام ينملع «نينمؤملا ريم ان لف ا يا
 : ؛ هللا نإ ؛لئاس اي ءلجو رع هللاب الإ هتيصعم يلع الو هللا ةعاط يلع هل ةردق

 < نآلا :هل لاقف ءتلقع لئاسلا لاقف هللا نع لقعا «ءاودلا هنمو .ءادلا هنم ؛يواديو
 نم الجر تدجو ول : يلع لاق مث ؛هديب اوذخو ملسملا مكيخأ يلإ اوموق ًاملسم ترص
 هذه دوهي مهنإف .هقنع رسكأ يتح يتح هبرضأ لازأ الو ,.هقنعب تذخأل ردقلا لهأ

 كال ا

 نيسان ودمه اكن خإو يقرر ويضتااذا عقودا نيت سايل وت يور
 :نكينكي ايبكانش ثا ملم ضان يقكتافا وكم انوتا ال هلكت قلل الو انعم

 هنفل ناك ام غلبم نع انل فشكت امك « اهجلاع يتلا ةيريسفتلا هثوحب يف ةيلازتعالا

 ريدا ف فالكل 83101 م نذل

 )١( ه 8ص نيدلا يف ريصبتلا .



 سس ١1ج نورسفملاو ريسفتلا

 ليزدتلا قئاقح نع علا فكلا
 (يرشخمرلل) لّيوأتلا وجو يف ليواقألا تدويعو

 :ريسفتلا اذه فلؤمب فيرعتلاه

 ل ل بلا دهم سلا يرو للا اللا

 دا 1 - رشخمزب ( ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيتسو عبس )

 عمتجاو الإ اكن لغاز“ ةديدع ارارم ناسارخ لخدو « مهنع ذخأو رابكل | يقلو

 رسما هب فرتعاو 0 ادا لاك امر يدنا كيلوت رايرقا هيلع
 0 ا ريا

 زجل هي رد نكس دم-و 000
 نحن ام وهو«هلثم هلبق فنصي مل يذلا زيزعلا نآرقلا ريسفت يف هباتك :هتافنصم
 يف قئافلاو «ةبيرعلا يف بكرملاو درفملاو «ةيوحنلا لئاسملا يف ةاجاحم او «نآلا هددصب

 يف لئاسملا سوؤرو «وحنلا يف هلا ل

 0 لا و ل 0

 بشك فاشكلا باتك فئص ام لوأو «بابلاب يلزتعملا مساقلا وبأ هل لق : نذألا هل

 00 ل ا 0

 هدم حل 0

 حالصإ ال سانلا تت اذهو (نآرقلا لزنأ يذلا هلل داملحاو :خسملا

 .( فتصملا

 لا طبلة اع قل ستان اري تاكل يلتاقوو تيمنا وورجلل نرد
 لصألا يف ناك هنأ - هيلع هل قيلعت يف فاشكلاب نينتعملا ضعب هتبثأو  ةبلطلا ضعب

 ةعامشلا نعال ةويق ا فول نينق يقناو ل ناكم قلت: تي

 راصو هب رهتشاو بقللا اذهب فرع يتح انامز اهب رواجو ةكم يلإر فاس هنأل كلذب بقل )١(
 ك4 ش .هيلع ملع هنأك



 سس [ج و هيبيبي سس 1ج نو رسفملاو ريفا سس
 0 ,راكنإلا ةياغ هركنأف يذاتسأ يلع هتضرع دقو اد ظاقاتج لوق اذهو ةحضاولا

 الهأ نكي مل يرشخمزلا نأ امهدحأ : نيهجول باوصلا نع لزعمب لوقلا اذه نأ يلإ
 ةملك عضوو همالك حتتفم يف (لزن ) يفو (لزنأ ) يف ةروك ذملا فئاطللا هتوفت نآل

 رخكفي ناك امنإَو «لازتعالا يلإ هئامتنا نم فنأي نكي مل هنأ : يناثلاو . كلذ نم ةيلاخ
 تيار قر وجم نانو اهو" ينعملا يف حيرص وه امب هبيقع يتأ اضيأو «كلذب

 رثأ نع ةيلاخ (ةفينح يبأ مامإلا ة هبرت يف ةئبتخم (مالسلا ةنيدمب ”- 2 ةخسنلا

0000000 

 (مهضعب رم ب ار رتب را صا

 :اهيعلمج ورم كناينأب
 (؟) دومحم هللا راج ةقرفل ًانزح اهتلقم عمدلا يدن ةكم ضرأف

 :فاشكلا فيلأت ةصق - هيف هفلؤم ةقيرطو ريسفتلا اذهب فيرعتلا ©
 يرسل ا دل نصل ١ مس را ا

 را

 هئم اا قف فاشل بوتس رف درج ذر نع ب ملا وع قوسأ

 :لافقا سعلا ىف هناق# قتلا ىلإ ةاعاويلا يسسلا ني و قكو ةيالاكلوا
 00 ,ةيلدعلا ةيجانلا ةغفلا لضافأ نم نيدلا يف انناوخإ تيأر دقلو»

 قئاقحلا ضعب مهل تزربأف ةيآريسفت يف يلإ اوعجر املك «ةينيدلا لوصألاو ةيبرعلا

 0 اوريطتساو «بجعتلاو ناسحتتسالا يف اوضافأ ,بجحلا

 :ليرتقلا قل قئاقح نع فشكلا مهيلع يلمأ نأ نيحرتقم لإ اوعمتجا ينح «كلذ نم

 ءامظعب عافشتساللاو ةعجارملا الإ اوبأف ,تيفعتساف ليوأتلا هوجو ىف «ليواقألا نويعو

 مهنأ يملع يلع  ءافعتسالا يلإ ينادح يذلاو ديحوتلاو لدعلا ءاملعو ؛نيدلا
 نامزلا هيلع يرأ ام - نيعلا ضرفك هيف ضوخلا نآل «ةبجاو يلع.هيلإ ةباجإلا ام اوبلط
 نأ ًالضف «ملعلا اذه ددع يندأ نع مهمه رصاقتو «هلاجر ةكاكرو «هلاوحأ ةثاثر نم

 حئاوفلا يف ةلأسم مهيلع تيلمأف «يناعملاو نايبلا يملع يلع سسوؤملا مالكلا يلإ يقرتت
 باوجلاو لا وسلا ريثك أطوسبم امالك ناكو «ةرقبلا ة ةروس قل قئاقح ىف مالكلا نم ةفئاطو

 )١( .هئايب اعطاس اباتك هأشنأ :لاق ثيح ١١ ( نوئظلا فشك :5/5لا١.
  )"9نهدلا تاردشو هلال ههه عقلا :نايعألا تايفو ىف يرشخمزلا ةمجرت رظنا

 نع  ىظويسلل نيرسفلا تاقيطو 1



 ١ج نورسفملاو ريسفتلا سل _ لل لمص .5إ
 نوكي ١ ملح اع دا هر را وبطل را الار .هياتتالاو در 1 ليش

 ةحانإلاو « هللا راوج ةدواعم يلع مزعلا ممص املف « هنوذتحي ًالاثمو «هنوحتني ارانم مهل

 نم ةكسم هيف نم دلب لكب يزاتجم يف تدجو «ةكم ءاقلت تهجوتف هللا مرحب

 يلإ نيعلطتم ؛يلمملا كلذ يلع روشعلا يلإ دابكألا يشطع - مه ام ليلقو -اهلهأ

 «يطاشن نم نكاسلا كرحو « يفطع نم تيأر ام زهف «هسابتقا يلع ًاصارح «هسانيإ

 ؛فيرشلا ريمألا ةينسحلا ةجردلا نم ةينسلا ةبعشلاب انأ اذإ ةكمب لحرلا (تظطخاافلف

 وهو - هدجمو هللا مادأ - ساهو نب ةزمح نب «نسحلا يبأ هللا لوسر لآ فرش مامإلا
 سانلا شطعأو «مهبقانم مومجو ؛مهنساحم ةرثك عم «نسحلا ينب يف ةماشلاو ةتكنلا

 ةدم يف هسفت ثدحي ناك هنأ ركذ يتح «ةبغر مهافوأو «يشح زديمولا ول هيك

 ةدافإلاو «هماهملا يطو يفايفلا عطقب ؛ةداشملا نم هيف وه ام محازت عم زاجحلا نع يتبيغ

 يفعتسملا يلع تقاض دق تلقف «ضرغلا اذه ةباصإ ىلإ لصوتيل « مزراوخب انيلع

 رشعلا تزهانو «نشلا عقعقتو «نسلا ينم تذخأ دق ينتيأرو «للعلا هب تيعو «ليحلا
 نامض عم ؛يلوآلا نم رصخأ ةقيرط يف تذخأف « )١( باقرلا ةقاقد برعلا اهتمس يتلا

 ةدم رادقم يف هنم غرفف ءددسو هللا قفوو «رئارسلا نع صحفلاو «دئوفلا نم ري ةكغلا

 امو .ةنس نيثالث نم رثكأ يف ردقي ناكو ') هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ ةفالخ

 مرحلا اذه تاكرب نم يلع تضيفأ ةكربو ؛مرحملا تيسلا اذه تايآ نم ةيآ الإ يه

 يعسي طارصلا يلع يل ارونو «ينيجني أببس هيف تبعت ام لعجي نأ هللا لاسأ . مظعملا

 0 (لوكسملا معنو« ينيميو يدي نيب

 . هسفن يرشخمرزلا اهيوري امك فاشكلا فيلأت ةصق. هذه

 :ةيملعلا فاشكلا ةميق و

 مل ريسفت 1 لا نو ف لوش طا كا وهف . ريسفتلا اذه ةميق امأو

 هيف رهظأ املو «نآرقلا نم ةيآ ام ريغ يف زاجعإلا هوجو نم هيف نابأ امل «هيلإ هفلؤم قبسي

 نع انل فشكي نأ عيطتسي نم يرشخمزلاك سيلو همِقلبو ينآرقلا مظنلا لامج نم
 ةيف زري ام امينش ال . مولعلا نم ريشكب ةفرعملا نم هيف عرب امل (هتغالب رحسو نآرقلا لامج

 (ةغالبلا مولعب ةطاحإلا نم هب زاتمأ امو مهراعشأب ةفرعملاو . برعلا ةغلب ماملإلا نم

 )١( ايانملا كرتعم يهو «نيعبسلا يلإ نيتسلا نيب ام يهو .

 يناشلا ءزجلا : نونظلا فشك يفو «لايل عستو رهشأ ةثالث وأ ,رهشأ ةعبرأو ناتنس يهو (؟)
 . ؛ةئامسمخو نيرشعو نامث ماع يف رخآلا عيبر نم يناغلا نيدثالا ةوحض هفيلأت نم غرف هنأ أ 7١؟ص

 . فاشكلا ةمتاخ ىف اذكو

 )( الكشاف:15-1١5/1١.



 مسالأ 9# غي ٠ ؟ج تورسفملاو ريسفتلا
 00707١ يملعلا غوبنلا اذه يفضأ دقلو «بدألاو بارعإلاو ؛نايبلاو
 سيرسل قولك هه هب قلعو ءاملعلا راظنأ هيلإ تفل « ًاليمج ًابوث فاشكلا

 يقاتلون يامل يعل درا: ررربعب اروقاال دن[ نيكولا نعل دمر .اذه
 فاشكلا ةمدقم يف كلذب رهجو «لجو زع هللا باتك رسفي نأ ديري نمل «عئش لك

 نم «حراوقلا بابلألا رهبي امب اهضهنأو «حئارقلا رمغي امب مولعلا ألمأ نإ مث . . ٠ :لاقف

 ال يذلا «ريسفتلا ملع ءاهكبس قدي رارسأ تاعدوتسمو اهكلشته قظلي تكت ةيدئازغ

 - نآرقلا مظن باتك يف ظحاجلا ركذ امك - ملع يذ لك هيف رظنلا ةلاجإو هيطاعتل متي
 يف ايندلا لهأ زب نإو ملكتملاو , ماكحألاو يواتفلا ملع يف نارقألا يلع زرب نإو هيقفلاف
 ,ظفحأ 2') ةيّرقلا نبا نم ناك نإو رابخألاو صصقلا ظفاحو ؛«مالكلا ةعانص

 هع اعلا نسحلا نم ناك نإو ظعاولاو
 قئارطلا كلت كولسل دحأ مهنم يدصتي ال «هييحل ةوقب تاغللا كلع نإو يوغللاو

 0 طل ساق عي قا ! « قئاقحلا كلت نم ئش يلع صوغي الو
 امهنع ريقنتلا يداسعو (ةنوأ امهدايترا يف لهو ةةاينلا لغو هناعلا معد امهو

 يلع صرحو هللا ةجح فئاطل ةفرعم يف ةمه امهناظم عبتت يلع هتشعبو «ةنمزأ

 نيب ًاعماج «ظحب مولعلا رئاس نم ًاذخآ نوكي نأ دعب هللا لوسر ةزجعم حاضتيسا

 ,هيلإ عجُرو ًانامز عجر دق «تاعجارملا ليوط «تاعلاطملا ريثك ظفحو قيقحت :نيرمأ
 كلذ عم ناكو «باتكلا ةلمح يف ًامدقم «بارعإلا ملع يف ًاسراف ؛هيلع درو درو

 نإو ةحمللاك ارد («سفنلا ناظقي ءاهداقو ةحيرقلا لعتشم «اهداقنم ةعيبطلا لسرتسم

 ناو يل د نسا دكلا» اهناكم يفخ نإو ةزمرلا يلع اهبشنم ؛ ءاهنأش فطل
 ملع دق ءركفلا تائب حيقلتب ضير ريغ ًاضاترم ءرثنلاو مظنلا بيلاسأب ةيارد اذ ًافرصتم

 يف عقوو .هقياضم يلإ عفد املط «فصريو مظني فيكو «فلؤيو مالكلا بتري فيك
 00 ( هقلازمو هضحادم

 رسفملل اهنم دبال يتلا لئاسولا هذه لك عمج دق يرشخمزلا نأ ةقيقحلا يفو

 نم صلخا؛ هقئاقح نع فاشكلا » نآرقلا ريسفت يف ميظعلا باتكلا اذه سانلل جرخأف

 همظن فئاطلو هتكنل صخلملا .هضحادم يف تبثملا .هضماوغ ىلع علطملا هقياضم

 ال امب طيحملا هيف الإ دجوت ال يتلا ةنتفملا دئاوفلاب زنتكملا ؛هملع رهاوجو هرقف نع رقنملا

 هركتسملا بنجتو « لوضفلل فذاحلا زاجيإلا عم « هيناعمو هظافلأ عدب نم هنتكي

 «بويأ همساو «برعلا ءاحصف لكحأ :ةروسكملا ءارلا ديدشتو فاقلارسكب  ةيرقلا(١)

 .همأ مسا ةيرقلاو

 قة علا( ة؟ةقانكلا



 ا 0 ا ا يا حلا
 د لا ا ا ل

 "0 (راحبلا ةضاغ اهيلع روثعلا ينمتي ةرهوجو «رابخألا ةققحم اهدشدي

 : هللا ةمعنب ًاثدحتم لاق فاصوألا هذهب يلحت دق هباتك نأ يرشخمزلا ملع املو

 يفاشك لثم يرمعل اهيف سيلو هددع الب ايندلا يف ريسافتلا نإ

 (") يفاشلاك فاشكلاو ءادلاك لهجلاف هتوءارق مزلاف يدهلا يغبت تنك نإ

 ام هيف لوقي هلعج دح ىلإ هب هباجعإ غلبو :هفاشكب زتعا دق يرشخمزلا ناك اذإو

 يف دحاو باتكلاف «هيلع همولن الو كلذ يف هرذعن انأف «هيلع ءارطإو هل ظيرقت نم لاق

 ةعاربلاب هموصخ هل فرقعا دقلو ؛هبالطو ريسفتلا ءاملعرظن يف خماش ملعو «هباب
 ةيحان نم هيف ام ىلإ اهبلغأ عجري يتلا ذخآملا ضعب هيلع اوذخأ نإو «ةعانصلا نسحو

 :فاشكلا يف ءاملعلا ضعب تاللاقم كيلإو «لازتعالا

 : فاشكلا يف لاوكشب نبا ةلاقم ©
 ل

 فاشكلا باتكل اقيمع اليلحتو اقيقر افصوو «يرشخمزلا ريسفتو ةيطع نبا ريسفت
 0 :اهيف لوقي

 الإ , صوغأو صخلا يرشخمزلا باتكو .صلخأو عمجأو لقنأ ةيطع نبا باتكو»

 ةداقملا يبآ هل حنس امبرف ةرفولا يلع ةباًؤذلا نم رصتقمو ؛ةرفطلاب لئاق يرشخمنلا نأ

 نمل الفغو «هداطصي نمل القع هكرتف ؛هصانتقا هينأتل هنكمي ملو .هصايتعا هزجعأف

 هيف لاجأو ؛حئاللا لهسلاو حضاولا يلإ نانعلا ينثف , عزنملا اذه ضقان امبرو . هداتري

 ,هبكترم محقتو ؛هبهذم ةرصن نم هباتك يف ام عم اذه اماهس هضرع وحن يمرو ءًامالك

 هناسحإل هتءاسإ رفتغمف «هيلإ كلذ ةبسنو« «هيلع 00 باتك لمح مشجمو

 .7'2 (هنايبت رثكأ يف هتباصإل «ضعب يف هطقس نع حوفصمو
 0 .:يورهلا رديح خيشلا ةلاقم ©

 افصو - فاشكلا يلع اوقّلع نيذلا دحأ - يورهلا رديح خيشلل دجن كلذك

 هصن اذهو فاشكلا باتكل اقيقد

 يف هلغم ري مل «نأشلا عيفر ردقلا يلع باتك «فاشكلا باتك نإف «دعبو ..)
 هبيكارت ةناتم يلع تقفتا .نيرخالا فيلآت يف ههيبش دري ملو «نيلوألا فيناصت

 ةملكلا ةنسلا ةقينألا هبيلاسأ نساحم ىلع نعمتجاو «نينقتملا ةرهملا ةملك ةقيشرلا

 .هدقاعم دييشتو هدعاوق ديهمتو هنيهارب بيذهتو رسفتلا نيناوق يف رصق ام .نيقلفملا

 .10/؟ :ةوبظلا كشك (؟9 1 :فاشكلا لقد

 :٠١/1١ طيحملا رحبلا (79



 سس # ببببببب ب 12 نورسفملاو ويست سس
 هب سيق اذإ «ريمطقلاو ريقنلا نع ولخي ال هنأ ضرف ولو «ريسفتلا يف هدعب باتك لكو
 ىفتقي هفلؤم نأ يلع «ةوالحلا كلت نم عش هيف دجوي الو ةوالطلا كلت هل نوكياال
 طققسو «لطخلاو اطخلا يف عقو الإ هبيكارت نم ابيكرت ريغ املقو .هربخ لأسيو « هرثأ
 الو هنم نيع الف «ربخلا ةقيقح نع تشتفا اذإ هلك كلذ عمو «للزلاو طبنلا قلازم نم

 ةراهتلا طسو ىف نسعشلاك ؛راطقألا ىف رهتشاف « راظنلا يديأ هتلوادت دق كلذلو «رثأ

 نيع ةقباتما لايك باورأ لامع نع هلافعاو ةييدالا قر طلاباة رنيم هقاظسإلا هنأ الإ
 تردكتف هءاورو هرظنم تلطبأو ؛هءامو هقنور تبهذأ ًارومأ هباتك يف مزتلاف . ةلالكلا
 . ةيلاعلا هبتر تلزلزتو «ةيفاضلا هدراوم تقيضتو «ةيفاصلا هعراشم

 اوه دعاسي ال اهنومضم ةينآرقلا يآلا نم ةيآريسفت يف عرش املك هنأ :اهنم
 ةدماج تافسعتو ةدراب تافلكتب اهرهاظ نع اهفرص ؛هاهتشم عواطي ال اهلولدمو

 هللا مالكل فيرحت هيفو « رهاظلا نع - ةرورسح رديخلا ةنيتغالب ةنككت اين ةيآلا فرصو

 الثل ءريثكتلاو بانطإلا يف غلابي لب «ةرورضلا ردقب يفتكي هتيلو؛يلاعتو هناحبس
 :ماهفألا يلإ ردابتت يتلا ةرهاظلا تالازتعالاب انوحشم هارتف ءريصقتلاو زجعلاب مهوي
 نم دارو دعب دارو الإ هلئابح يلإ يدتهي ال لب ؛ماهوألا اهيلإ قراسمتت ال يتلا ةيفخلاو
 ةميظع ةفآهذهو .قافآلا ءالضف نم دحاو الإ هدئاكمل هبتني الو «قاذحلا ءايكذألا
 . ةميسج ةبيصمو

 طرفل عينصلا اوليه رع, لفِغيو ؛هدابع نم نيضترملا هللا ءايلوأ يف نعطي هنأ : هما

 [54:ةدئاملا] © هنوبحيو مهبحي و : يلاعت هلوق ريسفت يف يزارلا لاق ام معنو .هد
 اهيف بتكو («ىلاعت هللا ءايلوأ يف نعطلا يف ذ ماقملا اذه يف فاشكلا رك م

 عسل رس ال ل د رطل املا يل محطم ديلا اشيا 1
 ل الك ريب دب لكان تاكا كادت ده هز رتجلا فبكت ١ ؛يلاعت هللا ءايلوأ
 .ديجملا

 ةهاكفلاو لزهلا يلع ينب ةريزغ ًالاثمأو «ةريثك ًاتايبأ هيف دروأ هنأ اهنمو
 اميسال «ديعب لقعلاو عرشلا نم رمأ اذهو . اهساربن درابلا حازملا يلع دروأو. اهساسأ

 ,.ديحوتلاو لدعلا لقا كنع
 «ةشحاف تارابعب ةيجانلا ةقرفلا مهو  ةعامجماو ةنسلا لهأ رك ذي هنأ :اهنمو

 هذهو «داحلإلاو رفكلا يلإ ضيرعتلا ليبس يلع مهبسني ةراتو (ةريجماب مهنع ربعي ةراتف

 )١( . (راربألا ءاملعلا ةقيرط ال «راطشلا ءاهفسلا ةفيظو
 :نايح ىبأ ةلاقم ©

 نيو ةزابللا نف نلاينال قل نييرعت ماجا سنايا داع ايادوكو

 ا ال ةقورظلا فشك 1



 0 ل ا
 هلهأ كلهم اندهش ام هّيلول نلوقتل مث هلهأو هنتي هللاب اومساقت اون ولاق» : نيا ةرونت
 . 4 توقداصل انو اط : يلاعت هلوقل هريسفت يف يرشخمزلا بقعتي .. < نوقداصل انو

 نيب عمجو .ظح رفوأ نارقلا ملع نم يتوأ ناك نإو لجرلا اذهو» : هلوقب هفصي مث

 هرم انييرف حك و انعكس ءاوشأ يصل يف هباتك يفف ظفللا ةعاربو ىنعملا عارتخا

 يلإ تدرطتساو هللا باتكب ناسنإلا لغش يف اديصق تمظن دق فرحألا هذه ريطست
 بجي امن هيف ام يلع تهبن مث «هنساحم نم ءايشأ تركذف «يرشخمزلا باتك حدم

 ام يلع هبتنيو ءاذه يباتك يلع فقي نم كلذب عفتنيل انه كلذ تابثإ تيأرو «هبنجت

 :هب هتحدم ام ركذ دعب تلقف «حئابقلا نم هنمضت

 الهاج ثيداحألا عوضوم تبشيف

 ةلض هو فرح

 هنأل نآرقلامهف ىف ئطخيو

 هتيص قرخت خيش هرسخايف

 اقناهملا نذخ أ دق ءوسسش تاللزو

 اقئال. سيل ام موصعلملا يلإ وزعيو
 اقياضملاهوجلوأ نإاميساالو

 اقشاقشلا يمست ظافلأ ريثكتب
 اقماو ةباطخلا يف ًابحم ناكو

 انقيفاونلم موكسك ردد ا شسيلف

 اقراس ناك نإو ارامغأ مهويل

 اقهباطي نأ يبأ ابارعإ زوجي

 اقحالوهامف هانعرخآو
 اقرام حبصأ هيف ءوس بهذلل

 اقراشمو ابصلا قيرخت براغم

 ('7 اقفارم نيرفاكلل يري فوسل

 ) يرشخمزلا ىلع ةوسق نم فصولا ىفام كردي نأ هتوفي ال ئراقلا نأ بسحأو

 يف ةقيرظلا: هذه ناطلس ةنا عم «ةينرعلاو نايبلا ىف هحعاضب ةلفب همانهتا نم هيفامؤ
 . عفادم ريغ ريسفتلا

 :تودلخ نبا ةلاقم ©

 هو ركموتلا وتم يناثلا مسقلا نع ملكت امدنع هدجي 0 نودلخ نبا ةمالعلا وه اذهو

 بسحب ىنعملا ةيدأت ىف ةغالبلاو بارعإلاو ةغللا ة ةفرعم نم «ناسللا ىلإ عجري ام

 باتك ريسافتلا نم نفلا اذه هيلع لمتشا ام نسحأ نمو ) :لوقي .تييلاسألاو دصاقملا

 يف لازتعالا لهأ نم هفلؤم نأ الإ «قارعلا مزراوخ لهأ نم يرشخمرلل فاشكلا

 )١١( طيحملا رحبلا : /885/10/.



 سس #خبيبيبب ل 5ج ةورسفلاو يس فلا سس
 قرط نم نآرقلا يآ يف هل ضرعت ثيح ةدسافلا مهبهاذم يلع جاجحلاب يتأيف ,دئاقعلا
 هدمروسهمجللا] يدعو منع ارحلا ةدسلا نقلا نم نيقفحتملا :كلالعز اضن ةقالملا
 هيف رظانلا ناك اذإو «ةغالبلاو ناسللاب قلعتياميف همدق خوسرب مهرارقإ عم ,هنماكم

 نم نومأم هنأ مرج الف ؛اهنع جاجحلل انسحم «ةينسلا بهاذملا يلع كلذ عم افقاو

 روصعلا هذه يف انيلإ لصو دقلو .ناسللا يف هنونف ةبارغل هتعلاطم منتغتلف ؛ هلئاوغ

 ءمجعلا قارع نم «زيروت لهأ نم يبيطلا نيدلا فرش وهو «نييقارعلا ضعبل فيلأت
 ةلدأب لازتعالا يف هبهاذمل ضرعتو «هظافلأ عبتتو ءاذه يرشخعمزلا باتك هيف حرش

 هاري ام يلع ال ؛ةنسلا لهأ هاري ام يلع ةيالا يف عقت امنإ ةغالبلا نأ نيبتو ءاهفيزت

 قوفو « ةغالبلا نوئف رئاس يف هعاتمإ عم ؛ءاش ام كلذ يف نسحأف «ةلزتعملا
 0 اع بف وك

 رك

 ديبمو معنلا ديعم) هباتك يف لوقي يكبسلا نيدلا جات ةمالعلا وه اذهف ..| ش

 لجر هنأ الإ ,هنف يف مامإ هفنصمو «هباب يف ميظع باتك فاشكلا ن أ ملعاو) م

 ةنسلا لهأ يلع هبدأ ئسيو ءاريشك ةوبنلا ردق نم عضي .هتعدبب رجاتم عدتبم

 - مامإلا خيشلا ناك دقلو ؛هلك كلذ نم فاشكلا يف ام طشك بجاولاو «ةعامجاو

 ةروس يف يلاعت هلوق يف همالك يلإ يهتنا اذإف هأرقي - يكسلا نيدلا يقت هدلاو ينعي

 ةقرو بتكو «ًاحفص هنع ضرعأ # ميرك لوسر لوقل هنِإ 35 :( 19 ةيآلا ريوكتلا
 يلع همالك تيأر دق : اهيف لاقو ( فاشكلا ءارقإ نع «فافكنالا ببس اهامس ةبسح

 كلذ ريغو «' ( ميرحتلا ةروس يف همالكو '' 21 ةيوعلا ] © كلدع هللا افع !طيلاعت هلوق

 , ُهلِلَع هللا لوسر انديس « يلاعت هللا قلخ ريخ يلع اهيف هبدأ ءاسأ يتلا نكامألا نم

 تكنلاو دئاوفلا نم هباتك يف د يبنلا نم ءايح هباتك ءارقإ نع تضرعأف
 ئ ا ةععللا

 نكي امهمو . طا ووهلا اهيا نيبال د هامل ودلال ا قرط

 . 45١ ص نودلخ نباةمدقم(١)

 نع ةيانك © كلنع هللا اقع »و : يرشخمزلا لوقي اهيفو ةبوتلا ةروس نم ( 48 ةيآلا يف (؟)
 * 4 ص ١ج:فاشكلا نم ىهتنا) تلعف ام سئبو تاطخأ : هانعمو ءاهل فدار وفعلا نأل «ةيانجلا
 ا .(ه8١151١ ةنس ةيريمألا عبط -

 . 4 كلل هللا لأ ام مرحت مل ل: يرحلاةروس نم )١1( ةيآلل هرسفت دنع لوقي ثيح (7)
 0 سف ناكل ل يهتنا) هللا لحأ ام مرحي نأ دحأل سيل هنأل ؛هنم ةلز اذه ناكو . . خلإ

 .(ه ١؟7١/ ةنس ةيريمألا عبط -

 .١١5ص ةيريخلا جذامنلا ( 4)



 ل 12 ثووسفملاو ريسفقلا سس ل ل
 ريسفت يف ةيوغللا ةقيرطلا ناطلس وه يرشخمزلا نأ ىلع عمجم لكلاف « ئش نم

 ىف هباتك راط اهلجأ نمو ,هيف زاجعإلا هجو نع فشكي نأ هنكمأ اهبو «نآرقلا

 نم نيرسفملا نم هدعب ءاج نم لك دمتساو «قافآلا يف رهتشاو «برغملاو قرشملا يصق
 ني لع هك يو تتح قال امم ن١ مانع هدكنا نم يقع رو كارا نب

 شحم نمو «بارعإلا هوجو نم هيف يتأ امل شقانم نمو لازقعالا نم هيف ءاج امل زيم
 نمو «دقنأو ححصو دنسأو ازع هثيداحأل جرخم نمو«باجأو لكششساو حقنو حضو
 .زجوأو صن رصتخم

 نإ : لوقأ نأ يفكيو «يحاونلا هذهب اهباحصأ اهي ينع يتلا بتكلا ركذب ليطأ الو
 دمحم نب نسحلا نيدلا فرش ةمالعلا ةيشاح «,فاشكلا ريسفت يلع يشاوحلا مهأ نم

 تس ىف عقت يهو ( ةرجهلا نم ةئامعبسو نيعبرأو ثالث ) هال: ةنس يفوتملا «يبيطلا

 اهامس دقو .ةقباسلا هتلاقم ىف نودلخ نبا اهيلإ راشأ ىتلا ىهو ءارابك تادلجم

 اير يلع توعرلا هع نقر حرا كل نع عجن يلا بدنا نق ل هبكا د
 اهاريسو ( 107-١17 ص ؟ ج )نونظلا فشك يلإ عجريل فاشكلا يلع بتك

 . اهركذ: رع, ءاقملا يوني ةرثك ةةريثك

 هذهب هرفظو .هموصخ نم يتح باجعإلاو ريدقتلا اذهب فاشكلا ةوظح نإو ..اذه

 نم ةرخازلا ةرفاولا ةرثكلا هذه لثمب هيلع ةباتكلاب ءاملعلا برغأ يتلا ةعساولا ةرهشلا

 .ةمقلا يلعأ يف ريسفت هنأ يلع عطاق ليلدل ؛تافلؤملا

 الدان يقال نو اقل نزور د باكا 3 نأ انيعع سلو

 يذلا ينعملا ةقد نع انل حضوأو « هزاجعإ هوجو نع انل نابأو «نآرقلا ةغالب رس ىلع

 قفتي ال عيدب يئاشنإ غوصو «عئار يبدأ بلاق يف اذه لك . يظفللا بيكرتلا نم مهفي

 هريسفت يف رثأت دق يرشخمزلا ناك اذإو نيرسفملا ناطلسو ةغللا مامإ يرخشمزلا ريغل

 اهلوأت وأ ,هبهذمل دهشت يتلا يناعملا يلإ ةينآرقلا ظافلألاب لامف ةيلازتعالا هتديقعب

 ةوقو هتعارب يلع قحب نهرب دق هذه هتالواحم يف هنإف لقألا يلع هعم يفانتي ال ثيحب

 ناك امو ةديقعلا يوهو ريسفتلا نيب رثأتلاو ريثأتلا نم ناك ام رادقم انل روصو ؛هنهذ

 ةهاركو «ينسلا انبهذمبًارثأت (ءريسفتلا اذه نع فرطلا ضغن نأ هلك اذه دعب انل

 لهأ ءاملع نم ريثك ءانث نم عقاوو تباث وهام دعب ةصاخبو «ةلزتعملا بهذمل

 هيلع مهيرسفم مظعم دامقعاو - ةيلازتعالا هتيحان ادع اميف - هيلع ةنئسلا

 ,هنم مهذخأو

 نكمي ال هنأل طقف سيل ؛ ءًاميظع ًاغلبم هحاجن يف غلب دق 5 001 فاشكلاف

 نوكي نأ ًاضيأ عاطتسا هنأل لب «ةلزتعملا ءامدقل ة ةريثكلا لاوقألا نايب يف هنع ءانغتسالا



 ل /#2جطيبيبيببب 15ج نووسفملاو يس لا سس
 ذخأي نأو ؛ 275 ل ع

 .عيمجلل عستيو لكلا يرغي ًايبعش ًاعباط
 راينا رولان نريد ل قا ةياعلا هيجفار اعط يطل ريشا انريفعاانبكأو

 ةيلاعلا ةمقلا يرشخمزلل فاشكلا ربتعنس كلذك انهف ؛هيلع مالكلا انلطأو هفصو
 ًالوانتم انيلإ لصو يذلا ةلزتعملا ريسافت نم ديحولا باتكلا هنأل«يلازتعالا ريسفتلل
 لصأ هرايتعاب ميركلا نآرقلاب لصتت يتلا ةيلازتعالا راكفؤلال كام اماو هلك نقلل
 اير ايزل ست يرتارا ايار هس رولر عر و بمر حلا
 هيحاون عيمج نمهل يتس اردو ءريسفتلا اذه نع يمالك يف ةضافإلاو

 .هّللا حتفي ام رادقمب

 : نآرقلل ةيغالبلا ةيحانلاب يرشخمزلا مامتها ©
 ةمالعلا هب ماق يذلا يريسفتلا لمعلا يلع ةصحاف ةرظن ناسنإلا يقلي امدنع

 هدوهج يف هيلع بلاغلا أدبملا نأ ,ةلهو لوأ نم هل رهظي .هفاشك يف يرشخمزلا

 ىف رثألا ريبك اهل ناك ىتلا ةيغالبلا ةورثلا نم نآرقلا يف ام نييبت يف ناك «ةيريسفتلا

 هدروأ ام أرقي يذلاو ؛هلثم نم ةروس رصقأب نايتإلاو هتضراعم نع برعلا زجع
 ؛«تازاجملاو « تاراعتسالا بورض نم تايالا نم ريثكل هريشنفت دنع يرشخنمزلا

 زربي نأ ىلع صرحلا لك صرحي ناك يرشخمزلا نأ يري «يرخألا ةيغالبلا لاكشألاو
 بتك انضرعتسا اذإ - عطقن داكنل انإو ؛همظن لامكو هبولسأ لامج ةعيدب ةلح يف
 يناعملا يف ةيغالب ةورث نم نآرقلا هيوتحي ام جارختساب اهتيانع غلبم انلمأتو ريسفعلا
 ريسفت نم ددصلا اذه يف هدوهج يف الاجم عسوأ ريسفت دجوي ال هنأب  نايبلاو

 . يرشخمرزلا
 نيرسفملا نيب رثألا نم هريسفت يدب ةيجابلا هديب يرشخمزلا ةيانعل تناك دقلو

 .نيِب حضاو وه ام ةقراشملا نم هينطاوم نيبو
 اودافتسا  ةنسل | لهأ نم يتح -  مهنم هدعب ءاج ام لك نإف «نيرسفملا ن نيب هرثأ امأ

 هقاس ام مهريسفت يف اودروأف«هالول اهيلإ نوتفتلي ال اوناك ة ةريثك :لتاوق ةزريمسفلا قم

 «يرخألا ةيغالبلا لاكشألاو تازاجملاو «تاراعتسالا بورض نم هفاشك يف يرشخمزلا
 مظن ةعارب نم قد امع فشكت « ةيغالب تاكن نم يرشخمزلا هيلع هبن ام اودمتعاو

 باتك يلع مهريغك يرشخمزلا موصخ دمتعي نأ ابيجع سيلو هبولسأ نسحو نارقلا
 اوردق ام دعب «ةيحانلا هذه يف ريسفتلا عجارم نم مهم عجرمك هيلإ اورظنيو تقابككلا
 ل اوملع ام دعبو «نآرقلا ريسفت يف ةيغالبلا ةيحانلا هذه

 . عفادم ريغ ةقيرطلا

 هيف اوعربو يغالبلا نفلا اذه هنع اوذخأ مهنإف «ةقراشملا نم هيئطاوم نيب هرثأ امأو



 هس نبي تسي تحسحا وج
 نع مالكلادنع  هتمدقم يف نودلخ نبا نيب دقو . ةبراغملا نم مهادع نم اوقبس يتح

 ا الا د نس يس يس ا

 :لاقف

 هللاو - هببسو .ةبراغملا نم موقأ نفلا اذه ىلع ةقراشملاف « ةلمجلابو ..»
 نارمعلا يف دجوت ةيلامكلا عئانصلاو ؛ةيناسللا مولعلا يف .يلامك هنأ  ملعأ

 مهو -مجعلا ةيانعل :لوقن وأ .انركذ امك برغملا نم انارمع رفوأ قرشملاو
 وهو نفلا اذه يلع ينبم هلك وهو يرشخيمزلا ريسفتب - قرشملا لهأ مظعم
 ن1 هيلفأ

 اهدهشنف يرشخمرزلا ريسفت يف دوست يتلا ةيغالبلا حورلا هذه ضرعتسن انإ مث
 ةروس نم )١( ةيآلا يف يلاعت هلوق نع ملكت امدنع رمألا لوأ نم ةحضاو
 هذه لحم يف زوجت يتلا تالامتحالا لك ركذ نأ دعبف . . «نيقتملل ىده ل: ةرقبلا
 تفّتلي نأ يلاعت هللا مالك رسفم يلع بجاولا نأ يلع هبن « بارعإلا نم ةلمجلا

 خسرأ وه يذلاو .. ٠ :هصن ام لاقف ءاهل ًاعبت ظافلألا لعجيو ءاهيلع ظفاحيو يناعملل
 ةلمج « جلا 0 لاقي نأو احفص لاحما هذه نع برضي نأ ةغالبلا يف ًاقرع
 وةيناث ةلمج « باتكلا كلذ 31 ل فورح نم ةفئاط وأ اهسأرب
 اا نيت طرب يلا كفو منيا رد نيقتجلا ] ىده ل و ةغلاث هيف بير الإ

 («قسن فرح ريغ نم اذكه ةقسانعم اهب ئج ثيح ؛مظنلا نسح بجومو (ةغالبلا
 . .اهل ةقنتعم يلوألاب ةدحتم ةيناثلاف ءضعب قنعب اهضعب اذخآ ةيخآتم اهئيجم كلذو

 0 هب يدحتملا مالكلا هنأ يلع ًالوأ هبن هنأ : كلذ نايب . ةعبارلاو ةغلاغلا يلإ ًارج .ملهو

 نم ًادشو يدحتلا ةهجلأ اريرقت ناكف «لامكلا ةياغب ثوعبملا باتكلا هنأب هيلإ ريشأ

 ودرس مل ل ايس سلال لا

 ليقو .ةهبشلاو لطابلل امم صقنأ صقن الو «نيقيلاو قحلل امم لمكأ لامك ال هنأ

 راف يبشر نر اهنايطتا جما هع نك :لاقق ؟كتذل ميف ءاملعلا ضعبل

 كشلا موجحي ال ائيقي هنوك كلذب ررقف 4 نيقتملل ىده ل هنأب هنع ربخأ مث . احاضتفا

 نم ةدحاو لك لخت مل مث ؛هفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي اال اقحو ؛هلوح

 تاذ ةتكن نم «يوسلا مظنلا اذه تمظنو (قينألا بيترتلا اذه تبتر نأ دعب عبرألا

 ام :ةيناثلا يفو «هقشرأو هجو بولاب يضرقلا لل سرر مرض اا كوالا ضولاج
 : ةعبارلا يفو. فرظلا يلع بيرلا ميدقت يف ام :ةئثلاثلا يفو . ةماخفلا نم فيرعتلا ىف
 هداريإو © داه وه يذلا كصضولا عضوم « ىده ره يذلا .ركيصلا عضو تندم

 ١١( ص نودلخ نباةمدقم 5145.



 لإ 18# بس سم سس سس 1ج نورسفملاو ريسفتلا ب
 يوقع نمت قاري 0 ل يف زاجيإلاو ؛ كف
 ديفا لمعلل اهنوت و هير تكف
 : ىلازتعالا هبهذم ةرصنل ةيوغللا ىناعملاب هعرذت ©

 الو هرهاظ هيلع هبعشي ظفلب رم اذإ - ةلزتعملا نم هريغك - يرشخمزلا يرن كلذك
 ظفلل تبشي نأو «رهاظلا ينعملا اذه لطبي نأ هدوهج لكب لواحي ,هبهذم عم قفتي

 علا يفءادوج ويرحل عع
 ريموت نزعل ناين فري تا جل امدنع هارن الثمف

 رهاظلا ينعملا نم صلختي . . 4 ةرظان اهبر لإ * ةرضان دموي هوجو :  ةمايقلا
 هل تسقي ةارتؤ ىلاعت هللا ةيؤرب لوقي ال يذلا هبهذم عم قفتي ال هنأل «( ةرظان ) ةملكل

 ل ا معقوتلا رم ا ام

 دقت ينعم اذهو «هريغ يلإ رظنت ال ةصاخ اهبر يلإ رظنت ل هصن
 كبر ىلإ » . [ 1: دش« ركتسلا دعوي كر نأ ١) هلوق يلإ يرت الأ ,لوعفملا
 [ هع: يروشلا] «رومألا ريصت هللا ىلإ ه .. 7.0: ةمايقلا ] 4 قاَّسَمْلا ذعَمْوُي

 0 .[8١:رطاف «47:رونلا 4: ا

 ميدقتلا اهيف لذ فيك ٠[ :يررشلا ] © بينأ هيلِإو تلكوت هيلع © . .9[457 48: ةرقبلا]
 لخدت الو ءرصحلا اهب طيحي ال ءايشأ ىلإ نورظني مهنأ مولعمو صاصتخالا ينعم يلع

 ,مويلا كلذ ةراظن نيئمؤملا نإف ,مهلك قئالخلا هيف عمتجي رشحم يفو ؛ددعلا تحن

 ناك ول هيلإ مهرظنب هصاصتخاف نونزحي مه الو مهيلع فوخ ال نيذلا نونمالا مهنأل

 هعم حصي يذلاو . صاصتخالا هعم حصي ينعم ىلع هلمح بجوف « لاحم هيلإ اروظنم
 ءاجرلاو عيقوتلا ينعم ديرت «يب عنصي ام رظان نالف يلإ انأ : سانلا لوق نم نوكي نأ
 :لئاقلا هلوق هنمو

 ًامعن ينتدز كنود رجبلاو كلم نم كيلإ ترظن اذإو

 نووأيو مهباوبأ سانلا قلغي نيح «رهظلا تقودك ةيدهبم ١1 ةيوري ةيتمو

 نوعقوتي ال مهنأ : ينعملاو ( مكيلإو هللا يلإ ةرظيون يقنييع : لوقت مهلئاقم 3
 الإ نوجري الو نوشخي ال ايندلا يف اوناك امك «مهبر نم الإ ةماركلاو ةمعنل
00 1 

 :هرهاظ دعبتسي اميف لييختلاو ليثمتلاب هعرذتو ةيزاجما ضورفلا يلع هدامتعا ©

 يذلا مالكلا يف ةيزاجملا ضورفلا يلع هريسفت يف دمتعي يرشخمزلا يرن كلذك
 ْ . ابيرغو اديعب هتقيقح يف ودبي

 نآرقلا نم يرخآ عضاوم يفو )١( .95/1-١354:فاشكلا(١١

 .ه.094/5؟:فاشكلا (:4) ريمح ةلحم :ورس ىلإ ةبسن اهلعل (5)



 0 0005 ريض لولا ل

 ةنابمالاب يرن وهوا «ةةيصئاش لوفي: ةيآلا . 4 لابجلاو ضرألاو تاومّسلا ىلع

 : :ناهجو هيفو ءاهنأش مخفو ءاهرمأ مظعف «ةعاطلا

 رمأل تاداقنا دق « لابجلاو ضرألاو تاومسلا نم ماظعلا مارجألا هذه نأ : امهدحأ

 حصت يتلا ةعاطلا هل تعاطأو ؛تادامجلا نم يتأتي اموهو ءاهلثم دايقنا لجو رغ هللا

 0 ل ا

 دارا يل ل و را ديلا

 مس 00 او تا ويه و وردم عشا ولو
 ةمزال اهنأل «:ةعاطلا :ةنامألاب دارملاو .عانتمالا مدعو دايقنالا نم اهب قيليواهنم

 .زاجم اهقافشإو اهؤابإو تادامجلا يلع اهضرعو .ءادألا ةمزال ةنامألا نأ امك«دوجولا
 0 د 0 روت نالف : كلوق نمف «ةنامألا لمح امأو

 مل هاد اذإف ع بمر فوصل هككر نراقب مضار هلا ااب يوح اهب
 ارا عما 0 ل

 فئاتكلا تاظفحملا دنع ضفرتو ا
 كلذ لذبي لب «هدي ىف ام نيئضلا كلاملا كاسمإ فطعلاو ةقرلا كسمي ال يأ

 ملو هيخأ ىلإ هجرخي مل هبحأ اذإ هنأل ,كيخأ قح ضغبا :مهلوق هنمو . .هب حمسيو

 اهلمحو اهنم نقفشأو اهتامحي نأ نيبأق لي :عمف .هادأو هجرخأ هضغبأ اذإو «هدؤي

 ذيل دايم نركب نأ الإ ناسنإلا يبأو اهتندؤب نأ الإ نيبأف :[ 2": بازحألا] # ناسنإلا

 عم هدعسي ام هئاطخإل لهجلابو «ةنامآلا ءادأل ًاكرات هلوكل ملظلاب وفصول: اهيدؤي ال

 .هٌؤادأ وهو هنم هنكمت

 ام مظعأ يلع ضرع هنأ ؛هلمحم لقثو همظع نم غلب ناسنإلا هفلك ام نأ: يناثلاو

 هب لالقتسإلاو هلمح يبأف .هب لقتسيو هلمحتي نأ هددش اون ةااوقأو: مار آلا: نم 'هللا نلت

  الوهج امولظ ناك هّنِإ » هتوق هواخرو هفعض يلع ناسنإلا هلمحو « هنم قفشأو

 :اهيف هنامضب ساخ مث اهنمضو ءاهب في مل مث ةنامآلا لمح ثيح [ا/؟ : بازحألا]

 .مهبيلاسأو مهقرط يلع الإ نآرقلا ءاج امو «برعلا ناسل يف ريثك مالكلا اذه وحنو
 نم مهل مكو (جوعلا يوسأ :لاقل ؟بهذت نيأ محشلل ليق ول» :مهلوق كلذ نم

 . ةمرلا يذل تيبلاو «هل قد يأ :هل سح : كلوق ردصم :سحلا(١)



 جس 7212# نو وسلا ليس فيل سس
 نأ ضرغلا نكلو لاحم محشلا ةلواقم روصتو «تادامجلاو مئاهبلا ةنسلأ يلع لاثمأ
 رثأ روصف (هنسح حبقي امم فجعلا نأ امك ؛هحيبق نسحي امم ناويحلا يف نمسلا

 يلعو لبقأ هلو ءسنآ هب يهو «عماسلا سفن يف عقوأ وه ًاريوصت هيف نمسلا
 دي ل ا اس

 انهي كافوسلاو
 دق تلق نإف» هلاؤس يف انل اهروصي لكاشمو تابوعص يرشخعمزلا مامأ موقت انهو

 رخؤتو الجر مدقت كارأ : دحاو يأر يلع تبني ال يذلل مهلوق يف ليثمتلا هجو ملع

 ءامهدحأ ىلع يضملا هكرتو «نييأرلا نيب هحجرتو هليمت يف هلاح تلثم هنأل ؛يرخأ
 نم دحاو لك وه ؛ةهجو سلب احا يل مح

 (ةيالا هذه يف ام كلذك سيلو «ةفرعملاو ةحصل لا تحت لخاد عش هب لثمملاو لثمملا

 حص فيكف ؛ميقتسم ريغ سفن يف لاحم هقافشإو هءابإو دامجلا يلع ةنامألا ضرع نإف

 .(لوقعم ريغ هب هبشملاو اعيش هبشت نأ الإ اذه لاثم امو ؟لاحم ا عم ليثمتلا ءانب
 لكب اهنم صلختي هارن لب, تابوعصلا هذه مامأ ًاليوط فقي ال يرشخمزلا نكلو

 نيأ محشلل ليق ول : مهلوق يفو ؛ةيآلا يف هب لثمملا تلق» :لوقي ثيح ةعاربو ةقد

 تلثم تاققحملا امك نهذلا يف ليختت تاضورفملاو « ضورفم «هرئاظن يفو ؛بهذت
 تاومسلا ىلع تضرع ول ةضورفملا هلاحب ؛هلمحم لقثو هتبوعص ينف فيلكتلا لاح
 ْ 1 ايس نسا تمحي نأ نينالا لالا يشيل

 قيراط علا دوريا يدير ةلكمرأ اهيلع دمعي ىعلا ةنقيرطلا هده نإ مث
 تاريبعتلا ليبق نم هنأ يلع هرهاظ يف ابيرغ ودبي يذلا مالكلا لمحو «ةيزاجما ضورفلا

 همهتاف هيلع يردنكسإلا رينملا نبا ىنسلا ةظيفح تراثأ دق  ةيلييختلا وأ ةيليثمتلا
 بدلا ةلق يلإ اهيف هبسنو ؛عياطلا اذه لمحت يتلا عضاوملا نم ريشك يف مهعلا عنشاب
 ءادو دلا مدعو

 00 ضرعي امدنع الثمف
 اهبرضن لاَمألا كلتو هللا ةيشَح نم اعدصتم اعشاخ تيل لبج ئلع نآرقلا اذه الن
 هلوق يف رم“ امك ليبيختو ليغمت اذه) : لوقي هارن .© نوركفتي مِهلعَل سانلل
 . . 4 سائلل اهبرضن لاثمألا كلتو ل: هلوق هيلع لد دقو © ةنامألا انضرع انإ ل: يلاعت

 0 ا

 50 . (هرجاوزو
 مدقت ام اذهو » : هيلع ابقعم لاقف يرشخمزلا :يلع رينملا نبا بضغأ دق اذه نكلو

 .4145/5؟:فاشكلا (؟) م راو تاكا م



 هيبتا دورسعلا) ريسفتلا - ا ا
 لقب مو ام ذه هلل يمس ثيح آلا بدي بماي اك الأ هيف هيلع يراكنإ

 را ولا او هعم بدألا وكلا انمهلأ ؟سانلل اهبرضن تالايخلا كلت

 ملو «هرخآ يلإ هريسفت لوأ نم اهيلع يشمف « ةقيرطلا هذهب علو يرشخمزلا نكلو

 رو م د ا لا سرس يا رو ياي

 ا اح يقسم بادب لاك هنري ال دع مدس

 د ارا ا لا ا

 .ةقيرطلا هذهب هكسمت رادقم يلع فقتل ةلثمألا ضعب كيلإو .7'2 تافارخلاو

 تاوَمّسلا هّيسرك عسو » : (؟5) ةيآلا يف يلاعت هلوق دنع ةرقبلا ةروس يفف

 لوألا هجولا يف لوقي يسركلا ينعم يف هجوأ ةعبرأ يرشخمزلا ركذي . 6 ضرألاو

 ٍريوصت الإ وه امو ؛هتعسو هتطسبل ضرألاو تاومسلا نع قضي مل هيسرك نإ : اهنم

 هللا اوردق امو ل: هلوقك ,دعاق الو ىدوعق الو غةمث | يسرك الو ءطقف' اييختو هتمظعل

 .[ "ال: رمزلا] © هنيميب تاَيِوْطَم تاومسلاو ةمايقلا موي هتضسق اعيمج ضرألاَو هردق قح

 ير وس سر يح حر ير ل ريع عرب

 د

 نإ ليمخعلا ن نإف :دارصإلا يف دعبو «قالطإلا يف بنا ءعوس ؛ةمظعلل لييخت كلذ نإ

 هل يتايسو ؛يعرشلا بدآلا يف اهل لخادم ءةمهوم :راخشب هلع ريبعتلا» د اطقتأ فذ

 1 ندعي نأ ندالا يح وب ان ايلاقفأ
 اس سا لس اس هاذ

 كبر دَحأ ذإو ل: : 105 الإ ر نيبآلا يف ري و ا ا رو
 نم ل 1

 اندهش يلب اولاق مكبرب تسلا مهسفنأ ىلع مهدهشأو مهتيرذ مهروهظ نم مدآ ينب نم
 يشم شاه 2

 اًنكو لبق نم انؤابآ ككَرْسَأ اَمّنِإ اولوفت ت وأ « نيلفاغ اذه نع انك اَنِإ ةمايقلا موي اولوقت نأ

 مكبرب تسلا )» هلوقو": هصنام لوقي ©« نولطبمْلا لعَف اًمب انكلهتفأ مهدعب نم هير

 هتيبوبر يلع ةلدآلا مهل بصن هنأ : كلذ ينعمو ليثمتلا باب نم  اندهش لب اوُلاَق

 نيب ةزيمب اهلعجو ؛«مهيف اهبكر ىتلا مهرئاصبو مهلوقع اهب تدهشو ؛هتينادحوو

 .4494/5؟ : فاشكلا شماه(١١1
 ناّطيشلا نم اَهَتيِرْو كب اهذيعأ ينو > نارمع لآ ةروس يف يلاعت هلوق دنع هلاق امرظنا (؟)

 7” اج ) - (75: نارمع لآ) © ميجّرلا

 . ( شماه ) قباسلا عجرملا ( 4 ) وا بربر :فاشكلا ىو



 2 2 ا ا
 تسلأ ل: مهل لاقو ,مهررقو مهسفنأ يلع مهدهشأ هنأكف ,يدهلاو ةلالضلا

 بابو .كتينادحوب انررقأو ءانسفنأ يلع اندهش ءانبر تنأ يلب: اولاق مهناكو ؟4 مكبري

 هلوق هريظنو«برعلا مالك يفو مالسلا هيلع هلوسرو يلاعت هللا مالك يف عساو ليغمتلا
 اهل لاقف ا [٠:لحلا] © نوكيف نك هل لوقت نأ هاندرأ اذإ ءيشل انلوق امنإ ظيلاعت

 :هلوقو :١١[.. تلصف ] © نيعئاط اني انَلاَف اهرك وأ اعوط ايتثا ضرأالو

 راقرق ابصلا حير هل تلاق قحلا نطبلل عاسنألا تلاق اذإ
 )2١. ( ينعملل ريوصتو ليثمت وه امنإو « لوق ال هنأ مولعمو

 هبقعت اذلو «لاحلا ةعيبطب يرشخمزلا نم اذه ضري مل ينسلا رينملا نبا نكلو
 هللا مالك يلع لييختلا هقالطإ امأو «هب عرشلا درو دقو «نسحأ ليثمتلا قالطإ» : هلوقب

 ةدعاقلا نأ مث « ةظفللا هذهل هيلع انراكنإ رثك دقو .عمس هب دري ملو دودرمف يلاعت
 كلذكف هيلع وه ام يلع هرارقإ بجي لوقعملا فلاخي ملام رهاظلا نأ يلع ةرقتسم

 ةبطاخماو جارخإلا ةيفيك امأو .ًالاثم ه هولعجي ملو هتقيقحو هرهاظ يلع نورثكألا هرقأ
 50 (كلذب ملعأ هللاف

 مكل امور: ديدحلا ةروس نم ( /:) ةيآلا يف يلاعت هلوق ةقباسلا ةيآلا هذهب لصتيو

 4 نينمؤم متنك نإ مكقانيم ذَحَأ دقو مكبرب اونمؤتل مكوعدي لوسّرلاو هّللاب نونو ,

 ىف دهعلا ذخأ هيلع لمح يذلا ينعملا ىلإ انه قاثيملا ريسفت يف ليمب يرشخمزلاف ..

 ءديبلإ مكوه دي لوسرلاو ناعإلا كرت يفريكل ودع ياو: عملا د لونقيف» فاعلا هيأ
 ذخأ دق كلذ ليقو «ججحلاو نيهاربلاب قطانلا باتكلا مكيلع ولتيو ؛هيلع مكهبنيو

 نب نكاد دو ناز حا يصبر هبا رتل كبح يك رح ا يداحوما

 ال مكلامف «لوسرلا هيبنتو لوقعلا ةلدأ دعب ةلع مكل قبت قي 7 مل اذإف ,مكللع حازأو رظنلا

 250 : نونمؤت

 00 ا

 يرشخمزلا يلع دري هارن اذهلو «فارعألا ةروس يف ( دهعلا ) ظفلل هاضترا يذلا ينعملا
 ةيآ يف هللا هنيب ام يلع قاثيملا ذخأ لمحي ,نأ هيلع امو» : لوؤفيف ريكملا هباع لدكنو

 مهدهشأو مهتّيرذ مهروهظ نم مدآ ينب نم كّبر َدَحَأ ذو ظ يلاعت لوقي ذإ هذه ريغ
 ريقكلا ةراكنإ ةقما كتر فلو[: 'فارعألا] © ئلب اولاَق مكْبرب تسلأ مهسفنأ ئلع

2 

 عمسلاب اهعوقوو « القع اهناكمإ عم اهقئاقح نع اهب لودعلاو «رهاوظلا هذه لثم نم

 511/1١. :فاشكلا شماه (؟١ .ها١ا/ل/١ :فاشكلا(١١
 1214/5 :فاشكلا و



 بس ١ج نورسفملاو ريسفتلا -
 0 ا د ا

 يلع هلمح بجو «عمسلا هعوقوب دروو لقعلا هزوج ام لك نأ : هيلإ ئموي ام كرضي
 م «قفوملا هللاو . هرهاظ

 نم درو اميف عسوأ ةيرحب يرشخمزلا اهلمعتسي لييختلاو ليقمتلا ةلأسمو
 يرشخمزلا هب يتأ الاثم كيلإ قوسأو ءابرغتسم اهرهاظ ودبي يتلا ثيداحألا
 كب اهذيعأ يتإو :  نارمع لآ ةروس نم ( 7 ةيآلا يف : يلاعت هلوقل هريسفت دنع
 انما: فقيودجلا نم نووريامو» دلل هيج نافل . 4 ميجرلا ناطيشلا نم اهتيرذو

 ناطيشلا سم نم ًاخراص لهتسيف دلوي نيح هسمي ناطيشلاو الإ دولوم نم

 ناطيشلا عمطي دولوم لك نأ هانعمف حص نإف ,هتحصب ملعأ هللاف (اهنباو ميرم الإ هايإ

 امهتفص يف ناك نم لك كلذبكو نيموصعم اناك امهنإفءاهنباو ميرم الإ هئاوغإ يف
 .[ م8 - : ص 6 نيصلخملا مهنم كدابع الإ + نيعمجأ مهنيوغأل ا : يلاعت هلوقك

 برضيو هسمي هنأك هيف هعمطل ريوصتو لييخت ؛هسم نم اخراص هلالهتساو
 : يمورلا نبا لوق لييختلا نم هوحنو هيوغأ نمم اذه :لوقيو ؛هيلع هديب

 ديزي قا قسما اكان رك اهفورص نم هب ايندلا نذؤت امل

 يلع سيلبإ طلس ولو ؛الكف وشحلا لهأ مهوتي امك سخنلاو سملا ةقيقح امأو

 . 290 (.سخن نم هب انولبي امم اطايعو ًاخارص ايندلا تآلتمال مهسخنب سانلا

 هيلع كروتي هارنف « يلزتعملا همصخ نم عينصلا اذه رينملا نبا ضتري مل ةرورضلابو
 ع ندإ هل ضيخت دان بحم يلع قفتم حاحصلا يف روكذمف ثيدحلا امأ» :هلوقب

 يف «عزتنم لازتعا يلإ ًاحونج هلمتحي ال ام هليمجتب مالسلا هيلع همالك ليطعت
 هلوق دنع تمدق دقو . ٍلضعب قوف اهضعب تاملظ ,داحلإ يف ,ةعزتنم ةفسلف

 ام[: ةرقبلا] «سمللا نم ناطيشلا هطّبختي يذلا موقي امك الإ نوموقي ال. : يلاعت

 يف ركذو ءاهرقب يتح ةيردقلا رصاوخ يف نعط الإ ناطيشلا يرأ امو . ةيافك هيف

 هيلع هلوسر مالكو يلاعت هللا باتك يف لوقي نأ هلاثمأو يرشخمزلا لمح يتح مهبولق
 هرعش يف يمورلا نبا لييختب هريظنت مث .ثيدحلا اذه يف لاق امك «ليختي امب مالسلا
 . بدتجت نأ آبجاو ةرابعلا هذه تناكل ًاحيحص هلاق ام ينعم ناك ولو «بدأ ءوسو ةأرج
 وهو امأ ًاليفمت نوكي أ .دعب يلع نكمأل دولوملا نم عقاو ريبغ خارصلا ناك وسو

 يوهلا باكتراو ليثضلا داقتعالا الإ لييختلا يلع هلمحل هجو الف دهاشم عقاو

 "د

 .".8 6905/١ :فاشكلا (؟) .474/5؟ :فاشكلا شماه(9١
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 ضسش ّ ٠ ١ج نورسفملاو ريسفتلا سسسس

 :هبهذم ينآرقلا صنلا مداصي امدنع ريسفتلا يف يرشخمزلا أدبم ©
 ةيآ همداصت امدنع هيلع دمتعيو هريسفت يف يرشخمزلا هيلع رييسي يذلا أدبملاو

 أدبملا اذهو «ةمكحملا تايالا يلع ةهباشتملا تايآلا لمح وه «هتديقعو هبهذم فلاخت

 يذلا وه : نارمع لآ ةروس نم () ةيالا يف يلاعت هلق يف يرشخمزلا هدجو دق

 ف . « تاهباشتم رخأو باتكلا مأ نه تامكحم تايآ هنم باتكلا كيَلَع لزنأ

 .هابتشالاو لامتحالا نم تظفح نأب ءاهتارابع تمكحأ يتلا يه ( تامكحملا )

 هيلع لمحي يذلا هلصأ يه ( باتكلا مأ )و تالمتحملا تاهبشتملا يه ( تاهباشتملا )و
 17ه رهقوو «هيلإ ةريو «هيبادكتملا

 وهو .ةيآلا هذهل ضرعت امدنع هفاشك يف يرشخمزلا يرج ريسفنتلا اذه يلع

 يلع تاهباشنملا تايآلا لمح أدبم ينعأ  أدبملا اذه نأ امك هيلع ناعغال اريسفت

 عةنسلا لهأ ءاملع نم اضيأ يرشخمزلا ريغ هب لوقي ميلس أدبم - تامكحملا تايألا

 .همداصت ىتلا تايآلا ىلعأ أدبملا اذهل هقيبطت وه يرشخمزلل هملسن ال يذلا نكلو

 يعدي هارن ءاهرهاظب هل دهشت اهعوضوم يف يرخأ ةيآو ؛هبهذم ضراعت ةيآبرم اذإف
 يضري اذهبو ةيناغلا يلع يلوألا لمحي مث «ةينائلا يف ماكحإلاو يلوألا يف هابتشالا
 .ةيلازتعالا هتديقعو «يبهذملا هاوه

 ةيالا يف يلاعت هلوقب هيلإ هدرو مكحملا يلع يلع هباشتملا لمحل يرشخمنلا لثم دقو

 يف هلوقو . «راصبألا كردي وهو راصبألا هكردت ال : ماعنألا ةروس نم ( ٠١79

 .. «ةرظان اهبر ىلإ * ٌةرِصاَن لئموي هوجو ل :ةمايقلا ةروس نم ( 7 :؟7) نيتيآلا
 ةيآلا نوكت نأ بجتف هيلعو (ةهباشتم ةيناثلا ةيالاو ؛ةمكحم يلوألا ةيالا نأ يري وهف

 ل لا ل

 .اهيلإ
 ةّشحاق اوُلعَ اذإرطظ فارعألا ةروس نم ( ؟) ةيآلا يف يلاعت هلوقب اضيأ لثمو

 ام هللا ىلع نول وقت أ ءاشحفلاب رمأي ال هللا َنِإ لق اهب انرمأ هّللاو انءابآ اهيل اندجو اولا
 انرمَأ ةيرق كلهن نأ اندر اذإو طءارسإلا ةروس نم (17) ةيآلا يف هلوقو ؛4: نوملعت ال
 يلوألا ةيآلا نأ يري وهف . 4 اريمدت اهانرّمدف لوقلا اهيلع قحف اهيف اوقسفف اهيفرتم
 يننعملا قفعيل يلوألا يلع ةيناثلا لمح نم دبالف «(ةهباشتم ةيناثلا ةيالاو .:ةمكحم

 .دارملا ددحتتيو

 نم يذلا ببسلا نع لءاستي يتح أدبملا اذهل هقيبطت نم يرشخمزلا يهتني ال مث
 تايآ نآرقلا يف هللا لعج هلجأ نم يذلا رسلا نعو ؛ امكحم هلك نآرقلا نكي مل هلجأ

 .؟١/94:فاشكلا(١١

 ١( ج نورسفملاو ريسفتلا - 5١ م)



 بح ١ج نورسفملاو ريسفتلا حسن لل _|099ل

 :لوقيف هنع لءاست اي يلع هب يعي دعما وكل رالف انهباعس تالق

 يلإ هيف نوجاتحي امع اوضرعألو ؛هذخأم ةلوهسل هب سانلا قلعتل ًامكحم هلك ناكولو

 لصوتي ال يذلا قيرطلا اولطعل كلذ اولعف ولو «لالدتسالاو رظنلا نم لمأتلاو صحفلا
 قحلا يلع تباثلا نيبرييمقلاو ءالعبالا نم ةياشعملا يف املو «هب الإ لعل وتلا ةفرعم ىلإ

 يلإ هدرو هيناعم جارختسا يف حئارقلا مهباعتإو ءاملعلا حداقت يف املو ,هيف لزلزنملاو

 دقتعملا نمؤملا نألو عملا دنع تاجردلا لينو «ةمجلا مولعلاو ؛ةليلجلا دئاوفلا نم مكحملا

 همهأو ؛هرهاظ يف ضقانتي ام هيف يأر اذإو « فالتخا الو هللا مالك يف ةضقانم ال نأ

 ,هيلع هللا حتفف ؛هريغو هسفن عجارو ركفف «دحاو ننس يلع هيرجيو هنيب قفوي ام بلط

 . ؟'7(هناقيإ يف ةوقو هدقتعم يلإ ةنينأمط دادزا ,مكحم ا هباشعملا ةقباطم نيبتو

 مالكلا اذه لك يلع رمي ينسلا رينملا نباو ,دادسلاو ةوقلا يهتنم يف باوجلا اذهو
 نم طقف يرشخمزلا يلع بضغي هنكل ؛لازتعالا يجاون نم ةيحان يندأ هيف يري الف

 [؟؟ :١5 ةمايقلا] © ةرظان اهبر ىلإ * ةرضان ذدئموي هوجو ا: يلاعت ةلوق دعب هنأ لجأ

 كردي وهو راصبألا هكردت الإلل ماعنألا ةيآ يلع هلمح بجي يذلا هباشعملا ليبق نم

 تمكحأ يتلا تامكحملا) : دومحم لاق : هيلع انقل وقف 1 0 ا

 ام قفو يلع يآلا ليزنتل هفلكت نم هنع هتمدق امك اذه : دمحأ لاق «خلإ .. .اهتارابع

 هللا ةيؤر ةلاجإ هته عملا ةللذوو يارتل هيف ةازقلا لاس مدان عارة ستس

 مهيلع درو اذإف ؛ةهجلاو ةيمسجلا مزلتست ةيؤرلا نأ نم ةيردقلا معز يلع ءانب «يلاعت

 نم هلعج يلإ اولام 4 ةرظان اهبر ىلإ 9::هلوقك ةيؤرلا عوقو يلع لادلا عطاقلا صنلا
 هلوق «ةيالو مهيأر قفاوي اهرهاظ نأ نوعدي يتلا ةيآلا يلإ مهمبعزب هدوري يتح هباشتملا

 هيهذم عم قفعي امب نيتيآلا نيب رينملا نبا عمج مث #«راصبألا هكردت ال إل: يلاعت

 رمأي ال هللا نإ: يلاجت هلوق امهإدجإ ناعللا نايرخألا ناعيآلا امأو لاق مث . , ينسلا
 عزاني الف , © اهيف اوقسفف اهيفرتم انرمأ 9>يلاعت هلوق يه يتلا يرخألاو ,4 ءاشحفلاب

 .7'2 (امهب هباشتملاو مكحملا ليفمت يف يرشخمزلا
 ا

 يوت كرا امج 5 دينو نفل عقلا ا هضدل عل يوهم نول

 نم انقلب اف ربك ىف فاطلا ييمعملا ده نعتقد و الا
 نأ يلع صرملا لك صرحي وهو .ةلثمألا نم كل هقوسن ام اهريمت يفو ء«صوصنلا
 .هل اضراعم اهنم ناك ام لوأتي نأ يلعو ؛هبهذمل دهشي ام ةينآرقلا تايآلا نم ذخأي
 : رئابكلا باحصأ يف ةلزتعملا يأرل هراصتنا ©

 امؤم لتقي نمو )ف: ءاسنلا ةروس نم ( 8 ) ةيآلا يف يلاعت هلوقل هريسفت ددع ًالثمف

 .97 54 :فاشكلا شماه فاصتنالا (؟) 594/١. :فاشكلا(١١



 0 يي ج نوريسفملاو ٍريسفتلا بس
 ...4 ايت ادع هن اأو علو يلع هللا بتعخر اهي ا.ناح مسير هزارخمل دنت

 لهأ نم هموصخ ىلع اهب هيتيو ؛هبهذم ةرصن يف ةريبك ةيمهأ ةيآلا هذهل لعجي هدجن
 نانو انه دعم في لانا ىودالا ةرعتم) ركب نور تقر هن يح مع دوو قيما
 نم ءازهتسالل ةيتاوملا ةصرفلا هذهل الغتسم لوقيف رانلا يف دلخي ال ةريبكلا بحاص
 ميظع رمأ «داعرإلاو قاربإلاو «داعيإلاو ديدهتلا نم اهيف ةيآلا هذهو ) :نيينسلا هموصخ

 ريغ ادمع نمؤملا لتاق ةبوت نأ نم يور ام سابع نبا نع يور مث نمو ؛ظيلغ بطخو
 لومحيم :كلذو «هل ةبوت ال :اولاق؛ اولكس اذإ ملعلا لهأ ناك : نايفس نعو ,ةلوبقم
 ,ةبوتلاب وحمم بنذ لكف الإو دي دشتلاو ظيلغتلا يف هللا ةنسب ءادعقالا يلع مهنم
 ئرما لعق نم هللا يلع نوهأ ايندلا لاوؤلال# ثيدحلا يفو ءاليلد كرشلا وحمب كيهانو

 :هيفو (همد يف كرشأل برغملاب يضر رخآو قرشملاب لعق الجر نأول» :هيفو .(ملسم
 1 و يار :هيفو ( هناينب مده نم نوعلم هللا ناينب ناسنإلا اذه نإ»

 موق نم بجعلاو ( هللا ةمحر نم سيآ : هينيع نيب بوتكم ةمايقلا موي ءاج ةملك رطشب
 سابع نبا لوقو ةميظعلا ثيداجألا هذه نوعمسيو اهيف ام نوريو ةيآلا هذه نوأرقي
 ليخي امو ,مهاوه مهعابتاو ةغراملا ما و موسعا مهعدت ال مث «ةبوتلا عنمب

 نآرقلا نوربدتي الَفأ 8 : ةبوت ر يغب نمؤملا لتاق نع .وفعلا ىف ع

 لتق يف ةبوتلا يلاعتو باول رك وتاكل ل ينال ترق لع

 لا ل ا
 دولخ يلع ليلد.اهيف له :تلق نإف «. يدانت نمل ةايح ال نكل و ؛.مسح يأو عامطألل

 4 لتقي نمو :هلوق هلوانت وهو «ليلدلا نيبأ ام :تلق ؟ رئابكلا لهأ نم بتي مل نم
 ليلدلا هجرخأ بئاتلا نأ الإ ,بئات ريغ وأ بئات «رفاك وأ ملسم نم«ناك لتاقأ يأ
 0 ْ .217 (هلثم ليلدب تأيلف بئاتلا ريغ ملسملا ج ارخإ يعدا نمف

 ضعب يتأي موب ر )/١5( ةيآلا يف يلاعت هلوقل هريسفت دنع ماعنألا ةروس يفو
 ا ا

 ا ما كاع ار يك هو دو وس

 تايآ يهو - تءاج اذإ ةعاسلا طارشأ نأ ينعملاو» :لوقيف رانلا يف دونحلا يف
 ةمدقم ريغ ًاسفن ذقنيح ناميإلا عفني ملف اهدنع فيلكتلا 1

 2 ل ةمدقم وأ «تايالا روهظ لبق نم اهناميإ

 تنمآ يتلا سفنلا نيبو «ناميإل 0 ا يرتامك

 عمج | تاحاصلا اولمعو اونمآ يذلا: وق نأ ملعيل «ًاريخ بسكت ملو هتقو يف

 ايمسعسا اهو 11801 سمسم

 ١١(الكشاف ١/ ١م9.



 ل ١1ج نورسفملاو ريسفتلا

 «دعسيو امهبحاص زوفي يتح «يرخألا نع امهادحإ كفنت نأ يغبني ال نينيرق نيب

 .20) (كالهلاو ةوقشلاف الإو

 :نييلقعلا حبقلاو نسحلا يف ةلزتعملا بهذمل هراصتنا ©
 هل دبال ناك «نييلقعلا حيبقتلاو نيسحتلا يف ةلزتعملا أدبمب لوقي يرشخمزلا ناك املو

 ةيآلا يف يلاعت 00 ءهبهذمل نييفانملا نيصنلا نيذه رهاظ نم صلختي نأ

 ةّجح هللا ىَلع سانال َنوُكَي الل نيرذسو نيِرشَبم السر ط ءاسنلا ةروس نم ١559(
 ثعبن ئتح نيبدعم انك امو ظ: ءارسإلا ةروس نم ( )١5 ةيآلا يف هلوقو 4 سرا دعب
 . اذه لاسيف أدبملا اذهل ةيآلا رهاظ ةضراعم رعشتسي يلوألا ةيآلا يف هارئف . 000

 00 ا يلع سانلل نوكي فيك » :لاؤسلا
 | ةفرعملا يلإ اولصوتي مل مهسفنأ يف لسرلاو « ةفرعملا يلإ لصوم اهيف رظنلا يتلا ةلدألا
 ؟(اهيف رظنلاب الإ هللا لسر مهنأ فرع الو «ةلدألا كلت يف رظنلاب

 نوشعابو ةلفغلا نع نوهبنم لسرلا : تلق: لوقيف لاؤسلا اذه نع وه بيجي مث
 ليصفت نم هولمحام غيلبت عم « ديحوتلاو لدعلا لهأ ءاملع يرت امك « رظنلا ىلع

 (ةلعلل ةحازإ مهلاسرإ ناكف عئارشلا ميلعتو «فيلكتلا لاوحأ نايبو «نيدلا رومأ

 هلق هج ا رج سر ير سرر اولوقي الكل ةجحلا مازلإل اميمعت
0 
 لأسيو ؛يلوألا د ل ل لا

 ةمزال ةجحلا : تلق نإف )لوقيف يلوأل | ةيآلا يف هب باجأو هنع لاس ام لثم بيجيو

 مهو رظنلا اولفغأ دقو ؛هللا فرعي اهب يتلا لقعلا ةلدأ مهعم نأل «لضرلا ةفعب لبق مهل

 ال ءكلذل مهرفكو ؛مهعم اميف رظنلا مهلافغإل باذعلا مهباجيتساو «هنم نونكمتم
 .ناميإلا دعب الإ حصي ال اهب لمعلاو فيقوتلاب الإ اهيلإ ليبس ال يتلا عئارشلا لافغإل

 :اولوقي المل ةلفغلا ةدقر نم ظاقيإلاو رظنلا يلع هيبنتلا ةلمج نم لسرلا ةفعب : كلت
 .2') (لقعلا ةلدأ يف رظنلا يلع انهبني ًالوسر ائيلإ تفعب الولف نيلفاغ انك
 :رحسلا ىف ةلزتعملا دقتعمل هراصتنا ©

 ؛ةرحسلا يف دقتعي الو رحسلاب لوقي ال - ةلزتعملا نم هريغك - يرشخمزلا نإ مث
 هنوخت ال «هل دهشت الو ةنسلا لهأل دهشت ىتلا قلفلا ةروس رسفي امدنع هدجن اذهلو

 امك «ةحيرصلا ةطرولا هذه نم هريسفت يف اهب جرخبي يتلا ةليملا هزوعت الو هتراهم

 ةقيقحب نيلئاقلا ةنسلا لهأب ةيرخسلاو ءازهتسالا ىف قرغيو ريكنلا ددشي هدجمن

 زخاوسلا تاعاشبملا "و12 نسوقنلا" فا 'ءانشعلا + تاثافنلا» لوقو فديع كلو سمفلا
 ريغ نم خفنلا : تيفلاورب نيقريو اهيلع «نثفنيو « طوينخلا يف ذادّقمع ندقعي يتاللا

 )١(الكشاف:١//الا:. )١(الكشاف: .*98/1١)9(الكشاف:١/70717.5.



 دلل 8#[ ا بسس !ج نورسفملاو ريسفتلابل
 وأ فماحشإ وأ ءهيقس وأ ءراض عيش ماعطإ مث ناك اذإ الإ مهللا «كنذل ريثآت الو قير
 ” ذات كلذ هذع ا [هقي دقو رهو رعامللا ووكلاو :اهوهولا نصح كغ ةييوحتسلا ةرشاتب
 ةماوعلا نماةلهجلاو يول نم ىودلا ىلع تقلا هي ريشي يذلا ناكسألا نييس ىلع
 كلذ يلإ نوتفدلي ال تباثلا لوقلاب نوعباثلاو نهثفن يلإ نهيلإ عاعرلاو وشحلا هبسنيف
 ثوان هين يلو ١ لوو يع ةداععتتالا يغم انزق# تلقوا هجن ايعقالو
 ْ 1 : هجوأ

 . كلذ يف نهمثإ نمو رحسلا ةعنص وه يذلا نهلمع نم ذاعتسي نأ : امهدحأ

 رهاب رق ردت يع هدب ايوب وكر رمادا يفتت رج تاو يناغلاو

 :رمعمت نبع رشلا نمديالا بيضي ام اس نأ! ثلاثلاو

 : فسوي ] 4 ميظع نك ديك نإ آف :هلوق نم تادايكلا ءاسنلا نهب داري نأ زوجيو
 مهل نهضرعتب لاجرلا نتفي يتاللا وأ ؛دقعلا يف ثفنلاو رحسلاب نهديكل ًاهيبشت 4

 . 217 (كلذب مهنرحسي نهنأك « نهنساحم نهضرعو
 لوحي نأ اهئارو نم ديري يرشخمزلا نم ةفينع ةيلقع ةلواحم هذه نأ قحلا يفو

 دقلو .هتديقعو هاوه عم بسانتي ام يلإ .ةنسلاو باتكلا اهعوقوب درو يتلا قئاقحلا

 يتح يوهلا هزفعسا) :هنأب يرشخمزلا يلع مكحو ةلواحما هذه نم رينملا نبا شهد
 . 257 (ةلازغلا هجو هفكب يطغيو هلازتعا عبتي نأ الإ هب امو « فرع ام ركنأ
 :لاعفألا قلخو ةدارإلا ةيرح ىف ةلزتعملا بهذمل هراصتنا ©

 اندم هدو لاعمال رهو ةدازالا ورح قت كارتعالا هرارب ىكسزلا تاك قفل
 نأ دارا نينا ف فقول هيج نناك فايع اكن نا يت ةطيرعح ا كنار ل نكست دعب
 ام ىلع هدعاسف «يربكلا ةطرولا هذه نم جورخلا يلع لمعيو مداصتلا اذه يدافتي
 ( فطللا ) وهو .عضاوملا يف ريشك يف مهعفنو ةلزتعملا هب كسمت يذلا ينعملا اذه دارأ
 هيلع يعصي ةاشووناسنإلا ىلع رمكلا لمع يلوا ىلاوت هني تطال ايف ومللا نم

 .ريخلا لمع
 نمر ورخلا نع سمر موب وشوعلا) )نم هب لصتي امو (فطللا ) اذه

 هللا نأ يف ةحيرصلا ةينارقلا تايآلا كلت ريسفعلاب لوانت امدنع هتفداص يتلا ةقئاضل

 هذه دض مهل ايوق ًاحالس ةنسلا لهأ اهربتعي يتلاو ءاهرشو اهريخ دابعلا 0
 . ةيلازتعالا ةيرطظنلا

 دب نواف غرتال ارو: ىو ةبآأ يف يلاعت هلوق دنع نارمع لآ ةروس يفف
 فيك اهبلقي هللا ديب دابعلا بولق نأ ةيآلا هذه نم رعشتسي يرشخمزلا دجن . . انتيده

 ١9 ه58/ ؟:( فاشكلا شماه ) فاصتنالا (؟١ 68/5: فاشكلا .



 19ج نورسفملاو ريسفتلا بسسس د ا ب 295[ ب
 رهاظلا اذه نم رفي هنكلو هلضأ هلالض دارأ نمو ؛هاده هتياده هللا 0 فانك

 انتا 4 ايده ذِإ دعب ل انبولق اهيف غيزت ايالبب انلبت ال © انبوُلَق غزت الإ» : لوقف
 )2١. (انب تفطل ذإ دعب كفاطلأ انعنمت ال وأ كنيدل

 هَل كلمت نلف هتتف هللا دري نمو ل ( 4١ ) ةيآلا يف يلاعت هلوق ددع ةدئاملا ةروس يفو.
 يف مهلو يزخ ايندلا يف مهل مهبولق رهطي نأ هللا دري مل نيذلا كئلوأ اميش هللا نم

 هب ثبشتي يذلا رهاظلا اذه نم عزجي ال يرشخمزلا 0 . « ميظع باذع ةرخآلا

 هئدببم قفوو هاوه بسح اهرسفي هارن لب ؛« مهموصخ يلع هب نوهيتيو ةنسلا لهأ
  ائيش هللا نم هل كلمت نلف . انالذخو ًانوتفم هكرت 4 هتنتف هللا دري نمو » : لوقيف

 0 دري مل نيذلا ككعلوأ ءاكيش هقيفوتو هللا فطل نم هل عيطتست نلف

 عجدت الو مهيف عفنت ال مهنأ هملعل ءاهلهأ نم اوسيل مهنآل ,مهيولق هب رهطي ام هفاطلأ

 ينمي عر ا دبر هللا ييدورال هلام درس ١ يذلا نر

 . 22) [85:نارمع لآ] © مهناميإ دعب اورفك امرق
 يشار اللا اا | هذه ةطساوب يرشخمزلا دجن اذكهو

 يردنكسلا رينملا نبا نكلو .هل ةعيط نكت مل يتلا ةيئآرقلا عضاوملا هذه لثم رايتخالاو
 ل يف هشقاني ذخأف ؛.همصخلا اهب ملسي ملو «تااليوأتلا هذه هقرت مل

 ار را ار ل ا

 (فطللا) ظفلب عرذتو © ءاَشي نم يدي هللا نكّلر مهاده كْيلَع سيل :ةرقسلا
 هاده ءاشي نمل يدهلا قلخي يذلا وه هللا نأ ءحيحصلا دقتعملا) :لاقف رينملا نبا هبقعت
 هقلخي دبعلا امئإو هللا قلخ سيل يدهلا نأ يرشخمزلا معزي امك ال « ؛«قطلبا نهرو
 معز يلع لوؤم وهف ةيآلا يف امك هيلإ يدهلا ةفاضإ يلاعت هللا قلطأ نإو .هسفنل

 هذهو قالتخا الإ اذه نإ .هاده قلخي نأ أ يلع دبعلل لماحلا هلا ا يرشخحتمزلا

 هللا نكلو «مهاده انيلع سيلو «لاعفألا قلخ يف ئسلا مهدقتعم عباوت نم ةعزنلا
 , 2 (اناده ذإ دعب انبولق غيزي الأ لوئسملا وهو « ءاشي نم يدهي

 نم ل: ماعنألا ةروس نم (85) ةبآلا يف يلاعت هلوق نع يرشخممزلا ملكت امدنعو َ
 . . 4 هللضي هّللا اشي نم » لاقو 4 ميقتسم طارص لع هلعجي أشي نمو هللضي هللا اشي
 هدسحب اني نمو فطللا لهأ نم سيل هنأل ؛هب فطلي مل هلالضو هلخيو هلذخي يأ

 كلذ لاق امدنع .«) هيلع يرجي فطللا نأل ؛هب فطلي يأ « ميقتسم طارص ىلع
 نأ ئف دسافلا هدقتغمل ًاعابتا ةلالضلاو ةيادهلل هتافيرحت نم اذهو»:لاقف رينملا نبا ةبقعت

 .١115/1:فاشكلا(؟) .١95/1١:فاشكلا(١)

 .4ه١/١:فاشكلا ( :) :785/1١. (فاشكلا شماه )فاصتنالا ("9



 ن0 يس مح لاو يدلل عبس
 قرخت مكو «دابعلا تاقولخم ةلمج نم امهنأو ؛لالضلا الو يدهلا قلخي ال يلاعت هلل
 )2١. (عقرلا يلع قرخلا عستا دقو ءاهعفري نأ موريف ةديقعلا هذه هيلع

 : فارعإلا ةروس نم ( 4 ) ةيآلا يف يلاعتا هلوق نع ٍيرشخمزلا ملكت ا امدنعو

 لواتو , هللا انادَه نأ الو يدعهتل انك امو اذهل اناده يذلا هلل دمحلا اولاَقو

 ةياغ يف أدر هيلع درو رينملا نبا هبقعتو . هتداعك قيفوتلاو فطللا ينعمب انه ةيادهلا

 نأ الول يدتهتل انك امو 9 : يلاعت هلوق ينعي - ةيآلا هذهو» :لاقف ةيرخسلاو مكهتلا

 يلع ماللاب ةدكؤم ةمات ةداهش ةدهاش اهنإف درلاب ةيردقلا هوجو حفكت - 4 هللا اناده

 ْ نم الإ يدعهي الف «نوكي نأ لاحم كلذ ريغ نأو يدهلا هل هللا قلخ نم يدتمملا نأ

 هسفنل قلخ دتهم لك نأ نومعزيف ةيردقلا امأو ءدتهي مل هدهي ملولو هلل يده
 مهمعز يفو هل يدهلا قلخ دبعلل هللا يده ذإ ؛هللا ل ا

 يلاعت .هقلخ يلع كلذ فقوتي الو يدهلا نيدتهملا نم دحأل قلخبي مل يلاعت هللا نأ
 نم يدهلا فيرحن يف هتداع يلع يرج كلذل يرشخمزلا نطف الو . ا
 «كسبل نم ىقصتلاك هينيعتلا عا ادتهالا درعل دبعلا قلخي هببسب يذلا فطللا ىلإ يلاعت هللا

 0 هللا هيدهب نآريغ نم هسفنب يدععا نم يدتهلل : نئاعلا لوق ضرعاو

 0 را ا تا
 كارأ امو . هب يدتقت نيقيرفلا يأ كسفنل رتخاو - قدص دعقم يف ةرخآلا يف دحوملا

 ًاهونم مالسلا راد يف هللا ءايلوأ نع يكحما لوقلا اذهب لدعت - لقاع لكل باطخلاو

 لاوزلاو رورغلا راد يف هبصعتو هاوه عم بذبذت لاض يردق لوق «زيزعلا باتكلا يف هب
 1 لا نسم لاك

 : ةنسلا لهأو يرشخمزلا نيب ةديقعلا ةموصخ ©

 مهنيب ةموصخلا دجن ؛ةنسلا لهأو يرشخمزلا نيب يديقعلا فالخلا اذه لجأ نمو

 . نرق يف اهب هكلسي فاصوأب هيمريو ؛لالضلاو غيزلاب همصخ مهتي لك ؛ةفينع ةداح

 ناك ام « ةموصخلا يف ةفسم ةغلابم - دقتعأ ام يلع - كلتو «ةرجفلا ةرفكلا عم دحاو

 نأ نم فرع ام دعب ةصاخبو . رولا اق ىلع اهيف ضرك نأ ييصتلا دحا عسي

 يتلا تالمحلا ضعب كيلإو . هلايكب قيلب ال امعدلا هيردت ىلإ تادعهي اسمهجلت

 ا رس ا ا
 .اهيلع

 )١( (فاشكلا شماه) فاصتنالا :1١/551١ .
 (فاشكلا شماه) فاصتنالا (؟) :485/1١ .



 ل 1ج كوس فاو ريس فلا حس[ 77 لس
 : ةنسلا لهأ ىلع يرشخمزلا ةلمح د

 هحيرم دق يرشحمإلا نا لجيل« ىبهذلا لكلا نب فاشكلا ىفاخ عشتلا كإوي و وااذه
 عدي داكي ال وهف «ةنسلا لهأب ءازهتسالاو ةيرخسلا يف ةغلابملا نم ئشب بلاغلا يف

 يرخأو «ةربجما مهيمسي ةراتف :ةعذقملا فاصوألاب مهيمريو مهرقحي نأ نودب رمت ةصرف
 ةيحسسعلا كلت :ةيردقلا ءييعسي انايحاو (ةنييشملا ويحسب ةنلاثو»# ةيوشحلا مهيحسي

 نونمؤي مهنأل يرشخمزلا اهب مهامرف ؛ردقلا يركنم ىلع ةنسلا لهأ اهقلطأ يتلا
 هذه سوجم مهنأ ةيردقلا يلع هيف مكح يذلا لوسرلا ثيدح لعج امك «ردقلاب

 ا

 ةقعاص مهتذخأف ئدهلا ىلع ئمعلا اوبحتساف مهانيدهف دومت امأو تلصف ةر

 ةيردقلا يلع ةجح نآرقل | يف نكي مل ولو» : « نويسكي الاخ امي نزهلا تادعلا

 ةيالا هذه الإ اذهان دو ىلع هبل انهيت داهشب ةمألا هذه سوجم مه نيذلا

 6 (ةجح اهب ىفكل

 نإ هنو قع لت ف بددانل ةويطو ىرعا, سامرو عملا وي توه اجك
 ةروس نم ( ٠١ :4) نيتيآلا يف يلاعت هلوقل:هريسفت ددع لاق ثيح «يلاتعت هلا
 نأ معز نم لوق امأو» : 4 اهاّسد نم باخ دقو * اهاًكَز نم حلفأ دق )سمشلا

 يذاع ماو ىلا عقارا ريتا دارإا ينال ل ا ا عمل
 لاعفمو هقم ئرب وه اردق هللا ىلع نوكروي نيدلا ةيردنقلا سكعت نمف «سفنلا ىنعم

 ار اس ا ااا ول

 لوحي نأ يلع صرحلا لك صرحي هنأ « يرشخمزلا ةموصخ يف ةبيجعلا ةرهاظلاو
 لهأ نم ةديقعلا يف هيفلاخم ةيحان يلإ رافكلا قح يف تدرو يتلا ةينآرقلا تابآلا
 اونوكت الو ٠( ه) ةيآلا يف يلاعت هلا ٍلوقي ثيح نارمع لآ ةروس يفف «ةنسلا

 فرتعي ام دعب يرشخمزلا دجن .. # تاَنيبْلا مهءاج ام دعب نم اوفاتخاو اوًقرفت نيدّلاك

 هذه يعدتبم قح يف ةدراو نوكت نأ ومع (فوامتلاو دوهيلا قح يف ةدراو ةيآلا نأ

 .7'2 مههابشأو ؛ةيوشحلاو «ةربجماو ,ةهبشملا مهنأ يلع صنيو « ةمآلا

 اوطيحي مل ام اوبَذَك لب ا : (9) ةيآلا يف يلاعت هللا لوقي ثيح سنوي ةروس يفو
 يف هوأجافو نآرقلاب بيذكتلا يلإ اوعراس لب» 00 4 هليوأت مهتأي املو هملعب

 هليوأت يلع اوفقيو هوربدتي نأ لبقو «هرمأ هنك اوملعيو هوهقفي نأ لبق عامسلا ةهيدب

 .ه14ا9//؟ :فاشكلا (؟) | اا افلا او
 ْ ماو ا تاسعا 20



 ا 1 ا ا ا
 ,مهئابآ نيد ةقرافم نع مهدارشو« .مهنيد فلاخي امع مهروفن طرفل كلذو «هيناعمو

 إو - هفلأو هيلع أشن ام قفاوت ال ةملكب سحأ اذإ «؛ةيوشحلا نم ديلقتلا يلع ٌئشانلاك

 دعو ا قام ك1 نم مسالا نانو ةكفبصلا يوكن ىف يس عبوس
 هنا فاش راف ف ركب يدعم ةباديز اوك رد صيدا كساس ةامفأو
 . (7١(بهاذملا نم هادع ام داسفو هبهذم ةحص الإ هبلق رعشي مل
 نم نينسلا هموصخ جوخ هلعج دح يلإ :ةلزتعملل يو ًابصعت يرشخمرلا رهظأ دقلو
 نم )١( ةيآلا ىف : يلاعت هلوقل هريسفت دنع لوقي ثيح كلذو ,مالسإلا ل 0

 رو ل

 نإفو ةيآلا . . 4 علا اوتو ةكئالملاو وه الإ هلإ ا هنأ هللا دهش ل ندع روم
 مورد يععح كيدعا كاملا ذك يسع نرذلا ( قلعلا ىف وهدد 1 21
 هلدعو هتينادحو نوتبثي نيذلا مه : تلق ؟هلدعو هتينادحو يلع ةداهشلا يف ةكئالملا

 نإف هبهذم لهأ ديري - ديحوتلاو لدعلا ءاملع مهو ,ةعطاقلا نيهاربلاو ججحلاب

 نكز 4 مالسإلا هللا دنع نيآدلا نط هلوق يف ينعي  ؟ديكوعلا اذه ةدئافام :تلق
 امئاق» : هلوقو . ديحوت 4 وه الإ هلِإ الط هلوق نأ هتدئاف :تلق ١5[.. نارمع

 نأ نذآدقف © مالسإلا هللا دنع نيدللا نإ ظ :هلوق هفدرأ اذإف «ليدعت ©« طسقلاب
 نم ْئش يف هدنع سيلف ه هل دع انهو 6 هلل ناعم اوان ىلقو# ديحوتلاو لدعلا وه مالسإلا

 ريحا ىلإ تقدر[ .ةيورلا ةزاج اك هبل يدويا امرأ هييسلا ىلإ انيعذ نمدلا هيفو نيدلا

 امك يلج نيب اذهو «. مالسإلا وه يذلا هللا نيد يلع نكي مل «ربجلا ضحمم وه يذلا
 اة

 .هل هراصتناو ىلازتعالا هبهذمل يرشخمزلا بصعت اهيف ىلجتي ىتلا ةلثمألا ضعب هذه

 اهريغ كانهو ؛ةنسلا لهأ يلع هتلمح رادقمو؛ةموصٌلا يف هلاغيإ غلبم اهنم حضتيو
 لكشب اودرو «دينفتلاو ةشقانملاب هوبقعتف «نيينسلا:نم هموصخ هيلع راثأامم ريثك
 :اولاقو «ميركلا نآرقلا يآ نم ةيداقتعا تاجاتنتسا نم هفاشك يف هدروأ ام يلع مساح

 .قيلطلا يأرلا ىلع ةمئاقو ةفاج اهنإ
 يلع - مهارنف ءريسفتلا يف دومحم رثأ نم يرشخمزلل ناك ام اودحجي مل كلذ عمو

 دح ىلإ نوردقي هيلع مهتالمح نم كب رميس ام مغرو ؛ةموصخ نم هنيبو مهنيب ام
 ةيغالبلا ةيحانلا يلإ عجري يذلا يريسفتلا هلمع يف صاخ دوهجم نم هل ناك ام ديعب
 نوريو هب نوبجعي ام هنم نوذخأيو هباتك يلع نوطسي بلاغلا يف مهارن امك «ةيوغللاو
 . يرشخمزلا ىلع الإ لانملا زيزع هنأ

 .؟9ا//١ فاشكلا(؟9 .هم8؟/١ :فاشكلا(١١



 ٍ و لاعبا ايا

 هريسفت لجأ نم يرشخمزلا يلع روثي ام اريثك ؛ميقلا نبا ةمالعلا وه اذهف .
 ,يدازتعالا

 ةروس نم ( 110 ةيآلا يف .يلاعت هلوق يرشخمزلا هب رسف ام ركذي مارن ًالثمف

 : لؤي مك“ . « هاوه عبتاو ضرألا ىَلِإ دلخأ هنكلو اهب هاتعقرل انش وّلَو ل :فارعألا

 ماك لما يل لل داعم ارامل ياو حران قرد نور ااينرعم يوفر

 ) (ايردق ايلزتعم هللا

 :يرشخمرلا ىلع رينملا نبا ةلمح ه

 ير دكا _يناد هوو نرش كورد خي فارقت فمووش اراه مع وردا عبو
 اهامس ةصاخ ةيشاح هيلع بتك دقف «يكلاملا رينملا روصنم نب دمحم نب دمحأ

 بيراعأ نم هفاشك يف ءاج ””ضعب يف هلداجو يرشخمنزلا اهيف شقان ( فاصضتنالا )

 هيف ام لاطبإو «لازتعالا نم هئمضت ام نايب يف ميظعلا هدوهجم زكر هنكلو ءاهريغو

 .هأؤه عم قفتتو يرشخمزلا بهذم عم بسانتت تاليوأت نم
 هنإ :ليق دقف « شاقنلاو لادجلا يلإ ماع هجوب ليمي ناك يكلاملا يضاقلا نأ رهظيو

 دنع ةلوبقم نكت مل يتلا بتكلا كلت «يلازغلا مامإلا بتك يلع دري نأ ددصب ناك

 اهريثي يتلا برحلا هذهب اهرطاخ بطي مل يتلا همأ الإ هدصق نع هفرصي ملو ؛ةيكلاملا

 20 ءايحألا ذضاهراثا امك نتوملا هلنض اهنا

 ةنسلا لهأل رآث دق اذه هلمعب هنأ دقتعاو «يرشخمزلا عم اذه لعف كلذ عم هنكلو

 هلوقل هريسفت يلع يرشخمزلل موللاب هجوت ثيح كلذب حرص دقو «ةعدبلا لهأ نم

 نم ابيصن اوتوأ نيذلا ىلإ رت ملأ : :نارمع لآ ةروس نم (؟ 4 ؛7 ١ نيتيآلا يف يلاعت
 كلذ «نوضرعم مهو مهم قيرأ 'ئلوتي مث مهنيب مكحيل هللا باتك لإ نوعدي باتكلا

 .4 نورتفي اوناك ام مهنيد يف مهرغو تادودعُم امايأ لِ راثلا انسسمت نآ اوَُق مُهّنأِب

 ضرألا الم فيكو ءاقاقشو ةنسلا لهأل اضغب هبلق نحشأ فيك هيلإ رظناف >:لاقف

 نم ذخآ نأل ؛هيلع كروتلا ىلإ ريقفلا هدبع لهأ يذلا هلل دمحلاف اقافن تاعزنلا هذه نم

 .27)[ةنسألا تاموقمب نيهاربلا عظاوق نم مهتدعفأ يمضاف ؛ةئسلا'لهأ راغب ةعدبلا لهأ
 ارذع هل موقت نامل (ةميظع ةمدخ مالساإللو نيملسملل يدأ هنأ دقتعا امك

 ثيح كلذو هللا ليبس يف داهجلاو وزغلل جورخلا نع هفلخت نع سانلا مامأو هللا مامأ

 ةروس نم )١17( ةيآلا يف يلاعت هلوقل هريسفت يف يرشخمزلا يلع هبيقعت دعب لوقي

 )١( ص :.داعولا ةيغب (؟١ .؟١17/1١:نيعقوملا مالعإ ١5/8.

 (فاشكلا شماه ) فاصتنالا (؟) ١/5959.



 ١ ةورشفلاو ريسفلا

 اوه ةفئاط مهن قرف لح نمر الر هلاك اورتيل دونما دا امو 9 : ةبوتلا

 يف دجأ الو :دمحأ لاق . . « نورذحي مهّلعل مهيلإ اوعجر اذإ مهموق اورذديلو نيدلا يف
 يف تهقفت ينإف « فنصملا اذه ريرحتل ةمهلا فرص الإ ارذع ةازغلا روضح نع يرخأت

 ةنايص نم هيلع لمعشا ام عم «زيزعلا باتكلا تايآب اديؤم دئاقعلا دعاوقو نيدلا لصأ
 انغلب . هيمرعلا) ةينكج هللا نم وجرأ كلذ عم انأو«ءاوهألاو عدبلا لهأ دياكم نم اهتزوح
 | . (2١7 ميركلا ههجول ةصلاخ انلامعأ لعجو ؛هيضري امل انقفوو «ريخلا هللا

 يف بيط رثأ نم هلام يسني ال - يرشخمزلل هتموصخ ةدش عم - م صيشملا نوفاو

 هنأب يدانت يتلا ةبيجعلا نآرقلا بيلاسأب ههيونتل ؛هب هباجعإ يدبي ام ًاريشكف ؛ نويستتلا

 - لادتتعاو ةلادع يفو ريبك ريدقتب - فرتعي ام اريشكو . .رشبلا مالك نم سيل
 ةيآلا يف يلاعت هلوقل ه هريسفت بقعت امدنع ًالثمف . ةيغالبلا هتاكنو «ةيوغللا هتاليلحتب

 نَم رشب ىلع هللا لزنأ ام اوُناَق ذإ هردق ّقح هللا اوردق امو ماعنألا ةروس نم ( 31)
 سيطارق هتوُلعجت سائل ىدهو ارون ئسوم هب ءاج يذلا باتكلا لزنأ نم لق ءيش

 يف مُهرذ م هللا لق مُكؤابآ الو منأ اوملعت مل ام متملعو اريثك نوفختو اهنودبت
 قمعلاو زيزعلا باتكلا يف هرظن ةقد نم اضيأ اذهو» : لوقي هدحتم . . © نوبعلي مهضوخ
 .2') (هنساحم زاربإو هنداعم راثآ يف

 ٌرّشلا ساّئلل هللا لّجعي ولو )١١( :  ةيآلا يف يلاعت هلوق دنع سنوي ةروس يفو
 قم انضبا ادهزو لوقف اهل ريع يلع يدين هه ةنيألا © ريخلاب مهلاجعتسا
 00 يي ةقد يلع موقت يتلا ةنسملا خل دي

 م

 ا هس 0
 .240 (نايبلا ملع يف ةق ةقاذحلاب ايلم ناك هنأ يلع

 ل يلا د وسلا

 اا جل نا حب ل ود م
 يس هنأ انايحأ  يرشخمزلا يلع ظحالي رينملا نبا نإف ,فارتعالا اذه لك عمو

 )١( شماه) فاصتنالا الكشاف(:1١/؟/اه.

 )١( (فاشكلا شماه ) فاصتنالا :83 » 450/1١ئنس ةيريمألا عبط 191 .
 (ضاشكلا شماه ) فاصتنالا (؟) :5/1١لاه.

 )4 ( فاشكلا شماه )ف اصتنالا ( :1١/51١1١.
 ) )5ا ( فاشكلا شماه )فاصتنالا



 ١ج نورسفملاو ريسفتلا - ل م

 نم (15 ) ةيآلا يف يلاعت هلوق نع ملكت امل يرشخمزلا نأ كلذ نمف «لوقي اميف ةينلا

 مَأ ضرألا يف مّلعي ال امب هنوئبنت مَأ مهومس لق ءاكرش هلل اوُلَعَجَو © : ٍدعرلا ةروس

 يتلا ةبيجعلا هبيلاسأو جاجتحالا اذهو » : هلوقب ةيآلل هريسفت متخو * لوقلا 3

 فرع نمل رشبلا مالك نم سيل هنأ :قلذ قلط ناسلب هسفن يلع دانم ءاهيلع در

50 

 ( ًالطاب اهب دارأ قح ةملك ةمتاخلا هذه: لاقف اهيف ام يلع هبني نأ ودب رمت نيتملا نبا

 يلع رمي نأ لصفلا اذهل علاطملا عرسأ امو .اهل هبنتف «نآرقلا قلخب اهيف ضرعي هنأل

 7( اقيإلاوةيبتعلا اذه الول ص اني "اداغ وهو :ةةيصخسو نمو ةنانثل

 هليك لثمب يرشخمزلل ليكي نأ نودب رمت ةصرف رينملا نبا كرتي مل هسفت تقولا يفو
 يرشخمزلا تامجه دري هارنف ؛ةلزتعملا نم هلاثمأبو هب ةيرخسلاو لوقلا يف عاذقإلا نم

 جند فرححمرا نا ايو ةديدش تارابعب ةنسلا لهأ يلع اهنشي يتلا

 . مهريسفتو هريسفتل هعاشبتساو «مهلو هل هريقحت

 دهش ا (1/) ةيآلا يف ة يلاعت هلوق نع يرشخمزلا ملكت نارمع لآ ةروس يف ًالثمف»
 اولوأ مينا رإو هيجحوتلا و لادحملا نها نام اورقناهونوتوت "ا 4 وه ّذلإ هّلِإ ال ُهّنَأ هللا

 امدنع .مالسإلا ةلم نم ةنسلا لهأ جورخب داك وأ  حرصو «ةيآلاب نودارملا ملعلا

 ةحضافلا هتيرخسو « عذاللا همكهتب رينملا نبا هيلع بقع هلك اذهب يرشخمزلا ملكت

 مهنم مقني امو .حيرصت لب «مالسإلا ةقبر نم ةنسلا لهأ جورخب ضيرعت اذهو: لاقف
 مهبر نوري مهنأب َععركلا مهيبن ناسل يلع نيمركملا هدابع هللا دعو اوقدص نأ الإ

 ال نأ اودهشف هديحوت قح هللا اودحو مهنألو «هتيؤر يف نوماضي ال ردبلا ةليل رمقلاك
 ةردق مهسفنأل اوبسن نأ يلع اورصتقاو «وه الإ مهلاعفألو مهل قلاخ الو «وه الإ هلإ

 .ةيرارطضالاو ةيرايتخالا مهلاعفأ نيب زييمتلا ريغ ريثأت الو اهل قلخ ال ,مهلعف نراقت

 مادا يلاعت هلوق لثم يف بسكلاب ًاعرش هنع ربعملا يه كللتو

 .[ ”5:يروشلا]

 ةيؤرلا نو دحجيف صوصنلا هجو يف نوريغي موقك ال ءمهديحوتو نموقلا ناميإ اذه
 ةسيسنملا مهسفنأ نولعجيو ءاهايإ مهنامرح يف ببس اهل مهدحج نأ رهظي يتلا

 يلع لاعفأ نم اوءاش امب مهسفنأل نوقلخي مهنأ نومعزيف ؛هتاقولخم يف هلل ةكيرش

 ةيمستب نورتستي كلذ دعب مث ؛هكلم يف هلل ةدناعمو ةاذاحم «مهبر ةئيشم فالخ

 ."هه/1 ( فاشكلا شماه ) فاصتنالا ١١(



 هيكل ش د ش - :١ ١ج تورسفملاو ريسفتلا بسس

 ناك نإ «كارشإ نم ريخ ربجلو «يقتا نمب ملعأ هللاو ءديحوتلاو لدعلا لهأ :مهسفنأ
 . نيربجما لوأ انأف ةربجم ةنسلا لهأ

 تنعي اهلالدقو ةيردقلا ةلاهج نقل ل م

 مهئاعبنا هلل هرك نكلو - اهلازمو عدبلا قلازم نم تجرخلو ءاهلالظو ةنسل قئادح يلإ
 يف نينورقملا ملعلا يلوأ يف لوخدلاب يلوأو «نمألاب قحأ نيقيرفلا يأ 0 5
 ا !( لجو رع هلل مسا ىلع مهفطعب نيفرشملا ةكئالملاب ديحوتلا

 هَل كلمت نلف هتنتف هللا دري نمو » ( 4١0 ةيآلإ يف يلاعت هلوق دنع ةدئاملا 0

 ةيرخسلا يف نعمي هارن ةيالا . . مهبولف رهطي نأ هّللا دري مل نيا كتلوأ ائيش هللا نم

 :لوقي ثيح كلذو .ةيآلا هذهل يرشخمزلا ريسفت يلع ريكنلا يف قرغيو «ةلزتعملا نم
 ةنسلا لهأ ةديقع يلع ةقبطنم - اهارت امك  ةيالا هذه :علبا قطو ستي وك
 ةنتفلا سند نم مهبولقرهطي نأ دري ملو « نينوتفملا نب م ةنتفلا دارأ يلاعت هللا ن أ يف

 لك نم دارأو «دحأ نم ةنتفلا دارأ ام يلاعت هنأ نم ةلزن دل ع دامك ولكل اورو
 عقاولا ريغ نأو « هتدارإ فالخ يلع نتفلا نم عقاولا نأو «بلقلا ةراهطو ناميإلا دحأ

 هللا دارأ ول - اهلاثمأو ةيآلا هذه مهبسحف ءعقي مل نكلو «دارم رافكلا بولق ةراهط نم

 4 اهلافَفَأ بولق ىلع مأ نآرقلا نوربدعي الفأ © : عدبلا رضو نم مهبولق رهطي نأ

 ْ .[؟ غ: دمحم ]

 مهحنمي نأ هللا دري مل :هلوقب اهرهاظ نع ةيآلا هذه يرشخمزلا فرص عشبأ امو
 ؟عجنت نم ةدارإو ؟ ؟عفني نم فطلف «عفنت الو هيف عجنت ال هفاطلأ نأ هملعل «هفاطلأ

 ظ .2؟") (عمطم ءرملل هللا ءارو سيلو
 دنع سنوي ةروس يفف «كرشلاب ةلزتعملا نم هموصخ يمريف رينملا نبا فرطتي دقلو
 ءادعسملا نب يسار نعل 00000 1 واج هر خيرا عسا
 نيمعازلا «ةيردقلا هوجول ةحفاك ةيآلا هذهو : لوقي رينملا نبا يرن «ةيآلا .. .«ضرألاو
 هسفنل دبعلا هقزر ام اهنمو ؛ لالحلا وهو دبعلل هللا هقزر ام اهتمف ةمسقنم قازرألا نأ

 عمست تنأفأ © : اوعمس ول يفخلا كرشلا اله مهيلع ةيعان ةيالا هذهو « مارحلا وهو
 .25) « نولقعي ال اوناك ولو مصلا

 ىلع اهلمحي ىتلا ةيساقلا ةرخاسلا هتالمح يف دمتعي رينملا نبا يرنل انإو
 يلع وأ «ةئسلا لهأ يلع هتالمح يف يرشخمزلا هيلع دمتعي ام يلع يرشخمنلا

 )١( شماه) فاصتنالا الكشالف(:79/8/1١؟.

 1١5/1١. (فاشكلا شماه) فاصتنالا (؟)
 . 4؟:سنوي ةروس نم ةيآلاو - :58١/1١ (فاشكلا شماه) فاصتنالا (*)



 ١ج نورسفملاو ريسفتلا شه ش 000

 يلع درلل هنم هفقو يذلا هفقوم هب رربيام هسفن يرشخمزلا مالك نم ذخأي حصألا

 ةروس نم (5 ) ةيآلا يف يلاعت هلوق ريسفت يف يرشخمرلا لوقي ثيحف(«هتالازتعا

 سئبو منهج مهاوأمو مهيلع ظلغاو نيقفانملاو راقكلا دهاج يبنلا اهيأ ايإ»:ةبويلا
 4 مهيلع ظاغاو ) ةجحلاب (نيقفانملاو »و فيسلاب (راَمكلا دهاج لح 1 ريعملا
 مكحلا اذهف لهف ةديقعلا يف داسف يلع هنم فقو نم لكو . مهباحت الو اعيمج نيداهجلا ىف

 لوتقي اهدنع 117 كفا آه ةلظلعلا ةنم همم و: ةحشللاب اففاحت تيف كيان
 نبا يرن «ةنسلا لهأ نم هموصخل ةلماش ةيآلا نأ يلإ هئارو نم يمريو ءاذه يرشخمزلا

 يذلا هلل دمحلا» نرتب يس ير رس ا لا
 . 2')(انايحأ هيلع ظالغإ ! يف انل ةجحلاب هقطنأ

 نأ يري امدنع رورسلاو حرفلا ةوشن هذخأتو «رشبلا مئالع رينملا نبا يلع ودبت دقو
 لهأ يأرب ذخأو ,مهئارآ ضعب يف مهفلاخو «ةلزتعملا يفر ايمرع دعحا دق يرشخمنلا
 نم (ر١ 8.5 ) ةيآلا يِف يلإعت هلوق يرشخمزلا ربسف امدنع احيضاو هارث اذه لثمو ةنبسلا

 حزحز نمف ةمايقلا موي مكروجأ نوفوت امنإو توملا ةقئاذ سفن لك آف : نارمع لآ ةروس
 يف لاق تح . . © رورغلا عامم الإ اينالا ةايحلا امو رف دقف ةَنِجْلا لخدأو ِرالا نع
 3 ةقئاذ سفن لك :  هكلوقب يأ هب لصتا فيك تلق نإف) : ةيالاهذه ريسفت

 «نوتومت مكلك نأ يلع هب هلاصتا :تلق . . 4 مكروجأ نوفوت اَمّنِإو » - *« توملا

 امنإو مكتوم بقع مكيصاعمو مكتاعاط يلع مكروجأ نوفوت الو توملا نم مكل دبالو
 نم ةضور ربقلا نأ يوري ام يفن مهوي اذهف :تلق نإف .روبقلا.نم مكمايق موي اهنوفوت
 يرحم تع برت دوبل فلا كلك هرراقلا ونحب وفات كيس أ دلل نارك
 أ ) (روجألا ضعبف كلذ لبق نوكي امو مويلا كلذ نوكي اهليمكتو روجألا ةيفوت نأ

 نم هباحصأل هتفلاخم يف نسحأ دق يرشخمزلا نأب فرتعي رينملا نبا يرن انهو

 وا اي ئرتاامك اذه :لوقيف «ةنسلا لهأل هتقفاومو «ةلزتعملا

 نسحأ دقلو «باذعو ميعن نم ربقلا يف نوكي امب دارملا وهو «ةمايقلا موي لبق اهضعب
 0 0 اح هذه يف هباحصأ ةفلاخم يف يرشخمزلا

 "0 (هب فرتعا دق

 : ةيهقفلا لئاسملا نم يرشخمزلا فقوم ه

 يلإ عسوت نؤودبو ءام دح يلإ ضرعتي - هللا همحر - يرشخمزلا نإو ..اذه
 هبهذمل بصعتي ال لدتعم وهو «ةيئآرقلا تايالا ضعبب قلعتت ىتلا ةيهقفلا لئاسملا
 .نسحا

 .ه١/51 (فاشكلا شماه) فاصتنالا (؟) :ه15/1:كتاشكلا 15
 .؟١8/1:(فاشكلا شماه) فاصتنالا ( 4) .١889/1فاشكلا (١؟9



 الع ١ج نورسفملاو ريسفتلا بل

 لق ٍضيحمل ا ويل دلت علم رع قار
 نم صوتا روت ذإ درهطي نكس هويت الو ضيا يف ءاسنلا وازع ذأ ره

 نيبو...):لوقي.. 4 نيرهطتملا بحيو نيباوتلا بجي هلل نإ هللا مكرمأ ثيح

 هيلع '.ليقتسا اني لوما نابجوي فسوي وبأو ةفينح وبأف :لازتعالا يف فالخ ءاهقفلا

 ةشئاع ثيدح دمحم يورو ؛جرفلا لازتعا الإ بجوي ال نسما نب دمحمو . رازإلا
 ؟ضئاح يهو هتأرما لجرلا رشابي له :اهلأس رمع نب هللا دبع نأ :اهنع هللا يضر
 نأ: ملسأ نب ديز يور امو ؛ءاش نإ اهرشابيل مث ءاهتلفس يلع اهرازإ دشت :تلاقف
 ءاهزارإ هيلع دهدعل لاك # نإ ضئاح يهو يتأرما نم يل لحي ام هلي يبنلا لاس ًالجر
 نع اذه نم صخرأ وهام ءاج دقو ؛ةفيتح يبأ لوق اذهو : لاق مث (اهالعإب كنأش مث

 ئرفو كلر يرتس ام هنو مدل راجت طبجيو :تلاق اهنأ اهنع هللا يضر ةشئاع

 : هللا دبع أرقو . .# نرهطت اذإف) : هلوق ليلدب نرهطتي يأ ءديدشتلاب ( نرهطي )

 ضيحلا مد عاطقنا رهطلاو ؛لاستغالا رهطتلاو . فيفختلاب ( نرهطي )و ( نرّهطتي يتح )

 رثكأ يف اهبرقي نأ هل نأ يلإ ةفينح وبأ بهذف .هب لمعلا بجي ام نيتءارققلا اتلكو
 وأ لستغت يتح اهبرقي ال ضيحلا لقأ يفو لسمخت مل نإو مدلا عاطقنا دعب ضيحلا
 عمدت رو رهط يح يل يل يشل بهذو .ةالص تقو اهيلع يضمب
 3 0 7 لول طلو 0 لوق وهو هد

 هم هضص س 0 4

 نأ الإ ميم هديب يذلاو» 00 .. 4 حاكتلا ةدقع هديب يذلا

 الو « ينآر ام :ةأرملا لوقتو «رهم لا فصنب مهنبلاطي الف نهجاوزأ نع تاقلطملا وفعت
 .ائيش هنم ذخآ فيكف ؛ يب عتمتسا الو ىتمدخ

 جوزلا وه ليقو «يعفاشلا بهذم وهو ءنهحاكن دق.ع يلي يذلا يلولا وفعي وأ
 رهاظ لوألاو هةفينح يبأ يهذم وهو ؛ًالماك رسهملا اهيلإ قوسي نأ هوفعو

 .2'2(ةحصلا
 ءاّستلا مقلط اذإ يلا هيأ ايا: )١١( ةيآلا يف يلاعت هلوق دنع قالطلا ةروس يفو

 تالبقتسم نهوقلطف )هصن ام لوقي .. 4 ةدعلا اوصحأو نهتدعل نهوقلطف

 هللا لوسر ةءارق يفو . اهل ًالبقتسم يأ مرحغا نم تيقب ةليلل هتيتأ : كلوقك نهتدعل

 دقف اهئارقأ نم لوألا ءرقلل مدقتملا رهطلا يف ةأرملا تقلط اذإ و ( مهتدع لبق يف» : : هع
 .اهتدعل ةلبقتسم تقلط

 اذهو «نهتدع يضقنت يتح نيلخي مث ؛هيف نعماجي مل رهط يف نقلطي نأ دارملاو
 ميهاربإ نع يور ام هيلع لديو «مدنلا نم هدعبأو ؛ةنسلا يف هلخدأو «قالطلا نسحأ

 ايف
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 سس 1 ج فورس فما يس فلا سس جس
 ا ا ل ع ع ا يعخنلا
 نم: عيه دنع نسحأ ناكو «ةدعلا يضقنت يتح كلذ ريغ اوقلطي ال مث.« ةدحاو

 1 هنع هللا يضر سنأ نب كلام لاقو .راهطأ ةثالث يف ًاثالث لجرلا قلطي

 . ةقرفتم وأ تناك ةعومجم ثالغلا هركي ناكو «ةدحاو الإ ةنسلا

 اقرفم اماف ؛دحاو رهط يف ةدحاولا يلع داز ام اوهرك امإف هباحصأو ةفينح وبأ امأو

 يهو هتأرما قلط ثيح رمع نبال لاق هنأ هي هللا لوسر نع يور امل ءالف راهطألا يف
 هرقرركل اقلط“ الابقسا رهطلا سعستانا ةنسلا امنإ هللا كرمأ اذكه امو : قناع

 مث ضيحن يتح اهعديل مث ءاهعجاريلف كنبا رم) :رمعل لاق هنأ يورو . (ةقيلطت
 . «ءاسنلا اهل قلطت نأ هللا رمأ يتلا ةدعلا كلتف ؛ءاش نإ اهقلطيل مث رهطت

 ددع يف فرعا دو الا سأب ال هنع هللا يضر يعفاشلا دنعو

 ١ .حابم وهو ؛ةعدب الو ةنس قالطلا“

 . تقولاو قيرفتلا يعارب تكد تقولاو ةدحاولا ةنسلا قالط يف يعاري كلامف
 .21) (هدحو تقولا يعاري يعفاشلاو

 :تايليئارسإلا نم يرشخمزلا فقوم ©

 نإ نإ ةكللد نيم هرتقاذي انيووةةيلت زبالة اياورللا "كد وم لقم يرق سلا نزول
 هملع ضوفي نأ امأو ةحصلا نع اهدعبو ةياورلا فعضب رعشملا ( يور ) ظفلب هردصي
 قيدصتلا نم مزلي ال يتلا تاياورلل هركذ دنع نوكي بلاغلا يف اذهو «هناحبس هللا يلإ

 ولو فعضلا وأ ةحصلا نم اهغلبمو ةياورلا ةجرد يلع هيني نأ امأو «نيدلاب ساسم اهب
 ندعو نيدلاب نفاد الهلا علا تاو يركع بلاغلا يف اذهو «لامجإلا قيرطب
 .هب

 ةلسرم يّنإَو ه : ايلا رس ا دونا قا يناس هرقل جيش دنع ًالثمف
 ةئامسمخ تثعب اهنأ يور» : لوقيف ةياورلا هذه ركذي هدجمن «ةيآلا .# ةيدهب. مهيْلِإ
 ةاشغم ليخ يبكار «ةطرقلاو قاوطألاو رواسألا مهيلحو «يراوجلا بايث مهيلع مالغ

 يلع ةيراج ةئامسمخو «رهاوجلاب عصرملا بهذلاب جورسلاو مجللا ةالحم جابيدلاب
 عفترملا فرقنا ندلاو كس اان عنو بهذ نم ةنبل فلأو «ناملغلا يز يف كامر

 نم نيلجر تثعبو «بقشلا ةجوعم ةعزجو ءارذع ةرد هيف ًاقحو «ربنعلاو كسملاو

 نيب زيم ًايبن ناك نإ :تلاقو «لقعو يأر اذ رخآو «ورمع نب رذنملا :اهموق فارشأ
 ردعملل كياف هن ميعترب ركل يف تلازم ا حاوزدلا ير ردود

 55 ؟: فاشكلا ه3



 اضقظن ١ج نورسفملاو ريسفتلا بسسس

 وهف ًافيطل شب هتيأر نإو ؛.كنلوهي الف ءكلم وهف نابضغ رظن كيلإ رظن نإ :رذنملل
 ىف هوشرفو ؛ةضفلاو بهذلا نبل اوبرضف نجلا رمأف ,ناميلس ربخأف دهدهلا لبقأف «يبن
 به ذل نما قرش العاج ناذابملا لوح اراعج ور ةمارد ةعمشةلوط ةيدم نان ناديف
 ىلع هراسيو ناديملا نيمي نع اهوطبرف رحبلاو ربلا يف باودلا نسحأب رمأو ؛ةضفلاو
 يلع دعق مث «راسيلاو نيميلا يلع اوميقأف ريثك قلخ مهو - نجلا دالوأب رمأو ؛نبللا
 اقوتاض ساو ,خسارف افوفص نيطايشلا تفطصاو ,هيبناج نم يساركلاو؛ هريرس
 اوأرو اوتهب اورظنو موقلا اند املف ءكلذك رويطلاو ماوهلاو عابسلاو شحولاو خسارف
 هيدي نيب اوفقو املو مهعم امب اومرو مهسوفن مهيلإ ترصاقتف نبللا يلع ثورت باودلا
 امب مالسلا هيلع ليربج هربخأو ؟قحلا نيأ :لاقو ؟مكءارو ام: لاقو قلط هجوب مهيلإ رظن
 لعجف اهيف تذفنو ةرعش تذخأف ةضرألا رمأ مث ءاذكو, اذك هيف نإ.:مهل لاقف .هيف
 يف اهقزر لعجف اهيف تذفنو اهيفب طينخلا ءاضيب ةدود تذخأو ؛ةرجشلا يف اهقزر
 هب برضت مث يرخألا يف هلعجتف اهديب ءاملا ذخأت ةيراجلا تناكف ءاملاب اعدو ؛هكاوفلا

 عجرأ رذنملل لاقو ةيدهلا در مث .ههجو هب برضي هذخأي امك مالغلاو اههجو

 لقال ربت يحل يف هيلإ تصخشف «ةقاط هبانل امو يبن وه : تلاق مهيلإ

 لا أ ليقف لك تحت

 يي رفرف لاقر غرز قناع قوقل وودسا دبع سيشمل ةروس ور

 ل لع اف يتلا ىلع دامه ىف نقرا يري هنإ ف مكل تملع انامل اهنأ
 عمتجا يتح لامعلا ناماه عمج .حرصلا ءانيب رمأ امل هنأ يور »:لاق «ةيآلا . . # احرص

 بشنلا رمجنو صجلاو رجالا خبطب رمأو « ءارجألاو عابتألا يوس ءانب فلأ نوسمخ

 ال ينابلا ناكف قلخلا نم دحأ نايئب هغلبي مل ام غلب يتح هديشف «ريماسملا برضو

 بورغ دنع مالسلا هيلع ليربج يلاعت هللا ثعبف «ينبي هسأر يلع موقي نأ ردقي

 الإ هلامع نم دحأ قبي ملو برغملا يف ةعطقو رحبلا يف ةعطق تعقوو لجر فلأ فلأ
 داراف .ءامسلا يلإ هباشنب يمرف هقوف يقترا نوعرف نأ ةصقلا هذه يف يوريو . كنفعت
 ثعب اهددعف ؛يسوم هلإ تلق دق :لاقف ؛مدلاب ةخوطلم هيلإ تدرف ٠ مهنتفي نأ هللا
 .2") «هعحصب ملعأ هللاو ,همدهل مالسلا هيلع ليربج هللا

 ةيناثلا ةصقلاو اهفعضب رعشملا ( يور )- ظفلب يرشخمزلا اهردص : ىلوألا ةصقلاف

 هنأ يلع لدي امم (هتحصب ملعأ هللاو) : هلوقب اهيلع بقعو ظفللا اذهب اضيأ اهردص
 امهيف نعطم ال امهتحص ضرف يلع نيتصقلا اتلكو . ةياورلا هذه ةحص يف ككشتم

 )١( (؟) .٠545/5١؟: فاشكلا الكشاف:؟1/؟١5.

 ج نورسفملاو ريسفتلا - 515 م) ١(



 بح ١ج نورسفملاو ريسفتتلا بسس 2 -
 . امهيلع همكح يف ركذاامب يرشخمزلا يفتكا اذهلو ؛نيدلا.قحلي اهئارو نمر رمغم الو

 اوروست ذإ مصخلا أبن كاتأ لهو ظ: يلاعت هلوقل هريسفت هما يفو
 نامز لهأ ناك » :لومي هارن ةصقلا رخآ ىلإ اهدعب امو )5١( تايآلا . 4 بارحملا

 هتبجعأ اذإ اهجوزتيف هتأرما نع هل لزني نأ اضعب مهضعب لاسي مالسلا هيلع دواد
 . نوساوي اوناك زاصنألا نأ ائيور دقو  اهوداتعا دق كلذب ةاساوملا يف ةداع مهل تناكو
 (ايروأ )هل لاقي لجر ةأرما يلع تعقو دواد نيع نأ قفت ةتاف كلذ لثمب نيرجاهملا

 ) ناميلس مأ يهو  اهجوزتف « لعفف ؛«هدري نأ ايحتساف ءاهنع هل لوزنلا هلأسف ءاهبحأف

 مل « كئاسن ةرثكو ؛كنأش ربكو كتبترم عافتراو «كتلزنم ميظع عم كنإ : هل ليقف -
 بجاولا .ناك لب ءاهنع لوزنلا ةدحاو ةأرمأ الإ هل سيل ًالجر لأست.نأ كل. يغبني نكي

 21000 :ليقو .هب تنحتما ام يلع ربصلاو .كسفن رهقو ؛كاوه ةبلاغم كيلع
 يول هل ل ا سا :اهبطخ مث (ايروأ )

 .. هئاسن.ةرثك

 (« بوقعيو قاخشإو ميهاربإ هئابآ رس م انا هيطعر اف .كأ رك ذي اهنا ورم

 اوربصف ايالبب اولتبا مهنأ هيلإ يحوأف .هلك ريخلاباوبهذ دق يئابآ نإ ؛براي :لاقف

 تومعيو مرض تاهدر ةسيدن فاحت او فدلو كلذ ةررمكو مياربإ لعادل يحل
 اذكو اذك موي يف يلتبمل كنإ :هيلإ هللا يحوأف .ءالعبالا لأسف ءفسوي يلع نزحلاب

 روبزلا أرقيو يلصي لعجو هباب قلغأو«هبارحم لخد «مويلا كلذ ناح:املف «سرتحاف
 مع كف نيكه هل ىزالا [ه دقت اكل ةقاي مق قم ذ نما ةنء اصح 3 رودج لل ن لكوتحللا لعبت
 اهرهش فظن نك ةليكخ ةارما رمباف ءايعتتم رك نأ كفقوفا ثيراطقااهبلإ نكما
 | وهو - ايروص نب بويأ ىلإ بتكف ءاقلبلا ةازغ نم وهو ءايروأ ةأرما يهو ءاهندب يطغف
 لحي ال مدقتي نم ناكو - توباتلا يلع همدقو ايروأ ثعبا نأ - ءاقلبلا ثعب بحاص

 . رمأف ,ملسو هدي يلع هللا ح عتفف 'دهشتسي وأ هدي يبلع هللا حتفي يعج. عجزي نأ هل

 .ءادهشلا ىلع نزحي امك نزحي ملف هلتق ربخ هاتأف'لتق يتح ةثلاثو يرخأ ةرم هدرب

 نم حالصلاب نيمستملا-ضعب , نع هب ثدحي نأ حصي ال امم ؛ هوحنو اذهف هتأرما. جوزتو

 ا يي ادا العا كعب ؛ نع الضف «نيملسملا ءانفأ

 ام يلع دواد ثيدحتب مكثدح نم :لاق هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نأ :روعألا

 هنأ يورو .ءايبنآلا يلع ةيرفلا .دح وهو «ةدلج نيتسو ةئام هتدلج «صاصتقلا هيؤري
 قإنإ لاو هز كوخ يداك قحلا لهأ نم لجر هدنعو زيزعلا دبع نبرمع كلذب ثدح
 ريغ لاقي. نأب مظعأو+ اهفالخ سمتلي نأ يغبني امف هللا باتك يف ام يلع ةصقلا تناك

 0 يعج و ورم ساايتجالا ول رع اح راك نورا



 هيلع لدي يذلاو . سم هلأ هيلع تعلط ام يلإ بحأ مالكلا اذه يحسم : ريم لاقف

 اهنع لزني نأ ةأرملا جوز يلإ هبلط الإ سيل مالسلا هيلع هتصقل هللا هبرض يذلا لثملا

 يلع ةبطنلا ةصقو «ةجوزلا نع لوزنلا ةصق يضتري يرشخمنزلا نأ يرت تنأف

 ةصق لثميو «ةوبنلا ماقمب ًاساسم الو «دواد ةمصعب الالخإ كلذ يف يري الو «؛ةبطخلا

 نأ يوريو ؛ةرجهلا أدبم يف مهجاوزأ نع نيرجاهملل راصنألا لزانت نم ناك امب لوزنلا
 دكؤيامر ابخألا نم رك ديو ة ةريخألا ةصقلا ركدتسي هنكلو «كلذ يلع لدت ةيآلا

 يبن ةمصعل ًامدهو «ةوبنلا ماقمب ًالالخإ - تحص ول اهيف يري هنأل كلذو ءاهداعبتسا

 ْ كا

 0 0 ل 7

 نم ناكو «ةنس نيرشع ةتنفلا دعب كلمو ؛ةنس نيرشع كلم ام دعب ناميلس نتف

 نأ انليبسف «ةرخسلا نم كفنن مل شاع نإ :نيطايشلا تلاقف نبا هل دلو هنأ :هتنتف
 هيسرك ىلع يقلأ نأ الإ هعار امف ,باحسلا يف هوذغي ناكف ملعف ,هلبخن وأ هلعقن

 يورو . هيلإ باتو هبر رفغتساف .هبر يلع هيف لكوتي مل نأ يف هئططخ يل ا نكت ءادبك

 سرافب ىت تأت ةدحاو لك .«ةأرمأ ناعيس ىلع لبللا نفوطأل : ناميلس لاق» هيَ يبغلا نع

 ةأرما الإ لمحي ملف نهيلع فاطف - هللا ءاش نإ لقي ملو - هلل | ليبس يف دهاجي

 ليبس يف اودهاجل هللا ءاش نإ : لاق ول هديب يسفن يذلاو ؛ «لجر قشب تءاج «ةدحاو

 ال امم هوحنو اذهو # ناميلس اًنتف دقلو ل: يلاعت هلوق كلذف .( ( نوعمجأ اناسرف هلا

 ل هع ير

 اهب نأو «رئارجلا ضعب , يف ةئيدم يهو ؛نوديص ربخ هغلب ناميلس نأ | اوكح .هتحصب

 خانأ يتح حيرلا هلمحت هيلإ جرخف رحبلاب هنصحتل هيلع يوقي ال نأشلا ميظع اكلم
 نسسحأ 0 ا هل اتنب باصأو ءاهكلم لتقف سنإلاو نجلا نم هدونجمب
 ءاهيبأ يلع اهعمد اقري ال تناكو .اهبحأو .,تملسأو . 1س ا فمع ذا يهم واننا

 حورتو اهيلإ ودغت تناكو 0 ةروص اهل اولثمف نيطايشلا رمأف
 رسكف «كلذب ناميلس فصآ ربخأف .هكلم يف نهتداعك هل ندجسي ءاهدئالو عم

 ىلإ ابئات هيلع سلجف دامرلا هل شرفو ةالف يلإ هدحو جرخ مث ةأرملا بقاعو « ةوروصلا
 عضو ةأرما ةباصإل وأ ةراهطلل لخد اذإ ( ةئيمأ ) اهل لاقي دلو مأ هل تناكو .اعرضتم هللا

 ارا ماو م فاشكلا 05



 ١ج تورسفملاو ريسفتلا

 يسنادبف ناطعشلا اهنادأ دوب وداع هوو يس كنا دس ماو

 (رخص ) همساو «سدقملا تيب ءانبب رمآ نيح ساملا يلع ناميلس لد يذلا وهو - رحبلا |
 ناميلس يسرك يلع سلجو هب متختف يمتاخ ؛ةنيمأ اي :لاقف ناميلس ةروص ىلع

 متاخلا بلطل ةنيمأ يتأف ؛هتقيه نم ناميلس ريغو سنإلاو نجلاو ريطلا هيلع تفكعو
 فلكس تويبلا' ىلع رودي تاكد مفكر دا دق هم طا نأ كرك وتو دو تركت اف

 مهل لقني نيكامسلا يلإ دمع مث ؛هوبسو بارتلا هيلع اوفح «ناميلس انأ لاق اذإف

 نثولا دبع ام ددع اخابص نيعبرأ كالذ يلع ثكمف نيتكمس موي لك هلع كاميقلا

 نابلس ءاشن كنا ناتو ةالطيشلا كس لتتا نإ ضي ءانثطعو فصأ ركنأف هتيب يف

 لك يف همكح ذفن لب :ليقو «ةبانج نم لستغي الو اهمد يف انم ةأرما عديام :نلقف

 هكلم هيلإ ! عجرو« ادجاس عقوو هب متختف . متاخلا فدقو ناطيشلا راط مث نهيف الإ ئش

 صاصرلاو ديدحلاب اهقثوأ مث يرخأب هيلع دسو ءاهيف هلعجف ( رخص )ل ةرخص باجو

 هل لاقف ءاهيف كسامتي الهدي نم متاخلا طقسي ناك نئتفا امل ليقو . 00

 ىبأ دقلو +. لجو زع هللا يلإ بتف ءكدي يف رقي ال متاخلاو . كبنذب نوتفمل كنإ : فصآ

 ردو ركسس اذ دس درس ”ليطانا نم 0 ا م

 ءاسن يلعو ,ماكحألا رييغت يف اوعقي يتح هدابع يلع مهايإ هللا طيلستو ليعافألا
 6 ئارشلا هيف فلتخت نأ زوجيف ليثامتلا ذاختا امأو . حيبق نهب اورجفي: يا

 هلف ةروصلل دفا 2[ انه ] :# ليئامتو بيراحُم نم هي مهلوق ىلا يرو

 ا مل رعب ناك اذإو هيف نذأي نأ هللا يبنب ن ملعب

 سأب ال هنأ يأرو ( ةيناثلاو يلوألا ) نيتياورلا زاوجب حرص دق يرشخمنلا نأ يلجو
 بهذت اهنأ نيبو دراملا رخص ةياور - ةريخألا ةياورلا دنف هنكلو ءامهادحإ عوقو نم

 : ٠ .ةعيرشلا دعاوقو قفتت الو ءايبنألا ةحصعب

 ل ا لا ا ا عقيملاذكهو ...

 رسم ا اذهل يرخأ ةدمحيم هذهوأ' 7 ةعونصملا ةقلتخ ارابخألاو يليئارس لا صصقلاب

 اهداف رك سي وعل كلا

 «يضترملا فيرشلا ىلامأو «نعاطملا نع نآرقلا هيزنت : ةثالثلا بتكلا هذهف . . دعب

 يف مهتافلؤمو ةلزتعملا ثارت نم انيديأ يلإ لصو ام لك يه 2« يرشخمزلا فاشكو

 ا( فاشكلا )١(

 . ةريسفت 1 ال نوصل ال ىف هوز ني اجلب حا نان د



 دس يعي يي يس يكرر يكد دبس
 . خيرات يفاال « ًامهمو ًادلاخ ًارثأ ربتعت كلذ دنغب يهو قيحسلا نمزلا نوضغ يف

 هيلع لمتشت امل ءكلذك ؛يبرعلا بدألا خيرات. يفو ؛هيف لب ءطقف يلازتعالا ريسفتلا

 لك رثأت نم ريسفتلاو بدألا نيب ناك ام يلع اءوض انل يقلت ؛ةميق ةيبدأ ثوحب نم

 معا هللاو نليف هريئاتو رخآلاب مهن
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 ىناغلا ءزجلا - هللا نوعب - هيليو ,لوألا ءزجلا - هللا دمحب - يهتنا

 . ( يركلا نارقلا ريسفت نم مهفقومو .ةعيشلا) :هلوأو



 ,ةهقشتمل : تملا نم نيرشخأتملا كنع ليوأتلا مسا :؟

 هقماقاع هاو اعلاو ةفوصتملاو (ةئدحتلاو ةةيناكمللا#

 ةبسنلاو ليوأتلاو ريسفتلا نيب

 .هتغل ريغب نآرقلا ريسفت : ىناثلا ثحبملا

 ا نآرقلل ةيفرحلا ةمجرتلا

 . . نآرقلل اريسفت تسيل ةيفرحلا ةمجرتلا

 م جام او م ا. م او ومو نآرقلل ةيريسفتلا ةمجرتلا

 .تاقيدصتلا ليبق نم وأ تاروصتلا ليبغ
 ريسفعتلل ىلوألا ةلحرملا : لوألا 'بابلا

 (ع/" -11ظ/)
6 

 1 ل طا ا سا يا تطاومو نارقلل

 1 ل ما يصلوا اختل ديهمت

 ا نآرقلل ةباحصلاو ه5 ىبنلا مهن

 ل دل لوسر) يبع عضولا سلا ف
 هكا أ تلا 0 يبنلا لوانت له

 1 ع ؟نايبلاب.
 ناربفلا ومدحت ىبنلا نيب يذلا ناذقملا

 0 ل ل وب هدأ وا هه هويانو قلك أ ملا ابو واعمال روماعم هباحصأل

 هباحصأل نيب هيَ يبنلا نأب : لاق نم ةلدأ
 ا لا نام
 نيبي مل هيي يبنلا اا يال
 ناقل ىف عت جالا الإ هناك

 مم ع دو د .اقاق ةهافواقه هام اعده ماقرولاو

 وسلب وجا اجد دهان خ4 ناي رثلا ةالاغم

 ع ل ع قيرفلا ةلدآ ةشقانم

 ا ىناثلا قيرفلا ةلدأ ةشقانم
 وا ال ب منا ةلأسملا يف انرايتخ

 0 باتكلل ةيسلا نايب 0

 يف ريسفتلا رداصم نم ثلاثلا ردصملا

 ةوقو داهتجالا : ةباحصلا رصع

 70 0000015 د د ب طابنتساللا

 كنف سييسفسلا يف ةادييغمالا تاودآ

 00000000 ا و معلا



 نآرقلا ريسفت يف سابع نبا ةميق
3207 0 0 

 ذاتسألاو (رهيز دلوج ) ذاتسألا ماهتا

 ا لالا ازا وسلا ليكمل وا ناجم عمل لاق نيش باتكلا

 هاو دانا. هاف د ءآو دوا. وه واو دمأاو هاوأو ماهتالا اذه در

 00 ميدقلا رعشلا يلإ سابع نسبا وج

 نم اهغلبمو. سيلا

 نع روثألا ميس سفتلا ةميق : ثلاثلا ]صفلا

 مه دوام هاف ادف هاف هاه ماه و ااواو دو افاق هده ادع اع دهاهفأاه ةباحصلا

 هذه يف ريسفتلا تازيمم : عبارلا لصفلا

 11 ا ا ال ما جوا دا يلا راب ةلحرملا

 ةيناغلا ةلحرملا : ىناغلا بابلا

 (نيعباتلا رصع يف ريسفتلا )
 .(١1؟ - ا/ه5)

 اتلا رصع يف ريسفتلا : لوألا لصفل

 ,.هتمجرت حابر يبأ أ نب ءاطع - ه

 000 ا ريسفتلا يف هتناكم

 اهمايق - ةنيدملاب ريسفتلا ةسردم : ا

 و حو او كل مولان ف 5... ريسفلا م

 ايفا لا فلا وييمقلا نير ديك اكان
 0 اهلاجر رهشأ  دوعسم نبا يلع

 هتناكمو هتمجرت - سيق نب ةمقلع ١-

 ١م

 /م

/ 

 م5

 م6

 مو

 مك

 مك

 رك

 /جال



 12 نورسفملاو رييبفتلا
 عوضوملا ةحفصلا

 يف هتناكمو هتمجررت ينادمهلا ةرهاس

 مه 6و و اقدر دع دءاف و رادو ماو اه جاه هاو ده اواقلاو

 م ف6 هم ع اهو هان و ام عاف هواه اه سامع ماو او ادعاقاقأاو

 ريسفتلل ةئلاثلا ةلحرملا : ثلاغلا بابلا
 (نيودتلا روصع يف ريسفتلا)

 مسود وعر
 قل هع اوفا وعل جنو

 ريسفتلا ناولأ - ريسفتلا اهيف جردت يتلا
 اب و امس يوتا فوك ةوطخ لك يف

 ل سيل

 تا ريجسفلا

 وف هر الال يس شعل را 6 هلا

 نوللا

3 

3١ 

5 

 3ا/

317 

2 5 : | 

 عوضروملا

 ا“ راو ريسفتلا يف عضولا رثأ

 0000000 0000009 عوضوملا ريسفتلا ةميق

 دارملا نايب يف ديهمت - تايليئارسإلا اينا

 نيبو امهنيب ةلصلا يدمو « نايليئارسإلاب

 اع ةنييفاح ريمقملا ىف تايليئارسالا ل1

 1 شا تايليئارسإلا نم يوري

 ؛ :تانيئاسللا دعوا[ بنلا قفرت
 252230 ةيليئارسإلا تاياورلا باطقأ

 0 هتمجرت - مالس نب هللا دبع ١

 07108 ةلادعلاو ملعلا نم هغلبم

 مم انام مما راف دقيق راو ةافاعافاواو هتلادعو هثقث

 0 بعكل نيمأ دمحأ ذاتسألا ماهتا

 يااا دفا اطو ماهتالا اذه دينفت

 دينفت - بعكل اضر ديشر خيشلا ماهتا

 00 ماهتالا اذه

 نارام تيكر بماؤو فرجا
 ا ل م ا او ةلادعلاو ملعلا نم

 د اد رق هيلا ا د ا هيلع سانلا نضعب نعاطم

 ا و وعام ا د هيف انيأر

 1 ا ف دما هس وج هجم ةلادعلاو
 ا دانسإلا فذح :اغلاث

 ا اك سا بتكلا هذه صئاصخو

 نأ لن ييسنع ق ةاععملا تاضاحتا

١*١ 

  7؟ ١

١56 

١٠ 

١١ 
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 مه ١
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١578 

١١ 

١65 

 غ١

 ١577 ريسفتلا اذه فلؤمب فيرعتلا - يربطلل

 ا ةلادعلاو ملعلا نم هغلبم -

 ١15 ف ةقلوبا ةقيزطو رييسفلا ةينإسيرعفلا



 عوصضولملا

 هراكنإ  هريسفت يف ريرج نبا ةقيرط

 ا يأرلا درجمب رسفي نم ىلع

 20006 تايليفا ملإلا نتن ةفقرع
 0 م هيف ةدئاف ال امع هفارصنا

 - برعلا مالك نم فورعملا يلإ هماكتحا:
 ا ميدقلا رعشلا يلإ هعوجر

 00000 ةيوحنلا بهاذملاب همامتها
 51200 ةيهقفلا ماكحألل هتجلاعم

 ا مل مالكلا لئاسم يف هضوخ

 ةحفصلا

 .ريسعملا | ده لوم قررفتلا اج ىيلعقلا
0 

 رد م رمل له
 9 ب ا

 بانكلا رييش ا 0

 اذه قلوب قيرغعلا ب ةيطغ نبأل نيرعلا
 1 ا ريسفتلا
 1 ةيملعلا هتناكم

 هفلؤم ةقيرطو ريسفتلا اذهب فيرعتلا
 1اس طل فخ طيز هك ين عسل 0 ومبرول هيف

 -ريثك نبال ميظعلا نآرقلا ريسفت - ١
 ا ريسفتلا اذه فلٌّؤمت فيرعتلا

 0 ةيملعلا هتناكم

 ةقلوتم فوزان يتسفعلا اذيو يورجفل
 مااا ا هيلع اع أوأ اهئ عنو 1و اوك ويحب اه او وأو ينو دوال عل او كدمف

 نارتقلا ريستنم» ف ناسا تاوكنعدا#

 اذه فلؤمب قيرعتلا - يبلابعنلل
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 ةحفصلا عوسضوملا

 هفلؤم ةقيرطو ريسفتلا اذه فيرعتلا
 الل ميسا سلا ازا هيك مالا و دعتلا هيف

 زوثالا ضيسفمتلا ياروشلا رندا

 اذه فلؤمب فيرعتلا ب ىطويسلل

 000 195 يروا
 ؤم ةقيرطو ريسفتلا اذهب فيرعتلا
 اي توا وبوس حد وطوال طنا هيف

 قلعتي امو يأرلاب ريسفتلا : يناثلا لصفلا

 1 ا

 ءاملعلا فقوم - يارلاب ريسفعلا ىنعم
 ا اان سيقما

 ادامم فاالثخلا ةقيقح

 انقل رسفملا اهيلإ جاتحي يتلا مولعلا

 ١ و م ريسفتلا رداصم

 نا يوسع يلع عيبحم علا نوسفتلا
 ١305 ملا .... .هريسفت يف اهبنجتي

 داو نآرقلا مولع عاونأ

 نأ رسفلملا يلع بجي يذلا جهنملا

 ا 7 ل لاو تيفو ا هريسفت ىف هجهني

 3 و يأرلا يف حيجرتلا نوناق
 هدا يأرلاب ريسفتلا ىف أطنخلا أشنم

 ريسفتلار روثأملا ريسفتلا نيب ضراعتلا
 ا ل لا يأرلاب

 ريسفتلا بتك مهأ : ثلاثلا لصفلا

 تاو و مم ملا و او اك زئاجلا ىثرلاب

 اة ١ و ورام ام ل ل حاول ام قل و اك ديهمت

 فيرعتلا - يزارلل بيغلا حيتافم - ١
 نانا 0 ريسفتلا اذه فلؤمب

 هفلؤم ةقيرطو ريسفتلا اذهب فيرعتلا
 ا 1 1 1 هيف
 نيب تابسانملا نايبب يزارلا رخفلا مامتها

 مولعلاب همامتها - هروسو نآرقلا تايآ

 نم هفقومو  ةفسلفلاو ةيضايرلا
 ا يو طظو كا ونا دن وس كولا ةلزتعملا

 وحنلاو لوصألاو هقفلا مولع نم هفقوم
 لا يأ وسم هيما بنا او ا ةغالبلاو



 ديلا وايش مانعا لاول تح
 اذه فلؤمب فيرعسلا - يواضيبلل

 يوت 1 ال سا
 .ريسفتلا اذه فلو فيرعتلا - ىفسلل

 .هيف هفلؤم ةقيرطو ريسفتلا اذهب فيرعتلا
 510000 ةيوحنلا لئاسملا يف هضوخ

 ليرتتلا يناعم يف ليوأعلا بابل ؛

 .هيف هفلؤم ةقيرطو ريسفتلا اذهب فيرعتلا
 1 4 تايليئارسإلا ركذ نف هيعشوت

 .هيف هفلؤم ةقيرطو ريسفتلا اذهب فيرعتلا

 اذه كن دنا كعمل يوعز ب اينيفبتل

 - .ةيفسلفلاو ةينوكلا لئاسملا يف هضوخ

 ىلع لدي امير اجمل نيلبكت ىف ميل
 7 ا و خم ان منا صل هعيشت

 ؛يلحملا نيدلا لالجل نيلالجلا ريسفت -

 فيرعتقلا - يطويسلا نيدلا لالجو

 ةحفصلا

 ١ج نورسفملاو ريسفتلا

 ةحفصلا عوضولملا

 اقل ويا اوتو ا نان ريسفتلا اذه ىفلؤمب

 هيفلؤم ةقيرطو ريسفتلا اذهب فيرعتلا
 م وقفل م اولا ع رف طول فم 4 اقوقجم او دابا هيف

 ةفرعم يلع ةناعإلا يف رينملا جارسلا - م
 ريبخلا ميكحلا اببر مالك يناعم ضعب

 تلو ني رتسلا ب يييرحلا ييطسللا
 و وجو ا ويسلم اة

 هفلؤم ةقيرطو ريسفتلا اذهب فيرعتلا
 ا ا 1 1 هيف

 بيراعأللاو تاءارقلا نمهفقوم

 ان وا ور د يادوب داو فييدسلاو
 تالكشمو ةيرينسفتلا 0 همامتهأ

 أ ا سلا نآرقلا |

 هفقوم -تايالا نيب تابسانملاب هتيانع

 ا ل و وو ام ةيدفلا: تاكلاوف
 "ل طوخ موكا يضر ابنا ودرلا ناكر

 ؟ 15 ...يزارلا رخفلا ريسفت نع هلوقن ةرثك
 نا ىلإ تليسلا نعتجلا ءانضرإ ع
 يف ررععلا د ةردسا بألا عوكل ةياعكلا
 ان هولا يعي اد وا ريبسفعلا اذه لوم
 فلو ةفيزطو ريستعلا اديب قيرضتلا
 ا م ا و اواو تا هيف
 رسو نآرقلا ةغالب نع فشكلاب هتيانع|

 1 را وا ل وفا عدلا مكسر دو ولا هزاجعإ

 5 فدييستالا و كانصابلاببايكعا
 تايليئارسإللا ةياور نم هلالقإ  تاءارقلا |

 بذكلاب رهتشأ نم ضعب نع هتياور -
 ا سم ةيققنلا لفاسلا كك عج ةلالقإ
 - هوو نم تانالا هلييتكتم اذ ةناوادت
 اقول تو اك وس كيمو نوم هيد بارعإلا

 نآرقلا ريسفت يف يناعملا حور - ٠

 تيسولالل يتايكلا عيصلاو مظعلا |
 ا ا نس ريسفتلا اذه فلؤم فيرعتلا |

 هفلؤم ةقيرطو ريسفتلا اذهب فيرعتلا

 ا 1 100 هيف



 عوسضوملا

 تاو كلا فاينل ضير“
 نم هفقوم - ةيوحنلا لئاسملل هدارطتس نسا

 بابسأو تابسانملاو تاءارقلل 0 :

 . . يراشإلا ريسفتلاو 5 يسولألا 5

 ءارلاب ريسيفتلا :عبارلا» ا
 0 00 نزلا ريسقفلا
 ..ةيمالسإلا قرفلا ةأشن نايب يف ديهمت.

 ميركلا نآرقلا ريسفت نم مهفقومو ةلزتعملا'

 يلم وشل هعمل نع هداج ةتصك ج
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 000 ذلكم ف اة ع ةنيساتلا
 هيف ف لاء همم ةهةام مم و ماقام ةلزتعملا لوسعأ

  ميركلا نآرقلا ريسفت نم ةلزتعملا فقوم:

 .ةسمخخلا مهلوصأ ىلع مهريسفت ةماقإ |
 30 ثيداحألا نم مهضراعي امل ع راكنإ 0

 :مهتالواحم لك نأ مهؤاعدا 1

 ىف ئويعللا ًادبملا- ىلاعت هلل ةدارف:

 0 ةلومملا بلل هفيمشأو نمسا
 ةرتاوتملا تاءارسقلا ىف ةلزتعملا فرصت .

 ظ 3 ' مهبهذمل ةيفانملا :

 ادب اذإ ةيزاجما ضورسفلاب ةلزتمملا 00

 000 ا ةينيدلا قئاقحلا

 ا 0

 ةحفصلا عوصضولملا

 "04  ...ةلزتعملا ريسفت يلع ميقلا نبا مكح
 200 ا يلازغعالا ريسفتلا بتك مهأ

 يضاقلل نعاطملا نع نآرقلا هيزنت ١-

 اذه فلؤمب فيرسعتلا  رابجلا ديع

 ا م سا م و تا تامل ريسفتلا
 نعاطملا نع نآرقلا هيزنت باتك فيرعتلا

 الا سل قبس بالا هيف هفلؤم ةقيرطو
 ةيعانصلا تالكشم نم هفقاوم ضعب

 0 ا ةيبرعلا
 يقم تالكشملا نك فاو عع

 ل و الا اوما هوو وسال اك ةيلازتعالا

 ا ملا دف عام يت جحبم لالضلاو ةيادهلا
 ل ا ناطيشلا سم

 اس يما فا هوو م ورح وما هللا ةيؤز
 ل ب ا ا مسا و دابعلا لاعفأ

 زاجملاب هعرذت - نيتلزنملا نيب ةلزنملا

 ا ا هما محمي اميل ةيبفعلاو
 ررغ وأ )يضترملا فيرشلا يلامأ - ؟

 فلؤمب فيرعتلا .( دثالقلا رردو دئاوفلا |

 00 باتكلا اذه

 هفلؤم ةقيرطو باتكلا اذهب فيرعتلا
 د وم امك ريسفتعلا ىف ايكلس ىنلا
 رانا هو يي هللا دلو

 و ..............لاعفألا ةيرحو ةدارإلا ؟

 0 نآرقلا رهاوظ ضعبل هضفر |
 53 .. نآرقلل هريسفت ى يف ةيوغللا ةقيرطلا

 ايمانا 0000 ضتقانتلاو فالتخالا مهومل هعفد

 هيف امنإو ؛عيشتلل رثأ يلامألا يف سيل
 لآ نم ةمئألا يلإ ةلزتعملا لوصأ وزع

 ا ل لا
 نويعو ليزنتلا قئاقح نع فاشكلا -؟

 - يرشخمزلل ليوأتلا هوجو يف ليواقألا
 ل وا هاما ريسفتلا اذه فلؤم فيرعتلا

 هفلؤم ةقيرطو ريسفتلا اذهب فيرعتلا
 نإ ا فاشكلا فيلأت ةصق - هيف



 ١٠ج نورسفملاو ريسفتلا : د هن

 ةحفصلا عوصضوملا ةحفصلا . ْ عوسضوملا

 . يسجل يف ةلزتعملا بهذمل هراصقنا| ”655000000000 06.006 ةيملعلا فاشكلا ةميق

 ا و ا ا نييلقعلا حبقلاو ةلاقم - فاشكلا يف لاوكشب نبا ةلاقم
 51 م رحسلا يف ةلزتعملا دقتعمل هراصتنا | 308/000... يورتيلا رديح ةيكلا

 ' ةدارإلا ةيرح يف ةلزتعملا بهذمل هراصتنا [ 806300... نايح يبأ ةلاقم

 8373 ا يا وال با لا حم لاعفألا قلخسو | < ل م نودلخ نبا ةلاقم

 لهأو يرشخمزلا نب ةديقعلا ةموصخل |[ ...8١906060 يكبسلا جاتلا ةلاقم

 م سا سس املا ات حي مسجلا ةيغالبلا ةيحانلاب يرشخمزلا مامتها

 8 . .ةنسلا لهأ يلع يرشخمزلا ةلمح | ”#5 .00.02.60266606....0 0666000606 نآرقلل

 01000 لع ميقلا نبا ةلمح انت ةرسفتلا ةيوشألا يناعملاب هعرذت

 ضيا ئرشختمزلا يلع ريتا نبا هاي |2032 ية نمل جيلا ا عل يدعو ىلازتعآلا

 لئاسملا نم يرههسزلا فقوع هعرذتو ةيزاجنلا ضورفلا يلع هدامتعا
 0 131 ةيهقفلا | 5١5 .هرهاظ دعبتسي اميف لييختلاو ليثمدلاب
 م75  ...تايليئارسإلا نم يرشخمزلا فقوم امدنع ريسفتلا ىف يرشخمزلا أدبم

 سيكل تاكلا تايوكعم "| 21- يم. م شدم ينآرقلا صنلا مداصي
 10017 راو م ةلزتعملا دئاقعل يرشخمرلا راصتنا

 باحصأ يف ةلزتعملا يأرل هراصتنا

 ا ا ل رئابكلا

 رسسًسعب ةييدوعشما ةكستسؤعلا ف ع | ةسسبرل
 : دكالعما : تن. ةرهاتلا ٠ ةيسابعلا عاش 6 جدل :


