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 : هيملانو ذاولاو . وز ريضلا ؤان نى اسماك

 زييضب رك لياليك تيفال, إليا ع
 را ولانه عى ا زول ف سوا عم

000 

 ئشنإاريبست#ونللا

 رش املا

 8 ري ق

 أبت رهو بدم
 ندلاع . ّتروهمجلا عياشا غ
 م و107 1/٠ نوفيلت ةرهاقلا



 0 خس ااا ! | سس "ج نورسسفملاو ريسففتتلا سس

 3 ار

 1 ا“ 7 2مل دابسا

 ايضا
 0 ' .ًاريذن نيملاعلل نوكيل هدبع ىلع ناقرفلا لزنأ ىذلا هلل دمحلا
 ,ًاريذتو ًارشبمو ًادهاش هبر هلسرأ ىذلا .هللا دبع نب دمحم ىلع مالسلاو ةالصلاو

 .اريدم اجارسو هنذإب هللا ىلإ ايعادو
 ... دعبو

 2١91/9 ماع نم ويلوي ىف ىبهذلا نيسح دمحم روتك دلا موحرملا داهشتسا بقعف
 هيب ديرك لك دانس يعرف 1571ه نم ةركلا يف اهدعأ لوُتُت نع ةرابع ,هطخب هتليضف امهبتك نيتسارك ىلع هقاروأ نيب هترسأ ترثع

 ةفاضإ نوكتل اهيلع قيلعتلل لوقنلا هذهب دهمي ناك - هللا همحر - هنأ ودسيو
 اهتلاح ىلع لوقنلا تيقبو «كلذ هل رسيتي ملف قبس هللا ءاضق نكلو - ةيليعامسإلاو 1 ا ةعيشلا دنع (« نورسفملاو ريسفتلا» نع لماشلا هثحب ىلإ ةديدج
 .قيلعت وأ ةفاضإ نود اهبتك امك

 الو لقع اهرقي ال ليطابأو تافارخب ءولمم اهنم ريثكلاف «ليوأتلا ىف ةفرحنم تاهاجما ىلع ىوشحت و اهنأ نم هتليضف فصو هيلع قبطني امم لوّنلا هذه تناك املو
 ش ,2(١):اهباحصأ لوقع ىفأألإ اهل دوجو ال تالولدم ىلإ ؛ىقيقحلا هلولدم نع فرح ىنآرق ظفل نم اهيف مكو عرش

 نيح اهنم عضاوم ىلع قيلعتلا عم  اهنع تاشن ىتلا قّرفلاب ًارورم ؛ىلاحلا انرصع ىتح اهمايق ذنم ةعيشلل ملاعملا ةحضأو ةروص ءىراقلا مامأ عضت ةيخيرات ةمدقمكا درك دب ع مناو ه.( ماع فوت ) تانج مهلا 1(: 885 ماع يقردلا و ىرهاكلا مزح نبأ ةعارب اهتطخ امك  ةعيشلل ةيملق ةروص لقن دعب كلذو ؛نورسفملاو ريسفتلا :عوضوم ىف ةريبك ةميق نم اهل امل ؛هتليضف اهبتك امك لوُقنلا هذه رشت انيأر اذهل

 ةيمامإلا ةصاخ - ميركلا نآرقلا ريسفت نم اهفقومو ةعيشلا نع ةذبن كلذ ىلي
 نتاعلا ءزجللا ىف ىبهذلا نيسح دمحم روتك دلا هبتك امم  ةيليعامسإلاو ةيرشع انثإلا
 , ثحبلا ىدي نيب ديهمتك ( نورسفملاو ريسفتلا ) نم

 3١ ص 2١13/5 ةئس ةبهو ةبتككم رشن - ىبهذلا نيسح دمحم روتك دلل - مركلا نآرقلا ريسفت ىف ةفرحنملا تاهاجتالا :رظنا )١(



 مج نورسفملاو ريسفتتلا سس لل هم

 نم قيلعتلا نوكي نأ انيأر «لوقنلا هذه ضعب ىلع قيلعتلا ىلإ ةجاحلا تأشن نيحو

 لزس ايفوي د نم ايي ل ع نكمأام- هتليضف مالك سفن

 نيييسفتلاو نهاوربجلا نيعاسخا ادهن. اتسلا دنع نم هيلإ ةفاضإلا كلم

 .(نورسفملاو
 حيححصتو اهيعبض دعب لوقنلا هده ىف تدرو ىتلا ةمئرقلا تابآلا انجرخ دقو

 : ش : . اهنم ريثكلا نين و | ءاطخأألا

 ىف صاصرلا ملقلاب هتليضف اهبتك دقف - ثحبلا عوضوم - لوقنلل ةبسنلاب امأ

 ش ْ :نيتسارك

 59 ىلإ ١ نم ةمقرمو ءًأرطس ٠١ ةحفصلابو - ةحفص ١9 نم نوكتت امهنم ىلوألا
 :مث 5٠(.. ةنس» ةرابع ىلوألا ةحفصلا ىلعأبو -

 فاذا فبلاو كورعم ةنانقعلا راد تاروشنم عبط ؛«(« ليوأتلا ساسأ » :باتكو

 ىفرتملا ةيمطاعلا ةلوذلا افق ضاق ىنرخلا يدخل نريج ب نامعتلا نايمابستإلا
 : ٠ 0 1 . (ه 351 ةنس

 :ةرابعب ةحفضصلا طسو ىف * ةحفص ىف ةباتككلا ىهتنتو -
 200007 ب5 رمأ نه نكي اههموا لاق

 لمكيل «ضايرلا » بابتكو .«ليوأتلا ساسأ» باتك ىلإ عجري » :ةرابع مث
 ش . ةباتكلا نم ةيلاخ ةحفصلا ةيقبو .( ثحبلا

 :هتليضف بتك 4 ةحفص لوأ ىفو -
 ةنبتكم نة د بطش ةجسا هدر قيم عاعس كيك ةعر) ٠

  ىملعلا عمجملل نامطورتش روتك دلا اهحيحصتب ىنع ؛وناليم - ةنايسوربمأ
 00 هيا مص . نفنيت و غ

 ,ةيماسلا رارسألاو قئاقدلاو ةيملاعلا قئاقحلا نم ةعومجب لئاسب : لوألا ةلاسرلا»

 ٠ ٠ ..لوهجم فلؤل
 ؛نيدلاو مسجلا قتدالو:لسلست ةيفيك ىف نييبلاو ءاعرإا ةلاسر «ةيناغلا ةلاسرلا»

 ش . ديلولا نب دمحم نب ىلعل

 لا كد ا ا ماا عر كارلا ١ ةفحت ةلاسر : ةثلاثلا ةلاسرلا)

 عيبر رهش خيراتب تعبط ؛لوهجم فلؤمل ,مظعألا مسالا ةلاسر : ةعبارلا ةلاسرلا»
 (ه ١58١ ةنس رخآلا

 00 تي تت وا مح وح
 اق وش 5 لاق .دادضألا ةيمحو امرا هيلع ةلاموب مه وتل

 ش : "١ ةحفص ىفو



 سس + ورسم يسفكلا سس
 نب هللا ةبه نبا ليغامسإ نيدلا ءايض فيلأت «« مينستلا جا اني: تانك وه لوكتو

 ىملعلا عمجملل نامطورتش روتك دلا هحيحصتب ىنع ؛ىناميلسلا ىليعامسإلا ميهارب
 ال ريل لا

 كفب ةحفصلا هذه ىف. هللا همحر  ىبهذلا خيشلا روتكدلا ةليضف ىنع دقو
 لا ا باتكلاب ةدوجوملا ةيرسلا ةباتكلا زومر
 | .ءاضمإلا مث 0١3757 /5/ 5 دادغب) ةرابع 79 ةحفص رخآ ىفو

 ب ل رانا 4 ندر كس ىو ةباشلا ةطنا كدا اما ف

 ْء . صاصرلا ملقلاب اضيأ هتليضف اهبتك دقو - ٠ ل و
 :اهنم ىلوآلا ةحفصلا يف ءاجو -

 ىنيلكلا قاحسإ نب بوقعي نب دمحم رفعج ىبأل ( ىفاكلا» باتك نع لوقت
 ةبتكم رشانلا «ه ١88١ ةنس ناريإ عبط «(ه.55/758 ةنس ىفوتملا ) ىزارلا
 2 .(قودصلا

 بةييردلا ل دياصم دي حلا ) نم لمنلا ىهتنا؛ ةرابع 54 ةحفصيو - ش
 ١979/1١/54(. دادغب

 ىتلا ةمدقملا نم ةصخلم (رارسألا 5 ل يا ١٠ه صا
 انفك ةناروا يش عل اهليذ علا راونألا ةآرل ىدنرزلا ىوسوملا رفعج - نب دومحم اهبتك
 ل ا | ةآرمو هه ١/0 ةنس مرحم ١" خيراتب نارهط ىف
 .(ه.714١ ةنس ىف نارهط ىف ىنارحبلل

 ١955(. ةنس دادغب  ةعيرشلا ةيلك ةيلك  ءاضمإ» : ؟6 صد

 ديس نب ناميلس 0 م دم سلا ةت ىف ناهربلا) ١": صد
 وأ/5 ٠ ةنس ىفوتملا ) ىلبوتلا ىن رحبلا ىنيسحلا داوجلا دبع ديس نب ليعامسإ
 ناي سوسم ميا ةرسملل عبط باتكلاو .(معم 3
 تادلجسورا | ىف ةيناثلا ةرملل عبطو ,ةحفص ١١48 امهتاحفص ددع غلبي نيدلجم
 لولا ينو: (ه ١٠0/5 ةنس ىف كلذو ةحفص 5 اهتاحفص ددع غلبي
 ىف اهبتك دق هتليضف نأ أ انملع اذهبو «ةيناغلا ةساركلا نم ( 50 ) ةمقرملا ةحفصلاب
 ناديت ةعيرفلا ةيلكر اذاهشا أهلمع ءانثأ ( 1356-١958 ) ماع نم ةرتفلا
 .انمدق امك

 ىنارسقلا صنلا عاضخإ ىلإ اهباحصأ هاجتا ةلهو لوأل سملي لوقنلا هذهل علاطملاو
 هد را و يل جب ل رراو ا يفتاعا زر فلا فارم قلق ةرتبتو زحل
 .مهتديقع ضراعي الو مهبهذم ىفاني



 مج نورسفلاو ريسفتلا بس <
 نيلاوطار يبعد اء دبع تان هست امسي ادع ىل رمال لطفل دا دكر

 5 1 ا و ا ؛مهطيحم ريغ ىف اهل جيورتلاو
 .مهتلحنو مهتعزن ىضتقمو «مهئاوهأ قفو ىلع - هئاحببس

 - ةلمجلا ىف ولو - نآرقلاب نوفرتعيو مالسإلا ىلإ نوبستني مهو ايعيبط ناكو»
 عقو ميركلا نآرقلا نأب : نولوقي ةيرشع ىنثإلا ةيمامإلا رثكأ نأل «:ةلمجلا ىف ولو : لوقن
 كلذك رمألاو ًايعيبط ناك - هساسأ نم لطاب لوق وهو ؛ناصقنلاو ةدايزلاب فيرحتلا هيف
 ىلع صرخلا لك نوصرحيو ؛ميركلا نآرقلا نم هيلإ نودنتسي دنتسم نع اوثحبي نأ -
 نوكي نأ نكمي ةينآرقلا تايآلا نم هودجو امف ؛مهيلع ال مهل ًادهاش نآرقلا نوكي نأ
 اولواح ؛مهبهذمل ًافلاخم هودجو امو هب اوكسمت مهبهذم ىلع اليلد - مهرظن ىف -
 ىلإ كلذ ىدأ ولو ءضراعم ريغ لقألا ىلع وأ هل ًاقفاوم هولعجي نأ توعيطتسي ام لكب
 , )2١ (هلجأ نم قيس ىذلا هانعم نع ىنآرقلا صنلاب جورخلا

 ىساسأأدبم دنع ىو ؛ةعئاصلاو ةرادلا ىه ىتلا يغتاب مهذخل ىف مهر
 قافنلا باوبأ ةنطادابو ايضا دبم نوكت نأ ودعت ال اهنأ نيح ىف «نيدلا نم ءزجو
 نع ليوأتلاب فارحنالا نع نوعروتي ال - ىلاعتو هناحبس هللا ةمحر هنع لجت عادخلاو

 ًازيكرتو مهبهذمل ةمدخ «ةروسلا قايس نع وبني امب ؛ىلاعت هللا باتك مهفل ميرقلا جهنلا
 لوصأ عم اوضراعت وأ ؛نيرسفملا روهمج هيلع ام كلذ ىف اوفلاخ ولو ,مهت ديقعل
 .ةغللا

 .ًاريخ مالسإلا نع هازجو ,ىبهذلا نيسح دمحم روتكدلا هللا محر
 ققحيو اناطخ ددسي نأو ؛ميركلا ههجول ًاصلاخ اذه انلمع لعجي نأ ىلاعت هلأسنو

 . ليكولا معنو انبسح وهو «بيجم عيمس هنإ ءانءاجر
 .(م598١ ةنس سرام "5 قفاوملا)ه ١108 ةئس نابعش 7 تبسلا : ىف ةرهاقلا

 ىجاتلبلا دمحأ رونألا دمحم
2 3 7 

 .( فرصتب ) مه” ص « قباس عجرم ( ةفرحا تافارحينالا نع ( 0 ١



 ل يح جب ب -8ج نورسفلاو ريسفتلا بسس

 نه اشلا ' رىهأر ونالار ت ماعت

 . هدنع نم ةّيقتب وأ ؛هريغ نم نوكي ملظبف تجرخ نوب ةدالوا نم جرخ 9 ماسلا نأ اردختم او , (') ًايفخ امإو ًايلج امإ ؛ةياصوو اصن

 57 ةوينفل د | خيرات ىف : ةمدقم

 ةعيشلل ملاعملا ةحضاو ةروص ءىراقلا مامأ عضنل ؛ةيخيراتلا ةمدقملا هذهب ثحبلل انمدق ( *)
 دمحم ررتك دلا ةليضف ناكو - اهنع تاشن ىتلا قرفلاب ارورم - ىلاحلا انرصع ىلإ اهمايق ذنم

 مويلا ىلإ ةدوجوم لازت ال ىتلا قرفلا ىهو ....ةيديزلاو «ةيليعامسإلا ةيمامإلاو ؛ةيرشع ىنثإلا

 ثيدحلا ىلع ةياصولاو صنلاب ههجو هللا مرك ىلع ةفالخب مهاوعد ىف ةعيشلا لعيش 13
 بيرق داو ىف عبن) مخ ريدغب هم هللا لوسر بطخ ٠ :لاق مقرأ نب ديز نع ىناربطلا هجرخأ ىذلا

 ىنإو ءبجاف ىَعْدأ نأ كلشوي :سانلا اهيأ» :لاققف تارجش تحن «عادولا ةجسح نم هفرصنم هب
 «تحصنو تدهاجو تغلب دق كنأ دهشن :اولاق ؟(نولئاق متنأ اذامف «نولوكسم مكنإو لوئسم
 هعنج نأو ؛هلوسرو هدبع ًادمحم نأو «هللا الإ هلإ ال نأ نودهشت سيلا » :لاقف ءأريخ هللا كازجن
 نأو ءاهيف بير ال ةيتآ ةعاسلا نأو «قح ثوملا دعب ثعبلا نأو 200 توملا نأو «قح هران نأو 2قيحس

 : سانلا اهيأ ايد :لاق مث .«دهشأ مهّللا» :لاق ءكلذب دهشن ىلب :اولاق ؟«روبقلا ىف نم ثعبي هلل
 ىنعي - هالوم اذهف ةالوم تنك نمف ؛مهسفنأ نم مهب ىلوأ انأو ءنينمؤملا ىلوم انأو ىالوم هللا نإ
 نودراو مكنإو ؛مكطرف ىلإ :سانلا اهيآ ايو :لاق مث ((هاداع نم داعو هالاو نم.لاو مهللا ..ايلع
 ىنإو ؛ةضف نم ناحدق موجنلا ددع هيف ؛ءاعنص ىلإ ىرصب نوب امب ضرعأ ضرح «ضوملا ىلع
 ببس لجو رع هللا باتك ربكألا لقثلا ءامهيف ىنوفلخت فيك «نيلقشلا ىلع نودرت نيح مكلئاس
 :ىئيب لهأو ىترشعو ؛اولدبُت الو اولضت ال هب اوكسمتساف مكيديأب مكفرطو ىلاعت هللا ديب هفرط
 . ها (ضرحلا ىلع ادري ىتح ايضقني نل امهنأ ريبخلا فيطللا ىنأبن دق هنإف

 ةباحصلا لمسح نإ» :نولوقي مث ؛ةّنسلا لهأ دنع هرتاوت مدععب ثيدحلا اذه ةئسسلا لهأ عفديو
 ظفل ؛ ةّنُسلا لها لاق اذلو «رتاوتم ريغ وأ ناك ارئاوتم ريدغلا ثيدح ليوأت نسا ةطسيعلا نلغ
 هلوقك ,ىلوألا يدعم نركي ةراتف (ميظغلا نآرفلا اهب درو ةدودجم يناعم ىف لمعتسي ( ىلوملا»

 - نادلاولا كرت امم يلاوم انلعج لكلو إ) : هناحبس هلوقك ثراولا ىنعمبو ١١[« :دمحم] 4 مهل يلوم ال نيرفاكلا نو اونمآ نيذلا ىلوم هللا نب كلذ »ف :همسارع هلوقك ءرصانلا ىنعمب ةراتو ءمكب ىلوأ يأ .٠٠ :ديدملا] «مكالوم يه راثلا مكاوأم لط :رافكلل ًابطاخم ىلاعت



 يلاومْلا تفخ يّنِإو ط :لَجو رع هلوق وحن ةبصعلا ىنعمبو ؛ةثرو ىأ «[0 :ءاسنلا] 4 نوبرفألاو-

 4١[. :ناخدلا] 4 ايش ىلوُم نع ىلوم يبغي ال موي ط :قيدصلا ىنعمبو « [* :ميرم 4 يئارو نم
 رصانلا ىنعمبو ءرّصقلا ىلو نالف : انلوقك فرصتلاب ىلوألا ىنعمب ءىجي ( ىلولا ١ ظفل كلذكو

 ««كلذك ًايلع ّنإف ؛هبيبح وأ ءهقيدص وأ ؛هرصان تنك نما : ثيدحلا ىنعم لعلف :اولاق «بوبحملاو
 .ًاعيمج مهنع هللا ىضر ةثالثلا ءافلخلا ةمامإو ءحلاصلا فلّسلا ةمارك قفاوي ىنعملا اذهو

 ةدش هنم ىأر نميلا ىف ىلع عم ناك نم ضعب نأ «؛ثيدحلا نم هتدارإ ىلع ةئيرقلا اولعج امبرو

 ىلع ءانغلا نم هيف ماق امب ريدغلا موي ليَ ىبنلا ماق كلذ ببسبو «هنم لانو هيف ملكتف ؛هللا تاذ ىف
 ىف داشأ هنأ كلذب دشريو ؛هيلع لماحت نم ىلع ًادرو ؛هردق ةلالج ىلإ اهيبنت هلضفب داشأو ؛مامإلا
 مكيف كرات ىنإ» : لاقف ةماع تيبلا لهأبو . (هيلو ىلعف هيلو تنك نمو : لاقف . ةصاخ ىلعب هباطخ

 لهأ ىفو .هصوصخب ىلع ىف هظفحي مهل ةيصولاك ناكف . (ىتيب لهأ ىترتعو هللا باتك « ,نيلقفلا

 ةديدج ثاحبأ : تاعجارملا) (ةمامإ ىلع ةلالد الو ,ةفالخب دهع اهيف سيلؤ : اولاقو «ًامومع هتيب

 . 9١ا/5ةنس . ١ال ةعبطلا . ا ا ا يي م
 دبع رصم ىف ةعيشلا مامإل اهبعك رهزألا خيش خيش «ىرشبلا ميلس خيشلل ( 0ا/ ) ةعجارملا ؟" ١ ص

 ,.(ها* ةنس مرح نم نيرشعلاو سماخملا ىف «  ىلماعلا نيدلا فرش نيسلا
 ديمح نب دمحم هجرخأ ىذلا ثيدحلاب ههجو هللا مرك ىلعل ةياصولا ىف ةعيشلا جتحي امك |

 «ةديرب هيبأ نع ؛ةديرب نبا نع ؛ىدايإلا ةعيبر ىبأ نع قاحسإ نبا نع شربألا ةملس نع ؛ىزارلا
 .4بلاط ىبأ نب ىلع ىئراوو ىيصو نإو ؛ثراوو ىصو ىبن لكل ٠ :لاق هنأ هيي لوسرلا نع
 هللا لوسر لاق : لاق ؛ ىسرافلا ناملس يلإ دانسإلاو ريبكلا ىف ىناربطلا هجرخأ ىذلا ثيدحلابو

 ىبأ نب ىلع : ىنُيذ ىضقيو ىتدع زجني «ىدعب كرتأ نم ريخو ؛ىرس عضومو ىيصو نإ: : هلي
 ةلالدلا هيف نأو « هيت ىبنلا دعب سادلا لضفأ هنأو «ىصولا هنأ ىف احيرص اصن اذه نوريو (« بلاط
 .هتعاط بوجوو «هتفالخ ىلع ةيمارتلالا

 ةمطاف ةديسلاب ملأ اذإ ناك هلق لوسرلا ًانأب .ههجو هللا مّرك ىلع ةناكم ىلع نودهشعسيو
 ءازع كلذ نوكيل ؛هبمأ.لضفأ نم اهجوز ذإ ءاهيلع هلوسرو هللا ةمعبب اهَرْك ذي ناك ءاهنع هللا نر
 سمانلا ءزجلا ىف دمحأ هجرخأ ىذلا ثي دحلا نوقوسيو ,رهدلا قراوط نم اهبيصي امع ةولسو اهل

 ىلع اهباصأ ضرم ىف اهنع هللا ىضر ةمطاف داع هيَ ىبلا نأ راسي نب لقعم نع هدنسم نم
 «ىمقس لاطو ىتقاف تدتشاو ىنزح دعشا ديل هّللاو : تلاق ؟(كبييدجت فيك » :اهل لاقف ؛هدهع
 ؟«ًاملح مهمظعأو ءاملع مهرثكأو املس ىتمأ مدقأ كلتجوز ىنأ نيضرت ام وأ : : هني لاق

 :لاق ءدوسألا نع هحيحص ىف ىراخبلا هاور امب ؛ةيصولا ثيداحأ ةعامجلاو ةئسلا لها ركديو

 ؟هلاق نم 9 :تلاقف ءهنع هللا ىضر ىلع ىلإ ىصوأ هيَ ىبنلا انآ ءاهبع هللا ىضر ةشئاع دبع ّركذ
 يل يل يي ا دل ا دفل
 ىلع ىلإ يصوأ فيكف

 هلي هللا لوسر تام : ل ا سا لا
 هسأرو هب لزن 9 : تلاق امبرو ««ىرحتو ىرحس نيب تامو : تلاق ام اريثكو «( ىتنقاذو ىتنقاح نيب

 .اهيلع تيفخ املةيصو ةمث تناك ولف ؛(ىذخف ىلع



 سس غسا___ سس *ج توريسفملاو ريسقتتلا سس
 ءامإلا ببصختيو ةماعلا رايثخاب طانُت ةيحلصم ةيضق تسيل ةمامإلا نإ : نولوقيو

 ظ .هلاسرإو ةماعلا ىلإ هضيوفتو هلامهإو هلافغإ مالسلا هيلع لوسرلل زوجي الو «نيدلا نكر وه ةيلوصأ .ةيضق ىه لب ؛ مههبصصنب
 نع ًابوجو ةمئألا ةمصع توبثو «ءصيصنتلاو نييعتلا بوجوب لوقلا مهعمجيو

 .ةّيقتلا ةلاح ىف الإ ادقعو العفو الوق ىربتلاو ىلوتلاب لوقلاو رئاغصلاو رئابكلا
 نيشك فالخو مالك ةمامإلا ةيدعت ىف مهلو «كلذ ىف ةيديزلا ضعب مهفلاخيو

 . طبخو بهذمو ةلاقم فقوتو ةيدعت لك دنعو

 .هيبشتلا ىلإ مهضعبو «ةئسلا ىلإ مهضعبو «لازتعالا ىلإ لوصألا ىف ليمي مهضعبو
 ١  3ةينا كلا 0

 ذيملت :ليقو - ههجو هللا مّرك ىلع نينمؤملا زيمأ ىلوم 27 ناسيك باحصأ
 اهلك مولعلاب هتطاخإ نم ًاغلاَب ًاداقتعا هيف نودقتعيو , 2" ةيفنحلا نبا دمحم ديسلل
 .سفنألاو قافآلا ملعو نطابلاو ليوأتلا ملع نم اهلك رارسألا نيدينسلا نم هسابتقاو

 ناكرألا ليوأت ىلع كلذ مهلمح ىتح ؛لجر ةعاط نيدلا نأب لوقلا مهعمجيو

 , .(ءىشب ىصوأ الو ءاريعب الو ةاش الو ءامهرد

 ناك له ؛ يفوأ ىبأ نب هللا دبع تلأس» :لاق فرصم نب ةحرط نع نيحيحصلا ىف ءاج امبو
 باتكب يصوأ :لاق ؟اههكرت مث ةّيصولا نمانلا ىلع بتك فيك :تلقف ءال :لاق# ىصوأ هلع ىبنلا
 «نيحيحصلا .ىف اهتوبثل ةعيشلا اهدروي ىتلا ثيداحألا نم حصأ ثيداحألا هذه نأ نوريو . ( هلل
 . (؟00 ص (75) ةعجارملا ,تاعجارملا :رظنا) .لوعملا اهيلع ْنأو ضراعتلا دنع ةمدقملا كلت نود

 ةفالخلا نأب ةعيشلا ىوعد هيلع موقت ىذلا ساسألا هنأل عوضوملا اذه نع مالكلا ىف انعسوت امو
 ال مهدنع ةمامإلاف اذه ىلعو « هَ لوسرلا نم اهب ىصوم اهيلع صوصنم .ههجو هللا مرك ىلعل
 ةمثألا ةمصع مهدنع تبغت اذهبو .نيدلا ناكرأ نم ةيلوصأ ةيضق اهنأ ثوريو ,هدالوأ نم جرخت

 . ( ىجاتلبلا ١ ىناتسرهشلا صنب ءاج امك رئاغصلاو رئابكلا ىف

 ما اع ١ ١ . ةيفنخل ١ نباب فورعملا

 ىفقثلا ديبع ىبأ نب راتخما لد ئذلا وه اذه ناسيك و «بلاط ىبأ نب ىلع ىلوم ناسيك (1)
 اذهب تيمس ةيناسيكلا نإ :لوقي نم كانهو ؛ةلتق رش مهلتقو راتخا مهنم مقتناف نيسحلا ةلتق ىلع
 «بهاذم الب مالسإ) .ناسيك ىمسي ناك هنإ:ليق دقف ؛ركذلا فلاسلا زاتخملا ىلإ ةبسن مسالا
 ١17١(. ص ءرشسلاو ةعابطلل ةيرصملا رادلا عبط ؛ةعكشلا ىفطصم روتك دلل

 ب همأ ىلإ بسنو ؛(ه ملا ع ١5 بلاط ىبأ نب ىلع نب دمحم وه : ةيفنحلا نبا دمحم (؟)

 3 .رظتنملا ىدهملا هنأ ةعيشلا ضعب ىريو «نتفلا لزتعاو

 . ةيليعامسإو (ةالغو (ةيمامإو ,ةيديزو (ةيناسيك : قرف سمخ مهو



 مج ورسقملاو رينسفتلا تس بل
 ىلع مهضعب لمحف . . .لاجر ىلع اهريغو جحلاو ةاكزلاو مايصلاو ةالصلا نم ةيعرشلا
 فعض ىلع مهضعب لمحو «لجرلا ةعاط ىلإ لوصولا دعب ةيعرشلا اياضقلا كرت
 «توملا دعب ةعجرلاو لولحلاو خسانتلاب لوقلا ىلع مهضعب لمحو «ةمايقلاب داقتعالا
 دعم نمو (عجري ىتح تومي نأ زوجي الو تومي ال هنأ دقتعم دحاو ىلع رصتقم نمف

 نم سيلف ةمامإلا مكح 4 عدي نمو ؛هيف ريحتم هيلع ريحتم مث هريغ ىلإ ةمامإلا ةقيقح 5

 رودس لور در لاب اناكرصااا ا نّمو ؛نوعطقنم ىرايح مهلكو ةريحلا
 .روكلا دعب روجلاو ةريدحلا نم هللاب ذوعنو هل

 ْ : ةيراعخم اه

 ًايعيش راض مث ءًايريبز راص مث ايجزاخ ناك« 21)ديبع ىبأ نيءراهخلا باحصأ
 ءامهنع هللا ىضر ىلع نينمؤملا ريمأ دعب ةيفنحلا نبا دمحم ةمامإب لاق ءايناسيكو
 هلاجر نم هنأ رهظيو هيلإ سانلا وعدي ناكو ؛نيسحلاو نسحلا دعب لب ءال :ليقو
 .هب اهطوني ةفرخزم ًامولع ركذيو «هتاعدو

 ةماعلا دنع هباحصأل رهظأو ؛ةصاخ هنم أربت كلذ ىلع ةيفنحلا نبا دمحم فقو املو
 نيز رمأ عمجيلو ؛نيسحلا ةزامإ ىلع هرمأ ىشميل هنع سانلا فرصيل هتءارب
 . هريمأ يتيما تدوم ضدي هلع ءاديعأ يعل 17 نب ناعلا
 نيرمأب مظتنا ام هل مظتنا امإو ؛هيلع سائلا عمتجيو

 ان رع تدل نا دعت د كاع امهدحأ

 نيذلا ةملظلا لاتقب ًاراهنو ًاليل هلاغتشاو ؛هنع هللا ىضر نيسحلا راثب همايق : ىناثلاو
 ٠ .نيسحلا لتق ىلع اوعمتجا

 ىف ءادبلاف «ناعم هل ءادبلاو . .ىلاعت هللا ىلع ءادبلا زوجي هنأ راتفثا بهذم نمو
 ءادبلاو ؛داقتعالا اذه دقتعي ًالقاع نظأ الو  ملع ام فالخ هل رهظي نأ وهو - ملعلا
 -رمألا ىف ءدبلاو ؛مكحو دارأ ام فالخ ىلع باوص هل رهظي نأ وهو  ةدارإلا ىف

 كرتشا «ةيمأ ينب ىلع نيرئاثلا ءامعز نم «(ه 717 ةنس ىفوت ) ىفقثلا ديبع ىبأ نب ب راتخملا(١١

 .نيسحلا راثب ًابلط ةفوكلا ىف راث مث ءهافنو « دايز نب هللا ديبع ههنجسف (ليقع نب ملسم ةروث ىف
 . (رزاخلا ) ةكرعم ىف ىومألا شيجلا ىلع ؛رتشألا كلام نب ميهاربإ) هدئاق رصتناو «هنع هللا ىضر
 ربوعسمبا مرصع هدر زكلا وج عافدلل ةسئاي ةلواحم ىف (دايز نب هللا ديبع» لتق ثيح
 .(ريمع

 ىفوتو دلو «ةعيشلا دنع ةمئألا عبار «(ه هه - *8) نيسحلا نب ىلع وه :نيدباعلا نيز (؟)
 بدأبزيمت امك ؛ ديبعلا ريرحت ىف هتازاجنإب زيمت «مالسإلا ىف ةسردملل ىناثلا سسؤم ا ربتعي ' «ةئنيدملاب

 . ةيداجسلا ةفيحصلا ىف هتيعدأ تعمج ءاعدلا



 كلك ١١ م[ ! "ج نورسفملاو ريسفتلا

 رساوألا نأ نظ خسنلا زوجي مل نّمو:. كلذ فالخب هدعب رمأي مث ءىشب رمأي نأ وهو
 . ةخسانتم ةفلتخلا تاقوألا ىف ةفلتخملا

 نم ثدحي ام ملع ىعّدي ناك هنأل ؛ءادبلاب لوقلا رايتخا ىلإ راتحملا راص امنإو
 هباحصأ دعو اذإ ناكف .مامإلا لبق نم ةلاسرب امإو ؛هيلإ وب ىحوب امإ «لاوحألا
 نإو .هاوعد.قدص ىلع اليلد هلعج «هلوق هنوك قفاو نإف (ةثداح ثودحو ءىش نوكب
 | !!مكبرل ادب دق :لاق قفاوي مل

 ىف ءادبلا زاج ماكحألا ىف خسنلا زاج اذإ :لاق ؛ءادبلاو خسنلا نيب قّرفي ال ناكو
 ْ .رابخألا

 ىلع سبل دق هنأ هيلإ لصو نيح راتخملا نم أربت ةيفنحلا نبا دمحم ديبسلا ِنِإ :ليقو
 تالليوأتلا نم راتخما اهعدتبا ىتلا تالالضلا نم أربتو ؛هلاجرو هتاعد نم هنأ سانلا
 . ةهومملا قيراخلاو .«ةدسافلا

 ةئيزلا عاونأب هنّيزو جابيدلاب هاشغ دق ميدق ىسرك هددع ناك هنأ :هقيراخم نمبف
 ىنبل توباتلا ةلزنمب اندنع وهو ؛مالسلا هيلع ىلع نينمؤملا ريمأ رئاخذ نم اذه» :لاقو
 رفظلا مكلو اولتاق» :لوقيو فصلا ىف هعضي هموصخ براح اذإ ناكف .(ليئارسإ
 ةنيكسلا هيفو «ليئارسإ ىنب ىف توباتلا لحم مكيف هلحم ىسركلا اذهو ءرصنلاو
 .(مكل اددم نولزني مكقوف نم ةكئالملاو «ةيقبلاو

 نأب كلذ لبق مهربخأ دقو - ءاوهلا ىف ترهظ ىتلا ضيبلا تامامحلا ثيدجو
 فيلأت دربأ اهفّلأ ىتلا عاجسألاو ,فورعم - ضيبلا تامامحلا ةروص ىلع لزنت ةكئالملا هَ

 ءالتماو هيف سانلا داقتعا نسح ةيفنحلا نبا دمحم يلإ باستنالا ىلع هلمح امئأو
 دق «ملاعملا جرادم ىلع هعلطأو ؛محالملا لاوحأ نع نينمؤملا ريمأ هربخأ دقو «بقاوعلا ىف رطاخلا بيصم ركفلا داّقو ةفرعملاريزغ ملعلا ريثك ناك ديسلاو ؛هبحب بولقلا
 ىتح ةمامإلا ملع اعدوتسم ناك هنإ ليق دقو «.ةرهشلا ىلع لومخلا رثآو ةلزعلا راتخا
 ديسلاو ناكو ءاهرقتسم ىف اهرقأ ىتنح ايندلا قراف امو ءاهلهأ ىلإ ةنامآلا 7
 :هيف (ريثك ) لاق ؛هتعيش نم رعاشلا (ريثكو ١ «يريمحلا
 أب ةيعبر ىلا ةألو ير ويب ةيسقالا 0101 00

 ءافخ مهب سيل طابسألا مه «يدب نم ةناللفلاو ب ىلع
 ءالبرك هتبّيغ طبسسو ربو ناميإ طبس « طبسف
 ءارنللا همدقز يحل وعي ىتح ثوملا قوذي ال طبسو
 ءامو لسع هدنع « ىوضرب  ًانامز مهيف ىري الو , بيغي

 دسأ نيب ىوضر لبج ىف هنأو «تمي مل هنأ دقتعي اضيأ (ىريمحلا ديسلا» ناكو



 سس *ج اووف رست تحسس[ 1
 ش ًالدع مّلاعلا الميف ةبيغلا دعب دوعيو «لسعو ءامب نايرجت ناتخاضن هدنعو «هناظفحي رمنو

 ةعيشلا هب مكح ةبيغلا دعب دوعلاو ؛ةبيغلاب مكح لوألا وه اذهو «ًاروج تقلُم امك
 .عيشتلا ناكرأ نم انكرو انيد هودقتعا ىتح ةعامجلا ضعب ىف كلذ ىرجو

 لك راصو «ةمامإلا قوس ىف ةيفنحلا نبا دمحم لاقتنا دعب ةيناسيكلا فلتخا مث

0 

 : ةيمشاهلا ©

 ةمحر ىلإ ةيفنحلا نبا دمحم لاقتن ان 52000 بأ دمحم نب مشاه ىبأ عابتأ

 سا تع ةماعلا

 ,سفنألا ىلع قافآلا قيبطت جهانم ىلع هعلطأو مولعلا رارسأ هيلإ ىضفأ هنإف :اولاق

 . نطابلا ىلع رهاظلا ريوصتو «ليوأتلا ىلع ليزنتلا ريدقتو
 لاغم لكلو «ًاليوأت ليزنت لكلو ءًاخور صخش لكلو ءًانطاب رهاظ لكل نإ : اولاقو
 عمتجم رارسألاو مكحلا نم  قانالا يف لاو ىلاحلا كد يب هيتس امال ادعو
 دمحيم ةهئبا ل ا ا وهو «ىناسنإلا صخشلا ىف

 هملعلا ده هيف عيتجا نم لكو «مشاه ىبأ هنبا ىلإ رسلا كلذ 5-5-2

 000 و

 دمحم ىلإ يصوأو ؛ةارشلا ضرأب ماشلا نم افرصنم تام مشاه ابأ ّنِإ :ةقرف تلاق
 .سابعلا ىبأ ىلإ ةفالخلا تراص ىتح ةيصولا هدالوأ ىف ترجنأو «سابع نب هللا دبع نبأ

 راها الا رعراو دقو, ءايسبلا لاصتاال يع ةنالكلا يل مقار اولاق

 ةثارولاب ىلوأ
 دمحم نبا ىلع نب نسجحلا هيخأ نبال مشاه ىبأ توم دعب ةمامإلا 000 ةقرفو

 ٠ :ةيينطتملا

 ىلإ ىصوأ ىلعو دمحم نب ىلع هيخأ ىلإ ىصوأ مشاه ابأ نإ لب ديلا
 ش . مهريغ ىلإ ج د ىنب ىف مهدنع ةمامإلاف . نسحلا هنب

 006 برتح نب ورمع نب هللا دبع ىلإ ىصوأ مشاه ابأ نإ : تلاق ةقرفو

 . هيلإ مشاه ىبأ حور تلوحتو «هللا دبع ىلإ مشاه ىنب نم تجرخ ةمامإلا
 هبذكو هتنايخ ىلع موقلا ضعب علطاف «ةنايدو ملع ىلإ عجري ناك ام لجرلاو

 بلاط يبأ درب ينال دبع نب ةيواعم نب هللا دبع ةمامإب اولاقو .هنعاوضرعأف

 باوشلا نأو ء.صخش ىلإ صخسش نم خسانعت حاورألا نأ :هللا دبع بهذم نم ناكو
 !!تاناويحلا صاخشأ امإو (مدآ ىنب صاخشأ امإ ,صاخشألا هذه ىف باقعلاو



 | جس سس ؟ج نو سقما ريسفتلا تنم
 ف ةرخلاو ةيهولألا ا"ىعّداو ؛هيف تلحو هيلإ تلصو ىتح تخسانت هللا حورو :لاق

 خسانتلا نأ مهداقتعال ةمايقلاب اورفكو «ىقمحلا هتعيش هتدبعف «بيغلا ملعي هنأ

 ٠ ل ل لا
 # اومعَط اًميف حانج تاحلاصلا اولمعو اونمآ يذلا ىلع سيل ف : ىلاعت هلوق لوأتو

 ىف جرس هنع عفترا ,هفرعو مامإلا ىلإ لصو نم نأ ىلع «ةيآلا .. .[9* :ةدئالا]

 . غالبلاو لامكلا ىلإ لصوو معطي ام عيمج
 تقرعفاو نانارجيتللا دمع كاماان» ا لا

 0 د را ل نك لا

 .هيلع فيلكت ال نم شيع نوشيغتتةتامزغا

 ىف ديدش فالخ ىلع نب دمحم باحصأ نيبو «ةيواعم نب هللا دبع باحصأ نيبو

 ىلع ةيصولا تبثي ملو ؛هيلإ مشاه ىبأ نم ةيصولا ىعدي امهنم دحاو لك ّنِإف ,ةمامإلا

 .دمتعت ةدعاق

 : 219 ةينايبلا عه

 ا يل تما 0 ا ا

 9 ناك هبو رول مل لا حاحا دحتاو

 : ربيخس باب حدو هردفلاو ةرصنلا هلو رافكلا

 نكلو «ةيئاذغ ةكرحب الو ةينادسج ةوقب ربيخ باب تعلخ ام هللاو ) : لاق اذه نعو

 ىف حابصملاك هسفن ىف ةيتوكلملا ةوقلاف . ا ا ف

 .نامزأل | ضعب ىف ىلع رهظي امبرو : لاق . , جابصملا ىف رونلاك ىهلإلا رونلاو ,ةاكشمل

  مامَعْلا نَم لَلَظ يف هللا مهيتأي نأ الإ نورظني له : يسر مس ل

 قرسبلاو ؛هتوص دعرلاو ؛للظ ىف ىتأي ىذلا وهف ايلع هب دارأ : [ 0

 1[ دوجس م كلذو 06 ماع 000 نأ

 خسانتلاب هيلإ ' تلقثنا ةيهولألا نإ ير الع الا در يسلا نايا

 ١ . (1078 ص ,بهاذم الب مالسإ

 (مهسفنأ ةعيشلا ىلإ تءاسأو تيبلا لهأ أ ىلإ تءاسأ دق تاهردلا هذه لثم نأ كشال (؟)

 ان يافكسلا د يع اسال ةيسوملا مرك ايلع نأ ةعيشلا ضعب ب نظي نأ كحضملا نمو



 5 "ج نورسفملاو ريسفتلا سمسم با ١١ مج 5
 ذل فاليع 1 نانو وجف درلو ًاوضعف ارضع «ناسنإ ةروص ىلع هدوبعم 00

 . [88:صصقلا]!!  ههجو الإ كلاه ءيش لك : ىلاعت هلوقل ههجو الإ

 ىلإ هاعدو رقابلا نيسحلا نب ىلع نب دمحم ىلإ بتك  شحافلا ىرشلا اذه عمو
 هللا لعجي ثيح ىردت ال كنإف «ملس نم ىقترتو ملست ملسأ» :هباتك ىفو.«هسفن
 ب ءاج ىذلا هساطرق (فيفع ىبأ نب رمع » هلوسر لكأي نأ رقابلا رمأف ((ةوبنلا
 ديف ل4 داو كاف نا قاسي رع ةعئاط تيفيمتحا هدم هال اجا يت تامك ا هلكاد
 ظ . كلذ ىلع ىرسقلا هللا دبع نب دلاخ هلتقف

 مق ظ ظ ظ : ةيمازرلا ©
 ىلإ هنم مث مشاه ىبأ هنبا ىلإ مث دمحم هنبا ىلإ ىلع نم ةمامإلا اوقاس «مازر عابتأ
 هل :اولاقف ملسم ىبأ ىلإ ةمامإلا اوقاس مهنأل بهذملا اذه ىلع ناك ملسم ابأ نإ ليق ىتح .ملسم ىبأ مايأ ىف ناسارخب اورهظ ءالؤهو ؛ةيصولاب سابع نب هللا دبع نب ىلع
 مهلتق ىتح ةيمأ ىنب ىلع هديأ اذهلو هيف هلإلا حور لولح اوعّداو ,ةمامإلا ىف ظح
 | . مهيبأ ةركب نع

 ناك ءاهجرخأ قيراخم هسفنل ةيهلإلا ىعدا ىذلا عّنقمللو ؛حاورألا خسانعب اولاقو
 اوناد ةيمرخلا نم ةعنص ءالؤهو «رهنلا ءارو ام ةضيبم هعباتو بهذملا اذه ىلع لوألا ىف
 . طقف مامإلا ةفرعم نيدلا :اولاقو «ضئارفلا كرتب

 دقف نارمألا هل لصح نمو «ةنامألا ءادأو ىمامإلا ةفرعم :نارمأ نيدلا .: لاق نم مهنمو
 ٠ !! فيلكتلا هنع عفتراو لامكلا لاح ىلإ لص

 مشاه ىبأ هنبا نم «سابع نب هللا دبع نب دمحم ىلإ ةمامإلا قاس نُم ءالؤه نمو
 .رخآ قيرط نم ال هيلإ ةيصو ةيفنحلا نبا دمحم نبا

 نم سبقاو لوألا ىف ةيئاسيلكلا بهذم ىلع د ةلودلا بحاص - ملسم وبأ:ناكو
 ناكو ءمهيف ةعدوتسم مولعلا هذه'نأ مهنم سحأو ءاهب اوصتخا ىتلا مولعلا مهتاعد
 تتكف «( كيلع ديزم الف تبغر نإف «تيبلا لهأ ةالاوم ىلإ ةيمأ ىنب ةالاوم نع سانلا ةوعدو ةملكلا ترهظأ دق ىنإ) : دمحم نب رفعج قداصلا ىلإ ذفنأف هيف رقتسملا بلطب
 دمحم نبا سابعلا ىبأ ىلإ داحف .؛ىنامز نامزلا الو ءىلاجر نم تنأ ام) : قداصلا هيلإ
 .هباتك قرحأف ملسم وبأ هيلإ بتك كلذكو «ةفالخلا ركل

 . ( ١19 ١75 ص «بهاذم الب مالسإ) .باحسلا ىفوهو ىلع وه مهدنع فسكلاف «[ 5 : روطلا] 4 موكَرَم باحس اولوقي اطقاس ءامسلا نم افسك وري نإإو إف : ىلاعت هللا لوق لوأتي ناك هنال - كلذب ىمس يذلا بسكلا روصنلا ىبإ مهسيئر ىلإ ديس ةيروصنملاب نوفرعي نويباحسلا ءالؤهو .نسحلا ابأ اي كيلع مالسلا :اولاق ةباحس مت الو



 0 سر مص
 ةيديزلا - 00

 ينال عس هكا شا نب قعيرم دي افلا
 نأ اوزوج مهنأ الإ .مهريغ ىف ةمامإ توبث اوزوجي ملو ه(امهنع هللا ىضر) ةمطاف
 ,ةعاطلا بجاو ًامامإ نوكي ةمامإلاب جرخ ىخس عاجش دهاز ملاع ىمطاف لك نوكي
 .نيسحلا ذالوأ نم وأ نسحلا دالوأ نم ناكأ ءاوس

 ريل ريدا يسرب ورا ريالا صلال تا
 . كلذ ىلع التقو روصنملا مايأ ىف اجرخ نيذللا نيسحملا نب

 امهنم دحاو لك نوكيو لاصخلا هذه ناعمجتسي نيرطق ىف نيمامإ جورخ اوزوجو
 ٠ .ةعاطلا بجاو

 لس مورقلاوب ليتم لصحي نأ دارأ ءبهذللا اذه هبهذم ناك امل ,ىلع نب ديزو

 داقتعا عم «ةلزتعملا سأر 2" )لاّرغلا ءاطع نب لصاول لوصألا ىف ذملتتف ملعلاب ىلحتي
 لمجلا باحصأ نيبو هنيب ترج ىتلا هبورح ىف بلاط ىبأ نب ىلع هدج نأب لصاو
 ىلع ناك امهنم نيقيرفلا ا دحأ ّنأو ؛باوصلا نم نيقي ىلع ناك ام ماشلا باحصأو
 هبهذم نم ناكو (ةلزتعم اهلك هباحصأ تراصو لازتعالا هنم سبتقاف ؛هنيعب ال أطخلا
 ,ةباحصلا لضفأ بلاط ىبأ نب ىلع ناك لاقف «لضفألا مايق عم لوضففملا ةمامإ زاوج
 نيكست نم اهوعار و ةحلصمل ركب ىبأ ىلإ تضّوف ةفالخلا نأ الإ
 ناك ةوبنلا مايأ ىف ذ رج ىتلا بورحلا دهع ّنإف ؛ةماعلا بولق بييطتو ةئتفلا ةرئاث

 دب فحمل ير نس كرش ا نع سل هيلع نيئنمؤملا ريمأ فيسو .ءابيرق

 0 ذهب مايقلا نوكي ناكسلملا تناكو «دايقنالا لك باقرلا هل داقنت الو «ليملا هيلإ ليم بولقلا تناك امف .ىه امك راثلا بلط نم موقلا رودص ىف نئاغضلاو
 , هلع هللا 0 لا ل ب يشرب سر د تل ملقا ودل

 هنع هللا ىضر باطخلا | نب رمعرمألا ديلقت هيف تام ىذلا هضرم ىف دارأ امل هنأ ىرت الأ

 رمع نينمؤملا ريمأب نوضري اوناك امف . نيام انيراعلاب هيوم اولاقو نمادلا قصر

 دهع ىف ةروثلا ىلإ اعد (ه 6٠-١١5 ل ل سلا ل لص قلنا 1
 «نيفعضتسملا نع عفدلاو «نيملاظلا داهج : هيف ءاج ام مهأ هتروثل ًاجاهنم ددحو كلملا دبع نب ماشه
 .لتقو هتروث تلشفو .. . ملاظملا درو ؛ءاوسلاب هلهأ نيب ءىفلا مسقو ءنيمورحما ءاطعإو

 نسحلاب لصتا ثيح ةرصسلا ىلإ لقعناو ةئيدملاب دلو ؛(ةيلصاولا» بسنت هيلإو «ةلحنلا هذه ناكرأ ربكأو ةلزتعملا ىملكتم سأر .(ه ١ ةنس ىفوت ) ةفيذح وبأ ءءاظع نب لصاو )١(
 ةفرعم ىلإ ليبسلا» :هل ؛لزغلا لماعم تاريقف ىلع هقدصتل لازغلاب بقل «ديبع نب ورمعو ىرصبلا
 .(لدعلاو ديحوتلا ىف بطخلا) و ,( قحلا



 ”ج نورسفملاو ريسفتلا -
 ىضر ركب وبأ مهنّدكس ىتح ؛ءادععألا يلع ةظاظفو:نيدلا ىف هل ظلغو ةبالصو ةدشل
 ماكحألا ىف هيلإ عجريف ؛مئاق لضفألاو امامإ لوضفملا نوكي نأ زوجي كلذكو .هنع هللا
 . (اياضقلا ىف همكحب مكحيو

 ةوضكر نسيشلا نع ربعي )ل هنأ ارقرعوزب نم ةلاقلا هاذه ةدوكلا هعيش تعميم انو
 ,ةرظانم رقابلا دمحم هيخأ نيبو هنيب ترجو ؛ةضفار تيمسف هيلع ةزرالق ىتأ دنع

 ريو ملال نط يو ل ا
 بهذ ام ريغ ىلع ردقلا ىف مل ا ل ا ا

 ىتح .ًامامإ مامإلا نوك يف ًاطرش جورخلا طرتشي ناك هنأ ثيح نمو ؛تيبلا لهأ هيل
 .«جورخلل ضرعت الو طق جرخي مل هنإف مامإب سيل كدلاو ةيضق ىلع# : 0

 :ناسارخ ىلإ ىضمو ديز نب ىيحي هدعب ةمامإلاب ماق ,بلّصو ىلع نب ديز لف املو

 ىضر دمحم نب رفعج قداصلا نم ربخلا هيلإ لصو دقو «ةريثكا ةعامج هيلع تعمتجاو
 امك رمألا هيلع ىرجف ,هوبأ بلص امك هل لتق امك لقي هنأب هدع هلل
 ىضمو ؛ةنيدملاب اجرخو نيمامإلا ميهاربإو دمحم ىلإ عي رمالا صرف دقو عا
 متام عيمجب قداصلا مهربخأو ءاضيأ التقف امهيلع سانلا عمتجاو ة ةرصبلا ىلإ ميهاربإ
 نولواطتي ةيمأ ىنب نأو ؛هلك كلذب هوربخأ أ مهنع هللا قع هءابآ نأ مهفرعو مهيلع

 «تيبلا لهأ ضغب نورعشتسي مهو اهيلع اولاطل لابجلا مهتلواط ول ىتح سانلا ىلع
 . مهكلم لاوزب هلل نذأي ىتح تيبلا لهأ نم دحاو جرخي نأ زوجي الو

 ,سابعلا نب هللا دبع نب ىلع نب دمحم ىنبا رفعج ىبأو سابعلا ىبأ | ىلإ يه ااكو
 نب ديزف  روصمملا ىلإ ةزاشإ  هدالوأو اذه اهب بعالتي ىتح رمألا ىف ضوخن ال ان
 ناجزوجب لتُت ديز نب ىبحيو ؛كلملا دبع نب ماشه هلعق ؛ةفوكلا ةسانكب لت ىلع
 لق مامإلا ميها ربإو ,ناهام نب ىسيع ةنيدملاب هلتق مامإلا يعش اه ريما هلق نايا
 0 ا ا

 .ناكم بلطف «شورطألا رصان ناسارخب رهظ ىتح كلذ دعب ةيديزلا رم نما نيمو
 عوف« دعب مذلبإلا نب يدب اولحعي مل لبجلاو مليدلا دالب ىلإ لزتعاو ىفتخاف لتقيل
 تيقبو ؛هيلع اوأشنو كلدب اون :ادف ىلع نب ديز بهذم ىلع مالسإلا ىلإ ةوعد سانلا

 ٠ . نيرهاظ دالبلا كلت ىف ةيديزلا
 نم مهمامعأ ىتب اوفلاخو ءمهرمأ ىليو ةمئألا نم دحاو دعب دحاو جرخي ناكو

 . لوضفملا ةمامإب لوقلا نع كلذ دعب ةيديزلا رثكأ تلامو ؛لوصألا لئاسم ىف ةيوسوملا
 باج كليو ةيرراجلا ةثاللث سوما د ماكل م

 .دحاو بهذم ىلع ةيرتبلاو مهنم ةيحاصلاو ..



 مج نورسفملاو ريسفتلا

 : ةيدوراجملا ©

 ههجو هللا مّرك ىلع ىلع صن هيي ىبنلا نأ اوسمعز : ؟' ةدوراجلا ىبأ باحصأ
 فصولا اوفرعتي مل ثيح اورنصق سائلاو ىلع هدعب مامإلاو «ةيمسعلا نود فصولاب
 .داقتعالا اذهب دقتعي مل هنإف «ئىلع نب ديز ةمامإ ةلاقملا هذه ىف دوراجلا وبأ فلاخ دقو . .كلذب اورفكف مهرايتخاب ركب ابأ اوبصن امنإو ,«فوصوملا اوبلطي ملو

 نسحلا ىلإ ىلع نم ةمامإلا مهضعب قاسف «قوسلاو قيفوتلا ىف ةيدوراجلا تفلتخاو
 . هتمامإب اولاقو نيسحلا نب نسحلا نب هللا دبع نب دمحم مامإلا ىلإ هنم مث ىلع نب ديز ىلإ مث نيدباعلا نيز نيسحلا نب ىلع ىلإ مث نيسحلا مث

 روصنملا ىلإ رمألا عفر ىتح هتعيش ةلمج نمو هتعيب ىلع هللا همحر ةفينح وبأ ناكو
 مامإلا هّللا هدف دمحم عياب امن هنإ :ليقو «سبحلا يف تام ىتح دبألا سبح هسبحف
 دقععي ةعيبلا كلت ىلع ةفينح وبأ مامإلا ىقب ةئيدملاب دمحم لتق املو ءروصنملا مايأ ىف
 . مت ام هيلع متف روصنملا ىلإ هلاح عفرف «تيبلا لهأ ةالاوم

 دعب وهو لعقُي مل هنإ :لاق نم مهنمف ءاوفلتخا مامإلا دمحم ةمامإب اولاق نيذلاو
 لمحو مصتعملا مايأ ىف رسأ دقو ؛ناقلاطلا بحاص ىلع نب نيسحلا نب ىلع نب مساقلا نب دمحم ىلإ ةمامإلا قاسو هتومب رقأ نم مهنمو ,ًالدع ضرألا ًالميف جرخيسو ىح
 . تام ىتح هراد ىف هسبحف هيلإ

 عمتجاو سانلا ىعدو جرخف «ةفوكلا بحااص رمع نب ىيحي ةمامإب لاق نم مهنمو
 ,رهاظ نب هللا دبع نب دمحم ىلإ هسأر لمحو نيعتسملا مايأ ىف لتقر ريثك قلخ هيلع
 ش : ةناولعلا طحت هيف لاق يح

 مالكلا ىف كنيلتسأ كتكجو اياطملا بكر نم زعأ تلتق
 ماسحلادح اسيباميفو الإ كاقلا نأ ىيلتع دعو

 . ىلع نب ديز نيسملا نب ىيحي نب رمع نب ىيحي وهو
 يو را نق نحل ركب صا راح تاع ردو سو اع هن يضر رئإلا ىلع نب دمحم رفعج وبأ كلذب هامس ((بوحرس) ىمسي ناكف «دوراجلا وبأ امأو
 ملعك امهنع هللا ىضر نيسحلاو نسحلا دلو ملع نأ مهضعب معزف ؛ريسلاو ماكحألا ىف نوفلتخمم مهو «ىطساولا دلاخ وبأو «ناسرلا ليضف : دوراجملا ىبأ باحصأ نمو

 ملعلا نأ معزي مهضعبو ؛«ةرورضو ةرطق ملعتلا لبق ملعلا مهل لصحيف هلع يلا
 . ةماعلا نم مهريغ نعو مهنع ذخؤي نأ زئاجو ,مهريغ ىفو مهيف كرتشم

 لهأ نم ةالغلا نم ناك ؛(ه ١0 ةنس ىفوت ) رذنملا دايز ىبأ نب دايز وه :دوراجلاوبأ )١(
 .ةددعتم اقرف هباحصأ قرتفاو «ةفوكلا

 ( 7م نورسفملاو ريسفتلا - ”م١



 حصيو «قلخلا نيب اميف ىروش ةمامإلا َنِإ :لوقي ناكو «ريرج نب ناميلس باحصأ
 «لضفألا دوجو عم لوضفملا ىف حصت اهنأو ؛نيملسملا رايخ نم نيلجر دقعب دقعنت نأ

 ةمألا نر لوقي ناك امبرو ءايداهتجا اقح ةمآلا رايتخاب اقح رمعو ركب ىبأ ةمامإ تبثأو

 طخ اطخلا كلذو ؛قسفلا ةجرد غلبي ال أطخ ىلع دوجو عم امهل ةعيبلا ىف تأطخأ

 ةشئاع رّمكو «كلذل هرفكو اهثدحأ ىتلا ثادحألاب نامثع ىف نعط هنأ ريغ ؛ىداهتجا

 ةمئأ نإ :لاقف ةضفارلا ىف نعط هنإ مث «ىلع لاتق ىلع مهمادقإب ةحلطو ريبزلاو

 لوقلا :امهادحإ .مهيلع طق دحأ رهظي ال مهتعيشل نيتلاقم اوعضو دق ةضفارلا
 ام ىلع رمألا نوكي ال مث ,روهظو ةكوشو ةوق مهل نوكيس هنأ الوق اورهظأ اذإف ىادبلاب
 اذإف هب اوملكت اودارأ ام لكو «ةيقتلا : ةيناثلاو . كلذ ىف ىلاعت هلل ادب :اولاق هوربخأ

 .ةيقت هادلعفو ةيقت هانلق امنإ :اولاق نالطبلا ديل رنج نيف تان عيل لك
 مهنم «ةلزتعملا نم موق لضفألا مايق عم لوضفملا ةمامإ زاوجب لوقلا ىلع هعباتو

 :اولاق . ثيدحلا بادهصأ سارعوا يوما روك وبورك نيرتحتو «رشبم نب رفعج
 لصاح كلذ ْنِإف ؛هديحوتو ىلاعت هللا ةفرعمل اهيلإ جاتحي سيل نيدلا حلاصم نم ةمامإلا

 ىماتيلا ةيالوو نيمكاحتملا نيب ءاضقلاو دودحلا ةماقإل اهيلإ جاتحي اهنكل ؛لقعلاب
 نوكي ىتحو «نيدلا ءا دعأ عم لاتقلا بصنو ةملكلا ءالعإو ةضيبلا ظفحو ىمايألاو
 مامإلا نوكي نأ اهيف طرتشي الف «ةماعلا نيب ىضوف رمألا نوكي الو ةعامج نيملسملل
 دوجو عم لوضفملا م مايقب دسنت ةجاحلا ذإ ,ةمكجو ايأر مهموقأو املع ةمألا لضفأ

 . لضفألاو لضافلا

 الو دهتجم ريغ مامإلا نوكي نأ اوزّوج ىتح كلذ ىلإ ةئسلا لهأ نم ةعامج تلامو
 هعجاريف داهتجالا لهأ نم نوكي نم هعم نوكي نأ بجي نكلو ؛داهتجالا عقاومب ريبخ
 نيتم ىأر اذ ةلمجلا ىف نوكي نأ بجيو ؛مارحلاو لالحلا ىف هنم ىتفتسيو ماكحألا ىف
 . كفان ثداوحلا ىف رصبو

 : ةيرثبلاو ةيحلاصلا ©

 امهو ؛رشبألا ىونلا ريثك باحصأ ةيرثبلاو «ىح نب حلاص نب نسحلا باحصأ
 رمأ يف اوفقرت مهنأ الإ ,ةيناميلسلا لوقك ةمامإلا ىف مهلوقو ,بهذملا ىف ناقفتم

 درسا وار رح ف كور لاو الا انعمس اذإ :اولاق ؛رفاك غأ نمؤم وهأ نامثع

 اذإو «ةنجلا لهأ نم هنوكو هناميإو هنالو كف اج نأ يحي :اننق ةةلاب ودعا

 رومأب هدادبتساو ناورم ىنبو ةيمأ ىنب ةيبرتب هراتهتسا نم اهثدحأ ىتلا ثادحألا انيأر
 هلاح ىف انفقوتو هرمأ ىف انريحتف «هرفكب مكي نأ بجي :انلق ةباحصلا هريس قفاوت مل
 .نيمكاحلا مكحأ ىلإ هانلكوو



 "ج نورسفملاو ريسفتلا سس

 رمألا مس هنكل ةامإلاب مضوي أل لوسر دعب سائلا لضفأ وهف . . ىلع امأو
 نومّلسم ؛ي مضر امب نوضار نحنن ًابغار هقح كرتو ؛ًاعئاط مهيلإرمألا ضّرفو ًايضار ر مهل
 .اكلاه ركب وبأ | ناكل كلذب ىلع ضري مل ولو ؛كلذ ريغ انل لحي ال ءملس امل

 ايضار لضفألا ناك اذإ لضفألاو لضافلا ريخأتو لوضفملا ةمامإ اوزوج نيذلا مهو
 رول هاك از لاس ناك نوما نيستا هالوا قم اهييسووشا نحت :اولاقو «كلذب
 هذه امهيف دجو نيمامإ ىف ميظع طبخ مهلو ؛هجولا ةحابص مهضعب طرشو ؛مامإلا
 ًايأر نقمألا ىلإ رظني ايواست نإو «دهزألاو لضفألا ىلإ رظني ؛ ءامهيفيس ارهشو طئارشلا
 ًاعدج بلطلا دوعيو الك مهيلع رمألا بلقنيف ءالباقت ايواست نإو ءارمأ مزحألاو
 نوكيو هرطقب امهنم دحاو لك درفنا نيرطق ىف اناك ولو ءارومأم ريمألاو امومام مامإلاو
 دحاو لك ناك را عراك تاع وك دا أ ىتفأ ولو ؛هموق ىف ةعاطلا بجاو

 .رخآلا مد لالحتساي ىتفأ ناز ايينعم اهينم
 نوريف لوصألا ىف امأ ءداهتجاو ىأر ىلإ ثوعجري ال نودلقم 2١ )اننامز ىف مهرثكأو

 لهأ ةمئأ مهميظعت نم رثكأ لازتعالا ةمئأ نومظعيو .ةذقلاب ةذقلا وذح ةلزتعملا ىأر
 :فيسلا

 اهيف نوقفاوي ةليلق لئاسم ىف الإ ةفينح ىبأ بهذم ىلع مهف ؛عورفلا ىف امأو
 . هللا همحر ىعفاشلا

 نسحلاو دمحم نب رفعج ىدبعلا رذنملا دايز دوراجلا وبأ :ةيديزلا لاجر ةعيشلاو

 ديز نب نسحلا نب ىلع نب نسحلا قحلا رصان ىعادلاو ,ناميلس نب لتاقمو ؛حلاص نبأ
 نب ديز نب نيسحلا «ناتسربط بحاص رخآلا ىعادلاو «ىلع نب نسما نب ورملع نبا
 .رصن نب دمحمو ؛ ىلع نب نسحلا نب 000 , ليعامسإ نب دمحم

 ةيمامإلا -
 ندا اهقيو رفا يعن 0 ل

 دل ماب رار نيالا انك انور اولاق .نيعلاب هيلإ ةراشإ لب .,فصولاب ضيرعت ريغ نم
 اذإ هنإف ,ةمآلا رمأ أ نم بلق غارف ىلع ايندلا هتقرافم نوكت ىتح مامإلا نييعت نم مهأ

 1 ىري ًالمه مهكرتيو ةمألا قرافي نأ زوجي الف «قافولا ريرقتو فالخلا عفرل ثعب
 نيعي نأ بجي لب .هريغ كالذ يف هقفاوي ا يع وعلو لك كلسيواي أر مهنم دحاو

 ًايلع نيع دقو ؛هيلع لّوعملاو هب قوثوملا وه دحاو ىلع صنيو ؛هيلإ عوجرملا وه اصخش
 .احيرصت عضاوم ىفو ءاضيرعت عضاوم ىف ( ههجو هللا مرك )

 )١( ه ه 4 ماع ىفوتملا ىناتسرهشلا نمز ىأ .



 بس ”ج نورسفملاو ريسفتلا -
 «ليدشملا ىف نسانلا ىلع ةء ا ةرغز نق ركنا تيدا كه زا .٠>

 ليربج ىلع لزن» : لاقو «مهيلإ هنع ْعّلبملاو مهيلع ءىراقلا وه نوكيل ايلع هدعب ثعبو
 هر دا دب ىلع لدي وهو - (كمموق نم ») :لاق وأ - هلت سيمو لاقف

 ؛ثوعبلا ىف ةباحصلا نم امهريغو رمعو ركب ىبأ ىلع رّمؤي ناك ام لثمو ؛( ههحو هلل
 ىلع ىلع َرّمأ امو ,ثعب ىف ديز نب ةماسأو ؛ثعب ىف صاعلا نب ورمع امهيلع رّمأ دقو
 . طق ادحأ

 ىلع ىنعيابي ىذلا نم » : لاق نيح مالسإلا ةأنأن ىف ىرج ام لثمف ؛هتاحيرصت امأو

 اذه ىلوو ىبصو وهو هحور ىلع ىنعيابي ىذلا نمو :لاق مث ,ةعامج هتعيابف ؟(هلام

 هدي ( ههجو هللا مّرك ) ىلع نينمؤملا ريمأ لم ىتح دحأ هعيابي ملف ؟(ىدعب نم رمألا

 كيلع رمأ هنأ أ بلاط ابأ اذيعت سيرف تقاك نع كلذ نفوو سورا لع ةغيايف هيلإ
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 اَهيأ اي : ىلاعت هلوق لزن نيح لاحلا ماظتناو مالسإلا لامك ىف ىرج ام لثمو
 ا ةدئاملا] 4 هتلاسر تغلب امف لعفت مل نإو كبر نم كيلإ لزنأ ام غلب لوسرلا
 هيلع لاق مث ,ةعماج ةالصلا :اودانو .نمقف تاجردلاب رمأ مخ ريدغ ىلإ لصو املف

 ا ل ا ل لاحرلا ىلع وهو مالسلا

 لالا عراد" تو تعم لا م ا اداع

 نكات وا علب

 و را وعلا دوج ب علان[ ناو دعم
 لاق ىتح .هانمهف ام ةيلوتلا نم ةباحصلا تمهف دقو ىلع قح ىف كلذ درطتف ىنعم
 .(ةنمؤمو نمؤم لك ىلوم تحبصأ «ىلع اي كل ىبوط» :ايلع لبقتسا نيح رمع

 اهل ىنعم ال ةمامإلا ّنإف :ةمامإلا ىف صن ؛( ىلع مكاضقأ١ : ُهْلِكَع ىبنلا لوقو :اولاق
 وهو ؛ةعقاو لك ىف ٍنيمصاختملا يلع مكاحلا ,ةثداح لك ىف ةاضقلا ىضقأ نوكي نأ الإ

 , [ه5 :ءاسنلا] © مكنم رمَألا يلوأو لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطَأ ف : ىلاعت هلوق ىنعم
 نوري ا تيسصاخي نقال هلام ىف نع كشلاو ءانطتل ةلا هيلإ نم رمألا اولوأف

 امى كَم ىبنلا نِإف ؛هريغ نود ىلع نينمؤملا ريمأ وه كلذ ىف ىضاقلا ناك راصنألاو
 «ىبأ مكأرقأ ,ديز مكضرفأ» :لاقف هل فصو صخأب ةباحصلا نم دحاو لكل مكح
 مكاضقأ» : هلوق وهو فصو صخأب ىلعل مكح كلذك ««ذاعم مارحلاو لالحلاب مكفرعأ

 .ءاضقلا ىعدتسي ملع لك سيلو ملع لك ىعدتسي ءاضقلاو ؛( ىلع
 اي ا صبعلا رابك ىف ةعيقولا ىلإ ةجردلا هذه نع تطخت ةيمامإلا نإ مث

 نع اضرلاو مهعلادع يلع ن نآرقلا صوصن تدهش دقو اناودعو املظ هلقأو ءارّيفكتو
 4( ةرجشلا تحت كتنوعيابي ذِإ نينمؤملا نع هللا يضر دقل ل : نلاعتدللا لافؤ :يعلمع

 . ةئامعبرأو افلأ كاذ ذإ اوناكو « [18 : حتمفلا ]



 1 د ررسلا را

 :لاقف 1 ا ا ير راصنألاو نيرجاهملا ىلع ءانث ىلاعت لاقو
 منع هلا يبصر ناسي مهوعبا نيا راصنألاو نيرجاهملا نم نولرألا دوقياسلاو ف
 راصنألاو نيرجاهملاو يبنلا ىلع هللا بات دقل» : لاقو ؛ ٠١[ : ةبوعلا ] © هنع اوضرو
 مكدم اونمآ نيذْا هللا دعو 8 : لاقو ء[07١ : ةيوعلا] © ةرسُملا ةعاس يف وعلا نيا
 مظع ىلع اع ليلد كلذ ىفو . 1:5 :رونلا] © ضرألا يف مهَتفلَخَتسيل تاحلاصلا اولمعو

 نيد وذ زيجتسي فيك ىرعش تيلف ءلوسرلا دنع مهتجردو مهتماركو هللا دنع مهردق
 ركب وبأ :ةنجلا ىف ةرشع» : هَ ىبنلا لاق دقو مهيلإ رفكلا ةبسنو مهيف نعطلا
 نب نمحرلا دبعو «ديز نب ديعسو «دعسو 00 ءةحلطو «ىلعو ,نامثعو «رمعو
 لك ىنح ىف ةدراولا رابخألا نم كلذ ريغ ىلإ .. (حارجلا نب ةديبع وبأو .فوع

 0 ف اف لفعلار بدتيلف مهضعب ل ىلع مهنم دحاو

 . ةريثك ضفاورلا

 او اور نيب رسقلا والقال وبس ارش هاوس را
 د :مهضعب لاق ىتح اهلك قرفلا | تافالتخا نم رثكأ مهتافالتخا لب «دحاو ىأر
 مهف مهادعع نمو ةصاخ ةعيشلا ىف وه ربخحلا ىف ىف ةروكذملا قرفلا نم ةقرف نيعبسو

 «قداصلا دمحم نب رفعج ىلإ ةمامإلا قوس ىف نوقفتم مهو «ةمألا نع نوجراخ

 يس لينوكس ذرأ أ ةسمخ هل ناك ذإ «هدالوأ نم هدعب هيلع صوصنملا ىف نوفلتخمم

 صنلا مهنم ىعذا نّمو «ىلعو ليعامسإو ىسومو هللا دبعو قاحسإو دمحم

 ؛بقعأو تام نم مهنم مث ..ىلعو ليعامسإو ىسومو هلل دبعو دمحم :نييعئلاو
 را ل وستر يس ا اكل ير ا يل .بقعي مل نم مهنمو
 لوألا ىف اوناكو «ةفئاط ةفئاط ركذ ل ل را

 :نامزلا 0 نع تاياورلا تفلتخلا امل مث ءلوصأألا ىف ذ مهتمئأ بهذم ىلع
 مضفت امإو ةيديعو امإ  ةيلزتعم اهضعب ةيمامإلا تراصو ؛ةقيرط ةقرف لك راتخا
 دا لوب لا ايه انو يراسل و دو ايدل اقاوق تما ةيرابخإ اهضعبو

 . كله داو

 : ةفقارلا ةيرفعجاو ةيرقابلا ه

 ةمامإو امهتمامإب اولاقو قداصلا رفعج هدباو رقابلا ىلع نب دمحم رفعج ىبأ باحصأ
 ىلإ ةمامإلا قاس امو امهنم دحاو ىلع فقوت نم مهنم نأ الإ «نيدباعلا نيز امهدلاو

 اهركذن ىتلا ةعيشسملا فادصألا نود ةقرف هذه انزيم امإو ءقاس نم مهنمو ءامهدالوأ

 دبع ىبأ ةمامإب نولئاقلا فقوت امك ,هتعجرب لاقو رقابلا ىلع فقوت نم ةعيشلا نم نأل

 دهزو ةمكحلا ىف لماك بدأو نيدلا ىف ريزغ ملع وذ وهو قداصلا دمحم نب رفعج هللا
 :هيلإ نيمعنملا ةعيشلا ديفي ةدم ةنيدملاب ماقأ دقو ؛«تاوهشلا نع مات عروو ايندلا ىف غلاب
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 ”ج نورسفملاو ريسفتلا ظ ' 0
 ةمامإلل ضّرعت ام «ةدم اهب ماقأو قارعلا لخد مث «مولعلا رارسأ هل نيلاوملا ىلع ضيفيو
 ىّلعت نمو ءطش ىف عمطي مل ةفرعملا رحب ىف قرغ نّمو «ةفالخلا ىف ادحأ عزان الو ؛طق

 نّمو «سانلا نع شّحوت هللاب سنآ نم :ليقو ؛طح نم فخي مل ةقيقحلا ةورذ ىلإ
 نمو «ةوبنلا ةرجش ىلإ بستني بألا بناج نم وهو . . ساوسولا هبهن هللا ريغب سناتسا
 ةالغلا ضعب بسني ناك امع أربت دقو . هدع هللا ىضر ركب ىبأ ىلإ بستدي مألا بناج

 لوقلا نم مهتاقامحو ةضفارلا بهاذم صئاصخ نم ءىربو مهنعلو هنع أربتو هيلإ
 لحتتناو اوقرتفا هدعب ةعيشلا نكل ؛هيبشتلاو لولحلاو خسانتلاو ءادبلاو ةعجرلاو و ةبيغلاب
 ديسلاو ؛هب هطبرو هيلإ هبسنو هباحصأ ىلع هجوري نأ دارأو ابهذم مهنم دحاو لك

 انب دارأ ىلاعت هللا نإ ) : ةدارإلا ىف هلوق انهت قنا لوتقلاو لازتعالا نمو كلذ نم ءىرب

 لغتشن انلاب اسف ءانل هرهظأ أ انم هدارأ امو ؛انع هاوط انب هدارأ اف افي انف نأ ال

 . (انم دارأ امع انب هدارأ امب

 .(«ضيوفت الو ربج ال ,نيرمأ نيب رمأ وه» :(ردّقلا » ىف هلوق اذه

 ,كتيصع نإ ةّجحلا كلو ؛كتعطأ نإ دمحلا كل مهّللا» :ءاعدلا ىف لوقي ناكو
 . (ةءاسإ ىف ىريغل الو ىل ةجح الو ؛ناسحإ ىف ىريغل الو ىل عنص ال

 لب «هعايشأ ليصافت نم مهنأ ىلع ال ,هدعبو هيف اوفلتخلا نيذلا فادصألا ركذنف

 دل جوزفو هةرخشا لسا يلإ ةريتسما ا ىلع

 : ةيسسووانلا ©

 قداصلا ْنِإ :تلاق . .«اسوان» ةيرق ىلإ اوبسن :ليقو ((سوان» هل لاقي لجر عابتأ

 :لاق هنأ هنع اوورو . .ىدهملا مئاقلا وهو ؛هرمأ رهظيف رهظي ىنح تومي نلو دعب ىح
 بحاص مكبحاص ىنإف ؛اوقدصت الف لبججلا ىف مكيلع هدهدي ىسأر معبأر ولا
 .( فيسلا

 هنع ضرألا قتشنتسو تان ابدع نأ تمعز ةيسوابلا نأ ينوزورلا دماح وبأ ىكحو

 .ًالدع ملاعلا الميف ةمايقلا موي
 : ةيحطفألا «

 رم ليعامسإ رخأ وهو ,حطفألا هللا دبع هبا ىلإ قداصلا هاا لاقعلاب اولاق

 قداصلا دالوأ نس ا ل

 وهو ءىسلجم سلجي نم :مامإلا :لاقو ؛مامإلا هدالوأ ربكأ ىف ةمامإلا ؛لاق هنأ اوم
 هيراوي الو همئاخ ذخاي الو هيلع ىلصُي الو هلسغي ال مامإلا : قو سلجم سلج ىذل

 نا هرماو هباحصا ضعب ىلإ ةعيدو قداصلا عفدو ؛هلك كلذ ىلوت وهو ,مامإلا الإ
 كلذ عمو هللا دبع الإ دحأ دنم اهبلط امو ؛ًامامإ هذختي نأو هنم اهبلطي نم ىلإ اهعفدي

 .اركذ درو ببسي قرع اور امري وعسل هيبأ لعب شاع ام



 : ةيطيمشلا ©

 مسا همسا ,كبحاص ّنإ9 :لاق ارفعج نإ :اولاق ءطيمش ىبأ نب ىيحي عابتأ
2 : 

 ةهدعب مامإلاف ,مامإ وهف ىمساب هتيسصسف دلو كل لَو نإ :هدلاو هل لاق دقو (( مهيبل

 . دمحم هنبأ

 : ةيلضفملا وأ ةيوسوملا ©

 : قداصلا لاق ثيح مسالاب هيلع ًاصن رفعج نب ىسوم ةمامإب تلاق ةدحاو ةقرف
 . ( ةأروتلا بحاص ىمس وهو الأ ,مكمئاق مكبحاص9 :ليقو «(« مكمئاق مكعباس )

 «بقعي مل هيبأ لاح ىف تيم نمف «قرفت ىلع قداصلا دالوأ نأ ةعيشلا تأر املو
 وه ىسوم ناكو . .بقعم ريغ ةريسي ةدم هتوم دعب مئاق نمو ؛هتوم ىف فلتخم نمو
 نب لضفملا لثم هيلع اوعمتجاو هيلإ اوعجر هيبأ توم دعب هب ماقو رمآلا ىلوت ىذلا

 . ىطابسلا ةرامعو «نيعأ نب ةرارزو «رمع
 ,مايألا دع :هباحصأ ضعبل لاق هنأ (هنع هللا ىضر ) قداصلا نع ةيوسوملا تورو

 :رفعج لاقف ,ةعبس :لاقف ؟تددع مك :هل لاقف «تبسلا غلب ىتح دحألا نم اهدعف
 مكعباس وهو «بعلي الو وهلي ال نم ءروهشلا رونو روهدلا سمشو ةيوميسلا وقدم
 . ىسيعب هيبش هنإ :ًاضيأ هيف لاقو . ىسوم ىلإ راشأو - ( اذه مكمئاق

 دنع هسبحف ةئيدملا نم ديشرلا نوراه هلمح ةمامإلا رهظأو جرخ امل ىسوم نإ مث
 نإ :ليقو «كهاش نب ىدنسلا دنع هسبحف دادغب ىلإ هصخشأ مث «رفعج نب ىسيع
 ىف نفدو جرْخأ مث «سبحلا ىف وهو هلتقف بطر ىف همس كمري نب دلاخ نب ىيحب
 ال :لاقو هتوم ىف فقوت نم مهنمف ,هدعب ةعيشلا فلتخاو . دادبغبب شيرق رباقم
 ليعامسإ نب ىلع كلذب مهامس - (ةروطمملا» مهل لاقيو - تمي مل مأ تامأ ىردن
 ((ةيعطقلا١ مهل لاقيو  هتومب عطق نَّم مهنمو .ةروطمم بالك الإ متنأام :لاقف
 ,ديهشلاو ؛ىبعجملاو ,ىضترملا ةيمامإلا دنع رشع ىنثإلا ةمئألا ءامسأو © .«ةيفئاولا : مهل لاقيو ؛ةبيغلا دعب جرخيسو تمي مل هنإ :لاقو هيلع فقوت نم مهنمو
 قةّجحلاو ؛يكرلاو «ىقنلاو ؛ىقعلاو «ىضرلاو ؛مظاكلاو ؛قداصلاو رقابلاو ؛داجسلاو

 , ١ ارظعنملاو ,مئاقلاو

 .ه جو هللا مرك ) بلاط ىبأ نب يلع : ىضترملا )١(
 لاطبأ نم ؛اهنع ةمطاف هعنبا ىلع هرهصو همع نباو هلي ىبدلا بيبر ؛نيدشارلا
 ناكو ؛(نيدح ١و ( قديخلا) و «ربيخ هو (دحأ»و (ردب» ىف نوملسملا اهضاخ ىتلا ىلوألا كراعملا
 ةفيلخلا لتقم دعب تمت هتعيب نكل هني ىبنلا ةافو دعب ةفالخلاب هتعيابم نيملسملا نم قيرف ىأر نم
 ىهني داكو لمجلا ةكرعم ىف ةرصبلا نايصع ةعرسب ىهنأ «هنع هللا ىضر نافع نب نامثع ثلانلا
 - نمحرلا دبع هلاتغا فقوملا مسحل ًايهتي وه امنيبو «جراوخلا تاهبش الول نيفص ةكرعم نايصع



 ىرجم اهنم قثبنا ىتلا مالسإلا ىف ىلوألا ةسردملا بحاص ربتعيو - جراوخلا دحأ - مجلم نبا <
 . نيدشارلا ءافلخلا رصع ىهتنا هتوو «ضيرع ىفاقث

 ءامهنع هللا ىضر ةمطافو ىلع ءانبأ ركب (ه 5. )"٠  هنع هللا ىضر ىلع نب نسحلا : : ىبتجملا -
 ىلع ةيواعم بتاكف :فالدلا كرتو لامفلا مدع ثآ هنكلو ؛هيبأ لتقم دعب ةفوكلا لهأ هعباب
 اهب شاع ثيح ةنئيدملا ىلإ داع مث ؛هترصن ىف نيداج اوسيل قارعلا لهأ نأ نقيأ نأ دعب حلصلا

 .هتايح ةيقب

 هللا ىضر ةمطافو ئلعل ىناغلا نبالا (ه 5١ - 4 ) :هنع هللا ىضر ىلع نب نيسحلا : ننيهشلا +
 همع نبا لسراف ةفوكلا لهأ هعياب ؛ةيواعم نب ديزي ةعيابم نع ريبزلا نب هللا دبعو وه عنتما ؛ ءامهنع

  ةفوكلا ىلع دايز نب هللا دبع ىلوت املو ءصخش ٠ .ر..٠. هعيابف :ةعيبلا ذخلأل ليقع نب ملسم .

 سر ل رع
 يف هنع هللا ىضر نيسحلا داهشتساب تهتنا ىتلا ؛ (ءالبرك ١ ةكرعم ترادو - هتيب لهأ نم ةئام ىف
 ,ةنيدملاب سأرلا نفدو ؛ملأتو كلذل بضغ ديزي ىلإ هسأر تلمح امو ءه١ ةئس مرحملا نم رشاعلا
 دجسم اهيلع ىنبو ةرهاقلا ىلإ اهلقن ىمطافلا ريزولا كبْرَر نب عئالط نإ ؛ليقو نالقسعب : ليقو
 . ءالبرك ىف نفد دقف دسجلا امأ ,نيسحلا مامإلا

 بقل «ةعيشلا دنع ةمئألا عبار «(ه *40 - ؟1) ؛( نيدباعلا نيز ) نيسحلا نب ىلع : ؛داحسلا ب
 نم همأ :ةعكر فلأ ةليللاو مويلا ىف ذ ىلصي ناك هنإ ليق ىتح هعروو هتدابع ة ةرثكل نيدباعلا نيزب
 داعو ؛نيسملا اهب لم ىتلا ءالبرك ةعقوم يف هيبأ عم كرتشا ؛ناورشونأ بسقع نم سرفلا ايابس
 قدزرفملا هيف لاق ىذلا وهو «هملح ةدشو ديبعلا ريرحتو ءارقفلاب هربب رهتشا «ةنيدملا ىلإ اهدعب
 ةسردملل ىئاثلا سسؤملا ربت ربتعيو (هتأطو ءاحطبلا فرعت ىذلا اذه » : اهعلطم ىتلا ةروهشملا هتديصق

 :مالسإلا يف
 ىفوتو دلو ؛ةعيشلل سماخلا مامإلا «(ه ١١4  ها/) نيدباعلا نيز ىلع نب دمحم :رقابلا -

 .ةيمالسإلا راطقألا لك نم اهيف ءاملعلا جرختو هيبأ ةسردم عيسوت عبات ,ةييدملاب

 بسني هيلإو ؛ةعيشلل سداسلا مامإلا «(ه 8١ - ١58 )رقابلا دمحم نب رفعج : قداصلا -
 ةسردمل ادادتما هتسردم تناك ؛ةئيدملاب ىفوتو دلو «ةعيشلا مظعم هيلعو يعيشلا يرفعجلا بهذملا
 ةعبرأ ةئيدملا ىف اهيلإ نيمئثنملا ددع غلبو ةيمالسإلا ةفاقثلا رشن يف اريبك احاجم تحيجنو رقابلا هيبأ
 ىلإ هتوعد قداصلا تازاجنإ مظعأ نم ؛ةفوكلا ىف عرف اهل ناكو ةيمالسإلا راطقألا لك نم فالآ
 ةئامعبرأل باتك هئامعبرأ هذيمالت فلا ام غلبو - ثودحلا ليلق هلبق ناكو - نيودتلاو فيلأتلا

 .فلؤم
 ارا قدنلر ب ةيرساإ حاملا همر رتل حل داو تنام دو يود : مظاكلا -

 دادغب ةيحاض بسنت هيلإ ,دادغب ىف ديشرلا ٍنوراه : نجس ىفامومسم تامو ؛ةبيدملا برق

 .داوجلا دمحم هديفح ربقو هربق مضت يتلا | (ةيمظاكلا)»

 ىف دلو ؛ةعيشلل نماقلا مامإلا ء(ه ٠ .5- 165 ) مظاكلا ىسوم نب اضرلا ىلع : يضرلا -
 ء(دهشم) ىمست ناريإ ىف ةسدقم ةنيدم مويلا هربق ناكمو «(ناسارخ ) سوطب ىفوتو ةئيدملا

 ليقو ؛دادغب ىلإ نومأملا عم هتدوع قيرطب ىفوت مث (ورم » ىلإ هاعدتساو هدهعل ايلو نومأملا هلعج
 < .همس ىذلا وه نومأملا نإ
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 ىف دلو :ةعيشلل عساتلا مامإلا عه ١9209١ - ٠ اضرلا ىلع نب داوجلا دمحم : ىقتلا -
 ىتلا (ةيمظاكلا ١ مساب كلذ دعب فرع اميف مظاكلا ىسوم هدج عم نفدو «دادغبب ىفوتو ةئيدملا
 . ةسدقملا تابتعلا نم تحبصأ

 ىف دلو ؛ةعيشلل رشاعلا مامإلا مه 71١-54 4) داوجلا دمحم نب ىداهلا ىلع : ىقنلا -
 :اهعلطم ةديصق هدشنأف «ًارعش لكوتملا هدشنتسا هيلع لخد املو «ءارماس ىلإ هاعدتساف ةنيدملا ىف هيلإ سانلا ليص نم ىسابعلا لكوتملا فاخ «ءارماس ىف ىفوتو ةئيدملا

 للقلا مهتنغأ امف لاجرلا بلغ مهسرمت لابجلا للق ىلع اوتاب
 .ارثأت هساجم ىف نمو لكوتملا ىكبف

 .ةعيشلل رشع ىداحلا مامإلا ,.(ه 55١  ؟١5) ىداهلا ىلع نبا ىركسعلا نسحلا : ىكزلا
 ءارماس ءاجو ةنيدملا ىف دلو 4 ءارماس و ب ركسعلاب فرعت ةلحم ىف هابأو هنكسل ىركسعلاب بقل
 .اهيف ىفوتو لكوتملا هاعدتسا نيح ىداهلا ىلع مامإلا هيبأ عم

 هنأ ةعيشلا معزي ىذلا وهو «ىركسعلا نسحلا نب ىدهملا دمحم :رظتنملاو «مئاقلاو ؛ةجحلا -
 ةعيشلا رظتنيو ,هيبأ ةايح ىف (ه 5١ ) ماع ىفتخاو (ىأر نَّم رس ب هيبأ راد ىف ابادرس لخد
 .اروج تعلم نأ دعب الدع ايندلا الميل هجورخ

 . ( ىجاتلبلا ) ههجو هللا مّرك بلاط ىبأ نب ىلع دلو نم ةمئألا بسن ةرجش :رظناو
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 0 : ةيفقاولا ةيليعامسإلا ©
 مهنأ الإ ؛هدالوأ نم قافتاب هيلع اصن ((ليعامسإ)» :رفعج دعب مامإلا نإ :اولاق

 ةّيقت هتوم رهظأ هنأ الإ تمي مل :لاق نم مهنمف ؛هيبأ ةايح لاح ىف هتوم ىف اوفلتخا
 نم مهنمو «ةنيدملاب روصنملا لماع هيلع دهشأو ارضحم دقعو سابعلا ىنب ءافلخ نم
 دالوأ ىف ةمامإلا ءاققب صنلا ىف ةدئافلاو ,ىرقهق عجري ال صنلاو ,حيحص.توملا :لاق

 لاقي ءالؤهو « ليعامسإ نبا دمحم ليعامسإ دعب مامإلاف ؛هريغ نود هيلع صوصنملا
 .(ةيكرابملا» مهل

 نم مهنمو هتبيغ دعب هتعجرب لاقو ليعامسإ نب دمحم ىلع فقو نم مهنم مث
 (ةينطابلا١ مهو مهدعب نم نيمئاقلا نيرهاظلا ىف مث ,مهنم نيروتسملا ىف ةمامإلا قاس
 دمحمو رفعج نب ليعامسإ ىلع فقولا ةقرف هذه امإو ,دارفنالا ىلع مهبهذم رك ذنسو
 .ةدرفم ةلاقم مهل نيذلا ةيميلعتلا ةينطابلا مه قرفلا ىف ةروهشملا ليعامسإ نبا
 ٠ : ةيرفعجلا وأ ةيرشع انثإلا ©

 هذعب ةمامإلا اوقاس (ةيعطق» اومسو مظاكلا رفعج نب ىسوم ثوم اوعطق نيذلا نإ
 دمحم هدعب مث ؛( سوط) ب هدهشمو اضرلا ىلع ىسوم دعب مامإلا :اولاقف «هدالوأ ىف
 هدعبو ؛(مق١ ب هدهشمو ىقنلا دمحم نب ىلع هدعب مث «شيرق رباقم ىف وهو ىقتلا

 وهو ؛(ىأر نم رس »ب وه ىذلا رظتنملا مئاقلا هنبا هدعبو «ىكزلا ىركسعلا نسحلا
 تعقو ىتلا تافالتخالا نأ الإ 2١ )اننامز ىف ةيرشع ىنثإلا قيرط وه اذه . .رشع ىناثلا
 مهتوخإ نيبو مهنيب ترج ىتلا تاعزانملاو رشع ىنثإلا ءالؤه نم دنحاو لك لاح ىف
 .اهدرون مل ةلاقمو هركذن مل بهذم اهنع ذشي الثل اهركذ بجو مهمامعأ ىنبو

 ىلع هيخأ نود رفعج نب ىسوم نب دمحأ ةمامإب لاق نم ةعيشلا نم نأ ملعاف
 ريغ ريغص وهو هوبأ تام ذإ ىلع نب دمحم ىف ًالوأ كلش « ىلع: ب لاق نمو ءاضرلا
 .هتوم دعب اوفلتخاو هتمامإ ىلع موق تبثف ءاهجهانمب هدنع ملع الو ةمامإلل قحتسم

 وه نولوقيو دمحم نب ىلع ةمامإب موق لاقو ,دمحم نب ىسوم ةمامإب موق لاقف
 ْ ' . (ىركسعلا»

 هل لاقي سيئر مهل ناكو «ىلع نب نسحلا ةمامإبب موق لاقف ءاضبا هقومي دعب ارفلعماو
 سانلا لامأو ىلع نب رفعج بابسأ ىّرق مالكلا لهأ نم ناكو نحاطلا نالف نب ىلع
 نسمحلا فلخو تام دق دمحم نأ كلذو «ةيوهام نب متاح نب سراف هناعأو ؛هيلإ
 :نسحلا ةمامإب لاق نَّم اوبقلو «ًاملع هدنع دجن ملو نسحلا انحتتما :اولاق ىركسعلا
 فلخ الب تام نسحلا نأب اوعمتجاو نسحلا توم دعب رفعج رمأ اووقو ؛(ةيرامحلا»

 )١( ه ه14/. ماع ىفوتملا ىناتسرهشلا نمز ىأ .



 061 0 ا لا
 زاجو «بقعو فلخ هل نوكيو الإ نوكي ال مامإلاو ءبقعي مل هنآل هتمامإ تلطبف

 ا ا ا ا ل وح ام ثاريم رفعج
 لاق نم ةملك تتشتو مهماوعو سانلا ص رخو هيعرلاو ن ا[صلملا دنع مهرمأ فشكناو

 ها جو رغعج ةمإ ىلع لا هذ تحي رك اذان اقفتو نسل دا

 مهباحصأ لجأ نم وهو لاضف نب ىلع نب نسحلا مهنم ,نسحلا ةمامإب لاق نمت ريقك
 .ثيدحلاو هقفلا ريثك مهئاهقفو

 ظ .رفعج تخأ ىلع تنب ةمطافو رفعج نب ىلعب رفعج دعب اولاق مث
 ىلع توم دعب اوفلتخا مث «ةديسلا ةمطاف نود رفعج نب ىلع ةمامإب موق لاقو

 نيذلا امأو ,ىدسألا باطخلا ىبأ ولغ ةمامإلا ىف مهضعب الغو ءاريثك 5-55 ةمطافؤ

 ل ل ا دقف نسحل| ةمامإب اولاق

 :ميليرات ارك ذن انكلو «ةروهشم
 0000( زوجي الو ؛ :تاعلاارع وهو تمي مل نسحلا نإ نإ تلاق : ىلوألا ةقرفلا

 قادحإ هذهو هناتييغ هل مكاقلا نأ اندنع تبت دقو (مامإ نم .ولخت ال ضرألا نأل ارهاظ

 . ىرخأ ةبيغ بيغي مث فرعيو رهظيسو نيتبيغلا
 وه مئاقلا ىنعم ذأ انيأر اَنأل «مئاقلا وهو ىجي هنكل تام نسا نإ نإ تلاق :ةيناثلا

 دعب ءىجي نأ تيس دال هلو النوم ناسك ليصل كوع عطس كرولا دعب مايقلا
 5 ش .توملا

 .رفعج ةمامإ تعجرو هيخأ رفعج ىلإ يمرر تانك نيب نإ! كلاقا ةفلاقلا

 ذإ هب مامتالا, ىف نيفلوخم ابك انإو رفعج مامإلاو تام دق نسحلا نإ تلاق : ةعبارلا
 مسحلاو هاوعد ىفاقحم ناك ًارفعج نأ ًانيبت هل بقع الو تام املف ءامامإ نكي مل

 دفعا ناك ءايالا نول رقلا ف :ةيطعنف اذك و تنام دف نيمحا نإ فلات ةيساخلا
 ناك نسحلا نأ انملعو هب هنالعإو رفعج قسف انل رهظ.امل رفعجو نسحلا وخأ ىلع نبا
 دمحم ىلإ انعجرف نيمامإ انوكي مل امهنأ انفرع ءرتستي ناك هنأ الإ هلاح لثم ىلع
 .هيوخأ نود مامإلا وج تاكا انفرعو ابقع هل اندجوو

 يق كو كافصا نك داب فرت سيلو ءانبا نسحلل نإ : تلاق :ةسداسلا

 وهو دمحم همسأو ءادعألا نم هريغو رفعج نم ًافوخ رتتساف نيتنسب هيبأ ةافو لبق دلو
 1 ٍ .رظتنملا مئاقلا مامإلا

 د ل ا هل |:تلاق :ةعباسلا

 نا ا زوجي الو فخي مل كلذ نأل لطاب لدن كاف
 ىف لبخلا نم ىعدا ام لطبو هل دلو ال هنأ حصو نسحلا دانة حم“ تلاق : ةنماثلا



 ادلا ف خس ب ؟*ج نورسفملاو ريسفتلا
 لهأ نع ةَجَملا هللا عفري نأ لوقعملا ىف ذ رئاج وهو نسحلا دعب مامإ ال هنأ تبثو هل ةيرس

 ةرتفلا تناك امك ةّجح الب مويلا نع“ رار الإ 001 رلو رد يوت قرا

 ا ا
 فالعخالاا ذه سانلا فلتخا دقو ؛هتوم ّمصو تام دق نسحلا ّنِإ :تلاق :ةعبساتلا
 را ا م للا
 همساب كاسمعنو هالاوتث نحنف «بئاغلا فلخلا وهو ةجح نع ولخت ال نأ ائيقي ملعن انأ

 .هتروصب رهظي ىتح
 ضرأل 1ك الو ماعز نم سان ذب الو كرانمر لف يسع نأ ولعت تلاك# ةرحاعلا

 .هريغ نم وأ هدلو نم ىردن الو ةجح نم
 ىلع ىردن ال :تلاقو طباخملا هذه ىف تفقوت ةقرف : :ةرشع ةيناشلاو ةرشع ةيداحلا

 تفلتخا عضوم لك ىفو (هتمامإب لوقنو ( (اضرلا» ىف عطقن اًنكل لاحلا ةقيقح : عطقلا
 كشي الف هتروصب رهظيو ةُجُحلا هللا رهظي نأ ىلإ كلذ ىف ةيفقاولا نم نحنف هيف ةعيشلا

 انلا عابتا هتزجعم لب «ةنّيبو ةماركو ةزجعم ىلإ جاتحي الو هرصبأ نم هتمامإ ىف
 ةعفادمو ةعزانم ريغ نم هايإ مهرسأب

 لك ىلع اوعطق مث مهنم دحاو دحاو ىلع اوعطق ؛ةيرشع انثإلا قرف ةلمج هذهف
0 ' 

 انبحاصو «ةنس نيسمخو افينو نيتئام تدتما دق ةبيغلا :اولاق مهنأ بجعلا نمو
 فيك ىردن انسلو ؛مكبحاصب سيلف نيعيرألا ىف نعط دقو مئاسقلا جرخ نإ : ا
 ةبيشلا ةدان نع مونقلا لعس اذ دا /ةنس نيعبرأ ىف ةنس نوسمخو ناتئام ىضقني
 فالآ نم ايندلا يف ناشيعي مالسلا امهيلع سايلإو رضخلا سيلأ :اولاق ؟روصتي فيك

 ؟تيبلا لهأ نم تا ارا ا
 مالسلا هيلع رضخلا مث : ؟ةبيغلا ىوعد مكل حصي فيك ءاذه مكفالتخا عمو : :مهل ليق

 ةعامجلاو ءلدعل ل رول دس ع رو طخ اس دل د
 توابض:ا اذهلف "ذب فيت فيك قرر ال نمو عسب ناسسالاو هوا لجفالاب ةودلكم

 نيبو «نيهئات نيريحتم ,تافصلا يف ةهبشملابو لوصألا ىف ةيلدعلاب نيكسمتم ةيمامإلا
 لاعق ةيديعولاو ةيليضفتلا نيب كلذكو ءريفكتو هففس ةيمالكلاو مهنم ةيرابخإلا
 . ةريحلا نم هللا انذاعأ . .ليلضتو

 ةعيشلا رقع ىناعلا مامإلا ةيبغاو لع اماغ 8 نم رثكأ رورم نم ىتاتسرهشلا بجعي )١(
 ١١ 14/8) لا ىلع فيني ام هتبيغ ىلع (ه سو آلا تضم دقو ههرصع تح روه مدعو
 ةقاقدلا هعب دعت مرد وجا د نيعبرألا نم ىف هةعوجو نورطعتب قولازيال اذه عمو .( ةنس

 ش . ( ىجاتلبلا ) !!:اروجو املظ



 ج فورسقاو يسفتلا سس
 كل م ا
 :اولاق ,.هيلع ٠6[ :ةبوعلا] © ةداهّشلاو بيغلا ملاع ىلإ نودرتسو نوضؤملاو هلوسرو

 انريشيو انع يقي ال هنأ ةيف قريع ديو« ةعغانسلا ملع هيلإ دري ىذلا رظتنملا مامإلا وه

 :ةدر لوقعلا نع اهلكو ةدراب تامكحت ىلإ «قلخلا بساحُي نيح انلاوحأب

 ملاعملا كللت نيب ىفرط تريسو اهلك دهاعملا كلت تفط دقل

 مدان نس اعراق وأ « نقذ ىلع رستكاح قك سهاد أملف

 ةالسغلا- 4
 اومكحو ةيقلخلا دودح نم مهوجرخأ ىتح مهتمثأ قح ىف اوله وبدلا مه ةيلاغلا

 «قلخلاب هلإلا اوهّبش امبرو «هّلإلاب ةمث ةيكالا نيا دجاوا رو اوف ةنيملالا ماكحأب مهيف

 بهاذمو ةيلولحلا بهاذم نم مهتاهبش تأشن امنإو «ريصقتلاو ولغلا ىفرط ىلع مهو

 ىراصتنلاو ,قلخلاب قلاخلا تهّبش دوهيلا ذِإ «ىراصنلاو دوهيلا بهاذمو ةيخسانتلا

 تمكح ىتح ةالغلا ةعيشلا ناهذأ ىف تاهبشلا هذه ترسف («قلاخلاب ق ةلخلا تي

 امو (ةعيشلا 0 لصألاب ةييشتعلا ناكو «ةمئألا ضعب قح يف ةيهلإ ماكحأب

 ىلإ برقأ أ كلذ نأ او دل ل

 . خسانتلاو ,ةعجرلاو ءادبلاو ميا 00000 ةداعلا عالبو

 ,( ةيدوكلا ارو (ةيمرخخلا) :ناهفصأب مهل لاقي ءبقل دلب لكبو ؛باقلأ مهلو
 ءارو اميو ة ةرمحملا عضومبو «(«ةيلوقذلا» : يل د 0

 ةضيبملا ) :رهنلا

 ل

 ىلإلا تنأ تنأ : (ههجو هللا مّرك ) ىلعل لاق ىذلا ؟١) ابس نب هللا دبع باحصأ
 نب عشوي ىف لوقي ةيدوهيلا ىف ذناكو ,ملسأف ايدوهي ناك هنأ اومعزؤ نئادملا .ىلإ هافنف

 ةدتنفلا هذه رشنو ؛(ههجو هللا رك ) ىلع هيلأت ىلإ اعد نم لوأ : نا جلا ابق يتحلل ديع(١)
 ًارومأ هيلإ تبسُت دقو ؛مالسإلا ىلإ ةءاسإلا الإ كلذ نم دصقي نكي ملو ؛هسفن ىلع ةايح يف
 قفويو ًانيح دّرطُي ناكف ةيبخلا هتوعدل دهمب ةيمالسإلا راصمألا ىف فوط دمقف «ةماده ةيناطيش
 ىأ هلبق نم ئصو مامإ لكل نأ ىهف : ةياصولا امأف «ةعجرلاو ةياصولا هميلاعت مهأ نمو «رخآ انيح
 نأ ىهف :ةعجرلا امأو .اذكهو نسحلا ىصو نيسمحلاو ىلع ىصو نسحلاو ؛لوسرلا ىصو., ًايلع نأ
 3 ؛ ىلع لعق نيح لوقي ناكو ؛عجريس ًايلع نإ لاقف كلذ دعب لّوحت مث ,عجريس هيي ادمحم
 .ًاروج تعلم امك ًالدع ضرألا المي نم تومي الو ؛هتوم انقدص ام ةرم فلأ هغامدب انومتيتأ

 - دق نامثع ّنأ مهل ركذف «نامثع ىلع نيملسملا بيلأتل ةعيرذ ةياصولا نم أبس نبا ذختاو



 0 ا
 هيفو «لعقي مل ىح ايلع نأ اومعزو «ةالغلا فانصأ تبعشنا هنمو «ىلع ةمامإب ضرغلاب

 دعرلاو («باحسلا نم 0 ىدذلاوهو هيلع نو نأ روجي الو 0 ىهلإلا ءزجلا

 .ًاروج تلم امك ًالدع ضرألا ةاميف كلذ دعب لزنيس هنأو .هطوس قربلاو (هتوص

 لدم يحول ل هير رو ل سلا

0 

 : ةيلماكلا ©

 نعطو ( ههجو هللا مّرك ) ىلع ةعيب اهكرتب ةباحصلا عيمج - رفكأ ؛لماك ىبأ باحصأ |

 جرخي نأ هيلع ناكو : لاق . دوعقلا ىف هرذعي ملو هقح بلط هكرتب اضيأ ىلع ىف

 ىلإ صخش نم خسانتي نو ةفامرلا لوقي ناكو هقح ىف الغ هنأ ىلع ؛ عقحلا رهظيو

 خسانتت ارو عةمامإ نوكي صخيش ىفو (ةوبث نوكي ,صخعش ىف رونلا كلذو « صخشش

 . توم ا تقو حاورألا خسانتب لاقو . . ةوبن ريصتف ةمامإلا

 ةلاقم خسانتلا ناك دقلو «لولحلاو خسانتلا ىلع نوقفتم مهلك اهفانصأ ىلع ةالغلاو
 .ةكباصلاو ةفسالفلا نمو ةيمهربلا ددهلاو ةيكدزملاو سوجملا نم اهوقلت ةمأ لك ىف ةقرفل
 صاخشأ نم صخشب رهاظ «ناسل لكب قطان «ناكم لكب مئاق ىلاعت هللا نأ مهبهذمو
 ءزجب لولحلا امأ ءلكب نوكي دقو ءزجب لولحلا نوكي دقو .لولحلا ىنعم كلذو نشبلا

 وهف لكلاب لولحلا امأو ..روللبلا ىلع اهقارشإك وأ ,ةوك ىف سمشلا قارشإك وهف
 :قاويحب ناطيشك وأ نفهششي كلمه رويظك

 ا ةديسرلاو ,خسفلاو «خسملاو «خسنلا : ةعبرأ خسانتلا بتارمو

 نم هيلإ بسنيو نامثع ىلع سانلا بلؤي ءىتف امو «بلاط ىبأ نب ىلع نم ةفالخلا بصتغا <

 . هللا باتك ولتي اليتق :هب تهتنا ىذلا لكشلاب ىهتنت هتايح لعج ام ءاطخألا
 عضوم بلاط يبأ نب ًايلع عضو ةديقعلل ديكلا ىف ًاناعمإ لب ؛كلذ دنع ابس نبابرمألا فقي ملو

 اوهّلأ دقف ءدح دنع فقيل غيزلاو ثبخلا روذب بس نبا مهيف رذب نيذلا نيلاغلا رمآ نكي ملو ءهلألا

 نيدلا ىلإ اولخدأو «كلذ دعب مهءانبأ اوهَّلَأ مث ؛ةيفنحلا نبا دمحمو نيسحللاو نسحلا : ىلع ءانبأ

 ماكحأ ضعب نم اوللحتو ؛حاورألا خس انتب اولامقف ؛ةيذوبلاو ةيسوجملاو ةيسرافلا تاداسعلا نم ًاريثك
 هللاب كارشإلا بناج ىلإ لءاضتي تافارحناو عدب نم هب اوتأ ام لك نأ ريغ - كلذ ريغ ىلإ - نيدلا
 ١(. 636 101 يع يع دع داو ماكو هئانبأو ىلع هيلأتو

 «صخش ىلإ صخسش نم لقتنتو داسجألا ىف خسانتت حاورألا نإ : خسانتلا بهذم لوقي )١(

 ءازج رخآآ ندب ىف وهو «لبق هفلسأ ام ىلع بترمف بصنلاو ةعدلاو «بعتلاو ةحارلا نم ىقلي امو
 امإف هيف ام وهو ءازج ىف امو لعف ىف امأ ءنيرمأ دحأ ىف أدبأ - مهدنع  ناسنإلاو ءكلذ ىلع
 - ىلعأو «نادبألا هذه ىف رانلاو ةدجلاو هيلع ةأفاك اكملا رظتني لمع امإو همدق لمع ىلع ةأفاكم



 ا ريسفتلا - 3 3 0[
 . .ةينجلاو ةيناطيشلا كارما لفسأو «ةوبنلا وأ ةيكلملا 3 هبترم بتارم ا ىلعأو

 .مهبهذم ليصفت ريغ نم ًارهاظ خسانعلاب لوقي ناك لماك وبأ

 : ةيئايلعلا ©

 ىلع ًايلع لّضفُي ناكو «ىدسألا وه : رت سرت ا

 معزو ءدمحم مذب لوقي ناكو ءاهّلِإ هامسو ءادمحم ثعب ىذلا هنأ معزو ؛هّنيَع ىبنلا

 لاق نم مهنمو « « ةيمذلا ) ةقرفلا هذه نومسيو ؛هسفن ىلإ اعدف ىلع ىلإ وعدل ثرع هلأ

 نم مهنمو ؛« ةينيعلا » مهنومسيو ةيهلإلا ماكحأ ىف ايلع نومداقيو ًاعيمج امهتيهلا

 نم مهنمو «( (ةيميما) مهنومسيو ةيهلإلا ىف ادمحم نومدقيو اعيمج امهتيهلآب لات

 ا ةمطافو ىلعو دمحم :ءاسكلا باحصأ صاخشأ ةسمخ ةسمخ ةيهلإب لاق

 آلا ىلع دحاول لضف الف ؛ةيوسلاب مهيف ةلاح حورلاو دحاو ءىش مهتسمخ :اولاقو
 ا ا اولاق لب  ثينأعلاب - ةمطافاولوقي نأاوهركو

 506 1 : مهئارعش

 :نيسحلا نب ىلع نب دمحم دعب مامإلا نأ ىعدا «ىلجعلا .ديعس نب ةريغملا باحصأ
 ناكو . 0)22تمي مل ىح هنأ معزو . 2١ !ةئيدملاب جراخملا نيسحلا نب هلل دبع نب دمحم

 دعبو دمحم مامإلا دعب هسنانل ةمامإلا ىعّداو «ىرسقلا هلل كبع نب دلاخل ىلوم ةريغملا

 نم ىلعأ دوجو الف ؛نجلاو نيطايشلا ةكرذ نيلفاسلا لفسأو ؛ةوبنلا وأ ةيكئالملا ةجرد نييلع <
 . ( ىجاتلبلا ) نيطايشلا ةجرد نم لفسأ دوجو الو «ةلاسرلا ةجرد

 - ةيكزلا سفنلا دمحمب فورعملا - ىلع نب نسحلا نب نسحلا نب هللا دبع نب دمحم وه (1)
 ميهاربإ هوخأ ل ةلودلا لهتسم ىف مايأ ةنيدملاو ةكم يلع ىلوتسا دق ناكو
 لسرأف . برغملا دالب نم ءزج ىلع - سيردإ - ثلاثلا امهوخأ ىلوتساو ءاهرواج امو ةرصبلا ىلع
 ناشيجلا محتلاو ًافيشك ًاشيج ؛ةيكزلا سفنلا دمحم يلإ - ىسابعلا كلملا - روصنملا رفعج وبأ
 ىلإ مدفلا رخآ يايكي نودتلا قل : مث ؛ةيكزلا سفنلا دمحم اهيف لعق ةريبك ةكرعم ىف ةئيدملاب
 اهيف لتق «ارمخاب )و رس ار يا فيرد ا كزعس ل يشار شيبس ني سسملا كا دارا
 . ميهأربإ

 هوبسن ثيدح ىلإ نيددتسم رقابلا دمحم توم دعب هتمامإب ةيكزلا سفنلا دمحم راصنأ لاقو
 ىف لعق املف (يبأ مسا هيبأ مساو ىمسا قفاوي همسا نإ : : ينفملا نق لوفي هع لوتسرلا ان لإ

 ميقم دجن ةيحان نم ( 0 ل ا ل ل
 الب مالسإ) .ماقملاو نكرلا دو دكف ةسا»ل قع و نرأ | كلميو جورخلاب رمؤي نأ ىلإ كانه
 .(١ا!/5 2 ١78 ص .بهاذم

 سب اوصل تربل شريح هعلتت ىذلا نأ ةيكزلا سقنلا رانضتا معزي (؟)
 .هتروص ىف لثمت ناطيش وه امنإو



 ل | حجب ب 9ج نورسفملاو ريصفتلا سس
 :ءاجهلا فورح ىلع ءاضعأ وذ مسجو ةروص ىلاعت هللا َنِإ :لاقف «هيبشتلاب هلوق كلذ ىلع دازو «لقاع هدقتعي ال ًاولغ ( ههجو هللا مّرك ) ىلع قح ىف الغو ةوبنلا ىعدا كلذ
 . . . ةمكحلا هنم عبني بلق هلو ءرون نم جات هسأر ىلع رون نم لجر ةروص هتروصو

 ىلع عقوسف راطف مظعألا مسالاب ملكت ملاعلا قلخ دارأ امل ىلاعت هللا نأ معزو
  ئوسف قّلَخ يذلا *« ىلعألا كبر مسا حبس وف : هلوتق ككذو. + لاق« أجات هسأر
 ىصاعملا نم بضغق ؛هفك ىلع اهبتك دقو دابعلا لامعأ ىلع علطا مث ؛[1- :١ ىلعألا]
 د بذعلاو ملظم حلاملاو ,بذع رخآلاو حلام امهدحأ «نارحب هقرع نم عمتجاف قرعف
 ىقاب ىنفأو رمقلاو سمشلا اهنم قلخف هلظ نيع عزئناف رصبأف رّينلا رحبلا يف علطاف
 . ىريغ هَّلِإ ىعم نوكي نأ ىغبتي ال :لاقو هلظ

 .سانلا لالظ قلخو ؛ملظملا رحبلا نم رافكلاو سّينلا رحبلا نم نينمؤملا قلخف «نيرحبلا نم هلك قلخلا قلخ مث :لاق

 نيباف ةمامإلا نم بلاط ىبأ نب ىلع نعنمي نأ ىهو «ةنامألا نلمحي نأ لابجلاو ضرألاو تاومسلا يلع ضرع مث لكلا لالظ لبق ىلعو دمحم لظ وه قلخ ام لوأو
 «كلذ نم هعنم لمحتي نأ ركب ابأ باطنخلا نب رمع رمأف سانلا ىلع ضرع مث.«كلذ
 4 الرهج امولظ ناك هّنِإ ناسنإلا اهلمحو ظ :هلوق كلذف «نيرهاظتم عنملا ىلع امدقأو نم ليقف ؛هدعب نم مل ةفالخلا لعجي نأ طرش ىلع هب ردغلا ىلع هنيعي نأ نمضو

 0١[. :بازحألا] 000

 ١5[. :رشحلا] 4 كم ءيرب ينإ لاق رفك امل رفكا ناسنإلل لاَق ذِإ ناطيشلا لثمك ف : ىلاعت هلوق رمع يف لزن هنأ معزو ٠
 نم مهنمو ؛هتعجرو هراظتناب لاق نم مهنمف ؛هباحصأ تلفن يعل رك نآ اكو

 :هباحصأل ةريغملا لاق دقو ؛هراظتناب وه لوقي ناك امك ءدمحم ةمامإ راظتناب لاق
 . ماقملاو نكرلا نيب هناعيابي ليئاكيمو ليربجو عجري هنإف «هورظتنا
 : ةيروصنما ©

 ىلع نب دمحم رفعج ىبأ نيب هسفن ازع ىذلا وهو «ىلجعلا روصنم ىبأ باحصأ
 .هسفن ىلإ سانلا اعدو مامإلا وه هنأ معز هدرطو رقابلا هنعأربت املف لوألا ىف رقابلا

 دمحم ريغ ةنيدملاب لوعقملا نوكي نأ متزجأ نإ :مهل نيلئاق مهيلع ةئّسلا لاجر ضعب هر دقو <
 نولوتقملا نوكي نأب اوزيجأف «هتروص ىف رّوصت اناطيش انه لوتقملا نركي نأ متزجأو ةيكزلا سفنلا
 اورظتناو ؛هباحصأو نيسحلا روصب سانلل اوروصت نيطايش اوناك امنإو «هباحصأو نيسحلا ريغ ءالبركب
 ارسعر نردلا هكدم ةيعبسلا هيرظننا انيك ًايلع اورطعلاو «ةيكرلا نسفنلا !ديحس مرظتناامك ابيع
 مالسإ ) . سانلل ىلع ةروصب روصت ًاناطيش ناك مجلم نب نمحرلا دبع هلتق يذلاو باحسلا ىف هنأ
 .( ١78 ص .بهاذم الب

 (*ج نورسفملاو ريسفتلا - ”م)



 ةفوكلاب مهنم ةعامج جرخو كلذب رهاظتو «ىلإ ةمامإلا تلقتنا :لاق رقابلا ىفوت املو
 دبع نب ماشه مايأ ىف قارعلا ىلاو ىفقثلا رمع نب فسوي فقو ىتح ةدنك ىنب ىف

 .هيبلصو هذخأف ؛هتوعد ثبخو هتصق ىلع كلملا

 :لاق امبرو ءءامسلا نم طقاسلا فسكلا وه ( ههجو هللا مرك ) ايلع نأ ىلجعلا معز
 ظ ماع دام سل

 ا ا فالطما د ل هل لاقو

 1 خلا

 !! عطقنت ال ةلاسرلاو 0 عل

 وهو هتاداعمب انرمأ لجر رانلا هنأو «تقولا مامإ وهو هتاالاومب انرمأ لجر ةنج نأ معزو

0 

 ضئارفلا تو «مهتاداعم ىلايعتادللا نما لاهو اكسل يلع انيلك تانرخا ل راقب

 !! مهتالاومب انرمأ لاجر ءامسأ ىلع

 ةياحرس قر وس الكا[ مرارا ذخأو مهيفلاخم لتق هباحصأ لحتساو
 رفظ نم نأ وه لاجر ءامسأ ىلع تامرحماو ضئارفلا لمح نم مهدوصقم امنإو «ةيمرخلا
 دل و جا ف ادع مرو ب در نع طقم دشن هدرقو نسوا كلذ

 :لامكلا ىلإ غلبو
 ىبأ نب ىلع مش مرم نب ىبسيع وه هللا قلخ ام: لوأ : لاق نأ ىلجتعلا هعدبأ امو

 !! بلاط

 : ةيباطنخلا ه

 هسفن ازع ىذلا وهو ؛عدجألا ىدسألا بنيز ىبأ نب دمحم باطخلا يبا باحجصأ

 ىف لطابلا هولغ ىلع قداصلا فقو املف ؛قداصلا دمحم نب رفعج هللا دبع ىبأ ىلإ

 ىربتلا ىف غلابو كلذ ىف لوقلا ددشو هنم ةءاربلاب هباحصأ ربخأو هنعلو هنم أ أربت هقح

 ءايبنأ ةمئثألا نأ باطلا وبأ معزو .هسفنل رمآلا عدا هنع لزتعا املف ,هيلع نعللاو هنع

 رون ةيهلإلاو ,هؤابحأو هللا ءانبأ مهو «هئابآ ةيهّلإو دمحم نب رفعج ةيهّلإب لاقو ةهلآ مث
 .راونألاو راثآلا هذه نم ماعلا ولخي الو ؛ةمامإلا ىف رون ةوبنلاو «ةوبنلا ىف

 لزن امل نكلو ؛هنوري ىذلا سوسمملا وه سيلو ؛هنامز ىف هّلإلا وه ارفعج نأ معزو
 ! [: نهيق ىساعلا الارق ةرونسصلا كلدك "سيلا ملاعلا ذه ىلإ

 ,ةفوكلا ةخبسب هلتق هتوعد ثبخ ىلع روصنملا بحاص يسوم نب ىسيع فقو املو
 ل ىبأ دعب مامإلا نأ ةقرف تمعزف «اقرف هدعب ةيباطخلا تقرتفاو

 .باطخلا ىبأب اونادامك هباونادو (رمعم) '



 ,ةيفاعو ةمعنو ريخ نم سانلا بيصت ىتلا ىه ةئجلا اأو «ىنفت ال ايندلا َنِإ اومعزو م يجيب سس 7# نورس ريسفلا سس
 . ةّيلبو ةقشمو رش نم سانلا بيصت ىتلا ىه رانلا نأو

 هذه ىمستو «ضئارفلاو ةالصلا كرتب اونادو «تامّرحما رئاسو انزلاو رمخلا اولحتساو
 : .(ةيرمعم » ةقرفلا

 وه ًارفعج نأ معزي ناكو ؛«غيزي ١ باطخلا ىبأ دعب مامإلا نأ ةفئاط تمعزو
 : ىلاعت هللا لوق لّوأتو .هيلإ ىحوي نمؤم لك نأ معزو «قلخلل هتروصب رهظ ىأ «هلإلا

 تيلإ هللا نم يوب أ +[ 48 نارمج لار هلل 91 ٍْ ١
 .[ :لحتلا] # لحشلا ىلإ تبر ئحوأو إف :ىلاعت هلوق كلذكو

 غلب اذإ ناسنإلا نأ معزو «ليئاكيمو ليربج نم لضفأ وه نّم هباحصأ ىف نأ معزو
 كوكا ىلإ عفر :ليق ةياهنلا غلب اذإ مهنم دحاولا نكل ؛تام هنإ لاقي ال لامكلا
 ةفئاطلا هذه ىمستو ءايشعو ةركب مهنوري مهنأ اومعزو مهتاومأ ةنياعم مهلك اوعداو
 : . ( ةيغيزيلا )

 امك اولاقو ؛( ىلجعلا نانب نب ريمع» باطخلا ىبأ دعب مامإلا نأ ةفئاط تمعزو
 ةسانكب ةميخ اوبصن دق اوناكو ؛نوتومي مهنأب اوفرتعا مهنأ الإ ىلوألا ةفئاطلا تلاق
 :ةريبه نب رمع نب ديزي ىلإ مهربخ عفّرف ؛قداصلا ةدابع ىلع اهيف نوعمتجي .ةفوكلا
 . (ةيلجعلا» ةفئاطلا هذه ىمستو «ةفوكلا ةسانك ىف هبلصف اريمع ذخأف

 ةيبوبرب لوقي ناكو (« ىفريصلا لضفم » باطخلا ىبأ دعب مامإلا نأ ةفئاط تمعزو
 .هتلاسرو هتوبن نود رفعج

 مهلك موقلا ْنِإف .مهنعلو مهدرطو قداصلا دمحم نب رفعج مهلك ءالؤه نم أربتو
 .نوهئات ةمئألا لاحب ,نولهاج ىرايح

 : ةيلايكلا ©
 دمحم نب رفعج دعب تيبلا لهأ نم دحاو ةاعد نم ناكو «لايكلا نب دمحأ عابتأ

 لئافلا هيأرب اهطلخف ةيملع تاملك عمس هلعلو «نيروتسملا ةمئألا نم هنظأو ,قداصلا
 ,ةلوقعم الو ةعومسم ريغ ةدعاق ىلع ىملع باب لك ىف ةلاقم عدبأو «لطاعلا هركفو
 اورمأو ؛هونعلو هنم اوأربت هتعدب ىلع اوفقو املو ,عضاوملا ضعب ىف نسحلا دئاع امبرو
 هسفن ىلإ ةوعدلا فرص كلذ لايكلا فرع املو ؛هتطلاخم كرتو هتذبانمب مهتعيش
 ْ .ايناث مئاقلا هنأ ىعدا مث ءالوأ ةمامإلا ىعداو

 نيملاعلا جهانم نيبي نأ هنكمأو سفنألا يلع قافآلا ردق نم لك
 وه ناك ؛ىلفسلا مّلاعلا وهو سفنألا ملاعو ؛ىولعلا ملاعلا وهو قافالا ملاع ىنعأ -
 « ىئزجلا نيعملا هصخش ىف ىلك لك نيبي نأ هنكمأو ؛هتاذ ىف لكلا ررق نم نأو ؛مامإلا
 دمحأ الإ ريرقتلا اذه ررقي دحأ نامزألا نم نمز ىف دجوي ملو :لاق ,مئاقلا وه ناك
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 بسسس *ج نورسفملاو ريسفلا نينا حسا
 د «لايكلا

 ةدودرم ةفرخزم اهلك ةيمجعو ةيبرع فيناصت ملاعلا ىف هتلاقم نم تيقبو ؛مئاقلا

 : القعو اعرش
 تبثأو ؛ىئاسنإلا ملاعلاو «ىندألا ملاعلاو ؛ىلعألا ملاعلا : ةثالث ملاوعلا : لايكلا لاق

 0 ناكم وهو نكامألا ناكم لوألا :نكامأ ةسمخ ىلعألا ملاعلا ىف

 . لكلاب طيحم وهو ىناحور هربدي الو دوجوم
 ناكم هنودو «ىلعألا سفنلا ناكم هنودو ؛هنع ةرابع عرشلا ىف دراولا شرعلاو :لاق

 . ةيناسنإلا سفنلا ناككم هنودو ؛ةيناويحلا سفنلا ناكم هنودو ؛ةقطانلا سفنلا
 تقرخو تدعصف ىلعألا سفنل ل ل ا د ولا

 ىلعألا:نتفتلا مّلاع ىلإ لوصولا نم تبرق املف - ةيقطانلاو ةيناويحلا ىنع دن اكملا
 ىلفسلا ملاعلا ىلإ تطبهاف ءاهؤازجأ تلاحتساو تدفعتو ترّيحتو يي
 تحاس مث «ةلاحتسالاو ةنوفعلا نم ةلاحلا كلت ىف ىهو راودأو راوكأ اهيلع تضمو

 تثدحف «مّلاعلا اذه ىف بيكارتلا ءزج اهراونأ نم اهيلع تضافأو ىلعألا سفنلا اهيلع
 تعقوو ؛ناسنإلاو ناويحلاو تابنلاو نداعملا نم تابكرملاو ضرألاو تاومسلا تثدحو
 ةمالسس رو ارت ةناقو رف ةزاقوو اين ةاراقزو روز ذاق يبيك رشلا اذه ايالب ىف

 لحنتو لامكلا لاح ىلإ اهدريو مئاقلا رهظي ىتح ,ةنحمو ةّيلب ًاروطو «ةيفاعو
 دمحأ الإ | مئاقلا كلذ امو ىنامسجلا ىلع ىناحورلا رهظيو تاداضتملا لطبتو بيكارتلا
 :لابكلا

 دامس كلان ,ردقيام يهوأو روصتي ام فعضأب .هتاذ نييعت ىلع لد مث

 ةلباقم يف ءاحلاو ؛يلعألا سفنلا ةلباقم يف همسا نم فلألاف ؛ةعبرألا ملاوعلل قباطم
 :. ةيناسنإلا سفنلا ةلباقم يف لادلاو «ةيناويحلا سفنلا ةلباقم يف ميملاو ؛ةقطانلا سفنلا
 :ةنبلا ةيفادوو ا | ناكم امأو طئاسبلاو ئدابملا يه ةعبرألا ملاوعلاف :لاق

 ءامسلاف :لاق . ينامسجلا يلفسلا ملاعلا ةيولعلا .ملاوعلا ةلباقم يف تبثأ مث

 اهنودو ضرألا اهنودو هد اهنودو رانلا اهنودو ؛نكامألا ناكم ةلباقم يف يهو ةيلاخ
 .ةعبرألا ملاوعلا ةلباقم يف ةعبرألا هذهو «ءاملا

 لام ا كارلا روب زبن ةلئاعم يف رئاطلاو «رانلا ةلباقم يف ناسنإلا :لاق مث
 سخأ توجو راكارلا لجلا ءاملا زكرم لعجف «ءاملا ةلباقم يف توحلاو «ضرألا
 . تابكرملا

 نيملاعلا قافآ عم سفنال ملاع وهو ةثالثلا دحأ وه يذلا يناسنإلا ملاعلا لباق مث

 . ينامسجلاو يناحورلا نيلوألا
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 , غراف وه ذإ نكامألا ناكم ةلباقم يف عمسلاف .سمخ هيف ةبكرملا ساوحلا :لاق
 نم رانلا ةلباقم يفو «يناحورلا نم يلعألا سفنلا ةلباقم يف رصبلاو ءامسلا ةلباقم يفو
 نم قطانلا ةلباقم يف مشلاو «رانلاب صتخم ناسنإلا نأل ؛نيعلا ناسنإ هيفو ناجل
 يف قوذلاو مستبيو حورتي ءاوهلا نم مشلا نأل «ينامسججلا نم ءاوهلاو يناحورلا
 معطلاو ضرألاب صتخم ناويحلاو ,ينامسجلا نم ضرألاو يناحورلا نم يناويحلا ةلباقم
 توحلاو «ىنامسجلا نم ءاملاو يناحورلا نم يناسنإلا ةلباقم يف سمللاو ؛ناويسحلاب
 1 . ةيانكلاب سمللا نع ربع امبرو ,توحلاب سمللاو ءاملاب صتخم

 ةلباقم يف امأ «نيملاعلا ةلباقم يف وهو «لادو ميمو ءاحو فلأ :دمحأو :لاق مث
 فلالاف «ينامسجلا يلفسلا ملاعلا ةلباقم يف امأو ءانركذ دقف يناحورلا يولعلا ملاعلا
 فلالاف ؛تونلا يلع لادلاو رئاطلا يلع ميملاو ,ناويحلا يلع ءاحاو «ناسنإلا يلع لدي
 نم ءاحلا نآلو سوكنم جوعم هنأل ناويحلاك ءاحلاو «ناسنإلاك ةماقلا ةماقتسا ثيح نم
 .(توحلا بنذ هبشي لادلاو «ريطلا سأر هبشي ميملاو «ناويحلا مسا ءادتبا

 لثم ةماقلاف . دمحأ مسا لكش يلع ناسنإلا قلخ امنإ يلاعت يرابلا نإ لاق وت
 . (لادلا لثم نالجرلاو ؛ميملا لثم نطبلاو ؛ءاحلا لثم ناديلاو «فلألا

 مئاقلاو نايمع ديلقتلا لهأو ؛ديلقتلا لهأ ةداق مه ءايبنألا :لاق هنأ بجعلا نم مث
 قافآلا ةلباقمب رئاصبلا نولصحي امإو «بابلألا ولوأ ةريصبلا لهأو «ةريصبلا لهأ دئاق
 ال ثيحب «تالباقملا يهوأو تالاقملا سخا نم اهتعمس امك ةلباقملاو ,سفنألاو
 ,اهدقتعي نأ يضري فيكف اهعمسي نأ لقاع زيجتسي

 ءاكحالاو ةيعرشلا ضئارفلا نيب هتالباقمو ةدسافلا هتاليوأت هلك اذه نم بجعأو
 هل حصي فيكو ءاهب درفتم هنأ هؤاعداو «سفنألاو قافآلا يملاع تادوجوم نيبو ةينيدلا
 هررق يذلا فيزملا هجولا يلع ال ,كلذ ريرقتب ملعلا لهأ نم ريشك هقبس دقو كلذ
 هملع يلإ لوصولا يلع ةنبجلاو ,هسفن يلع طارصلاو نيملاعلا يلع نازيملا هلمحو «لايكلا
 (هانركذ ام هملع لوصأ تناك امو. .ة:داضيام يلإ لوصولا يلع رانلاو .رئاصبلا نم

 !!عورفلا لاح نوكي فيك رظناف

 5 ظ ظ :ةيماشهلا ©
 نب ماشهو ؛هيبشعلا يف ةلاقملا بحاص !١ ١ مكحلا نب ماشه :نيماشهلا باحصأ

 نم مكحلا نب ماشه ناكو هيبشتلا يف هلاونم يلع جسسن يذلا يقيلاوجلا ملاس

 عرب «قداصلا رفعج مامإلا باحصأ رابك نم يفرك ,(ها 85 ةنس يفوت ) مكحلا نب ماشه 1١

 :مالسإلا يف نيفلؤملا لئاوأ نم وهو ؛ةعيشلا خويش يلع باش وهو كلذب مدقتو لدجلاو ةرظانملا يف
 . ( ىجاتلبلا ) هقفلا لوصأ يف ( ظافلألا) باتك هل
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 يف اهنم مالكلا ملع يف تارظانم ليذهلا يبأ نيبو هنيب ترجو ةعيشلا يملكتم

 . يلاعت يرابلا ملع قلعت يف اهنمو ؛هيبشتلا

 هجوب ام اهباشت ماسجألا نيبو هدوبعم نيب نإ : لاق هنأ ءاشه نع يدنوارلا نب | يكح

 ضاعبأ وذ مسج اوه لاق هنأ هنع يبعكلا يكح . هيلع تلد امل كاذ الولو ءهوجولا نم

 هنإو هنع ليقو .ّى ,ش ههبشي الو تاقولخلا نم اكيش هبشي ال نكلو «رادقألا نم ردق هل

 + يف دمعت نك يريم اك نوما را وسيم رقد دش ةقيبوعمالا

 هأنتم ريغ تاذلاب هانتم وه :لاقو «ناكم ىلإ ناكم نم تسيلو هلعف هتكرحو كرحتي

 .ةردقلاب

 نئش هنم لضفي ال هشرعل سام يلاعت هلل نإ لاق هنأ قارولا يسيع وبأ هنع يكحو

 .هنم ئش شرعلا نع لضفي الو شرعلا نم
 لاقي ال ملعب اهنوك دعب ءاينشألا ملعيو هسفنب املاع لزي مل هنأ : ماشه بهذم نمو

 (هضعب وأ هريغ وأ وه هيف لاقي الو فصوت ال ةفصلاو ةفص هنأل (ميدق وأ ثداحيم :هيف

 ديريو : لاق . ل ل ا ل ل

 1 هنيع يه الو هللا ريغ تسيل ةكرح هتدارإو ءايشألا

 الو قولخم وه لاقي نأ زوجي الو (ينلاعت هلل ةفص هنإ: يلاعتو يرابلا مالك يف لاقو

 | ردع ربع
 امو ءالال دمسا تبغي ام اهنم نأل ؛يلاعت هللا يلع ةلالد حلصت ال ضارعألا :لاقو

 و حيولا ير ةركم نأ ينعي يلاعت يرابلا يلعب لعيب
 "500 تالآلاك هب الإ لعفلا نوكي ال ام لك ةعاطتسالا :لاقو
 : تمصم هلفسأو فوجم هالعأ ناسنإ ةروص ىلع ىلاعت هنإ | ملاس نب ماشه لاقو

 ةرفو هلو ءمفو نيعو نذأو فنأو لجرو ديو سمخ ساوح هلو ؛ًالالتي عطاس رون وهو
 .مد الو محلب سيل هنكل دوسأ رول وهو (ءادوس

 ءايبنألا يلع ةيصعملا اجا هنأ هنع لقن دقو ,عيطتسملا ضعب ةعاطتسالا : ماشه لاقو

 كس مدل ول مالا

 .هتمصع بجيف هيلإ يحوي ال مامإلاو ,هنم بوتيف

 0535000000 بجاو هلإ هنإ ؛ لاق يتح يلع قح يف مكحلا نب ماشه الغو
 نإف (ةلزتعملا يلع هتامازلإ نع لفغي نأ زوجي ال لوصألا يف روغ بحاص مكحلا نب سب أ

 فاالععلا مزلأ هنأ كلذوءهيبشسلا نم هرهظي ام نودو مصنخلا يلع همزلي ام ءارو لجرلا

 ,ملعب ملاع هنأ يف تاثدحم ا كراشيف هتاذ ذ هملعو هملعب ملاع يرابلا :لوقت كنإ :لاقف

 ماسجألاك ال مسج وه لوقت ال ملف «نيملاعلاك ال املاع نوكيف هتاذ هملع نأ يف اهنايبو
 . كلذ ريغ ىلإ. . .؟رادقألاك ال ردق هلو روصلاك ال ةروصو



 دا 76 مت ْ ْ سس ”ج نورسفملاو ريسفتلا
 هتايحو هتردق ثودحب هيلع دازو ؛يلاعت هللا ملع ثودح يف نيعأ نب ةرارذ هقفاوو

 اعيمس الو ايح الو ارداق الو املاع تافصلا هذه قلخ لبق نكي مل هنأو ؛هتافص رئاسو
 ١ .اهلكعم الو اديرف الو اريتعي الو

 هاي رفعج نب هللا دبع ةمامإب لوقي ناكو
 فحصملا يلإ راشأ هنإ الإ هتمامإب لقي مل هنإ ءاضيأ ليقو رفعج نب يسوم ىلإ عجر
 : ةيرارزلا نع ىكحو «ءاوتلالا ضعب رفعج يلع يوعلا دق ناك هنأو .يمامإ اذه : :لاقف
 هفرعي ام لكو ةيرورض اهلك مهفراعم نإف «ةمئألا لهج عسي ال هنأو ؛ةيرورض ةفرعملا نأ
 .مهريغ اهكردي ال مهتايرظنو يرورض يلوأ مهدنع وهف رظنلاب مهريغ
 :ةينامعنلا ©

 ةعيشلاو ؛قاطلا ناطيشب بقللا «لوحألا رفعج يبأ نامعنلا نب دمحم باحصإ

 يتح ائيش ملعي ال يلاعت هللا نأ يف مكحلا نب ماشه قفاو ؛قاطلا نمؤم وه :لوقت
 . يلاعت هلعف ةدارإلاو (ةرادإلا هدنع ريدقتلاو «نوكي

 دق :لاق هنكل ءامسج نوكي.نأ | يبأيو ,ناسنإ ةروص يلع رون يلاعت هللا نإ : لاقو
 نم دبالف «نمحرلا ةروص يلعو ؛هتروص يلع مدآ قلخ دف هللا نأ ربسخلا يف درو
 .ربخلا قيدصت

 ا ب هانا رسل يف هتلاقم لثم ناميلس نب لئاقم نع يكحيو
 ةروص وذ يلاعت هنأ « ثيدلحلا باحصأ نم امهريغو يرصملا دامح نب ميعنو يبراوجا
 .ءاضعأو

 كابو اضم سرتابارا ةسلالو قيل نع ينوفعا : لاق هنأ دواد نع يكحيو
 , كلذ تبغي ام رابخألا ىف نإف

 ال لعنأ اهنمو ..تلعف مل لعفا :اهنم ةعيشلل ةمج ابتك ةافدصلا وبا تمعن
 نبيع مث ةعيشلاو ؛ةماعلاو جراوخلاو ؛ةيردقلا : ةعبرأ قرفلا رابك نأ اهيف ركذيو لعفت

 . قرفلا هذه نم ةرخآلا يف ةاجنلاب ةعيشلا .
 هللا يف م اقرب ف اك يئاادبلا نامعتلا نب دمحمو ملاس نب ماشه نع ركذو

 4 ئهشملا كر ىلإ نأ ف:هللا لوق نع لكس هنا هقيدصت نابجوي نمسع اورو
 ركفنلاو هللا يف لوقلا نع اكسماف ءاوكسما هللا يلإ مالكلا غلب اذإ : لاق .[ ؛؟: محنلا]
 ,قارولا لقن اذه « انام ينح هيف

 | ٠ :ةيسنويلا ©
 لمت ةكئالل الملا نأ معز «نيطقي لآ يلوم يمقلا نمحرلا دبع نب سنوي باحصأ

 نم انايخأ طفت ةكئالملا نأ :ربخلا يف درو دق ذإ «يلاعت برلا لمحي شرعلاو ؛شرعلا



 مج نورسفملاو ريسفتلا سس د | :. مب
 يف ابتك مهل فنص دقو ةعيشلا ةهبشم نم وهو ؛شرعلا يلع يلاعت هللا ةمظع .ةأطو
 كلذ

 ْ )١( ةيقاحسإلاو ةيريصنلا ©
 ,مهتالاقم باحصأ نع نوبونيو مهبهذم نورصني ةعامج مهلو «ةعيشلا ةالغ نم

 روهظ» :اولاق تيبلا لهأ نم ةمئألا يلع ةيهلإلا مسا قالطإ ةيفيك يف فالخ مهنيبو
 ليربج روهظك ريخلا بناج يف امإ ,لقاع هركدي ال رمأ ينامسجلا دسجلاب يناحورلا
 امإو «رشبلا ةروصب ليثمنتلاو «يبارعأ ةروصب روصتلاو صاخشألا ضعبب مالسلا هيلع
 روهظو (هتروصب رشلا لمعي يتح ناسنإلا ةروصب ناطيشلا روهظك رشلا بناج يف
 ةروصب رهظ يلاعت هللا نإ :لوقن كلذلف ؛هناسلب ملكتي يتح رشب ةروصب نجلا
 هدعبو ؛مالسلا هيلع يلع نم لضفأ صخش هني هللا لوسر دعب نكي مل املو ؛صاخشأ
 ذخأو مهتنسلاب قطنو مهتروصب قحلا رهظف «ةيربلا ريخ مه نوصوصمخا هدالوأ
 نود يلعل صاصتخالا اذه ايتبثأ امنإو ؛,مهيلع ةيهلإلا مسا انقلطأ اذه نعف ,مهيديبأب
 ىبنلا لاق .رارسألا نطابب قلعتي ام يلاعت هللا دنع نم دييأتب اصوصخم ناك هنأل «هريغ
 بدلا يل :نيكرشلا نابع ناك اذه نعو (رئارسلا يلوسي هللاو رهاظلاب مكحأ انأ ) هيَ
 لوقي نأ الول ):لاقو « ( ميرم نبا يسيعب ههبش اذه نعو ؛ يلع يلإ نيقفادملا لاعقو هلل
 يف ةكرش هل اوتبثأ امبرو «(الاقم كيف تلق الإو ميرم نبا يسيع يف اولاق ام كيف سانلا
 فصاخ وهو الأ ؛هليزنت يلع تلتاق امك هليوأت يلع لتاقب نم مكيف ): لاق ذإ ةلاسرلا
 ,ةينادسج ةوقب ال ربيخ باب علقو «نجلا ةملاكمو نيقفانملا لائقو «ليوأتلا ملعف ( لعنلا

 هلإلا رهظأ يذلا وه نوكي وأ ةينابر ةوقو ايهلإ ءزج هيف يلع نأ يلع ليلدلا لدأ نم
 تاومسلا قلخ لبق ادوجوم وه ناك :اولاق اذه نعو ؛هلئاسلب رمأو هديب قلخو هتروصب
 كلتف ءانحيبستب ةكئالملا تحبسف انحبسف شرعلا نيمي يلع ةلظأ انك :لاق ؛ضرألاو
 يلاععت برلا رودب ةقرشم يهو ةقيقح يه لالظألا نع ةيرعلا ةروصلا كلذو لالظلا
 انأ : لاق اذه نعو ملاعلا كلذ يف وأ ملاعلا اذه يف ثناكأ ءاوس اهنع لصفدي ال اقارشإ

 , يهلإلا ءزجلا ريرقت يلإ ليمأ ةيريصنلاف ؛ةكرش عون يلع لدي اذهو :هل لاق .هب قحال
 . اهركذت مل رخآ تافالتخا مهلو ؛ةوبنلا يف ةكرشلا ريرقت يلإ ليمأ ةيقاحسإلاو

 باحصأ مهدروأ دقو ؛ةيئطابلا ةقرف الإ تقبامو ةيمالسإلا قرفلا ترم دقو

 ةدس يفوت ز اهيعار وأ ةفئاطلا سسؤم ريصن نب دمحم يلإ ةبسن كلذك اوعد ( بلحو ةامحو
 .(هاككل



 لة مرملللا ا  ح ؟*ج نورسفملاو ريسفتلا بسسس
 6-5 .اهيف ةلخاد امإو قرفلا نرخ وير اهب 89 تامل

 -.ةقرف نيعبسو نيتنثا نوفلاخي موق
 : مهبتك وفدصمو ةعيشلا لاجر ©

 ؛يلجععلا ديعس نب نوراهو ؛دوسألا نب روصنمو ؛يطساولا دلاخ وبأ :ةيديزلا نم

 نب لضنلاو ؛حلاص نب يلعو «يسوم نب هللا دبعو و؛مدآ نب ييحيو ؛حارجلا: نب عيكوو
 جرخو ؛مامإلا عم نالجع نب دمحم جرخو «ةيرشب ةفينح وبأو ,ةيدوراجلا نم نيكد

 ماوعلاو ءرشب نب ميشهو «دشار نب ءالعلاو نوراه نب ديزيو «ماوع نب دابع نب ميهاربإ

 .مامإلا ميهاربإ عم ديعس نب ملسمو ,بشوح نب
 ءةصفح ىيبأ أ نب ملاسو «دعجلا يبأ نب , ملاس :ةعيشلا فانصأ رئاسو ةيمامإلا نمو .
 (ةبعشو ,مادقملا وبأ تباث يبأ نب بييحو (ةتخاف يبأ نب ةبوتو «ليمك نب ةملسو
 0000 قايحتسا وبأو ,يلدجلا هللا دبع وبأو «يفعجلا رباجو («شمعألاو

 احلاو يالا ةبحو «ميرب نب ةريبهو ؛ةمقلعو ؛ يبعيشلاو «سوواطو«ةريغملاو
 .روعألا

 ,نمحرلا دبع نب سنويو ءروصنم نب يلعو ؛مكحلا نب ماشه :مهبتك يفلؤم نمو
 ,ةيقر نب نمحرلا دبع نب دمحمو «باكشإ نب نيسحلاو «ناذاش نب لضفلاو ؛لاكشو
 .يدنوارلا ييحي نب دمحأو ,يتخبونلا لهس وبأو

 يسرا رفعت وأ : نيرخأتملا نمو
2 3 3 



 © - ةيليعامسإلا )١(
 ةمامإلا ثابثإب ةيرشع انثإلا نعو ةيوسوملا نع تزاتما ةيليعامسإلا نأ انركذ

 جوبا ا اولاق ءرمألا ءدب يف هيلع صوصنملا ربكألا هنبا وهو ءرفعج نب ليعامسإل

 ل ل لل ل
 .ةمطاف قح يف يلع ةنسكو ةجيدخ

 نا لاف يس بأ اشي اس ينال رد نا ىقالخلا انو

 نوراه ىلإ ىسوم صنامك ؛ةصاخ هدالوأ ىلإ هنم ةمامإلا لاقتنا هيلع صنلا

 ةمامإلا لاقعنا صنلا ةدئاف امنإو ؛هيخأ ةايح لاح يف نوراه تام'مث مالسلا امهيلع
 مامإلا صني الو «لاحم ءادبلاب لوقلاو «يرقهق عجري ال صنلا نإف .هدالوأ يلإ هنم

 اوفلتخي ملو ,هيبأ دعب قداصلا رفعج نب ليعامسإ ةمامإب نولئاقلا مه : نويليعامسإلا )١(
 هدعب ةفالخلا يلوت املف ؛ يمطافلا رصنتسملا ةفالخ يتح لوقلا اذهب الإ ةيمالسإلا بمهاذملا ةيقب نع
 اوعيابو ,.حابصلا نب ب نسحلا ةماعزب نييليعامسإلا نم قيرف هتفالخ نع قشنا يلعتسملا دمحأ هنب هنبا

 (توملا) ةعلق يلإ حابصلا نب نسحلا لقتنا ,ةيردنكسإلا يف مهتروث تلشف نأ دعبو «رازن هيخآل
 نع عانتمالاو ةينيدلا رئاعشلا ءاغلإ (ه 004 ماع) نييرازنلا ميعز دمحم نب نسحلا نلعأ امدنعو
 (يمطافلا يليعامسإلا بهذملا باحصأل نيرياغم ( نوشاشحلا وأ ) نويرازنلا حبصأ «ضئارفلا ةماقإ
 نوفورعملا مهف نورخآلا امأ , ناخاغأ عابتأ مهو ؛نآلا يتح ةيليعامسإلا مسا نولمحي اولظ نيح يف
 .ةيعبسلا وأ ةوهبلا مساب مويلا

 (كتاف ) ينعمب يهو( 4558385515 ) ةيجنرفإلا ةملكلا نم ةذوخأم ( نوشاشححلا) مهتيمستو
 (ه4/8 ماع) ( توملا) لالتحاب مهخيرات أدبيو «لايتغالاب مهراهتشال نويبيلصلا مهيلع اهقلطأ
 ماع) كلملا ماظن يقوجلسلا ريزولل مهلايتغا دعب مهذوفن دعتشاو ؛حابصلا نسحلا دي يلع
 سرمدقو ةقيلعو «فايصم عالق يلع اولوتساف ءاثبع مهعاضخإ يلع ةفجالسلا لمعو ؛(ه ؛م5
 هجوو (ه5505 - 5514 )لوغملا مهيلع يضق دقو (لبجلا خيش )ب مهسيئر فرع «(هم75 ماع
 .(ه١/51 ماع) ةلتاقلا ةبرضلا سربيبب مهيلإ

 مامإلا نم ءادتبا ةعيشلا ٠ نع اولصفنا مهنأل « «ةيلعتسملا ةيليلعامسإلا يلع قلطي مسأ : ةيعبسلاو
 .نويمطافلا ءافلخلا ناك يئأرلا اذه يلعو (ةرهبلا ) مساب مويلا نوفورعملا مهو «عباسلا

 قطانلا : كانهف ..اهلغشي نمب صاخ مسا ةجرد لكل تاجرد يلع ةيليعامسإلا دنع ةوعدلاو
 سلا لاسر قدص تبن ةجشاو ةلوغب ىلسألاو «لزنا الحل خلي قطافلاف هةر اسألاو
 . ساس أ ( ههجو هللا مرك ) بلاط يبأ نب يلعو ؛قطان مهددع هع دمحم يبنلاف

 لاني الو ملعلاب ةداعسلا لاعتو ؛هللا تافص عمجم يلكلا لقعلا رابتعا يلع مهتفسلف موقتو
 ءاماه ارود بعلت ضيفلا ةيرظن نأ ظحاليو . قطانلا دعب ةمئألا يف يلكلا لقعلا لولحب الإ ملعلا

 ايسآ طساوأو ناريإ يف نآلا نويليعامسإلا دجويو اطوطخم اهبلغأ لازي ام ةريثك بتك مهلو
 . ( يجاتلبلا ) اينازنتو رابجنزو ماشلاو نامعو دنهلاو ناتسناغفأو



 | ' : ْ ْ "ج نورسفملاو ريسفتلا
 ماهبإلا يلع زوجي ال نييعتلاو هئابأ نم عامسلا دعب الإ هذلو نم دحاو يلع

 . ةلاميكاو
 ؛لعقلاب دصقي ال يتح ؛هيلع ةيقت هتوم رهظأ نكل ؛تمي مل هنإ : لاق نم مهنمو

 لا 000 اريغص ناك ادمحم نأ اهنم «تالالد لوقلا اذهلو
 هيبأ ىلإ ادعو .هنيع حتف دق وهو هرصبأف ةألملا عفرو هيلع امئان ليعامسإ ناك يذلا
 8-9 نوكي اذك لوسرلا دالوأ نإ : هدلاو لاق «يخأ شاع «يخأ شاع : لاقو اعزفم

 ملو ؛هيلع رضحملا بتكو هتوم يلع داهشتسالا يف ببسلا امو : اولاق . ةرخآلا يف
 | .!؟هتوم يلع لجس اتيم دهعي

 يلع ةرصبلاب رم رفعج نب ليعامسإ نأ روصنملا يلإ عفر امل ءاذه نعو
 ءايحألا يف ليعامسإ نأ قداصلا يلإ روصنملا ثعب هللا نذإب ُئربف اعدف دعقم
 دي هلا لماع واو هينضو هيلا لاسنلا ندافع ةريعتلاب يوراشتلاو

 يوما نود مالا تان ا يعش فان هو ةازلاك
 ةاعدلا نورهظيو دالبلا يف نوريسي اوناك نيذلا نيروتسملا ةمئالاب أدتبا مث
 اه

 نطاب امإو فوشكم رهاظ امإ رهاق يح مامإ نماطق ضرألا ولخت نلو اولاقو
 اروتسم مامإلا ناك اذإو ؛ةروتسم هتجح نوكت نأ زوجي ارهاظ مامإلا ناك اذإف . .روتسم
 .نيرهاظ هتاعدو هتجح نوكت نأ دبالف

 ميسلا تاومسلاو عومتما ارا يبيت رودت ةمئألا امنإ :اولاقو
 .عبسلا بكاوكلاو

 ةيمامإلل ةهبشلا تعقو اذه نعو : اولاق ءرشع ينثا يلع مهماكحأ رودت ءابقنلاو
 | .ةمئألل ءابقنلا ددع اوررق ثيح ةيعطقلا

 صن دعب اضن مهدالوأو هللا رمأب مئاقلاو يدهملا رهاظ ناك نيروتسملا ةمئألا دعب مث
 ةيلهاج ةتيم تام هئامز مامإ فرعي ملو تام نم نأ مهبهذمو ؛مامإدعب مامإ يلع
 يف ةوعد مهل تناكو ؛ةيلهاج ةتيم تام مامإ ةعيب هقنع يف نكي ملو تام نم كلذكو
 ةوعد هيرو رانا مهتالاقم ركذتف «ناسل لكب ةديدج ةلاقمو نامز لك
 .ةديدجلا ةوعدلا بحاص

 ما مك ييقللا اني فحل اقزو ةيطابلا ) مييبافلا روكا
 .موق موق ناسل يلع هذه يوس ةريثك باقلأ مهلو ءاليوأت ليزنت لكلو
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 :ةيميلعتلا :ناسارخبو ..ةيكدزملاو «©") ةطمارقلاو 2') ةيئطابلا نومسي : قارعلابف

 ...ةدحلملا

 اذهو مسالا اذهب ةعيشلا قرف نع انزيمت انأل ؛ةيليعامسإ نحن :نولوقي مهو
 اوفدصو ةفسالفلا را ا نإ مث .. صخشلا

 ال الو دوجوم وه لوقن ال انإ : يلاعت يرابلأ يف ةاولاقمف . .جاهنملا كلذ يلع مهبتك

 نإف ؛تافصلا عيمج يف كلذكو حا الو نواف الوب لدا الز جاع الور هرخوم
 هيلع انقلطأ يتلا ةهجلا يف تادوجوملا رئاس نيبو هنيب ةكرش يضتقي يقيقحلا تابنإلا
 نيلباقعملا هلإوه لب ؛ ,قلطملا يفنلاو قلطملا تابثإلاب مكحلا نكي ملف ؛هيبشت كلذو
 .نيداضتملا نيب مكاحلاو

 نيملاعلل ملعلا بهو امل : لاق هنأ رقابلا يلع نب دمحم نع اضيأ اذه يف نولوقيو

 هنأ ينعمب رداقو ملاع وهف «رداق وه :ليق نيرداقلل ةردقلا بهو املو ؛ملاع وه :ليق

 ملعلاب فصو وأ :ةردقلاو ملعلا هب ماق هنأ ينعمب ال ؛:ةردقلاو ملعلا بهو
 رسل

 عيمج نع تاذلا ةلطعم :ةقيقح تافصلا ةافن مهنإ :مهيف ليقف
 .تافصلا

 ! ميدقلا لب ء. ثدنحم الو ميدقب سيل هنإ مدقلا يف لوقن كلذكو :اولاق
 لعفلاب مات وه يذلا لوألا لقعلا رمألاب عدبأ .هترطفو هقلخ ثدحملاو ؛هتملكو

 ةبسن امإ لعفلا يلإ سفنلا ةبسنو «مات ريغ وه يذلا يناثلا سفنلا عدبأ هطسوتب مث

: 
 وأ

 لوسر ادمحم نأو «هللا الإ هلإ ال نأ نودهشيو ةينادحولاب لوقت ةيليعامسإ قرف : ةينطابلا 9)١(

 ارهاظ اليوأت ؛اليوأت ليزنت لكل نأو ءانطاب رهاظ لكل نأ نولوقي تقولا سفن يف مهنكلو هللا
 مهلعلو «ةينسلا تاعيرشتلا عم ريبك دح يلإ قفتي نآرقللو ناميإلل رهاظلا ليوأتلاف ءانطاب اليوأتو
 0 .رفكلاو غيزلاب مهومر نم ةنسلا لها يلع اودري يكل ةيرهاظلا تاليوأعلا هذه يلإ اودمع دق

 رد اهنهتي دخاوب ناميإلاو ءاعم نطابلاو رهاظلاب يليعامسإلا نمؤي نأ ناميإلا طورش نم اولعج
 1 0.2.( ص بهاذم الب مالسإ) . ارفكو بهذملا يلع اجورخ ربتعي رخآلا

 باير يف ودل و ةضنتات تبليط امسنأإلا تحلم نونيدي اوناك ةوعد باحصأ :ةطمارقلا (؟)
 نادمح .مهتاعد دحأ يلإ ةبسن كلذب اوفرع «مهضارغأ قيقحتل ةليسو قداصلا رفعج نب ليعامسإ
 نب نيسحلا «يليعامسإلا مامإلا ثعب نيح نميلاب مهتوعد ترشتنا «طمرقب بقلملا ثعشألا نبا

 يلع امه نميلا يلإ ةاعدلا نم نينثا «قداصلا رفعج نب ليعامسإ نب دمحم نب هللا دبع نب دمحأ

 لضفلا نب يلع حجم و ؛هل ةوعدلل «يفوكلا نسح نب روصنمو «لصألا ينميلا يريمحلا لضفلا نبا
 دالب نم ءزج يلع بلغتف نسح نب روصنم امأ ؛نميلا يف ةيليعامسإلا ةوعدلا رشن يف اريبك احاجم
 . ( يجاتلبلا ) «روسم » يف هتوعد زكرم لعجو «نميلا
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 ةجيتنلاو دلاولا ىلإ دلولا ةبسن امإو ءريطلا يلإ ضيبلاو .ةقلخلا مامت يلإ ةفطنلا
 ,20) جوزلا يلإ جوزلاو ركذلا يلإ يشنألا ةبسن امإو جستنملا يلإ

 ىلإ صقنلا نم ةكرح يلإ تجاعتحا لقعلا لامك يلإ سفنلا تقاتشا الو :اولاق
 تكرمتو ةيوامسلا كالفألا تثدحف ؛.ةكرحلا ةلآ يلإ ةكرحلا ثجاتحاو «لامكلا
 تماقتسا ةكرح تكرحتو اهدعب ةطيسبلا عئابطلا تث دحو «سفنلا ٌريبدتب ةيرود ةكرح
 تلصتاو «ناسنإلاو ناويحلاو تابنلاو نداعملا نم تابكرملا تبكرتف اضيأ سفنلا ريبدعب
 د ْ ,.(') نادبألاب ةيئزجلا سوفنلا

 كلت ضيفل صاخلا دادعتسالاب تادجوملا رئاس نع ازيمتم ناسنإلا عون ناكو

 ظ .هلك ملاعلا لباقم يف هملاع ناكو هراونألا
 صخش لقع ملاعلا اذه يف نوكي نأ بجو ,يلك سفنو لقمع يولعلا ملاعلا يفو

 سفنو « يبنلا وهو قطانلا هنومسيو ؛غلابلا لماكلا صخشلا مكح همكحو ؛لك وه

 ,لقعلا لوادتم قوف يلاعت هللا نأب كلذ نوللعيو ؛نوداكي وأ هللا تافص نوركدي اذهبو )١(
 قلاخو «نيلباقتملا هلإ وه لب «قلطملا يفنلاب الو قلطملا تابثإلاب نولوقي الف كلذ يلعو ءزجاع الو رداق الو ءلهاج الو ملاع الوءدوجوم ريغ لون الو دوجوم لوقن ال : نولوقي كلذ لجأ نمو
 هزمأ ميدقلاف ,ثدحملاب سيل هنأ امك ؛ميدقلاب وه سيلو «نيداضتلملا نيب مكاحلاو.نيمبصاخيتملا
 . . (يجاتلبلا) هترطفو هقلخ ثيدحلابو ؛هتملكو

 لقعلا عدبأ لب ءارشابم اقلخ ملاعلا قلخي مل يلاعت هللا نإ :نويليعامسإلا لومي انه (؟)
 الثمم هلإلا مهرظن يفو «ةيهلإلا تافصلا عيمجل لحم يلكلا لقعلاو «ةدارإلا لامعأ نم لمعب يلكلا
 ال نئاكل يدؤت نأ نكمب ال ةالصلا تناك امل :نولوقيف ةفسلفلا هذه نوللعيو ,ةيجراخلا هرهاظم ىف
 هلإلا كلذل اعبت حبصأ يذلا لقعلا وهو يجراسخلا هرهظمل - مهيأر يف - يدؤت يهف كردي
 ءهدحو لقعلا فرعي امنإَو هللا تاذ ةفرعم يلع رداق ريغ ناسنإلا ناك املو ,مهرظن ةهجو نم يقيقحلا
 ىلع يغبني مهدنع ةداعسلا غولبلو « (ةلصلا )وأ (لحنا) وأ (باجحلا ) لقعلا نومسي مهنإف
 ناسنإ يف يلكلا لقعلا لولحب الإ ملعلا يه يتلا ةداعسلا ليصحت نكمي الو «ملعلا ليصحت ناسنإلا
 يمست ةلاحلا سفنلاو ؛(اقطان ) يمسي لاحلا لقعلاو :هنوفلخي نيذلا ةمئألا يفو «يبنلا وه
 يلع ادمتعم هرسفي يذلا مامإلا وه ساسألاو «لزنملا مالكلا غلبي يذلا يبنلا وه قطانلاو «(اساسأ )
 قلاخلاف . ساسألا وه (ههجو هللا مرك ) ايلعو (قطانلا ) وه هيَ ادمحم نإ نولوقي كلذلو « ليوأتلا
 هلوقيام نأ رخآ ينعم ؛ةيلكلا سفنلاو يلكلا لقعلا وه داقتعالا اذهل اعبت  مهدنع - نذإ
 مهو (مهدنع هلإلا وه يذلا يلكلا لقعلا يلع نويليعامسإلا هعلخ يلاعت هللا نع نيملسملا روهمج
 كلذ يلإ اودمع لب ءاثبع بعصلا بكرملا اذه اوبكري ملو هللاب فيرعتلا يف بهذملا اذه اوبهذي مل
 «يولعلا ملاعلا يف يلكلا لمعلا نإ اولاقف ءرشبلا نم هنإاولاق يذلا مامإلا يلع ةصاخ. ةفص غابسإلا
 تعلخ يتلا تافصلاو ءامسألا عيمج نأ يلإ كلذ نم اوهتناو «يئامسجلا ملاعلا يف مامإلا هلبامي
 «يلكلا لقعلل لثم مامإلا نأل ءمامإلا يلع تعلخ تافصو ءامسأ اضنيأ يه يلكلا لقعلا يلع
 .( 3810 775 ص بهاذم الب مالسإ) .مامإلل ءامسأ يه اعيمج يلاعت هللا ءامسأف
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 مكح وأ .لامكلا لإ جرت قانا لفطلا مكح اهسكحو اضبأ لك وه هصخشم
 . يصول رد هنومسيو 0 ت1 5 0 يل 00007

 اهلامكو ءاهلامك لاح ىلإ سفنلا غلبتل ةيعرشلا ننسلاو ةيكلفلا تاكرحلا هذه امنإو
 ,يربكلا ةمايقلا وه كلذؤ ءالعف ةبترم يلإ اهلوصوو اهداحتاو لقعلا ةجرد ىلإ اهغولب

 لدبتو بكاوكلا رثئانجتو ٍءامسلا ا كالفألا بيكارت لحنتف
 بساحيو «هيبف مرقرملا باتكلل لجسلا يطك ت ومسلا ئوطتو «ضارآلا ربغ ضرألا
 سئفندلاب قحلا تايئرج لصتتو .يصاعلا يل لا زيمتيو قلخلا

 ءادعبملا وه نوكسلا يلإ ةكرحلا تقو نمف «لطبملا ناطيشلاب لطابلا تايئزجو ؛يلكلا
 .لامكلا وه هل ةياهن ال ام ىلإ نوكسلا تقو نمو

 0 ب ا ا <ىحو ةنسو ةضيرف نم ام : اولاق مث

 ل لا ا

 ةينامسج عئارش ملاوعلاو «ةيرمأ ةيناحور ملاوع عئارشلا هريس اي احب

 ماسجأالاو روصلا | تابيكرت نازو يلع تاملكلاو فورحلا يف تابيكرتلا 50

 نم تابكرملا ىلإ ةدرجملا طئاسبلاك تاملكلا نم تابيكرتلا يلإ اهتبسن ةدرفملا فورجلاو

 ةيصاخلا كلت ثيح نم ريثأتو اهصخي ةعيبطو ملاعلا يف نازو فرح لكلو ؛ماسجألا

 سوفنلل ءاذغ ةيميلعتلا تاملكلا نم ةدافتسملا مولعلا تراص اذه نعف ؛«سوفنلا يف
 نأ يلاعت هللا ردق دقو «نادبألل ءاذغ ةيقلخلا عئابطلا نم ةدافتسملا ةيذغألا كرابهامك

 .هنم هقلخ امت دوجوم لك ء اذغ نوكي

 نم ةبكرم ةبمسعلا نأو ؛تابآلاو تاملكلا هادعأ ركذ ل اذه يلعف

 ثالثو نيتداهشلا يدحإ يف تاملك با أ نم بكرم ليلهتلا ن أو ءرشع ىينثاو ةعبس
 ىف افرح رشع انثاو ةيناثلا يف تسو ىلوألا يف عطق عبسو «ةيناثلا ةداهشلا يف تاملك

 الإ هيف هتركف لقاعلا لمعي ال امم كلذ جارختسا مهنكمأ ةيآ لك يف كلذكو ؛ةيناشلا
 .هدضب هتلباقم نعافوخ كلذ نع زجعيو

 0 يلإ 5 يو اعل هيف اوم دل يم لا ةقيرط تناك تاالباقملا هذهو

 ل ل ل هذه تانزاوم فرعي نامز لك يف
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 "ب انيغلا و ل د
 ظ .عالقلاب نصحتو لاجرلاب رهظتساو ؛هتملك تامازلإلا نع رصقو ؛هتوعد

 رجاه نأ دعب كلذو (ه4/865) ةنس نابعش يف توملا ةعلق يلإ هدوعص ءدب ناكو
 يلإ ةوعد لوأ سانلا اعدو داعف «هنامز ءانبأل ةوعدلا ةيفيك هنم يقلتو همامإ دالب يلأ
 عةتكنلا هذهب قرفلا رئاس نم ةيجانلا ةقرفلا زييمتو «نامز لك يف مئاق قداص مامإ نييعت
 هيف لوقلا ديدرت دعب .همالك ةصالخ دوعي امنإ إو ,مامإ مهريغل سيلو امامإ مهل نأ وهو

 يلإ ل ب ا
 قفوملا هللاو ءلطاسبلا بنتسجاو قحلا عبتا نم قفوملاو لقانلا يلع باعم الو ةيبرععلا
 :رضلو

 . . اهتبرعف ةيمجع اهبتكو اهب ةوعدلا أدعبا ىتلا ةعبرألا لوصفلاب أدبنف
 انا فرعا ل دي فاير «ويلوم دعنا ىناعلا قيرانبلا فريغس فا: يفضنلا لاذ

 ل لوقي نأ امإَو ,ملعم ميلعت ىلإ جايتحا ريغ نم رظنلاو لقعلا درجمب يلاعت
 . قداص ملعم ميلعتب الإ رظنلاو لمعلا عم ةفرعملا

 ركنأ يتم هنإف ؛هرظنو هريغ لقع يلع راكنإلا هل سيلف لوألاب يتفأ نمو :لاق
 . هريغ يلإ جاتحي هيلع ركنملا نأ ىلع ليلدو ميلعت راكنإلاو .ملعدقف

 لوقي نأ امإف الوق لاق وأ يوتفب يف اذإ ناسنإلا نإف «نايرورض نامسفلاو :* لاق
 نم وأ هسفن نم هدمتعي نأ امإف ءادقع دقتعا اذإ كلذكو «هريغ نم وأ هسفن نم

 : ش . ةريغ

 ابتا ديأو يلعتسملا راصنأ ضراع «يمطاف عاد (هد 14 ةنس يفوت ) حابصلا نب نسحلا )١(
 ثيح ناريإ ىلإ رفف «رازن لتقو هتروث تلشفف كانه راثف ةيردنكسإلا يلإ ةرهاقلا نم هب برهو رازن
 ناكو هتوعدل ارقم اهذختا يتلا ةيلبجلا توملا ةعلق يف (ه485 ) ماع (نيشاشحلا ) ةفئاط ى سشأ
 اهسأري ناكو ءاهئادعأ أ نم صلختلل ةليسو لايتغالا ذاختا وه ةيليعامسإلا ةقرفلا هذه زيمي ام مهأ
 هنم مهرماوأ نوقلتي نيذلا ةاعدلا هيليو «يهنلاو رمألا بحاص (لبجلا خيش ) وأ ( ديسلا )
 ش . ةقرفلا رارسأ يلع مهعالطإ بسح بتارم يلإ نيمسقنم ةاعدلا ناكو (هتاميلعت نوذفنيو

 ' مهعفاكي لبجلا خيش *: ناكو ؛ءادعألا لايتغاب مهمايقل كلذو بتارملا مهأ نييث نييئادفلا ةبترم تناكو
 ردو هينا عام نجي د رخل نوع رس ملاجم بعب اهيلع نوبردتي اوناك يتلا مهلامعأ يلع
 . ةيسمللا تاذلملا عاونأ لك ةسراممو شيشحلا يطاعتب مهل حمسي ثيح «نصحلا

 ةسصاو# ةريبك ةيسايس ةيئنها ميبلا ناك «لبجلا ويش نماةعس ةتاذوةخب حابصلا نبا فلخ دقو

 اقرا و اع ىضقو توملا ةعلق وكالوه مجاه (ه154) ماع يفو ؛ماشلا لمش يتخ مهتوعد قاطن
 اطعم تا مهس تبقي دقو (111 ماع كاملا ناطلس سردي ماشلا يف هلع يضق امك

 . دنهلاو ناريإو ايروس يف
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 دق ١ مم ني جاجا اك اذإ هنأ : يناغلا لهش ف كو

 هلغاس ام ملعم لك حلصي هنإ لاق نمو : لاق ؟قداص ملعم نم دبال مأ «قالطإلا

 .. قداص دمسعم ملعم نم دبال هنأ ملس دقق ركذأ اذإو همصخ مدعم يلع راكتإل

 . ثيدحلا باحصأ يلع رسك اذهو :ليق
 لازم طم ل وكلا كيف زعل تلاغلا لصفلا يف ةركذو

 نييبتو هصخش نييعت ريغ نم ملعم لك نم زاج مأ ,هنم ملعتلا مث را , الوأ ملعملا

 قيفرلاف «قيفرو مدقمب الإ قيرطلا كولس هنكمي مل نمو لوألا يلإ عوجر يناثلاو ؟هقدص
 ..ةعيشلا يلع رسك وهو ..قيرطلا مث

 يرابلا ةفرعم يف جاتحي :تلاق ةقرف « ناتقرف سائلا نأ :عبارلا لصفلا يف ركذو
 تذخأ ةقرفو . .هنم ملعتلا مث ءالوأ هصيخشتو هنييعت بجيو قداص ملعم يلإ يلاعت
 0 .ملعم ريغو ملعم نم ملع لك نم

 نوكي نأ بجي مهسأرف «يلوألا ةقرفلا عم قحلا نأ ةقباسلا تامدقملاب نيبت دقو
 ءاسؤر اونوكي نأ بجي مهؤاسؤرف «ةيناثلا ةقرفلا عم لطابلا نأ نيبت اذإو «نيققحا سأر

 قحلا كلذ دعب فرعن مث ؛ةلمجم ةفرعم قحلاب قحلا انتفرع يتلا ةقيرطلا هذهو :لاق
 رز عااد انهه قحلاب ينع امنإو ؛لئاسملا نارود مزلي ال يتح ةلصفم ةفرعم قحلاب
 ظ . هيلإ جاتحما

 انفرع زاوجلاب امك ؛ جايتحالا ريداقم انفرع مامإلابو «مامإلا انفرع جايتحالاب : لاقو

 يلإ قيرطلاو : لاق  تازئاجلا نم زاوجلا ريداقم انفرع هبو ,دوجولا بجاو يأ ؛بوجولا
 ٠ ْ ٠ | .ةذقلاب ةذقلاو دح كلذك ديحوتلا

 رسك اهرثكأو بهاذملا ىلع ارسك امإو اديهمت امإ هبهذم ريرقت يف الوصف ركذ مث
 ا رطفل اموقم وقل لطم قافتالابو ؛نالطبلا يلع فالعخالاب لالدتساو مازلإو
 .ريبكلاو ريغصلاو '« لطابلاو

 لطابلا ةمالعو ةدحولا يه قحلا ةمالع نأ ركذي مث ءالطابو اقح ملاعلا يف نأ ركذي
 ةعامجلاو ةعامجلا عم ميلعتل ءلاو «يأرلا عم ةرثكلاو ميلعتلا عم ةدحولا نأو «ةرثكلا يه
 هباشعلاو لطابلاو قحلا لعجو مهئاسؤر عم يهو ةفلتخملا قرفلا عم يأرلاو ؛مامإلا عم
 دحأ يف بيترلاو «نيفرطلا يف داضتلا هجو نم امهنيب زيامتلاو .هجو نم امهنيب
 .هيف ملكتي ام عيمج هب نزي انازيم نيفرطلا

 وأ «تابثإلاو يفدلا نم ءانهبيكرتو ا ا ذه تأشنأ امنإو :لاق
 . قح تابثإلا قحتسم وه امو «لطاب يفنلا قحتسم وه امف : لاق «ءانثتسالاو يفنلا
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 نوكي يتح اعم ةوبنلاو ديحوتلا وه ديحوتلا نأوءملعملا تابثإ يلإ ةملكو ةلاقم لك يف عجري نأ هتتكنو ؛تاداضتملا رئاسو بدذكلاو قدصلاو رشلاو ريخلا كالذب كزوو

 الإ ةمدقتملا بتكلا ةعلاطم نع صاوخلا كلذكو «مولعلا يف ضوخملا نع ماوعلا عنم دقو همالك ىهتنم وه اذهو «ةوبن نوكت يتح اعم ةيمامإلاو ةوبنلا يه ةوبنلا نأو اديحوت
 هباحصأب دعتي ملو ؛ملع لك يف لاجرلا ةجردو باتك لك يف لاحلا ةيفيك فرع نم
 . دمحم هلإ انهلإ نإ : هلوق نع تايهلإلا يف

 .لقاع لك لقع هيلإ يده ام يأ :لوقعلا هلإ انهلإ نولوقت معنأو انأ :لاق ش
 ملاع ؟ريثك مأ دحاو وه له هنأو يلاعت يرابلا يف لوقت ام :مهنم دحاول ليق نإف

 هلوسر لسا يذلا وهو. ديمدحتم هلإ يهلإ نإ :ردقلا اذهب الإ بجي مل ؟ال مأ رداق
 . هيلإ يداهلا وه لوسرلاو ؛يدهلاب

 ملف ةروكذملا تامدقملا يلع موقلا ترظان دق مكو ....يناتسرهشلا مامإلا لوقي
 دق مكو «كنع ملعتت وأ كنم اذه عمسن وأ كيلإ جاتحنفأ :مهلوق نع اوطخستي
 ؟تايهاإلا يف يل ردقي شيإو ؟هيلإ جاتمحم ا نيأ :تلقو جايتحالا يف موقلا تلهاس
 باب متددس دقو ؛ملعيل ينعي امنإو ؛هنيعل ينعي ال ملعملا ذإ ؟تالوقعملا يف مسري اذامو
 ريغ يلع ابهذم دفتسي نأب لقاع يضري سيلو ؛ديلقتلاو ميلستلا باب متحتفو ملعلا
 .[هءاسنلا] 4 اميلست اوُمّلَسيَو تيضَق اَمَم اجرح مهسفنأ يف اودجي ال مث مهيب رجش اميف كومكحي ئتح نونسؤي ال كايرو الف زل: تامملست اهبقارعو تايمكحت مالكلا ئدابم تناكف «ةنيب رمغ نم اقيرط كلسي نأو «ةرمصب

 تحت (ه455 ةةنس يفوتملا ) يرهاظلا مزح نب دمحأ نب يلع دمحم وبأ لوقيو
 ةيدوراجلا اهلوأ فئاوط ثالث ةقرفلا هذه نم عنشلا لهأ :( ةعيشلا عئش ركذ ) ناونع
 . ةيلاغلا مث ؛ةضفارلا نم ةيمامإلا مث ؛ةيديزلا نم

 نيسلا نب نسحلا نب هللا دبع نب دمحم نإ :تلاق مهنم ةفئاط نإف :ةيدوراجلاامأف

 روصنملا هيلإ هجوف ءروصنملا رفعج يبأ يلع ةنيدملاب مئاقلا بلاط يبأ نب يلع نبا
 تام الو لقي مل يح روك ذملا ادمحم نإ :ةفئاطلا هذه تلاقف . .هّللا همحر نسحلا نبأ هللا دبع نب دمحم لتقف «سابعلا نب هللا دبع نب يلع نب دمحم نب يسوم نب يسيع
 .اروج تقلم امك الدع ضرألا المي يتح تومي الو

 نب دمحم هيلإ هجوف نيعتسملا مايأ ةفوكلاب مئاقلا بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا نبا يلع نب ديز نب نيسحلا نب يبحي نب رمع نب يبحي هنإ : مهنم يرخأ ةفئاط تلاقو
 نب ليعامسإ نبا نسحلا همع نبا نيعتسملا رمأب نيسحلا نسبا رهاط نب هللا دبع
 .. هللا هيييحر رمثع نحب يي, لققن(نيسطا و يرعاط يحأ نباوعو «نيسلا

 ( مس نورسفملاو ريسفتلا - م١
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 تومي الو تام الو لتقي مل يح اذه رمع نب ييحي نإ : ةروكذملا ةفئاطلا تلاقف

 .اروج تقلم امك الدع ضرألا المي يتح

 نب نيسحلا نب يلع نب رمع نب يلع نب مساقلا نب دمحم نإ :مهنم ةفئاط تلاقو
 تومي الو لتق الو تمي مل يح ؛,مصتعملا مايأ ناقلاطلاب مئاقلا ؛بلاط يبأ نب يلع .

 وج هكفلم امك ال دع طرا اع ع
 ةراليززلا قم ةيعش انت يفوت ةيبغ ىلا نب راعخلا تاكيضأ مقهور ةيناسيكلا لاقو

 يوضر لابجب يح - ةيفنحلا نبا وهو - بلاط يبأ نب يلع نب دمحم نإ :مهليبس يف

 الو تمي مل ءايشعو اودغ هقزر هيتأي ,ةكئالملا هثدحت «رمن هراسي نعو دسأ هئيمب نع
 .اروج تعلم امك الدع ضرألا المي يتح تومب

 نب يسوم نإ .- ةروطمملا يعدت يتلا ةقرفلا يهو  ةيمامإلا ضفاورلا ضعب لاقو

 تومي الو تمي مل يح ١١7 بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا نب يلع نب دمحم نب رفعج
 .اروج تلم امك الدع ضرأألا ذامي يتح

 ل ل نم الع ل مرح هس كتاسلالو

 نبا ليعامسإ هيخأ يف كلذ لثم مهنم ةفئاط تلاقو «2') دمحم نب رفعج هيبأ

 يلع يف كلذ لثم ..- يدوهيلا يريمحلا ابس نب هللا دبع باحصأ - ةيئبسلا تلاقو'

 وه ةباحس يأ يف يرعش تيلف . .باحسلا يف هنأ اودازو ؛هنع هللا يضر بلاط يبأ نبا

 هللا لاق امك ضرألاو ءامسلا نيب رخسم «ءاوهلا راطقأ ينص ب يحل ياما و
 هغامدب انومكتيتأ ول :هنع هللا يضر يلع لتق هغلب ذإ ابس نب هللا دبع لاقو. .يلاعت
 .اروبجج تقلم امك الدع ضرألا دامب يتح تومي الو «هتوم انقدص ام ةرم نيعبس

 لاقو ,دبالو رهظيسو «تمي مل يح جارسلا ملسم ابأ نأب : : ةيناسيكلا ضعب لاقو

 لابجب يح بلاط يبأ نب نرفعج نب هللا دبع نب ةيواعم نب هللا دبع نأب ةيناسيكلا ضعب

 نب ناورم مايأ سرافب مئاقلا وه اذه هللا دبعو ءرهظي نأ نم هل دب الو مويلا يلإ ناهبصأ
 , الطعم «نيدلا يدر اذه هللا دبع ناكو ءارهد هنجس نأ دعب ملسم وبأ هلتقو «دمحم

 نجاقو كيبصكلم ناب نيلئاققلا ةرهبلا لينيس نفءالوع زابعف 217# :نيينحت ونا لاق

 بطخيل مالسلا هيلع ميهاربإ ههجو يذلا دبعلاو «حون ني ماس نب دشخفرأ نب رماع

 .رشع ينثإلا ةمئالا عباس مظاكلا يسوم دصقي )١(

 شع ينثإلا ةمئألا سداس قداصلا رفعج دصقي (؟)
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 هيلع سايلاو ؛مالسلا هيلع هنبا قاحسإ يلع خرات نب روخان نب لاؤنب تب (اهقير )
 كلسو ؛مويلا ىلإ ءايحأ ؛مالسلا هيلع نوراه نب رازاعلا نب ساحتتفو ,مالسلا مالسلا
 ىلإ نايح مالسلا امهيلع سايلإو رضنلا نأ اومعزف ؛ةيفوصلا يكرت ضعب ليبسلا اذه
 هنأو ءضايرلاو جورملا يف رضنلاو تاولفلا يف سايلإ يقلي هنأ مهضعب يعداو ؛موملا
 .هاركذ يلع رضح .ركذ يتم

 فلأ يفو ءاهبونجو اهلامشو اهبرغو ضرألا قرش يف ركذ نإف: دمحم وبأ لاق
 ش ؟عنصت فيك ةدحاو ةقيقد يف عضوم

 ليللا قش نباب فورعملا مهنم « مهانملكو اقلخ اذه يلإ بهذي نم انيقل دقلو
 دبع نب دمحم مهنمو ؛ةياورلا ةعسو ةيانعلا لهأ نم كلذ عم وهو ( ةريبلط )ب ثدحمأ
 تبغي نأ ملسم زيجتسي فيكف ( يدعب يبن ال: هلك هللا لوسر لوقو ؛[ ؛٠:بازحألا] هاي قرر نر كرر مل لوس بعام .ريثك هريغ وأ ارارم هملكو رضنخملا سلاج هنأ ينربخأو «بتاكلا هللا
 راثآلا يف هي هلا لوسر هانقتسا ام اشاح«ضرألا يف ايبن  مالسلا هيلع  هدعب
 !؟نامزلا رخآ يف مالسلا هيلع مبرم نبا يسيع لوزن يف ةتباثلا ةددسملا

 . مهنيد مهل عرش يذلا فيرط نب حلاص نورظتني مويلا يلإ ةطاوغرب رافكو
 نوملكتملا مهنمو ,ةعيشلا روهمج مهو مهلك ةضفارلا ةيمامإلا نم ةيعيطقلا لاقو

 نب.ىلع نب دمحم نب يلع نب نسملا نب دمحم نأب ؛ ميظعلا ددعلاو نوراظنلاو
 ترو الو تربع ينل نيجي( 1ةييتلاطا بأ نت يلع نببورسملا ني ىلع ني ردعج نب سرع
 .رظتنملا يدهملا مهدنع وهو ءاروج تئلم امك الدع ايندلا الميف جرخي يتح

 ةنس «نيتئامو نيتنس ةنس يف طق قلخي مل يذلا اذه دلوم نإ :مهنم ةفئاط لوقيو
 :مهنم ةفئاط تلاقو :ةدمب هيبأ توم دعب لب :مهنم ةفئاط تلاقو ؛هيبأ توم

 980507 هبا ولطز نيف طقم وس ملاكي اهي و .هندالو :تويتت اهنا ءىسوم نب ىلع نب دمحم تنب ةميكح نمع كلذ اوورو «هيبأ ةايح يف لب
 ةفئاط تلاقو ( ليقص ) همأ لب :مهروهمج لاقو .ةلباقلا يه تناك اهنأو ( سجرن)

 ْ . ( نسوس ) همأ لب :مهنم
 0 كون لوأ اذهف «يئنأ الو اركذ ال روكذملا نسحلا بقعي ملو ءسوه اذه لكو

 .ةكلهم تناك نإو اهفخأو مهتاميظع حاتفمو ةعيشلا

 لخد يذلاو :مهتمثأ نم رشع يناثلا مامإلا يركسعلا نسحلا نب يدهملا دمحم دصقي ()

 !!هتدوع نورظتني نولازي الو «بادرسلا

 .قمح :اكاونو ءاكون كون :لاقي «قمحلا :كونلا )١(
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 .ادج افيرط اذه ناكف 2١7 ةدشرل سيل انفلاخي

 نأو ماهلإلا مهلوق لاطبإ يف يعدي مهلثم رايع نيبو مهنيب قرفلا ام يرعش تسيل
 يف نونج نم ةبعش ووذ ةلمج مهنأوأ ,ةكون مهنأوأ ,ةدشرل اوسيل ةعيشلا

 ؟مهسوؤر

 ؟ةيغلا ةدالو ىلإ ةدشرلا ةدالو نمو ؛ةدشرلا ةدالو ىلإ ةيغلا ةدالو 7 لقتني هارتأ

 ا را سدو نا ونع  ةيسئال تاج 0

 : .لالضلا

 لزهلا هيلع بلغ نمو ناجما دحأ ناك نإو وهو  ظحاجللا ةلوخ نبا ورمع ركذو

 ناك نإو اهل اتبثم اهدروي ةبذك دمعت هبتك ىف هل انيأر ام اننإف «نيلضملا نيلاضلا دحأو
 ,دلاخ نب رشبو «ماظنلا ميهاربإ قاحمسإ وبأ ينربخأ : لاق - هريغ بذك داري ال اريشك

 م ناطيشب فورعملا - يضارلا رفعج نب دمحم الاق امهنأ

 يناث 8: نآ ا .:ةمامإلا يف كباتك يف لوقت نأ هللا نم

 كييف لاق[ 4 نارام مدلل در ال نسل نرخ ]را فاض إو

 هلوقب هربختف يأري هلوقي نأ ركنيف ؟ةمئألا نع عامس مأ يأرأ :هلأسنف ,.مهيملكتمو

 .طق اذه هلعفل ايحتسا الو كلذ نم لجخ هتيأر ام هللاوف «كلذ لبق اهيف
 ا ا د اماب باع اي جاو كسلا 1 ل

 ا ا وح و لا ردت ريثك هنم

 ا يا را السا و القار روبل اذه ركذي ناك هلإف كل عم

 لا وينرب هرج ورع ب داود ضرما وب زاب لرقلا ١ نيت ىلا لا

 نم):ثيدحلا يفو «حيحص حان نم وأ «بسنلا حيحص :ةدشرلو .ةدشر دلو :لاقي(١)

 , ةيئز دلو يأ :ةيغ دلو وه :هضيقن يف لاقيو ( ثروي الو ثري الف «ةدشر ريغل ادلو يعدا



 ل ةررسفلاو يقل مس
 ماعلا 0 ديسلا لوقي اذهبو :حاورألا خسانتب ةيناسيكلا نم ةفئاط لاقو.

 هبذعيف رامحلا وأ لغبلا مهدحأ ذخأي نأ اذه يلإ بهذي نمب رمألا غلبيو هللا هنعل

 !!هيف - امهنع هلا يضر -رمعو ركب يبأ حور نأ يلع ؛هعيجيو هشطعيو هبرضيو
 رامحلا وأ يقشلا لغبلا اذه صخ يذلا امو ؛هلريظن ال يذلا قمحلا اذهل اوبجعاف

 .ريمحلاو لاغبلا رئاس نود هيلإ حورلا لقنب

 !! اهيف اهنع هللا يضر 2١7 نيئمؤملا مأ حور نأ يلع زنعلاب نولعفي كلذكو
 كاكصلا يلع يبأ هذميلتو ,يفوكلا مكحلا نب ماشهك مهيملكتم روهمجو

 راج يسم يس ا ار كو رسل ملع نإ :لوقي ءامهريغو
 حيرص رفك اذهو املع هسفنل

 ربشب رابشأ ةعبس هبر نإ : فالعلا ليذهلا يبأل ا ف ماشه لاق دقو

 .حيرص رفك اذهو .هسفن

 .ناسنإلا ةروص ىلع مدو محل هبر نأ معزي مهيملكتم رابك نم يزاوجلا دواد ناكو
 ةقافص يف نوكيفأ«نيترم بلاط يبأ نب يلع يلع تدر سمشلا نأ يف نوفلتخي الو
 دهعلا برق ىلع اذه نم رثكأ بذكلا يلع ةأرجلاو ءايحلا مدعو دنا ةبالصو هجولا

 !؟قلخلا ةرثكو
 (هلعفي الف هل ودبي مث ؛هيلع مزعيو ئشلا ديري يلاعت هللا نإ :لوقت مهنم ةفئاطو

 , ةيناشيكلل نوهشيم اذهو

 !!ةوسن ةعست حاكن زيجي نم ةيمامإلا نمو
 ع يل تع ا هلا يرحل م و لا

 ْ .هلبق امه بيرق ءايحلا ةلق

 ناك لب ؛ميظع لهج اذهو ,هلبق يمس هل نكي ملايلع نأ مهنم ريثك معري امكو

 يف يركب لك عجري هيلإو «لئاو نب ركب نب يلعك ؛مسالا اذهب نومسي ريثك برعلا يف
 ةيلهاجلا يف كلذ لك ءاهريغو يلع ةليجب يفو ؛يلع دزألا يفو .هبسن يف ملاعلا

 تال فلا ا دا ل ل اي م
 ٠ ٠ .انركذ

 ينفت ال ايندلا نإ لوقي نم ةيناسيكلا يفو «رانلاو ةبجلا ءانغفب لوقت : دنا وو

 .ادبأ

 .اهنع هللا ىضر ةشئاع ةديسلا دصقي )١(



 ا ا ا ين

 دمحأ سوسلا ريمأ لضأو مهلضأف' «ةدماصملا دالب يصاقأ يف سوسلا يلإ رفاكلا اذه

 يبأ نب يلع ني نسحلا نب نيسسحلا نب هللا دبع نب سيردإ نب يبحعي نب سيردإ نبأ
 مهتالصو ؛مهرفكب نونلعم ,سوسلا ةئيدم ضبر يف ناكس ريثك كانه مهف «بلاط

 يف ةمامإلا نأ نولوقيو ؛هلصأ لبز رامثلا نم ايش نولكأي ال «نيملسملا ةالص فالخ

 عيمج نإ : مهلوق نمو - لماك يبأ باحصأ مهلمو - ٠ نيسحلا دلو نود نسحلا دلو

 1 ل ا و ا لا و

 يلا : هك

 دري نم مهنمو «نيكرشم ارافك مالسإلا نع نيدترم كلذ لبق اوناك مهايإو هنأو ؛هفيس
 .لاكشإلل اعفار انايب رمألا نيبي مل ذإ ُهُلْكَع يبنلا ىلإ كلذ يف بنذلا

 .هب ءافخ ال حيرص رفك اذه لكو : دمحم وبأ لاق

 ةيلاغلا امأو  ةعيشلا قرف نم ,ولغلا يف ةطسونملا يهو - ةيمامإلا بهالذم هذهف

 : يناثلا مسقلاو ؛هريغل هت يبنلا دعب ةوبنلا تبجوأ : :مسق (: نامسق مف يحل م

 .رفكلا عنش أاورفكو ؛دوهيلاو يراصنلاب اوقحلف لجو دب هللا سيخ ةيفلالا وبجوأ

 نإ مهلوتو «ةبارغلا مهنمف : قرف ُهْنِقَع يبدلا دعب ةوبنلا تبجوأ يتلا ةفئاطلاف ٠
 نلعب ري مب يورص لا دارا تا وبرتل اعلا ١ ناك هلع ددحيم

 مسهنعل هونعلو هورفكو ليربج كلذ دمعت لب :مهنم ةفئاط تلاقو ,طلغ هنأل

 ظ ] . هللا
 هللَعا دمحم نإ نولوقي موق نم ةعاقر متأو الوقع فعضاب عمس لهف : دمحم وبأ لاق

 !؟مالسلا هيلع ليربج هب طلغي يتح ةنس ةرشع يدحإ

 « ةيحللا ثك «ةابقلا ميوق ,لوطلا ىلإ ةعبرلا قوف مالسلاو ةاليصلا هيلع دمحم مث

 يلإ ةعبرلا نود يلعو ؛عرفأ ,دسجلا رعش ليلق - هبت - نيقاسلا ئلتمم ؛نينيعلا جعدأ
 هردص تألم دق ةيحللا ميظع ءربج مث رسك هنأك بابكنالا ديدش بكدم ءرصقلا

 ؛علصلا ميظع علصا (نيفاسلا قيقد نينيعلا ليقث «يحشعلا ذإ بكنم يلإ بكنم نم

 هذه قمحل اوبجعاف ؛ةيحللا رعش ريقك ءريسي هرخؤم يف الإ رعش هسأر يف سيل

 ظ ظ !!ةقبطلا
 زع هللا لفغ فيك - نيمألا سودقلا حورل اشاح و - ليربج طلغي نأ زاج ول مث



 ١0 ْ "ج نورسفملاو ريسفتلا بس
 )١ فرظأ مث .ةنس نيرشعو اثالث هطلغ يلع هكرتو ههيبنتو هميوقت نع لجو
 هفرعي ال اذهو «ةفارخلا هذهب مهفرخ نمو ربخلا اذهب مهربخأ نم هلك اذه نم
 ءالؤه يلعف ؛هفالخ دهاش مث ؛مالسلا هيلع ليربجل يلاعت هللا رمأ دهاش نم الإ
 .قلخ هملاع يف هلل مادام ؛نيعمجأ سانلا يعلو حسا نكت هن ةععل

 يضر نيسحلاو نسحلاو بلاط يبأ نب يلع نأب تلاق ةقرفو يلع ةوبنب تلاق ةقرفو
 (رفعج نب يسومو «دمحم نب رفعجو ( يلع نب دمحمو ؛«نيسحل | نب يلعو «مهنع هلل
 ءايبنأ نسحلا نبا رظتنملاو دمحم نب نسحلاو «يلع نب دمحمو «يسوم نب يلعو

 «ةظطمارقلا نم ةفئاط مهو «طقف رفعج نب ليعامسإ نب دمحم ةوبنب تلا
 ةفئاط مهو طقف ةيفنحلا نبا دمحمو نيسحلاو نسحلا ةثالغلا هينبو يلع ةوبنب تلاق ةقرف

 رذنأو ل ا نأ لوح راتخملا ماح دقو .ةيناسيكلا نم
 نبا دمحم ةمامإب لاقو ؛ةنوعلملا ةعيشل | نم فئاوطب كلذ يلع هعبتاو هللا نع بويغلاب

 ف
 نب دلاخ هقرحأ يذلا وهو ةفوكلاب ةليجب يلوم «ديعس نب ة ةريغما ةويفي ثلاق ةقرفو

 ْ ,جات هسأر يلع لجر ةروص هدوبعم نإ : : لرغب هللا ةيعل تاكو +نانلا# ئرتسلا هللا دبع

 يذ ناسل قطني ال امم كلذ وحنو نيقاسلل فلألا ,ءءاجهلا فورح ددع ىلع هءاضعأ نأو

 ردي نر عا ور ناك ازا نو همم يله د توذو ىيناكيلا
 عقوف ربكألا همساب ملكت قلخلا قلخي نأ دارأ امل هدوبعم نإ : لوقي هللا هنعل ناكو

 يصاعملا يأر املف ؛تاعاطلاو يصاعملا نم دابعلا لامعأ هعبصأب بتك مث ؛هجات يلع
 علطا مث «بذع رين يناثلاو ملظم حلم امهدحأ نارحب هقرع نم عمتجاف اقرع هب ضفرا

 قلخيف ؛هقخمو لظلا كلذ نيع علقف هذخأف «راطف هذخايل بهذف هلظ يأرف رحبلا يف
 نم نينمؤملا قلخو حلاملا رحبلا نم رافكلا قلخو «سرخأ اسمشو سمشلا هينيع

 ! ريثك هل طيلخت ىف «بذعلا رحبلا
 لرش سويف طق اوفلتخي مل ءايبنألا نإ : لوقي امم ناكو
 نب ةريغملا ةفيلخ ناك «يبعشلا نع يوري يذلا يفعجلا ديزي نب رباج نإ :ليق دقو

 (يرجهلا روعألا ركب هفلخ رباج تام املف ؛يرسقلا هللا دبع نب دلاخ هقرح ذإ ديعس

 مخض ددع مهل ناكو روك ذملا مس يسيل ةريقملا نزرملاا يع قلو شؤم وضوف تاماملف

 .ةفوكلاب

 بجعأ يأ(١)



 سس 7 كورلا رشسفتلا تس 95 ]سس
 نب نسحلا نب هللا دبع نب دمحم ةمامإب لوقلا ديعس نب ةريغملا هيلع فقو ام رخآو

 تئربف ؛ةساجمن هيف تعقو ركب وأ نيع وأ رهن ءام لكو «تارفلا ءام ميرحتو «نيسحلا
 .نيسحلا دلو ىف ةمامإلاب نولئاقلا كلذ دنع هنم

 هللا دنيغ نسي هلاك هقرشتأو ةيلص»« ينميمعلا كايعسم نع ناين ةومده تلاقاةقرقو
 قانتعا نع ديعس نب ةريغملا نبجو ؛دحاو موي يف ديعس نب ةريغملا عم يرسقلا
 يابس ون كابير دارو ريق وفر مع يس ديننا اةييجيللا ةمزح
 :امهباحصأل دلاخ لاقف ,عزج هنم رهظي ملو هاركإ ريغ نم اهقدتعاف ةمرسحلا

 :لستفلا اذنهال ع ا ل ل رح 0 2 ا ما
 ءطقف ههجو اشاح هلك ينفي يلاعت هللا نإ لوقا هللا هيغل انانيبناكو

 هجو ئقبيو * ناف اهيلع نم لك ل يلاعت هللا لوقب اذه هرفك يف قلعت هنأ نونجما نظو
 ربخأ امنإ يلاعت هلل نأ ملعل مهف وأ لقع يندأ هل ناك ولو 3-4177 نمحرلا] # كبر
 زع فصي ملو «4 ٍناف اهيلع نم لك ل: قداصلا هلوق صعب دقف ضرألا يلع امع ءانفلاب

 اشاحو «هريغ اكيش وه سيلو هللا وه يلاعت هللا هجوو «ضرألا يلع ام ريغ ءانفلاب لجو |

 ال نم ةفص ال نيدودحملا نيفرلحتلا ةفص هذه «ئزجتلاو «ضيعبتلاب فصوي نأ نم هلل

 , لم هل الو حي

 لآ] 4 ساّئلل ناب اذه :يلاعت هلوقب يبعملا هنإ :لوسقي هللا هنعل ناكو
 .[١؟48:نارمع

 يه مث (ةيفسلا نبا يسم وردم كيوتو مشاه وه مامإلا نأ يلإ بهذي ناككو

 , مهلك يلع دلو رئاس يف
 لاقي ناكو «فسكلاب بقلملا وهو (يلجعلا ريتسملا روصنم ةوبنب مهنم ةقرف تلاقو

 هبلصو ([ 4: روطلا] 4 اطقاس , ءامسلا نَم افسك اوري نإو د لجو رع هللا لوقب هارملا هنأ

 . ةفوكلاب رمع نب فسوي
 لاقو هديب هسأر حسم يلاعت هللا ن أو «ءامسلا ىلإ هب ب جرع هلإ ! :لوقي هللا هنعل ناكو

 ,ةملكلاو ال : هاضصا ليلا ورا يبت عادت يمد يح هل

 يببأ نب يلع مث «ميرم نبا يسيع يلاعت هللا قلخ نم لوأ ناب : :لوقي هللا هبعل ناكو

 , بلاط

 (مدلاو ريزنخلاو ةئيملاو رمخلاو انزلا نم تامرحملا حابأو «لسرلا رتاوبب لوقي ناكو
 ةاكرلاو ةالصلا طقسأو اذه ىلع مويلا ةضفارلا روهمجو «لاجر ءامسأ مه امنإ :لاقو
 نب ةرييغملا باحصأ كلذكو ,نوخاضر نوقانخ مهلك هباحب صأو ,جحلاو مايصلاو

 . كيعسشس



 00 سلا نا ا
 0 م ري ا

 .طقف بشحلاب ةيبشنخلاو «ةراجحلابو قنخلاب سانلا نولتقي مهف ؛هنورطتني
 ل نب ماشه ركذو

 نولتقي ةصاخ ةيفسكلا نأ بهذملا يف مهراجو ةفوكلاب مهراج هنأل مهب
 افلا يلإ رفاكلاو ةنسجلا يلإ نمؤملا لجعن :نولوقيو مهفلابخ نمو مسهنم ناك نم

 نبا نسحلا ىلإ هوقنخ نمم نوذخأي امم سمنخلا نودؤي روصنم ا توم دعب اوناكو
 نسلا نب يلع نب دمحم دعب ةمامإلا نإ : :تلاق ةقرف ؛ناتقرف هباحصأو ,روصنملا يبأ
 روصنملا يبأ يلإ لب : تلاق ةقرفو ؛نيسمملا نب نسحلا نب هللا دبع نب دمحم يلإ تراص
 .ادبأ يلع دلو يف دوعت الو فسكلا

 كئاح يفل نال علا هذه عقو نإو ؛ةفوكلاب كئاحلا غيزب ةوبنب ةقرف ٍتلاقو
 .9'2 ةفيرظل

 ش ,ةقركلاب ةطيلا عئاب رمعم ةوبنب تلاق ةقرفو
 نأ تيش ولاهي هباحصأل لوقي هللا هنعل ناكو ؛ةفوكلاب نابتلا ريمع ةوبنب ةقرف تلاقو

 بسو دلجتف ةفوكلاب يرسقلا هللا دبع نب دلاخ يلإ مدقو ؛تلعفل اربت نبتلا اذه ديعأ
 .هللا ةنعل يلإ لتقف هقنع برضب دلاخ رمأف ءادلاخ

 .ةيباطنملا قرف نم اهلك سمخلا قرفلا هذهو
 نرد ةاوحب نقلل ردع وعود سابعلا ينب ةعبش - ككلوأ يف ةقرف تلاقو

 . هللا ةنعل ىلإ هلتقف يرسقلا هللا دبع نب دلاخ وخأ هللا دبع نب ذسأ
 نيولوك لدعو ردع هللا ريك يي ا ا ,ةييلاعلا هقرق ع يناثلا مصل
 بلاط يبأ نب يلع يلإ أوت 1 هت يريم اجور هللا دبع بايحصا نمع
 رمألا مظعتساف هللا تنأ :اولاق ؟وه نمو :مهل لاقف .وه تنأ :ةهفاشم اولاقف
 َنآلا :رانلا يف نومري سار لل 2
 :هنع هللا يضر لوقي كلذ يفو .. هللا الإ رانلاب بذعي ال هنأل هللا هنأ اندنع حص

 اربنق توعدو اران تججأ اركنم ارمأ رمألا تيأراللا 0

 قولخمب نتتفن نأ نم هللاب ذوعن . .رانلا يف مهحرط يلؤت يذلا وهو «هالوم ربنق ديري
 نوب نم هدع هللا يضر نسسحلا يبأ ةنحم نإف ءقد وأ لج امسيف قولخم ادب ناتي وأ
 اا اع يسيع ةنحمك مهنع هللا يض ىضر هباحصأ

 السلا

 .ةبيجع يأ ١١(



 #ج نورسفملاو ريسفنلا تس سس سحا بلل وهم]
 ناك مهنم «ةيئايلعلا نومسي ؛ددعلا ةميظع ةيشاف 2١ مويلا ىلإ ةيقاب ةقرفلا هذهو

 باتك كلذ يف هلو ,مهيملكتم نم ناكو يفوملا رمحألا يعخنلا دمحم نب قاحسإ

 لوسر ادمحم نإ نولوقيو انركذ امل ضايفلاو يكنهبلا هيلع ضقن ( طارصلا ) هامس

 هللا وه مالسلا هيلع ادمحم نإ  ةيدمحملاب نوفرعي - ةعيشلا نم ةفئاط تلاقو

 ينعملا اذه يف هلو «يلع نب ضايفلاو يكنهبلا ناك ءالؤه نمو - مهرفك نع هللا يلاعت
 مايأ جادنك نب قاحسإل بعك يذلا روهشملا بتاكلا هوبأو ( ساطسسقلا )هامس باتك

 :اهلوأ يتلا ةروهشملا ةديصقلا يرتحبلا لوقي هيفو « دضتعملا نينمؤملا ريمأل مث ؛هتالو
 هراح هّللاو دالبلا هتوطو هرارف ريدغلا نكاس نم طش

 نم ةنوكل «بهو نب ناميلس نب هللا دبع نب مساقلا هلق هللا هنعل - اذه ضايفلاو

 . ةروهشم ةصقلاو « دضتعملا مايأ هب ىعس نم ةلمج

 ؛مالسلا هيلع دمحم يلإ ايبن ايبن هدعب نييبتلاو مالسلا هيلع مدآ ةيهلإب تلاق ةقرفو

 دمحم نب رفعج مث يلع نب دمحم مث نيسحلا مث نسحلا ةيهلإب مث «يلع ةيهلإب مث
 نب يسوم نب يسيع ةيالو يف ةفوكلاب اراهن كلذب ةيباطخلا تنلعأو ءانهه اوفقوو
 رزأ يف ةميظع عومج يف راهنلا ردص اوجرخف «سابعلا نب هللا دبع نب يلع نب دمحم
 شايع نبا لاق .رفعج كيبل ««رفعج كيبل مهتاوصأ يلعأب نوداني نيمرحم ةيدرأو

 مهلتقف هولتاقف يسوم نب يسيع مهيلإ جرخف ذعموي مهيلإ رظنأ ينأك :هريغو
 ظ ظ ظ . مهملطصاو

 دمحم نب رفعج نب ليعامسإ نب دمحم ةيهلإب تلاقف انركذ ام يلع هقرف تداز مث

 هدعب هئانبأو يئابجلا مارهب نب نسحلا ديعس يبأ ةيهلإب لاق نم مهيفو ةطمارقلا مهو
 يمس نايمه داليا يف ديلا مت ًئاقلا راجنلا مساقلا يبأ ةيهلإب لاق نم مهنمو
 ظ .نوضتملاب

 تلاقو مل ل ل

 مهددع رثكو «ةفوكلاب دسأ ينب يلوم بنيز يبأ نب دمحم باطنخلا يبأ ةيهلإب ةفئاط

 ربكأ باطخلا ابأ نأ الإ ءهلإ دمحم نب رفعجو ؛هلإ وه :اولاقو «فولألا اوزواجت يتح اهب
 , فلم

 ال مهنإ :نولوقي اوناكو ؛هؤابحأو هللا ءانبأ نسحلا دالوأ عيمج :نولوقي اوناكو

 .هغه5 ماع تام يذلا مزح نبا مايأ ىلإ يأ )١(

 مرح نبادديهع يح يأ(
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 .نورت يذلا خيشلا اذهب سائلا يبلع هبشأو «ءامسلا يلإ نوعفري مهنكلو نوتومي
 مل 0 ةفئاط تلاق مث

 . نيعمجأ هلل مهتعل عناطتلا يل

 ريزولا يعسب 0 3 نطقلا جالح روصنم نب نسا ةيهلإب ةفئاط لاقو
 .ردتمملا مايأ هللا همححر سابعلا نب دماح نبا

 مايأ ادغبب لوتقملا بتاكلا ىناعمسلا نب ىلع نب دمحم ةيهلإب ةفئاط تلاقو

 هذه لكو ءرونلا هيف جلويل هب مهنم اردق عفرألا قسفي نأ هباحصأ رمأ ناكو «يضارلا
 .ءاسنلا ىف كارتشالا يرت قرفلا

 ةنفلاط تلاقو هةرضبلاب احا له انهقو ىف عيقملا سابنف ةيبلإب مهدم ةقئاط تلاقو
 000 عنقملا ةيهلإب ءالؤه نم ةفئاط تلاق مث جارسلا ملسم يبأ ةيهلإب مهنم
 ودلعأو ودلعأو ءروصنملا مايأ هللا هنعل لعقو ءمشاه راصقلا اذه مساو « ملسم يبا راثب مئاقلا
 .هللا ةنعل ىلإ مهانفأو مهلتقف روصنملا جرخف كلذب

 نب هللا دبع ةيهلإب مهنم ةفئاط تلاقو ءروصنملا رفعج يبأ ةيهلإب ةيدونرلا تلاقو
 ةعست مهيلع ضرفو «حاورأل | خسانتب لوقي ناكو ؛هودبعو بفوكلا يدنكلا برا

 نم لجر هرظان نأ يلإ ؛:ةعكر رشع ةسمخ ةالص لك يف «ةليللاو مويلا يف ىف ةالص رشع

 نام ام لك نم اربتو ةمالسإ حصو ملسأف نيدلا نيهارب هل حضوأو ؛ةيرفصلا يملكتم
 هنودبعي اونام نيذلا هباحصأ عيمج هنم أربتف ةبوتلا رهظأو كلذب هباحصأ ملعأو ؛هيلع
 نب ةيواعم نب هللا دبع ةمامإب لوقلا ىلإ مهلك اوعجرو ؛هوقرافو هونعلو هتيهلإب نولوقيو
 . بلاط يبأ نب رفعج نب هللا دبع

 هتفئاطو تام نأ ىلإ ةيرفصلا بهذم يلعو مالسإلا يلع برخلا نب هللا دبع يقبو

 اوبلغ ةيرصنلا يعدت ةفئاطو «يلع ةيهلإب نيلئاقلا ةيأبسلا نم يهو ةيبرخلاب فرعت مويلا
 .2') ةصاخ ةيربط ةنيدم يلعو ماشلاب ندرألا دنج يلع اذه انتقو يف

 قر يحاول | نيسدللاو نسحلا نعلو ؛ لِ هللا لوسر تنب ةمطاف نعل مهلوق نمو
 | يضر  اهينب اهينباو اهنأب عطقلاو «ةيلب لكب مهفذقو بسلا عذقأب مهبسو مهنع هللا
 نمحرلا نيك جرا عيترتوو دارا روض تاوروص اتا> مهيضغبم نعلو مهنع
 مجلم نبا نع هللا يضرو هللا ةنعل يلع يلع :هنع هللا يضر يلع لتاق يدارملا مجلم نب
 يف مهمركأو ضرألا لهأ لضفأ يدارملا مجلم نب نمحرلا دبع نإ : ءالؤه لوقيف -
 دسجلا ةسلظ نسم هميف ثيشتي ناك ام توهاللا حور صسلخ هنأل ةرخألا

 ردو

 تما

 )١( مزح نبا مايأ ناك كلذ لك .



 رار روس ست م عل م
 كنب هل ةدوع وق ةرهألا واايقدلا تير ىف ةيفاحلا هنلالا ركاتباو مك ةودنلا 1 ن1 وسفن

 1 ظ يرن ل ءايعم اهرخت هللا دعس فاو كلا
 اف «مالسإلا يلإ يمعني نمم ةشحانفلا تارفكلا هذه رفك نم لك نأ اوملعاو

 يلاعت هلل فرع نم .ثنإ : لوقي نم ةيفوصلا نم نإف «ةيفوصلاو ةعيشلا مهرصنع

 ! ! يلاعت هّللاب لصتاو : مهضعب دازو (عئارشلا هنع تطقس

 اعم اذكه - ريخلا ابأ ديعس ابأ ينكي الجر اذه انرصع يف مويلا روباسينب نأ انغلبو

 يلصي ةرمو «لاجرلا يلع مرح ا ريرحلا سبلي ةرمو فوصلا سبلي ةرم ؛ةيفوصلا نم -
 نم هللاب ذوعن ءضحم رفك اذهو ةلفان الو ةضيرف ال يلصي ال ةرمو ةعكر فلأ مويلا يف
 مااا ل كانا

 و
 نإ هللا اوُقَاَو اوهتناف نع ُكاَهَت امو ُهوُدْحَف لوسُرلا مُكاَنآ امو ج : ناي كا قرع

 7 00 رشحلا] © باقعلا ديدش هللا

 مكحير ١ بهذتو اولشفمف اوعزانت الو هلوسرو هللا اوعيطأو ال: ةتاميبس لوقو
 5 :لافنالا] 4 ٍنيرباصلا عم هللا ْنِإ اوربصاو

 رمألا يِلوُأو لوسأرلا اوعيطأو هللا اوعيطأ اونمآ نيِذّلا اهيأ اي لف: هنأش لج 0

 ٍرخآلا مويلاو هللاب نوسؤت مت نإ وسرور ىلإ ريتا يدرس را

 90 هم ءاسنلا] © اليو نسحأو ريخ كلذ

 ال مث مهنيب رجش اًميف كومكحي ئتح نونمؤي ال كيرو الف ]9 :العو لج لوقيو
 .[58 ءاسنلا] © اميلست اومّلسيو تيضُف امم اجرح مهسفنأ يف اودجي

 سعب“ هلع هللا لوسر لاق : لاس هيفع اللا يضر يود ييعس ضنا نحو

 بض رحج ىف اولخد ول يتح .؛عارذب اعارذو .وكشت ار مكلف نم نيدلا نابع
 1100 لاق ؟يرابضتلاو دوهيلا ءهلل لوسر اي : انلق ( مهوتعبتال

 يلع دوهيلا قرتفا» : هلع هلأ لوسر لاق لاق هنع هللا يضر كلام نب فوع نعو

 يلع يراصنلا تقرتفاو «رانلا يف نوعبسو ةنجلا يف ةدحاوف «ةقرف نيعبسو يدحإ
 7 ا ول 1 اك تلا اعلا 1 اوال حا حوا

 يو كوسوب دال رب هدا يح دالك دارت د ديصو را اق م دتعتلا و
 . 201 ةعانتجلاو+ لاق # هارت نم هللا لوشر اي مك

 مالسلا ةبتكم رشن //١717 - 44 ١ 4: مزح نبال «لحنلاو ءاوهألاو للملا نيب لصفلا : رظنا )١(

 ١/ 15١ :روكذملا لصفلا شماهب عوبطم - يناتسرهشلل لحنلاو للملا : اذكو «ةيملاعلا
2 0 



 تسسسل] 89 | تس ب تس تس ا” نورسفملاو ريسقتتلا بسسس
 ,يدعب نم نييدهملا نيدشارلا ءافلخلا ةنسو يعدسب مكيلع»: هيَ هلل لوسر لاقو

 ةعدب لكو ةعدب ةثدحم لك نإف ؛رومألا تاثدحمو مكايإو «ذجاونلاب اهيلع اوضع

 )2١. (رانلا ىف ةلالض لكو ؛«ةلالض
 ار فك لبر هيما لاف اهيونخ لا يضرك ةوفامسلا نعو

 يقتا نمف . .سانلا نم ريثك نهملعي ال تاهبتشم امهنيبو «نيب مارحلاو نيب لالحلا

 يعرب يعارلاك (مارحا يف مو تاهييشلا وت تر يرامرعو هنيدل أربتسا تاهبشلا
 هللا يمح نإو الأ ءيمح كلم لكل نإو الأ .هيف عتري نأ كشوي يمحلا لوح
 دسف تدسف اذإو هلك دسجلا حلص تحلص اذإ ةغضم دسبججلا يف نإو الأ ءهمراحم
 .2(') بلقلا ىهو الأ ,..هلك دسجلا

 .. ميركلا هلوسر قدصو ... ميظعلا هللا قدص
 الطاب لطابلا انرأو ؛هعابتا انقزراو اقح قحلا انرأو ءادبولق داسف حلصأ :انبر مهللاف

 ىلإ اندهاو «لالضلاو غيزلا نم ائبولق ظفحاو «تاهبشلا بر اي انبنجو ؛هبانتجا انقزراو
 .يقتسملا طارتصلا

 ىجاتلبلا دمحأ رونألا دمحم

 هيلع قفختخ (99 ش .دواد وبأ هاور ١١(



 "ج نورسفملاو ريسفتلا ظ 0

 نارقلا ريسفت نم مهففومو ةعيشلا
 : مهدئاقعو ةعيشلا نع ةيلامجإ ةملك ه

 وه ايلع نإ : اولاقو ,مهولاوو هتيب لهأو ايلع 0 ؛لصألا يف ةعيشلا

 ,هّللَع هللا لوسر نم ةيصوب اهقحتسا ؛هل قح ةفالدلا نإو ؛ هيما لوسر دعب مامإلا
 كلذف مهنع تجرخ نإو ,هتافو دعب هئانبأ نع الو ؛هتايح يف هنع جرخت ال يهو

 .نيرمأ نم دحاو يلإ عجري
 .هسفنل قحلا اذه ملاظ بصاغ بصتغي نأ : امهدحأ
 جل نيا رب يل بحاص ىلختي نأ :امهيناث

0007 

 رخآ يف هروهظ أدبم ناك دقو «ةيمالسإلا بهاذملا مدقأ نم «يعيشلا بهذملا اذه

 ناك ذإ هنع هللا يضر يلع دهع ىلع عستاو امن مث ') نع ا يسنلر نااتع اه

 امم ,ةشهدلا مهيلع تلوتساو «بجعلا مهكلمت سانلاب - هنع هلل يضر- طلتخا املك
 اذه لك ةاعدلا لقتساف ,هبهاوم ميظعو ؛هملع نونكمو ؛هنيد ةوق نم مهل رهظي

 . سانلا نيب مهبهذم نورشدي اوذخأو باجعإلا
 «ةيساق نحم مهب تلزنو «نييولعلا يلع ملاظملا تعقو هيفو ةيمأ ينب رصع ءاج مث

 هتيرذو يلع يف سانلا يأرو ,مهيلع ةقفشلا نيفد تكرحو «مهل ةبحملا نماك تراثأ

 انل رهظيو ,هراصنأ رثكو يعيشلا بهذملا اذه قاطن عستاف ؛يومألا ملظلا اذه ءادهش

 دج يذلا رمألاب سيل مهاولس نم ىلع ملهليضفتو «هعيب ْلهأو يلعل بحلا اذه نأ
 لضفأ هنأ يريو ايلع بحي ناك نم ةباحصلا نم دجو لب ؛«ةباحصلا رصع دعب ثدحو
 نب هامل نينا رابيعك سريع وم ةفالفلاب ىلا اةناو ةاضيلا تانباوم
 مهريغو. . .هللا دبع نب رباجو ؛يسرافلا ناملئسو ؛يرافغلا رذ يبأو ؛دوسألا

 ايلع اوقبس نيذلا ءافلخلا ةعيابم نم هباحصأ عنمي مل ليضفتلاو بحلا اذه نأ ريغ
 هل دب ال نيملسملاو مالسإلا حالص نأو «مهنيب يروش رمألا نأ مهملعل «هنع هللا يضر

 يذلا أدبملاب لوقلا يلإ مهب لصي ملرمألا نأ امك ؛ةعومجم ةملكو دحتم لمش نم
 ةمامإلا نآو + وهو. مهتديقعو مهبهذتم ماوق هنوريو «ةعيشلا ةملك هيلغ قفاتت هاكت
 لب .مهنييعتب اهب مئاقلا نيعيو «ةمألا رظن يلإ ضوفت يتلا ةماعلا حلاصم نم تسيل
 لب «ةمألا يلإ هضيوفت الو هلافغإ يبنلل زوجي الو ؛مالسإلا ةدعاقو نيدلا نكر يه

 ١1١( هللَي هللا لوسر ةاقو دعب لوألا ةفيلخلا باختتنا دنع ليقو .



 دل # غيشليايبم ب ب تس *ج نورسفملاو ريسفتلا بسس
 يضر ايلع نأو ,رئاغصلاو رئابكلا نم اموصعم نوكيو ؛مهل مامإإلا نييعت هيلع بجي

 كا .(هيلع همالسو هللا تاولص هللا لوسر هنيع يذلا وه هنع هللا
 ءاوهألا مهب تقرفت لب «ةديقعلاو ؛بهذملا يف نيقفتم اعيمج ةعيشلا نكي مل

 امهل ناك نييوق نيلماع ىلإ اهماسقناو اهفالتخا ساسأ عجري ؛ةدع قرف يلإ اومسقناف

 .مهبهاذم قرفتو ةعيشلا قرقف ددعت يف ابيرقت رثألا لك
 هيف فرطتو هعيشت يف يلاغت نم مهنمف ميلاعتلاو ئدابملا يف مهفالتخا :امهلوأ

 فلاخ نم لك يمريو «ميظعتلاو سيدقتلا نم اعون ةمئألا يلع يقلي هلعج دح يلإ
 أطخو ةمامإللاب ةمئألا ةيقحأ دقتعاف هعيشت يف لدتعا نم مهنمو .رفكلاب هبزحو ايلع

 .رفكلا ةجرد ىلإ هبحاصب لصي يذلا أطخلاب سيل نكلو ؛مهفلاخ نم
 يلع ةمامإ يلع اعيمج | وقفتا مهنأ أ كلذو «ةمئألا نييعت يف فالتخالا : امهيناثو

 دعب نم نيسمحلا ةمامإ ىلع مث ؛هدعب نم نسسلا هنبا ةمامإ يلع مث .هنع هللا يضر

 ديم دز دل را يدر كددجت راسم رولز وع لح نبق ليزا الو يع

 :هنع هللا يضر نيسحلا دعب مامإلا نوكي

 (يلع نب دمحم هيبأ نم هيخأ ىلإ تلقتنا نيسحلا لتق دعب ةفالخلا نأ يري قيرفف

 .اهب هوعيابف «ةيفنحلا نباب فورعملا

 لعق دعب تحبصأ دقو « ةمطاف نم يلع دلو يف ةمامإلا رصح يري :ناث قيرفو
 نورظعني مهو ؛هدالوأ ريغ اهب رثؤي الف هتوخإ ربكأ هنال «نسحلا دالوأل اقح نيسحلا
 .مهدشرأ اوعيابيل مهربك

 ةياغ ةمطاف نم يلع دلو يف اهرصح نم يناشلا قيرفلا هاري ام يري :ثلاث قيرفو
 اقح ةمامإلا تيقبو ءاهيف هدالوأ قح طقسف اهنع لزانت دق نسحلا نأ :لوقي نأ رمألا
 .راظتنالاب يلوأ مهف اهلجأ نم لتق يذلا نيسحلا دالوأل

 يف يلاغت نم اهنم ؛ةرثكلا نم اريبك ادح ةعيشلا اهيلإ مسقنا يعلا قرفلا ددع غلب
 2 غلابت ملف هعيشت يف لدتعا نم اهنمو «ناميإلاو لقعلا دح هتادقتعمب زواجتو هعيشت

 ا را
 ةيديزلا :امه نيتقرف يلع رصتقأس ينكلو «قرفلا هذه لك بعوتسمب تسلو

 روومسمكلا يف تافلؤم يلع رثعأ مل ينأل «( ةيليعامسإلا) و 2( ةيرشع انثإلا) ةيمامإلاو

 .ةعيشلا قرف نم نيتقرفلا نيتاه ريغل
 :ةيديزلا ©

 هسفن تحمط: مهنع هللا يضر نيسحلا نب يلع نب ديز عابتأ مهف ..ةيديزلا امأ |

 )١( ص نودلخ .نبا ةمدقم 7١8.



 ."ج نورسفملاو ريسفتلا .ء 3 ١

 هعابتأ نكلو «كلملادبع نب ماشه يومألا ةفيلخلا يلع جرخف «ةفالخلا دادرتسا يلإ

 هباحصأ قرفت ببس يف درو دقو ؛هدسج قرحأ مث ,بلصو لتقف هنع اوقرفتو هولذخ
 نب ماشه لماع يفقثلا رمع نب فسوي نيبو هنيب لاتقلا دتشا امل هنأ ) هل مهنالذخو هنع

 تيهيلع ىلا ديو لاف ؟رعو ركب يبا ىنالرتق ام هوغرات ىيذلا لاق كلا لوف
 يدج اولتاق مهنإف «ةيمأ ينب يلع يجورخ امإإو ءانسح امهيف لاقو «يلع يدج
 كلذب ةضفار اومسف «هوضفرو هيلع اوجرخف ءانيسح يدج اولتقو ءايلع
 , 210 م تنشلا

 0000000 ذإ ةيمالسإلا ةعامجملا يلإ ةعيشلا قرف .برقأ ةيديزلاو

 وأ هلإلا ةبترم يلإ ةمئلا عفرت ملو..« هلو هللا لوسر باحصأ اهنم نورثكألا رقكي ملو
 . نييبنلا ةجرد ىلإ

 :ةيديزلا بهذم ماوق ©

 7 نس ما يمربلا ءورط لبق ام يلإ هعابتأو ديز بهذم ماوقو

 : ينأي

 هنوك : يه 55 اال سرا بتم ونمت مامإلا نأ ١
 .هسفنل سانلا ايعاد جرخي ءايخس ءاعرو ءايمطاف

 د تاع تاق رو ربص ةقي ا دنلو ارو محرج و عسب يعقل ماع زوجي هنأ ؟

 تافصلا هذه هيف رفوتت مامإ يلع دقعلاو لحلا يلوأ رايتخا عقو ول هنأ اذه ىلع اوئبو

 ركب يبأ ةمامإ ةحصب اولاق اذهلو ؛هتعيب تمزلو «هتمامإ تحص هيف رفوتت نم دوجو عم

 .امهتعيبب ةباحصلا ريفكت مدعو ءامهنع هللا يضر رمعو
 رطق يف ال نيفلتخم نيرطق يف نيمامإ جورخ زاوج ةيديزلا بهذم نم ناك دقلو

 اذهو رانلا يف دلخم وهف بتي مل اذإ ةريبكلا بكترم نأ مهبهذم نم ناك امك «دحاو
 اولاقف ةيديزلا يلإ ةلزتعملا نم تبرست ة ةديقعلا هذه نأ رهظيو .ةلزتعملا بهذم نيع وه

 لصاول ذملعت هللا همحر اديز نأ وه كلذ يف رسلاو ؛مهئدابم نم ريثكب اولاق امك اهب
 . 20 اهب لاقو ةيلازتعالا ءارآ هنع ذخأف « ءاطع نبا

 الار رقد ل فايوط انور ةنيماللا ميدالحبو ىلع ارهردي معناة ماول فارع
 ةقرف لكل ركذو «قرف قالث يلإ ركزت مهنأ فقاوملا بحاص انل ركذ دقو .مهدئاقع

 | ٠ (').اهدئاقعو اهتازيممو اهصئاصخ
 .هعضوم يف هيلإ عجريلف هيلع فوقولا دارأ نمو . كلذ ركذب ليطن الو

 )١( نيدلا يف ريصبتلا ص١8 . )١( يناتسرهشلل لحئلاو للملا :57 /8/7١.

 :فقاوملا (؟) 7/٠١



 "ج نورسفملاو ريسفتلا

 )١( :ةيمامإلا ©

 اصن هنع هللا يضر يلع ةمامإ يلع صن هي يبنلا نأب نولئاقلا مهف ةيمامإلا امأ
 .اهنع هللا يضر ةمطاف نم هدلو يف يلع دعب ةمامإلا نورصحي مهنأ امك «ةيديزلا لوقي امك فصولاب ضيرعتلا قيرطب ال ءارهاظ

 اورفكف عرشلاو لقعلا دودح اودعتو مهعيشت يف اوغلاب دق بهذملا اذه باحصأو
 هللا ىضر ىلعل نيملاظ ةفالخلل نيبصتغم رمعو ركب ابأ اوربتعاو نافيا نو وخكلا
 0 .ريسفتلا بحاص يسربطلا ةمالعلاك ؛ليلق رفن الإ فرطتلا اذه نم ملسي ملو ءامهنم ؤربتلا اوبجوأف «هنع

 مروا نعل يلإ ةمامإلا تلقتنا مث «هنع هللا يضر يلع ةمامإ يلع ةيمامولا قفتا دقو
 مث «نيدباعلا نيز يلع هنا يلإ مث ,هدعب نم نيسحلا هيخأ يلإ مث ؛هيبأ نم هل ةيصولاب
 قوس يف كلذ دعب اوفلتخا مث «قداصلا رفعج هنبا يلإ مث ؛رقابلا دمحم هنبا يلإ
 ةيمامإلاو «ةيرشع انثإلا ةيمامإلا ناتقرف اهرهشأ ةدع قرف ىلإ اومسقناو ,ةمامإلا

 :ةيرشع ادثإلا ةيمامإلا ©
 هنبا ىلإ تلقدنا قداصلا رفعج دعب ةمامإلا نأ نوريف؛ةيرشع انثإلا هيما اها

 يلع هنبا يلإ مث ,داوجلا دمحم هنبا ىلإ مث ءاضرلا يلع هئبا يلإ مث ؛مظاكلا يسوم
 مامإلا وهو رظتنملا يدهملا دمحم هدبا يلإ مث ءيركسعلا نسحلا هنبا يلإ مث يداهلا
 دعب دعي ملو (يأر نم رس )ب هيبأ راد يف ابادرس لخد هنأ نومعزيو ءرشسع يناثلا
 ن1 تفلت ايييعك «ايقماو ا هاد ايندلا الميل ,نامزلا رخأ يف جرخ يس هنأو
 هّللاب ةيحور ةلص هل مامإلا نأ اومعرف (ةمئألل مهسيدقت يف دحلا اوزواج دق ءالؤهو ا ْ .افوخو
 ريغ تام نم نأو هللاب ناميإلا نم ءزج مامإلاب ناميإلا نأ :اولاقو .ءايبنألا ةلصك
 يف ةلطابلا مهتاداقتعا نم كلذريغو ءرفكلا يلع تيم وهف مامإلاب دقتعم
 ْ .ةمئألا

 :ةيرشع ينثإلا ةيمامإلا ميلاعت رهشأ 8٠
 ,ةعجرلاو ةيدهملاو ,ةمصعلا : ةعبرأ رومأ ةيرشع ينثإلا ةيمامإلا ميلاعت رهشأو

 .ةيقتلاو
 لك يف رئابكلاو رئاغصلا نم نوموصعم ةمئألا نأ اهنم نودصقيف :ةمصعلا امأ

 .نايسنلاو أطنخملا نم ئش مهيلع زوجي الو ؛مهتايح

 مهميلاعت يف امنع اوزكرو هب مامتهالا نم او رثكآ مهنأل (مامإلا) يلإ ةبسن ةيمامإلا )١(
 رع
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 ضرألا الميف نامزلا رخآ يف جرخي يذلا رظتنملا مامإلا اهنم نودصقيف : ةيدهملا امأو
 نب يلع يلوم ناسيك وه اذهب لاق نم لوأو ءافوخو اروج تعلم نأ دعب ,الدعو انمأ

 نم ناكر ناكم ةكفانمإلا'وقناونط ىلإ تيرمت عن ةيلمقلا وب ا دمحم يف بلاط يبأ

 2١. ةرظتنم يدهم
 يدهملا روهظ دعب هنأ :اهانعمو ةيدهملا ةركفل ةمزال ةديقع ىئهف :ةعجرلا امأو

 ءةمئألا لكو لب نيسحلاو ءنسحلاو «يلع عجريو ءايندلا يلإ هليَع يبنلا عجري «رظتنملا

 مث همردصخ نم ةمئألا ءالؤهل صتقيف ؛رمعو ركب يبأك « مهموصخ عجري امك
 .ةمايقلا موي نوييحي مث ؛ءاعيمج نوتومي

 نيدلا نم ءزجو ,مهدنع يساسأ أدبم يهو «ةعناصملاو ةارادملا اهانعمف :ةيقتلا امأو

 ءافخلا يف نوعديف ؛هميلاعت يلع نوريسي يرس ماظن يهف «سانلا نع هنومتكي
 ةروث ميد ا رص ع ل نورهظيو يفتخا مهمامإل

 علا ا حاسم

 نولوقي ام لك يلع نولدتسي مهو «ةيرشع ينثإلا ةيمامإلا ميلاعت مهأ يه هذه
 اهنع كسمن نحنو ؛مهاعدم تبغت الو «مهل ملستال اهنأ ريغ ؛ةريثك ةلدأب نودقتعيو
 .. كلذ نم ئش - يلاعت هللا ءاش نإ - كب رميسو «ةلاطإلا فوخ اهدر نعو

 ل ا

 هنبأ يلإ تلقعنا قداصلا رفعج دعب ةمامإلا نأ نوريف ةيليعامسإلا ةيمامإلا ام

 ءاقب وه هيبأ لبق تام هنأ عم صنلا ةدئافو : ل

 لوأ وهو :موتكملا كدمحيم هئبا يلإ ليعامسإ نم ةمامإلا تلقتنا مث هبقع يف ةمامإلا

 هللا دبع مامإلا ةوعدلاب رهظ نأ يلإ نوروتسم ةمئأ عباتت هدعبو «نيروتسملا ةمئألا

 . نييمطافلا نار يدولا

 ءامسأ باقلألا هذه ضعبو «باقلأ ةعبسب اوبقل ةيليعامسإلا ةيمامإلا ءالؤه نإ مث
 : يتأي ام يه باقلألا هذهو «مهقرف ضعبل

 .هانلق امك قداصلا رفعج نب ليعامسإل ةمامإلا ا مهتابثإل ةيليعامسإلا 1

 )١1( مهريغو هجام نباو دواد وبأو يذمرتلا اهاور ءيدهملا نأش يف ثيداحألا ضعب تدرو .
 ينم الجز هيف ثعبي يتح كلذ هللا لوطل موي الإ ايندلا نم ىبي مل ول ): مالسلا ةالصلا هيلع هلوقك

 ثعبل ؛موي الإ قبي مل ول ): هلوق لثمو (يبأ مسا هيبأ مساو «ءيمسا همسا ئطاوي « يتيب لهأ نم وأ
 نأش يف فالخ نيملسملا نيب عقو دقو (اروج تقلم امك الدع اهؤلمي يتيب لهأ نم الجر هللا

 بهذم 1 سب كي ا رحل ا ار ا اذه يدهملا
 .نامزلا رخآ يف دوعيسو ايح يفتخا يذلا رشع يناثلا مامإلا هنأ مهاوعدو يدهملا نييعت 3 يف ةيمامإلا



 ارهاظ نآرقلل نأب مهلوقل وأ - روتسملا يأ - نطابلا مامإلاب مهلوقل :ةينطابلا - " ل | ججج ب ب 24ج نووصفملاو يفعل سس
 1 . هرهاظ نود هنطاب هنم دارملاو ءانطابو

 نادمح هل لاقي لجر مهبهذم يلإ سانلا اعد يذلا مهلوأ نأل :ةطمارقلا - '"“

 .(١)طمرق
 .مراحملاو تامرحملا مهتحابإل : ةيمرحلا 5

 «ميهاربإو حونو « مدآ :ةعبس عئارشلاب ءاقطنلا نأ اومعز مهنأل :ةيعبسلا - و
 نم نينثا لك نيبو ءاقطنلا عباس رظتنملا يدهملا دمحمو ؛دمحعمو ؛يسيعو ؛« يسوسو
 مهبو يدعقت مه ةعبس نم رضع لك يف دبالو:ةععبرش نومتني ةمئأ ةعبس ءافطنلا
 ش . يدعتهي

 . ناجيبرذأب جرخ يذلا يمرخلا كباب مهنم ةفئاط عابتال :ةيمرخلا وأ ةيكبابلا - 5
 .(5) اريمخ مهل نيفلاخلا مهتيمستل وأ ؛كباب مايأ ةرمحلا مهسبلل : ةرمحنا 0
 ام رهشأو ءاهمظعم داب دق ةعيشلا نم فئاوطلا هذه نإ :لوقن نأ انتوفي الو اذه

 ةييليعاصتسالا ةيمامإلاو ,ةيرشع انثإلا ةيمامإلا : يه .قرض ثالث مويلا ىلإ اهنم يقب
 .ةيديزلاو (( ةينطابلاب نومسملا مهو )

 دجوي امك قارعلا دالبو «ناريإ دالب يف مويلا نورشتنيف .. ةيرشع انثإلا ةيمامإلا امأ
 ١ . ماشلاب ةعامج مهنم

 ةقرفتم يرخأ حاون يف نودجوي امك ؛دنهلا دالب يف.نورشتنيف ...ةيليعامسإلا امأو
 .250 بلاط يبأ نب يلع لسن نم اذه نسحلاو .توملا ةعلق بحاص حابصلا نب نسحلا لسن نم وهو ؛فورعملا يليعامسإلا يدنهلا ميعزلا ناخاغأ مهميعزو

 .نميلا دالبب نودجويف ةيديزلا امأو
 تماد ام نآرقلا ريسفت نم ةدئابلا قرفلا هذه فقوم نع كسمن نأ انب ردجألاف نذإ
 هذه نم رثكأ ريسفتلا يف ئش يلع اهل فن مل انمد امو «رثأ اهل قبي ملو تداب دق
 .ةفلتخما بتكلا نوطب نم اهانعمجو مهنم ضعبلل اهاندجو يتلا ةقرفتملا ذبنلا

 لازت ال ىتلا ثالشلا قرفلا كلت وه ,كلذ دعب انثحبو انتيانع قحتسي يذلاو
 مث «ةيرشع ينثإلا ةيمامإلاب الوأ ادبنسو ءاهئارآو اهميلاعتب ةظفتحم مويلا يلإ ةدوجوم
 .ةيديزلاب مث «ةيليعامسإلا ةيمامإلاب

 : يطخلا ةطمرقو ؛هطخ يف ليقو - هوطخ يف ةطمرقل ةبسن وأ ؛طساو يرق نم ةيرق : طمرف ( 1 )

 .7؟ه/:مالسإلا يحض (؟) 0 امك - م18: فقاوملا(؟)
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 : ميركلا نآرقلا ريسفت نم ةيرشع ينثإلا ةيمامإلا فقوم ه 3

 فئاوط نم مهادع نمع اهب نودرفنيو ءاهب نوئنيدي تادقتعم ةيرشع ينثإلا ةيمامإلل
 نوفرتعيو مالسإلاب نورقي اوماد ام - مهل دبال تادقتعملا هذه نودقتعي نيح مهو «ةعيشلا

 .نأو «ميركلا نآرقلا صوصن نم مئاعد يلع دئاقعلا هذه اوميقي نأ - ام هجوب ولو نآرقلاب

 .ليلدلا ةوقو لدجلا حالس نم مهنكمي ام لكب اهنع اوعفادي

 :مهريسفت يف كلذ رثأو ةمئألا نم مهفقوم ه
 نوقلي مهف ؛مهتمئأ لوح رود اهمهأ نأ اندجو تادقتعملا هذه انضرعتسا نحن اذإو

 ءاهلهأب ديمث نأ ضرألا ناكرأ ) ةمئآلا نأ نوريو ميظعتلاو سيدقتلا 0

 .نيدلا مامز ) ةمامألا ن راع ا و ا اةجحو
 ١١7. (نينمؤملا زعو ءايندلا حالصو ؛نيملسملا ماظنو

 انإف ؛هتافرصتو هتنيط يف سائلا قوفو «هيلع مكحي نأ قوف مهدنع مامإلا ناك املو

 هنأو لسرلاو ءايبنألل يتلا ةلصلا كلتك يلاعت هللاب ةيحور.ةلص هل نأب نودقتعي مهارن

 نإ ): لاق هنأ قداصلا نع نووريو نيدلا يف مامإلاو يبدلا ضوف دق هللا نأو «ذفنمو 0
 ذخ ا: لاقف هبيدأت نسحأف هيبن بدأ مث «لقع دشرأو بدأ نسحأ يلع هيبن قلخ هلل

 هيلع هللا ينثأ مث ([1 فارعألا] #نيلهاجلا نع ضرعأو فرعلاب رمأو وفعلا

 .[4 ملقلا] © ميظع قلخ ئلعل كّنإو ل: ل

 هوذخف لوسّرلا مكاتآ امو ط:لاقف عيرشتلا هيلإ ضوف «هنيد هيلإ ضوف كلذ دعب مث
 «[8:ءاسنلا] للا عاطأ دقف لوسرلا عطي نمل «[::رخحلا * اوهتناف هنع مكاهت امو

 هدحجو متملس هدالوأو يلع يلإ كلذ لك يا

 نيبو مكنيب اميف نحنو ءانتمص اذإ اوتمصت نأو ادلق اذإ اولوقت نأ مكبحنل هللاوف ,سانلا

 .7"2 (انرمأ فالخ يف اريخ دحأل هلل اي ولا

 ا ع ل رد دع يلع هدعب مامإ لكو يبنلا قلخ يلاعت هللا نإ ثيحو

 ام مامإلا بلقب الو يبنلا بلقب رطخي الو «باوثو حالص هيف ام الإ مامإلا الو يبنلا راتخي

 يبنلا يأر يلإ رومألا ضعب نييعت هللا ضوفيف .ةمألا ةحلصم ضقاني امو هللا ةئيشم فلاخي
 :كفيطلا ةدارعلا مترك وغلا نوف لحنو سصوفلا تاعتار ددع يف ةذايزلا لثم مامإلا يأرو

 مل وا نييعتلا لصأ نكي ملو «مامإلاو يبنلا ةماركل اراهظإ كلذو

 هزاجأف ركسم لك يبنلا مرحو «رمخلا هلل مرح : دهاوش عرشلا يف هلو ماهلإلاب الإ | رايتخألا

 رشتسي ندسلا اكو نيكسلا لجلال ىننلا لعشفا» ا هللا ضرفو هللا

 هللا هزيجيو هللا يلع ةنجلا يطعيو

 )١( مالسإلا يحض :07 - 5١5/5ص ةعيشولا (؟١ . 35ص يفاكلا لوصأ نع القن :
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 نيدانلا نم ةسايسلاو'ةرادإلا زوماو ؛قلخلا روما هدغب نم ةمكآلاو يبنلا هللا ضوف انظنبأو
 باث قح اذهو :اولاق «كلذ لك ئف مهععاط سانلا يلع بجاوو.«ميلعتلاو ليمكتلاو
 هيلع رابخألا قلد

 نآرقلا تايآريسفتو ءاتفإلاو ماكحألا نايب ؛نايبلا يف يلاعت هللا مهضوف اضيأو
 0 أ امفيك نايبلا كلذ قوف مهلو ءاوتكسي نأ مهلو اونيبي نأ مهلو ءاهليوأتو
 هنأ نوعدي ا يل ةحلصملاو لاوحألا بسح ىلعو مهنم ةيقت اوءاش هجو
 ةثالث لأس 9 : ( يفاكلا ١ بحاص لوقي . هيلع ةدهاشو هب ةقطان رابخألاو ؛مهل تباث قح
 ةثالث باجأ « باوجب دحاو لك باجأف هللا باتك يف ةدحاو ةيآ نع قداصلا سانلا نم

 ىلع امإو ةيقتلا ليبس ىلع امإ عقي ناك ةدحاو ةلأسم يف ةبوجألا فالتخاو . ةثالث ةبوجأب

 . 2١7 (ضيوفتلا ليبس
 نأ هل مامإلا وأ | يبنلا نأ وه كلذ ؛ةمئألاو يبنلل هنوتبثي ضيوفتلا نم رخآ عون كانهو

 عقاولا نم هللا همهلي امو هاري امب مكحيو رهاظلا كرسي نأ هلو ,ةعيرشلا رهاظب مكحي
 يذل عقو امكو ء«فهكلا ةصق يف يسوم بحاصل ناك امك «ةعقاو لك يف قحلا صلاخو
 60 نينرفلا

 ا يش , اولاق نأ مهتمث أ يف اهنودقتعي يتلا ةد ايقعلا هذه عباوت نم ناك مث
 يف تخسر دئاقع ا ل «رظتنملا يدهملاب اولاقو
 لالخ ٠ نم ميركلا نآرقلا يلإ نورظني | له دعب اوذخأف ٠ .مهلوقع نم تنكمتو مهناهذأ

 هيلمت امبسح اهولوأتو هصوصن اومهفو ؛مهاوهل اقفو نآرقلا اورسفف دئاقعلا هذه
 دقتعا نم ريسفن «مومذملا يأرلاب ريسفت اذهو . .يوهلا مهل هنيزيو ةديقعلا مهيلع
 . دفعا نأ حب ايناث رسف مث ءالوأ
 مروسلب و كادر رانا را ةيمامإلا رثأت ©

 ملع لئاسمب لصنعت يتلا نآرقل رقلا صوصن يف مهل ةيرشع يبثإلا ةيمامإلا نإو | له
 نكي ملو اهسفن صوصخنلا هذه يلإ ةلزتعملا ةرظن عم ريبك دح يلإ قفشت ةرظن مالكلا
 يذلا قيثولا طابترالا | ابو و ل د ول ا حل
 حريق شعبا ميولاملعو عينت :ءلا خويش نم ريثكلا ذملتت يلإ عجار نيقيرفلا نيب ناك
 ا ا يف طابترالا اذه نأ ايلج انل رهظي امك ةلزتعملا

 نورظني ؛ةعيشلا ءامدق نم مهريغو يسربطلا يلع وبأو «يضترملا فيرشلاو «يركسعلا
 ضرعنسو اهضعبل انضرعت يتلاو ؛انيديأب يتلا مهريساسفت يف ةيلازتعالا ةرظنلا هذه
 نأ ةيدج ةلواحم لواحي هيلامأ يف يضترملا فيرشلا دجم ادنإ لب ءابيرق رخآ اهضعبل

 )١( ص ةعيشولا (؟) ./85 ص ةعيشولا 85.



 ”ج نورسفملاو ريسفتلا 1 ظ
 هتلاقم انل تمدقت دقو «حصألا يلع ةلزتعملا سأ نيو ايل رععتم هنع هللا 000000

 تارطنلا هوب نأ: يف لش ندم نسل 110 هنيلاتما نع مدلكلا دع ابيل انتطردع ىلا
 هللا ءاش نإ كلذ نم ئش يلع فقنسو ؛مهريسفت يف ريبك رثأ اهل ناك ةيلازتعالا
 . يلاعت

  6٠مهريسافت يف ةيلوصألاو ةيهقفلا مهبهاذمب مهرثأت :

 مهدجمن الثمف ,مهاوس نم اهب اوفلاخ ءارآ هلوصأو هقفلا يف مهل ةعيشلا نإ مث
 .لقعلا ليلدو ءعامجإلاو «ةنسلاو «باتكلا : يهو ةعبرأ هقفلا ةلدأ نأ نوركذي

 حب اهيلالل نط رععسيف قار مديلك يافكللا اما
 دعب اميف اهل ضرعنسو ءاهنم حص ام نيمزتلم الو اهيلع ءانمأ ريغ مهف ةنسلا امأو

 .اضيأ

 يف موصحملا مامإلا لخد اذإ ةجح نركي امنإوء هسفنب ةجح سيلف عامجإلا امأو
 ربتعم ليلد نع عامجإلا ناك وأ ؛ةلأسملا يف هيأر نع افشاك عامجإلا ناك وأ «نيعمجملا

 .ةنسلا وأ باتكلا ىف لخاد ةقيقحلا ىف وهف

 حلاصملا الو ء ناسحتسالا الو سايقلا هيف لخدي الف مهدنع لقعلا ليلد امأو
 .2() مهدنع ةجح سيل هلك كلذ نأل «ةلسرملا

 يف نيلجرلا ضرف نإ :نولوقي مهارت الثمف ءاهب نوذشي تافلاخم مهل هقفلا يفو

 «ةعتملا حاكن اوزوجو «نيفخلا يلع حسملا نوزوجي الو «لسغلا نود حسملا وه ءوضولا
 ءالثم لوعلل مهراكنإك ثرإلا ماظن يف تافلاخم مهلو« ءايبنألا ثروت نأ اوزوجو
 فقي نأ ايعيبط ناك اذهل .داهتجالا لئاسم يف كلذ ريغ ةريشك تافلاخم مهلو
 بصعت هيف افقوم هلوصأو هقفلاب قلعتت يتلا تايآلا نم ةيرشع ائثإلا ةيمامإلا
 مهئارآل ةلدأ اهولعجيو صوصنلا هذه اورعضخحي نأاوعيطتسي يتح «فسعتو

 دمحم انبا - نسحلاو هللا دبع مشاه وبأ لازتعالاب ماق نم لوأ نأ ءاملعلا ضعب يري )١(
 61٠١ ١١( ص يرتفملا بذك نييبت ةمدقم ) ءاطع نب لصاو ذخأ مشاه يبأ نعو - ةيفدحلا نبا

 : ( عدبلاو ءاوهألا لهأ در) هباتك يف (هالالا/ ةنس يفردملا ) يعفاشلا يفئارطلا نسسحلا وبأ لوقيو
 ةيواعمو نسحلا يلع باحص( نم ةعامج لزتعا ؛رمألا هل ملسو ةيواعم يلع نب نسا عياب ام دبع

 نم يهتنا) ( ةلزتعم كلذب اومسن ؛ةدابعلاو ملعلاب لغتشن اولاقو ؛مهلزانم اومزلو سانلا عيمجو
 ا م

 مل بجاوب فيلكتلا نم ةءاربلاب لقعلا ليلدل لثم دقو « 477/١ :ةعيشلا نايعأ : رظنا (؟)
 عبط .يرديحلا يقت 7 يلع ديسلل (طابنتسالا لوصأ) باتك نم ؟75 ص رظنا٠. صن هيف :هري

 .( ٠١96 . ةنس ةيقارعلا ةعابطلاو رشنلا ةكرش
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 لب ؛ءثيداحألاو تايآلا نم مهضراعي ام اولوأتي نأ ءايعيبط ناك امك «مهنبهاذمو
 ل يي انايحأ مهاندجوو

 . ذوذشلاو ةفلاختا | يف قارغ ارغإو «.جاجللا يف مهنم

 :اهجيورتو مهدئاقع زيك رت يلع مهلايتحا ©
 ل ما بما ا ل ا

 ةريشك نطاوبو لب نطابو رهاظ هل نآرقلا نأ نوعدي  الوأ  اوحارف ,مهلويمو مهضارغأ
 ,نطاوبلاب قلعتي امو رهاوظلاب قلعتي ام كلذ يف ءاوس «ةمئألا ا

 . مهتمئأ نم عامس ريغب نآرقلا يف لوقلا نم سانلا اوعنمف 00
 مهئادعأ يفو مهيلاومو مهتمئأ ريما نآرقلا نأ نوعدي - ايناث  اوحارو

 :تالذك 18

 اذه لكو ُهَتلَع يبنلا نمز هيلع ناك امع لدبو فرح نآرقلا نأ نوعدي - اثلاث - اوحارو
 نم ةاقتسم اهنأ سائلا ماهيإو مهدئاقع زيكرت يلع لايتحالا ليبق نم هنأ الإ دقتعأ ال
 .نيدلل لوألاو يساسألا عبنملا وه يذلا نآرقلا

 نم هوعضو امب ةماعلا نورغيو «سانلا يلع نوهومي اوذخأ 00 ذه نم بجعأو
 مهنم اليلق ارفن الإ ةباحصلا يلع اونعطو ؛هتيب لهأ يلعو هَ هللا لوسر يلع ثيداحأ
 امددع اهنم نوجرخي ةرغث كلذ 1 ا يف ةصيقن لكب مهومرو
 , هلك هللا لوسر نع ةباحصلا ءالؤه اهيوري يتلا ةحيحصل 1 | ثيداحألا مهقانخب ذخأت

 اهمامأ فقن نأ ائيلع لب «تاذلاب ةعبرألا طاقنلا هذه يلع اعارس رمن الأ انب نسحيو
 اهل ناك يتلا يراعدلاو ماهوألا هذه يدم يلع فقن نأ عيطتسن يتح ةقيقدو ةليوط ةفقو
 : قيفوتلا هللابو لوقنف «ةيرشع يبث إلا ةيمامإلا دنع ريسفتلا هاجنا يف رثألا ربكأ

 هنطابو نارقلا رهاظ - ١
 الر هيا مطوع تيتا وااعوا را ار رق ل رجا يرق را يمس ارح

 رمألا ةياغ ءريسفتلا يف أدبملا اذه ررقت يتلا ثيداحألا نم انيدل حص ام دعب اهيف:مهضراعن
 نيعبسو ةعبس نآرفلل ناب لوقلا يلإ اوزواجت لب ؛ عدحلا اذه دنع اوفقي مل ةيمامإلا ءالؤه نأ
 ةوعدلا يف نآرفلا رهاظ لعج يلاعت هللا نأ اوعداو اودامت لب كلذ يلع اورصتقي ملو «انطب

 قلعتي امو ةيالولاو ةمامإلا يلإ يوعدلا يف هنطاب لعجو «ةلاسرلاو ةوبنلاو ديحوتلا يلإ

 : هبطابو نآرقلا رهاظ نيب قيفوتلا يلع مهصرح
 نأ يلع هب نيلئاقلا ءالؤه.صرح دعشا نأ نآرقلا يف يأرلا اذه رثأ نم ناك دقلو

 مهعسو يف ام لكب اولمعيو «نآرقلل ةنطابلا يناعملاو ةرهاظلا يناعملا نيب ةلص اودقعي
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 0 هر لكما سهل د

 هل ل ل رح
 رهاظلا اذه عم هل دارمو ؛يلاعت هللا دارم رهاظلا اذه نأ نورقي مهف « «([١ةه:دمحم)]

 وه نيينعملا نيب عماجا نإ :نولوقيو «مالسلا مهيلع ةمئألا مولع وه ينطاب رخآ ينعم

 نوكي ال يتح «ةنطابلاو ةرهاظلا يناعملا نيب نوقفوي اذه لثمبو امهنم لكب عافتنالا

 رخل يشمل هتدارإو ظننت رفا ةيلع ل ديا "يصب ضصاس ىلا هللا ةدارإ | هيقست

 : نارقلل ةنطابلا يناعملا نم نوعدي امب ميلستلا يلع سانلا مهلمح «©
 اوعمجو هنطابو نآرقلا رهاظ نيب اوطعبر نأ دعب ةيرشع ينثإلا ةيمامإلاب ينأكو

 يف يفكي ال طبرلا اذه لثم نأ نودقتعي مهب ينأك . .هباشتلاو بسانتلا عماجب امهنيب

 ةيحان نم هيلع مهولمحي نأ اولواحف ءاذه مهبهلدم اوبهذي نأ يلع سائلا لمح
 .ةملظملا روصعلا يف ةماعلل يسدكلا باهرإلا ةيشن يذلا (ينيدلا باهرإلاو ةديقعلا

 د ا ما ا ل ا لمح نم

 ا ارا ا نأ هيلع بجي امك «ءاوسلا ىلع هبطابو

 لآ نع الصفم كلذ ملع هيلإ لصو نإ ليصفمتلا ليس ي يلع كلذ نوكي نأ ديالو

 ركني نأ زوجي الو : راد دعس تا ضي اول ذ يفكيو «تيبلا

 مل نإو تيبلا لآ قيرط نع كلذ نم هيلإ لصو ام لكب ملسي ن اير لاحت سابا

 ركنا ولامك كلذب رفكل نطابلا ركنأو رهاظلاب نمآ انئاسنإ نأ ولو . هانعم مهفي

 . اعيمج نطابلاو رهاظلا وأ نطابلاب نمآو رهالظلا
 نآرقلا صوصن يف رجلا رظنلا نم مهعنمو سانلا لوقع ليطعت يلع مهنم اصرحو

 00 نطابلاب قلعتي امو رهاظلاب قلعتي ام اهنم ءاوس «نآرقلا يناعم عيمج نإ : اولاق ( ميركلا

 106 نانكر بك داس ديالا مهن هدب نهدسلاار 5 يما ادي سس
 الف سانلا 0 07 يا لاا ها م ب

| 

 لصو الإ ذر يف :لوغن ا اسنإل وجب لها راق ةشأبا ياس يال

 اوزوج ٠ قرع ملل هسفن نم سل احا طال لا تيب
 مهنع هذخأو تيبل لا وفي هنأل .هل رسيتي ام نآرقلا نم طبنتسي نأ اذه لش

 .(تيبلا لآ انم ناملس :١ ليق دقو مهنم هنأك راص
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 را شرعت يس ا ليا ريد داك
 ,مراكفا مامأ دب نواف دجو نأ نآرقلل ينطابلا ريسفتل هلا اذه جئاتن نم ناك دقلو

 ندحلاس ةديقعل | مهل هنيزتو يوهلا هؤاشي ام لكل عستي ءابحر الاجمو اخلاب ابرطضم
 دق ةماعلا نأ اونظ ام دعب ؛نوهتشي هجو يأ يلعو «نوبحي امك نآرقلا يف نوفرصتي

 نا ا ا
 9200 ةطساوب ريشي نأ يلاعت هللا فطل نم نإ - ساولاقف
 دو لك ل سواد ا

 ةديقعلا ىعاد مهنيعأ يف هنيزيإ امو .يوهلا مهل هؤاشي ام ةدعاقلا هذه يلع نوعرفي
 1[: قاقشنالا] «قبط نع اقبط نبكرتل 8 يلاعت هلوق يف الثم نولوقيف ءاهناطلسو
 ءايصوألاب ر معا ا نم اهلبق ناك نم نييس كلستس ةمآلا هده نأ يلإ ةراشإ هنإ
 .ءايبنألا لعب

 مومعلا هب داري يذلا ظفللا نإ :اولوقي نأ نم نآرقلا نطابب لوقلا هل نكم كلدك
 يذلا ( نيرفاكلا ) ظفل الثمف نطابلا ينعملا بسحب صوصتخللا هب داري ام اريثك ارهاظ

 . ىلع ةيالوب رفك نمب صوصخم نطابلا يف وه :نولوقي ؛مومعلا هب داري
 ممألا يلإ رهاظلا | يف هجوم وه يذلا باطخلا اوفرصي نأ نم اضيأ مهنكم امك

 ةمألا هذه نم مهرظن يف باطخلا هيلع قدصي نم يلإ ءاهنم دارفأ يلإ وأ آةقباسلا
 4 نولدعي هبو قحلاب تودهي ُهمَأ سوم موق نمو ل: يلاعت هلوق الثمف «نطابلا بسحب
 .مالسإلا لهأ مه نطابلا يف يسوم موق : هيف نولوقي [154 : فارعألا]

 امك ؛هدحو نطابلاب اولوقيو رهاظلا ينعملا انايحأ اوكرتي نأ نم اضيأ مهنكم دقلو
 فعض كانقذأل اذإ بدليل ائيش مهيلإ نكرت تدك دقل كانتبل نأ الولو ل: يلاعت هلوق يف
 ريغ رهاظلاف «[ 4-86: ءارسإلا] © اريصن اَنيَلَع كل دجت ال مث تامملا فعضو ةايحلا
 اهجوم نوكي نأ قيلي ال اذه لثم .نأل «يبنلا ريغ كلذب ينع : نولوقيو «مهدنع.دارم
 أي يعمساو ينع كايإ» ١ .باب نم وه وأ ءيضم دق نم هب ينعم وه امأإو هَ يبنلل
 ند اننعكأ ركذ هل تبسي ملام يلإ ريمضلا عابجرإ نم !ديبملا اذه مهنكم كلذك «ةراج
 ١[ 6 سنوي ] 4 هلدب وأ اذه ريغ نآرقب تا انءاقل نوجري ال نيل لاق : يلاعت هلوق
 ملو « ركذ هل قبسي مل ايلع نأ مولعمو . ايلع لدب وأ ينعمب ( هلدب وأ ):ثورسفي ثيح
 .هتيالوو هتفالخ نأش يف اقوسم مالكلا نكي

 ةيئآرقلا تايآلا ليوأت نأ :نطابلاب لوقلا ادبمل مهريرقت دعب هولوقي نأ مهل غاس امو
 ليوأت اهل نآرقلا فارغ هيف رق لك نأ مهدنع لب ءدحاو نامز لهأ يلع يرجي ال
 بسح .ةددجتم اذه ىلع نآرقلا يناعمف «نامز لك لهأ ي ىلعو «نأ لك يف يرجي

 نإ راق كلو نيرقكا وغانا كل عاشو لب" ثداوح نم اهيف نوكي امو ةئمزألا ددجت
 يي اولاقو «:ةضقانتم ةفلتخيم ة ةريثك تاليوأت اهل ةدحاولا ةيآلا
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 عساو باب ينطابلا ليوأتلا باب نأ كش الو .رخآ ئش يف اهرخآو ئش يف اهلوأ نوكي

 . هرطاخب شيجيو هدلخب رودي ام لك يلإ هنم لصي نأ هجلو نم لكل نكمي

 اعيمسج نيرسفملا نإو ءانطاب نآرقلل نأب حرص هَ هللا لوسر نإ : لوقي نأ لئاقل سيلو

 نأ لئاقل سيل ؟مهدحو ةيمامإلا يلإ موللا هجوت فيكف «هب نولوقيو كلذب نوفرتعي

 نع ةرابع وه «نيرسفملا روهمج هب لاقو ثيدحلا هيلإ راشأ يذلا نطابلا نأل كلذ لوقي

 يذلا نطابلا امأ .هتالولدم نم نوكي نأ نكميو «ينآرقلا ظفللا هلمتحي يذلا ليوأتلا

 ام ميركلا ينآرقلا ظفللا يف سيلو ؛مهبراشمو مهقاوذأ عم قفتي ئشف ةعيشلا هب لوقي

 .ةراشإلاب ولو هيلع لدي

 :ريسفتلا يف مهلاوقأ ضقانت نم مهصلخم ه

 نأ اوزوج امدنع هجرحتو مهفقوم رطخب اوسحأ «ةيرشع ينثإلا ةيمامإلا نإ مث
 .ريسافتلا هذه نيب فالتخالاو ضقانتلا عم دحاو ريسفت نم رثكأ ةدحاولا ةيآلل نوكي

 الوأ هب داقتعالا اوبجوأ ام ئدابملا نماوررقف مهنوللضيو ةماعلا يلع نوهومي اوذخأف

 نم ناكف «جرحلا قزأملا اذه نم هب نوصلختي صلخم يلإ كلذ دعب اولصيل سائلا يلع

 را ربجوأو افوررل ينل يانا

 ناد ا

 . ةيقتلا : اثلاث

 يذلا ضقانتلا اذه نم جورخلل اصلخم نوكي نأ نكمي ةثالثلا هذه نم دحاو لكو

 ريسفت يف هللا لبق نم اضوفم مامإلا نوكف «مهتمئأ نع اهنووري يتلا مهريسافت يف عقو
 صلخم ةمألا ةسايس يف اضوفم هنوكو .عساو ضيوفتلا باب نأل ,.مهل صلخم نآرقلا

 وهف («عماسلاو لئاسلا حالص هيف امب ملعأو «ليوأتلاو ليزنتلاب ملعأ مامإلا نأل ءاضيأ

 نسحلا نأ :رقابلا نع ليق » هنم ةيقت . بيجي الو تكسي نأ هل مامإلا نآل «هيقباس نم

 :رقابلا لاقف ؛رانلا لهأ مهنوطب حير يذؤت ملعلا نومتكي نيذلا نأ م معزي يرصبلا

 نسحلا بهذيلف ءاحون هللا ثعب ذنم اموتكم ملعلا لاز ام ؛نوعرف لآ نمؤم نذإ كلهف

 )2١. (هردص ىلإ راشأو .. انهه الإ ملعلا دجوي ال ءالامشو انيمي

 52502500501 :ةقلسلا بن ىو لاخلا بحي يسال ومو

 هلاق امب لمعيو هب دخأي نأ يعيشللف ةيقتلا ليبس يلع الوق لاق نإ مامإلا نأ » اذه يلع

 0 ا اال يعيشلا هبنتي مل نإ مامإلا
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 ,رابخألا يف عادخلا ةيقت . .ةيقتلا هذه يلإ نوأجلي اوناك ةمئألا نأ نظن ال نحنو
 اذه نم مهسفنأ اهب اوصلخيل ءاهنولحمتي تالحمت يه امنإو «ماكحألا يف قافنلاو
 .هيف اوعقو يذلا كابترالا

 مهئادعأو مهئايلوأو ةمئألا نم نارقلا فقوم -؟
 ةمئألا نم هدعب نمو يلع ةمامإب رارقإلا نأ اوررقءةيرشع ينثإلا ةيمامإلا نإ مث

 ٌتيحب عناميإلا لوصأ نم لصأ ,مهئادعأو مهيفلاخم ضعغبو ؛ مهتالاومو مهبح مازتلاو

 .نيعمجأ قئالخلا يلع مهتيلضفأ داقتعاو ؛ةمئألا ةعاط بوجو اوررق امك ؛لوصألا يقابب رارقإلا عم ,كلذ لصح اذإ الإ ءرملا ناميِإ حلصي ال
 اودازو لب ؛هوررق ام يلع-نآرقلا صوصن نولزني اوذخأ مث هلك اذه ةيمامإلا ررق

 تايآ لكو ؛مهالاو نمو ةمئألا يف تدرو ءانثلاو حدملا تايآ لك نإ :اولاقف كلذ يلع
 كلذ نم رفكأ وه ام نوعديو لب ؛مهئادعأو مهيفلاخم يف تدرو عيرقستلاو مذلا
 رمألاو ,مهب نالعإلاو مهيلإ داشرإلا يف لزنأ هلك لب نآرقلا لج نإ :نولوقيف
 . مهتفلاخم نع يهنلاو مهتقفاومب

 يفو مهالاو نمو مهتمئأ يف دراو هلك وأ هلج نآرقلا نأ مهمعز رثأ نم ناك دقلو
 اوغلابو لب ,فورعم عئاش زاجم وهو :اولاق .هعم ةمئاألاو هيَ يبنلا لاخدإ هارأ نأ هرس هريمض وأ عمجلا ةغيصب هسفن يلإ هللا هبسن ام نإ :اولاق نأ «مهقفاو نمو مهئادعأ
 انوملظ امو #: يلاعت هلوق يف امك انايحأ تاذلاب نودوصقملا مه ةمئألا نإ :اولاقف
 هنأ رقابلا دمحم رفعج يبأ نع اوور ثيح «[ 0: ةرقبلا] 4 نوملظي مهسفنأ اوناك نكلو
 انملظ لعجف هبسفنب انطلخ, نكلو ملظي نأ نم لجأو زعأو مظعأ هللا نإ :اهيف لاق
 « اونمآ نيذّلاو هلوسصرو هللا مكيلو امنإ لف:لوقي ثيح هتيالو انتيالوو ؛.هملظ
 )2١. انم ةمئآلا : ىنعمب [ه0:ةدئالا]

 اذكو مامإلا هب ادارم ؛برلاو هلإلاو :ةلالجلا ظفل اولعج مهنأ ا نا وكلاو
 ىنغلاو اضرلاو ةعاطإلا نم هسفن يلإ هللا هفاضأ ام اولوأتو ؛هناحبس هيلإ ةعجارلا رئامضلا
 نم كلذ نودعيو «خلإ. . هرقفو هانغو هاضرو ؛هتعاطإك مامإلاب قلعتي امب ءالثم رقفلاو
 زاجملا ذإ هب انل ةفرعم الو زاجملا اذه لثمل عويش ال نكلو . فورعملا عئاشلا زامما ليبق
 عنمت ةنيرق عم ةقالعل هل عضو ام ريغ يف ظفللا لامعتسا وه ءاملعلا قي ةيلغ هقراعتملا
 ةفراصلا ةئيرقلا نيأف ةقالعلا اوفلكت اذإو ؟انه ةقالعلا نيأو «ىلصألا ىنعملا ةدارإ نم
 لني الهنا رق قوي ويراخا ىلإ لودعلاو فلكتلا اذه مل . .مث ؟هتقيقح نع ظفلل
 ش ؟ةقيقحلا رذعت دنع الإ زاجما ىلإ

 )١( ص رارسألا ةاكشمو راونألا ةآرم ةمدقم 84" .



 تس "ع نورسفملاو ريسفتلا

 هليدبتو نآرقلا فيرحت - ؟

 يف حيحص ريغ نارقلا نوكي نأ مهيلع زع «ةيرشع ينثإلا ةيمامإلا نأ بسحأو

 دقو مهب ينأكو «مهيفلاخمو مهئادعأل ةبسنلابو ,مهيقفاومو ةمئألل ةبسنلاب مهتديقع
 يفو .مهتعيشو ةمئألا نأش يف ادراو هلج نآرقلا ناك اذإ :اولامف مهنيب اميف اولءاست

 الوأ دوصقملا هنأ يف احيرص كلذب نآرقلا تاي مل ملف ءمهيفلاخمو مهئادعأ ناش
 اذه دعبو «لؤاستلا اذه دعب مهب ينأك ..؟طقف ةنطابلا ةراشإلاب يفتكا ملو ؟تاذلابو
 اودجي ملف « ليبس لك هنم صلختلل نوسملتي اوحار ؛مهقانخب ذخأ يذلا ضارتعالا

 هيلع يلع هعمج يذلا نارقلا نإ :اولاقف ,هليدبتو نآرقلا فيرحتب لوقلا نم لهسأ
 الري دور اهئ قر مق يتلا يحصل" قل و و دكر ور ةيدقاال ذهن راركو مااجمل
 لآ لئاضف ىف احيرص درو ام لك هنم فذح «لدمبو فرحمف هادع انم امأ «ليدبت

 ةرتاوتم فيرحتلا رابخأو مهيفلاخمو مهئادعأ بلاثم يف احيرص درو ام لكو «تيبلا

 . ءازب اهنم مهو «تيبلا لآ نع اهنووري ةريثك تاياور كلذ يف مهلو ؛«ةعيشلا دنع
 -_ هع دمحم ىلع ليربج هب لزن يذلا نآرقلا نأ : قداصلا نع يفاكلا يوري

 ىقاوبلاو «ةيآ نوتسو ثالثو ناتئامو قالا هس اهعم انيةيأب ىفلاو:1ةيآ للا مشع ةعببس

 الا ل
ٍ 

 شيرق نم الجر نيعبس مسا يلع ةلمتشم تناك (نكي مل) ةروس نإ :نولوقيو

 اهنم اوطقسأ (ماعنألا) ةروس لثم تناك ( بازحألا ) ةروس نِإو «مهئابآو مهباسنأب
 «يوتادارت نسل: يغو هيانكي تطغسا / ةيالولا و: ةروسانإ وا: تييبلا ناعأ لافت

 هنأ الإ هللا مالك فحصملا يف ام عيمج نأ )وه عوضوملا اذه يف مهلام فخأو

 سانلا هؤرقي مئاقلا ماق اذإو ئش هنم عضي مل ظفحتسملا دنع لزن ام يقابلاو لزن ام ضعب
 .2') ( يلع نينمؤملا ريمأ هعمج ام يلع هللأ هلزنأ امك

 مده يف ةحيرص نآرقلا نم صوصنب «ليدبتلاو فيرحتلا وعدم مدطصا دقلو
 هل انإو ركذلا انلزن نحن انِإ /ف:يلاعت هلوق صوصنلا كلت نمف ءاذه مهاعدم

 هلا ور دا راقت ابر انااا ال يبق يرو رجحلا] 4 نوُظْفاَحَل
 صوصنلا ىقاب نم نوصلختي ليوأتلا اذه لثمبو ؛ةمئألا دنع يأ . .# نوظفاحل

 ش .مهل ةضراعملا

 00 مهدئاقع يلع رطخلا ميظع امهل نيرخآ نيرمأب اضيأ اومدطصاو
 انيديأب يذلا ن ارقلا اذه يلع مكتادقتعمو مكميلاعت يف نودمتعت فيك : :امهلوأ

 ؟هيف ليدبتلاو فيرحتلا عوقوب متمزج دقو

 . 5" ص قباسلا عجرملا(؟) .؟7” ص ةعيشولا(١



 ل[ ب 7# قوس فلو ريسفلا سس
 "50 لئاضفب اوفرتعي نأ سانلا يلع نوبجوت فيك :امهيناث
 نم كلذ لك فذح نأ دعب مهيلع ةمئاق ريغ ةجحلاو ,مهيفلاخمو مهئادع
 ؟ نآرقلا

 ؛لالخإ ريثك دوصقملاب لخي ال اميف عقو امنإ فيرحتلا نأب : لوألا نع اوباجأ دقو
 نيقفانملا ءامسأو ؛دمحم لآو « يلع مسا فذحك

 يف ليدبتلاو فيرحتلا دوو وبل وكس امرولع يناعت هللا نأب: يناثلا نع اوباجأو
 راشأ لب ؛مهئادعأ بلاثمو تيبلا لهأ لئاضف يف احيرص ءاج امب فتكي ملف « نآرقل
 فيرحتلا نم ملس دق ةيرسراك نآرقلا نوطب بسحب هيلع لدو كلذ 1

 ا را اا ال ا

 سيل ام نآرقلا يف يف نوديزي ام اريثكف اولدبو اوفرح نيذلا مه ةعيشلا نأ قحلاو
 اال ارا 00 لا

 درت مل ةدايز يهو ؛( يلع نأش يف) : :نوديزي «([ "37: ةدئاملا] © كبَر نم كيلإ لزنأ ام

 .اهيف نوعطم قيرط يهو «مهقيرط نم الإ
 ملأ : قداصلل ليق هللا لزنأ ام ريغ يلع هولوأت ثيح اضيأ نآرقلا اوفرح نيذلا مهو

 اموا 0م : ليق. يلب :لاق ؟هللا نيد يف ايوق يلع نكي
 اوليزت ول ا:لاق ؟ ةي 1 ليلا هتعنم هللا باتك يف ةيآ : : قداصلا لاق ؟ كلذ نم هعنم
 رداع و روك دو ادا .[1 معفلا] © اميل اباذع مهنم اورفك نيدذّلا انبذعل
 تجرخ املف .عئادولا جرخت يتح ءابالا لتنقي يلع نكي ملو «نيقفانمو نيرفاك موق

 د 0 ا ل

 :ا د كل 00 لا ع

 0 حلا

 هذه نإ 0 ا ا
 تكتضرع ”:كتبيح اورفكا مث الوأ يبنلاب اونم مآ :نانمثنعو رمسعو ركب يبأ يف تلزن ةيآلا

 ارفك اودادزا مث . يبنلا توم دعب ورفك مث «يلعل ةعيبلاب اونمآ مث «يلع ةبالو مهيلع

 ظ 2010 رسالا لك نب ةعيبل دخلا
 نأ:اقداص امكح هسفنب مكحيل ميركلا ئراقلا يدي نيب اهعضنو اعرك ذن ةلثمأ هذه

 باتكل نوفرحملا مهسفنأ مه «نآرقلل ليدبتلاو فيرحتلا نوعدي نيذلا ؛ةعيشلا ءالؤه

 : د: شيكلا ةرويس نم ةنالاو تكد نم ةعيشولا (85 8: نم ةعيشولا (1
 .5؟ه/ 5: ىفاكلا لوصأ نع القن 55 ص ةعيشولا (؟9)



 يوهلاب هلل يل ير انهنك لنزع لإ هيهات مكر هيف د هللا

 5 . يهشتلاو

 ةباحصلا راثاو ةيوبنلا ثيداحألا نم مهفقوم 2-2

 لويس نزع ةياورملا تيداح 3 نم ةرثك مامأ مهسفنأ ةيرشع انثإلا ةيمامإلا يأر دقلو

 يفو ,نيعمجأ مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا نع ةروثأملا تاياورلا نم ١ ةرثك مامأو هي هللا

 نأ ايهدب ناك اذل ,ةحيرص ةفلاخم مهميلاعت فلاخي ام راثآلا هده كيداعالا كلت

 مهدنع درلاو ءاهليوأت قيرطب امإو م ا

 لوسرل الوق نوكت نأ امإو «يباحصل الوق نوكت نأ ام ةياورلا 0 اد روسو يح

 مهتعيابمل مهنورفكيو ل اب «ةباحصلا اة يل

 روي هاوار كارلا م ل

 ,هلح خسنو ةعتملا حاكن ميرحت يف تتبث يتلا راثآلاو ثيداحألا نودري 0م
 ةفل د ردا رشم ةئاور نر انهن ول يقرر هيلا ىلع نقلا تمذاجلا) نومري مهم امك
 نإ :نولوقيف اهنولوأتي مهنكلو الدج ةياورلا ةحص نوملسي مهدجم مث .نيقفانملا سأر
 همدق رهاظ يلع حسمي ناكف ؛يلعأ نم اقوقشم ناك هَ يبنلا هسبلي ناك يذلا فخلا

 ,ىسلكمم 'دراب ليؤأت اذه نأ رهاظو . . قشلا اذه نم

 هلِيَع هللا لوسر نع مهتياورب نوقفي الو «ةباحصلا لاوقأ نولبقي ال ءالّوه ناك اذإف

 .هتياورب نوقثي نمو ؟هلوق نولبقي نمف نذإ

 نولبقيالو ايعيش ناك نمم الإ ثيدحلا نوذخأي ال مهنأ (مويلا ىلإ ةعيشلا هيلع يذلا

 ثنإف مهدحو نوملسملا مه مهنأك ىتح «ةصاخ ةرئاد يف مهسفنأ اورصح اذهبو

 0 را ا را

 اكفأ ا كيف ىوسلو 2 ديزي ني قفار ا

 اوحارف . هلم هللا لوسر تيب لآل مهبحو ؛ةرهاطلا ةبيطلا مهبولقو «ةجذاسلا روهمجلا
 مهلويم يضري ام اهنونمضيو «هتيب لآ يلعو هيي هللا لوسر يلع ثيداحألا نوعضي
 مهنأل ةعيشلا هذه ديناسأ اومكحي نأ مهتفي ملو «ةئيندلا ةئيسلا مهضارغأو (ةيبهذملا

 ش .مهاوعدل ةديؤم اهودجو



 مال ا [بااااااا_ ب -- !"ج نورسفملاو ريسفتلا

 :وهو ( نيدلا يف ريصبتلا ) هباتك يف ينيئارفسإلا رفظملا وبأ هركذ ام انه ينبجعيو
 هل تلاق «قيرف لكل فنصيو ؛فيناصتلا يف عسوتي ظحاجلا اوأر ال» ضفاورلا نأ
 فرصتاأو اهبترأ يتح ةهبش مكل يردأ تسل : مهل لاقف ءاباتك انل فئص :ضفاورلا
 اذإ مكنأ الإ اهجو مكل يرأ ال :لاقف هب كسمعن ئش يلع انلد نذإ :هل اولاقف ءءاهيف

 فرعأ ال ,قداصلا دمحم نب رفعج لوق هنإ :نولوقت هنومعزت ائيش اولوقت نأ متدرأ
 ةءوسلا هذهب مهترابغو مهقمحب اوكسمتف 7 مالكلا اذه ريغ هيلإ نودنتست اببس مكل

 كلذ يلإ اهوبسن ؛ةبذك اوعرتخي وأ ةعدب اوقلتخي نأ اوادرأ املكف ؛ءاهيلع مهلد يتلا

 ش 2١١. (ئرب نيرادلا يف مهتلاقم نمو هزنم اهنع وهو «قداصلا ديسلا

 اب < ل دم )8: قوريسفملاو ريسففلا رظناو +91 نع نيدنلا ىف ريضبعلا 13
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 سس "”ج نورسفملاو ريسفتلا
 ( ةينطابلا) ةيليعامسإلا ةيمامإلا

 ميركل داوغلا ريسفت نم مهفقومو

 0 طاب علوقل اضباةيطابلب ويقلب مه 0

 .روتسملا نطابلا
 ىه امنإو نيملسملا فئاوط دادع يف ةلخاد نوكت نأ نكمي ال ةفئاطلا هذه نأ قحلاو
 سلسل ةرع اوونصتا وقت لإ ةيوخ هةلسرا ةك وشو ] دوا مدت امك يمال ىف
 قيململاو مالسإلا ىلع دقطلاران ميطاتاوعت نييرخلعبتشاد نسكت الوتلت الزان
 مهل ةقاط الو «رانلاو ديدحلا ةوقب نيملسملا يلع بلغلا يلإ مهل ليبس ال هنأ اوأرو
 مهبرام يلإ مهلصوي يذلا لايتحالا قيرط اوكلسف ؛رارجلا رخازلا مهشيج مامأ فوقولاب

 ولو هرون معم هللا نأ ةدحالملا ءالؤه يلع يفخو .مهه اوفأب هللا رون اوكفطيل «مهئاوهأو
 . نورفاكلا هرك

 : ةفئاطلا هذه وسسؤم ©

 ةعامج ديبو «نومأملا نمز :ةفئاطلا هذه ةاون تتبنو «ةنتفلا هذه رداوب ترهظ
 نب رفعج يلوم ناكو .حادقلا نوميم نب هللا دبع :مه «قارعلا نجس مهنيب عمج
 نوعدي اوناك ةعامجو «ناذيذب فورعملا نيسحلا نب دمحمو «قداصلا دمحم

 .7'2)(ةجيراهجلا )
 نم اوصلخ املف ,هدعاوق اوسسأو ةينطابلا بهذم اوعضوف .رفنلا ءالؤه عمتجا

 دالب نم ريثك ىلإ اهرطخ راطتساو ءاهرمأ لحفعتسا مث ؛,مهتوعد ترهظ نجسلا
 . 22) مالسإلا نوعدي نمت ريثك نيب اذه انموي يلإ ةيقب اهل تلاز امو .نيملسملا
 : مهضارغأ يلإ لوصولا يلع مهلايتحا ©

 ةحارص نيملسملا هجو يف فوقولاب مهل ةقاط ال هنأ ةينطابلا ئدابمل نوسسؤملا يأر
 نيب اوسدناف ليحلا ىتشب مهبرآم ىلإ لوصولا يلع - انلق امك - اولاتحاف ءاراهجو
 اورغ اتوب هكسلا لهل ةالارملاو ةيدساب ارعيلور قاتنإلا ىلغ دللا مناي ىودابسملا
 روذب نم نيملسملا نيب هورذبي نأ نوديري امل اراتس هلك كلذ اولعجو :«بذاكلا عرولاب
 . ةسايسلاو ةديقعلا يف بارطضالاو داسفلا

 مهباسنأ نولصيو ؛ةوبنلا تيب لهأ يلإ ءامتنالا ةدحالملا ءالؤه يعدي نأ نزحأ نمو

 . 88 ص نيدلا يف ريصبتلاو 577 ص قرغلا نيب قرفلا (؟) , .ةعبرألا ءاملعلا يأ(١)



 ل يس ل لس فج وسلا ريسفتلا
 ا هب م ساس

 (ةنيفد داقحأ تكرحتف «مهيلع نزحتلاو تيبل لآ يلع يكابتلا مهرغ «رامغأ ءافعض

 ا ل

 :لوألا مهفده اولعجف ؛ةعيدخلاو ركملا نم عونب اهوربد ةطخم بهذملا اذهل اومسرو

 ,داحلإلاو ةحابإلا نم مهدعاوق يلإ دوعي ام يلإ عئارشلا ليوأتب ماغطلا يلع لايتحالا
 بتارم يلع ةوعدلا مهلعجب اذه مهضرغ يلإ مهلوصو يف اوج وجردتو

 : ةينطابلا دنع ةوعدلا بتارم ©

 نم اوعنم كلذلو بال مأ ةوعدلل لباق وه له .وعدلملا لاح سرفت وهو : قوذلا :الوأ
 هيف تيب يف ملكتلا | وعنمو ءاهل الباق سيل نم ةوعد يأ . .ةخبسلا يف رذبلا ءاقلإ

 .ملعتم وأ هيقف هيف عضوم يف يأ . . جارس

 :ةهعيطو ا زهجدملا لكس اك نيوقلا | نتدحا لك ةلادعمابا سيسأتلا - ايناث
 ناك نإو ؛هضيقن حبقو هنيع يف.هنيز دهز يلإ ليمي ناك نإف ؛امهريغو ؛ةعالخو «دهز
 رستعو نكي أ يلإ الئام يعادلا ا هآر نمو اهضيقن حبقو اهنيز ةعالنخلا يلإ ليمب

 يلرركسابا يحلو 0 اذهلو ؛ةعيرشلا ليوأت يف ظح امهل : لاقو هدنع امهح دم

 هل لصحي يتح اذكه . . ةعيرشلا ليوأت راغلا يف هيلإ يضفأو ةنيدملا ىلإ مث «راغلا

 .هب سنألا

 ينعم ام : 0 ا ناك سا

 مرر د دعما ل ل ال

 : .؟اعبرأ اهضعبو «اثالث اهضعبو ,نيتعكر

 ها وريال فوتو نبل واسيا ريجاتا ذه لثمب نوككشي ثيحو

 .مهنع ذخألاو

 مهل يشفي ال نأب صخشلا يلع قاثيملا ذخأ : :(امهدحأ ) نارمأ وهو :طبارلا : اعبار
 نمو كدمو مهَقاَعيِم نيستا نم انذخأ ذإو ا: يلاعت هلوقب كلذ يلع ٍنولدتسيو ءارس

 ,[ا7: بازحألا] © اظيلغا اقانيم مهبم انذخأو ميرم نبا يسيعو ئسومو ميهاربإو حون
 4اليفك مكيلع هللا مُكاعج دقو اهديكوت دعب ناميألا اوضفتت الو : هلوقو
 يتلا رومأأل رس لل ع -0-

 ىلع لابقإلا دادزيل ايندلاو نيدلا ناك ةقفاوم يوعد وهو هاا

 ( 2 ح نو سفملاو بسفتلا "م١



 بسسس !ا#ج نورسفملاو ريسفتلا بسسس 06
 عهفيلاعت عقنل وغادملا لاح هيف: كوغاري تاددقم ديه وهو + سيتئافلا < اسذاش

 دبلا لامعألا طاقسإ يلإ ةنينامطلا وهو : علخلا -اعباس
 نوذخأي كلذ دعب مث ؛ةيمالسإلا دئاقعلا نم وعدملا خلس وهو : خلسلا - اهنماث
 .21) مهؤاوهأ ءاشت ام يلع ةعيرشلا ليوأت يف

 ,مهدئاقع يف نيملسملا كيكشت يلإ ليحلا هذه لكب اولسوت ةينطابلا نأ يرت تنأف

 يف هيلإ نوعجري مهدنع اظوفحمو نيملسملا نيب ادوجوم ماد ام نآرقلا نأ اوأر مهنأكو

 هنع سانلا فرص لهسلا نم سيلف «ةلزان مهب تلزن املك هيدهب نودتهيو نيدلا رومأ
 ىف نودجي اوذخأف «ةرهاظلا اهتالولدم نع هتايآو هظافلأ فرصو «هليوأت ةطساوب الإ

 يذلا ؛مالسإلا ميلاعتل امده هنوري هجو يأ يلعو ؛نوبحي امك نآرقلا صوصن ليوأت
 !!مهقولح يف يجشو مهنيعأ يف يذق حبصأ

 . .هنوفختسي نم يدل ةلوبقم نآرقلا ليوأت يف مهاوعد نوكت نأ يلع مهنم اصرحو

 يل ضلكر نر اة نو كك هرس هللا مهعدوأ ني رذلا مه ةمئألا نإ :اولاق

 يلإ عوجرلاب لالضلا نم ةاجنلاو دشرلا نإو «ةلثمألا هذه رارسأو ءرهاوظلا هذه نطاوب
 قلل ورعب نبأ نكن لق 115 عاصم ورم لاب كتارب مسملا لماراناكلا

 يلع نوعلطي نيذلا مهف «هباقعأ هب دارأو ؟(يترتعو نآرقلا مكيف كرتأ ملأ ):؟كدعب
 5 00 يناعم

 ءالقع دنع اجاور قلي مل ةعيرشلا مده يلع نآرقلا ليوأتب ةينطابلا لايتحا نكلو
 نم نارفلا ةيام بيلا وبضت نياللا تيتامع لردع ىف: ةرايغ دي مو نذل
 دقو ككفلوأ نم ةوابغ وأ ءالؤه دنع اجاور دجي نأ نكمي فيكو . . نيللضملا ليطابأ

 نع لقني هيف ماصتعا ريغب اهرهاوظ يضتقم نع تفرص اذإ ظافلألا نأب اونقيتو اوملع

 نالطب كلذ يضتقا « «لمعلا لبلد نم هبل ريعان ةروريط ربح نمور ةعيرشلا بجام

 هنم قبسي ام نإف هِيَ هلوسر مالكو يلاعت هللا مالك ةعفنم هب طقسو .ظافلألاب ةقثلا

 هليزنت نكميو « رطاوخلا هيف ضراعتت لب ؛هل طبض ال نطابلاو .هب قثوي ال مهفلا ىلإ

 يعش هوجو يلع
 : ميركلا نآرقلا ريسفت يف ةينطابلا جاتنإ ©

 انإف مهضارغأ يلإ :لؤصولل اباب نآرقلا ليوأت نم اوذختا دق ةيئطابلا ءالؤه نأ عمو

 دهرا وح تر يرحل تانك نيسفلا ىف ةلقعسم بنك نلع ويل فقتول

 .اهدعب امو 5/8١ ص قرفلا نيب قرفلاو «"9. 84" //:فقاوملا(١)

 .5 ص ةينطابلا حئاضف )١(



 كلو ينرعبلا لعلو «ةيآ 7 يا
 كلذ اولواح مهنأ ولو . ةيآ ةيآ نآرقلا عم مهدئاقعب اوشمتي نأ اوعيطتسي مل مهنأ
 .اهنم صلختتلا يلع نوردقي ال ءاهليلذت نوعيطتسي ال باعصو تابقعب اومدطصال

 صوصن وه امنإ - حصألا يلع هليوأت وأ - نآرقلا ريسفت يف مهل هاندجو يذلا لكو
 فقوم نع ةيلج ةركفو ؛ةحضاو ةروص ام دح يلإ انيطعت «بتكلا نوطب يف ةقرفتم
 الو يده الو ملع ريغب هيف لوقلا يلع مهمجهت غلبمو ؛ميركلا نآرقلا نم موقلا ءالؤه
 :نيعم تانك

 : نينثا نيمسق ىلإ ميركلا نآرقلا نم ةينطابلا فقوم مسقأ نأ يرأو

 . ميركلا نآرقلا نم نيمدقتملا ةينطابلا فقوم : : لوألا

 ضيا ةنم نير شاملا ةينطابلا نفور :يقانلاو
 نيرخاتملابو نمزلا يف مهبراق نمو ةينطابلا بهذم اوسسأ نيذلا :نيمدقتملاب ديرنو .
 هلجأ نم يذلا ببسلا ةيئاهبلاو ةيبابلا نع مالكلا دنع حضونسو ,ةيئاهبلاو ةيبابلا
 . ةينطابلا ليبق نم مهانددع

 : ميركلا نآرقلا ريسفت نم ةينطابلا يمدقتم فقوم ه©

 اوماق دقو مهيلع امازل ناكف !! صوصخلا يلع مالسإلا ةعيرشو ءامومع عئارشلا مده ىلع لمعلا وه : هيف زكرتتو ةيئطابلا ةوعد هيلع موقت يذلا لوألا ضرغلا نأ تمدع
 نآرقلا وهو «نيككملا مالسإلا نكر يف مدهلا لواعم اولمعي نأ  مالسإلا نوبراحي
 ذيفنت يلع يوقأ الو بلصأ الوعم اودجي ملف اهلك مهلواعم اومجع دقو ؛ميركلا
 .هللا دارأ ام ريغ ىلإ ةينآرقلا تايآلاب ليملاو ليوأتلا لوعم نم مهضرغ

 ةلاسر ينادجلا ديعس نب نسحلا نب ناميلس يلإ ين م ميدل جك فتك
 ا ا ) :اهيف ءاج ةليوط

 اطبإو «روبقلا نم روشدلاو داعملا لاطبإ يلإو «عئارشلا 0 3 مموعتو «ليجنإلاو
 0 ىلإ مهوعدت نأ أ كيصوأو «ضرألا يف نجلا لاطبإو ؛«ءامسلا يف ةكئالملا
 ش 210 (يلاغلا مديقب لوقلا يلع كل نوع كلذ نإف «ريثك رشب مدآ لبق ناك

 ديك رك يلع مهل ناوعم ريخ نآرقلا يف كيكشتلا نأ ينطابلا ميعزلا اذه يأر 1
 هنطاب هنم دارملاو «نطابو رهاظ نآرقلل» : اولاقف اعيمج نطابلا لهأ هيأر يأرو ؛مهدئاقع
 رشقلا يلإ بللا ةبسنك رهاظلا يلإ نطابلا ةبسنو ؛ةغللا نم مولعملا هرهاظ نود
 ,هرهاظب لمعلا كرت ىلإ دؤم هنطابو ؛باتكلا يف ةقشقشلاب بذعم هرهاظب كسمملاو

 )١( ص قرفلا نيب قرفلا ١8٠١.



 سس بج نسف يس فتاح[ 2س
 ل ل لا

 (1) عرس را

 بجعا مث «ميركلا نآ رقلا صوصن مهفل ةدعاقلا هذه العضو فيك مهيلإ رظن

 0 مهت دعاق يلع ةميركلا ةيآلا هذهب مهلالدتسا ل ءاش

 ةرخآلا نوكش نم نأش ىف ةدراو ةيآلاو ةدعاقلا كلتب ةيالا هذه ةلص ام يردأ تسلو

 ءانع الو ةفلك نودب ةيآلاب رمي نم لك همهف ىلإ قاسني
 : ىمادقلا ةينطابلا تااليوأت نم ©

 نم ناكف ؛ىلاعت هللا باتكل مهحرش يف موقلا يرج ةقباسلا ةدعاقلا هذه ىلع

 ةبيغ دنع نوذأملا نم ذخألا وه ( ميمتلا )و « مامإلا ةالاوم نع ةرابع :( ءوضولا ١

 هلوق ليلدب لوسرلا وه يذلا قطانلا نع ةرابع (ة ةالصلا )و. .ةجحلا وه يذلا مامإلا

 (لسغلا)و . [ 5: توبكدعلا] © ٍرَكَدمْلاو ءاشحَفْلا نع ئهنت ةالّسصلا نإ ل: يلاعت

 اذه ىلع مهدنع رسلا ءاشفإو ,دصق ريغ نم مهرارسأ نم ارس يشفأ نمم دهعلا ديدجت
 هيلع مه ام ةفرعمب سفنلا ةيكزت نع ةرابع (ةاكزلا )و « ( مالتحالا ) . ينعم وه وحنلا

 ( ةورملا)و ءيبنلا وه (افصلا )و « يلع (بابلا )و «يبنلا (ةبعكلا )و «نيدلا نم

 (اعبس تيبلاب فاوطلا )و «ةوعدلا ةباجإ (ةيبلتلا )و «سانيإلا ( تاقيملا )و «ىلع

 ةلوازمب اهتّقشم ( رانلا )و «فيلاكتلا نم نادبألا ةحار ( ةنجلا)و ؛ةعبسلا ةمئثأللا ةالاوم

 0 فيلاكتلا

 كلا نبللا ..ملعلا نداعم يأ # نبل نم راهنأ » :اولاقف ةبجلا راسنا اولواتو

 حورلا ءاذغ نإف « ةفيطللا مهتايح هب مودت ايذغت هب نوذغتيو ءاهلهأ هب عفتري «نطابل

 يدث نم نبللا عاضتراب فيثكبلا مسجلا ةايح نأ امك« ملعملا نم ملعلا عاضتراب ةفيطلل

 ملع وه #« ىفصم لسع نم راهنأو ظو.رهاظلا ملعلا وه # رمخ نم راهنأ وهو .مال
 "6 ا 0 نطابل

 ءامسلا 0 الا ل لال ةكئالم

 اودجو مهنكلو ءجوجأمو جوجأيو «لاجدلاو مدآ اوركنأو «ناطيش ضرألا يفو كلم
 اوراس يذلا مهأل بمب اهنم اوصلختف« هذه مهاوعد بذكت نآرقلا نم تايآ مامأ مهسفنأ

 قفتي امب تايآلا هذه اولوأو ءنطابلاب ذخألاو رهاظلا راكنإ وهو مهرسفت يف هيلع

 .79//:فتقاوملا(١)١ ٠ .788//م:فقاوملا(١)
 :١5. دمحم ةروس نم ةيآلاو - ١ ص يلازغلل ةينطابلا حئاضف (؟)



 يس ع نور دفلاو ريتال تسع
 اولوأتو .مهتعدب يلإ نوعدي نيذلا مهتاعد يلع ( ةكئالملا )اولوأتف ؛,مهبهذمو

 مهيلع ءايبنألا تازجعم نم نآرقلا يف ءاج ام لك اولوأتو مهيفلاخم يلع (نيطايشلا )
 . ةنسلاب نوكسمتملا هب قرغأ . .ملعلا نافوط هانعم (نافوطلا) :اولاقف «مالسلا
 نع ةرابع ( ميهاربإ ران )و .هتوعدل باجعسا نم هب نصمت يذلا هزرح ( ةنيفسلا )و
 اصعزو .هيلع دهعلا ذخأ هانعم ( قاحسإ حبذ )و .ةبقيقحلا رانلا ال هيلع دورن بضغ
 (رحبلا قالفنا )و . بشخلا ال هبشلا نم نوكفأي اوناك ام تفقلت يتلا هتجح ( يسوم
 هانعم ( مهلظأ يذلا مامغلا )و ملعلا وه (رحبلا )و . ماسقأ نع مهيف يسوم ملع قارتفا

 ( عدافضلاو لمقلاو دارجلا )و مهيلع ملعلا ةضافإو مهداشرإل يسوم هبصن يذلا مامإلا

 نم لزن ملع ( يولسلاو نملا)و .مهيلع تطلس يتلا هتامازتلاو يسوم تالاؤس يه
 دادش لاجر حيبست هانعم (لابجلا حيبست )و يولسلاب دارملا وه ةاعدلا نم عادل ءامسلا
 ل ل مل ااا ير ا ل 5
 بأ هل (يسيع )و ؛ةقاشلا لامعألاب اوفلك نيذلا ةيرهاظلا مه « ةنيطانيشنا و و: فاضرلا
 د هل.نكي مل ذإ «مامإلا : يفنملا بآلاب دارا امنإو .رهاظلا ثيح نم

 ( دهملا يف همالك )و .راجنلا فسوي هابأ نأ - هللا مهنعل - اومعزو «ةطساو ريغب هللا نم
 صاالخلاو ةافولا دعب هريغ هيلع علطي ام يلع هنم صلختلا لبق بلاقلا دهم يف هعالطإ
 لهجلا توم نع ملعلا ةايحب ءايحإلا هانعم ( يسيع نم يتوملا ءايحإ )و . بلاقلا نم
 ةريصبب رفكلا صرب نع ( صربألا )و .ةلالضلا يمع نع ( يمعألا هؤاربإ )و «نطابلاب
 يلعل دوجسلاب ركب وبأ رمأ ذإ ؛يلعو ركب يبأ نع ةرابع ( مدآو سيلبإ )و. نيبملا قححلا
 نيعب الإ رصبي مل ذإ ءاروعأ ناكو ركب وبأ ( لاجدلا )و .ربكتساو يبأف هل ةعاطلاو

 ,7'2 رهاظلا لهأ مه ( جوجامو جوجأي ) و .نطابلا نيع نود رهاظلا
 :نيحار وس ما ب اوساسفةماعزلا اوبحأ موق ءايبنألا نأ ):اولاقف اوغلاب لب

 0 ا ا ل ا
 يف اولوأتو اهضرف هنع طقس ةدابعلا ينعم فرع نم نأ : :ةينطابلا هتمعز امو ..

 يلع نيقبلا اولمحو ..[43:رجحلا] #نيقيلا كينأي تح كبر دبعاو ل: يلاعت 0 كلذ
 . ليوأتلا ةفرعم

 قحأ أخألا نأ ةجحب (مرامأ عيمجو تاوخألاو تانبلا حاكن ةيئنطابلا لحتسا كلذك

 ينلا ءاسنلا ةيآ اولوأت هجو يأ يلع يردأ تسلو ؛اذكهو . .هتدباب يلوأ بآلاو هتخأب
 ا ير خام

 )١( ؟/3 ص قرفلا نيب قرفلا (5) .١؟ ص ةينطابلا حئاضف .



 نأ يغبنيو .. يملا نينا ةينن ناب سرا مها هدا ول ريقارووبملا كردي

 ال : دوهيلل لاق «ميرم نبا يسيعك «مهلاوقأ يف مهتاضقانمو ءايبنألا قيراخمب املع طيحت
 يف لمعلا حابأو «تبسلا نم الدب دحألا ميرحتب اهعفر مث «يسوم ةعيرش عفرأ

 ءهتملك تفلتخا امل دوهيلا هتلتق كلذبو . .اهتهج فالخب يسوم ةلبق لدبأو «تبسلا

 4 يبر ِرَمَأ نم حورلا لاقف حورلا نع هولأس نيح ةسوكدملا ةمألا بحاصك نكت الو
 نحب رمل يعل هاوعد يف يسومك نكت الو «ةلأسملا باوج هرضحي مل امل «[86:ءارسإلا ]
 هدنع هنامز يف قحملا دجي مل املو «ةذوعشلاو ةليحلا نيسحب , ةقرحا يوس ناهرب اهيلع

 .[ ءارعشلا] 4 نينوجسُمْلا نم كئلعجأل يِريغ اهَلِإ تذخُنا نثل هل لاق اناهرب

 يف نامزلا بحاص هنأل تاعزالا] © ئلعألا مكبر انأ#:هموقل لاقو
 ٠ .(هتقو

 يعدي لجر نم بجعلاك ئش نم بجعلا امو ...» : ةلاسرلا هذه رخآ يف لاق مث

 ىلع اهمرحيف ءاهنسح يف ةجوز هل سيلو ءانسح تبب وأ تخأ هل نوكي مث «لقعلا
 ,يبنجألا نم هتنبو هتخأب قحأ هنأ ملعل لهاجلا لقع ولو «يبنجأ نم اهحكنيو هسفن
 هلإلا وهو ,لقعي ال بئاغب مهفوخو تابيطلا مهيلع مرح مهبحاص نأ الإ كلذ هجو ام

 «باسحلاو ءروبقلا نم ثعبلا نم ادبأ هنوري الام نوكي مهربخأو ؛هنومعزي يذلا
 دعب هتيرذلو .مهتايح يف هل مهلعجو الجاع كلذب مهدعبتسا يتح «رانلاو «ةنجلاو

 يف َةَدَومْلا ّالِإ ارجأ هيلع مكلأسأ أل إ» : هلوقب مهلاومأ كلذب حابتساو ءالوخ هتافو
 لجعتسا دقو «ةئيسن هعم مهرمأو ادقن مهعم هرمأ ناكف يروشلا] # ئبرقلا

 ايندلا هذه الإ ةنجلا لهو «نوكي ال دوعوم راظتنا يلع مهلاومأو مهحاورأ لذب مهنم

 ةالصلا يف بصنلاو بعتلا نم عئارشلا باحصأ هيف ام الإ اهباذعو رانلا لهو ؟اهميعنو

 .(جحلاو داهجلاو مايصلاو
 نوثراولا مه كناوخإو تنأو ...:ةلاسرلا هذه يف نسحلا نب ناميلسل لاق مث

 نيلهاجلا يلع ةمرحما اهتاذلو اهميعن معثرو ايندلا هذه يفو ؛سودرفلا نوثري نيذلا
 نع ةسسارل نع دكت ان نيكل اهيديفف :نسمارملا ناديا تار نيكس
 يفرم

 مهبرامو ءيسفنلا مهاوه يلإ اهب نولصرتي يتلا ةلطابلا مهتاليوأت ةلمج نمو
 نم هتفرعم يلإ علطتتو ,هب هنوككشي ام وعدملا يلع اوقلي نأ دعب مهنأ ءيصخشلا
 رشع ةعستو ةئام. نوبلصيف هيلع ريخ ميدقتب الإ هرهظن ال :هل نولوقي .هسفن مهتهج

 .؟5/85 58١-0 ص قرفلا نيب قرفلا )١(



 ”ج نورسفملاو ريسفتلا سسسس
 نر هللا اوصف : يلاعت هلوق ليوأت اذه :نولوقيو. ةصلاخلا ةكيبسلا نم امهرد
 لما ا ل ءاحلاف « ٠[ :لمزملا ] 4 انسح
 .١2)(رشع ةعسنتو ةئام هغلبم نوكي

 ما باسح ىلإ هيناعم مهفو هريسفت ىف عضخي نآرقلا نإ لاق ىذلا اذ نمو

 ىلع لامحيو سائلا لضي نأ ديري قيدنز وأ فرخم نع الإ ردصي ال اذه نإ مهللا
 !! هللا باتك ىلع اهيعّدي ىوعدب مهلاومأ بلس

 دمحم لسرملا ىبنلاو «قحلا هلإلا دوجو ىفن ىلع نوصرحي ةيئطابلا دجن كلذك
 قلخ هللا نإ» : ءىدتبملل نولوقي مهارنف «فيلاكتلا عفر ىلإ كلذب اولصوتيل هلي
 :هل لوقي مث ؛مالكلا اذه ءىدتبملا نسح سيف هيَ دمحم مهنم راتخاو سانا
 (ةوبنلا ىعّداو ؛:ةكم نم جرخ هللا لوسر دمحم ؛معن : لوقيف ؟دمحم نم ىردتأ

 ءالؤه لوقك الإ هلوقت ىذلا اذه سيل : هل لوقيف .ةزجعملا ضرعو ؛ةلاسرلا رهظأو

 ماسلا ةييعسيب احنا هيعيمانإ - مالسإلا لها نم وتمؤلا هي نوتعي د - ريمخلا

 دقل ل : لاقف نآرقلا اذه ىف هفصو ىلاعت هللا :هل لوقيف ءادمحم انأ تسل : لوقيو

 4 ميحَر فوءر نينمؤملاب مُكيَلع صيرح متنع ام هيلع زيزع مكسفنأ نم لوسر مكءاج
 ىأ ىلع :رمغلا رغلا هل لوقيف ...ةكم نم :نولوقيريمحلا ءالؤهو ([5١؟4م :ةبوتلا]

 ا ا ا لا
 ىلع تنأ كلذكو «لادلا ةلزنمب نالجرلاو ؛ميملا ةلزنمب ةرسلاو ءءاحلا ةلزنمب ناديلاو
 . 7"2(ءايلا مفلاو ؛ماللا ىه فنألاو «نيعلا ىه كينيع ءًاضيأ

 دوجو نم ىعدي ام امأ (نآرقلا يف هركذ ءاج ىذلا دمحم وه هنأ همهوي اذهبو

 5 .دارم ريغ هرهاظ اذهف «دمحم همسا لوسر
 كلذ نم نآرقلا ىف ءاج امو (ةقيقحلا ىلع دوجوم هلإ "ل هئاز انقر يهوي نأ لجألو

 «كسفن ىلإ عجري تاذلا تابثإب دارملا نك ءىدتبملل ٍلوقي هدجن «هدارم ريغ رهاوظف

 برلا :نولوقيو 2[ : شيرق] 4 تيا اذه بر اوُدبعِملَف ©: ىلاعت هلوق هيلع نولوؤيو

 . ندبلا وه تيبلاو حورلا وه
 رفعج نب ليعامسإ ها ا ءاعدا ىلإ قلاع قسم رحل لصو دقلو

 ا لم] 4 كيلعن عّلخاف كبر انأ ينإ ل : هلوقب ىسوم مَّلك ىذلا وه هنأو «قداصلا
 ةرعد ىف لخد لجر ةصق ( قرفلا نيب قّرقلا» بحاص ىدادغبلا انل ىوري اذه ىفو

 ىدادغبلل هتصق لجرلا اذه ىكحي . .هدشرل عوجرلاو اهكرتل هللا هقفو مث ةينطابلا

 ىسومو ميهاربإو حونك ءايبنألاب نيمسملا نإ :هل اولاق هناميإب اوقثو امل مهنإ ١ :لوقيف

 م2 11 ض نيدلا قزييصبعلا 9 /.0 ص نيدلا ىف ريصبتلا )١(



 بس ا#"ج نورسفملاو ريسفتلا

 اوبحأ «قيراخمو سيماون باحصأ اوناك :ةوبنلا ىعدا نم لكو دييجو ىسيضو
 ىكاحلا لاق  مهعئارشب مهو دبعتساو «تاجنرينب مهوعدخف ؛ةماعلا ىلع ةماعزلا
 اج وسو لاق نأب رسلا اذه ىل فشك ىدذلا ضقان مث :ىدادغبلل
 انأ ينِإ ظ :هل لاقف ةرجشلا نم نارمع نب ىسوم ىدان ىذلا وه رفعج نب ليعامسإ

 برب رفكلا ىلإ ىنوعدت ؛كنيع تدخس» :تلقف :لاق مث .. ا
 هنأ معزتو «قولخم ناسنإ ةيبوبرب رارقإلا ىلإ كلذ عم ىنوعدت مث ؛ملاعلل قلاخ ميدق

 هنأ تمعر ا فاك كددع ىسوم ناك نإف ؟ىس ولل السرم اهلإ هتدالو لبق ناك

 نم تبتتو ىلإ هرارسأ ءاسشسفإ ىلع مدنو.ءادبأ حلفت ال كنإ : لاقف (بذكأ هلسرأ
 .١2)(مهتعدب

 هي ملكدلا نه هلا تركي نا نش ذارقلا نرش نبك د هللا مهنعل مهيلإ رظناف

 ؟داحلإلا ىف اولغ اذه سيلأ ..!!ليعامسإ نب دمحم موعرملا مههلإ مالك هنأ نوعديو

 ؟دانعلاو رفكلا ىف ًاقارغإو
 مهرارسأ حضفيو مهاياون نع انل فشكي وهو ؛( ةينطابلا رارسأ) باعك انيديأ نيبو

 ديرأ الو ءىرجهلا سماخلا نرقلا ءاملع دحأ ىئاميلا كلام نب دمحمل وهو «مهايابخو

 نم ةذبن ركذب ىفتكأ نكلو (موقلا ىزاخم نم هيف ام ركذب ءىراقلا ىلع لبطأ نأ

 سدنا نوح كلذو «مهالضإو مهلالض نم هسفنب هدهش ام فدصملا اهنمض . باثكلا

 ليطابأ نم مهنع هغلب ام ىلع هسفنب فقيل ؛مهترمز ىف هلوخدب ارهاظتم مهئيب

 رادقم نع ةحضاو ةركف اديطعت اهنأل «تاذلاب ةذبنلا هذه ترتخا امنإو ؛ليلاضأو

 ةماعلا د ا ار | باتككب ةينطابلا بعالت
 ا ملا ارعلو نيالا

 لا ل ا ا ا نا د

 ًاباون - هتقو ىف نميلا ةينطاب ميعز ىحب م نب ىلع ديري هل نأ ,هخضوأو
 مهنأل ( ديصلا بالاكبا ونيل ييبشل (نويب 2ك نيرخآو نينوذأملا ةاعدلا مهيمسي

 نوسلبو («لقاع لك نع نوضبقنيو «لئاوغلاب مهنودبكي و «لئابجحلا سابلل نويبصتي

 نم ماسر وكرع ىلع هنوضحيو ؛لطابلا اهب داري قحةملكب (لهاج لك ىلع

 ةدس نم رثكأ ميقيف رف ؛هكرش ىف عقيل ريطلل بلا رثني ىذلاك ؛مايصلاو ةاكرلاو ةالصلا

 هل ىبدلا نع 57 هلوعدخلبو (هرمأ تملا ؛ةريبص نورظنيو (هب نردعمي

 نع ملكلا نوفرحيو ؛ههجو ريغ ىلع نآرقلا هيلع نولعيو «ةفرخزم لاوق ةأو (ةفرحم

 )١( ص قّرفلا نيب قرفلا 8/١



 كيعم ١ ”ج نورسفملاو ريسفتلا حسسسس

 قوي امعيسحج باجعإلاو لوقا نوكرلاو اسست نم اور اذإف «هعضاو
 0 يي ا ا ذكنيح اولاق .هنورمأي امب دايقنالاو

 ىناعم فرعاو ؛هلوثممو هلثم فرعاو ؛هزومرو ناقل بدت ,رهاوظلا نم ماوعلا هب عنق
 كلذ ىف حيرصتلا نود «ةراشإلاو زومرلاب هنَْع ىبنلا نع ىور امو ؛ةراهطلاو ةالصلا
 ةالصتلا | فرعاف ؛ةبوجحم تالوثممل ؛ةبورضم لاثمأ سانلا هيلع ام عيمج امنإف ؛ةرابعلاو

 : لوقيف ؛هبحاص هب عفتني ال ملع ريغب لمعلا نإف ,اهيناعمو اهنطاب ىلع فقو ءاهيف امو
 ةاكرلاف ١14(, ةاكزلا اونآو ةالصلا اوميقأو ظ : ىلاعت هللا لاق : لوقيف ؟لأسأ مَع
 ةالصلا ماقأ دقف ةنسلا ىف ةرم اهألص نم «ةالصلا كلذكو ؛ةرم ماع لك ىف ةضورفم
 «ناتاكز ةاكرلاو «ناتالص ة ةالصلا نآل نطاب امهل ةاكزلاو ةالصلاف اضيأو «راركت ريغب
 ىلع لدي نطاب هلو الإ رهاظ نم هناحبس هللا قلخ امو ناجح جحلاو «ناموص موصلاو
 شحاوفلا يبر مرح امنإ لق ف ”ارابز ب« طابور منإلا رعاظ اوردر 3 كلذ
 رهاظلاف ؟نطابو رهاظ اهل ةضيبلا نأ ئرت.الأ «[38 : : فارعألا] © نطب امو اهنم رهظ ام
 ملعلا نع هب سانلا ملع رصقف نطابلا امأو «ماعلاو صانخخلا هفرعو «سانلا هب ىواست ام
 :هلوقو 4 : دوه] :© ليلق لإ هعم نمآ امو ل : هلوق كلذ نم ؛ليلقلا الإ هفرعي الف هب

 .[1+ :ابس] «روكشلا يدابع نم ليلقو ا :هلوقو [14: ص] © مه ام ليلقو
 .مهل لوقع ال نيذلا.رثكألا نم لقألاف

 ءيييلصملا ىلص ىلعو دمحم ىلع ليلد 25 70فرحأ ةعبس (8 زلا) و («ةالصلا»و
 دقف امهالوت نَّمف «ىلعو دمحم ةيالو ةاكزلاو ةالصلاب ىنعملاف ,فرحأ ةعبس امهنأل
 ىبنلا نفسو نآرقلاو ةعيرشلا موزل فرعي ال نم ىلع نومهويف «ةاكزلا ىت ىتآو ةالصلا ماقأ
 ةحابإلاو ةحارلا بهذم نأل ,ةقفاوملاو قافتالا عقومب عودخملا كلذ نم اذه عقيف لكَ

 هلل مراحم نم مهيلع رظح ام مهل حيبيو ؛هللا ةعاط نم عئ ئارشلا هب مهمزلت ام مهخيري
 لاسنو «ىوجنو املس كل نوكي انابرق برق : هل اولاق اذه رورغملا كلذ مهنم لبق اذإف
 اراود يشع دل | عفديف ءرصإلا اذه كنع عضيو ؛ةالصلا كنع طحي انالوم كل
 ا : ىعادلا كلذ لوقيف
 أاودهشا ل يملا ارانيد رشع انثا هاوجن اذهو ءرصإلا اذه هنع عضو ةالصلا
 4 مهيلع تناك يتلا لالغألاو مهرصإ مهنع عضيو )ف : هلاأرقيو ةالصلا هنع تعضو

 هلل دمحللا : نولوقيو هنوىدهيو ةوعدلا هذه لهأ هيلإ لبقي كلذ دئعف . .[ ١ هال : فارعألا ]
 كلذ هل لوقي مث [*-5؟ :حرشل ميرا سل و حال

 نفل ىو عضاوم ىفو « 5 ةرقبلا ١١(

 لو اهب كل نيرا يدع ب دج ةميش اهيا هلق ع6 ش



 ب *ج نورسفملاو ريسفتلا . ْ

 كغلبي نأ وجرأ انأو ؛ةجرد لوأ ىهو ةالصلا تفرع دق : ةدم دعب - نوعلملا - ىعادلا

 رمت نع لسا هل لوقيف ؟لأسأ مَع : لوقيف «ثحباو لأساف «تاجردلا ىلعأ ىلإ هللا

 ىلع ىلع امهتفلاخن رمعو ركب ابأ امه : امهنع ىلاعت هللا ىهن نيذللا رسبيملاو

 سيلف كلذ ريغو ةطنحلاو بيبزلاو ٍبنعلا نم لمعي ام امأف «هنود ةفالخلا امهذخأو

 هدابعل ٍجَرْخَأ يحأا هللا ةئيز مرح نم لق : هيلع ولتيو «ضرألا تعبنأ امم هنأل «مارحب

 ىلع سيل  :هيلع ولتيو .ةيآلا رخآ ىلإ ..... 2 :فارعألا] 4 قزرلا نم تابيطلاو
 (ةيآلا رخآ ىلإ . .., . 85 : ةدئاملا] 4 اومعط اًميف حاتج تاحلاّصل اولمعو اونمآ نيذْلا
 ءالرم : ةرقبلا] ( هَمصْيْلَف رهشلا مكدم دهَش نمف ) : هيلع ولتيف نامتكلا :موصلاو
 ترذن يِنِإ 0 هيلع ولتيو ؛نيملاظلا نم ًافوخ مهراتتسا ٍتقو ىف ةمئأآلا نامتك ديري

 ماعطلا كرت مايصلاب ىنع ناك ولف «[؟5 : مرم] 4 ايسنإ ويلا ملكأ نلف اموص نمَحَرلل

 كلذ دادزي ذكنيحف ؛تومصلا مايصلا نأ ىلع لدف ءائيش مويلا معطأ نلف : لاقل

 (هاوه قفاوي امب هاتأ هنأل ؛نوعلملا ىعادلا كلذ لوق ىلإ ةليطوفيو 4 كو ًانايغط عودملا

 لأسن ىتح ةليسوو ًاملس كل نكت ىوجنلا عفدا : هل لوقي مث . .ءوسلاب ةراّمأ سفنلاو
 ءانالوم اي : لوقف هبلإ هبيوضعتف اراقيان رشم ىنثا عفديف «موصلا كنع عضي انالوم

 :هل لوقيف ؛ناضمر ىف لكألا هل حباف (ةقيقحلا ىلع موصلا ىنعم فرع دق نالف كدبع

 ميقي مث «كلذ هنع تعضو دق : لوقيف . . معن | :لوقيف ؟انرئارس ىلع هتنمأو هتقثو دق

 «تاجرد ثالث تفرع دق : هل لوقيف نوعلملا ىعادلا كلذ هيتأيف «ةدم كلذ دعب

 .كلذ ىلرّسف : هل لوقيف «ليوأتلا ىف ىه ام ةبانجلا ىنعمو «ىهام ةراهطلا فرعاف

 سجن رفاكلاو «هتاذب رهاط نمؤملا نأو «بلقلا ةراهط ةراهطلا ىنعم نأ ملعا :هل لوقيف

 امأف .ةمئألاو ءايبنألا دادضأ ؛دادضألا ةالاوم ىه ةيانجلا نأو ؛هريغ الو ءاملا هرهطي ال
 اسمن نكي فيكو«هعطاط لعاو ءءابلوألاو ءايشألا هللا قلخن ةعم «نسجتت سيلف ىنملا
 رمأ نم هنم رييهطتلا ناك ولف ؟ناينبلا ساسأ نوكي هيلعو «ناسنإلا قلخ آدبم وهو

 متنك نإو » : ىنعم امنإو ,ناسجمن امهنأل ءبجوأ لوبلاو طئاغلا نم لّسْلا ناكل نيردلا
 اوفرعاو اومّلعتف نطابلا ملعلاب ةلهج متنك نإو :هانعم ؛[5 :ةدئاملا] < اورّهْطاَف اًبنج

 نم انلعجو ل : ىلإعت لاق «نادبألا ةايح وه ىذلا ءاملاك «حاورألا ةايح وه ىذلا ملعلا

 مام نم قلخ * قلخ مم ناسنإلا رظسلَف ) : ةلوثو 6 : ءايبنألا] # يح عيش لك ءاملا

 راقت هللا وسكاووو الراو ياعلي لإ اح احن اخ قراطلا ] © قفاد

 كدبع «ءانالوم اي : لوقيو ءارانيد رشع ىنث ثا عفدي نأ ىعادلا كلذ هرمأي مث (ةلاقملا هذهب

 تللحأ دق ىنأ اودهشا : لوقيف «كيلإ هنابرق اذهو ةقيقح ةراهطلا ىنعم فرع دق نالف
 عبرأ تفرع دق :نوعلملا ئعادلا اذه هل لوقيف ةدم ميقي مث «ةبانجلا نم لسغلا كرت هل

 «كتداعس ةياغو كرمأ ىهتنم اهنإف ءاهنع فشكاف ,:ةسمانخلا كيلع ىقبو « تاجرد



 ةنيزلاو «([75 : فارعألا ] ب ةمايقلا موي ةصلاخ ايندلا ةايحلا يف اونمآ نيذلل يه لق قزرلا نم تاَبْيَطلاو هدابعل جرخأ يتلا هللا ةئيز مرح نم لقول :هيلع ولعي مث ؛[ !؟:لبللا] 4 لوألاو ةرخآلل انل نإ اط :هيلع ولتيبف ؟كلذ ىل فيكو :لوسقمف ؟ايندلا ةايحلا يف ةدجلا لخدق نأ بمحتا :هل لوقي مث 619 :ص] 6 ديدلح مويلا كرصبف كءاطغ كلنع انفشَكَف اذه نم ةلْفَغ يف تنك دقل ف :هيلع ولتيف ءاهيلع ينلدو اهايإ ينمهلا :هل لوقيف /١١[« :ةدجسلا] © ٍنيعَأ ةرق نم مهل يفخأ ام سفن ملعت الف إف :هيلع ولتيو هب مي
 «كلذب نوصوصخلا الإ اهيلع علطي ال ىتلا ءاسنلا رارسأ نِم سانلا ىلع ىفخ ام :انهه

 ا[ ااا :ةعقاولا ] © نونكملا ولؤألا لاثمأك 4 نيع روحو وه : هيلع ولتي مث ؛ةروهشم ريغ ةروتسم ةديزلاو [7! :روعلا] © نهتلوعبل لإ نهتنيز نيداعي الو ف :هلوق كلذو
 :بابلألا ووذ اهب صوصخم ةنجلا نأل «ةرخآلا ىف اهلئي مل ايندلا ىف ةنجلا لدي مل نمف
 ةنجلا تيمس كلذلو «ىفخ ام ءايشألا نم نسحتسملا نآل ؛لاهجلا نود لوقعلا لهأو
 رتست اهنأل ةربقملا ةنجملاو ءسانلا نع مهئافتخال ًانج نجلا تيمسو «ةنجتسم اهنأل ةنج
 سوكنملا قلخلا اذه نع رتتسا ام :انهه ةئجلاف هيرست ق0 نحلا نيرجلاو« اكهنش وم
 ىعادلا كلذل لوقيو ءًاكامهنا عودخلا اذه دادزي ذئنيحف لوقع الو مهل ملع ال نيذلا
 ىنثا ىوجنلا عفدا :لوقيف ؛هيلإ ىنتقوش ام ىلإ ىنغلبو «ىلاح ىف فطلت :نوعللا
 دق ًانالف كدبع نإ ءانالوم اي :لوقيف هب ىضميف ءاملسو انابرق كل نوكت ارانيد رشع
 ,ماكحألا دح هغلبتو «ةنجلا هلخدت نأ ديري وهو هتربخ تفصو (هتريرس تحص
 هتنمأو هتقثو دق «انالوم اي :لوقيف ؟هتنمأو هتقثو دق :هل لوقيف (نيعلا روحلا هجوزتو
 ان كا بع اهنا اوتيل ع كا كمعنألو ءًارباص قحلا ىلع هتدجوف هتريخو
 حص اذإف ؛ناميإلاب هبلق هللا نحمما دبع وأ ءبرقم كلم وأ ءلسرم ىبن الإ هلمحي ال
 هلل ةعاطو ًاعمس :لوقيف ءاهنيبو هنيب عمبججاف كتجوز ىلإ هب بهذاف هلاح كدنع
 امهيلع عرق حابصلا ناك اذإ ىتح ؛هتجوز عم تيبيف ؛هتيب ىلإ هب ىضميف ءانالوملو
 وعديو عودنا كلذ ركشيف ؛سوكنملا قلخلا اذه انأبن ملعي نأ لبق اموق : لاقو بابلا
 عماست هدنع نم جرخ اذإف ءانالوم لضف نم اذه «ىلضف نم اذه سيل :هل لوقيف هل
 كلذ لعف امك هتجوز عم تاب الإ دحأ مهنم ىقبي الف ؛ةنوعلملا ةوعدلا هذه لهأ هب
 ءانالوم دنع مظعألا دهشملا اذه دهشت نأ كل دب ال :هل لوقي مث ؛نوعلملا ىعادلا
 ديري ًانالف كدبع ّنِإ انالوم اي :لوقيو هب لصيو ارانيد رشع ىنثا عفديف ؛كنابرق عفداف
 تيمحو سوؤكلا ترادو «ليللا نج اذإ ىتح «هنابرق اذهو ءمظعألا دهشملا دهشي نأ
 نلخ ديف «مهميرح ةنو.املا ةوعدلا هذه لهأ عيمج رضحأ ؛«سوفنلا تباطو ل
 ىف هيلع عقو ام مهنم دحاو لك ذخأو ؛عومشلاو جارسلا اوأفطأو «باب لك نم مهيلع
 «نيبيجتسملا عيمجو نوعلملا ىعادلا لعفك لعفت نأ هتجوز ىدتقملا رمأي مث «هدي



 سس جنو سلا يس فتلا سس[
 لضف نم اذه ؛ىلضف نم اذه سيل :هل لوقيف «هل لعف ام ىلع عودخملا كلذ هركشيف

 م كرو يدا سر صا اك رردجا الو هوركشاف نينمؤملا ريمأ انالوم
 ىذلا ضعب مكل لحأو ؛مكلاقث 'أ مكنع عضوو «مكراص 7 مكنع طحو ؛مكرازوأ
 4 ميظع ظح وذ لإ اهاَقَلي امو اوربص نيذلا الإ اهاَقلي امو ل : مكلاهج مكيلع مرح

 .[ "”ه :تلصف]

 مهرفك نم هيلع تعلطا ام اذه - ىلاعت هللا همحر كلام نب دمحم لاق
 امث هتركذ ام عيمجب ديهش ىلع ىلاعت هّللاو ,داصرملاب مهل ىلاعت هللاو مهتلالضو

 هب ملاع هتركذ ام عيمجب ىلع دهشي هللاو ,مهلهجو مهرفكو مهلعف نم هيلع تعلطا

 ,نيعمجأ سائلاو ةكئالملاو ؛نينعاللا ةنعلو «هللا هنعل هيلعف لطابب مهيلع ملكت نّمو

 ريغب مهنع يكس نمو :ًريصم تئلسو مدهج مهل دعاو مههيلع بذك نم هللا ىزخأو
 00007 .هتوقو ناطيشلا لَوَح ىلإ هتوُقو هللا لوَح نم جرخي وهف هيلع مه ام

 الو ساسأ ىلع موقي ال دساف ليوأت نآرقلل مهليوأت نأ ىعم ىرت تسلا .. دعبو

 نم مهوخلسيل لوقعلا فاعض اهب ًاوررغ ؛ليطابأو ماهوأ ىه امنإو «ناهرب ىلإ دنتسي

 الاؤس نأ نظأو «كلذ دقتعأ ؟نيطايشلا بزحو نيدحلملا ةرمز ىف مهولخ ديلو «نيدلا

 دوجو عم ةينطابلا ىلإ اهلك تالليوأتلا هذه ةبسنب مزجن فيك :وه ءىراقلا دلخب رودي

 اليلد اذه سيلأ ؟دحاولا ظفلل مهنع تلقن ىتلا ىناعملا ضعب نيب فالتخالاو ضقانتلا
 0 ا ل ل ا

 كلسمب قلخلا نوبطاخي ال اوناك مهنأ ىلإ عج حار بارطضالا اذه رسو نأ نم ىلازغلا

 لقن توافتيو مهتملك فلتخت كلذلف «لايتحالاو عابتتسالا مهضرغ لب «دحاو
 .2')(مهنع بهذملا

 :ميركلا نآرقلا ريسفت نم ةينطابلا ىرخأتم فقوم ©

 يف اذه انموي ىلإ ةيقب مهنم لازت ال هنإ انلقو «ةدع ءامسأب نوفرعي ةيئطابلا نإ انلق
 ,دنهلاب نودجوي ةينطابلا نأ مدقت ام ىلع كديزأ نالاو ةنلسلا هالت وم ريكك

 .فاورعملا قليعاتممسإلا متعزلا ناخ اغا مهسيعرو «ةبليعامتإلا وأ ةريهبلاب نوفرَعيَو

 .هللا وه ىلع :نولوقي ثيح «ةيولعلا»ب نوفرعيو ذارعك 31 هدي ىف ةودحويو
 نم ةيشادكبلا نم ةعامج رصم ىفو (ةيشادكبلا »ب وفرع و اكن كا واف طخ او

 مجعلا دالب ىف نودجويو .2')ىرواغملاب فضورعملا لبجلا ىف نوميقي ىنابلأ لصأ

 )١( ص ةينطابلا رارسأ فشك ١١ -- ١١201١ ) )5ص ةينطابلا حئاضف /

 ةنس ةيرصملا ةروثلا تماق امل١355 (9) نم رهظ امل كلذو رصم نم ةيشادكبلا ةعامج تدرط

 .مهلاعف ءوسو مهلاح داسف



 دل #8 م[ ٠س ؟ج نورسفملاو ريسفتلا
 ا ول »ب نوفرعيو نيطسلف ىف نودجويو (ةسابلاة تنوفرتيو
 دحأ ىهو (( ةينايداقلا ١ ىه ةينطابلا نم ىرخأ ةقرف ددهلاب دجوتو « 217ةقرفتم دالب

 .اروهظ اهبرقأو ءادهع مهقرف
 ىأر اهنم لكل نوكي نأ دب ال مويلا ىلإ نيملسملا نيب رشتنت ىتلا قرفلا هذه

 .اهبرشمو اهئدبم عم قفتي «ميركلا نآرقلل ىنطابلا ليوأتلا
 ريغ . مهدئاقعو مهبهاذم وحن اهب نوليمب ةينآرق تاليوأت اهئاملعل نوكي نأ دب الو

 . ةيئاهبلاو ةيبابلل اعيش الإ مهّللا ءكلذ نم ءىش ىلع فقن مل اننأ

 نأل ؛ىلاعت هللا باتك نم اهفقومو (' !ةفئاطلا هذه ىلع انمالك انرصق اذهل
 ريسفت نم اهفقوم نع ام دح ىلإ ولو ةركف انيطعي وهف - لق نإو - اهنع انلصو ام
 . يركلا نآرقلا

 ل ا ال ا
 قيفوتلا هللابو لوقنف ؛مهلوح رودت ىتلا ثوحبلا نم ةيملعلا تالجما

 : ةيئاهبلاو ةيبابلا ©

 (ةلحنلا هذه عدتبا ىذلا ءدمحم ىلع ازريم بقل وهو «بابلا ىلإ ةبسن : : ةيبابلا
 .اهل لوألا سسؤملا هرابتعاب ؛ةفئ ةفئاطلا هذه بسسُن هيلإو

 ةيبابلل ىناغلا ميعزلا ( ىلع نييسسح ازريم بقل وهو هللا ءاهب ىلإ ةبسن : ةيئاهبلاو |
 .اهل ىناثلا سسؤملا هرابتعاب ؛ةفئاطلا هذه بسنت هيلإو

 ا ا :ةفئاطلا هذه ةأشن لصأو
 ازريم هلاخ رجح ىف ىبرف ؛هماطف لبق اضر دمحم ازريم هدلاو هنع ىفوت هه 1576
 غلب املو «ةراجتلاب هعم لغتشاو «ذاريإ بونجيب زاريش ةنيدم ىف هعم أشنو «ىلع ديس
 ىدهملا بئان هانعم ةعيشلا دنع بابلاو - بابلا هنأ ىعذا نيرشعلاو ةسماخلا ةنس
 ىلإ ىوعدلا هذه تلصو نأ ثبل امو ءه ةنس ىف اذه هؤاعدا ناكو - رظتنملا
 رمألا لوأ ىف هقدص نم ددع ناكو ءاهيلع اوعباتتو ءاهب اوقدصف نيلهاجلا نم ةفئاط
 ةينانعت لجكلا | باسحب اهيفرح ددع نأل ( ىح») ةملكب مهامسف «الجر رشع ةينامث
 .هتوعدبو هب نورشبي «قارعلا دالبو ناري ١ ىداراهسالاب دزه هعابتاوبا مك هنو

 نلعأ جحلا لامعأ نم غرفو جح املو .هسفنب وهو هرهظي ىتح همسا نامتكب مهاصوأو

 لعوب دايت الو نمضي هرم ييئاهسلا رطل 582 نسا رحاب "7 ةروث نساحم نمو )١(
 ةنس ماع لفح ىف كلذ مت دنقو «ميركلا نآرقلا ىلع ةظفاحملا ةيعمج ىلإ هليوحتو ؛ماعلا مهزكرم

 ١351١

 اهل ليقف لوألا اهميعز ( بابلا ) ىلإ تبسن «ةدحاو ةفئاط رمألا عقاو يف ةيئاهبلاو ةيباملا (؟)
 .دعب حضوم وه امك (ةيئاهب ) : :اهل ليقف «ىناثلا اهميعز (اهبلا » ىلإ بسن مث ؛«؛ةيباب ١



 "ج نورسفملاو ريسفتلا
 اوماقو «نيملسملا فئاوط هيرو تعاذو «همسا رهتشاف ريبكلا عمجملا ىف هتوعد

 .لئاسولا لكب اهنوبراحي هتوعد ليبس ىف
 نم هتوعد ىف ام ترهظأ تارظانم بابلا نيبو ءاملعلا نيب ةالولا ضعب دقع دقو

 ىف ىلاولا هلقتعاف «نونجلاب مهنم رخآ ضعب هامرو «ءاملعلا ضعب هرفكف «لالضو ةياوغ
 دهع ىفو . ناجيبرذأ ىف مث «نارهط ىف مث ,ناهفصأ نجس ىف مث «زاريش نجس

 مهنيب تماقو ؛مهيفلاخمو نييبابلا نيب ةموصخلا تدعشا هاش نيدللا مات ةاطلسلا»“
 ناديم ىف قّلعف «بابلا لتقب مظعألا ردصلا رمأ نأ اهجئاتن نم ناك ةنحاط برح

 . ه ١758 ةنس كلذو «صاصرلاب ًايمر لتقو زيربت ةنيدم

 ضعب نم ترهظو ؛هنع بوني نم نأش ىف مهسفنأ ىلع هعابتأ فلتخا هلتق دعبو
 اذه ىلع اولظو .اهلاثمأو ؛ةيالولاو «ةياصولاو «ةوبنلا ليبق نم :ةفلتخمم ىواعد هعابتأ
 مهميعزل اماقتنإ ه ١١74 ةنس هاش نيدلا رصان لايتغا مهضعب لواح نأ ىلإ رمألا

 ءامعز دهطضت ةموحلا تذخأ «ةرماؤملا هذه ىف اولشفو مهيعس باخ انو ؛بابلا
 مهئامعز نيب نم ناكو « ىف نم ىَفُتو لت نم لتمف ؛ «قيقحتلا ىلإ مهقوستو «نييبابلا
 . هللا ءاهب» : نا ايا رم د وا تقولا اذه ىف

 : هللا ءاهب ©

 ,هتقو ىف ةلودلا ءارزو رابك نم سابع ازريم هنبا ناكو هه ١ مم هدي هللا كيتا كلو
 يع امخ ترثكو نييبابلا رزأ هب دعشاف هللا ءاهب هقدص هرمأ رهعتشاو بابلا ماق املف

 ىلع لطبق هاش نيدلا رصان لايتغا ةلواحم ىهو يه ١5547 ةنس ةثداح تثدح املو

 ةئس دادغب لخ دف «قارعلا ىلإ دعُبأو هنع جرفأ مث ءرهشأ ةعبرأ وحن نجّسو هللا ءاهب

 دوعوملا وه هنأ معزيو ؛هسفن ىلإ سائلا وعدي ءاماع رشع ىنثا اهب ثكمو هه |[ 8

 هلوح عمجت كانهو (هللا ه هرهظي نم ) :ظفلب هيلإ ريشي ناكو «بابلا هنع ربخأ ىذلا هب

 نيبو مهنيب تعقوو «نييئاهبلاب ذكنيح اومستو «نييبابلا نم هب اوقحل نيذلا هعابتأ ضعب

 ةموكحلا تررقف «نيقيرفلا نيب ةيلهأ برح مايق ىلإ ىضفت تداك ةنتف قارعلا ةعيش

 ًاوحن اهب ثكمو اهيلإ لسرأف «ةناتسآلا ىلإ هللا ءاهب لاسرإ تقولا كلذ ىق ةينامشعلا
 ىفُت مث «تاونس سمخ نم ًاوحن اهب ثكمو (١)ةنردأ ىلإ ىف مث ءرهشأ ةعبرأ نم

 ءه ١.9 ةنس- تام نأ ىلإ اهب ىقبو «ه ١١م١ ةنس ماشلا دالب نم اكع ىلإ اهنم

 بقلملاو ١9571١( ةنس ىفوتملاو ١8414 ةنس دولوملا) سابع هنبا ةفئاطلا ةسائر ىلوتف

 ىوعد ضفر نمم ناكو - (لزأ حبص 9 ب بقلملا ىيحي هيخأ عابتأو ءاهبلا عابتأ نيب عقو ( )١

 نم نيقيرفلا داعبإب ةينامثعلا ةموكحلا ترمأف «ةنردأ ىف ةنتف - (ةيلزألا» ب نوفرعي هعابتأو . هيخأ
 . صربق ىلإ هعابتأو ىيحي تفنو ءاكع ىلإ ةعابتأو ءاهبلا تفنف ةنردأ



 بسم ا يسع ةرروقلاو ريل كتم
 اذه ضري ملف ءءاشي فيك هيف فرصتيو ,بهذملا اذه ىلإ وعدي دخأف (ءاهبلا دبع »

 اوفلأو «ىلع ازريملا هيخأ لوح مهنم قيرف فتلاو ؛هيلع اوقشناف ءاهبلا عابتأ عينصلا

 . 2١ >ءاهبلا نيد نم قورملاب اهيف هنومهتي ءاهبلا دبع ىلع نعطلا ىف أبتك
 .: : ىمادقلا ةيدطابلا دئاقعو ةيبابلا دئاقع 8 ةلصلا ©

 ىف ةثدحملا ةقرفلاب تسيل اهدجمن انف ًابيرق الإ رهظت مل ةقرفلا هذه نأ نم مغرلاب
 تذغت «ةينطابلا دئالو نم ةديلو رمألا سفنو ةقيقحلا ىف ىه لب ءاهميلاعتو اهدئاقع
 ةيئطابلا وذح وذحت تجرد مث .ةيسايس تاعزنو «ةيفسلف ءارآو .ةميدق تانايد نم
 :هولّوأت ام لثمب هتلوأتف هللا باتك ىف ىذهتو ؛ءىش لك يف مهاطخ مسرعتو لوألا
 . هيلإ تنامطا ًاسوفنو هب تقلعت ًابولق هنع فرصتل

 ؛ليطابأو تافارخ نم مهبتتك ىف ام ىلع عّلطَيو «لّوألا ةينطابلا خيرات أ أرقي ىذلاو
 ال ءليطابأو تافارخ نم مهبتك ىف ام ىلع لطَيو :ةيئاهبلاو ةيبابلا خيرات أرقي مث

 ىلع نيسح ازريمو «ىلع ازريم مسج ىف تلح ةينطابلا حور نأب مكحي نأ الإ هعسي
 . ةيئاهبلاو ةيبابلا مساب اريخأ سانلل تجرخف

 ةماعلا لوقع ىلإ نوذفنيو ؛ةيمالسإلا ةعيرشلا لاطبإ ىلع ةينطابلا ءامدق ةوعد موقت
 مهئاوهأ ىلإ نولصي مث ؛«تيبلا لآ ىلإ باستتنالاو لب ؛عيشستلاو بحلا مهراهظإب
 «ببسب نيدلا ىلإ تمت الو «لقعلا اهلبقي ال ةينطاب ناعم ىلإ نآرقلا مهفرصب مهبرامو
 ىلإ اولصو ةليسولا هذه لثمبو ؛ةيئاهبلاو ةيبابلا ةوعد تماق ساسألا اذه ىلعو
 : كلذ: عضوياام نلبلاو ,مهئاوهأو مهضارغأ

 بقلملا ىلع ازريمو «هريغل اهيعّدي وأ هسفنل ةوبنلا ىعّدي نم ةينطابلا ىف : الوأ
 هنأ ىعَدا «نايبلا) همسا باتك هلو «ىلاعت هللا لبق نم سانلل لوسر هنأ ىعدي بابلاب
 ىسولألا ةمالعلا ىلإ بابلا اهب ثعب ةلاسر ىف ءاج دقو . ىلاعت هللا دنع نم هيلع لّزَتَم
 ىنئعب دق هللا دبع انأ ىننإ» : هب ناميإلا ىلإ اهيف هوعدي فورعملا ريسفتلا بحاص

 ىف لخدي مل نمو» : لاقف هللا نيد هبهذم ةلاسرلا هذه ىف ىمسو ؛؛هدنع نم ىدهلاب

 . (' )(مالسإلا ىف اولخ دي مل نيذلا لثمك هلثم هللا نيد

 هذه ىف هيأر ملعن انك نإو ؛ةلابسرلا هذه ىلع ىسولألا هب باجأ اذام ملعن الو
 نكلو مكلاجر نم دحأ ابأ دمحم ناك ام : ىلاعت هلوق ريسفتل ضرعت امدنع ةفئاطلا

 ل طم ريس ار رولا يال يلي طل صا

 . والا سنا نم يمال بد دحلا جلع ايف رز ١ هلم

 92/19 : حالصإلا لئاسر (؟)
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 اذه ىف رهظ دقو ) :لوقي ثيح كلذو «( 211111111107
 لوصف بابلا اذه يف مهلو «ةيبابلاب مهسفنأ اوبقل ةعيشلا ةالغ نم ةباصع رصعلا

 ل ا
 مهلذخ ثيح «قافتالا هتنايدو هتمه ىلع عقو ىذلا بيجنلا هيلاو ةمه الول قارعلا نم

 ساو. هنع ىلاعت هللا ىضر بمهتياع بضغو ؛مهلممش تعشو -.هللا همدصن

 1 ريقي صورا و يو ول كار دعوا سيال مهلمع

 ا هزل 00 هللا ءاهبب بقلملا ىناثلا مهميعز ىعدا كلذكو

 (باتكلا ) مسا هيلع قلطيو ىلا ءاهب تانك ابي ديأ نيبو «ضرألا ىلع مالسإلا نموصاغل

 يدنا ىلا فلا دقايق رسما نع قطن ام ءاهبلا نإ هلل للا رمعل ) :لوقي هاندجوف هيف انأرق

 :.2(")(راتخلا ردصللا دكار حار رد ار امل

 5 أ فيك ىنرهظأ هلل للا لب ءىسفن ترهظأ اهيرسعلا

 نم اذه: سيل . ناك ام ملع ىنملعو ,ناحبسلا كاست لك ترمب انهما: ىلع ا دقازو

 ام ىلع درو كلذب ءءامسلاو ضرألا نيب ءادنلاب ىنرمأو «ميلع زيزع ندل نم لب ىدنع

 لاساف «سرادملا تلخد امو «ملعلا نم سانلا دنع ام تأرق ام .نيفراعلا عومد هب تفرذ
 . (؟)(نيبذاكلا نم تسل ىنأب نقوتل اهيف تنك ىتلا ةنيدملا

 «نمحرلا همسا تاحفن نم «ناوكألا ىيحيل «راونألا لظ ىف «راتخلا ىتأ دق لق)»

 .(؟ )(ءامسلا نم تلزن ىتلا ةدئاملا هذه ىلع اوعمتجيو «ملاعلا دحتيو

 فلاخ ًاماكحأ هعابتأل عدتباف «ةيمالسإلا ةعيرشلل ةخسان هتعيرش نأ بابلا ىريو

 سمشلا قورش نم ًاموي رشع ةعست موصلا لعجف ؛ةيمالسإلا ةعيرشلا هب تءاج ام اهب

 مهدنع رطفلا ديع نوكي ثيحب . يعيبرلا لاغمالا تقر مايا هدهت نسور« اهو أ
 يرش 1 د يا ملم ساو

 - ام نبي كل زج روم قطع نر تادودعم ماي 7

 وا ا يس لل 00 0

 ١ بسرد مه ب يسال

 ةملك ءالعإ ىبنذ اذه ناك نإو. م وسم ا امل

 تاوهعمتسلا ل اال نكست كملا لوأ انأف «هرمأ راهظإو هللا

 اك

 8 ص قباسل اعجرملا() 3 نو يناكفكلا# هور يعقل 0 تاسعا هور عكاو

 55 ص هللا ءاهب باتك (5) 945/5 :خالصإلا لئاسر (5) 55 ص عجرلا سفن (4)



 ."ج نورسفملاو ريسفتلا

 رهاظم وهو - ىناحورلا مسقلاف ؛ىناحورو ىلمع :نامسق نيدلا نأ ءاهبلا ررقو
 مويلا ىف تاعكر عست ةالصلا هعابتأل لعج أدبملا اذه ىلعو «رييغتلل لباق - ةيجراخ-ا لاكشألاو روصلاب قلعتملا وهو - ىلمعلا مسقلاو .ليدبتلل لباق ريغ - ةوبدلاو ةيهولألا
 ةالصلا متدرأ اذإ): لوقي اذه يفو !!وه نوكي نيأ ةالصلا يف مهتلبق لعجو «ةليللاو
 )2١. (سدقألا يرطش مكهوجو اولوف

 انزلل ةيلام تابوقع ررقو ؛ةيسايسلاو ةيعرشلا قوقحلا يف ةأرملاو لجرلا نيب يوسو
 قالطلا مهل ديقو ةدحاو نم رشكأب جاوزلا مرحو ؛يرسعلا عنمو ءامهريغو ةقرسلاو
 حالصإل حلصت ال تحضأ نايدألا عيسمج نأ :هلك اذه يف هتجحو ؛هبعصو
 اذهو .ميظعلا يداملا مدقعلا رصع . .رصعلا اذه قفاوي ديدج نيد نم دبالف«ملاعلا
 ,.25) هريغ نود رصعلا اذه هرياسمل هرظن يف حلصي يذلا وه هب ءاج يذلا نيدلا

 :مولعلا ةسارد نم ماوعلا ؛ةيئطابلا ءامعز نم هريغو حابصلا نب نسا عنم :اهئاث
 هباتك ىف مرحف كلذ لثم بابلا لعفو .ةمدقتملا بتكلا ىف رظنلا نم صاوخلاو
 نارا هيبتا فرحا كلذ ارو ب ناك سيفك روس هد در بادسلا علامخلا)
 دق ريجحمسلا اذه نأ كردأ هللا ءاهب نكلو ؛«ملعلا بتك نم مهيديأ يف امو ؛ميركلا
 هباتك يف لوقي ثيح كلذو ءريجحتلا كلذ خسدف ؛هتوعد نع سانلا ضعب فرصي
 مكل انذآو «بتكلا وحم نم نايبلا يف لزن ام مكنع هللا افع دق » :( سدقألا )ب يمسملا
 .2") (مكعفني ام مولعلا نم اوأرقت نأ

 نيذلا ةطمارقلاك ءصاخشألا ضعب يف هلإلا لولح يعدي نم ةيئنطابلا نم :اشلاث
 يف ةيلجتم يوعدلا هذه لئم دجنو . ليعامسإ نب دمحم مهمامإ يف هلإلا لولح نوعدي
 اهيف نحن تالاح هللا عم انل ١ : ( باتكلا ) يف لوقي هللا ءاهب اذهف «ةيبابلا تالاقم ضعب
 0 .(47(نحن نحنو ,نحن وهو ءوه

 دونجلا بر ئجم نأب هللا ءاهب انربخأ دقو» :لوقي ءاهبلا دبعب بقلملا سابع اذهو
 ,ءايبنألا عيمج رذنأامك.«ناسزلا رخآ. يف هنم دبال يذلا ملاعلا صلخممو ,يلزألا بآلاو
 هيلجت نأ الإ ءيرصانلا يسيع لكيه يف يلجت امك ؛يرشبلا لكيهلا يف هيلجت نع ةرابع
 رزمة ديقفالا او انيعت اسال نم هزتيشو ىسيحت «ىهبأو نيكو 21 رمل هله ف
 ٠ ٠ .2*) (مظعألا يلجتلا اذه دادعتسال

 )١( حالصإلا لئاسر :53/5. ٠
 ةرضاحمنا رظناو «نيرشعلا ةنسلا نم عساتلا ددعلا - فطتقملا يف لئاضفلا يبأ لاقم رظنا ( ؟ )

 .ةيمالسإلا ةيادهلا ةيعمج رادب نييئاهبلا نع يحصن زيزعلا دبع اهاقلأ ىتلا
 .5/١١٠١؟:حالصإلا لئاسر (5) .؟8ص باتكلا (4) 01/..1١. :حالصإلا لئاسر (؟9

 (7”ج نورسفملاو ريسفتلا - 7 م)



 رس را تتسع سس تسلسل
 . معزي ام يلع ءايبنألا ماسجأ يف هيلجت نم مظعأب هيف يلحت هل 00

 هللا تاذ هب فصوت ام لكف...) :لوقي مهتاعد دمحأ يناريإلا لضنفلا وبأ اذه
 :ةدارإلاو «:ةمكحلاو ؛ملعلاو «ةردقلاو «:ةمظعلاو ؛ةزعلا نم هللا يلإ دسيو كاسب
 .هرون علاطمو «هرمأ رهاظم يلإ ةقيقحلاب عجري امئإ «فاصوألا نم اهريغو .ةعيشلاو

 مهئامعز مالك يف ريشك اذه لثمو )2١... (هروهظ عقاومو «هيحو طباهمو
 . مهتاعدو

 قحلا كرادم نورصحيو .هراتتسا دعب موصعملا مامإلا عوجر ةينطابلا يعدي :اعبار
 .مهبتك يف هنوتبثيو لوقلا اذه نولوقي ةيئاهبلاو .هلاوقأ يف

 «ةكرابملا هدي دميو ؛مرحلا يلإ هرهظ مئاقلا دنسي) : (باتكلا ) يف هللا ءاهب لوقي

 يذلا انأ هللا رمأبو هللا ةقييع و ههللا ع و همنا دي هذه :لوقيو «ءوس ريغ نم ءاضيب يرتف

 ,2") ( كردي ال بيغ ينطابو ؛ةمامإ يرهاظ ؛ةفص الو مسا هيلع عقي ال

 ها هرهظيس نم )ب موصعملا مامإلا نع نوربعي ةيئاهبلاو ةيبابلا نأ تفرع دقو

 .مالسلا مهيلع لسرلا هب تءاج ام ليوأت فرعي يذلا وه هنأ نومعزيو

 مهئارآب ملكتلا اوعنم (دبملا اذه يلعو . سرفتلا ةينطابلا ءامدق ئدابم نم : اسماخع

 ام كيلإو أدبملا اذه يلع نوريسي ةيئاهبلاو -ملعتم وأ هيقف يأ - جارس هيف تيب يف
 :كلذ تبثي

 لاقم يلع دري نأ هيف هوجري اباتك هناوخإ ضعب يناريإلا لئاضفلا يبأ يلإ لسرأ
 هيجوت نمضتي لاقملاو «يماشلا مشاه ءاضمإب يزيلجنإلا لاص سجرج هبتك
 لسرأ ةلاسر يف كلذ نع لئاضفلا وبأ رذتعاف «ميركلا نآرقلا ةحاصف يلع تاضارتعالا

 ٠ :اهيف لوقي هبحاص يلإ اهب
 ليلذت لقاعلا لهسعسي ال ريبك عنام اهدشأو اهمظعأ ؛ةمج عناوم كانه نإ ... ٠

 مالسإلا نم اوفتكا نيذلا بولق نإ ثيح «هتاوهص نتم هيبنلا منستي الو ؛هتابوعص

 «بلاطملا روشقب ةزيجو ريغ ةنمزأو «؛ةديدم ةدم ىف تذغت «همسرب نآرقلا نمو «همساب

 نتانعم يقع تايد منامك تابل ىفيك دعب ضع نادل ساكس نقلا
 عار نسف دودهتلا يتاح اق كطأو تار اطكألا قتانب نع انيق ل يارشما
 قاسم ادب جو تدهن هقاب ذا يصف : نان ويقل ىتاقتللا رويش تكاد نك راوعلا
 ناب و ظتو تايضاقعالاو هودزلا كلت مقدعلا# تازاعتالا رواة ىف ةزودييلا
 ءانئاهفس بيعن عفتريو ءانثالهج داقحأ الوأ روفت «تاداقتنالاو تاداريإلا كلت

 ( .. .رودصلا يف ةنماكلا داقحألا نوريثيوروبثلاو ليولاب نودانيو

 .852ص باتكلا(١؟) ٠٠١. /؟:حالصإلا لئاسر )١(



 "ج نورسفملاو ريسفتلا سس
 000 .) :ةلاسرلا رخآ يف هبحاصل لوقي مث

 حور ةيصو تيسن كنإ - لاقي قحلاو  نكلو «كلالخ نم ةلخ الو ,كتافص نم ةفص
 رهاوجب رهاجت ثيح ( (ريزانخلا لجرأ تحت مكرهاوج اوقلت ال» : يتم رفس يف ةدراولا هللا
 .هسناؤتو هسلاجتو .هفطالتو هبطاخت - وكر د لا 0

 نكو .ةمكحلاب كسمتف «ةينابرلا رارسألاو ةيهلإلا ةمكحلا | عدوتسم نوكي هنأ
 .0١2(ةنطفلا مج

 :رصم يف مهعابنا دحا يدركلا يكز هللا حرف خبشلا يلإ اهلسرأ ةلاسر يف لوقيو

 ةفرعم مهدوصقمو «قاقشلا لصأو قافنلا لهأ 0 ا صحيفنتلملا اياونب نورهاظتيو «نوريثك مكيلع لخديس هنأ يبيبح اي ملعاو...
 هلوق اهنم : ناقرفلا يآ يدانتو جرصت امك ناقيوإلا. باحعصأ داهطضاو .ناميإلا لهأ
 ليف كروت نم سيتقت انورظنإ اونمآنيذأل تاقفاملاو نوقفانملا لوقي موي :٠) يلاعت

 0 ل ا ا
 هنأ ةكرابملا ةيآلا مكحتف «[16 1: ديدحلا] تايآلا رخآ ىلإ .... # باذعلا هلبق
 د ا د الار ا ديقا] فانا تاجينما ىلع ان لا رق ل

 مدنلا بجوي ليجعتلاو روهتلا نإف ,مهقلمتو مهتنيالم كدعدخي الو ؛مهقفرتو مهببحت
 نيف ةلحعلا ]ا روثأملا مكحلا نمو . حالفلاو حاجنلا لفكي يورتلاو .حاضتنالاو
 . 2" 7(نمحرلا نم ينأتلاو ؛ناطيشلا

 2 الا لا فاو ةماجأالا :حوضوب انل رهظي .مدقت ام لك نم
 مالسإلل ديكلا نوديري نطابلا لهأ نم موق مه امنإو ءاهتادقتعمو اهميلاعت يف ةديدج
 - قبس ام يلع ةوالع - نآرقدل مهتاليوأت نم كل رهظيسو ؛ينيدلا حالصإلا مساب
 ةيعلا و هقللا باتكل مهفيرحت يف مهاطخ نومسرتيو ؛لوألا ةينطابلا جهن نوجهني مهنأ
 , 22! !هتايآب

 : يركلا نآرقلا ريسفت نم ةيئاهبلاو ةيبابلا فقوم ©
 00 دئاقع لحت مل

 مهبهاذمو ؛ةلطابلا مهاواعد يلع دهاوشلا هنم اوذخأيل هيلإ عوجرلا نم ذاشلا مهفقوم
 . ةلهجلا رامغالا لوقعب اريرغتو ؛ةماعلا يلع اهيومت ؛ةدسافلا

 )١( ص لئاضفلا يبأ لئاسر ١١5 -/ا؟١.

 )١( ص لئاضفلا يبأ لئاسر ١8 - ١89 .
 ريسفعلا ) :ةديساعلا مهتاليؤآت ني لغو« سي اا ا

 .اهدعب امو ١595/5 : ( نورسفملاو



 ل ؟ج نورسفملاو ريسفتلا 201 تح 2 ١

 :ةنسلا لهأ ريسافت بيعي يناريإلا لئاضفلا وبأ

 ا لطلاب ا د اقص وتلا ول وس كلا وع طردت مرت و ىلا وكما

 هل قيدصل اهلسرأ ةلاسر يف هدجم «يناريإلا لئاضفلا وبأ مهتيعاد اذهف ءاهريقحتو

 يبيبح اي زيحتيو ناسنإلا شهدي لق رووا لوقا حملا "لخأ ريهانت لل بحب
 اوفرشت نيذلا نييكيرمألا انءابحأ نإف « :ةككطجتطملا مه يشن انو «ةلطابلا مي مولاعت نب

 ا مايألا هذه يف ةسدقملا ضرألا يلع دوفولاب
 ل ل ا ل ا سوا
 ةلطابلا ريسافتلا هذه عم ةعساشلا ةديعبلا راطقألا كلت يف هللا ةملك تمدقت فيك
 ؟هتوق لي داشاو هللا ةردق ميظع نم كلذ سيلأ .. .ةعداخلا اةلهاكلا ١ سوفنلا نم ؛«ةعئاضلا

 . 20 (هتانيب روهظو هتايآ أ عوطسو

 نم ريخ هتلحن لهأو هنأ همعز يف يري هنآل «ةنسلا لف ريسفت لئاضفلا وب ١ يبيع
 يف نوخسارلا مه هلكاش نمو هنأ يريو «زومرو رارسأ هل دل كرا يشي
 هب ينعي ام امأ ؛هنطاب الإ اهيلع لدي ال يتلا نآرقلا بئاجع يلع نوفقي نيذلا ؛ ,ملعلا

 يفو ؛نآرقلا اهيلإ يمري يتلا يناعملا نم همعز يف سيلف رهاوظلا نم ةنسلا لهأ ورسفم
 فرعي نم لك هفرعي رهاظ وه ام نآرقلا تايآ يناعم ناك ول. .. » :هصن ام لوقي اذه
 كيري محال وقلا» ١ ذه متي فيك ياا راق ردا نم كد هالو يمال تدل

 هللا لوق قدصي فيكو - ( هبئاجع يضقنت ال هنإ): .نآرقلا نش يف لَم هللا لوسر لوق

 ا نارمع لآ] © مّلعْلا يف نوخسرلاو هّللا الإ هليوأت ملعي امو ل:

 : يركلا نآرقلاو ريسفتلا نم مهفقومو - ةيديزلا ©
 عقو ام لثم ريبك فالخ.ةنسلا لهأ روهمج نيبو ؛ةعيشلا نم ةيديزلا نيب عقي مل

 برقأ مهنأ دجي ةيديزلا بتك أرقي يذلاو «ةنسلا لهأ روهمجو ةيمامإلا نيب فالخ نم
 مورو اح وحمل »و ناك امو ؛ةنسلا لهأ بهذم يلإ ةعيشلا قرف
 نك كي داكي

 هلي هللا لوسر دعب ةفالخلاب يلوأو ؛ةباحصلا تام وت نين العلا ةةيديولا فرب
 .هتمامإ تحص ةمامإلل جرخ يخس عاجش دهاز ملاع يمطاف لك نإ :نولوقيو

 ال.مهف كلذ عمو«نيسنحلا دالوأ نم مأ «نسحلا دالوأ نم ناكأ ءاوس ؛هتعاط تبجوو

 ةمامإ مهدنع زوجت هنأل ءامهتمامإ نوزوجي لب ءامهنورفكي الو «نيخيشلا نم نوأربتي
 ,ةيقتلا نم ةيمامإلا هب تلاق امب اولوقي مل مهنأ امك «لضافلا دوجو عم لوضمفلملا

 )١( ص لئاضفلا يبأ لئاسر 55.

 نورسفملاو ريسفتلا رظناو 275 ص لئاضفلا يبأ لئاسز (؟) :711/57 - 778 .



 ل١. . َ 00 حج نورسفملاو ريسفتلا ب

 تافارخ نم كلذ ريغو .نامزلا رخآ يف مهعوجر مث مهئافتخاو «ةمئألل ةمصعلاو
 .مهتلكاش يلع نمو ةيمامإلا

 رثك اذهلو« ,مهتمئأ يف داهتجالا نوطرتشي مهنأ «ةيديزلا يلع هظحلن يذلا لكو
 .ثيبلا لهأ قيرط نع تناك اذإ الإ ثيداحألا ةياورب نوقثي ال مهنأو .داهتجالا مهيف

 ديز نع ةيورم ثيداحألا نم هيف ام لك نأ يري ةيديزلل ( عومجما )باتك أرقي يذلاو
 كلذ دعب هيف سيلو ُهلَي هللا لوسر نع«ةمئألا نم هئابآ نع ؛نيدباعلا نيز يلع نبا
 .مهنع هللا يضر تيبلا لهأ ريغ نم رخآ يباحص نع يوري ثيدح

 «مهتادقتعمو ةلزتعملا ءارآب ريبك دح يلإ اورثأت مهنأ اضيأ ةيديزلا يلع ظحالن امك
 انلق امك ءاطع نب لصاو يلع ذملتت «يلع نب ديز مهمامإ نأ يلإ اذه يف رسلا عجريو
 .قبس اميف كلذ

 امك ريسفتلا ىف اصاخ اعباطو « ازيمم ارثأ ةيديزلل يرن نأ كلذ دعب عمطن الف نذإ
 مارق اضاع اعنا هل ديو «هرستم ةديقب رئادب اقف ويسفملا نال فيباعإللاعبار
 رظنلا فرصب - ةيديزلا تسيلو «نيعم هامتاو صاخ عباط هبحاصل نوكي امنيح «انيعم
 نوكي يتح ,مهدئاقعو ؛ةنسلا لهأ ميلاعت نع ديعب يأنمب - ةيلازتعالا مهلويم نع
 ْ 217 ريبك فالك زيسفتلا يف منهل

 كل د دلك

 اهدعب امو ٠١17 ص ةيديزلا دنع ريسفتلا بتك مهأ :رظنآو 2507/55: نورسفملاو رسفتلا )١(



 5 ٠ 8 . - ١

 2 3 كابا“ ! م ل ل هل رول 3 أ

 يبست و 5

 اساس . راه راو تاتو مط + لمد ن ند ا كو 31

 6 ربل اررمل نرتع مس اشم : لاماسرل لاذ:
ا ايزل رسم و نر نكح نوبل هسافل هر ةا نش

 ر

 ريهرل بادب لمالك !سأ - نإ ) مصرغم 0

 00 04 الامان 0 ” مطاع يامل ر زم رهوم سب

 "ربع لادم ا راق 0 ةيواسرتمرد د ”رثومسم انزع
 ركل - لباعولا؛ ةرضلا رع: ل لسدانل د 2 « ل ان... اكول ردم
 ٍ ' يخول را ةلا ةيملف ركل كارز عروب اهراهد د١ ملالإ ذو

 [او لك نر يذل اككنرنرلا ١ وم ةفلو ا هل هر سرك الم عرض بلركرتو ٠

 رثاسبل و مل 75 . هدم ان ةقلمإ نم ىذل ب ا ميرال .ةوليل هزل

 00 500 لاجل كرل 5020 هانم لورن»

 ٍ 00 هول اهرب و نر س لاذ ”لم ملا مام ما نوح فب .ةيلاغم

 رفا رسول اذه لو « مهل أعل طر هس ندرو ل هيرب اهدنا ل نإ عش عن

 ل دورا 5 لإ صم انو باشا مما 0 أن ا“ م ركرل ب ام انهو

 لاش م1 هلا ةددهدل فعل اءوزمرم قلي هل( "1 0 لم ٠ 0 لو لكل ١ مار

 ارلام ل لأب ارم ١ ميسم ذل هامل ليش ىرل نزعل مل ءايلن مع ميم امم ةمانل داس

 0011 ص(“ اهرماوطرلا منامإ ممم ربا اهروتشرل 2 راهن -

 رك (( ,ءامم يشل ع فانك مسببا أىزإ ىرل شارإ ١ انمي لداإ دا ينصالمس نإ
 ل ةرلابج ”ادحلا )' رضوا - وا

 ىلوألا ةساركلا نم ىلوألا ةحفصلا



 3 ! مج نورسفملاو ريسفتلا بسس

 هعو ع

 00 لك ركلا
 اراناشن امر هج هر 0 0

 ٠ و رد لامع سرعمل ىررطال ريغ

 (09 9 لال باعدام نا كان ةدمرنوا

 نم ص ُش ىاذ راذ و خرب جب تاتا د ١

 د ع 1 1 2 ىا9 الا م
 نال عام طا د

 522 ١

 لا سلو ةروج 0 6 بانل ووفر طرد تلم هرلز لو

 روم ولو اهم رئاو ٠ تودع رس وس هيلا لصر ام زرع 1

 0-5 0 روعرب لد رطا مرش ليل مال رئت سم ازما

 . ا هيلع د _ جداطل

 ىلوألا ةساركلا نم ةريخألا ةحفصلا



3 
 ها نموا يجر هز عض »

 رار نبش سا ميم بعمل مس رمص عمت كر ىلا قانا تعلو
 رش زر سقم رو الل. مداح .ناي ل ميل ( م اعكام 0

 33 ظ | . اد مممابإلا
 د ةدرثع هسا لايم .لؤعي مما هيل ها لا د 115 0

 رمال "عال زم رمل او مر دسيال عم 1 ةن ةريقم

 3 تماما ,لادإ لوب ياي يوم أ اني راد ماك لرعج دع اوس: نزل
 هلم را را عياضطرلا تل مسالا نسا

 0 .> عا يصر يا
 تهمس لإ يشري از عم + ل 1 رثؤوملا سيار يس ىلا هزيلدو“
 مره هلل لاسم هدل مدع ثدارح أنو "ل رمل ر يشن مزن "فيستا ةرؤ يلح .دارعل د رداهاخ زيت

 سرس امل ىردأ قب عار ( يش تنعم مولعصل علسب 0 . ني هي 1

 يع تول انك قل ' كر لم يلا ماعلا شر هلل از يشق هس ةيكراأ

 ١ نير تانع عطل هم وكف وكي تيان يلق ان لأ هك عدلاؤم نبأ سوم زمر

 0 'بارلا قا تلال ' رمق ؟ لاش «وف لكاف» ١ كاك 9 فمان نارمإ مزرشنو

 ءكايماشو ةماىلر ١ احووشم كسار“ 0 ”اقدصر ... الط امو 'اميح السا قم

 0 ا ىمم لوب لل بزك مو ٠ امور ةظص و ٠ مج اسمو 7
 . هيلا جلو "حرار. ماج لف ٠ اكل مل سيم مل لي لج لو لم و ل اندم ايلا

 ةيناثلا ةساركلا نم ىلوألا ةحفصلا



 "ج كو رسسفمل و ظآ0500 | سس

 10 هلم - . رو [ريرسا نارا دروع وز

 هرم ةيالو [ صلبم٠ اع لع كركر مل لا د 0 .نممع ب3 رق يدم 1

 0 نام ةيرلو فلءاف رو "هلا نهد: نا ةسرلو لع أعم | مهم سد
 عدأ ةييرلو ملغ ملقا س٠ ارنب ىيمف لاق 0 زم رم هن جزم ولد» رو

 ٍء هتنارف : يح و١9 نلف ريس هلق دب طوق عرف أنف, <: نك اش

 يبس كرم و ١! هنو كي ونا كال نس كا هلت نطو -

 كك 9 د ب هريحزش 00 يفند: زفوزخ حا مهدت كفر

 نولارادكم !فاثع غد .مسعب ناو [ لإ "هس ول نمرزمب .هلرق. ىلح اب

 . هللارلاكس نيّرلرل تدرك 0 نودزجلا اف م اشس ف. قلك ام مدمر حل نه
 مدام اهيحأ . مآ رند ملف الإ عز رات مهكر هب ملذو . نيل جس
 هك 1 ارداف« ايفا امر ا .قلكس ئدفااط“ و1 اذه موش

 0 كنس يال ارم ىلا رد اقتن١ مسقتم ١ ام صم يسد مهم
 .1 الق راسل ردع ارتعور هلال ردزكو . اذ لزم و اً 0 ثمر (ةلت

 ا اذرم ”ليرمخلو مو ور م مل ٠) "ل ا اذن 5 وو

 : لاق ةنا علزنك ىأ' خلع ىورع ليج انالم لاقو: مزمل هذ هاذا نولا

 .ن/ طم. مو ريع ل اق (يطارقس لانو نصل ل كب ادسسرل ١ 62و اكت ل 5
 ريق ا« اذو نرش لم.( اياوص: تولت الو ةمايسل

 . ١ اني اندزعرماف . اتعمشسل نجل انتي ام "ا
 فيكم رأامعلا .-. مم را باو
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 بسسس !”ج نورسفملاو ريسفتلا ١ ظ '
 را اا اك عن 1

 ىعادلا فيلأت ,توريبب ةفاقثلا راد تاروشنم عبط

 ,يبرغملا يميمتلا نويح نب نامعتلا : يليعامسإلا

 ها" 51 ةنس يفوتملا ةيمطافلا ةلودلا ةاضف يضاف /
 : باتكلا فلؤمه

 سينما ناوح يبس نسب رومهتم نشب نايمسعتلا كسمحسم وه

 بهذم عبتيرمألا ل وأ يف ناك .. .ةعيشلا ةفينح يبأب رهتشا يذلا ,يضاقلا

 ,؟') نييمطافلا يلإ لقعناو "1 ةيرشع يسنثإلا ةيمامإلاب قحتلا مث «؛كلام
 ةنس يفوتتملا ) (؟7يمطافلا هللا نيدل زعملا عم رصم ىلإ ةيقيرفإ نم ءاجف

 امامإ رشع ينثإب مهلوقل ةعيشلا قرف يدحإ يلع قلطي مسا : : ةيمامإلا وأ ؛ةيرشع انثإلا )١(

 .نيسحلا هيخأ يلإ مث «يلع نب نسحلا هئبا يلإ تلقتنا مث ,ههجو هللا مرك بلاط يبأ نب يلع مهلوأ

 مث «قداصلا رفعج هنبا يلإ مث «رقابلا دمحم هنبا يلإ مث «نيدباعلا نيز يلع هنبا يلإ مث «يلع نبا

 يلع هنبا يلإ مث «داوجلا دمحم هنبا يلإ مث ءاضرلا يلع هنبا يلإ مث ؛مظاكلا يسوم هنبا يلإ
 رشع يناثلا مامإلا وهو - رظتنملا يدهملا دمحم هنبا يلإ مث «يركسعلا نسحلا هنبا يلإ مث ,يداهلا
 «نامزلا رخآ يف جرخي هنأو .دعب دعي ملو ( يأر نم رس ) ب هيبأ راد يف ابادرس لخد هنأ دلومعزيو

 درت سل ريض اكسس درر مط كحاب اد

 0 اا ا لا 0

 مث هلك يقيرفإلا لامشلا تعضخأ مث هه" 0 لوأ تماق ةلود اوأشنأ ءامهنع

 يلع هذوشن طسبو ؛يسلطألا ئطاوش يلع ةلودلا دودح دم يذلا هللا نيدل زعملا دهع يف رصم
 مث (ه171- 181 نم ) يدهملا نب هللا ديبع وه ةلودلا هذه سسؤمو «نانبلو نيطسلفو ايروس
 ل نيدلرعلا مث 0 دل (ه 515 ا يلوت

 لو للاب يلمتسلا مل مهمات 4909 هللاب رضسسللا مث ء(ه4707- 41١ هللاب رهاظلا
 ل عقل ع رنا نب كلا كل لاا يل اسعارنا راكج ايئرسألا مق ح4

 ةياهنب مهتلود تهنتاو «(هو ه0 - 044) هللا رصنب زئافلا مث ,(هه 45 - ه4 4) هللا رمأب رفاظلا

 . ( يجاتلبلا ) (ه ه1 - ههه هللا نيدل دضاعلا مكح

 ءافلخملا عبار (ه755 -719) روصنملا نب دعم ميمت وبأ وه : يطاقلا للا ويدل رجلا ©
 دالب هل تداقناف ةلودلا ناطلس دطوو ؛ةيدهملا يف دلو «(ه١4٠ت )روصنملا هابأ فلخ «نييمطافلا
 تدغ يتلا ةرهاملا سسأو ها ه9 ماع طاطسفلا ( يلقصلا رهوج )هدئاق لتحا « ءاهلك ايقيرفإ
 يلع يلوتساو ءرصم يلإ لقتناو ءايقيرفإ يلع يريز نب نيكلب فلختسا نأ دعب نييمطافلا ةمصاع
 رهزألا أشنأو لا م ب «قيشمش نب انحوي يطنزيبلا روطاربمإلا مزهو .توريبو سلبارط

 ظ 0 .( يجاتلبلا)
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 ةنس ةيناثلا يدامج رخاوأ يف اهب يفوتو ءرصمب ءاضقلا يلوتو (ه6 5
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 هللا لوسر تيب لهأ نع ماكحألاو ءاضقلاو مارحلاو لالحلا يف مالسإلا مئاعد :هلو
 ,(5) ((") ةيليعامسإلا دنع مالكلاو هقفلا يف يساسألا باتكلا وهو « هَ

 تددرت ) :( ليوأتلا ساسأ ) ةمدقم يف -- رمات فراع ذاتسألا  باتكلا ققحم لاق

 عجاريو « ( 841/5 راجنلا ميلحلا دبع روتك دلا ةمجرت «ناملكوربل يبرعلا بدألا خيرات )١(
 . (ىبهذلا ) ؟5١/ 7 :يواسناوخلل نادجلا ةضورو ؛770 ص ناكلخ نبا هتمجرت يف

 "  .(يبهذلا) 84١/8 :قباس عجرم ؛ناملكوربل يبرعلا بدآلا خيرات (؟) ٌ
 ةمامإلا نأ نوريو«هيبأ دعب قداصلا رفعج نب ليعامسإ ةمامإب نولئاقلا مه: نويليعامسإلا (؟)

 ةمامإلا ءاقب وه هيبأ لبق تام هنأ عم صنلا ةدئافو : نولوقيو «كلذ يلع هيبأ نم صنلاب هيلإ تلقتنا
 «نيروتسملا ةمئثألا لوأ وهو «موتكملا دمحم هنبا :يلإ ليعامسإ نم ةمامإلا تلقعنا مث .هبقع يف
 ش . ( يجاتلبلا ) نييمطافلا سأر يدهلملا هللا دبع مامإلا ةوعدلاب رهظ نأ يلإ نوروتسم ةمئأ عباتت هدعبو

 0 6 7( نورشفلاو ريس فعلا يقان هللا همحبز ب ييهدالا ناسخ دمت نوتكذلا لوقو
 مهقرف ضعبل ءامسأ باقلألا هذه ضعبو «باقلأ ةعبسب اوبقل ةيليعامسإلا ةيمامإلا ءالؤه نإ مث )
 هانلق امك - قداصلا رفعج نب ليعامسإل ةمامإلا مهتابثإل : ةيليعامسإلا : يه باقلألا هذهو
 هنم دارملاو ءانطابو ارهاظ نآرقلل نأب مهلوقل وأ ءروتسملا يأ - نطابلا مامإلاب مهلوقل :ةيئطابلاو
 نادمح )هل لاقي لجر مهبهذم يلإ سانلا اعد يذلا مهلوأ نأل : ةطمارقلاو .هرهاظ نود هنطاب
 عئارشلاب ءاقطنلا نأ اومعز مهنأل :ةيعبسلاو «مراحناو تامرحملا مهتحابول : ةيمرحلاو ( طمرق
 .( ءاقطنلا عباس )رظتنملا يدهملا دمحمو :دمحمو «يسيعو « يسوهو «ميهاربإو «حونو «مدأ: ةعبس
 يدتقي مهب ةعبس نم رصع لك يف دبالو ؛هتعيرش نوممتي ةمئأ ةعبس ءاقطنلا نم نينثا لك نيبو
 «ناجيبرذأب جرخ يذلا يمرخلا كباب مهنم ةفئاط عابتال :ةيمرنلا وأ ةيكبابلاو ءيدتهي مهبو
 . ( .. .اريمح : مهل نيفلاخلا مهتيمستل وأ «كباب مايأ ةرمحلا مهسبلل : ةرمحخأو

 يبأ نع اهصنب اهلقنأ ةملك كل قوسأ ةلاجعلا هذه نم صلخأ نأ لبق و) : هللا همحر لوقي مث
 ,مهنم ةيمامإلاو ةيديزلا نأ ملعاو ): ِهّللا همحر لاق (نيدلا يف ريصبتلا )هباتك يف ينيارفسإلا رفظملا
 عيمج نأ ملعاو ةيمامإلا يف نودعي ةيناسيكلاو ؛ةمئاد ةمئاق مهنيب ةوادعلاو ءاضعب مهضعب رفكي
 ناك انمغ ريغ.دف نارقلا نأ نوعديو «ةباحصلا ريفكت يلع نوقفتم ةيمامإلا قرف نم مهانركذ نم
 يلع ةمامإ يلع صنلا هيف ناك دق هنأ نومعزيو «ةباحصلا لبق نم ناصقنلاو ةدايزلا ههف عقوو
 نع ةيورملا رابخآلا نم ئش يلع الو نآلا نآرقلا ىلع دامتعا ال هنأ نومعزيو «هنم ةباحضلا هطقسأف

 مهسفنأ نع ةعيرشلا فيلكت ةفلك طاقسإ مهدوصقم نكلو ؛ةمامإلا يف مالكلا قيقحت مالكلا اذه نم مهدوصقم سيلو ؛نيدلا نم ئش يلع اوسيلو ؛ةعيرشلا مهملعيو جرخي ( يدهملا) هنومسي

 .(؟8 75 4 ص نيدلا يف ريصبتلا)هأ (نيدلا



 200 8 نورسفملاو ريسفتلا ا ا ا م

 يف ةماقلا يتبغرل الإ كلذ امو ؛عبطلا يلإ باتكلا اذه عفد يلع مدقأ نأ لبق اريثك
 ةيليعامسإلا تاطوطخملا ةعومجم نيب ؟١) ةيقعلا فهك يف لوطأ ةدم هيلع ءاقبإلا

 .( دعب اهميمعتو اهرشن تقو نحيي مل يتلا يرخآلا

5 
 | : هتمدقم يف لاق مث ©

 ةيليعامسإلا تاطوطمملا ةعومجم نيب ديحولا ةباكلا مس ليزأقلا نايا يأ دعفنإ)

 ةيساسألا ةركفلا لثمي يذلا سينفنلا رفسلاو ( ليوأتلا ) وه انيعم اعوضوم جلاعي يذلا

 (ه ص) ( الصفم اقيقد اضرع اهضرعيو ءالوقعم انزتم الينمت ملاعلا اذهل
 :لاق مث ©

 وه اهراهدزا نابإ | يفو ركبلل <بملا ةيليعامسإلا ةوعدلا دهع يف ليوأتلا ناك دقل)

 ا ةرجشلاو (ةنطاب ةيفسلف ة ةرجد لكل يسانمالا وكول

 ةوعدلا هذه ةيلع تزكرت يذلا ساسألا : حصأ ةغلب وأ ؛ناصغألا نم ريثكلا اهنم

 هلك اذه لجألو «نايبلاو قطنملاو مكحلاب ةينطابلا ةفلسفلا نوم يذلا ءاذغلاو ؛ةيركفلا

 يتلا ةيلاغلا رئاخذلاو «ةنيمغلا بتكلا نم ةيليعامسإلا يدل ( ليوأتلا ساسأ ) ريتعا
 عنم يلع رهسلاو هميلاعت نامتكو هتيرس يلع ةظفاحم اب ةيدئاقعلا اهميلاعت يضقت
 ربتعي اذه ناكو «نييليعامسإلا ريغ نم مه نمل هيف تدرو يتلا ةيدئاقعلا داوملا برست

 هاركإلا ةلاح ىف ضئارفلا ضنعب كرت : احالطصاو «نامتكلا وأ ءفونلاو رذحلا :ةغل ةيقتلا )١(
 ندع ياناس اير نكد سلا ناهت هند نوعا بطعم نانا ةيقعللا يسير ع ةيالاوا هيلا و
 يلإ امئاد نوريشي مهدجت اذل « قةينلا سك ا مهتفص ةقيقحلا يف يهو .ةعيشلا

 موقت امنِإو ءطقف اهب رهجلا هسا سا وا يل اذه يف ةينلا

 الو رافكلا عم دبعتلا وأ هناسلب رفكلا 5 ! هتين ىلع الإ ملسملا بساحي ال انه نمو ةينلاب
 تايكيففي هركملا لا الو سما لا رتيلج اورج بفاعي وو قي يلاسم األ قال ةيقعل نم نأ كما

 .لاوحألا ضعب يف اميحر اباقع الإ

 لعفي ملف رفكلا يلع هركأ ولف لضفأ اهكرتو «يلاعت هللا نم ةصخر ةيقتلا نإ : ةيفدحلا لوقيو
 لدطنا لقي يتح هيلع ع مادقإلاف «نيدلل زازعإ هيف رمأ لا ل

 ةصخرلاب دخلا نم

 ( يجاعلبلا )مهل ةمس راتتسالا ناك دقف ءاهنايحأ بلغأ يف ة 200
 نم ءزجو «مهدنع يس ؛أاسأ أدبم يهو .ةعئناصملاو ةارادملا اهانعم ةيقتلا) : يبهذلا روتكدلا كوقيف

 مهمامإل ءافخلا يف نوعديف «هميلاعت ىلع نوريسي رد يرس ماظن يهف ,سانلا نعت ولدك نياللا

 ةلودلا هجو ( يف ةحلسم ةروث اهونلعأ ميمك تت تيوق اذان" مألا هديب نمل ةعاطلا نورهظيو يفتخا

 .( ةملاظلا ةمئاقلا



 -ج نورسفملاو ريسفتلا تسسس
 صصقل اليوأت باتكلا يف نأ كلذ يلإ افاضم «ةوعدلا باب حاتفمو ةديقعلا رس
 اذه لكف «نآرقلاو «ليمنإلاو «ةاروتلا : ثالثلا ةيوامسلا بتكلا يف تدرو يتلا ءايبنألا

 0 قاطن نع جرخي امم ةماتلا هرارسأ يلع ةظفاحماب ةديقعلا يضقت اعوضوم لكشي
 الإ مولعلا نمو ءاهروشق الإ ةفاقثلا نم اولاني مل مهنأب اوربتعا نيذلا ةماعلا تاقبط يدل
 .( ه- هص (.١ اهرهاظ

 لان رف
 نع فلتخي نييليعامسإلا يدل يعقاولا هانعمب ليوأتلا نأ حضاولا نم نوكي دق)
 دا هات يمل اف يرشلالا ةيسوانألا قررشلا" اع قدا يعتملا امم ريفا

 ويست وهام الاثم انلعنس 0 ل ا ل

 ولا ا د م ايش انبجأ ؟( ةرجش ):ةملك
 تح كلذ دلعي تلت ل راهزأ لمحت عيبرلا يفو ءرضخأ 0

 :خلإ: ...اييط ارمث دفعت
 ا ا لوس حرا

 نأ بجي امم كلذ ريغ وأ «ةرخص وأ «ةرقب وأ ؛ةرجح اهنإ :لوقي دق («ليوأتلا نع رشابملا

 نع اديعب الو «قيدصتلا نع ابيرغ نوكي الف ءلقعلاو عقاولاو ةقيقحلا عم مءالتي
 ٠ .ركفلا

 ءارو ةرتتسم ةقيقح وهو ؛هرهوج وأ هزمر وأ يبعملا نطاب وه ليوأتلاف نذإ
 ة يسحق يركشلا ليف لإلا مالظبقلا لطفا افق ندوب م. ءانهيرلع لذيتاالاوبكفل
 ءاكحالاو ةعيرشلا لثمي ربتعا لوألاف ؛مامإلل ليوأتلا ةيحالص بهوو ؛قطانلل ريسفتلا
 )١( «نطابلاو ةفسلفلاو ليوأتلاو ةقيقحلا لثمي يناغلاو ءرهاظلا نوناقلاو هقفلاو

 نا ا

 اندجو «ةعيشلا بهذم يف رظنلا انلجأ نحن اذإو ): يبهذلا نيسح دمحم روتكدلا لوقي )١(
 اوعفر نيذلا | ةالغلا دجن انيبف ؛ةديقعلاو يأرلا يف ماسقنالاو بزحتلاو قرفتلا نم اوملسي مل هباحصأ
 هنأو «ةباحصلا نم هريغ نم لضفأ ايلع نوري نيذلا نيلدتعملا دجن ءاورفكف ةهلآلا ةبترم يلإ ايلع

 هلؤي وه الف ءالؤهو ءالؤه نيب اطسو افقوم فقي نم دجنو ءبسحف هريغ نم اهب يلوأو ةيالولاب قحأ
 هليل لرسر دعب ةفيلخلا هنأو ءموصعم هنأ يري لب ءبيصيو ئطخي رشب هنأ يري وه الو ءايلع
 .هنم ةيالولا تبصتغاو هرمأ يلع بلغ نإو عفادم الو عزانم ريغ

 انلق امك  ءاوهألا 2120700 زد
 صاخ ىأرو ؛هريغ اهيف هكراشي ال ةصاخ ةديقع هل بزح لك ناكو «بزحتلا يف لا دنح ىلإ
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 ل دلا نويولر وزنا لق نيو مالم ليعاؤ هيفارتنار املي ىلا يفرط لو تايم هناك



 1 لا فيد را وو اا يرجو ف لهن هوو هما جاتو را حبملا اقوا جم رخال دوال د هرم ل

 رام ةياتت ملا ركام را يور رك يجر ا ا ل ل
 ةماقإ يف ذخأو هب كسمت هبهذم يلع اليلد نوكي نأ نكمي ةين ةينآرقلا تايآلا نم هدجو امف هيلع
 هي عيطتسي ام لكب لواح هبهذمل افلاخم هدجو امو . هنم ةماعد ىلع هبهذم

 كيلإو «هلجأ نم قيسو هل عضو يذلا هانعم نع ينآرقلا ظفللا جورخ يلإ هلك اذه يذلا نو افلا
 .ةالغلا ءالؤه تاليوأت نم افرط

 بح يف الغو مالسإلاب رهاظت دنا وروما نيب ودا وع عابتأ) ةيقبسلا تاليوأت نم -
 يلإ عفر هنكلو لتسقي مل هنأ معزو ءاهلإ هلعج يتمح ولغلا يف غلاب مث ءايبن هلعج يتح يلع
 توص هنأب دعرلا نورسفي اذه يلعو «باحسلا يف ايلع نأ معزي ةيعبسلا ضعب دج : ( ءامسلا
 :لوقي دعرلا توص عمس اذإ مهنم دحاولا ناك اذهلو .همسبت وأ هطوس ناعمل هنأب قربلاو يلع
 .نينمؤملا ريمأ اي مالسلا كيلع

 هلوق كلذ يلع لوأتو ءايندلا ةايحلا يلإ عجريس ُهَْيَع ادمحم نأ معزي ةيعبسلا ميعز دمج كلذك
 .[ م5: صصقلا ] 4 داعم ىلإ كدارل نآرقلا كيلع ضرف يذلا نإ: يلاعت

 تراص ةمامإلا نأ اومعز نيذلا مهو ؛يميمتلا ناعمس نب نايب عابتأ) ةينايبلا تاليوأت نم
 نبا نايب يلإ مشاه يبأ نم تراص مش «دمحم نب هللا دبع مشاه يب يبأ هئبا يلإ ةيفنحلا نبا دمحم نم
 هنأو ءايبن ناك هنأ معز نم مهنمف - مهميعز - (نايب ) يف ءالؤه فلتخاو . هيلإ هتيصوب ناعمس
 ميعز يميمتلا ناعمس نب نايب دم : : ( اهلإ ناك هنأ أ معز نم مهنمو. هِيَ دمحم ةعيرش خسن
 نيل ةظعومو ىدهو سال نايب اذه )ف: يلاعت هلوقب نآرقلا يف روك ذل وه هنأ معزي «ةينامسل
 ةظعوملاو« يدهلا انأو :نايبلا انأ : لوقيو ء[ :١18 نارمع لآ]

 اذه همعز يلع لوأتي اعيو ءههجو ريغ هلك ينفي هتأو ءرون نم لجر يلاعت هلل نآ مضي هارت امك
 ىقبيو ع ناف اهيلع نم لك ل: هلوقو [ 6/8: صصقلا] #4 ههجو الإ كلاه ءيش لك 9: يلاعت هلوق
 ْ .[؟ 55-7 نمحرلا ] © كبر هجو

 ةيمامإلا ةالاوم هرمأ ءدب يف رهظي ناكو . يلجعلا ديعس نب ةريغملا عابتأ )ةيريغملا تاليوأت نم
 دجن : (شويجلا مزهيو يتوملا هب ييحي هن ا تعرزلا مظعألا مس الا فرعي هنأ يعداو . ةوبنلا يعدا مش
 مسالاب ملكت ملاعلا قلخي نأ دارأ ام يلاعت هللا نإ :لوقي ةيريغملا ميعز يلجعلا ديعس نب ةريغملا
 كبر مسا حبس ف: يلاعت هلوق كلذ يلع لوأتو .هسأر يلع اجات رو للا كالظواطت مظعألا

 نأ ءاضيأ ةريغملا معزيو ....جاشتلا كلذ وه امنإ ( يلعألا مسالا ) نأ معزو [ ٠ يلعألا ] © ىلعألا
 كلذف :لاق . هلي دمحم لظ اهنم قلخ ام لوأ ناكف «مهداسجأ لبق سادلا لالظأ قلخ يلاعت هللا
 دمحم لظ لسرأ مث : :لاق.:[ مى: : فرخزلا ]4 نيدباعلا لوأ انأف دلو نمحرلل ناك نإ لق هلوق
 ذاع هيما قي بلاط ينأاوتاولل نمت لا نايل ارد فاويمتللا يلع صوف ترو سانلا الكا يل
 نأو .هئادعأ نم هعنمو يل اع ةرصن لمحتي؛ نأ ركب ابأ رمع رمأف . سانلا يلع كلذ ضرعف «كلذ
 ءهدعب نم ةفالخلا هل لعجي نأ ةطيرش يل اع هب ردغلا ىلع هنيعي نأ هل نمضو ءايندلا يف هب ردغي
 لاَبجْلاو ضرألاو تاوُمّسلا ىلع ةنامألا انضرع اَنِإ :  رق وا لاك يقلل وكيد لغفت



 ٍ هدم "ج نورسفملاو ريسفتلا بسسس
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 ةمامإلا نأ معز يذلا ,فسكلاب بململا « 5 ل
 ا ل ا ا ا يبأ يلإ تهتنا يتح يلع دالوأ يف تراد
 ؛ةيروصنملا ميعز يلجعل اروصنم ابأ دجن (هاوعد يف دحللا مث رقابلا ةفيلخ هنأ : يلجعلا اذه يعداو
 ا :هل لاقو هسأر يلع هديب حسم يلاعت هللا نأو ؛ءامسلا يلإ هب جرع هنأ معزي «فسكلاب فورعملاو
 هلوق يف روكذملا ءامسلا نم طقاببلإ فسكلا هنأ ميعزو «ضرألا يلإ ملزنأ مث ؛ ينع غلب ينب
 .[ 44 روطلا] 4 موكرم باحس اوُلوُقَي اطقاس ءامسلا نم افسك اوري نإ ل: يلاعت

 انرمأ لجر يأ «دضلاب رانلاو .مامإلا وهو هتالاومب انرمأ لجر اهنأب ةنجلا ةفئاطلا هذه تلوأتو
 ءامسأ ضئارفلا :اولاقف تامرحمل او ضئارفلا اولوأتو رمعو ركب يبأك همصخو مامإلا دض وهو هضغبب
 .مهتاداعمب انرمأ لاجر ءامسأ تامرحم او ؛مهتالاومب انرمأ لاجر

 تناك ةمامإلا نإ نولوقي «قرف سمخ مهو يدسألا باطنخلا يبأ عابتأ ) ةيباطنملا تاليوأت نم -
 «قداصلا رفعج نبا - نيروتسملا ةمئالا رخنآ بيبحلا دمحم ىلإ تهتنا نأ يلإ يلع دالوأ يف
 اوناك نيسحلاو نسحلا دالوأ نإ : همايأ يف لوقي باطنلا وبأ ناكو ءةهلا اوناك ةمئالا نإ : نولوقيو
 باطلا وبأ ناكو ؛هدرطو هنغل رفعج كلذ غلب املف ؛هلإ رفعج نإ : : لومي نافو «ةءايحلاو هللا ءاغبأ
 .اهمالا اهنأب رانلاو ءايندلا ميعن اهنأب ةنجلا لوأتي نم ةيباطخلا نم دجن : : ( ةيهولآألا كلذ دعب يعدي

 نولوأتي اوناك ينعملا اذه يلعو ؛هيلإ يحوي يلاعت هللاو الإ نمؤم ال هنإ لوقي نم جهنم اندجوو
 نإ نولوقيو [!: نارمع لآ] الجؤم اباتك هّللا نذإب لإ تومت نأٍس فنل ناك امو ل: يلاعت هلوق
 كبر ئحوأو 9>يلاعت هلوق يف درو امك, لحنلا يلإ يح وي نأ زاج اذإ : نولوقيو « هللا نم رب هأنعم
 نأ زوجي ال مل . .[ 51: لحسلا) 4 وطرعي اًممو رججشلا نمو اتويب لابجلا نم يذخلا نأ لحفلا ىلإ

 ؟انيلإ يحوي
 هللا ديبع نأ :ءاملعلا ضعب نع انل ركذي يبطاشلا قاحسإ ابأ دجن :نييديبعلا تاليوأت نم -

 امهب رصتني ةماتك نم نابحاص هل ناك ؛ ءاهيلع يلوتساو ايقيرفإ كلم نيح ؛يدهملاب يمسملا يعيشلا
 امتنأ :امهل لوقي ناكف ( حتفلا )ب ب يمسي رخآلاو هللا رصن )ب يمسي امهدحأ ناكو ءهرمأ يلع
 ناك دقو :اولاق...[ 1 ربصنلا ] ©, حتفلاو هللا رصن ءاج اذإ ل: لاقف هباتك يف هللا امكركذ ناذللا
 لا] 4 ساّنلل تَجرْخأ ةَمأ ريخ متنك يلاعت هلوق لدبف «يلاعت هللا باتك نم تايآ يف كلذ لمع

 .( سانلل تجرخأ ةمأ ريخ ةماتك ): هلوقب. .[ :١١١ نارمع
 هانعم نع ينآرقلا ظفللا فرص يف نودجي نودقتعي امب اورفك نيذلا ةالغلا ءالؤه نأ يرت تنأف ٠
 اذه مهلمعب مهو ؛مهتاعزنو مهئاوهأ عم بسانتيو « ,مهتديقع عم قفتي ينعم يلإ هل قيس يذلا

 .ناهرب الو ملع ريغب هللا يلع نولوقيو ؛هلمتحي ال ام نآرقلا نولمحي
 ,هئاوهأ بسح هنووليو ءمهدئاقع وحن نآرقلاب نوليمي ةيرشع ينثإلا ةيمامإلا دجن كلذك -

 - ليلد الو «هيلإ نودنتسي حيحص ددتسم يبهذملا مهريسفت يف مهل سيل ءالؤهو مهبهاذمو
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 اومسو مهتمئأ نويليعامسإلا اهب صخ يتلا مولعلا نم ليوأتلا نأ ؛هب ملسملا نم
 اولعجو ءانلق امك نآرقلل ليزنتلا بحاص وه ادمحم رس ميا

 امأ «سانلل رهاظلا هانعمو هظفلب دمحم ىلع لزنأ نآرقلا نأ يأ ؛ 2 ليوأتل ١ بحاص ايلع

 د ا ل م ا ل

 ؛ليوأفلا بوجوب لوقلا يلع اليلد ميركلا نآربقلا تايآ ضعب نويليعامسإلا
 0 د4 يسأل ين دم كشعب كر كميت لذكر كوشك
 4 ثيداحألا ليوَأَت نم هملعنلو ٍضرَألا يف فسويل انكم كلذكو اف: هلوقك
 ا نيكل سس ولا رع ار ل را 3

 اولوأ ل: هلوق يلإ .. .4 تامكحم اب اج اطر تاارعو هلوقكو
 ْ مودم ضخ[: نارهع ل] « بابلألا
 :لاقو ©

 رولا مك نآرسقلا نم تذخأ ليواعلا بوجو يلع ةيلقع ةلدإ كانه»
 .[ه+تلصف] © مهسفنأ يفو قافآلا يف انتايآ مهيرئس ظظ: يلاعت

 « تورصبت القأ مكسفنأ يفو « نيدقوملل تايآ ضرألا يفو ظ:هلوقكو
 دقو نطابملا ىلع لا دلل يجو رهاملا 3 ا ا :تاكواذلا
 نورا رص يابو لانك ار ل
 «لوشمم هسفنو لثم ناسنإلا مسجف مسسجعف :«تالوفسلاو لاثمألا هلل ١ قلخ ): ددصلا| ذه يف

 ْ داو وقم ماو كنار

 ( لسعلاك | دشو لا د لثملا نود هلوثمم يمح دصقا»

 (86ص)

 نم تردص تافارخو «ةفئازلا ةديفعلا ناطلس نع تاشن ماهوأ يه امنإو هيلع نودمقعي عياس +
 0 ل ل ا

 ال ءايشأ أ يلع« هيلإ ل ا ا ا . معن
 ا ماه عفا نام ىلا دجوت ال يتلا تافارخلاو ماهوأل اليبق نم نوكت نأ ودعت
 ش .(14/5١؟:نورسفملاو

 ا ا وال وسال انا ناك اعل دراسي حا ةيتطابلا 619
 اهمهأ ءيسايس نأش اهل ناك ةديدع قرف يلع مسالا اذه نوملسملا قلطأو . . اليوأت ليزنت
 ضارقنال ضومغلا نم ريثك ىلع اهتقيقح لازت ال ةيعامتجا ةيسايس ةينيد ةكرح يهو ؛ةطمارقلا
 يبو ابد قص سلا حا قلطأو . (طمرق نادمح )لوألا اهيعاد يلإ بسنتو ءاهعابتأ
 - باتكلا اذه نم ؛4 ص ةيخيراتلا ةمدقملاب )١(( ٠6) شماه رظنا) ةيليعامسإلا
 . ( يجاتلبلا)
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 (ةيماسلا رارسألاو قئاقدلاو ةيلاعلا

 لحلا هل نم نذإب الإ اهيلع عالطإلا ل اهيا هنود ور # لوو كانوا: قو
 )2١. دقعلاو

 يلع تلد يتلا كلئاسم يلع تفقو دقف .. .خألا اهيأ دعب امأ » : اهتمدقم يف لاق
 - يهو ءاهنع ةباجإلا تلأسو «كئاقتراو ملعلا ةبترم يف كولعو ؛كئاكذ ةوذج قلأت
 ؛ةنونكملا مكحلا رئارسو ؛ةنوصملا يئاقحلا دبز نم اباوج يضّقت - خألا اهيأ
 صخت نأب قيقحو «كلذ يلع علطت نأل لهأ كنأ ققحتأ انأو «ةنوزحمملا دئاوفلا بلو
 نم قمري نأ بجي الو «قاروألا نوطب يف عدوي ال ام هنأ الإ ,كلانه ام لضفب
 ريغ ىلإ عقي نأ هيلع افوخو «هلذبو هئاذيإ نع هل ةنايص «قادحألاب ةّيمحشلا نويعلا
 نسع ةمجرتملا ناسللا هملقو ؛:ةيعاولا نذألا ةساطرق نوكي نأ بجي لب ,هلهأ

 «كتروص ةرانإ ىف ةدايزلاو ءكتريصبل ءالجلا نم هرثوأ امل ينكل ؛ةيلاعلا اهرهاوج
 يذلا قاشيلا مسيظعو يلاعت هلل دهع كيلع ذخآ انأو «قاروألا هذه يف كل تبتك
 مهدودحو ,نيداهلا هنيد ةمئأو «نيبجتنملا هئايبتأو «نيبرقملا هتكئالم يلع هذخ
 ال كدالوأ وأ تنأ الإ كلذ يلع فقو ال ,نيعمجأ مهنم ئرب تنأف الإو ,نيمايملا
 كلذ بيغت نأ تدرأ نإو .ءاهيف ام ظفحت نأ دعب ةساركلا هذه يلإ درني مث ؛مهريغ

 لوقنام ىلع هّللاو ءيلإاهتدعأ مث ءاهيف ام ظفحي ام ةدم كدنع اهتكرت

 .( ليكو

 6-1 _صض:)

 ةبتكم يف ةظوفحملا (75 ه) ةيطخلا ةخسنلا نع ةلوقنم ؛ةيليعامسإ بتك ةعبرأ نمض )١(

 : يهو ٠ نغيتوغ - يملعلا عمجملل «نامطورتش روتكدلا اهحيحصتب ينع ؛وناليم - ةنايسوربمأ

 فلؤم ؛ةيماسلا رارسألاو قئاقدلاو ةيلاعلا قئاقحلا نم ةعومجم لئاسم : يثوالا ةلاسرلا -
 ْ رو

0 
 اها نيرا شالا ايسر قا: 1 هقدر" : ةثلاثلا ةلاسرلا -
 ةنس رخآلا عيبر رهش خيراتب تعبط ,لوهجم فلؤمل ( مظعألا مس الا ةلاسر) : ةعبارلا ةلاسرلا -

 .( يبهذلادها١

 2( نورسفملاو ريسفتلا - 8م)



 بس #ج نورسفملاو ريسفعلا - --- دلل

 هللا ديري امّنِإ :١ هلل لاق امك ؛ثملطلا نع ةسئآلا تاهمإ هزن ىلاعت هلا نإ: لاق ه.

 ( ثمطلا مد : سجرلاب ينعي 00 # اريهطت مكرهطيو تيبلا لهأ سجرلا مكدع بهذيل

 قو
 ام كاَردأ امو * نيَجس يف راجفلا باتك نإ الك ط: يلاعت هلوق نع هباوج يف لاقر©

 هللا كاولدف هتحرا يف هيلو ةدامو يلاعت هللا لضفب لوقن» : ا 7: نيففطملا] 4 نيجس

 : هيلع

 لاق امك يهو «ربكألا باذعلا اهيف نأ ("7 اهركذ مدقت يتلا ةرخصلا يه نيجس نإ

 هللا يلعأ نيدلا ديمح انديس ركذ ؛# نيجس يفل راجفلا باتك نإ الك >: يلاعت هلل
 راجفلا سوفن ينغي راجفلا باتكب كلذب ينعملا نأ ( لقعلا حاز باعك يف ةسدق

 بذعي ضرألا لفسأ يف ةرخص : ( نيجس ) لاقو ؛بونذلا نم هبستكا ام اهيف موقرملا
 مهسوفن يف تبتكنا نيذلا مهعابتأو مهمامإ (راجفلا باتك )دب ينعف ؛نوفلاختا اهيف

 ضعب يف ءاملعلا ضعب لاق امك .قحلل مهفالخب كلانه نوكلا اهب اوقحتساف يصاعملا

 : هراعشأ

 ايهم ياس اجباع اوعبتي مل ذإ نيجس مهنجس

 ب ينعفا:[ 0: نيففطلا] © نييلع يفل راربألا باتك ندعو نامل لاكو
 اهيف:تيتكنا يعلا مهسوفنو.مدهمامإ :.(راربألا باتك )و «عاذبإلا ملاع: (نييلعو

 دعب ةمئأ اوراصف اويملدسو ارفتصو ع وجا نما ةرالزلا ميم ةضعصو ةيقيقحلا فراعملا

 يف اوفعضتسا نيذْلا ىلع نم نأ ديرنو ا: مهيف يلاعت هللا لاق امك نيرومأم' اوناك نأ

 هللا نمي نيذلا نينمؤملا ينعي ؛نوفعضتسملا مهف «[ه: صصقلا] © ةمئأ مهلعجنو ضرألا

 يف مهدوعص دنع نييلع يف نولصحيو «كلذ حرش مدقت امك ةمئأ نوريصيف مهيلع

 لوف مم هنوفلطمب نم لثم ادرجم القع نوريصي هب يذلا هيلع هللا مالس مئاقلا ةرمز

 ملعاف ؛هقوف نم ةبترم يلإ رشاعلا عفتريو ءرشاعلا وه يذلا عادبإلا ملاع
 تاب ا و لل

 لك يف رئابكلاو رئاغصلا نم نوموصعم مهنأ اومعزف ةمئألل مهسيدقت يف ةعيشلا زواجت )١(
 ةماعلا كبلا يفلت قلا مهرلعاو اوبهذ لب «نايسنلاو ًاظخلا نم ئش مهيلع زوجي الو ,مهتايح

 نإ: نولوقيو . ءايبنألا ايف هللا ةيعيورر ةليفسل مهرظن يف - يا .مهتاهمأ نعو مهنع

 كلذ ريغوءرفكلا يلع تيم وهف مامإلاب دقتعم ريغ تام نم نأو «هّللاب ناميإلا نم ءزج مامإلاب ناميإلا

 00 تناردتالا ةروشس نم ةيآلاو ١ ةمثأآلا يف ةلطابلا مهتاداقتعا نم

 لفص لاكن قلع عزا: لظرألا لفس يه يتلا ةرخصلا تناك اهنأ ): ١؟ ةحفص يف ركذ (؟)
 مئاقلا دادضأ ثنج نم دعاصتي يذلا ناخدلاو راخبلا اهيف لخدي ةقيض ماسم اهلفس يف ءردقلا

 . (يبهذلا) (ةميظع ةيدوآو ةلئاه ناريغ يهو ءاهطسو يف اوريصيو «ريثآلا نم رائب مهقرح دعب



 يلعب هلا يلعو هيلع هلل يلص يبل اق انا ارداظ نيدلا ناك او :لاق ه
 :هلوقب هبطاخ كلذلو ....نطابلا وهو نيدلا فصن ؟17 هيصو ىلإ فرصو ؛رهاظلا

 ينعو «هيصو ( ههجو )ب ينعف 2[ :١4 ةرقبلا] 4 مارحلا دجسمْلا رطش كهجو لوف
 ماقتساو هعاطأ وأ انمآ ناك هلخدد نم يذلا مرا يه يتلا هتوعد ( مارحلا دجسملا)ب

 امهب ءاج نيذللا ةعيرشلاو ليزنتلا ليوأعب هايإ هالو يذلا (رطشلا ) و ,كلذ يلع
 | .( ١5ص ) . «امهلآ يلعو امهيلع هللا يلص لوسرلا

 يملعو «قلغم يمالك نإ ):ناورهنلا ةبطخ يف يلع لوقل هحرش يفو لاقو ©
 اك ةوكذوك هنيلع هللا كلاولمو ينعي انالوم نإ) : (ةريزغ يتمكحو «ضماغ

 هيلع يلاعت هللا هعلطأ امو ,بويغلا تايفخ نع ئبني امنإ هنأل ءاضماغ هملعو ءاقلغم
 ينملع) 1 وساعات راو ل
 ملع تكردأ «باب فلأ اهنم باب لك نم يل حتفن :ا ءملعلا نم باب فلأ هي هللا لوسر
 نمب لصتي مل نم ىلع قلغنا كلذب ملكت اذإ وهف ( ةمايقلا موي يلإ نوكيس امو ناك ام

 مهيلع يدهلا ةمئثأ هدالوأ نم هحيباصم كشلا روجيدل مهيدلو هحيتافم مهدنع

 .مالسلا اعيمج
 ميركلا ا باتكلا ليوأت ةمكحلاب ينعف (ةريزغ يتمكحو) : «نلعذدللا فنا رلكم اهلوقو

 رم ةريثك باتكلا نم تايآ يف يلاعت هللا اهركذ يتلا ىهر هيئات حررمو

 مهملعُيو مهيطزيو هتايآ مهيلع ولي مهنم الوسر يملا يف ثعب يذلا رهط: دك دم
 .ةريثك تايآ يف باتكلا عم ةمكحل ةمكحلا ركذ رركو .[؟:ةعمجلا] © ةمكحلاو باتكلا
 يف اهركذ يتلا ةرازغلاو . ..ةيناعمو هليوأت ةمكحلاو ,ميركلا نآرقلا رهاظ وه باتكلاف
 كلا ديرك اوكا دل ل سلا اا اسك

 كلذ يتقحي دح الو اهل ةباهن ال يتلا ةرازغل زغلا هذهو .. .هيلع هللا تاولص قداصلا انالوم
 رحب عبس هدعب نم همي رحبلاو مالفأ ةرجش نم ضرألا يف امنَأَلو ل>: يناعت هلل لوق

 صر نامقل] 4 هللا تاملك تدفن ام
 ال كيَلوأ الق انمَن مهناَميأو هللا دهعي نورعشي نيذلا » : ,يلاعت هلوق نع لاقو ©

 موو مهري الو ةمايقنا مون مهل رسب الو هللا مهلك الو ةرخآلا يف مهل قالخ

 نملا ديع لقت قع ميم عب ةيآلا مكحتلإو ) :[70:نارمع لآ] © ميلأ باذع
 :هنيع يف ايندلا تقارف هرمأب رامستثالا يلع هنيمي ةقفص هاطعأو ؛مامإلاو يصولاو ظ
 ناك ام عابف ءريخ وه يذلاب يندأ وه يذلا لدبتساو ءاهيلإ لامف اهفراخز هتوهتساو

 .ههجو هللا مرك ايلع ينعي )١(



 "ج نورسفملاو ريسفتلا
 مهانع نم ةلمجج نم خلسناو ؛ةينافلا ة ةريقحلا ايندلاب ةيقابلا ةنجلا نم هللا نم هارتشا دق
 4 َةّنجْلا مهل نب مهلاومأو مهسفنأ نينمؤملا نم ئرتشا هللا نإ 0 يلاعت هللا لو

 «ريخلا يف بيصن الو قالخ ةرخآلا يف هل نوكي نأ هثكنل قحتسي ملف ةبوعلا ]

 ؛تونموملا كلذ قحتسي انيك هنيكري نألو ةفايقلا مويناةيلإ رطقيذا الورملا ةهلكي ألو

 .( ١5 - ]7 ص ).(«ميلأ باذع يف هلعفب هدلخ لب

 يلإ ٠ ..[ ؟6: .رونلا ] 4 ضرألاو تاومسلا رون هللا آ8: يلاعت هلوق ريسفت يف لاقو ©

 ىعق 4 ةرول له »ا لاق مث ...ضرألاو تاومسلا رون لوألا لقعلا لعج :٠ ةيالا ف

 ام ناكو هلآ يلعو هيلع هللا يلص يبنلا وهو «ةيعيبطلا ملاع يف هماقم ماق نم لغملاب
 نأ هناحبس انملعأف «ةوكلا يهو 4 ةاكشمك  ديياتلا نم هب ديأو يحولا نم هب لصتا
 ينعأ - يه ةعيرشلاو باتكلا يف ةنمضملا ةيهلإلا فراعملا نم قطانلا دافتسا ام

 راونأ دجوت 4 اهيف و ءذخؤت اهنع يتلا ةنازحلاك .ةيهلإلا فراعملل ةيعضولا كسانملا
 يناعملا فرعت ال تاعوضوملا كلت تناك نإو 4 حابصم لاب اهنع ينك يتلا توكللا
 نع ةيانك حابصملاف « ةجاجز يف حابصملا لف: لاق مث «حابصملاب ةوكلا رعشت ال امك

 يه فراعملاو يناعملا داير يامل يبق دن لا تال اساور مولعلا

 ءاهنوقرافي الو اهنوظفحيو اهنوعمجي ءاهب نومئاقلا ةمئألا اهب طيحم ةيسدقلا راونألا
 امل هتءاضإو ليدنقلا ةطاحإ اهل نيبلاطلا مهعابتأ نم مهريغ تاوذو اهب مهتاوذ ئيضتف

 ةمئألا نأ ينعفءيصولا نع ةيانك # يرد بكوك اهنأك ةجاجزلا ل: يلاعت هلوقو «هلوح
 مهيلع يصولاك ةيوبنلا مكحلاو ةينيدلا فراعملا طابنتسا يف مالسلا مهيلعو هيلع

 ؛مولعلا نم هيلع يوتحاو ؛مكحلا نم انطابو « ارهاظ هل حتفنا اميف مالسلا اعيمج
 هلآ يلعو ُهلِكَع يبنلا نع ةيانك ةكرابملا ةرجشلاف 4 ةكرابم ةرجش نم دقوي © : هلوقو

 يه يتلا ةكرابملا ةرجشلا عئاضو نم فراعملا طظينعسي هنأ يردلا بكوكلا فضاوق

 يف رهك ال اوناك نإو كلذ طابنتسا يف هنولكاشي مالسلا مهيلع ةمئثألا نأو «قطانلا

 ةمئلا نأ يدعي 4 .ةنوتيز » : هلوقو «ةمامإلا ةبترمل ةكلام ةياصولا ةبترم نوكل ةبترلا

 اوسيل ينعي 4 ةيبرغ الو ةيفرش أل وه هلوقو ,ةرجشلا كلت ةرمث وه يذلا نوتيزلا ةباثمب

 يتلا ةياصولا ةبتر يف الو ءاهلثم ةيقرش نوكيف ةرهاظلا ةوعدلا يه يتلا ةوبنلا ةبتر يف
 اميهماقتت ميمابقب اعيمح ةيرزغ ةيقرشب لإ هلع ةيبرغ كوكيف ةراطابلا ةوعالا اهل
 قرشلاب نالثمملا امه ناتبترم كلذب مهمايقو مهعمج يف مهلو ءامهناكم مهظفحو

 نم جرخ ام :تيزلا (ران هسّسمت مل ولو ءيضي اهتبز داكي 9 :يلاعت هلوقو ؛برغلاو
 ؛مالسلا مهيلع ةمئآلا نم ذخؤت يتلا دئاوفلاو مالكلا لثم وهو هنهد نم نوتيزلا

 مهنم جرخت يتلا مهتيادهو مهميلعتو مهتدافإ يف مهمالكو مهتفرعم داكت : لوقي



2 

 0 ا ا

 مامإ روهظب ةدايز يلع ةدايز مولع راونأ هنم حتفي : :لوقي # رون ىلع رون ل: 0
 هنامز يف مهنم لكو: لوقي © ءاشي نم هرردل هللا يدهي ول : هلوقو:«مامإ نع مهنم

 50 .وئاقلا اذهؤ: لوقي 4 سانلل لاغمألا هللا برضيو ةلوكو يب وناق
 اهندف عمو هتدابع يلإو' هللا يلإ سانلا دوداوقاسل قدا دلع بالسب ماقمو

 اذهو : لوقي 4 ميلع ءيش لكب هّللاو طلءهلآ يلعو هيلع هللا يلص يبنلا هب ءاج
 اهيف امو اهماكحأو ؛ةلبقلا رومأو ايندلا رومأ نم عيش لكب هلوسر ماقمو 0'2...مئاقلا
 .( "8:10 تك صو ) (هنم ئش هيلع هبتشي ال ريبخ ميلع «ةاجنلا نم

 ليوأتلا حرش ا طسقو «ةعيرشلا طسبو نآرقلا ةوالت قطانلا طسق نإ) :لاقو ©
 .(475(17 ص) (ةقيقحلا حاضيإو

 ىّنأ لاق اهشوّرع ىلع ةيِراَخ يهو ةيِرق يلع رم يذّلاك وأظ : يلاعت هلرق نع لاقو ©.

 هنإ) :ةيآلا ...[؟59 : ةرئقبلا] 4 هّشعب مث ماع هن ةثام هّللا هتامأَف اهتوم دعب هللا هذه يبحي

 دق.ناك مالسلا هيلع ىسوم رود ىف نيعادلا دودحلا نم وهو مالسلا هيلع ىبنلا ريزع
 ىف لاقف ةديدش ةنحم مهدحو اهلهأ نحتماو اهركذ تامو اهرمأ لمخ ةوعد ىلإ رظن
 ديبأت الو ةدام الب ريخلا نع عاطقنالا اذه دعب ءالؤه ىلإ عجري نأ نظأ ام :هسفن

 نيعستلاو ةعستلا دودحلا بتارم هاسنأف هسفن ىف هتردق راهظإ هللا دارأف ؛هب نويحي

 ىنعي :هشعب مث ؛ىمسملا وه ىذلا هرصع مامإ ةبترمو ىنسلا هللا ءامسأ مه نيذلا
 ىتلا هسفنو اهنم مويلاك وه يذلا هدح ريغ اهنم فرعي ملف كلذ نع هل هدح ةثحابم

 نع الإ فرتعي ملف «موي ضعب وأ اموي تبل لاف تبل مك ل : هلوقب موبلا نطعبيك نه
 ىلإ رظناف ماع ةنام ”شبأ لب © : اسال ب ين ا

 ملع نم هعم اميف رظني نأ هرمأ هن هنأ وهو «ريغتي ىنعي © هنسعي مل كبارشو كماعط
 بتارم ناهرب هنم هل موقيل بارشلاك وه ىذلا نطابلا ملعو ؛ماعطلاك وه ىذلا رهاظلا
 لذ اح ىلإ عضوملا اذه ىف ةراشإ « كرامح ْئْلِإ رظناو :ةلوقو دودجلا كلت

 ,ريسملا بعت نم هيلع حيريو هبكار لقث رامحلا لمحي امك ةبلطلا لقث هنع لمحي
 ام كلذلو قحلا ءاملع نم وهو دوما رامحلاو «نيفلاخما ءاملع نم وه مومذملا رامحاو

 الثملا اهيرلف كيرشتدلا نم دل رعت ال روع ناسج رئاسي وك رايقي دوهدلا »وف زابص
 ,( 58- هال ص) (لوثمملا اوكرتو

 م مانو تك ماعم تورو مج ىبنلا لوق نع لاقو ©

 اهيلع حلطصم ءايشأ يلإ اهبزمري اماقرأو افورح عضو طقنلا هذه ناكم يف )١(:50()”(
 . ( يبهذلا ) ينعم اهل مهفأ مل انأو «ةفئاطلا نيب

 2١١١ ١١75. ص ةيآلا هذه يلع هبتك ام عجارو( ؛4)



 دج نورسفملاو ريسفتتلا سس مد لا !

 نينو ثق راو سرا": ييظ ههلعو هلل ماعلا لدم يتتاكعلا نإ 15 "ع قاشملا
 نوكي ام ىلإ كلذب راشأف «ماعطلا نع اهلطعتلو ةدعملا راخب نم 0

 ناك نإو هلهأ رضحي ملو هب مهل نذؤي مل اميف مالكلا نع تمصلا نم دودحلا دنع

 بحأ كاسمإلا كلذ نإف ,هحير ريغتل فولخلا ةحئار هركت امك ةدئافلا م دعل ًاهوركم

 كسملا ةحئارب ل م اول لا ىلإ

 ىلاعت هللا نإ :[5 نحر 4 تالق هنأ مُكَل عرفتم 9 ناس هر عر و
 شقا ددع ماشعو مهئأو الخ ا 00

 نيس كاش د ل ع

 هس ا إ بسدي الف الإو «ىلاعت هرمأ نع ىه ذإ هيلإ ةدملا

 7 .( 72©2١©<ص)

 .كحلا هل ؛مئاقلاو ةعبسلا ةمئألا مه ةيئامشلا ةنجلا باوبأ نِإ) :لاقو «

 دنع دادِضألا هرهقل هل نضال مئاقلاو ةعبسلا ةمئآلا دادضأ مه ةعبسلا رانلا باوبأو

 .( ل" صض) (همايق

 هللا لدي كوأَف احلاص الَمَع لمَعَو نمآوَباَت نم ألا ىلاعت هلوق نع لاقو ©

 مهيف لاق نيذلا مهو) :ناقرفلا] 4 اميحُر اروفغ هللا ناكو تادسح مهتاَمّيَس
 (انتعيشل الإ تانسح تاعيسلا هللا لدبي ام هللاو» : علا تاولص قداصلا انالوم

 ها .(85 ص)
 ىهن رتسلا رود لوأ ىف : ميقا امل مالسلا هيلع مدآذإ» :سيلبإو مدآ ةصق ىف لاقو ©

 اس ع كا اتوا و جا اج قئاقحلا فشك نع

 كّلُماو ميعنلا راد ىف دلخلا اهفراعل ةثروم ةحلاصلا لامعألا عم اهتفرعم نوكل «ىلبي
 مدآل ميظعتلا نم عقو ام ىأرو مدآل دوجسلا نع 7'2ثراحلا رخأت املو «ىلبي ال ىذلا
 :لاقو كلذ ىلع هل مسقأو حصنلا هجو ىلع هءاجف هتديكم ىف لاتحاف ؛هتلزنم عفرو

 عدخناف «قئاقحما ء سوما 65 رمل ا مالا

 هركناف كلذ: نم افيسش رتيقاف ءايذاك كلاب لجو ال ادحأ نأ نظو مالسلا هيلع

 لكو» :هصنو ةريره ىبأ نع هجام ل اعتاب ال و دعما ورشا قرص سيكل

 :لجنو رع هللا لاق هللا ءاش ام ىلإ فعض ةئامعبس ىلإ اهلاثمأ رشعب ةنسحلا «فعاضي مدآ نب 1
 ءهرطف دنع ةحرف : ناتحرف مئاصلل «ىلجأ نم هماعطو هترهش عدي ءهب يرجأ انأو ىل هنإف موصلا الإ الإ

 . ( ىجاتلبلا ) «كلسملا حير نم هللا دنع بيطأ مئاصلا مف فول ,هبر ءاقل دنع ةحرفو

 . ناطيشلا مسا (؟5)



 ."ج نورسفملاو ريسفتلا تسس

 هكصق رئاسف «هبر ةيصو كرت كلذ ىف ناكو ؛هرمأ ىلع برطضاو هدي تحت ام
 ا ١١١(. ص) :(ةفورعملا

 4 اًهيف حوُرلاو ةَكئالَمْلا لّزنَت إ» : ىلاعت هلوق ىلإ ر دقلا ةليل ليوأت نع لامقو ه
 ؛مالسلا اهيلع ةمطاف انتالوم ىلع لثم ردقلا ةليل نإ» :ةروسلا رخآ ىلإ ..[ ؛:ردقلا]
 ياء ناسف هلا ناقو 1107 يوم انالوم ةجح ىهو ججحلا يلع لغم يلايللا نأل
 نمم ةجح فلأ لضف ىلع دئاز اهلضف نأ ديري : :[؟ :ردقلا] « رهش فلأ نم ريخ ٍردقلا
 اهيف حورلاو ٌةَكئالَمْلا لزنت لف : ىلاعت هلوقو ,ججحلا لاثمأ اضيأ روهشلا نأل ءاهمدقت
 ةكئالملاب ىنعي :[5- 4 :ردقلا] © رجفلا علطم ئتح يه مالس د رمأ لك نم مهبر نذإب
 ل مهتلمج نم نيذلا امهعيرذ نم ةمئألا 00

 تاولص مهمئاق مايقب رجفلا عولط ىلإ امهلسنو امهتيرذ نم مهيلع هللا ت
 رجلا رم رم ىذا قصكلا و اذشورثسلا رود ءانضقنا دنع نيعمجأ 00

 136 سا: نض
 :[ 18: لا او راو درا ىلاعت هلوق نع لاقو ©

 كلذكو ) : ىلاعت هلوقو مهيلع هللا تاولص ةمئ ىف ىلاعت هللا لاق ام باوجلا»
 :ةرقبلا] © اديهش مُكيلع لوسرلا نوكيو ساْلا ىلع يع ءادهج ورك همر اءأ كانع

 هيفخت امو قلخلا تاين ىلع مهل هدييأتو هتدامب مهعلطأ ىلاعت هللا نأ كلذو «[ ١49

 - مهيلع هللا تاولص - مهدنعو الإ نكاس نكسي الو كرحتم كرحتي امف ؛مهرودص

 نع ةياورلا ىف ءاج امك< هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهدج نع هوذخأ امن هملع
 ىف ًالماع ةحرابلا ناك ام مهضعبل موي لاق هنأ - هيلع هللا تاولص قداصلا انالوم

 ملعت وأ 0 ل ىحتساف «نالف راد

 بجحيو هقلخ ىلع ءادهش العجيل ىلاعت هللا ناك ام :لاقف ؟هللا لوسر نب اي لعفي ام
 0000 1آا6نة4#+ئق 0

 1١١١-١ ١١(. ص) (قلخلا ىلع ءا ديهشلاو عايقرلا مهما ف
 هَل اوقف يحور نم هيف تحمتو هتيوس اذإف )9 مير
 مه نيذلا ةكئالملل مالسلا هيلع تقولا كلذ مامإ نم باطلا ) : 2004 نيدجاس

 نلعب نسور نم هيف كطتتاو هذآ تاتلا اذإف :لوقي «ةوعدلا رم أ نوكلاملا دودحلا
 اوعمتساو هل اوعيطأ ى وأ أ «نيدجاس هلا وعقف هنود نميف مايقلا ىلع ردقي امب هتددمأ

 ميقأ دق ناك نم صخش وهو سيلبإ الإ | اومّلسو اوعاطاف ءا وضزمع الو هرمأل اوسلسو

 . ( ىبهذلا ) ةيرس ةباتكا حو ءاهلهجت ومأل اهب زمر ةاقراو ةغطبتم جقورخت غ1
 : ص ةروسو؛ ؟ رجلا (؟)



 - "ج نورسفملاو ريسفتلا ظ
 ةيضقلا تناكو ؛مالسلا هيلع مدآ ضراعو دوجسسلا نع ىبأو رّبكت هنإف هريغ ةدافإل
 ريدغ موي امهيلع هللا تاواص هيصو ةماقإ ىف هع هللا لوسر ناك ام لثمك كلذ ىف
 ءمهنع هللا ىضر مهعبت نّمو رامعو دادقملاو رذ ىب أو ناملسك هعاطأ نم ةعاطو مخ

 (راودألا عيمج ىف راج اذهو (مهيعباتو ةثالغلا دادضألاك ىصع نم نايصعو

 .(2/١١ص)

 صخش وهو همادقو هفلخو هلامشو هئيمب نع لتقي ناك فيك » : ىلع نغ لاقو ه

 تاولص هنم هذه نأ :باوجلا . .؟ةزجعملا هذه نايب فيكف ةزجعم تناك اذإف ؟دحاو

 ا ا و ا
 نم مهيلع هللا تاولص مهنم دحاو لك نمض ىفو (نيعمجأ مهيلع هللا تاولص ةمئألاو

 0 ا ل ا ا

 هنأ هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ نع ةياورلا تءاج دقو ؛تءاش تقو
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر دنع نم تجرخ «لاتقلا دتشاو « دحأ» موي ىف ناك امل :لاق
 لوسر تيأر ركسعلا تلصو املف «عضاوملا ضعب ىف هعم هيصوو فقاو وهو هلآ ىلعو

 نايقليف نيكرشملا ركسع ىف نالمحي مالسلا هيلع ًايلعو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هلا
 امهتدجوف امهتدهع ثيح ىلإ تدع مث «ةنميملا ىلع# ةرسيملاو «ةرسيملا ىلع ةنميملا

 اوءاش اب صيخشتلا نم رخل لقت املك زكا ةياررلا اوك كاي مربح هيرردعاا

 .(15!- !١١ ص١, مهيلع هللا تاولص - اوءاش تقو ىأ

 ةدحاو سْفُن نَم مكقلَح يذلا مكبر اونا سا نلا اهيأ اي : ,يلاعت هلوق نع لاقو ه.

 دارملا نإ ) : ةيآلا . 41 ءاسدلا] © ءاسنو اريفك الاجر امهنم ْثبو اهجوز اهنم قَلَخَ

 يصولا ىنعي 4 اهجوز اهنم قلو ف ؛هيلع هللا تاولص قطانلا انهه ةدححاولا سفدلاب
 ادودح ىنعي 4 ءاسنو اريغك الاجر اًمهنم ْثْبَو ف :نيدلا ىف هل جوازملا مالسلا هيلع

 انأ» : هلآو هيلع هللا يديرومحلا ناي رام ار وعتسسو تاجر در نيم

 .( "١١ ص )) (نيبمؤملا اوبأ ىلع اي تنأو

 ِراَطْفَأ نم اوذفنت نأ متعطتسا نإ سنإلاو نجلا رثعم ايف : هلوق ىف لاقو ه

 مئاق وه ناطلسلا) :["* : نمحرلا] © ناطلسب الإ نوذفنت ال اوذفناف ضرألاو تاومّسلا
 ١١5(. ص ) (لوقلا نم ريجوب كالفآألا قرخ ىلع هب ردقي يذلا ةمايقلا

 ؟ةنحما اوقحتسا مب ,مهيلع تعقو ىتلا نحناو ةمئألاو «ءايبنألا نع :لفس الاد لاق ©

 ٍلاقفم ملظي ال يلاعت هللا نأ : باوجلا ..؟صاصقلا اذه فيكو هناحبس هللا لدع امو
 ارش ةرذ لاقنم لمعي نمو ل : هناحبس لاق «دحأل ةاباحم الو فيح هدنع الو (ةَرَذ

 ؛مهنود نمل عماجم مهيلع هلل تاولص ةمئألاو ءايبنألا ناك املو 4[: ةلزلزلا ] 4 هري

 ردق ىلع هريغو لتقلاو نحنلاب ةافاكملا تناك «ريبكو ريغص بنذ هل نم مهنم ناكو



 "ج نورسفملاو ريسفتلا سس

 0 و لدعلا هبجوي امب مهنمض ىف نم بونذ

 ش .(١؟8315ا0/ص)

 فاح نأ: 00 ا لاق«©

 نأ ٌمَه دق ناك هيلع هللا تاولص ميهاربإ نأ كلذو «شبكلاب هنع ىنكملا وه مالسلا هيلع

 ذخأي نأ هيلإ نافعملا ىحوأف ؛مالسلا هيلع قاحسإل ليعامسإ ىلع دهعلا ذخأي
 ميركلا باتكلا هصن ام وهو أباجحو هيلع ارتس هميقيو, قاحسإ ىلع ليعامسإل دهعلا

 نإ يب يلا .مالسلا هيلع ليعامسإ ىنعي : يس اللا هلوق نم
 لق ئرت اَذاَم رظناف 9: . قاحسإل كيلع دهعلا ذخآ ىأ :©# ثكلحبذأ ين ين نأ مانملا يف ئرأ
 ارباص ىأ : [ .تافاصلا] 4 نيرباّصلا نم هللا ءاش نإ يندجتس رمؤت ام لعفا تبأ اي

 4ميظع حبذب هانيدفو ظ : ةللوصن علا ماسك كرمأل املس هب ىنرمأت ام ىلع
 ؛مالسلا هيلع ليعامسإل قاحسإ ىلع دهعلا ذخ أنم هبرمأ ام وهو ٠ ./: تافاصلا ]

 .(١؟8 ص) (شبكلاب هنع ىنكملا قاحسإف
 ريمأ انالوم ىلإ نينرقلا ىذب ةراشإلا نأ : باوجلا» : نينرسقلا ىذ مدر نع لاق ©

 ىنرق وذ انأ» : همالك ضعب ىف لاق دقو هيلع هللا تاولص بلاط ىبأ نب , ىلع نينمؤملا

 هللا ىليص هللا لوسشو دعب نطابلاو رهاظلا ةبترل زئاحلا هنأ :كلذ ىف ىنعملاو «(ةمألا هذه

 جوجاي نيب مدرلاو «ةبترلا هذهل زئاحلا وه هدلو نم مامإ لك كلذكو .هلآ ىلعو هيلع
 نيبو رهاظلا لهأ نيب هب زجح ىذلا ميركلا دهعلا ىلع لثم وه ءرشبلا نيبو جوجامو
 مهنأو ءروصلا وهوشم «قلخلا راصق جوجامو جوجاي ْنأ» :ةياورلا ىفو . .ةوعدلا لهأ
 لثمك مهتنسلا نأو هقرخ نوبلطي ليللا ىف مهتنسلاب دسلا نؤسحلي نولازي ال
 ,ةلاتحب دسلا داعو اريزه قيتذؤللا تاوضا اوسحاو: عهيلع رجتفلا علط اذإف «ءدررابملا
 ,رهاظلا لهأ لاثمأ مه - لوقلا هب مدقت امك - (جوجامو جوجأي» نأ كلذ ىف ىنعملاو

 قتلا فالكل مهروصقو مهنيد روصق ىلإ ةراشإ وه (مهقلخ هوشو مهتماق رصقو »
 راثآ نوعبتي تارتفلا مايأ ىف مهنأ «ليللا ىف مهتنسلاب دسلا مهسحلا» ىنعمو ؛هلهأو
 هيف رفكلاو ق ملا بهذم ىلع عالط الاو قيثاوملاو دوهعلل اليطبت نوبلطيو ءايلوألا

 اولا مع هم اريج يسم رملا وعم ها يذلا ةاعدلا ماقأ ىنعي «(نونذؤملا نذأ اذإف»
 ىنعي ( هيلع ناك ام ىلإ دسلا داعو» مههيومتو مهرحس لطبو اورسكناو مهباقعأ ىلع
 .لهأ نع ةسارحلاو قيثاوملاو دوهعلا ذخأ نم هيلع تناك ام ىلع ةوعدلا رومأ تماقتسا
 .( ١7١ صر (دانعلاو داسفلا
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 سس ##ج نورسفملاو ريسفتلا

 ' (نييبتلاو حاضيإلا» ني م

 ا .(198 صر: دعرلا] # داه

 السلا امهيلع هين هعبطاخم ىف ىلاعت هللا لوقب نعم وه يلع نإ :لاقو ©

 هاش وي صصقلا] © اناطلس امُكَل لعجنو كيخأب كدضع دشتس

 ,(ا/ه ه) ةيطخلا ةخسنلا نع ةلوقنم ةيليعامسإ بتك ةعبرأ نم ةيناثلا ةلاسرلا ىهو )١(

 ةلاسر و :لماكلا اهناونعو - اهيلإ ةراشإلا قباسلا - وناليم - ةنايسوربمأ ةبتكم ىف ةظوفحملا

 . (ىبهذلا ) ديلولا نب دمحم نب ىلعل (نيدلاو 0 را
 ةئلاثلا نيتلاسرلا نع ايش - هللا همحر - ىبهذلا نيسح دمحم خيشلا ةليضف لقني ملو ..

 . ( ىجاتلبلا ) (مظعألا مسالا) ةلاسرو «(دادضألا ةصغو داترملا ةفحت » : 3



 مكي 00 يلا رشم رفا راس هل رفا ويلان لي دلتا ريع ع
 تاومسلا هلل قلخ © : توبكنعلا ةروس ىف ىلاعت ِهلوِق رخآ دنع ىهتنيو 4: ةبوتلا ]

 "0 :توبكسملا] © نصوم ةيآل تللذ يف نإ قحلاب ضرألاو
 ١١( ةحفص نم لوألا مسقلا م ةلسلسم ماسقأ ةعبرأ ىف عوبطم وهو

 درا حا عشا .ش 0 ) ةحفضصب عبارلا مسقلا ىهتنيو
 ١ .باتكلاب ةدوجولا ةيرسلا
 ساتر ل كام ةبوكلا ةروس ىف ىلاعت هلوق ريسفت ى ف 07

 د مهو : «اوذخّتا نيذّلاو 8 : هنصف انهم( ةيالا ريخلا لإ [14 7: ةيرعلا] 4 رفكو

 ماصإ تاللا ليصعب نعي : ل ا ري ل
 ىلع افطع رود لك لوأ ىف مهنم راج كلذو ؛مهرايتخاب ادئاق مهل و هوبصن امل ةلالضلا
 لهأ نم مدنلا لهأ هب اوراضي ىكل ؛ *# ارارض إ» «ةيسيلبإلا ةوعدلا ءادتبا نم قبس ام
 : « نييمؤملا نيب اقيرفتو (نيعلا باج ماقمب ىنعي : ك4 ارفكو» نود الا اةبنستلا
 اذك ع نعت 4 هلوسرو هللا براح نمل اداصرإو ا «ةيمالسإلا ةوعدلا لهأ نيب ىنعي
 ,ةيسيلبإلا ةوعدلا كلت ءادبا لاح نم. ىنعي : #«لبق نم إل هلأ نروأي مهل

 هّللاَو اذ ,ىوبنلا باجسحلا ىلإ ءاعدلاب ىنعي : م ,ىنسحلا الإ اندرأ نإ نفلحلو
 3 0 ا 4 نوبذاكل ٍمُهّنِإ هلا 4 دهشي
 عةدسافلا ءارآلا هيف نودقعيو لوسرلا تقو ىف هيف نوعمتجي اوناك ىذلا ديدن اله
 نم ثئابخ اهب لصتيو «رود لك ىف اهب نوعمتجي اوناك ىتتلا ةفيبخلا عاقبلا نم هنأ
 0 ع5 + ١ صو لإ . .ةساجرلاب ةفيقسلاب قحلت ىهو «مهتالاثح

 ناك «* ميكحلا | باتكلا .تايآ كلت رلا» : سنوي ةروس لوأل هحرش ىف لاقو ©
 مدق مهل نأ منعا نيدلا رشبو سانلا رذنأ نأ مهنَم لجر ئلإ انيحوأ نأ ابجع سانلل

 ل دوي 1 © نيبص رحاسل اذه ّنِإ نورفاكلا لاق مهّبر دنع قدص

 رست نار 1 ويلا ا ىف درفتملا رطافلا « فلأ 3 ب هنم ماسقإ : : « رلا
 ءامسأ ىلإ ةراشإ ىنعي :؛ 4 ميكحلا ' باتكلا تايآ كلت ط ءأدحاو اماقم اراص نيذللا
 ا نس [ةيقشبنلا دعا ينعي , :«ابجع سانلل ناكأ ,  هتافلصو راركلا

 كلا طب ةوغ ل

 46 ىبهذلا ) وتاليم ةنايسوربمأ ةبتكم ىف ةظوفحملا ( 25 ه)



 "ج نورسفملاو ريسفتلا 1 ١ ١

 واط ( كيم درع رك و هد

 ل يصر ىلا , 0000 5 و 71) رهاظلا
 ىنعي :4 مهر دنع قدص ْمَدَق مهل نأ إ رطافلا هب بجعحملا 0( لع 1 11 11) نطابلا
 رع اذه نإ ظ ,تاماقملا هذهب ىنعي : 4 نورفاكلا لاق 9 ؛هيلإ مامضنالاب نيسحلا

 . ( ١١ ص ) ( مهتعاطب اورمأ نَم م رمأل ضحدلا مهنم ةدار إ لوقعلل ةيمعت ىنعي : ا« نيبم

 اذه لعجا بر ميهاربإ لاق ذإو 9 : ا ا

 ل ىاوقرطو را يقابل ل دامب اراب اح ىلإ يس وقعا ؛« امآدللا

 هجوتم هءاعد نأ ًاضيأو ؛ةفيرشلا مهرئامخل ًازكرم تراص ىتلا ةفرشيملا ةكمب كلذو «رود

 جزتميو اهقحلي ال ىكل مدنلا لهأ رئامخ نم ةرهاطلا عاقبلا ثللتب لصتي ام ىلإ نامألاب

 بجح ىنعي | : 4 ينبو ينبنجاو ظ «ةملظملا عض طاوملا كلت ىف ىتلا ثئابنخلا نم ءىش اهب

 مهيلإ ريشي ىنعي : 4 مانصألا دبعن نأ ا رئارجلا لهأ ةيادهل كلانه نيمئاقلا ةمئألا
 نألضأ نهْنإ بر ا ,دادضالا كلذب ىنعأ مهو ةوعدلا ىف اهب نوموقي بتارملا نم ءىش

 اولام مهنوكل ,اقحالو ًاقباس كلذو ةوعدلاب نيسونأملا نم ىنعي : 6 ساثلا نم اريثك

 ىنعي : ار 4 يبعبت نمف إذ ؛تاراحم ا لاح ىف مهيلإ

 روفغ كّنِإَف 8 ,هيلإ توعد ام لوبق ىف ىنعي : « يناصع نمو 8 ؛ءاهتنالا دج ىف

 ١٠١٠١- ص) (ةاصعلا ىلإ ةمحرلاب راشأ هنأل هب ميحر كعاطأ نمل رتاس ىنعي : 9

.)١١ 

 نيه اوذخشت الهللا لاقوإ» : ا

 نيسهلإ اوذخَتت ال » ؛نيعلا ىنعي : ك هّللا لاقو © : هصنام خلإ 4. . نيسثا

 ماقملا ينعي : 4 دعو نإ رخام ل هاو دل بح سومر سايق 4 نيثا

 (لع 11/111 ) اهيف ' ٠ را ا رع با 4 نوبهراق يايإف ل

 هدد ل كل ا ص *« ضرألاو تاومسلا

 ىنعي :ِهّللا ريغْفَأ إل رصع لك ىف مهيلإ هبصي ةيسلسلا باوبألل دادمإلا
 صو (ةفلاخما نم ىنعي : 4 نوقتت 9 دب بجتحما ١١7 (.

 سان لك عدت موي ل : ءارسإلا ةروس ىف ىلاعت هلوقل هريسفت دنع لاقو
 ىعدي عباسلا مايق دنع ىنعي :ماسحلا ىالوم لاق :هصن ام :250خلإ «.. . مهمامإي

 . اهدنعب امو 5 : ميهاربإ (*) 2 . ناملس (؟) . بعك نب ىبأ(9١

 . اهدعب امو ١/ :ءارسإلا ( 59 . ناملس (ه) .اهدعب امو ه١ :لحنلا (4)



 : *ج تورسفملاو ريسفتلا تس

 هم 57 ءمهيلع دهاشو مهل مامإ وه نمب تقو لك لهأ
 : 4 مهباتك نوءرقي كتلوأف «نيميلا لوثمم يصولا يف هداقتعا دجو ىنعي : هنيميب

 ليتفلاو : © اليتف و ءمهباوث ىف ىنعي : 4 نومّلظي الو إف ,مهمامإ ةيالو نورهظي ىنعي
 ًاريسي ًاكيش ناكو هب اولاوو هولعف ام رخآ نوملظي ال : ىنعي «ةرمتلا ىون قش ىفام
 لافتا .هسدق فيرش هللا ىلعأ هلوق اذه . ليتفلاب اهيلع زومرملا ةيالولا نم

 تاماقملا ىف ىنعي : 4 ئمعأ هذه يف ناك نمو ل : : قطانلا ةوعد لهأل ًابطاخم ىلاعت
 ع : 6 ئمعأ ةرخآلا يف وهف ط ءًاقباس هنم ناكر ام بجوملا قحلا ةفرعم نع ةيرشّبل
 ىف وهو رهظ نٌم ًاضيأو «قبأ ىنعي , : # اليسسم لضأو إذ ,ةخوسمملا بلاوقلا ىف
 : ىوبنلا باجحلل ًابطاخم ىلاعت لان ءاهريغ ىف يمع يما يل تيكارعل

 ىرج امك كنودصي ىنعي : . 4 كنوسفيل ) ؛تابجألا كعلوأ ىنعي : 4 اوداك نإو

 ىصضولا ةسانقإ نما غي : 4 كَل انيَحْرَأ يذلا نع ف ءكلصا ىلإ مهلوصأ نم كلذ
 مهتبج بصنب ىنعي : : 4 هريغ انيلع يرعفتل ) ؛ 01( طا/ 1 ح .) نم وه ىذلا

 مهرومأ ىف مهل ًاللاخم ىنعي : 4 اليخ كوذختأل اذإو ف «ةرك لك ىف هل نيزاومل
 .(١5١؟-١5١1ص ) ( ةريكنلا

 ىّتَح كَل نموت نأ اوُلاَقو 9 : ءارسإلا ةروس ىف ىلاعت هلوقل .هريسفت دنع لاقو » ..
 لالضلا مثاجم ىنعي : 4 اولاقو ل : هصن ام 20 خلإ . اعوبني ضرألا نم انل رجفت
 نَم ماقمب نيقيو ةفرعم مالستسا ملستسن ىنعي : :4 كلل نموت نأ ط ءةمالا هذه ءاربك
 ايما ل ا : # ضرألا نم اَنل رجفت ئّتح إف ؛ةياصولل هعمقأ

 ىنعي :«# ةنج كل نوكت وأ ف ةهفاشم هنم ديفتسن ىلسلسلا اهباب ىنعي : # اعوبني

 ىنعي : ية راهنألا رجفتف آظ .ةرضحلا دودح نم نعي : 4 بّتعو ليخُن نم (ةوعد
 هر 4 اريجفت اهلالخ ط ,ةبوجحملا قاوبألا
 ٍميقي ىنعي : : 4 افسك انيلع تمعز امك ءامسلا طقست وأ 9 ءاهتفرعم ىف اووتسي ىتح
 ابلط كلذو رمألا يف مهكارشإ نم مهمهوأ ناك امب ىنعي ؛«تمعز امك مهنم ايصو مهل
 نموا : 4 هّللاب يتأت وأ  ءقبس اميف كلذ مهوأ امك مهرش نيكست ىوبنلا باجحلا نم
 : 4 اليبق 9 «ةيولعلا ةينارمعلا ةوعدلا دودحب ىنعي : # ةكئالملاو # ,ءكب بجتحملا

 ءايضو ضعت « كرت نب كح كل نركز نال عر كوم الما شعب

 ىقرت وأ 8 . كفإلاب ةفرخزتملا ةركنملا روصلل ىوأم ىه ذإ ,فرخزملا مهتبج ىلإ نوريشي
 ىلإ ءاقترالا ىنعي 4 كّيقرل نمْؤُت نلو ٠) «كلسرم ٍماقم عدت ينعي : 0
 يف مهاد اذه اكو ءانً/اإانل بصنت ىنعي ١ : 4 اباتك انيلع لزنت ئتح لذ ,ماقملا كلذ

 .اهدعبامو 8٠١ :ءارسإلا(١١ . ىلع بجح ١١9(



 لس ”ج نورسفملاو ريسفتلا هك
 عئام كلذ ىلع دمجو . تاراحم انا دمار انور اس جيس لوك
 ..هنم ةدافتسالاب هروصت نم نوروصتي ىنعي : : (هؤرقت» ءرادحنالا تت ديم
 هماقم نق“نوكي نأ هب بججحنلل ا ياناقت تعب : 4 يبر ناحبس لق : ىلاعت لاق مث
 ةبسنلا لهأ دودح دحأ نم ىنعي : ةماعلا

 ًاقياتس مدهسملإ لسرأ نم ىلإ هنم ىنعي ١ :# الوسر إ» هيكل نيرعتانبلا ةوقألا

 .ل 159

 ددَمَيَْف ةلالّضلا يف َناَك م ٍلُقط : مرم ةروس يف يلاعت هلوقل هريسفت دنع لاقو ©
 ينعي مب لالقلا يل كاك نم للؤلا هضنام -: 00 .مرم ] تايآلا :# ادم نمحرلا هل

 ينعي :4 اذه طف «نيعلا رماب ميملا ينعي :4 ِنمَحرلا هَل دمي فو هبججو نيعلا عابتا نع
 كرر د ا < بادمن ندعو اق رار أدر لح و ؛لاهمإلا نم
 دنع ينعي © نوملعيسف ؛»: يلاعت لاق مث ؛ ؛رظتتلا مئاقلا روهظ دنع ينعي: 4ةعاسلا
 ادنج فَعْضَأَو ظل «يوام ينعي : ب انا . رش وه نم ا .كلذ مهتدهاشم

 : 4 اودتها نيل ط ءنامر لك مامإ يدعي : هللا ديزيو 9: يلاعت لاق مث.ءاراصصنأ

 ءادتعلاو درع ون اك ديك داظت روبل لا # ىده آف ءاقباس مدنلا يلإ ينعي
 مهتانين تحلصو ةعاطلا يلع اوقب نيذلا ينعي : 4 تاحلاّنعلا تاَيقاْلاو ل٠« ةرانإلاو

 ددع ريح ف :يداقلا:يف'قبشأ ام يلع.ميهعم افطع ثيدحمبا يف ةوغدلا حالصب مايقلا يلع
 ميلالس سف مهدوعص يف ةباثإ ينعي : لا #4 كبر

 «تيهاواللاو تيساونلا يف مهبيترت دنع هيلإ نووأي ينعي : 4 اذِرَم ريخو ا8ءدوعصلا
 ىصولا باجحيب رفك (رتبح) ينعي: 4 انياب فك يذلا ترفل يلاعت لاق مث

 هنم احشرتو اعابتأو املع ينعي : 4 ادلوو الام نيتوأل لاقو آف ءرود لك يف هدودحو
 ناكو «ءاوغإلا نم همارم غلبيل اقلمت ةيمالسإلا ةلمل | يف هلوخدب رهاظت كلذلو عداسفلل

 «نطابلا ملع يلع ينعي :# بيغلا عَلْطأ ل ءثيبخلا همهو يف دقعنا ام يضعقمب كلذ
 هييلإ هي دهعي اماقم قطانلا دنع ينعي : 4«ادهع نمحرلا دنع ذخُنا مأإ»
 : 4 لوقي ام بتكس و: يلاعت لاق مث «كلذ نوكي ال اماسقإ نتعب 4 الك ا ريشيو

 : 4 ادم ٍبآَذَعْلا نم هل دمتو » ؛هيومتلاو يدعتلا نم هنم ناك ام ملظملا هروصت يف ينعي

 لاهمإلا نم هبلط ام ينعي :* لوقي ام هثرنو إف «تائيسلا كلت نم هفرتقي ام ينعي
 ىف هدرفتل ربكألا باذعلاو يندألا باذعلا يف ينعي : .# ادرق انيتأيو ا ءاقحالو اقباس
 نم ف ءرارصإلا لهأ ينعي : « اوَذَحّناَو : يلاعت لاق مث ؛هعابتأ يلع باذعلا ميلأ
 لا نيذلا مهو ةمئأ ينعي : 4 ةهلاط يان ينعي ١ : 4 هللا تود

 ىنعي # الك ل هب نوزتعي مهداغم يف ينعي: « ازع مهل اونوكيل © ٠ ؛مهيلإ اولامو



 00 يل ل ل ل

 نونوكيو ل ,باذعل اعاونأ مهل فشكي نيح كلذو ؛مهنم نوأربتيو ةعاطلاب

 مهل قارحإلاو ليوهتلاو مهل بيذعتلاب مهنوداضي يىنبعي و" : # ادض مهيلع

 .( 19/8 937١/ص ) (ةيرانلا مهتاروصتب
 ضرألاو ءامسلا انقلخ امو 9: : ءايينألا ةروس يف يلاعت هلوقل هريسفت دنع لاقو ©

 : « ءامسلا انقلخ امو ل : هيت انما[ اهدعب اهو. 1 عايبتألا] خلإ 4« نيبعال امهنيب امو
 ,2) (لع ؟ 51,17 ) ىلع اليلد ةنطابلا ةياصولا ماقم يف )١( ( لع 1111) انبتر ينعي

 اليلد ةرهاظلا ةياصولا ماقم يف 5 7 ( لع 1.77 ج 15/17 ) انبتر ينعي : 4 ضرألاو
 : 6 نيبعال ]> ؛نيتوعدلا يف دودحلا نم ينعي : # امهنيب امووؤط ) (لعآ5111) يلع
 هاَنَذَحّنَأل 9 ءرتبح» ينعي : 4 وهل دخت نأ اَندرَأ ول ط مهتماقإ يف نيئزهتسم ينعي
 نإ و ءرورح اك لظلا الو ٍرونلاك ةملظلا نوكت ال نكلو ءانم هانمقأل ينعي : 4 اًندل نم
 باجح ماقم ينعي : : 6 قحلاب فذقت لب 9 : يلاعت لاق مث .هتماقإ ينعي : 4 نيلعاف .انك
 روهظل ينعي : . 4 هغمديف إذ ءدضلا ماقم ينعي :« لطابلا ىلع» ؛ نش ا
 :( قجاز ره اًذإف ا ءتابجألا ةلهم ةدموامت دنع اميسال )(ع] ع21 1) رمأ

 دل : رارصإلا قيرف يلإ اريشم يلاعت لاق مث «ةفالخلا نم هيعدي ام ماقم نع ينعي
 1 ردع 1 عيان شا نعل 4 نوفصت امم ليولا

 ل
 ينأ بر دان ذإ بوُيأو لف: ءايسنألا ةروس يف يلاعت هلوقل هريسفت دنع لاقو ©

 : 4 هبر ئدات ذِإ بويأو ]» هصن ام [ اهدعب امو 5 ءايبنألا] خلإ © . . .رضلا ينسم
 رايس داما ىو ياس ارح يوما شراك رعب ير ول ع

 هباجح ىلإ ةراشإ ينعي : « رضلا يسم يأ ءيدمحمل عمجملا يف ارخآو حيسملا رود
 شدا سور ءاضعأ ه0 ميلا

 كلذ يرجو ؛مهبلغتو نيقفانملا ةرثكو هتوعد لهأ بارطضاب يلتباف نامزلا كلذ يف
 دمك ينال ديا محرأ تنأو» ٠ مهئالضف رؤهظ دنع رود لك :يف مهنم

 ناك نيذلا هتوعد لهأ ىنعي , : # هلهأ هانيتآو وطب .ىالتبالا كلذ ينعي : # رض نم هب ام

 ؛هتوعد لهأ ريغ نم ينعي :4 ٍمُهَعُم مهم ؛ةرك لك يف اهيف مهئالضف روهظ
 هيت حر ا و تلال اوباجتسا

 تيك نيب 0 * ةييرسللا( - ناعم
 1 .راركلا ( 755١ .نسحلا(1)



 م ١ سس يح 1

 ينعي 4 نيدباعلل ئركدر زي: ةراطقلا ةدتلا يف هصقعا انك كلا يميصتقلب

 .( 5395 ص ) ( اهيلإ مهداقو ةيادهلاب مهركذ هتعاطب مهنم نيدبعتملل

 نمو ضرألا ِنَمَل لق ظ:نونمؤملا ةروس يف يلاعت هلوقل هريسفت. دنع لاقو ©
 : 4 اهيف نمو ضرألا نمل لق » : هيسن انه[ اهنلليلا ابورزاب# كوسلوملا 1 كل 4 د .اهيف
 + نوملعت مسك نإ )ف اهيف نمو ةرهاظلا ضرألا اضيأو ءاهدودحو ةوعدلا ينعي

 مث الع يلاعت نيعلا هنأ ينعي : 4« نورّكَذت الفأ لق ل «ربدملا ينعي :4 هلل نولوقيس
 ةعبسلا بتارم هنم نوكت يذلا ينعي : 4 عسلا تارعسلا ابر نم لن >: يلاعت لاق
 رودلا تاماقم فرشأ مهنوكل بتارملا رثكأ يلع مهبتارم تطاحأ نيذلا ءامتألا
 يلإ راشأ دقو - راودألا يف مهمدقت نمم لضفأ ينارمعلا رودلا لهأ تاماقمو «ينارمعلا
 دلاولا زنك بحاص مهيبأو مهدحو مهنألو ؛يمئاقلا لكيهلا يف لزانملا ولع نم مهل ام
 نسسلاو ةمطاف لثم هرود ءامتأو : هسنأو هتعافش انقزرو هسدق هللا يلعأ هصف اذه امب

 رفعج نب ليعامسإو دمحم نب رفعجو يلع نب دمحمو نيسحلا نب يلعو نيسحلاو
 ةساح مهنمو ءرصبلا ةساح مهنمو ؛عمسلا ةساح مهنم ؛مهعباس ليعامسإ نب دمحمو
 مهنمو ؛«ليختلا ةساح مهنمو «سمللا ةساح مهنمو «قوذلا ةساح مهنمو «مشلا
 ساوحلا هذه نونوكي ةينامشلا ءالؤهو ءركذلا ةساح مهنمو ؛ظفحلا ةساح

 ل. 911/1١ ) ةنطفلاو قطنلا ةساح هلآ يلعو هيلع هللا يلص دمحمو «ينامشلا
 000 (ع 7 ل *«ارل) ينعي : : # ميظعلا شرسعلا برو ف ؛ةركفلاو (') (11يا

 نا يعول : نوقتت وقس الَفَأ لق »9 «رارقعسالا بحاص يسعي : هلل نولوقي
 .( 5107/98 ؟ا/؟ص) (هتفلاخم

 002 . كفإلاب اوءاج نيذّلا نإ ط: رونلا ةروس يف يلاعت هلوقل هريسفت دنع لاقو ©
 نيدذلا ينعي : 4 كفإلاب اوءاج نيِذّلا َنِإ طل: هصن ام : [اهدعبامو ١١:رونلا] خلإ

 ا ا
 ينعي : :# مكل ارش هوبسحت الإ ,ةيمالسإلا ةلملا يف لوخدلاب مهرهاظتب ينعي

 ينعي :# مكل ريخ وهلب إ» ءبيطلا نم ثيبحلا زاتما كلذب هنأل مهصوكن
 ام مهنَم ئرما لكل ا: يلاعت لاق مث . مكروص تالالتو مكتاجرد تعفارت
 وأاقباس هب لمع وأ لالضلا نم هفرصي ام ردقب ينعي : © مثإلا نم بستكا

 لها مهو مهنم دضلا رمأ مظعم ينعي : 4 مهنم ةربك ئّلوَت يذّلاو ل ءاقحال
 باوبأ عيمج يف مهريغ ىلع فعاضتم ينعي : # ميظع باذع هل “ ةفيقسلا

 وذ يالوم لاق ,# هومتعمس ذإ الول إف: يلاعت لاق مث ءربكألاو يندألا باذعلا

 ,نطافلا 5 .(بلكلا : لصألا يف) بلقلا يلعو )١(



 (ةياصولا لاصخ لمكتسي سيل نسم يلإ ةراشإلاب هيلع ينعي : 4 نوبذاكلا مه لف «قطانلا دنع ينعي :4 هللا دنع كلوأف ) «لئالدلا هذهب يسعي : 4 ءادهشلاب
 00 .( 58٠١ -؟الهص)

 نوشهي نيذلا نمحرلا دابعو إف: ناقرفلا ةروس يف يلاعت هلوقل هريسفت دنع لاق
 / ينعي :  نمحرلا دابعو :هصن ام [اهدعب امو («51؟:ناقرفلا ] انوه ضرألا يلع

 :4 امايقوادجسس لف ءمهرصع بحاص ينعي :4 مهبرل نوتيبي نيذلاو طءروهظ لك يف مههبأد ِكلَو ؛ظعوو ةرابع نسحو نيلب هوباجأ ينعب :4 الس اوف طءمهتاماقم
 7 ل 6

 . كلذ نيب ناكوط هب نيموصعم مهنوكل هلاومأو ةيداهلا ةوعدلا بحاص مولع نم ينعي : اورق ملو اوفرسي مل اون اذ ناو ف ءاهيف ماقأ نم يدعي :4 اماقمو )ف

 : 4 قحلاب الإ هللا مرح يتلا سفنلا نولتقي الو ف ءايناث امامإ ينعي :# رخآ اهلإ ل> «هرمأ يلو ينعي :4وللا عم نوعدي ال نيذلاو إف ؛نيلاحلا نيب اطسوعم ينعي: 4 اماوث
 نم ادحأ نوطقسي ال اضيأو «ةعيرشلا هبجوت رمأ يف وأ داهجلا يدل بجاوب ينعي
 يف هيلع يرج يذلا نادل نو دوم دعب ةياوسور كد ادولا دهم نذل هقحاش

 يغلا مهرئارج ريسغ يف مدخلا نم 'ئش يبإ نودععي ينعي : 4 نونزي الو إف «تاركلا .
 .4 ةمايقلا موي, باذعلا هل فعاضي )ف ءانطابو ارهاط ينعي : امان قلي إف «نيموصعم ريغ مه نيذلا نم ينعي :6 كلذ لعفي نمو زءةاعدلا نم مهاوس ىلإ فورصم اهرمأ
 يف ينعي :© اناهم هيف دلخيو  «بلاوقلا يف هيلع ددجي هماقتنا موي نم ينعي
 كلذ نع علقأو ةبوعلا يلإ عجر ينعي :# نمأو بات نم الإ :يلاعت لاق مث «ةرخصلا
 ةيفصمتلا نم هل دبالو هريمض يف دقعنا ام بسحب باتملا هنم كلذ ناكو «بنذلا

 (”ج نورسفملاو ريسفعلا - 5م)



 هما ورمل رويستفلا ش )1 0007“ .”#1١

 هرمأ يلو يلإ ةوعدلاب ينعي : 7 وه: بنذلا كلذ ردقب ريهطتلاو

 كلت ينعي 4 ٍمِهتاَّيَس طريبدتلل يلودملا نامزلا يلو يعي :4ِهّللا لَدَبي كئاوُأَف 9
 نموا اوبدرت ديف اوناتك موه ظاجملط مهزوم ف تيعما كلا توفل

 مهلعف نم ةينارون روصبو قحلا لهأ بتارم نم بتارمب ينعي # تانسح ب(ةيدضلا
 لهأ نم الهأ اهل نوكت مث مكتلت مهنع تعيشقنا دق يتلا تاناييحتلا كلتو كلذ

 ننال ا نضال وهيل هتان نال نعي ب دير رس هللا مارال يلاعت لاق مث «دانعلا

/9107). 

 تاَيآ كلت « جتمط ل: ءارعلا هريس لارا نف يلاعت هلوخل هريسفت دنع لاقو
 نم ماسقإ : # مسط ل: يلاعت هللا لا هصنام) ([: اءارعشلا ] 4 نيبمْلا ٠ باتكلا

 نم ءاطلا نوكل ؛«ةمئألاو سسألاو ءاقطنلا عماجم عمج يذلا نينعملا عمتجمب رشانعلا

 ددعو ؛ةعست ءاطلا ددع نأ اضيأو «ةمئألا نم ميملاو ءسسألا نم نيسلاو ؛ءاقطنلا
 هيلإ اهملس ىتلا ةيلكلا روصلا نم يوح هعمجم نأ يلع ةئاملا انتلدف «ةئام ميملاو نيسلا

 ةعست يلع مث «ةروص ةئام ةيرارقتسالاو ةيزكرملا نم )2١ (ع 9 ل 81 ل ) موي رشاعلا

 000 مسقأف يدمحملا رودلا عيباسأو ءافلاو ميملا :مهو هيلإ تعجر ماظع عماجم
 نيعلا يلإ ملست ام لوأ ةلوألا نيعلا نأ ةراشإ هذه فورحلا لوأ يف ءاطلا عضو ناكو

 .« نيبملا ٠ باتكلا تايآ كلت دوا رولا 2 ءافلاو ميملا عماجما نم ةرخآلا

 ( هتايآ مهو باتكلا هنوكل هدلو نم راونألا بابق :2') (لع 1 1121ل) تاماقم ينعي

 00.655 نصرا
 هيدلاوب ناسنإلا انيصوو 75 فركوس ف قلاع هل رتل ةزيصبشت دبع ك اوورع ظ

 يف ماسحلا يالوم لاق : 4 ناسنإلا انيصوو ل: هصن ام توبكنعلا] خلإ 6 انسح

 ناك نيذللا نيلاضلا ينعي :# هيدلاوب ل ؛ و رب جم دبا كلذ ةقميقح
 لاق مث «يصولا ةيالو يلإ امهوعدي نأ ينعي د: انسخ ل ءامهنم الوأ هتدافتسا
 سيل ام ظةياصولا ماقم يف اهنيكرخت انآ يني: © يب كرشتل كادهاج نإو 4: يلاعت

 يلإ و» هب كارمأ اميف ينعي : 4 امهعطت الف إ)«هناقحتسي امهنأ ينعي : 4 ملع هب كل

 نم ينعي : مي ل د 1 مكعجرم

 ا 51١(. ص) ( ةوعدلا فرص
 :ةخسنلا رخاآ ىفامه

 دانسالا موو ساتللا ينل وعنا سا ويم ووترلا براتكلا ذهول نو نارقلا ناكل

 )١( .ريدغلا ١؟(الحسين.



 17ج نورسفملاو ريسفتلا سس

 يتلا اهتدوسم نم كلذو ه 110 ةنس 217 ( اذكه ) بصألا بجر رهش رشع سماخ
 هجات ةردو نيدلا ءايض :ليغملاو ريظنلا ميدع ليلجلا يعادلا انديس اهفلؤم طخب يه
 اني عقرب يف ةيعلبوزيفطلاو ودصتلاب هلل هديا هلا ةيم اني ني ليصاس ,ليلكإلاو

 سورحم نم ديشملا خماشلا هرصقو ديعسلا هنصحب كلذو ءرطولاو لمأآلا هنك ةوعدلا
 سئابلا « فينعضلا دبعلا طختب كلذو ؛ماشللا رارشألا نم هللا اهنسزح ماي دالبب نارحي
 يلع انديس نب هللا دبع ,هاضروه هوفعل مهجوحأو ؛هالوم ديبع رقحأ ؛فيهللا ليلذلا
 ال نأ هأرق نم يلع بجيف  ينسحلاب هل متخو ؛يضريو بحي امل هللا هقفو ءهللا ةبه نبا
 هدج راوج يلإ همامضناب عرسيو ؛هفيشكو هفيطل محري هللا نأب ءاعدلا نم هك 1

 :نينسحملا رجأ عيضي ال نم يلع هرجأو «هفيلأو
 بارتلا يف "7 ميمر هبتاكو ارهد ساطرقلا يف طخلا حولي

 .( 372١5 صو

 :ةظوحلم ©

 اندرات هنود ( مينسعتلا ج ا

 1 لل ب د# 3 37 6 د 11 ٠

 ل 2 ى »ب ظ 7 (7) 1 (لإ .8 كا

 مم 6م 2 6 ل 6
5-5 © 5 5 3 

 4 ىو 11 2 دع 1

 الا ىااو ها نأ م
 اتوا يلإ سنوي ةروس لوأ نم ءادتبا باتكلاب ةدوجوملا زومرلا كف كلذ يليو
 لودجلا نع القن شماهلاب زومرلا كف انعضو دقو . ا 00



 نورا ووسنللا د هس

 را هر او عفا ياجعل رفا هَ
 يزارلا ينيلكلا قاحسإ نب برقعي نب دمحم رفعج يبأل

 ها"759 /315/ ةنس يفوتملا
 قودصلا ةبتككم رشانلا - ه84/١ ةنس ناريإ عبط

 :سايقلا - ةعماجلا ©

 دنع ةمربش نبا ملع لض: لوقي مالسلا هيلع هللا دبع ابأ تعمس : لاق ةدعس ىورال

 عدت مل ةعماجلا نإ ؛هديب مالسلا هيلع يلع طخو هم هللا لوسر ءالمإ ؛ أل ةييمادملا

 ملف سايقلاب ملعلا اوبلط سايقلا باحصأ نإو ؛مارحلاو لالحلا ملع اهيف ءامالك دحأل

 . ( ه7 نص .اج ل (سايقلاب باصي ال هللا نيد نإ ءادعب الإ قحلا نم اودادزي

 ني ل يجر نم لع
 ينإ :مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأل تلق :لاق يلالهلا سيق نب ميلس يلإ هدنسبو»

 هلع هللا يبن نع ثيداحأو نآرقلا ريسفت نم ائيش رذ يبأو دادقملاو ناملس نم تعمس
 يديأ يف تيأرو ؛مهنم تعمس ام قيدصت كنم تعمس مث «سانلا يديأ يف ام ريغ

 مهنوفلاخت متنأ هلع يبنلا نع ثيداحألا نمو نآرقلا ريسفت نم ةريشك ءايشأ سانلا

 نيدمعتم ُهَّكَي هللا لوسر يلع نوبذكي سائلا يرتفأ «لطاب هلك كلذ نأ نومعزتو اهيف

 ؟مهئارآب نآرقلا نورسفيو
 ءالطابو اقمح سانلا يديأ يف نإ : ناري مهفاف تلأس دق : لاقف يلع لبقأف : لاق

 ءامهوو اظفحو ءاهباشتمو امكحمو ءاصاخو اماعو ءاخوسنمو اخسانو ءابذكو اقدصو

 0 هةتوع ىلع هلع لا لوشر لع ةييذك دقو
 ,ةلخد ةليل لكو ؛ةلخد موي لك هيَ هلل لودر ىلع لوا تيك دق لاق هناا

 كلذ عنصي مل هنأ كَم هللا لوسر باحصأ ملع دقو راد ثيح هعم رودأ اهيف ينيلخيف

 يعيب يف كلذ رثكأ هلع هللا لوسر ينتيأي يتيب يف ناك امبرف ءيريغ سانلا نم دحأب

 («يريغ هدنع يقبي الف هءاسن ينع ماقأو ينالخأ هلزانم ضعب هيلع تلخد اذإ تنكو

 )١( ةعماجلا باتك بنج. يف : ديري . ْ
 ىلع :ظفتو هلل هللا لودر ءالمإ زم عار نوعيبشت هلوط باعك يه: - نولوقي امك تاةعماجلاو

 ضعت هيفي دراما تعم نارا ضرس رق قرلاب مسا دلجلا قلع ب ردكم مالنا هيلع
 هللا لوسر لوق نم اهبترو اهبتك هنأ رابتعاب يلع تافلؤم نم اهدعو اعارذ نيعبس اهلوط غلب يتح
 نادضا ياو اا رج هدرا موس لور مج راتلاع لتامر اولأق . هئالمإو هل
 .(64/7 ةعيشلا نايعأ )



 ب1 0 "ج نورسفملاو ريسفتلا بسسس
 نادم, سوت دا الو ةنطان وعرق لل لراس ىف عب ةولخلل يناتأ اذإو

 هللا لوسر ىلع تلزن امف ؛ينأدتنبا يلئاسم تينفو ينع تكس اذإو «ينباجأ هتلأس
 اهليوأت ينملعو يطخب اهتبتكف يلع اهالمأو اهينارقأ الإ ٍنآرقلا نم ةبآ هَ
 ما يوب ير راو اال ا

 هنبتكو يلع هالمأ املع الو هلل باتك نم ةيآ تيسن امف ؛ءاهظفحو اهمهف ينيطعي نأ

 قالو رمأ الو ؛مارح الو لالح نم هللا هملنع اكيش كرت امو .ءاغد امب يل هللا اعد ذدم
 ملف هتظفحو هينملع الإ | ةيصعم وأ ةعاط نم هلبق دحأ يلع بتكالو ءنوكي وأ ناك
 امهنو املع يبلق المي نأ يل هلا سوو: ير كيط ىلع هدي مدعو مث ادحاو اهرسي وعلا
 مل توعد امب يل هللا توعد ذم ,يمأو تنأ يبأب هللا يبن اي : : تلقف «ارونو امكحو
 ,ال :لاقف ؟دعب اميف نايسنلا يلع فوختتفأ (هبتكأ مل ئش ينتفي ملو ائيش سنأ

 (55-504صاااج) .(لهجلاو نايسنلا كيلع فوختأ تسل
 ش : ةيقعلا ©

 ةلأسم نع هئلأس :لاق «مالسلا هيلع رفعج ىبأ نع «نيعأ نب ةرارز نع هدنسبو»

 رخآ لجر ءاج مث «ينباجأ ام فالخب هباجأف اهنع هلأسف لجر هءاج مث «ينباجأف
 لوسر نباي تلق نالجرلا جرخ املف ؛يبحاص باجأاو ينباجأ ام فالخب هباجأف

 ريغب امهنم دحاو لك تبجأف نالأسي امدق مكتعيش نم قارعلا لهأ نم نالجر هللا

 ولو ,مكلو ال يقبأو انلريخ اذه نإ «ةرارز اي : لاقف ؟هةييحاص هب ثبجأام

 مر ابل ناكلو «انيلع سانلا مكقدصل دحاو زم 0
 ش ) (5ه ص

 ” دم ايقت بيجمالو تكسي

 لس ل من اا ضر سلا :رقابلا لاقف

 ,هردص يلإ راشأو - انهه الإ ملعلا دجوي ال ءالامشو انيمب

 ل ل ل
 ,م 8: / 9! نورسفملاو ريسفعلاو . ةينقعلا ليبس يلع ناك مامإلا لوق نأ يلإ

 ا يل
 0 أ مهلضف امنإ ءايبنألا نإ ١ لاق هيَ هللا لوسر نأ يلع نب نسحلا نع يور هنأ
 , ( هللا يف مهناوخإ لجأل مهتيقت نسحو هللا نيد ءادعأل مهتارادم ةدشل

 ثيح همتكف ملع نع لكس نم ) لوقي 0 هلا نوينر تحت : لاق هنأ نيدمؤملا ريمأ نع يورو

 - نادل نق اجلب ابيجاي ءابعلا موي ءاج «ةيقتلا هنع لوزتو هراهظأ بجي



 4م حلا نَمسحَرلا وه الإ لإ ال دسحاو لإ هَلإو ظ :يلاعت هلوشل» ع
 نرغب يتق يف بل كيو ديوس 1 هيت يد حرا تاع يضر ا رهاب

 25 06 6 نس

 ْ :ةرقبلا ]4 ريزنخلا محل مدلاو ةعِيَمْلا مكيلع مرح اَمنإ 0 يلف وقل هرمنا دنعو

 ؛ةالصلا يلإ نيقفانملا ضعب فلخ لخد دقو هتعيش ضعب يلإرقابلارظن : . 0

 يتالص نع هللا لوسر نب اي كيلإ رذتعأ : 0ك م
 نأ جاعحت تنك امنإ ين دأ اي :رقابلا هل لاق ءيدحو تيلصل كلذ ًالولو «ةيقت 805 ا

 يلصت عبسلا نيضرألاو عبسلا تاومسلا ةكئالم تلاز ام . .نمؤلا هللا دبع اي تكرت ول زر دقعت
 ول ةالص ةئامعبسب ةيقثلل هفلخ كتالص بسحت نأ رمأ يلاعت هللا نإو ءكاذ كمامإ نعلتو كيلع

 ا .( ةيقتلاب كيلعف كدحول اهتيلص

 لعفي نمو نينمؤملا نر دار نيرفاكلا نوضؤملا ممول يلاعت هلوق يسربطلا رسفيو
 ذختا نمو ؛ لوقيف نارمع لآ] 4 ةانقن مهنم اوَقْن وقنت نأ الإ ءيش يف هللا نم سيلف كلذ

 ءةنم اقرب لاو هلا ءايلوأ نع ره سن اهنا ئش ين هلا نم سيلف نينمؤملا نود نم ءايلوأ نيرفاكلا
 :لاقف ينثتسا مث .ئش يف هللا نيد نم سيل ليقو .ئش يف يلاعت هللا ةيالوإ نم وه يسيل 5
 نمؤملا مهفاخيف نيبولغم نينمؤملاو نيبلاغ رافكلا نوكي نأ الإ : ينعملاو . 4 ةاقث مهنم ارقتت نأ 3
 هناسلب مهتدوم راهظإ هل زوجي كلذ ليعف ءمهعم ة ةرشسعلا نسحي ملو مهتقفاوم رهظي مل نإ

 ةيقتلا نأ يلع ةلالد ةيآلا هذه يفو ؛كلذ دقتعي نأ ريغ نم هسفن نع اعفدو مهنم ةيقت مهتارادمو

 دنع اهلك لاوحألا يف ةزئاج اهنإ :انباحصأ لانقو «سفنلا يلع فودلا ددع نيدلا يف ةزئاج
 «نمؤملا لتق يف لاعفألا نم زوجت سيلو حالصتسالاو فطللا نم برضل اهيف تبجو امبرو ؛ةرورضلا
 .نيدلا يف داسفتسا هنأ نظلا نع بلغي وأ ملعي اميف الو

 تقو يف نوككتو ءبوجو ريغ نم انايحأ زوجتو ءاضرف نوكتو انايحأ بجت دبق اهنإ : ديفملا لاق
 كرتب هيلع الضفتم هنع اوفعم وأ اروذعم اهلعاف ناك نإو لضفأ اهكرت نوكي دقو ءاهكرت نم لضفأ

 يلع فوذلا ددع ةبجاو اهنأ يلع لدي تاياورلارهاظو : يسوطلا رفعج وبأ خيشلا لاقو ءاهيلع موللا
 لخأ باذكلا ةمليسم نأ :نسحلا يورو ؛هدنع قحلاب حاصفإلا زارج يف هتصخر يور دقو «سفدلا
 ا . معل : :لاق ؟هّللا لوسر ادمحم نأ دهشتا : :امهدحأل لائم هلم هللا لوسر باحصا نم نيلجر
 معن :لاق ؟هللا لوسر ادمحم نأ دهشتأ : لاقف رخآلاب اعد مث (ميعن :لاق ؟هللا لوسر ينآ دهشتفا
 برضف «لوالا لغم هبيجي كلذ لك ءاثالث اهلاق . , مصأ ين 0 لاق ؟هللا لوسر ينأ دهشتفأ :لاق

 هلضفب ذخأو ؛هنيقيو هفدص يلع يضمف مضمف لوعقملا كلذ امأ» : < لاق هلل كلا لوسر كلذ غلبف ؛هقنع

 حاصفإلاو ةصخر ةيقعلا نركت اذه يلعف (هيلع ةعبت الف هللا ةصخر لبقف رخآلا امأو ؛هلائيدهن
 توصر هدم مايق تايرورض نم ةرورض اهاربو ؛ةمغتلاب يضاكلا نسحم ٍلوقيو .ةليضف قحاب

 : 4 ةاقت مهنم ارقتن نأ الإ ظ: ةيآلا هذه نع ملكت امدنع اهيف ضبفي هارن انإف ,داهطضالا نم هباحصأ
 .كرهاظ مهتالاوم نع عنم ( ةيقت ) :ئرقو ؛هنم فاخي نأ بجي ارمأو افوخ مهتهج نم اوفاخت نأ الإ



 : ا101 5 سس : مج نورسفملاو ريسفتلا

 نزلا ةححتا# ةمئألا ©

 لوقي أشنأف مالسلا هيلع رفعج يبأ دنع تنك : لاق ديعس نب دوسأ ىلإ هدنسبو )
 نحت هللا ناسل نحنو هللا باب نحنو هللا ةجبح نحن : هلأسأ نأ ريغ نم هنم ءادتبأ

 ص اج (هدابع يف هللا رمأ ةالو نحنو ؛هقلخ ي يف هللا نيع نحنو هللا هجو

 ١45(.

 :هملظ مهملظو هلل ةيالو ةمئألا ةيالو ه

 : لجو زع هللا لوق نع هتلاس : لاق مالسلا هيلع رفعج يبأ نع ةرارز نع هدنسبو»
 مظعأ يلاعت هللا نإ لاق «[هال: ةرعبلا] 4 توملظي مهسفنأ اوناك نكلو انومّلَظ امو إط
 هتيالو انتيالوو «هملظ انملظ لعجف هسفنب انطلخ هبكلو ,مل ب نأ نم عنمأو لجأو

 (انم ةمئ ؟الا ينعي [هه:ةدئاما] 4 اونمآ نيذْلاو هلوسرو هللا لو امل لوقت يح
 ١(. 56ص اج )

 : مامإلا ةفرعم ©

 ال نم اماف: هللا فرعي نم هللا دبعي انإ : لاق مالسلا هيلع رفعج يبأ يلإ هددسبو»
 قيادصت : لاق ؟هللا ةفرعم امف «كادف تلعج :تلق . الالض اذكه هدبعي امنإف هللا فرعي

 يدهلا ةمئابو هب مامتنالاو.؛مالسلا هيلع يلع ةالاومو هع هلوسر قيدصتو لجو رع هللا
 اج ) (لجو زع هللا فرعي اذكه مهودع نم لجو زع هللا يلإ ةءاربلاو ؛مالسلا مهيلع

 .(١8١ص
 ال : لاق هنأ مالسلا هيلع امهدحأ سدح ا يسال لاق ةنيذأ نبا يلإ هدنسبو

 ملسيو هيلإ دريو هنامز مامإو مهلك ةمئألاو هلوسرو هللا فرعي يتح انمؤم دبعلا نوكي
 (1 ص اج) ؛ لوألا لهجي وهو رخآلا فرعي فيك : لاق مث هل

 فرعو هللا فرع نم هدبعيو لجو رع هللا فرعي امنإ لاق رفعج يبأ يلإ هدنسبو) ©

 امئإف تيبلا لهأ ادم مامإلا فرعي الو لجو زع هللا فرعي ال نمو «تيبلا لهأ انم همامإ

 .؟الالض هللاو اذكه هللا ريغ ديعيو فرعي .

 ١8١( ص اجر

 نك ١ لبق امكك ةفلاغلاب زئاج .كنيح ةالاملا راهظإ نإف «ةفاخما تقو الإ اهلك تاقوألا يف انطابو -
 ناميإ ال ) لومي هل هللا لوسر ناك لان تدافع داع و :لاق مك. ءاباج ماو طش
 هللا سرت ةيفتلا : لاق هنع يفاكلا يفو 4 ةاقت مهنم اوقتت نأ ألإ الإ لى: هللا لاق : لوقيو «(هل ةيقت ال نمل
 رابخألاو هل هللا لحأ دقو مدآ نبا هبلإ رطضي ئش لك يف ةيقنلا : لاق رقابلا نعو .هقلخ نيبو هنيب
 ,( يصحي ال امم كلذ يف

 مهرفاخ اذإ مهتالاوم راهظإ مهل صخر )) 1 ريب زا رزاق يامل لوم

 الإ هلوقو ةرتاوتملا رابخألا اهيلع تلدو ؛ةيمامإلا اهب نيدت يعلا ةيقتلا يهو مهتاودع ناطبإو عم
 علال ءالا "و ؟:نورسفملاو ريسفتلا :رظنال ٠ +: لحتلا ] © ناميإلاب عمم هبلَقو هركأ نم
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 بسس الج نورسفملاو ريسفتلا
 يبنلا دعب ةمئألا نع مالسلا هيلع هللا دبع ابأ تلأس : ل

 هيلع نسحلا ناك مث ءامامإ مالسلا هيلع نيئنمؤملا ريمأ ناك :لاقف ؛مالسلاو ةالصلا هيلع
 مث ءامامإ نيسحلا نبا يلع ناك مث ءامامإ م مالسلا هيلع نيسحلا ناك مث ءامامإ مالسلا
 يلاعتو كرابت هللا ةفرعم ركدا نيمك ناك كلور ركنا نيف لافاعإ يلع نب دمحم ناك

 10ص دو را هرعو ةدرعمو
 دقَف ةمْكحلا تاؤي نمو ف: لجو رع هللا لوق يف لوقي هللا دبع يبأ يلإ هدنسيو) ©

 . (مامإلا ةفرعمو هللا ةعاط :لاقف 2 ةرقبلا ] © اريفك اريخ يتوأ

 ١60( صاج)

 اتيم ناك نم وأ إ»: يلاعتو كرابت هللا لوق يف لوقي رفعج ىبأ يلإ هدنسبو» م
 فرعي ال : «تيم»لاقف 7 ماعنألا ] 4 ساّنلا يف هب يشمي ارون هل اناعجو هانييحأف

 سيل تاَملَظلا يف هلْثُم نمك ظ ءهب متي امامإ © سائلا يف هب | يشمي ارون إو ءاعيش
 ١86(. ص ١ جو (مامإلا فرعي ال يذلا : لاق #2 اهنم جراخب

 راك مولا ريب يلع را لبخا 0 ,

 5 ال ل خسف

 0 ا 0 ا
 لغا انيسعيز ولا راكنإ ةئيسلاو ؛تيبلا لهأ انبحو ةيالولا ةفرعم ةنسحلا | لاقف

 016 صبارعإ ه3يالا هذه هيلع أرق مث «ثيبلا

 ظ :ةمئألا ةعاط ضرف ©

 الإ سانلا عسي ال ءانتسعاط هللا ضرف نيذلا نحن :لاق هللا دبع يبأ يلإ هددسبو»
 نمر( ارقاك كاكا ركب نموا ترم نك ف عب احا اومو نباح را الو ءانتفرعم ٠

 انتعاط نم هيلع هل ضرتفا يذلا يدهلا يلإ عجري ينح الاض ناك انركدي ملو انفرعي مل
 ١18107 ( )2١, ص ١ جر (ءاشي ام هب هللا لعفي هتلالض يلع تمي نإف «ةبجاولا

 0 0 جي 2# ءيقتو - ضن 0 مم

 هللا ارعيطأ اونمآ نيدللا اهيأ اي 9: يلاعت هلوقل هريسفت يف يشاكلا نسمحم الم لوشقي )١(
 نع يشامعلاو 2 راهن مام اضل ارعيطأو

 ةيآلا ٠ 0 رم 0 رسام معل /: لاق ؟ةضرتفم 52 و
 هذه يف هنع يشايعلا هيفو ؛[ ةدئاملا] ةيآلا, . 4 هللا و امن 1 هللا لاقو ؛[ ه5: ءاسبلا ]

 مسي مل هلامف نولوقي سانلا نإ : لامتف « نيسحلاو نسحلاو بلاط يبأ نب يلع يف تلرزن : لاق ةيآلا

 *يداسزا 001 جال يرو حاحا مهل اولوقف :لاقف ؟هباتك يف هتيب لهأو ايلع



 : "ج دو رسفمل او ريسفدلا لس

 وجمل 1 قا حروب قل و 27 لل نا 8 دق ا بق وأ وت دو ا لل دمت 714 م 1 كي اا لوا لوا نال رفا راو كال الو لج لك ال سعر اقا دز نا دلل 3 ورا

 . 4مم ٍرْمألا يلوأو لوسررلا اوعيطأو هللا اوعيطأ لف تلزنو مهل كلذ رسف هَ هللا لوسر ناكح
 يلع اذمهف هالوم تنك نم ): يلع يف هَ هللا لوسر لاف «نيسسملاو نسسحلاو يلع يف تلزنو
 امهدروي يتح امهنيب قرفي ال نأ هلل هللا تلأس ينإف «يتيب لهأو هللا باتكب مكيصوأ ) : لاقو ؛(هالوم
 مكوجرخي مل مهنإ): لاقو «(مكنم ملعأ مهنإفءمهوملعت ال) :لاقو ( كلذ يناطعاف ءضوحلا يلع
 هتيب لهأ نيم نيبيرملو هيَع هللا لوسر تكس ولف ؛ :(ةلالض باب يف مكولخدي ملو يده باب نم
 مكدع بهذيل هللا ديري امن : هيبنل اقيدصت هباتك يف لزنأ أ هللا نكلو «نالف لآو نالف لآ اهاعدال

 ,ةمطافو نيسحلاو نسحلاو يلع ناكف [ "1: بازحألا] اريهْطَت مكر هطيو تيبلا لهأ سجررلا
 :القثو الهأ يبن لكل نإ مهللا ): لاق مث ةملس مآ تيب يف ءاسكلا تحت هي هلل لوسر مهلخداف
 نكلو ؛ريخ ىلإ كنإ ):لاقف ؟كلهأ نم تسلا :ةملس مأ تلاقف « ( يلقثو يتيب لهأ ءالؤهو
 . نالف لآو :هلوق ليق «ليقع لآو «شابع لآ : يشايعلا دازو ءثيدحلا (.. . يلقثو يتيب لهأ ءالؤه
 ام لهج رضي ملو لمعلا يكز اهب ذخأ اذإ يتلا مالسإلا مئاعد هيلع تينب امع لكس هنأ قداصلا نع
 :: هللا دنع خم: هب ءاج نع رارقإلاو « هللا لوسر ادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهلش : لاقف ءهدعب لهج
 نم: لاق لَم هللا,لوسر نإف ءدمحم لآ ةيالو ءاهب هللارمأ يتلا ةيالولاو ؛ةاكزلاو لاومألا يف تحو
 يلوأو لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأ ل>: يلاعت هللا لاق .( ةيلهاج ةتيم تام همامإ فرغي ال تام

 ل («نيسحلا هدعب نم مث « « نسحلا هدعب نم راص مث يلع ناكف . .4 مكنم رمل

 0 و يا ا اسل 0

 00 0 .هعبالو ضرفو هتعاطب هللا رما نم فرعي ال نإ ”لاقن ءالاش لجرلا

 اي :: لاقف هيبنو هسفنب هللا مهنرق نيذلا : لاق ؟نينمؤملا ريم | اي مه نم : لاق . لاو

 :«يرقوتمار تةليفف لاق 4 مُكنم رْمألا يلوأو لوسّرلا اوعيطأو هللا اوعيطأ اوُنمآ نيذّلا هيأ
 هللا دبع نب رباج نع لامكإلا يفو .يبلق يف ناك ئش لك تبهذأو «ينع تجرفو «يل تحضوأ
 نيذلا رمألا اولوأ نمف ؛هلوسرو هللا انفرع « هللا لوسر اي :تلق ةيآلا هذه تلزن امل :لاق يراصنألا
 نب يلع مهلوأ .يدعب نم نيملسلا ةمئأو رباج اي يئافلخ مه 0 لاقف ؟كتعاطب مهتعاط هللا نرق

 ةاروتلا يف فورعملا يلع نب دمحم مث «نيسحلا نب يلع مثءنيسسلا مث نسما مث ءبلاط يبأ
 يسوم نب دمحم نب رفعج قداصلا مث (مالسلا ينم هئرقأف هتيقل اذإف «رباج اي هكردتسو . .رفابلاب

 مث «يلع نب نسحلا مث «دمحم نب يلع مث ؛ يلع نب دمحم مث ؛يسوم نب يلع مث «رفعج نبا
 حتفي يذلا كاذ «يلع نب نسحا نبا ؛هدابع يف هتيقبو «هضرأ يف هللا ةجح هتينكو «دمحم ييمس
 يلع اهيف تبغي ال ةبيغ هئايلوأو هتعيش نع بيغي يذلا كاذ ءاهبراغمو ضزألا قراشم هيدي يلع
 هتعيشل لهف «هللا لوسر اي : تلقف :رباج لاق. (ناميإلل هبلق هللا نحتما نم الإ هتمامإب لوقلا
 «هتيالوب نوعفتنيو هرونب نوكيضتسي مهن نأ ةوبنلاب يبشعب يذلاو يأ ) : لاقف «هتبيغ يف هب عافتنالا
 هللا ملع نوزخسو هللا رس نرد .كم نم اذه . .رباج اي. باحس اهللجت .نإو سمشلاب سانلا عافتناك
 يفو .ةرثك يصحت ال ةربتسملا ةلوادتملا بتكلا يف ينعملا اذه يف رابخألاو . .(هلهأ نع الإ همتكاف
 - لدعلاو فورعملاب رمألا يلوأو ؛لوسرلاب لوسرلاو ءهللاب هللا اوفرعا نينمؤملا ريمأ نع ديحوتلا



 سس *ج نورسفماو ريسقتلا تس
 ام ؛كادف تلعج : هل تلق : لاق مالسلا هيلع رفعج ىبأ نع ريدس ىلإ هدنسبو#

 نعام ةَجّحلا نحنو هللا ىحو ةمجارت نحنو «هللا ملع نازح نحن : لاق ؟معن
 ا را راادرل در سلا رد

 ل نرسل دوس ول : ىلاعت هللا لوق ىف هللا ديع ىبأ ىلإ هدنسبو) »

 نع مهاهنيو فورعملاب مهرمأب ليحنإلاو ةاروُشلا يف مهدنع ابوتكم هنودجي يذلا يمل

 رونلا اوعبتاو ظ : هلوق ىلإ 4 يدش ثئابخلا مهيلع مرحيو تابيطلا مهلا لحيو ركسملا

 عضوملا اذه ىف رونلا :لاق ء[160 : :فارعالا] 4 ثوحلفملا مه كتلوأ هعم لزنأ يذلا

 ١54(. ص ١ اج ) (مالسلا مهيلع ةمئثألاو نينمؤملا ريمأ ىلع

 نر يل و ل ٍلاق ىنادمهلا لهس نب حلاص ىلإ هدنسبو) ©

 0 - <ه :رونلا] 4 ةاكشمك هرون لثم ضرألاو تاومّسلا رون هللا ه : ىلاعت هللا

 ؛نيسحلا : 4« ةجاجز يف حابصملا )ف را « حابصم اهيف 9 «مالسلا اهيلع ةمطاف
 دقوي )) ءايندلا لها ءاسن نيب ىَرَد بكوك ةمطاف : 4 يرد بكوك اَهّنَأك ةجاجْلا

 ةيدوهي ,ال : < ةيبرغ الو ةيقرش ل ةنوتيز إف ؛مالسلا هيلع ميهاربإ : . 4 ةكرابم ةرجش نم

 رون ران هسسسمت مل ولو ل ؛اهيرجفني ملعلا داكي : 4 ءيضي اهتيز داكي 5# «ةينارصن الو
 نَم ةمئالل هللا ىدهي : # ءاشي نم هرودل هللا يدهي آف «مامإ دعب اهنم مامإ : رون ىلع

 . 6 ساثلل لاقمألا هللا برضيو ٍظ ءءاشي
 نم ؛ثلاغلا : 4 جوم هاي ظ .هبحاصو لوألا لاق ؟4 تاَملظك وأ ل. تلق

 هنعل ةيواعم : # ضعب قوف اهضعب و «ىناثلا : 4 تاَملظ باحس هقوق نم جوم هقوف
 اهاري دكي مله« ؛مهتنتف ةملظ ىف نمؤملا : # هدي جرخأ اذإ ط «ةيمأ ىعب نتفو أ )هلل

 رون نم هل اف ظ ؛مالسلا اهيلع ةمطاف دلو نم ًامامإ : 4# ارون هل.هّللا لعجي مل نمو

 000 را فاعلا موي مامإ

 رمأ امتِإ ءرمألا ةالولو هلوسرلو هلل ةعاطلا امنإو هللا يصع نمل ةعاط ال :هنع للعلا يفو .ناسحإلاو<
 نوموصعم مهنأل رمألا يلوأ ةعاطب رمأ امنإو ,ةيصعمب رمأي ال رهطم موصعم هنأل لزسرلا ةفاطب هلأ

 -١١8(. نورسفملاو ريسفتلا ) ( ةيصعمب نورمأي ال نورهطم

 اوبست ال : هيي لوسرلا لوقل ءمهنعل نع ًالضف مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا بس زوجي ال )١(
 .(هفيصن الو ءمهدحأ دم غلب ام « ابهذ دحأ لثم قفنأ مكدحأ نأ ولف « ىباحصأ

 ( ناخيشلا هيلع قفتا)
 هلي لوسرلا مهنمتنا نيذلا ىحولا ٍباَتُك دحأ ناك - دع هلا يدرج رامز قا هكا

 مث «ىنرق سانلا ريخ » : مهنع ُهّْتيَ# لوسرلا لاق نيذلا ءالجألا ةباحصلا نم ناكو «هتباتك ىلع
 .(هتداهش هنيمبو «هنيي مهدحأ ةداهش قبست ماوقأ ئجي مث «مهنولي نيذلا مث .مهنولي نيذلا

 ( ناخيشلا هاور)

 . ( ىجاتلبلا) هنعل نع ًالضف هبس مرحي اذهلو «ضار هنع وهو هليَ# لوسرلا تام دقو



 كير يا ا نيون ل و ع ير |
 هلوق-: تلق . مههاوفأب مالسلا هيلع نيك نيم أ ةيالو اوكفطيل نوديري : لاق [8 فصلا ]
 كلذو «رونلا ىه ةمامإلاو ,ةمامإلا ممم هللاو :لوقي : ,لاق ؟4هرون معم هّللاو ط : ىلاعت
 ؤه رونلا : لاق 2[ : : نياختلا ] © انلزنأ يذلا روالاو هلوسروردللاب اوصاف رق لجو ٌّرَع هلوق

 : 4 اال رع هع را ماكإلا
 نيفؤملا رمعأ ناك ميعاد نا راع قاسو هللا دبع ىبأ ىلإ هددسبو» ©

 كله هريغب كلس نم ىذلا هليبسو ؛هنم الإ ىتؤُي ال ىذلا هللا باب هيلع هللا تاولص
 ديمت نأ ضرألا ناكرأ هللا مهلعج ؛دحاو دعب ًادحاو مالسلا مهيلع ةمئألا ترج كلذبو
 .(1519/ ص ١ جأ) « ىرثلا تحت نّمو ضرألا قوف نم ىلع ةغلابلا ةججلاو مهب

 مالسلا هيلع هللا دبع بأ تعمس :لاق صاصبلا دواد انثدح : لاق هدنسبو» ©
 ل ا لاق ق1 : :لحبلا] 4 نودتهي مه مجنلابو تامالعو :  لوقَي
 00 ٠5 ص ١ ج) (مالسلا مهيلع ةمئألا مه تامالعلاو

 كرابت هللا لوق نع مالسلا هيلع هللا دبع ابأ تلأس لاق ىقرلا دواد يِلإ هدنسبو) ©
 قتايالا : نلاقتو[ : سنوي 4 نونمؤي ال موق نعرذنلاو تايآلا ينغت اموال : ىلاعتو
 7 .(230 ١7 ص ١ ج) (مالسلا مهيلع ءايبنألا مه رذنلاو «ةمئألا مه

 « اهلك انتايآب اوبذك ]ل :َلَجو رع هلوق ىف مالسلا هيلع رفعج ىبأ نعود ©
 /5١1(. ص ١ ج) (مهلك ءايصوألا ىنعي ([ ؛":رمقلا]

 هللا لوق نع مالسلا هيلع رفعج ابأ تلأس :لاق ىلجعلا ٍةيوابعم ىلإ هدنسيو» ©
 عع انايإ :لاق 3 رماراا هراسلاو اونوكو هللا اوقّنا » : رجعو رت
 51١8(. صاخجر
 نوملعي نيذلا يوتسي له : لجو رع هللا لوق ىف لاق ررفعج ىبأ ىلإ هدتسبو) © ..
 عنوملعي نيذلا نحن :لاق ([9 :رمزلا] ] 4 باَبلألا اولوأ ردي امّنِإ نوملعي ال نيذّاو
 1011 نع ع ساما رار مر رمح نو تااارملو

 :لَجوَر رع هللا لوق نع اضرلا نسححلا اب [ تلأس : لاق رمع نب دمحأ ىلإ هدنسبو)

 ةمطاق دلو لاففةيآلا 89 راق كب . اندابع نم انيفطصا نيذلا باتكلا انثروأ مث
 :هسفنل ملاظلاو ؛مامإلاب فراعلا : دصتقملاو «مامإلا : تاريخلاب قباسلاو ؛مالسلا اهيلع
 .(؟5١5 ص ١ جو (مامإلا فرعي ال ىذلا

 نم ينأن يدم نرش انهأنإ) ىلاعت هلودق ئف هللا ذبنع.ىبأ ىلإ هدنسبو »©

 "يل رم ١ دج ) (مامإلا ىلإ ىدهي : لاق «[ 4 : ءارسإلا ] ؛# موق
 ٌرع هللا نإ ءدمحم ابأ اي : ىل لا 3 :لاق هللا دبع ىبأ نع ريصب ىبأ ىلإ هدنسبو9 ©

 عيمج ًادمحم ىطعأ دقو :لاق 5 هل ًادمحم ءاطعا دقو الإ ًائيش ءايبنالا طعب مل لج



 0 100 لجو رع هللا لاق ىتلا فحصلا اندنعو نال يا
 .( 7١58 ص ١ ج)(معن :لاق؟ حاولألا ىه ؛كادف تلعج : تلق «1 1١5 : ىلعألا]

 امك هلك نآرقلا عمج هنأ سانلا نم دحأ ىعذدا ام : لاق رفعج ىبأ ىلإ هدنسبو» © ٠

 هيلع بلاط ىبأ نب ؛ ىلع الإ ىلاعت هللا هلْزن امك هظفحو هعمج امو «باّذك الإ لزنأ
 . 2107 (9؟8 ص ١ ج) (هدعب نم ةمئألاو «مالسلا

 وه هعمج ىذلا نآرقلا نأو «نآرقلا عمج نم لوأ وه هنع هللا يضر ًايلع نأ ةعيشلا يري ( )١
 هباتك ىف ىشاكلا نسحم الم انل ىوريو «ليدبت الو فيرحت هيلإ قرطتي مل ىذلا لماكلا نآرقلا
 هلقن ام : كلذ نمف ءاذه هيأر ىف هل دئتسمك تيبلا لآ نع ثيداحأ (نآرقلا ريسفت ىف ىفاصلا )
 لاق ملسو هلآو هْنَْع ىبنلا نإ» : لاق هنأ مالسلا هيلع هللا دبع ىبأ نع هدانسإب هريسفت ىف ىمقلا نع
 هوذخف «سيطارقلاو ريرحلاو فحصلا ىف ىشارف فلخ- نآرقلا نإ ءىلع اي : مالسلا هيلع ىلعل

 مث رفصأ بوث ىف هعمجف مالسلا هيلع قلطناف «ةاروتلا دوهيلا تعيض امك هوعيضت الو هوعمجاو
 ىتح ءادر ريغب هيلإ جرخيف هيتأيل لجرلا ناك "لاق «هعمجأ ىتح ىدترأ ال :لاقو هتيب ىف هيلع متخ

 . ( ةهعمج

 عمتسأ انأو هللا دبع ىبأ ىلع لجر أرق : لاق ةملس نب ملاس نع هدانسإب ىمقلا هاور امم اهنمو
 امك ارقا . ةءارقلا هذه نع فك : هللا دبع وبأ لاقف «سانلا اهؤرقي ام ىلع سيل نآرقلا نم انور
 هبتك ىذلا فحصللا جرخأو :ةدح ىلع ىلاعت هللا باتك أرقا ماق اذإف مئاقلا موقي ىتح سانلا أرقي
 ىلع هللا هلزنأ امك هللا باتك اذه : مهل لاقف «هبتكو هنم غرف نيح سائلا ىلإ مالسلا هيلع ىلع

 انل ةجاح ال نآرقلا هيف عماج فحصم اندنع اذ وه :اولاقف . امج ا ا
 . هتءارقل هتعمج نيح مكربخأ نأ ىلع ناك امنإ ؛ ءادبأ اذه مكموي دعب هنورت ام هّللاو امأ :لامتف ؛هيف

 ىلع عمج هني هللا لوسر ئفوت امل هنأ :هنغ هللا ىضر ىرافغلا رذ ىبأ نع ىور ام كلذ نمو
 هللا لوسر كلذب هاصوأ دق امل ,مهيلع هضرعو راصنألاو نيرجاهملا ىلإ هب ءاجو نآرقلا مالسلا هيلع
 رمع بئثوف ؛موقلا حئاضف اهحتف ةحفص لوأ ىف جرخ ركب وبأ هحتف املف . ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 تباث نب ديز رضح مث «فرصناو مالسلا هيلع ىلع هذخأف ؛هيف انل ةجاح الف هددرأ « يلع اي : لاقو

 دقو «راصنالاو نيرجاهملا حئاضف هيفو نآرقلاب انءاج ايلع نإ :رمع هل لاقف :نآرقلل ائراق ناكو -
 ديز هباجأف «راصنألاو نيرجاهملل كتهو ةحيضف هيف ناك ام هنم طقسُتو نآرقلا انل فلؤت نأ اندرأ
 دق سيلأ هفلأ ىذلا نآرقلا ىلع رهظأو متلأس ام ىلع نآرقلا نم تغرف انأ نإف :لاق:مث «كلذ ىلإ
 ةليحلا ام :رمع لاقف ؛ةليحلاب ملعأ متنأ : ديز لاق ؟ةليحلا امف :رمع لاق مث تلمس اب لك لطب
 املف . . كلذ ىلع ردقي ملف ديلولا نب , دلاخ دي ىلع هلتق يف ربدف «هنم حيرتسنو هلتقن نأ نود

 «نسسحلا ابأ اي : لاقف مهنيب اميف هوقرحيف نآرقلا هيلإ عفدي نأ مالسلا هيلع ايلع لأس رمع فلختسا

 سيل ؛تاهيه : مالسلا هيلع ىلع لاقف ؛هيلع عمجن ىتح انيلإ هب تأف ركب ىبأ ىلإ هب تفج تنك نإ

 نع انك اَنِإ : ةمايقلا موي اولوقت الو مكيلع ةجحلا هب موقتل ركب ىبأل هب تعج اممإ (ليبس كلذ ىلإ
 نم ءايصوألاو نورهطملا الإ هسمي ال ىدنع ىذلا نآرقلا نإ . هب انتمج ام :اولوقت وأ «نيلفاغ اذه

 ىدلو نم مئاقلا ماق اذإ . معن : : مالسلا هيلع ىلع لاق ؟مولعم هراهظإل تقو لهف :رمع لاقف «ىدلو
 اا لل نآرقلا ريسفت ىف ىفاصلا ) (هب ةئسلا ىرجتف هيلع سانلا لمحيو هرهظيف
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 لكشتسملا فقوم اهنم فقي اهريغ ًاريثكو تاياورلا هذه قاس ام دعب ادبحاص دن اًنكلو <
 نم ءىش ىلع دامتعا انل قبي مل ريدتلا اذه ىلع هنأ وهو . . لاكشإ هلك اذه ىلع دريو» :لوميف
 : للا لرنا ام كاالخي ىلخ وكي وأ + اريغمو ًافرحم نوكي نأ هن ةيآ لك لمحبي اذه ىلع ذإ «نآرقلا
 . كلذ ريغ ىلإ هب كسمتلاب ةيصولاو هعابتاب رمألا ةدئاف ىفتنتف ءالصأ ةّججُح نآرقلا ىف انل قبي ملف

 4 هفّلَح نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال « ٍزيزع باتكل ِهّنإو 9 : :لجو زع ىلاعت هللا لاق اضيأو

 فيكف ..48 :رجحلا] 4 توظفاَحَل هل انإو ركذلا انلَرَن نحف نإ 9 : لاقو «[15 - 4١ :تلصف]
 فيان مهيلع هللا تاولص ةمئألاو ىبنلا نع ضافتسا دق ًاضيأو ؟رييغتلاو فيرحتلا هيلإ قرطتب
 راشملا ثيدحلا اذه ] هتفلاخمب هداسفو «هل هتقفاومب هتحص ملعيل هللا باتك ىلع ىورملا ربخلا ضرع

 نأ عم ؟ ؟ضرعلا ةدئاف امف ًافّرحم انيديأب ىذلا نآرقلا ناك اذإف [ملعلا لهأ عامجإب عوضوم هيلإ
 . (هليوأت وأ هداسفب مكحلاو هدر بجيف ؛هل بدكم هللا باتكل فلاخم فيرحتلا ربخ

 :نيباوجب اذه هلاكشإ ىلع نسحم الم بيجي انهو
 :لالخإ ريك ذ دوصقملاب لخي ال اميف عقو امن رييغتلا لعلف تحص نإ رابخألا هذه نأ :امهلوأ»

 . ظفللا مومعل قاب رييغتلا ءافتنا نإف «نيقفانملا ءامسأ فذحو دمحم لآو ىلع مسا فذحك
 نوكيف «نآرقلا ءازجأ نم نكي ملو نايبلاو ريسفتلا ليبق نم ناك تافوذسحملا ضعب نأ :امهيناثو

 داري ام فالخ ىلع ه هولمح نأب « هليوأتو هريسفت ىف هوريغو هوفرح ىأ « « ىدعملا ثيح نم ليدبتلا

 1١١/١- ١5(. :ىفاصلا) (هنم
 فيرحتلل زيجم نيب ام مهو.هبهذم ءاملعو هخويش نم ةمدقت نَم لاوقأ اذه دعب ركذ مث

 ةمدقملا ىف اهيلإ عجريلف اهدارأ | نمو اهركذب ليطن الو «هتّجُحو هتلدأ لكلو ؛كلذل عنامو ناصقنلاو
 1١14 ١82٠0(. صر ةسداسلا

 نآرقلا ملع اوعمج نيذلا مهف «مهادع نم نود نآرقلا ةمجارت مه تيبلا لآ نأ ةعيشلا ىريو

 تيب - مهتيب ىف لزن نآرقلا نأل كلذ ؛هتاراشإو هزومر ىلع اوفقوو «هرارسأو هيناعمب ارطاحأو هلك
 هذه ىأر وه كلذ لب هدحو ذشي ال ةديقعلا هذه ىف وهو «هيف امب ىردأ تيبلا برو - ةوبدلا

 ش 0-0 .بفرطتمو لدتعم نيب قرف آل اهلك ةفئاطلا
 هوجو نع فاّشكلا نّمف نآرقلا ةمجارت ةرتتعلا نإو ... 9 :هريسفت ةمدقم ىف ىشاكلا لوقي

 :مو هتالضعم نايب عمجم هيدلو هتالكشم نايبتل نمو ؟هب اوبطوخ مهو هقئاقدو هرارسأ سي يارع

 هللا يربك عزم الإ ئاريغلاو رومرلاب هريس نيبو هللا تايآ حرشي نمو ؟هنسح وبأ مهو هفئاتخ ربك

 ىفو . ليوأتلاو ليزنتلا ملاعمب مهملع غلبي ىسعع نمو ؟حابسملاو : ةاكشملاب هلثمو هروئب هردص
 نذإ .عمسُي مهنمو ذخؤي مهنعف «عفرت نأ هللا نذأ ىثلا تويبلا ىهو ...؟ليربج لزني ناك مهتويب
 نم ىلإ مهب نع بحذت نياق يع هباودطوخ ام ةومطاضاو «عرفا تيل ىف اه تيل له

 .( 5/١ :ىفاصلا) ؟(...ريصن
 انيق ع الا ا ل بدار يرد انارة دار ارزق كرد كلف يضلنع قلتم

 ' ىفاكلا نع هلقن ام كلذ نمف « مهقالخأو ةعيشلا عضو نم اهبولسأ نمرهظي امكو دقتعن

 قاسو ..... لوقي مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ تعمس : لاق ىلالهلا سيق نب ميلس نع هدانسإب

 - "ىلع اهالمأو اهينأرقأ الإ هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع ةيآ تلزن امو : مالا الا



 اعدو ءاههباشتمو ني ءاهخوسنمو اهخسانو ةييسو اهنيؤأت يكلف نط اهبتكأف -
 امد دوب ةعيتكو لف مالاما العال وملا اينامك نمذنآ آ[تيسنامف « اهظفحو اهمهف ىنملعي نأ هلل
 وأ ةعاط نم نوكي وأ ناك ىهن الورمأ الو ارحو لالخ نم هللا هملع ًاقيش كرت امو ءاعد امب ىل
 ةامب نأ هلا اعدو ىردصم ىلع هدي عضو مث ءأدحاو افرح هنم سنأ ملف هتظفحو هينمّلع الإ ةيصمم
 امب"ىب هللا تتوعد اندم . . ىمأو تنأ ىبأب هللا لوسر اي : تلف ءارونو ةمكحو امهفو املع ىبل
 ناقة دعب انيق نايسكلا كغ هفوحعت وأ .هبتكأ مل ءئش ىنتقي ملو اكيش سنأ م مل توعد
 لامكإ ىف قودصلاو هريسفت ىف ىشايعلا ةاورو : : لاق . ( ديجتال و نايس كليلع فوحتا تيل
 ىفو كييف ىل باجتسا دق هنأ ىبر ىنربخأ دقو 9 : هرخآ ىف ديرو ؛هظافلأ ىف ريسي توافعتب .نيدلا
 نا لاق ؟ىدعب نم ىئاكرش نمو هللا لوسر اي : تلقف كدعب نم نونوكي نيذلا كئاكرش
 [ة9 : ءاسنلا] 4 مكنم ٍرمألا يلوأو لوسرلا اوعيطأو و هللا اوعيطَأ ف : لاقف . ىبو هسفنب هللا مهنرق
 سكس نأ ىلإ ىنم ءايصوألا : لاق ؟مه نمو : تلقف
 ءرطمت مهبو ءىتمأ رصنُت مهب ؛هنوقرافي الو مهقرافي ال ؛ ؛مهعم نآرقلاو نآرقلا عم مه« مهلذخ نم
 ىنبأ : لاقف . .ىل مهمس هللا لوسر اي : تلقف . و ا ال ا
 هل نبا مث ؛ ؛نيسحلا سأر ىلع هدي عضوو . .اذه ىنبا : لاق مث «نسحلا سأر ىل يي

 .دملحم دلو نم رشع ىنثا هلمكت مث « مالسلا ىنم هئثرقأف كتايح ىف دلويسو ( ىلع» هل لاقي
 ىنب اخ اي هّللاو مهنم : لاقف ءالجر الجر «مهامسف ؛ىل مهمسف تنأ . . ىمأو تنأ ىبأب :هل تلقف
 فرعأل ىنإ هللاو ءاروجو املظ تعل تقلم امك ًالدعو اطسق ضرألا المب ىذلا دمحم ةما أ ىدهم لاله
 (56 ه/١ :ىفاصلا) ش .( مهلئابقو مهئابآ ءامسأ فرعأو ماقملاو نكرلا نيب هعيابي نم

 رفعج ىبأ ىلع ةماعد نب ةداتق لخد : لاق . :داهشلا هير ىلإ هدانسإب ىفاكلا نع هلقن ام اهنمو
 هيلع رفعج وبأ لاقف . نومعزي اذكف :لاقف ؟ةرصبلا لهأ هيقف تنأ «ةداتق اي :لاقف مالسلا هيلع
 تنك نإك# مالسلا هيلع رفعنج وبأ هل لاقف ملعب لب . .ال :لاق ؟لهجب مأ هرسفت ملعي : مالسلا
 : ابسن ىف ىلاعت هللا لؤق نع ىنربخأ : لاق . لس : ةداثق لاق . كلأسأ انأو تنأ تنأف مل 50

 هتيب نم جرخ نَم :ةداتق لاقف .[14 : :ابس ] 4 نينمآ اماَيأو يلاَيل اهيف اوريس ريسلا اهيف انردقو »
 هيلع رفعج وبأ لاف . هلهأ ىلإ عجري ىتح أئمآ [ ناك تيبلا اذه ديري لالح ىركو ةلح ارو دازب
 ديري لالخ ىركو ةلحارو ةازب هتيب نم لجرلا جرخي دق هنأ ملعت له ةداعق اي هللاب كتدشن : مالسلا
 : ةداتق لاق ؟هحايتجا اهيف ةبرض كلذ عم برضيو هتقفن بهذتف قيرطلا هيلع عطقيف تيبلا اذه
 املج نم ارقلا كيد نإ كقكاذإ“ .ةداتق اي كحيو : مالسلا هيلع رفعج وبأ لاقف . معن مهللا
 اة ا ا ا ا «تكلهأو تكله دقف كسفن
 . ىبلق اناوهي ءانقحب ًافراع تيبلا اذه مؤي لالح يركو ةلح رو دازب هتيب نم جرخ نم كلذ . .ةداتق
 تيبلا نّمعي ملو .[77 : ميهاربإ] © مهيلإ م را :ىلاعت هللا لاق امك
 ةداعق اي ءالف الإ هتجح ثلبق هبلق اناوه نم ىتلا مالسلا هيلع ميهاربإ ةوعد هللاو نحت“: هيلإ ليقف
 .:الإ اهرلسفأ ال هللاو مرج ال : ةداتق لاق :ةمايقلا موي منهج باذع نم انمآ آنإك كلذك ناك نإف
 , هب بطوخ ْنَّم نآرققلا فرعي امنإ ..ةداعتق اي كلحيو :مالسلا هيلع رفعج وبأ اما كم
 ( نآرقلا ريسفت ىف ىفاصلا )

3 
 ا ل د بور زل ىلادق مين للا نوني را يروا



 ماو و ارو ام ا. واوا و واق هاو هاف ده او دو ده ف ده افا. ه هع د « ون و دفق هاو دو ه هاو اف هو واهو هاو دع ده اه واو عاف. عادوا ده واع اه هاف هاه ماقأو

 نم مهادع نم لضف دحجو ًاعساو رجح دق كلذب نوكيف مهدحو تيبلا لهأ ىلع اروصقم -
 ؟مهريغو تيبلا لهأ نيب قرف ال اعيمج ءاملعلا نيب كرتشم ردق همهف ىف نآرقلا نأ ىري وأ ؟ءاملعلا

 مه نم نكلو ءًابحر ًالاجمو ًاغلاب ًاعستم مهفلا بابرأل نآرقلا ىناعم ىف نأ ىري انبحاص نأ قحلا
 ىرن .؟هماكحأ طابنتساو نآرقلا ىناعم مهف ىف مهلوقع اولمعي نأ مهل زوجي ال نيذلا مهفلا اولوأ

 ثيح كلذو ؛«ىعيشلا هبهذع ةيوق ةلص اهل دويقب مهدييو ,دودحب مهفلا ىلوأ انل ددحي فلؤملا

 :مالسلا مهيلع تيبلا لهألو هلوسرلو هلل دايقنالا صلخأ نم نإ : لاقي نأ باوصلاف ... ١ :لوقي

 ىف خوسرلا هل لصح ثيحب ؛«مهرارسأ نم ةلمج ىلع علطاو «مهراثآ عبتتو ,مهنم هملع ذخأو
 حور رشابو «رومألا قئاقح ىناع ملعلا هب مجهو ؛هبلق انيع حتفناو «ةفرعملا ىف ةنينأمطلاو ؛ملعلا
 هحور ندبيب ايندلا بحصو ؛نولهاجلا هنم شحوتسا امب سنأو «نوفرتملا هرعوتسا ام نالتساو «نيقيلا

 سيل ؛هبئاجع نم ًأذبن هنم طبنتسيو «هبئارغ ضعب نآرقلا نم ديفتسي نأ هلف ءىلعألا للاب ةقلعم

 دقو «نيرخآ نود موق ىل اع ًافقو ةداعسلا تسيلف «بيجعب هدوج نم الو «بيرغب هللا مرك نم كلذ

 ناملس :اولاق امك . .مهسفنأ أ نم تافصلا هذهب نيفصتملا مهباحصأ نم ةعامج مالسلا مهيلع اودع

 . (ليوأتلاب نيملاعلا ,ملعلا ىف نيخسارلا ىف هلوخد دعبي الف هتفص هذه نّمف «تيبلا لهأ انم
 ١٠١/١( :ىفاصلا)

 هيلإ لصو ام ىلع هلك لب ؛هريسفت يف هدامدعا َلُج لعج دق - هللا همحر  فلؤملا ناك املو
 عضاوتلا نم ءىش عم - ىري هارن اَنِإَف ,مهريغ نم هب ىردأ مهنأ هداقتعال ؛ «تيبلا لآ نع ريسفتلا نم

 هرييغ ريسفتب قرععي ال'هارن امك «ئذععي نأ بجي ىذلا ىلاعملاريسفعلا وه هريسفت نأ - ىديلقتلا

 ةباحصلا ٠ نم تيبلا لهأ ادع نم ىلع نعطيف فارتعالا مدع ىف غلابيو لب هرصع مدقت نمم

 دق ًاعيمج ةباحصلا لوقع نأك ريسفت نم مهنع ءاج ام ىضتري الو «هريبغو قافنلاب مهيمريو

 . .مهالاو نمو تنبلا لهأ لوقع الإ تّلضو تمقع

 ثيح كلذو هي هلل لوسر ةباحص ىلع ةملاظ ةلمتح عم ةءارجو ةحارص لكي اذه فلؤلا روق
 ا ا اع هرقل يمد نم قريع سكاف قار يانسون لوفي
 رومأملا نإف ءرودقم ردق ها + كاين
 ا

 ناطلسب هيف مهنم دحأ تأي'مل هنأ الإ ,نآرقلا ىناعم ىف لوقلا اورثكأ نإو نيرسفملا نإف ءامهلدم

 ءًامهبمو ًاديبمو ءًاماعو ًاصاخو ,ًاهباشتمو ًامكحمو ءًاخوسنمو اخسان نآرقلا ىف نأل كلذو

 ارهاظو «ةصخرو ةميزعو ؛ًامارحو ًالالحو ؛ًابادآو ًادنسو ؛ًاماكحأو ضئارفو ؛ًالوصومو ًاعوطقمو
 هيلع هللا ىلص ىبنلا وه كلذو «هتيب ىف لزن نم الإ هلك كلذ زييمت ملعي الو . اهلا ظمو ادجعو (انظارو

 رّسف نم : هيَ ىبنلا نع درو اذهلو «هيلع ليوعت الف مهتيب نم جرخي ال ام لكف «هتيب لهأو هلآو
 ريسفت ىف مهيلع هللا تاولص تيبلا لهأ نع تءاج دقو .(أطخأ دقف قحلا باصأف هيأرب نآرقلا

 («نيبطاخملا رادقأ ىلعو ؛نيلئاسلا ةلكسأ نع ةقرفتم تجرخ اهنأ الإ «ةريثك رابخأ ةليؤأتو نآرقلا

 نم ةيقتو ءادعألا نم ًافوخ ءاياوز ىف ايابخ دعب تيقبو «نيدلا جهانم ىلإ مهداشرإ بجومو

 نم ةدشو «ةيقتلا نم ةنحم ىف اوناك هتاور نأل «رثكألا انيلإ لصي مل رهظو زرب امم هلعلو ؛ءادعبلا
 -نيلقثلا نع سانلا ضرعأ «ىرولا ةماع مهب لضو «ىرج ام ةباحصلا ىف ىرج امل هنأ كلذو ءرطخلا



 را 1 رول ا تو او وم وسو اور و كول او دفع نب 6م جمب و نكت نيوز ف لرب حا أ عخاج رو فك ع ةيدفمو# قب ذل اول البوك حيرت ايلول ص ا ا اا ا

 ءاديب ىف اوهاتو ء[ ؛ ص ةمدقملا لوأ ىف كلذ نع حصفأ امك ةرتعلاو هللا باتك :نيلقشلاب ديري ]<
 مرن مهتردخ ىف ازهسعو «نيتس,كلذب ةماعلا تكمذ نتمإلا نم ةمدرش الإ نيلبلا نع ميتلالس

 اسيلو سانلا ىف هلهأو باتكلا ناكف ؛هتظفح هاسانتو «هتلمح كا
 يوك ملعلا ناكو . اعمتجا نإو ىدهلا قفاوت ال ةلالضلا نأل ,.مهعم اسيلو مهعمو ؛ «سانلا ىف
 الو يفرغ ريغ تلح ىلع وم لالش مل عدزاملإو هتيسعتي الإ زارنإب عقل لدحب ل3 ءامولظم هلهأو
 نومعزي ةفئاط ىلإ اودمعف .نايبلاو ريسفتلا اوذخأ نمعو ؛نآرقلاب اوعنص ام اوردي مل «نيبصان
 ىبأ لثم «مهئاربك نم هنوبسحمي نمع هريسفت نوريو ءءارآلاب مهل نورسفي اوناكف عاملعلا نم مهنأ

 نم دحاوك هنولعجيو «مهتلمج نم نيئمؤملا ريمأ نودعي اوناكو «مهئارظنو رمع نباو سنأو ةريره
 «ليوعت ريثك هلوق ىلع سيل نم ءسابع نباو دوعسم نبا هدعب هيلإ نودنتسي نم ريخ ناكو «سانلا
 نم نيفئاخ ريغ مهسفنأ ءاقلت نم هنولقني امبر ءاربكلا ءالؤه ناكو «ليبس قحلا بابل ىلإ هل الو
 هل نكي مل نم مهدع نيذخآلا نمو ءهلآو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ هتودنسي امبرو ؛هلآم
 نع مهنم دحأل نكي ملو لودع مهلك ةباحصلا نأ نم مهدنع ررقت امل؛ مهلاوحأ ةقيقحب ةفرعم

 ءانسؤر نرق لك ىف مهل ناكف «نرف دعب ًانرق سانلا لاح ناك اذكهو «قاقشو ةزبع ىن للي هلل لوسر ىلع نورئفيو هللا ىلع نوئرتجيو «قافنلا نونطبي اوناك مهرثكأ نأ اوملعي ملو «لودع قحلا
 امبرو ,نودنتسي مهئاربك ىلإ وأ ءنوبيجي مهئارآب مهو ؛نوعجري مهيلإو ,نوذخأي مهنع «ةلالض
 نم هنوبسحي نكلو «مهلاجر نع نووري ام ةلمج ىف مالسلا مهيلع قحلا ةمئأ ضعب نع نووري
 تامكحم اوفذح موق نم هللاب ذوعن ةياعرلا قح اهوعر ام ذإ «ةياورلا بدألو مهل ابتف « مهلاثمأ
 لهآ مهيفو ءًبايرأ هللا نود نم'اوذختاو ءًاباوبأ هللا باب ريغ اومارو ؛بايرألا بر هللا اوسنو «باتتكلا
 ,ةكئالمللا فلتخمو «ةلاسرلا عضومو «ةوبنلا ةرجشو «قدصلا ةنسو «قحلا ةمزأ مهو «مهيبن تيب
 ىحولا رارسأ نئازخ ءايندلا لهأ ىلع ججمحلاو ؛ءىدهلا رانمو ؛مل اغلا ةييعو : ىحولا طيفيفو
 رمألا اولوأ . قئالخلا ىلع ءافلخلاو ؛قئاقحلا ىلع ءانمألاو «ليوأتلاو ملعلا رهاوج نداعمو «ليزنتلاو
 مهنع هللا بهذأ نيذلا تيبلا لهأو «مهتلأسمب اورمأ نيذلا ركذلا لهأو ؛مهتعاطب اورمأ نيذلا
 كلذ عمو ءاريسفتو اليوأت هلك نآرقلا مهدنع نيذلا ملعلا ىف نوخسارلاو ءأريهطت مهرهطو سجرلا
 يول اعلا ىقبو كلذك رمألا حبصأ املو . نوعجاو هيلإ اّنِإو هلل اَنِإ .نودتهم مهنأ نوبسحي هلك
 3 جيورتل ضعبي هيطعب ازيرضف مهمامإب باتكلا سيلو باتكلا ةنئأ مهنأك سانلا راص كلانه
 ةماعلا ءاسؤر ىلإ ةدنتسم ًاضيأ اهنإف انباحصأ ورخأتم اهفّنِص ىتلا كلذكو ؟ليوعتلا اهيلع حصي فيكف «ليبقلا اذه نم ةماعلا اهفئص ىتلا ريسافتلاو مهمالكو مهريسافت ىف مهئاوهأ ىلع هولمحو
 «مهلاونم ي لع اوجسن امنإ مهنأل كلذو «مالسلا مهيلع ةمصعلا لهأ نع ثيدح هيف لقن ام ذشو
 وحلا ىف : اوجلكت انفاق... والزعتر ءالوع هب علكت اي رقكا نأ عم «مهلاوقأ ىلع رثكألا ىف اورصتقاو
 مه نيأف ؛بابللا نود روشقلا ىلع رودي ام - اهلاثمأو «ةءارقلاو «ةغللاو «قاقتشالاو «فرصلاو
 امج هب هل ةفرعم الام كرتو ؛هتنم هيف تيوق ام مهنم ةفئاط ىلع درو اممإو ؟باتكلا نم دوصقملاو
 هقفلا عورف يف مالكلا طسبف هب قيلي ال ام ريسفتلا ىف لخدأ نم مهنمو ؛هتمه هنع ترصق
 اهيف ام ركذو ةيمالكلا لئاسملا ىلإ هيف هتمه فرص وأ أ ,ءاهقفلا فالتخا ىف لوقلا لوطو ؛هلوصأو
 - رخآ ىلإ هتنم ريغ امإ هنأل ,مات ريغف ثيدحلا لهأ نم انؤامدق هفّلأ ام انيلإ لصو ام امأو «ءارالا نم



 ١ - ”ج نورسفملاو ريسفتلا

 ةمتع دعب ةليل تاذ مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ جرخ :لاق رفعج ىبأ ىلإ هدنسبو ) ©
 ىفو ؛مدآ صيمق هيلع مامإلا مكيلع جرخ «ةملظم ةليلو ,ةمهمه ةمهمه :لوقي وهو
 .( 50١-575 صاج ) (مالسلا امهيلع ىسوم اصعو ناميلس متاخ هدي

 - هلِلَي هللا لوسر رامح (ريفع» نأش ىف - مالسلا هيلع نيئمؤملا ريمأ نع ىورو» ©
 نع ىنثدح ىبأ ّنِإ .ىمأو تنأ ىبأب :لامف هلق هللا لوسر مّلك رامحلا كلذ ّنِإ :لاق
 مث هلفك ىلع حسمف حون هيلإ ماقف ؛ةنيفسلا ىف حون عم ناك هنأ هيبأ نع هدج نع هيبأ
 ىذلا هلل دمحلاف ؛مهمتاخو نييبنلا ديس هبكري رامح رامحلا اذه بلص نم جرخي :لاق
 ش .( 3207 ص ١ ج ) (رامحلا كلذ ىنلعج

 : )2١ ةمطاف فحصم ©
 كلذو «ةئامو نيرشعو نامث ةنس ىف ةقدانزلا رهظت :لاق هللا دبع ىبأ ىلإ هددسبو»

 نإ :لاق ؟ةمطاف فحصم امو : تلق :لاق مالسلا اهيلع ةمطاف فحصم ىف ترظن ىنأ

 نع هتحص تبغي مل ام هنم نأ عم «نايبلا ىلإ ةرقتفملا تايآلا عيمجب طيحم ريغ امإو ؛نآرقلا <
 نأ ىرحلابو :لاق نأ ىلإ .(...مهلاقم ضعب ةراكنو ؛مهلاح ةلاهج وأ هتاور فعضل «موصعلملا
 ١ ج ) (ىفانتملاو ريحلاو لمملاو ةماعلا ءارآ تارودك نع هئافصل «ىفاصلاب ريسفتلا اذه ىمسي
 .(1- 5 ص

 نم ناك امف ؛مهئادعأو مهئايلوأو تيبلا لآ نأش ىف لزن امإ نآرقلا مظعم نأ انبحاص دقتعيو
 مهيفلاخم ىف ىهف ديدهت وأ ديعو وأ مذ ةيآ نم ناك امو «مهعايشأو تيبلا لآ ىف ىهف حدم ةيآ
 «ىنعملا اذه ىف ةدراو تاياور نم تيبلا لهأ ءاملع نع هيوري امب هل لدتسيو اذه هيأر ىوقي مث
 لزن9 :لاق مالسلا هيلع رفعج ىبأ ىلإ دانسإلاب ىشايعلا ريسفتو ىفاكلا نع هلقن ام كلذ نمف
 دازو ؛«ماكحأو ضئارف عبرو ؛لاثمأو ناس عبرو ءانثادعأ ىف عبرو ءانيف عبر :عابرأ ةعبرأ ىلع نآرقلا
 تدرو دقو» :لاقف اهلاثمأو ةياورلا هذهل هركذ دعب ىضم مث ...(نآرقلا مئارك ادلو ) : ىشايعلا
 مهئايلوأبو مهب نآرقلا تايآ نم ريثك ليوأت ىف ؛مالسلا مهيلع تيبلا لهأ نع ةمج رابخأ
 اهيف اوعمج ءوحنلا اذه ىلع نآرقلا ليوأت ىف ابتك اوفنص انباحصأ نم ةعامج نإ ىتح ؛مهئادعأبو
 .نآرقلا بيترت ىلع ؛مهودعب وأ ءمهتعيشب وأ مهب امإ ةيآ ليوأت ىف مالسلا مهيلع مهنع درو ام
 * نيرذنملا نم نوكتل كبلق ىلع  نيمألا حورلا هب لزن © : ىلاعت هلوق ىف مالسلا هيلع رفعج ىبأ نع يناكلا هاور ام لثم كلذو» :.لاق مث . .«تيب ٍفلأ نيرشع نم برقي اباتك اهنم تيأر دقو
 . (مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأل ةيالولا ىه :لاق ..[ ١45 - 155 :ءارعشلا] 4نيبم يبرع ناسلب
 اذإ .. دمحم ابأ اي :لاق مالسلا هيلع رفعج ىبأ نع ملسم نب دمحم نع ىشايعلا ريسفت ىفو
 مهف يضم نمم ءوسب ًاموق ركذ هللا تعمس اذإو ءمه نحنف ريخب ةمآلا هذه نم اموق ركذ هللا تعمس
 اذه عبعتأ ىئآر املف :لاق .: .[ 47 :دعرلا] 4 باتكلا ملع هدنع نمو مكديبو ينيب اديهش هللاب ىفك لق ل» : ىلاعت هلوق نع هلأس : مالسلا هيلع هللا دبع ىبأ نبع ةلظنح نيربمع نع هيفو ءانودع
 .ىف وهف اذه لثم هتمتاخ ىلإ هتحتاف نم باتكلا ىف ءىش لك . .كبسح :لاق باتكلا نم ههابشأو
 1١١١/5-١١8(. :نورسفملاو ريسفتلا ) (هب اونغ ةمئألا

 )١( فحصم نع باحصألا ضعب هلأس هللا دبع ابأ نأ ) :رئاصبلا ىف ءاج :ةمطاف فحصم - ١

 (؟ج نورسفملاو ريسفتلا - ٠١ م)



 مج نورسفملاو ريسفتلا - دمتم تدنيعصلا 5 هن

 ال ام نزحلا نم هتافو نم مالسلا اهيلع ةمطاف ىلع لخد هي هيبن ضبق امل ىلاعت هللا
 ىلإ كلذ تكشف ءاهثدحيو اهمغ ىلسي أكلم اهيلإ لسرأف «ٌلَجو ْرَع هللا الإ هملعي
 «ىل ىلوق توصلا تعمسو كلذب تسسحأ اذإ :لاقف مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ

 نم تيثأ | نتح مساق نك مكي مالسلا هيلع نيدمؤملا ريمأ لعجف كلذب هتملعأف

 ام ملع هيف نكلو «مارحلاو لالحلا نم ءىش هيف سيل هنإ : لاق مث : لا عبس كلذ

 ١51١0(. صاج )(نوكي

 ا ا هيلع هللا | دبع ابأ لأس : لاق ةديبع ىبأ ىلإ هدنسبو) ©

 اهلوط ةفقيحص كلت :لاق ؟ةعماجلاف :هل لاق .ًاملع ءولمم روث دلج وه:لاقف 2'رقجلا

 هللا لوسر دعب تفكم ةمطاف نإ .نوديرت ال امعو نوديرت امع نوثحبت مكنإ» :لاقف ءةمطاف -

 نسحبيو اهيتأي ليربج ناكو . اهيبأ ىلع ديدش نزح اهلخد ناك دقو ءأموي نيعبسو ةسمخ هك
 ىف اهدعب نوكي امب اهربخبيو ؛هناكمو اهيبأ نع اهربخيو ءاهسفن بيطيو ءاهيبأ ىلع اهءازع
 188/1١(. :ةعيشلا نايعأ) (ةمطاف فحصم اذهف «كلذ بتكي مالسلا هيلع ىلع ناكو .اهتيرذ

 نأ هلصأ ناك رفجلا باتك نأ ملعاو ٠ : نودلخ نبا لوقي هيفو  ةعماجلا ريغ وه :رقجلا )١(
 ام ملع هيفو «قداصلا رفعج نع هيوري باتك هل ناك «ةيديزلا سأر وهو ىلجعلا دعس نب ثوراه

 هرئاظنو رفعجل كلذ عقو صوصخلا ىلع مهنم صاخشألا ضعبلو ؛مومعلا ىلع تيبلا لهأل عقيس
 رفعت دمع ابوعكم ناكو «ءابلوأل | نم مهلثمل عقي 0 ل ولا

 هيف بتك ىذلا دلجلا مساب ( (رفجلا : ءامسو ؛هبتكو « ىلجعلا نوراه هنع هاورف ءريغص روث دلج ىف

 دالوأ نم رفجلا : سوماقلا ىفو ءرهشأ ةعبرأ غلب اذأ زعاملا ركذ رفجلا نأ هقفلا بتك نم فورعملا]

 باتكلا اذه يلع اهلع مسالا اذه:راضوب ريغصلا وه ةغللا ىف رّقجلا نأل [ شركتساو مظع ام ءاشلا

 اذهو . قداصلا رفعج نع ةيورم «ىناعملا بئارغ نم هنطاب ىف امو نآرقلا ريسفت هيف ناكو «مهدنع
 ولو «ليلد اهبحصي ال تاملكلا نم ذاوش هنم رهظي امو ؛هنيع فرع الو ؛هتياور لصتت مل باتكلا
 لهأ مهف ءهموق لاجر نم وأ ؛هسفن نم دنتسملا معن هيف ناكل قداصلا رفعج ىلإ دنسلا حص
 .( ”07/* ص نودلخ نبال ةمدقملا) ( تاماركلا

 .هنع ىضر ىلع ىلع هَ هلع هللا لوسر هالمأ باتك هنابرقجلا ةعيشلا نايعأ ) بحاص فرعُيو

 هيف باتك رفجلا نأ دال نير اهنم هغارف دعب لوقي مث ةبراضتم ًالاوقآ كلذ ىف ركذيو

 امو مهنيد ماكحأ ىف سانلا هيلإ جاتحي ام لوصأو ؛ماكحأو ؛مارحو «لالح نم ةيوبنلا مولعلا
 نم هباشتملا ضعب ريسفت هيف نوكي نأ نكميو ؛ثداوحلا ضعب نع رابخإلاو «مهايند ىف مهحلصي
 هذه لك هيف رفجلا نوكي نأ دعبتسي نم ىلع ركني مث ١85/١(. :ةعيشلا نايعأ) دنيجملا نآرقلا
 | : ىرعملا ءالعلا ىبأ لوقب لثمتيو ؛مولعلا

 رفج كسم ىف مهملع مهورأ امل تيبلا لهأل اوبجع دقل

 ع هترأ ىرغص ىهو مجنملا ةآرم
 ضنا ورلا دعا  ةلزتعملا ريسفت ىنعي - ريسفتلا اذه نم بجعأو ) : ةبيتق نبا ةمالعلا لوقيو

 :يلجسلا دعس نب نراه دركذ ىذل فجل نم مه عوام طاب لع نم هند امو ؛ةآرقل
 :لاقف ةيديزلا سأر ناكو



 ا او ل ل اولا وريم جنو عع لب ردع دل وز اوما اكل افا وهل و دف را ملل را ا رولا ا قولا 1 ا ا ول ان ولا

 هك تش 225
 مهنمو . مامإ : اولاق ةفئاطف

 ضفار لك نم نمسحرلا ىلإ تثرب
 ' ىضم ةعدب نع قحلا لهأ فك اذإ
 اوقدنعل بص ليفلا نإ + لاق ولو

 ريالا يا دبل كفا
 يي يوهسسولا نإ ككوو

 ارصق قحلا ىلع اوضمي نإو ءاهيلع

 هنإف ريعسبلا لوب نم فلخأو

 امض ومى رقلا ينيع نق لاقادك :
 يا - ةأآحب 8

 نأ نم نودلخ نبأ نع مدقت ام:ضقاني «ىلجعلا دعس نب نوراه نع ةبيتق نبا هركذ ىذلا اذهو
 نأب ضقانتلا اذه عفد نكميو قداصلا رفعج نع هيوري وهو ىلجعلا دعس نب نوراه دنع ناك رفجا
 قدصيو رثجلا اذه ىوري ناكو ؛هرمأ لوأ ًايلاغم ًايضفار ناكو «ىلجعلا دعس نب نوراه نإ :لوقن
 - روعألا ىفوكلا ىفعجلا لاقيو - ىلجعلا بيذهت ىف ءاج ام ىلع هيف اندمتعا هيلإ انبهذ ىذلا اذهو .هتبوت دعب ةبيتق نبا اهاور ىتلا هتلاقم لاقو ,رفجلاب هقيدصتو هولغو هبهذم نع عجر مث «هب
 ىورو .لاحب ةياورلا هنع لمت ال ضفرلا ىف ايلاغ ناكو :لاق ءءافعضلا ىف اضيأ هركذو «تامقثلا ىف نابح نبا هركذو سأب هب سيل :لاق هنأ نيعم نبا نع يورو حلاص وهو « سانلا هبع يور : دمحأ لاق
 وبأ ىكحو «ضفرلا يف ولغي ناك : ىجاسلا لاقو . ةعيشلا ةالغ نم ناك : لاق هنأ ًاضيأ نيعم نبا نغ
 ضفرلا نع عزنو ] ءضفرلا نع هعوزن ىلع لدي ارعش هل دشنأ هنأ ةبيدق نبا نع ىلقصلا برعلا
 . [هريغو سوماقلا بحاص هدافأ امك .هابأو هنع ىهتنا اذإ رمآلا نع عزن : لاقي «هنع عجر :هانعم

 هملع يلإ نوبجاتحي ام لك مامإلا مهل هيف بتك هنأ اوعدارفج للعب وهوز دمحم وبأ لاق
 نأ مكرمأي هللا نإ ١ :لجو رع هللا لوق ىف مهلوقو .هملع ُهتَع ىبنلا ثرو مامإلا هنإ ١,[: :ليدلا] 4 دواد ناميلس ثروو )» : لجو زع هللا لوق ىف مهلوق كلذ نمف «ةمايقلا موي ىلإ نوكي ام لكو
 ةوبرضا اََلقَف » :ىلاعت هلوق ىفو ءاهنع هللا ىضر ةشئاع اهنإ :[ 11 :ةرقبلا] 4 ةرقب اوحبذت
 ىضر -رمعو ركب وبأ اهنإ :رسيملاو رمخلا ىف مهلوقو .ريبزلاو ةحلط هنإ :[7 :ةرقبلا ] 4 اهضعبب
 نع بغرأ بئاجع عم . .صاعلا نب ورمعو ةيواعم امهنأ : توغاطلاو تببجلاو - امهنع هلل
 . اهعامتسا نع اذه انباتك هغلب نم بغريو ءاهركذ

 ةكم لهأ نم لجر ليوأتب الإ نآرقلل ةضفارلا ريسفت هبشأ ام :لوقي بدألا لهأ ضعب ناكو
 :لئاقلا لوق نأ اومعز ؛ميمت ىنب نم بذكأب تعمس ام : موي تاذ لاق هنإف ءرعشلل

 لشهن سراوفلا وبأو « عشاجمو  هئانفب بتحم ةرارز تيب
 رجحلا :ةرارزو .هللا تيب : تيبلا :لاق ؟مهيف تنأ لوقت امف :هل ليق .. .مهنم لاجر ىف هنأ

 ؟لشهنف :هل ليق ءسيق وبأ :لاق ؟سراوفلا وبأف ليق .ءاملاب تعشج ..زمر :لاق ؟عشاجمف :ليق
 كلذف ءدوسأ ليوط هنأل ؛ةبعكلا حابصم : لشهن :لاق مث ةعاس ركفو «هدشأ .. .لشهنف :لاق

 - لاقي لجر ىلإ نوبسني «(ةينايبلا مهل لاقي موق مهنمف ءالحنو افارتقا عدبلا لهأ رثكأ مهو



 "ج نورسفملاو ريسفتتلا سس - ظ
 سيلو ؛هيلإ سانلا جاتحي ام لك اهيف 2١ )جلافلا ذخف لثم ميدألا ضرع ىف ًاعارذ نوعبس
 :لاق ؟مالسلا اهيلع ةمطاف فحصمف : لاق . شدنخلا شرأ ىتح اهيف ىهو الإ ةيضق نم

 تنفكم ةمطاف ّنِإ .نوديرت ال امعو نوديرت امع نوثحبتل مكنإ : لاق مث ًاليوط تكسف
 ناكو ؛اهيبأ ىلع نا وول يل ديدات كور يرو يطعم يسم هك علا لؤسر دعب

 نع اهربخيو اهسفن بيطيو اهيبأ ىلع اهءازع نسحيف اهيتأي هاب ديم ريع
 تفكر مالببلا يلق ىلع داك ر راوتر يف اهدجي نركد ا اهريختتو هاكر اها
 د ل اهيلع ةمطاف فحصم اذهف ؛كلذ

 : ةعمج ةليل لك ًاملع نودادزي ةمئألا «
 ابأ اي: ئل لاق“ لاق مالس نب هللا دبع ىبأ نع ىناعنصلا ىيحي ىبأ ىلإ هدنسب ىور)»

 كاذ امو ؛كادف تلعج : تلق : لاق ؟ناغلا ىماناشل ةعيجلا ىلايل ىف انل نإ : يحي

 حورو ىتوملا ءايصوألا حاورأو مالسلا مهيلع ىتوملا ءايبنألا حاورأل نذؤي :لاق ؟نأشلا

 هب فوطتف اهبر شرع ىفاوت ىتح ءامسلا ىلإ اهب جرعي ؛مكينارهظ نيب ىذلا ىصولا
 تلا نآديآلا ىلإ درت مث ؛نيتعكر شرعلا مئاوق نم ةمئاق لك دبع نامت اعوبسلا
 نيب ىذلا ىصرلا يسصضيو»: روس اريل كف ءانيصوألاو ءايكتالا حبصتف اهيف تناك

 ةاداملا ا ا ا ل
 نت جلف ورد يمشدلا موتو أل [ةفيعالب نر نول قلل دبع ىبأ نعا
 ةمئألا ىفاوو شرعلا هي هللا لوسر ىفاو ؛ةعمجلا ةليل ناك اذإ : رقة كلا تح ل
 (ىدنع ام دفتل كلذ الولو ؛دافتسم ملعب الإ عجرأ ؟انيف يعم كيقازؤو هالكبلا عيببلع

 ١ هاا ا

 4َنيِقَّسلل ةظعومو ىدهو ساّئلل ناي اذه ل : لاق ذإ ىلاعت هللا راشأ ىلإ مهل لاق ؛«نايب» هلا

 [ :١78 نارمع لآ]

 لاق ناكو ءفسكلا روصنم ىبأ باحصأ «ةيروصنملا مهنمو .نآرقلا قلخب لاق نم لوأ مهو
 0 0 :روطلا ] © اطقاس ءاَمسلا نم افسك اوري نإو إف : هلوق لزن ىف :هباحصأل
 نم هِيَ ىبنلاب هبشأ ناك هبع هللا يضر ايلع نأ اوركذ نيذلا مهو ةيبارغلا مهنمو نوخادّشلاو
 .هب ههبشل ىلع ىلإ ثعب ثيح مالسلا هيلع ليربج طلغتف «بارغلاب بارغلا

 هللا دبع نإف ؛مهريغ رشَبل ةيبوبرلا ىعّذا ًادحأ ءاوهألاو عدبلا لهأ ىف ملعن الو : دمحم وبأ لاق

 : كلذ ىف لاقو رانلاب هباحصأ ىلع قرحأف ىلعل ةيبوبرلا نع دا ينس قفا

 ًاربنق توعدو ىران ْتَجحَجَأ اركنم ًأرمأ رمألا تير امل
 :لاقو فلل ةؤعلا ىعداة ديب يبا نب راعخلا نإف «مهريغ هسفنل ةوبنلا ىعْدا ًادحأ مل اعتالو

 فلتخم ليوأت ) .ةيناسيكلا مهو . . (هوعبتاو موق هقدصف «هتهج ىلإ نايتأي ليئاكيمو ليربج نإ

 ىف مهحرط ىلوت مالا نب ىلع ىلوم وه - ا يصل



 ا "ع رسساور رجلا كح

 0 ا ا لاق هللا دبع ىبأ نع» ©
 ملعأ انرخآ نوكي اليكل دحاو دعب دحاوب مث ؛مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأب مث هيي هللا

 .( ١55ه ص ١ ج) (انلوأ نم

 ,وه الإ هملعي ال ملع :نيملع لجو رع هلل َنِإ :لاق مالسلا هيلع رفعج ىبأ نعد ©
 (هملعت نحنف مالسلا مهيلع هلسرو هتكئالم هملع امف ؛هلسرو هتكئالم هملع ملعو

 او كل
 ملع : لاقو هردص ىلإ هديب أموأ هنأ ليوط ثيدح رخآ ىف - هللا دبع ىبأ نعد ©

 .( 5817 ص ١ ج) «اندنع هلك هللاو باتكلا ملع ءاندنع هلك هللاو باتكلا

 ٠ : مهتوم ىف ٍنوريخي ءايلوألا ©
 (« كلذ هللا هملعأ | ايش ملعي نأ مامإلا دارأ اذإ :لاق مالسلا هيلغ هللا دبع ىبأ نع)

 ا
 فرع دق نيئمؤملا ريمأ نإ : مدس ع رتل بما لاق مهجلا نب نسسحلا نع

 والا ابسم عي ال هوقو هيد لشق الا عوار ايف لذي يلا ةنللاو ا
 كريغ ترمأو رادلا لخاد ةليللا تيلص ول :موفلك مأ لوقو «حئاون اهعبتت حئاوص :رادلا
 فرع دقو ؛حالس الب ةليللا كلت هجورخو هلوخد رفكو اهيلع ىباف «سائلاب ىّلصُي

 ا ب ع هّللا هنعل مجلم نبا نأ مالسلا هيلع

 ١ ج) (لَجو رع هللا ريداقم ىضمتل ةليللا كلت ىف ٌريُخ هنكلو ؛ناك كلذ : لاقف

 ْ ١(. 55ص

 ةعيشلا ىلع بيضغ لجو رع هللا نإ: لاق مالسلا هيلع ىسوم نسحلا نب نع

 .(516 ص ١ ج ) ( ىسفنب هللاو مهتيقوف ,مه وأ ىسفن ىنريخف
 | : نوكي امو ناك ام ملع ءايلوألا دنع ه

 ام ناك ىتح مالسلا هيلع نيسحلا ىلع رصنلا ىلاعت هللا لزنا :لاق رفعج ىبأ نع١
 .( 350 ص ١ اج (هللا ءاقل راتخاف هللا ء ءامل وأ رصنلا ريح مث «ضرألاو ءامسلا نيب

 ؟يمرلالا ىف اهواك رمجلا ىلا د تارا لاق مالسلا هيلع هللا دبع ىبأ نعد ©

 ةهبنم ككب ملا: : لاق . نوكيو ناك ام ملعأو «رانلا ىف ام ملعأو «ةنجا ىف ام ملعأو

 نإ : لجو رع هللا باتك نم كلذ تملع : لاقف هنم هعمس نم ىلع ربك كلذ نأ ىأرف
 151١(. ص ١ ج) ؟' "يش لك نايبت هيف» : لوقي ّلَجو ّرَع هلل

 هئايلوأ ةعاط ضرئتفا يلاعتو كرابت هللا نأ نورثأ :لاق رفعج ىبأل ثيدح ىفو» ©

 )١( ءيش لكل انايبت ظ : فحاصملا ىف نإف «ىنعملاب لقن هلعل :هقلعم لاق : لصألاب اذكه 4
 نعشلا ةروس نم ةيالاوردت مالسلا مهيلع مهتءارق ىف - ناك وأ 0



 مج نورسفملاو ريسفتلا بس
 2 داوم مهنع عطقيو «ضرألاو تاومسلا ا نم كا مودال
 01 صار منيح اوق هيف ام مهيلع دري

 دبع ةعاط ضرفي نأ نم مركأو زعأو لجأ هللا :لاق رفعج ىبأل ثيدح ىفو» ©
 .( 5١57 ص ١ اج) (هنع كلذ بجحي اال : لاق مث ؛هضرأو هئامس ملع هنع بجحي

 نم نيتنامرب مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم ىلع ليربج لزن :لاق رفعج ىبأ نعو) ©
 هذه امأ :لاقف ؟كدي ىف ناتللا ناتنامرلا ناتاه ام :لاقف مالسلا هيلع ىلع هيقلف «ةنجلا
 نيفصنب هيي هللا لوسر اهقلف مث ؛ملعلاف هذه امأو ءبيصن اهيف كل سيل ةوبنلاف
 كيرش انأو هيف ىكيرش تنأ) :لاق مث ؛ ءاهفصن ُهّتَع هللا لوسر ذخأو ءاهفصن هاطعأف
 هملع دقو الإ لجو رع هللا همّلع امم ًافرح هم هللا لوسر هّللاو ملعي ملف : لاق «(هيف
 .( 557” صا١ ج) (هردص ىلع هدي عضو مث ؛ انيلإ ملعلا ىهتن هنا مث يلع

 هول م نعو) ©
 ا

 ةالصلا لال ل

 امف ؛[1 :رشحلا] ] 4 اوهتنا هنع مكاهت امو هوذَحَف لوسرلا مكاتآ امو » : لاقتف مالسلاو
 .(؟15 ص ١ ج) «ائيلإ هضّرف دقن هلع هللا لوسر لإ نموت

 الو ءايبنأب اوسيل مهنأ الإ 2١ )هت هللا لوسر ةلزنمب ةمئألا : لاق هللا دبع ىبأ نع» ©
 ( هُو لوسرلا 0 لل

 عال وفدا جر
1 

 مهيلإ عوجرلا بجيو «مهريغل اذه سيلو ءامامت ءايبتالاك ةمصغ مهتمثال نأ ةعيشلا ىري ١١(

 عوجرلا حصي الف سانلا نم مهادع نم اما «ةّئسسلاو باتكلا نم صن هوجو مدعو فالتخالا دبع
 . فالخلا لئاسم ىف هيأرب لخؤت وكي نجرب 11 مويصعملا ريد ةلارخلا ١

 ارم ىيتللا اهنأ اي : ىلاعت هلوقل هريسفت ددع (ربش ١ ب ريهشلا ىولعلا هللا دبع ديسسلا لوقيو
 ىلوأ دوجو ىلع لد ١ :لوقي «[59 : ءاسدلا] 4 مكم رمألا يلوأو لوسررلا اوعبطأو هللا اوعي
 ىلع الإ | قبطني الو ,مهتمصعو ؛مهلضفو مهملعل مهتعاط بجي ثيحب ؛نامز لك يف رمآلا
 ةمايقلا موي يلإ ٍنينمؤملا عيمج رمأ , . ةصاخم ىنع انايإ :مالسلا مهيلع مهبعو ,.ةيمامإلا بهذم
 رمأ نم ىلإ ةعبجارملاو ؛هعنسب ذخألاب : 4 لوسرلاو» . .هباهك مكحم ىلإ : هللا ىلإ .هيف اوعجارف : # هودرف » .نيدلا رومأ نم : # ءيش يف # ٠ نوررمأملا اهيأ : 4 متعزادت نإف » . انتعاطب
 ىلإو لوسرلا ىلإو هللا ىلإ هودرف ءىش ىف ًاعزانت معفخ نإف) :ءىرفو , هيلإ در اهنإف . هيلإ ةعجارملاب
 : كيم رمألا ىلوأ

 ىلإ هودر ولو هب اوعاذأ فوخْلا وأ نمألإ مر مهءاج اذإوظ : .ىلاعت هلوقل هريسفت دنعو
 + لو الا“ ءاسدلا] 6 مهنه هنوطبصسي نيذلا هملعل مهتم رمألا يلوأ ئلإو لوسررا



 "ج نورسفملاو ريسفعلا سس

 يو رس ى لي ناك وم اضراب هعيش فارس لاق هللا دبع ىبأ نعد »

 .( 71070 - 514 ص ١ ج)) (هحور نم ىقبت
 1 لوقي هتعمس :لاق مالسلا هيلع هللا دبع نع «ىلالهلا مهجلا نب ديز نع ©

 اومّلس : هل هللا لوسر لوق نم ناكو «مالسلا هيلع بلاط ىبأ نب ىلع ةيالو تلزن
 لوسر لوق :ديز اب موملا كلذ ىف امهيلع هللا ربكأ امب ناكف ؛نينمؤملا ةرمإب ىلع ىلع
 ا نيمأ الاقدم نيتسؤملا ةرمإب هيلع امّلسف اموق : ا

 لجو رع هلل 0 ؛هلوسر نمو هل هللا نم نبم) + , : هّنيَع هلل لوسرامهل لاقف ؟هلل
 .014 را ملي هل نالت مكي ل عج قو اهدعوت نب بألا اوصف

 اونوكت الو ف (؟هلوسر نم وأ هللا نمأ : امهلوقو امهل هع هلل لوسر لوق هب ىنعي
 ةمكا» 4 نوكت نأ مكي الخد مكناميأ وذختت اناكنأ ةوُق دعب نم اهَلزَع تضقت يتلا

 *تلق . ةمئأ هللاو ىإ.: لاق ؟ةمئأ ؛كادف تلعج : "تلق: لاق ( مكتمتأ نم ىكزأ ىه

 ىبعي : 4 هب هللا مكولبي امّنإ ف « ءاهحرطف هديب أموأو ؟ ؛ىبرأ ام :لاقف «( ىبرأ» ١ أرقن انف
 ا مالسلا هيلع يلعب
 ةمايقلا موي : : 4 نلأسعلو ءاشي نم يدهيو ءاشي نم ىلضي ن نكلو ةدحاو ةّمُأ مكلعجل

 نر : 4 اهتوبث دعب مدق لزعف مكبيب الخد مكئاميأ اودخُشت الو «نولمعت متنك اًمع
 ليبس نع مثددص مب ءوسلا اوقوذتو و ,مالسلا هيلع ىلع ىف ِهّكَع هللا لوسر ةلاقم

 ٠ 2900151 ص ١اجز 4 ميظع باذع مكلو )9 ؛مالسلا هيلع ًايلع هب ىنعي : 4 هّللا

 نيدلا هملعل» : مالسلا مهيلع دمحم لآ مه : 4 مهنم رمألا يلوأ ئلإو لوسرلا ىلإ هودر ولو © -
 , (مالسلا هيلع دمحم لآ مهو مهراكفأب هريبدت راسل © مهنم هنرطبتسي

 3001/1 دورا ريسعلا)

 .اهدعب امو 9١ :لحتلا )١(
 هت اان نيش امال نننلا ةنيادولاروونوديط هلا يقرا ىلع ةمامإب ةعيشلا نيدي (؟)

 هلوقل هريسفت ديع - - الثم 7 ل ل
 4 نوعكار مهو ةاكرلا نوتؤيو ةالصلا نوميقي نيذْلا اونمآ نيبدلاو هلوسرو | مكيلو امنإ ىلاعت
 (ةيآلا هده نم هلع هللا نضر ىلع ةمانإ توجو صالختسال ارببك ادوهجم للبت .[ 55 :ةدئاملا]

 يذلا وه ىلوملا» : هلوقب ( ( ىلوملا:رسفيف ةيآلا تادرفم ضعبل ةيوغللا ىناعملا نع ملكعي ًالوأ هدجنف
 كلمي ناك اذإ :ةأرملا رمأ ىلو نالف :لاقي .رمألا ريبدت ىلي ىذلا وه ىلولاو ,ةلوعملاوة ةرصنلا ىلي

 نمل لاقيو . ةيعرلا رمأ يلو ناطلسلاو . دولاب ةبلاطملا هيلإ ناك نم : مدلا ىلوو .اهحاكن ريبدت
 :ايلع دع تيمكلا لاق .نيملسملا دهع ىلو :هدعب مهيلع ةفالخلل هحشري

 بدؤملا مب معلو يوقتلا عجتلمو هيلو دعب رمأآلا ىلو معنو

 تاس وافل ل ل ل نشرنا لو الا 0 ىوتفلا ىوريو

 0 ( ىلوملا هلثمو ءقحأ ىأ ىلوأ وه ىذلا ىلولا لصأ» : ( هللا

 د انيب . 0 ليوط دنسل هقايس دعب لاقف لوزنلا ببس ركذ مث «بارعإلا ركذ مث ؛(بزحلا)و
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 اء واو هيل ال [هماو حول ]للا اهب نه ده كه نإ يسمو ركع دوك هل 2 كورك" رعت لقي 1 وب وبلا ف اق اف كت افك و كفو تار ول فيك ا تقص راف اور را منام واج جا را الا ياو دك واب او را يو ا ا

 مام م ىو را م0600
 دقف ىنفرع نم ؛سانلا اهيأ اي : لاقو ههجو نع ةمامعلا فشكف ؟تنأ نم هللاب كتلأس : سابع

 هلي هللا لوسر ًتعمس «ىرافغلا وذ وبأ ىردبلا ةدانج نب بددج انأف ىنفرعي مل نمو «ينفرع

 نم روصنمو «ةرفكلا لتاقو «ةرربلا دئاق ىلع» : لوقي اتيمع الإو نيتاهب هقيآرو ءاتمص الإو نيتاهب

 لأسف رهظلا ةالص مايآلا نم ًاموي هلي هللا لوسر عم تيلص ىنإ امأ :؛ (هلذخ نم لوذخمو «هرصن

 يفشل يتإ يللا » لاققف ءامسلا يلإ هدي لئاسلا عفرف ءأكيش دحأ هطعي ملف دجسملا يف لئاس

 ناكو - هيلإ ىنميلا هرصنخب ىوآف اعكار ديما و وهب و م سارع

 غرف املف « هي هللا لوسر نيعب كلذو ؛هرصنخ نم متاخلا لأ ىتح لئاسلا لبقأف - اهيف متختي

 يل حرشا بر : لاقف كلان ىسوم يخأ نإ مهّللا : لاف ءايسملا ىلإ هسار عفر هتالمص نم يبنل
 «« يلهأ نم اريزو يل لعجاو « ينو اوهقفي « يناسل نم ةدقع لاحاو «يرمأ يل رسيو * يردص
 :ًاقطان ًاثآرق هيلع تلزنأف . .[مل؟5 - 5٠5 :هط] © يرمأ يف هكرشأو »+ يرزأ هب ددشا * يخأ نوره
 انو مهلا . .[ 38 : ؛صصقلا] 4 اَمُكبِإ نوُلصي الف اناطلس امكل لعجنو كيحأب كدضع شتم ف

 ًايلع «ىلهأ نم ًاريزو ىل لعجاو ؛ىرمأ ىلر سيو ؛ىردص ىل حرشاف مهلا ,كييفصو كيبن دمحم
 دنع ل يي ل دك ل نا دوس يس اولا ا

 كرما لاو ةلوسرو هللا كدر اهنارلا ارقا لاق ؟أرقأ امو : لاق ءارقا .. دمحم ايو :لاقف هبر
 وبأ ىورو ٠ هكا ل هاو م حرر هوم ,[6©6 ' ةدئاملا ]

 تلزن اهثأ ىربطلاو «ىنامرلاو  هنع ىبرغملا هاكح ام ىلع - ( (نآرقلا ماكحأ » باتك ىف ىزارلا ركب

 ىبأو رفعج ىبأ نع ىورملاو ءىدسلاو دهاجم لوق وهو ؛عكار وهو همئاخب قالصت نيح ىلع ىف
 0 ل د ىدكلا الو يحل لقاءا يصر نادم

 مساقلا ىب "ديلا 12010 ررردب بلا كاز رعز ناهي ل انعت يلق كير
 نب هللا دبع لبقأ :لاق سابع نبا نع حالصلا ىبأ حلاص ىبأ ىلإ عوفرملا لصتملا دايسإلاب ىناكسحلا
 دمر ع رام للا ندرألا اق ل بنا اوس دق نم هموق نمت عمو الس

 01 يل 1 ل ع لا ا ىلع
 رصبف ؛عكارو مئاق نيب سانلاو دجسملا ىلإ جرخ يبنلا نإ مث ؛ةيآلا .4 هلوسرو هللا مكيلو امنإ ف
 نَّم) : ىبنلا لاقف «ةضف نم متاخ , .معن :لاقف ؟«اعيش دحأ كاطعأ لها : هلع ىبنلا لاقف ,لئاسب
 لاق ؟هكاطعأ لاح يأ ىلع : هَ يبنلا لاقف - يلع ىلإ هديب اموأو - مئاقلا كلذ : لاق ؟: هكاطعأ
 مه هللا بزح نِإْف اونمآ نيدلاو ؛ هلوسرو هللا لوتي نمو !» :ارق مث ىبدلا رّبكف . عكار رهو يناطعأ
 : كلذ ىف لوقي تبباث نب ناسح أشنأف , , © نربلاغلا

 عراسسمو ىدسهلا ىف ءىلعب لكو 20ىتجهمو ىسفن كيدفت نسح ابأ

 عكار ريخ اي سفنلا كتدف ةاكز اعكار تنك ذإ تيطعأ ىذلا تناف
 5 هتارغلا تاديقكلا كاجو ةيحالو نيهسلا كتبت لوفاق



 ا 6 ا وا ل وح دلل داق مو »وج فيا راعي دال ولاد ق عود هج وأ دوك 84 م” اهج دف جدر دا يار هيك مار ذه مف افإ لج رشا درو قر ف و دال مطولا تفل قو قو وو نو ا

 نم طهر عم هيَ هللا لوسر ىتأ مالس نب هللا دبع نأ :ريهظ نب مكحلا نب ميهاربإ ثيدح ىفو <
 يا | هذه تلزن ذإ نوكشي مه انّيبف ؛مهموق نم اوقل ام يَ هللا لوسر ىلإ وكشي هموق
 نم متاخ :لاق ؟(تيطعأ اذام : هَ لاقف ٠ لأسي نيكسمب اذإو دجسملا ىلإ هي هللا لوسر جرخف
 0 ىث ىلع :لاق .يلعوه اذإف .مئاقلا كلذ :لاق ؟«هكاطعأ نَم» :لاق ؛ةضف
 :ٍلاقف ينعملا حرش مث . . 4 هلوسرو هللا لوتي نمو » : لاقو هَ هللا لوسر رّبكف «عكار وهو ىناطعأ
 مكيلو امّنِإ © : لاقف « مهيلع هتعاط بجيو ؛مهرمأب مايقلاو قلخلا ىلع ةيالولا هل نم ىلاعت نبي م١
 . .هرمأب هلخفي هلوسرو ؛ىلاعت ِهَّلا وه مكريبدت ققحيو مكحلاصم ىلوتي ىذلا ىأ .# هلوسرو هللا

 . اهطئارشب « ةالصلا نوميقي نيذلا# : لاقف اونمآ نيذلا فصو مث . . © اونمآ نيذلاو

 ظ 00 عوكرلا لاح ىف ىأ 4 توعكار مهو . .ةاكزلا نوطعيو ىف 4 ةأكلا نوتؤيو
 : ةظفل نأ تبث اذإ هنأ : هيف هجولاو . لصف الب هلْيَع ىبنلا دعب ىلع ةمامإ ةحص ىلع ةلالدلإ حضوأ
 نيذلا» ب دارملا نأ تبثو «مكيلع هتعاط بجيو مكرومأ ريبدتب ىلوأ وه نم ةيآلا ىف 4 مكيلو إف
 نّمف «ةغللا ىلإ عوجرلا وه لوألا ىلع لدي ىذلاو . حضوو ةمامإلاب هيلع صنلا تبث «ىلع (اونمآ
 إو ٠ .هتداعإل هجو الف لبق هيف ةغللا لهأ لوق انركذ دقو «كلذ ىلع اوصن موقلا نأ ملع اهلمأت
 ديفت هركذ مّدقت ام ىلع © أمنِإ » :ةظفل نأ .هريغ نود كلذ ديفت ةيآلا ىف اهنأ ىلع لدي ىذلا
 ىفن نودعيو ؛ةيلهاجلل ةحاصفلا امنإ :نولوقي امك ؛روكذملا ادع نمع مكحلا ىفنو صيصختتلا
 «ةبحماو نيدلا يف 5 ةالاوملا ىلع ( ىلولا» : ةظفل لمح زجي مل اذه ررقت اذإو . مهريغ نع ةحاصفلا
 .ىنعملا اذه ىف ذ نوكرتشم مهلك نونمؤملاو ءرخآ نمؤم نود نمؤمل ىنعملا اذه ىف صيصخت ال هنأل

 زجي مل اذإو ..[ 2١ : ةيوتلا ] © ضعب ءايلوأ مهضعب تانمؤملاو نونمؤملاو إف : هناحبس لاقامك
 0 ضرف ىضتقي امو «رومألاب قيقحتلا وهو رخآلا هجولا الإ قبي مل كلذ ىلع هلمح
 ىلع لدي ىذلاو .رخآلا تبث امهدحأ لطب اذإف ؛ناهجولا الإ ظفلل لمتحم ال هنأل روهمجلا
 يا رو اوشا نإ نم ةدرارلا نزلو ىلهرم هانم يدلل نعل

 ام ( ىلو» : هلظفلب دارك نإ لاف م لك هاف اضيأو ءاهركذ مذقت دقو ؛عوكرلا لاح ىف همتاخب قدصت

 ىلإ بهذي ةمآلا نم دحأ أ الو «درفنملاو ةيآلاب دوصقملا هنأ ىلإ بهذ «ةمامإلاو ةعاطلا ضرف ىلإ عجري

 ةظفلدبإا لوقي نأ دحأل سيلو .هاوس اهب دعما اذا لإ تق ديو ادرك د اميييضتقت هلكفللا هالو ذأ
 نوربعي دق ةغللا لهأ نأ كلذو «دارفنالا ىلع هيلإ هجوتي نأ زوجي الف عمج:ظفل © اونمآ نيذلا »
 . ىلإ جاتحي نأ نم مهمالك ىف رهشأ كلذو ؛ميظعتلاو ميخفتلا ليبس ىلع دحاولا نع عمجلا ظفلب
 مهتميش هذه نأ ,# نوعكار مهو : هلوقب دارملا نإ :اولوقي نأ مهل ٍسيلو . هيلع لالدعسالا
 ,عوكرلا هيف لخد دق 4 ةالصلا نوميقي  :هلوق نأل كلذو «ةاكزلا ءاتيإل ًالاح نوكي الو مهتداعو
 ند ىلع هانلمحو ,4 ةاكزلا وكي ب نم لاح هنا ىلع 4 نوعكار مهو ل : 0
 .ديفي ال ىذلا ديعبلا نم ىلوأ ديفملا ليوأتلاو «ديفملا ريغ راركتلاك كلذ ناك ؛ءعوكرلا مهتفص
 بطاخف © هللا مكيلو اَمْنِإ ف : لاق هنأ ,ةصقخم ةيألا ىف ةيالولا نأ ىلع 0
 هللَع ىبنلا جرخاف ..4 مهلوسرو 1 :لاق مث «هريغو هَ ىبنلا باطخلا ىف لخدو «نينمؤملا عيمج

 ىذلا نوكي نأ بجوف . . « ؛ونمأ 0 ران مل قيمر ىلإ فا عم مىقركلا نسامح
 -ع .هنيعب هيلإ فاضملا وه فاضملا نوكي نأ ىلإ ىذأ الإو ةيالولا هل تلعج ىذلا وه ةيآلاب بطوخ



 لل ل نوكي نأ ىلإو -
 . .هئاظم نم هبلطيلف هدارأ نمو باتكلا هب لوطي

 روحم وهو - ةالصلا ىف : قاس يت

 ىف ىوعدلا هذه ىلع درلاب ةيميت نبا ةمالعلا لفكت م ثيدح - مالكلا

 .(5 - ” ص ١ جو (ةنسل اجاهنم» ) هباتك

 مويلابو هللا اثمآ لوقي نم سائلا نمو 9 : ىلاعت هلوقل هريسفت ىف ىركسعلا نيسحلا لوقيو

 كد هلل لوس نإ :رفعج نب ىسوم ملاعلا لاق٠ : لوقي ...[4 : ةرقبلا ] 4 نينمؤمب مه امو رخآلا
 هللا دابع اي :لاق مث ءروهشملا هفقوم ريدغلا موي ىف بلاط ىبأ نب ىلع نينمؤملا ريمأ فقوأ ام
 اهيأ اي: لاق مث «فانم دبع نب مشاه نب بلطملا دبع نب هللا دبع نب دمحم تنأ : أولاقف «ىنوبسنا

 مهّللا : لاقو ءامسلا ىلإرظنف هلا لوسر اي ىلب ارلاق ؟ كسيفلا قمن كم يلوا كيلا :نماثلا
 اذهف هب ىلوأو هالوم تنك نّمفالا : ا يا

 مث ىلذخ نم لذخاو ؛هرصن نم رصناو ؛هاداع نم داعو ؛هالاو نم لاو مهنلا هب ىلوأو هالوم ىلع
 «نينمؤملا ةرمإب هل عيابف رمع اي مق :لاق مث . "ا ا لاق
 نيب نم ماقف ءمهلك اوعيابف راصنألاو نيرجاهملا ءاسؤر ةعستلا مامتل كلذ دعب لاق مث «هل عيابف ماقف

 نمؤم لك ىلومو ىالوم تحبصأ «بلاط ىبأ نباي خب خب :لاقف باطخلا نب رمع مهتعامج
 مهيدرمتم نم أموق نإ مث . قيثاوملاو دوهعلا مهيلع تدكو دقو كلذ دنعاوقرفت مث «.ةنمؤمو

 0 ل ل ا لا ل ا مهتربابجو
 كيلإو هللا ىلإ هللا قلخت بحأ انيلع تمقأ دقل : نول وودللا لويسو قرتاي اوتاكو ءمهلبق نم كلذ

 سميا اند انك انتا ىف نوري امل ةيلاطلا هيوم ايعهيسكف أنتو

 رع هللا ربخاف «نورثؤم هقحتسم نع رمإلا عفدلو «نوميقم ةوادعلا ىلع مهنأ ضعبل مهضعب ةأطاوم
 اع بصبب كرمأ ىذلا . . © هللاب انمآ لوقي نم سانلا نمو ا دمحم اي : لاقف مهنع ادمحم لجو
 ككالهإ اع نوئطاوتي مهنكل.؛ كلذب «نينمؤمب مه امو ريدم كفيت ااهيانفو ايماكمأ
 1 .( 15 - 4١ صا ؟ةنئاك- كب تناك نإ ىلع ىلع درمتلا ىلع مهسفنأ نوئطوي .هكالهإو

 مه مُهْنِإ الأ ءاهفسلا نمآ امك نمؤنأ اولاق سانلا نمآ امك اونمآ مهل ليق اذإو © : يلاعت هلوقإ لذعو

 نينك ابلإ ءالؤهل ليدادإلا رفعج نب ىسوم لاق) :لوقي ..[1 : ةرقبلا] 4 توملعي أل نكلو ءاهفسلا
 هفقوأ ىذلا ( كا رامعو رذ ىبأو دادقملاو ناملسك نينمؤملا رايخ مهل لاق «ةعيبلل
 ءماعإلا اذهل اوُملَسَو ىبنلا اذهب اونمآو «هب اهلك ايندلاو نيدلا حلاصم طانأو هماقم هماقأو هفقوم
 اولاق ءرامعو رذ ىبأو دادقملاو ناملسك نونمؤملا سائلا نمآ امك هنطابو رمألا رهاظ ىف هل اومّلسو
 «باوجلا اذهب مهتفشاكم ىلع نورسجي ال مهنإف - نيئمؤملا ءالؤهل ال - هيلإ نوضفي نمل باوجلا ىف
 نم نيفعضتسملا نمو ٍنيقفانملا نم مهب نوقثي نيذلاو مهلهأ نم هيلإ نوضفي نمل نوركذي مهنكلو

 نونعي . . 4 ءاهفسلا نمآ امك نمؤنأ » :مهل نولوقي «مهب نوقثاو مهيلع رتسلاب مه نيذلا نينمؤملا
 ةالاومب مهسوؤر اوفشكو ؛«مهتعاط ضحمو مهدو صلاخ ايلع اوطعأ امل هباحصأو ناملس
 كولملا رئاس مهكلهأو ؛هؤادعأ مهحطحط دمحم رمأ لحمضإ نإ ىتح هئادعأ ةاداعمو هئايلوأ
 - ل ل اذهب مهف دمحم نيفلاخماو



 ا ل و ل يقر اول يب ل يطمع هاوس حرا وسالم ال زعبل جفاك يك دو والم يبتلي ولالا ا لج اتا

 رظنلا قح دمحم رمأ ىف اورظني مل نيذلا ؛ءارآلاو لوقعلا ءافخألا . . < ءاهفسلا مه مهنإ الأ » -
 هللا جس لمات نهكرتل اونقب ئتح «ايئدلاو نيدلا رمآ نم هملعب هطان اما هحبيع اوفرعيو توت اوفرعيف
 بلغي مهيأ نونمأي ال ,مهيفلاخم نمو هقيرذو دمجم نم نيلجو نيفئانخ اوراصو «نيلهاج
 ةبحم الو نينمؤملاو دمحم ةبحم ال اذه مهقافنب مهل مّلسي ال ثيح ءاهفسلا مهف .هعم نوكلهيف
 دوهيلا مهئادعأ ةداعمو ىلع هيخأ ةالاومو هتالاوم نم دمحم نورهظي مهنأل ؛نيرفاكلا رئاسو دوهيلا
 مهقافن مهيف نوردقي مهف «مهئادعأ ةالاومو ىلعو دمحم ةاداعم نم مهل نورهظي امك «ىراصنلاو
 مهرارسأ ىلع هيبن علطي هللا نأو كلذك رمآلا نأ نوملعي ال نكلو ؛ىلعو دمحم عم مهقافنك مهعم
 ا و ا درا نم ) | عماتتسيو مهتعلبو تاخسب#

 نم اَلزنَأ ام نومتكي َنيدَّلا نإ ل :لوقي ١58 - 1١[.. :ةرقبلا] © ميحرلا باوشلا انو مهيلع بوُأ كلف اونو اوحلصأو اوبات نيذلا الإ ع نونعأللا مهنعليو هللا مهنعلي كتلوأ باتكلا يف سائلل هان ام دعب نم ئدهلاو تانيبلإ نم انلزنأ ام نومتكي نيرللا نإ » :هلوقل هريسفت دنعو
 يف سال هاب ام دعب نم ئدهلاو ف «هتيلحو ئلع ةفصو دمحم ةفص نم ..4 تانيبلا
 ىتلا ةمامغلاك ؛مهلحمو مهلضف ىلع تايآلا نم هانرهظأ ام وه هانلزنأ ىذلاو :لاق . . © باتكلا
 تناك ىتلا راجشألاو ؛هقيرب رابآلا ىف بذعت تناك. ىتلا ةجاجألا هايملاو «هرافسأ ىف هللا لوسر لظت
 ءاهيف هقير ثفدب وأ اهيلع هدي حسمب لوزت تناك ىتلا تاهاعلاو ءاهتحت هلوزنب اهرامث لدهتت
 ةفيلخ ايو هللا ىلو اي : ةلئاق راجشألاو روخصلاو لابجلا ميلست نم ىلع ىلع ترهظ ىتلا تايالاكو
 هّصخ ام رئاسو ..اهؤالب هبصي ملو اهيلع همساي ىمس نَم اهلوابت ىتلا ةلتاقلا مومبسلا هللا لوسر
 ,.( 3921307 555 ص١ .هياتك يف سانلل هللا هنيب ىذلا ىدهلا نم اذهف «هلئاضف نم هب ىلاعت هللا

 اونمآ نيذّلاو هلوسرو هّللا مكيلو امنِإإط : ىلاعت هلرق رسيفي امدنع هنإف يشاكلا نسجم لم امأ
 ىف » :هصن ام لوقيف ؛هدعب نم هتفيلخو هيَع ىبنلا ىصو وه هنع هللا ىضر ًايلع نأ ىف ًايوق ادانتسا ةيآلا هذه ىلإ دنتسي هارن . .[ ه5 :ةدئاملا] © نوعكار مهو ةاكرلا نوتؤيو ةالصلا نوميقي نيذلا
 مكسفنأ نم مكرومأبو مكب قحأ ىأ (مكب ىلوأ ) :ةيآلا هذه ريسفت ىف قداصلا نع ىفاكلا
 رهظلا ةالص ىف نينمؤملا ريمأ ناكو . .© توعكار مهو ةاكزلا نوتؤيو ةالصلا نوميقي نيذلا » :لاقف هللا مهفصو مث - ةمايقلا موي ىلإ ةمئألا هدالوأو ايلع ينعي -اونمآ نيذلاو هلوسرو هللا مكلاومأو
 ناكو ءاهايإ هاطعأ ىبنلا ناكو «رانيد فلأ اهتميق ةَّلَح ةيلع ؛عكار وهو - نيتعكر ىلص دقو -
 ...مهسفنأ نم نينمؤملاب ىلوأو هللا ىلو اي كيلع مالسلا :لاقف لئاس ءاجف هل اهادهأ ىشاجنلا
 هذه هيف لجو رع هللا لزنأف ءاهلمحأ نأ هيلإ هديب اموأو «هيلإ ةّلُلا حرطف ؛نيكسم ىلع قدصت
 ىلثم ةمعنلا هذهب نوكي ةمامإلا غلبم هدالوأ نم غلب نم لكف «هتمعنب هدالوأ ةمعن ربصو «ةيآلا
 نم ةمئألا نولأسي نيذلاو (ةكئالملا نم نينمؤملا ريمأ لأس ىذلا لئاسلاو .نوعكار مهو نوقدصتيف
 مث هللا تمعن نوفرعي © : لجو رع هلوبق ىف هدج نع هيبأ نع هنعو .ةكئالملا نم نوئوكي هدالوأ
 باحصأ نم رفن عمتجا «ةيألا . # هللا مكيلو امنإ إ» تلزن امل :لاق . ..[8؟ :لحدلا] # اهنوركني
 نإف انمآ نإو ءاهرئاسب رفكذ ةيآلا :ذهب انرفك نإ :مهضعب لاقف ةنيدملا دجسم ىف هيَ هللا لوسي
 ,لوقياميف قداص ادمسجم نأ ادملع ِدَق :اولاقف «بلاط ئبأ نب ىلع انيلع طّلِسَي 'نيح لذ اذه
 -ِ مثلا تمعن نوقرسعي » :ةيآلا هذه تدلزنف :لاق ءانرمأ اميف ًايلع عيطن الو هالوعن انّنكلو



 ا م
 ءايصوألا : . لعس هنأ هنعو ,ةيالولاب 4نورِفاكلا مهرثكأو » . .ىلع ةيالو ىنعي ©« اهنوركني -

 4 مكنم رمألا يلوأو لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأ طب: : هللا لاق نيذلا مه معن : ا
 رو لا 4 اونمآ نيدْلاَو هلوسرو هللا مكيلو امْنِإ » : هللا لاق نيذلا مهو . .[ 55 :ءاسنلا ]
 مل هنأ ىلع ةمألا عامجإ ىعّدا مث ..نأشلا اذه لوح رودي اهلكو « تاياورلا نم لذ ريغ فلإلا
 ىف همساب هركذ مدع ليغ مو . ىلع وه دحاو لجر ريغ عكار وهو مهنم دحأ ذئموي ةاكزلا توي
 هنأب ةلئاقلا تاياورلا نيب قفو مث .. . طقسأ ام عم طقسأل باتكلا ىف همساب ركذ ول هنأب باتكلا
 ةَّلُخلاب هعوكر ىف ةرم قدصت هلعل ) : لاف همتاخب قلصت هنأب ةلئاقلا تاياوزلا نيبو هتلحب قدصت
 راركتلا هنمضتل ؛كلذب راعشإ . . 4 نوتؤيو » : ىلاعت هلوقو .ةيناثلا دعب تلزن ةيآلاو . . متاخلاب ةرمو
 ا لعفي ًاراغشإ هيف نآ امك «ددجتلاو

 تغلب اَمَف لعفَت مل نإو كّبَر نم كيْلِإ لزنأ ام غلب لوسرلا اهيأ اي : ىلاعت هلوقل هريسفت دنعو .
 ةمامإ سانلل هغيلبت ىلع - مالسلا هيلع هب رومأملا غيلبتلا لمحي هارن ؛[ 717 : ةدئاملا] 4 هتلاسر
 ء(مخ ريدغ» دنع هباحصأل هع ىبنلا ةبطخ- ىوريو ٠ .ادج ةليوط ةصق انه ىوريو . .هتيالوو ىلع

 نّيبم انأو 9 :ةيآلا لوزن ببس ًانّيبم هَ هللا لوسر لوقي ةبطخلا ىفو ؛كلذك ةليوط ةبطخ ىهو
 نأ : مالسلا وهو «ىبر مالسلا نع ىنرمأي ؛ةثالث ارارم ىلإ طبه ليربج نإ : :ةيآلا هذه ببس مكل

 «ىتفيلخو ىيصوو «ىخأ بلاط ىبأ نب ايلع نأ دوسأو ضيبأ لك ملعأو دهشملا اذه ىف موقأ

 هللا دعب كيلو رهو يدبعب يبن ال هنأ الإ ء يسوم نم نوراه لحم ىنم هلحم يذلا ىدعب نم مامإلاو
 نيذلا اونمآ نيدلاو هلوسرو هللا مكيلو امنإ» : هباتبك نم ةيآ كالذي ىلع هللا لزنأ دقو ءهلوسرو

 ةالصلا ماقأ بلاط ىبأ نب ىلعو ..[ 8: ةدئاملا] 4 توعكار مهو ةاكزلا نوتؤيو ةالصلا نوميقي
 غيلبت نع ىل رفغتسي نأ ليربج تلاسو ؛لاح لك ىف لجوّرع هلل ديري «عكار وهو ةاكزلا ىتآو
 نيئزهعسملا ليحو ,نيمثآلا لاغدإو «نيقفانملا ةرشكو ؛نيقشملا ةلقب ىملعل ؛سانلا اهيأ مكيلإ كلذ

 انيه هنوبسحيو ؛مهبولق ىف سيل ام مهتنسلاب نولوقي مهنأب هباتك ىف هللا مهفصو نيذلا «مالسإلاب

 هتمزالم ةرثكل كلذك ى اا يرش ع يك الل فارم

 نأ وه نولوقيو يلا نودي نيذلا مهتمو » : كلذ ,ذ لجو زع هللا لزنأ ىتح ءهيلع ىلابقإو يبايإ

 ءىمو أ نأو ,تيمسل مهئامسأب مهيمسأ نأ تكش 3 0 ةبوشلا ] ةيآلا .' . « مكل ريخ نذأ لق

 رار ل را ع هللاو - ىنكلو ؛تللدل مهيلع لدأ نأو ,تأموأل مهنايعأل مهيلإ
 ىف 4 كيل لزنأ ام غلب لوسرلا اَهيأ ايف : الاوت . لإ لزنا ام ْغّلبأ نإ الإ ينم هللا ىضري ال كلذ

 « 0 . 4 سانلا نم كمصعي هللاو هتلاسر تب امف لعفت مل نإو ل» ىلع

 4 مكنم رمألا يلوأو لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأ اونمآ نيدذلا اهيأ ايإط : ىلاعت هلوق دنع الثمو

 لهأ نم ةمئألا ىلع رمألا ىلوث رصقيف «هبهذم قفو ىلع ةيالا هذه لمحي هارن ؛[ 65 : انستا ] ةيألا
 اذهلو ؛مهتعاطب موقي نأ دحأ ىلع بجي سيلو «رمآلا ىلوأ اوسيلف مهادع نم امأ ؛ةصاخ تببلا
 رمأ 00 ىنع انايإ :رقابلا نع ىشايعلاو ىفاكلا ىف » :هصن ام ةيآلا هذهل هريسفت دنع لوقي
 . ءايصوألا نع لكس هنأ : قداصلا نع ىفاكلا ىفو . انتعاطب ةمايقلا موي ىلإ نيئنمؤملا عيمج

 "ب هللا لاقو «ةيآلا . . 4 هللا اوعيطأ ١ : هللا لاق نيذلا مه « معن : لاق نرش
 ع٠ ل اقف :نيسللاو زسنلاو بلاط: با نب ىلع ىن:ةلرن# لاق ةيآلا هذه ىف هنع ىشايعلا هيفو ةيآلا



 يل ايلحتوبك طوب يلا يور وبلا نوت تي ا“ دنع اهل ماعز وبلا دج "دو هي كوبا نوع ده ادد يباع حل  يض هو# وا# نع هبأ وو فحم هوو كو دوق ص 5إ# داوم لوب لل الط و م او لا د جلا اج رطبا ا

 ملوة ةالصلا تلزن ؛ مهل اولوقف : لاقف ؟هباتك ىف هتيب لهأو ًايلع مسي مل هل امف : نولوقي سانلا نإ <

 هللا اوعيطأو و : تلزنو ؛مهل كلذ رّسسف هَ هللا لوسر ناك يعج ًابعبرأ الو اثالث مهل هللا مسي

 يف هلك هللا لوسر لاقف «نيسحلاو نسحلاو ىلع ىف تلزنو . 4 مكنم ٍرمألا يلوأو لوسرلا اوعيطأو
 هللا تلات ىنإف «ىتيب لهأو هللا باتكب مكيصوأ » : لاقو . (هالوم ىلع اذهف هالوم تنك نم : ىلع
 ملعأ مهنإف مهومّلعت الو : لاقو . ( كلذ ىناطعأف ءضوحلا ىلع امهدروي.ئتح امهنئيب قرفي ال نأ
 تكس ولف «( ةلالض باب ىف مكولخدي ملو ىده باب نم مكوجرخي مل مهنإ» : لاقو ء؛مكنم
 ًاقيدصت هباتك ىف لزنإ هللا نكلو «نالف لآو نالف لآ اهاعدال هتيب لهأ نم نبي ملو هيَ هللا لوسر
 ع[ .بارحالا] 4 اريهطت مكرهطيو تيبلا لهأ سجرلا مُكتع بهذيل هللا هيرب مْ ١ هسا
 مث ؛ةملس مأ تيب ىف ءاسكلا تحت هيَ هللا لوسر مهلخدأف ؛ (ةمطافو نيسحلاو نسحلاو ىلع ناكف
 دف تسيلا ةسملس مأ تلاقف ««ىلقثو ىعيب لهأ ءالؤهو ءًالقثو ًالهأ ىبن لكل نإ مِهّللا» : لاق
 لآ» : ىشايعلا دازو ,ثيدحلا (... ىلقثو ىتيب لهأ ءالؤه نكلو ءريخ- ىلإ كنإ» :لابقف ؟كلهأ
 مالسإلا مل ةاعد هيلع تينب امع لكس هنأ قداصلا نع . نالف لآو : هلوق لبق «( ليقع لآ» و ««سابع

 نأو هللا الإ ! هلإ ال نأ ةداهش :لاقف ؛هدعب لهج ام لهج رضي ملو لمعلا ىكز اهب ذخأ اذإ ىتلا
 هللا رمأ  ىتلا ةيالولاو «ةاكزلاو لاومألا ىف قحو هللا دنع نم هب ءاج امب رازقإلاو هللا لوسر اذهحيم
 هللا لاق .(ةيلهاج ةتيم تام همامإ فرعي ال تام نمو. :لاق هللا لوسر نإف ؛دمجم لآقيالو ءاهب

 هدعب نم راص مث ىلع ناكن .. © مكنم رْمألا يلوأو لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأ ط : ىلاعت
 اذكه مث «ىلع نب دمحم هدعب نم مث ؛ «نيسحلا نب ىلع هدعب نم مث «نيسحلا هدععب مث ءنسحلا
 سيق نبا ميلس نع ( ىناعملا) ىفو . ثيدحلا ...(مامإب الإ حلصت ال ضرألا نإ . .رمألا نوكي
 هللا رمأ نم فرعي ال نأ : نان ال لاا دين نوت ادع هلأس هنأ نينمؤملا ريمأ نع ىلالهلا
 يلوأو لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطَأ اونمآ نيدلا اهيأ اي : لاقف هيبنو هسفنب هللا مهنرق نيذلا :. 1 ؟نينمؤملا ريمأ اي مه نسف : لاق. .هقلخ ىلع هدهاشو ؛هضرأ ىف ةَجح هلعجو هتيالو ضرفو هتعاطب
 ىف ناك ءىش لك تبهذأو «ىنع تجرفو ؛ىل تحضوأ : ثلقو هشار: تنلبقف : لاق“ م
 فلا سوارا تلق ةيآلا هذه تلزنامل : لاق ىراصنألا هللا دبع نب رباج نع «لامكإلا) ىفو . . ىبلُق

 ةمثأو رباج اي ىئافلخ مه : لاقف كتعاطب مهتعاط هللا نرق نيذلا رمألا ولوأ نّمف ؛هلوسرو هللا اضرع

 . ىلع مث «نيسحلا مث ,نسحلا مث بلاط ىبأ نب ىلع مهلوأ «ىدعب نم نيملسملا
 هللا مكيلو اَمّنِإ © : ىلاعت هلوقل هريسفت دنع «ربش بر يهشلا ىولعلا هللا دبع ديسلا ركذيو .
 رك ذيف ع[ ه8 : ةدئاملا ] 4 توعكار مهو ةاكزلا نوتؤيو ةالصلا نوميقي نيذْا اونمآ نيذلاو هلوسرو
 ذخأف هرصنخب هيلإ اموأف هتالص ىف عكار وهو لئاس لأس نيح مالسلا هيلع ىلع ىف تلزن اهنأ

 بناج - نيبناجلا نم هيف تاياورلا ةضافتساو كلذ ىلع نيرسفملا رثكأ قابطإ ىعديو (اهنم همتئاخ
 هاوس نم نود هتمامإ ىلع - ةيآلا ىنعي - لدتو» :كلذ دعب لوقي مث  نيفلاخملا بناجو نيقفاوملا
 ناد ملل يي عمجلا ةغيصب هنع ربعو «تافصلا هذهب هريغ فاصتا مدعو رصحلل

 .(75514 صض) (نيرهاطلا
 تف امف لعفت مل نإو كبر نم كيل لإ لزنأ ام غلب لوسررلا اهيأ ايإ» : ىلاعت هلوقل هريسفت دنعو

 < نأ هيبن ىلإ ىحوأ هللا نأ» ا ساو راكم نها علام تال ةدئاملا ] 4 هتلاسر



 | 1 لا
 .(؟56 ص) (هالوم ىلعف هالوم تنك نم :لاق . . ىلب :اولاق ؟مكسفنأ نم مكب ىلوأ تسلا :لاقف هديب ذخأف «تلزنف-هباحصإ نم ةعامج ىلع كلذ قشي نأ فاخي ناكف انع عقادتمي
 ةيآلا . . . . . # اهلهأ ئلإ تانامألا اودؤت نأ مكرمأي هللا نإ إ» : ىلاعت هلوقل هريسسفت دنع هارن اذهلو ءهدعب نمل ىصوي مامإ لك لب «سانلإ نم دحأل الوكوم سيل ةمامإلا رمأ نأب فلؤملا اذه نيديو

 مهيلع - مهنعو» :لوقي مث . . ةناصأ لكو فّلكم لك معيرمألا نأب فرتعي «[ ه8 :ءاسنلا ]
 ةَريخلا مهل نوكي نأ ارمأ هلوسرو هللا ىضق اذإ ةنمؤم الو نمؤمل ناك امو ف : قلامتاهللوف كعضو: را ير يا ير“ : ار( # ربا, ص )ب ل هدعب نملرمآلا ميسي نأ ةمثألا نم دحاو لكل رمأ دنأ - مالسلا
 ؛رايتخالاب ةمايمإلا لعج نَّم.ىلع در هيفو» :لوسقي ([17 : بازحألا] ةيآلا ك2 # مهرمأ نم
 ! .( 8107 ص)

 نودب هلل ىبنلل هعفالخيو «هنع هللا يِضِر ىلع ةمامإ هريسفت ىف ىناسارخلا دمحم ناطلس ررقيو
 هللا ىضر ىلع قح يف ةلزان ةيآلا نأ دكؤي هدمجن ..[0 :ةدئاملا] 4 نوعكار مهو ةاكزلا نوتؤيو ةالصلا نوميقي نيذّلا اونمآ نيدلاو هلوسرو هللا مكيلو امّنإ » :ىلاعت هلوقل هريسيفت ىف الثمف ؛لصف 3 ا 5

 هل رهظي امب كلذ فلاخي نم ىلع دريو «ةرشاعملا ةيالو ال فرصتتلا ةيالو ةيالولا نم دارملا نأو «هنع
 دق» :لوقي ثيح كلذو .همسا نود هفصوب ىلع ركذ.هلجأ نم ىذلا رسلا نيبي امك ؛ليلدلا نم
 ةالصلا عوكر ىف دجسملا ىف قلصت نيح ىلع ىف ةلزان ةيالولا نأ ةصانخلاو ةماعلا قيرط نم درو
 ىف ةلزان اهنوك ىف رابخألا نوركني ال ةماعلا ورسفمو .رانيد فلأ اهتميق ناك ىتلا يادي وا ةقاضت
 كانه ءايلوألاب دارملا نأ كلش الو «ءايلوأ باتكلا لهأ ذاختا نع ىهنلا دعب تلزن ةيآلا نإ": اهريسفت ىف نولوقي كلذ عمو «ىلع ىف تلزن اهنأ مهتاور نم ةديدع قرطب اولقن دقو ؛نيمؤملا ريمأ
 ةيالؤ ةيالولابو نيدمؤملا ريمأ دارملا ناك ولو «نينمؤملا عمج ةئيرقبو (ةلباقملا ةنيرقب «ةرشاعملا ءايلوأ
 وأ .همساب حرصول هنأ نع نولفاغ مهو ءدارفإلاب «نمآ ىذلاو» :لاقل وأ همنساب حرصل فرصتلا
 ,مهلجع ىدباع ىلع اهيومت هوطقسأل  نيدمؤملا ريمأ ىف ةلزان اهنأ ىف قافتالا عم - نمؤلا درفأ
 ءاونمآ نيذلا ىلإ مث ؛هلآو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ مث ءهللا ىلإ الوأ ةيالولا ةيسن» لوفيف
 نم نينمؤم لاب ئلوأ يبنلا ظ :ىلاعت هلوق ىف ىتلا فرصلا ةيالو ةيالولاب دارملا نأ ىلع لولت
 هلحلا ةديراا لوسرلا ةيالو الو ةرخاعملا بالو تسول هللا ةيئلو دنا 5 : بازح ألا ] # مهسفنأ
 هللا ةيالو ىوس ًائيش تسيل لوسرلا ةيالو نإف ءروهظلا ىف بترتم دحاو رمأ ادهه ةيالولا نأ دارملا نإف «ىلولا راركت مدع .ةنيرقبو «فطعلا ةئيرقب اونمآ نيذلا ةيالو كلذكف جراخملا نم مولعم وه امبو
 هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا ةيالو اهنإف ءاونمآ نيذلا ةيالو اذكهف «لوسرلا ةيالوب ققحتت هللا ةيالوو
 (مكؤايلوأ» ناك ةرشاعملا ةيالو دارملا ناك ولو ؛ةعيشلا هلاق ام ىلع اونمآ نيذلا ةيالو ىف رهظت ملسو
 اهنأ ىلع لدي عوكرلا لاح ىف ةاكزلا ءاتيإو ةالصلا ةماقإب اونمآ نيذلا دييسقتو ؛ىلوأ عمجلا ظفلب
 تافصلاب نيفصتم نينمؤملا لك سيلو «ءاوس اهيف نينمؤملا ةلمج ناكل الإو ءرشاعملا ةيالو تسيل
 :هلوقو هب ةصاخ فاصوألا ةروصو ىلع ىف تلزن اهنأ 2ىفادتعم فالخ ال هنأ ىلع «روك ذملا
 مهلاج ىنعي ؛مهل رمتسم فصولا اذه نأ ىلإ ةراشإ - عراضملاب © ةالصلا نوميقي نيذلا #»
 - ءسفنلا لّبق نم لعافلا فالخب . : نودمؤملا] © تؤعجار مهبر ىلإ مهنأ ةلجو مهبولقو اوتأ ام نوتؤي ط منهنأل «سفنلا ةجهب لاح ىفال ءهلل عوضخملا لاح ىف ةاكرلا ءاتيإو ةالصلا ٍةماقإ رارمتسا



 1 :"ج نورسفملاو ريسفعلا ب
 يلع لع بلع لعد توما 'كلع هلال كر رصصصت اك لاق هللإ كينيعت ننأ نعوف

 ىدلسو ىتذعقأ مث ىنفكو ىنلسغف تم انأ اذ 1 اا لاق مث ؛هسأر لخدأف مالسلا

 نا تع ١ ع يبقكاو

 :ةبيغلاه

 ىف هللا هللاف عباسلا دلو نم سماخلا دقق اذإ :لاق رفعج نب ىسوم نع ثيدح ىفو»
 عجري ىتح ةبيغ نم رمألا اذه بحاصل دب ال هنإ ىنب اي ,دحأ اهنع مكليزي ال مكنايدأ

 الا ص ١ ج)) (هب لوقي ناك نم رمألا اذه نع

 ةكرهد وم انعم كمامإ قييسبل كلو اننا لاق هللا دبع ىبأل ثيدح ىفو) »

 نويع هيلع نعمدتعلو ؟كلس داو ىأب كله :لعق تام: لاقي نقش فيسملو
 .( ”55 ص ١ ج) (نينمؤملا

 امب سانلا بازحأ نم بزح لك نأل ,هلعف ىلع ريغلا نم حدملا عقوتو ءهلعفب ءاضترالا هنأش هنإف <

 تافصلا رارمتساو .اولعف امنع الضف ءاولعفي ملام ىلع اودمحي نأ نوبحيو «نوحرف مهيدل
 دحأ ناك ام :ةروصلا بسحبو «مهئا دعأ ةداهشب نيموصعملا هدالوأو يلعل : ىتعملا بسحب

 امك ةمئألا لك نم عوكرلا ىف ةاكزلا رودص عقوو . ةصاخلاو ةماعلا قيرط نع القن ىلع الإ اهقادصم
 ىلع ةمات ةلالد ةرصحلا ةادأب نايتإلاو بطاخنا نود هللا ىلإ ةيالولا ةبسن ىفو . ةصاخلا قيرط نع درو
 ايلا ةوزيطن امينرك نايعفاب هومر .ءاقلسو ةلوسرلو اناذ هلل ةغباق اهنإف «فرصتلا ةيآالو اهب دارملا نأ

 نتي دارو هلو راما نوكت ىتلا ةرشاعملا ةيالو اهب دارملا سيلو ءاهيف ةكرش دحأل سيلو

 ا وذختا لب :وأ خلإ . هللا ءايلؤل متنأ أ لب :لوقي نأ ةلباقملا ءاضتقا ناكو هو رصحلل

 لوتي نمو! : هسكع ىف لاق هلل تاذلاب تناك يتلا فرصتلا ةيالو اهب دارملا نآلو «ءايلوأ نينمؤملاو
 تسيلو فرصتتلا ةيالو يه ةقباسلا ةيالولا نأب اراعشإ [55 : ةدئاملا] # اونما نيذلاو هلوسرو هللا
 راص نمو «هئافلخو هللاب أطبترم راص هيف اهروهظل هدادعتساب مهنم اهلبق نمو ءاهلوبق الإ هللا ريغل

 4 نوبلاغلا مه هللا بزح ْنإف ا ايلاغ ناك هللا بزح نم راص نّمو هللا بزح نم راص هللاب ًاطبترم

 راص نّمو :وأ «هللا ذختي نّمو :لوقي نأ ىلوألا ناكن ةرشاعملا اهب دارملا ناك ولو . .[ 57 :ةدئاملا]
 دعب اهنأو «فرصتلا ةيالو ةيالولاب دارملا نأ ىلع ةحضاو تالالد ةيآلا ظفل ىف نأ : لمافلتو فاو

 ١ فلج لإ ذم ناك هن ناك ةنماكم كاقكي يسن للك يو وشرللا ةليلل فين لوشرلا
 هاهي ونا هي ١ ةقاييوولا ا ةيسور ل نييرتالا كانت وحلا را لارا ل يت تار اةائدازس

 نأ مهدنع ررقت امل «ةقباسلا ةيآلا ىف نوفوصوملا مه ءانهه # اونمآ نيذّلا ا ب دارملاو هقح ىف
 01000007 ةفرعملا

 ىعدي هدمت 1717 : ةدئاملا ]4 كّبر نم كيلإ لزنأ ام غلب لوسرلا اهيأ اي : ىلاعت هلوق دنعو
 :( لع ىف كبر نم:كيلإ لزتأ اع غلب ني ملا ا ةيمامإلا نم هريغك

 ا ىلع ةلدآلا ميقيو ؛مومعلا ةدارإ عنميو ءبسحف كلذ ىلع هلع هّنيَع ىبنلا هب رومأملا غيلبتلا لمحيو

 يصب حارا يجر ىلا ماو اور كرار ايلا وموارد يصنع ريال .
 . ميركلا نآرقلا

 ا لا ا سس وكل ل نورسفملاو ريسفتلا)



 مج نورسفملاو ريسفتلا . '

 ديور اررعارو مرا تو مدد سانلا دقفي : لا مع ا راف

 .( 5518١ 55307 ص ١اج)

 اروغ مكؤام حبصأ نإ متي يأرأ لق ٠ لجو رع هللا هلوق ىف رفعج نب يسوم نعو» ©
 مامإب مكيتاي نمف مكمامإ مكنع باغ اذإ :لاق : كلملا] « نيعم ءامب مكيتأي نمف
 0 ص ١ جو (ديدج

 هللا هلوق نع مالسلا هيلع ىلع نب دمحم رفعج ابأ تلأس : : تلاق ءىناه مأ نع» ©
 :لاقف : :تلاق 105 - ٠١ :ريوكتلا] 4 ِسْمْكْلا راوجلا « سنخلاب مسقأ الفل : نا
 نإف ؛ءاملظلا ةليللا ىف دقوتي باهشلاك رهظي مث «نيتئامو نيتس ةنس سنخي مامإ
 74١(. ص ١ ج ) (كنيع ترق هنامز تكردأ

 : مهتامالعو ةمئألا تازيم ©

 ئف اوهلكمت ال“ لاق هنأ انباحصأ نم دحأاو ريغ نع ىور : لاق ح جارد نب ليمج نع)»
 ل لا اذإف همأ نطب ىف وهو مالكلا عمسي مامإلا نإف مامإلا
 ملا يمس ومو هتاسلكل لدسس ا ةادعو انادص كلو تملك تنشر
 .(دابعلا لامعأ ىلإ هنم رظني رانم دلب لك ىف هل عفر رمألاب ماق اذإف 2[٠١١:ماعنألا]

 .(5882 ص ١ج)

 ىلع عقو اذإو «ًانومخم ًارهطم دلوي : 500 لاق رفعج ىبأ نع» ©
 :هبلق ماني الو هانيع مانتو ؛بنجي الو «نيتداهشلاب هتوص اعفار هتحار ر ىلع عقو ضرألا

 «كسملا ةحئارك هوجنو ؛همامأ نم ىري امك هفلخ نم ىريو ؛ىطمتي الو «بءاشتي الو
 اذإو ًاقفو هيلع تناك هي هللا لوسر عرد سبل اذإو ,هعالتباو هرتسب ةلكوم ضرألاو
 نأ ىلإ ثّدحم وهو «ًاربش هيلع تداز مهريصقو مهليوط سانلا نم نم هريغ امهسبل
 .(589- 58/8 ص ١ ج) (همايأ ىضقنت

 هنيط نم ادقلخ رّوص مث ؛هتمظع رون نم ادقلخ هللا | :لاق هللا دبع ىبأ نعد #

 ًارشبو ًاقلخ نحن انكف ؛هيف رونلا كلذ نكسأف «شرعلا تحت نم ةنونكم ةنوزخسم
 نم انتعيش حاورأ  قلخو «ًاببيصن هنم انقلخ ىذلا لثم ىف دحأل لعجي مل نيينارون
 يف دحأل هللا لعجي ملو ,كلت نم لفسأ ةنونكم ةنوزخم ةئنيط نم مهنادبأو انتنيط
 رئاس راصو «سانلا مهو نحن انرص كلذلو ,ءايبنألل الإ ابيصن هنم مهقلخ ىذلا لثم
 . 785 ص ١١ج ) (رانلا ىلإو رانلل اجمه سانلا

 ام انتعيش بولق قلخو «نييلع ىلعأ نم انقلخ هللا نإ : لاق رفعج ىبأ نعو» ©
 مث لانقلخ امم تقلُخ اهنأل انيل ! ىوهت مهبولقف ,كلذ نود نم مهنادبأ قلخو ءانقلخ
 بانك « دوُبلع ام كاَردَأ امو م نييلع يفل ٍراربألا باتك نإ اكل : ةيآلا هذه الت
 قلخو «نيجس نم انودع قلخو ؛[١5-: :نيففطلا] 4 توبَرَقَمْلا هدهشي *موقرُم



 ال١5 | سس ْ "ج نورسفملاو ريسفتتلا بسسس

 تقلخ اهنال «مهيلإ ىوهت مهبرلقق ؛كللذ نود نم مهنادبأو ؛هنم مهقلخ ام مهتعيش
 ام كاردأ امو +« نيجس يفل راجفلا باتك نإ الك إف : ةيآلا هذه الت مث ,هنم اوقلخ امم

 ,.(؟890 ص ١ ج) . [5 1 :نيففطملا] © موقرم باتك د: نيجس
 ذخأو جراخ انأو لخاد وهو مالسلا هيلع رفعج ابأ تعمس :لاق ريدس نع) ©

 اوفوطيف ٍراجحألا هذه اوتأي نأ سانلا رمأ امنإ رب دس اي :لاقف تيبلا لبقتسا مث «ىديب

 لمعو نمآو بات نمل راَفَغَل يّنِإو ل :هللا لوق وهو ءادل مهعيالو انوملعيف انوتأي مث ءاهب
 اي :لاق مث ءانتيالو ىلإ - هردص ىلإ هديب أموأ مث -[85 : : عز 4 دما مث احلاص
 كلذ ىف ىروثشلا نايفسو ةفينح ىبأ ىلإ رظن مث هللا نيد نع نيداصلا كيرأف ءريدس
 0 ا لاقيف دبججسللا ىف قلح مهو نآسؤلا

 دحأ اودجي ملف سانلا لاجف مهتويب ىف اوسلج ول ثباخألا ءالؤه نإ ,نيبم باتك
 ربت هل نم مهرب نتي ىتح ل هلوسر نعو ىلاعتو كرابت لل نع مهربخب
 .(5575 ص ١ ج) ( هلي هلوسر نعو ىلاعتو

 مالسلا امهيلع نيسحلا نب ىلع ىلع تلخد :لاق ىلامشلا ةزمح ىبأ نع) ©
 ءارو نم هدي لخداو ءًاشيش طقتلي وهو تيبلا تلخد مث ةعاس رادلا ىف تسيبتجحاف
 ءىش ىأ هطقتلت كارأ ىذلا اذه كلاند تلقح تلقق «تيبلا ىف ناك نم هلوانف رتسلا
 اندالوأل ' ”ًاحيس هلعجمن ءانولخ اذإ هعمجم ةكئاللا بغز نم ةلضف : لاقف وه
 ىلع انئومحازيل مهنإ «ةزمح ابأ اي : لاقف ؟مكنوتأيل مهنإو «كادف تلعج : تلقف
 .(5914 ض ١ ج) (انتاكت

 الإ هطبهي ام رمأ ىف هللا هطبهُي كلم نم ام :لاق مالسلا هيلع نسحلا ىبأ نعو) ©
 ىلإ ىلاعتو كرابت هللا دنع نم ةكئالملا فلتخم نإو هيلع كلذ نضرعف مامإلاب أدب

 .("94 ص ١ ج) (رمألا اذه بحاص

 را اوم دير هلال افق اليل هيلع تم ااعع نا لاق رو
 الإ ءىش نع ىنولأست الف متكش امع ىنولس) : ا اا م
 هيلع نيئمؤملا ريمأ دنع نم جرخ الإ ءىش ملع هدنع دحأ سيل هنإ :لاق . (هب مكتأبنأ
 نإ هيب راشاو انيس نمالإ رمآلا سيل هللاوف ادا طيح رباع هلو نكاديلا

 لا كل

 تاَوَمّسلا يلع ةئاَمَألا انضرع ان لَجوّرع هللا لوق ىف هللا دبع ىبأ ٍنع» »
 مولظ ناك ِهّنِإ ناسنإلا اَهَلَمَحَو اهنم نقفشأو اهتلمحي نأ نيبأف لابجلاو ضرألاو

 (ةدحوملاب) ًاحبس وأ .دوربلا نم برض : ةيناتحتلا ةانثملا نوكسو ةلمهملا حتفب :هقلعم لاق )١(
 . هأ .ةحبسلا نم



 بسس !"ج نورسفملاو ريسفتلا يي ل

 و: (مالسلا ةسيلع نيمؤلا ربما ةنالو: ئه لاقاء 5 :بازحألا] © الوهج

1 000 
 ١16[: :هط] © لبق نم مدآ ىلإ اندهع دقلو ط :ىلاعت هلوق ىف هللا دبع ىبأ نعا

 مهتيَرُذ ىف مالسلا مهيلع ةمئألاو نيسحلاو نسحلاو ةمطافو ىلعو دمحم ىف تاملك

 .(1) هت دمحم ىلع تلزن هللاو اذكه ؛ 4 يسنف ل:
 م ل

 علا #« لوسر مكءاج املكفأ 8 : لاق رفعج ىبأ نعو ©

 عايشأ مهل ناكو «ةقباسلا مثألا دنع نيفورعم اوناك هتيب لآو هِلَع لوسرلا نأ ةعيشلا ىري (1)

 .مهبح ببسب ةكربلاو ريخلا مهلايو مهب نولسوتيو «مهنولاوي عابتأو
 نمو «موقلا كئلوأ لوقع ىلع تطُّلست ىتلا تافارخلا ليبق نم اهنأ الإ دقتعن.اال تاياورلا هذهو

 ىف ةروك ذملا ليئارسإ ىنب ليثق ةصق ىف يناسرخلا . دمحم ناطلس هركذ ام - الغم - تاياورلا هذه

 [517 :ةرقبلا ) تايآلا ..... 4 ةرقب اوحبذت نأ مكرمأي هللا َنِإ هموقل ئسوم لاق ذإو » : ىلاعت هلوق

 فلحي نأ مهمزلأو ءاهيف ذ ليققلا دجو ىتلا ةليبقلا لثئامأ عمج ىسوم نأ نم ةصقلا رخآ ىلإ

 نيعمجأ اياربلا ىلع نيبيطلا هلآو دمحم لضفب ليئارسإ ىنب ِهّلِإ ديدشلا ىوقلا هّللاب مهنم نوسمخ
 .( ها/ ص ١ ج) (ًالتاق هل انملع الو هانلتق ام

 الإ اهودجي ملف نآرقلا ىف اهفاصوأب ةروكذملا ةرقبلا هذه اوبلط مهتأ ركذي ليلقب كلذ دعبو
 انل تنك كنإ :الاقف امهتيرذ ىبيطو ًايلعو ًادمحم همانم ىف هللا هارآ ليئارسإ ىنب نم باش دنع

 الف كترقب ءارش اومار اذإف ءايندلا ىف كئازج ضعب كيلإ قوسن نأ ديرن نحنو ءالضفم ابحم
 عينت كيا اولاقف :هترقب نوبلطي موقلا ءاجو «كبقعو كينغي ام اهنقلي هللا نإف «ءكمأ رمأب الإ اهعبت
 م تلاقف ءاهلأسف «رانيدب انيضو :اولاق . ىمأل رايخلاو «نيراديدب :لاق ؟هذه كترقب
 امم فصنلا ىلع نوبلطي اولاز امف . .ةينامث تلاقف :همأ ربخأف «نيرانيد كيطعن :اولاقف «مهربخأف
 ريئاند نوكي ام ربكأ روث كسم ءلم اهنمث غلب ىتح نمثلا فعضتف همأ ىلإ عجريو ؛همأ لوقت
 .(ه8صاج). .نولعفي اوداك امو اهوحبذف عيبلا مهل بجوأف

 ا مر ىلا دس ةرمقبلا باحصأ نأ مامإلا ريسفت ىفو » :لوقي ليلقب كلذ دعبو
 , هَ اديبنب لسوتلا ىلإ ىسوم مهدشرأف ءانريثكو انليلق نع انجاجلب اتلخسناو «ةليبقلا ترقتفا
 اوجرختسيو اذك عضوم نع اوفشكيو نالف ىنب ةبرخ ىلإ مهؤواسؤر بهذيل : هيلإ هللا ىحوأف
 دوعتل «عفد ام ةرقبلا هذه نمث نم عفد نم لك ىلع اودريلو «رانيد فلأ فالآ.ةرشع هنإف ؛كلانه ام
 ردق ىلع رائيد فلآ فالآ ةسمخ- وهو لضفي ام كلذ دعب اومساقتيل مث «تناك ام ىلع مهلاوحأ
 مهداقتعاو ؛هلآو دمحمب مهلسوت ىلع ءازج مهلاومأ فعاضعتل ,مهنم دحاو لك عفد ام
 اق مر علا ( مهليضفتل

 «ةرقبلا ضعبب ليتقلل مهبرض دنع هلآو دمحم ىبنلاب ىلاعت هللا ىلإ اولسوت مهنأ ئوري اهنك
 ايندلا ىف هيقبي نأ هلآو دمحم هللا ىلإ لسوت هتايح دعب ليعقلا نأو «باجتساف مهل هييحي نأ لجأل

 ىلع ةدايز ةنس نيعبس هل بهوف ءأبيط ًاريثك ًاقزر هقزريو ؛هءادعأ هنع ىزجيو «همع ةنباب اعتمعم

 لالحب ًاعتمتم ؛هتاوهش ةيوق ؛هساوح ةحيحص ايندلا ى يف شاعو «كلذ لبق اهشاع ىتلا نيئنسلا

 نيجوز انيبق اناكو ةنجلا ىلإ اراضو ءاعم اعيمج انامو «هقرافت ملو اهقزافي مل اهعم شاعو:«ايتدلا
 188/5--١59(. :نورسفملاو ريسفتلا رظناو - 58ص ١ ج ) (نيمعان



 ! ل5 0-2 ا ."ج نورسفملاو ريسفتلا سس

 00 4 قيرقف مربكَسا) ىلع ةالاومب :4 مكسفنأ
 1 نحا جرخ[ هك ةرقبلا ] © نولتقت

 نع د: نولءاستي مع : ىلاعت هلوق ىف هللا دبع ىبأ نع «ريشك نب هللا دبع نع)) ©

 كلانه ل : هلوق نع.هتلأسو «ةيالولا :ميظعلا بدلا :لاق «[5- ١ : ابنلا] © ميظعلا | أبنلا
 صا ااجإ (م ديراب مولا جما هاو لاق 4[ فيهكلا] 4« قحلا هلل ةيآلولا
418). 

 :ةيآلا هذه ريسفت نع هتلأس : لاق هللا دبع يبأ نع هللا دبع نب سيردإ نعو) »

 :اهب ىنع : لاق ([ 47-45: :رئدلا] «نيلصملا نم كلن مَ اوُلَق © رقس يف مككلس امإف

 :نوقباسلا نوقباّسلاو لط : مهيف ىلاعتو كرابت هللا لاق نيذلا ةمئألا عابتأ نم كن مل
 ىف قباسلا ىلي ىذلا نومسي سائلا ىرتامأ ٠-1١[( : ةعقاولا ] * نوبرقملا كئلوأ
 عابتأ نيهفلا ولا 4 نيلصملا نم كن مل ل : لاق ثيح ىنع ىذلا كلذف «ىلصم ةبلحلا
 ْ .( 1١95 ص ١ ج ) (نيقباسلا

 نياق مير يف اوُمَصَمْخا ناَّمْصَخ ناذه) : ىلاعت هلوق ىف رفعج ىبأ نع) ©. ٍ

 ه1 م ا جيلباز كرت نم بايث مهل تعطق ٠» ىلع ةيالوب : 4 اورفك
 مُكلمع هللا ىريسُف اولمعا لقو © : مالسلا هيلع هللا دبع ىبأ دنع لجرأرق) ©

 ((نونومأملاو١ ) : ىه امنإ ء.ىه اذكه سيل :لاقف 65 : ةبوعلا ] © توبمؤملاو هلوسرو
 .( 154 ص ١ ج ) (نونومأملا نحنو

 ٍرّصَقَو ةلطعُم رشبو » : ىلاعت هلوق ىف ىسوم هيخأ نع رفعج نب ىلع نع) © ٍ
 مامإلا.: ديشملا رصقلاو «تماصلا مامإلا : ةلطعملا رغبلا : لاق «[ 45 : جحلا] « ديشم
 .( 5 57 ص ١ ج ) (قطانلا

 تمعن نوفرعي )) لجو ٍزع هلوق ىف هدج نع هيبأ نع دمحم نب رفعج ثالح )©
 نيدّلاو هلوسرو هّللا مكيلو امنإ  :تلزنامل :لاق عه :لحدلا] 4 اهتوركني مث هللا
 رفن عمتجا :ةدئالا] < نوعكار مهو ةاكرلا نوتؤيو ةالصلا نوميقي نيذلا اونمآ
 هذه ىف نولوقت ام : ضعبل مهضعب لاقف ةنيدملا دجسم ىف هك هللا لوسر باحصأ نم
 ل نو انمآ نإو ءاهرئاسب رفكن ةيالا هذهب انرفك .نإ : مهضعب لاقف ؟ةيآلا
 هالوتن انكلو لوقي اميف قداص ًادمحم نأ انملع دق : اولاقف «بلاط ىبأ نبا انيلع
 مُثهّللا تمعن نوفرعي 9 : :ةيآلا اهذه تلزنف : لاق ءانرمآاميف الع عيطناالو

 (ةيالولاب نورفاكلا مهرثك راما ىلا نب ىلع ةيالو ىنعي :نوفرعي ؛© اهنوركدي
 .(4؟7صادج)

 هيلإ هللا ضّوف مامإلا نع هتلأس : لاق هللا دبع ىبأ نع ناميلس نب هللا دبع نعو ©

 اجا لاني ع هام اجو كلذو «معن : نافف «ةزاك وت ةاميلتم لإ سرقات



 "ج نورسفملاو ريسفتلا ا ا
 ريغب هباجأف رخآ هلأس مث ,لوألا باوجلا ريغب هباجأف ةلأسملا كلت نع رخآ هلأسو ءاهيف
 ىهاذكهو ١“ !(«باسح ريغب «( طعأ ) وأ نئماف انؤاطع اذه) : لاق مث «نيلوألا باوج
 7 اذهب مهباجأ نيحف هللا كحلصأ : 0 لاق :مهالسلا هييلغ ىلع ةءارق لع
 تايآل كلذ يف ْنِإ 8 : لوقي هللا عمستر امأ هللا ناحبس : :لاق.؟مامإلا مهفرشعي
 .اهن جرحي ال ل[ ك1 :رجحلا] # ميقم ليبسبل انو ا «ةمئ ةمئألا مهو © نيمسوتملل

 همالك عمس نإو ؛هنرل فرعو هفرع لجرلا رصبأ اذإ مامإلا نإ «معن : : ىل لاق مث اكن

 تاَوّمَسلا قلخ هتايآ نمور : 1 ل ل و
 مهو 2[: :مورلا] 4 َنيملاَعلَل تايآل كلذ يف نإ مكناولأو مكتنسلأ فالتخاو ضرألاو
 «[ لصألاب اذكه ] كلاه وأ جان ؛هفرع الإ هب قطني رمألا نم ائيش عمسي سيلف ؛ءاملعلا

 ل ا

 د د

 ىناثلا هر
 م ا ا تمص نع ةالسإلا لا لاق رفعج ىبأ نع)»

 ريم وا اا 7ةيالولاب ىدون امك ءىشب داني ملو 00

 .( 8١ص ؟ ج) (ةيالولا ىنعي هذه
 حصت ال «ةياالولاو ؛ةاكزلاو ؛ةالصلا : : ةثالث مالسإلا ىفاثأ : لاق قداصلا نعو» ©

 هل (اهيتبحاصب الإ نهنم ةدحاو

 «ةالصلا ىلع : ءايشأ أ ةسمخل ىلع غالسإلا ىنب : لاق رفعج ىبأ نع «ةرارز نع» ©

 نسما كا نيب وت ىأو : تلقف : ةرارز لاق ,ةيالولاو «موصلاو ,جحلاو «ةاكزلاو

 . .نهيلع ليلدلا وه ىلاولاو «نهحاتفم اهنأل «لضفأ :ةيالولا : لاق

 ؛هرغد عيمج جحو هلام عيمجب قدصتو هراهن مامسو هليل ماق الجر نأ ولامأ : :هيفو

 هللا ىلع هل ناك ام «هيلإ هتلالدب هلامعأ عيمج نوكيو هيلاويف هللا ىلو ةيالو فرعي ملو
 ١1/8 « ١9(. ص ؟ جو (ناميإلا لهأ نم ناك الو «هباوث ىف قح ٌرعو لج
 7 وحب فتلاه

 « اورَبص اَمب نيترم مهرجأ نوتؤي كئلوأ إف :لَجو رع هلوق ىف هللا دبع ىبأ نع١
 ٍرِسغِب كسمأ وأ ننماف انؤاطع اذه إف : ص ةروس نم 85 ةيآلا ىف ىلاعت هلوق ىلإر يشي (1)

 #«ٍباسح
 .(؟١ ص ١ ج ) (ريدغلا موي ةيالولاب ىدون ام ءىشب داني ملو ١ :رخآ ثيدح ىف ءاج (5)
 نوعدي «نيدلا نم ءزجو «مهدنع ىساسأ أدبم ىهو «ةعناصملاو ةارادملا اهانعم : :ةيقعلا ( "9

 ةحلسم ةروث اهونلعأ مهتكوش تيوق اذإف ؛ناطلسلا بحاصل ةعاطلا نورهظيو «ىفتخما مهمامإل

 . اهفيرعت قبس دقو -- ةملاظلا ةلودلا هجو ىف



 "”"ج نورسفملاو ريسفتلا تسسس

 م ل وربص امي :لاق ([ ه4 :صصملا]

 .( ١١7 ص ؟ ج) (ةعاذإلا : ةئيسلاو «ةيقتلا ةنسحلا

 نإ ءرمع ابأ اي :مالسلا هيلع هللا دبع وبأ ىل لاق :لاق : ا
 ىف الإ «يقارك فا ةينحا وربع هيلا ١ د يح دور هكا ىف نقدا اج يح
 .(7١7ص اجر“ !(نيفخلا ىلع حسملاو ذيبنلا

 نيد نم هللاو ىإ : لاق ؟هللا نيد نم : تلق ؛هللا نيد نم ةيقتلا : هللا دبع وبأ لاق» ه

 اوناك ام هّللاو [0 :فسوي] © َنوُقِراَسَلا مْكَنِإ ريعلا اهتْيأه : فسوي لاق دقلو هلا
 057 ناك ام هللاو «[85 : :تافاصلا ] © مهقس ينإ» : ميهاربإ لاق دلو فيعا وق روب

 .(؟7١5 ص ؟ ج)

 نودهشيل اوناك نإ ,فهكلا باحصأ ةيقت دحأ ةيقت تغلب ام :هّلا دبع وبأ لاق» ©
 0. جو هتترم مهرج ل رهاصأت ئازل ةودشمو دعا

 ةرمإلا تناك اذإ ةيناوجلاب مهوفلاخو ؛ةيناربلاب مهوطلاخ » :رفعج وبأ لاق) ©

 .( 5١١ ص ؟ ج) (ةيئايبص

 8 : 20 نآرقلا فيرحت ©

 ًافحصم مالسلا هيلع نسحلا وبأ ىلإ عفد : لاق رصنلا ىب بأ نب دمحم نب دمحأ نع »

 [ةنّيملا ةروس دصقي ]1 © اورفك نيذْلا نكي مل )" : هيف تأرقو هتحتفف ؛هيف رظنت ال : لاقو

 ىلإ ثسعبف : ا

 .( 55١ ص ١ ج ) ( فحصملاب يلإ ثعب

 امهيف ةّيقتلا ىفن نوكي وأ «ًاردان الإ ةّيقتلا ىلإ ةجاحلا سيسم مدعل كلذ :هقلعم لاق )١(
 . اهيلإ رطضي ال هنأب مالسلا هيلمع هملعو بطاخملا لاحو ؛هناكمو باطنلا اذه نامز ةياعر رابتعاب

 وه .هدعب نم ةمئألا هثراوتو . مالسملا هيلع ( ىلع هعمنج يذلا نآربقلا نأ ةعيشلا يوي ( ١١
 هنم فذُح ؛لدبم وأ فرحمف هادع ام امأ . ليدبت الو فيرحن هيلإ قرطعي مل ىذلا حيحصلا نآرقلا
 ..مهيفلاخمو مهئادعا بلاثم ىف ًاحيرص ذرو ام لكو ؛ثيبلا لآ لئاضف ىف ًاحيرص درو ام لك

 هنأ العلا ؛هصنام (ةدابعلا تاماقم يف ةداعسلا نايب ) ١ هباتك ىف يناسارخلا دمحم ناطلس لوقي
 ثيحب هيف ربيغدلاو فيرحتلاو ةصيقدلاو ةدايزلا عوقوب راهطألا ةمئألا نع رابخألا تضافتسا دق
 7 : ةينقنلاو ةدايزلا نآب غيمجلا ليواتو مهنم اهضعب رودص ىف عقي داكي ال
 نأل ,ةماعلا مهتابطاخم ىف نيلصاكلاب قيلي الو ؛ةغلك ' نآرقلا طفل ىفال نآرقلا نم مهتاكردم
 امو «فراص ريغ نم هرهاظ نع ظفللا فرصو «صاونلاو ماوعلا ظح هيف امب بطاخي لماكلا
 تناكو ؛هلوسرديو هنوظفحي اوناكو ؛«يبدلا نمز يف مهددع اعومجم هنوك نم افراص هومهاوت

 ... .مهلاءارق تايفيكو املا تاءارق اوطبض ىتح «ليدبعلا رييغتلا نع هظفحب نومتهم باحصألا
 ءاموجت هرمع رخآ ىلإ هتلاسر ةدم ىف لزن نآرقلا نإف ؛ مّلَسُم ريغ اعومجم هنوك نأ : هنع باوجلاف

 هوعمج مهنأ نم درو امو ءرخآلا ماعلا ىف تايآلا ضعيو روسلا ضعب لوزنب رابخألا تضافتسا دقو
 - .هراكنإ نكمي نأ نم رثكأ «نآرقلا عمجب ب ًالوغتكم هقيب نق سلع ايلع ناو ءةفلعحر دعت



 سم | وروما رارعستلاا يسم

 عمسأ انأو مالسلا هيلع هللا دبع ىبأ ىلع لجر أرق : : قلتي يف سنع ف

 (ةءارقلا هذه نع فك : هللا دبع وبأ لاقف «سانلا اهؤرقي ام ىلع سيل نآرقلا 00

 رع هللا باك أرق «مالسلا هيلع مئاقلا ماق اذإف «مئاقلا موقي ىتح سانلا أرقي امك أرقا

 ىلع هجرخأ : ناو دال باع ىلع لفك ققرلا فحصملا جرخأو ءهدجج ىلع لجو

 هلزنأ امك لجو رع هللا باتك اذه :مهل لاقف هبتكو هنم غرف نيح سانلا ميار تاجلا هي

 هيف عماج فحصم اندنع أذ وه : اولاقف ءنيحوللا نم هتعمج دقو ؛هّلِفَت دمحم ىلع هلل

 نأ ىلع ناك امئإ ًادبأ اذه مكموي دعب هنورت ام هللاو ام أ :لاقف «هيف انل ةجاخ ال «نآرقلا

 .(1779صاداج)( 0
 دمحم ىلإ ماسالا ةيلغ ليريجب هب ماج ىدلا نارقلا لإ: دا معلا نع)

 .( 554 ص 5 ج )(ةي ا

 مامتهاو ؛مهيديأب ناك اميف سردلاو ظفحلا ناك نكل ؛ مّلَسُم هنوسرديو هنوظفحي مهنوكو -
 تناك امكو «هبيترتو هعمج دعب ناك مهتاع ءارق تايفيكو ءاَّرَقلا تاءارق ظفحو هظفحب باحصألا
 انل قبي مل هنإ : 2 ليق ام امأو . هرييغت ىف نيقفانملا نم ةرفوتم تناك كلذك «هظفح ى يف ةرفوتم ىعاودلا

 لاثتماو «هتايآ ىف ربدتلاو ,هماكحأ عابتاو «هيلع دامتعالاب نورومأم اَّنأ لاحلاو «هيلع دامتعا ذئنيح
 رابخألا هذه لثم فرص هيلع دمتعي ال ؛هيلع رابخألا ضرعو ؛هدودح ةماقإو . ةييفاوتو هويماوا

 توجووةييومكلا اذه نع دابتعالا آل ءاهرهاوظ نع فيرحتلاو رييغتلا ىلع ةلادلا ة ةريثكلا

 ام ىلع ةلادلا ة ةريثكلا رابشخألل ىه امنإ هماكحأو هدودح ةماقإو ؛هيهاونو هرماوأ لاثتماو ,هعابتا

 فيرحتو ةدايزو ةصيقن ريغ نم هلي دمحم ىلع لزنملا باتكلا وه نيتفدلا نيب ام نأب عطقلل «ركذ

 ةلخم نكت مل نآرقلا ىف تعقو نإ رييغتلاو ةصيقدلاو ةدايزلا نأ : :رابخألا هذه نم دافتسيو . هيف
 ؛مهب لسوتلاو ةرئعلا ىلع ةلالدلا باتكلا نم مهآلا دوصقملا ناك : لوقت لي «هنم ىقابلا دوصقمب

 انل ةيعطق ةّجَح ناك هعابتاب اورمأ نإ تيبلا لهأب لسوتلا دعبو ؛تيبلا لهأ مهتجح هنم ىقابلا ىفو
 عابتاو ؛هب لسوتلا ناكو ؛هعابتاب اورمأي مل وأ مهب لسومن مل نإو ءالخم ارييغت اريغم ناك ولو
 ريسفتلا ليبق نم ناك انسفنأ لبق نم ,هماكحأو (هدودحو ؛هيهاونو هرماوأ طابنتساو (هماكحأ

 ,.(١؟ صادج)( !ًاريغم نكي مل ولو ؛هنم اوعدم ىذلا ىأرلاب

 مدطصي امددع هدم اًنإف ,نآرقلا ىف ليدبتلاو بيرحتلا عوقوي نولوقي نم فلؤملا ناك املو
 ردم م صاب انا ناش .[ :رجحلا ] < نوظفاحت هل انإو ركذلا انلرن نحن اّنِإط ؛ لاعتا لرقب
 رص ىف فيرحتلا ةقييفح بسحب ركذلل ىلاعت هظفح يفاني الو» :لوقيف ههبجي يذلا صنلا
 د ا لاق امك هل ةلئامملا ةروصلا ىف عقو نإ ييرحتلا نإف ؛هنيودت
 باتتكلاب مهتنسلأ نوولي » : لاق امكو ..[/9 :ةريقيلا] 4 | دنع نم اذه نرلرقي مث مهيديأب
 . . 11/8 : نارمع لآ] 4 هللا دنع نم وه نولوقيو باتكلا نم وه امو باتكلا نم هوبسحتل

 انس ودم تالا :ووكسمل امديع (ريش) ب ريهشلا ىولعلا هللا دبع ديسلا دن كلذك

 ىلإ دججاو دعب ادحاو ركذلا لهأ ددع : 4 نوظفاحل هل انو : لوقيف ليوأتلاب مادطصالا اذه
 . ( هلي ىبنلل ريمضلا :ليقو ..حوللا ىف وأ ؛مئاقلا

 ( .١514205١8 /5؟ :نورسفملاو ريسفتلا)



 2 هرعت ار ركسدا

 : ('!حسملا» نيلجرلا ضرف ه

 . ةالص هنم هللا لبق ام ةنس نوعبسو نوتس لجرلا ىلع ىتأي هنإ : هللا دبع وبأ لاق»

 1 ص او (ةحسم هللا را ام لسخيبدتا) + لاق" ؟ هاذ, قبكو : تلق

 باتك ىف (ةعبرألا بهاذملا ىلع هقفلا) ىف لومي . .حسملا ال لسغلا نيلجرلا ضرف لب )١(
 0 ا م الل م ةراهطلا
 امك ؛(رانلا نم باقعألل ليو» : هلي هلع هلوقل «ءاملاب لسغلاب هيبقع دهعتي نأ هيلع بجيو «مدقلا
 بجي ام ضعب هلجر نم عطُق نمو ؛مدقلا نطاب ىف نوكت ىتلا قوقشلا دهعتي نأ هيلع بجي
 .(لسغلا طقس هلك ضرفلا عضوم عطُق نإف «ىقبي ام لسغي نأ هيلع بجو ؛هلسغ

 مكهوجو اوُلسْعاَف ةالّصلا ىَلِإ متمُق اذإ اونمآ نيذْلا اهيأ ايه : ىلاعت هلوق يف ىبطرقلا لوقيو .

 .[5 :ةدئاملا] © نيبعكلا ىلإ مكلجرأو مكسوءرب اوحسماو قفارملا ىلإ مكيديأو
 ةماعلا ىئاسكلاو رماع نباو عفان ارق 4 مكلجرأو # : ىلاعت هلوق - ةرشع ةئلاغلا»

 شمعألاو نسحلا ةءارق ىهو عفرلاب «مكّلجرأ : أرق هنأ عفان نع مل اسم نب ديلولا ىورو «بصتنلاب

 تاءارقلا هذه بسحيو ..ضفنلاب (مكلجرأو) :ةزمحو ورمع 00 نبا أرقو «ناميلس
 :نوعغباتلاو ةباحيصلا تفلقخا

 :حسملا نود لسغلا نيلجرلا ىف ضرفلا نأ ىلع ىببو ( (اولسغا) لماعلا لعج بصنلاب أرق نمف

 ريغ ىف هلوق نم مزاللاو « هلع ىبنلا لعف نم تباثلا وهو «ءاملعلا نم ةفاكلاو روهمجلا بهذم اذهو
 «رانلا نم باقعألل ليو » :هتوص ىلعأب ىدانف حولت مهباقعأو نوأضوتي اموق ئأر دقو «ثيدح ام
 .( ءوضولا اوغبسأ

 يلع لدف 4 قفارملا ىلإ : نيدلا ىف لافامك «نيبمكلا ىلإ لاقف امهّدح هللا نإ مث
 ..ملعأ هللاو ءامهلسغ بوجو

 امو ؛ءامهلسغ بوجو ىلع ءاملعلا تقفتا : ااا لماع ناد دعس أرق نمو

 ةءارقب ىربطلا قلعتو «مهريغ نم ةضفارلاو ؛نيملسملا ءاهقف نم ىربطلا ىوس كلذ در نم تملع
 .(ضفنلا

 ,ناتحسمو ناتلسغ ءوضولا :لاق هنأ سابع نبا نع ىور دق : تلق » : ىبطرقلا لوقي مث

 اوحسماو مكيديأو مكهوجو اولسغا :لاقف ءوضولا ركذف زاوهألاب بطخ جاجحلا نأ ىورو

 امهروهظو امهنوطب اولسغاف ؛هيمدق نم هئبخ نم مدآ نبا نم ءىش سيل هنإف ؛مكلجرأو مكسؤرب
 يل لا ا لاقف كلام نب سنأ 2 ءامهبيقارعو

 هلأ اضيأ سن :أ نع ىورو ءامهلب هيلجر حسم اذإ ناكو : لاق . 4 مكلجرأو مكسوءرب اوحسماو
 يسيل ىف سيل :لاقو هيلجر حسمب ةمركع ناكو ؛ «لسغلاب ةئسلاو حسملاب نآرقلا لزن : لاق
 ال سا سالما ىبعشلا رماع لاقو ؛حسملا امهيف لزن امإ
 ئربطلا ريرج نبا بهذو . نيوكسمو سامع للا قوتنا ةداتق لاقو ءاحسم ناك ام ىغليو ؛السغ

 ربخلا ىف نيتياورلاك يأ ] نيتياورلاك نيتءارفلا لعجو «حسملاو لسغلا نيب رييختلا امهضرف نأ ىلإ
 نابجاو لسغلاو حسملا نإ : هيف ليق ام نسحأ نمو :نسحلا لاق . . [اضقانتي مل اذإ امهي لمعي
 د يطلب زو وحال يلف لدظلاو يدتمال1 حاب رئاوط يح راس بج



 وه نيلجرلا ىف حسملا نأ ىلإ رسكلاب أرقي نمم موق بهذو : ةيطع نبا لاق «نيتيآ ةلزنمب ناتءارقلاو <
 .( لسغلا

 ءكرتشم حسملا ظفل نإف (حيحصلا وهو : تلق) : هلوقب ريخألا ىأرلا ىلع ىبطرقلا بقعيو
 كيسعتم ركب ذنأ انربخأ «ىرهزألا انربخأ : ىورهلا لاق ءلسغلا ىنعمب قلطيو. حسملا ىنعمب ى ةلطب
 نوكي برعلا مالك ى يف حسلا : لاق ىراصنألا ديز ىبأ نع متاح ىب بأ نع ىرادلا ديعس نب نامشع نبا

 هللا حسم : لاقيو حسمت دق : ا م ل ل
 ىنعمب نوكي حسملا نأ برعلا نع لقنلاب تبث اذإف . .بونذلا نم كرهطو كلسغ !«كلبام

 ءاهيف لامتحا ال ىتلا بصنلا ةءارقب ءلسغلا ضفنخلا ةءارقب دارملا نإ : 0 سلا
 ةرثك ىصحت ال حاحص رابخأ ىف ف اهلسغ كرت ىلع دعوتلاو «لسغلاب ةتباثلا ثيداحألا ةرشكبو
 . . ةمئألا اهجرخسأ

 نا عملا ناس يقر نامل سا نوي لو اف ربا قابل عساك
 املف ؛ مكسوؤرب اوحسماو نيبعكلا ىلإ مكلجرأو قفارملا ىلإ مكيديأو مكهوجو اولسغاف : ريدمملا
 سأرلا عم ناكرتشم امهنأ ال - ملعأ هللاو  ةوالتلا ىف امهيلع مّدُق نيلجرلا لبق ًالوعفم سأرلا ناك
 .ريهطتلا ةفص ىف امهيلع همدقتل

 دل ةسننو هج وسلا: نييضطا لاق ىملسلا نمحرلا دبع ىبأ نع بيلك نب مصاع ىور دقو

 :لاقف سانلا نيب ىضقي ناكو كلذ ىلع عمسف - ماللا رسكب - (مكلجرأ و - انما
 .مالكلا نم رخؤملاو مدقملا نم اذه بصنلاب - «(مكلجرأو»

 اذكو .نيبعكلا ىلإ مادقألا اولسغا :لاقق هنع هللا ىضر ىلع نع ثراحلا نع قاحسإ وبأ ىورو
 . .بصنلاب «مكلجرأو 9 :آرق امهنأ سابع نباو دوعسم نبا نع ىور

 اي ا ينام نقلا نكن اوه ادرنم هك اق يلحرلا ف ذ ضفنلا نإ :ليق دقو
 هلعفب هي ل لل ا

 .نسح اذهو ؛هيف حسمت ىتلا لاحلاو لجرلا هيف لسغت ىذلا لاحلا
 نبأ يبل درو نا او ور لاق داكار والا اروع وي محا ىلع سلاحا :ليق نإف

 ةجح الف هريغ هتبثأو ائيش ىفن نم نأ : باوجلاف  هدع ةياور ىف - كلام هركنأو ,ةشئاعو ةريره
 ىنث دح | نسحلا لاق دقو ؛مهريغو ةباحصلا نم ريثك ددع نيفنخلا ىلع حسملا تبن تبثأ دقو ؛يفادللا

 ءامه نع حيحصلا لقنلاب تبث دقو ءنيفخلا ىلع اوحسم مهنا هَ ىبنلا باحصأ نم الجر نوعبس
 , هيفخس ىلع حسمو اضوت مث لاب هَ هللا لوسر نأو ؛هيفخ ىلع حسمو اضوت مث ريرج لاب ؛ لاق

 صن اذهو ,ةدئاملا لوزن دعب ناك ريرج مالسإ نأل ,ثيدحلا اذه مهبجعي ناك : ىعضيللا ميه اربإ لاق

 ملسا اريرج نأ ,هيبأ نع رفعج نب ديمحلا دبع نع يدقاولا ةياور نم هب اوجتحا امو هوركذ ام درب
 ال ثيدحج اذهو «تافرع موي ةجيملا ىذ يف تلزن (ةلئاملا نأو ناصر رهش نم رشع ةدس يف

 مادقت ام ىلع .[* : ةدئاملا] 4 مكنيد مكل تلمكأ مويلا :  ةفرع موي اهنم لزن امنإو ؛هاهول تبني
 لوزت دعب ناك همالسإ نأل «نيفخلا ىلع حسملا يف ريرج ثيدح نسحيتسأ انأ ؛ ! لبنح نب دمحأ لاق

 كلذب اهدنع نكي ملف ةشئاع امأو ؛ ل ل ل ا

 عم رفاسي ناك هنإف لس » : ميس ا ا ل

 ع ىلا و اكل هلل ل سعر



 نا لش ل يا لوا أ يعل و "أ و ل وب رد وج فوج وأ يوتا لل ول د والا 3مل را رعب راك فم لأ وو دل كو قرا لاي اقلك ار هر تالا لك را وقودلا 7 ول تار اول عورتا قبة قحاب قوما“

 نبال هتوم دنع هلاق ام حيحنملاو ,حصي ال ركنم وهف راكنإلا نم هنع ىور ' امف «كلام امأو .

 ىلعو . هيلع بجي اسيف ًارصقم حسن نم ىرأ الو «روهطلاب ىسفن ةضاخ- ىف .لخلآ تنك ىنإ : عفان
 :دمحأ لاق .رفس الو رضح ىف حسم أ ال :لاق هنأ هنع بهو نبا هاور ام لبنح نب دمحأ لمح اذه
 ةيعرل د لاقو . اير رب لخويا اركيسلا نأ مهرمأ هنأ رمع نبا نع ىورامك

 رسمع نبا هكرت ام وحن ىلع كلذ كرت نّمف :هنع هللا ىضر دمحأ لاقو «بويأ ىبأ نع هوحنو
 لهأ عنص امك هاري الو كلذ كرتي نأ الإ «هبعن ملو هفلخ انيلصو ؛هيلع هركنأ مل كلامو بوي وبأو
 . ملعأ هللاو هفلخ ىّلِصُي الف «عدبلا

 لدي ًاضيأ اذهو «ىنعملا نود ظفللا ىلع فوطعم -رجلاب - (مكلجرأو» :هلوق نإ :ليق دقو
 ىف اذه ءاج دقو «برعلا لعفت امك راوجلل ضفخلا امنإو «ظفللا ال ىنعملا ىعارملا نإف لسغلا ىلع
 2 ..[ةلثمأ قاسو ] (..هريغو نآرقلا

 لوف نم تبث امو :ءانمدق ام لسخلا نيلجرلا ضرف 6 نم بابلا ىف عطاقلاو : تلق» :لاق مث
 2 اننوخف [ كمحخأ ةياور ىف ] (رانلا نم مادقألا لوطبو باقعألل ليو# : مالسلاو ةالصلا هيلع
 نأ مولعمو «بجاولا كرت نّم الإ اهب بّدعُي ال رانلا نأ مولعمو «لَجو رع هللا دارم ةفلاخم نم رانلا
 رو يا لع حلا يدقق اف لال در اياقسسمال اق نجا حملا
 امهنوطب حسمل لخ دم ال ذإ « «حسملاب لاق نم لوق نالطب ثيدحلا اذهب نيبتف ءامهنوطب ىلعاال

 .حسملاب ال لسغلاب كردي كلذ امنإو ءمهدنع

 بجاولا ىَدأ دقف هيمدق لسغ نم نأ ىلع اوقفتا مهنأ كلذو ؛عامجإلا ةهج نم رخآ ليلدو
 روهمجللا لقنو . هيف اوفلتخا ام نود هيلع اوعمجأ ام نيقيلاف ؛هيمدق حسم نميف اوفلتخاو هيلع

 ءامهيقني ىتح ًاثالثو نيتنثاو ةرم هثوضو ىف هيلجر لسغي ناك هنأ ُهْيَع مهيبن نع ةفاك نع ةفاك

 ال لسغلا اهيف ىنعملا ضفخلا ةءارق نأ حضو دقف «هائّيب ام عم لسغلا ىف ةجح كلذب كبسحو

 دق برعلاواة اواسغافو هلوقاأح بضنلاب ب« كلجتراو» «ةلوق ىف لماعلا ناو ءانركذ انك ةويننملا
 تبرشو ىأ :نبللاو زبخلا تلكأ :لوقن ءامهدحأ هب درفني لعفب ءىشلا ىلع ءىشلا فطعت

 كح يح ساس قت كال ل و عفا
 بعشلا عبط «ىبطرقلا ريسفت رظنا) .. «ملعأ هللاو ءلسغلا دارملاو «ىنعملا ىلع المح حسملا
 .( ىجاتلبلا - فرصتب 0-٠١35 88ص

 - هبهذم ءاملع نم هريغك - ىسربطلا لوقي» : ىبهذلا نيسح دمحم روتكدلا ةليضف لوقيو
 هرصنيو هبهذم نع عفاديو ؛ةوق لكب لداجي هارن اذهلف ؛ءوضولا ىف نيلجرلا ضرف وه حسملا نأب
 هلوق رّسف امدنعف ؛هعالطا ةرثكو منهذ ةعسو لجرلا اذه ةيلقع ةوق وهف يءيش ىلع تلد نإ ةلدأب

 اوحسساو قفارملا يلإ عكيدبأو مكهوجر اولسغاف ةالصلا ىلإ معمق اذإ اونمآ نيذلا اهبأ اي» : ىلاعت
 : 4 نيبعكلا ىلإ مكلجرأو © : ةيرمت ام لاوسقي م[ ةدئاملا ] 4 نيبعكلا ىلإ مُكلجرَأو مكسوءرب
 نود حسملا امهضرف : ةيمامإلا تلاقو «لسغلا امهضرف نإ : ءاهقفلا روهمج لاقف «كلذ ىف فلتخاأ
 «سابع نباك . نيعباتلاو ةباحصلا نم ةعامج نع حسملاب لوقلا ىور دقو . ةمركع لاق هبو «هريغ

 - "بهذ هيلإو «لسغفلاو حسملا نيب رييختلاب ىرصبلا نسحلا لاقو . ىبعشلاو ةيلاعلا ىبأو سنأو
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 اج وي ول داو "وج" اولا لو وب هوي" وه و ل ل ااه ل اسي او“ دو اا الي اا وأ راو وص في ده مح ف هيما أع دع هئك# يلي ف راو لاق اقتراع حور دا لا 3ع لا داو 077 قا دا ل6 ال ربما كب وو م دال اا وفا ا وعلو

 ديا عبس مدر علا روجر او روماطلا بح يسد بجي :الاق امهنأ الإ ىئابجلاو ئربطلا <
 نبا نع ىورو «لسغلاو حسملا نيب عمسجلا بجي : ةيديزلا ةندنكا ةلم نم قطا ريعان لاق .مدقلا
 هللا باتك ىف نإ : لاق هنأ هنع ىورو . هيلجر ىلع حسمف هُو هللا لوسر ءوضو فصو هنأ سابع

 نيتلسغ هللا ضرف :ةداتق لاقو . ناتحسمو ناتلسغ ءوضولا :لاقو .لسغلا الإ سانلا ىبأيو «حسملا
 نإ :هدنع نحنو سنأل لاق هنأ :سنأ نب ىسوم نع «ديمح نع «ةيلع نبأ ىورو .نيتحسمو
 هنإو .مكسوؤرب اوحسماو مكيديأو مكهوجو اولسغا :لاقف رهطلا ركذف زاوهألاب انبطخ جاجحلا

 لاقف ءامهبقارعو امهررهظو امهنوطب اولسغاف ؛هيمدق نم هثبخ نم برقأ مدآ ىنب نم ئش سيل
 ..© نيبعكلا ىلإ مكلجرأو مكسوءرب اوحسماو » : ىلاعت لاق ءجاجحلا بذكو هللا قدص : قع

 نإ :لاقو . حسملاب مالسلا هيلع ليربج لزن : ىبعشلا لاقو . امهلب هيمدق حسم اذإ سنأ ناكف : : لاق
 000 ا سنوي لاقو . احسم ناك ام ىغغليو ءالسغ ناك ام حسمي مميتلا ىف

 تيبلا لهأ ةداس نع ىور ام امأو - امهيلع حسمي ناك امنإ ؛هيلجر لسغ هتيأر امف : لاق . طساو ىلإ

 نع «ةلاضف نع «ىزاوهألا ديعس نب نيسحلا ىور ام كلذ نمف «ىصحي نأ نم رثكأف كلذ ىف
 ىذلا وه :لاقف نيلجرلا ىلع حسملا نع رفعج ابأ تلأس : لاق ليذه نب بلاغ نع «نامثع نب دامح
 ىلع حسملا نع رفعج نب ىسوم نسحلا ابأ تلأس :لاق دمحم نب دمحأ نع هنعو . ليربج هب لزن
 لاق الجر نأ ول : 0 ل ا ل ا يا
 : ىف نيتءارقلا هجو امأو. اهلك هفكب الإ .ال :لاق ؟نيبعكلا ىلإ اذكه هعباصأ نم نيعبصأب

 وه حسملاب دارملا :لاقو ءمكسوؤر ىلع فطع هنأ ىلع هيف رجلا لمح لسغلاب لاق نمف «مكلجرأ
 ىوقو «ةالصلل تحسمت :اولاق دقف «ءلسغلا فيفخ حسملا :لاق هنأ ديز ىبأ نع ىورو . لسغلا

 ع ل ل ملو لوسغملا ىف ءاج امنإ ديدحتلا نأب كلذ

 ىسرافلا ىلع ىبأ لوق اذهو «ديدحتلا ىف ذ لسغلا ةقفاومل لسغلا مكح يف هنأ

 :اولاق امك «راوجلا ىلع ضفخ وه : مهضعب لاقو

 :سيقلا ؤرما لاق امكو «بضلا ال رحجلا تافص نم برخو . برخ بض رحج
 لمزم داجب سانأ ريبك هلبو نينارع ىف ًاريبث نأك

 ضعب نع ركذو .احوسمم هنوك ىضتقيف سوؤرلا ىلع ًافطع نوكي رجلاب ءىرق اذإ : جاجرلا لاقو
 ىف زوجي ال راوجلا ىلع ضفدملاو :لاتق . نعل هفك لاو هما اريج 3 لاق هنأ فّلَسلا
 .لسغلاك نآرقلا ىف ديدحتلا اذه ىلع حسملا نكلو «ىلاعت هللا باتك

 رعاشلا لوقك «ىنعملا ىف عوطقم «ظفللا ىف سوؤرلا ىلع فوطعم وه : شفخألا لاقو
 ه“ ادراب ءامو انبت اهتفلع *

 : ادراب ءامناو عة علا
 اولمع راصمألا ءاهقف انيأر اَّنأل ؛«مكيديأ ١ ىلع فوطعم هنإ : هيف اولاقف «بصنلاب ةءارقلا امأو

 ليو# :لاقف حولت مهباقعأو اوأضوت ًاموق ىئر هلي ىبنلا نأ ىور امو ءحسملا نود لسغلا ىلع
 رجلا لمح . .نيلجرلا حسم بوجوب لاق نم امأو . ىسرافلا ىلع وبأ هركذ . (رانلا نم بيقارعلل
 سل يعور يوزر ولع تطعللا اقزو دتيم ب دونا قاع لسا يراد ىف يحلل
 مئاقب نالف سيل :اولاق . ىصحت نأ نم رثكأ برعلا مالك يف كلذ لاثمأو «رورجم او راجلا عضوم ىلع
 ب | ديشناو ءايفاذاالو
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 نب 1 لا يبحر كرو دهب“ ها دلي او ذوب فوك وي ادوات انه نادي و جورج ذهب داك قيوم دوك لجلال له وب ان عسا عع ظهرها ماما ع جر 1 ا 4 ا ل تا الا قلو ولا

 اديدحلا الو-لابجلاب انسلف حجسأف رشب اننإ ىواعم ْ -

 ٠ :ارش طبأت لاقو
 فارم نب نزرع اخأ بو ديعاوأ ١ ١ اقجانل ارائيد كعاي تّتأ له

 :رعاشلا لوق كلذ نمو «ىنعملا ىف بوصنم هنإف «(رانيد ١ عضوم يلع ( دبع ) فطعف

 رايس نب روظنم ةوخإ لثم وأ مهموقل ردب ىنب لثمب ىنئج
 اربابجأو هى ينعملا ىلع بصنلاب فطع ؛ مهلثم ىل رضحأو تاه :( ىنثج ) ىنعم ناك امل هنإف ش
 نم ًالوأ هوركذ ام : اولاق : زاجيإلا هجو ىلع اهدرون ةبوجأب بصنلاو رجا هجو ىف هوركذ امع نيلوألا

 : رهو نم لطاق لتيعلا عج داتا

 ةلوسغملا ءاضعألا نيب هناحبس.هللا قرف دقو «ةفلتخم عرشلاو ةغللا يف نيظفللا ةدئاف نأ : اهدحأ
 ثا .-# ادجلاو لسعلاو و م ا ل
 نيل لاا علا نور را يع رسمملا تاكو «سوؤرلا ىلع افوطعم ناك اذإ لجرألا نأ : اهيناثو--

 2 .كلذ ىضتقت فطعلا ةقيقح نأل ءكلذك لجرألا مكح نوكي نأ بجيف «فالخ الب لسغب
 ًاضوت هنأ ُهْلَِع ىبنلا نع هوور امب مهلالدتسا طقسل لسغلا ىنعمب ناك ول حسملا نأ :اهشلاثو

 .هيف ام اذه ىفو ًالسغ حسملا اومسف امهحسم نوكي نأ ركني ال اذه ىلع نأل هيلجر لسغو

 نع اوربخي ةااودارا دل عيدأا هيف ىنعملاف ؛ةالصلل تحسمت : مهلوقب ديز ىبأ داهشتسا امأف

 نم الدب اولاق ءلْسعلاب هيبشت كلذ نآل «ةالصلل تلّسغت : اولوقي نأ زجي ملو زجوم ظفلاب روهطلا
 عريسا نأ ىلع اليوعت ا را

 ىلع لدي ل كلذ د تالا قا قيس روك يكل ندا راهم يدق يح رافال

 ولو ا يا تيجو ار لا

 لان للا هال حد ا اولاق
 :اولاق نإو «نيلجرلا ىف ذ كلذك سيلو ءامهلسغب حيرصتلل لب ديدحتلل نيديلا ىف لسغلا بسصجو

 ةدودحم ىديألا نأل :حصي ال اذه : انلق . مالكلا بيترتب هبشأو ىلوأ دودحملا ىلع دودحملا فطع

 ل ا لا ل ىلع ةفوطعم 0

 وع سا ل وسل ا م

 لباقتيل . هريغ نود سوؤؤرلا ى لع ةفوطعم ةدودحم ةحوسمم ( لجرأ) نوكي نأ بجيف «دودحم

 ىلع دودحم حوسمم فطعو «دودحم ريغ لوسغم ىلع دودحم لوسغم فطع يف ناتلمحلا

 كلذ زوجي مل هنأ جاجزلا نع انركذ دقف «راوجلا ى لع تفطغالإ لاق نم امأو . ا رب

 ىلع هب دهشتسا ام لكو «ىفطعلا فرح دقف عم زوجي امنإف مالكلا ىف كلذ زاجأ ع نمو ؛نآرقلا ىف

 دنع مهمالك ىف تدرو امنإ ة. واجمل نإف اضيأو . كاذو اذه نيب لئاح هيف فرح الف ةرواجماب بارعإلا ش

 ةسنحلا ةنر نع نوكيا ( يطا : نأ هيلع ده دا نإف ىفابتشالا نم نمألاو َسبّْللا عافترا

 ع ةحوسمم نوكت نأ زوجي اهنإف.لجرألا كلذك سيلو ؛داجبلاةفص نم.نوكيالا (لمزم» ةظفلو



 0و تام هد ورك ف مدس و124 8 م7 فخ إو ب هه كيم وشما واكف ف خاف للدفاع ده تدور دمك ف اطإا# يقرا اعرب هيمن دفق خول خا تاو ف اا اقم جلوب ا بل تو مولا ل

 مالك ىف ًازئاج ةرواجملاب بارعإلا نوكي نأ افن نييوحنلا نم نيققحمل نإف ًاضيأو .سوؤرلاك -
 وه ىذلا فاضملااوفذحف ؛ «هرحج- برش اودارأ مهنأ : ( برخ بض رحج » ىف اولاقو «برعلا

 .(«برخ ١ ىف نكتسا ريمضلا عفترا اذإو هماقم رورجم ا ريمضلا وهو هيلإ فاضملا ميقأو (رحج )
 ةرواجملاب بارعإلا لطبف ؛هريبك لمزم :هريدبقتف ««لمزم داجب ىف سانأ ريبك ) : ىف لوقلا كلذكو
 ةريدت نذل عتضاو ادهو»# ةلدجج

 اولسغاو : ةيآلا ىف رّدق هناك ««ًادراب ءامو أبت اهتفلع» :رعاشلا لوق لثم هلعج نم امأو

 0 ا ول كلذ نأل « ؛عيمجلا نم دعبأ هلوقف ؛« مكلجرأ

 قيد ملط ءانيمر دينيس 0201001 ءرهاظ ىلع هلمح لاحتسا اذإ زوجي امنإف .مالكلا
 ؟ديعبلا ذاشلا ريدقتلا اذه لثم زوجي

 نا 1 ناسا ادق « ياني ان زاطكرم نا ىلا يوما هج قنا ىف يتطور لاذ دال

 لا ىلع ادلع لارا بيف كاتبا هلي نم ىلوا بيرقلل مالكلا ىفريثأتلا ل : لاق نأب
 تضقنا دقق لسغلاب اهيف رومأملا ىلوألا ةلمجلا نأ ىلع ؛هوجولاو ىديألا ىلع اهفطع نم ىلوأ
 ىلع فطعت نأ ىلوألا ةلمجلا.مكح عاطقنا دعب زوجي الو «ةيناثلا ةلمجلا فانكتساب اهمكح لطبو
 ركب در نإف ءأركبو ادلاخ تمركأو ءارمعو اديز تبرض :مهلوق ىرجم ىرجي كلذ نإف ءاهيف ام
 دق ىذلا برضلا ىلإ هدر زوجي الو ؛هاوس ىذلا غوسي ال مالكلا ىف هجولا وه ماركإلا ىف دلاخ ل
 . نايفانتت الو نيتءارقلا ىنعم قباطتل هانركذ ام حجرتل اضيأ كلذ زاج ولو .همكح عطقنا

 اهوور ىتلا رابخأألا نم كلذ ريغو «(رانلا نم بيقارعلل ليو » : لاق هنأ ثيدحلا يف ىور ام امأف

 نآرقلا رهاظ نع عجري نأ زوجي ال هنأ كلذ ىف مالكلاف ؛هيلجر لسغو ايدو هناا دقت يف وع
 رابخأب ةضراعم رابخألا هذه نأ ىلع «نظلا ىضتقي امنإو املع بجوي ال ىذلا رابخألا رهاظب مولعملا
 ىبأ نب سوأ نع ىور ام لثم ؛مهخويش نع تلقنو «مهبتك ىف تدجوو مهقرط نم تدرو ةريثك
 ىتأ» :لاق ةفيذح نعو ؛4ىلصف ماق مث هيلعن ىلع حسمو اضوتي هلع ىبنلا تيأر» :لاق هنأ سوأ
 اة ايل ص يسر انعقد اد يبلع ف نق طا كلان بر

 .هركذ لوطي ام كلذ ريغ ىلإ .ثيدحلا بيرغ
 مهو نولوبي اوناك بارعألا فالجأ نم ًامزق نأ هيف ىرر دقف ء«رانلا نم بيقارعلل ليو» : هلوقو

 كلذ ناكو ةالصلل دجسملا دولع ديرو هت رايتخي ال يياجرإو مكانا ىلع لوبا رشرشتيف .مايق

 :ةيكولا ديت يبس
 دنع مدقلا رهظ ىف ناتبانلا نامظعلا امه ةيمامإلا دنعف ءامهانعم ىف فلتخا دقف نابعكلا امأو

 لسغ بجوي ناك نإو «ةفينح ىبأ بحاص نسحلا نب دمحم كلذ ىف مهقفاوو «كارشلا دعقم
 ولو :اولاق «نيقاسلا امظع امه نابعكلا :ءاهقفلاو نيرسفملا روهمج لاقو . عضوملا اذه ىلإ نيلجرلا
 كلذ ىلع نأل ««نيبعكلا ىلإ» لقي ملو «(«باعكلا ىلإ مكلجرأو» : هناحبس لاقل هولاق امك ناك
 .(؟5١- ١4" ص ١ ج) (نابعك لجر لك ىف نوكي لوقلا

 ىلع حسملا زاوج مدع ىري امك « ءاهلسغ ال اهحسم ءوضولا ىف نيلجرلا ضرف نأ ىشاكلا ىريو
 امك ءاضعألا رئاس ةرشب ىلإ ءاملا لوصو بوجوب لوقي «ةيآلا هذهل هريسفت دنع هارن اذهلو «نيفخلا
 ,نيفنلا ىلع الو ةوسنلقلا ىلع حسملا ءىزجي الف هيلعو ء.حسملاو لسغلاب رمألا ىضتقم وه
 - ىلع مهيفو هلي هللا لوسر باحصأ عمج رمع نأ نم رقابلا نع بيذهتلا ىف ءاج ام ىوري مث



 1 + *ج نورسفللاو زيسفتلا
 : )2١ ءوضولا ضقني ال ىدولاو ىذَلا ©

 :النشلا نت فقاو قار وا عادم نم وه ةركذ م لاس نإ :لانقا للا دبع ىبأ نع

 ةلزنمب كلذ امنإف ءكيبقع غلب نإو ءوضولا هل ضقنت الو ةالصلا عطقت الو هلسغت الف

 سيلو ريساوبلا نم وأ لئابحلا نم هنإف ءوضولا دعب كنم جرخمي ءىش لكو ؛ةماخنلا
 .( 7956 ص “”ج )(هرذقت نأ الإ كبوث نم هلسغت الف ءىشب

 حسم هلع هللا لوسر تيأر : لاقف ةبعش نب ةريغملا ماقف ؟نيفخلا ىلع حسملا ىف نولوقت ام :لاقف <
 باعتكلا قبس : ىلع لاقف «ىردأ ال :لاق ؟ةدئاملا دعب وأ ةدئاملا لبق : ىلع لاقف «نيفنخلا.ىلع
 هده نلع سهم ذاع يعي اتتورا ةلالك وا يشب طفتي لأ لبق ةدئاملا تلزن امنإ ,نيفخلا
 ةفيقسلاو ةبقعلا باحصأ نع نيقفانملا ءاسؤر دحأ وه اذه ةبعش نبا ةريغملا : لوقأ» :لوقيف ةياورلا
 ةمايقلا موي ةرسح سانلا دشأ» :لاق هنأ ىبنلا نع ةشئاع تور هيقفلا ىفو :لوقي مث . . هللا مهنعل
 بحأ ةالفلاب ريع رهظ ىلع حسمأ نأل ) : تلاق اهنأ اهنع ىورو . (هريغ دلج ىلع هءوضو ىأر نم
 رهظ عضوم ناكو ىشاجنلا هادهأ فخ الإ فخ ىبنلل فرعي ملو . (ىفخ ىلع حسمأ نأ نم ىلإ
 ىلع حسم هنإ :سانلا لاقف ؛هافخ هيلعو هيلجر ىلع ُهّنْيَع ىبنلا حسمف ةءافوت شتم هرم نيمدعلا

 ١54(. ص ١ ج ) هيقفلا مالك ىهتنا - « دانسإلا حيحص ا ا
 ةءارق نأ 1 يب اسطمم لاقثال طولا قة لجرلا رن لح مولكلا ىلإ فلؤملا لقتنا اذه دعبو

 نم رهظأ امهلسغ نود نيلجرلا حسم يلع ةيآلا ةلالد مش .. ) مهدنع ةدودرم : لجرألا بصن
 نيلئإقلا نم ريثك عمج اهي فرتعا كلذلو ءرجلا ةءارق ىلع ًاصوصخو «راهنلا ةعبار ىف سمشلا

 مكلجرأو 00 اوحسماو 8 : لجو َرَع هللا لوق نع لكس هنأ رقابلا نع بيذهتلا ىفو «لسغلاب
 :لوقأ ٠ :لاق مث «ضفنلا ىلع ىه لب :لاق ؟بصنلا ىلع مأ ىه ضفدلا ىلع . . 4 نيبعكلا ىلإ
 لحم ل نوكت اهنأل ؛ «حسملا ىلع لدت ًاضيأ بصنلا ىلع ةءارقلا ريدقت ىلعو
 لب ؛ةحاصفلا نوناق نع جراخ هوجولا ىلع امهفطع ذإ ءارمععو ديزب تررم :لوقت امك «سوؤرلا
 ١١5(. ص ١ ج ) (هبهذمل دهشي ام تيبلا لهأ نع رابخألا نم ىور مث .. ةيبرعلا بولسأ نع

 ..و) :ةيالاهذهل هريسفت دنع (ةداعسلا نايب» هباتك يف ىناسارخلا دمحم ناطلس لوقيو

 مكهوجو ىلع هفطعو ««مكسوءر) لحم ىلع بصنلابو ( مكسوعر» ىلع فطع رجلاب «مكلجرأو
 ةلمجم ةلمتحم فطعلا اذه ىف اهنأ رمألا ةياغ دعبلا ةياغ ىف (مكسوءر» ىلع فطعلا زاوج عم
 ,حجرم الب حيجرتلا همازلتسال نآرقلل ًانيبم انيأر نكي ملو «نايبلا ىلإ ةجاتحم ةيآلا ءازجأ رئاسك
 نارقلا كايبل- انستإ صخش بصق نإفا «ةئايبل ةويصد نماال ةهّيللع هلوكتزو: هللا نصت نم نيبملا لب
 ليصفتو ماوعلل عونصملا لجعلا وأ ؛مانالا ةدابعل مانصألا بصن نم لقأب سيل نمحرلا ةفالخو

 هلصف دقو ؛هلوسرو هللا نم نيموصعملا انتمثأ نع ًانيبم ًالصفم انيلإ لصو دنق هتيفيكو ءوضولا

 ْ . (انهه ليصفتلا ىلإ ةجاح الف « وقم روج ابكللا
 2١8 ١44( 2857/5 :نورسفملاو ريسفتلا ) ْش

 جرخي نيخث ضيبأ ءام : نر مرمر ايدل كرر كلاود وشي فروا ىذلا(١)

 «لوب ريغ نم ةيلابملا ددغلا هزرفت ىذلا قيقرلا ءاملا وه ىذملا نأ امههنيب قرفلاو . ابلاغ لوبلا بقع

 بهاذملا ىلع هقفلا ىفو . . ةتاتسوربلا زارفإ نم لوبلا رثإ ىف جرخي ضيبأ قيقر ءام وهف ىدؤولا امأ
 ك2 ليبسلا دحأ نم جراخلا: اهنم ؛ءايشأ ءوضولا ضقني » :ءوضولا ضقاون ثحبم ىف لوقي (ةعبرألا



 : : حاكنلا ©

 0 :لاقف موفلك مأ جيوزت ىف هللا دبع ' ىبأ نع .. ةرارز نع

 غ8 65 ص هاجر
 :لاق ؛ةيبصض انهتنإ ا ا ا 1 دبع ىبأ نع)

 كيبخأ نبا 'ىلإ تبطخ : لاق ؟كاذ امو : لاق ؟ سابو سا نئلاع# لابعتم نباجعلا 7

 هيلع نتف ألو ”اتهتفمدع الإ ةتقزكم مكل عدأ الو( )ءزنمز قروعأل هللاو امأ «ىندرف

 هيلإ | رمألا لعجي نأ أ هلأسو هربخأف سابعلا هاتأف عهنيمب يا

 نم ريج 1 :لاق وأ ءلضفأ ةينارصنلاو ةيدوهيلا جوزت : 000 هل

 معو رف فا ا 1 ةيساناو بمال 0

 والا :اقف بصاقلا حاكن نع هللا ديعابأ تلاس لاق راسي نب ليضفلا نع

 ىف دمحم لوقي ام ءك ادف تلعج : تلقف ىرخأ ةرم هتلأس مث 00

 :: تراغ دع الإ هجرت ال ةقراعلا نإ : لاق ةقراع“ تلق ؟ةفراع ةأرملاو : لدتا

 5٠ ١( ص هاجر .

 يحب وخلا شلح نيرماب الإ (؟ ”ةعشل همنا هللا دبع ىبأ نع)

 اع و دعب

 ةأرملا لّمُق نم جرخي ا ا د نوكي نأ امإ وهو تح
 اصحلاو دودلاك داتعم ريغ نوكي نأ امإو ؛ «حيرلاو طئاغلاو ا عال او ءاهتدالو برق
 . ( ىجاتلبلا ) «ربدلا وأ لبقلا نم ةجراخ تناكأ ءاوس ءوضولا ضقنت ىهو ديدصلاو حيقلاو مدلاو

 .هميطف :رعبلا ريوعت )١(
 رمعو ركب ابأ : ىنعي - اا كوالا لقا نيود ةميعلا تنك لاي ينج يعييسللا 0

 . ( ىجاقلبلا ) امهتمامإ دقتعي وأ ؛ههجو هللا مرك ىلع ىلع - انهدع ملا يظر

 نكلو « هي لوسرلا هنع ىهن مث ةئينعم فورظل هب هب لمع تقؤبم حاكن وه :ةعمملا حاكن (*)
 ذخأي نأ | ىسربطلا لواح !ذهلف «نيملسملا نم مهريغك هجسنب نوقرتعي الو ؛هزاوجب نولوقي ةعيشلا
 ام الإ ءاسنلا نم تانصحملاو © : ىلابعت هلوق ٍرّْسف امددعف ىلاعت للا باتك نم هليلدب بهذملا اذه
 رْيغ َنيِدِصْحُم مُكلاوُمَأب اوغتبت نأ َمُكلَذ ءارو ام مل لحأو مكيلع هللا باتك مكناميأ تكلم

 :ةضصئام لوفي :[ ءاسنلا ] ةيآلا ... . . . 4 نهروجأ نهوتآف نهنم هب ا ل
 ةيغبلا كرد انه عاتمتسإالاب دارملا.: ليق ءةيآلا .٠.. 5 .نهروجأ نهوتآف نهنم هب متعتمتسا ًامف اذ
 متعتمتسا امف :اذه ىلع هانعمف . ديز نباو دهاجمو نسحلا نع ..ةذللا نم رطولا ءاضقو ةرشابملاو
 رهمب دقعنملا حاكنلا وهو ,ةعتملا حاكن دارملا :ليقو نهروهم نهوتآف جاكنلاب ءاسنلا نم متذذلتو
 بهذم وهو «نيعباتلا نم ةعامجو ديعنس نباو ىدسلاو سابع ىبأ نع .مولعم لجأ ىلإ نيعم

 عافتنالا ىلع ًاعقاو لصألا ىف ناك نإو عتمتلاو عاتمتسالا لصأ نأل مازولا رهو ةةيمانإلا انباحصأ
 -نوكي اذه ىلعف ءءاسبلا ىلإ فيضأ اذإ اميس.ال ؛ دقعلا اذهب ًاصوصخم عرشلا راص دقف ذاذتلالاو

0 



 777 سس 7ع وو رسفملاو ويسفلا سسسسلا
 هه واو واو واو ماع و ده دعاس هاه دوا. و ده د. دهن عاق. عاف هاف عاقه عاده ماسه م ها هاه عه دهاق هاه اه هاه اف هاه هاهوداهق عاهو اه اه اق اه هو ده اقلاه

 1 اورو دبل ل ضلال ا يبام حدس ىسحا هانعم -

 عامجلا نود صوصخملا دقعلا اذه هانعم نوكي نأ ىضتقي كلذو عاتمعسالاب رهملا ءاطعإ بوجو ىّلع

 «بعك نب ىبأ مهنم ةباحصلا نم ةعامج نع ىور دقو “اذه . هب الإ بجي ال رهملا نآل ذاذلتسالاو

 ىمسم لجأ ىلإ نهنم هب متعتمتسا امف) : اوأرق مهنأ : وتس نري هللا هيلع م« ساجع جملا دبعو

 نع هريسفت ىف ىبلعثلا دروأ دقو ؛ةعتملا دمع هب دارملا نأب حيرصت كلذ ىفو .. . ( نهروجأ نهوتآف

 ىف تيأرف «ىَبأ ةءارق ىلع اذه : لاقف اقحيضم شايع نبا نتاطغا»: لاق تباث ىبأ نب بيبح

 ( ىمسم لجأ ىلإ نهنم هب متعتمتسا امف» : فحصملا

 :تتلقف ؟ةاقعلا ةروساارقت انمآ :لاغف ةمعلا نع نءابع نبا تلاس» لاق ةزيشن ىبا نع هذانسإلو
 : سابع نبا لاق .اذكه اهؤرقأ ال : تلق «(« ىمسم لجأ ىلإ نهنم هب متعتمتسا امف» :لاقف « يل
 ةبتسكما املا أرق هنأ ريبج - نب ديعس نع هدانسإبو «( تارم ثالث ) ىلاعت هللا اهلزنأ ١ ا

 :ةيآلا هذه نع هتلأس : لاق ةنييع نب مكشلا نب ةبعش نغ هدانسإبو ؛ (( يمسم لجأ ىلإ نهنم

 نمنع نأ االول“ بلاط ىبأ نب ىلع لاق : مكحلا لاق : در ل ل سل

 تلزن : لاق نيصحلا نب نارمع نع هدانسإبو . [ ليلق الإ ىأ : ءافلاب ] ىفش الإ ىنز ام ةعتملا نع ىهن

 لوسر عم اهعمتو هَ هللا لوسر انرماذ ءاهخسدت اهدعب ةيآ لزنت ملو ىلاعت هللا باتك ىف ةعئملا ةبآ
 ىف جاجحلا نب ملسم هدروأ اممو .ءاش ام هيأرب لجر دعب لاف ءاهنع انهني ملو تامو هلي هللا
 لاق :لاق «حيرج نبا انربخأ :لاق «قازرلا دبع انثدح :لاق ؛يناولحلا نسحلا انثدح :لاق حيحصلا
 ءةعتملا اوركذ:مث «ءايشأ نع موقلا هلأسف «هلزنم ىف هانئجف ًارمدعم هللا دبع نب رباج مدق : ءاطع
 يف حسا طول نا لا قنا لذ امو .رمعو ركب ىبأو هللا لوسر دهع ىلع انعتمتسا :لاقف
 نم ءىش مزلي ال نأ بجول كلذك ناك ول هنأ ءعامجلاو عافتنالا هب دارملا نوكي نأ زوجت ال ةيآلا

 نإبك ولو «رهملا فصن مزل لوخدلا لبق اهقلط ول هنأ انمدع دقو «ءىشبب ةأرملا نم عفتني ال نم رهملا
 نهوتآف :  لاق هنأل « دقعلا سفنب رهملا عيمج ةيآلا مكحب ةأرملل بجول مئادلا حاكنلا ِهب دارملا

 سفنب هلامكب رجألا بجي امنإ «بجاو ريغ كلذ نأ ىف فالخ الو ءنهروهم ىأ :4 نهروجأ
 .ةعتملا حاكن يف دقعلا

 اتناك ناتعتم : لاق هنأ باطنلا نب رمع نع ةروهشملا ةياورلا «ةلأسملا هذه ىف هب قلعتلا نكمب امو

 ا و ل وا ما تنل

 ىهن وأ اهخسن ُهقَف ىبنلا ناك ولف «ىأرلا نم برضب هسفن ىلإ اهنع ىهنلا فاضأو هللا لوسر دهع
 ني رقع ل اطير هيتم نود هن ميرحتلا فاضأل هريغ نود صوصخم تقو ىف اهحابأ وأ اهنع

 بجوف «ةمرجم الو ةجوسنم ريغ جحلا ةعتم نأ ىف فالخ الو «ىهنلا ىف ءاسنلا ةعتمو جحلا ةعتم

 دعب نم هب متيضارت اميف مكيلع حانج الو # : هلوقو.. اهمكح ءاسنلا ةعتم مكح نوكي نأ

 جَّرَح الو هب دارملا : لاق ؛عامجلاو عافتنالا عاتمتسالاب دارملا نِإ لاق نم . .[ ؟4 :ءاسنلا] 1 4 ةضيرفلا

 لاقو .ريخأت وأ «ءاربإ وأ ءطح وأ ؛هناصقنو رهم ةدايز نم هب متيضارت اميف مكيلع : هيلع مثإ الو

 لجألا ةدم ءاضقنا دعب رخآ دقع فانعتسا نم هب متيضارت اميف مكيلع حانج ال :هانعم : 0

 هب ترهاظتو ةيمامإلا لوق اذهو «ةدملا ىف هديزتو رجألا ىف لجرلا اهديزي «ةعتملا دقع ىف بورضملا

 5 ©59١9(. ص ١ ج) (مهبتمثأ نع تاياورلا



 نهوتاف نهنم هب متعتمتسا امف 8# :ىلاعت هلوقل هريسفت دنع ىشاكلا نسححم الم ىرنو 2:
 يلعب ادم ىلع ةيألا قييم ةنلعلا متاكد لج نم ةاري ان رئاعي. نإ( ؟ةاقيتلا ]4 نهروحا
 ,(نهروهم نهوتآف نهنم هب متعتمتسا امف9 :هصن ام لوقي ثيح كلذو هبهذم ةحص ىلع اليلد
 : تلزنأ امنإ : قداصلا ْنع ىفاكلا ىف ,دكؤم ردصم (ةضيرف» عاتمتسالا ةلباقم ىف هنأل ارجأ ىمس
 ناك هنأ ٍرقابلا نع ىشايعلاو ,(ةضيرف نهروحأ نهوتآف ىمسم لجأ ىلإ نهنم هب متعتمتسا امف )
 نم هب متيضارت اميف مكيلع حادج الو إف :ةباحصلا نم ةعامج نع اضيأ ةماعلا هتورو «ثلل ذك اهأرتي
 .ٌعَرَسلا فلاخي ال امم كلذ ريغ ؤأ ءامهيف ناصقن وأ «لجألا وأ رهملا ىف ةدايز نم .. 4 ةضيرفلا دعب
 اميف لجألا عطقنا اذإ كديزتو اهديزت نأب سأب ال) :رقابلا نع ىشايعلاو اعوطقم ىفاكلا ىف

 اهتدعو ءاهتدع ىضقنت ىتح كريغل لحت الو ءاهنم ىضرب رخآ لجأب كتللحتسا :لوقت ءامكديب
 : قداصلا نع ىفاكلا ىف .ماكحألا نم عرش اميف ؛حلاصملاب © اميلع ناك هللا نإ ..ناتضيح
 ناك :رقابلا نعو ؛ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ةئسلا اهب ترجو ؛نآرقلا اهب لزن ةعتللا
 الول هنأ دارأ .[ليلق الإ ىنعي - ءافلاب ] ىفش الإ ىنز ام باطنخلا نبا هب ىنقبس ان لوا ؟لونتي لاف
 ىلع اتناك ناتعتم : هلوقب ةرات اهنع هيهن ناكو «ليلق الإ مهنم ىنز امف ءانزلا نع اهب اونغتساف ءاهيف مهتبّغرو ءاهيلع سانلا تبدنل «سانلا بولق نم هيهن نكمتو ةعتملا نع هيهن نم رمع هب ىنقبس ام
 : هلوقب ىرخأو . «ءاسنلا ةعدمو «جحلا ةعتم :امهيلع بقاعمو امهمرحم انأ هي هللا لوسر دهع

 «ءاسنلا ةعتمو ؛جحلا ةعتم : نهيلع بقاعمو نهمرحم انأ ُهلَع هللا لوسر دهع ىلع نك ثالث ١
 .( ناذألا ىف لمعلا ريخن ىلع ىحو

 :لاقف ؛ءاسنلا ةعتم ىف لوقت ام :هل لاقف رفعج ىبأ ىلإ ىثيللا رمع نب هللا دبنع ءاج : هيفو
 لوقي كلثم ؛رفعج ابأ اي :لاقف ,ةمايقلأ موي ىلإ لالح ىهف ؛هيبن ناسل ىلعو هباتك ىف هللا اهلحأ
 اعيش لحت نأ كلذ نم هللاب كذيعأ ىنإف :لاق ءلعف ناك نإو :لاقف ؟اهنع ىهنؤ رمع اهمرح دقو اذه
 نأ كنعالا ملهف لَ هللا لوسر لوق ىلع انأو كببحاص لوق ىلع تنأف :هل لامقف نضع هلا
 :لاقف رمع نب هللا دبع لبقأف :لاقو ءكببحاص لاق ام لطابلا نأو ُهِكَع هللا لوسر لاق ام لوقلا
 نيح رفعج وبأ هنع ضرعأف «كلذ نلعفي ؛كمع تانبو ؛كتاوخأو «كتانبو ,كءاسن نأ كرسيأ
 :لاقف قاطلا بحاص نامعنلا نب دمحم رفعج ابأ ةفينح وبأ لأس :هيفو .همع تانبو هءاسن ركذ
 كءاسن رمأت نأ كعدمي امف :لاق .معن :لاق ؟لالح اهنأ معزتا ؟ةعتملا ىف لوقت ام ؛رفعج ابأ اي
 ًالالح تناك نإو اهيف بغري تاعانصلا لك تسيل :رفعج وبأ لاقف ؟كيلع نبسكيو نعتمتسيل
 ؟لالح هنأ معزتأ ذيبنلا ىف ةفينح ابأ اي لوقت ام نكلو ,مهرادقأ نوعفري بتارمو رادقأ سانللو
 :ةفينح وبأ لاقف ؟كيلع نبسكيف تاذّبن تيناوحلا ىف كءاسن دعقت نأ كعنمي امف :لاق ,معن :لاق
 وبأ لاقف ءاهخسنب تءاج دق هَ ىبنلا نع ةياورلاو [0 - 79 :جراعملا] 4 نيمولم ريغ مهنإف مهئاميأ تكلم ام وأ مهجاوزأ لع الإ « نوظفاح مهجورفل مه نيدللاو ط : ىلاعت هلوق ديري ].ةبتل ميرجتب قطنت  لئابم لاس يف ىتلا ةبآلا نإ ءرفعج ابأ اير:لإق, مث «ذفنأ كمهسو «ةدحاوب ةدحاو
 لاقف «ةيدر ةذاش كتياورو «ةيندم ةعتملا ةيآو ةيكم (لئاس لأس) ةروس نإ . . ةفينح ابأ اي :رفعج
 «ثاريم ريغب حاكدلا تبث دق :رفعج وبأ لاقف «ةعتملا خسنب قطنت اضيأ ثاريملا ةيآو : ةفينح وبأ
 - نم ةأرماب جوزت نيملسملا نم الجر نأ ول :رفعج وبأ لاقف ؟كلذ تلق نيأ نم :ةفينح وبأ لاقف



 |: "”ج نورسفلل او ريسفتل م | سم

 ا و وح ل وانو ىو رادو راو ا يحجز راف قيد روت لا لب لا ها فر مول كياقرلابا وجني ع دات فانا ل عر اوم اوبرا جل قدرت اقل يعل لا قا ما

 ريغب حاكنلا تبث دق : لاقف ىنم ثرتال : لاق ؟اييقل رقت انج ايت للا -ح

 نع كتلأس : لاقف ؟لأست نيتعتملا ىأ نع : ل م يع لوما داما
 امف : هللا باتك ىف أرقت امأ . . هللا ناحبس :لاقف ؟ ىه ٍقحأ ءاسيلا ةعتم نع ىنئبنأف جحلا ةعتم
 ااا موناكو 0 , ١ 4 ةديرف نعررجأ نهرا نون .١ تحس

 اغلا د مسيل ماع سا ل رب ع اس دك

 0 ملا مل نيعاسللا هوو ماس

 8 لم ا 0 ا دل ل
 54: ءانفتلا ةيالا اك 4 نهروجأ نهوتأف نهنم هب مثعتمتسا اَمَف نيحفاسم ريغ نينصحم
 نباو سابع نباو يب ةءاربق هيلع لديو «تيبلا لهأ عامجإب ةعمملا حاكن هب دارماو .. .) لوقي

 ..نشروهم ٠ : 4 نهروجأ نهوتآف ٠ . .(ىمسم لجأ ىلإ نهنم هب متعتمتسا امفو : :دوعسم

 ل م تسلا نب : « ةضيرفلا دعب نم هب متيضارت اميف مكيلع حاتج الو هللا نم 4 ةضيرف )ط
 2١" ١(. ص (ةدملاو رجألا ىف ةدايزب ةدملا ءاضقنا دعب

 ركذو عاتمتسالا ظفل ىفو» : لوقي هدجن ةيآلا هذه ىناسارخلا دمحم ناطلس رسف امدنعو

 حاتج الو . .ةعتملا ليلحت ىلع ةحضاو ةلالد - ( لجأ ىلإ) : ةءارق ىلع لجألا ركذو ءروجألا
 دعب نم ]ف ةضيرفلا نم ًاكيش نهطاقسإ وأ ةضيرفلا ىلع ةدايزلا ءاطعإ نم 4 هب متيض متيضارت اميف مكيلع
 ال :رقابلا نعو .هب لاق نم هيلع امك عتمتلا دقع ناكرأ نم رجألا نوكب راعشإ هيفو . . © ةضيرفلا
 الو اهنم اضرب رخآر جأب كتللحتسا : لوقت ءامكنيب اميف لجألا عطقنا اذإ كديزتو اهديزت نأب سأب
 ةعشملا لّلحف . . 4 اميكح اميلع ناك هللا نإ «ناتضيح اهتدعو . .اهتالع ىضقنت ىتح كريغل لحت
 .(مكحلاو حلاصملاب ةطونم تاياغلو «ملع نع

 0 ل ا نورستلاو نيسفعلاو
 ني 0 ا 0

 م ةعرق ب يحب نع كرا كورن ٠ حاكنلا ضارغأ نم ةوبو اولا نود عتمعلا هرج

 هل يرسل درر قش ا تع ل
 < 0 : يلاعت هللا لوقل هريسفت يفو
 ير طاب ول ل و لد ل ا ام

 4 اًميكَح اًميلَع ناك هلا نإ ةضيرفلا دعب نم هب ميار اميف مُكيلع حاتج الو ةضيرف صروجأ
 هذه شقانو ةعتملا ةحابإ ىف ةعيشلا ةلدأ نع ثدحمت نأ أدعب ىبطرقلا لوقي[؟14 : ءاسنلا]
 :ةلدألا

 - :لاق هللا دبع نع ملسم حيحص ىف . .تخسُتو ةعتملا تحيبأ ةرم مك ءاملعلا فلتخا»

 22ج نورسفملاو ريسفتلا - ١؟ م)



 ” درروسلار رفحا
 ناطيشلا د ) :هلهأ لجرلا نايتإ قع اظل فيارطنم نقلا يا ىلا يع

 ل

 فرعي ءىش ىأب - هللا دبع ىبأ نع ثيدحلا ىوار ريصب وبأ ىأ - تلق ..حكني

 انل ّصَّخَر مث «كلذ نع اناهنف ؟ىصختسن الأ : انلقف «ءاسن انل سيل هني هللا لوسر عم وزغن انك ١
 | | .( لجأ ىلإ بونثلاب ةأرملا حكنن نأ

 تناك ةعتملا نأ ىلع ليلد ؟ىصختسن الأ : هي ىبنلل مهلوق :هحيحص ىف ىتسبلا متاح ابأ لاق
 مث «ىنعم اذه نع مهلاؤسل نكي مل ةروظحم نكت مل ولو «عاتمتسالا مهل حيبأ نأ لبق ةروظحم

 ماع اهيف نذأ مث ,ربيخ ماع اهنع ىهن مث «لجأ ىلإ بوغلاب ةأرملا اوحكني نأ وزغلا ىف مهل صخر
 . ةمايقلا موي ىلإ ةمرحم ىهف «ثالث دعب اهمرح مث ؛ حتفلا

 مث مالسإلا ردص ىف تحيبأ اهنأل ؛ةعيرشلا بئارغ نم ىهف ءاسنلا ةعتم امأو : ىبرعلا نبا لاقو

 «ميرحتلا ىلع رمألا رقتساو ؛كلذ دعب تمّرُح مث ءساطوأ ةوزغ ىف تحيبأ مث «ربيخ موي تمرح
 . كلذ دعب رقتسا مث نيترم اهيلع أرط خسنلا نإف «ةلبقلا ةلأسم الإ ةعيرشلا ىف تخأ اهل نسل

 ىورف ..تارم عبس ميرحتلاو ليلحتلا ىضتقت اهنأ :اهيف ثيداحألا قرط عمج نم هريغ لاقو
 نمو . ساطوأ ماع تناك اهنأ عوكألا نب ةملس ىورو . . مالسإلا ردص ىف تناك اهنأ ةرمع ىبأ نبا
 .(حتفلا موي اهتحابإ :ةربس نب عيبرلا ةياور نمو «ربيخ موي اهميرحت : ىلع ةياور

 ةوزغ ىف اهنع هيهن ىلع نع هريغ ىفو ملسم حيحص ىف اهلك قرطلا هذهو » : ىبطرقلا لوقي
 ملو «ىلع ىلع نع هيبأ نع ىلع نب دمحم نب هللا دبع نع ىرهزلا نع دشار نب قاحسإ هاورو ؛كوبت
 1 وا أ هلاق ,باهش نبا نع ةياورلا هذه ىلع دشار نبا قاحسإ عباتي

 دواد وبأ بهذو ؛عادولا ةجح ىف اهنع ىهنلا ةربس نب عيبرلا ثيدح نم دواد ىبأ فنصم ىفو
 . كلذ ىف ىور ام حصأ اذه نأ

 الو اهلبق تّلح ام ءءاضقلا ةرمع ىف اثالث الإ طق ةعتملا تّلَح ام :ن نيس نع رع لاقو
 . تمرحو ةعتملا 0 تّلحأ نطاوم عبس هذهف ءاضيأ ةربس نع اذه ىورو ...اهدعب

 ىف تناك اهنأ اوربخأ اهقالطإ هَ ىبنلا نع اوور نيذلا ءالؤه لك :ىواحطلا رفعج وبأ لاق
 ىف تناك انهنأ ربحي 3بحأ بلو ءانهنم عسفا كلذ دعي رقلملا كلذ ىف انيق ىينلا آو:
 . دوعسم نبا نع ىور كلذكو .. .رضح

 .اهلك اهيناعم نع جراخف «عادولا ةجح ىف اهل هِيَ 2 ىبنلا ةحابإ هيف ىذلا ةربس ثيدح امأ
 لا اف فرحلا اذه انربتعا دقو
 مهنأو ,ةكم حتف ىف ناك كلذ نأ ركذف زيزعلا دبع نب رمع نب زيزعلا دبع نع شايع نب ليعامسإ
 نوكت نأ لمتحيو «ءاسنلا نع درجتلا ىأ : ةمجعملا ىازلاو ةلمهملا نيعلا مضنب ] ةبزعلا هيلإ اوكش
 لاحمو ءاهيف مهل صّخرف [ لهألا قارف نم هيف امل ناطو وألا نع قارفلا ىأ : ليج ءارو ةنعيعم يعي

 هك ءابينلا جيوزت ناكو «ءاسنلاب اوجح اوناك مهنأل «عادولا ةجح ىف ةيزعلا هيلإ اروكشي نأ
 :ةمدقتملا تاورغلا ئف اوناك امك ذغيح ًاونوكي ملو :مهتكشي

 ركذ «ةعماجلا عضاوملا ىفو هيزاغم ىف اذه لثم ريركت ُهّْتَم ىبنلا ةداع تناك امل هنأ لمتحيو
 ىقبت ال ىتح كلذ دكأف ؛هعمس نكي مل نم هعمسي ىتح سانلا عامتجال عادولا ةجح ىف اهميرحت
 . ( ىجاتلبلا) «ًاريثك اهنولمعتسي اوناك ةكم لهأ نألو ءاهليلحت ىعدي دجال ةهيش
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 ةفطن ناك انضغبأ نمو ؛دبعلا ةفطن ناك انبحأ نمف ءانضغبو انبحب :لاق ؟كلذ
 .(5.05 ص ه ج) (ناطيشلا

 ع راس يااا ا ةوهشلا عزن َلَجو رع هللا نإ : لاق هللا دبع ىبأ نعو ©

 ةيمأ ىنب لاجر نم ةوهشلا عزن لجو رع هللا دك ميسر محم
 .( 514 ص هاج ) (مهتعيشب لعف كلذكو مهئاسن ىف اهلعجو
 : ةعيشلا لضف ©

 هعمأ ىلع وهو هتيَ# لوسرلا تام ادقل هللاوف .. ١ :هّللا دبع ىبأل ثيدح ىفو)
 ءىش لكل نإو الأ ؛:ةعيشلا م مالسإلا زعو ازنع ءىش لكل نإو الو ةعيشلا الإ اطخاس

 نإ الإ ؛ةعيشلا مالسإلا ةورذو ةورذ , م مالسإلا ةماعدو ةماعد

 سلاججا يمت دفيع وس كدر الا ةعيشلا مالسإلا نترك نعش سرك
 يف مالو هلو ةعيشلا اهتكست ضرأ ضرألا اما ا امام عشا كلا فاوالا ةعجشلا
 ىلع هللا معنأ ام مكنم ضرألا ىف ام الول هللاو ءادبأ ديا اييكع نعي تيبارام وكس ضرألا
 . بيصن نم ةرخآلا , ىف مهل الو ايندلا يف مهل ام ؛تابيطلا اوب وباصأ الو مكفالخ لهأ

 اراَن ىَلصَت *« ةبصات ةلماع © : ديلا هده ىلإ بوست ةيفجلاو ةنعقنإو ييصات لك
 .( 9117 ص 6 ج) «ءابه هلمعف دهتجم بصان لكف ؛[ 5 - ©: ةيشاغلا ] © ةيماح
 : تايالا ضعب ريسفت ©

 نم اَنَأ امو رجأ نم هيلع ْمُكَلأْسَأ ام لق : لجورع هلوق ىف رفعج ىبأ نعال
 نملعتلو ]9 «مالسلا هيلع نينمؤما ريم [ وه :لاق 6 َنيِمَلاَعْلل ركذ الإ وه نإ ب نيفلكتملا
 .مالسلا هيلع ميئاقلا جورخ دنع : لاق ء[ مل - مك : : ص ] 4 نيح دعب هب

 :لاق.[٠ : دوه 1 4 هيف فلتْخاَف باتكلا ىسوم انيتآ دقلو ١ : لجو رع هلوق ىفو
 مئاقلا عم ىذلا باتكلا ا ىف نوفلتختسو ,باتكلا ىف ةمألا هذه تفلتخا امك اوفلتخا

 . مهقانعأ برضيف مهمدقيف ريثك سان ه هكدا سار ميقا عدلا

 باَذع ْمُهَل نيملاظلا إو مُهنيِب يضقل لصفلا ةملك الولو ه : لَجوّزع هلوق امأو |
 هيلع مئاقلا ىقبأ ام َلَجو رع هللا نم مهيف مدقت ام الول : :لاق 5: : ىروشلا] © ميلأ
 . .ًادحأ مهم مالسلا

 جورخب :لاق 15 2جر امملا] ه نيدلا مويب نوقدصي نيذّلاو ل : لجو ٌَرَع هلوق ىفو
 نادم تك صل

 ابا وب رسب لاس[ : ماعنالا] © نيكرشم اًنك ام اني هّللاو ١) : لجو رع هلوقو
 .مالسلا هيلع

 ماق اذإ :لاق «[41 : :ءارسإلا] 4 َلطاَبْلا َقَهَرَو قحلا ءاج لقو ه : لجو رع هلوق ىفو
 .( 7807 ص مج ) (لطابلا ةلود تبهذ «مالسلا هيلع مئاق
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 5 8 - فلؤم همجرت - ؟
 (رارسألا ةاكشمو راونألا ةارم» 00 ةأاكش نالا 8

 0 نسحلا وبأ ءفيلكتلا ليبس ىف هدهج لذابلاو ,ءفيرعلا لضافلا»

 0 .نيرخاتلااناهقف مظاعأ نم ناك دقو 9 ديمحللا دبع

 ةدلبب هداليم ناكو .. . فجنلا ىلإ رجاهو «نينسل نم ًالاوط مجيعلا رايد نكس

 ًاحكانو «نامزلا نم ةهرب اهب ًانطاق ناك رهاط 0 كلو نانا ' !ناييكسا
 عساولا دبع نب حلاص دمحم ريمألا انديس تخأ ىه ىتلا ةيولعلا ةيضرملا هتدلاو اهيف
 : ةكرابملا هماقرأ أ نم هاندجو ام رخاوأ ىف هسفن بسن نع هريبعت نأ امك . . ىنيسحلا

 هداليم ىه ةروبزملا ةدلبلا .نأ ىلعد ايطيأ كلذ ىلع ليلا فيرشلا ىملاعلا نيسحلا ىبأب

 .( تقينملا

 : مهو هتزاجإ خي خياشم ركذ مث

 هتزاجإ خب دما الا نفق دعس نورنا وو دعس نا تببثلا ةمثلا ةمالعلا ١

 ,.اههأ٠1 يي سلا هل

 .اها١١١١ ةدس رفص رهش : هل تزاجإ خيرت

 ركام دف
 لاوش ١ :هل هتزاجإ خيراتو ؛«257ىناروبلا دمحأ نب دحاولا دبع خيشلا - 4

 اهلّيذ ىتلاو راونألا ةآرمل ىدنرزلا ىوسوملا رفعج نب دومحم اهبتك ىتلا ةمدقملا نم ةصخلم )١(
 ةمدقملاك عبط راونألا ةآرمو - (ه ١15 ةنس مرحيم ٠ ب وراعي ناووط ىف انه قك ابو هوتوتل
 .ه ١١1/14 ةنس ىف نارهط ىف ىنارحيلل ناهربلا ريسفتل

 نم ىناثلا ءزجلا ىف هشقانو باتككلا اذه ضرع دق ىبهذلا نيسح دمحم روتك دلا موحرملا ناكو
 7 ىنارزاكلا فيطللا دبع ىلوملل هنأ ىلع «( 58- 55 ص ) نورسفملاو ريسفتلا
 نم رثكأ فلؤملل ةمجرت ىلع فقي مل هنأ ىلإ ( 55 ص شماه ىف) - هل يسير ساراس سيادكام
 ىتاهفصألا ىلماعلا نسسحلا ىبأل باتكلا اذه نأ ررقعل ؛ةديدجلا لوقنلا هذه ىتأت مث . . كلذ
 وافر شيب ءانل نديم مخ هدد نط لمح دقودا< ايلري رقاد نا ريو هتا.ءاحويقرعلا)

 | . ( ىجاتلبلا ) ىنارزاكلا فيطللا دبع ىلوملا ىلإ هايإ ابسان ء ه ١١535 ماع نارهط
 «تامجرتلا بتك ىف انم عبتتلا ةرثك عم هتدالو ةنس الو رهش ىلع فقن مل :هقلعم لاق (؟)

 ١ 48 - 4 ص دج : ةعيرزلاو «,تانجلا تاضور ىف هتمجرت عجارت
 . طلغ وهو «ىناوتلا دمحم نب ديمحلا دبع خيشلا :تاضورلا ىفو : هقلعم لاق (؟)
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 . (ه ١١١١ ةنس ىفوتملا) فجنلا ليزن ىمظاكلا دمحم نب مساق خيشلا - ه
 مرا :هل هتزاجإ خيراتو ,ىدهشملا ( ىدنميملا ) ىدبيملا ىلع نب دومحم جاحلا - 5

 .اها١١١ا/ ةنس

 ىفاصلاو ىفاولا بحاص ىشاكلا نسحيم المب وعدملا ىضترملا نب دمحم -/
 . ىفاشلاو

 ىرئازجلا ىرتستلا ىوسوملا هللا دبع نب هللا تمعن ثادحملا عرابلا ديسلا - 8
 فراس ودا ةيدجاالا تياصتلا حان ىقخا:نلولا بتل
 ىلع ةروصقم انيلإ ةيمكنملا تازاجإلا ىف ةدوجوملا هتاياور بلاغ نأ الإ ) :لاق ..

 ..هيلع هللا ناوضر سلجملا ىقت دمحم نبرقاب دمحم مدقألا معفأآلا هخيش

 : مهو هذيمالت ركذ مث

 ىفجنلا ىرئازجلا ديعس نب ىبنلا دبع خيشلا نب , ليعامسإ نب دمحأ خيشلا - ١

 .ماكحألا تايآ بحاص وهو «ليلقب (ه ١١ 45 ةئس دعب ىفوتملا

 ديهشلا ىرياحلا ىزئافلا يسحا ح وسلا قيزدلا ريغ هيتس" كيبلا بإب
 ,اه57/8١1١1 ةنس دودح ىف

 ها را كلاب بنانا دعم يللا ايو مويس جد ح1

 . ةمجرتلا بحاص نسحلا ىبأ ىلوملا مع نبا ىورغلا
 ا ا يا ل م ظ
 هيصخلماب دلوعرتلا ) ىلماعلا نسحلا ىب 1 ا لا سل

 نيينابرلا لمكأو ,نيثدحملا هقفأ ةمالعلا ققدملا لماكلا لضافلا لماعلا ملاعلا»

 نب ىلع نب ىسوم نب ديمحلا دبع نب رهاط دمحم نب نسا وبأ ىلوملا لدعلا فيرشلا
 خيشلا اذهو . .ىورغلا ىناهفصألا ىلماعلا ىطابنلا ىنوتفلا ديمحلا دبع نب قوتعم
 ىلإ (راونألا ةآرم » ا ل لضفأ «نأشلا ميظع ردقلا ليلج

 باتكو ؛هلثم دجوي ال تيب فلأ نب 0 ةرقبلا ةروس طساوأ

 اذه ىف بك ام لجأو هع يع ه نع ديزي (ةمامآلا ىف نيملاعلا ءايض»

 ةئاملا دعب نيعبرألا رشع رخاوأ ىف ىفوت . .ةؤلؤللا ىف هضعب عمج ام امهريغو ؛نفلا
 نيسحو ءاكذلا ةياغ ىف عبتتم ققحم لضاف ملاع دلو هل ناكو ؛.(ه )١١58 فلآلاو
 ا ل ىلوملا همسا تايعرشلاو تايلقعلا ىف عسوتم ؛كاردإلا

 . هأ (هتراجإ ىف ىرئازجلا طبس هللا دبع

 : هصخلم ام لاقف هتافلؤم ركذ مث ْ

 ب ور ع يل باح :اهيلع انرثع ىتلا ةروهشملا تافنصملا نم هلو»
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 ضرأب هترواجم نمز تاكرب نم هنوكل ةيورغلا دئاوفلا :هامسو . .نييلوصألا صوصخ

 .روربملا هفلؤم طخب هنم هقفلا لوصأ ىف وه ىذلا رخآتملا ءزجا اندنعو . .نييرغلا
 ىلع ريسفتلا ىف ريبك باتكو .عاضرلا ةلاسم ىف ةطوسبم ءاّرغ ةلاسر ًاضيأ هلو

 جرخي مل «(رارسألا ة ةاكشسمو راونألا ةآرم) هامس رابخألا نوتم ىف درو ىذلا وحنلا
 ةقلعتملا مولعلا مومعو ريسفتلا تامدقم ىوحي لوألا دلجملا : ني دلجم ىوس هنم

 ريسفت نم فصنلا براقي امو ةحتافلا ةروس ريسفت ىناثلا دلجما ىف ءاجو «ديجما نآرقلاب

 ( ةرقبلا ةروس

 ىف ىسربطلا ىرونلا نسح ازريم جاحلا راخزلا مطالتملا رحبلا انخيش لاق :لاق مث
 ل ل ا و لوا ا كرا ها
 ةآرم ) ب ئمسملا ليلجلا ىلوملا اذه ريسفت تامدقم دلجم نأ ةفيطللا تاقرسلاو ةفيرطلا

 علام رس يل ديس يح د لسكر ةيهيال ٠ ةذوحوك 0
 د د ا تناكو ؛ةقشمو بعتب هانخلسنتساو هارث باط (مالكلا رهاوج
 ريسفت) عبط ىلع امزاع ناكو ةلودلا ناك را مروع ل ا
 يسيط ا ىل لاقو «ىنارحبلا مشاه ديسلا ملاعلل «ناهربلا
 ىفوتو ؛قارعلا ىلإ تعجرو اهخسنتساف اهب رمل حلا ياو قحلن نأ
 ضعب هتثرو نم ( (ةآرملا» ةخسنو ريسفتلا نم عبط ام ىرتشاف عبطلا مامتإ لبق ىنابلا اذه

 دهشملا ىف هيلع ترثع املو ,دلجم ىف (ةآرملا» عبطو صقانلا لمكأف عبطلا بابرأ
 ةاكشمو راونألا ةآرم) باتك :هنم ىلوألا ةقرولا رهظ ىلع ابوتكم تيأر ىورغلا
 لجألا خيشلا هفدص ىذلا ريسفعلل ةمدقمو «راربألا راظنأل حابصم وهو «( رارسألا
 ًادلوم ىنارزاكلا فيطللا دبع خيشلا ةماهفلا 0 لبنألا ريرحنلاو
 عيطلا ىناب لإ تبتكف ةقرسلا هذ نم تبجعتو ريحتف خل انكم ىفحشتلاو
 ملف فيطللا دبع امأو «فيرشلا نسح | ىبأ ليلجلا ىلوملل ريسفعلا اذه نإ: هانعم ام
 ام هيلع هبتشا هللا رونل ءىفطملا قراسلا بتاكلا لعلو ؛باتك ىف هرن ملو هركذب عمسأ
 هبر فلل ىجارلا فيعصضلا ديبعلا لوقي» : هلوق نم ةبطخلا دعب باتكلا ردص ىف

 هذه نمض ىف همشا ىلإ راشا هنأ نظف ؛خلإ . .:فيرنشلا ادب ا فيطللا
 كرادتي نأ باوجلا ىف ىندعوف ؛اهؤوشدم ام ىردأ ال نارزاك ىلإ ةبسدل لا نكلو ةرابعلا
 تنك ذل لاح حرشو قلم سل هه ىلع بتكوو وأ حفلا لو ضي
 لخاؤك هنستفت دعأو هدنهعب ىو ام نآلا ىلا: هسيملا نع ىتكيس رهط ىلع افلاف
 ١١929 ةنس ىف عوبطملا ريسفتل ريسفتلا اذه نأ بياغلا رظانلا غلبيلف «دغ ىف فيرشلا ىلوملا

 هنع ربعي ىذلا فيرشلا نسدلا ىبأ ىلوملل مدقت ام هرهظ ىف بوتكملا نارهط ىف (ه



 / 0 -- اج نورسفملاو ريسفتلا بسس

 هللا ىلإ . ا كلوت فلا وق تالا: قيطللا علال :ىواعلا ىانف وعادل ىف
 ش . هأ (ناعتسملا وهو ىكتشملا

 حيتافملا نا رخام اوس رم رر ياط ريسصل ا يح ا
 .( ةعيرشلا لئالدو ةعيشلا ةعيرش » : ةأمنس

 اب نع قيقا ةيشطو دو داو كاع ياسر انجح عراق
 (ثيدحلاو بوالاو هقلفلا لهأ نه ريبك :تيب نييلماعلا نييطانبتلا ىلع نبائسوم
 . ههأ(فرشألا تميل يورو ونار [توناسما عرج دل يكرم ارك تارطو

 : هصنام فلؤملل باتكلا ةبطخ ىفو

 وبأ هللا مالك مداخ فيطللا هبر فطل ىجارلا فيعضلا دبعلا لوقيف ..دعب امأ»
 .( 5 ص ١ ج )) ( فيرشلا نسحلا

 : هصن ام ةمدقملا رخآ ىف رشادلا لاقو

 مولعلا ووذ هلثمب تأي مل ىذلا باتكلا اذه عبط ديدجتل انقفو نأ ىلع هلل دمحلاو
 هب ءاج اميف ًالدتسم هتالكشم لحو ميظعلا ناقرفلاو نيبملا هللا باتك تايآ تاليوأت نم
 نع هفلؤم هللا ئزج .مالسلا مهيلع ةمئألاو ىبنلا نع ةروثأملا ثيداحألاب ليواتلا نم
 ىف نارهطب باتقألا ةعبطم ىف عبطو ىتفرعمب ححص دقو ؛ءازجلا ريخ نيملسملاو مالسإلا
 حلاصلا هرشنو هعبطب ىنعو « ه ١7174 ةنس روهش نم مظعملا نابعش رشاع نينثالا موي
 «كلاسلاب رهتشملا ىقت دمحم نب مساقلا وبأ جاحلا نيرهاطلا ةمئألا مولع مداخ ىفولا
 يوسولا رفعج نب دومحم رقحألا ارراس عرر هنو يتلو كام
 م . هأ (ىدنررلا

 نيسمح دمحم روتكدلا ةليمضف هبتك ام درون نأ اديأر ثحبلل ًالامكعساو ةدئافلل امامتإ (1)
 هذه تتبثأ ثيح «(ىلوملا» ةملكب ( فلؤملا» ةملك ابلدبتسا دقو ..عوضوملا اذه ىف ىبهذلا
 . .ىنارزاكلا فيطللا دبع يلوملل سيلو «ىلماعلا نسملا ىبأل باتكلا نأ ةديدجلا لوقنلا

 نم امهم اعجرم ةقيقحلا ىف دعي ريسفتلا اذه 0: ىبهذلا نبيح 0
 00 ديري نمل هتءارق نم دب ال الصصأو ؛ةيرشع ىبثإلا ةيمامإلا دنع ريسفتلا عج
 هلويم .قفو ىل اع نم ودعا ةليرقو 84لأ ضل يو ول ل
 ديع ريسقتلا عب عجارم نم عجرمك ريسفتلا اذه ةيمهأب مكحن تيك نكلو# . ىعيشلا ه هاوهو ةيبهذملا

 0 دي و اإل ةبتكم ىف هيلع رثعت مل نحنو ءرشع ىبثإلا ةيمامإلا
 علطن ملو هب رفظت مل نإو باتكلاف ءال ..؟؟ملع هب ال سيل اميف لوقلاو ؛هلهجم ام ىلع مكحلا
 مسفتل هفلؤم اهب مدق ىتلا هتمدقم وه كلذ «ريبك دح ىلإ هلع ضوع وه ام اندجو دق ؛هيلع
 .اذه

 ىف اهبحاص جهنم نع انل فشكت اهتيأرف ءاهتأرقف «ةيرصملا | بتكلا راد ىف ةمدقملا هذه تدجو

 1 رثأت فيك ةمات ةحارص ىف نيبتومهّلل 000 ( هريسفت



 مهأ كل صخلا اذنأ اهو .لاوحألا نم لآح ىأب هلمتحي ال ام هللا باتك لمحف «ةفئازلا هتديقعب <
 ىطعنو دوقفملا ريسفتلا اذه ىلع اءوض ىقلن كلذبو .ةمدقملا هذه اهيلع لمتشت ىتلا ثحابملا

 .هريسفت ىف هجهنمو فلؤملا ةقيرط نع ريبك دح ىلإ ةحضاو ةركف ئراقلا
 .هريسفت ىف هجهنمو فلؤملا نم ابهسم انايب ,ةمدقملا هذه ىف أرقي ام لوأ ئراقلا دجيو
 ثعابلا نع هيف انل فشكي ؛فلؤملا نم ابهسم انايب ؛ةمدقملا هذه ىف أرقي ام لوأ ئراقلا دجيو

 امك وءهيلع راسو هيف هسفنل هجهن ىذلا جهنملا نعو ءريسفتلا اذهل هفيلأت ىلع هلمح ىذلا
 ال ىتلا ةرظنلا كلت ؛هريسفت نم هفقومو هللا باتكل هترظن نع ءاذه هنايب ءانثأ ىف انل فشكي
 هنأ ىف باترن ال ىذلا فقوملا كلذو«هتديفع لالخ نم نآرقلا ىلإرظني لجر ةرظن اهنأ كلشن
 ش .هاوه هعدخسو هبهذم هارغأ نم فقوم

 اهرهشأو رومألا حضوأو ءاهرهظأو ءايشألا نيبأ نم نأ ) :هصن ام ةمدقملا ىف فلؤملا لوقي
 :اليوأتو اريسفتو ءانطبو ارهظ ؛ديمحلا هللا باتك نم هرقف لكو . . ديجما هللا مالك نم ةيآ لكل نأ
 تلد دقو ءانطب نوعبسو نوطب ةعبس - ةضيفتسملا رابخألا نم رهظي امك - اهنم ةدحاو لكل لب
 اهليزنت نم اريثك لب ءاهليوأتو اهنوطب نأ ىلع «ةرتاوتم نوكت نأ تداك «ةرثاكتم ثيداحأ
 هلأو .راتخلا ىبنلا ىنأ ؛رايخألا ةداقلا لاح ةلالج راهظإو ؛راهطألا ةداسلا نأش لضف ىف ءاهريسفتو
 ىلع ىفخي ال امك نيبملا قدصلاو ؛نيتملا قحلا لب  رافغلا كلملا هلا تاولص مهيلع «راربألا ةمئألا
 رثكأ نأ  ريبكلا ميكحلا ءانمأ مولع نويع نم ىوترملا «ريدقلا ميلعلا مالك رارسأب ريبخلا ريصبلا
 خيبوتلا تارقف لج نأو ؛تلزن مهئايلوأ ىفو مهيف اهلك لب «ماركإلاو حدملاو «ماعنولاو لضفلا تايآ
 - قيقحلا قيقحتلا لب . تدرو مهئادعأو مهيفلاخم ىف اهتلمج لب ,حيضفتلاو ديدهتلاو ,عيدشتلاو
 مولعلا نايبو «مهب مالعإلاو . مهيلإ داشرإلل لزنأ امنإ نآرقلا مامت نأ - بيرق نع رهظيس امك
 ىف نآرقلا نطب ةلمج لعج لجو زع هللا نأو ء.مهتفلاخم كرتو مهتعاطإب رمألاو ءمهل ماكحألاو
 . (" 5 صو (ةلاسرلاو ةوبنلاو ديحوتلا ةوعد ىف هرهظ لج لعج امك «ةيالولاو ةمامإلا ةوعد

 نم هاعدا امو .حيحص ليلد ىلع موقت ال اهنأ ذإ هل اهملسن داكن ال فلؤملا نم ىواعدلا هذهو
 .هيلع لوعي الو هيلإ تفئلي ال رمأ ؛هيلإ بهذ ام ىلع ةرئاكتملا ثيداحألاو ةضيفتسملا رابخألا ةلالد
 نأ انل حضتي اذه نمو .هل لصأ ال اعوضوم نوكي نأ ودعي ال ثيداحأ لاو. رابخألا نم هينعي ام نأل
 اعزوم هلعجيو ؛هلمتخي ال ام ىلاعت هللا باتك لمحي هلعج دح ىلإ هعيشت ىف غلابم ىعيشلا اذه
 !!هنطابب هذهو نآرقلا رهاظب كلت «لطابلا ةوعدو قحلا ةوعد نيب

 ركذ نع مهتوكسو «هوقبس نيذلا ةعيشلا ىرسفم حماست نم ناك ام كلذ دعب فلؤملا ركذ مث
 1 . كلذ ىف مهرذع نيبو مهريسافت ىف ةمئآلا نع تبث ام

 ةروثأملا رابخألا نم قرفت ام عمجي نأ «هدلخمو هرطاخب روديو «هردبصب شيجي ناك هنأ ركذ مث

 باتك ىف هلك كلذو . اهتروسب ةيآ لك صوصن قحلي مث ءاهنيماضم حرشيو تيبلا لآ نع
 «هلاح تتشتو «هلاب قرفت - نامزلا نم ةبقح  هسفن هيلإ حمطت ام نيبو هنيب لاح نكلو «لقتسم
 ىذلا نأ ىأرف ءاهعمج ىلع اصيرح ناك ىتلا راثآلا نم ةلمجب كلذ دعب رفظ مث ؛هلاغشأ ةرثكو
 قيقحت ىلع هتوقو هلوحب ناعتساو هللا راختساف هيف حماستلاو لفاغتلا حصي ال هسفن هيلإ حمطت
 5 .اهريرقتو تايالا ريسفتو ءاهريرحتو تاياورلا عمج ىف عرشف همارم
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 نكن يشب أدار ال وول رديسقسلا ده نارو وفرملا سري فقلا ضاع اق مووت 2
 زاجيإلا قيرطب «قينأ زارطو «قيشر روطو .فيطل نايبو «فينم هجو ىلع اهيناعم ررقيو
 فشكيو ءاهرارسأ ضماوغ حضوي ثيحب «رايخ.ألاو تايآلا نم دوصقملا بل ركذ عم ءراصتخالاو

 نم ءاهزومر هوجو نع باآقنلا عفريو ءاهزونك رئاخذ ىلإ لوصولا قيرط 0-0 ايابخ نع
 . لخم دئاز راصتخا الو ءلمت ليوطت ريغ

 : ىتأي اميف صخلتي وهوءريسفتلا اذهل هفيلأت ىف هكلس ىذلا هجهنم انل نيب مث
 ديناسألا فذحيو «ةجابلا عضوم ىلع رصتقي لب ءاهمامتب اهركذي الف رابخألا رصتخب - ١

 .راصتخالا ىف هنم ةبغر

 اظلا ىنعملاب حي قا دجو اذإ الإ تايآلا رهاظب قلعتي ام عيمج نايبل ضرعتي ال هنأ - ؟

 رس ولخل نوطبلاب قلعتي ام نايب ىلع ريسفتلا اذه رادم لعج دقو «موتحم مزال رمأ

00 
 اا ار كر لك ارسال زرقا يووم 11.11( ونا دق نطو كسيل د

 1 رك رس ل د ديلا

 . نآرقلا نم ةيآ لك دنع تيبلا لهأ ةءارق نم هفرعي ام ركذ ىلع صرحا لك صرحي هنأ - 4
 ىناثو ؛ناقيإلا نيعب هللاب نمآ نم لوأ تاكربب ) ريسفتلا ةباتك نم هيلإ قفو امل قفو هنأ ركذ مث
 قراشملا مامإ .. يال تا رو نايل تاج رد جا لاخلا هوك لح نا يش اني
 مادقإلا نم وجرأ ال تنكو» :لاق مث .(«بلاط ىبأ نب ىلع نينسحلا ىبأ نينمؤملا ريمأ . براغملاو

 هتعافش ىنك ردت نأو ءنيصلاخلا هثايلوأو نيصاخلا هتعيش ىف ىنلخ. دي نأ الإ رمألا اذه ىلع.

 هتيمسو (ةيلعلا هترضح :ىلإ ةيده هياركورءةينسلا هبدسل ةعدك هفلعجو لزم املا هقيامو ؛ةلوبقملا

 | .هأ (رارسألا ةاكشمو راونألا ةآرم

 دو اب ئنغملا قايب هيف هبسا مازتلال ل او درك نا همس يدا د هنتوا و
 هذه نآ رمألا ةياغ «رابخألا ومع نم اصالختسا وأ احيرص امإ تيبلا لهأ ءاملع نع رابخألا نم
 ل ءاملع ل دم هيلإ بسنت نم ىلإ اهتبسن قدص ىلع لوعي الو ءاهتحصب قثوي ال رابخأ رابخألا

 .مهنع هللا ىضر تيبلا

 نم دبال ةعفان تامدقم ثالث دوصقملا ىف عورشلا لبق رك ذنلو :١ فلؤملا لاق نايبلا اذه دعب

 را ا ىلوألا ةمدقملا لعج دق هارنف ثالثلا تامدقملا هذه ضرعتسنو (انهه اهنايب

 ةوعدب قلعتي اميف هرهظ دورو نأ امك «ةمامإلاو ةيالولا ةوعدب قلعتي اميف نآرقلا نطب دورو ةقيقح

 ىبنلا ةيالو ىلإ داشرإلا وه امنإ ءاهليوأتب نآرقلا تايآ ليزنت ىف لصألا نأو «ةلاسرلاو ةوبنلاو ديحوتلا
 مُهيف وهو الإ هب ربخأ ريخ ال ثيحيب ( مهئناش لاح لذو مهنأش زع مالعأو مهيلع هللا تاولص ةمئألاو

 مهيفلاخم ىفو مهئادعأ ىلع قداص وهو الإ هيف ركذ ءوس الو ,مهيفراعو مهعابتأ ىفو
 .(تالاقم ثالث ىف كلذ نيبتسيو :٠ لاق

 ؛ةمدقملا هذه صوصخ ىف ةدراولا رابخألا بسحب دوصقللا حضوي ام نايب ىف : ىلوألا ةلاقملا

 | | .لوصف ةثالث ركذ مث «لوصفب متت ىهو

 ع دافم نأو .تاليوأت هتايالو انوطب نآرقلل نأ ىلع لدي'امم ذبن نايب ىف اهنم لوألا لصفلا لعج



 ل د و اجد جيوب وحلو او و طا هووسو د "قعر ىلا رك لح 2 رف ها نور ا ناو وو وادق الاول ا كم اولا مط ورب تطول ا مل م ا ا وان ال #

 هذه نمف «تيبلا لآ ىلإ ةدنسم اهلكو كلذ ىلع ةلادلا تاياورلا قاس مث ... نامز لك لهأ
 ريسفت نم ئش نع مالسلا هيلع رفعج ابأ تلأس ) : لاق رباج نع هريغو ىشايعلا هاور ام تاساورلا
 هذه ىف تبجأ فيك «كادف تلعج : تلقف ءرخآ باوجب ينباجأف ةيناث هتلأس مث ىنباجأف نآرقلا
 :رباج اي ءارهظو انطب نطبللو ءانطب نآرقلل نإ ,رباج اي :ىل لاقف ؟مويلا لبق اذه ريغ باوجب ةلأسملا

 ئش ىف اهرخآو ئش ىف اهلوأ نوكيل ةيآلا نإ ..نآرقلا ريسفت نم لاجرلا لوقع نم دعبأ ئشب سيلو
 . .(هوجو ىلع فرصتي لصتم مالك وهو

 مدع لب رخآ ىف اهرخآو ئش ىف ةيآلا لوأ ليوأت ىفانت مدع ىلعو .ةدحاو ةيآ ليوأت ددعت ىلعو

 اذهلو ؛عماسلاو لئاسلا حالصإ هيف امو ؛ليوأتلاو ليزنتلاب ملعأ مالسلا مهيلع مهنأل ,هركنت الف
 قداصلا نبع ىفاكلا ىف ام هديؤيو «(هوجولا نسحأ ىلع هولمحاف هوجو وذ لولذ نآرقلا نإ )درو

 نأ هب هللا رمأ ام نولصي نيذّلاو :  ىلاعت هلوق نع هلأس امل ديزي نب رمعل لاق هنأ مالسلا هيلع
 نمم نئوكت الف ؛كتبارق ىف نوكي دقو هَ دمحم لآ محر ىف تلزن هذه :[." :١ دعرلا ] 4 لصري
 . (دحاو ئش ىف هنإ ئشلل لوقي

 وبأ ىنثدح :لاق دهازلا ميكح ىبأ ىلإ هدانسإب للعلا باتك نع هلقن ام تاياورلا هذه نمو
 ىلصي لجر ىلإ رظن ذإ ةبعكلا ءانفب رام مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ امنيب 8: لاق ةكمب هللا دبع
 الارومألا نم رمأب هي هيبن ثعب ام ىلاعتو كرابت هللا نإ ءلجرلا اذه اي ):لاقف «هتالص نسحتساف
 اهلك هتالصف هتالص ليوأت فرعي مل نمف «دبعتلا ىلع كلذ لكو ٠ ليزنتو ليوأتو هباشتم هلو
 «هيبشلا : هباشتملاب دارملا نأ رهاظلاو ):لاقف اذه ىلع فلؤملا بقع مث ..(ةمات ريغ ةصقان جادخ
 ىبنلا هب ءاج ام لك نأ : ىنعملاو ,ةعاطإلا ليبس : دبعتلابو ,رهاظلا : ليزنتلابو «نطابلا : ليوأتلابو
 مل نمف .اعيمج امهب ناميإلا مزليو ؛نطابلا ىف هب رومأم ريظنو هيبش هلف رهاظلا ىف هب رمأو هلي
 «ةصقان ةيرهاظلا هتالصف - ىتايس امك - هتعاطإو مامإلا وه ىذلا اهنطابو ةالصلا هيبش ضرعي
 1 .( ة- 5” صو

 ىلإ ةبسنلاب وه - امنإ « هليوأتو نآرقلا نطب نأ ىف ةحيرصلا رابخألا ركذ ىف ىناثلا لصفلا دنعو
 هاور ام :اهقاس ىتلا رابخألا ةلمج نم ناكف ؛كلذب قلعتي امو مهعابتأو مهتيالوو - ةمئألا
 ىلإ دوقت ةيآ نم ام دمحم ابأ اي : مالسلا هيلع قداصلا لاق :١ لاقف ريصب ىبأ ىلإ هدانسإب ئديلكلا

 ىلإ قوستو رشب اهلهأ ركذي تلزن ةيآ نم امو. انتعيش ىفو انيف ىهو الإ ريخب اهلهأ ركذيو ةنجلا

 1 . ,[ "9: فارعألا] © نطب امو اهنم رهظ ام شحاوفلا يبر مرح امنإ لق. © : ىلاعت هلوق ىف مالسلا هيملع مظاكلا نع ؛نوميم نب دمحم نع «امهريغو يشارعلا ريسفتو ىفاكلا نع هلقن امو
 روجلا ةمثأ كلذ نم نطابلاو ,رهاظلا وه باتكلا ىف هللا مرح ام عيمجف «نطبو رهظ هل نآرقلا: لاق
 0 .قحلا ةمئثأ كلذ نم نطابلاو رهاظلا وه باتكلا ىف هللا لحأ ام عيمجو



 ”ج نورسفملاو ريسفتلا سسس
 يل ل و كا حملا نيل ل يلا د ا ولما دو يل هج و الب ا لل اي ا ديا اذهب اور ا اا وج اه راق حيا وبا إب وه رثلا رق وز هكادرلا 8# ا دلل وج نحوس عج هذا هور ل األ لو نالوا لم دل قللا#

 اذه سانلا رشاعم :٠ ريدغلا موي هتبطخ ىف ُهُلْيَع ىبنلا لاق : لاق مالسلا هيلع رقابلا نعه را ِ-
 نيذلا بطاخ امو هيف الإ اضر ةيآ تلزن امو «نايضار هنع انأو هللاو ءىلإ مكبرقأو . ىب مكقحأ ىلع

 زع هللا دنع ىلع لئاضف نإ . -ساثلا رشاعم . هيف الإ نآرقلا ىف حدم.ةيآ تلزن امو ؛هب أدب الإ اونمآ

 را كابن نمف دحاو ناكم ىف اهيصحأ نأ نم رثكأ نآرقلا ىف ىلع اهلزنأ دقو «لجو

 .(هوقدصف

 نعي مداطلا ايلف دنع ابأ كلأس : ىبراحم ا حيرذ لاق : لاق هنأ نانبس نب هللا دبع نع هاور امو

 داع هللا دبع ابأ تيتأف ,مامإلا ءاقل دارملا :لاقف .[؟5:جخلا]# مهغفت اوضقيل ملا ىلاعت هلوق
 صقو «براشلا دخنسأ : لاق . . مهنفت اوضقيل مث ل: لجو زع هلوق ,كادف تلعج : هل تلقو مالسلا

 ارهاظ نآرقلل نإ ءتقدصو حيرذ قدص :لاقف حيرذ مالك هل تيكحف « «كلذ هبشأ امو ؛رفاظألا

 هيلع مامإلا نم مالكلاو »:لاقف ا ذه ىلع فلؤملا بقع مث ؟حيرذ لمتحي ام لمتحي نمو انطابو

 ,سانلا ريتك ويسرا ابراج ابار با وجاب زاير دانبلا هيي مهنأ ىف ىف حيرص مالسلا

 .(5 نيم راتبا دارتت ريدا يااا با يح

 هيلع 0 امو يضل رابخألا هيلع ل ل نام ليحل له عب ليوا لفا يان

 ءاحصفلا | تارابع ى 500 ةعساو برعلا مدلك يف زوجا 5 ذإ ؛ةيلقملاو ةيغللا تاز .هجلا

 ريشنس و ( رخع دروس روحا ديضرت ا حارسم

 كالت تايلك نم ماقملا اذه ىف ركذن نكلو ءاهريغو ةثلاثلا ةمدقملا ىف بسانتلا هوجو نم ريشك ىلإ
 ةتاحملا اهليوأت بلاطل تايآلا هوجو نع عفرنو ؛بايطألا ةمئألا رابخأ نم دافتسي ام ضعب هوجولا

 ىهف «عيمجلاب ملعلا ةطاحإ امأو . بابلآلا ىلوأ ! نم رصيتلا دارأ نمل ةرصبت «باقنلا اهنع فشكنو«
 .ريشألا لصفلا ىف رهظيس امك .. . باتكلا ملع هدنع نمو ملعلا ىف نيخسارلل

 مث «ضعب ىلإ اهضعب عاجرإ نكمأ نإو هوجو نم ماقملا اذه ىف مارملا نييبت نتكمي هنأ مل اعاف

 ىف ءاج ام عبارلا هجولا | نق ةركذ انغ ناكف# لاق امك ضعب ىلإ اهضعب عجري ةسمخ اهوجو قاس

 دودمم لظو >>: 0 :لاق سوباق نب رصن نع رئاصبلا

 اي : لاق. .[ ؟”؟-- :5٠ ةعقاولا ] 7# ةعونمم الو ةعرطقم ال « ةريثك ةهكافو « بوكسُم ءامو *

 : : . هنم جرخي.امو ملاعلا وه امنإ ,سانلا بهذي ثييح سيل هنإ «رصن

 نم سانلا بهذي ثيح سيل ىنعملا لعل ) - هللا همحر - ةمالعلا:ادنخيش لاق» : فلؤملا لاق مث
 مهيلع مهعتمكأ ةكربب اضيأ ايندلا ىف مهل'لب (ةيورخألا ةيروصلا ةنجلا ىف نينمؤملا ةنج راصحنا
 نول د ا نر دوس فك لاظ نم ةيناحور تانج 00

 سس تا را يسال د م اك ومني الو مهتعبش



 6ج نورسفملاو ريسفتلا سس نقلا
 بكل نب ياحلو فوه 3و وا قل فاح لج وي ور ل ا داو كاع فر كر وحرام اهي د م كجم ورا هيك والو كوئاور م او ل اا“ عودا ا عر لا وكل ا ا ا١اأ1111١ 000

 ف هم رج نع لف لو لما اقم لا يدك يملا نابشأل بدهن اال

 ةيالوب ىلوألا 1 ا ل هر مال 5 راي

 تامجرتلا ىف رابخألا نم ريثك اهب ىداني ةريثك تاليوأتلا هذه لاثمأو ,مهتوادعب ةيناثلاو ؛ةمئألا
 «يندبلا م ل ا درو ام لك اذكو .مهفاف اهل ةبسانملا ةيئاجلا

 ل را ل ذ «قحلا كاردإ نع اهيمعو اهخسمو
 الو هنورصبي الو ؛قحلا نوعمسي ال ذإ ؛نورعشي ال نكلو «تاومأ مهف «ءايحألا نيب ارهاظ اوناك

 ام لك اذكو ,تاومألا نم رش مهف ٠ ( مهارجا نتا عيدتتو ربا ميتا ىلا اروني ةوعطي لوا ةاواععب

 :ةقرسلاو ءانزلاك ؛ةيرهاظلا ثئابخلا ميرحتو «ةيروصلا حئابقلا نع ىهنلا ىف هرهاظ ام نآرقلا ىف ناك
 مدلاو ةتيملاو رمخلاك ؛هبككترم عبط ةئابخ ليلدو ,هلعاف لاح ةلاذر ةمالع وه امم اهوحنو ,ىاذيإلاو

 حنئابقلا نع ىهنلا ىف ذ هنطبفق ؛ ةميقتسملا حئارقلا هنم رفنتو «ةميلسلا عئابطلا هنم رذقتست امم اهوحنو

 وركنمو مهيداعأ ىه ىتلا ةيونعملا ثث ثئابخلا نع رجزلاو ؛مالسلا مهيلع ةمئألا ةاداعم ىه ىتلا ةنطابلا
 رافئتساو «بولقلا ثبختو «حاورألا راذقتسا ىف - اضيأ مهنإف ,.مهيف ىه ىتلا لئاضفلاو ؛مهتيال

 لاح اذكهو (ىفخي ال امك دشأ لب ؛ةيروصلا حئابقلاو ةرهاظلا ثئابخلا لثم كلذ وحنو . .لوقعلا

 اعتبر ميتتاارر ننألا 1 هيل 0 او

 راد ل هلا رخو نافيا رشا اساس رخال اذه ىف نأ ىلع . ىقاوبلا ىف اذكهو . يي ةناحورا

 ىف لضألا رار طئاسو مهيلع هللا تاولص ةمئألاو ىبنلا نوك ىف

 مهتداضم ثيح نم مهئادع أنوك ىف دعب ال اذكو «نآرقلا نطب ىف اهب اوديرأ نإ دعب الف اهلوبق
 .( مص ) (تايهنملاو ثئابخلاب دارملا نم مهل

 هفسأو .هتفلاخمو هتدابعو هللا ةفرعم ليوأت نم درو ام للع ؛ «للعلا نم سماخلا هجولا ىفو

 .هطخسو(«هاضرو هملظو هفسأو .هتفلاخمو هتعاطإو«مامإلا ةفرعم هلاثمأو ؛هطخسو ؛هاضرو ؛هملظو

 هسفن ىلإ هللا هبسن امم ليبقلا اذه نم وه ام رئاسو هبلقو ؛هبنجو « هنيعو للا ذي“ مامإلا ليوأت اذكو

 هلإلاو ةلالمجلا ظفلو .هسفنو هللا حور ليوأت ىف رابخ ألا نم دروامو «مالسلا هيلع مامإلاب هب هصخو

 00 ام 8 نأب د امو 00 ويس يس

 .ميدالا ىلإ لصاولاك وهف مهيلإ ع رم م

 انفسأك فسايال ىلاعت هللا نإ  هريغو ىفاكلا نع ىتأيس امك - مالسلا هيلع قداصلا لاق

 هسفن اضر مل نوقولخم مهر نوضريو نوفسأي هسفنل ءايلوأ قلخ نكلو
 - .ربثخلا .. هيلع ءالدألاو هيلإ ةاعدل !! مهلعج مهنأل هسفن طخس مهطخسو



 ش ٠ "”ج نورسفملاو ريسفتلا تسسس

 وو و واو هلو واو هوو هاف هاو هاه هو عاف اه اه هاه واه عامه ودام 6. ده هاو اه هاه واه ماه واه ده دو دف د سهاواه هواه واو دو هدوم هاهاه هاه«

 ريشا كو مست لفلان

 لجرلا ىبرقم ىلع ازوجت قلطي ام اريثك اذكهو «ةلصفم رابخألا ةيقب ىتأيسو : فلؤملا لاق .
 دنع برقملا لماكلا ريزولل لاقي امك عفنلا ىف هب صتخي ام رئاسو هئاضعأو هحراوج ىماسأ هناوغأز

 برقلاو عفنلاو عفدلا ىف هنأ ىلع ءانب اذكهو. . .هنيعو هفيسو هدي هنإ : ادج هل عفانلا ناطلسلا
 هنأ ىنعمب « ازوجت ناطلسلا هنإ.: لاقي امر لب ؛هسفنو هحور هنإ :لاقي دق هنإ ىتح «كلذ لثم ةزعلاو

 .(5ص) ( كلذ ريغب ىضري ال ثيحب ؛هتفلاخم هتفلاخمو ,هتعاطإ هتعاطإ لعج
 نآرقلا رهاظب نمؤي نأ ناسنإلا ىلع بجاولا نأ ىلع لدي ام نايب ىف عبارلا لصفلا دقع مث

 ءهخوسنمو هخسانو ههباشتمو همكحمب ناميإلا بجاولا نأ امك ءاعم هليوأتو هليزنتو «هنطابو

 لهأ قيرط نم ليصفتلا ملعي مل نإ لامجإلا ليبس ىلع وأ الصفم اعيمج كلذب لعتي ام رئاسبو
 بهذم وه امك «نطابلاب رقأ نإو رفاك رهاظلا ركنأ نم نأو...تيبلا.ىف امب ىردأ مه نيذلا تملا.

 اذكو ءرهظيس امك تادابعلا طوقسب نيلئاقلا مهريغو ةيليعامسإلاو ةيباطخلا ةدحالم نم ةينطابلا
 ةمثألا نع لقن ام هراكنإب ئرتجي ال نأ نمؤم لك ىلع ءرهاظلاب رقأ نإو نطابلا راكنإ ىأ : سكعلاب
 تاياورلا نم قاس مث ..هازغم كردي ملو هانعم مهفي مل نأو اليوأتو اريسفت كلذ ىف مالسلا مهيلع
 هنأ مالسلا هيلع رقابلا نع ىور ام كلذ نمف «تيبلا لهأ ىلإ ةبوسنم اهلكو ؛كلذ ىلع لدي ام
 هب لسرأ امب بذك وأ باتكلاب بذك نمف «هليوأتبو باتكلاب هلسر لسرأ دق لجو زع هللا نإ : لاق

 ٠ .( 5ص ) (كرشم وهف باتكلا ليوأت نم هلسر
 اونمآ اموق نإءمثيه اي :مالسلا هيلع هللا دبع وبأ لاق ): لاق «ىميمتلا مثيهلا نع ىور ام اهنمو

 رهاظلاب اورفكو نطابلاب اونمآف مهدعب نم موق ءاجوءائيش كلذ مهعفني ملف نطابلاب اورفكو رهاظلاب
 .( 8ص ) (رهاظب الإ نطابب الو ,نطابب الإ رهاظب ناميإ ال اعيش كلذ مهعفدي ملف

 مالسلا مهيلع ةمثألا دنع هلك نآرقلا ليوأت ملع نأ ىلع لدي ام نايب ىف : سماخلا لصفلا دقعو
 عمجلا ىفو «ةمئألا نم عامس ريغبو ىأرلاب نآرقلا ريسفت نم عنملا ىف ةدراولا رابخألا ىف ركذ امو

 بير ال هنأ ملعا :لاقف «كلذ' ىف قحلا وه ام هيجوتو تاياورلاو تايآلا نم اهضراعي ام نيبو اهنيب

 ءاهنطاوبو نيمار اهلك اهيناعمو نآرقلا تايآ هوجو عيمج ىلع ةمئألاو هيَ ىبنلا عالطا ىف
 تيبلا لهأ نإف مهتيب ىف هللا هلزنأ امك ؛هلك باتكلا ملع مهدنع نيذلا مهنأو ءاهليوأتو اهليزنت
 ىبأ نع حيحص دنسب رئاصبلا ىف ام اهنمف . . ةرتاوتم رابخأ اذه ىلع تلد دقو «تيبلا ىف امب ىردأ

 ليزنتلا هيي هيبن ملع هللا نأ : مالسلا امهيلع دمحم نبرفعج ىل لاق دل هللاو : لاق حابصلا
 .ربخلا. ....انملعو :لاق «مالسلا هيلع ايلع هي هللا لوسر ملعف : لاق .ليوأتلاو

 هل لاف ةكمب مالسلا هيلع نسحلا بأ أعم تنك ا: لاق رفعج نب بوقعي نع هدانسإب اضيأ هيف امو

 .همارحو هلالخ فرعن نحنف :نسحلا وبأ لاقف «هب عمسن مل ام هللا باتك نم زسفعل كنإ : لجر

 تلزنأ ميفو «تلزن نم ىف ؛ةيآ نم تلزن ةليل ىأ ىفو ؛هيرضحو دك (هخوسنمو هخسانو
0 

 نأ ىعدي دحأ عيطتسي ام : لاق هنأ مالسلا هيلع رفعج ىبأ نع ىفاكلا يف امب اضيأ لددتساو

 ص .ءايلوألا الإ هنطابو هرهاظ هلك نآربقلا عيمج - ملع هدنع



 ىف ةهبش الف - مالسلا مهيلع.- اهريغ امأو :٠ اهريغو تاياورلا هذهل هقايس دعب فلؤملا لاق مث . <
 . (نيملاعلا بر هللا نم ةيانعو «نيلماعلا ةمئألا نم دانسإ الب «ليوأتلاو نطاوبلا نع الضف ليزنتلاو رهاوظلا ريسفت نم ريثك كاردإ ةحاس ىلإ لوصولا نع مهماهفأ زجعو مهمولع روصق

 نم عنملا درو اذسهلو ::لاقهمقحالو ةقباس تاياور نم هركذ امب كلذ ىلع لدعسا نأ دعب مث
 هيلع قداصلا نع ىشايعلا نع هاور ام هب لدتسا ام ناكف ؛هيناعم مهف ىف ةمئألا ىلإ عوجرلا ةرورضو ىأرلاب نآرقلا ريسفت زاوج مدع ىلع لدتسا مث . (مالسلا مهيلع مهنم ذخألا ريغب ريسفتلا
 ئور امو ( ءامسلا نم دعبأ وهف أطخأ نإو ءرجؤي مل باصأ نإ هيأرب نآرقلا رسف نم ) :لاق مالدسلا
 :نآرغلا ذخأي ىذلا وه ؟ميظعلا فرشلا هل ىذلا نآرقلاب كنسسمتملا نم نوردتأ » :هلوق نم مالسلا هيلع مامإلا ريسسفت .ىف درو امو «رانلا نم هدعقم أوبتيلف هيأرب نآرقلا رسف نمو : هِيَ ىبنلا نع
 سايقو :؛نيلداجملا ءارآ نع ال ءانتغيش ىلإ انع ءارفسلا طئاسو نع وأ ؛تيسلا لهأ انع هليوأتو
 ريغ نع هذخأ ىف لهج دقف باوص ةقداصم هل قفتا نإف هبأرب نآرقلا ىف لاق نم امأف «نيقسافلا
 ١7(. 2 ١١ص. (رانلا نم هدعقم أوبت دقف هيأرب نآرقلا ىف لئاقلا طخ نإو ؛هلهأ

 ىلع هولمحاف ؛هوجو وذ لولذ نآرقلا ١ : مالسلا هيلع هلوقو ..[ 8 :ءاسدلا ] 4 مهنم هنوطبنتسي نيذلا هملعل )ف هلوقو .. [14: دمحم ] 4 اهلاَففَأ بول ىلع مأ نآرقلا نوربدتي الفأ ر» : ىلامت هلق نم هرؤ ا نيبو ىارلاب ريسفتلا ةمرخ ىلع اهرهاوظي ةلادلا رابخألا نيبرقثو تكلل دعب م
 اعستم مهفلا بابرأل نآرقلا ىناعم ىف نأ ىلع ةلادلا رابخألاو تايآلا نم كلذ ريغو («هوجولا نسحأ
 ءاهنم لمكألا وه ام ىلإ انهه ريشن ةديدع تاهيجوت ماقملا اذه ىف انل :لاقف ابحر الاجمو اغلاب
 هلوسرو هلل دايقنالا صلخلأ نم نإ :لاقي نأ باوصلا ؛لاقو ءانئاملع ىققحم ضعب هركذ ام وهو
 رشابو ءرومألا قئاقح ىلع ملعلا هب مجهو هبلق انيع حتفناو ةفرعملا ىف ةينأمطلاو ملعلا ىف سارملا هل لصحي ثيحب ؛مهرارسا نم ةلمج ىلع علطاو ؛مهّزاثآ عبتتو ءمهنم هملع ذخأو ؛تيبلا له لو
 اذبن هبم طبنتسيو هبئارغ نآرقلا نم ديفتسي نأ هلف « اهاجلا هنم شحوتسا اب سنأو «نيقيلا حور
 ىلع افقو ةداعسلا تسيلو ؛بيجعب هدوج نم الو «بيرغب هللا مرك نم كلذ سيلو «هبئاجع نم
 ىف نيخسارلا ىف هلوخد دعبي ال هتفص هذه نمف «تيبلا لهأ انم ناملس :اولاق امك مهسفنأ نم تافصلا هذهب نيفصتملا مهباحصأ نم ةعامج - مالسلا مهيلع - اودع دقو «نيرخآ نود موق
 | -١(. 7١ص ) ( ليوأتلاب نيملاعلا .ملعلا

 : نيهجو ىلع اضيأ ققحما هلزن دقف «هنع ىهنملا ريسفتلا امأو ): لاق مث
 ىذلا وه هيأر. ىأ «هيأرب نآرقلا رسف دق نوكيف ؛هاعدمو هضرغ حيحصت ىلع هب جتحيل ؛هاوهو هيأر قفو ىلع نآرقلا لوأتيف هاوهو هعبط نم ليم هيلإو ىأر ئشلا ىف رسفملل نوكي نأ :امهدحأ

 لهجلا عم هنأ امك اذهو..هجولا كلذ هدنع حجرعي ناك امل هيآر الولو ءرمسفتلا كلذ ىلع, هلمح
 ىلع نآرقلا تايآ ضعبب جتحي ىذلاك «ملعلا عم نوكي دق كلذك الثم نيفلاخملا ريسافت رشكأك
 لدتسيو نآرقلا نم اليلد هلا بلطي نكل ,حيحص ضرغ هل نمع هلثم ردصي دقو «ةينطابلا تاليوأت يزف انا دع قرمو هيصخا قلعت نيدلو يكلوب مدلل 3 يالا وردارلا نتيلاهنأ لمي رعو هنهاناب حسم
 ع :لوقيف ىسافلا بلقلا ةدهاجم ىلإ الثم وعدي ىذلاك « كلذ هب ديرأ ام هنأ ملعي امب هيلع



 ىو ماو ماي هو ما. دعو هاما. عاف هاف عاق عاق عاق هاف هم اق هاف هاف فاه اهو هاه و دهأاف هاف اه اف اه هاه سها هواه هاه اف هاوه ودهاه هاه هو علاه

 دارملا هنأ هيلإ ئمويو هبلق ىلإ ريشيو . .[ ؟ ؛:هط] 4 ئفط ِهّنِإ نوعرف ىلإ بهذا ل : ىلاعت هللا لاق -
 ماكل يصا ييضملا هبات يد تاتو يمر اياب ندر ص طاطا وعرف

 . عونمم وهو عمتسملل ابيغرتو
 نع لقنلاو عامسلاب راهظتسا ريغ نم «ةيبرعلا رهاظب نآرقلا ريسفت ىلإ عراستي نأ :امهينا

 راصتخالا نم اهيف امو «ةلدبملاو ةمهبملا ظافلألا نم اهيف امو نآرقلا بئارغب قلعتي امي ةمئألا

 صخرلاو ماعلاو صاخلاو خوسنملاو خسانلاب قلعتي اميفو ءريخأتلاو ميدقتلاو رامضألاو فدحلاو
 ىلإ رداب نم ذإ ءعامسلا ىلإ ةرقتفملا تايآلا هوجو نم كلذ ريغ ىلإ . . . هباشتملاو مكحلاو مئازعلاو

 الوأ هل دبالف «ىأرلاب رسفي نم ةرمز ىف لخددو «هطلغ رثك ةيبرعلا مهف ف درجمب اهيف ىناعملا طابنتسا

 رهاظ نإف ؛طابنتسالاو مهفتلا عستي كلذ دعب مث ؛طلغلا عضاوم ىقتيل ريسفتلا رهاظو عامسلا نم
 انيتآو : ىلاعت هلوق ليبقلا اذه نمو ؛مهفلل اهنم دبال ىتلا ةغللا ميلعت يرجم ىرجي ريسفتلا

 ءاهلتقب مهسفنأ اوملظف ةرصبم ةيآ : هانعم نإف . .[ 59: ءارسإلا] # اهب اوملظف ةرصبم ةقانلا دومث

 اذامب مهنأ ىردي الو ءايمع نكت ملو ةرصبم تناك ةقانلا نأ دارملا نأ نظي ةيبرعلا رهاظ ىلإ رظانلاو

 ةقانلا نأ دارملا نأ نظي ةيبرعلا رهاظ ىلإ رظانلاو ءاهلتقب مهسفنأ وأ مهريغ اوملظ مهنأو ءاوملظ

 نمو ؛مهسفنأ وأ مهريغ اوملظ مهنأو « اوملظ اذامب مهنأ ىردي الو ءايمع نكت ملو ةرصبم تناك

 اهيف ام ىلع علطي ال ثيحب زومرلاو ةيانكلا ليبس ىلع ةدراو اهنوك ىلإ ريشنس ىتلا تايآلا كلذ

 لبصفلا ىف يتايس امك ءنيعمجأ مهيلعو هيلع هللا تاولص دمحم لآ مولع سوؤك عرجت نم الإ
 مهسفنأ اوناك نكلو انوملظ اموإ» : ىلاعت هلوق ىف ةفلاثلا ةمدقملا نم ىلوألا ةلاقملا نم سداسلا

 ثلاثلا لصفلا ىف اضيأ يتأيس ام اهنمو .هلآو دمحم ملظ دارملا نأ نم . .[ : ةرقبلا] © نرملظي

 البق اني مهي نكت تدك د ها نأ الو ف: ىلاسن هلوش ىف ةروكدذلا اغلا نم

 ١ :مالسلا هيلع قداصلا لاق امك كَ ىبنلا ريغ كلذب ىنع ىلاعت هنأ نم... [74:ءارسإلا)
 7 ل ب او الا

 ائيش هللا ملع اذإ ) : مالسلا هيلع رقابلا نعو . (ةراج اي ىعمساو ىنعأ كايإ ١ ب نآرفلا لزن»:لاق

 نم دعبأ ئش سيلو »مالسلا هيلع هلوق رباج ثيدح ىفرم دقو (««ناك دق ام ربخ هنع ربخأ نئاك وه
 00006 ( ئش يف اهرخآو ئش يف اهلوأ نوكيل ةيآلا نإ «نآرقلا ريسفت نم لاجرلا لوقع

 اذك يلا تايآلا ريسفت لاح حضوي ام ءاهريغو ةروكذملا ةلاقملا لوصف يف بيرق نع رك لدسو

 . ( يلاعت هللا ءاش نإ تايآلا كلت ريسفت نم هرك ذن اميف رظادلا هب رصبتيل ءاهنأش

 11 صو ب
 ءريسفت نم هركذ امع رظنلا فرصب نيقباسلا نيهجولا نم هركذ اميف للخ يندأ يرن ال نحنو

 ءهاوهو قفتت ناعم يلع هلزنو ؛هيأرل اعبت نآرقلا لعج لب «لاق امب ذخأي مل هنأ هيلع ذخأن نكلو
 .هيف وه يذلا ءادلاب هريغ يمرو

 قلعتي اميف دراولا «يلاعت هللا مالك لامتشا حضوي ام نايب يف اهلعجف «ةينإغلا ةلاقملا ركذ مث

 بسحب «اليوأتو ةيانكو انطب ةمامإلاو ةيالولاب قلعتي ام يلع «اليزنتو احيرص ةوبنلاو ديحوتلاب
 - ضغبو مهتعاطو مهبح مازتلاو ةمثألا ةمامإو يبنلا ةوبنب رارقإلا يأ - ةيالولا نأ يف ةدراولا رابخألا



 كلذب الإ نيدلا حصي ال ثيحب ؛لجوزع هللا ديحوت عم ؛نامإلا لصا - مهيقلاخبو مهئادعا -
 دح نع جورخلاو لامعألا لوبق طرشو «فيلكتلا مكح ءانبو «ملاعلا داجيإ ببس اهنأ لب هلك
 اهب ثعبو «قائثيملا مهيلع ذخأو ءاعيمج قلخلا يلع ديحوتلاك تضرع يتلا اهنأو «كرشلاو رفكلا
 يلع هدعب ةيلضفألاو ةعاطلا ضرف يف يبنلا لثم ةمئألا نأو «ضعب نود ضعبب ناميإلا ديفي الو رخآلاب رفكلا مكح يف لكب رفكلا نإ ثيحب ءاهنيزقبو اهب رارقإلا مزالت يف ديحوتلا يلإ اهتبستك ةمامإلا ىلإ ةوبنلا ةبسن نأو ءانمض ولو مثآلا عيمج اهب فلكو ءبتكلا يف تلزنأو ؛ءايبنألا
 ةكئالملاو ءايصوألاو ءايبنألا نم «نيمركلا هللا دابع رئاسل لئاسوو طئاسو مهنوكو حلا ييداحلا
 لدت «.ةروصحم ريغلا ثيداحألا نأ ملعا ): لامف ضرغلا اذهل ةيناثلا ةلاقملا هذه دقع .. .نييرفقم ا
 يلع صن دقو نييمامإلا انئاملع دنع هيلع عمجم وه امم اهرشكأ لب «ةروك ذملا رومألا هذه م

 كلذ نايب يف يفكو نيثدحملا ائباحصأ مظاعأ بهذملا اذه تايرورض نم اهلج نوك لب اهتقيقح
 ةريثك دهاوش اهل باتكلا اذه ىف رك ذدسو «ةمئألا لئاضف بتكو ةمامإلا ثحابم نم هوركذ ام
 وه نم ةرصبت يف هرك ذنس ام يفكيو بانطإلاو طسبلا عضوم انه سيل ذِإ بايطألا ةمئألا صوصن نم ليلق لقأ ركذو «بابلا اذه يف انباخصأ يققحم تاحيرصت نم ئش لقنب انهه فتكنلف
 : : ةسمخخلا لوضفلا قاس مث ..«ةسمخ لوصف انههف «بابلألا يلوأ نم

 ةمألا نأش مظع نم ةيمامإلا ةعيشلا ءاملع تاحيرصت نم ذبن نايب يف اهنم لوذلا لصفلا لعجف
 نا .مهيركنم رفكو مهتيالوو

 رفكلا دح نع جورخلاو لامعألا لوبق طرشو «ناميإلا ةحص طانم كلذ نأو ءمهتعاطو مهبحو تيبلا لهأ ةيالو:ضرف ضوصخ  ينف ثدرو ينتلا رابخألا نم ذبن نانيب ينف يناثلا لصنفلا لعجو
 .مهيفلاخمو مهيضغبم رفكو «مهيف كشلاو ةيالولا راكنإ مذ نم ءاج ام هيف دروأو « كرشلاو

 مهبحو ةمئألا ةمامإب رارقإلا نأ يف تدرو يتلا رابخألا ضعب نايب يف ثلافلا لصفلا لعجو
 ةوبنلاب رارقإلا نأ امك نامبإلا قدضو نيدلا ةحص ةيلخ.دم يف هوَ يبنلا ةوبنب رارقإلا ولتي مهتيالوو
 اهب رارقإلا مزالت يف ديحوتلا يلإ اهتبسنك «ةمامإلا ىلإ ةوبنلا ةبسن نأو ؛كلذ يف ديحوتلا ولتب
 عم تضرع ةيالولا نأ صوصخ يف تدّرو يتلا رابخألا ضعب ناب يف عيارلا لصفلا لعجو رخآلا نود ضعبب نامإلا ديفي الو رخآلاب رفكلا مكح يف لكب رفكلا نأ ثيحب ءاهنيرقبو
 فلكو «بتكلا يف تلزنأو «ءايبنألا اهب ثعبو.قاثيملا مهيلع ذخأو ءاعيمج قلخلا يلع ديحوتلا
 1 ٠ . اضيأ قلخلا داجيإ ببس اهنأ يلع لدي ام هيف دروأو ,مثألا عيمج اهب

 ةكئالملا تناك ثيحب مهمركأو ,مهلمدكأو مهلضفأو «نيقولخلا لوأ مالسلا مهيلع ةمئألاو ملسو هلآو هيلع هللا يلص يبنلا نأ يف تدرو يتلا رابخألا ضعب نايب يف سمانخلا لصفلا لعجو
 ,مهنم ديجمتلاو حيبستلا اوملعتو ,مهتمدخب ةكئالملا رخفتو «مهتيالوبو مهب لسوتت ءايبنألاو
 ' . ةفرعملاو ةعاطلا يف لصألاو «داجيإلا يف ةلعلا مهتيالوو مهنأو

 «ةمامإلاو ةيالولاب قلعتي اميف نآرقلا نوطب دورو حضوي ام نايب يف اهلعجو ةثلاشلا ةلاقملا ركذ مث

 اهتلمجب اهنإف :٠ لاق ؛مثألا رئاس يف كلذك ناك هنأ امك ؛مهلامعأو مهراوطأ عيمجو مهلاعفأ لك



 امك ؛مهيف ريشبتلاو راذنإلا كرتي ال نأ ىلاعت هللا فطل بسحب ىضتقت - نآرقلا نوطب ىنعي - <
 . نامز لك لهأ ىلإ ةبسنلاب ناوأ لك ىف نيشلاو نيزلا ىلإ ريشي نأو ؛,مهقباس ىلإ ةبسنلاب كرتي مل
 دبالف ؛مهنم دعبأ راص ةمألا هذه نم هرودص هللا ملع ام ضعب نآرقلا لوزن تقو نكي مل ثيحو
 كش الو «غيلبتلاو ليزنتلا نم دافتسي ثيحب «غيلبلا همالك ليوأت كلذ لعجي نأ ةلماكلا هفاطلأ نم

 ام «ِكِلذ يف رابخألا نم دروأ ام ةلمج ىف دروأ دقو (...زاجيإلل لمجأو زاجعإلا ىف غلبأ اذه نأ ٠
 نع اقبط نبكرتل ل :ىلاعت هلوق ىف لاق هنأ مالسلا هيلع ىلع نع جاجتحالا ىف ىسربطلا هاور
 دعب ءايصوألاب ردغلا ىف مألا نم مكلبق ناك نم ليبس نكلستل ىأ :1١9[: قاقشنألا] # قبط
 : ىلاعت هلوق ىف مالسلا هيلع رفعج ىبأ نع ةرارز نع حيحصلا ىف ىنيلكلا هاور امو . ءايبنألا

 رمأ ىف قيط نع ابط اهيبن دعب ةمآلا هذه نبكرتل ىأ «ةرارز اي :لاق .. #* قبط نع اقبط نبكرتل
 ٠ ٠ .(نالفو...نالفو «نالف

 كرت ىف ةقباسلا مألا نم ردص امل ةقباطم مهيبن دعب مهتلالض تناك ىأ :لوقأ» :فلؤملا لاق
 . (كلذ هابشأو ىرماسلاو لجعلا عابتاو ةفيلخلا

 .(داسفلاو ةدشلا ىف روجلا ءافلخ لاوحأ قباطت ىنعملا نوكي نأ لمتحيو ) :لاق

 (54-؟؟ص) ْ
 لعج ىف رسلا هنأو نآرقلا ىف رييغت ضعب عوقو حضوي ام نايب ىف ملكتف ةيناثلا ةمدقملا ركذ مث

 نطب بسحب ةمئثألا ةعاط ضرفو تيبلا لهأ لئاضف ىلإ ةراشإلاو ةمامإلاو ٌةيالولا رمأ ىلإ داشرإلا
 هليزنتو نآرقلا رهاظ ىف ضيرعدلاو زومرلاو زوجتلا ليبس ىلع كلذب راعشإلاو «هليوأتو نارملا
 اذه نأ ءاهريغو ةيتآلا ةرتاوتملا ةدراولا رابخألا بسحب هنع صيحم ال ىذلا قحلا نأ ملعا ) :لاقف
 «تارييغتلا نم ئش ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دعب هيف عقو دق ائيديأ ىف ىذلا نآرقلا
 امل قفاوملا ءركذ امع ظوفحملا نآرقلا نأو «تايآلاو تاملكلا نم اريثك هدعب هوعمج نيذلا طقسأو
 اذكهو مالسلا هيلع نسحلا هببا لإ لصو نأ يلإ هظفحو مالسلا هيلع يلع هعمج ام يلاعت هللا هلزنأ
 درو دق امك  اذهلو - هيلع هللا تاولص هدنع مويلا وهو «مالسلا هيلع مئاقلا ىلإ ىهتني نأ ىلإ
 ةعينشلا لاعفآلا كلت رودص لماكلا هملع ىف قبس دق لجو زع هللا نأ امل  هرك ذنس ثيدح احيرص
 هيلع ىلع نأش ىف ديزيو مهرضي امب حيرصت ىلع اوعلطا امك ثيحب مهنأو «نيدلا ىف نيدسفملا نم
 ةلماكلا هتكيشم ىف ناكو «نيفرحم هرييغت وأ اسأر كلذ طاقسإ اولواح «نيرهاطلا هتيرذو مالسلا
 هيلع هللا ىلص ئبنلا لئاضف رهاظم ةسراحمو «ةيالولاو ةمامإلا رماوأ ةظفاحم ةلماشلا هفاطلأ نمو
 ءاقب عم اهدافم لهأل ىقبيو فيرحتلاو عييضتلا لهأ رييغت نع ملست ثيحب ؛ةمئألاو هلآو
 بسحب اهئايب لج لعج لب «فيرشلا هباتك ىف اهنم هب احرصم ناك امب فتكي مل «فيلكتلا
 اهناهرب نم لمج ىلإ راشأو «ليزنتلا رهاوظ هيلع لدت ام نايب نمض ىفو «ليوأتلا جهن ىلع نوطبلا.
 متت ىتح «ليبقلا اذه نم وه ام رئاسو ةيروتلاو زومرلاب اهنع ربيعتلاو ءضيرعتلاو زوجتلا قيرطب
 لمجأو هجو نسحأب احيرص هيلع لدي ام نيطقسملا طاقسإ دعب ولو اعيمج قئالخلا ىلع هتجح
 ةعبرألا لوصفلا هذه ىف هركذن ام عيمج ةظحالمب لاقملا اذه قدص نيبتسيو ): لاق . « ليبس
 ٠ .لاوح الا هده ىلع ةليعقلا

 ىتلا تاياورلا نم ؛هرييغتو هصنو نآرقلا عمج ىف درو ام ذبن نايب ىف لوألا لصفلا دقع مث
 2 .مهبتك ىف ةيمامإلا نم هباحصأ اهلقن
 ٠ (؟ج نورسفملاو ريسفتلا - ١5 م)



 نإ واو نوح كو دك وو وح بخ ا يحمل كل دوما وأيا طوع ها روطلو دا يقي ووو ام 16 ور اع لبر قا م قب م و بخ اع رباع وب طب م دي لل ام تاركا ا و طل اا

 نم هيف فالتخالاو «هرييغتو هصقنو نآرقلا عمج يف درو امم ذبن نايب يف يناثلا لصفلا دقعو ص
 . مهبتك يف نوفلاخما اهلقن يتلا تاياورلا

 نآرقلا رييغتب حيرصتلا ىلع لمتشملا ربخلا نم ءاقباس هب دعو ام نايب ىف ثلاثلا لصفلا دقعو
 . ضيرعتلاو زمرلا ليبس ىلع ةمامإلاو ةيالولاب قلعتي ام ىلإ ةراشإلا ىف رسلا وه هنأو

 لال دتسا فييزتو همدعو نآرقلا رييغت ىف مهئاملع لاوقأ ةصالخ نايب ىف عبارلا لصفلا دقعو

 .رييغتلا ركنأ نم

 تاداسلا ةمئألا نع ةروثأملا تا دقو ةثلاثلا ةمدقملا ركذ مث
 ةيالولاب يا ل ل وا ورب يوم ندقتس امانسر اني ناتو لاق يهايألاو ةسارفلا تاملكلا نم صاخ صن ىلع هليوأت نم رفظي مل ام ليوأت 0 ا
 ةمدقملا هذه دمع . . ةوبنلاو ديحوتلاب قلعتي اميف هليزنت درو ام ليوأت رمألا اذه ىف نأو «ةمامإلاو
 : لاف مدقت ام نايبل

 ١ ماسقأ ةثالث ىلع راهطألا ةمئألا رابخأ نم اهيلع انرفظ ىتلا تاليوأتلا نأ ملعا :
 لو ال ف در مطرف لا روع وا رإ اجلا فوت رواجا لوألا

 .هدروم ركذ لحمو

 ركذ عضوم ىلإ ةراشإلا وأ هصن عم ةمدقملا اذه ىف مسقلا اذه ركذن نحنو ءاضيأ مومعلا ليبس ىلع دورولا نوكي امبر لب .اهريغ ىف ىرجي ثيحب هنكل ةيئآرق ةملك وأ ةيآ ىف درو ام : ىناثلا
 . صنلا

 هللا دي نحن 9 :مالسلا هيلع هلوقك ءاهيف ىرحي امم هنأ الإ ةيآ ليوأت ىف دري مل ام :ثلاغلا
 اذإ نيريخألا نيذه , ىفو «هيلإ ةراشإلا وأ هصن ركذ عم ةمدقملا هدا هرم اع دكا تاو درك

 ليوأتلا دورو ىلإ ةراشإلا دعب هقفو ىلع هانلوأ أ امهدحأ أ هيف ىرجي عضوم ىلإ اذه انباتك ىف ائلصو

 جهن ىلع وه ام تاليوأتلا هذه نم مث . ان ولا ل كد دا برا مسوس

 هذه بترن نحن اهو «ىرغللا زاجملا ليبق نم وه ام اهنمو «ةيلقعلا تازاجماو ضيرعتلاو ةيانكلا
 ىفو «هركذ دارفإ نم دب ال امم لوألا جهنلا ىلع هرهاظم امهادحإ ىف ركذن نيتلاقم ىلع ةمدقملا

 .( 15ص (تامدقملا اهب متخن ةمتاخب اهقحلن مث .اهصوصن عم ةماعلا تاليوأتلا رئاس ىرخألا
 ثيح نم اهركذ دارفإ نم دبال ىتلا تاليوأتلا ضعب نايب ىف اهلعجف :ىلوألا ةلاقملا ركذ مث

 « ضيرعتلاو « هيانكلاو , دانسالا ىف زوجتلاو « هيلقعلا تازاجملا ليبق نم اهلجو , اهدئاوف مظع
 ىلع هلبتشم هلاقملا هذه لغج دقو . ىوغللا زاجملا تحت اهضعب لاخدإ ىف فلكتلا نكمأ نإو
 : لوصف هعبس

 ىف دروأ ام اريفك لجو زع هللا نأ نم رابخألا نم رهظي ام نايب ىف : اهنم لوالا لصفلا لعج
 دارفأ ضعب صوصخ مومعلا ليبس ىلع ارهاظ ةدراولا تاباطخلاو ظافلألاب نطابلا بسحب هباتك
 ثيداحأ اذه ىلع لديو؛ :لاق ..كلذ وحن وأ مهئادعأ وأ مهتعيش وأ ةمئآلاك ,هيلع تقدص ام
 درو ام رثكأ ىف ريصب لمأت اذإ هنأ قحلاو ): لاق مث ..«كلذ هابشأو «مامإب سيل نم مامألا عم كرشأ نمب نيكرشملاو ءاهيف قفان نمب نيقفانملاو «ةيالولاب رفك نمب نيرفاكلا ليوأت ىف ىتأيس ام اهنم «ةريثك

 نمر اسما دك ل ا
 ب ل .(اهوحنو ةقلطملاو ةماعلا ظافلألا



 "ج نورسفملاو ريسفتلا تس

 يا ا د جونا جاور يتفق هذ و اورو يامل و را مراوح نفق لوا ااطب ةابسل ور قاوم كلامو بتاكل يا وا دا رج الا لاا

 وأ باطخب بطاخي ام اريثك ىلاعت هللا نأ رابخألا نم رهظي ام نايب ىف : ىناثلا لصفلا لعجو ت2
 بسحب «هدارمو رهاظلا بسحب ةفلاسلا مألاو ُهلِيَع ىبنلا نامز لهأ نم نيضاملا نع قداص فصو
 ةمامإلا لاح ىلإ رظنلاب ةمألا هذه نم هيلع فصولا وأ باطخلا كلذ قدص نم نطابلاو ليوأتلا
 ام كلذ ىلع ةلادلا رابخألا نم هاور ام نمض ىف ركذ مث . .نامزلا كلذ ىف نكي مل نِإو ةيالولاو

 ئسوم موق نمو إل: ل ل ل مولا درا ا
 لاق . مالسإلا لهأ مه ىسوم موق : لاق ..[( :١٠ فارعالا] © نولدعي هبو قحلاب نودهي ةمأ
 هذه لاجل اليئمت ةيآلا ىف ركذ امنإو ءمهيف راج هريظن نأ : : مالسلا هيلع هدارم نأ رهاظلاو ١ : فلؤملا
 ىتنلا مهاَنعّطَقو ل : ةرشابم ةيآلا هذه دعب ىلاعت هلوق ديري هلعل ) ةمثألا ىف ىتأيس ام هديؤيو « ةمأآلا
 رهاظلا وه ام اذه ىفاني الف . (رشع ىنثإلا ةمئألا ىلع لمحي ثيح «ةيآلا . . ( امم اطابسأ ةرشع
 (رابخألا ضعب نم رهظي امك احيرص قحلا ىلإ نيداه ىسوم موق ىف ةعامسج دوجو نم ةيآلا نم
 ش 10ص و

 ا : ثلاثلا لصفلا لعجو
 ,هيلإ اهجوتم باطخلا نوك.رهاظلا نم مهفي نم ريغ ابطاخم نطبلاو ليوأتلا بسحب هباتك ىف
 كلذو ءةدحاو ةيآ ىفو رهاظلا نم موهفملا بطاخملا عم باطنملا د نيبو باطخلا ءانثأ ىف كلذ ناكو

 امو ؛(ئش ىف اهرخآو ئش ىف اهلوأ نوكتل ةيآلا نأ : مالسلا هيلع هلوق نم رباج ربخ ىف درو امك
 كايإ) ب نآرقلا لزن» : لاق هللا دبع ىبأ | نع ريكب نب هللا دبع نع ىشابعلا ريسفت ىفو ىفاكلا ىف درو
 بطاخ ام ) : لاق هللا دبع يبأ | نع هثادحنب نمع ريسع ىبأ نع اضيا امبهينو [ةراج اي ىممنساو ىنحا

 سم سلا 20

 ل و وا يل يكوون هيلا

 .( نمو .ربخلا
 00 ا :عبارلا لصفلا لعجو

 رئامضلاك اليوأت دوهعمو نطابلا بسحب دوصقم لب « احيرص روك ذهب سيل ٌءئش .ىلإ اعجار ليوأتلا
 مث .ارهاظ ركذ ق ةبس الب «كلذوحن وأ مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ىلإ وأ ةيالولا ىلإ اهعوجر درو ىتلا
 هيلع هللا دبع ابأ تلأس :ٍلاق لضفملا نع ىنيلكلا هاور ام :اهنمو «كلذ ىف رابخألا نم درو ام ركذ
 4 كدب وأ اذه رجع تارقب تلا انءاقل درجري ال نيذلا لاق ) : لجو زع هللا لوق نع مالسلا

 لهأ ليوأت نم ىجيكاركلل دئاوفلا زنك ىف درو امو ..ايلع لدب وأ اولاق :لاق .. :١5[ سنوي ]
 ركش نأ ىأ : 4 مكذزر نولعجتر ). ٍرلاق مالسلا مهيلع مهنع ميهاريإ نب دمحأ ثيدح ىف تيبلا
 اذإ الولف إل هيصوب ىأ# نوبذكت د مكنأ 9 ىأ :ةلآو دمحم مكيلع نم امو مكقزر يتلا ةمعنلا

 نحنو ور ةنجلاب ةيلويربك رب الثيل تاع ىلع هيو ىلإ ١ 0 ل
 /.؟ : ةعقاولا] 4 نورصبت ال نكلو # مكنم ىلع نينمؤملا ريمأ ىلإ برقأ ىنعي :# مكنم هيلإ برقأ
 .نوفرعت ال ىأ [م686 -



 1 يول لا د وب ذا 1 16 وجو 0 لهل ولاا و خف دوج طبر أ دق ع اع يل خم حما قت رافو وخوفا ومطار ل تلو اج وإما يدم كو ال

 رئاس ىف لاق اذكو «ةمطاف ىنعي :لاق ..[75 - ه:رثدملا] 4 ٍرشبلل اريذن د« ٍربكلا ىدحإل اهنإ : ىلاعت هلوق ىف مالسلا هيلع رفعج ىبأ نع لامشلا ىبأ نع ىمقلا ريسفت ىف درو ام اهنمو , <
 .( ؟8ص) (ةروسلا ىف ىتلا رئامضلا

 ىضاملاب هنعربع ام لمحي نأ ىف داعبتسا ال هنأ ىلع لدي ام نايب ىف :سمانخلا لصفلا لعجو
 هدانسإب ىفاكلا ىف ىنيلكلا ىور :لاقف تاليوأتلا نم ريثك هيضتقي امك ىتآلا لبقتسملا وه ام ىلع
 اذإ ىنعي ءناك دق ام ربخ ربخأ نئاك وه اعيش هللا ملع اذإ : لاق هنأ مالسلا هيلع رقابلا رفعج ىبأ نع
 دق ام ليبس ىلع هنع ربخأ ءاعطق نوكيس هنأو ةلاحم ال ئشلا عوقو لماكلا ىلاعت هللا ملع ىف ناك
 ىضتقم وه امك ؛هليوأتو هنطاب وأ «هليزنتو نآرقلا رهاظ هيلع لدي امم كلذ ناكأ ءاوس ناكو ىضم
 نوكي امو ةعجرلاك ليبقلا اذه نم وه ام رئاسو باقعلاو باوثلاو ءالثم ةمايقلا موي لاوحأك قباطتلا
 اذه ىلع ءائب هنأ ىفخي الو :لاق ... كلذ لاثم'و ةمامإلا ىلإ ةبسنلاب ةمألا نم ردصي امو ءاهيف
 ش .(؟8 ص) (روكذملا داعبتسالا عفتري

 - 5 :ةيشاغلا) 4 مهباسح انيلع نإ مث *: مهبايإ انيلإ نإ ز» : لجو رع هلوقو . .[ ه5 : فرخزلا ]

 ماش © مع ام م

 مظعأ هللا نإ :لاقف ..[57 :ةرقبلا] ب توملظي مهسفنأ اوناك نكلو نوُمَلَظ امو لب :لجو رع هلل لوق نع هتلأس :لاق رفعج ىبأ نع ةرارز نع هريغو ىفاكلا يىفو :لاق ..انهه دوصقملا ىف ةحارص
 .(28 صو ( انم ةمثألا ىنعي . .[هه :ةدئاملا] 4 اونمآ نيذّلاو هلوسرو هللا مكيلو اَمّنِإ 9 :لوقي ثيح هتيالو انتيالوو ؛هملظ انملظ لعجف ,هسفنب انطلخ نكلرو«ملظي نأ, نم لجأو

 بسحب برلاو هلإلاو ةلالجلا ظفل قالطإ نم رابخألا نم رهظي ام نايب ىف :عباسلا لضفلا لعجو ش
 :ةدابعلا نم ظافلألا هذه ىلإ هتفاضإب هسفن ىلإ هللا هبسن ام ليوأت نأو هناحبس هيلإ ليزنتلا بسحب ةعجاولا رئامضلا ضعب لاح اذكه لب ؛ةديدع عضاوم ىف مامإلا ىلع هليوأتو نآرلا نطب
 - قلعتي ام وه كلذ ريغ ىلإ «ىنغلاو ,رقفلاو «ةفلاخماو هطخسلاو ءاضرلاو ؛ةفرعملاو ,ةعاطإلاو



 ٍ هييص "ج نورسفملاو ريسفتلا سس
 0 ا ا ل قا لا ليد وكيف د اجا افي حو اويكو هوو الا نو ول ع اور وبنو ديفل "دق لفوق ط5 52 ب فت يخول نط نيا فارم ورام دو مم قا لولا بلا ا ا

 هرقفو «هانغو هتفلاخمو ؛هاذأو «هبسو ,هطخحسو ؛هاضرو ؛هتعاطإو «هتماقإو ؛هتعباتمك مامإلاب <
 ام ضعب نم رهظي نكل: لاق .دانسإلا ىف زوجتلاو ةيلقعلا تازاجملا ليبق نم كلذ دعو . كلذ وحنو
 ركذ مث . ىفرعلا ىنعملاب هيبشتلا وأ ىوغللا زاجمل ليبق نم وه ام كلذ ىف نأ رابخألا نم هرك دنس
 هيلع ىلع نع جاجتحالا ىف ىشربطلا هاوز ام كلذ نم رك لف ؛دوصقملا نامي ىف ضناوه ام ضعب
 4 هلإ ضرألا يفو هْنإ ءامّسلا ىف ىذا وهو ا: : يلاعت هلوق نإ :ليوط ثيدح ىف لاق هنأ مالسلا
 ئوجُن نم نوكي ام 9 : هلوقو [ ؛: ديدحلا] 4 معنك ام نيأ مكعم رهو )» : هلوقو. .[ 84:فرخلا ]
 ىلع مهيف اهبكر ىتلا ةردقلاب هئانمأ ءاليتسا كلذب دارأ امنإف .[ ةلداجما ] © مهعبار وه لإ ةثالث

 : لاق ريصب ىبأ نع هرييسفت يف ينايعلا» هاور امو ءربخلا .. هلع يييلحم ناو بلح حج
 4 دحاو هَلِإ وه امّنإ نينا نيهلإ اودَخّش ال هللا لاقو ظ : لوقي مالسلا هيلع هللا دبع ابأ تعمس
 دئاوفلا زنك ىف ءامج اسو «دمحاو ماصإ وه امنإ نيصامإ اودخست ال كذب ىبعي ..[ :0١ لحنلا ]
 مالسلا هيباع هللا دبع ىبأ نع دوراجلا ىب أ نع ىرفمجلا مجئاربإ نبع م مسا نب ى اع نع ىجكاركلل
 عم ىده ماما يأ : لاق..["١ :لجسلا] 4 نرملعي ال مهرثكأ لب هللا عم هلأ # ىلاعت هلوق ىف

 4 اهبر روب ضرألا تقرشأو إ)» ىلاعت هلوق ريسفت ىف ىمشلا هاور امو؟ دحاو نرق ىف لالض مامإ
 ريسفت ىف ءاج امو «ضرألا مامإ ىدعي ا : لاق مالسلا هيلع قداصلا نأ ' ,[ "8 :رمرلا]
 ةيآلا.. .4 حيرلا هب تالعشا دامرك مهلامعأ مهّيرب اورفك نيذْلا لَثَم ف : ىلاعت هلوق ىف ىمقلا
 2 نو اجلا لا امياوس كو قات ا : لاق 2[ :١8 ميهاربإ]
 ىلإ هري مث هبذعن فوسف ملظ نم امأ لاق : ىلاعت هلوق ليوأت نم دئاوفلا ردك يف ءاج امو هلمحتن

 نينمؤملا ريصأ ىلإ دري وه :لاق مالسلا هيلع مامألا نأ . .[مال: فيهكلا] # رك اباذع هبذعيف هبر
 ةعيش نم ىأ. [ .ابعلا] 4 ابارت تدك ىعتيل اي ل : لوقي مث ءاركن اباذع هبذعبف مالسلا هيلع
 .(؛١ص) . ( بارت ىبأ

 نم رثكأ معتو اهعضؤم ريغ ىف ىرجت ىتلا ةماعلا تاليوأتلا رئاس نايب ىف ىهف :ةيناثلا ةلاقملا امأو
 ءاجهلا فورح بيترت ىلع ةلاقملا هذه يف ام فلؤملا بتر دقو . اهتلدأو اهصوصن نم دحاو عضوم

 ام هوركذ يذلا كلذ نمف . يناثلا مث رخآلا مث ؛لوألا فرحلا ةظحالمب ةغللا بتك جهنم اهيف جهنو

 :ىتاي
 , لقثلا ؛:رصإلا ؛ةغالبلا ساسأ يفو ٠ فارعألاو ءنارمس لو ؛ةرقبا ةروس يف وه لاق (رصإلا)

 نع ايضيأ ي مهيلكل : الا يف يتايسو ؛بئذلا ؛ :رسكلاب - . رصإلا : سوماقلا ىفو

 4 ٍمِهِيلَع تناك ىلا لالغألاو مهرصإ مهنع عضير) ١ ىلاعت هلوق ىف مالسلا هيلع رقابلا
 اوفرع املف ,مامإلا لضف ةفرعم لبق اهيف اوناك يتلا بوئذلا : :رصإلا ): لاق هنأ ,, , .[ :١١ فارعألا]
 ,. ... «راصآلا ىهو ؛بنذلا رصإلا ؛ مالسلا هيلع لاف | لاق ءرصإلا مهنع عضو مامإلا لضف
 07 مئدخأو لا ىلاعت هلوق ىف لاق هنأ مالسلا هيلع قداصلا نع ىمقلا رسفت يفور ٠ ,رهاظ هليرأتو

 (مالسلا هيلع ىلع ةرصنو هم ىبنلاب ناميإلا دهع ىأ ىدهع ىأ 8: نارمع لآ] 4 ىرصإ مُكلذ
 3 .(5 ٠ءص)ر



 ةلودبو «ةمئألا ءادعأب هليوأت درو دقو «قحلا دض لطابلاو «نولطبملاو لطابلا : لاق «لطابلا» <
 رهظي هنمو ءاهريغو ةمئألا ةوادعك ,ةفالخلا ىبصاغ نم مههابشأو ةيمأ ونب هيلع ناك امبو«لطابلا
 لآو ىلع ءادعأ اوعبتا نيذلا مه :لاق [": دمحم ] 4 لطابلا اوعبتا اورفك نيدلا نأب كلذ إط: ىلاعت هلوق ىف مالسلا هيلع قداصلا نع ىمقلا ريسفت ىفف مهعابتأو لطابلا _ىعدم يأ «نيلطبماب دارلا
 02١(.  ٠ ص) .ريخلا ....(لوسرلا

 اهنمو بارطضالاو ةكرحلا ةفجرلا لصأ : نوفجرملاو ؛ةفجرلاو «ةفدارلاو «ةفجارلا : لاق (ةفجارلا»
 م ةئيدملا ىف نوفجرملاو ا: بازحألا ةروس ىفو .بارطضالا ىف عقوي ىذلا بذكلل ةفوجرألا
 ةفدارلاو «مالسلا هيلع نيسحلا ةفجارلا نأ : مالسلا هيلع قداصلا نع كانه ىتأيسو :لاق [ 5.0: ةيالا ]
 امك زوكذملا ليوأتلل بسانم اضيأ وهو «. ىناثلا خفنلاب ةفدارلاو « لوألا خفنلاب نورسفملا اهرسف دقو ؛مالسلا هيلع نيسحلا ةفجرلا ىف هسأر نع بارتلا ضفني نم لوأ نأو «مالسلا هيلع ىلع هوبأ
 بسح ىلع ةفجرلا دراوم ضعب ىف ليوأتلا نم انركذ ام ءارجإ نككمأ امبرو .روسلا ىف ىتأيس
 ١١5(. صو (لفغت الف سائلا ةعجرو مئاقلا مايقب اضيأ ليوأتلا نكمي لب «بسانتلا

 يف هللا ءاش نإ يتأيو ٠ هنم درفف تيرلاامأو . فورعمف نوتيزلا امأ : لاق (« نوتيزلاو تيرلا»
 ةروس يفو « ملعلاب تيزلا ليوأت يلع لدي امرونلا ةيآ ليوأت دنع رونلا ةروس يفو « ةاكشملا
 امك مالسلا هيلع يلعب اضيأ يمقلا هلوأ دقو « نيسحلاب نوتيزلا ليوأت يلع لدي ام ( نيحلا»

 مالسلا هيلع يلعو «فيطل كرابم نهد هلو ءاودو مادإو ةهبكاف نوعيزلا نإ : ةرانعتسالا هذه ههجو ىف لبق دقو . اضيأ ةرؤنملا كلت ريغ يف كلذ ءارجإ نكمي هلعلو « ةروكذملا ةروسلا يف رهظيس
 دق مث ؛مهرابخأ يف عاش امك مهراونأب هرون هللا لثم دقو «نيدتهملا عيمج .يدتها نيرهاطلا هدالوأ رونو هرونبو « نينمْؤملا بلق ةوق همولعو « نيبرقملا داؤف ةرمث دحاو لك مالسلا هيلع نيسحلا اذكو
 ' ”*١١(. ص) (روطلا» يف يتأي امك سدقملا تيبب نوتيزلا ليوأت درو

 . .لبقتسي ام لكو ؛ةبعكلاو ؛ةهجلاو ءاهوحن يلصي يتلا ةلبقلا :سوماقلا يف لاق ؛ةلبقلا»
 ليوأت ىلع لدي ام ةالصلا يفرم دقو اذه .ةهجو يأ - امهرسكي - ةربد الو ةلبق هل ام :لامي
 كسمتلا نع ةيانك اهلابقتساو «نآرقلا نطب بسحب اهب دارملا مهنأو:مالسلا مهيلع ةمئألاب ةلبقلا
 ةبعك نحنو هللا ةلبق نحن 9: مالسلا هيلع قداصلا نع يشايعلا ريسفت يفو ءاذه وحنو مهعابتاو مهب
 1 .( ١89 صر .(يداهلا هللاو (ةبعكلا » يف ديزملا ضعب يتايسو هلل

 :نيلصف يلع ةلمتشم اهلعجو «ةمتاخلا ركذ مث
 روسملا ضعب لئاوأ يف يلا ةعطنملا فورملا تاليوأت نم درو امم ذبن نايب يف : لوألا لصفلا

 . ضملا ملأ :هذه يه روسلاو .رشع ينثإلا ةمئالاو ؛ةمطافو ؛ هيَ يبنلا :ةرشع ةعبرألا نيموصعملا ددعب ةرشع عبرأ اهنم رركت ام ةظحالم ريغ نم روسلا لئاوأ تاعطقم بيكرت لصأ نأ ملعا »: لاقف
 يناعم يفو :لاق مث (ن .ق .قسعمح .مح . ص .سي .سط , مسط .هط . صيعهك .رئأ.رلا
 هللا مسا فورح نم فورخ (ملأ»: لاق مالسلا هيلع هللا دبع يبأ نع ريصب يبأ يلإ هدابسإب رابخألا
 لاق ؛«بيجأ هب اعد اذإف ؛مالسلا هيلع مامإلاو هلع يبنلا هفلؤي يذلا ,نآرقلا يف عطقملا مظعألا
 مل زومرو ؛هيبنو هللا نيب رارسأ تاعطقملا فورملا نأ يلع ةلالد ثيدحلا اذه يف : لضافألا ضعب
 - هيلع مامإلا ريسفت يف ام هديؤيو:لوقأ . هتيرذ نم ملعلا يف نيخسارلا ريغو هريغ ماهفإ اهب دصقي



 "ج نورسفملاو ريسفتلا سس

 ا لاو مال ل اقل نو و دف دال اه باولا وب خا وجدا وت تاو قرا 8 ل دف قف“ عيه قوص يورد لو قلل افرح نو ]لق نا وااو و والا لال را لإ كاوا ا اب داو اونا ركن كي هيجان دل اول جوا

 (م لأ »اهنم يتلا ةعطقملا ف ورحلا وه هتلزنأ يذلا باتكلا اذه نأ : «ملآ» ينعم نأ : مالسلا ت
 نادرو سيف حتسو# لاق مث : . .نيقداص متنك نإ هلثمب اروتأف ,مكئاجه فورحو مكتغلب يهو

 0 يبنلل مسا ةينآرقلا تاعطقملا عيمج نأ يلع لدي ام يلإ «ض »
 هللا انأ « ملأ ١ ىنعم نأ نم ليق ام (« رملاو ,رلأو «صلملاو « ملأ ١ يف درو امف . اهبيترت يلع اهليوأتب
 راتخا ثيح ملع هنأب ليوأتلا نكمي اذه يلعو . لصفأو ملعأ هللا انأ : « صملا .٠ يرأو ملعأ
 سايقلا اذه ىلعو « ديجملا هباتك مهيفو مهل لزنأو ةمامإلاو ةوبنلل نيبيطلا امهلآو ايلعو ادمحم
 .( ١3١١ صور .خلإ هدعب ىتأي ام ليوأت

 | . دعولا قداصلا ملاعلا ىلاولاو ؛ىداهلا ىفاكلا انأ هانعمف « صعيهك ؛ امأو :لاق مث
 ىلو «مهل داه ءانتعيشل فاك ىأ : :لاق هنآ ًاضيأ مالسلا هيلع هنع درو ام : اذه ليوأت : ا

 بقانملاو جاجتحالا ىف : امو  نآرقلا نطب يف اهايإ مهداعو ىتلا ةلزنملا مهب غلبي ؛ قحلا هدعو ؛«مهل

 رطل ؛ ليوأت نع لاس هنا مالسلا هيلع مئاقلا ةجُحْلا نع هللا دبع نب دعس نع نيدلا لامكإو

 ,هللَع دمحم ىلع اهلصف مش ءايركز هدبع اهيلع هللا علطأ بيغلا ءابنأ نم فورحلا هذه نإ : إ :لاقف
 هيلع فاليجلا هيلع ليربج هيلع هللا طبهأف ؛ «ةسمنخلا ءامسأب هملعي نأ هبر لأس ايركزر نأ كلذو
 اذإو .هيرك يلجناو همه هنع ىرس ؛نسحلاو ؛ةمطافو ًايلعو ًأدمحم ركذ اذإ ايركز ناكف ءاهايإ

 مهنم ًاعبرأ تركذ ىلاب ام :ىِهْلِإ :موي تاذ لاقف .ةرهبلا هيلع تعقوو ةربعلا هتقنخ نيسحلا ركذ
 ىلاعتو كرابت هأبنأف ؟ىترفز روفتو ىنيع عمدت نيسحلا تركذ اذإو «ىمومه نم مهئامسأب تيلست

 - هللا هنعل ديزي :ءايلاو «ةرثعلا كاله ءاهلاو :ءالبرك مسا :فاكلاف (صعيهك ١ :لاقف هتصق نع
 هدجسم قرافي مل ايركز كلذب عمس املف «هربص :داصلاو .هشطع :نيعلاو - نيسحلا ملاظ وهو
 يوقف هيلع لوخدلا نم سانلا اهيف عنمو :؛مايأ ةثالث

 ١١7(. ص) .(هتروس ىف هتمتت ىتأيسو :لاق
 . دئاوفلا ضعب ركذ ىف ةمتاخلا نم ىناثلا لصفلا لعجو
 :نيكيش ىلع ريسفتلا اذه ىف هبأد نأ اهيف نّيب : ىلوألا ةدثافلاف

 ىلإ ةبسدلاب مهنم ردص امو ةقباسلا مثألا ىلإ ةبسدلاب ليزنتلا بسحب درو ام ليوأت :امهدحأ
 ةيالوب رارقإلا نم هب مهورمأو مهيلإ اوغلب اميف اهمدعو ةعاطإلا دارملا نأب ,.مهنايصعو هئايبنأ ةعاطإ
 هللاب رارقإلا دعب .مهئادعأ نم ىربتلا عم ؛مهب كسمتلاو ,.مهقحب فارتعالاو «ةمئألاو ىبنلا
 .ةيالولا انيساال ءاعيمج اغلب اميف عهفيدصتو:.ةلسرو

 درو امو مهتيصعم ىلإو مهتعاط ىلإو مثألا كلت .ىلإ ةبسنلاب درو امم ريفك قيبطت :امهيناثو
 ةبسنلاب مهنم ردص اميف ةيآلا هذه فئاوط يلع كلذ ريغو معنلاو « ريخلاو مقنلاو رشلا نم مهيلع
 كلذو ؛كلذل ريخلاو رشلا نم مهيلع دريو درو امو ءاهمدعو ةيالولا رمأ ىف ةمئألاو ىبنلا ةعاطإ يلإ
 ,مهلاعفأب مهلاعفأ ميظنت ىف هبشلا هجو نايبتو ءرارشألاب رارشألاو «رايخألاب رايخألا ليشمتب
 ىبأب فيهكلا تاحصضأو ءالثم سانعلا ىبلبو ةيمأ ىنبك ىبنلا ةيرُذ ةلئقب تبسلا باحصأ ريظنتك

 .( 5 ص) (كلذ ريغو «ةفيقسلا لهأب لجعلا باحصأو ءالثم هئارظنو بلاط

 - امبو هروجلا ةمئثأ نآرقلا ىف ذ هللا مرح ام عيمجب نطابلا ىف : دارملا نأ اهيف نِّيب : ةيناثلا ةدئافلاو



 نمو ءرش لك لصأ مهؤادعأو رب لك مهعورف نمو ءريخ لك لصأ مهنأو «قحلا ةمئأ لحأ <
 (هللا نود نم دبعي امو ىهانملاو شحاوفلاب دارملا مهءادعأ نأو .ةشحافو حيبق لك مهعورف
 امهنم ًالك نأو ءًاعم هنطابو نآرقلا رهاظب ناميإلا بوجو مدقت هنإ) :اهيف لاق ةئلاثلا ةدئافلاو ا 11 كر
 ناكو «رهاظلاب قلعتي ام َلُج ىلع ةلمتشم ةلوادتملا ريسافتلا تناك امل نكلو «ىرابلا دوصقم
 رثكأ ولخل «ةداسلا ةمألا نم ةدافتسملا تاليوأتلا ايابخ زاربإ باتكلا اذه عضو نم تاذلاب اندصقم
 قلغتي ام نايبو رمألا اذه نييبت ىلع انمالك رادم انلعج ءاهرثكأ نمو ؛ءاعيمج اهنع ريسافتلا
 ( ىلصألا دوصقملا نع جورخلاو ليوطتلا نم ًارذح ءالصفم رهاوظلاب قلعتي امل ضرعتن الف نوطبلاب
 ْ .( ؟؟؟ ص)

 «هريسفت ىف ةيئآرقلا تاملكلاو تايآلا ليوأت نم هركذ ام لك نأ اهيف نّيب : ةعبارلا ةدئانفلاو
 عمو ٠ :لاق .اهلاثمأو تاراعتسالا هوجو نم كلذ وحن وأ دانسإلا وأ «ىنعملا ىف زوجتلا ىلع هاببمف
 قالطإلاو مومعلا بسحب وأ «هلثم ىفو هيف هل ددتسم نادجو دعب الإ عضوم ىف كلذ زوجي ال اذه
 ىلع لدي امو اهنم ةجاحلا عضوم ىلع رابخألا لقن يف رصتقا هنأ اهيف نّيب : ةسمانلا ةدئافلاو ' ,( 7١6 ص) ( لماشاا
 ْ . ليوطتلا ةفاخم «دارملا

 لك نكلو «هتياور نومضم ةصالخ انلقن ارو ؛عضاوم ىلع ربخ نومضم ادقرف امرف» :لاق
 .( 7١5 صو (هانعم هنم ريغتي الو ثيدحلاب لخي ال ثيحب كلذ

 دنتسملا نم لاخ ريغ وهف تاليوأتلا نم هريسفت ىف هركذ ام لك نأ اهيف نّيب : ةسداسلا ةدئاغلاو
 .( ١35 صر (مالسلا مهيلع ةمئآلا نم دافتسملا

 ثيدامحألا رتاوت ىعداو ؛ىعيشلا بهذم تايرورض نم ةعجرلا نأ اهيف نب : ةعباسلا ةدئافلاو
 ىتئام نم ديزأ ىلع تفقو دقل ؛لاقو ءاهليصفت ىف ةفلتخم تناك نإو «ةلمجلا ىف اهل ةعبشملا
 ,(589 - ؟ا/ ص) (« كلذ ىلع لدي ام رابخسألا نم ربكذ مث ؛ءاهيف ثيدح

 لصأ ىف اذه دعب عرشنو ءانريسفت تامدقم ىف هداريإ اندرأ ام رخآ اذه نكيلو :لاق مث
 بر هلل دمحلاو ؛ًامّلَسُمو ًايلصمو ادماح ؛هقيفوتو هتوقو هلوحيو ىلاعت هللا ءاش نإ ريسفتلا
 مهيلع هللا تاولص «نيموصحملا ةمئألا هلآو دمحم هقلخ ريخ يلع مالسلاو ةالصلاو ؛نيملاعلا
 000 . ها .(اريثك اريثك اريثك اميلستو ةالصو ادمح («نيعمجأ

 ول هنإ :ادلقو . ةيرصملا ادبتاكم نم هبتكم ىف هيلع رفعن مل :ادلق .؟؟ يسفعلا اذه نيأ نكلو
 اهبحاص بهذم نع ريبك دح ىلإ انل فشكت ؛اهفحابم مهأ كلل تصنل ىتلا ةمدقملا هذه نأ ىف ىعم تسلا نكلو . .. ةيرشع ىنثإلا ةيمامإلا دنع ريسفتللا ملاعم انل روصي عجرم ريخ ناكل ادل عفو
 قوسأ كيلإو اذه ىف ىعم كنأ نظأ ؟هللا باتكل همهف ىف هتديفعب هرثأت رادقم نعو «هريسفت يف
 ةمدقم نم اهتصخلو اهتصلختسا دعاوق ىهو ؛هريسفت ىف فلؤملا اهيلع راس ىلا دعاوقلا مهأ
 هذهو . ةلدألا نم عاطتسا امب اهاَرقو اهنع عفاد ام دعب اهنع لش وأ اهاطخبت هنأ بسحأ الو ؛هريسفت
 ٠ : دعاوقلا مهأ ىه

 - نطاب ةلمجو «ًانطب نوعبسو ةعبس اهل هللا باتك نم ةرقف لك لب ؛نطبو رهظ هل نآرقلا : الوأ



 1 د نر ةيادول دق ور مرد ودب قاتل كول نو الإ اوف ا هيك وج كوخ عامنا لب دولا 0142 هرج نأ او دقوا ولا هوا لوب خوعت هاد و كسا هر وأ دمر نقل عبرا زراف يف ا لا وو مح ل وبل لدول ا اب

 درو ام لكو ؛ةلاسرلاو 00 ديحوتلا م ل ا

 ش كا ل ا 00
 لك ىف ىرجي ليوأت ةيآ لكل لب ,دحاو نامز لهأ ىلع ةينآرقلا تايآلا ىئاعم رصتفقت ال :ايناث

 .نامز لك لهأ ىلعو ناوأ
 اي ابا راسا ار 0 الات

 هسا عضل 1 ا ا

 هدراومو ةعسأو برعلا مالك ىف زوجتلا باوبأ نأ ذِإ ءداعيتسا الو هيف ةبارغ ال رمأ هريدقت ىفاذهو

 . ةغئاس ءاحصفلا تارابع ىف
 هعمل هس ا ا اههاج

 رسام روس نضل و ل نعل ا ل

 . هيلع هئافخ كلذ نم اكيش دحأ ركني نأ ةأرجلا نمو
 0 ب اسس و يس وف ار :اسداس

 .هليوأتو هنطاوب نع ًالضف نارقلا رهاوظ نم ريثك ىلإ لوضولا نع يروا رجل همر
 - نآرقلا لوزن دعب ىأ - ةلبقتسملا ةنمزألا ىف ةيدمحملا ةمألا هذه نم هرودص هللا ملع ام : اعباس

 دافتسي .نآرقلا لوزن دعب ثداوحلا نم لوو دحام لكل ميركلا هباتك ىف هيلع هبنو هيلإ هللا راشأ

 0 ل حا را كنا دهر با يابرأا قبرص

 نواسنالا دعب ءايضوألابر دغلا ىف منألا نم
 امو ,حيحصلا نآرقلا وه ةدعب نم ةمئألا هتثٍراوتو مالسلا هيلع ىلع هعمج ىذلا نآرقلا : انماث

 نم طقسأ مهيكناش مذو تيبل | لهأ حدم ىف ًاحيرص درو ام لكف ؛ (ليدبتلاو رييغتلا هيف عقو هأدع
 ىلإ داشرإلاب ىلاعت دل مل ليدبعلاو رييغتلا نم نوكيس امب هلل ملعلو «لدبو فرح :ؤأ نآرقلا
 كلذ ىلإ دشرأ لب «نآرقلا هب حرص امب مهئادعأ بلاثمو تيبلا لهأ لئاضفو ةيالولاو ةمامإلا رمأ

 نآرقلا فرح نإو سانلا ىلع ةجحلا كلذب موقتل «هلبوأتو عسل ابو راسل ا

 كدر

 ليبس ىلع ًارهاظ ةدراولا تاباطخلاو ظافلألاب نطابلا بسحبب هباتك ىف هللا 00 اهيا
 امك «كلذ وحن وأ مهئادعأ وأ مهتعيش وأ ةمئالاك ؛هيلع 0 ا در مومعلا

 . مامإب سيل نم مامإلا عم كرشأ نمب :(نيكرشملا١ ليوأت ىف درو
 0 يا اويل
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 +" ”نارقلا ريستت ىف :.:ناهريلا ا
 نفيسحملا داوبللا دبع ديس نب ليعامسإ ديس نب ناميلس دهسلا نب مشاه ديسلل

 عبط باتكلاو ..(ه ١١١4 وأ - ١١١1 ةنس ىفوتملا) ىناكتكلا ىلبوتلا ىنارحبلا
 امهتاحفص ددع غلبي نيدلجم ئفه ١١15 ةنس نارهط ىف رجحلا ىلع ىلوألا ةرملل

 ١595 اهتاحفص ددع غلبت تادلجم عبرأ ىف ةيناثلا ةرملل عبطو ؛.ةفيحص ١
 ْ .ه ١/5 ةنس ىف كلذو ؛ةفيحص

 راونألا ةآرم) ةمدقم تلعج ىتلا ؛ةيناثلا ةعبطلا ىلع انلوقن ىف دمتعن نحن اهو
 .اهدحو دلجم ىف تناك نإو اهل ةمدقم (رارسألا ةاكشمو
 : 2') فلؤملاب فيرعتلا ©

 ديس نب ليعامسإ ديس نب ناميلس ديس نب مشاه ديسلا وه باتكلا اذه فلؤم»
 . 2" 7ىناكتكلا ىنيسهلا رصان ديس نب ناميلس ديس نب ىلع ديس نب داوجلا دبع

 مل ؛نيرحبلا لامعأ نم ىلبوت ةدلب ىرق نم ناكتك ىف - ىلاعت هللا همحر - دلو
 ةنس اوركذ مهنكلو ؛كلذ حضوي ام ىلإ اوريشي ملو هتدالو خيرات هومجرتم ركذي
 ىلبوعلا ةيرق ىلإ لقنو ميعنلا ةيرق ىف (ه ١3١9 ةنس وأ ) ١١١1 ةنس ىفوت دقو هتافو
 ا ..اهب نفدو

 لهآ :ىسوم مونقب نطابلا ىف دارأ . .[ ١55 :فارعألا] # نولدعي هبو قحلاب تودنهي ةمأ ئسوم موق نمو إف :لثم ًاضيأ رهاظلا ةدارإ عم ءامهريغو ةيالولاو ةمامولا بسحب ةمألا هذه نم بباطخلا
 ش 1 .مالسإلا

 هل باطخلا نوك رهاظلا نم مهفن نم ريغ ابطاخعمم نطابلا ىف باطخلاب داري دق.: ةرشع ةيداحلا

 .. ىبنلا ريغ هب ىدع ..[74 :ءارسإلا] كاليلق ائيش مهيلإ نكرت تدك دقل كانتبث نأ الولو :» : ىلاعت هلوقف ؛ةراج اي ىعبمساو ىنعأ كايإ» ب نآرقلا لزن :لإق هنأ هللا دبع يبأ نع درو. امك
 نا عا نإ 64 :سنوي ] © هلدب وأ اذه ريغ نآرقب تنا انءاقل نوجري ال نيذلا لاق © : ىلاعت هلوق لثم ءًاحيرص ركذ هل قبسي ملام ىلإ نطابلاو ليوإتلا بسحب ريميضلا عجري دق : ةرشع ةيناثلا

 000 .ايلع لدب
 اًمَقَبنا اًنوُفَسآ امَلَف » : هلوقك هريمض وأ عمجلا ةغيصب هسفن ىلإ هللا هبسن ام :ةرشع ةغلاشلا ..
 عئاش زاجم اذهو هموهفم ىف ةمئألاو ُهّليَع ىبنلا لاخدإ هيف رسلا .... : فرخزلا ] © مهنم
 انطاب مامإلا هب دارم رهاظلا ىف هللا ىلإ ةعجارلا رئامضلاو هلكاش امو ةلالجلا ظفل : ةرشع ةعبارلا : ٍ . فورعم
 . فورعم عئاش زاجم اذهو ءاليوأتو

 ةمدقم نم ةصخلم ىرت امك ىهو «هريسفت ىف فلؤملا اهيلع راس ىتلا دعاوقلا مهأ ىنه هذه
 .( هر - ”ه/5؟ :نورسفملاو ريسفتلا ) . هريسفت

 .اهدعب امو ه55 ص عبارلا دلجملا رخآ ىف هل ةروكذملا ةمجرغلا نع القن )١(
 ال/ ص ريك : باقلألاو. ىنكلا نع ١١1١ ص هاج :بدألا ةناحير :هقلعم لاق (؟)



 "ج نورسفملاو ريسفتلا سسس
 هل قبسي مل امب رابخألل ًاعيتتم ًاعماج ًاثّدحم ًالضاف ناك هنأ9 ةؤلؤللا بحاص ركذو

 . (هعالطاو هعبشت ةدشب دهشت ةديدع ابتك فئص دقو ىلجملا افيو فيرس طاوس

 . طيسوو ريبكو ريغص نوب اباتك نيعبسو ةسمخ غلبت هتافلؤمو
 ( ةييدف مثلا ماكحألا ىواتف» باتك ىلع هل فقأ مل ىنإ» : ةٌوُلُوللا بحاص لاق

 ءىش ىف ملكتي ملو فيلأتو عمج درجم هبتك ام نأو ؛ةيئزج ةلأشم ىف ولو ةيلكلاب
 الو «لاجملا كلذ ىف لوقو بهذم رايتخا وأ لاوقألا يف حيجرت ىلع هيلع تفقو ام اهنم

 لقن امك كلذ نم ًاعروت مأ لالدتسالاو رظنلا ةبترم نع هتجرد روصقل كلذ نأ ىردأ

 . « سولط نب نيدلا ىضر دباعلا دهازلا ديسلا نع
 كلذ ىلع لدعسا دقو هروصق ال هعرو وه حجرملا نأ دقتعأ نكلو :مجرتملا لاق

 نب دمحم خيشلا دعب دلبلا ةساير تهتناو» :هنع ةؤلؤللا ىفءاج ام امهيناث : نيليلدب

 يهل نوما لوقو فدانا يف ءانطلاب ماققو روكدلا وسلا ىلإ ع( ماهل )اجاب
 لابو ركمملا نع ئتيدلاو فورعملابرمآلا وشنو ,ماكحلاو ةملظلا ىديأ عمقو مايق نسحأ
 ادي نيف نيكروبملا ءايققألا 0 (نيدلا ىف مثال ةمول هذخأت ملو ءرثكأو كلذ ىف
 ١ .(نيطالسلاو كولملا ىلع

 : هتافلؤم نم ةلمج ىهاهو

 وه فاعكلا ل ل
 ْ .(دعب ىتآلا ةيضرملا ةجهبلا باتك

 .نينمؤملا ريمأ ةمامإ ىلع نيفلاخملا جاجتحا - ؟
 ني دشرسملا داشرإ ا#

 « فاين عال نتا مالا هينا يل وعلا قناتنا ادع
 .نيئمؤملا ريمأ ةيالو ير يس اج ا ا ا اح

 ْش ..نآرقلا ريسفت ىف ناهربلا - 5

 ' .ةيصولاو ةفالخلا تابثإ ىف ةيضرملا ةجهبلا -

 . ىربكلا وأ ىرغصلا هتبيغ ىف وأ هيبأ نامز ىف ىدهملا ىأر نميف ىلولا ةرصبت -

 يم دهتلا هيك تا ظ ... ناوخإلا ةفحت 8
 . هللَط متاخلا ىبنلا مهدج لبق اوناك نيذلا ءايبنألا ىلع ةمئألا ليضفت - ١

 ْ . لسرلا نم مزعلا ىلوأ ىلع ىلع ليضفت -
 بيذهتلا لاجر حاضيإ ىف بيبللا ةركذتو بيرألا هيبنت د

 .ىميتلا بسن نايب ىف ةيميتلا - 4

 . تاّيدلا ىلإ ةراهطلا باتك نم هقفلا باتك مامت ىف تاهيبنتلا -
 ش تازجعملا ىف بقانملا بقاث - 5
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 .رانلاو ةئج ل١ قلخ ىف راربألا ةهزن  ١ا/

 .ناميإلا ةقيقح -
 . ( ىتآلا راربألا فحصم هنأ رهاظلاو : مجرتملا لاق ) ءارآلا ةيلح - 8

 .راهطألا هلآو دمحم لاوحأ ىف راربألا هيلح - ٠
 .رشع ىبثإلا ةمئألا لضف ىف رظنلا ةيلح - ١
 . ديهشلا نيسحلا صئاصخ ىف ديضنلا ردلا - 5

 . ديدحلا ىبأ نبال ةغالبلا جهن حرش نم بختنم «ديدحلا لسالس - 55
 .رشع ىنثإلا ةمئأآلا ىف رظبلا ةدمع - 4

 .ماعلاو صاخلا قيرط نم مامإلا نييعت ىف ماصخملا ةجحو مارملا ةياغ -
 .ريسفتلا ىف راونألا عماول - 5

 . تازجعملا ةنيدم -

 . ةّجحلا مئاقلا ىف لزن اميف ةجحملا -
 ئرخألا ةأشنلا ىف ىفلزلا ملاعم - 8

 .نيئمؤملا ريمأ بقانم 5١" . هلي ىبنلا تازجعم - 0٠

 , تقلا هلرو تال هيف بت

 .رانلاو ةنجلا قلخ ىف راكفألا رانمو راربألا ةهزن - 7
 . لامعألا هب معي ام 0 لامآلا ةياهن - ال

 ( نآرقلا ريسفت ىف 00 دال 0 1

 هيل ةقو- 0 ١

 .نآرقلا ريسفت ىف ةيادهلا - " 0 .نيفراعلا ةضور- 4"
 دبع ديسلا مهنم خياشملا نم ةلمج نع ىوري ناك ديسلا اذهو» : :مجرتملا لاق

 (مالسلا دبع نب دومحم خيشلاو «ىرابخألا ىذابارتسإلا سابع ديسلا نب ميظعلا
 هياجج دا دعوا نيرحبلا عمجم باتك بحاص ىفجنلا ىحيرطلا نيدلا رخف خيشلاو
 نيسفتلا نف دع ل اتللا ريسفت ىف ناهربلا)
 (اهريغو ةيبرعلا ةميدقلا بتكلا نم

 ل ةمدقم ىف فلؤملا لاق
 «لوضفملا ةحيرق هيلإ لصت ال هتايفخ قئاقح راونأو «لوقعلا هيلإ ىدتهت ال هليوأت رارسأ

 .اهدعب امو ”١ ص لوألا ءزجلا )١(



 دلل 7#. ب د سا ب -ت-ل »ج نورسفملاو ريسفتلا تسسلم
 هورسف دق «ساكعناو سافنأ ىلع هريسفت- ىف اوراصو «نانلا هليوأت ئف فلتخا اذهلو
 امب بزح لكو ,مهداقتعاو مهبهاذم بجوم ىلع هب اوكلسو «مهنايدأ ىضتقم ىلع
 لهأ ؛نيعمجأ ملسو مهيلع هللا يلص ركذلا لهأ ىلإ هيف اوعجري ملو ,نوحرف مهيدل

 يف نوخسارلاو هللا لإ هليوأت مدعي امو :  هلالج لج مهيف لئاقلا ليوأتلاو ليزنتلا

 طايعبتالا لم ويرسل اولوار_ مدع ارتؤأ نيذللا هو.« مه ريغ أل [ا0:ةرتيم نا 4 ملعلا

 ,ةيمامإلا رابخألاو ةيوبنلا راثالا هب تءاج امك مهلاؤسب سانلا رمأ نيذلا ركذلا لهأو

 نع ثيدحلا ىفف ؟مهاوس هليوأتو هليزنت طيحيو مهريغ نآرقلا ىوحي ىذلا اذ نمو
 نأ دحأ عيطتسي ام :لاق مالسلا امهيلع ىلع نب دمحم رفعج ىبأ ملعلارقاب انالوم
 رباج نع رخآ ثيدح ىفو .( ءايصوألا ريغ هنطابو ل ل و عدي

 ل ب :لوقي مالسلا هيلع رفعج ابأ تعمس :لاق

 نب ىلع الإ هللا لزنأ امك هظفحو هعمج امو «بذك الإ هللا لزنأ امك هلك نآرقلا

 0 ل ل يا (هدعب نم ةمئألاو بلاط

 ريسفت نعدلاضي مالذنلا هيلع م ءاح نايف ب هللا اهيغذ اا“ مالسلا هيلع بلاط ىبأ

 0 امو : لاق «ةمشافلا :لاق ؟ناآرقلا لوأام : لاق رضح املف «ليللاب هدعوف نآرقلا

 نمحرلا هللا مسب إف لوأ امو لاق 4 ميسحّرلا نمحرلا هللا مسب إل : لاق ؟ةحتافلا

 مالسلا هيلع لعجف ؛ءابلا: لاق ؟4 مس إط لوأ امو :لاق 4 مسلط :لاق ؟4 ميحّرلا
 هيلع لاقو . (اندزل ليللا انداز ول : لاق رجفلا برق املف «ليللا لوط ءابلا ىف ملكتي

 ا يافكلا مان ديم حلا يي ترقوأل تعش ولو :رخآ ثيدح ىف مالسلا

 :لاق مث ىرخأ ثيداحأ قاس مث
 لهأ نع هووري مل نم ريسفت ىلع نامزلا لهأ فوكع تيأر دقف كلذ تفرع اذإ»

 ملام ملعلا نم اوتوأو مهتويب ىف ليوأتلاو ليزنتلا لزنأ ىذلا مهيلع هللا مالس ةمصعلا

 ليوأتلاو ليزنتلا ملع نأل مهنع ليوأت ىتأي ىتح فقوعلا بجي ناك لب ؛مهريغ هتؤي
 وهف مهريغ نع ءاج امو «ىدهلاو رونلا وهف مالسلا مهيلع مهنع ءاج امث مهيديأ ىف
 نأ اومعز ثيح نايبلاو ىناعملا ىملع ءاملع نم بجعلا لك بجعلاو «ىمعلاو ةملظلا

 ضعب لاق ؛نآرقلا ليوأت نم هلالج لج هللا رس نونكم ىلع علطي نيملعلا نيذه ةفرعم
 «لجار نيملعلا نيذه ىف وهو ريسفتلا ىطاعت نمل ليو مث «ليو مث «ليو :مهتمئأ
 ئءاغلبلا برعلا مالك بيكارت ءارقتسا نم ناذوخأم نيملعلا نأ اوركذ مهنأ كلذو
 «لصولاو ءلصفلاو ءرامضإلاو ؛فذحلاك ماقملاو لاوحألا تايضتقم نع ناثحاب

 ْ . كلذ ريغو ا قيقا

 قيم علا  ةففر سم - اعنعن ةركاخت 2. نزرع انك يشل ١» دع نا بير او



 ب "ب نورسفملاو ريسفتلا د ! ا 1 "اسي

 ىلاعتو هناجبس هللا مهمّلع نيذلا مالسلا مهيلع تيبلا لهأ مهو ؛ليوأتلاو ليزنتلا لهأ
 ْ ؟نوُقرِصُت ىّنأف لالضلا الإ قحلا دعب اذامف ؛ءاوشع طبخ طبخو ,ءايمع نتم بكر مهريغ نم هتفرعم ىطاعت نمو ؛مهنم الإ كلذ ةفرعم ىغبني الف

 هةر تبا ايس ركاز اورخلا زاليهات ورب ساوعلا نب لكم قلل هدف يمحو  قايملا درعسم نب دبحم ةقثلا خيشلاريسفت ىلع ىروثع لبق مالسلا مهيلع تيبسلا 1 يدع وو عك (ىداهلا) باتك ىف تعمج نق ًالوأ تنك دقو)»
 بابلا ىف اهرككذ ىتآلا بتكلا نم امهريغو ىفجنلا نيدلا فرش لضافلا خيشلا
 خياشم اهوفنصم ءاهيلإ عجرملاو لوعملاو ءاهيلع دّمتعلا نيكل نيكد هدو «باتكلا ةمدقم ىف اهيفنصم ركذو نياتكلا اهنم ذوخاملا:نيتكلا ركذ ىف رشع نيماخلا
 ١" . نوبجتنم ءاملعو «كوربتعم

 ريمأ انالوم ذيملت وه ذإ ةَّلق ىلع سابع نبا نع ريسفتلا باتكلا ىف تركذ امبرو#
 لهأ ةياورل ًاقفاوم ناك اذإ روهمجلا قيرط نم ريسفتلا تركذ امبرو ؛مالسلا هيلع نينمؤملا
 نع سابع نبا نع . .مالسلا مهيلع تيبلا لهأ لضف ىف ناك وأ :مالتغلا عيبلع تيفلا
 عبرو ؛لالح عبرو ؛:ةصاخ تيبلا لهأ انيف عبرف ؛عابرأ ةعبرأ نآرقلا) :لاق هلي ىبلا
 . ىواضيبلاو فاشكلا بحاصك مهيرسفم | ذكيه ] ىرشانم اميسالو ثيبلا لهأ لبضف نم مهريسافت ىف ليلقلا الإ اوركذي مل مهنأ ةياورلا هذه مهتياور عب روهمجلا ريسفت ىفنصم نم بجعلاو .«نآرقلا مئارك انيف لزنأ هللاو ,ماكحأو :ضئارف عبرو ؛مارح

 و تيبلا لهأ نع دنسم ةياور حيرص نم ةيآلا ريسفت قلغ ر معا ملا نإ مث
 . مالسلا هيلع قداصلا انمامإو انالوم ىلإ بوسنم وه ذإ ؛هريسفت ىف ةقثلا ميهاربإ نب ىلع نسحلا وبأ خيشلا هركذ ام

 صصقلاو ةيعرشلا مولعلا نم هركذ ام نع كلل حضويو :نافؤلا لهآ نم ريسفتلا ئىطاعتم هلهج ام ىلإ كدشريو ؛نآرقلا ملع رارسأ نم ريشك ىلع كعلطي اذه ىباتكو»
 اعجرمو ايفاو اروتسدو ايفاش اباتك راص ذإ «ةيمامإلا تيبلا لهأ لئاضفو هويت رابخألاو
 ليزنتلا لهأ ليؤأت نم ذوخام وه ذإ ؛نايعألا نم انيعو ؛نامزلا ىف ةجسح ءايفاك
 ' 0 . (نيعمجأ مهيلع هللا ىلص ؛ةمكحلاو ملعلا عبنمو ؛ةمحرلا تيب لهأ «ليلجلا نع ليربج نع مهراد ىف ىئحولا لزن نيذلا ليوأتلاو

 هيلع ىنثأ ىذلا ناخ رداهب هاش ناطلسلل ةمدخ هريسفن ولا هنأ نفلؤملا ركذ مث
 بغارلا اهيأ ملعاو» :لاق'مث ؛مالشلا هيلع ىفطصملا بسنب هبسن لصوو ؛ءانثلا غلاب
 قحلا نم مهنم حنس امل بلاطلاو ريسفتلا نم مالسلا مهيلع تيبلا.لهأ نع ءاج امي
 ىلإ الوأ هتفْلأ ىذلا ( ىدانلا حابصمو ىداهلا) ريسفت ع ام تعمج دق ع وييدملا
 ىلوأل ةربعل كلذ ىف نإ «بالطلا ىلع هذخأ لهسيو عفنلا معيل باتكلا اذه تادايز



 ”ج نورسفملاو ريسفتلا بسسس

 ا ل «نيمؤملل ءافشو «بابلألا
 .رورحلا مهريسافتو لظلا ريسفتلا اذهف ءروهمجلا ريسافت ال عجرملا هيلإو ,لوعملا

 شيلا نيم امسإ ني نابلس نب مشاحت هدي علا هللا ىلإ ارجق هعيوش ل رفبكو
 «باتكلا يف دئاوف ىلع لمتشت باوبأ اهيف ةمدقم لا ىنارخبلا

 مهيلع تيبلا لها نفريثك ىلع نمتشا دقاوعو (نآرقلا ريسفت ىف ناهربلا) هتيمسو
 هناحبس هّللاو ؛مهيلإ هليوأتو هليزنت عجرمف ؛مهلزانم ىف نآرقلا لزن نيذلا ؛مالسلا

 . (ليكولا ميرا رار يت تر حاصل حسرعسلا نا
 باوبأ ةدع ركذ مث

 . ملعتملاو ملاعلا اضف ىف.: لوذلا بابلا

 . نآرقلا لضف ىف : ىناثلا بابلاو

 . ةرتعلاو هللا باتك :امهو نيلقثلا ىف : ثلاثلا بابلاو
 نع ةياور ثلاثلا ثيدحلا ىف كلذب حرص امك رشع .ىثإلا ةمئألا ةرتعلاب ىنعيو )

 . ( ةماع فَ ىبنلا تيب لهأ : ليقو ىلع
 هيلإ جاتحي ءىش نم ام هنأ ىفو نيفلاخلا قيرط نم نيلقشلا ىنعم ىف :عبارلا بابلاو

 .ءىش لك نايبت هيفو نآرقلا ىف وهو الإ دابعلا

 مالسلا مهيلع ؛ةمئآلا الإ لرتأ ايدك عيسي مقرا علا ذا ل :سمانخلا بابلاو

 كثيعبتي مل تيب لها انإ: لاق هللا دبع ىبأ نع : اهنم ثيداحأ ركذو ,هليوأت مهددعو

 . (هرخآ ىلإ هلوأ نم هباتك ملعي نم الإ انم

 يد هناك وحلا ىلإ هلوأ نم هللا باتتك ملعأل ىنإ هللاو» : لاق ابننا هللا يف قنا نرخو

 : ئلاعت هللا لاق ءنئاك وه ام ربخو ناك ام ربخو ضرألا ربخاو ءامسلا ربخ هيف «ىفك
 .21) # ءىش لك نايبت هيف

 م ةكمب كل هو

 هيريعحو ةيرفسو لح ويمصو هحساو 0 هلالح ملعن نحنف «سانلا ىف رسفي نأ
 ىلع هؤادهشو ءهضرأ ىف هللا ء 1 ل لا مواسم ىفر
 1 فرخرلا] © نولأسير مهتداهش بتكتس ل : ىلاعتو كرابت ةلوق وهو ؛هقلخ
 انِإ) لاق هللا دبع ىبأ نعو . (هتيهنأ لق اذهف هيلع دوهشملل ةلأسملاو ادل ةداهشلاف

 هلالح نم اندنع نإو «هرخآ ىلإ هلوأ نم هباتك ملعي نم انم ثعبي هللا لزي مل تيب لهأ

 . (ًادحأ هب ثّدحن نأ عيطتسن ام هنامتك ائعسي ام همارحو

 . 10 :لحنلا] (ءّيش كل نال : ىلع هلق ىلإ يشم ( و
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 (ةداتق اي :لاقف مالسلا هيلع رفعج ىبأ ىلع ةماعد نب ةداتق لخد : لاق ماحشلا ديز نع هيف ىوريو «لادجلا نع ىهنلاو ىئرلاب نآرقلا ريسفت نع ىهنلا ىف : سداسلا بابلاو
 رّسفت كنأ ىنغلب :نسفعج وبأ لاق «:نومعزي اذكه :لاقف ؟ةرصبلا لهأ هيقف تنأ
 انأو تنأ تناف ملعب هرسفت تدك نإف :رفعج وبأ هل لاقف «معن :ةداتق هل لاق .نارشأ
 اهيف انردَقَو ظط :ابس ىف َلَجْو رع هللا لوق نع ىنربخ1:لإق لس :ةداعق لاق ؛كالأسأ
 تا بلا اذه كيور لوا ءاركو هلو درب هيك وم جوش ورد كا وداع لاقف ْ . ,١ :ابس1 © نيدمآ اماَّيَأو يلاَيَل اهيف اوريس ريسلا
 دق هنأ ملعت له ؛ةداعق اي هللا كتدشان :رفعج وبأ لاقف ؛هلهأ ىلإ عجري ىتح انمآ
 وبأ لاقف «معن مُهّللا.:ةداتق لاق ؟هحايتجا اهيف ةبرض كلذ عم برضيو هتقفن بهذتف قيرطلا هيلع عطقٌتف تيبلا اذه ديري لالح ءاركو لالح دازب هتيب نم لجرلا جرخي
 ككل اقف فاني انقل نه نآرقلا ترسف انإ تك نإ ةداشق كحيو :رشعج
 :ةداعق اي كختيو «تكلماو تبكله دقف لاجرلا نم هتذأ دق تدك نإو «تكلهأو
 اهاوه نم ىتلا مالسلا هيلع ميهاربإ ةوعد هللاو نحنف ,(هيلإ) : :لوقيف تيبلا نعي لو ,[+7 :ميهاري] © مهلا يوهت سائلا نم دف لعججافط :َلَجو رع هلل لاق امك هبلق اناوهي انقحب ًافراع تيبلا اذنه موري لالح ءاركو ةلحارو دارا ةقيب تمر جرم نم اكلنا
 ةمايقلا موي منهج باذع نم انمآ ناك كلذك ناك نإف «ةداتق اي ءالف الإو هتجح تلبق
 اهنإ «ةداتق اي كلحيو :رفعج وبأ لاقف ءاذكه الإ اهترسف ال هللاو مْرَج ال :ةداتق لاق
 ظ 0 ١8(. ص ١ ج) (هب بطوخ نم نآرقلا فرعي

 ىورو «ملعلا ىف نوخسارلا مهو كلذ نوملعي هتيب لهأو ُْيَع ىبنلاو ؛خوسدمو خسانو هباشتمو مكحمو ؛صاخو ماعو «نطبو رهظ هل نآرقلا نأ ىف :عباسلا بابلاو
 هتلأس مث « ىتباجأف نارقلا ريسفت ىف ءىش نع رفعج ابأ تلأس :لاق رباج ىبأ نع هيف
 باوجب ةلأسملا هذه ىف ًتبجأ تنك كادف تلعُج :تلقف «رخآ بأوجب ىنباجأف ةينا
 رهظللو ءارهظو انطب نطبللو ءانطب نارقلل نإ ؛رباج اي : ىل لاف ؛مويلا لبق اذه ريغ

 نوكعل ةيآلا نإ «نآرنقلا ريسفت نم لاجرلا لوقع نم دعبأ ءىش سيلو ؛رباج اي ءأرهظ
 ىلع فرصني لصتم مالك وهو ؛ءىش ىف اهرخآو ؛«ءىش ىف اهطسوأو ءىش ىف اهلوأ
 0 ا 2 5١(. صا اجر (هرجو

 نإ : مالسلا هيلع هللا دبع ىبأل تلق :لاق نامشع نب دامح نع ًاضيأ هيف ىورو»
 4 ٌباسح ٍريغب كسنأ وأ نياق انؤاطع اذه ) :لاق مث ,هوجو ةعبس ىلع ىتفي نأ مامإلل نذأو «فرحأ ةعبس ىلع لزن ناآرقلا نإ :لاقف :لاق ,مكنع فلتخت ثيداحألا
 75١(. ص ١ ج)[؟595:ص]



 0 رت اللا

 هيلع نيئنمؤملا ريمأ نع هيف ىورو . ةاننقالا نيمار ولع لرد اهي ذ :نماثلا بابلاو
 ثلثو ؛لاغمأو ننس ثلثو ءانودع ىفو انيف ثلث ءاثالثأ نآرقلا ٍلزنأ ) :لاق مالسلا
 .(91 ض١ جو «(ءاكحلاو ضئارف

 نع هيف ىورو . ا ار عع لاو تعا الا وجلب نارشنا نا ول عساعلا بابلاو
 ىفو : : ىنيلكلا لاق مث ««ةراج اي ىعمساو ىنعأ كايإ» : ب نآرقلا لزن : لاق هللا دبع ىبأ
 هلي هيبن هب لجو رع هللا بتاعام : .هانعم ؛مالسلا هيلع هللا دبع ىبأ نع ىرخأ ةياور

 مِهْيلِإ نكرت تدك دقل كانشبت نأ الولو ل : هلوق لثم نآرقلا ىف ىضم دق ام هب ىنعي رهف
 .(77 ص ١ ج ) [7 :ءارسإلا] 4 اليلق ايش

 اذإ» : لاق رفعج ىبأ نع هيف ىورو «نآرقلا ىف ةمئألا هينع اني :رشاعلا بابلاو

 موسم اهرق ركذ هللا تعشبب اذإو ءنحن مهف ريخب ةمألا هذه نم ًادحأ ركذ هللا تعمس

 .(757؟ ص ١ ج) «ًانوذع مهف ىضم نمم
 (نيمسم هيف انتيفلأل لزنأ امك نآرقلا ءىرق ول :لاق هللا دبع ىبأ نع ىورو١
 1 ْ 00 ا

 ىذ ىلع انقح ىفخ ام هنم صقنو هللا باتك يف ديز نأ الول :لاق رفعج ىبأ نعو)
 .(؟؟ ص ١ ج) (نآرقلا هقدص قطنف انمئاق ماق دق ولو «ىجحلا

 ىف ةالصلا متنأ : مالسلا هيلع هللا دبع ىبأل تلق : لاق دقرف نب دواد نع ىور)
 تاكل ةالصلا نحن «دواد اي :لاقف ؟جحلا معنأو «ةاكزلا متن :أو «لجو رع هللا باتك

 نحنو ؛مارحلا رهشلا نحنو ؛جحلا نحنو ؛مايصلا نحنو «ةاكزلا نحشنو «لجو رع هللا
 ا دلل ةحخو كمن هللا ةلبق نحنو هللا ةبعك نحنو ؛مارحلا كلبلا
 باصنألاو رسيملاو رمخلاو ىغبلاو ركنملاو ءاشحفلا هللا باتك ىف انودعو قانا
 نإ ؛دواد اي ءريزنحلا محلو مدلاو ةعيملاو توغاطلاو تبجلاو ناثوألاو مانصألاو مالزألاو
 تاومسلا ىف ام ىلع هناّرُخو هتظفحو هءانمأ انلعجو ءانلّضفو ءانقلخ مركأو ادقلخ هل

 نسحأب انئامسأ نع ىتكو هباتك ىف انامسف ؛ءادعأو ًادادضأ انل لعجو «ضرألا ىف امو

 ىنكو «هباتك ىف انءادعأو اندادضأ ىمسو «؟! )ودعلا نع ةينكت هيلإ اهبحأو ءامسألا
 (نيقتملا هدابع ىلإو هيلإ ءامسألا ضغبأ ىف هباتك ىف لاثمألا مهل برضو «مهئامسأ نع
 ١5١(. ص ادج)

 .رشاعلا بابلا ينعم ىف :رشع ىداحلا بابلاو

 .نيفلاخما قيرط نم نيتفيلخلاو نيلقتلا ىنعم ىف :رشع ىناثلا بابلاو

 ١١ ةيفتلاب كحاب اضيأ ةثآك ( 15
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 مخ نورسفملاو ريسفعلا
 ا ا ا نم ىتلا ةّلعلا ىف ع كلان يابت

 . نامزألا رم ىلع ًاديدج راص ّملو همظن ىف
 . دودرم وهف نآرقلا قفاوي ال ثيدح لك نأ ىف :رشغ عبارلا بابلاو

 ٍ . ةروس رخآو تلزن ةروس لوأ ىف :رشع سماخلا بابلاو
 نع ديزي ام دعو ؛باتكلا اهنم ذوخأملا بتكلا ركذ ىف : :رشع سداسلا بابلاو

 «ىسربطلاو «ىسوطلاو ؛ىركسعلا نسحلا ريسفتك ريسفتلا يف ىف وه ام اهنم ًاباتك نيتس
 «راصبتسالاو :ديققلا هضحي آل نمو :ىفاكلاك تيدحلا قفاوه ام اهتمو ءىرشتخمولاو

 ظ . ظعاوملاو دال ىف وقام اهدار بتال ىلع كايتو
 خلا .. "ابا ونار امك بر اب دينمو كيلا نآرقلا ىف نأ ركذ مث

 برضو هللا لزنأ ام فالخ. يلع وه ام نآرقلا . يف ناركذ امك « كلذ لكل ةلثما ركذو
 نع نوهنتو فورعملاب نورمأت ساّنلل تجِرْخُأ َةمَأ ريخ متنك )» :يلاعت هلوق كالذل الثم
 ةمأ ريخع : ةنالا هذنع ئراقل هللا دبع وبأ لاقع[١ ٠١ نارمع لآ] 4 هّللاب نونمؤتو ٍركدملا
 :هل ليقف ؟مالسلا مهيلع يلع ينبا نيسحلاو نسحلاو مالسلا هيلع نيئمؤملا ريمأ نولتقي
 الأ ( سانلل تجرخأ ةمئأ ريخ متنك 00 :لاقف ؟هللا لوسر نب اي تلزنأ فيكو
 نومؤتو ركدملا نع نوهتو فورعملاب نورمأت مب: يالارخا يتامهلالا حددم يرت
 . © هللاب

 (54صاخجلا
 انجاوزَأ نم انَل به انير نولوقي نيذلاو ظ:هللا دبع يبإ يلع ئرق هنا هلثمو ©...
 اولا كيفن هللا دبع وبأ لاقف 4: ناقرفلا] 4 امامإ نيقتملل انلعجاو نيعأ ةرق اهتايرذو
 ؟ةيآلا هذه تلزن فيك هللا لوسر نب اي :هل ليقف ءامامإ نيقتملا مهلعجي نأ اميظع هللا
 انل لعجاو نيعأ ةرق امتايرذو انجاوزأ نم انل به انبر نولوقي نيذلا :  :تلزن امنإ :لاقف
 ش . (امامإ نيقتملا نم

 :1١1[( .عراا] 4 هللا ِرمأ نم ُهَوَُفْحَي هفُلَح نمو هيدي نب نم تاَبقعم هل إل: هلوقو
 ؟هيدي نيب نم بقعملا نوكي فيكو ؟هللا رمأ نم ئشلا ظفحي فيك : :هّللا دبع وبأ لاقف
 نم تابقعم هل » :تلزن امنإ : :لاقف ؟هللا لوسر نب اي كلذ نوكي فيكو :هل ليقف
 ١ ج)(ريثك هلثمو :لاق . عهللا رمأب هنوظفحي هيدي نيب نم بيقرو هفلخ
 ١(. ؛ص

 دهشي هللا نكل » : هلوق كلذ ةلثمأ نم : هركذو « نآرقلا يف فرحم وه ام ركذ مث ©
 "0114 نودهشي ةكئالملاو هملعب هزنأ 8 - تلزنأ اذك - (« يلع يف كيلإ لزنأ امب

 َتوُدَهْشَي هَكئالَمْلاو هملعب ُهلزنأ كَل لَن ام دَهَْيهَللا نكل ) يلاعت هلوق يلإريشي (1)
 ش [ :١55 ءاسنلا] 02



 : اشكل 2008 : 20 ,”ج نورسفملاو ريسفتلا

 10 هلوقو
 ْ ا ةدئاملا 14 هتلاسر

 , 250. عو 4: ءاسنلا] < م رف هللا كيم مطر اور يبذل نإ هلو
 , 259 [,:0:ءارعشلا] 4 توبلي بلقنم يأ اومَلَظ نيذّلا معيسو ل :هلوقو
 (توملا تارمغ يف مهقح دمحم لآ اوملظ نيذلا يرت ولو »:هلوقو

 .("4 ص ١ ج ) (هعضاوم يف هركذن ريثك هلشمو : لاق . , 250 عة“: ماعنألا]
 ةرقبلا ةروس يف هلوقف ءيرخأ ةروس يف اهمامتو ةروس يف تايآلا ضعب نأ ركذ مث ©
 لزنأو هباحصأو نوعرف هللا قرغأو رحبلا يسوم مهب ربع نيح » ليئارسإ ينب ةصق يف
 ىلع ربصُت نل 99 : يسومل اولاقف يولسلاو نملا مهيلع لزنأو [اذكه ] ليئارسإ ينب يسوم
 اهسدعو اهموُقو اهئائقو اهلقب نم ضرألا تبت امم انل جرخي كلير انل عدا دحاو ماعط
 وه يذلا ئددأ وه يذلا نولدبعستأ لاَق » : يسوم يهل لاقف 5 ةرقبلا ] © اهلصيو
 اموَق اهيف نإ / ئسوم ايف : هل اولاقف 5 ةرقبلا] 4 متلأس ام مك ّنإَف ارصم اوطبها ريخ
 4 تولخاذ نِإَف اهنم اوجرخي نِإَف اًهنم اوجرخي ىَبَح اًهَّلَخدُن نأ انو نيرابج
 . ( ةدئاملا ةروس يف اهفصنو «ةرقبلا ةروس يف ةيآلا فصنف ؛؟ ةدئاملا ]

 مع نع اجا

 4 نولطيبملا باَترَأل اذإ كنيسميب هطخت الو باعك نم هلبسق نم ولتت تنك 4 امو ل: مهيلع درف «[ 8: ناقرفلا ] (ًاليصأَو ةَرْكب هيلع ئلمت يِهف اهبتتكا ل: هلوقو /
 :لاق . توبكدعلا روسي اذمملو ناقرفلا ةروس يف ةيآلا فصنف «[ توبكنعلا ]
 . (هّللا ءاش ْنِإ هعضاوم يف هركذن ريثك هلثمو

 ةلزتعملاو ,ةيرهدلاو ناثوألا ةدبعو ةيونشلاو ةقدانزلا يلع ادر نآرقلا يف نأ ركذ مث ©
 لك نم رشحن مويو : يلاعت هلرعل صرع فو ,ةعجرلا ركنأ نم يلعو ...و...و...و
 هذه يف سانلا لوقي ام : لاق هللا دبع يبأ نع دامبحح نع يورف «[4: لمسلا] © اجوف ةمأ

 انيك يبل :لاق ؟ةمايقلا يف اهنإ نولوقي ,4 اجو ةّمأ لك نم رشحت مويو ا: ةيآلا
 امن ؟نيقابلا عديو اجوف ةمأ لك نم ةمايقلا يف هللا رشحي ءةعجرلا يف كلذ نإ «نولوقي

 تب اَمَف ْلَمْفَت مل نو كبر نم كْيلِإ لزنأ ام غلب لوسُرلا اهي ا هَ يلامت هوت يارس 0

 . 4« ني درفاكلا موقْلا يدي ال هللا نإ سانا نم كمصعي هللاو هتلاسر
 مهيد الو مهل رفا نكي مل اوملطو اورقك نيذلا نإ يلاعت هلوق يلإريشي (؟)

 . 4 اقيِرط
 . « دوبي بلم يأ اوُمَلَظ نيذلا ملعيسو ل: يلاعت هلوق يلإ ريشي (")
 .4 توملا تارمغ يف نوملاظلا ذإ ئرت ولو ه: يلاعت هلوق يلإريشي ( 4 )



 "ج نورسفملاو ريسفتلا سمح
 هيلع قداصلا لاقف ,[5:ءايبنألا] # نوعجري ال مهنأ اهاتكلهأ ةيرق ىلع مارحو :هلوقو «[ +0: فهكلا] 4 ادحأ مهنم رداغن ملف مهانرشحو رط:هلوق ةمايشلا موي ةبآ

 ةمايقلا يف امأو ؛ةعجرلا يف نوعجري ال باذعلاب اهلهأ كلهأ ةيرق لك : مالسلا
 اوضحمو باذعلاب اوكلهي مل نمم مهريغو اضحم ناميإلا اوضحم نيذلاو ,نوعجريف
 7 : 5 , .(79 ص اج ) (نوعجري اضحم رفكلا

 ([ 2( :نارنع لاز 4 هنرصنتلو هب نيمؤعل مكعم امل قدصم لوسر مك ءاج مث ةمكحو ٍباَتك نّم مكتينآ امل ننلا قاتيم هللا لخأ ذإو ل) :هلوق يف هللا دبع ىبآ نع كورا
 وهو نينمؤلا ريمآ رصنيف ايندلا يلإ عجريو الإ مدآ ندل نم ايبن هللا ثعب ام :لاق
 (نينمؤملا ريمأ ينعي « هنرصنتلو ٠ ؛ هيَ هلل لوسر ينعي (هب ننمؤتل»: هلوق

 صادخج) 1١(.
4 ٍ 

 كيلع ضرف يذلا نإ :ةيآلا ةذه ليوأت فرعي ناك هنأ هملع نم غلب دقل ءارباج هلا محر :لاقف رباج مالسلا هيلع رفعج يبأ دنع ركذ :لاق رمش نب رمعم نع يورو»
 ىف هركذن ريثك هلثمو :لاق ,ةعجرلا ينعي ([450 :صصقلا] 4 داعم ىلإ كدارل نآرقلا
 : ىه اباوبا ركذ باتكلا ةمتاخ يفو ١ ش ْ 1 ش .( 5١ ص ١ ج) (هعضاوم

 : قالا نم نيتذوعملا نأ ىف : لوألا بابتا
 ىتلا تايآلا نم ةريثك ةلثما قاسو « هليوأت يلإ نآرقلا هباشتم در ىف : ىناثلا بابلاو

 )2١. ٠ يرخأ ةرات يعيشلا هبهذم عم قفني امبو «ةرات عرشلا و ةغللا عم قفتي امب اهنيب قفوو ضقانتلاو فاالتخالا مهوت
 هنأ مالسلا هيلع يلع نع ةياور هيف قاسو ؛ نآرقلا لضف يف ثلاشلا بابلاو

 :زرح نم هنوبلطت ئش نم ام . هتيب لهأ مركاو«قحلاب ُهّْيَع ادمحم ثعب يذلاو»: لاق
 قرغلا نم مهنمؤي امعغ يلع اولأس الاجر نأ ركذ مث .::هنع ينلأسيلف كلذ دارأ نمف «نآرقلا ىف وهو الإ قبآ وأ ةلاض وأ اهبحاص نم ةباد تالفإ وأ قرس وأ قرغ وأ قرح نم
 اذه هنع عفدي ام نآرقلا نم دحاو لك ملعي مالسلا هيلع ناكف كلذ ريغو قرحلاو
 . ةدادعتم تاياور ىف «ةوركملا

 .(هؤ!7-هؤغ5 ص ةج)
 ةد دلعتم تاياور قاسو «بعصتسم بعص تيبلا لهأ ثيدح نأ ىف : عبارلا بابلاو

 ضعب ءاج :لاق «يسربطلا بلاط بأ نع جاجتحالا باتك نم بابلا اذه فلؤملا لقن )١(
 ضقانتلاو فالتخالا نم نآرسقلا يف ام الول :هل لاقو مالسلا هيلع يلع نينمؤملا ريمأ يلإ ةقدانزلا
 امو ل: :هلوقو «[ ١0:فارعألا] © اذه مهموي ءاقل اوسن امك مهاسدن مويلاف 9 : هلوقو ء[ :ةبوعلا] 6 مهيسمف هلا اوسن ف :هلوق لاق ؟وِه ايمو : مالسيا هميم هل لايقيف ءمكنيد يف تلخدل
 . (087 ص م جو خلإ ...[ 64 :مرم] © ايسن كبر ناك



 سس ةيانورستلا رويس تحج
 دمحم لآ ثيدح نإ مهلك هللا لوسر لاق : لاق رفعج يبأ نع :اهنم (ينعملا اذه يف
 ةيلق هللا نحتتما دبع وأ +لسرم يبت وا !ةيرقم كلم لإ هب. نمؤي ال تغصتم بعبصه

 هومتفرعو مكبولق هل تنالف هيي دمحم لآ ثيدح نم مكيلع درو امف «ناميإلل .
 نم ملاعلا يلإو لوسرلا يلإو هللا يلإ هودرت هوقتركنأو مكبولق هنم تزامشا امو «هولبقاف
 ناك ام هللاو ذ 1212177 ب مكدحأ ثدحي نأ كلاهلا امنإو ء.دمحم لآ
 .( ه4 ص ؛4ج ) (رفكلا وه راكنإلاو ءاذه ناك ام هللاو ءاذه

 مالسلا مهيلع مهنع ءاج اميف تيبلا لهأل ميلستلا 00 يف :سمانخلا بابلاو
 ظ : . .ةريثك تاياور قاسو

 «كادف تلعج : مالسلا هيلع هللا دبع يبأل تلق : ا
 كيعوا ! لاقف ؛ةعشبتسنف ثيدحلاب ثدحيف بذكلاب فرعي مكلبق نم لجرلا انيتأي
 :لاق ءال :تلق ؟ليل هنإ راهنلاو راهن هنإ ليللا تلق ينأ كلل لوقي :مالسلا هيلع هللا
 .( ه48 ص ؛ج ) ( ىنبذكت امنإ كنإف هب بذكت الف هتلق ينأ اذه كل لاق نإف»

 بعك هنأ مالسلا هيلع لوألا نسدلا يبأ نع .يئاسلا ديوس نب يلع نع يورو ١
 فرعت تنك نإو لطاب اذه انيلإ بسدي وأ انع كغلبي امل لقت الو :هئلاسر يف هيلإ
 (هانعضو هجو يأ يلعو هانلق مل يردت ال كنإف «هفالخ

 .( 048 ص ؛ج)
 سكن ذإ ينث دحي وهف هدنع تنك | لاق رفعج يبأ نع رامدلا لماك نع يورو

 : ليان اب اعلا مه: نيدلتسلا نإ. 219 ةوملسلا خلفا قق.:لافق نطرالا ىلإ هساز
 .( ه45 ص ؛4ج ) (بيرغ نمؤملاو «نينمؤملا نم اليلق الإ مئاهب مهلك سانلا
 ظج ا

 لهأ مولع يف بغارلاو ؛نيبتسملا قحلل بلاطلاو «نيدلا يف خألا اهيأ ملعا مث
 سيسر سس ايران
 مهيلع مهنع تاياورلا نم ريثك يلع باتكلا لمتشا دقف «نيرخآلاو نيلوألا لضفأو

 مهيف لزن امو مهلضف نم ريفغلا مجلا يلع يوطناو ,زيزعلا هللا باتك ريسفت يف مالسلا
 ريغو ءايبنألا صصقو ؛بادآلاو ماكحألا مولع نم ريثك يلع يوتحاو مالسلا مهيلع
 لمعي نأ دحأل سيلف «بابلألا يلوأل ةربعل كلذ يف'نإ ,باتك هيوتحي ال امم كلذ
 يف نيرظانلا ناوخإلا نم سامعلالاو «لطابلا قوهزو قحلا راهظإ دعب نيفلاخملا ريسفتب
 باتكلا اذه اهنم تذخأ يتلا لوصألا نم حصأ وه ام مهددع حص نإ باتكلا اذه
 باتكلا اذه اهنم تذخأ يتلا بتكلا ضعب نأل «للخلا نم هيف نيبت ام اوحلصيلف
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 ينرضحي ناكو يشايعلاو «ةديدع خسن هيف ينرضحي:ناكو ميهاربإ نب يلع ريسفتك
 بسحب تح ح صو تحلصاف فهكلا ةروس رخآ يلإ نآرقلا لوأ نم ناتخسسن هنم
 ١ (ُ .(ه١5 ص ؛ج) (قفوملا وه هناحبس هللاو ؛كلذ نم ناكمإلا

 ناخب شير الع هزاع ذا رك > مك «عيهتس ل قنا وم يلإ هرومزو:ةقادتالطسا نك دكا
 نيسحلا نب يلع نب دمحم خيشلاو «بوقعي نب دمجحم خيشلا :ةثالثلا خياشلا بتك
 .مهيلإ هقيرط ركذ مث «يسوطلا نسحلا نب دمحم خيشلاو «هيوباب نبأ

 :هصن ام باتكلا رخآ ىفو
| 

 «نآرقلا ريسفت يف ناهربلا »ب يمسملا كرابملا باتكلا اذه ديوست نم غارفلا ناكوال
 ديسلا نبا مشاه ديسلا ملاعلا لماكلا مولعلا رحب ةمالعلا ةماهفلا هفلؤم دي يلع
 يذ رهش نم ثلافلا مويلاب - هلآو دمحم قحب هلثم فيلأتل يلاعت هللا هقفو (اذكه ) هفلوم ةنازخل ىنارحبلا ينيسحلا داوجلا دبع ديسلا نب ليعامسإ ديسلا نب ناميلس
 هلآو اهرجاهم يلع ةيدمحملا ةرجهلا نم فلألا دعب نيعستلاو ةسماخلا ةنس مارحلا ةجسحلا
 .(هه5  هم١ ص ؛ ج) (مالسلاو ةالصلا
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 :تيبلا لآ نع ةيلورلاب ريسفت هتلمج يف باتكلا ه

 ةحتافلا ةروس نم

 00 ةمتافلا ] © ميقتسمْلا طارصلا اندها يلاعت هر الا هما نقيا (

 . (مامإلا ةفرعمو (نينمؤملا ريمأ ةفرعم وه قيرطلا : .لاق

 .( :"”صادخج) :

 ىلع ليلدلاو ؛هتفرعمو مالسلا هيلع نينمؤملا ريم وه :لاق هنع يرخأ.ةياور يفو) -

 ريمأ وهو [ 4: دنا ( مك ا د ع 0

 ةهاساو ماه م

 0 رم نيل 000 0 0 م 00 ةحتافلا ]

 ٠ .(47صاخج)

 ةرقبلا ةروس
 هيف بير ال باتكلا كلذ « علا: يلاعت هلوق يف مالسلا هيلع هللا دبع يبأ, نع. ,

 . نيقتِمْلَل ىده ف ؛هيف كشال يلع باتكلا : لاق .[8- ةرقبلا] © َنيقّمَلَل ىده
 .( م1٠" ص ١ ج) (انتعيشل نايبت هيف : لاق

 وا لاق [:ةرقبلا] © بييْلاِب نووي نيذلا » : يلاعت هلوق يف هنعو » -
 .( ه8" ص ١ ج ) (قح هنأ مالسلا هيلع مئاقلا

 هلزنن زاد: يكاشب يسأل اه بحل و١ قداصلا نع ةياور يفو اق

 نم مكعم ين اورظتتناف هلل بيغلا اَمّنِإ لقف هبر نم ةيآ هيلع لزنأ الول نولوقيو )ل: يلاعت

 0 ل :سنوي] © نيرظتنملا
 ةراشغ مهراصبأ ىلعو مهعمس ئلعو مهبولق ىلع هللا مت : يلاعت هلوق دنعوو

 : هلع هللا لوسر لاق : لاق يركسعلا مامإلا نع يور ([ ةرقبلا] © ميظع بادذع مهلو
 ايوه انأ : مالسلا هيلع يلع لاقف ؟( (ةحرابلا نمؤم لجر سفن هسفنب يقو مكيأ»

 . يراصنألا سامش نبا ناجل نب حلا نلت يس تحلو هللا لوسر
 مسا نع فشكت الو نيدمؤملا كناوخإ ةصقلاب ثدح و : هلي هللا لوسرلاقف

 وا اورتك ديدي ييلمل ةيرجلل كرش ا ا ا

 اديعب يدي نيبو ةئيدملا رهاظب نالف ىنب ىف ريسأ انيب ىننإ : مالسلا هيلع لاف
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 ل ا ا ل يور لل ناك رول حن ع

 ود يندر عسي ااا لكيروا عفوا راس عج ي يباتسال تاسست راما يف هيمريل هعفدف
 يلع افوخ نيقفانملا بلطب لغتشأ نأ تهركف «رئبلا يف تباث عفدنا دقو هيلإ تلصو
 . ركبلا رارق يلإ هتقبس دق انأ اذإف ترظنف «هذخآ يلعل رثبلا يف تعقوف تباث

 نأ كاقح نم ناكل هلوسرو هللا عدوأ يذلا نيرخآلاو نيلوألا ملع نم كفوج يف ام الإ كتنازر نم نكي مل ولو «هنم نزرأ تنأو هقبست ال فيكو)» : : هَ هللا لوسر لاقف
 ٠ ؟(تباث لاحو كلاح ناك فيكف «ئش لك نم نزرأ نوكت

 فخاو ىلع لهسأ كلذ ناكو امئاق تررقتساو ركبلا يلإ ترصف هللا لوسر اي : :لاق
 عقوف ردحناف تباث ءاج مث ءاديور اديور اهوطخأ تنك يتلا ياطخ نم يلجر يلع
 الإ ناك امف .هرضي وأ أ يلع هطوقس ينرضي نأ تيشخو ؛هيلإ اهتطسب دقو يدي يلع
 ركبلا ريفش يلع نارخآ هعمو قفانملا كلذ اذإف ترظن مث ؛ (يديب اهتلوانت ناحير ةقاطك
 اهولسراأف(نم)و ةئام اهيف ةرخصب اوءاجف نينثا اراصف ادحاو اندرأ : اهبل لوم وقف
 تعقوفا هيلع تيتحلاو يردنع ىلإ هسار تلعجو هتنصتحاف اهباث بيصت نأ تيشحل

 ةرامح يف اهب تحورت ةحورمب ةحيورتك الإ تناك امف يسأر رخؤم يلع ةرخصلا
 تينحناو انيلع اهولسرأف (نم) ةئامثالث ردق اهيف يرخأ ة ةرخصب اوءاج مث .ظيقلا
 ديانا موو يف ديو يسار يلع بيست اسك ماحد يساروخ زم تاصاخما# يد
 ال ضرألا يلع اهنوريدي (نُم 9 ةئامسمخ ردق اهيف ةشلاث ةرخصب اوءاج مث «رحلا
 يرهظو يسأر رخؤم تباصاف تباث ىلع تينحناف انيلع اهولسرأف اهوبلقي نأ مهنكمي
 نأ ول : : نولوقي مهتعمسف هب تمعنف هتسبلو يندب يلع هتببص معان بوثك تناكذ
 ,روخصلا هذه ءالب نم ةدحاو اهنم تمن ام حور فلأ ةئام سيق نباو بلاط يبأ 1
 , عفتراف ركبلا را رارقلو ؛طحناف ركبلا ريفشل هللا نذأف «مهرش انع هللا عفدف اوفرصنا مث

 .انجرخو انوطخف ضرألاب دعب ريفشلاو رارقلا يوتساف
 لئاضفلا نم كل بجوأ لجو رع هللا نإ ءنسسحلا ابأ اي ١ : هيَ هللا لوسر لاقف

 ؟بلاط يبأ نب يلع وبحم نيأ : :ةمايقلا موي دانم يداني ؛هريغ هفرعي ال ام باونلاو
 ةمايقلا موي تاصرع نم متئش نم يديأب اوذخ : مهل لاقيف نيحلاصلا نم موق موقيف
 فلأ فلأ تاصرعلا كلت لهأ أ نم هتعافشب وجني مهنم لجر لقأو ؛ةنجلا مهولخدأف

 نودضصتقم موق موقيف ؟بلاط يبأ نب يلع يبحم نم ةيقبلا نيأ :دادم يداني مث «لجر
 مث هانمت ام مهنم دحاو لكب لعفيف نونمتيف متكش ام هللا يلع ونمت :مهل لاقيف
 ؟بلاط يبأ أ نب يلع يبحم نم ةيقبلا ني ا :دانم يداني مث ؛«فعض فلأ ةئام هل فعضي

 ؟بلاط يبأ نب يلعل نوضغبملا نيأ : لاقيو ءاهيلع نودتعم مهسفنأل نوملاظ موق موقيف



 770[ 5 - ##ج نورسفملاو ريسفتلا بسسس

 نيب دحر ل اذ ءالؤه نم فلأ لك لعجيف «ريثك ددعو ريفغ مج مهب يتؤيف
 لعجيو كيبحم لجو زع هللا يجنيف ؛ةنجلا اولخديل مالسلا هيلع بلاط يبأ ا

 .مهءادف مهءادعأ

 ناو ا ندا هللا دبع يلإ رظنف ( (رظنا» : مالسلا هيلع يلعل هَ هللا لوسر لاق مث
 ؛مهراصبأو مهعامسأو مهبولق يلع هللا متخ «تدهاش دق : لاق «دوهيلا نم ةعبس

 هللا لوسر دمحم دعب ضرألا يف هللا ءادهش لضفأ يلع اي تنأ» : : لكم هللا لوسر لاقف
 4 ةراشغ مهراصبأ ئلعو مهعمس ئلعو مهبولق ىلع هللا مت: هلوق كلذف لاق « ( هَ

 م ٍلوسر اهرصبيو ءاهب مهنوفرعيف ةكئالملا اهرصبت

 7 ةرقبلا] 4 ميظع باذاع مهلو و: لاق مث «مالسلا هيلع بلاط يبأ نب يلع
 محم مهرشكو للاب مهرفك نسم[ ا ةزخألا
 . « لقص هللا لوسر

 (هو هم صاج)
 مه امو رخآلا ٍموَمابَو هاب اًنمآ لوقي نم سائلا نمو : يلاعت هلوق دنعو ل

 فقرأ اذ قم هللا لوسر ]7 لاق هنأ قداصلا رفعج نع يوري 2[: ةرقبلا] < نيدمؤمب

 ,فورعملا روهشملا هفقوم ريدغلا موي يف مالسلا هيلع بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ
 نر للملا ةيع وزد هيف نيم مجس احنا ؟اولاقف و كربلا الا داوع ايازج لاق خد
 00 (مكسفنأ نم مكب يلوأ تسلأ سانلا اهيأ :٠ ا ا

 امسلا يلإ هلي هللا لوسر رظنف هللا لوسر اي يلب :اولاق ؟( مكسفنأ نم مكب يلوأ
 ل لاق مث  اثالث كلذ لوقيو  (ءالؤه لوقب كدهشتسأ ينإ مهللا»: لاقف

 رصناو هاداع نم داعو هالاو نم لاو مهللا «هب يلوأو هالوم اذهف ءهب يلوأو هالوم تنك
 ماقف 6 (نينمؤملا ةرمإب هل عيابف ركب ابأ اي مق » : لاق مث «( (هلذخ نم لذخاو هرصن نم

 مث هل عيابو ماقف («نينمؤملا ةرمإب هل عيابف رمع اي مق» :لاق مث «هل عيابو كلذ لعفف
 م ل راصنألاو نيرجاهملا ءاسؤرل مث ةعستلا مامتل كلذ دعب لاق
 1ْ بلل هج نامل رح مهتعامج

 ا ع د هد داس را هلي هلوقل

 .( ةيلع قفتم ١) (هفيصن

 نعف «هنع هللا يضر باطنملا نب رمعع لئاضف نم ريثكلا ننسلا بتك يف تدرو دق هنأ نع الضف

 هنملكب شيرق نم ءاسن ه هددعو هي هللا لوسر يلع رمع نذاعسا : لاق صاقو يبأ نب دعس

 ا («باجحلا 0 ل ل ةيلاع هنرثكتسيو



 ا ا ا وا ل أ سا طم الا وف مولا اطلاع ملال فرج الاطلال 1 لولا يمر مصل زب نيرو اطلالة

 هللا ل وسر اي تنأف :رمع لاق «باجحلا نردتبا ةانوض نس باك يوضع يتاللا ئلوخاك
 عن : نلق !؟ هل هللا لوسر نبهت الو يندبهتأ «نهسفنأ تاودع يأ :لاق مث و نأ قحا تقك
 ناطيشلا كيقل ام ,هديب يسفن يذلاو» : هَ هللا لوسر لاق هَ هللا لوسر نم ظلغأو ظفأ تنأ
 . (هيلع قفتم ) ( كجف ريغ اجف كلس الإ اجف اكلاس طق

 ذخآ لجر الإ ينعري ملف ؛.مهيف انأو «عفري نأ لبق نولصيو نوعدي « سانلا هفنكتف تف هريرس ىلع
 ,كنم هلمع لثمب هللا ىقلا نأ يلإ بحأ ادحأ تفلخ ام لاقو رمع يلع محرتف «يلع اذإف «يبكنم
 هي يبنلا عمسأ اريثك تدك ينأ تبسحو «كيبحاص عم هللا كلعجي نأ نظأل تنك نإ ءهللا إو
 ركب وبأو انأ تجرخو ءرمعو ركب وبأو انأ تلخدو رسم عو ركب وبآو انآ تيهألا» :لوقي
 / .( هيلع قفتم )ا رمعو

 نم مهرديغو ؛نامشعو ءرمعو ءركي يبأ يلع هريسفت يف نعطي يشاكلا نمحم الم |اهف
 لذبو هلي هللا لوسر عم دهاج يباحص نع الضف نمؤمب قيليال امب مهيمريو ؛ هَ هللا لوسر ةباحم
 هذه هتلمح يف وهو «ةصيفن لكب مهيمريو ةيمأ ينب يف نعطي امك ؛هلامو همد هترصن ليبس يف

 م مع ىلع مس 02 نوُجِرْخُت الو مُكءاَمد نوُكَفْسَي ال ْمُكفاَنيِم اَندَحأ ذإو »: يبات هلوقل هريربفت دنع الثمف 3 و ه ل ساو ضل اما م 3 2 مه ا - - , .ةيعيشلا ةعزنلاو ةيبهذملا ةموصخلا عفادب عوفدم

 - 84 :ةرقبلا] © نوُلمعَت امع لفاغب هللا امو باذعلا دشَأ ىلإ نودري ةمايقلا مويو ايندلا ةايحلا يف يزخ لإ مكدم كلذ ٍلعفي نم ءازج امف ضعبي نورفكتو باتكلا ضعبب نونمزتفأ مهجارخإ دلع مرحم رهو مهودافت ئراسأ مكوتأي نإو ناودعلاو ونإلاب مهيلع نورهاظت مهرايد نم مكنم اقيرق نرجرختو يكسنأ نولسقت ءالؤه مشأ مث « نودهشت متنأو متررفأ مث مكرايد نم مكسفنأ
 - رذ يبأ يف تلزن اهنأ ٠ : يمدقلا نع يوري مث ءالوبقم ارصعخم اريسفت ةيآلا رسفي هدمت .6
 رذ ىبأ ىفنب نامثعرمأ ا هنأ : كلذ ببس ناكو نافع نب نامشع هب لعف اميفو - هيلع هللا ةمحر

 اهمسقي نأ نوعمطيو هيلإ نورظني هلوح هباحصأو «يحاونلا ضعب نم هتتأ مهرد فلأ ةئام نامثع يدي نيبو ؛هاصع ىلع ئكتم وهو اليلع ناكو رذ وبأ هيلع لخد «ةذبرلا يلإ - هيلع هللا ةمحر - .
 ديزأ مهد فلأ ةئام لامعألا ضعب نم اديلإ لمح :لاقف ؟لاملا اذه ام :نامئعل رذ وبأ لاقف «مهيف
 ةعبرأ مأ مهرد فلأ ةئام ؟رثكأ امبأ ءنامئع اي :رذوبأ لاق .. يبأر اهيف يرأ مث اهلثم اهيلإ مضأ نأ
 هني هللا لوسر يلع انلخد تنأو انأ ذإركذت امأ :لاقف «مهرد فلأ ةثام لب : نامثع لاق ؟ريناند
 اكحاض هانيأرف هانيتأ انحبصأ املف ؛مالسلا انيلع دري ملف هيلع انملسف انيزح ابيك هاندجوف ءاشع
 نكا مل ريناند ةعبرأ نيملسملا ئف نم يددع يقب دق .. معن : لاقف ءارشبتسم اكحاض كانيأرف مويلا كيلإ اندعو ءانيزح ابيفك كانيأرف ةحرابلا كيلع انلخد.. . . . ئمأو تنأ يبأب :هل تلقف ءارشبتسم
 ع نامثع رظنف «.تحرتساف مويلا اهتمسق دقو ؛«يدنع يهو توملا يتنكردي نأ تفخو ءاهثمسف



 "ج نورسفملاو ريسفتلا سس

 3 وج لوا قير و دوب لوفد وانما هموم لوك ع ره أ اهب ظيوقمل# لإ رو 3691م فينا هلأ عما ف قلافا فوط ع لو فحم وب و راقص عمم م يقر وأ هروب وكمت مرا 16 مق يتطاول قرف

 له . .ةضورفملا هلام 30000000000600طص_جم
 يلع نيج ان يشف قمفدلو يعد نم تبل فكنا ولوأل ؟:لاقق يتق كلذ دعب اهل هيلع بحت
 يف رظنلاو تنأ ام ,ةكرشملا ةيدوهيلا نباي : لاقف ءبعك سأر اهب برضف هاصع رذ وبأ عفرف «ئش
 ةعفلاو بهذلا نورك الاوز لاب تبع ارت نردد لجو هللا لوق ؟نيملسملا ماكحأ
 4 توزتكت مهك ام اوقوذف» : هلوق يلإ.. .4 ميلأ باذعب مهرشبف ه هللا ليبس يف اهنوقشتي الو
 كتبحص الولو ؛كلقع بهذو تفرخ دق خيش كنإ ؛رذ ابأ اي : نامثع لاق ..[ "ها ”8:ةبوتلا]

 : لاقف هَّلكَي هللا لوسر يبيبح ينربخأ ...كليو . .نامفع اي تبذك :لاقف ما
 لوسر نم هتعمس اثيدح ينركذأ ام هنم يقب دقف يلقع امأ . .(كنولتقي الو رذ ابأ اي كنونتفي الد

 ةنعحتي : لاق؟ يموق يفو ىف هيي هللا لوسر نم تعمس امو : لاق ءكموق يفو كايف هلاق هي هللا
 الغد هللا باتكو ءالود هللا لام اوريص الجر نوثالث صاعلا يبأ لآ غلب اذإ - هلي هلوق وهو - لوي
 له دمحم باح صأ رشعم اي : نامثع لاق (ابزح نيقسافلاو هاير نيكايضلاو الوكت هللا دايغو

 لاق . هلي هللا لوسر نم اذه انعمس ام ؛ ال اولاق ؟هللا لوسر نم ثيدحلا اذه مكنم دحأ عمس
 نيل اذه لوقي ام عمسأ «نسحلا ابأ اي : نامثع هل لاقف نينمؤملا ريمأ ءاجف . .ايلع اوعدا : نامثع
 :٠ لوي هيي هللا لوسر تعمس ينإف ءاباذك لقت ال نامئع اي نينمؤملا ريمأ لاقف «باذكلا
 0 (رذ يبأ نم قدصأ ةجيل يذ يلع ءاربغلا تلقأ الو ءارضنلا تلظأ
 دم دق.ييكلك ...مكليو : لاقو «رذ وبأ يكب كلذ دنعف هللا لوسر نم اذه انعمس «يلع قدص
 نرد لاققف مهيلإ ظن مث « هل هل لوسر يلع بذكا ينأ مهنسل ىلا اذه يلإ هقنع
 متنأو ؛هريعب يلع وهو هل هللا لوسر يبيبح تفلخ . .ملعلت : لاق ءانريخ- كنإ لوقت تنأ : اولاقف
 كلاما هرذابأاب نامثع لاقف . ينلأسي الو كلذ نع مكلئاس هللاو «ةريثك اثادحأ متثدحأ دق
 هللا لوسر قحب يئلأست ملول هللاو : :رذ وبأ لاقف ؟هنع كلئاس انأ امع ينتربخأ ام الإ هللا وسر قحب
 «هلوسر عرحو هلأ مرح ةكم : .لاقف ؟اهيف نوكت نأ كيلإ بحأ دالبلا يأ :لاقف «كتربخأل هك
 ال :لاقف هللا لوسر مرح ةئيدملا :لاق « 1 فردا لاقف «توملا ينيتأي يتح اهيف هللا دبعأ
 يتلا ةذيرلا : لاق ؟اهب نوكت نأ كيلإ ضغبأ دالبلا يأو لاف رد وبا تدي لاق ؛كل ةمارك الو
 انأو ءكتقدصف ىئتلأس دق :رذ وبأ لاف يررعا نامثع لاقف «مالسإلا نيد ريغ يلع اهب تنك
 نيكرشملا يلإ كباحصأ نم تفعب نميف ينتثعب كنأ ول ينربخأ : لاق «معن : :لاق «ينقدصأف كلأسأ
 ان لكي آلإ هيدنفن ال<اؤلاق نإَف لاق كيدفا تنك ؛ لاق ؟كلمت ام ثلئب الإ هيدفن ال اولاقو ينورسأف
 رار لوسر ىبيبح يل لاق .. .ربكأ هللا :رذ وبأ لاقف «كيدفأ تنك :لاق كلمت
 . .هلوسر مرحو هللا مرح ةكم لوقتف ؟اهيف نوكت نأ كيلإ بحأ دالبلا يأ كل ليق اذإ تنأ فيك
 ل مرح ةنئيدملا لوقتف «كل ةمارك الوال : لاقيف «توملا ينيتأي يتح اهيف هللا دبعأ

 ةقك يتلا ةذبرلا : لوقتف ؟اهيف نوكت نأ كيلإ ضغبأ دالبلا يأف كل لاقي مث «كل ةمارك الوال

 هلام نا لوجو انو ةاكل اذه نإو : تلقف «(اهيلإ رس :كل لايف «مالسإلا نيد ريغ يلع اهب
 امدق هب برضأف يقتاع يلع يفيس عضأ الفأ هللا لوسر اي : تلقف «(نئاكل هنإ هديب يسفن يذلاو
 ةيآ كمصخ نامثع يفو أ ايف هللا لزنأ دقو يشبح دبعل ولو تكساو عمسا.. .الو :لاق ؟امدق
 3 (45-18 صا اج) .(ةيآلا التو... ..هللا لوق لامتف ؟هّللا لوسر اي يه امو تلقف



 وب وم يجو ل فو موز اطولل ةظ طنا هب للا مووكتف وكامل عالما كارو تاصإ اطاطو طاولات ا اب نا

 هللا نإ اكن ال هبحاصل لوْ ٍراَغْلا يف امه ْذِإ نينا يناث إف: يلاعت هلوقل هريسفت زدغ الثمو. 2
 لواحيو لب هنع هللا يضر ءركب يبأل ةبقنملا هذهب فرتعي ال هدمت ؛[ 10: ةبوعلا] ةيآلا. . . # ادعم
 يف ..ةنومعملاو ةمصعلاب : 4 انعم هللا نإ فخت ال 4 نزحت ال إف ركب وبآ وهو : 4 هبحاصل لوقي ذإ )ل :هصن ام لوقي ثيح ِكِلذو ركب يبأ يلع انعطو ازمغم اهنم دبخأي نأ هدرهج لكب
 هتذخسأ دقو انعم هللا نإف نكسا :راغلا يف ركب يبأل لوقي لبقأ لع هللا لوسر نأ رقايلا نع ىفاكلا
 يف راصنالا نم يباحصأ كيرا نأ ديرت :هل لاق هلاح هللا لوسر يأر املف « نكسي ال وهو ةدعرلا
 ةعاسلا كلت رمضأف نوصوغي هباحصأو رفعج يلإو «نوث دحتي راصنألا يبلإ رظنف ههجو يلع هدب لكَ هللا لوسر حسمف معن : لاق ؟نوصوغي رحبلا يف هباحصأو رفعج كيرأو ؟ نوث دحتي مهسلاجم
 نع يفاكلا يف .. 4 هيلع 9١ بولقلا اهيلإ نكست يتلا هتنمأ :4 هتنيكس هللا لزنأف إط . .رحاس هنأ
 يشايعلاو .اهليزنت اذكهو ءاهؤرفن اذكه :لاق ؟اذكه :هل ليق (هلوسر يلع اهأرق هنأ :اضرلا
 ءةجح نم كلذ يف مهل امو «ٍراغلا يف امه ذإ نينثا يناث و“: يلاعت هلوقب انيلع نوجتحي مهنإ : هنع
 ؟اهنورقت اذكه :ليق ءريخب اهيف هركذامو ؛هلوسر يلع هتنيكس هللا لزناف » :هللا لاق دقل هللاوف
 20 5956 00 .(؟67 ص ١ ج ) (اهتأرق اذكه :لاق

 دلع لقني هارن ..[ - ١:ميرحتلا ] ( ريب ميلعلا ينأبن لاق اذه كأبنَأ نم تاق هب اهأبن املف 9 هلوق يلإ تايآلا كل هللا لحَأ ام مرحت مل يبنلا اهيأ اي»: يلاعت هلوقل هريسفت دنع الشمر
 ةيرام تناكو ؛هئاسن تويب ضعب يف ناك هلي هللا لوسر نأ ؛ :ةيآلا هذه لوزن ببس يف يملا
 اي :تلاقف هلي هللا لوسر يلع تلبقأو ء«تبضغف كلذب ةصفح تملعف «ةيرام هللا لوسر لوانتف اهل ةجاح ىف ةصفح تبهذف ؛ةصفح تيب يف موي تاذ تناكو ؛همدخت هعم نوكت ةيطبلا
 تمرح دقف يفك :لاقف اهنم هللا لوسر يحتساف ؟يشارف يلعو يراد يفو ؟ يموي يف ..هللا وسر
 هللا ةنعل كيلعف هب تربخأ نإ ارس كيلإ يضفأ انأو ءادبأ اذه دعب اهؤطأ الو ءيسفن يلع ةيرام
 هدعب مث ,يدعب ةفالخلا يلي ركب ابأ نإ :ٍلاقف ؟وه ام ..معن : تلاقف ؛نيعمجأ سانلاو ةكئالملاو
 نم ةشئاع هب ةصفح تربخاف ,# ريبخلا ميلعلا ينأبن ف :لاق ؟:4 اذه كأبنأ نم إ :تلاقف ,كوبأ
 ؟كتربخأ امب تربخ-أ مل :لاقو اهربخأ :# هضعب فرع )». . هلتق نم هب اومه امو هب تربخأ ام يلع هرهظأ ينمي : 4 هيلع هللا هرهظَأو ف: لاق «ةروسلا هذهب هللا لوسر يلع ليربج لزنف ؛ هلل لوسر اومسي نأ يلع ةعبرأ | ءجاف , هلي هللا لوسر هلاق دق . ... معن : تلاقف «هيف مدقتن يتح انتربخساف قح كلذ نإ :رمدع اهل لاقف ءاعيش كلذ نم اهل تلق ام :تلاقو كلذ تركناف «ةشئاع كنع تربخأ يذلا اذه ام :اهل لاقف ةصفح يلإ ءاجف ؛:ةصفح تنأ لأساف اهلوقب قثأ الو ئشب ةصفح نع ىنتربخأ ةشئاع نإ :هل لاقف رمع يلإ ركب وبأ ءاجف ركب ابأ ةشئاع تربخأو ؛كلذ اهموي
 . ؛هلتق نم هب اومه امم ملعي امب مهربخي مل :لاق ..#4 ضعب نع ضرعأو 9»

 (؟8. ص اج)
 - نإ نَرحَت ال هبحاصل لوقي ذإ ٍراَعْلا يف امه ذِإ نينثا يناث إط : يلاعت هلوقل هريسفت دنع الثمف | 0 0 .مهردق نم اطحو ؛مهل اصيقنت نآرقلا يف مهيلإ بسن لضف لك نم مهدرحيز ,هنم برقي ام وأ رفكلاب مهيمريو ةباحصلا يلع ؛ربش ٠ ب ريهشلا يولعلا هللا دبع ديسلا نعطيو



 | ١ |[ -.-< مج نورسفملاو ريسفتلا بسس
 سبا ارم ا سول ماك داس كل خب خب :لاقف

 يدرمتم نماموق نإمث 5 .قيثاوملو دوهعل 0 ا ا

 د يل ف رمال ردح سن يلا كفا حشا اكن موتا , اوكطاوت مهتربابج
 عدلا لوسر نوتأي اوناكو ؛مهبولق يف كلذ هللا فرع ءهل هنوكرصي الو مالسلا

 ةملظلا ةنؤم انتيفكو ءانيلإو كيلإو هللا يلإ هللا قاخ بحأ ائيلع تمقأ دقل : نولوقيو

 مهنأ ضعبل مهضعب ةأطاوم كلذ فالخ مهبولق يف هللا ملعو ءانتسايس يف ةربابجلاو

 بحص يذلا اذه نييعت نع ضرعي هدجن [ 40: ةبوعلا] ةيآلا .. 4 هيلع هتنيكس هللا لزنأَ انعم هللا -
 ةلضفب بهذيوأ ؛هردق نم صقني امب حملي وأ حرصي مث ؛ ,ركب وبأ وهو « هترجه يف ُهّنَْم يبنلا
 ذإ» . .ريغ ال دحاو هعم يأ لاح : 4 نينثا يناث آف: لوقيف ميركلا نآرقلا يف هب هونملاو هيلإ بوسدملا
 الو : 4 هبحاصل لوقي © ناث لدب 4 ْذِإظ ؛ :ةكم برقب لبجا وهو «روث يف بقن : راغلا يف امه
 ال ٌفهكَلا ] 4 هرواحي وهو هبحاص هَل َلاَق ظ: لاق امك رفاكلا نمؤملا بحصي دق ذإ هيف حدم

 , كلذ نع هاهنف امهيلع لدبي نأ داك يتح برطضاو ضبقو هسفن يلع فاخ هنإف : 4 نزحت ال
 ره الإ: ةلوقا ولا ب .4 مهعبار وه الإ ةثالث ئوجُن نم نوكي ام ف : انب ملاع : . « انعم هللا نإ ظ
 لوصرلا نلغا 4 هيلع ]» هتنينامط : 4 هتنيكس هللا لزق » . . مهب ملاع يأ :[1 : ةلداجما] 4 مهعم
 هبحاصل ( ءاهلا ) لعجو «يفخي ال ام تركذ ثيح هعم نينمؤملا كارتشا عم ادهه هي هئارقإ يفو ..
 5541144147 17 21١7١ ص ,؟ج: نورسفملاو ريسفتلا) . دعبو لبق لوسرلل اهنوك هيفنب

 ١0(.
 نم قبس ام ريسفت ىف هاجمالا اذه نأ يهدب : يبهذلا نيسح دمحم روتكدلا ةليضف لوقيو

 .ةمئألاو ةيمامإلا يف نودقتعي ام هيلإ هيلئاق عفد امنإ .تايآلا

 لك نأ ؛هداقنو ثيدحلا ءاملع انل تبثأ ام دعب ,ماجتالا اذه لاطبإ يف ةلاطإلا يلإ ةجاحبب انسلو

 اهب اوجوريل مهسفنأ ةعيشلا عضو نم اهنأو ؛ةحصلا نم ساسأ اهل سيل يلع ةيالو يف تاياورلا
 .ةمئألاو ةيمامإلا يف مهبهذم

 باطنخلا نب رمع نأ نم ةيالولا ثيدحل هتياور رخآ يف ينارحبلا هركذ ام نأ يعم يرت الأ مث

 يبأ ( نب يلع يف لزن ام يف هللا لزنيل عكار انأو امتاخ نيعبرأب تقدصت دقل هللاو» : لاق هع هللا يضر

 تاهاجتالا ) ؟هنع هللا يضر رمع يلع ءارقفالاو بذكلا ةحئار هيف (لزن امف مالسلا هيلع بلاط
 ( ه١ ص ةفرحنم ا

 هللا لوسر ل ل را نار ل

 رم دقو ءاهل لصأ ال ةعوضوم ةبوذكم بلاغلا يف يه :نولوقي ام ةحصل دهاشك تيبلا لهأ نع وأ
 اهعضو نايب ىلإ ةجاح يف تسلف «عضولاب اهسفن يلع ةقطان يهو «تاياورلا هذه نم ريغكلا كب
 ايانث يف هسفنب هسفن بيذكت ثيدحلا لمح ام دعب اذه نع ينغ يف نحن ذإ «ةاورلا دقن نازيمب

 نع تاياورلا نم ةروس لك ريسفت ةياهن يف ركذي نأ هتوفي ال اذه دعب فنصلاو . هيتاعمو هظافلأ

 نأ يداقتعا يفو «باوشلاو رجألا نم اهئراقل هللا دعأ امو ؛ةروسلا هذه لضفل دهشي ام تيبلا لهأ
 .روسلل لئاضف يف سابع نباو يبأ يلإ ةيوسنملا تاياورلاك ةبوذكم نوكت نأ ودعت ال تاياورلا هذه



 لج نورسفملاو ريسفتلا حس ظن
 هيلع ىلع بصنب كرمأ يذلا 4 هللاب انمآ لوقي نم سائلا نم و : دمحم ايا لاق ىنينع عل لا ريحان رار زب تمس جوش ف كون يموت ل

 ىلع نوكطاوم مهنكلو كلذب # نيدمؤمب مه امو ف ؛ ءاربدمو كتمأل اسئاسو امامإ مالسلا
 كب تناك نإ مالسلا هيلع يلع يلع درمتلا يلع مهسفنأ نوكطاوي ؛هك الهو و ككاله
 كاع ( ةنئاك

 احلل يل ا ا مشا ارم
 هتدانو «تيقاويو رهاوجو اربنعو اكسم مث ءابهذ مث ؛ةضف بلاط يبأ نب يلعل تبلقنا
 ول ام ميظعلا نأشلا نم هللا دمع هل نأب هتدان اهنأو ءءاشي امب اهرماملف هل تارخسم اهنأ
 اذه تاون مق لعفل ءامسلا يلإ ضرألا لقني وأ ضرألا يلإ ءامسلا طحيب نأ هللا ل ايف
 هللا مهدازف ضرسم مهبولق يف رط: كلذ دنع هللا اقف ؛ يلع لبغف نم هودهاش ل مهماسجأ ضرم ينإ ةفاضإلاب مهبولق تضرمف هودهاشو موقلا مامأ عقو هريغو هلك
 605 اح ص اجو (خلإ.. . # اضرم
 م الَثَم برضَي نأ يبحتسي ال هللا نإ رة ةرقبلا ةروس يف يلاعت هلوقل هريسفت دنعو 9
 نوُوعيف اررفك نيدلا امو مهنر نم وحلا هنأ توملعيف اومأ نيا ام اهفوف مق ةضوعب
 4 نيقسافلا الإ هب لضي امو اريثك هب يدهيو اريثك هب هب لضي الغم اذهب هللا دارأ اذام
 نب رضنلا نع يبأ ينث دح : : لاق متيهاربإ نب يلع: هضن ام لاق . .[؟الا ؟؟ : ةرقبلا ]
 نأ مالسلا هيلع هللا دبع يبأ نع سينخ نب يلعم نع ناميلس نب مساقلا نع ديوس
 ريمأ ةضوعبلاف ؛مالسلا هيلع بلاط يبأ نب نب يلع نيئمؤملا ريمأل هللا هبرض لثملا اذه
 اما ٍٍ هلوق كلذ يلع ليلدلاو « هللا لوس ز اهقوف امو «مالبلا هيلع نونمؤملا
 اريثك هب برب عم اذهب لا دارأ ام توف اورفك نيد اًمأو)) دل مهملع قابلا هللَع هللا لوسر ٍذخأ ؟ انيك .نينمؤملا نيسا "عن , 4 ِمُهَبر نم حلا هنأ نوملعيف اونمآ نيذلا
 َنوُضُمني نيّلا + نيقسافلا الإ هب ٍلضي امو : لاقف مهيلع هللا درف © اريثك هب يدهيو

 نم ينعب 4« لصوي نأ هب هللا رمأ ام نوعطقيو ط يلع يف ا
 مه كدلوأ ضرألا يف نود سيو إف مالسلا مهيلع ةمئألاو نيدمؤملا ريينب أ ةلص
 : نيسحلا ةلتق ةيرذ نم مئاقلاو هللا ماقتنا © د ظ 4 تورساخلا

 نع .. ):هصن ام لاق ١133[ : :ةرقبلا] © نيملاظلا ىلع الإ ناودع الف اوهتنا نإف هلل نيدلا نكي ف دوك ال نكح مهنا : ةرقبلا ةروس يف يلاعت هلوقل هريسفت دنعو
 دالوأ : : لاق «نيملاظلا ىلع الإ ناودع الفل : : يلاعت هلوق يف مالسلا هيلع هللا دبع يبأ
 .(مالسلا هيلع نيسحلا ةلتق



 ا ا وامل يام احح
 م نسسلا يبآل تلق :لاق يورهلا حلاص نب مالسلا دبع نعو» -

 هيلع قداصلا نع يور ثيدح يف لوقت ام «هللا لوسر نب اي: مالسلا هيلع اضرلا

 لاعفب مالسلا هيلع نيسحلا ةلتق يرارذ ىكتق ؛مالسلا هيلع مئاقلا ماق اذإ :لاق هنأ مالسلا

 #« ئرخأ رزو ةرزاو رت الو ل : لجو رع هللا لوقف :تلق ؛كلذك وه :لاقف ءاهئابآ
 نيسحلا ةلتق يرارذ نكل «هلاوقأ عيمج يف هللا قدص : لاقف ؟هانعم ام[ 54: ماعنألا ]

 لعق الجر نأ ولو ,هاتأ نمك ناك ائيش يضر نمو ءاهب نورختفيو مهئابآ لاعف نوضري

 «لتاقلا كيرش لجو زع هللا دنع يضارلا ناكل برغملا يف لجر هلتقب يضرف قرشملا يف
 مئاقلا أدبي ئش يأب :هل تلقف :لاق ؛مهئابآ لعفب مهاضرل جرخ اذإ مئاقلا مهلعقي امنإو
 ( لجو زع هللا تيب قارس مهنأل مهيديأ عطقيو ةبيش ينبب أدبي :لاق [اذكه] ؟مكيف

 ١5١(. صا اج)

 2 تن 2

 : نآرقلا يف صقنلا ©

 لارا را لما نو وعلا رو ف يقتل رول سل درر
 :ء :هصن ام لاق 1”: نارمع لآ] © نيمّلاعْلا ىلع نارمع لآو ميهاربإ

 تورامت رع يسع نب دامحيم يدع لاق ماحفلا دمحم يبأ نع هيلامأ يف خيشلا»

 احونو مدآ يفطصا هللا نإ» : [اذكه ] أرقي مالسلا هيلع دمحم نب رفعج ينث دح :لاق

 تلون |ذكش + لاق (نيملاعلا يلع دمحم لآو نارمع لآو ميهاربإ لآو

 يلع دمحم لآو نارمع لآ » : لزن : مالسلا هيلع ملاعلا لاق ميهاربإ نب يلع»
 .( 71/ا/ ص اج ) (باتكلا نم ادمحم لآ اوطقسأف ( نيملاعلا

 د ل

 .ءاسنلا ةروس

 مث اونمآ مث 5 اورفك مث اونمآ نيِذْلا نإ © : :ءاسدلا ةروس يف يلاعت هِلوقل هريسفت دنعو ْ]
 ا 01 راسل د 4 اس موده لو مهن روح هللا نكي مل ارت رداد + د اورفك

 مث اورفك من اونمآ نيذلا نإ لجو زع هلوق يف مالسلا هيلع هللا دبع يبأ نعو: هصن ام

 00 لاق [لصألا يف اذكه] (مهتبوت لبقت نلارفك اودادزا مث اورفك مث اونمآ

0 111 0000 
 هيلع نيئنمؤملا ريمأل ةعيبلاب اونمآ مث «هالوم يلعف هالوم تنك نم : ُهْنيَع يبنلا لاق
 اف دارا ف يقلب ورب قدا كال اولا نرسر يدم د رزقك جا ذاجتلا



 "ج نورسفملاو ريسفتلا - ا "54|
 ص اج ) (ئش ناميإلا نم مهيف قبي مل ءالؤهف ؛ و عبار دبعلا ١ هلك
0 

 اه امج«

 ةدئاملا ةروس
 4 دوُقُمْلب اوُقوَ اونمآ ندا اه ايا :ةدئاملا ةروس لوأ يف يلاعت هلوق دنعو .
 نيذلا اهيآ اي» : هركذ لج هللا لزنأ ام : لاق هنأ ةمركع نع) : هصنام لوقي[ :١ ةدئاملا ]

 . مالنا هيلع بلاط يبآ نب يلع اهسارو الإ 4 اونمآ
 هرايعرود ادور ناخب ريط يل 37: هدصم باخيتا ف هللا بتاع دقلو ؛اهريمأو اهفيرش يلعو الإ 4 اوُمآ نيدلا اَهْيَأ ايا : ةيآ تلزن ام : لاق تاع نب ا اص

 . ( ريخدب

 نيذلا اًهيَأ اي> : ةيآ نآرقلا يف سيل : لاق مالسلا هيلع اضرلا ةفيحص يفو )
 ش نا الا

 نإ :لاق ,4 دولاب اوُقوَ اوُمآن يلا اهي اي :هلوق يف رفعج يبأ نع..
 000 رس ةرشع يف شا السلا بلع يلعل هلع دفع هلل لوو
 هام ا ع ريمأل مكيلع تدقع يتلا دوقعلاب اوفوأ | ونمأ 1نيذلااهيأاي»
 .( 15١ ص اجر

 ابأ تلأس : لاق ةزمح يبأ نع.. . >:هصن ام لوقي [5: ةدئاما] 4 نيرساخلا نم ةرخآلا يف وهو هلمع طبح دَقَف ناهإلاب رشنكي نمو 9 : ةدئاملا ةروس يف هلوق دنعو -
 ةرخآلا يف وهو هلمع طبح دقق نامإلاب رفكي نمو » : يلاعتو كرابت هلل لوق نع رفعج
 هباحصأ ضعب نع ةليمج يبأ نع يشايعلا. . ١) هصن ام لاق «[ 40 ةدئاما] 6 نوقسافلا مه كتَلوُأَف هللا لزنأ امب مكحي مل نمو )» :ةدئاملا ةررس يف يلاعت هلوق دنعو - . سر اج .( ؛٠١5 ص اجو (ناميإلا وه يلعو ؛مالسلا هيلع يلع ةيالوب رفكي نمو :نآرقلا نطب يف اهريسفت :لاق 4 نيرساخلا نم
 وبأ يباف دبحم لآل ابيصن سمدلا يف هللا ضرف دق : لاق مالسلا هيلع امهدحأ نع
 هللا لزنأ امب مُكحي مل نمو » : :هللا لاق دقو «ةوادعو ادسح مهبيصن مهيطعي نأ
 مهملظف مهقح دمحم لآ [نم عنم نم لوأ ركب وبأ | ناكر. نوقسافلا مه كئلوأف
 ام عنصو مهقح دمحم لآ طعي مل كلذب رمع شاعف دمحم لآ نم اضر الو نيملسملا نم يروش ريغ يلع رمع فلختسا ركب وبأ ضبق امو ؛مهباقر يلع سانلا لمحو
 ( 1:78 -غالاا/ل ص اج) : .(ركب وبأ عنص



 ويدل دبع يدك ارمدسا هولا نسنالظملا نإ :لاق 4 اونمآ نيذّاو هلوسرو هللا مكيلو مَنِإ 9 : لجو زع هلوق مالسلا هيلع رفعج يبأ نع... ) :هصن ام لوقي [5:ةدئاملا] ةيآلا . .. 4 هلوسرو هللا مكيلو اَمَنإ 9 :ةدئاملا ةروس يف يلاعت هلوقل هريسفت دنعو - كك نا 21 - 7ج نورسفملاو ريسفعلا بسس
 ؛ هللا يبن اي :اولاقف هع يبنلا اوتأف ءايروص نباو «نيماي نباو «ةبلعت نب ديسأو «مالس
 لوسر لاق # نوعكار مهو لف: هلوق يلإ ..© هلوسرو هللا مكيلو امنإ و: ةيآلا هذه تلزنف ؟كدعب انيلو نمو هللا لوسر اي كيصو نميف «نون نب عشب يلإ يصوأ يسوم نإ
 هااطعأ ام :لئاس ايو :لاقف جراخ لئاس اذإف دجسما اوتأو اوماقف ««اوموق ٠» : هيَ هللا
 لجرلا كلذ هيناطعأ :لاق ؟«هكاطعأ نمو» :لاق «متاخلا اذه ؟معن : لاق ؟«ائيش دحأ
 لهأ ربكو هيَ يبنلا ربكف . .اعكار :لاق ؟:كاطعأ لاح يأ يلع» :لاق ءيلصي يذلا
 اير هللا انيضر :اولاق ««يدعب مكيلو بلاط يبأ نب يلع : هَ يبنلا لاقف «دجسلما
 لزن ام يف هللا لزنيل عكار انأو امتاخ نيعبرأب تقدصت دقل هللاو : لاق هنأ باطخلا نب رمع نع يورف ([ +:ةدئاملا] 4 نوبلاَغلا مه هللا بزح نإ اودمآ نيذلاو هلوسرو هللا لوي نمو ل: لجو زع هللا لزناف ءايلو بلاط يبأ نب يلعيو ءايبن هْيَع دمحمو ايد مالسإلابو
 .(لزن امف «مالسلا هيلع بلاط يبأ نب يلع يف

 ج) ١ ص 18١ (.

 . هللا ناوضر مهيلع هتيب لا ىلعو هي هللا لوسر ىلع ةعوضوملا ثيداحألاب اهلوأ نم مهبتك اودّوس ام دعب مهريسافت يف ةبوذكلا تاياورلا هذه لثم اورك ذي نأ بيرغب سيلو <
 هون هلا الع ةناعكل هفصو ىف اقداع نكي مل اللقب وسربطلا نإ ؟كؤفن»نأ اهترفي ال امك

 ده شي امم تيبلا لها ىلإو أ هقَف ىبنلا ىلإ هوبسنو ةعيشلا هعضو ام ًاصرصخ «تاعوضوملا ركذ نم رثكأ دقف «هريسفت ىف ثيداحألا نم ىوري اميف قفوم ريغ هاندجوف هانعبتت انأل كلذ ءثدحملل
 هبهذمل دهشي ام ثيداحألا نم هريسفت ىف ىوري هبحاص اندجول ريسفتلا اذه انعبتت ول كلذك . ملعلا لهأ قافتاب ةعوضوم ثيداحأ ىهو هيَ هللا لوسر ىلإ ًاعوفرمو «هريغو ىبأ ىلإ ًاددسم رؤسلا لئاضف ىف ثيداحألا نم ءاج امب رارتغالا نم نيرسفملا نم ريثك هيف عقو اميف عقو دق هاندجول روسلا لئاضف ىف ثيداحألا نم هيوري ام انعبتت نحن اذإو .مهعيشت ىلع لديو مهتادقتعمل
 - : لاق مث هردصب اهمزلاف رهطت ام دعب ىلع ديب هو هللا لوسر ذخاف بلاط ىبأ نب ىلع هددعو روهطلاب هَ هللا لوسر اعدو :لاق هنأ ىملسألا ةدرب ىبأ ىلإ هدنسب لقنو .(نودنهملا ىدتهي كلي .٠ لعاب «ىديغب نم ىدافلا ىلعو رثسملا انآ :للَع هللا لور لاق ةبالا تزن اف :لاك هنأ سابع نبا نع لقن ةيآلا هذه ىنعم ىف ةعبرأ الاوقأ ركذ نأ دعب وهف .اهب لوقيو اهقدصي هنأ نع لالي ام وهن ببقحت دودي اهيدعرم مث ةةميشلا بلا ىلع عوضوم و ام تاياورلا نم زكي هنا دجن . .[9 : دعرلا] 4 داه موق لكلو رذنم تنأ امّنِإ 8 : ىلاعت هةلوقل ةريسعت دنع ًالثست . قحلا ءاورو قدصلا ةغبص اهيلع يرن داكن الو اهؤرقن رابخأ ىهو ؛هب لصتي وأ

 (؟ج نورسفملاو ريسفتلا - ١6 م)



 ةراتم كنإ ؟لافاوك . «ٍداَه موق لكلو ظ : لاق مث ءهردبص ىلإ اهدر مث . ع د
 2 م ل ل ا رض ا

 ها 5 مل ع يل .[ 3 ىروشلا ]

 . حلاصلا لمعلا نم ىلاغت هللا ىلإ برقي اميف باحتلاو دداوتلا الإ ارجأ ةعيرشلا ميلعتو ةلاسرلا

 :انهل ىتولظفمو مكشم ىتايارق قف: يتودوت ند هانعم نأ : اهيناثو

 م تر شل ل انهو مهمف يروم و يتارك وذو نأ الإ اقلا7و
 ل ول ا مهتدومب هللا رمأ نيذلا نأب حرصي امم

 ب يلفابا هم ىبأ ىلإ اعوفرم « ليضفتلا دعاوقل ليزنتلا دهاوش ١ باتك نم هلقن ىذلا بيرغلا

 ةرجيبتا نر ا علا قلخ ىلاعت هللا نإ : هلي هللا لوسر لاق :لاق

 ءانهقاروأ انعايشأو ءاهر امث نيسحلاو نسحلاو ءاهحاقل ةمطافو ءاهعرف ىلعو ءاهلصأ انأف «ةدحاو

 'فلأ ةورملاو افصلا نيب هللا دبع ادبع نأ ولو ؛ىوه اهنع غاز نمو ءاجن اهناصغأ نم نصغي قلعت نّمف

 هيرخنم ىلع هللا هّبك انتبحم كردي مل مث «ىلابلا نشلاك ريصي يتح ماع فلأ مث ماع فلآ مث ماع

 . رب - ؟0 ص ١ جر © ئبرقلا يف ةدوملا الإ ارجأ هيلع مكَلأسأ أل لق : الت مث «رادلا ىف

 هنأ هيلع ظحالنو اهيلئاق ىلإ ةوزعم ةيليئارسإلا تاياورلا هريسفت ىف ىسربطلا ىوري ام اريثكو |

 بذذك ىلع هبني هنإف ؛ةديقعلا عم ىفانتي امه تناك اذإ الإ مهّللا . .اهيلع ببقتعي نأ نودب اهركذي

 كاتأ لهو ل : لاعب هلرزادنع نم ينارتعلا ىو اهدعير لحل اهئاناعم نم اهبن ان تيوب ارز
 | - يس رد اتا 1 4 هوواذ ىلع ىلع اولخد ذإ ني بارحملا اوروست ذإ مصخلا أبن

 عاطقنالا ليبس ىلع هنم لصح هنإ .ناك ءىش ىأ نم دواد رافغتسا ىف فلتخاو » :لوقي هدجم
 يزاد هلوقب ميهاربإ نع هناحبس ربخأ امك «دوجسلاو ةدابعلاب للذتلاو عوضنلاو .ىلاعت هللا ا

 سأاهع
 اف :# كلذ هل انرفغف :  هلوقامأو .[ 8 : ءارعشلا ] 4 نيذدلا موي يتئيطخ يل رفغي نأ عمطأ

 4 مهعِداَح رهو هللا نوعداخي :  هلوق لثم ءازجلا ظفل يبلع هجرخسأف «هانتيثأو هنم هانلبق ان

 را كا 0 ةرقلا] مهب عزه هللا ل ا 0 0

 2 لا كالا اديس ءاصننا سر سر ا

 | :هوجو ىلع كلذ ىف اوفلتخا

 اهلامج دواد غلبف ؛هنم اهوجوزي نأ اودارأ اهلهأ ناكو ةأرما بطخ- نايح نب , ايروأ نأ : اه دحأ

 ٠ يابس رم يو ماو يلع هوا يوم «ايرإوأ ىلع مومدقف «هنم اهجوزف اضيأ اهبطخف

 ذإ هدنج نم هلاثمأ ىلع هعزج هيلع عزجي ملف لتقف هروغث ضعب ىلإ ايروأ جرخ-أ هنأ : اهيناثو

 . نيكلملا لوزنب كلذ ىلع بتوعف «هتأرما حاكن ىلإ هسفن تلام

 نع اوبغري نأ الإ اهب قحأ هؤايلوأف هتأرما فلخو تام اذإ لجرلا نأ هتعيرش ىف ناك هنأ : اهغلاثو

 دواد ةبيه تعنمو هتأرما دواد بطخ ايروأ لعق املف «جورتي نأ مهريغل زوجي ٍدعنيحف ءاهب جيوزتلا

 1 . كلذ ىلع بتوعف اهوبطخي نأ نم هءايلوأ هتلالجو

 ا ا ون يس نورا ا ا كورلا :اهعبارو



 4 و ملا يوناو نم ما جو دنت زا عقر لاو جر بط وموال اولا ل ولاا احل اظل

 هلغشف «هبر ةدابع ىلإ داعو امهنيب لصفف عابطلا ليم اهيلإ هسفن تلامف «حابم كلذو اهنيعب -ٍ
 ظ ظ . بتوعف هلفاون ضعب نع اهرمأ ىف ركفلا

 قرع ما وطب ناس يرخر اناك وا يدقفلا زنا كيف طلع ىلع برع نإ اهضئاخر
 ىف تبنتلا هاسنأ امنإو ؛كلذ لبق هيلع مكحي الو اهيف هدنع امعرخالا لاشي نأ ىيفملا دذحأ نم
 ْ .ةداعلا تقو ريغ ىف هيلع امهلوخد نم هعزف مكحلا

 هتذختاف ميهاربإ ىلع تلضف بر اي :لاقف ةالصلا ريثك ناك دواد نأ ةصقلا ىف ركذ ام امأو
 نإف هلثمب كلتبن مل امب مهانيلتبا اّنِإ واد اي :لاقف .ًاميلكت هتملكف ىسوم ىلع تلضفو ؛اليلخ
 نأ داراف ؛ةمامحح تعقو موي تاذ هبارحم ىف وه امئيبف ؛ىنلدباف بر اي معن :لاقف «تلتبا تكش
 نايح نب ايروأ ةأرماب اذإف ةوكلا نم علطاف اهذخأيل بهذف «بارحما ةوك ىلإ تراطف اهذخأي
 اًنضعب ئغب نامصَح فخت الإ :الاقف ءامهنم عزفف نالجر هيلع لخد ذإ أرقي هنازخم نرد رشا وه انّيبف «ناميلس اهنم هل دلوُق اهب ىنبو اهجوزت اهتدع تضقنا املف «لتقو كلذ لعفف ةنيكسلا هيف ىذلا توباتلا مامأ هميدقعب رمأو هايارس ضعب ىلإ ايروأب ثعبف ءاهجوزتب مهو اهاوهف لستغت
 نيبو هنيب هؤارفسو هيحو ىلع هؤانمأ مه نيذلا ىلاعت هللا ءايبنأ نوكي نأ زوجي فيكف ةلادعلا ىف حدقي امم كلذ نإف ؛هداسف ىف ةهبش ال امم ؛هعومد ةرثك نم عرزلا تنبن ىتح ىكبو باتف هتقيطخ يلع هاتكييل نيمصخ ةروص ىف هيلإ هللا امهثعب ناكلم امدهنأ ىلع دواد هبنتف ءكحض مث هبحاص ىلإ نيلجرلأ دمحأ رظنف «[؟5 - 7١ :ص ةروس] 4 مه ام ليلقو إظ :هلوق ىلإ .. . «رضعب ىلع
 هللا ءايبنأ لج ؟هنم لوبقلاو هيلإ عامتسالا نع رفنت ةلاح ىلعو هتداهش لبقُت ال نم ةفصب هقلخ
 ش .(749 ص ؟ جو (مالسإلل ادحو ةوبنلل ادح «نيدح هتدلج الإ ايروأ ةأرصا جوزت دواد نأ معزي لجرب ىتوأ ال :لاق هنأ نيدمْؤملإ رمصأ نع ىور دقو . كلذ نع

 الإ ,نهذلا ىلإ ردابتملا رهاظلا عم ىشمتي اريسفت نآرقلا رسفي اذه هباتك ىف هنأ عم ىسربطلاو
 هاد اب اهب ل ام اريشكتو اه يدض درك الو اهيصنرب هنآ اذإ ب لارقالا هداقيل الفات ناك نإووهو« عيشلا ب لوقي ىذلا ىزمرلا ريسفتلا رك ذي ىرخأ ةرابعب وأ «ةينطابلا ىناعملا ركذي هنأ ًانايحأ هيلع ظخالن انأ
 ندد هين قو طرف ا

 هبشملاو هبشملا اذه ىف فلتخاو » : ليوط مالك دعب لوقي هدم (" :رودلا] ةيآلا . .. © حابصم اييف ةاكشمك هون لَكُم ضرألاو تاَومّسلا رون هللا إ» : ىلاعت هلوق رسف امدنع هنأ كلذ لوثس.
 نأ ودعت ال ىتلا تاياورلا هذه هركذ ام ةلمج نم ناكف «لاوقألا هذه ركذ مث ...لاوقأ ىلع هب
 هلي دمحم حابصملا اهيف ةاكشملا نحنو :لاق هنأ اضرلا نع ىور ام ىهو «ةعيشلا حضو نم نوكد
 دانسإلاب هللا همحر هيوباب نب رفعج ىبأل ديحوتلا باتك نم هلقن امو . ( بحأ نم انتيالول هللا ىدهي

 .- هللا مهلعج نيذلا ءايصوألا ءالؤهف .ةعاسلا موقت نأ ىلإ مالسلا هيلع مدآ ىبنلا نم كلذ م دمحم لآ نم مامإرثإ ىف ةمكحلاو ملعلا رودب دّيؤم مامإ ىأ : رون ئلعرول ف ؛ هس نأ لبن ملتلاب ملكعي كلمسم لآ نش ملاعلا داكي لاق 4 راث ةسيممت مل ولو ءيضي اهتيز داكي ط «ةينارسع الو ةيدوهي ال : 4 ةيبرغ الو ةيقرش أل إ) «ملعلا رون : 6.ةكرابم ةرجشب نم دقوي إف.ءاباع ىبنلا مل ردع نال ىلإ ىلا لع نا قا ياو د ةجلاجولا 4 اجاجر ىف حاضصملا انا ىلا خس ىف ملعلا رون :لاق : 4 حابصم اهيف ةاكشمك إف : هلوق ىف رقابلا رفعج. ىبأ نع دشأر نب ىسيع نع



 ما ع ظ 00يوم فلو
 نم كْيَلِإ لزنأ ام علب لوسّرلا اهي اي " ةدئاملا ةروس ى 1 ل ل

 :هصن ام لاق 10[4 :ةدئاملا] نياك ْمرَقْلا يدمي ال هللا نإ ط : هلوق ىلإ . . . 4 .. .كلبر
 ٌلَجو ٌرَع هللا ضرف :لوقي مالسلا هيلع رفعج ابأ تعمس :لاق دوراجلا ىبأ نع ...»
 كا تاق لل ينصت كفوو هدا بارما داو عير نو ذعار انعم داش راع
 :لاقو مالسلا هيلع ليربج لزنف نولمعي فيك نوردي ال سانلا ناكو «ةالصلا :لاقف

 رع وبما ردح اب راقت هاكر اعار متو يحرم حرت ريح سا

 موي ناك اذإ فَي هللا لوسر ناكف موصلا لزن مث ؛مهتالص نع مهتربخأ ام لثم مهتاكز

 نابعش نيب ناضمر رهش لزنف «مويلا كلد اوماصف ىرقلا نم هلوح نم ىلإ ثعب اروشاع

 نع مهتربخأ ام لثم مهجح نع مهربخأ : :لاقف ليربج لزنف جحلا لزن مث ؛لاوشو
 ,ةفرعب ةعمجلا موي ىف كلذ هاتآ امو «ةيالولا تلزن مث ؛مهموصو مهتاكزو مهتالص
 ناكو «(*+ : ةدئاملا] 4 يتّْعن مُكْيَلَع تمَمْنأو مكديد مكل تلمكأ مويلا » : ناسا لول

 وثيدح ىتمأ نإ : هي هللا لوسر كلذ دنع لاقف بلاط ىبأ نب ىلع ةيالؤب نيدلا لامك

 ىف تلقف «لئاق لوقيو «لئاق لوقي ىمع نبا ىف اذهب مهتربخأ ىتمو «ةيلهاجلاب دهع
 مل نإ ىندعوأ ةلتب لجو رَع هللا نم ةعزع ىنعتأف «ىناسل هب قطني نأ ريغ نم ىسفن
 نم كيل لرنأ ام غلب لوسرلا اهيأ ايإ» تلف | نصا رايعل دع يح دعي اا

 4 نيرفاكلا موقلا يدهي ال هللا د يل يل

 :لاقف مالسلا هيلع ىلع ديب ُهْنِكَع لوسرلا ذخأف

 لديو «مهنم دحاو نم رصع لك ىف ضرألا لخت ال هقلخ ىلع هججحو .هضرأ ىف ءافلخ ع

 بلاط ىبأ لوق ةيلغ

 يي حالا فلا
 رهاظا نيدوسحسل
 قمتسلا نم هةيعسلا كن]
 لزي مل مدآ ندل نم

 اقداص تفرع دقلو

 اوصلاب قطنت تلزام

 دوسمرغأ مرق
 دلوملا باطواومرك

 دعفسألا كتفنكت د

 دشرم ىصوانيف
 دنفقتي ال لوقلاو

 درمأ لفط تنأو ب

 تاوضرلاو ققلا ةسرد ىهاذيآلا نقاوروك ذلة رازملا ةزستقلا ن1( ضعفا ةلمتلا هده: ويفك
 . اهقاروأو («ليزدتلا اهناصغأو .ةيمامإلا اهعورفو «ةوبنلا اهلصأ 5 ةرجش ,ناميإلاو ىدهلا ةرتعو

 . ( ليئاكيمو ليربج اهمدخو «ليوأتلا



 دس اا/ج نورسفم لاو ريسقتلا بسسس
 ىلاعت هللا هرّمع دقو الإ ىلبق ناك نّميف ءايبنألا نم ىبن نكي مل هنإ «سانلا اهيأ اي)

 محاور كو ا ,هباجأف هاعد مث

 لضفا هللا 4 كازجف ؛كيلع ام تيدأو تحصنو َتْغَلِب دق كنأ دهشن دهشن :اولاقف ؟نولئاق
 (نيملسملا رشعم اياز :لاق مث - تارم ثالث - (دهشا مهّللا» :لاقف . نيلسرملا ءازج

 ناك : مالسلا هيلع رفعج وبأ لاق . (بئاغلا مكنم دهاشلا غلبيلف ىدعب نم مكيلو اذه

 هلي هللا لوسر نإ مث «هشفدل هاضترا ّىذلا هنيدو هملع ةبيعو هقلخ ىلع نيمأ هللا

 ىننمتا ام ىلع. كدمتثأ نأ ديرأ ىنإ «ىلع ايد : :لاقف يلع اعدف هرضح ىذلا هرضح
 اهيف هللاو كرشي ملف ؛هسفنل هاضترا ىذلا هنيد نمو هقلخ نمو هملع ةبيغ نم هيلع هلا
 ا و ا هيض انلدعاذإ كا واخلا ىجا دجلا ضار يد

 م ىبأ دق لجو رع هللا نإ «ىنب اي :مهل لاقف ءاركذ رشع
 0 ًاركذ رشع ىنثا اوناكو هلدلو اعد بوقعي نإو ,بوقعي

 ير لوسر ادبا نيذه نإ الأ ؛مكبحاصب مكربخأ
 هدمتءا امم هلي هللا لوسر هيلع ىندمتلا ام ىلع امهتنمتثأ دق ىنإف امهورزاوو اوعيطأو

 ىلع نم امهل هللا بجوأف ,هسفدل هاضترا ى يذلا هنيد نمو هبيغ نمو هقلخ نم هيلع هل

 ىلع لضف امهنم دحأل نكي ملف هم هللا لوسر نم ىلعل بجوأ ام مالسلا هيلع
 قطبي مل مالسلا هيلع نسا رضح > اذإ ناك مالسلا هيلع نيسحلا نإو «هربكب الإ هبحاص
 را ا ا مك ؛موقي يت هنكسلاكللد يف
 نيسمحلا' تدب ةمطاف يربكلا | هعنبا اعدف هرضح ىذلا هرضح ًاديسح نإ مث ؛ نيس

 مالسلا هيلع نيسحلا نب , ىلع ناكو ؛ةرهاظ ةيصوو ًافوفلم ًاباتك اهيلإ عفدف مالسلا اهيلع

 :مالسلا هيلع نيسعحلا نب "ىلع ىلإ باعكلا ةمطاف تعقد ؛هب امل هنأ الإ نوري ال انوطمم

 .( 188 ص ١ادجر( يسم يدب

 روسلا لئاضف ٠

 فارعألا ةروس
 نع ...» :اهنم ةروسلا لئاضف ىف تاياور ركذي فارعألا ةروسل هريسفت لوأ ىف
 نيب ةنابحلا ةريجال ريتا رك يل ارا روع : نم ١ : لاق مالسلا هيلع هللا ا



 نسم لج نورسفملاو ريسفتلا تس

 هارد نلامابعلا موي دهم نينو ديحوإرج ا مدس يكس اهب نذل ةماوشلا موي

 | .(5© ص اجر

 ل اا اللا

 .(؟ ص ؟ج ) (هللا نذإب هيلع تماد ام ودع الو عبس

 :هصن ام لاق «# صملا # : فارعألا ةروس لوأ ىف ىلاعت هلوقل هريسفت» دنعو -
 هيلع دمحم نب رفعج ىلإ - 006 (10هللا مهنعل - هيما نب قفا اخر نازح

 0 ا ا ا ل

 ,نوعبرأ ميملاو ؛نوثالث ماللاو ء.دحاو فلألا :كحيو كسمإ :لاقف كلذ نم مالسلا
 اذإ : مالسلا هيلع لاقف .نوتسو ىدحإو ةئثام : لجرلا لاف ؟كعم مك «؛نوعست داصلاو

 تضقنا املف ءانرظنف :لاق ؛ءكباحصأ كلم ىضقدي ةئامو نيتسو ىدحإ ةئبس تضقنا
 ؟ ج ) (مهكْلُم بهذو ةفوكلا ةدوسملا لخد «ءاروشاع موي «ةئامو نيتسو ىدحإ ةنس

 ف
 دعرلا ةروس

 نَمَك ّقحْلا كّبَر نم َكيَلِإ لزنأ منَ ملعب نمَفَأ ظ : ىلاعت هلوق دنع دعرلا ةروس ىفو
 ىبأ نع ىبلكلا نع ىدسلا نع ناورم نع ...) :لوقي :دعرلا] 4 ئمعأ وه
 نمَك قحلا كبر نم َكيلإ لزنأ املأ ملعي ملعي نمفأ ل : ىلاعت هلوق ىف سابع نبا نع حلاص
 ؟ ج) (لوألا :لاق : 4 ئمسعأ وه نمك )ف :مالسلا هيلع ىلع لاق #4 ئمسعأ وه
 .( ؟5807ص

0 
 ةَبَيَط ةَملك الم هللا برض فيك رت ملأ» : مكمار ةررىل ىف ها لوف نعو ٍ

 ريحا ىلإ [اق دعاس 1 ميهاربإ]. 4 ءامسلا يف اهعرفر تبا اهلصأ ةَبْيط ةرجشك

 كالا هنتعسلا يعاب تلات لاق ثيرح نب ورمع نع .. ) :هصنام لوقي « ةيآلا

 هللا لوسر لاق : لاق 4 ءاَمّسلا يف اهعرفو تباَت اهلصأ| ديم رمَسع» "0
 ةمئألا ملعو ءاهناصغأ امهتيرُذ نم ةمئألاو ءاهعرف نيئمؤملا ريمأو ءاهلصأ ان :١ هد

 0 لاو كاب عرق اقطاا نوعزرب شارع يتعرضن وم مفاد هاش اذه 600



 للا ناقل ال : تلق :لاق ؟لضف اذه ىف ىله ( ان نوسرلا محررا
 ١ ج) (اهنم ةقرو طقستف توميل نمؤملا َّنِإو ءاهيف ةقرو قروتف دلويل نمؤملا نإو
 . م1 يرض

 روس عيت ا اهيفو كلذ ٍدعب ىرخأ ةياور قاسو - ٠
 91١(. ص 7 جر (اهنم ةقرو طقستف توميل نمؤملا نإو ءاهنم.

 هج انك ي نوت 2: هلوق ؛كادف تلعج : هل تلق)» : لاق اهدعب ةياور ىفو -

 فيش ل جب كا قا ف رقلاو لالحلا نم مامإلا نم جرخي ام وه : لاق 4 اهّير نذإب
 00 ص ا ؟ ج)

 4 ةبْيط ةَرَجَشَح بط ملام هللا برص » : هللا دبع ىبأ نع .. 00
 ةقيبَخ ةملك لفعو » : :وه مهاداع نمو ؛هيبن تيب لهل هللا ه هبرض لثمأ ذه : لاق «نيتبالا

 70١(. ص ١ جو «؛رارق نم اَهَل ام ضْرأْلا قوف نم تّدتجا ةيبخ ةرجشك
 رجحلاةروس

 نم َكْنإَف لاق م نوعي موي ىلإ ينرظنأف بر 9 : ىلاعت هلوق دنع رجحلا ةروس ىفو
 عيصمج نب بهو نع ىور . [78- 5 :رجبملا ] ) 4 موُلعملا قولا موي ئَلِإ + نيرظنملا
 بر سيلبإ لوق نع مالسلا هيلع هللا ا دبع ابأ تلأس :لاق رامع نب قاحسإ ىلوم
 هل لاق 4 مولعملا تقولا موي ئلإ * نيرظنملا نم كنف لاَق « تودعبي موي ىلإ ينرظنأف
 ؟سانلا هيف هللا ثعبي موي هنأ بسحتأ ءبهو اي : لاق ؟وه موي ىأ «كادف تلعج : بهو

 ةقوكلا دجسم ىف ناك ادمئاق هللا ثعب تعب اذإف ءاممك هيد تعبد هوي: ىلإ هرطلا هللا نإ
 لخأيف «مويلا | دة ا د ب هر ار نا دبر ندا وفس يح سلا محو

 .(5175ص ا كخدج) ( ( مولعملا تقولا مويلا كلذف ؛هقنع برضيف هتيصانب

 ا لحتلاةروس
 :لحتلا] 4 نودات مه مجنلابو ا ىلاعت هلوق دنع لحنلا ةروس ىفو
 :لوقي مالسلا يعل دبع ةعمس 0 دواد ىلإ هدنسب ىور ([7

 ةمئألا : تامالعلاو ؛ هيي هللا 0 | :لاق «تودتهي مه مجئلابو. تامالعو
 .( 57١5 ص ؟ ج) (مالسلا مهيلع

 ءارسإلاة ةروس

 ١/[ : ءارسإلا] 4 مهمامل سانأ لك وعدت موي » :ىلاعت هلوق ددع ءارسإلا ةروس ىفو
 وعدن موي 9 : مالسلا هيلع هللا ليوع ت0 قلك لاق بيعش نب بوقعي ىلإ هدنسب ىوري

 لوسرلا ءىجيف : تلق «مهمامإب ةمألا هذه نم نرق لك وعدي : لاق 4 مهياماي سانأ لك



 "ج نورسفملاو ريسفتلا يي
 هنرق ىف مامإ لكو ؛هنرق ىف نيسحلاو ؛هنرق ىف نسحلاو ؛هنرق ىف ىلعو «هنرق ىف هيَ
 .( 455 ص " ج) (معن :لاق ؟مهرهظأ نيب كله ىذلا

 فهكلا ةروس
 ”هلوق ىلإ . . . #ٍنيلَجَر العم مهل برضاو لف : ىناعئاهلرف اديه قيكلا ةروس ضو
 وبأ لخد : كد دمي ىلا نع كوب 13 0 فهكلا] 4 الجر َكاَوَس مث ا

 ًاثدح كرمأ ىف انيلإ ثدحي مل هم هللا لوسر نإ : اا ار لل ل وح
 دهع ىلع كيلع َتمّلس دقو ؛كلذب رقم «ىالوم كنأ دهش دهشأ انأو ؛ةيالولا موي دعب
 ىف هتفيلخو هثراوو هيصو كن كنأ هلم هللا لوسر انربخأو «نيئمؤملا ةرمإب هَ هللا لوسر
 كنيبو اننيب اميف كلذ ىف انل مرج الو هدعب نم هتفيلخ كنأب انربخي ملو «هئاسنو هلهأ

 ىتح هلي هللا لوسر تيار نإ كتيأرأ :مالسلا هيلع هل لاقف «هللا نيبو ادنيب بلذ الو
 نإ : ا ا ل رج سد ىذلا سلجماب ىلوأ ىنأب كربخي ظ

 «برغملا تيلص اذإ ىئف ثا لاق هي تيفتكا انه طمني نق ريشي نوح هللا لوسر اهباز

 سلاج هم هللا لوسر 0 ءابق دجسم ىلإ هجرخأو هديب هذخاف برغملا دعب عجرف :لاق
 دقو ةزيتلا سلجم تيسلسو ماسلا هيلع ىلخ ىلع كين «نيمع اي ؟لاقف ةلبقلا ىف
 مث ؛«رانلا كدعومف الإو ىلعل هلخف هتلبرست يذلا لابرسلا اذه عزناف كيلإ تمدقت
 اي :لاقف ناملس ىلإ نينمؤملا ريمأ قلطناو ءامهنع هلي ىبنلا ماقف هجرخأف هديب ذخأ
 ل ل ا د لا ل رولا
 (لعفيف هبحاص ربخي نأ امأ :لاقو نيدمؤملا ريم كحضف «ربخلاب هئريخيلو هبحاص ىلإ

 ىقلف (؛كلذ نم امهسفنأ م ًادبأ هناركذي ال هللاو ال : لاق مث
 اذك هلع هللا لوسر لاقو اذكو اذك عضوملا ايراد قا العنا“ .لاقف رمع ركب وبأ
 رحس ضعب نم الإ ةعاسلا هيف تنأ ام هللاوف ,كلقع لقأ ام ,كليو :رمع هل لاقف . 1

 ص ١ ج)(هيف نمو لابرسلا هذه دلقت ؟مشاه ىبب تيسل دق ؛:ةشبك ىبأ نب

4 

 رولا ةروس
 | ..« مكس ةبصع كنفإلاب اوءاج نيدْلا نإ 8 : ىلاعت هلوق ددع رونلا ةروس ىفو

 هي تور ةماعلا نإ : لاق هنأ ميهاربإ نب ىلع نع ىوري ؛[ ٠١ :روعلا ]
 00 ةارغ ىف هب تيب راق
 رفعج نب دمحم انث دح : هيهاربإ نب ىلع لاق مث ؛ةشئاع هب اهعمر امو ةيطبقلا ةيرام

 نب هللا دبع انثدح :لاق ةلاضف نب ىلع نب نسحلا نع ىسيع نب دمحم انثدح :لاق



 5908|[ ش 7 نروهملا رريسملا حح
 لوسر نبا ميهاربإ كله ان : لوقي مالسلا هيلع رفعج ابأ تعمس : :لاق ةرارز نع ريكب
 نبا الإ وه امف ؟هيلع كنزحي ىذلا ام : :ةشئاع تلاقف «ًاديدش ًانزح هيلع نزح هلي هللا
 السلا هيلع ىلع بهدف ؛هلتقب هرمأو مالسلا هيلع ًايلع هيَ هللا لوسر ثعبف ؛جيرج
 ناعسبلا باب مالسلا هيلع ىلع برضف طئاح ىف ىطبقلا جيرج ناكو فيسلا هعمو
 ًاعجار ريدأف رشلا ههجو ىف فرع مالسلا هيلع ًايلع ىأر املف «بابلا حتفيل جيرج لبقأف
 هعبتاو ناتسبلا ىلإ لزنو طئاحلا ىلع مالسلا هيلع ىلع بثوف «ناتسبلا باب حتفي ملو
 ىف مالسلا هيلع ىلع دعصو ةلخن ىف دعص هقهري نأ ىشخ املف ءاربدم جيرج ىلوو
 ام هل سيل اذإف ؛هتروع تديف ةلخنلا قوف نم هسفنب جيرجج ىمر هنم اند املف ؛هرثإ
 00 :هل لاقف هلي ىبنلا ىلإ مالسلا هيلع ىلع فرصناف «ءاسنلل ام الو لاجرلل
 تسلا لثتا لاق ؟تبثأ ما ربولا ىف ىمحملا رامسملاك هيف نوكأ رمألا ىف ىنتشعب اذإ
 : هلي هللا لوسر لاقف ,ءاسملل ام الو لاجرلل ام هل ام «قحلاب كشعب ىذلاؤ : :لاقف
 01137 لجو تحتل للا أ ءوسلا انع فرصي ىذلا هلل دمحلا»

 ناقرفلا ةروس

 ّبسَن ُهَلَعَجَف اَرْشَب ءاَمْلا نم قلَخ يذلا وهو : ىلاعت هلوق دنع ناقرفلا ةروس يفو
 نسحلاو ةمطافو ىلعو دمحم وه :لاق هنأ رقابلا نع ىور [ 54: : ناقرفلا] ؛# ارهصو
 . « مالسلا مهيلع نيسحلاو

 همالسو هللا تاولص ىلع :رهصلاو ؛ةمطاف : بسنلاو رسشسبلا» :ةياور ىفو -
 | .( ١9/١ ص ”ج) (امهيلع

 ىلإ كدارأ نآرقلا كيلع ضرف يذلا نإ ف ىلاعت هلوق دنع صصفقلا ةروس ىفو
 هللا محر : : لاقف رباج نع لكس هنأ رفعج ىبأ نع .. 5 لاق «[م86 : :صصقلا] « داعم

 نارشلا كيلع ضرف يذلا نإ : :ةيالا هذه ليوأت فرعي ناك هنأ ههنقف نم غلب ءارباج

 .(974 ص ٠ ج ) (ةعجرلا ىنعي © داعم ىلإ كدارل

 ىروشلا ةروس
 هللا لوسر نع ىور نآرقلا صاوخ نمو ...» :لوقي ىرؤشلا ةروسل هريسفت ددعو

 هل ترج دب لسا رمش ردو ةك ناللا هيلع كلو ةررهلا اج أرق نم ) :لاق هنأ هَل
 هنع لازو هعلق ضايب هنيعب نم هب لحتكاو الحك ءاملا كلذب قحسو رطملا ءامب اهبتك

 اهبتك نم : مالسلا هع: .قداصلا لاقو ««هللا نذإب مالآلا نم هنيعب اضراع ناك ام لك
 ١١5(. ص 4 ج ) (سنأ رفس ىف اهبرش نمو «سانلا نم نم نمأ هيلع اهقّلعو



 سس #ج نورسفملاو ريسفتلا بس سس "1
 ةيثاجا ةروس 0

 مهَلعجُت نأ تاّّيسلا اوحرتجا نيدلا بسح مأإ# : ىلاعت هلوق دنع ةيثاجلا ةروس يفو
 ىف لاق هنأ سابع نبا نع) :ىوري ١١[(« : ةيئاجلا] # تاحلاّصلا اوُنِمَعَو اوصآ نيدّلاك

 ونب :تائيسلا اوحرتجا نيذلاو «بلطملا دبع ونبو مشاه ونب :اونمأ نودلا 000

 ١58(. ٠ ص ؛ ج) ( سمش دبع

 فاقحألا ةروس

 مَ لمح ناس هّيدلاوب ناسنإلا انيطَوَو :٠ ناعما رك واع هنن اقنع هروب قو
 اك لاقل دبع ىبأ:نع) : ىوري .«116 : فاقحألا] خلإ . . .4 اهَرك هتعضوو اهرك

 :لاقف هك هللا لوسر ىلإ ليربج ءاج مالسلا هيلع نيسح اب مالسلا اهيلع ةمطاف تلمح
 مالسلا هيلع نوسحلاب ةمطاف تلمح املف ؛كدعب نم كتمأ هلتقت ًامالغ دلت ةمطاف نإ
 ىف.رت مل : مالسلا هيلع هللا دبع وبأ لاق مث هعضو تهرك هتعضو نيحو ؛هلمح تهرك
 هذه تلزن هيفو ؛« علتقيس هنأ | تملع امل هتهرك اهنكلو ,ههركت امالغ دلت مأ أ ايندلا

 .( ١75 ص 4 جو (ةيآلا

 ْ ' حمفلا ةروس

 : لاق هنأ فَ يبنلا نع يور نآرقلا صاوخ نمو) : لواقي علا ةزوسلا هرقل ذيع
 يفوأو ٠ كش كوخ الكا يبنلا عياب نمك باوغلا نم هل هللا بتك ةروسلا هذه أرق نم )

 نمأ هسأر تحت اهلعجو اهبتك نمو ؛ةكم حتف موي هيت يبنلا عم دهش نمكو «هتعيب
 سانلا دنع ناك اهبرشو مزمز ءامب اهلسغو ةفيحص يف اهبتك نمو ء«صوصللا نم
 . (هاعو الإ هيلع رمي اكيش عمسي الو لوقلا عومسم

 ١9١(. ص :ج)
 تايراذلا ةروس

 نم هلع كفي + فلتْخُم لوف يف مُكَنِإ > يلاعت هلوق دنع تايراذلا ةروس يفو
 لوف يفل مُكّنِإ إل:لاق هنأ رسفعج يبأ نع) : فرق ا تايراذلا ] 4 كفأ

 نمو «ةنجلا لخد يلع ةيالو ىلع ماقتسا نمف «ةمألا هذه ةيالو يف فلتخا : 4 فلتخم

 نم «ايلع ينعي : لاق 4 كلفأ نم هنع كقؤي !» : هلوق امأو «رانلا لخد يلع ةيالو فلاخ
 .( 980 ص 4 ج )  كفأ نم هنع كفي ظ هلوق كلذف «ةنجلا نع كفأ هتيالو نع كفأ

 رثدملا ةروس
 هارت و

 : هلوق يلإ...# ةنيهر تبسك اًمب سفن لك » : راك ةروس يف يلاعت هلوق دنعو



 ”جدووسفلاو ريمستلا كح
 0 ا يس

 ةنيهر تَبَسَك مب سفن لك 78: لجو زع هلوق ؛يلع اي :مالسلا هيلع يلعل لاق هليَع يبنلا
 . رق يف مُكَكَلم ادب نيمرجملا نع * نولءاستي تانج يف * نيميْلا باحصأ الإ #
 نيكسملا معطن كن مَلو «نيَلصمْلا نم كن مل اولاق ل :كتيالول نوركدملا مه نومرجناف
 سيل :نيميلا باحصأ مهل لوقيف [ 40 - 7/.:رثدملا] 4 نيضئاخلا عم ضوخن انكو *
 مويب باذكن اكو ١ اولاق ؟ءايقشأ ايرقس يف مككلس يذلا امف «مثيتوأ | له نم
 رقس يف مككلس يذلا اذه :مهل اولاقف : [4ب - ؛+:رثدملا ] © نيقيلا اناتأ ئتح د نيدلا
 ا ل ل و لا
 .( 4١4 ص ؛ج ) (اوربكتساو

 أبنلا ةروس

 الإ َنوُمَلكَتي أل اًمص ةَكئالَمْلاو حورلا موقي موي : يلاعت هلوق دنع أبنلا ةروس يفو
 أل >: لاق هنأ كلارالو اوك كرس ابعلا] 4 اًياوص لاَقو نمحرلا هل نذَأ نم
 ةمايقلا موي مهل نوذأملا هللاو نحن : : لاق 4 اًباوص لاَقو نَمَحَرلا هَل ذأ نم الإ نومك
 ءانيبن يلع يلصنو انبر دمحن : لاق ؟متملكت اذإ نولوقت ام : تلق ءاباوص نولئاقلاو
 .( 454 ص ؛ ج ) (انبر اندري الف انتعيشل عفشنو

 همحر يبهذلا نيسح دمحم روتكدلا ةليضف اهبتك يتلا لوقنلا هللا دمحب تمتو ظ
 ينف هعليضف هبتك امئ اهيلع تاقيلعتلا نوكت نأ - ناكمإلا ردقب - اكينغاو لاق وهدللا
 هدف يام ياعم هللا همحر - هل رسيتي مل ثيح نورسفملاو ريسفتلا نم نم يناثلا ءزجلا

 تان يف لرعبلا

 يف باتكلا اذه يف - انلمع لعجي نأو ؛هتمحرب ديقفلا دمغعي نأ لاسن هللا
 . . نازيملا

 ٠
 نأ © : نايف و ساو ... 4 ميلس بلقب هللا يتأ نم الإ «نودب الو لام عفني ال موي ف
 . © َنيِمَلاعْلا بر هلل دَمحْلا

 يجاتلبلا دمهأ روثألا
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 ا مزح نبا دنع ةعيشلا خيرات

 م مهفقومو ةعيشلا : ثحبلا يدي نيب
 ا نآرقلا ريسفت 0

 مهدئاقعو ةعيشلا نع ةيلامجإ ةملك

 001 ] ز ]ز ز]ز]ز]ز ز]ز]ؤ ةيديزلا

 يي لام لال هيفا ولا ةيديزلا بهذم ماوق

 ا انما و لخط جلت ال ةيمامإلا

 مهميلاعت رهشأ - ةيرشع ادثإلا ةيمامإلا

 0 ةيليعامسإلا ةيمامإلا

 ريسفت نم ةيرشع ادثإلا ةيمامإلا فقوم

 لا موا نجا طا ميركلا نآرقلا

 يف كلذ رثأو ةسمك كالا نممهفق قوم
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 ةيلزتعملا ءارآب ةيرشع ادثإلا ةيمامإلا رثأت

 957000 مهريسفت يف كلذ رثأو
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 يف ةيلوصألاو ةيهقفلا مهبهاذمب مهرثأت
 ا ....2.22.2....... مهريسأفت

 مهدئاقعزيكرت يلع مهلايتحا

 م اهجيورتو
 200000 هنطابو نآرقلا رهاظ - ١

 نيل عاطو قيقوعلا يلع مهصرح
 12ش 0 هنطابو
 ل ا

 0 نآرقلل ةنطابلا يناعملا نم

 ل ا ل
 0 ل نآرقلا
 مهلاوقأ ضقانت نم مهصلخم
 0 ا ريسفتلا
 مهئايلوأو ةمئألا نم نآرقلا فقوم - ؟
 ا ام بة اوا ل ستلا ةمتك صدك مهئادعأو

 5 هليدبتو نآرقلا فيرحت - ”

 ,(ةينطابلا) ةيليعامسإلا ةيمامإلا

 0000 ميركلا نآرقلا ريسفت نم مهفقومو

 مهضارغأ يلإ لوصولا يلع مهلايتحا
 0 ةينطابلا دنع ةوعدلا بتارم

 . . ميركلا نآرقلا ريسفت يف ةينطابلا جاتنا

 نآرقلا ريسفت نم ةينطابلا يمدقتم فقوم

 000 ميركلا
 ا يمادقلا ةينطابلا تاليوأت نم

 يف يناميلا كلام نب دمحم ةلاقم

 ل + ةوطالا

 الا
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 ةحفصلا عوسضولملا

 00 0000000 ميركلا

 ها و و او ا ةيئاهبلاو ةيبابلا
 م هللا هايج

 ةينطابلا دئاقعو ةيبابلا دئاقع نيب ةلصلا

 000 يمادقلا

 نآرقلا ريسفت نم ةيئاهبلاو ةيبابلا فقوم
 0 000000 0 ميركلا
 لهأ ريسافت بيعي يناريإلا لئاضفلا وبأ

 انتا يو ولو عع ساو عدول اكدوا د هدتاو ةييحلا

 نآرقلاو ريسفتلا نم مهفقومو - ةيديزلا
 اا و وكل رقما ال ول يف و سام حوض ميركلا

 ٠١١ .....يلوألا ةساركلا نم يلوآلا ةحفصلا
 ١٠١١ ....يلوألا ةساركلا نم ةريخألا ةحفصلا
 ان عمم ةيناثلا ةساركلا نم يلوألا ةحفصلا
 ١١ه ....ةيناقثلا ةساركلا نم ةريخألا ةحفصلا
 ١٠.١ ..(ليوأتلا ساسأ) باتك نم لوقن - ١
 يح ا سا وسط عا باتكلا فلؤم
 لئاسمو باتك نم تاراتخم - ؟
 قئاقدلاو ةيلاعلا قئاقحلا نم ةعومجم
 ل را ( ةيماسلا رارسألاو
 حاضيألا) ةلاسر نم لوقن - *

 0 ا ا و رولا طومملا ارا بقا ف ( نييبتلاو

 ١٠١7 ..(مينستلا جازم » باتك نم لوقن -

 وا ا باتكلاب فيرعت

 ءزجلا) ىفاكلا باتك نم لوقن - ه
 اك ا سوا رووا حسا ( لوألا

 ا ل ودعا سايقلا - ةعماجلا
 الا ل اسم دوب هنع هللا يضر يلع ملع
 ا ل وا مف ا كسا حا ةيقتلا
 ل و ا يسم هلا ةكيدح ةريكألا
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 ا ا او ا حاكنلا | ١5 ..هملظ مهملظو هللا ةيالو ةمئألا ةيالو
 رار يا ب ا ا .ةعيشلا لضف | ©"٠ 0.0.0060. 00000 مامإلا ةفرعم
 8و ا مسا مدا و خمر تايالا ضعي نيت |3757 وو جا هم دلل طولا ةمئألا ةعاط ضرف

 ةاكشمو ناون لا ناز قلؤس ةيحيرو نثق و ووش م جو دب واس ةمطاف فحصم

 انام يو فو موس مااا تقع (رارسألا| ١58 ...ةعمج ةليل لك املع نودادزي ةمئألا
 األ سوسو نآرقلا ريسفت يف ناهربلا -”) ١440 0.0.0.00 0 0 مهتوم يف نوريخي ءايلوألا

 لا يوسوس كتم فلؤملاب فيرعتلا | ١55 ....نوكي امو ناك ام ملع ءايلوألا دنع
 لآ نع ةياورلاب ريسفت هتلمج يف باتكلا 0 0 5- ا و ع ةبيغلا

 وق 0 ملا ل قنادر ةسكألا كاري
 1 . .نيسحلا ةلتق ةيرذ نم مئاقلاو هللا ماقتنا كل يجو ع يناثلا ءزجلا نم لوقن

 1 الا مما نآرقلا يف صقنلا| ١8 00.0.0.000... ا . . .ةيقتلا

 1 ا ناسا مودا و نوجا لد انطق نا نقماويشا يمر كم نآرقلا فيرحت
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