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 (ملاعلا ةياهن ) ةياهنل 358 اعلا ةداهن ثادحأ) ةناهنلا ةصق /

 ےس ٣٤ سب ۴ اسا

 ا
 تيرم ا

 رشانلا ةمدقم

 هلآ ىلعو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو «نيملاعلا بر هلل دمحلا

 انبر عرشل ةنيبملا «ةعفانلا بتكلا رشنو جارخإل قيفوتلاب انيلع ىلاوتي
 ةديدج تاعبط ةدع حارخإإل قيفوتلاب هناحبس انيلع َّنَم دقف «كاعت#

 .اهب قلعتي ام عيمج ىف ناقت إلا ةياغ ىلع اهيف انصر ح «فيرشلا فحصملل

 ولت عوضوم وأ ءروس ةعومجم وأ «ةروسلا ولت ةروس ةئيه ىلع اقرفم

 نولوألا ةذباهجلا اهب ماق ىتلاو ءزيزعلا هللا باتكل ريسفتو نايب ىهو نيدل
 نيدلا ليصوتل 355 هللا مهقفو نيذلا «ثيدحلا ءاملع حلاصلا انفلس نم

 .المعو اًمهَفو اصن «ءالاعفو الوق «ةنسو اًباتك هغيلبتو

 ىحيحصو «كلام مامإلا ًأطومك بتك ةدع هللا لضفب انجرخأ دقو
 حيحص حرشب ىرابلا حتفو «ءالبنلا مالعأ ريسو «ملسمو ىراخبلا مامإلا

 .اًنايبو اًحرشو «ةياردو ةياور يَ هللا لوسر

 ةنسلاو باتكلا مدخت ىتلا ةيعرشلا مولعلا بتك جارخإل انقفو اًضيأو



 ١ ي ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق

 ىف كك هللا دارم نايبل ناسحإب نيلوألا عبت نم اهم ماق ىتلاو .لاكشألا ىتشب

 انمحر - رصتخملاو لوطملا نيب ام ىتش روص یف «ةكَي هلوسر ةنسو هباتك

 .مهيلإو انيلإ نسحأو «مهلو انل رفغو مهايإو هللا

 وهو ئراقلا ىخأ كيدي نيب ىذلا باتكلا اذه مدقن نأ مويلا انرسيو

 انتارادصإل ةديدج ةفاضإ وهو ««(ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق» :ساتك

 مالسإلا اهب عفني نأو ءاتسح الوبق انم اهلبقتي نأ ك هللا نم وجرن ىتلاو

 .نيملسملاو

 .ريصنلا معنو ىلوملا معن هنإ
 هلآ ىلعو دمحم انيبن ىلع ملسو هللا ىلصو نيملاعلا بر هلل دمحلاو

TE 0و 4 2 

 نيدلاو ملعلا ةمدخل ارانم هللا اهلعج



- 

 ب وک د كج
 ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق ى

 باتكلاىدي نیب چ

 رورش نم ىلاعت هللاب ذوعنو «هرفختسنو «هنيعتسنو «هدمحن «هلل دمحلا نإ

 .هل ىداه الف للضي نمو «هل لضم الف هللا هدهي نم ءانلامعأ تائيسو انسفنأ

 هلوسرو هدبع اًدمحم نأ دهشأو «هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو

xيا ء4 ا يد ود ينم “3گ 39 روم و لم رجس اس 7  
 ١ 4( نولسم تناول نو لو -دئاقت قح هلل اوقتا أونما نيدلا . 1

 سوو تے صر چ سو ا رم 2 7 سورہ م 7 رق أ ا و حم وچ ر
 امهنم ثنو اهجوز اهنم قاخو ودجلو سفن سفن نم ىرزلا در اوغتا سالا ا

 0 4( افر کیک اك هللا نإ ماحر ال او واب نول ء ىزا هلأ اوغتاو ءاضو اريك 5 - ا ناک 2 31 ر 4 3م رت م و ب يم ا ص اک ر

 رظاس هير دم سس بو

 ”كللمعأ کک یس © ايس کرت اا لوقو هلأ أوما أونما نزلا اهيأتي#
 ١ 6 ایل ادق وشو هلأ علي نمو کوڈ کفی

 ىده ىدهلا ريخو «ىلاعت هللا باتك ثيدحلا قدصأ نإف :دعب امأ

 ةلالض ةعدب لكو ةعدب ةثدحُم لكو ءاهتاثدحُم رومألا رشو فال دمحم

 .رانلا ىف ةلالض لكو

 :دعب امأ

 نأو هتلحر ىهتنت نأ كشوي ليبس رباع ايندلا ةايحلا هذه ىف ناسنإلا نإف

 ايندلا تفرخزت نكلو -رانلا ىفامإو ةنجلا ىفامإ- رارقلا راد ىلإ لصي
 ال ايندلا نوكرتيس مهنأ اوسانت وأ اوسنف سانلا رثكأ بولق ىف ترقتساو

 )٠١١(. ةيآلا :نارمع لآ ةروس )١(

 )١(. ةيآلا :ءاسنلا ةروس (؟)

 )7/١: 9/1١(. ناتيآلا :بازحألا ةروس (۳)



 ا ( ملاعلا ةياهن تادحأ) ةياهنلا ةصق

 .رارقلا راد ىلإ اهنع نولحتريو ةلاحم

 . 74 هيم احدک كير لإ وک ك نإ نسال ا اهيأكي #9 :ىلاعت لاق

 . "7 تملا كير لإ ناو # :ىلاعت لاقو

 کو © ین نط كيلا (2) یس رينا نما اسا :یلاعت لاقو
 . 4 نرل ی نار دہ کرد سا( یاو کلا نجوا ہن لج 2 یوم یا قل

 ىدي نيب باسحلاو لصفلل اهلك قئالخلا عمتجت نأ ةايحلا كلت دعب دب الف

 .باذعلا ناولأ نيمرجملا قيذّيو ىنسحلاب اونسحأ نيذلا ىزجيل باوتلا ميركلا

 ا ليحرلا فزأذق شفتاي

 ال سفتا ییا

 لز مب نِلز €

 هيف ك يلع كرز لَو

 نليلجلا ٌبْضَحْلا كلو

 ليوطلا لممألا كب بلي

 ليلحلا وب َلِيلَخْلا ىسنب

ch be r 
 لسيقت لسقت ىرسشلا نهم

 و ٠ 71 ا

 ليمي نمميف ىوهلا كب
 0 5 م

 ليلعلا كلا اهلي
 و هلق كو ْ موانع

 .(5) :ةيآلا :قاقشنالا ةروس (1)

 .(57) :ةيآلا :مجنلا ةروس ()

 -٤١(. 75) :تايألا :ةمايقلا ةروس (۳)



 اذلو «ءاقبلاو دولخلا بح هسفن قامعأ ىف زوك رم ناسنإلاف «ناسنإلا راسم

 نأ اًيعَّدُم اهنم لكألا هيلع مرحملا ةرجشلا نم لكألاب مدآ ىرغأ سيلبإ نإف

 راد رجم لع َكدَأ لَ ماكي لاقل :دولخلا هجوزو هحنمي اهنم لكألا

 ثدحي امك «ةيرشبلا سوفنلل ةوقش ثدحي روشنلاو ثعبلاب رفكلاو

 .ةايحلا ىف رشبلا ةريسم ىف اًفارحنا

 هذه تناك ذإ ءاقيثو ىرخألا انتايحو هذه انتايح نيب طابترالا ناك املو

 ناك .داصحلاو ىنجلا ةباثمب كلت تناكو .عرزلاو ثرحلا ةباثمب ةايحلا

 ةماقإو ءاهل دادعتسالل هوعدي ام ةرخآلا هتايح نع ملعي نأ نم ناسنإلل َدْي ال

 .الضفو اًريخ ةرخآلا ىف هل ققحي ىذلا طمنلا ىلع ايندلا هتايح

 «ةبقاثلا لوقعلا باحصأ عيطتسي ال اًبيغ ىرخألا ةايحلا تناك املو

 ىّلوت هللا نإف .مهنود مه نّمع الضف هبجُح قارتخا ةرصبملا بولقلاو

 «موتحملا مهريصم نعو «ةايحلا دعب مهتلحر ىف مهراسم نع مهرابخإ

 امهلعجي اًجْزم ةايحلا هذه نع ثيدحلاب ةرخآلا ةايحلا نع ثيدحلا جزمو
 هيف بأدت ملاع ىف ءاهميوقتو سوفنلا حالصإل اقيقحت «نيتلخادتم

 نع مهداعبإو دابعلا لالضإل لمعلا ىلع ةّينجو ةيرشب ةريثك تاقولخم
 ."”باوصلا ةداج

 )١7١(. :ةيآلا :هط ةروس(١)

 .فرصتب )١-۷( رقشألا رمع .د / ىرغصلا ةمايقلا(؟)



 Nd ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق

 ؛ءايبنألا متاخ وه يب دمحمو ممألا رخآ ىه ةمألا هذه تناك اّملو

 هّيبن ناسل ىلع مهل اهنّيبو ءاهيف ةعاسلا طارشأ روهظب هتّمأ ىلاعت هللا صخ

 ؛ةلاحم ال مهيف جرختس ةعاسلا تامالع نأ ربخأو هّمتأو نايب لمكأ ٍِلَي

 ىف نوكيس امو «تامالعلا هذه سانلل يبي رخآ يبن لک دمحم دعب سيلف

 ؛ةديدج ةايح ةيادبو ملاعلا اذه بارخب ِةَِوْؤُم ماظع ٍرومأ نم نامزلا رخآ

 يح وَرَ َلاَكَفْمِم ْلَمْمَي نمف :هادي تمّدق ام بسحب لك اهيف ىّراجُب
 .74هري اًرَسْوَرَد لاكشي ْلَمَعَي نو (5)) ر

 هيف امو رخآلا مويلاب ناميإلا :اهب ناميإلا بجي ىتلا دئاقعلا نم ناك اّملو

 اهيف امو ةايحلا هذه ودعي ال دق ناسنإلا رظن ناك املو «باقعو باوث نم

 ةعاسلا ىدي نيب هللا لج ؛هل لمعي الو ءرخآلا مويلا ىسنيف «عاتم نم

 ىندأ سانلا رماخي ال ىتح ءاّمتح عقتس اأو ءاهققحت ىلع لدت ٍتارامأ

 .اهنع ٌءىش مهنتفي الو ءاهيف كس

 ايش اهطارشأ نم ركذ اذإ لذ قودصملا قداصلا نأ مولعملا نمف
 ءاهيف بير ال ٌةينآ ةعاّسلا نأ اًئيقي اوملع ؛ءىشلا كلذ ٌَعوقو سانلا ىأرو
 تاوف لبق تاحلاّصلاب اودّوزتيو «مويلا كلذل اودعتسيو ءاهل اولمعيف

 بنَ ىف تطرف ام لع درب سم لوقت نأ # دودحملا لجألا ءاضقناو ناوألا

 بِلا ني تنكح ندَدَه هنأ آو لوم وأ )ا نيرحدَتلا نمل تنك نو ہا

 ."74 َنييِسَحْمْلا نوت اھ رک ىل كرو َباَدَعْلا یر نی لومو (00)
 ج
3 

: 

 )١( :ناتيآلا :ةلزلزلا ةروس )۸-۷(.

 .(05-08) :تايآلا :رمزلا ةروس (؟)



 (علاعلا ةياهن ثادحأ ةياهنلا ةصق ير“

 .٠«نيتاهك ةعاّسلاو انآ تْدِعُب١ :هتبطخ ىف لوقي ةا ىبنلا ناكو

 يلج كلذ رهظو «مهيلع ةعاسلا مايق نم عي إو ةباحّصلا قفشأ دقو

 .لاّجّدلا لي ىبنلا مهل فصو امدنع

 لع ىفطصملا هب رخأ ام قّقحتو ةعاَّسلا طارشأ نم ٌريثك رهظ دقو

 هِتّوبن لئالد نم رهظي ذإ هل اقيدصتو «هب اًناميإ نونمؤملا هيف دادزي موي لكف
 .فينحلا نيدلا اذهب كّشمتلا نيملسملا ىلع بجوي ام هقدص تايآو

 لوسر اهب ربخأ ىتلا تابّيغملا هذه نوري مهو اًناميإ نودادزي ال فيكو

 ثدحت ىتلا طارشألا هذه نم ةدحاو لك نإف !؟ربخأ امك عقت ب هلل
 ."1هلكع ةمألا هذه ىبنل ةنّيب ةزجعمل

 ٍناطْوَأْنِمَو لهآ ْنِمَتْرَرَقل  ٍهِلوَهِبَيْئِلَعوَلٍةَمايِقلاُموَب
 ِنادلولا ٌقرافَموِيف ُبيِشََو هِلوَهِلءامَسلاِتَفَقَسَتٌموَم

 ناشلا ميظَع رشم لاخلا ىف هرش رز يرطمق سوب مو

 ناتي نيمص لل ناراد من هجران العلا ةَنَجلاَو

 ِنايقيلا مب جن ىلعاًدفَو ١ مهُبَرِلَنوهتُملاٌ يجي موي
 ناشلتَعلا ظلت وظلم ىظَل ىلإ لومرجُملا ويف ٌءىجيَو
 نايغطلاَو مم نألا راكب 2 مّنَهَج َنيملسُملا ضعت ُلوخُدَو

 ٍنامُابمِهْنْوَخْنِماولَدَُيَو | مِهِدْفَعةَحِصِب مُهْمَحْر عْهَللاَ
 ٍناوَيَحلا ءىطاش ىفْمْهُروِهَْطَو  ٌدّمَحُم جورُحلا َدْنِع مُهُميفََو

 .نتفلا باتك )5955١( ملسمو «قاقرلا باتك )50١5( يراخبلا هاور :هيلع قفتم )١(

 .فرصتب ( 8-٠١ ص) لباولا فسوي .د / ةعاسلا طارشأ (؟)



 ا (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق
2 

 نانح ريخ ىهَو ندع تانج اولخذأ كلانُه اور هط اذإ ىتَح

 ناوه ريَعَو بيِذْمَترِيَغنِم اهبْمُهاَنِإَواَعَمْحَيةَللاَف

 اهنأو ؛ناحتماو ءالتبا راد ايندلا هذه َّنأب ناسنإلا ةفرعم درجم نإ ©
 دج ىف الإ نوكي نل ىقيقحلا ميعّنلا نأو ةّيقيقحلا ةايحلا نو «ةرخآلل ةرطنق
 نأ نع الضف ةذل تاوف ىلع نزحي ال هلعجي كلذ ناف (العو لج) نمحّرل
 هتل لمتكت نأ ىف عمطي ال هنإف كلذ ملع اذإ هّلإ . . اهليصحت ىف هرمع عيضي

 .. ةئجلا ىف هدولخو ميعنلا لامك نأ ملعي هّنأل ؛ةايحلا هذه ىف هميعن لمتكيو

 ىف هضوعيس هللا نأ ملعي هنأل ؛هللا ء ءاضق نع اًيضار نوكي كلذب هّنإ

 هذه ىف نزحي اذاملف ... رشب بلق ىلع رطخت ال ميعنلا نم عاونأب هتنج

 ؟ةايحلا

 : يلاغلا بيبحلا ملسملا اهيأ ب

 مح ٌتسخُب وأ ٌتضرم وأ ٌتنزح وأ ٌترقتفا وأ رادلا هذه ىف تعج نإ
 نإ كنإ «نيملاعلا بر تانج يف ميقملا ميعنلاب كسفن رّكذف اًملظ تقذ وأ
 .حابرأ ىلإ كرئاسخ تلوحت ءريصملا اذهل تلمعو ةديقعلا هذه تدقتعا

 ريخ األ ةرخآلل نولمعي نيذلا مه سانلا لقعأ نإ ... . اياطع ىلإ كايالبو

 مهُرادو مهرارق ىه ايندلا هذه نأ نوري نيذلا مه مهقمحأ ّنإو «ىقبأو

 دنع مهمدنأو .بئاصملا دنع سانلا عزجأ مهدجتف .مهينامأ ىهتنمو

 ىلإ الإ نورظني ال ةريقحلا ةديهزلا مهتايح الإ نوري ال ممأل ءثداوحلا
 ركعُي نأ نوديري الف ءاهاوسل نولمعي الو اهريغ ىف نوركفتي ال «ةينافلا هذه

 نع ٍنارلا باجح اوعلخ مهنأ ولو «مهُحرف مهيلع رّدكُي الو مهُرورس مهل

 عع

 )١( ص «یناطحقلا ةينون )١9-50(.



 35-1 (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق يب /

 اهميعنو دلخلا ٍرادب مهسفنأ اوئّدحل ٌمهنويع نع لهجلا ءاطغو ؛ميبولق

 هللاو اإ ءاهفصو ىف يحولا باطخل اوتصنأو اوعمسلو ءاهروصقو اهرودو

 .دهجلاو دكلاو مامتهالا قحتست ىتلا ٌرادلا

 الو نونزحي الو نوضرمي ال مهنأب ةنجلا لهأ فصو اليوط انلمأت لهو
 نم اهرهاظ ىري فرغ ىف ؛مهبايث ىلبت الو .مهبابش ىنفي الو «نوتومی
 الو ؛ثعمس ند الو ثأر ريع ال ام اهيف ءاهرهاظ نم اهُئطابو ءاهنطاب

 ال ماع ةئام اهراجشأ نم ةرجش ىف بكارلا ٌريسي ب ِرّشَب بلق ىلع ٌرطخ

 .ةفينم اهروصق ٌةدِرَطُم اهُراهمأ ءالايم نوتس اهيف ٍةَميخلا لوط ءاهعطقي

 اهقرامن ةعوضوم اهّباوكأ :ةعوفرم اهُرُرُس «ةيراج اهنويع «ةيناد اهفوطق

 افزع حاف ءاهُروبُح مُّظَع ءاهرورس ّمَم ... ةثوثبم اهُيبارز ةقوفصم
 !؟زكفت ال الوقع نيأف ءاهيف ىنامألا ىهتنم ءاهْمْضو مّظع «(اهحير)

 !؟ ثدتن ال انل ام

 :نيباصملا ىلع ٌُبئاصملا ٌفخّتلف ؛رادلا هذه ىلإ ٌريصملا ناك اذإ

 "'نيمّدعُملا ٌبولق حرفتلو «نيبوكنملا نويع ٌرقَتلو
 ئراقلا اهيأ .نوصلخملا نولماعلا نيملاعلا بر ىضرل لمعيلو

 ءرومألا هفاوتب متهم ال ْنأ :اهقمعيو اهيّمنيو ةداعسلا ٌثبثي امم نإ :ميركلا

 قيرطلا تاينُب نع ىماستيف .ةرخآلا ُبلط هّمَم ةيلاعلا ةمهلا ٌبحاصف
 دمو # : "يدي نيب فوقولا مه نو هللا ءاقل مه «ادحاو امه مهلا لعجاف

 ."14 ةا کن یف ال نوسم
 ٤۷(. ص) ىنرقلا ضئاع .د /نزحت ال ()

 )١(. :ةيآلا :ةقاحلا ةروس (۳)



 تَمِلَع دقو اينّدلا ىلَع ىكبت ٌسمّتلا
 اهتكسي ِتوَملا دعب ءرَملِل رادال

 ةنطلسُم تناك ىتلا كولملا نيأ

 اهُعَمِحَت ِثاريملا ىوّدِل انلاومأ

 تیب دق قافآلا ىف نئادم نم مگ

 ةرهطُم قالخأ مراكملا نإ

 اهغبار ٌمْلِحلاَواهثلا ُمِْعلاَو

 اهنماث ركشلاو اهعباس ّرِبلاو

 اهيفامو ايندلا ىلإ ننكرتال

 اهعمجيل ايندلا همه نكت نمو

 اهتزاخ ٌناوضر اًدغ رادل لمعاف

 اهتنيط كسملاو ٌبهذ اهّروصق

 لسع نمو ىعصسم م سل اهراهنأ

 ةفكاع ناصغألا ىلع ىرحت ٌريطلاو

 اهرمعَي سودرفلا ىف رادلا ىرتشي نمف

 اًردتقم تمد ام ىقتلا لوصأ سرغاف

 ب ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق

 اهيفام كرَتاهيف َةَمالَسلا َّنأ

 اهينبي ِتوَملا َلِبَق ناك ىلا الإ

 اهيناب باخ ٌرَشَباهاَب ِنِإَو
 اهيِقاَس ِتْوَملا سأكب اهاقَس ىتح

 اهينبت رهدلا بارخل انّرودَو

 اهيلهأ ٌتوَملا ىَنْقَأو اًبارَح تّسمأ

 اهنا لقتعلاو اهُلوَأ ُنيَّدلاَ

 اهيداس لضفلاو اهّسماخ دوحلاو

 اهيقاب نيللاو اهعسات ٌربصلاو

 اهينفيو انينفي كش اال توملاف

 اهيلخي مغر ىلع امو فوسف

 اهيشان ْنمحرلاو دمحأ ٌراجلاو

 اهيف تبان شيشح نارفعزلاو

 اهيراحم ف اًقيحر ی رعب رمخلاو

 اهيناغم ىنارهج هللا حبست

 اهيفخي ليللا مالظ ىفنّو عكرب

 اهيفالغلا مع ةبغسم موي ىف

 اهيقال توملا دعب كنأب ملعاو



/ 

 (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق ا

 رادلا ىلإ ةلحر» باتك كلذ لبق ىملقب ترّطس دقف كلذ لجأ نمو هب
 نكلو ىركلاو ىرغصلا ةعاسلا طارشأ هيف تركذ دق تنكو«ةرخآلا

 .اًدج ةرصتخم ةروصب

 ثادحأ) ةياهنلا ةصق» فنصملا اذه درفأ نأ ةدئافلا مامت نم نأ تيأرف

 ... ةضيفتسم ةروصب ىركلاو ىرْغّصلا ةعاسلا طارشأ حرشل «(ملاعلا ةياهن

 ةعاسلا مايق لحارم نم ةلحرم لك عم انحاورأو انبولقب شياعتن نأ لجأ نم

 للحتن نأ لجأ نمو «ىصاعملاو بونذلا نع ىأنتو ةعاطلاب انبولق ايحتف

 ةعاط ىلإ سوفنلا ودحي ةرخآلا ٌركِذَف ...َكْك هللا ىقلن نأ لبق ملاظملا نم

 .(العو لج) سودقلا كلملا
 نم نيجار .. ملاعلا ةياهن ثادحأ عم انحاورأو انبولقب شياعتنل انب ايهف

 بيبحلا ةبحص ىفانتلحر ةيام لعجي نأو انماتخ نسحيي نأ كيك هللا

 .هيلع رداقلاو كلذ لو هَّنِإ .. ىلعألا سودرفلا ىف ةا ىفطصملا

 ملسو لبخصو ملأ عالغو تمحم انبيبخ و اذيبن قالغ مألإ عالصو

 رامعلا ميحرلا ومع ىلإ ربععلا هبتكو



  aيب (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق ,٠

 ؟رخآلامويلاب دارملام [>

 :نارمأ رخآلا مويلا نم دارملا نإ هيب

 .اهلماکب ةأايحلا هذه ءاهتناو ءاهلك ملاوعلا هذه ءانف :لوألا

 رخآ ىلع رخآلا مويلا ظفل لدف ءاهؤادتباو ةرخآلا ةايحلا لابقإ :ىناثلاو

 وه ذإ «ةيناثلا ةايحلا نم ريخألاو لوألا مويلا ىلعو ةايحلا هذه مايأ نم موي

 .ةتبلأ اهيف هل ىناث ال دحاو موي

 هذه ءانفب ىلاعت هللا رابخأب قيدصتلل ضتقُم رخآلا مويلاب ناميإلاف

 فالتخاو «لاوهأ نم هيف متي امو تارامأ نم هقبسي امبو ءايندلا ةايحلا

 ةايحلا نع هرابخإ ىف ىلاعت هللا قيدصتل كلذك ضتقم وه امك لاوحأ

 ثعبك «ماظع رومأ نم اهيف ىرجي امو «باذعو ميعن نم اهيف امو «ةرخآلا

 ةيدارإلا مهلامعأ ىلع مهتازاجمو «مہاسحو مهرشحو .قئالخلا

 ."”ايندلا ةايحلا هذه ىف اهم اوماق ىتلا ةيرايتخالا

TN *دير را  

SSA PÊ CGP 

 .(١۳۲:ص) ىرئازجلا ركب وبأ خيشلا /نمؤملا ةديقع(١)



 الال _(ملاعلاةياهنشادحأةياهنلا ةصق ر

 رخآلا مويلاب ناميإلا ةيمهأ
 ناسنإلا كولس ىلع هرثأو

 لئاه بالقناب مزاجلا قيدصتلا نع ةرابع وه رخآلا مويلاب ناميإلا نإ
 ىرخأ ةايح ءادتباو ءاهلماكب ايندلا ةايحلا هذه ءاهتنا نوكيو «نوكلا ىف متي

 قئالخلا ثعب نم «ةشهدم قئاقح نم اهيف ام لكب ةرخآلا رادلا ىهو

 .مهتازاجمو «مہاسحو ءمهرشحو

 ىنبت اهيلع ةتس ٍناكرأ دحأ وه لب بسحف اًّبجاو سيل ناميإلا اذه
 .هيلع الإ حصت الو هب الإ هتديقع اَذِإ متت الف «نمؤملا ةديقع

 نم لاکو ٍبِرْعَمْلاَو ٍقِرْشَمْلا لق مكه وجو أولوت نأ ريل سل # :ىلاعت لاق

 #27 َنْيَتلاَو بتكلاو ٍَةكِقلَمْلاَو زحآلا موو هللا َنَماَء
 درفلا ةماقتسا ىف ىريكلا هراثألو «نمّؤملا ةايح ىف دقتعملا اذه ةيمهآلو

 35 هللاب ناميإلاب ةيانعلا نع لقت ال ةيانع هب ميركلا نارقلا ىنع هحالصو

 ثيدحلاو «هفصوب ةرم.. تايآلا تائم ىفو «هنم روسلا تارشع ىف هركذ دّقف

 هك اكد لالو ضرالا تلو ل ديو ةن ٍروُصلا ف حن اإ # :ىلاعت هلوقك هنع

 لع كاملا ل ةَيِهاَو موب یھف ٌءامَسلأ تقسو © م ةعقاولا تعفو ديمو 01 دج

 ٩ 4 ٌةَيفاَح کنم ی ال دوضرعت مود ا ةي ذوي مهقوف كير شرع لیکو اهيا

 ل نايك جاق ةروس نم ىلاعت هلوقك ءهئیجم ديكأتو هریرقتب ةرمو
 س ته ا 2 ا كل لاب ےس

 اف بن رال اسلا ناو 2 ريَ وی لکل ناو ٌفومْلا يحي هُهَنأو یک وه

 .(۱۷۷) :ةيآلا :ةرقبلا ةروس(1)

 )١۳-١۱۸(. :تايآلا :ةقاحلا ةروس(۲)



 ی اسا ةیان ڈار ةياهناةمق ادخل
 . ٠ رولا ف نم تحبيه ىَأَو

 عل ىو بقای نل نن اورق لامع # :نباغتلا ةروس نم ىلاعت هلوقو

 . 4 ر هلأ ىلع کلکو ليغ اموت
 . 04 رخآلا مولا الو تنابتونمۇت الو # :ىلاعت هلوقو

 . 04 رح کلا وواو هللا ؛ ونمو نإ ا :هلوقو

 .ىلاعت هللا باتك نم تايآ ةدع ىف

 امهنأ ىلع ناميإلا ناكرأ نم نينكرلا ¿ نيذب ةينآرقلا ةيانعلا هذه تّلدف

 ناميإلا نأو «ةايحلا هذه ىف ءرملا ةماقتسا رادم امهيلعو .حورلا ةايح ماوق

 دقف امهدقتفا نَم نأو «ريخ لك مدع دق امهمدع نّم نأو ءاَئيش سيل امهنودب

 .ةيربلا رش نم حبصأو هسفن ىف ةليضفلاو ريخلا رصانع لك دقتفا

 .ةديقع لك سأر وه رخآلا مويلاو هللاب ناميإلا دقتعم نإف ةلمجلابو

 ةراهطو «هقلخ حالصو «ناسنإلا ةماقتسا رادم هيلعو «ناميإ لك ساسأو

 رش وهو «هريغل الو .هسفنل ال هيف ريخ ال قولخم ناسنإلاف هنودبو ...هحور
 امل كلذو .هدنع سوفنلا نكست الو «هيلإ نأمطُي الو «هبناج نَمْؤي ال «هلك

 ."”ىرشبلا لامكلاو ةليضفلا عيبانيو «ريخلا لوصأ نم هدنع مدعنا

 هجوملا وه باقعو باوث نم هيف امو رخآلا مويلاو هللاب ناميإلا نإ هب

 )١( :ناتيآلا :جحلا ةروس )7-5(.

 )۲( :ةيآلا :نباغتلا ةروس )۷(.

 )۳( :ةيآلا :ءاسنلا ةروس )١۸(.

 )6( :ةيآلا :ءاسنلا ةروس )09(.

 .نمؤملا ةديقع نم فرصتب (5)



/ : ! 

 (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق م

 نيناوق نم نوناق ىأ كانه سيلو ءريخلا ٌليبس ناسنإلا كولسل ىقيقحلا

 ناميإلا هعنصي امك اًميقتسم اًيوس ناسنإلا كولس لعجي نأ عيطتسي رشبلا

 هللاب نمّؤي نم كولس نيب اًعساش اًنوبو اًريبك اقرف كانه نإف ؛اذهلو

 راز ةحلاصلا لامعألا ناو ةرحألا ةعرزم ايندلا نأ ملعيو ءرخألا مويلاو

 ا ئوُمتلا دا دالا راح راق أودَوَرَمَو## : ىلاعت هللا لاق امك ؛ةرخآلا

 :"”هامحلا نب ريمع ليلجلا يباحصلا لاق

 داملا لمر ىقتلاالإ  دارريتبولا ىلإ اضف
 داََنلاة ضرع دار لو داهجلا ىلَعو هللا ىف َرْيَّصْلاَو

 و اَنَرلاَوٌَرلاَوىَقلاَرَْع

 الواب سؤيال رخآ كولس نيبو لاح اذه نق كولس نيب يرق كانه

 ”ظان وهو لمعي نيدلا مويب قدصملاف» «باقعو باوث نم هيف امو رخآلا مويلاب

 .“«ايندلا باسحل ال ةرخآلا باسحلو ءضرألا نازيمل ال ءامّسلا نازيمل

 )١( :ةيآلا :ةرقبلا ةروس )/١91(.

 ىمر ىذلا وهو ءردب موي دهشتسا : ىراصنألا ديز نب حومجلا نب مامحلا نب ريمع (؟)

 .خب خب :لاقو ««ضرألاو تاوامسلا اهضرع ٍةَّنِج ىلإ اوموق» :لكي ىلا لاق امدنع تارمتلا
 نأ ةءاجر الإ هللا لوسر اي هللاو ال :لاق (؟خب خب :لوق ىلع كلمحي ام» :ةي هللا لوسر لاقف

 ةايحل اهّنإ ؛ هذه ىتارمت لكآ ىتح تييح انأ نئل :لاقف .اهلهأ نم كتإف» :لاق .اهلهأ نم نوكأ
 .لتق یتح لتاقو اهب ىمر مث .ةليوط
 حرش عم - 41-5405 )١١/ «ديهشلل ةنجلا توبث باب ةرامإلا باتك ؛««ملسم حيحص» :رظنا

 .(ىوونلا

 .ىلازغلل (5 5 5 ص) «ةريسلا هقف» (۳)

 5١(. ص) «نآرقلا لالظ ىف رخآلا مويلا» (؟)



 ا ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق

 ةوقو «روصتلا ةعسو «ةماقتسالا هيف ىرن ؛ةايحلا ىف ٌديرف كولس هل
 رجألل ًءاغتبا ؛بئاصملا ىلع ريّصلاو ءدئادشلا ىف تابثلاو «ناميإلا
 .ىقبأو ريخ هللا دنع ام نأ ملعي وهف «باوٹلاو

 ىف امك ؛ناويحلا ىلإ تمي لب ؛ةيرشبلا ىلع هعمل رصتقي ال ملسملاو

 ؛قارعلا ىف ٌةلغب ترّثَع ولا : ي باطخلا نب رمع نع روهشملا لوقلا
 ."!(رمع اي قيرطلا اهل حلصت مل مِل :اهنع ىنلأسيس هللا نأ ٌتننظل

 لقثب ساسحإلاو ءرخآلا مويلاو هللاب ناميإلا راثآ نم وه روعشلا اذه

 تاومسلا اهنم تقفشأو ناسنإلا اهلَّمحت ىتلا «ةنامألا مّظعو «ةعبتلا

 بساحمو ءاهنع لوؤسم ةريغصو ةريبك 5 نأ ملعي ذإ ءلابجلاو ضرألاو

 :رشف ارش إو ءريخف اريخ نإ ءاهيلع ىزاجمو اہ
 E دک هر - تتح 0 ےس ےس 220 ہر ےک ےس ورس

 ب 2 سل وج ےس ےس رع عج لس

fا  

 لع رص ارا رس 7 ےک ر هب

 اذاه لام اليو َنوُلوُقَبَو هيف امم نقسم نيمرجملا كرف تكلا وو ١

 و اًرضاَح اوامع ام ًاودجوو امص لإ هک او هس زوال يڪ

 ءاهعَتُم ءارو اًمهال ؛ايندلا ةايحلا ىف هبرآم ققحي نأ اًدهاج لواحي وهف

 اينذلا لعج دق «هقيرط نع سانلا لصي نأ ريخلل اًعاَنم ءاهعمج ىلع اًبلاكتم

 موي اهنع ىلئاس هللا نأ تننظل ؛ةعئاض تارُملا طش ىلع ةاش تتام ولا :ظفلب ميعُت وبأ هاور )١(
 )١/ ٥۳(. «ءافصألا تاقبطو ءايلوألا ةيلح» .«ةمايقلا

 )7١9(. :ةيآلا :نارمع لآ ةروس (۲)

 .(59) :ةيآلا :فهكلا ةروس (۳)



 ES ملاعلا ةياهن ثادحأ ةياهنلا ةصق يب

 ريغ همهي ال «ةصاخلا هتعفنمب رومألا سيقب قي وهف «هملع غلبّمو همه ربكأ

 ةابحلا هذه ىف هل عفنلا في ام دودح ىف الإ ؛هسنج ىنب ىلإ تفتلي الو

 اذه دودحو ضرألادودح ىه هدودحو كّرحتي «ةدودحملا ةريصقلا

 ؛©”ةئطاخ جئاتن ىلإ ىهتنيو «هنيزاوم فلتختو «هباسح ريغتي مث نمو «رمعلا

 120111 هر)' .همامأرجْفيِل نضال ديري لب # :ثعبلل دعبتسُم هّنأل

 نوكفسي ةيلهاجلا لهأ لعج قّيضلا دودحملا ىلهاجلا رّوصتلا اذه
 ثعبلاب نونمؤي ال مهمأل ؛قيرطلا نوعطقيو ءلاومألا نوبهنيو «ءامّدلا

 امو ايدل اتنايح ال ىه نار لاو :ىلاعت هلوقب مهلاح هللا رّوص امك ؛ءازجلاو

 .«علبت ضرأو «عفدت ٌءاحرأ ىه امنإلا :مهلئاق لاق امكو « 4 َنيئوُعَبَسِيْنحَع

 ناميإلا ةّيضق ىلع نآرقلا ىف ٌديكأتلا ءاجو مالسإلا ّمتها اذه لجأ نم

 نيلهاجلا ىلع ركنأف «ءازجلاو باسحلاو ثعبلا تابثإو «رخآلا مويلاب

 ميول م نما َرَو بلف # :قح هنأ ىلع مسقُي نأ هّيبن رمأو هل مهداعبتسا
 هدابعل هدعأ امو «ةمايقلا موي لاوحأ نم ركذو ء4 رس هلل لع كلذو ل ع

 ل نيدحاجلا رظن أو بقع نم نيصاعلل هلع امو باو نم نيل

 ضف سانلا عضي ىتحو ءسوفتلا ني كش الاصنتا ؛هييقح لئالد ىلإ

 ىف مهكولس ميقتسيل ؛نادبألا اهل ٌدعشقت ةت لاوهأ نم هيف امو مويلا اذه مهنيعأ

 . 01و36 مهلوسر هب مهءاج ىذلا قحلا نيدلا عابتاب ؛ةأيحلا هذه

 امس

 )١( ص) «نآرقلا لالظ ىف رخآلا مويلا» :رظنا 5١(.

 .(0-5) :ناتيآلا :ةمايقلا ةروس (۲)

 .(79) :ةيآلا :ماعنألا ةروس (۳)

 )٤( :ةيآلا :نباغتلا ةروس )۷(.

 .فرصتب (۲۸-۳۳ ص) لباولا فسوي .د / ةعاسلا طارشأ )٥(



 “يي عساةيهشااةينيشاةصق اكل
. 

 هتغبي ىتم ىردي ال نم ىلع بجي :ُهْنلْدَي ىزوجلا نبا مامإلا لوقي ©
 تومي نَم لقأ نإف ,ةحصلاو بابشلاب رتغي الو ءادعتسم نوكي نأ توملا

 نم رذحلا رذحلاف .ربكي نّم ردني اذهلو «نابشلا تومي نَم رثكأو «خايشألا

 ادبأ طوبه ىف اهبحاص لازي ال ةيصعم نم مكف «ةئيس اهبقاوع نإف .ىصاعملا
 .اندلا نم هتوفي ام ىلع هتارسحو هرقف ةدشو «همادقأ ريثعت نم

 كتحصو «كتوم لبق كتايح :سمخ لبق اًسمخ منتغا» 5 لاق دقلو

 ."”«كرقف لبق كانغو «كمره لبق كبابشو .كلغش لبق كغارفو «كمقس ليف

 لبق مكلامعأ اونزو ءاوبّساحت نأ لبق مكسفنأ اوبساح :هَكلَؤ رمع لاقو

 رک ضخ ال َنوُسَرَعت ٍذِمْوَي# هللا ىلع ضرعلل اوزهجتو «مکیلع نّروت نأ
 04 فا

 ايندلا ىف اهبساحي ةفقو هسفن عم فقي نأ ملسم لك ىلع نإف كلذلو

 ايندلا ىف هسفن بساح نم نإف ءاهلاق ةملك لك ىلعو اهلعف ةلعف لك ىلع

 .ةرخآلا ىف باسحلا هيلع فح

 توملا شارف ىلع تاماك

 تاركس دنع ىتح مهتا نويساحي حلالا انفاس ناك دلو

 .تاملكلا كلت اًيوس لمأتنلف ...!!!توملا

 .فرصتب 505-3١5( :ص) ىزوجلا نبا مامإلل رطاخلا ديص )١(

 عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هحح صو «سابع نبا نع ىقهيبلاو مكاحلا هاور :حيحص (؟)

(VY) 

 )/١(. :ةيآلا :ةقاحلا ةروس (۳)



 (ملاعلا ةياهن ثادحأ  ةياهنلا ةصق لبر“

 ريمأ اي كدجت فيك ف تام ىذلا هضرم ىف ناورم نب كلملا دبعل لبق

 کتل امک یدرف اًنومستِج دقو # :ىلاعت لا لاق امك ىندحأ : لاق ؟نينمؤمل

 نع نا ماعم مْكَعَم رک امو مکروہ ارو مک تاو ا مئکرو ورم کوا
 .تام مث "© طا اا طن دوز أ کیف مَ

 مريلا انأو كفاخأ تنك ىنإ مهللا :لاق ةافولا ي اذاعم ترضح املو

 ىرجل اهيف ءاقبلا لوطو ايندلا بحأ نكأ مل ىنأ ملعت كنإ مهللا .كوجرأ
 .تاعاسلا ةدباكمو رجاوهلا ًامظل نكلو ءراجشألا سرغل الو «رامألا

 .ركذلا قلح دنع بَكّرلاب ءاملعلا ةمحازمو

 اًدغ هابرطاو لب :لاقف .هانزحاو :هتأرما تلاق ةافولا الالب ترضح املو

 .هبزحو اًدمحم ةبحألا ىقلن

 رظني ناكو هتوملا دنع هديب هنافكا ىقتنا ديشرلا نوراه نأ یک

 .04 ٌةَيِبَطْلُس نع كره ا هلام نع ىَعَأآَم # :لوقيو اهيلإ

 ءالج ةيلج ةحضاو (توملا) ىربكلا ةقيقحلا نوري اوناك اذكم

 .راهنلا ةعبار ف سمشلا

 اي :هذيمالت هل لوقيف توملا دنع ىكبي ىزوجلا نبا مامإلا اذه لب -

 تطرف نوكأ نأ ىشحخأ ىننإ هللاو :لاقف !؟اذكو اذك تلعف دق تسلا مامإ

 © نیت اکی ی املا صبت مادو : ىلاعت هلوق ىلع حیف تقفانو
 ےک و ےل

 6 م 2 لبس نب - 00

 0 َنوُءِزِهَكْسي-ِهِيأوناك ام مهب قاع و اوب سڪ ام تاقيس 3 ااو

 )۹٤(. :ةيآلا :ماعنآلا ةروس )١(

 .(۲۸-۲۹) :ناتيآلا :ةقاحلا ةروس (۲)

 ,( 58- )٤۷ :ناتيآلا :رمزلا ةروس (۳)



 فلأ يقام نم رثكأ ركذلا سلاجم ىف يدي ىلع باتدقلو لاق من

 . سفن ىتئام نم رثكأ ىدي ىلع ملسأو

 اذه حّملت نمل ٌقحيو .ليست نكت مل ىظعوب ربجتم نيع تلاس مكو
 .مامتلا وجري نأ ماعنإلا

 .ىللزو ىريصقت ىلإ ىرظنب فوخلا بابسأ تحال امبرو

 دق نَم الإ مهيف ام فالآ ةرشع نم رثكأ ىلوح تيأرف اًموي تسلج دقلو
 :تكلهو اًوَجَت نإ كب فيك :ىسفنل تلقف «هنيع تعمد وأ «هبلق قر

 الف اًدغ باذعلاب ىلع تيضق نإ ىديسو ىهلإ :ىدجو ناسلب تحصف

 ّلَد نم هللا بدع اولوقي الئل «ىلجأل ال كمركل ةنايص «ىباذعب مهملعت
 297 هيلع

 ةرخآلل دادعتسالاو حلاصلا انفلس

 لمعلاب ةرخآلل دادعتسالا ىف مظعألا لثملا حلاصلا انفلس برض دقل

 .حراوجلا وأ ةنسلألا وأ بولقلا لامعأ نم ناك ًءاوس «هعاونأ لكب حلاصلا

 ملو «هنم لوخدلا ىلإ نوقباستي اوناكو الإ ريخلا باوبأ نم اًباب اوكرتي ملف
 لكو ..هيف لوخدلا نمو هنم نورذحي اوناكو الإ رشلا باوبأ نم اًياب اوكرتي

 .(العو لج) قحلا لوق اولتما ممن ال كلذ
 رك 2 جمر 7

 ضرْأْلاَو توسل اهْضْرَع ّةَّنَجَو در نم نو روع لل ًاوعراسو
 اا ےس جا رع سرس ا ر ےس 2241 7 8 س ل

 اَلا َنييِطَكْلاَو ءاَرَصضلاَو ِءاَرَصا ىف ٌنوففني يذلا 9 نمم تده
 ےک ےس رس

 ةشحتف ًارلفادإ کیدلو 0 ترينييحملا بح 2 لاو سالا نع َنيِفاَمْلَاَو

 )۹ :ص) :رطاخلا ديص(١)



 ويا ا دیانت ۳
 نك الإ ألا مي کک 5 ويلا وفتنأت هلأ اوزكذ میشن اوك ذأ
 وید نصةَرفعَم مؤآرج كيتلوأ © «سوملكي مشو س5 اور ملو
 93 اسلا ارج ہو ایف رک رکنا اھت نم یر تو

 ىتلا تاملكلا ضعب دنع فقوتي ال هللا ءاقلل مهدادعتسا ناكو ه#

 تناك لب «بولقلا ىف ةيدوبعلا نم ديصر اهل سيلو هاوفآلا نم جرخت
 جاو لك لاح ناسلو هللا ةعاطل اهرك وأ اعوط داقنت مهحراوجو مهحناوج

 ."”# یضزل بر كل تلجعو# :مهنم

 هلي الأ # :ىلاعت هلوق اوأرق مهنأل ف لمعلا نوصلخب يآ دج ف

 هب ىغتباو اًصلاخ هل ناك ام الإ لمعلا نم لبقي ال هللا نإ»:ِةِئََي ىبنلا لوقو
 . (ههجو

 متکی امك هتانسح متکی نم صلخملا : لوقي ىميتلا ميهاربإ ناكو

 نأ اوملع اذإ مهن ءاملعلا بدأ نم :لوقي نايك ىبعشلا ناكو ...هتائيس

 اودقف اذإو ءاودقف اولغش اذإف «سانلا نع كلذب ارلغش اولمع اذإف ءاولمعي

 .نتفلا نم مهنيد ىلع افوخ ءاوبره اوبلّط اذإو ءاوبِلَط

 مهحلاصم لك ىلع ةرخآلا لامعأ نومدقيو نورثؤي اًمئاد اوناكو ©
 ري و

 ديري ناك نم ## :(العو لج) هللا لوقل تنعذأو تنقيأ مهبولق نأل ؛ةيويندلا

 .(117-175) :تايآلا :نارمع لآ ةروس ()

 )۸٤(. :ةيآلا :هط ةروس ()

 ,(7) :ةيآلا :رمزلا ةروس (۳)

 )١1865(. عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هنسحو ءداهجلا باتك )۳۱٤١( ىئاسنلا هاور :نسح (:)



 يلو ملاعلا ةياهن ثادحأ ١ ةياهنلا ةصق 0 ظ

 امومذم اهنلصي مَهَج هل * اتام رف دي صل هات ام اھ د انلجبع ةلجاملا

 ناك کوا نِموم وهو اَهَيعَس اه سو ةرْخكلادارأ نم ارأ ّنَمَ و اروح
 4 مهس

 هلمش هل عمجو «هبلق ىف هانِغ هللا لعج همه ةرخآلا تناك نم» : لاق

 .هينيع نيب هرقف هللا لعج همه ربكأ ايندلا تناك نمو «ةمغار ىهو ايندلا هتتأو

 ."هل رٌدَق ام الإ ايندلا نم هتأي ملو .هلمش هيلع قّرفو

 هلك هنيد هنم تبلط ايندلا بطخ نم» :لوقي نا رانيد نب كلام ناكو

 .«كلذ الإ هنم اهيضري ال ءاهقادص ىف

 اونوكف «ةربدم ايندلا تلحتراو «ةلبقم ةرخآلا تلحترا :ُهَتْيِلَؤ ىلع لاقو

 .باسح الو لمع مويلا نإف ءايندلا ءانبأ نم اونوكت الو ةرخآلا ءانبأ نم

 .لمع الو باسح اًدغو

 :لاق ىلاعت هللا نأل كلذو . .ريصقتلا نم نوفاخي اوناك كلذ عمو ةي

 َلاَقْنِو تاك نو اس لاذ مك ا آر تل يوما مستو
 f کو اهب الآ لدرخ نم كبح

 ٍدَعِل ٌتَمَّدَق اَم سفن رظ : لَو هلأ أومن اونم 0 :ىلاعت لاقو

 .° 4 نولمعت Ar > أمي رح هل 00

 اوفقي نأ حلصت ال ةليئض مهلامعأ نأب اذه لك عم نورعشي اوناكو هب

 هم هرب لنج

 .(۱۸-۱۹) :ناتیآلا :ءارسإلا ةروس(١1)

 )15١١(. عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هححصو ؛ىذمرتلا هاور :حيحص (۲)

 )٤۷(. :ةيآلا :ءايبنألا ةروس (۳)

 .(۱۸) :ةيآلا :رشحلا ةروس(٤)



/ 
 (علاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق م ر

 نأ ول» :لاق ةي ىبنلا نأ نوملعي مهخأل كلذو (العو لج) هللا ىدي نيب اهم

 ت هللا ةصرم ىف امره تومي موي ىلإ دلو موي نم ههجو ىلع ٌرِجُي الجر
 .'(ةمايقلا موي هرقَحل

 هللا ةيشخ نم ةريزغ مهعومدو ةقيقر مهبولق لعج كلذ لكو ©

 .ىلاعت

 ناكو .عومدلا ةرثك نم نادوسأ ناطخ ههجو ىف باطخلا نب رمعل ناك

 .ءاكبلا ةرثك نم ىلابلا كارشلا لثم هينيع لفسأ اه سابع نبا

 (اًريثك متيكبلو اليلق متكحضل ملعأ ام نوملعت ولا :4 هللا لوسر لاقو

 نین مهلو مههوجو لي هللا لوسر باحصأ یطغف
 نيش مولا َرأ ملف كي هللا لوسمر باحصأ تيأر: كلو ىلع لاقو

 «زعاملا بكر لاثمأ مهنيعأ نيب , «اربغ اًرفص اتعش نوحبصي اوناک «مههبشُي

 اوحبصأ اذإف «مهمادقأو مههابج نيب نوحواري ءامايقو اَدِجَس اوتابدق

 ىنأكل هللا وف «عومدلاب مهنيعأ تلمهو «حيرلا موي رجشلا ديمي امك اودامت

 .نيلفاغ اوتاب موقلاب
 ىلإ ةدوعلاو ةبوتلاب عراسي هنإف بنذ ىف عقو اذإ مهنم دحاولا ناكو چچ

 .(العو لج) هللا
 4 وخفت لعل بوُمومْلا هيأ اکی هللا لإ اويوثو# :ىلاعت لاق

 :ءايشأ ةعبرأ : :لاقف ؟ حوصنلا ةبوتلا ةمالع ام: هل أدي ةنييع نب نايفس لكس

 .(0759) عماجلا حيحص يف هنادي ينابلآلا ةمالعلا هنسحو « ىناربطلاو ءدمحأ هاور:نسح )١(

 .نآرقلا ريسفت باتك )٤1۲١( ىراخبلا هأور: حيحص (؟)

 )١١(. :ةيآلا :رونلا ةروس(*)



 ۱ ی ىلاعلا ةياهن ثادحأر ر ةياهنلاةصق ٠ كلا

 ةلقلا ةيؤرو تاعاطلاب ىلاعت هللا ىلإ برقتلا ةرثكو «سفنلا ةلذو ايندلا ةلق

 .كلذ ف صقنلاو

 دئفأ قرأ مهنإف نيباوتلا اوسلاج :لوقي ص رمع ناكو

 :لامعألا لطب يتلا تافآلا نم هريغو ءايرلا نم نوفاخي اوناكو ©

 نأ ةيشخ هدالوأو هتجوز نع لب ؛هيخأ نع هلمع ىفخُي مهنم دحاولا ناكف

 .هريغو ءايرلاب هلمع طبحي
 اوكرتو مالكلاب اذه اننامز ءاملع ىضر دق :لوقي اليم مزاح وبأ ناك

 مهدعب نيذلا راص مث «نولوقي الو نولعفي د فلسلا ناك دقو .لمعلا

 نامز ىتأيسو «نولعفی الو نولوقي مهدعب نيذلا راص مث ,نولوقيو نولعفي
 .نولعفي الو نولوقي ال هلهأ

 ىَبأَف مهثدحُب سلجي نأ افلم ةنييُع نب نايفس نم سانلا بلط دقل لب
 مكلثمو ىلثم امو ءاوعمست نأ لهأب متنأ الو ثدحأ نأ لهأب انأ ام :لاقو

 .اوحلطصاف اوحضتفا :لئاقلا لاق امك الإ

 نأ نوملعي مهأل ؛اًديدش اًفوخ دابعلا ملاظم نم نوفاخي اوناكو
 مويلا هللحتيلف للام وأ ضرع نم ةملظم هدنع هيخأل تناك نم» :لاق 5 ىبنلا

 ردقب هنم ذخأ حلاص لمع هل ناك ناف «مهرد الو رانيد ال موي هنم ذخؤي نأ لبق

 ٠ «هيلع تلعُجف هبحاص تائيس نم ذخأ لمع هل نكي مل نإو «هتملظم

 :اولاق ؟سلفملا ام نوردتأ» :لاق هيَ هللا لوسر نأ ةريره ىبأ نعو

 موي ىتأي ىتمأ نم سلفملا نإ :لاقف .عاتم الو هل مهرد ال نم انيف سلفملا

 اذه مد كفسو اذه لام لكأو اذه متش دق ىتأيو ؛ةاكزو مايصو ةالصب ةمايقلا
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 ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق 2

 ام ىضقي نأ لبق هتانسح تينف اذإف .هتانسح نم اذهو .هتانسح نم اذه ىطعُيَف

 "”«رانلا ىف حرُط مث هيلع تح رف مهاياطخ نم ذخأ هيلع
 :ىلاعت لاق (العو لج) هلل مهركش ىف ريصقتلا نم نوفاخي اوناكو ©

 کب هوس ال هيأ تمم اودس نِإَو هولا ام لڪ ني مکا یو

 04 تانك مول ظل نضل
 :ىلاعت هلوق ىف نالوقي (ىلاعت هللا امهمحر) لوحكمو دهاجم ناكو
 :نكاسملا لظو درابلا بارشلا هنإ 4 ٍِيِعَتلَأ نع رنيم لفلم #

 .مونلا ةذلو «قلخلا لادتعاو ؛نطبلا عبشو

 ال كنأ ىلاعت هلل ركشلا ءادأ :لوقي ايم ىرتستلا لهس ناكو

 ءىشب هصعت الف كيلع همعن نم اهلك كحراوج نإف ,كيلع همعنب هيصعت
 .اهنم

 ايندلا اهيزاوت ال ىتلا ىوقتلا ةمعن مهقزرو مهيلع هللا ّنتما كلذلو هب

 .اهيف امب

 ال ىتح ىوقتلا ماقم دحأ غلبيال» : :لوقي هع ب زيزعلا دبع نب رمع ناك

 :ةرَم لجر هل لاق دقو «ةرخآلاو ايندلا ىف هب حضتفي لوق الو لعف هل نوكي
 رطاوخلا نم هبلق ىفام عيمج عضو ذإ :لاقف ؟ىوقتلا مانس دبعلا غلبي ىتم

 .هيف ءىش نم حتسي مل قوسلا ىف هب فاطو «قبط ىف

 ؟هيف ميقأ نأ ىل بحت دالبلا ىأ ' لایا ضايع نب ليضفلل لجر لاقو

 .بادآلاو ةلصلاو ربلا باتك )١5581( ملسم هاور :حيحص ()

 )١٤(. :ةيألا :ميهاربإ ةروس (0)

 .(۸) :ةيآلا :رثاكتلا ةروس ()



 ای وسةيهشدحاتينسضاةصق ل
 .ىوقتلا ىلع كلمح ام دالبلا ريخ لب «بسن دلب نيبو كنيب سيل :لاقف

 دقف ءفوخلا اذه باوث نوجريو اًميظع اًفوخ ممبر نوفاخي اوناكو وب
 ءاَقَم فاح نم امو # :ىلاعت لاقو . € ناتج ر ماقم فاح نمِلو # :ىلاعت لاق

 . 4 وأمل ىه ةا ناف © وللا نع سقلا یھنو دیر

 ةيلاغ هللا ةعلس نإ الأ ءلزنملا غلب جلدأ نمو «جلدآ فاخ نم» ::4 لاقو

 . ””(ةنحلا هللا ةعلس نإ الأ

 ىلنمل اولوقت ال :لاقف « :ملاعلا اهيأ نتف :ةرم الم ىبعشلل ليق دقو

 .هللا ةيشخ نم هلصافم تعطقت ىذلا وه ملاعلا نإف «ملاع

 كيرتعي ىذلا اذه ام :هل لاقيف «ٌرفصا ًاضوت اذإ نيسحلا نب ٌىلع ناكو

 .موقأ نأ ديرأ نَم ىدي نيب نوردتأ :لوقيف ؟ءوضولا دنع

 اًمامتها توملا رمأب نومتهيو ةمتاخلا ءوس نم نوفاخي اوناكو ©

 اي» :لوقي نأ رثكُي يب هللا لوسر ناك» :لاق ص كلام نب سنأ نعف

 تئج امبو كب اّنمآ هللا ىبن اي :تلقف ؛«كنيد ىلع ىبلق تبث بولقلا بلقُم
 اهبلقي هللا عباصأ نم نيعبصأ نيب بولقلا نإ «معن» :لاق ؟انيلع فاخت لهف هب

 0( ءاشي فيك

 الإ اهنيبو هنيب نوكي ام ىتح ةنجلا لهأ لمعب لمعيل لجرلا نإ» ::اب لاقو

 .(55) :ةيآلا :نمحرلا ةروس(١1)

 )5-5١(. :ناتيآلا :تاعزانلا ةروس(؟)

 .(5171؟) عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هححصو « ىذمرتلا هاور :حيححص (۳)

 )٤۸١١(. عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هححصو « ىذمرتلا هاور :حيحص (؟)



/ 
 ( ملاعلا ةياهن ثادحأ ) ةياهنلا ةصق /

  «اهلخديف رانلا لهأ لمعي لمعيف باتكلا هيلع قبسيف عارذ

 ىلإ ضما :اهل لوقي ةزانج لمحي اًدحأ ىأر اذإ د ةريره وبأ ناكو

 .نوضاَم كرثإ ىلع اَّنِإَف كبر
 ةظعوم «نّوحئار اًنإف اودغا :ةزانج ىأر اذإ لوقي ىقشمدلا لوحكم ناكو

 .ربتعي ال رخآلاو لوألا بهذي «ةعينش ةلفغو «ةليلق ةغيلب

 كلذو .اًيكاب اًعفلتم الإ ىرن الف زئانجلا دهشن انك :لوقي تباث ناكو

 ىلع نكلو «تيملا ىلع نوكيي الف «مهسفنأ ةزانج نوركذتي اوناك مهمأل
 .مهسفنأ

 ركنمو «هسيئأ دودلاو «هعجضم ريقلاو هعرصم توملا نمب ريدجف

 ةنجلاو .هدعوم ةمايقلاو «هرقتسم ضرألا نطبو .هرقم ربقلاو «هسيلج ريكنو

 .هل الإ دادعتسا الو كلذ ىف الإ ركف هل نوكي الأ ؛هدروم رانلا وأ

 هيلع لر 7 د أوُمَكَعَتَسُ مث هللا رولا دلا ( نل: ىلاعت هللا لاق

 58 اور او اوفا الأ ةر لآ

 كك هللا نم هفوخ لاط نمل كلذ ةكئالملا لوقت امنإ :فلسلا ضعب لات

 نم هتافام ىلع نزحي ملوک هللا فخي مل نم امأ «هنم طرف امم هنزحو

 . كلذ نم ءىش هل لاقي الف ريخلا

 انفلس لاوحأ ضعب كلت تناك :ةلضافلا ىتخأ ..ميركلا ىخأ

 .ردقلا باتك ((561) ملسمو .قلخلا ءذب باتك TY) ٠م ىراخيلا هاور:هيلع قفتم )١(

 ,(30) :ةيآلا :تلصف ةروس(؟)

 .(هللا هظفح) ديرف دمحأ /روتكدلل (فلسلا قالخأ نم) ةلاسر نم دافتسم(۳)



 ا '( ملاعلا ةياهذ تادحأ) ةياهنلا ةصق

 ءاجرلاو فوخلاو بحلاو ةعاطلاب هللا ءاقلل دادعتسالا عم د حلاصلا

 بيشي ىذلا مويلا كلذ ىف ةاجنلا تالهؤم ىه كلتف «سفنلا ةبساحمو

 .نادلولا هلوهل

 هتمحرو هترفغمو هوفعب اندمغتي نأ هللا لأسنف

 ہر ہر 1 ږد
SSD PE Ce 



 r ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق 0 /
 ی 2__ح

 ا هللا الإ هملعي ال بيغ ةعاسلا ملع ج

 تايآلا كلذ ىلع تلد امك ؛ىلاعت هللا الإ ةملعي ال ٌبيغ ةعاسلا ملع
 علطُي ملف «هب هللا رثأتسا امم ةعاسلا ملع نإف ؛ةيَّربنلا ثيداحألاو ةينآرقلا
 هللا الإ ؛ةعاسلا موقت ىتم ٌدحأ ملعي الف "السرم ابن الو اًبَرقم اكلم هيلع

 .ىلاعت

 نع هنولأسي سانلا ناكف ءاهلاوهأو ةعاسلا ركذ نم رثكُي ةع ىبنلا ناكو

 تناكو «هللا الإ هملعي ال بيغ كلذ نأ مهربخي ناكف «ةعاسلا مايق تقو

 .هسفن هب ىلاعت هللا صتخا امم ةعاسلا ملع نأ نيم لزنتت ةينآرقلا تايآآلا

 قو دس همام لف اهنَسْمم َنآَبَأَةَعَلأِِع كنون # : ىلاعت هلوق كلذ نمو
 ءَ كنك كولي غب الإ کیت ال ضرذلاو تولا نتت وه د | بقول البال
 "04 رغ يدل رأی هنآ دنعاچمْل اما ف اع

 هللا دنع ةعاسلا ملع نأ سانلا ربخي نأ اي اذمحم هيبن رمأي ىلاعت هللاف

 دحأ كلذ ملعي ال ؛اهمايق نوكي ىتمو ءاهرمأ ةّيلَج ملعي ىذلا وهف هدحو

 :ضرألاو تاوامسلا لهأ نم

 گیریم و هنآ دنع امام لَا سالا كرسي :ىلاعت لاق امك
 5 اهلسرم ن CN مس يأ الا ن کولی : ىلاعت لاق امكو . 4 اف وک عال لمل

 اذهو ءاهب رابخإلا نع ىهنو ؛ةعاسلا تقو ملع يي ىبنلا نأ ىلإ ةعاشإلا ىف ىجنزربلا بهذ )١(

 .( ص) «ةعاسلا طارشأل ةعاشإلا» :رظنا

 .(۱۸۷) :ةيآلا :فارعألا ةروس (؟)

 .(55) :ةيآلا :بازحألا ةروس (۳)



 يل, ملاعلا ةياهن ثادحأ  ةياهنلا ةصق

 "4 هب كير )هيف تأ ف 2
 .هدح و هللا ىلإ ةعاسلا ملع ىهتنمف

 ىف امك - ةعاسلا تقو نعل هللا لوسر 5 ليربج لاس امل اذهلو

 نم ملعأب اهنع لوؤسملا ام :َْي ىبنلا لاق - ليوطلا ليربج ثيدح
 ."”(لئاسلا

 .الك دمحم انيبن كلذكو «ةعاّسلا موقت ىتم ملعي ال 75 ليربجف

 برق لزني هنأ عم «ةعاّسلا موقت ىتم ملعي ال 325 ىسيع نإف ؛اًضيأو

 .ىتأيس امك ؛ىربكلا ةعاّسلا تامالع نم وهو ءاهمايق

 ىب ىرشأ ةليل تيقلا :لاق لع ىبنلا نع ص دوعسم نب هللا دبع نع

 .(ىسيعو ىسومو میهاربإ
 ىل َمْلِعال : َلاَقَف میوان ىَلِإْمُهَرْمأ ودر .ةَعاسلا َر َرَمَأ اوك اَدَت» : لاق

 .ىَسيِع ىَلِإ َرْمألا اوُدَرَف ءاَهب ىِل َمْلِع ال :َلاَقَف ءىَسوُم ىلإ رمال اوُدَرَف ءاهب

 َنأ كلو ىَبَر ىلإ ده اَميفَو كلذ للا الإ ٌدَحَأ اَهْمَلْعَي الف ءاهتبجو اَنأ :لاقف
۳ 

 .صاصَرلا ُتوُذَي اَمَك با ؛ىَنََر اذِإَف ناَبيِضَق ىعَمَو : :لاَك .حراخ لاح احدا

 .اًرفاَك ىِيحَتَّنإ ُِلْسُم اني لول رجلا َرَبحْلا نإ ىتح كلا ُهَكِلْهُبَق :َلاَ

 , 77ه مهكلهيف 1 اهيف :لاق هلتقاف لاعتف

 )١( :تايآلا :تاعزانلا ةروس )٤١-٤٤(.

 مالسإلاو ناميولا نع يب ىبنلا ليربج لاؤس باب «ناميإلا باتك ؛«(ىراخبلا حيحص (؟)
 .(حتفلا عم_ )١/ ١١5 هل لي ىبنلا نايبو ةعاسلا ملعو ناسحإلاو

 .«حيحص هدانسإ» :لاقو ءركاش دمحأ قيقحت ((7067م-) (۱۸۹ )٥/ ادمحأ دنسمل (۳)



 rol (علاعلا ةياهن ثادحأ ةياهنلا ةصق دب ر

 ایک ىلا تحمس :لاق ؛ او هللا دبع نب رباج نع ملسم مامإلا یورو

 هلا دنع اهم اكنإو كوع ٍةَعاَّسلا نع ىِنوُلاْسَتا» :ٍرْهَشِب َتوُمَي نأ لبق لوقت

 . 700م + هلا اْيَلَع یتا ٍةَسوُقْنَم سفت نِ ضْألا ىَلَع ام لاب مسا

 ليربج لاؤس دعب ل ىبنا اھلَع نوكي نأ لامتحا ىفني ثيدحلا اذهف
 .اهنع

 َتاَوَلَص دمحم ْمُهُمَتاَحَو لشرلا ديس ملا نبل ادهم :ريثك نبا لاق

 (ُتَقاَعْلاَو َقَمَحْلَمْلا يبو هولا ُ ىبنَو «ةَمح لا یب ُكُماَسَو ِهّيلَع هلل

 نع كم ايف ِهِلْوَق عم مد ىَلَع سالا رحت ىذا واحلا یتا

 ةَعاَسلاَو انآ تني : 35 دعس ِنْب لْهَسَو ستا ِثيِدَح ْنِم حيِحَّصلا ىف
 هللا هرمأ دق هلك اَذَه َمَمَو َعَمَو ءاَهِيلَت ىلا ةَباَّسلا هْيعَبْصِ َنْيَيَنَرَكَو " «نْيتاهک

 ايا ئ لك قف ءاَهْنَع ليس اإ ِهّْبَلِإ ةعاَسلا ٍتْفَو لع َدْرَي نأ

 , 0 4 معا ساتل رک أ کیلو

 تايآلا نأل ؛لهاج وهف ؛ةعاّسلا موقت ىتم ملعب هيب ىبنلا نأ معز نمو

 . هيلع درت ةقباّسلا ةّيوبنلا ثيداحألاو ةينآرقلا

 :هللا ملع تانونكم نم ىه ىتلا ةسمخلا بيغلا حتافم ىدحإ ةعاسلاو

 ةنس ةئام سأر ىلع» : كي هلوق ىنعم نايب باب د ةباحصلا لئاضف باتك «!ملسم حيحص) )١(

 .(یوونلا حرش عم- )١5/ 5-4١ «ةسوفنم سفن ىقييال

 (نيتاهك ةعاسلاو انأ تشعبا : هيك ىبنلا لوق باب «قاقرلا باتك ««ىراخبلا حيحص )١(

27/11 3). 

 )/١81(. :ةيآلا :فارعألا ةروس (۳)

 ,(0 77 /7) «ريثك نبا ريسفت) (5)

 .فرصتب 08-5١0( ص) ةعاسلا طارشأ )٥(



 ا ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق
 عمر ج رس رر لع س ع حرص ےس رس رس ص رس ےس ےس ر دم س

 سفن ىردت امو ماحرأالا فام راعي تيل راو ةع ةَعاَسلأ ملو دنع هلآ نإ 2
GS 44  

 . 4 يخ يلع هلا نل ت ومت ضر یاب ی ىرَدَتاَمَو ادع تڪ اد م

 بْيَعلا ٌحَياََم١ :لاق يي ىبنلا نع 6 رمع نبا نع ىراخبلا حيحص ىفو

 فام رامبو تي علا رايو عاملي هلآ د ا :ةللا الإ اًهُمَلْعَي ال ٌسْمَح
 مم” و وس ج ر ور سر حم ر

 أَنِإ ثومَت ٍضرأ یاب نسم یردتامو ادع 16 بيڪ ادام سش یردت امو مارال

 7 ¢ بخ 0 ع
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 )١( ةيآلا :نامقل ةروس )75(.

 ىراخبلا هاور :حيحص (؟) )/5771(.

 )9( :ص) دئاوفلا ۱۷۳-۱۷۲(.



 (ملاعلا ةباهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق ا

 الو اًصرح الإ ايندلا ىلع سانلا دادزي الو ةعاسلا تبرتقا» كي لاق
 .20(اًدعب الإ هللا نم نودادزي

 ةعاسلا برق ىلع ةحيحصلا ثيداحألاو ةميركلا ةينآرقلا تايآلا لدت

 رخآ ىف اننأ ىلعو اهبرق ىلع ليلد ةعاسلا طارشأ رثكأ روهظ نإف ؛اهّوَنُدو
 :اينّذلا مايأ

 .04 َنوُضِرْعُم لع يف مهو مهباسِح سال برقا :ىلاعت هللا لاق

 ہو :ىلاعت لاقو . 4 ابرق نک ٤ هامل لعل كرد يامو# :ىلاعت لاقو

 .4 ُدَمَصْلا منو عال رفا: ىلاعت لاقو . ‰0 نرو( ادیب هور
 ملاعلا اذه ةيان برق ىلع ةّلادلا ةريثكلا تايآلا نم كلذ ريغ ىلإ

 ؛اًريخ نإ هّلمع لماع لك اهيف لاني .ىرخأ راد ىلإ لاقتنالاو «ىويندلا

 ۰ .ٌرشف ؛اَرش نإو «ريخف
 .“"امهدميف «هيعبصأب ريشيو ««نيتاهك ةعاسلاو انأ تشعُب» :ة لاق

 , ”(ةعاسلا مسن ىف تعي :ةل6 لاقو

 )١( عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هنسحو دوعسم نبا نع مكاحلا هاور )١١55(.

 )١(. :ةيآلا :ءايبنألا ةروس (۲)

 .(537) :ةيآلا :بازحألا ةروس (۳)

 .(5-77) :ناتيآلا :جراعملا ةروس (6)

 )١(. :ةيآلا :رمقلا ةروس (5)

 .نيتاهك ةعاسلاو انأ تشعُي باب /قاقرلا (751/ )١١/ ىراخبلا هجرخأ (5)

 ىنابلألا هدروأو (۲ /۲۳۲ /؟) (ةفرعملا) ىف هدنم نباو (۲۳ /۱) (ىنكلا) ىف ىبالودلا هاور (۷)

 )۸٠۸(. ةحيحصلا ةلسلسلا ىف



 يلب ىلاعلا ةياهن ثادحأ  ةياهنلا ةصق

 ةالص نيب ام - ممألا نم الخ نم لجأ ىف - مكلجأ امنإلا :5 لاقو

 .""«سمشلا برغمو رصعلا
 ىلع سمشلاو كيب ىبنلا دنع اًسولج انك :لاق ؛د رمع نبا نعو

 نم ىقب امك الإ ىضم نم رامعأ ىف مك رامعأ ام» :لاقف رصعلا دعب ''”ناعّقيعُت
 ." «هنم ىضم اميفو راهنلا

 ملعي ال نكل «ريسي یش ىضم ام ىلإ ةبسنلاب ىقب ام نأ ىلع لدی اذهو
 نع هدنس حصي ٌديدحت هيف ءىجي ملو «ىلاعت هللا الإ ىضم ام رادقم

 اًدج ليلق هنكلو «هيلإ ةبسنلاب ىقب ام ةبسن ملْعْيو هيلإ َراَصُي ىتح موصعملا

 . «ىضاملا ىلإ ةبسنلاب
 ةعاسلاو انأ تشعُب» :ةعاسلا بيرقت ىف هيب هلوق نم غلبأ كانه سيلو

 ىتح ةا هتثعب نم ارق ةدش ىلإ ةراشإ اذهف .”«ىنقبستل تداك نإ ءاًميمج

 .برقلا مّظِعل هل اهقبس ىشخ

 فلآ هعوقو برقب رابخإلا ىلع ىضم ام اًبيرق نوكي فيك :لاقُي دق هب
 تناك نإو «هريدقتو هللا ملع ىف بيرق هنأ باوجلاو ؟ماع ةئامعبرأو

 عم 448 /5) «ليئارسإ ىنب نع ركذ ام باب «ءايبنألا ثيداحأ باتك «یراخبلا حيحصاا )١(
 .(حتفلا

 ىنثا وحنب اهبونج ىف ةكمب لبج :ريغصتلا ظفلب ءةيناثلا رسكو ؛ىلوألا فاقلا مضب ؛(ناعقيعف) (9)
 مالك نأ رهظيو .كانه حالسلا ةعقعق ترثك اوبراحت امل اًمهرُج نأل ؛ناعقيعق ىمسو اليم رشع
 .ةباحصلا عم امهدهش رمع نبا ناكو «ةكم حتف ةوزغ ىف وأ عادولا ةجح ىف ناك اذه دكني ىبنلا

 .ركاش دمحأل (5 /۸) «دمحأ دنسم حرشاو (۸ / ؟) ريثألا نبال «ةياهنلا» :رظنا

 .ركاش دمحأ هدانسإ ححصو (5 /8) دمحأ هاور (۳)

 )١/ ١6((. محالملاو نتفلا ىف ةياهنلا (؟)

 .(7 58 )١١/ (ىرابلا حتف) نسح هدنسو ىناربطلاو دمحأ هجرخأ :رجح نبا ظفاحلا لاق (5)



 (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق ا
 ےک ےل رس رس ےس

 . 04 بير هرو( ادیب هنري مهلا ةيعب ها هارت ةيرشبلا سيياقملا
 امل ةبسنلاب ليلق ايندلا نم ىقابلا نأ هيلإ هبتنُي نأ ىغبني ىذلا رمألاو

 لجوت نأك «اليوط لجأ نيد هيلع كل نمل تعضو اذإ كنإف ءاهنم ىضم
 نوكيف «نوعبرأو ةسمخ نيسمخلا نم ىضقنا اذإف ءالثم اًماع نيسمخ
 ."”سورضملا دعوملا نم ىضم امل ةيسنلاب برتقا دق دادسلا دعوم

 :ىلاعت لاق دقف ايندلا مايأب ساقت ال ةرخآلا مايأ نأ مولعملا نمو :لوقأ
 كن ر

 0 ودعت اري ةَدَس فل كير دنع امي توو

 “ا “ر

SIE OGG, 

 )١( :ناتيآلا :حراعملا ةروس )١-۷(.

 ص) رقشألا رمع .د / ىرغصلا ةمايقلا (؟) ١57-1١7١(.,

 )۴( :ةبآلا :جحلا ةروس )/51(,



 Nd ( ملاعلا ةياهن ثادحأ ) ةياهنلا ةصق

 هللا الإ ةقيقحلا ىلع اهتقو الو اهدعوم ملعي ال هنأل ةتغب ىتأت ةعاسلاو

 الف ءامهنيب امهبوث نالجرلا ٌرشن دقو ةعاسلا نموقتلو ...» :4 لاف
 الف هتحقل نبلب لجرلا َفرصنا دقو ةعاسلا َّنموقتلو «هنايوطي الو هناعيابتي

 دقو ةعاسلا نموقتلو هيف ىقسي الف ةضوح طيلَي وهو ةعاسلا نموقتلو ةمعطي

 . (اهمعطي الف هيف ىلإ هتلكأ عفر

 - هيف ىلإ ءانإلا لصي امف ةحقللا بلحي لجرلاو ةعاسلا موقت» :ةيب لاقو

 .موقت ىتح هناعيابتي امف بوثلا ناعيابتي نالجرلاو موقت ىتح - همف : ىأ

 .””«موقت ىتح ردصي امف '”هضوح ىف طلي لجرلاو

 . «سانلا رارش ىلع الإ ةعاسلا موقت ال» ي5 لاق

 . «هللا هللا :ضرألا ىف لاقُي ال ىتح ةعاسلا موقت ال» :ِهِككَي لاقو

 ةعاسلا مهيلع موقت نيذلا ءالؤه لاح نع ةي بيبحلا ريخأ دقل لب هب

 حيسملا كاله ىبنلا ركذ نأ دعبف ...لاوهأو دئادش نم اهيف ام لكب

 َنْيَب سْيَل .نينس َعِبَس سالا ٹک مَن :لاق ۵ ىسيع ىدي ىلع لاجدلا

 )١( ىراخبلا هاور :هيلع قفتم )٦۱٤١(« ملسمو )۱١١(.

 .هحلصُيو هنيطُي ىأ :هض وح ىف طلي ()

 .ةعاسلا طارشأو نتفلا باتك )١155( ملسم هاور :حيحص (۳)

 )١975(. ملسم هاور :حیحص (4)

 )۱٤۸(. ملسم هاور :حيحعص (6)



 ىلاعلا ةياهن ثادحأ  ةياهنلا ةصق م ر

 هجو ىلع ىَقْبَيالَف ماّشلا لق نِةَاَب حير هلا لرب م .ةَواَدَع نينا
 ْمُكَدَحَ نأ ول ىح هن ةنضبق الإ ٍناميإ وأ رْيَح ْنَم ِةرَّذ ُلاَقِْم ِِبْلَق ىف ٌدَحَأ ضْرَألا

 ٌرارش ىقئبيف» : لاق مث .. .ةضبقت ىح بلع ناحل لب دبك ىف لحد

 .اًركنُم نورتي آلو اًفوُرْعَم نوفر .عابّسلا مالخأ ريطلا فج ىف سانلا

 مران ؟انّرمأت امف :َنوُلوَقَبَف ؟ ؟نويجتسَت الا لوقف ناطيذلا ْمُهل لثمعي

 ىف خفن َث .ْمُهْشِيَع نَسَح بقر ٌراَد َكِلَذ ىِف ْمُهَو .ٍناَنوألا ٍةَداَبعب
 و

 ."”(...روصلا

 .ةعاسلا طارشأو نتفلا باتك )۱۱١( )۲۹٤١۰( ملسم هجرخأ )١(



 ا یاس ةياهن شاار ةياهنلاةصق اعل
 ؟ةعاسلا عوقو تقو ءافخإ ءارو نم ةمكحلا ام اج

 : نيلئاق رشبلا لءاستي دق هپ

 هيف موقتو ؛ةعاسلا هيف لحت ىذلا تقولا ءافخإ ءارو نم ةمكحلا ام

 اهعوقوف «ةيناسنإلا سفنلا حالصب قلعت هل اهءافخإ نأ :باوجلاو ؟ةمايقلا

 ىتم ىردي ال هنكلو «هعوقو ءرملا نقيتسي ىذلا ميظعلا رمألاو «بيغ

 .رارمتساب هل اًبقرتم ءرملا لعجي - هتحاسب هيف لحيو «هؤجفي

 ةايح ىف ىساسأ رصنع لوهجملاو» : نة بطق ديس ذاتسألا لوقي

 .هيلإ نوعلطتي مهتايح ىف لوهجم نم دب الف .ىسفنلا مهنيوكت فو رشبلا

 مهطاشن فقول -ةرطفلا هذبب مهو -مهل افوشكم ءىش لك ناك ولو

 نوبرجيو «نولمأيو نورذحيف .نورجي لوهجملا ءاروف .مهتايح تنسو

 مهلوح نم نوكلا تاقاطو مهتاقاط نم ءوبخملا نوفشكيو .نوملعتيو

 هللا مهل ءاش امب ضرألا ىف نوعدبُيو قافآلا فو مهسفنأ ىف هللا تايآ نوريو

 .دعوملا ةلوهجملا ةعاسلاب مهرعاشمو مهبولق قيلعتو ..اوعدبي نأ

 اهدعوم نم مهف «ةعاسلا ىتأت ىتم نوردي ال مهف «دورشلا نم مهظفحي

 امأف .ماقتساو هترطف تّحص نمل كلذ .مئاد ٍدادعتسا ىلعو مئاد رذح ىلع

 ىلإ هريصمو طقسيف «لهجيو لفغيف هاوه عبتاو هترطف تدسف نم
 .'«ىدرلا

SF TYهر کچ  

ESS PE CC 



 Ha ( ملاعلا ةياهن تادحأ) ةياهنلا ةصق ل

 جا ةيلبقتسملا بويغلا صعب نع > يبنلارابخا

 هللا هعلطأ امم كلذو «ةعاسلا مايق ىلإ نوكي امب ايب ىبنلا ربخأ دقل وهب

 ىتح ءاَدذج ةريثك بابلا اذه ىف ثيداحألاو ... ةلّبقتسملا بويغلا نم هيلع
 "٠ ىرونعملا رتاوتلا َدَح تغلب

 اي رام طخ وي یا اًنبطَح دل لاق ص َةَفْيِّزَخ هاور ام اهنمن

 تنك نإ هَلِهَج ْنَم ُهَّلِهَجَو ُهَمِلَع نم ُةَمِلَع هُهَركَذ الإ ٍةَعاّسلا ماَيِق ىلإ اَنْ
 0 رة تان ل فرا ون یتا ی عا

 رس

 2 17 . رحت

 ا

 0 يدم

 داماك اوب ال5 ىبنلا بطخ دقل لب 5 ةفيذحب اضاخ كلذ نكي ملو

 نب ىَلَص»١ E قروضا بط نب وردم وير و ىوردت ١
 9 .لهطلا تر ىح اتم رنا دعو رجلا يو هللا لوش

 ر 0

 دک م اميز ناک ایہ ناک نکلا يرق نع نطق شیلا مس

 ه2 سو ہے ن س

 مح انملعاف

 .ضايع ىضاقلل )١/ 16٠( «ىفطصملا لاوحأ فيرعتب افشلا» )١(

 .نتفلا باتك (۲۸۹۱) ملسمو «ردقلا باتك (17554) ىراخبلا هاور :هيلع قفتم (۲)

 .نتفلا باتك (۲۸۹۱) ملسم هاور :حيحص (۳)

 .نتفلا باتك (۲۸۹۲) ملسم هاور :حيحص (4)



 ل ىلاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق
Liسيري  

 |! مسي عمم

 ةَنْئاَك یه تف لكب سانلا ْمَلْعَأَل ىَنإ هلل و: نامل ُنْب ةَمْيَدَح لاقو
 َكِلَذ ىف ّىَلإ َرَسُأ 4 ل ها لرش درک نأ لإ ىب و قع نيبو نب اهب

 0 لاق بیک هللا ٌلوُسَو ْنِكَلَو ءىْيَع ُهْنَّدَحُي ْمَل ءا
 َنْدَكَي ال ثان نهتم : فَلا دي وهو 5# ولا لوس اق لا نع هب
 ا ا را انور راغص اهني فيصل فيصل ر نيف نر ا زر

 رْيَغ ْمُهَلُك طُهَرلا كيلوا بَ

 ىلإ فاك رهام لكي هنآ رخأ دق ل ىلا أ لع ةحيحص ةلدأ هذول

 .مهصخي امم ةعاسلا مايق

 بيصنلا بيغلاب رابخإلا نم تلان دق ةعاسلا طارشأ نأ كش الو
 ظافلأب تّيوُرو ءاَدذج ةريثك ةعاسلا طارشأ ثيداحأ تءاج جاذهلو رفوألا

 .نتفلا باتك (۲۸۹۱) ملسم هاور : حيحص )١(

 .(07-00 ص) لباولا فسوي .د / ةعاسلا طارشأ (۲)



 علال ةياهن نادحأ) ةياهنلا ةصقن يبرر“ | اعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق د /
 کک “ةعاسلا طارشأ ىنعم م

 :ءىشلا طارشأو «طارشأ :هعمج «ةمالعلا وه :- نيتحتفب - طرا ©

 مهريغ ىلع مهمدقي نيذلا هباحصأ ةن مهو «ناطلسلا ط رش :هنمو «هلئاوأ

 «ضعب ىلع مهضعب ,رماثلا هطرتشي ىذلا طارتشالا :هنمو هدنج نم

 29 طورشملا ىلع ةمالع طرشلاف

 : ةغل ةعاسلا ب

 راهنلاو ليللاو «عاسو «تاعاس :اهعمج ءراهنلاو ليللا ءازجأ نم ءزج

 نأ َةَعاَملَاَّلِإ نوَرظب له #8 :ىلاعت لاق «”اهتامالع :ةعاسسلا طارشأو
 #9 اطار هاج ده عب مين

 26 (ةعاسلا مايق أاهرقعي ىتلا تاماللعلا یه : رحح نبا ظفاحلا لاق

 «تايآلا»و ؛«تابآلا» مس | «طارشألا» ىلع ءاملعلا ضعب قلطأ دقو

 ةلاد ؛ءارحصلا ىف ٌبَّصنَت ىتلا تارامألاك ءىشلا ىلع ةلادلا تارامألا ىه
 قيرط ىف عضوت وأ «نفسلا ىدهتل ؛ئطاشلا ىلع عضوت وأ «قيرطلا ىلع

 .نكامألا نم نودصقي ام ىلع مهلدتل ؛نيرفاسملا

 .(هللا هظفح) مدقملا ليعامسإ دمحم .د /(ةعاسلا طارشأ هقف) باتك نم )١(

 .(555 /۲) ريثآلا نبال «ةياهنلا»و ء(۳۲۹ /۷) «برعلا ناسل» :رظنا(؟)

 .(5 ؟ 5 ص) «حاحصلا راتخم(۳)

 .(۱۸) :ةيآلا :دمحم ةروس(4)

 .(۷۹/۱۳) (ىرابلا متف) (6)



 ا ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق

9 5 7 2 7 

 ىلع اَّمإو ءاهرق ىلع اَّمإ «ةعاسلل تارامأ :تايآلا» :ىبيطلا لاق

 «جوجامو جوجايو («ىسيع لوزنو «لاحدلا :لوالا نمف ءاهلوصح

 جورخو ءاهبرغم نم سمشلا عولطو «ناخدلا :ىناثلا نمو «فسخلاو

 . "”(سانلا رشحت ىتلا رانلاو «ةبادلا

 : احالطصا ةعاسلا ىنعم ب

 وأ ءاهيف باسحلا ةعرسل كلذب تّيِّمَسو «ةمايقلا هيف موقت ىذلا تقولا

 ."''ةدحاو ة ةحيصب مهلك قلخلا توميف «ةعاس ف سالا ًاجفت اهنأل

 هب رَّبعيو «نامّرلا ءازجأ نم ءزج :ةعاسلا] :«تادرفملا» ىف بغارلا لاقو

 نع كول 0 :هناحبس لافو »4 ةَعاََسل ا ٍتبرتفأ# :ىلاعت لاق .ةمايقلا نع

 . 4 ةعاَسلأ ملم هدنعو إل :ككك لاقو 4 َةَعاَّسل

 وأ . وک ني نيرا عسا وهو : لاق امك «هباسح ةع رسل كلذب اًهيبشت

 و. ETE | اوس رک اھو موب مرنا : تاچ هلوقب هيلع هن امل 2 مل ت ا ر ےس رص ےک و - 71 .
 ا :كك هلوقو .“ € راہ نم ةَعاَسالإ اولي ول ١ هناحبس ر ا رور ےک رص س لک هک

 :ةيناثلاو .ةمايقلا ىه :ىلوألاف ."”© هعاح ريع اوى ام نوم مرجملا مسيقب

 .(507/11) «یرابلا حتف» )1١(

 E1) /۲) ريثألا نبال (ةياهنلا» ١59(« /۸) («سبرعلا ناسل» :رظنا ()

 )١(. :ةيآلا :رمقلا ةروس (۳)

 .(۱۸۷) :ةيآلا :فارعألا ةروس (؟)

 .(80) :ةيآلا :فرخزلا ةروس (5)

 .(35) :ةيآلا :ماعنألا ةروس (5)

 .(557) :ةيآلا :تاعزانلا ةروس (۷)

 )١٠١(. :ةيآلا :فاقحألا ةروس (۸)

 )٥١(. :ةيآلا :مورلا ةروس (9)



 (هلاعلا ةياهن ثادحأ ةياهنلا ةصق /
 1س يا اال ل 79707 يي آيا لا

 .نامزلا نم ليلقلا تقولا

 :ثالث - ةمايقلا ىه ىتلا - تاعاسلا :ليقو

 اهيلإ راشأ ىتلا ىصهو :ةمساحملل سانلا تعد یھ :”ىربكلا ةعاسلا

 2 (شْخَمَتلاَو شحفلا رهظب ىتح ةعاَسلا ُموَقَت ال :@ هلوقب

 .هدعب الو هنامز ىف ثدحت مل اًرومأ ركذو «كلذ ريغ ىلإ

O E 

 ثُم ْمَل مالعلا ام ٌرِمُع لطي نإ :لاقف « سین نأ نب هللا دبع ىأر هلأ

 ا 2َ 2
 ُةَعاَّسلا موق

 و ٍ 7
 ىهو «هتوم ٍناسنإ لك ةعاسف «ناسنإلا توم ىهو :ىرغصل | ةعاسلاو

 هک ٌةَمْعيدَعاَصل ماج اد ی ہلا قلب او ذکی دلا میخ د ٭ :هلوقب اهيلإ ٌراشملا
gg 

 ہہ س وس

 نع سالا ايف :ىلاعت لاق :ىربكلا ةمايقلا اهب دارملاف «ميركلا نآرقلا ىف ةعاسلا تقلطأ اذإو ١

 :ىأ ١[« :رمقلا] 4 ٌةَماَّملَأ تيرم :ىلاعت لاقو «ةمايقلا نع :ىأ ([5 :بازحألا] وَما

 .ةمايشلا تيرتقا

 موقت ال» : ظفلب اه ورمع نب هللا دبع ةياور نم (25015) مقر ١177( /۲) دمحأ مامإلا هاور ()

 لاقو «ثيدحلا «ةرواحملا ءوسو .محرلا ةعيطقو «شحافتلاو «شحفلا رهظي ىتح ةعاسلا

 ' )١١/ ٠١(. (حيحص هدانسإلا :ركاش دمحأ :خيشلا

 الو هيلع فقن مل سيّنأ نب هللا دبع نع هركذ ام نإ» :ىلاعت هللا همحر رجح نبا ظفاحلا لاق )

 .(27515 )11١/ «ىرابلا حتف» نم .ها .ااًمِرَه ةباحصلا نم تام نم رخآ وه

 نع هولأس ةا هللا لوسر ىلع اومدق اذإ بارعألا ناك :تلاق ادي ةشئاع نينمؤملا مأ نعو (؟)

 تماق ؛مرهلا هكردي مل اذه شعي نإ» :لاقف مهنم ناسنإ ثدحأ ىلإ رظنف ؟ةعاسلا ىتم :ةعاسلا

 .(ىوونلا 3١- /۱۸) ملسمو ؛(حتفلا )751/1١- ىراخبلا هاور ؛(مكتعاس مكيلع

 ريسفتا :رظناو )١١/ ۳١۳(« «حتفلا» ىف امك «نيبطاخملا ةعاس وهف «مهتوم :مهتعاسب دارملاو

 .(۳۸۷ /۹) (رانملا

 )١١(. :ةيآلا :ماعنألا ةروس (5)



 ا (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق

 ةنياوتقات) :ىلاعت هلوقل ء«هتوم دنع ناسنإلا لانت ة ةرسحلا هذه نأ مولعمو

 | مسيل :هلوق اذه ىلعو 4 ُتَوَمْلا دس قاي نأ لق نمرو
 . 4 ٌةَعاّسلأ مكا وأ لنآ بادَع کتا

 عءاَمَسلا تلت اذِإ هللا لوسَر ناک : : تلات SF ةشئاع َنيِنِمّوَملا 1 نعو

 تفرق هْنَع َىّرُس ءْتَرَطَم اَذِإَف بذا لَبقأَو لَو جرو ول رع
 هوار امل :ٍداَع ْمْوَق رَ لاق اَهَك ٌةَّمِئاَع اج ُتَّلَعَل» :َلاَقَف ُفَْلَأَسَم :ة ةشئاع کید

 , a) يروم صراع ادله اولا وي يدو لبَمَسَم اَضر

 تماق دقف تام تيم ّلُك َّنأ ملعاو انواملع لاق» :ل 1 هذا يطرقلا لاقو

 ناسنإ لكب موقي ام یه :ىرغّصلاف «یربکو ىرغص ةمايق اهنكلو «"هتمایق

 ىلع هلوصحو .هيعس عاطقناو .هلهأ قارفو «هحور جورخ نم هتصاخ ىف

 معت ىتلا ىه يه ىركلا ةمايقلاو رشف ارش ناك نإو «ريخف ا ًريخ ناك نإ هلمع

 . ”(ةدحاو ةذخأ مهذخأتو سالا

 «ميركلا نآرقلا ىف ىربكلاو ىرغّصلا نيتمايقلا ىلاعت هللا ركذ دقو
 ىف ركذ هاف ؛ةعقاولا روس ىف امك ؛ةدحاولا ةروسلا ىف نيتمايقا ركذي هدجتت

 ةيذاك اهنعقول ىل ((0)) ةعقاولا ٍتَحَقَو اًدِإإ# :ىلاعت لاقف ءىربكلا ةمايقلا اهلوأ

 )١( :ةيآلا :نوقفانملا ةروس )٠١(.

 .(4) :ةيآلا :ماعنألا ةروس ,

 )١٤(. :ةيآلا :فاقحألا ةروس ۳)

 )4( :ملسم هاور )۱٤/ ۸٩٩(.

 .فرصتب ( 5706 ۳٤(٤ ص) «تادرفملا» )١(

 .ةرخآلا مكح ىف لخد دقف تام نم :ىأ (7)

 .(؟ ص) ءرقشألل «ىرغصلا ةمايقلا» نع القن .«ةرخآلا رومأو ىتوملا لاوحأ ىف ةركذتلا» (۷)



 (علاعلا ةياهن ثادحأ ةياهنلا ةصق ير

 تاک( اسي لاجل تس و و لا اجر ضرالا تاد اذإ ةف ةا 0

 04 همك اجور کو ن نيم اہ

 مل :لاقف ءتوملا یهو یرغل ماقا ركذاهرخآ ف
 . 4 َنوُر رت ال نکو کیو برق ن نو َيورظ يح ج ٌمْثنَأَو ر مقل

 4 ةَمْيقْلا موس ۾ قا ل :لاقف «ةمايقلا ةروس ىف -اًضيأ- نيتمايقلا ركذو

 ىركلا ةمايقلا هذهو

 .ىرغّصلا ةمايقلا وهو 4 َقاَرثلاتمَلباَدإاَلكأم :لاقف «توملا ركذ مث

 )١( :تايآلا :ةعقاولا ةروس )١-۷(.

 :تايآلا :ةعقاولا ةروس (؟) )۸5-۸۳(.

 )۳( :ةيآلا :ةمايقلا ةروس )١(.

 )۲١(. :ةيآلا :ةمايقلا ةروس (4)



 ا ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق

 تأ ةعاسلا طارشأ ماسقأ

 :نيمسق ىلإ ةعاسلا طارشأ مسقنت د

 :ىرغص طارشأ(١)

 ؛داتعملا عون نم نوكتو ةلواطتم نامزأب ةعاسلا مّدقتت ىتلا ىهو

 ... ناينبلا ىف لواطتلاو «,رمخلا برشو «لهجلا روهظو «ملعلا ضبقك
 .اهدعب وأ «یربکلا طارشألل اًبحاصم اهضعب رهظي دقو ءاهوحنو

 :ىربك طارشأ (۲)

 ةداتعم ريغ نوكتو «ةعاّسلا مايق برق رهظت ىتلا ماظعلا رومألا ىهو

 .جوجأمو جوجأي جورحو < اع ىسيع لوزنو لاَّجَّدلا روهظك ؛عوقولا

 . ”اهبرغم نم سمشلا عولطو
 ةثالث ىلإ اهروهظ ثيح نم ةعاسلا طارشأ ءاملعلا ضعب مّسقو هب

 :'"'ماسقأ

 .ىضقناو رهظ مسق ١-

 .رثكيو عباتتي لاز الو رهظ مسق - 5

 .نآلا ىلإ رهظي مل مسق -“

 مسقلا امأو .ىرغصلا ةعاسلا طارشأ نم امهف ؛نالوألا نامسقلا امأف

 . "ىرغصلا طارشألا ضعبو ىركلا طارشألا هيف طرتشيف ؛ثلاغلا

 )١1/ ٤۸٥(. «ىرابلا حتف»و «(575 ص) ىبطرقلل «ةركذتلا» :رظنا )١(

 عماول»و «ىجنزربلل (۳ ص) «ةعاسلا طارشأل ةعاشإلا»و ء(٤۸-۸۳ )١۳/ «ىرابلا حتف» :رظنا (")

 .ىلبنحلا ىنيرافسلا دمحأ نب دمحم ةمالعلل (177/5؟) «ةيرثألا رارسألا عطاوسو ةيهبلا راونألا

 .(۷۷-۷۸ ص) «ةعاسلا طارشأ» (۳)



 ب

 ( ملاعلا ةياهن تادحا) ةياهنلا هصق ر وج 0 ءااامج ھ4 ھم /

 اهينجي تارمث هل نوكي نأ دب ال هنع ثدحتيو ناسنإلا هثحبي رمأ لك ©

 .هلمعو هثحب نم

 ؟انتايح ىف اهشيعن تارمث هل اهتفرعمو ةعاّسلا طارشأ ىف ثحبلا لهف

 نوكي نأ نود ىناقثلا هديصر ىلإ ءرملا اهفيضي تامولعم درجم وه مأ

 ؟عقاولا ىف ريثأت هل

 :باوحلا #ب

 ةديدع دئاوف اذهلو ؛ةعاسلا طارشأ ركذ ةنسلاو نآرقلا ىف درو دق هنأ
 :كلذ نم «هتايح ىف ناسنإلا اهدجي

 .ةتسلا ناميإلا ناكرأ نم نكد ر وهو "و «بيقلاب زاميإلا قيفعت )١(

 سالا َلِتاَقَأ نأ ٌتْوَمُأ١ ةا هلا ُلوُصَو ل ذك ورخ ىلا ع هع و 4 4 2202 ا را < ٤ھ س ر

 لإ ْمُهَلاَوْمََو ْمُهَءاَمِد ىّنِم اوُمَصَع ءاَموُلاَق اذ كلل اإ هَلإ ال :اوُنوُقي

 8 (وللا ىَلَع ْمُهباَسِحَو 5-8

 هب ربخأ وأ ك هللا هب ربخأ ام لكب ناميإلا ىنعي بيغلاب ناميإلاو
 «قح هنأ ملعن ءانع باغ وأ «هاندهاش اميف هنع لقنلا هب حصو 5 هلوسر

 .ىدصو

 )١( :ةيآلا :ةرقبلا ةروس )7(,

 ) )۲.ناميإلا باتك (۲۲) ملسمو «ناميإلا باتك (7؟5) ىراخبلا هاور :هيلع قفتم



 ي ىلاعلا ةياهن ثادحأ ةياهنلا ةصق

 نم سمشلا عولطو :ةباذلا جورخو .جوجأمو جوجأي جورحو لكلا

 .لقنلا هب حص امم كلذ هابشأو ءاهيرغم
 مويل دادعتسالاو هللا ةعاط ىلع سفنلا ثح ةعاسلا طارشأ ةفرعم يضو(؟)

 ءايندلا ىلإ نوكرلا مدعو «ةبوتلا ىلع مهثحو «نيلفاغلا ظاقيإ هيفف ,ةمايقلا

 طارشأ دحأ برقب ملع امنيح هلوح نم عم ىفطصملا هلعف ام اذهو

 نم برعلل ٌليو» :لاقو «ليللا نم ماق ىبنلا نأ نيحيحصلا ىفف ....«ةعاسلا
 :هيفو «ثيدحلا (...جوجأمو جوجأي دس نم مويلا حتف .برتقا دق رش

 .«ةرخآلا ىف ةيراع ايندلا ىف ةيساك برف نيلصُي رجُحلا بحاوص اوظقيأ»
 : ةيهقف لئاسمو ةيعرش ماكحأل انايب اهيف نأ(۲)
 لأس ءرهشك مويو ةنسك موي «ضرألا ىف لاّجّدلا ثوكم ةصق ىفف

 «ضرألا ىلع اهيف ثكمي ىتلا ةليوطلا لاّجّدلا ماَّيَأ نع ةا ىبنلا ةباحّصلا
 .. ال» :ٍةَي ىبنلا لاقف «!؟موي ةالص اهنم دحاولا مويلا ىف ىفكتأ» :اولاقف

 ىف نوميقملا نوملسملا ىلصي فيك كلذ نم اندفتساف .«هردق هل اوردقا

 .اًرهشأ ليللا وأ راهنلا اهيف رمتسي نادلب

 نظلاب كردت ال ةيبيغ رومأ يهو ,ةعاسلا طارشأب كك يبنلا ةفرعم )٤(

 وهف دي هللا دنع نم لوسر هنأو هتلاسر قدص ىلع ةلالد هيف ,نيمختلاو

 ورع لع رهظب داف ِبِيَمْلأ ملدع# :85 لاق..ةداهشلاو بيغلا ملاع هناحبس
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 ,ةيعرشلا ةقيرطلاب اهعم لماعتلا يف انديفي ةعاسلا طارشأل انتفرعم نأ (۵)

 فصوو «ليصفتلاب لاجدلا نع انرابخإ لثم ءاهرمأ انيلع سبتلي ال ىتح

 .(7ا/-55) :ناتيآلا :نجلا ةروس )١(



 ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصخ طر

 .لاجد هنأ فرعن لب هتنتف ىف عقن ال ىتح ؛هعم ىتلا ءايشألاو هنيبجو هنيع

 .اًنجافم رمألا ناك اذإ ام فالخب ,ًالبقتسم نوكيس امل يسفنلا ؤيهتلا ( ) ١

 هرشنو «مالسإلل رصن هيف ام ةعاسلا طارشأ نم نأل ؛لمألا باب حتف(۷)

 تاراشبلا ىلع ءانب كلذو ؛لوزيس ىراصنلاو دوهيلا نيد نأو «ضرألا ىف

 .نورفاكلا هرك ولو هلك نيدلا ىلع هروهظو «مالسإلل نيكمتلاب ةيوبنلا
 باغام فاشكتسال علطتت ىتلا ,ناسنإلا يف ةيرطفلا ةبغرلا عابشإ(8)

 عراشلا قيقحت عم «ثادحأو عئاقو نم لبقتسملا ىف ثدحي ام ةفرعمو هنع

 .تابيغملا هذه نأش ىف ةقداصلا رامخألل ن

 ءاهيلع عالطالا نوعَّدي نيذلا نيلاجدلا قرط َّدَس مالسإلا ناك اذإو

 ىحولا لالخ نم انعلطأ هنأ الإ مهوحنو ناّهكلاو «نيفارعلاو «نيمجنملاك
 .ةعاسلا طارشأ ىهو ةيلبقتسملا ثادحألا هذه نم ريثك ىلع

 :هديزيو ناميإلا يوقي ةعاسلا طارشأب ناميإلا نأ(9)

 .هيلع تنأ ىذلا نيدلا قدص دكوي تامالعلا هذه لثم عوقوف
 . انتايح ىف ريثأت اهل ىتلا تارمثلا نم كلذ ريغ ىلإ

 ۳-١(. ص) ىفيرعلا دمحم .د / ملاعلا ةيابن ()



 إي اسا ةيهن ئادار ةياهنلاةصق  اعغل

 يو لوسرلل مهتلئسأ اوهّجوو «اًريثك ةعاسلا تقو نع سانلا لءاست

 عقت ىدلا نمزلا ةقرعمو ( بيع ةعاسلا نإ «ساتكلا لزنم نم باوجلا ءاحو

 رے سوح بما e ةحسر لسا م 7 لإ رتل سل 7 1

 امو هلا دنع اَهَملِعاَمَسِإ لق ةَعاَسلَأ ِنَع ٌساَنلَا كسي هللا ملع صئاصخ نم هيف
 نمت مف ا اهسرم نبأ اسلا نع كولي ام 4 اًبيِرَف نوک َةَعاّسلأ لعل كِبِرذ
 "74 اس س نم تا امنا (ا اھ نم كیر لإ اھ ترد

 لاق كلذلو ءالسرم ابن الو ءاًبرقُم اَكَلَم هيلع هللا علطُي مل ملعلا اذه نإ

 نم ملعأب اهنع لوؤسملا ام» ةعاسلا نع هلأس امنيح ليربجل ا لوسرلا
 ."”(لكاسلا

 ىلع لوقت هنيعب ماع ىف عقتس ةعاسلا نأ معزلاو «رمألا اذه ىف ثحبلاف

 ىوبنلا ىنآرقلا جهنملل نوفلاخم كلذ ىف نوضئاخلاو ... ملع ريغب هللا

 ىلإ مهاعدو ,.عوضوملا اذه ىف ثحبلا كرت ىلإ سانلا هجو ىذلا

 .حلاصلا لمعلاو ناميإلاب مويلا اذهل دادعتسالا

 ملام اوملعي نأ مهنكمي هنأ نونظي لاجملا اذه ىف نوثحبي نيذلاو

 هل ناك نمل اًعدارو اًظعاو كلذب ىفكو ت12 ليريجو لي لوسرلا هملعي

 .خيراتلا رادم ىلع ةمألا هذه ةمئأو هباحصأو 4 لوسرلا عسو

 .(579 :ةيآلا :بازحألا ةروس )١(

 .(50- 57) :تايآلا :تاعزانلا ةروس (۲)

 .ناميولا باتك (۸) ملسم هاور :حیحص (۳)



 (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق ا

 ." .مهحالص كلذ ىفو «مهنع كلذ بجح

 ىبنلاب اذإو ؟ةعاسلا ىتم :لوقيو يب ىبنلا لأسي لجرلا ءاج امل كلذلو

 ... «؟اهل تددعأ اذامو» يب هل لاقف مهألا ىلإ مهملا نع هفرصي ك

 اًدعتسم تنأ نوكت نأ مهألا نكلو ةعاسلا ىتم ملعت نأ مهملا نم سيل :ىأ
 لك نع كلأسيل ة5 هللا ىدي نيب اهيف فقت ىتلا ةمساحلا ةظحللا كلتل

 .ةريبكو هريعص

 “ر ر چ ك د

eS CEC 

 ١۱۲۷-۱١۲۸(. ص) ىرغصلا ةمايقلا (۱)

 .ةلصلاو رملا باتك (5159)ملسمو «بقانملا باتک (TIAA) ىراخىلا هاور :هيلع قغتم 62



 ا (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق

 ةعاسلا طارشأ عم لماعتلا يف دعاوق

 طارشأ نع ثدحتن امدنع اهلالخ نم لماعتن نأ دال دعاوق كانهو
 :اهنمو ...ةعاسلا

 :لالدتسالا يف ةحيحصلا ةنسلاو نآرقلا صوصن ىلع راصتقالا(١)

 ىف نم راعي لق تايبيغلا ةفرعم هنم نكمي ىذلا ردصملا امهنآل كلذو

 الق ِييَمْلأ مدع 04 وثمن ناو شیامو ها الإ بیلا ٍضْراْلاَو توسل
 اے ا دول ص رک ی

 نو ديدي نيب نم كسه وسر نم نضتزأ نم الإ © امل وع لڪ رھظب
 حلاصمل تاييغملا صضعبب دلع دمحم هس كا هللا رخي لمك 2704 اصر ےل

 ىؤرلا وأ «تايليئارسإلا لالخ نم ةعاسلا طارشأ ةقرعم امأ

 نم ةعاسلا طارشأ نم انآ ىلع ةيسايسلا ثادحألا ليزنت وأ «تامانملاو

 اًبوسنم ناك ءاوس ءاًحيحص هب لدتسملا صنلا نوكي نأ دبال كلذكو

 .ماركلا ةباحصلا نم دحأ وأ ءاي موصعملا ىبنلا ىلإ

 :بابلا اذه يف تاقثلا ءاملعلا ةعجارم (؟)

 هراهظإ ىف لجعتي الأ بابلا اذه ىف ءىش هسفن ىف عقو نم ىلع بجاولا

 "04 تلعن ال رك نإ ركحرلا له اولَسَم# :ملعلا لهأ ىلع هضرع لبق
 كاع سس لم و ےک

¥ 
e 1)وم ىف (< دم ريل اسم سو ےل م 1س , ويم رو ظل رد  

 ' وطينتس يذلا هملعل مهم رمأل (لْوأ لإ و لوسرلا ىلإ هودرؤولو# : اك لاقو

 )٠١(. :ةيآلا :لمنلا ةروس )١(

 .(70/-175) :ناتيآلا :نجلا ةروس (۲)

 .(۷) :ةيآلا :ءايبنألا ةروس (۳)



 | (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ن اخ نر

 .04 کیل الإ نلطَيَسلامتعبتال نرو کیل هلا لصف ال ولو منم

 بأ رخ ف هاج ام كلذ نمو ؛جئاصلا فلا ةقيرط هذه تناك دق

 ىَلَع اَمْيَتأَف :لاق «لاَجّدلا َج رح :َليِقَق ؛ةقوكلاب ُتْنُك .لاق تقل ليفطلا

 «سلجا :لاقف ع ذك لد اَذَه :ُتْلَقَف ءْتَّدَحُي وهو ديس نب ةفيدح
 ريع
 هع

 ةَقوُكْلا لْهَأَو چرخ ْدَق ُلاَجَدلا ادم :َلاَقَف فيّرَعلا لع ىَنَأَف تلج

 اَبأ اي اَنْلقَف :َلاَق عاص ٌةَبِذك اهن دوف تلف سجا :َلا فو وِ

 کنار ىف حرمت زل اجالا إل لاق اَنثَدَح 2 جا ان ةَحيِرَس
 ےس

 م تت

 ی

 س

 ٍةَوَرف 28 شرا ل ىوش لن ٌزُعا ديف هيب ت ب ِتاَذ ِءوُسَو نیلا
 ثيدحلا ٠ کا

 : نولقعي امب سانلا اوثدح (؟

 ثيداحألا درسب «ةعاسلا طارشأ ىف نيثدحتملا نم ددع لهاستي

 ال دق نمم مالسإلا ىثيدح وأ «سانلا ةماع عم طارشألا نع مالكلاو

 )١( :ةيآلا :ءاسنلا ةروس )۸۳(.

 بيرغ ىف ةياهنلا رظنا . مخ وؤش نع لوؤسملاو «سانلا نم ةعامجلا رومأب مّيقلا وه فيرعلا (۲)

 .ريثالا نبال رثألاو ثيدحلا

 .مهنيب رشتني دسحو ضغابت :ىأ (۳)

 .هاجرخي ملو دانسإلا حيحص ثيدح اذه :لاقو ء(۷٥۸1) كردتسملا ىف مكاحلا هاور )

 مالك هيف ماشه نب ذاعم هدانسإ ىفف «ريسي مالك هلاجر ضعب ىفو) :ىودعلا ىفطصم خيشلا لاق

 نب ماشه وه هنع ىواَّرلا نأ الإ «نعنع دقو سلدم ةداتق هيفو ءنسحلا ةجرد ىلإ هئيدحب لزني

 دنسملا حيحصلا :رظنا «هيف سانلا تبثأ نمو هنع سانلا ىورأ نم وهو «ىئاوتسدلا هللا دبع ىبأ

 ةداتق نع رمعم نع هفنصم ىف قازرلا دبع هاورو «(25 *1) ةعاسلا طارشأو محالملاو نتفلا نم

 باوصلا وهو ءالسرم



 .نوعمسي ام مهلوقع بعوتست
 رشنلل حلاص حيحص لك الو لاقي ُمُلَعُي ام لك سيل هنأ ررقملا نمو

 ليزنت مدعل وأ .هعم لماعتلا ءوسل وأ «هلمحت نع اًنايحأ لوقعلا روصقل

 امب سانلا اوثّدح١ :لاق لي ىلع نعف ... . ةحيحصلا هلزانم مالكلا

 20(؟هلوسرو هللا بَّذكُي نأ نوُيحتأ ,نوفرعي

 سانلا اوثدح ؟هلوسرو هللا بذكي نأ نوبحت «سانلا اهيأ» :ةياور ىفو

 ."”(نوركني ام اوعدو «نوفرعي امب

 ناك الإ مهلوقع هغلبت ال اًثيدح اًموق ثدحُمب تنأ ام» :دوعسم نبا لاقو
 00۳ (ةدعف ٍ دو أ

 .ملعلا باتك (۱۲۷) ىراخبلا هاور :حيحص )١(

 .حيحصلا ةمدقم ىف ملسم هاور (۲)

 .حيحصلا ةمدقم ف ملسم هأور )۳(

 .فرصتب (۱ )/-١ ملاعلا ةيان ( ©



 ملاعلا ةياهن ثادحأ  ةياهنلا ةصق رك

 ليزنت ىف ةددعتم تالواحم ةقحالو ةقباس روتفلا نم ٍنامزأ ىف ترهظ

 .مدقت امك كلذب مزجلاو «عقاولا ىلع ةعاسلا طارشأ ثيداحأ

 ةعاسلا طارشأ صوصن ليزنت ىف دعاوقلا نم اًددع قوسأ نأ تيأر اذل

 :عقاولا ىلع

 : عقاولا ىلع ةعاسلا طارشأ ثيداحأ ليزنتب نيبّلاطم انسل :ىلوألا ةدعاقلا هب

 هدشت «هتعاسو همويل هساوح عيمجب اًرضاح هترطفب ناسنإلا ناك امل

 مهّساوح رضحت ال نيذلا «هل نيقحاللا نم هريغ دشت ال امب ثادحألا

 هنامز ثادحأ رضاحلا مظعي «مهيضام ثادحأل اهعيمج مهكرادمو

 :ليق امك «ةرباغلا اهرئابك نم مظعأ ةرضاحلا بئاصملا رئاغصو ءاهلوهيو

 هيلع تيكب هريغ ف ترصاملف هنمتيكاتامزاب

 امو هليلو هموي ىلع اهتامدقمو «ةعاسلا طارشأ لزنُي دهاشلاف اذل

 لهجلل وأ «هيلع اهرثأ ةلقل ءاهنم مظعأ وه ام خيراتلا ف ىضم نإو «هدهاشي

 .اللصأ ام

 ةعاسلا طارشأ ىف عرولاو ةفرعملاو ملعلا لهأل داهتجالا غوسيو

 ىبنلا دوهش عم «لاّجّدلا وه دايص نبا نأب ص رمع دهتجا امك ءاهليزنتو

 .هيلع رکنی ملو 35

 اذهل ناك وأ «ملسملا فصلا قاقشنا داهتجالا اذه نم مزل نإ نكلو

 .ىفيرعلا دمحم .د / ملاعلا ةياهن نم فّرصتب )١(



ESا ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق  

 رجُرو كلذ نم ناسنإلا عنُم ءليلدلا اهّرم مزاولو ةيعرش تاعبت داهتجالا
 ال اذهف .فصلا قش وأ ضرعلا ةحابتسا وأ ةنتفلاو لاتقلا موزلك «ةنيبب الإ

 .ىحولا نم لقتسم ليلدب الإ زوجي

 اهمايق نم ابيرق ةعاسلا طارشأ عوقو نوكي نأ اطرش سيل :ةيناثلا ةدعاقلا هب
 : ليوط نمزب اهيلع مدقتن دف

 هذه تناك ءاوس ءاهعوقو براقت ىلع لدت تامالع ىه ةعاسلا طارشأ

 .اهنع ةديعب وأ ءاهعوقو ةعاس نم ةبيرق ةمالعلا

 ةباًبَسلا ِهّيَعَبْض] َنْيَب نرقيو «نْيَتاَهَك ةَعاّسلاَو انآ ٌتْدِعُب» :َِي لاق الثمف
 ءايق برقل تامالع یه هتومو لي هتثعب نأ ىلع لدي اذهو «©"”ىَطْسْوْلاَو
 ىلإ اًنمز برقأ اهدعب تعقو ىتلا تامالعلا نم اهريغ تناك نإو «ةعاسلا

 .اهنم ةعاسلا

 :ماسقأ ىلإ اهعوقو تقو ثيح نم ةعاسلا طارشأ مسقن نأ نكميو

 .هتومو هتثعب ىف امك ب ىبنلا ربخأ امك اًمامت اًحضاو عقو ام :اهنم

 ... ةوينلا ىعَّدُم روهظو

 .قاوسألا براقت ىفامك «دادزي لازي الو «هلئاوآ تعقو ام :اهنمو

 .(لتقلا) جرهلا ةرثكو «ةباتكلا راشتناو

 .لاجدلاو «ةبادلا جورخك «عقي فوسو ءدعب عقي مل ام :اهنمو

 : عقاولا ىلع ةعاسلا طارشأ ثيداحأل ئطاخلا ليزنتلا ةروطخ : ةثلاثلا ةدعاقلا هج

 :بيغلاب مجرو ملع ريغب لوق هنأ( )١

 .. اذكو اذك ىف تعقو ثيدحلا ىف ةدراولا ةمالعلا َّنأب تمزج اذإ كنأل

 .نتفلا باتك (۲۹۰۱) ملسمو «قاقرلا باتك 56٠١( 5) ىراخبلا هاور :هيلع قفتم )١(



 ( ملاعلا ةياهن تادحأ) ةياهنلا ةصق 4

 الو «ةنيرق الو «هيف ةنيب الو .رظنلا وأ عرشلا نم ةنيرق وأ ةنّيب ىلإ اذه رقتفا

 اهرابخأو ةعيرشلا رومأ ىف هناسل قلطُي نأ ىرحتلاب رمأ قداص نمؤمب قيلي
 .هب هل ملع ال امب

 :عورشملا لمعلا كرت وأ عورشم ريغ لمعب مايقلا (۲)

 نأب اهوفلؤم مزجو .ىدهملا جورخ نع تمّلكت اًبتك أرق سانلا ضعبف
 مهرومأ نوبتريو «ىدهملا نورظتني ءارقلا ضعب راصف ؛نالف وه ىدهملا

 تاونسلاو محالملل اًدادعتسا اًميسو اًسرف ىرتشا نم مهنمف ؛هروهظ ىلع

 .ةمداقلا

 باق لاجدلا جورخ نأ ىلع ًءانب ؛تيبلا ءانبو جاوزلا كرت نم مهنمو

 .كلذ ريغ ىلإ .. ىندأ وأ نيسوق

 : ای هلوسرو هللا بيذكتك ىربك دسافم ىلإ لوؤي نأ( *)

 «كلذ فالخ نّيبت مث ءنالف وه ىدهملاب دوصقملا نأ اثم مزج ول امك

 مزجلا كلذ لثمو «ىدهملا ثيداحأب بيذكتلا ىلإ سانلاب اذه ىدؤي دقف

 .عقاولا ىلع اهليزنت ةّحصب مات نيقي نود تامالعلا نم اهريغب
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 ا (ملاعلا ةداهن ثادحأ ) ةياهنلا ةصق

 مظعأ نم وه «ملاعلا اذه ماَظِن َةَياَهْن ىنعي ىذلا ةعاسلا مايق نإ
 رخآ ماظن داجيإو ىنوكلا ماظنلا رييغت نإ لب «ملاعلا قلخ دعب ثادحألا
 5 1 5 ر ر

 .هل ةمدقملاك نوكت «ةداعلل

 نم وهف ؛رخآلا مويلاب ناميإلا نمض لخاد ةعاسلا طارشأب ناميإلاو

 :ىلي اميف اًهَلِمْجُت نأ لواحن دئاوفو تارمث ناميإلا اذهلو ؛بيغلاب ناميإلا
 ءرخآلا مويلاب ناميإلا وهو ءةتسلا ناميإلا ناكرأ نم نكر قيقحت :الوأ

 لاق ىذلا بيغلاب ناميإلا نم هنأ امك «هتامدقم نم ةعاسلا طارشأ نأ رابتعاب
 سانلا لتاقأ نأ ترمأ» :445 هللا لوسر لاقو 4 لأب نوما * :اتت هيف الا اقا “ر 1 بع هللا اق و کک تور و ا هن
 ر ھو ار سا ل 0 LE o رە هر
 كلذ اولعف اذإَف «هب تنج اَمِبَو ىب اونمّويَر هللا الإ َهَلِإ ال نأ اوُدَهْشَي یتح

 . هللا ىَلَع ُمَهِباَسِحَو اَهقَح - , لإ مِهَلاَوْمََو مهام ىنم ا ومصع مَع

 ناميإلاو مالسإلا نع ةي هللا لوسر لأس ه٤ ليربج نأ حيحصلا ىفو
 مكاتأ ليربج ةنإف» :هرخآ ىف لاق ةَ ىبنلا نأو «ةعاسلا تارامأو ناسحإلاو

 .نيدلا نم ةعاسلا تارامأب قلعتي ام دع هنأ دهاشلاو ل (مكنيد مكملعي

 ام فاشكتسال علطتت ىتلا ناسنإلا ىف “ةيرطفلا ةبغرلا عابشإ :اًينا

 .(هللا هظفح) مدقملا ليعامسإ دمحم .د / (ةعاسلا طارشأ هقف) باتك نم فرصتب )١(

 .(؟) :ةيآلا :ةرقبلا ةروس (۲)

 .ناميإلا باتك (۲۲) ملسمو «ناميإلا باتك )۲١( ىراخبلا هاور :هيلع قفتم (۳)

 .ناميإلا باتك () ملسم هاور :حيحص (4)

 ليم» :هفيرعت ىف نولوقيو «(10110511/ عالطتسالا بحب «سفنلا ملع» هنع ربعي ام اذهو (5)



 (ملاعلا ةياهن ثادحأ ةياهنلا ةصق /

 اذإو «تانئاكو عئاقو نم لبقتسملا ىف ثدحي ام عالطتساو ٠ هنع باغ

 نيِمجنُملاك ؛اهيلع عالطالا نوعّدي نيذلا نيلاّجَّدلا قرط َّدَس مالسإلا ناك

 انعلطأ - ةرطفلا قاوشأل ةباجتسا - هنأ الإ .مهوحنو «ناّهكلاو «نيفاّرعلاو
 2 ثادحألا هذه نم ريثك ىلع -ىحولا ةذفان لالخ نم -

 رمألاف «ةيرشبلا سفنلا حالصإ ىف غيلب رثآ هل ةعاسلا تقو ءافخإ نإ

 ءرملا لعجي ؛هئجفي ىتم ىردي ال هنكلو «هعوقو ءرملا نقيتسي ىذلا ميظعلا

 ىفو «رشبلا ةايح ىف ساسأ رصنع لوهجملا نأل ؛هيلإ افوشتم «هل اًقرتم
 لك ناك ولو ؛هيلإ نوعلطتي مهتايح ىف لوهجم نم ّدُب الف ءىسفنلا مهنيوكت
 .مهتايح تنسأو «مهطاشن َتفَقَوَل - ةرطفلا هذهب مهو - مهل افوشكم ءىش

 قرخ نم اهيف ام رابتعاب - ةيلبقتسملا بويغلا نع رابخإلا نإ :اثلاث
 رشبلا لوقعل اًيدَحت نمضتت اهنإ ثيح ؛ةوبنلا لئالد مهأ نم -ةداعلل

 ىلع اِهِهْنُك ةفرعم نكمي الو «لقعلاب َكَرْدَت ال ةيبيغ رومأ هذهف «نيعمجأ

 لك هلوسر ىلإ ىلاعت هللا نم قداصلا ىحولا لالخ نم الإ ةقيقحلا
 ىلإ ىدؤت تامدقم ىلع دمتعت تاعقوت اهنأ ىلع ال هنم تردص دقو

 لك عالطتسا ىلإو «ءايشألاو رومألا نم ديدجلا ةفرعم ةصاخو ءةفرعملا ىلإ درفلا عفدي

 .(هضومغ ضفو «لوهجملا فاشتكاو ءىّصقتلاو ثحبلاب هنع ديزملا ةفرعمو «بيرغ

 ىف لوهجملا بيغلا نع فشكلل ؛نورصاعملا ءاملعلا اهلذبي ىتلا ةلئاهلا دوهجلا ىرن نحنو )١(

 طيحملا ءاضفلا ىف لوهجملا بيغلاو «ةلبقملا تاثداحلا ىف لوهجملا بيغلاو «ديعبلا ىضاملا
 رامقألاو ءاضفلا نفس نوقلطيو «ةلئاهلا دصارملاو «ةربكملا ريظانملا نوعنصيف ؛انب

 ةهجلا نم بيغلا اذه قئاقح ىلع عالطالا نأ كش الف ؛نوملعي ال ام اوملعي ىك ؛ةيعانصلا

 :ىلاعت لاق ءىرحأو ىلوأ «قداصلا ىحولا ىهو ءاّدبأ بذكت الو «ئىطخت ال ىتلا ةموصعملا

 ١١[. :كلملا] 4 ريا ٌفيطْللأَوهَو ىلع نم معي لأ

 .(08/ 0۸۷ ص) «نودلخ نبال «ةمدقملا» :رظنا (۲)



 يب ملاعلا ةياهن ثادحأ ١ ةياهنلا ةصق
 لوهجملا لبقتسملا ليصافت نع ٌمطاق ٌقيقد ثيدح ىه امنإو ءاهجئاتن
 اَهَّنأ كش الف ذعنيحو «هئازجأ نم ءزج ىف الو «لبقتسملا ُةُمرْخَي ال ثيدح

 :ةلك لاق امك «ةداهشلاو بيغلا ملاع ىلاعت هللاب ٌلِصّتُم اهبحاص َّنأو «ةوُينلا
 كلاسك r عو وال صر

 هل ل وسر نم ئصترَأ نم الإ ادم وبيع لع رهظب الف ِبّيَعْلا مللع #

 14 دوو نودي نم
 14 وخسر مح یت وکلا يلا مع » :ل لاقو
 قداّصلا رخل ةَ ةقباطم- اهترثك ىلع - ِتاَبْيْعَملا كلت عوقو تارمث نمو

 لوقيو «هنيقي دادزيو «هبلق نئمطيو «نمؤملا ناميإ تبث ثي نأ ةا قودصملا

 امو هوشو دلل ىدصو لورو هلآ انَدَعَواَم ادله : هينمؤملا نع هللا ّصق امك
 . اميلسَو اتميإ الإ ْمُهَداَ

 قدصب مهعانقإو «نيرفاكلا ىلع ةجحلا ةماقإ :اضيأ كلذ تارمث نمو

 .نيملاعلا ىلإ 5 دمحم ةلاسرو ةوبن

 لماعتن یک دی هللا | لوسر اهيلع اَنَّلَد ىتلا ةحيحصلا ةيفيكلا ُمَّلعَت :اًعبار

 .اهيف قحلا هجو انيلع سبتلي دق ىتلا ةلبقملا ثادحألا ضعب عم اهب

 ير رع مكر شا نم ا وسر مكساج قلف :ىلاعت لاق
 وج ور ےس

 . 4 محد فو ءر زمول ملا مڪک شرڪ رع ع
 رال ےس ےس ےس

 اَنَلَرَتَف ءِرَمَس ىف هک هللا لور َعَم انك :لاق د ورمع نب هللا دبع نعو

1 8 

 ,(؟ا1/-1) :ناتيآلا :نجلا ةروس )١(

 .(87) :ةيآلا :نونمؤملا ةروس (؟)

 .(۲۲) :ةيآلا :بازحألا ةروس (۳)

 )١١۸(. :ةيآلا :ةبوتلا ةروس (4)



 (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق ةصق يب رك

i. , 3 1ةعماج ة اصلا : يَ هللا لوسر ىدانم یدان دإ :هيفو ا ...الزنُم باس ام سرب 7 ٠ هاا ر ا 1 » 

 ع
 ر

 م اإ اغلا رق رو لنا رت اع هب لد نأ

 ِءىحَتَو ءاَهَنوُرِكَنَت ر أ الب اهَرخآ ُبِصْيَسَو هلو یف فاع لج هذه

 ف

 هَِلَع اَمَح َناَك الإ یب یی نکی مهن :لاقف يج هللا وسر یا مَا

0 

 ت كلهم م هذه :ْنِمْؤُمْلا لوقيق ف ف ةا ء ٍمحتَو ٍاَضْمَب اًهْصْعَب قف ب وقر

 نحر ذأ َبَحَأ مَ ذه وذ : ُرمْؤُمْلا لوقت د ةيفلا ۾ رو یگ
 ر

 ر

 ىَلِإ ِتأَْلَو رخآلا مْوَيْلاَو لاب ٌنِمْؤُي َوُهَو ةَ هالك نجلا لحد اتا
 . "”ثيدحلا «. . .هْيَلِإ ی دوي وب ْنَأ تحب ىَذْلا سانلا

 اهب اوعفتنا حئاصن هورصاع نيذلا هباحصأ ِدِكَي هللا لوسر حصن دقل هب
 :| ريش

 .هبيصت ىّولب ىلع «ةنجلاب ا نامثع رسب دقف

 .ةيغابلا ةئفلا هلتقت هنأ و اًراًمع رخأو

 .ّلتق ولو «لتاقي ال نأو «ةنتفلا ٌلزتعي نأب ُهَكَو ٌرذ ابأ رمأو

 لعفي فيك هّلدو ... ةكردي نأ ةقاخم ؛ّرشلا نع هلأسي د ةفيذح ناكو

 .نتفلا ىف

 هنع رسحني فوس ىذلا بهذلا لبج نم ءىش ذخأ نع نيملسملا ىبنو
 .تارفلا

 مهمصعي ام مهل نيبو ءاهفصو ىف ضافأو ءلالا ةنتفب هتمأ رّضبو

 ,"!اثيدحلا اذه فدي نأ ىغبني» :ىبراحملا نمحرلا دبع لاق َّمَث نمو ؛اهنم

 )۱۸٤٤(. ملسم هاور :حيحص (۱)

 .لاجدلا نأش يف د ةمامأ ىبأ ثيدح ىنعي (۲)



 Nd ( ملاعلا ةياهن تادحأ) ةياهنلا ةصق | |

 .«باّكلا ىف ًنايبصلا ِهّمَّلَعُي ىتح بّدؤملا ىلإ

 لاَجَّدلا ٌتيِداَح ب نأ مِلاَع لکل ىَخَب ن امم : لا ىنيرافسلا لاقو

 ف ْتْيََرْا ىلا اَذَه انام یف امس او ءٍلاَجرلاَو ِءاَسَملاَو دالوألا ن

 ھا .«نسسلا ُِلاَعَم هيف ْتَسَرَدْناَو ُنَحِمْلا هيف ْتَرْثَكَو نل

 ؛هوري ملو «هدعب نم نوتأي نيذلا هناوخإ لمشتل يب هتقفش تدتماو

 .مهتبقاع ٌنسحو «مہتاجن هيف ام ىلع مِهّلدو «حصنلا مهل لذبف

 .ثيدحلا "”(ْةُكوُكَرَتاَم َكْرَتلا اوُكُرْا» هلي هلوق كلذ نمف

 نم اوُمِلَسف كرتلا ةراثتساو زازفتسا نع نوملسملا كسمأ مت نمف

 .. «ىوبنلا هيجوتلا اوفلاخ نأ ىلإ «مهتلئاغ

 ُمَلْعَياَل اَم ٍقِئاَلَخْلا نم ناخ زيكنج لق ْدَقَو) : نافيا ريثك نبا ظفاحلا لاق
 لسرأ امل ُهَّنإَق هاش َمْرِراَوَ ْنِم ُةَءاَدَبلا ناك ْنِكَلَو ْمُهَقَلَح ىذا الإ ْمُهَدَدَع

 :َناَريِإ ىَلِإ ارهاق ءودالب ْنِم ٌةَريِثَك ُمِئاَضَب ْمُهَعَم هتَهج ْنِم ارات ناخزيكنج

 لسرأف مهم ناگ ام حیوج خاو هاش مزراوخ ةهج نِ اثات ملحق

 هنأ وأ هنم ىضر نع رمألا ادم عَقَو لَه ةُمِلعتسَي هاش مزراوخ ىّ ناخزیکنج

 راستلا نأ كوُلُمْلا نم ِدوُهْعَمْلا رم :هْيِإ سرا ایف هَل لاو رکنا هپ معي

 هيفام كولملا ىلإ نولمحي نيذلا هَر ميلا ُةَراَمع ْمُهّنِل دولق

 كَ مَعَ كنيد ىَلع اوُناَكَراَجتلا الو نم بلا ءايشألاو بحل

 .كبئان نم صتقتو هركنت تنأف الإو «مهئامدب انبلط هب ترمأ اًرمأ َناَك نإق

 اٿم 5

 )٥۱٦/۲(. هجام نبا هاور(١)

 )٠١١۷١٠٠٦/۲(. «ةيهبلا راونألا عمول»(۲)

 دواد ىبأ حيحص ىف ىنابلألا هنسحو «محالملا باتك )٤۳٠۲( مقر .دواد وبأ هار ثيدح رْطَش (م)

 .(9/10/5) ةحيحصلا ةلسلسلاو «(253550)



 ( علاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق ي ر/

 ٌباَوَجب هَل نکی ْمَل ناخزيكتج ٍلوُسَر ْنِم كِل هاش مراوح عَ امل
 كو هني ریو فرخ ناگ ذَهو ریا هسا قلع بزب مآ تا ىو

 ٌرَهَجَت ناخزیکنج كلذ غلب املف .مكوكرت ام َكّزَتلا اوُكُرْنا» :ْتيِدَحْلا َدَرَو

 حش م ىلا روشألا نم ناگ ام ات هل رب ناک یدال ناو ولت

 ."”هّسْبأ الو اهني َبَرْغَأِب

 تءاج ؛كرتلا كرتب كَ ىبنلا رمأ اوفلاخ امل نيملسملا نأ ىرن انهف

 اهل قبسي مل ةثراك ىف مالسإلا رايد راتتلا اتجا ثيح «ٌةريرم ةفينع ةبقاعلا

 "'خيراتلا ىف ليثم

 نيملسملا نيب لاتقلا عئاقو ريثك نبا ظفاحلا ركذ عضوم نم رثكأ ىفو

 نيبراه اوّرف اذإ راتتلا نوبقعتي اونوكي مل نيملسملا نأ نيبو «رادتلاو

 ةنس ثداوح ىف هركذ ام كلذ لاثمو «مهلانت حامرلا تناك ولو ؛مهمامأ

 ريج يب ةَميِظَعةَعْفَو ثلا سلا ِِذَه ىِفَو' :ةنامتسو نيعبرأو ثالث

 اوقرفو ةميظع هع ةرسك نوملسملا مهَرَسَكف ل هللا مهنعل - راسلا َنْيَبَو ِةَميِلَحْلا

 ذِي انْ شوب مکر و ْمُهوُقَحْلَي مَ بِهيِديَأ نيب ْنِم اومزُهو مهلمش
 ھا... .ْمُكوُكَرَت ام كزتلا اوُكُرْثا١ 45 هلوقب المع ہهرکَم ةلئاغ

 اذإ .ناميإلا لهأل ةبقاعلا نسحب راشبتسالاو «لمألا باب حتف :اًسماخ

 ةقاط نيملسملا ىطعي امم ءرودصلا تقاضو .ءبوطخلا ِتَمَهْلْذا

 ١1١9(. /۱۳) «ةياهنلاو ةيادبلا» 1)

 لاق ىذلا صاعلا نب ورمع قدصو «(41-/85 )١١/ «ةياهنلاو ةيادبلا» ىف كلذ ليصفت رظنا (")

 «ءايحإلا» ىف امك «كررض ىلع ردقي نم ةأوانمو «كمامإ ٌةاداعم :ٌقَوَحلا» : اقلك هللا دبع هنبال
(IAA /Y) 

 )350( «ةياهنلاو ةيادبلا» )١۳/ ١١۹۸(.



 ١ يب ىلاعلا ةياهن ثادحأ  ةياهنلا ةصق اثم

 مهدجيمو مهزع حبصيل ؛«عقاولا رمألا» نولذاختملا هيمسي ام اهب نوعراصي
 «نيدلل نيكمتلاب ةيوبنلا تاراشبلا ىلع ًءانب كلذو ؛عقاولا رمألا وه

 .نورفاكلا هرك ولو «هلک نيد ىلع هروهظو
 مكحلا نايب ىلإ جاتحت مايألا لبقم ىف عئاقو نيملسملاب رمت 7 لق :اًسداس

 امبرو «نوفلتخي دق مهنإف ؛مهداهتجا ىلإ نوملسملا كرت ولو ءاهيف ىعرشلا

 نايبلا مدعو «هنم دُبال اًبجاو ثادحألا كلت ىف ىعرشلا مكحلا نايب نوكي

 آ .هنع ةعيرشلا هرن اًصقن نوكي

 نيعبرأ ضرألا ىف ثكمي لاّجَّدلا نأ رحأ كي هللا لوسر نأ :كلذ نمف

 دقو ءانمايأك همايأ ةيقبو «عوبسأك ٌمويو «رهشك ٌمويو «ةّئّسك همايأ نم ٌموي ؛اًموي

 دحاولا ىف ىفكتأ :ةليوطلا مايألا كلت نعل هللا لوسر د ةباحصلا لأس

 ؛مهداهتجا ىلإ دابعلا لکو ولو «4ُهَرْذَق هَل ] اوُردقا .ال» لَم لاقف ؟موي ةالص اهنم

 .مايألا هذه ريغ ىف ةفورعملا تاقوألا دنع سمخلا تاولصلا ىلع اورصتقال

 دوهيلا نم ةيزجلا لبقي ال هلوزن دعب 6155 ىسيع نأ يح لوسرلا ريخأو

 الب لوسرلا نم نايبلا اذهو «ناميإلا الإ مهنم لبقي الو «ىراصتلاو

 نمم ةيزجلا لوبق هيف عرشلا اذهو «عرشلا اذهب مكحي ىسيع نأ ؛ىرورض

 لك لتقيو «ةيزجلا عّضوت 7 كاذ نيحو «ميرم نبا ىسيع لوزن نيح ىلإ اهَلْذَ
 ."”ةيزجلا َلَّدَب ولو «ناميإلا ضفر نم

 ‹«نينيعم صاخشأل ةنيعم تافص ىلع هي هللا لوسر صن نأ امك

 نيعدملا نيلاّجّدلا ىلع مكحلل مزاللا رايعملاب اندمي ءالثم ىدهملاك
 .مهِنَتِف ىف طّروتن ال ىتح ؛ةيدهملا

 )١( ص) هللا هظفح رقشألا رمع روتكدلل «ىرغصلا ةمايقلا» :رظنا ١177(.



 EC ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق 4

 هدحو هللا الإ ةعاسلا ىتم ملعب ال

 ه4 ةع أ مَلِع ,هدنع هلان | :َك هللا لاق

 کیر دیامو هَ دنع الع ام نإ لق َةَعاَّسلا نع سالا كسلا :هناحبس لاقو

 4 اًبيِرَه نوک دعاس لعل

 ل نب اس اکی واک :ىلاعت لاقو

 لَ اهنع وح كنك کنول E هب الا کیتا ال ضر و تولا تلقت وه د إ اقول

EI etle oهک نوما 0 " . 

 4 اهنيانم كير لإ 3ك هلوقو € د :ىلاعت هلوقف
 هاَبَر لق ىَلاَعَت وهف ينل نوک ال بولا ناش نِ وه ا ناب نايا هيف)

 امّ راَدنإلاَو كاَمَتاَقْوَأَو نابع بولا نع راّبخإلل ال اّرشَبُمَو اًرِذْنُم لوكيل

 متت الو ءاهلالغأَر اَهِلِساَكَسَوِراّنلاَ اَهَلاَوْعَأَو ةءاَسلاب مالا طا

 مالْعِإلاَو هيف اَهَناَيِإ ِنَمَر لك ْلْهَأ یک ؛ فو مانو الإ ةن ُةَدِئاَْ

 َْلَق ءىّرأ ٌدِساَفَم هيف لب َةدِئاَمْا َِه یف اخیرا ٍديِدَْتَو انا ٍتْفَوب

 - امم ءاَذَه ايوب ْنِمٍَئَس ْىَملَأ دعب تأت ةعاَسلا نإ :ساتلِل ٌلوُسَّرلا لاق

 َنيِبَدَكُمْلا ىَأَرَل - يرق لجأ دعت سلا فالآَو ماعلا خيرات ىف سَ

 ءابایترا رودادزی َنييباَتْرُمْلاَو هبيذكت ىف َنوُحْلْيَو ِرَبَحْلا ادب َنوُنَْتْسَي
 ْمهْيَلَع صغ ب مَع سعر ىف َنوُنيْؤُمْا َعَقَو ُلَجَأْلا َبْرَق ا اإ یس
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 )١٤(. :ةيآلا :نامقل ةروس (1)

 .(51*) :ةيآلا :بازحألا ةروس ()

 .(۱۸۷) :ةيآلا :فارعألا ةروس (۴)

 )٤٤(. :ةيآلا :تاعزانلا ةروس (6)



 NE ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق

 ل ىَنَح ْمِهِباَصْعَأ ىف َجنَسَلاَو ءْمِهِتاَضْعَأ ىف َلَكَّشلا ٌمِقوُيَو مُهَتاَيَع
 هلام ْنِم حري نم مُهْنَِو ابار الو اًماَعَط َنوُعيَي الو الَمَح َنوُعِِطَتْسي

 .َنيِنِمْؤُمْلا َنِم َنوُرَحْسَي نيم َنوُرْفاَكْلا ن وکي ْتْيَح ْنِم ُهَكِلْمَي اَمر
 ّةَعاَّسلا َذَكَو ملال ةَ ةماعلا ةعاَسلا ِرْمَأ ماب ىف اذإ َعِلاَبل ةمكحلاف

 داتشا ىِذَّلا ِبْيَعلا َنِم اًهلعَجَو ِلايَجَأْلاَو مَمألاب وأ ءِساّنلا داراب ة ٍةَّصاَحْلا

 ها . "هب ىَلاَعَت هللا

 ءاَمَحْلا ٌباَجِح فَي ال هاَنْعَم 4 وها اقول امل ال :ىلاعت هلوقو
 َةَطاَسَو الف ٌوُه الإ ىّلاَعَت بلا َدْنِع ٍدوُدْحَمْلا اَهَتْفَو ىف اَهْرِهْظُي اَلَو ءاهْنَع
 لْسّرلا ةطاس َواَمَنِإَو ءاهتاقيوب مالعولا اَلَو ءاَمِراَهَظِإ ىِف ِهِداَبِع َنْيَبَو هيب

 3 كولش أم :ىلاعت لاق مَ نمف ؛"اَهب ٍراَدْنإلا یف ماسلا ُمِهْيَلَع

 . "4 نم س ردم تا اإ ( اهتم کیر لإ کارو نی تا مف © اھم
 اَمَّنِإَو» :هلوق ناال ىسولألا نع نا اضر ديشر دمحم خيشلا لقنو

 ىَلِإ ىَعْدَأ ُهّنِإَف كلذ ةّيِعيِرْشَتلا ةمكحلا ِءاَضِتْقاِل ةعاَسلا َرْمَأ ةناَحْبَس ىفخأ
 ِناَسْنإلِل صاَحْلا لجألا ءاَمْحِإ نأ اَمَك ةَيِصْعَمْل ٍنَعُرَج < أَو قَعاَّطلا
 هاو ذِي ْمَل اضن كلذ ىف ةييركتلا ةا نأ لبق وَر .كلذك

 ؛ٍلاَمْجإلا ىَلَع اًهَبْرَق ك َمِلَع ْمَحَن... اًهماَيَق تق د لني ل هلق تاي
€ 

 ا

 Ci أ َدَعاَسلا نع
 ت ےس

 )١( «رانملا ریسفت» )9/ 75869 ۳۹۰(.

 «رانملا ريسفت» (؟) )9/ ١۹۰(.

 .(50- 57) :تايآلا :تاعزانلا ةروس (۳)

 .فرصتب (۳۹۳ /9) «رانملا ریسفت» )٤(



 Lv ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق 4

 :اًضيأ 5 رانملا بحاص لاقو ه©

 ىَلَع فْوَخلا مهوب نو ويلا كلذ اوفاَحَي نأ َنيِنِمْؤُمْلا ىلع تجف

 اوََتيَو ريحا اوريو حلا ايف اوم ْمهِلاَمْعَأ ىِف ىلا ولا قار
 َلِقْلاَو هَلاَدجْا ةعاَسلا رمأ نِي ْمُهَظَح اوُلَعْجَياَلَو «َىِصاَعَمْلاَو ورش

 َكَِذ ْنَعَنيِوِلْسُمْا اوََغَش ذق َنيِرَخَأَمْملا َصْمَب ىر اإ َلاَْلاَو

 ْمَلْمَياَل هرْمَع لوط بي مل هلك َّىَلا نأ َوُهَو قاَلُغلا ضْعَبهَرَجَتفا ٍتْحَبِب

 لوب , ىلاعت ملا ةمَلعأ لب ريكا نآْقلا تاي هيلع لذ امك هَل موقت یت

 ادن َراَص ْىَأ هب ر ملیگ ُهُمْلِع َراَصَق ولع یف اَم لک ىَلَعُهَعَلْطأ ا مَعَ

 ْنِمَو ... اهله بان ال ىلا ٍبوُيعلاب طبِحُمْلا معلا ٍةَفِص ىف ىلا لل اكيِرَشَو
 اقص ْنِم ةَمِص ىف الو تاد ىِف هَل َكيِرَّش ل ىَلاَعَت هنأ ديِحْوَتلا لوُصأ

 ٍةَفيِظَو ءدال ِهْيَلِإ ىَلاَعَت هل هللا هاَحْوَأ ام الإ ٍبْيَعلا َنِم ُمَلْعَي ال هللا َدْبَع َلوُسَرلاَو

 لا
 ےس ٭

 نأ هِميظَْتو كَ ىلا حم ىف رص لا يِ َنْوَرَيَهاَُملا كَ

2 

 وُبَذَكَف نیما يللا ٍقِلاَخَو ِهِهَلِإَو وبر ٍتاَفِص َنوُذ َُناَِص نوک

 لا اذه لذي مولع ءاقزإ هِديِبَع َضْعَب وب اوھبسَو یلاعت هللا مالک

 ل وسر مِلْعُي نأ ىَلاَعَت لاَ ولو ملا هذه ِفَلَس نِ حا نَع فرغ

 اَمَل هيلو هراس اَِئاَمْحِ ىف ِْيَلَع هرن ام لك دعب ةَعاَسلا ٍتْفَوب ة5

 وح كاك كنولتسيإل : ق ِِلْوَقك اَهْيَعَو ةَروُسلا ِهِذَه ىف ديلا اَذَه لك َدكأ
. f 

 ١١ ( ء۰۲۸۲ ص) فلؤملل «ىدهملا» : عجار ۲۸۳(.

 )۲( «رانملا ريسفت» )9/ ۳۹۲-۳۹۱(.



 (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق 5

 اهيلع سانلا ةلالدو ةعاسلا طارشأ ميدقت يف ةمكحلا

 ٍنَع ىلا :ه46 هللا لوسرل لاق هنأ 0

 ْنَع ىنَرِبخَأك١ :لاق ««ٍِلئاّسلا َنِم ملعب اهن لوما ام : :ةككي لاقف وع

 ْنِكَلَو ِلِئاَّسلا َنِم ملأ اهْنَع ُلوُتْسَمْلا اَم» :لاق ةياور ىفو "اتارا

 "ثيدحلا «. ..اًهِطا َرْهَأ ْنَع ٌكُتٌرَحَأَس

 ًظاقيإ طارشألا مدقت ىف ةمكحلاو» :ةيلظن رجح نبا ظفاحلا لاق
 . «دادعتسالاو ةبوتلا ىلع مهثحو «نيلفاغلا

 طارشألا ميدقت ىف ةمكحلاو ١ :مهلوق ءاملعلا نع ذل الط ىبطرقلا لقنو

 مهسفنأل طايتحالا ىلع مهثحو مهتدقر نم سانلا هيبنت اهيلع سانلا ةلالدو

 «مهنم ضراوعلا كرادت نيبو مهنيب لوحلاب اوتغابي ال ىك ةبانإلاو ةبوتلاب

 مهسفنأل اورظن دق ةعاسلا طارشأ روهظ دعب اونوكي نأ سانلل ىغبنيف

 .ملعأ هللاو اهب دوعوملا ةعاسلل اودعتساو ءايندلا نع اوعطقناو

 .'اهئاضقناو ايندلا ءاهتنال ةمالع طارشألا كلتو

 .ناميإلا باتك (۸) ملسم هاور :حيححص )١(

 .ناميولا باتك (5) ملسمو «(00) ىراخبلا هاور :هيلع قفتم (۲)

 )١١/ ١6٠١(. «ىرابلا حتفا )۳(

 .(17 5 ص ) «ةركذتلا» (1)



/ 

 ىلاعلا ةياهن ثادحأ  ةياهنلا ةصق ير

 يوت دولاب بعبلاب نوبذكي نيألا نع (العو لجل قحلا انرخييو
 رد رع را رک يَ و

 ر راجح اونوك لف © (8) ل اًديِرَج اَملَح َنونوعبمل ان أ الفرو امظع انك ادو اولاقو#

 ىِرلأ لف اتديم نم تولوق ا و ا ا ا ر | اًديِدَح
 ساس حر 2 رس رس رور ور اوس رم ج ر ےس ےس م 0

 تروي نأ توسع لق وه یم تولوقتو مسو ر كيلإ نوضِغَسيسف رف رثرم لو اکر

 . 4 ابر

 ديدشلا باذعلاب بيذكتلا كلذ ىلع عو لج) قحلا مهدعوت دقلو

 لا ارو بأول قحاب سل َلاَ ر لع اوعقو د ارت ولو # :ىلاعت لاقف

 اج ادل رح ہا لمل وبرك نیلا رح د ا ںورھکک ہت ر
 الآ رو ترش ایت م هو امف اَنْطَرَ اَم لع اتر واق عب ةعا
3 

 2 چ صو تس ل اصر ير چ
 ری دَج قل ىنَ ا ای اك اء مشرف بج بج نإ :ىلاعت لاقو

 رس س20 رص اس شار اچ ر و عم

 بتسصأ كيتلوأو رهقاتعأ ف لكغألا كيلوا م رب اورمک ترد َكِيتلْوَأ

 نا نود امف مه راتلا

 هقلخ ىسنو الثم انل برضو

 WW نيم ٌويسعَح 3 و ٌنَسضإلاریرلوأ :ىلاعت لات

 ىزْلأ اب ر زر ميمر یهو ملظعل ځی د نم لاق ةَفَلَخ یدو امان برضو

 )١( :تایآلا :ءارسإلا ةروس )59-01١(.

 :ناتيآلا :ماعنألا ةروس (؟) )۳١-١"(.

 )۳( :ةيآلا :دعرلا ةروس )٥(.



 ا ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق

 رصْحَكلا رجلان كَل لج ىلا © ےیل يلح لکی وو ورم لوا اهاشنا

 نأ ردي َصْرَألَاَو ِتومَّسلا قلخ یر سلوا 5 وو هرس | اذِإَف رات

 یک لوق نأ اکسس دا اذ مآ اہک © ريما ُنَلَخ یل اوو یب هام قا
 .14 وسر ویلو ری لک توکم وي یا لحس حسد ا توکی

 فلخ نب ىبأ ءاج :ةداتقو ىدسلاو ريبزلا نب ةورعو ةمركعو دهاجم لاق

 ءاوهلا ىف هورذيو هّنفي وهو ميمر مظع هدي ینو ی هللا لوسر ىلإ هللا هنعل

 هللا كتيمُي معن» :5 لاق ؟اذه ثعبي هللا نأ معزتأ دمحم اي :لوقي وهو

 سبي رخآ نم تايآلا هذه تلزنو «رانلا ىلإ كرشحي مث كثعبي مث «ىلاعت

 نهرخآ ىلإ 4... ٍةَفظن نم ُهَسَقلَحاَّتَأ كنا رو 1

 ذخأ لئاو نب ىصاعلا نإ :لاق د سابع نبا نع متاح ىبأ نبا یورو

 تلزن دق تايآلا هذه تناك ءاوسو - ثيدحلا ركذو ...ءاحطبلا نم اًمظع

 گنا نم لك ىف ةماع یھ امه وأ لئاو نب یصاعل وأ فلخ نب یا
 َوَأ ىأ 4 م بصح وه ادق مط نم تقلا نأ ینا روا # ...

 نم ناسنإلا قلخ أدتبا هللا نإف ةداعإلا ىلع ءدبلاب ثعبلا ركنأ نم لدتسي 37

 ِراَرق ف هَنلَعَجَف )نيمو اب نم کفر اا كك لاق امک نيهم ِءام نم ةلالس

 رداقب سيلأ ةفيعضلا ةفطنلا هذه نم هقلخ ىذلاف 4 ٍموُلْعَم ردم لإ 15]) نيك

 .هتوم دعب هتداعإ ىلع

 4 میم یهو مدظعلا حي نم لا ةَفَلَخ ىو امان برص 9" :ىلاعت لاقو
 تاومسلا تقلخ لا ةميظعلا ةردقلا ىذ ىلاعت هللا ةداعإ دعبتسا ىأ

 )١( :ةيآلا :سي ةروس )۸۳-۷۷(.

 )۲( :تايآلا :تالسرملا ةروس )۲۲-۲۰(.



 (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق ر

 نم هقلخ ىلاعت هللا نأو «هسفن ىسنو «ةميمرلا ماظعلاو داسجألل ضرألاو

 هدحجو هركنأو هدعبتسا امم مظعأ وه ام هسفن نم ملعف دوجولا ىلإ مدعلا

 ىأ € ٌمِيِلَع ِقْلَخ لك وهو ورم لو اهات ۍزلا امی لق قو لاق اذهلو
 تقرفت نيأو تبهذ نيأ اهئاجرأو ضرألا راطقأ رئاس ىف ماظعلا ملعي

 .27تقزمتو

 اذه لثم نم كتقلخ دقو ىنزجعُت ینا

 .اديج ثيدحلا اذه (بيبحلا ىخأ) ىعم ربدتو

 نو نیلا نع ۳ نيعطهم ك أور نذل لاف # :ةيآلا هذه كي هللا لوسر الت

 تا ا ري ََّنَج َلَحَدي نأ مم ورا لكس تل وا
 :لاقف هفك ىلع ی هللا لوسر قزب مث 4 وملعب ور +

 ىتح ؟اذه لثم نم كتقلخ دقو ینزجعت ین !مدآ نبا اي :ىلاعت هللا لوقیا

 تعمجف «ديئو كنم ضرأللو نيدرُب نيب تشم كتلدعو كتيوس اذإ
 .270!؟ ف ةقدصلا ٌناوأ ىّنأو ءقّدصتأ : . تلق یقارتلا تقلب اذإ ىتح «تعنمو

 .ىنمتشت نا هل ىغبني امو ؛مدآ نبا یتش د :ىلاعت هللا لاق: :دَنِلَع لاقو 8#

 هللا اتأو ءاَدَّلو ىلإ :ةلوقف ىا هُمْنَش ام ءىتبّذكُي نأ هل ىغبني امو ؛ىنبّدكو

 :َىاَيإ ةّبيذكت امأو ٌّدحأ اًوُفُك ىل نكي ملو ْدّلوُأ ملو ذل مل ُدمَّصلا ٌدحألا

 ؛*«هتداعإ نم ىلع نوهأب قلخلا لوأ سيلو ىنأدب امك ىنديعُي سيل :ةلوقف

 .(01/4 0۷۸ /۳) ريثك نبا ريسفت رصتخم(١)

 ,(15-79) :تايآلا :جراعملا ةروس(؟)

 8١(. 55) عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هححصو «مكاحلاو هجام نباو دمحأ هاور()

 )٤( 585؟) ىراخيلا هاور :حيحص 5(.



vaا ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصفخ  

 هينب ىصوأ توملا هرضح املف هسفن ىلع لجر فرسأ» :305 لاقو دج

 ْنئل هللاوف ءرحبلا ىف "”ىنورذا مث ,ىنوقحسا مث «ىنوقرحأف تم انأ اذإ :لاقف

 :ضرألال هللا لاقف .هب كلذ اولعفف ءاّدحأ ُهبّذع ام اًياذع ىنبذعُيل ىبر ىلع ٌردق

 كتيشخ لاق ؟َتعّنص ام ىلع َكّلمح ام :لاقف مئاق وه اذإف .تذخأ ام ىَدأ

 .«كلذب هل ٌرفغف براي

 داعملاو ثعبلا نم ةمكحلا

 ءِ

 ةازاجم وه «مهقلخ ىلاعت هللا أدب موي اوناك امك ءايحأ «مهئانفو مهتوم

 هذه ىف هوبسك ىذلا ىرايتخالا ىدارإلا مهبسك بسحب مهنم نيفلكملا

 :ىلاعت لاق ... ءازج راد ةرخآلاو «لمع راد ايندلا نآل ءايندلا
 ٣ س رور ور 4 ص ر 06 "و 2م EE - 0 1ص

 نمف ةمديعلا مود مڪروج روف ود إو تولا ةقياذ سفن لك
 . 4 رورخلا علم ل اين دلا هولا امو راق دَمَف ةكجل ا لخدأ و راض ِنَعَحِْرْحُي وے ےس ےس هيب ہور م ےہ وم سرا ر ور ےک ےس ر چرم م رر رت سرس وپ

 .مهقازرأ ىف اًريبك اتوافت نيتوافتم ايندلا ةايحلا هذه ىف نوشيعي سانلاف

 «موشخلا ملاظلا مهنمف «مهئاقشو «مہتداعس فو .مهلامعأو .مهلاجأو

 مهم و «زيزعلا مهنم و مشل ا ميقفلا مهنم و«ىرثلا ٍينغلا مهنمو «ميقسل |

 توافتلا نم اذه ريغ ىلإ «ءىسملا مهنمو .نسحملا مهنمو ءليلذلا

 اًيفانم كلذ ناكل نوثعبُي الو «مهلاجآ ءاضقناب نوتومي مهنأ ولف فالتخالاو

 .وجلا ىف ىدامر او ربط :ىأ(١)

 .(51/55) ملسمو «(۳۲۹۲) يراخبلا هاور :هيلع قفتم (۲)

 )١1826(. :ةيآلا :نارمع لآ ةروس (۳)
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 اسا ؛علاعلا ةياهت ثادحأ  ةيبهنلا ةصق رك
 ثعتبلاب ناوي هللا ىضق انه نمو «ةمحرلاو لدعلل اًبناجم ؛ةمكحلل

 نأ ا ادمحم هلوسر رمآ دقف «ةلاحم ال نانئاك امهف .امهب مكحو ءءازجلاو

 قو كب لأول اورفك نيلام # :نباغتلا ةروس نم هلوق ىف امهيلع مسقُ
 ر ٤ ري ولآ لع كلو ملِععاَميَ نول © شعلا ہر رک ع

 ےس رر ال سل ع لع رف

 نم هلا تعبي ال مهنلمتأ دهج 4 و فاو :لحنلا ةروس ىف ىلاعت لاقو

 نیل سا توُمَلَعَي ال ساتل ةا کو اًَنَح هک ادعو لي ٹو دوم وو 1
 1 ر ےک ورس ا ےس

 ےس نييذلڪ اواک ت ارك تل راعيلَو هه یول ىلا لإ ۳

 وي ر ور ص
TY 80004 وكيف کرل لوقت نأ ةئدرأ اد یل  . 

 ةيلقع كلاسم ةيناثلا ةايحلاو داعملا تابثإ ىف ميركلا نآرقلا كلس دقل

 :اهنم ةلوهسلاو حوضولا ىف ةياغ ىه

 :ةرم لوأ هقلخ نم رسيأ ءىشلا قلخ ةداعإ :ًالوأ

 ىلع نوهأو رسيأ هتداعإ تناك مدعأو ناك مث نكي مل اذإ ءىشلا نأ هب
 ليحتسي ال اهمده مث ءاّراد ىنب ىذلاف .هانفآو .همدعأ مث ةرم لوا هأدب نم

 .تناك امم اًريخ وأ تناك امك اهئانب ةداعإ هقح ىف الو هيلع

 اهديعي نأ هيلع بعصتسي ال اهل اعرتخم تالآلا نم ةلآ عنصي ىذلاو

 )١( :ةيآلا :نياغتلا ةروس )۷(.

 )۴۳۸-٤١(. :تايآلا :لحنلا ةروس (؟)

 .(1779-53370 :ص) نمؤملا ةديقع (۳)

 .رقشألا رمع .د /ىربكلا ةمايقلاو  ىرئازجلا ركب وبأ خيشلل /نمؤملا ةديقع نم فرصتب (4)



 N ( ملاعلا ةياهن تادحأ) ةياهنلا ةصق

 .اهنم لضفأ ةلآ ىلإ اهلوحيل هرايتخإو هتدارإب اهرسك وه اذإ تناك امك
 ىِرلأَوْهَو# :ىلاعت لاق ذإ مورلا ةروس ىف لالدتسالا نم كلسملا اذه رَ

 ضرالاو ِتومَسلا يف ليلا لَمْ هلو هلع ثوهأ وهو هديب دث قالا اود
 ."”4 ٌمِكَحْلا ريزعلاوهو

 ورم لوا اهات یل هيجي لف :ىلاعت هلوق ىف سي ةروس ىف درو امك

 : ةمايقلا عوقوب ريبخلا ميلعلا رابخإ : ايناث
 نمف «كلذب لاب قحلا رابخإ داعملا عوقو ىلع ةلادلا ةلدألا مظعأ

 نم هل صانم الف لزنأ ىذلا هباتكو ءلسرأ ىذلا هلوسرب قّدصو .هللاب نمآ

 ةّنجلاو .باسحلاو ءازجلاو روشنلاو ثعبلا نم هب انربخأ امب ناميإلا
 ظ .رانلاو

 ىف دكآو سوفنلا ىف عقوأ نوكيل رابخإلا بيلاسأ ناجا عون دقو
 .بولقلا

 .«نإب» اًدكؤم اًرابخإ مويلا كلذ عوقوب انربخي عضاوملا ضعب ىفف )١(

 :هلوقو "*© ابيفْحَأ داكا ةا ةعاسلا نإ # :ىلاعت هلوقك «ماللاو َناب» وأ

 4*٠ لي َمْفّصلأ عّمصاَ ةن هالا ترا
 هلوقك هئيجمو هعوقو ىلع ىلاعت هللا مسقي ىرخأ عضاوم ىفو (۲)

 )١( :ةيآلا :مورلا ةروس )717(.

 :ةيآلا :سي ةروس (1؟) )۷۹(.

 )۳( :ةيآلا :هط ةروس )٠١(.

 )٤( :ةيآلا :رجحلا ةروس )86(.



 ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا هصف ا

 مهسقيو ةي برا ةف موي لإ تم وها هك اا : ىلاعت

 روطَسَم بتكو 2 روطلاو# : :هلوقك هتاقولخم نم ءاش امب كلذ ققحت ىلع

 روُجَسْلأر حبلا (عل) عووزملا ِفْقَسلاَو ا روحتملا بلاو ( روشن قرف 2
 .4 عفاد نمل اَم ا مقوا کیر َباَدَعَإ 2

 ثعبلا عوقو ىلع ماسقإلاب هلوسر رمأي عضاوملا ضعب ىفو (۳)
 :هلوقك هل نيركنملا هب نيبذكملا ىلع ةرلا ضرعم ىف كلذو هققحتو

 ."14 هلع اميل نع یو بل اولس نأ نأ اورق نیلام ا
 ريخ دق : هلوقك ءداعملاب نيبذكملا مذي ىرخأ عضاوم ىو (؟)

 . 4 َنيِدَسَهَم اا اموی الب اوبد

 ءوب اسماء َنوُلوُمي والا يف توحس لاو ٭ داعملاب نينمؤملا حلمي نايحأو 0(
 ان بهو اَتْيَدَه ْدِإَدَعَب اتیولق عر ال ایر (ہلا یک الآ ووا لإ کی ام واتر دنن ج سورس سر رک رل رل
 کن هيف رال مول سائل م ماج كنار ا ُتاَهَوْلا تنا َكَّنِإ ةَ م

 ت
 ےک

 5 ايلا

 . 014 داس ايلا بلس ال هَ

 نإ# هيف كش ال لجأو مزال ربخو قداصلا دعو هنأ رخي اًنايحأو (5) 7 . 1 رش ع 5 2 ت
 4 ريع 20 زووم ہہ

 وهشَم موي كلو سالا هَل ٌعومْحت
 نب كرد ةر | باع احن ةي كلَ ف رل و ر ےس

 . 4 موُدَعَت لجل الإ :هوِيوئاَمَو

 .(۸۷) :ةيآلا :ءاسنلا ةروس 010(

 )١-۸(. :تايآلا :روطلا ةروس (؟5)

 .(۷) :ةيآلا :نباغتلا ةروس ()

 .(40) :ةيالا:سنوي ةروس 6)

 )١( :تايآلا :نارمع لآ ةروس )۹-۷(.

 )7( :ناتيآلا :دوه ةروس )٠١5-1١١79(.



 ا ( ملاعلا ةياهن تادحأ ) ةياهنلا ةصق

 ادب هور مها :هلوقک هبارتقاو هئيجم نع ربخي نايحألا ضعب ىفو (۷)

 اّن ىلعتو تحس هواجس ال هلآ رت اا :هلوقو # اب اير رنو 3

 . 4 2لآ ّقّمفآو ةعاسلا ٍتبرتفأ# :هلوقو 4 ترو زکر

 ءمهتوم دعب قلخلا ةداعإب ناب هسفن حدمي ىرخأ عضاوم ىفو (۸)
 :هلوقك هتداعإو قلخلا ىلع اهتردق مدعب نوكرشملا اهدبعي ىتلا ةهلآلا مذيو

 اونا لق هلآ مم هلآ ضرالاو كَمَا َنَي كفر نمو هدیعب مث قلك ودب نأ
 27 - مس و

 . 4 ريق ردكص رت نإ م>حتدنهرب

 زجعُي ىذلا ثعبلا كاذو قلخلا اذه نأ ىرخأ عضاوم ىف نيبو (9)

 حر رس 03 ر ود ر سو ر 3 .

 سيفنكحاللإ 2 او کلک ا 3 «هيلع ريسي لهس مهلهذيو دابعلا

 4 دے 3

 014 اب َىَوَض نأ هلع یر دک لب ا ماع میک لوس شالا بسعأ # :لاقو

 :تابنلاب ضرالا ءايحإب لالدتسالا؛ ثلاث

 ءطحقلاو .بدجلاو ءلَخَّملا ببسب ةتيملا ضرألاب لالدتسالا #

 دوعتف ءاملاب ىَّقست وأ «ثيغلا اهب لزني مث ءاّمامت ةايحلا اهيف مدعنت ثيح

 .اًراهدزاو ًءامن تناك امم اًريخو تناك امك اهيلإ
 ا ا ىلا ا ی ےس س ر جس ےک ےس

 ا

 تیرو تزتهأ ءاملا اًهّيلع ال رنا اذإَف ٌةَدِماَه حرا ىَرَتو © : ىلاعت لاق

 )١( :ناتيآلا :جراعملا ةروس )١-۷(.

 )۲( :ةيآلا :لحنلا ةروس )١(.

 )١(. :ةيآلا :رمقلا ةروس (۳)

 .(514) :ةيآلا :لمنلا ةروس (:4)

 .(۲۸) :ةيآلا :نامقل ةروس (©)

 )۳-٤(. :ناتيآلا :ةمايقلا ةروس (0)



 شلل رس ةياهن شاعر ةيهناةسق رب
 هقول يب هو يل و هل لد © جيت عند لح نی تبار
 4 ريِرقویش ل

 : ىلوألا ةاشنلاب ىرخألا هأشنلا ىلع لالدتسالا :اعبار

 لك ف دهاشن نحنف لوألا قلخلاب ىناثلا قلخلا ىلع نآرقلا ٌلدتسا
 ءاهضيب نم جرخت رويطو «نودلوي لافطأ :قلخت ةديدج ةايح موي
 كلذ ناسنإلا ىري «رهنلاو رحبلا ألمت كامسأو ءاهتاهمأ اهدلت تاناويحو

 هذه هللا ديبي نأ دعب ىرخأ ةرم كلذ لثم عقي نأ ركني مث «هينيع مأب هلك

 .ةأيحلا

 مهقلخ نأ نع نولفغي توملا دعب ثعبلا ىلع اليلد نوبلطي نيذلا نإ
 .مهقلخ ةداعإ ىلع رداق «مهقلخ ىلع رداقلاف ءليلد مظعأ وحنلا اذه ىلع

 ريكذتو «ىلوألا ةأشنلاب ةرخآلا ةأشنلا ىلع لالدتسالا نم نآرقلا رثكأ دقو

 رح َقَوَسَل تمام اد ءا ننال لوقو ## ةقيقحلا هذ كلذل نيدعبتسملا دابعلا

 4 اس كيو لبن تقلا نن لا رڪ ڈی اوا 7 اح
 :امهظاقيتساو ناويحلاو ناسنإلا موني لالدتسالا :اسماخ

 اتوم ربتعي مونلاف ءامهظاقيتساو ناويحلاو ناسنإلا مونب لالدتسالا هب

 مونلا ةيلمع متتامكف .اًضيأ ةرغصم ةايح ربتعُي ظاقيتسالاو ءارغصَم

 ةايحلاو توملا ةيلمع متت امهل ظاقيتسالا ةيلمعو «ناويحلاو ناسنإلل

 .امهل ةلماكلا

 لاپ مڪو ىِذَلَأ وهو # :ىلاعت هللا لوق ىف لالدتسالا اذه ءاج

 .(60-5) :ناتيآلا :جحلا ةروس(١1)

 ,(519/-55) :ناتيآلا :ميرم ةروس(۲)



 ا (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق
 لإ ر سس ےس رل 6

 سم 2 -

 را سس رس

 لجأ ۍضقيل هيف ڪعب مث راما متخرج ام 0
 . 4 ولمن 2 امي مکین م مکمج و

 خالا ىف ءادجلا ةورضب زالدتسالا ءاسداس

 رشلاو ريخلاب ةايحلا هذه ىف سانلا كولس فالتخاب لالدتسالا ©

 لمع امب لماع لك اهيف ىّرجُي ىرخأ ةايح دوجو ىلع داسفلاو حالصلاو
 لك  :یلاعت لاق .. ةايحلا هذه ىف ةازاجملا لامكتسا مدعل ءرشو ريخ نم

 نع حرر نمف مقل مود ڪرو جأ 0 اَمَّنِإَو يَوْمَ 3 ةقياد يفت

 . "5 رورغْلا م ی رایت ویلو مو راق دَ َدَكَم َةَكَحْلا َلْنيدَأَو رال
 رار A 006 ا ا ےک ر ےس ا رس نع

 هدیعد مث قلخلا اودسهنِإ ا افَح هنأ أدعو اي مک هلو :ىلاعت لاقو

 وين E اورڪ ياو طس ا رانا ل یر
 04 بركب ارامي أٌباَدَعَو

 :ةايحلا هذه ىف تاومألا ضعب ءايحإ :اعباس

 ىلإ ةايحلا ةدوع خيراتلا نم ةفلتخم تارتف ىف رشبلا ضعب دهاش

 دامجلا ضعب ىف بدت ةايحلا اودهاش لب «ةيلابلا ماظعلاو «ةدماهلا ثثجلا

 نأ كلذ نمف «ةرهابلا تازجعملا هذه نم ءىش نع لاي هللا انثدح دقو

 ممد حأف ٠ ةا ىر َّقَح كل ين نک :هل اولاسق ىسوم مون
 َمُشنَأَو ةَقلَصلا كنّدخاق# مهتوم دعب مهثعب مث .نورظني مهو ةقعاصلا

 )١( :ةيآلا :ماعنألا ةروس )٠١(.

 )۲( :ةيآلا :نارمع لآ ةروس )١86(.

 )( :ةيآلا :سنوي ةروس )٤(.

 .(00) :ةيآلا :ةرقبلا ةروس (6)



 ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق ذ/

 ١" ورک مكحلعأ كَم دب ن مکتب م اکو رت

 مهيبن مهرمأف «هلتقب رخآلا ليبقلا ليبق لك مهتاو اًليتق ليئارسإ ونب لتقو

 مهيبن مهرمأ مث ءاهتافص بلط ىف اوتنعت نأ دعب اهوحبذف «ةرقب اوحبذي نأ

 ربخأف «نورظني مهو هللا هايحاف ءاهنم ءزجب ليتقلا اوبرضي نأ اهحبذ دعب

 هاء مڪو ٌقْوَمْلا هل هلأ حي كلك اب 2 ب هوب رض اَنْلَقَف © ىفلتق نّمع
 20 9 ا کا

 3 : ا يلا ع
 مهتاماف «توملا ةيشخ فولا مهو مهرايد نم اورف نيذلا نع انربخأو

 توما ردح ولأ مهو هريو نم أوُجَرَخ يذلا لار د لأ # اهايحأ مث هلل

 راكأ کو سالا َلَع ٍلْضَم وذل هللا تإ ره مك اووم هلا مهل لاقت

 #7 ورڪ ذال سالا

 نم بجعتف ءاهشورع ىلع ةيواخ ىهو ةيرق ىلع رم ىذلا نع انثدحو

 َنظ تثبل مك لئش املف .هثعب مث ماع ةئام هللا هتامأف ءاهتوم دعب اهل هللا ءايحإ

 رظني وهو هرامح هل هللا ايحأ هتايحإ دعبو «موي ضعب وأ اًموي الإ ثبلي مل هنأ

 ىّسكت مث الوأ نوكتتو لكشتت ماظعلا :قلخلا ديعت فيك هللا ةردق ىلإ

 ىقب دقف تومي نأ لبق هعم ناك ىذلا هماعط امأ «حورلا خفنت مث محللاب
 لدت ىرخأ ةيآ كلتو «نفعتي ملو «دسفي مل ' ءاميلس ةليوطلا نامزألا ١ كلت

 نأ لاك اهو ع هيا ىهو ةي لک رم ىِدلاک وأ % :ةرهابلا هللا ةردق ىلع
 لَ

 رے جم 4 ےس ےک ےس هي راس چ و و و س ص -_ و

 تشل لاق تنبل بڪ لاق ,همعب مث ماع ةئأم هلل هتامأق اهتم َدْعَب هلآ وذ نھ لى

 )٥١-١٦(. :ناتيآألا :ةرقبلا ةروس(١)

 .(۷۳) :ةيآلا :ةرقبلا ةروس(۲)

 )١٤۳(. :ةيآلا :ةرقبلا ةروس(۳)



 ا (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق
 تأ س تجلب

 ساس ذحم سر ےس یس 7 ےس ورس

 مل كابات و واما ن رر ا واک تام کشی ل لب لاق موی صعب وأ ر

 ا ص ر rr 7 رطل صار نجس ر
 شه الملا 1! رظناو سالب هک کک او كرامج لإ رظنأ هَ

 لع هل نأ مَع کا ےک ا ونک ف اَهُرْنُم َتْيَح سمع 2 0 وع

 دهشملا اذه ناكف «ىتوملا ىيحي فيك هيري نأ هبر اعد ي ميهاربإو

 قرملا حت يڪ نرأ ٽر عور لاَ دِإَو# : هنع لاو قىحلا انثدح ىذلا

 لإ شمس ينل ني ةعيأ دما ىل نمل لكلوك لَ ؛ صولا
 ےک ےک

EAS 27 18  

4 . 

 ةدع ىلع اهءازجأ قرفي مث ءاهحبذيف رويطلا نم ةعبرأ ذخأي نأ هللا هرمأ

 .هناكم ىف عقيو ىتأي وضع لك ناكف «عامتجالاب اهايإ اًرمآ اهادان مث «لابج

 .ءاضفلا ىف ةقلحُم تقلطناو «حورلا اهيف هللا خفن اهعامتجا لماكت املف

 اًريط نوكيف هيف خفني مث ريطلا ةئيهك نيطلا نم عنصي ر ناك يي ىسيعو

 نب لإ الوسرو # :هموقل لاق دقف هللا نذإب ىتوملا ىيحُي ناكو للا نذإب

 هک يللا ترق مكحل قلنا أ سيت هوت GE دق أ لي

 یاو تص کاو همحكألا # ءیرأو ا ناب

 )١1( :ةيآلا :ةرقبلا ةر وس )709(.

 )۲( :ةيآلا :ةرقبلا ةروس )757٠(.

 )۳( :ةيآلا :نارمع لآ ةروس )59(.



 | م6 (ملاعلا ةياهن ثادحأ  ةياهنلا ةصق د ر

 ےس ر سل حس را

 ماعا مهتشمب مث ورا نامزالا كلت دعي ميتلقر نم اوما مث نينس

 2 د اول سش َمُهسْمَعَب كلك 3 4 26 اوث امل محا نرل 2

 انيكك کر اولاق يوب صعب وأ اموب تب اق فَي كس نتي ت ا رک رس مرا ر و د ب 1 رو مسرع

 . 4 اعمق اودادزاو ينس وأم اي تكن رهف واو ل 4 رتی
 - لرستتف ضرألا ىلع اهيقلي ةدماج اصع ىركلا ىسوم ةيآ تناكو

 ىقلأ امدنعو ^4 قييم نابن ىه ادا هاَصَع لاف # نيبُم ٍنابعث ىلإ - هللا ةردقب

 ىصعلا كلت علتبت ىهاذإف ءاصع ىسوم ىقلأ مهيصعو مهلابح ةرحسلا

 . 4 َنوُكَفأي ام فقلت ىه اإ ُهاَصَع سوم َقلأَف 9 اهترثك ىلع لابحلاو

¬ Nf YY 
 يح 0 ل ماي

 )١( :ةيألا :فهكلا ةروس )١١(.

 )۲( :ةيآلا :فهكلا ةروس )19(.

 )۳( :ةيآلا :فهكلا ةروس )75(.

 )( :ةيآلا :ءارعشلا ةروس )١۲(.

 )5( :ةيآلا :ءارعشلا ةروس )55(.





COFTIجدخ حل ج15.  FETEDايي ايي حي  





 ےک ھر نهو سكش»

 نمر ىف نوكت ال ىرغّصلا ةعاسلا طارشأ نأ ملعن نأ الوأ َدْب الف )١(

 نإ لب ... الك ... روهظلا ىف ىربكلا ةعاسلا طارشأ أدبت مث ىهتنت مث هنيعب

 نأ كلذ ىلع ليلدلاو .. تهتناو ترهظ دق ىرغصلا ةعاسلا تامالع ضعب

 تامالع كانهو ... ىرغصلا ةعاسلا تامالع نم دي هتومو ا ىبنلا ةثعب

 ضعب روهظ دعب رهظتس تامالع كانهو ... ةرمتسم تلازامو ترهظ دق

 ىتلا حيرلا روهظو نآرقلا عفرو ةبعكلا مده لثم .. ىربكلا ةعاسلا تامالع

 ٌتركذ دقو ءاَدج ةريثك ءاملعلا اهركذ ىتلا ىرغصلا ةعاسلا طارشأ (؟)
 تبثي مل ام ٌتكرتو «ىرغصلا ةعاسلا طارشأ نم هنأ ةتسلاب تبث ام اهنم انه
 ةفرعمو «ثيداحألا هذه ىف رظنلا دعب كلذو «- رصاقلا ىملع دودح ىف -

 .هيف ٍتباث ثيدح ىلع علطأ ملو «تباث وه ام طارشألا

 ىلع علطأ مل ىنّنأل ؛بييترت نودب طارشألا هذه ُثدرس دقو (۴)
 هنأ ىلع ءاملعلا صن ام الوأ تركذف ءاهبيترت ىلع صنت ثيداحأ وأ ثيدح

 ىضتتقت ام ميدقتب طارشألا ىقابل ىركذ ىف تيرحت مث «یھتناو رهظ

 ؛ملعلا ضبق ىلع مّدقُم نتفلا روهظ ؛الثمف «هريغ ىلع هميدقت ثداوحلا

 حتف ىلع مورلا لاتق ٌتمّدقو ... ةباحصلا رصع ىف ترهظ نتفلا نأل



 ا ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق

 ىلع اّمَّدَقُم ةينيطنطسقلا حتف تلعجو «كلذب ءاج ربخلا نأل ؛ةينيطنطسقلا

 لوزنو «لاّجَّدلا روهظ لبق اهحتف نأل ؛## ىسيع نمز ىف دوهيلا لاتق

 ىضتقي طارشألا ضعبو ... اذكهو لاّجَّدلا روهظ دعب نوكي 65 ىسيع

 ةبعكلا مده لثم ؛ىربكلا طارشألا دعب الإ رهظي ال هنأل ؛ريخألا ىف هركذ

 .نينمؤملا حاورأ ضبقت ىتلا حيرلا روهظو «ةشبحلا ىدي ىلع
 اهيدابم ترهظ دق ةعاّسلا طارشأ نم اًريثك َّنأ َمَلْعُي نأ ىغبني اممو (؛)

 نكامألا ضعب ىف رثكت تراص مث ءدایدزا ىف ىهو ص ةباَحّصلا دهع نم

 ضبق الثم نوكيف «كلذ ماكحتسا وه ةعاسلا مايق هبقعي ىذلاو «ضعب نود

 لهآ نم ةفئاط دوجو نم كلذ عنمي الو «فرصلا لهجلا الإ هلباقي ال ملعلا

 هريغ هيلع ٌسِقو ... لهجلا لهآ ىف نيرومغم ٍذئنيح نونوكي مهنأل ؛ملعلا

 ")ةعاسلا طارشأ نم

 نم ءىشلا نوك نم مهفي سانلا ضعب نأ اًضيأ هيلع هيبنتلا ىغبني اّممو (5)

 ام لك سيل هنإف ؛ةمّلسُم ريغ ةدعاقلا هذهو عونممو ”وذحم هنأ ةعاسلا طارشأ

 لواطت نإف ءاًمومذم وأ اًمَّرحُم نوكي ةعاسلا تامالع نم هنوكب لي ريخأ

 الب اًمارح سيل ةباتكلا ةرثكو «ةراجتلا ةرثكو «لاملا ٌوِشفو «ناينبلا ىف ءاعرلا

 نوكت لب كلذ نم ءىش اهيف طرتشُي ال ةمالعلاو تامالع هذه امنإو كش

 ."”'"ملعأ هللاو «هريغو «بجاولاو ؛مّرحملاو «حابملاو ءرشلاو ريخلاب

 .( ١١ /1) «ىرابلا حتف» :رظنا(١)

 .لهجلا روهظو ملعلا ضبق ىلع مالكلا ىف الّصفم كلذ نايب ىتأيسو

 )٠١۹/۱(. «ملسمل ىوونلا حرش» (۲)

 .فرصتب (۸*-۷۹ ص) «ةعاسلا طارشأ» (۳)



 .ةعاسلا مايق برف ىلع ٌليلدو ةمالع هتثعب نأ ال 2 ىبنلا ريخأ دقلف

 انآ تعب : دك هللا لوسر لاق :لاق + لهس نع ثيدحلا ىفف
 ل س

 ' اَمُهُّدْمَيَف هلع هيعبصإب ٌريِشُيَو « ااًدَكَه َةَعاَّسلاَو
١ 

 ےک
 و

 . (ِنْيَئاَهَك ٌةَعاَسلاَو انآ تشعل : :ِةهلع هللا لوس َر لاق :لاق ؛هَكقلَذ سنا نعو

 ." ىَطْسْوْلاَو َةَباَبَّسلا َّمَضَو :َلاَ
Dr Rs 

رم کریک ىبأ نع مزاح ىبأ نب يي نع
 "مسن ىف تعب و

 ةَ ءالا 7

 سيلو ثعُب دقو «نامزلا رخآ ىبن هنآل ةي ىبنلا اهلوأ » :ىبطرقلا لاق

 داو هلآ وسر نکو ہک لاج نل ابا دمحم ناک ام # :ىلاعت لاق

 .نتفلا باتك (۲۹۵۰) ملسمو «نآرقلا ريسفت باتك (7*597) ىراخبلا هاور :هيلع قفتم (۱)

 .نتفلا باتك )55١( ملسم هاور :حيحص (۲)

 لوأ ىف تنعي :ىأ ؛ةفيعضلا حيرلا بوبه لوأ «ميسنلا نم وه» :ريثألا نبا لاق :ةعاسلا مسن (۳)

 هللا مهقلخ حاورأ ىوذ ىف تشعُب :ىأ ؛ةمسن عمج وه :ليقو .اهئيجم فعضو «ةعاسلا طارشأ

 «ثيدحلا بيرغ ىف ةياهنلا» .«مدآ ىنب ىف ءشنلا رخآ ىف :لاق هنأك ؛ةعاسلا بارتقا لبق ىلاعت

 ,((6:0-غ9/0)

 )٤( عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هححصو «ىنكلا ىف مكاحلا هاور :حيحص )۲۸۳۲(.

 ١۲١(. ص) «ةرخآلا رومأو ىتوملا لاوحأ ىف ةركذتلا»(5)

 )٤١(. :ةيآلا :بازحألا ةروس (5)



Ne ) ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق lar 

 هبيبح ثعبي نأ نت هللا ءاشو .. رشو ةيلهاج ىف هلك نوكلا ناك دقلف ©

 ديحوتلا راونأ ىلإ نارفكلاو كرشلا ناردأ نم هلك نوكلا لقنيل يب اًدمحم

 نوكلاو اًتيقي سفنلاو ةمكح لقعلاو اًناميإ بلقلا الميل ءاجف ناميإلاو
 نأ - هللا نذإب - عاطتساو .. انمأ ىلايللاو اًمالس مايألاو ةمحر ايندلاو الدع

 عنصي نأو (العو لج) هلل نيدت ةلود ىلإ ىلهاجلا عمتجملا اذه لّوحي

 .اهلمكأب ةمأ ىواسي مهنم دحاولا ناك الاجر

 :ُهْناَيَي لالظلا بحاص لاق اذلو ©

 مالسإلا ةركف نم غاص نأ موي اک 6 هللا دبع نب دمحم رصتنا دقلو

 نم ٍتارشع فحصلا نم عبطو ءالمع مالسإلاب مهناميإ لّوحو ءاًصوخش

 امنإ ءقرولا فئاحص ىلع دادملاب اهعبطي مل هنكلو افولأو ٍتائم لب خسنلا

 مهنم ذخأتو سانلا لماعت اهقلطأو «بولقلا نم فئاحص ىلع رونلاب اهعبط

 دبع نب دمحم هب ءاج ىذلا مالسإلا وهام لمعلاو لعفلاب لوقتو «ىطعتو
 .'7 (هّللا دنع نم ةَ هللا

 هدعب نوكت امنإو .. ىبن هدعب سيلو ءايبنألا متاخ وه 5 ىبنلاف هب
 .ةمايقلا

 ضرألا ىلإ لزني ال هنإف نامزلا رخآ ىف 5 ىسيع لوزن نع امأو ©

 ةعيرش) يب ىبنلا ةعيرشب ضرألا مكحيل لزني امنإو ٌّئبنك ىرخأ ةرم
 .ىتايس امك .. (مالسإلا

 ةثعب :ىرغصلا ةعاسلا تامالع نم ةمالع لوأ نأ ملعن انه نمو ©

 .نيملاعلل ةمحر ت هللا هلسرأ ىذلا يَ ىبنلا

 .(۷-۸ ص) فنصملل /َي لوسرلا ةريس ()



 اعلا ةياهن نادحأرةياهنلا ةصق بر ظ ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق / ١
eجما رمقلا قاقشنا(۲)  

 .(رمقلا قاقشنا) ىرغّصلا ةعاسلا تامالع نمو

 أول وفيوأو صر هياء اوري نإَو لآ ُرَمَصْلأ َّقَتدَأَو ُةَعاَسلأ ترف :ىلاعت لاق
 4 ٌكَفَمَسُم رم لڪ و ره وها أَوعَبَتأو اود ڪو 1 يشرح

 مهارأف ؛ةيآ مهيرُي نأ ةا هللا لوسر اولأس ةكم لهآ نإ» : 6َ سنأ لاق

 . «رمقلا قاقشنا

 ذإ ئنمب كك هللا لوسر عم نحن امنيبا هنو دوعسم نب هللا دبع لاقو
 لوسر انل لاقف «هنود ةقلفو «لبجلا ءارو ةقلف تناكف «نيتقلف رمقلا قلفنا

 ."”(اودهشا» :ِددَكَع هللا

 لك هللا لوسر دهع يف ی قشنا دق رمقلا نأ ىلع ملعلا لهأ قفتا دقلو هب

 ايك هيبن اهم هللا دَّيَأ ىتلا تارهابلا تازجعملا نم ناك هقاقشنا نأو

 : هداني ريثك نبا ظفاحلا لاق هب

 ِثيِداَحَأْلا ىِف َكِلَذ َتَبَت اَمَك ل هللا ٍلوُسَر ِناَمَر ىَف اذه َناَك دَق
 ےک

3 

 َقاَقْشُنا يأ ِءاَمَلَعلا < ر هيلع فتم رم اَذَمَو .ةَحِيِحَّصلا ديِناَسأْلا ب ِةَرَئاَوتُملا

 (ِتاَرهاَبْلا ٍتاَرِجْعُمْلا ىدحإ ناك ُهَنَأَو ل بنل ِناَمَر یف َقَوْدَكِرَمَمْلا

 :ةلاي ىوونلا لاقو هيج

JE oےیل ےس  
 َنِمةَدِعاَماَوَر دقو يب اَنْيَب ٍتاَرَجْمُم ِتاَهَمَأ نم رمق ملا قاَقشلا» ےس ت ا >0 9

 )١( :تايآلا :رمقلا ةروس )١-۳(.

 .ةمايقلا ةفص باتك )۲۸٠۲( ملسم هاور :حيحص (؟)

 .ةمايقلا ةفص ساتك( )١ ملسم هاور :حیحص ()

 ٤۷۲(. /۳) ريثك نبأ ريسفت (4)



 !Xa ( ملاعلا ةياهن ثادحأ ) ةياهنلا ةصق

 ةو :حاجرلا ل . َهقايَِو ةكيركلا بألا رهط عم © ةباحصلا

 و ُهَْلَق 2 نا أكل كي لم یاش ني ِهاَضُمْلا ِةَعدَتْيُمْلا ضع
 هب امك ءا ا هيف ُلَعفي یت لل قوم َرََقْلانل يف لفعل اك

 2 .هِرْمَأ رخآ ىف هزر کیو

 رثأ اودجوف «رمقلا ىلع مهلاحر رصعلا اذه ىف ءاضفلا ءاملع ٌطَح دقو

 لولغز .د ملسملا ايجولويجلا ملاع لقن دقو «مويلا ىلإ اًيقاب رمقلا قاقشنا
 هنأ ىناطيربلا ىمالسإلا بزحلا سيئر كوكتيب ىسوم دواد نع راجنلا
 مهنأ نييكيرمأ ءاضف ءاملع ةثالثو ىناطيرب قلعم نيب ةينويزفلت ةودن دهاش
 اوريخأ ءرخآلا هحطس ىلإ هفوج ىلإ هحطس نم رمقلا قاقشنا رثأ اودهاش

 هذه تناك دقو ءاننآرق ىف ةيآلا هذهب ثدحت هللا نأ نوملعي ال مهو «كلذب

 ىسوم دواد ريخلا لقان ناميإ ىف اًببس ةيآلا

 1 ا

 .ىرغصلا ةعاسلا تامالع نم ةَ ىبنلا تومف

 ۵ 0 ج و ے۸ . ا 7 ۶ o رو0 ©.

 نِم ٍةَبق ىِف وهو كوبت ةوزغ ىف ةَ ىبنلا تبتأ :ِكِلاَم نب فوع لاق دقف
 © سل همر ا 0ك تارا لس عرس 3 م26 | 0 ےس

 ...u ‹ یوم :ةعاسلا ىدتي نيب اتس ددعا)» : لاقف مد

 .نوملسملا اهب بيصأ ىتلا بئاصملا مظعأ نم ةَ هتافو تناك دقلو

 توم هدعب مث ... مالسإلا مهد رمأ لوأ» :ىبطرقلا لاق امك هتوم ناكو

 ا

 )۱٤۳/۱۷(. ملسم ىلع ىوونلا حرش (۱)

 )٠١١(. ددعلا - ةيتيوكلا ةيملاعلا ةلجم نع القن (۲)

 .دلج نم ةميخ ىأ :مدأ نم ةبق (۳)

 .ةعداوملاو ةيزجلا باتك (575”7) ىراخبلا هاور (؟)



 (علاعلا ةياهن ثادحأ ةياهنلا ةصق ي رك

 رشلا روهظ لوأ ناكو «ةءوبنلا تتامو ىحولا عطقنا 4# ىبنلا تومبف .رمع

 .«هناصقن لوأو ريخلا عاطقنا لوأ ناكو «كلذ ريغو برعلا دادتراب

 : ©4 قيّدَّصلا ركب وبأ لاق

 رودصو حناوج نهب ىّنعُت هدعب نم ٌثداوح ند حلف

 يك ىبنلا اهب ىثرت تايبأ ىف بلطملا دبع تنب ةيفص تلاقو
 "”اينآ 'حرھلا نم ىشخأ ام نكلو هدقفل ىبنلاىيبأ ام كر معَ

 برق ىلإ ريشت ىتلا تامالعلا ضعب اهقبست ةميظعلا ثادحألا نإ ©

 .اهعوفو

 ةرجهلا نم ةنماثلا ةنسلا ىف ىرقلا مأ ةكم حتف نيملسملل مت دقو

 نع ةيزجلا ىطعت وأ مالسإلاب رقت دوفولا تلبقأ ةعساتلا ةنسلا ىفو «ةكرابملا
 لفاحج ةي ىبنلا هب جرخ ىذلا ةرسعلا شيج بهرأو «نورغاص مهو دب
 كلذ ناكو ؛مالسإلاب برعلا ةريزج تنادو «هتهجاوم نم اوّرف ىتح مورلا

 لكف ٠و 3 ماركلا هتباحصو لصاوتملا 25: ىبنلا داهج نم نينس رشع دعب
 ىدأو «ةلاسرلا غلب دقف كي هللا لوسر ةمهم ءاهتنا ىلإ ريشت تامالعلا

 ءاضيبلا ةجحملا ىلع سانلا حبصأو «ةمغلا فشكو «ةمألا حصنو «ةنامألا

 .”كلاه الإ اهنع غيزي ال اهراهنك اهليل

 كلت هب رَّطسأل ىملق لمحأ امدنع ةبيصع تاظحل نم اهل ايو

 ص) «نسح قيدصل «ةعاذإلا» :رظناو ءطيسب فرصتب ١۳( *- 1۲۹ص ) «یبط رقلل «ةركذتل (۲)

۹-۷ 1). 

 )¥ :ص) ةيوبرت تافقو (۳)



 ا (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق

 . داع ىبنلا تومو ضرم ةصق ىكحت ىتلا تاحفصلا

 كلذلو نوملسملا اهب بيصأ ىتلا بئاصملا مظعأ نم ايب ىبنلا تومف

 مظعأ نم اهنإف ىب هتبيصم ركذيلف ةبيصم مكدحأ باصأ اذإ) : ةع لاق

 E یئاصملا

 : جت دلجأ ءاهتنا برق ىلإ تراشأ ىتلا تامالعلا 5

 نمف يک هلجأ ءاهتنا برق ىلإ ريشت تامالع ةَ ىبنلا توم قبس دقلو

 لا ف فكتعاف ناضمر ىف اًرشع ةنس لك فكتعي ناك يهنأ :كلذ نی

 ىف هضراعف ناضمر ىف ةرم نآرقلا هضراعي ليربج ناكو ةليل نيرشع ةريخألا
 .نيترم ةريخألا ةنسلا

 ىلإ ج هللا لوسر هثعب امل : :لاق ذاعم نع دمحأ هاور ام كلذ نمو ©

 كك هللا لوسرو بكار ذاعمو «هيصوي ةي هللا لوسر هعم جرخ «نميلا

 دعب ىناقلت ال نأ ىسع كنإ ذاعم اي» :لاق غرف املف .هتلحار تحت ىشمي

 قارفل اًعشج ذاعم ىكبف ىربقو اذه ىدجسمب رمت نأ كلعل وأ ءاذه ىماع

 ىب سانلا ىلوأ نإ) :لاقف ةنيدملا وحن ههجوب لبقأف تفتلا مث ةا هللا لوسر

 . اوناك ثيحو اوناك نَم نوقتملا

 ىنع اوذخ» :لاقو ةرشاعلا ةنسلا ىف جحلل 2 ىبنلا جرخو ©

 . "«سانلا عدوي قفطو اذه ىماع دعب مكاقلأ ال ىلعل مككسانم

 ةحيحصلا ةلسلسلا ىف ىنابلآلا ةمالعلا هححصو «ةمدقملا ىف )۸٤( ىمرادلا هاور : حييحتص )١(

.)112١( 

 حيحصلا لاجر نيدانسإلا لاجرو نيدانسإب دمحأ هاور :ىمثيهلا لاق (77 5 /0) دمحأ هاور (۲)

 .هوحنب «جحلا باتك (۱۲۹۷) ملسم هاور : ميحص ()



 (ملاعلا ةباهن تادحأ) ةياهنلا ةصق رب 4
 ےس ا ل لا 5

 تيِضَرَو تمضي م تنمو میو مک تلك ا مولا :ةفرعب هيلع لزنو
 74 نيد یکسال کک

 هلا رصن ءاج اذإ# :َك هلوق هيلع لزن قيرشتلا ر ىناث ىفو ©

 ب © اكو ہلا نيد یف ترْونَدَي سالا یارو © ٌعَمَمْلَو
 4 دا ناك هک 500008

 .هسفن هيلإ ىعنتو ةي ىبنلا لجأ ءاهتناب رخت ةروسلا هذه تناكف -

 ءادهشلا ىلع ىلصف دحأ ىلإ جرخ يب هنأ تامالعلا هذه نمو ها
 .تاومألاو ءايحألل عدوملاك

 .كَي هللا لوسر ىلع ىحولا عباتت ةرثك تامالعلا هذه نمو #

 لع هنأ تامالعلا هذه نمو ©

 .هلامو هلهأب هار ول مهدحأ ىنمتيو «كلذ اومرح نأ لبق هبل

 هديب دمحم سفن ىذلاو» : هللا لوسر لاق :لاق د ةريره ىبأ نع

 هلامو هلهأ نم هيلإ بحأ ىناري نآل مث «ىناريالو موي مكدحأ ىلع نيتآيل

 ”'(مهعم

 ىنمت نم هدعب مهل ثدحي ام مهفّرعو مهيلإ هسفن ىعن هنأ ىلع هولوأف
 . ج٤ هتاكرب نم نودهاشي اوناك ام مهدقف دنع هئاقل

 :مهل هرافغتساو عيقبلا لهأل هترايز تاراشإلا هذه نمو #

 نم دي هللا لوسر ىنثعب» :لاق 3 هللا لوسر ىلوم ةبهيوم ىبأ نع 4

 )١( :ةيآلا :ةدئاملا ةروس )7(.

 )۲( :تايآلا :رصنلا ةروس )١-5(.

 .لئاضفلا باتك (۲۳۹۲) ملسم هاور :حیحص(۳)



 ي (ملاعلا ةياهن ثادحأ ةياهنلا ةصق

 اذه لهأل رفغتسأ نأ ترمأ دق ىنإ «ةبهيوم ابأ اي» :لاقف «ليللا فوج

 مالسلا» :لاق مهرهظأ نيب فقو املف هعم تقلطناف .«ىعم قلطناف «عيقبلا

 تلبقأ .هيف سانلا حبصأ امم هيف متحبصأ ام مكل ئنهيل «رباقملا لهآ اي مكيلع

 لبقأ من | ,ىلوألا نم رش ةرخآلا ءاهلوأ اهرخآ عت ا ليلا عشت نحل

 .«ةنحلاو ىبر ءاقل ديو كلذ نيب ترف تج مل

 رفغتسا مث «(ةنحلاو ىبر ءاقل ترتخا دقل «ةبهيوم ابأ اي هللاو ال» :لاق «ةنجلا

 . «هيف هللا هضبق ىذلا هعجو ةا هللا لوسرب ًادبف فرصنا مث «عيقبلا لهآل

 سدقملا تيب حتف (:)

 .(سدقملا تيب حتف) ىرغضلا ةعاسلا طارشأ نمو

 ِتيب حتَف -اهنم ركذو-:ِةَفاَّسلا ىَدَي َنْئَب انس ْدَّدغا) :ل لاق
 ."«سدقَملا

 ىراصنلا ةأطو تحت سدقملا تيب ناك ةَ ىبنلا ثعُب امدنع هنإف

 ىبنلا رّشب كلذ عمو .. ةيوق ةلود تقولا كلذ ىف مورلا تناكو .. (مورلا)

 . سدقملا تيب حتفب 5

 ر باطخلا نب رمع دهع ىف كلذ ناكر

 .ىبهذلا هقفاوو ملسم طرش ىلع هححصو مكاحلاو )١15051( دمحأ هاور )١(

 .ةعداوملاو ةيزجلا باتك (5738"7) (77175) ىراخبلا هاور : حيحص (۲)



 ىلاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق ب

 لَو رمع بهذ دقف ...هرّيَّسلا ةمئأ كلذ ىلإ بهذ امك ؛ةرجهلا نم ةرشع

 اهب ىنبو ءىراصنلاو دوهيلا نم اهرّهطو ءاهحتفو ءاهلهأ حلاصو «هسفنب

 ©" سدقملا تيب ةلبق ىف اًدجسم

 نب ّرّمع تعج : :لاق ؛مدآ نب ديبع قيرط نم دمحأ مامإلا یورو

 2 مس ا

 ىلع تدا نإ :َلاَقَ ؟َىَلَصأ نأ یر َنْيَأ :"راَبخألا بكل لوق باَطَخْلا
 َتْيَهاَض :ٌرَمع لاقف ك دي ب الع دملا تاک ةَرْخَّصلا لح تص وه

 بلا ىلإ مد هللا ْلوُسَر یلص ُثْيَح ىَلَصَأ نو ہل یوو
 .*«ساتلا سََكَو ءهئادِر یف َةَساَنُكْلا َسَنَكَفُهَءاَدر طَسَبَق ءاج مت ءىَلَصَ

 باطخلا نب رمع نمز ىف ىلوألا ةرملا :نيترم سدقملا تيب حتف مت دقو
 ىبويألا نيدلا حالص دي ىلع ةيبويألا ةلودلا نمز ىف ةيناثلا ةرملاو ُهَي

 دي ىلع -هللا نذإب - نامزلا رخآ ىف حتفيسو (م۱۱۸۷- ه ۵۸۳ ماع) هنّ

 :لوقيف رجحلاو رجشلا مهل قطنّيس كك هللا نإ ىتح راهطألا لاجرلا نم هَل
 .«هلتقاف لاعت ىئارو ىدوهي اذه هللا دبع اي ملسم ایا

 )١( «ةياهنلاو ةيادبلا» :رظنا )۷/ 0260-/01(.

 ىبأ نمز ىف ملسأ ؛باتكلا لهأ ء ءاملع رابك نمو «ملعلا ةيعوأ نم «ىريمحلا عتام نب بعك وه (۲)

 زواج دقو هَ 5 نامثع ةفالخ ىف تامو «ماشلا نكس مث «رمع نمز ةنيدملا مِدَقو «قيدصلا ركب

 ىف هل سيلو «هيلإ هب دنسلا حصي ال اهنم زيبك مسقو «تايليئارسإلل ةياورلا ريثك ناكو ؛ةئاملا

 .هنع ةريره ىبأل ةياور ملسم قو «ةياور ىراخبلا

 ةركذت»و ٤۳۸-١ ٤٤(« /۸) (بيذهتلا بيذم تو ٠١١(. /۲) «بيذهتلا بيرقت» :رظنا

 )١/ ٥۲(. «ظافحلا

 .نسح هدانسإ :لاقو «ركاش دمحأ قيقحت «(۱٦۲ح) (۲۹۸-۲۹۹ /۱) «دمحأ مامإلا دنسم» (۳)

 .نتفلا باتك (۲۹۳۱) ملسم هاور :حيحص )٤(



 ا (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنل  EEةدانز ثادحأ  ةيافثلا دصق ۰

 چچا ١ ساومع نوعاط (0)

 ُذَخَأَي ””ناتوم مث -اهنم ركذو - ةَعاّسلا ىَدَي َنيَب اتس ْدّدْعا» :ِهَِك

 . 2)(متَعلا ”اصاعقك ْمُكَيِف

 :ىأ .. توملا نم ةغلابم ظفل وهو (ناتوملا) نأ ملعلا لهأ لاق دقو

 ىلع ىضقي ىذلا (ءابولاب نوكي ام هبشأ وهو) اًدج ٌريثك ٌثوم مكيف عقي
 نيطسلفب ةيرق ىهو ساومع نوعاط ىف اذه عقو دقف لعفلابو .. سانلا

 .سدقملا تيب برق
 ةفالخ ىف ساومع نوعاط ىف ترهظ ةيآلا هذه نإ :لاَقُي) :رحح نبا لاق

 .«سدقملا تيب حتف دعب كلذ ناكو «رمع

 عقو "روهمجلا هيلع ىذلا روهشملا ىلع ةرجهلل ةرشع نامث ةنس ىفف
 نم ريثك ٌقلخ هيف تامف ماشلا ضرأ ىف رشتنا مث «ساومع ةروك ىف نوعاط
 َنورشعو ةسمخ هيف تام نَم ددع غلب :ليق ؛مهريغ نمو ت ةباحّصلا

 .سدقملا تيب قيرط ىلع «ةلمرلا نم لايمأ ةتس ىلع «نيطسلف ىف ةدلب :ساومع ()
 )5//١01(. «نادلبلا مجيعم) :رظنا

 .عوقولا ريثكلا توملا وه :واولا نوكسو ميملا مضب ؛(ناتوُم) )

 .(۲۷۸ /5) «ىرابلا حتف» :رظنا

 :ةلمهم هرخآو «فاقلا فيفختو ءةلمهملا نيعلا مضب ؛ساقع :هيف لاقيو «مضلاب ؛(صاعق) )۳)

 .ةأجف تومتف «ءىش اهفونأ نم ليسيف «باودلا ذخأي ءاد

 .(7078/57) (ىرابلا حتف»و «(88/5) «ثيدحلا بيرغ ىف ةياهنلا» :رظنا

 . (؟11/5) ىراخبلا هاور :حيحص ()

 .(۲۷۸ /5) «یرابلا حتف» (۵)

 4١(. /۷) «ةياهنلاو ةيادبلا» :رظنا (5)



 (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق ب ر

 ,حاّرجلا نب رماع ةديبع وبأ :نيروهشملا نم هيف تامو «نيملسملا نم اًملأ

 0 ا ص ةمأالإ هله نیما

 - سفلاروهظ (5) م

 دقلو ةعاسلا تامالع نم ةمالع نتفلا روهظ نأ ب ىبنلا رخ دقلو

 لأسأ .. اذه انموي ىلإ ضرألا ألمت نتفلا تلاز الو ترثكو نتفلا ترهظ

 .نتفلا نم مكايإو ىنظفحي نأ هللا

 :برعلا ناسل ىف روظنم نبا لاق ه#

 اهلامعتسا رك مث «رابتخالاو ناحتمالاو ءالتبالا ىهو ةنتف عمج :نتفلا

 ؛هيلإ ليآ وأ ووركم ّلك ىلع تقلطأ مث ؛هوركملل رابتخالا هجرخأ امي
 . اه وركملا رومألا نم كلذ ريغو «قيرحتلاو «لتقلاو رفكلاو مثإلاك

 ىتلا ةميظعلا نتفلا روهظ ةعاسلا طارشأ نم نأ ةَ ىبنلا ريخأ دقو

 تمؤم لجرلا حبصي ىتح «ناميإلا لزلزتف ءلطابلاب قحلا اهيف سبتاي
 لاق ؛ةنتف ترهظ املك ... ءارفاك حبصيو اًنمؤم ىسميو ءارفاك یس

 الو .هذه هذه :لوقيف ءاهريغ رهظيو «فشكنن ت مث .ىيكلهم هذه : :نمؤملا

 .ةعاّسلا موقت : نأ ىلإ سانلا ىف ٌرهظت نتفلا لازت

 ٍلاَمْعَألاِ اوُرداَي» :لاق ةَ هللا ذا لوسر نأ ةريره ىبأ نع ملسم م مامإلا ىور

 اَنِمْؤُم ىِسْمُيَو ءاَرْفاَك ىِسْمُي و انِمْؤُم ٌلُجّرلا حض 2 : لطم ليلا طك ان

 . ”!اجيندلا < نم سض رعب هنيد عبي ءاَّرْفاَك م حبصُيَو

 4٤). /۷) «ةياهنلاو ةيادبلا»و (١هملح ١ هال/5) «نادلبلا مجعم» :رظنا 00

 (T/1) «ىرابلا حتفاو ٤٠٠١ -٤١١(« /۳) «ةياهنلا»و ء«(۳۱۷-۳۲۱ /۱۳) «برعلا ناسل» :رظنا 203

 .ناميإلا باتك ١( ۱۸( ملسم هأور . حيحص م



 ا ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق

 اَنَتِف َةَعاّسلا يَدَي َنْببَنِإ» :َلاَق دك ا ىلا ا ىرعشألا ىَسوُم ىِيأ نعو

 .انيْؤُم ىِيِمُيَو ءاًرِفاَك ىينُيو ءان ييف ُلُجَّرلا حيض .مِْظُملا للا عمق
 .ىعاّسلا َنِمٌريَح ابف ىِشاَمَلاَو مئات نِ ي اهب دعقل اراک حرض

 - َلِخُد ْنِإَف قَراَجِحْلاِب ْمكَفوُيس ورضا ران وتو نكت اوك

 .""مقآ ی ٍرْيَكَك ْنُكِيلَف - ْمُكِدَحَأ ىَلَع ىِتْعَي

 لبق ِةَحِلاَّصلا ٍلاَمْعَأْلا ىلإ ِةَرَداَبْمَ اَمُمل ا لَعْفَحْل :ثيدحلاب دارملاو

 ٍةَمِكاَرَُمْلا ِةَرْئاَكَتْمْلا ِةَلِغاَشلا نفل نم ثدْحَب اَب ام اّهنَع ٍلاَكتْشِلاَو ارد

 كلي ِدئاَدَ نِ اع كي فَصَوَو . .ِرمَغُمْا ال مِلَظمْلا للل ملط مارك

 ِنَتِفْلا مَظِعِل اَدَهَو هش كك وأ اَرِفاَك ُحبُْم مف انوؤُم ییا رُو نفل
 ."”تالقنالا اَذَه دحاّوْلا مويا یف َناَسْنِإلا ُتلَقنَي

 هنيد عيبي ... ليلق ايندلا نم ضرع هنيد عيبي نم اذه اننامز ىف انيأر مكو

 نم كلذ ريغ ىلإ .. ٍةفئاز ةرهش وأ لئاز يسرك وأ مهارد ةنفح لجأ نم

 .لئازلا ايندلا عاتم

 .ايندلا ةنتف نم ةي ىبنلا انرذح كلذ لجأ نمو

 ىَشْخَأ َرْفَمْلا ام ْشاَوَق» :لاق ةي هنأ د يراصنألا ٍفْوَع نب وِرْمَع ْنَع

 ْنَم ىَلَع ْتْطِسُي امك 4 يلع اذا طب نأ ْمُكَلَع یتا یئیکو مکی

 ."1(ةُهَتَكَلْهأ اَمَك ْمُكَكِلْهنَف ءا وسا اک اَهوُسَقاََتَف کلب ناگ

 ةحيحصلا ةلسلسلا ىف ىنابلألا هحح صو «ىذمرتلاو «هجام نباو «دواد وبأ هاور :حيحص )١(

 )١3587(.

 .ىوونلل ملسم حرش (۲)

 دهزلا باتك (75951) ملسمو «ةعداوملاو ةيزجلا باتك )۳٠١۸( ىراخبلا هاور :هيلع قفتم (۳)

 .قئاقرلاو



 0 ,علاعلا ةياهن ثادحأ  ةياهنلا ةصق ي /
 ا س ل ببر 7777| __(_(/2/ل

ES: 
 اهب ىلتبتس ىتلا نتفلاو ايالبلا نم ريثك ىلع 4# هلوسر هللا علطأ دقو

 ثيدحتت ىف لاطأ يي < لوسّلا نإف كلذلو هَناَمَّلا لبقم ىف ةيمالسإلا ةمألا

 نب وَرْمَع د دبر وا لوقي .. ءاهنم حرخكلا نايبو ؛نتفلا كلت نع ةباحصلا

 ىح اَنْبطَخَفَرْبِمْلا دعَصَو َرْجَفلا كي وا لوش َراَنِب ىَلَص١ :ّبّطخأ

 ٍتَرَصَح ىح اَنبَطَخَف یول َدَعَص مْ «ىَلَصَف لر هلا ٍتَرَصَح
 كلا ببر ىع اتمع ريا دَعَص عَ من ىَّلَصَق رَت من ُْضَعْلا
 . محا اَنُمَلْعَأ اک اَمِبَو ناگ اَب اربا

 :لاق هنأ هنع تبث دقف «ناميلا نب ةفيذح هركذ ىذلا وه ماقملا اذه لعلو

 ماي ىلإ كِل ِهِماَقَم ىف َنوَكَياَنْيَش كرت ام ام ءاًماقَم ع هلل | لور ايف َماَق١

 ىِباَحْضُأ ُهَمِلَع ْدَق كيس لَم هَل هَظْفَح ْنَم م ةظِفَح « هيب َتَّدَح الإ عسا

 هو لُجَرلا ٌرُكْذَياَمَ ذأ اراق يت د ءْىلا نم نوَكيَلُهّنِإَو الو

 .00َقَرع هار اَذإ مث ُهْنَع َباَغ اإ ٍلَجَرل

 ةفيذح ثيدح ىفف ... «فيفخ اهنمو ةملظم ةديدش نتفلا هذه ضعبو

 نرذي ندكي ال ثالث (نتفلا نم :ىأ) مهنم» :نتفلا نع ملسم حيحص ىف

 ." '(رابك اهنمو «راغص اهنم .فيصلا حايرك نتف نهنمو نيش

 هوجريو توملا ىّنمتي نأ ملسملا ىلع اهتدشو نتفلا هذه لقث غلبيو
 ُةَعاَّسلا موقت ال» :لاق ل ىبنلا نع ةريره ىبأ نعف ...ءالبلا نم صلختي ىك

 .نتفلا باتك (۲۸۹۲) ملسم هاور :حيحص (۱)

 .نتفلا باتك (۲۸۹۲) ملسم هاور : حيحعص (۲)

 .نتفلا باتك (۲۸۹۱) ملسم هاور : حيححص (۲)



  EYف  meسدا حا شرير ١
 ملاعلا ةياهن تادحا) ةياهنلا هصق ظ ( 0

 مو وقف ِلُجَرلا رب لُجَرلا رَ ىَنَح 2

 َرَمَتَيَ ِرْبَقْلا ىَلَع َلْجَّرلا َّرْمَي ىتَح : < ايندلا ٌبَحذَ ال هديب يَ یل

 7 ی نگل ب یی قل اذه بجاص كت كنك لاب :لوَقَي و

 هللا لرز یوا ىَداَت :لاق اک صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نعو ٠

1 r 5 4 : یی نکی مةن :َلاََف ايك وللا لوسَر ىلإ اَنْعَمَتْجاَف ءةعِماَج ةالّصلا 
 اَم رش ْمُهَرِذْنُيَو ْمُهَل ُهُمَلْعَياَم ري ىَلع هم لدن هيلع اقَح ناگ الإ یل

 الب اكرخآ بيبو دار فا ليج دز مم و ل

 ُلوَقَيَم ُةَنِْفْلا ؛ ءىحتَو ءاَضْعَب اًهُّضْعَب ْقَفَرُيَف ُهَنِْف ءىحَتَو ءاَهَتورِكْنَت روُمَأَو

 يز وَ :ُنِمْؤُمْلا لوقف هلا ءىجَنَو فک مَ ىَيَكِلَهُم ِهِذَه :ُنِمْؤُمْلا
 هللاب ُنِمْؤُمَوُهَو يم هَل َهَنَجْلا َلَحْدْبَو رانا نَع َحّرْحَرُي ْنَأ بح ْنَمَ ور عدو ت رک

 ””«رخآلا مْويْلاَو

 ةرثكو ملعلا ةلق ءالبلاو نتفلا ىف عقوت ىتلا بابسألا مظعأ نم َّنِإو
 «تامرحلا كاهتناو ءىصاعملاو بونذلا باكتراو «مالسإلا كرتو «لهجلا

 هللا لوسَر لاق :الاق 5 ىرعشألا ىسوم ىبأو دوعسم نب هللا دبع نعف

 ٌجرَمْلا ٌرْثْكَيَو ملل عربو ُلْهَجْلا اهي لَ امي ةَعاَسلا يدي نب نإ :
 . لتقل حره و

 «نامزلا رخآ ىف لتقلا ةرثكب ج لوسرلا رابخإ ثيداحألا يف ٌرثك دقو

 نيملسملا ضعب لتق وه امنإو ءرافكلل نيملسملا لتق هب دارملا سيلو

 .نتفلا باتك (۲۲۲۱) ملسمو «نتفلا باتك (؟5١١) ىراخبلا هاور :هيلع قفتم )١(

 )۱۸٤٤(. ملسم هاور :حيحص (۲)

 .ملعلا باتك (۲۹۷۲) ملسمو «نتفلا باتك )7١577( ىراخبلا هاور :هيلع قفتم (۳)



 6 (ملاعلا ةياهن ثادحأ ) ةياهنلا ةصق ا

 .هفادهأ الو لتقلا كلذ بابسأ فرعت ال نايحألا نم ريثك ىفو «ضعبل

 ىدي نيب نإ» :لاق ئ ىبنلا نأ ىرعشألا ىسر. ىبأ نع ثيدحلا ىفف

 «نيكرشملا مكلتقب سيل هنإ .لعقلا :لاق ؟حرهلا امو :اولاق ‹جرهلا ةعاسلا

 .همع لتقيو «هاخأ لتقيو «هراج لجرلا لتقي ىتح ءاضعب مكضعب لتق نكلو

 كلذ لهأ لوقع عزنتل هنإ :لاق ؟ذئموي انلوقع انعمو :اولاق « همع نبا لتقيو

 اوسيلو «ءىش ىلع مهنأ مهرثكأ بسحي سانلا نم ءابه هل فلخيو «نامزلا

 .""!”(ءىش ىلع

 )١( دمحأ هاور :حيحص )٤/ ةحيحصلا ىف ىنابلألا هححصو ء(۳۹۱ )١7/57(.

 )5( رقشألارمع .د /ىرغّصلا ةمايقلا )١/ )11/4-11.فرصتب



 ا (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق

EES 
 نم اهعبنم ناك نيملسملا ىف ترهظ ىتلا نتفلا رثكأ نأ ملعن نحنو

 .ةيك ناندعلا ىبنلا ربخأ امك .. ناطيشلا نرق علطي ثيح قرشملا

 ىف اَنَل َكِراَي َّمُهللا» :َلاَقَف لي ٌئبنلا اعد: لاق د ٍساَّبَع نبا ِنَع ب

 لاَقَف « (اَتنَمَبَو تاس یف اتل كراو هاَِتَئبِدَمَو اََِكَم ىف اتل كِراَبَو هاَنَّدُمَو ءاَنِعاَص
 ه ير 2 0 سي e o , اس عار
 َحْبَتَو ِناَطْيَشلا َنْرَق اَب نإ :َلاَقَف ءاَنِقاَرِع فو هللا یب اي :مْوَقلا َنِم لْجَر

 ."(قرْشَمْلاِب َءاَمَحْلا َّنِإَو نّتفلا

 ءِقِرْشَملا ارفتشُم وهو لك وللا لور عم هنآ #۰ رم نبا عو

 ْنْرَق ملطَي ثْيَح ْنِم ءاَمُهاَهَةَم ةا َنإ الأ ءاَتُماَه َةَمْبِفلا نإ الآ :لوقي

 , نامت هلا

 دز عطب تِبَح نِ هاما نِ رکا آر :لاق هنأ ملسمل ةياور ىفو

 .9ٌقرْشَمْلا ىع ب (ناَطْيَشلا

 كلذ ناكف «قرشملا لَ نم اهعبنم ناك نتفلا لوأوا : رجح نبا لاق

 كلذكو .هب ٌحرفيو ناطيشلا هني امم كلذو «نيملسملا نيب ةقرفلل اًببس

 .«ةهجلا كلت نم تأشن عدبلا

 .رجح نبا ظفاحلل (۸۷ ص) «بيهرتلاو بيغرتلا رصتخما .تاقث هتاورو «ىناريطلا هاور(١)

 ناطيشلا نإ :ليقو .ةقيقحلا ىلع نرق سمشلل نأ وأ «هعابتأو ناطيشلا ةوق :(ناطيشلا نرق) (5)

 .(55/17) «ىرابلا حتف» :رظنا .هل اهتدَّبَع دوجس عقيل اهعولط دنع سمشلاب هسأر نرقي

 .نتفلا باتك (۲۹۰۵) ملسمو «ةعمجلا باتك )۱٠۳۷( ىراخبلا هاور :هيلع قفتم (۳)

 .نتفلا باتك (۲۹۰۵) ملسم هاور :حيحص )٤(

 .(11//80) «ىرابلا حتف» (5)



 ¥1۹۷ ىلاعلا ةياهن ثادحأر ةياهنلا ةصق ي

 .ةينطابلاو «ضفاورلاو «ةعيشلاو .جراوخلا رهظ قارعلا نمف

 اهؤشنم ناك رفكلا تالاقم رثكأو «ةلزتعملاو «ةّيمهجلاو «ةيرّدقلاو

 "ةيوناملاو «"ةتشدرزلاک ؛سوجملا سرفلا ةهج نم ؟قرشملا نم

 ("ةينايداقلا :اًرخآ سیلو اًريخأو 20ةيذوبلاو «(“ةسودنهلاو ن''ةيكدزملاو

 رونلا نأ ممتديقع نمو «ناجيبرذأ نم هوبأو ءبشروي نب تشدرز باحصأ مه :(ةيتشدرزلا)(١)

 ره ىلاعت ىرابلا نإ :لوقي تشدرزو «ملاعلا تادوجوم أدبم امهو «ناداضتم نالصأ ةملظلاو

 مهنطومو «بتارمو تاجرد اهلو «ةمظنم ةعامج ةيتشدرزلاو ءامهعدبمو ةملظلاو رونلا قلاخ

 ا!سوجملا رود ءاجو» باتكو «ىناتسرهشلل )77757/١-751727( «لحنلاو للملا رظنا .سراف

 .بيرغلا هللا دبع روتكدلل (۲ ٤ ص)

 نيلصأ نم قولخم ملاعلا نأ مهتديقعو «ىسوجملا كتاف نب ىنام باحصأ مه :(ةيوناملا) (1)

 .(؟ 55 )١/ «لحنلاو للملا» ٠ ,فنا .ةملظلاو رونلا امه نيميدق

 ءاسنلا ىف سانلا كارتشاو ةيحابإلا ىلإ اعد ىذلا «دادفاب نب كدزم باحصأ :(ةيكدزملا) (۳)

 )۲٤۹/۱( «لحنلاو للملا» :رظنا .ةيكدزملل اًدادتما الإ ةئيدحلا ةيعويشلا تسيلو «لاومآلاو

 .(۲۷-۲۹ ص) «سوجملا رود ءاجو» باتكو

 .دنهلا اوحتف امدنع نويرآلا اهم ءاج دقو «نآلا دنهلا ىف ىمظعلا ةرهمجلا ةنايد :(ةيسودنهلا) (6)

 عبرأ ىلإ سانلا نومسقيو «ةريثك ةهلآ مهلو ؛دئاقع ةعومجم ىهو «نّيعم سسؤم اهل سيلو
 نع ةرابع وهو «اديولا» همسا سدقم باتك مهلو «نوذوبنملا اهاندأو «ةمهاربلا اهالعأ «تاقبط

 دنهلا نايدأ / نايدألا ةنراقم» : رظنا .ميلاعت ةعومجم هيفو «ةمهاربلا ةقبط مهو «نييرآلل خيرات

 .ىبلش دمحأل (57/5-54) «ىركلا

 ىلع موقت هتوعدو ««اذوب»ب ىست مث «(اتراه ديس) همسا ةلحنلا هذه سسؤم :(ةيذوبلا) )١(

 ال اذوبو - دنهلا نايدأ ساسأ خسانتلاو - خسانتلاب لوقيو «تاضايرلاو ,دهزلاو «فشقتلا

 ةهلآ نم اذوب حبصأو ءاهيف تباذو «ةيسودنهلاب ةيذوبلا تجزتما دقو .هلإ دوجوب نمؤي
 )5//171-١17١(. «ىربكلا دنهلا نايدأ / نايدألا ةنراقم» :رظنا .سودنهلا

 ىف ةلحنلا هذه روهظ ناكو «ىنايداقلا دمحأ مالغ ازريملا اهسسؤم ىلإ ةبسن :(ةينايداقلا) (5)

 هنأو «ةوبنلا ىعَّداو «ناتسكابب (باجنب) ميلقإ ىف ءدنهلا ىف ىداليملا رشع عساتلا نرقلا رخاوأ

 ةعاط ضرفو .داهجلا خسن هليطابأ نمو ؛هتوعد رشن ىف زيلكنإلا هدعاسو دوعوملا حيسملا
 دقف ؛تام ام ىسيع نإ لاق نّمو «ىراصنلا مسن نم ىسيع لوزن نأو «ةيناطيربلا ةموكحلا



 ب يلب ىلاعلا ةياهن ثادحأ  ةياهنلا ةصق 1.۸

 .ةماّدهلا بهاذملا نم كلذ ريغ ىلإ .. ”ةيئاهبلاو

 دقو «قرشملا نم ناك ىرجهلا عباسلا نرقلا ىف راتتلا روهظ نإف ؛اضيأو
 بتك ىف نّودُم وهام ميظعلا ّرشلاو لتقلاو رامّدلا نم مهيديأ ىلع ثدح 2 ت ِ

 .خيراتلا

 «تافارخلاو عدبلاو رورشلاو نتفلل اًعبنم قرشملا لازي ال مويلا ىلإو

 امهو «ةيعويشلا نيصلاو ايسور اهزكرم ةدحلملا ةيعويشلاف ... .داحلإلاو
 «قرشملا ةهج نم جوجأمو جوجأيو لالا روهظ نوكيسو «قرشملا ىف

 ."”نطب امو اهنم رهظ ام نتفلا نم هللاب ذوعن
 : هداني رقشألا رمع روتكدلا لاق هج

 ةيمالسإلا ةمألا ىلع بهت تناك نتفلا نأ ملع خيراتلا ارقتسا نمو

 لتقم ىلإ تدأ ىتلا ةنتفلا تراث اهنمف «قرشملا ةهج نم ىمالسإلا ملاعلاو

 دمحأ روظنم خيشلل «هتادقتعمو ىنايداقلا» :رظنا .(م195/) ةنس هكاله ناكوءكرشأ

 ؛(ليلحتو ةسارد ةينايداقلاو ىنايداقلا»و .«مالسإلاو ةوبنلا ىلع ةروث ةينايداقلا»و «ىناتسكابلا

 ىذلا «ىزاريشلا دمحم ىلع از ريملا همسا «سراف نم لجر ةلحنلا هذه سسؤم :(ةيئاهبلا)(١)

 هللا ءاهب وهو «هعابتأ دحأ هفلخو «هتلتق مث ءسراف ةموكح هتنجس دقو «(بابلا)ب هسفن بقل

 هلو ءةوبنلا ىعّداو .جحلا لاطبإو «ةبعكلا مدهو .نآرقلا خسن هدئاقع نمو «ىلع نيسح ازريم

 .«سدقألا باتكلا» هامس باتك

 اي ءا » :مهتارشن (ةشيلكإ) شقن ناك دقف «هلإ ءاهبلا نأ اوعّدا ىتح نييئاهبلا بهذم رّوطت دقو

 .«ىهلإ

 .نيملسملا باتكلا نم ةعامجل لئاسر ةعومجم ««ةيبابلاو ةيئاهبلا نع تاسارد» باتك :رظنا

 . یشمد له ۳ ۹۷) «ةيناثلا .ط «ىمالسإلا بتكملا عبط

 .ةعاسلا طارشأ نم فرصتب (۲)



 7 ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق ر

 «جراوخلا :ةقراملا ةيرورحلا ةقرف تجرح اهنمو «نامثع دشارلا ةفيلخلا

 ةروث تماق او ءىومألا دهعلا ىف ةمألاب فصعت جراوخلا حاير تيقبو
 ةطمارقلا ةكرح اهنم تثعبنا ه۲۷۸ ماع ىفو «ةرصبلاب ه1 55 ماع ىف جنزلا

 امم لهذي ةيمالسإلا ةمألا ىف ةطمارقلاو جنزلا هثدحأ ام ىلع علطا نمو

 . عئاظف نم هوبكترا

 ءراشتلا حاير تبه قرشلا نمف ف .قارعلا ىلع اًرصق قرشملا سيلو

 ريخأ امك ناسارخ نم «لاجدلا تايار ىتأت نأ ىلإ كلذك رمألا ىقبيسو

 اير لوسرلا
 نتفلا اهنم ثعبنت ىتلا ةرؤبلا ددحت ىتلا - ثيداحألا هذه ضراعت الو

 ديز نب ةماسأ هنع هيوري ىذلا ةي لوسرلا ثيدح - ةيمالسإلا ةمألا ىلع

 نورت له» :لاقف «ةنيدملا ماطآ نم مطأ ىلع يب ىبنلا فرشأ» :لاق ءا
 عقوك مكتويب لالخ عقت نتفلا ىرأ ىنإف» :لاق .ال :اولاق «؟ىرأام

 . ""'"(رطقلا

 لتق نأل كلذب ةنيدملا تصتخا» :ثيدحلا ل ىف رحح نبا لوقي

 لمجلاب لاتقلاف .كلذ دعب دالبلا ىف نتفلا ترشتن مث ءاهم ناك ٤ِ نامثع

 سلا بسب اكواب اار الن لق بسالك نش

 نع وأ ؛كلذ نم ءىش نع دوت امنإ رصعلا كلذ ىف عقو لاتق لكو «نيفص

 مش هئارمأ ىلع نما بابسأ دشأ ناک نامل لاق نإ مث هنعدّلوت یش

 نود ةفئاط اهب صتخت ال سانل اهمومعو نتفلا ةرثك ىلإ ثيدحلا اذه ىف لَ لوسرلا راشأ )١(

 نامثع لتقم دعب ىرج امو خيراتلا أرق نمو ءاهيف لزني ىتلا ىحاونلا رطملا معي امك ءىرخأ

 .نتفلا باتك (؟5885) ملسمو «نتفلا باتك )7١70( ىراخبلا هاور :هيلع قفتم (5)



 يی یلاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق
 الف «قرشملا ةهج نم ىهو «قارعلا نم كلذ أشن ام لوأو «مهل هيلوتب هيلع

 ةهج نم ةنتفلا نأ ىتآلا ثيدحلا نيبو «بابلا ثيدح نيب ةافانم

 ق 9 1

(T/1) «ىرابلا حتف» )١( 

 )( ص) ىرغصلا ةمايقلا ١۱۸۳-۱۸٤(.



 ١١١ ىلاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق د. ر/

 لجر نتفلا ىف سانلا ريخ» هِي هللا لوسر لاق :لاق اد سابع نبا نع

 ةيداب ىف لزتعم لجر وأ هنوفيخيو مهفيخي هللا ءادعأ فلخ هسرف نانعب ذخآ
 .'«هيلع ىذلا هللا قح ىدؤي

 ةرجهك جرهلا ىف ةدابع» :لاق اي هللا لوسر نأ ةي راسي نب لقعم نعو
 لإ

 مايأ مكئارو نم نإف» :ِةِكَي هللا لوسر لاق :لاق ىنشخلا ةبلعث ىبأ نعو

 ." ”(هلمع لثم نولمعي الجر
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CGP.ويك ميك )ل  

 .(۳۲۹۲) عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هححصو «ریبکلا ىف ىناربطلاو مكاحلا هاور :حيحص (۱)

 .ةعاسلا طارشأو نتفلا باتك )۲۹٤۸( ملسم هاور :حيحص ()

 نيسمخ رجأ هللا لوسر اي :ليق» دازو دواد وبأو «یذمرتلاو «هجام نبا هاور :هريغل حيحص (۳)

 بيغرتلا حيحص ىف ىنابلألا هححصو ؛«مكنم نيسمخ رجأ لبا :لاق ؟مهنم وأ انم الجر

.(TIVY) 



 Na ( ملاعلا ةياهن تادحأ) ةياهنلا ةصخ 1۲

 نتفلا نم هسفن ىلع ىشخي نمل ةلزعلا لضف 53

 فعش اهب عبتي منغ ملسملا لام ريخ نوكي نأ كشوي» :5 یک هللا لوسر لاق

 اس نم هني رشي رخل عئاومو كج

 ِساّنلا ٍرْيَحِب مكٌربخأ الأ ا هللا لوسر لاق : لاق اً س : نبأ نعو

 ا: رشا تر لحل لص ىف وي ابيت ل ؟ةَلْنَم

 ًةاكّرلا ىتْؤُيَوَة الصلا ميقُب بش ىف لَِتْعُم لج ؟هولتي ىذلاب مكٌربحل 3

 ."1(ىطْعُب الو هاب ٌلأْسُي ّلُجَر ؟سانلا رسب مكزبخأ الأ؛ ساّنلا َروُرش ُلرَتْعَبو

 لوسر اب لضفا سانلا یا :لجر لاق :لاق 3+ ىراخلا دیم ىبأ نحو

 "ال يو هلل قي اور لو هب دعي باعشلا نم بع ف لزتعم لج
)¥( 

 . هرس نم

 سانلا شاعم ريخ نم» :لاق هنأ يَ هللا لوسر نع هل ةريره ىبأ نعو

 وأ ةعيه عمس املك هنتم ىلع ريطي هللا ليبس ىف هسرف نانع كسمُم لجر :مهل

 نم ةفعش سأر ىف ةمينغ ىف لجرو هناظم ٌتوملا وأ لتقلا ىغتبي هيلع راط ةعزف
 هبر دبعيو ةاكزلا ىتؤيو ةالصلا ميقي ةيدوألا هذه نم داو نطب وأ فعشلا هذه

 . “ريخ ىف الإ سانلا نم سيل نيقيلا هيتأي ىتح
 ناك هللا ليبس ىف دهاج نم» :لاق يَ هللا لوسر نأ ا لبج نب ذاعم نع

 .قلخلا ءدب باتك )٠ ۲١ ىراخبلا هاور :حيححص ()

 )° )١ عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هححصو .ىذمرتلاو ىئاسنلاو دمحأ هاور :حيحعص (؟)

 .ةرامإلا باتک (۱۸۸۸) ملسمو ءريسلاو داهجلا باتك (77/85) ىراخبلا هاور :هيلع قفتم (۳)

 .ةرامإلا باتك (۱۸۸۹) ملسم هاور :حيحص (4)



 1۳ (علاعلا ةياهن ثادحأر ةياهنلا ةصق ي ر/

 همامإ ىلع لخد نمو هللا ىلع اتماض ناك اًضيرم داع نمو هللا ىلع اتماض

 ىلع اًنماض ناك اًناسنإ بتغي مل هتيب ىف سلج نمو هللا ىلع اتماض ناك هرزعُي
 هللا

 هعسوو هناسل كَّلَم نمل ىبوط» : هللا لوسر لاق :لاق ل نابوث نعو

 ّ ." '(هتئيطخ ىلع ىكبو هتيب

 رمع هنبا هءاجف هتيب ىف صاقو ىبأ نب دعس ناك :لاق دعس نب رماع نعو
 ىف تلزنأ :هل لاقف لزنف بكارلا اذه رش نم هللاب ذوعأ :لأق دعس هآر املف

 هردص ىف دعس برضف مهنيب كلملا نوعزانتي سانلا تكرتو كمنغو كلبإ

 ىنغلا ىقتلا دبعلا بحي هللا نإ :لوقي ةي هللا لوسر تعمس ..تكسا :لاقو
 ." (ىفخلا

 اتَف ٍةَعاَّسلا ىَدَي َنْبَب ْنِإ» :ِةككك هللا لوسر لاق :لاق اب ىسوم ىبأ نعو

 اَنِمْؤُم ىِسْمُيَو ارفاك ىسميو انمؤم اهيف لجرلا حبصي ملظملا لّيللا عطِقَك

 يشاملا نم ريخ اهب مئاقلاو مئاقلا نم ربح اه ديالا راك حيض
 اوبرضاو ْمُكَراتْوَأ اوُعَّطَقَو ْمُكيِسِق اوُرّسَكَف ىِعاّسلا َنِم ٌرْيَح اهيف ىِشاَملاو

 . ذآ ىتبا ٍرْيَكَك ْنُكَيلَف یب ْمُكْنِم ٍدَحَأ ىلع َلْيُد ْنإف ةراججلاب ْمُكَنويَس
 ةنتفلا ركذ ذإ يَ هللا لوسر لوح نحن امنيب :لاق د ورمع نبا نعو

 )١715( بيغرتلا حيحص ىف ىنابلآلا هححصو نابح نباو ىناربطلاو دمحأ هاور :حيحص (۱)

.(YYTA) 

 ) )۲عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هنسحو «ةيلحلا ىف ميعن وبأو ريغصلا ىف ىناربطلا هاور :نسح

.)۹۲۹( 

 .قئاقرلاو دهزلا باتك (۲۹1۰) ملسم هاور :حيحص (۳)

 )5١59(. عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هححصو «ةجام نباو دواد وبأو دمحأ هاور : حيحص ( £)



 يل لالا ةياهن ثادحأ  ةياهنلا ةصق
 (اذكه اوناكو مهتانامأ تّمخو مهدوهع تجرم دق سانلا متيأر اذإ» :لاقف
 ىنلعج - كلذ دنع لعفأ فيك :تلقف هيلإ تمقف :لاق هعباصأ نيب كبشو

 كناسل كيلع كلماو كسفن ىلع ِكباو كتيب مزلا» :لاق ؟- كادف ناو هللا

 رمأ كنع : عدو كسفن هن ةصاخ رمأب كيلع دعو مكنت ام عدو فرعتام ذو

 .' ةماعلا

 :لوقي ةي هللا لوسر تعمس دقل هللا مياو :لاق دوسألا نب دادقملا نعو

 نمل ديعسلا نإ «نتفلا بنج نمل ديعسلا نإ «نتفلا بنج ْنَمل ديعسلا نإ»

 .«ربصف ىلتبا نملو «نتفلا بْنَج

 جر درو يرحم دب
 روح و < 7 )¢ 5

 )١( عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هححصو مكاحلاو دواد وبأو دمحأ هاور :حيحص )2051(.

 )( عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هححصو دواد وبأ هاور : حيحص )۱١۳۷(.
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 . تش نافع نب نامثع دهع ىف نوملسملا ناك دقل

 بتار ةملسم سفن لكل هنامز ىف حبصأ ىتح رارقتسالاو نمآلاب نومعني

 نيدقاحلاو نيقفانملا نم ةعومجم ترهظ نأ ىلإ نيملسملا لام تيب نم

 .تافالخلا ةراثإو هئدابم هيوشتو همده ىلع ترمآتف مالسإلا ةلود ىلع

 أبس نب هللا دبع ىّمسَي مالسإلاب رهاظت ىدوهي لجر ةدايقب ةنتفلا تأدبو

 ةفيلخ ىلع نوبيعي اوذخأف .هلهأو مالسإلل ديكلا هعابتأو وه أدب ىذلا

 نيذلا هءابرقأ نأ عم ةيمأ ىنب نم هئابرقأب ناعتسا هنأ نامثع نيملسملا

 ةءافك اورهظأ دقو رمعو ركب وبأو يج ىبنلا مهلمعتسا دق ناك مهم ناعتسا

 دبعو الب ىبنلل ىحولا باتك نم وهو ماشلا ىلاو ةيواعم :لثم مكحلا ىف
 ءالؤه ماق مث ةرصبلا ىلاو رماع نب هللا دبعو ءرصم ىلاو حرس ىبأ نب هللا
 ىباحصلا نم ةفالخلا بصتغا نامثع نأ ىهو ةبذاك ىوعد رشنب نورماتملا

 نامثع عياب نم لوأ نم ناك الع نأ عم بلاط ىبأ نب ىلع ليلجلا
 .ةفالخلاب

 ملف هبيذاكأو همومس رشنل ةيبرعلا ةريزجلا ىف لقتني ًابس نب هللا دبع ذخأ
 ىهو «ةفوكلا ىلإ لقتناف ءاهنم درّطف ماشلا ىلإ لقتناف ؛ةيغصُم انذَأ دجي

 .اعابتأ اهيف هل دجوف ؛مهتالو نم مهاوكش ةرثكو اهلهأ نايصعب ةفورعم
 قرش ىلإ راشأ امنيح لک ىبنلا ةءوبن تققحتو ةنتفلا ةرارش اهنم تقلطناو

 .(«انه اه ةنتفلا نإ الآ» :لاقو ةنيدملا
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 ىلإ هجوتلا ىلع سانلا ثحيو «ةفلتخملا نادلبلا ىف ملاظملا نم همعز

 ىبأف ؛ةفالخلا لزتعي نأ هنم اوبلطو 6د نامثع علخل ةرونملا ةنيدملا

 هلك هل لاق ذإ ؛ةفالخلا نع هسفن علخي ال نأ هيلإ ىبنلا دهع دقف د نامثع

 نإف ؛(ةفالخلا دصقي) ىدعب نم اًصيمق كصّمَقُي نأ هللا ىسع نامثع ايا :اًموي

 .اثالث كلذ لاق "”(هعلخت الف هعلخ ىلع نوقفانملا كدارأ

 اهلالخ نامثع ناكو ءاّموي نيعبرأ نم رثكأ نامثع راد راصح رمتساو

 نع راصحلا عفرل اوبراحيل ةباحصلا هءاج امدنعو ءارباص اًئداه اًعاجش

 هيلع راصحلا دتشاو «مهتويب موزل مهنم بلطو برحلا مدعي مهرمأ ؟هراد

 ناكو بارشلاو ماعطلا نم هتيب لهاو هومرحو ةرايزلا نورماتملا هنع عنمو

 هءاج مث هلهأ ىلإو هيلإ ءاملا لصويل هتمامع عقت ىتح مهمحازي د ىلع

 هللا راصتأ نوكن تئش نإ بابلاب اهلك راصنألا هذه :اًلئاق تباث نب ديز

 .الف لاتق امأ : د لاقف نيترم

 كعنمأف ىل نذئاف (سراف) عراد ةئامسمخ ىعم نإ :هيلإ ىلع لسرأو

 اًريخ تيزُج :نامثع هباجأف .كمد هب لَحتسُي اًنيش لعفت مل كنإف «موقلا نم

 ىل تناك نم ىلع (مسقأ) مزعأ : 4 لاقف نيرمآتملا داهج ىف مهل نذأي

 .لتاقي الأ ةعاط هيلع

 هحح صو «ةمذدقملا ف (7١١)هجام ٠ نباو «بقانملا باتك ۲۰ ه) ىذمرتلا هاور :حيحص )١(

 )١11/7(. ةنجلا لالظ ىف هللا همحر ىنابلألا ةمالعلا



 (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق ر رك

 نمو ةيمالسإلا ةمألل ًءادف هسفنب هتيحضت ىف لثملا يَ نامثع برضو

 مدعو ةمألا نايك ظفحلو ءةباحصلا رابكو نيملسملا ءامد نقح لجأ

 .اهقرمت

 هفقاومب مهركذيو مهبطخي نيرصاحملا ىلع هراد نم اًموي نامثع لطيو

 لبج ىلع ناك ةا هللا لوسر نأ نوملعت لم ءالسإلاو هللاب مكدشنأ :لوقيو

 “(ناديهشو قيدصو ىبنالإ كيلع امف دحأ تبثا» : لاقف ضيضحلاب

 .ديهش ىنأ ةبعكلا برو ىل اودهش «ربكأ هللا :لاق معن مهللا :اولاق

 ىف رظن هللا لوسر نأ نوملعتأ وه الإ هلإ ال ىذلا هللاب مكدشنأ :لاق من

 ,ةرسعلا شيج ىنعي هل هللا رفغ ءالؤه زهجي نم» :لاقف موقلا هوجو

 مهللا :لاق ءمعن مهللا :اولاق ؟اًماطخ الو الاقع اودقفي مل ىتح مهتزهجف

 .«دهشا

 نوملعت متسلآ لَك ىبنلا باحصأ الإ دشن الو «هللا مكدشنأ» :لاق م

 مّتسلأ ؟اهترفحف «ةنجلا هلف (رئبلا) ةمور رفح نم» :لاق ةي هللا لوسر نأ

 هوقّدصف :لاق ؟هتزهجف «ةنحلا هلف ةرسعلا شيج زهج نم» :لاق هنأ نوملعت

 ."”لاق امد

 رر ركب يأ یارو مولا ىف يي ىتلا یار هنأ لوح نم نامثع ريخيو

 رتف اًمئاص 6 نامثع ناكو «ةلباقلا اندنع رطفت كنإف ربصا :هل اولاق مهن

 قاري ناو ەستە فحصمب ا مث هس

 .بقانملا باتك (1Yo) ىراخبلا هاور : حيحص (۱)

 .فرصتب 5١( - هال ص) نودشارلا ءافلخلا ()



 يلي (علاعلا ةياهن ثادحأ  ةياهنلا ةصق

 هجوز لواحتو نامثع ىلع نورثاكتيو «رادلا روس نورماتملا قلستيو

 هللا مسب» :لوقي وهو مهفويسب هنوبرضيو ءاهعباصأ عطقتف هنع عافدلا

 .(هّللا ناحبس هللا ىلع تلک وت

 وهو هلآ مه ڪنگ 5ا :ةبآلا هذه ىلع فيرشلا همد تارطق طقاستتو

 4 ل ميصلا خیا
 برغملا ةالص دعب نوملسملا هلمح و هداهشتسال ثلاثلا مويلا ىفو

 '"”هرمع نم اًماع نينامثلا زهان دقو عيقبلاب نفديل
 مظعأ نم نأ ملعن نأ َدّب الف و نامثع لتقم ةصق انركذ امدعبو ©

 ةفيلخلا لتقم ىلإ تدأ ىتلا ةنتفلا كلتا لوسرلا اهب ربخأ ىتلا نتفلا
 ءاهنيب اهسأب لعج مَ نمو «ةيمالسإلا ةمألا ةقرفو نافع نب نامثع دشارلا

 نم ةبيطلا ةرهاطلا ءامدلا تلاسو «ضعب ىلع فويسلا اهضعب لس دقف
 تناك امهنأ ةنتفلا كلتل فصو قدصأو «نيمصاختملا نيملسملا نيقيرفلا

 . رحبلا جومك جومت
 دعب هدف ةباحصلا دهع يف نتفلا روهظ ناك هنأ اًضيأ ملعن نأ دب الو

 .نتفلا نود اًقلغم اًباب ناك هنإف ؛هيِلَذ باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ لتقم

 نكمتي مل نمم اهتاعُد رهظو ؛ةميظعلا نتفلا ترهظ ك يق املف

 ءريخلا سانلل نورهظي نيذلا نيقفانملا نم ناك نّممو «هبلق نم ناميإلا

 .نيدلا اذهل ديكلاو رشلا نونطبيو

 ہک :َلاَق لاق هَل باطلا َنْب رَمع نأ ةَفْيَرُح ْنَع «نيحيحصلا» ىفف

 *٠٦- ١١(. ؛ص) نودشارلا ءافلخلا 0)

 ١۷١(. ص) ىرغصلا ةمايقلا (۲)



 |١١ ,علاعلا ةياهن ثادحأ ةياهنلا ةصق يك

 نأ :ةَمْيَدَُح لاق ؟ِةَئِْفلا ىف ال هللا لوُسَر َلْوَق ظفح
 + لا ُةَنْثِ» كك هللا ُلوُسَر لاق :َلاَف «ءىرَجَل َكّنِإ تام

 ركل نك ء لاو نوما ٌرمَألاَو َةَقَدَّصلاَو ةالصلا اَهُرْفَكُت ورا

 ل َنيِنِمْؤُحلا َريِمَأ اي :َلاَق ربل ٍجْوَمَك جوت ىلا ٍنِكَلَو يَ ْتَسْنَل :َلاَ
 لاق ؟رسكي وأ بابل حسف :لاق ءاقلخم اَياَب ميو كيب نإ ءاهنِم َكْيَلَع سب

 لاف ؟َتاَبلا ر ٌرَمع هلع: لق .. .َقلعُي ال نأ ىَرْخأ كاد :َلاَ نَسْكُي لب آل

 نأ 'انبهف؛ .طيلاعألاب َسِئَل انيس ةد ىّنإ كَل دع وڈ نأ اگ مَعَ
 ےس

 .”دمع :لاق «؟ بابلا نم: َلاَقَف ُهَلَأَسَق اكو ُرْسَم اَنْرَمَأَو ُفَلَأْسَت

 بابل ريكو يسع ای دقف کک قودصملا قداّصلا هب ربخأ ان ناكر

 دْشاَرلا ةفيلخلا لتق ىه ترهظ ةنتف لوأ ناكف «ءالبلا عقوو «نتفلا ترهظو
 هيلع اوبلأت نيذلا ءرشلا ةاعُد نم ةفئاط دي ىلع نافع نب نامثع نيرونلا ىذ

 ©5 هراد ىف وهو هولتقو ةنيدملا واندو ءرصمو قارعلا نم

 یو ربص اذهلو الب هتيصيس هنأ نت و نامثعل هيج ىبنلا ركذ دقو

 . لو هلجأ نم مد قاري ال يك ؛هيلع نيجراخلا لاتق نع ةباحصلا
 کول بلا جرح: لاق ص ىرعشألا ىسوم ىبأ نع ثيدحلا ىفنف

 ناَمْثَع ءاج (:لاق نأ ىلإ ثيدحلا ركذف) ... ِةّئيِدّملا ٍطَئاَوَح نم ب طاح ی
 ا

 :ِةَّنَجْلاِب هرشَبو هَل ْنڏئا» :هئك لک ىلا َلاَقَف كَل َنْذَاَتْسَأ ىَّنَح َتنَأ امك :ُتْلُقَ
 .9(ةييصن د ءالت اهعَم

 .نتفلا باتك (۲۷۹۸) ملسمو )۰٥۲۵ ۳٥۸7(« ىراخبلا هاور :هيلع قفتم )١(

 .(۱۷۰-۱۹۱ /۷) «ةياهنلاو ةيادبلا» ىف كلذ ليصفت رظنا (؟)

 .بيطخلا نيدلا بحم قيلعتو قيقحت «(۱۳۷--۲ ص) (مصاوقلا نم مصاوعلا» :رظنا (۳)

 .ةباحصلا لئاضف باتک ( ٠ ٤ ملسمو «نتفلا باتك (517) ىراخبلا هاور :هيلع قفتم (؟)
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 ا ماعلا يي ثادحأ) ةياهنلا ةصق

 ْمَلَّرَمَع ُء ِنْوَكِل ءاي ل َرَمُع نأ عم ءال رگزپ نان تلا ٌصخَو»

 نأ ُهْنم اوُداَرَأ َنيِذّلا ِمْوَقلا طلَسَت ْنِم َناَمْدُع وب َنِحْنْما ام لعوب نَحْنُ

 هَل واف دعب ملظلاَو ِرْوَجْلا نِ هيل هوس وُيَسَت ام بسب ةَماَمإلا نم َمِلَحْنَي

 ."«مهیلع هدرو

 ؛ةباحصلا نيب لاتقلا عقوو نوملسملا مسقنا 6 نامثع لتقمبو

 ترادو ءءارآلا تبعشتو «فالتخالا رثكو ءاوهألاو نتفلا ترشتناو

 نم عقيس ام ملعي الب ىبنلا ناكو د ةباحصلا دهع ىف ةنحاطلا كراعملا

 نورت له» :لاقف «ةنيدملا ماطأ نم "يطأ ىلع فرشأ هنإف ؛مهنمز ىف نتفلا

 .””«رطقلا عقوك مكتويب لالخ عقت نتفلا ىرأ ىنإف :لاق .ال :اولاق ؟ىرأ ام

 ةَريِثك اَهّنِإ ىأ موُمُعْلاَو ِةَرْثَكْلا ىف ِرْطَقْلا عت اوم َوَمِبُهيِبْمَتلاَو» :ىوونلا لاق

 يت ليلا بولا لإ را اذه قاط اهب صتختال ءسانلا محن

 .. ب ٍنَْسْحلا لتقمَو نام لتقَمَو ةَرَحلاَر َنيِفِصَو لَمَجْلا ِةَعقَوَك
 01 ةَرِهاَظ 5 ةزجعم هيفو كلذ

 ثيدح ىفف ...«ةنتفلا هيف عقت ىذلا ماعلا ةَ لوسرلا ددح دقو #
 :o لع م

 سمح لعب :مالشإلا ىَحَو رود : اع هللا ل وسر لاق :لاق د وعسم نب هللادبع
 ت

 ْمَهَل ْمَقَي- مهن د ْمِهَل ىق اَوَقَب ْنِإَو كلَ ْنَم ليِبَسَم اوکله ن َنيِئاََنَو

 )١( «یرابلا حتف» : ظنا 1150/١ 0(.

 .نوصحلاك ؛ةعفترملا ةينبألا ىهو «ماطآ :هعمجو «عفترم ءانب :مضلاب :(مطأ) (9)

 .ريثألا نبال (2 6 )١/ ةياهنلا» :رظنا

 .نتفلا باتك (35885) ملسم هاور :حيحص (*)

 .(۱۸/۸) «ملسمل ىوونلا حرش» (4)

 .(95-48 ص) «ةعاسلا طارشأ» (6)



 ١1 (علاعلا ةياهن ثادحأ  ةياهنلا ةصق ي

 ؟ ىَضَم اّمِم ْوَأ قب امم :(هللا ىبن اي :رمع لاق ةياور ىفو) تلق- اَماَع َنيِعْبَس

 .ىحّرلاب برحلل اهيبشت مالسإلا ىحر اهاّمس دقو ۰ «ىضَم اًمم» :ّلاَق

 ىف لَ لوسرلا راشأو حلا ىحرلا نحطي امك «نيلتاقملا نحطت األ

 .اًماع نيعبس هتدم تناك دقف «ةيمأ ىنب مكح ةدم ىلإ ثيدحلا ةيقب

 كنس كوكل د تاياودلا صعب يف حرص دو
 ىََتَح ةَعاّسلا موقت مَ ال» : هللا ل وُسَر لاق :لاق ص ةريره ىبأ ثيدح ىفف ےک 2ر

 ."ةَدِاَواَمُهاَوْعَ ةميطع دل انهي درو ؛ِناَتَميِظَع ناف لبق
 !ةباعصلا نم دحأ هنع عقدي ملو د نامثع لتف فيك هب
 :ىتآلا ىف نمكي كلذ ىلع باوجلاو -
 : لوألا ليلعتلا ل

 ماتو مهري اوُدُِْي نأ مهر اذه مهل مَرَع ىلا وه نامت نأ

 E : هللا ع ءاَضَقِل َمَلْسَتْساَو لاتقا نع

 نا نيرا ىَلَع َلُدَياَدَعَو

 .ٌناّمْثَع ةَعاَجس :لوَألا

 هنا س ن

 0 هع ل

 نم ّمظعأ 5 َةَدَسْفَمْلا تناك َهب ةَباَحَّصلا ُمُهَلَئاَق ْوَل هنأ ىَأَرَف «َنوُدِسْعُم مُهّنأَو

 قباحصلا َنِم ريك ٍدَّدَع لق ىَلِإٌرْم الا یھتنا اَمَبْرلَو ءِدِحاَو لُجَر لشق
 ےک

 ر بارع كلو نا كرد ٤ نال ۽ اک دّمَحُم ِةّمَأب ُهْبَمْحَر :ینالار ”را نأ كىل وأ نأ كرد د و ا مسه ا

 ةَحَلْصَمْلا نأ ىأَرَف اوم اَهَتناَو «ضاّرغألا َكاَهَتْلا ىلإ نودع رَقَو

 ةمرح كه الو هللا لوسَر باَحضأ ْنِمّدَحَأ لقب الو َوُه لقي نأ
 .(9ا/5) ةحيحصلا ةلسلسلا ىف ىنابلألا هححصو .مكاحلاو «ءدمحأو «دواد وبأ هاور : حيحتص 200

 .ةنتملا باتك (5؟5١) ملسمو «بقانملا باتک (TTA) ىراخبلا هآور :هيلع قفتم 030



 ا (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق

 .ةليط هللا ٍلوُسَر ٍةَيِدَم
 :ىناّثلا ليلعتلا هب

 نا «جراَوَحلا ارا ودع ن ویک لآ نک اکل دع د نأ

 “کاما ةر نأ ىَلع اوئاگ يللا

 َنوُرِيتَكلا َجَّرَخ دقو ٌجَح َمسْوَم ناک َمِسْؤَمْلا نأ كَم :لّوألا 0

 ريا ار لو کل
 ةفوكلا ىف اوُشاَع َناَضْمَأْلا او ٌرَّصَمَ هت كب ّىبْنلا باَحْصَأ ضع تعب

 دل ماع لا

 .داهجلا ىف :ُثلاَثلا

 دَدَعِلاًئِفاَكُم ْمُهُدَدَع نكت ْمَلَو هَ ةئيِدَمْلا ىف اوُناَك َنيِذَلا ُمُه :عباَرلا ناكَملا

 .حراّرَحْلا كيو
 :تلاَّثلا ليلعَتلا ب

 نوُروصَ :اوُناك امو نافع نع عادل ْمهداَلوأ اوث 7 باطلا نأ
 یا

 CL E ا

 ےک

 هنآ اَمأ َنوُعِجْرَي كلذ َدْمَبَو اتع ناصح امو للا ىلإ ُلِصِ مي َرْمَأْلا

 فأن ىر احلا بدك اذ نبا نوي نورت
oاره سچ  

 و لوألا اوما هله جزا ٍةَجَوَدلا ذه ىلإ لص

 ””جراَوَحلا كيلوا لات ْنِم مُهَحَنَم ىلا

۹ 

 ر وو
 ره ص نامثع ن
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 ۲۳ ( ملاعلا ةياهن ثادحأ ) ةياهنلا ةصق 4

 لمجلا ةكرعم ىف عقو ام هنتي و نامثع لتق دعب تعقو ىتلا نتفلا نمو
 ؛نامثع لتق امل هنإف ؛ فط رييزلاو ةحلطو ةشئاعو لي ىلع نيب ةروهشملا

 ىتح :لاقف .َكْميِاَبن لدي طسنا :هل اولاقف «ةئيدملا ىف وهو اًيلع سانلا ىتأ

 .نامثع لتقب مهراصمأ ىلإ سانلا عجر نئل :مهضعب لاقف .سانلا ٌَرَّواشتي

 ىلع ىلع اوحلأف .ةمألا داسفو فالتخالا نَمْوُّي مل ؛ةئاق هدعب مقي ملو

 ابهذ مث « اص ريبزلاو ةحلط هعياب نَّمم ناكو «هوعيابف «ةعيبلا لوبق ىف ي

 لتقم ىف مهنيب ىرج ٍثيدح دعبو « اب ةشئاع مهتيقلف :ةرمعلل ةّكم ىلإ
 «نامثع لق مهل مَّلسُي نأ يلع نم اوبلطو «ةرصبلا ىلإ اوهّجوت نامثع
 تبث اذإف ؛هيلإ اومكاحتي نأ نامثع ءايلوأ نم رظتني ناك هنأل ؛مهبجُي ملف

 كلذ ببسب اوفلتخاف «هنم ّصتقا ؛نامثع لتق نّمم هنأ هنيعب دحأ ىلع

 وحلطصي نأ -نامثع ىلع نوجراخلا مهو - لتقلا مهيلإ بن نم ىشخو

 ."نيتفئاطلا نيب برحلا اوبشنأف .مهلتق ىلع
 امنإو «لاتقلل اوجرخي مل ريبزلاو ةحلطو ةشئاع َّنأ ىلع لدي اًممو

 :لاق ؛مزاح ىبأ نب سيق قيرط نم مكاحلا هاور ام نيملسملا نيب حلصلل

 :ْتَلاَقَف ُبالِكلا اَمْيَلَع ْتَحَبَب رماع ىب رايد ضْعَب ايي د ةَسِئاَع ْتَحَلَب امل

 ناك امَّنِإ ةرصبلا ىلإ مهجورخ نأ (مصاوقلا نم مصاوعلا» هباتك ىف ىبرعلا نب ركب وبأ ىري )١(

 حاحص تدرو كلذبو ؛هاوس ءىش ال «حيحصلا وه اذه» :لاقو «نيملسملا نيب حلّصلل
 .«رابخألا

 ١5١(. ص) «مصاوعلا» :رظنا

 .(09-0 5 )١7/ «ىرابلا حتف» ىف كلذ ليصفت رظنا (؟)



N ةداين ثادحأ) ةداهنلا ةصت ا ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق ٤ | 

 ك :ُدْيَيزلا َلاَقَق ةَعِجاَر الإ ىِتْنْظَأ ام :ْتَلاَق بأول :اوُلاَق ؟اَذَه ِءاَم ى
 الإ یِبتظُأ ام: : تاق هنت تادا حِلُْمَو اَلا ُكاَرَيَو یمدقت دعب

 بالك اھت ذإ ٌنكاَدْخإب فيك" : :لوقتي لک هللا ل وُسَر َتْعِمَس .. َةَعِجاَر
 "”(آْؤَحْلا

 ةبجاص َنُكتيأ» وامل لاق هللا لوسر نأ سابع نبا نع رازبلل ةياور فو
« 

 : َْعَو اهني ْنَع لقب بأول بالك اَهْحبْنَت ىتَح جرحت ببذل لَمَجلا

 أ( ْتَداَك ْدَق اَمَدْعَب ْنِم وُحْنت مت «ةريثك یل اًهِلاَمِش
 دصقب تجرخ امنإو ؛لاتقلل جرخت مل ةشئاع نإ :ةيميت نما لاق

 مث .نيملسملل ةحلصم اهجورخ ىف نأ تنظو «نيملسملا نيب ب حالصإلا

 ؛اهجورخ ٌتركذ اذإ تناكف «ىلوأ ناك جورخلا كرت نأ دعب اميف اهل ني

 نم هيف اولد ام ىلع اومدن نيقباسلا ت اع اذكهو ءاهرامجي لب ىتح ىكبت

 . ” 1( نيعمجأ و عو ريبزلاو ةحلط مدنف «لاتقلا

 قيرط ىلع عقيو «ةيلهاجلا ىف برعلا هايم نم وهو «ةرصبلا نم بيرق عضوم :(بآوحلا) 7
 ةبسن وأ ءبأوحلا بالك نب ركب ىبأل ةبسن (بأوحلا)ب ىمٌّسو «ةرصبلا ىلإ ةكم نم مداقلا

 .ةيعاضقلا ةربو نب بلك تنب بأوحلل
 نم مصاوعلا» ىلع بيطخلا نيدلا بحم ةيشاحو )73١5/7(: «نادلبلا مجعم» :رظنا

 'ء .(58١ص) (مصاوقلا

 ١7١(. /9) «مكاحلا كردتسم) )۲(

 .(66 )١١/ «ىرابلا حتف» :رظنا .(حيحصلا طرش ىلع هدنس» :رجح نبا لاق

 )۹٦/۲(. ريثألا نبال «ةياهنلا» :رظنا .هجولا ربو ريثك وهو «بدآلا :ىأ ؛(بيدألا) ۳

 ةلسلسلا» ىف ىنابلألا هححصو ««تاقث هلاجر» :رجح نبا لاقو ٥١(« /۳) (ىرابلا حتف» 0

 .(51/6) «(ةحيحصلا

 .فرصتب ( 948-١١١ ص) ةعاسلا طارشأ ()



/ 
 ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق ي ر

 ىلع ايلاو ي فينح نب نامثع ناكو ةنيدملا ىف 6ص لع ناكو

 مهيلإ لسرأ ةرصبلا ىلإ اولصو املف بلاط ىبأ نب ىلع لبق نم ةرصبلا
 ؟نوديرت اذام :فينح نب نامثع

 .نامثع ةلتق ديرن :اولاق

 .لوخدلا نم مهعنمو ...«ىلع ىتأي ىتح :مهل لاقف

 مهلتاقف نامثع لتق ىف اوكراش نيذلا دحأ وهو (ةلّبَج) مهيلإ جرخ مّن
 نم ريثك مضناو «هعم ناك نمم اًريثك اولتقو هيلع اورصتناف لجر ةئامعبس ف

 . ةد ةشئاعو ريبزلاو ةحلط شيج ىلإ ةرصبلا لهأ

 هنأ عمس امل كلذو ةفوكلا ىلإ ةنيدملا نم 6َ ىلع جرخ كلذ دنع

 ةحلطو ةرصبلا ىلع (ٌّىلع) ىلاو وهو فينح نب نامثع نيب لاتق كانه عقو

 هماوق اًشيج زهجو ةفوكلا ىلإ د ىلع جرخف مهعم نمو ةشئاعو ريبزلاو
 نب ىلع نأ اًيلج انل رهظي انهو «ريبزلاو ةحلط ةلتاقمل جرخو فالآ ةرشع
 امك هلاتق اودصقي ملو هيلع اوجرخي ملو مهيلإ جرخ ىذلا وه بلاط ىبأ

 .مهب رثأت نم ضعبو ةعيشلا ىعّدي

 ةحلط عم املكتيل ورمع نب عاقعقلاو دوسألا نب دادقملا (ٌىلع) لسرأو

 ىرخأ ةهج نم ريبزلاو ةحلطو ةهج نم عاقعقلاو دادقملا قفتاو ريبزلاو

 .هرظن ةهجو قيرف لك نيبو لاتقلا مدع ىلع
 سيل هنأ ىري ٌىلعو «نامثع ةلتق كرت زوجي ال هنأ نايري ريبزلاو ةحلطف

 امنإ فالتخالاو هيلع قفتم نامثع ةلتق لتقف ءرومألا بتتست ىتح لب نآلا

 .كلذ نوكي ىتم ىف وه
 (نامثع ةلتَف مهو ةيئبسلا تابو ةليل ريخب ناشيجلا مان قافتالا دعبو



 Na (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق

 ماهل اوخرأ نيذلا نوخرؤملا هركذ ام اذهو مهيلع قافتالا مت هن ةليل رش

 “مزح نباو «" ”ريثألا نب او ' ”ريثك نباو .'"”ىريطلا لاثمأ ةكرعملا

 .مهريعو

 سب رد العال ةحلط شيج نظف اوفو شيجلا دارفأ ضم اوو

 شاف ةا تاک یم ی ا ني تاشوانملا ی ی را او لف

 .ةكرعملا

 ناكف اوحلفي مل نكلو لاتقلا فقو نيشيجلا نم رابكلا لواح دقو

 فأ فأ :لاقف «هنوتصنب ال اوحبصأف ؟نوتصنتأ سانلا اهيأ اي : :لوقي ةحلط

 .”عمط نابدو ران شارف

 روس نب بعك ةشئاع تلسرأو هيلع نودريالو مهعنمي ٌىلعو

 كلذو ءاليتق هودرأ ىتح لابثلاب نويئبسلا هقشرف ةكرعملا فقول فحصملاب

 .اهفقوي نأ دحأ عيطتسي ال تلعتشا اذإ هللاب ذايعلاو برحلا نأ

 اهنم كاع هللا ملس ةنتف ىهو نيملسملا نم ريثك مويلا اذه ىف لتقف

 .ةرفغملاو ناوضرلا مهل هللا لأسنو انفويس

 ١۱۷(. /۳) ىربطلا خيرات (۱)

 ٠٠١(. /۷) ةياهنلاو ةيادبلا (۲)

 17١(. /۳) خيراتلا ىف لماكلا (۳)

 )٤( لّځنلاو ءاوهألاو للملا ىف لصفلا )٤/ ۲۳۸(.

 )6( طايخ نب ةفيلخ خيرات )۱۸۲(.



 (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق طا

 هذه ىف كراشي ملف ريبزلا اّمأ «ةحلط نب دمحمو ريبزلاو ةحلط لتقو

 هنأ ىورُي ةكرعملا ىلإ ءاج املك َريِبُرلا نأ كلذو ءةحلط الو ةكرعملا

 ىنلتاقت» :لاف لوسرلا نأ ركذتأ :ّيلع هل لاقف بلاط ىبأ نب ّىلع ّىقل

 .لتاقي ملو مويلا كلذ ىف ريبزلا عجرف ««ملاظ ىل تنأو

 ناكم همدق ىف هباصأ (دوصقم ريغ مهس» برغ مهسب ةحلط لتقو

 املو ...«لاتقلا نم سانلا عنم لواحي وهو يد اهنم تامف ةميدق ةباصإ

 ؛ةشئاع لمج نع عافدلا ىف ةصاخ ريثكلا لتقو ةكرعملا هذه تهتتنا

 كلذلو ةشئاع نع عافدلا ىف نولسبتسي اوناكف مهل اًرمر لثمت لثمت تناك األ

 بلاط ىبأ نب ىلع رصتناو تهتناو ةكرعملا تأده لمجلا طقس نأ درجمب
 را

 رسخو مالسإلا رسخ نكلو دحأ رصتني مل هنأ حيحصلا ناك نإو

 نيب رمي بط ىلع راص ةكرعملا تهتنا املف «ةكرعملا كلت ىف نوملسملا

 نع بارتلا حسمو هسلجأ نأ دعب لاقف ص هللا ديبع نب ةحلط دج وف ىلتقلا

 ىلع ىكيو دمحم ابأ ء ءامسلا موجن تحت الدجُم كارأ نأ ىلع ٌريزع ههجو

 2 ةنس نيرشعب اذه لبق تم ىنأ تددو : .لاقو 5 94

 امم ىَلَع اوم ذرعا ِهِذَه یف اوگرا َنيَِّلا ء ءاتثيسا الاب هب ةباَحصلا ّلُكَو

 َةَحْلَط رب دمحم ُدََحُم َناَكَو یگ َةَحْلَط ب َدَّمحُم (لَع) یار َكِلَذَكَو قر

 ا هتدابع ةَرْثَك ْنِم اداَّجّسلا»ب ُبَقَكُي

 .هظافلأ



 ب ملاعلا ةياهن ثادحأ ١ ةياهنلا ةصق
 ْتْلَتَق :لوقَي يلا فِي ْهََمَو(َنِلَع) ىَلَع لَ اده زوز ناو © . rN 12 ILL 2 عمرت عيدهم

 2 م .ه 2 و و ر 14 سهر 2۸ ےک ر ەر
 ف رف اَمَلاَط َففْيَّسلا اَذَه نإ لاف ىلع ةع اًملف ني بزلا تلتق ءَرِييَزْلا

 ْنذَأَي ْمَكَو ءاراتلاب ةيَِص نْبا تاق رش ا :َلاَق مث ««ةك هللا لور ْنَع بكل
 00ه لوخدلاب هَ

 كدر چ o ل

SS CEC, 

 .نسح دنسب ٠١( 5 /۳) ادْعَس نبا تاقبط» )١(

 .فرصتب ۹۷-٠١١۱) ص ) خيراتلا نم ةبقح (۲)



 !EE ىلاعلا ةياهن ادحأ  ةياهنلا ةصق م رك“
 بببحسحسلبييببببي4يييييييييييشحىمىيّيقئبسسسملل اس ِبببب7بب79ببسسسس_ _سسس7777773ق

 ا أ لص|اا يلح

OD O 

 يح ىبنلا ىده ا مرقاد ههحلصأو سانلا رب اصلا نأ لع ةا

 رد وأ يمال نع بيتل تسب مدحو تادا نم مهني لص

 .مهب نظلا

 لصح امع كاسمإلا وه «ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةيجانلا ةقرفلا كلسمو
 اكل 77010

 تد مهنيب

 راشأ ام لمجلا برح ريغ كلم ةباحّصلا نيب تعقو ىتلا نتفلا نمو

 ْنوَكَتَو ناَنَميِظَع ناتن اتق ىّتَح ةَعاَسلا ُموقَتالا :هلوقب بيع ىبنلا هيلإ

 .(ةَدحاَو اَمُهاَوْعَد ةَميِظَع َهَلَتقَم اَمُهْنْيِ

 ام ىلع «هعم نّمو ةيواعم ةفئاطو «هعم نمو ىلع ةفئاط امه ناتئفلاف

 ." «حتفلا)» ىف رجح نبا ظفاحلا ركذ

 :ٌلاَقَف ةَفْيَدَُح دنع انك :َلاَق ؛بْهَو نب ِدْيَز نع دّيج دنسب راّربلا جرخأ

 ؟ٍفِيَسلاب ضب هوجو ْمُهْضْمَب ترضي مُكبِد لهأ َجَرَح ُدَهَو ملأ تي

 ؛اَهَوُمَرْلاَف ؛ٌّىِلَع رمأ ىلإ وعدت ىلا َةَقْرْفْلا اورظنا :ّلاَق ؟اَنرم مات امف : :ا ولاَق

 .(17 ص) ملاعلا ةيابن )١(

 .نتفلا باتك )/١51( ملسمو «بقانملا باتك )۳۹٠۹( ىراخبلا هاور :هيلع قفتم (۲)

 .(86 /۱۳) «یرابلا حتف» (۳)



 ١ ي ملاعلا ةياهن ثادحأ  ةياهنلا ةصق

HE20 حلا ىَلَع  

 ىن” (نيفص)ب روهشملا ةعقوملا ىف نيتفئاطلا نيب برحلا تعقو دقو
 نم رثكأ نيقيرفلا نيب ناكو «ةرجهلا نم نيثالثو تس ةنس ةجحلا ىذ

 ” نيقيرفلا نم املأ نيعبس وحن اهيف لق ءاقحز نيعبس
 لب« ءامهنم دحاو هديري نكي مل ةيواعُمو ىلع ىلع نيب لاتق نم لصح امو

 رمألا «لاتقلا ىلع نوضّرحي نوبلغتم ءاوهألا لهأ نم نيشيجلا ىف ناک

 ىلع دي نم رمألا جورخو «ةنحاطلا كراعملا كلت بوشُن ىلإ ىَّدأ ىذلا

 اه ةيواعمو

 نم لاتقلا نوراتخي اوناك نيذلا رثكأو » :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 ةَ ةيواعمو ىلع ناكو «ةيواعم الو اًيلع ال نوعيطي اونوكي مل نيتفئاطلا
 تراث اذإ ةنتفلاو .عقو اميف ابلغ نكل «نيلتتقملا رثكأ نم ءامدلا فكل ٌبّلطأ

 .اهران ءافطإ نع ءامكحلا زجع

 .لاقرملا ةبتع نب مشاهو «ىعخنلا رتشألا لثم نيركسعلا ىف ناكو

 نم مهوحنو «ىمّلّسلا روعألا ىبأو .ديلولا نب دلاخ نب نمحرلا دبعو
 موقو «راصتنالا ةياغ نامثعل نورصتتي موق ... لاتقلا ىلع نيضّرحمملا

 باحصأ لاتق مث «هنع نورفني موقو لعل نورصتتي موقو «هنع نورفنب

 .( 86 )١/ (ىرابلا حتف» )١(

 ؛قارعلا موخت رخآ ءةقرلا برقب «ىبرغلا بناجلا نم تارفلا ىطاش ىلع عضوم :(نيفص) (؟)
 .ماشلا ضرأ لوأو

 «مصاوعلا» ىلع بيطخلا نيدلا بحم خيشلا قيلعتو 4١5(( /7) «نادلبلا مجعم» :رظنا

 .(7١١ص)

 .(510- 4١5 /۳) «نادلبلا مجعماو ۸٦(« /۱۳) «ىرابلا حتف» :رظنا (۳)



 ۳۱ ملاعلا ةياهن ثادحأ ةياهنلا ةصق ي

 .ىرخأ بابسأل ناك لب «ةيواعم صوصخل نكي مل هعم ةيواعم

 .مهتاداقتعاو هلهأ دصاقم طبضنت ال «ةيلهاجلا لاتق لثم ةنتفلا لاتقو

 .نورفاوتم ةي هللا لوسر باحصأو ةنتفلا تعقو :ىرهزلا لاق امك

 مهولزنأ :رده هنإف نآرقلا ليوأتب بيصأ جرف وأ لام وأ مد لك نأ اوعمجأف

 .'”(ةيلهاجلا ةلزنم

 .ةعاسلا طارشأ نع القن (351 5 /۲) ةيميت نبال «ةنسلا جاهنم» )١(



 Na ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق ( 17

 يح جراوخل ا ةنتف : اعبار 2

 .ُهَنَذ (ىلع) ىلع جراوخلا روهظ :اًضيأ تعقو ىتلا نتفلا نمو

 لك ىبنلا جهنمل ةفلاخملا ةفئاطلا هذه جورخب الب ىبنلا ربخأ دقلو

 .ماركلا هباحصأو

 نم رثكأ ريثك نبا ظفاحلا اهنم ركذ ءكلذب ثيداحألا ترتاوت دقف

 ."”ديناسملاو ننسلاو حاحصلا ىف تدرو اثيدح نيثالث

 قرم ايب هللا َلوُسَر لاق :لاق و ىردخلا ديعس وبأ هاور ام اهنم
 .00(ّقَحْلاِب نْيَيمئاَطلا ىَلْوَأ اهتم َنيِملْسُمْلا َنِم ه ِةَقْرف دنع ٌةقراَم

 ؟ةّيِروُرَحلا ام ىرْذَأ ال :َلاَق ؟ةّيرورَحلا نع ليش امل ةن ذأ كلذ هنعو

 موق - اًهْنِم لقي ْمَلَو- ملا وَ یف ٌجُرْخَي :لوقي 4 * ىلا تعيس
 زا - بقول يرام نارا وم فب تھکا عم گا قورق

 "هيما ىم مُهَّسلا ٌقوُرُم ِنيّذلا نم َنوُرْمَي - ْمُهَرِجاَتَح
 قارعلا لهأ قافتاو «(نيفص) ةكرعم ءاهتنا دعب مهروهظ ةيادب ناكو

 ةفوكلا ىلإ حّ ىلع عوجر ءانثأ ىفو «نيتفئاطلا نيب ميكحتلا ىلع ماشلاو

 , (ءاَروُرَح) :هل لاقي اًناكم اولزنو «-هشيج ىف اوناك دقو - جراوخلا هقراف

 نبا مهيلإ ىلع لسرأف ءاملأ رشع ةتس :ليقو «فالآ ةينامث مهددع غلبيو

 ۲۹۰-١٠۷(. /۷) ةياهنلاو ةيادبلا )١(

 ١) ۰ 55) ملسم هاور :عيحعص (۲)

 .(1۹۳1) ىراخبلا هاور : حيحتص )¥(

 .ةيرورح :لاقيف «حراوخلا تبسن اهيلإو ؛ةفوكلا نم نيليم ىلع ةيرق :(ءارورح) )٤(

 .(5 56 /؟) «نادلبلا مجعم» :رظنا



 3 ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق ب /

 ن ا اواخر يضع عم جرو عصرا ا ا

 ( هللا باك

 نم الو .دجاسملا نم مكمن ال نأ :ثالث انيلع مكل :ىلع مهل لاقف

 .اًداسف اود ا ام لاتقب 1 الو فلا ف گد

 "هالو ع هوز لم اورقيو هولتتف سوز عمو ا

 ؟هلتق نم مهلأسو #5 بلاط ىبأ نب ىلع نينمؤملا ريمأ كلذب ملع املف

 .هلتق انك : اولاقف

 ,"”(ناورهنلا)ب ةروهشملا ةعقوملا ىف مهب ىقتلاو «لاتقلل ىلع :يجتف

 .ليلقلا الإ مهنم حني ملو «ةميزه رش مهمزهف
 .مهلتق نمل اًرجأ مهلتق ىف نأ نيبو «جراوخلا لاتقب ذا ىبنلا رمأ دقو

 هللا دبع هاّمسف ءيت ىبنلا نمز ىف دلو «ليلج ىباحص ؛«ىميمتلا ترألا نب بابخ نب هللا دبع 0

 .(ه "ا/) ةنس جراوخلا هلتق ,مالسإلا ىف دلو نم لوأ ريبزلا نب هللا دبعو وه ناكو

 ءامسأ ديرجت»و «((7588 /۷) (ةياهنلاو ةيادبلا»و «(7 87 /۲) «ةباحصلا زييمت ىف ةباصإلا» : رظنا

 .(؟١5ا//١) «ةباحصلا

 ىداو اهلصأ «قارعلاب دادغب نم ةبيرق ةعساو دالب ىهو «تاناورهن ةثالث ىه :(ناورهنلا) (؟)

 هل لاقيو «نئادملا لفسأ ةلجد ىف هيقاب بصي مث ةريثك ىرق ىقسيو «ناجيبرذأ نم هتيادب «رارج

 .نونلا حتفب ؛ناورهن :ليقف «مالسإلا برعف «ناوروج :ةيسرافلاب

 ,(570-1557 ٤ /ه) «نادلبلا مجعم) :رظنا



 ا ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق ١١

 ميظعلا اهررضو «مالسإلا نع اهدعُبو ؛ةفئاطلا هذه داسف ىلع ليلد اذهو

 .لقالقو نتف نم هريثت امب ؛ةمألا ىلع

 اي هلا َلوُسَر تْعِمَس :لاق ؛هََظ ىلع نع «نيحيحصلا» ىفف ه#
 .مالخآلا ءَهَمَس ءِناَسألا ُتاَدَحأ ؛ِناَمَّرلا رخآ ىف ٌمْوَق یا :لوقي

 ءنيدلا َنِم َنوُقْرْمَ مهرجان ْمُهَناَميِإ ٌرِواَجب ال ّيِرَبلا ِلْوَق رْيَح ْنِم رولو
 اًرْخَأ ْمِهلْنَق ىف َّنِإَف هُموُلْْقاَف ْمُهوُمْتيِقَل اَمتَبَأَ قيم رل َنِم ُمُهّسلا ُقُرْمَي اَمَك

 ."”(ِةَماَيِقلا موي : هلك نمل

 َااَقَو ىلا قلل َراَرِش ْمُهاَرَي نَمَع نبا ناک :ئراخبلا مامإلا لاق ©

 ."”«َنيِنِمْؤُملا ىَلَع اَهوُلَعَجَف افلا یف ْتَلَرَت ٍتاَيآ ىلإ اوقّلَطنا مَنِ
 ُمهِدَقَتْعُم ىف اوُعَّسَوَتَو مهب ُءاَكَبْلا َمُظَعَو» :رجح نبا ظفاحلا لاقو ذب

 اوُبَجْوَأَو طبإلا َنِم ِقِراَّسلا َدَياوُعَطَقَو ٍنَصْخُملا َمْبَواوََطْبأَف داملا

 ٍفوُرَْمْلا رمل كرت نم اوك اَهضْيَح لاح ىف ضِاَحْلا ىلع ةالَّصلا
 و ةرييَك َبَكَتزا دقق اراق نک ْمل نو اروا ناگ نِ رکنُمْلا نع يتلا

 رسولا ذأ نونا نع اوکو اكل مک ف َدْنِع ةَريبَكلا بكرم

 يِبَّسلاَو لقلاب مالشإلا ىلإ ُبَسْني سلي ْنَمِيِف اوُكَتَقَو اََلْطُم مهل ِضّرَحَتلا

 .”«بْهتلاَر

 .لاَّجّدلا مهرخآ كردي ىتح نورهظب جراوخلا لازي الو ©

 .ةاكزلا باتك )١١7( ملسمو «نيدترملا ةباتتسا باتك (19170) ىراخبلا هاور :هيلع قفتم )١(

 نبا لاق ؛(514 ١/ ربلا حتف) ديهمتلا يف ربلا دبع نبا هلصوو )١١/ 70٠(« يراخبلا هقلع (5)
 ."حيحص هدنسو ... راثآلا بيذبت نم يلع دنسم يف يربطلا هلصو» :رجح

 ْ ۲۸١(. /۱۲) «ىرابلا حتف» )۳(



 ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق ةصقن ليك
 َنوُءَرْقَي ٌءْضَئاَشْنَيا : لاقي هلا َلوُسَو نأ رم نبا نع ثيدحلا ىف نا ےس 9

 رغ ر ۶ م 2 | ا رثا م م ےس ەچ ر 2 اين ےس ا

 لور تحس :رکع نبا لاف ل نرق جّرخ املك مهيار رواج اَب ال َنارقلا

 ت رسا رت ىف ےس ريع اع

 حيحصو ((7555) ةحيحصلا ىف هللا همحر ىنابلآلا هنسحو )۱۷٤(« هجام نبا هاور: هع(١)

 عماجلا )١/811(.

 .ةعاسلا طارشأ نم فرصتب(۲)



 ا (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق

9 
 لل رس

 يا “رجلا ةعقوم :اسماخ

 ةروهشملا ةّرحلا ةعقوم نتفلا هذه نمو «كلذ دعب نتفلا عوقو عباتت مث

 لتقو ي هللا لوسر ةنيدم اهيف تحيبتسا ىتلاو «ةيواعم نب ديزي دهع ىف
 ر ا

r 0 1 

 اًردب دهش نمم قبي ملف «ىلوألا ةنتفلا تراث» :بيسملا نب ديعس لاق

 .«دحأ ةيبيدحلا دهش نمم قبي ملف «ةيناثلا تناك مث دحأ

 .  «خابط سانلا ىفو عفترت مل ؛ةثلاثلا تناك ول نظأو» :لاق

 . ''(ةّرحلا ةيناثلابو «نامثع لتقم ىلوألا ةنتفلاب دارأ» :ىوغبلا لاق

 ةنيدملا لهأ نيب ةكرعملا تناك اهيفو «ةنيدملا ىتّرح ىدحإ «ةيقرشلا ةرحلا ىه :(ةّرحلا) )١(

 اشيج مهيلإ لسرأف «ديزي اوعلخ ةنيدملا لهأ نأ اهببسو «(ه 757) ةنس ةيواعم نب ديزي شيجو

 نيرجاهملاو ةباحصلا نم ةئام عبس وحن لتقو ؛ةنيدملا حابتساف «ىرملا ةبقع نب ملسم ةدايقب
 ىلإ هقيرط ىف وهو هللا هذخأ دقو .فرسُم :فلسلا هاّمسف «فالآ ةرشع مهريغ نمو راصنألاو

 .ةنئيدملا نم اهجوتم ةكم

 ۲٤۹(. /۲) «نادلبلا مجعم»و «(۲۲ ۲۱۷-٤ /۸) «ةياهنلاو ةيادبلا» :رظنا

 .هل لقع ال :ىأ ؛هل خابط ال نالف :لاقي ؛عفنو ريخ :ىأ ؛(خابط) 00

 .طوؤانرألا بيعش قيقحت )73477/١14(( ىوغبلل «ةنسلا حرشا :رظنا

 .05960 )١5/ «ةنسلا حرش 0



 (ملاعلا ةياهذ ثادحأ) ةياهنلا ةصق أ

 معزت دقو «نآرقلا قلخب لوقلا ةنتف نيّيسابعلا دهع ىف كلذ دعب رهظ مث
 ةّيمهجلا كلذ ىف عبتو ءاَهّرَصانو «نومأملا ىسابعلا ةفيلخلا ةلاقملا هذه

 عقوو «مالسإلا ءاملع اهببسب حتما ىتح .هدنع اهوجّور نيذلا ةلزتعملاو

 ءنمزلا نم اليوط اًحدر مهتلغش دقف «ٌميظع ٌءالب كلذب نيملسملا ىلع
 اهنم سيل ام نيملسملا ةديقع ىف اهببسب لخدأو

 عباتتو رهظت نتفلا لازت الو ءاهل رصح ال ةريثك تعقو ىتلا نتفلاو ؛اذه

 .دادزتو

 ٍةريثك قرف ىلإ نوملسملا قرتفا نتفلا نم اهريغو نتفلا هذه ببسبو

 .لطابلا ىلع اهّريغ نأو «قحلا ىلع اهنأ ىعّدتو ءاهسفن ىلإ وعدت ةقرف لك
 .اهلبق ممألا تقرتفا امك ةمألا هذه قارتفاب لَك ٌريشبلا ىداهلا ربخأ دقو

 تق رتفا» كي هللا لوسر لاق :لاق 409 ةريره ىبأ نع ثيدحلا ىفف

 ىدخإ ىَلَع ىَراَصَنلا ِتَكَرَقَتَو قر َنيِعِبَسَو نيش وأ ىدخإ ىَلَع دوهي

 ٠در َنيِعْبَسَو ِثالَ ىَلَع یتا ُقِرتْفتَو رف َنيِعْبَسَو نين
 ىبأ ٍنْب ةَيواَعُمَّعَم اَنْجَجَح :َلاَق ىح ٍنْبولاِدْبَع ِرِماَع ىبأ ْنَعَو ©

 ول هلا َلوُسَو نإ َلاَقَف ءِرْهظلا الص ىَلَص َنيِح اق کم انْ اَ ناف

 هنو ل َنيِعْبَسَو نيني ىلع مهند ذ اورق نيالا َلْهَأ َنإ» :َلاَ
 لإ رتل ىف هلك .- ءارمألا نش -َهَلِم َنيِعْبَسَو ِثالَت ىَلَع ُقِرَتْفَتَس مالا
 اولا كَل هب ىَراَجَتْمَْفَأ یت ىف حرص هو عاملا ََِو هدا
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 )١( ةحيحصلا ةلسلسلا ىف ىنابلآلا هححصو «ىذمرتلاو «دواد وبأ هاور :حيحص )7١7(.



 اف ( ملاعلا ةياهن تادحأ) ةياهنلا ةصق

 ياو اُهَّلَخَد اَلِإ لِصْفَم الو قرع نم ىَقْبَي ال دِيِحاَصب ُبْلَكْلا یر اسي اَمَك

 ىَرخأ سائلا َنِم ْمُكّرْيَم ا قي مكي هب ءاج اهب اوشو مل نیل سرلا ركع
 هر هب موي وقي ال نأ

 دير ۹چ حجرا يع دي
 Kaa WM مي ما

لا ةلسلسلا ىف ىنابلألا هححصو «مكاحلاو «دواد وبأو «دمحأ هاور : حيحص (۱)
 5١(. 54) ةحيحص



 ١4 ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق د /
 انا /

 ةمآلاب فصعتس ىتلا نتفلا ىلع فرعتلا ىف ةباحصلا نم ريثك دهتجا

 نب ةفيذح مهتمدقم ىف لب ءالؤه نمو ءاهنم صالخلاو ةاجنلا قيرط نييبتو

 اميف «ةنئاك ىه ةنتف لكب سانلا ملعأل ىنإ» :لاق هنأ هنع حص دقف ناميلا

 . "0(ةعاسلا نيبو ىنيب

 ءاهيف عقي ال ىتح نتفلا نع ءاي لوسرلا لاؤس نم رثكي ةفيذح ناك دقو

 ايك هللا لوسر نولأسي سانلا ناك :لاق ةفيذح نع ىراخبلا حيحص ىفف

 ؟ رش نم ريخلا اذه دعب لهف «ريخلا اذه هللا انءاجف شو ةيلهاج ىف انك اإ

 .(نَخَد هيفو .معنا :لاق ؟ريخ نم رشلا كلذ دعب لهو :تلق «(معن» :لاق

 :تلق ءاركنتو مهنم فرعت «ییده ريغب نودهي موق» :لاق ؟هْنَحَد ام :تلق

 مهباجأ نم «منهج باوبأ ىلع ةاعد «معن» :لاق ؟رش نم ريخلا كلذ دعب لهف

 نوملكتيو انتدلج نم مه» :لاق .انل ِمُهْمِص :هللا لوسر اي :تلق .«اهيف هوفذق

 نيملسملا ةعامج مزلت» :لاق ؟كلذ ىنكردأ نإ ىنرمأت امف :تلق .«انتنسلاب

 كلت لزتعاف)» :لاق ؟مامإ الو ةعامج مهل نكي مل ناف : تلق .(مهمامإو

 ىلع تنأو توملا ككردي ىتح «ةرحش لصأب ضعت نأ ولو ءاهلك قرفلا

 200 ك ل

 مالسإلاب كسمتلاب ايب لوسرلا رمأ ةيراس نب ضابرعلا ثيدح ىفو
 نييدهملا نيدشارلا هئافلخ هنس و 0 لوسرلا هنس مازتلاو .مامولا ةعاطو

 .نتفلا باتك ) ملسم هاور :حيحص 2010

 .نتفلا باتك )7١85( ىراخبلا هاور :حيحص (۲)



 Ne ( ملاعلا ةباهن ثادحأ) ةداهنلا ةصق 4

 ضابرعلا عمس هنأ ىمّلسلا ورمع نب نمحرلا دبع ىور دقف ... «هدعب نم

 «نويعلا اهنم تفرذ ةغيلب ةظعوم هل هللا لوسر انظعو :لوقي ةيراس نبا

 .انصوأف عّدوُم ةظعوم اهّنأك هللا لوسر اي :انلقف ءبولقلا اهنم تلجوو

 ُيِشْبَح ٌدْبَع مكيّلع َرمأ نإ ٍةَعاطلاو عمّسلاو هلل ىَوْفَتب مكيصوأ» ::56 لاقف

 ءاَفلُخلا نسو ينسب ْمكيَلََف اريك افالتخا ىَريَسُف يِدْعَب مكن شي ْنَم ةنإف

 ٍتائَدخُمو مكاو دجال الع اوُضَعَو اهب اوست نبدا يده

 . ٠(ةلالض ٍةَعدب لكو ةَعْذب ةّندْحُم لك َنإف روُمألا

 :نيملسملا نيب روشت يتلا بورحلا يف ملسملا فرصتي فيك ب

 روشت ىتلا نتفلا هذه لثم ىف فرصتلا ةيفيك ىلإ هتمأ ةي لوسرلا دشرأ

 هلك لوسرلا اعد دقف «رومألا برطضتو «قحلا ىفخي ثيح «نيملسملا نيب
 يان ٍناكم ىف لازتعالاو «لاحلا هذه لثم ىف لاتقلاو عارصلا بانتجا ىلإ
 ةلودلا دودح ىلع ءادعألا دهاجي وأ «لابجلا ممق ىف منغلا لجرلا ىعري

 عافدلا نع عنتمي نأب رمأ دقف «نيبراحتملا فويس هيلإ تلصو نإف ةملسملا
 لاق :لاق ةركب وبأ انل ىور دقف ... .هكاله اذه ىف ناك ولو «هسفن نع

 نم ريخ اهيف دعاقلا «ةنتف نوكتس مث الأ ءنتف نوكتس اهنإ» : 8 هللا لوسر
 نمف «تعقو وأ تلزن اذإف الآ ءاهيلإ ىعاسلا نم ريخ ىشاملاو ءاهيف ىشاملا

 ضرأ هل ناك نمو «همنغب قحليلف منغ هل ناك نمو «هلبإب قحليلف لبإ هل ناك
 لبإ هل نكي مل نم تيأرأ «هللا لوسر اي :لجر لاقف :لاق .«هضرأب قحليلف

 نإ نيل مث ,رجحب هّدَح ىلع قديف هفيس ىلإ دمعي» :لاق ؟ضرأ الو منغ الو
 اي :لججر لاقف «؟تغلب له مهللا ؟تسغلب له مهللا ءءاجنلا عاطتسا

 .(55 59) عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هححصو «یذمرتلاو دواد وبأو ءدمحأ هاور :حيحص ()



 ١1١ ,علاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق لك

 ىلإ وأ «نيفصلا دحأ ىلإ ىب قلطنُي ىتح تهركأ نإ تيأرأ هللا لوسر

 . ''7(رانلا باحبصأ نم نوكيو «كمثإو همثإب

 نوكي نأ كشوي» 2 هللا لوسر لاق :لاق «ىردخلا ديعس ىبأ نعو

 نم هنيدب رفي ,رطقلا عقاومو لابجلا فعش اهب عبتي منغ ملسملا لام ريخ

 ."«نتفلا

 نتف مكتلظأ» :لاق لك هللا لوسر نأ مكاحلا دنع ةريره ىبأ ثيدح ىفو

 همنغ لسَر نم لكأي «ةقهاش بحاص اهنم سانلا ىجنأ ملظملا ليللا عطقك

 .7(هحيمر ءىف نم لكأي «هسرف نانعب دخآ ءبوردلا ءارو نم لجر وأ (نبللا)

 تيأرأ» :هل لاقف «ةنتفلا ف فرصتي فيك رذ ىبآل هب لوسرلا نيب دقو

 فیک 10 ءامدلا نم تيزلا ةراجح قرغت ىتح اًضعب مهضعب سانلا لتق نإ

 :لاق ؟كرشأ مل نإف :لاق «كباب كيلع قلغأو «كتيب ىف دعقا :لاق ؟عنصت

 مهكراشت اإ :لاق ؟ىحالس ذخآف :لاق .(مهيف نكف .هعم تنك نَم ِتأَف»

 كئادر فرط نم قلأف فيسلا عاعش كعوري نأ تيشخ نإ نكلو «هيف مه امين

 . “«رانلا باحصأ نم نوكيو «كمثإو همثإب ءوبي ىك «كهجو ىلع

a e 

 .نتفلا باتك (۲۸۸۷) ملسم هاور :حيحص (۱)

 .ةنتفلا باتك )۷٠۸۸( ىراخبلا هاور :جیحص (؟)

 ةحيحصلا ةلسلسلا ىف ىنابلألا هححصو «ىبهذلا هقفاوو هححصو مكاحلا هاور :حيحص (۳)

(T/0 

 .ةرونملا ةنيدملا ىف عضوم :تيزلا ةراجح ( )٤

 عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هححصو «مكاحلاو نابح نباو دواد وبأو دمحأ هاور :حيححص (5)

(9/8519). 



 ا ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق ۲

 ةنتفلا ىف لاتقلا ري مل نم اههبشأ امو اهانقُس ىتلا ثيداحألاب حتحا دقو

 .هبورح ىف بلاط ىبأ نب ىلع عم لاتقلا كرت نم لك مهو» «ةباحصلا نم
 ةركب ىبأو «ةملسم نب دمحمو «رمع نب هللا دبعو «صاقو ىبأ نب دعسك

 .هسفن نع هعفدي مل هلتق دحأ دارأ ول ىتح فكلا بجي :اولاقو «مهريغو

 بهذو «هسفن نع عفد هلتق دحأ دارأ نإف «ةنتفلا ىف لخدي ال :لاق نم مهنمو

 لّمَحو «نيغابلا لاتقو قحلا رصن بوجو ىلإ نيعباتلاو ةباحصلا روهمج
 هرظن رصق وأ «لاتقلا ىلع فعض نم ىلع كلذ ىف ةدراولا ثيداحألا ءالؤه

 . اقحلا بحاص ةفرعم نع
 نم ىلع بجاو ركنملا راكنإو ءءالتبالا اهلصأ ةنتفلا» :ىربطلا لاقو

 لكشأ نإو ءأطخأ ىطخملا ناعأ نمو .باصأ قحملا ناعأ نمف «هيلع ردق

 ."”(اهيف لاتقلا نع ىهنلا درو ىتلا ةلاحلا ىهف رمألا

 اهيف عقت ىتلا فورظلا هذه لثم ىف باوصلاو قحلا نيبت نأ كش الو

 دعبلا وه ةمالسلا ىلإ برقألاو ءاذج بعص ءاوهألا اهيف رهظتو «نتفلا
 ملعأ هللاو ءاّملسم ىذؤي الو ءامارح امد ٌملسملا بيصي اليك «لازتعالاو

 ."””باوصلاب
 هور د ركص BTN دب

aS CEC. 

 )١( :ىرابلا حتف )۱۳/ ۳۳( .

 )۲( :ىرابلا حتف )١/١"”(.

 )۳( ص) رقشألا رمع /د ىرغُّصلا ةمايقلا ١18-181(.



 ۳ ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنل ا ١ م | ةداهن ثادحأ) ةداهنلا ةصق / ٠

 جا “فكرتلالاتق(۷) +

 .ىرغّصلا ةعاسلا تامالع نم ةمالع يه اهو هب

 بورح ةعاسلا تامالع نم نأ ربخأ دق يب ىبنلا نأ ملعن نحنو
 .ةرفاكلا ممألا نم مهريغو نيملسملا نيب رودت كراعمو

 .كرتلاو نيملسملا نيب ةكرعم كلذ نمو

 ةفالخ ىف «ةيمأ ىنب ةفالخ لوأ ىف ةباحّصلا رصع ىف كلذ ثدح دقو

 .مهنم اومنغو كرتلا اومزهف هد ةيواعم

 اوُلَتاَعَت ىتح ُةَعاَسلا ٌموُقَتال' : لاق لكي هللا َلَوُسَر نأ د ةريره ىبأ نعف

 ْناَجَملا ُمُهَهوُجُو ناگ “ 'ٍفوثألا لذ ووُجّولا َرْمَح ِنّيعَألا َراَعِص كرتلا

 ةدحاو تيقبو نيرشعو ىدحإ ىلع دسلا نينرقلا وذ ىئب , دقو ةليبق نيرشعو ن نيتنث كرتلا ناك )١(

 .لئابقلا ةيقب عم مهيلع قلغُي مل ّدسلا نع نيجراخ اوكرت مهنأل ؛كلذب اوم ... كرتلا ىهو

 .(595 )١0/ حيتافملا ةاقرم رظنا

 اهنم ؛مهلصأ ىف لاوقأ ةدع ءاملعلل :كرتلا ©

 .مهمع ونب وهف .جوجأمو جوجأي هلسن نم ىذلا «حون نب ثفاي لسن نم مآ -أ
 هيلع همالسو هللا تاولص ليلخلا ميهاربإل تناك ةيراج مسا ءاروطنق ىنب نم مهخأ -ب
 .نيصلاو كرتلا مهلسن نم ءاج اًدالوأ هل تدلو

 .عّبت لسن نم مهنإ :ليقو -ج
 .حون نب ماس نب نوديرفأ لسن نم :ليقو -د
 دنهلا لامشو «نيصلا براغم ىلإ ناسارخ قراشم نيب ام یهو «ناتسكرت :اهل لاقي مهدالبو

 .رومعملا ىصقأ ىلإ
 7٠١(, /۳) (طيحملا سوماقلا بيترتاو ء(١١١ )٤/ «ثيدحلا بيرغ ىف ةياهنلا» :رظنا

 «محالملاو نتفلا ىف ةياهنلا»و .(۲۳ /۲) «نادلبلا مجعم»و «(258/7) «نئسلا ملاعملو

 568203٠١(. 5 /5) (ىرابلا حتف»و «ىنيز هط .د .قيقحت )۱/ ۱٥۳)

 .هشارفناو فنآلا ةبصق ضافخنا :ىأ (۲)



 ر (هلاعلا ةياهن ثادحأ  ةياهنلا ةصق

 0000 ثعشلا لاعب اًموق اوُلِتاَقَت ىح ُةَعاّسلا موقت لَو 2ةَقَرْطُملا

 ةيمالسإلا دالبلا اوحاتجا نيذلا (لوغملا) راتتلا ملعأ هللاو مهم دارملاو

 .مالسإلا ىف اولخد اًريخأ مهنكل ءءامدلا اوكفسو «(م1505/8١-ه5755) ماع

 ثالث اوجرخ مهنأو «كرتلا جورخ ىف هركذ ام ىبطرقلا نع لقت ©

 مهلتقو .دادغب مهريمدت :ريخألا مهجورخ ناكو «نيملسملا ىلع تارم

 ىتح دالبلا ىف اولغوأ مهنأو داّبعلاو ءالضفلاو ءارمألاو ءاملعلاو ةفيلخلل

 مهل ىَّدصت نأ ىلإ «ةيرصملا راّيَدلا مهبعر لخدو «ةريسي ةدم ماشلا اوكلم

 رصنلا هل ناكف ««تولاج نيع) ةكرعم ىف (زطق)ب بقلملا رفظُملا كلملا

 هللا ىفكو «مهعومج تقّرفتو «تولاطل رصنلا ناك امك مهيلع رفظلاو

 .*ہهرورش نيملسملا

 ىح ُةَعاّسلا ُموَقَت ال :َلاَق كي بتلا نع د ةريره وبأ نع ىراخُبللو

 يوجولا رمح نْيغألا َراَغِص كزتلا اوُلِتاَقُت ىتحو ٌرَعَشلا ُمُهَلاَعِن اَمْوَق اولِتاَقت

 .© (ةَفَرْطُملا ٌناَجَملا مهَكوجو ناک .فوثألا َفلَذ
 92 4 كار بس نإ 5” ور »م سا 9 ااه مهم اه مر
 طارشأ نم» :لوقي ة5 هللا لوسَر تعيس :لاق «بلغت نب ورمع ْنَعَو

 ےس

 و هه رمي م همومك ىرا وے 6

 .0ةقّرطُملا َناَجَملا ُمَِهَهوجَو نأك ءووُجَولا ضاَرِع اَمْوَق اولتاقت ْنَأ ٍةَعاّسلا

 تابرض هب ىقتي هدي ىف لتاقملا هلمحي ام وهو) سرتلاب مههوجو هّبش «سرتلا :ناجملا )١(

 .اهمحل ةرثكو اهظلغل ؛ةقرطملابو «ةريدتسم :ىأ :(فويسلا

 .ةغوبدم ريغ تاناويحلا رعش اهيف دولج نم :ىأ (۲)

 .نتفلا باتك (۲۹۱۲) ملسمو «ریسلاو داهجلا باتك (۲۹۲۸) ىراخبلا هاور:هيلع قفتم (۳)

 )٤( (دوبعملا نوعاو :.(5975-0550 ص) ىبطرقلل «ةركذتلا» : رظنا )١١/ 5١1-510(.

 .داهجلا باتك (۲۹۲۸) ىراخبلا هاور :حيحص (5)

 .داهجلا باتك (۲۹۲۷) ىراخبلا هاور :حيحص )٦(



 ١ 5 (علاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق بار“

 یک ّىبنلا دنع اَسِلاَج تنگ :َلاَق ©5 ويب نع ديرب نبل ع َنَعَو

 علا ُراَمِص يوُجْوْلا ضاَرِع موق اًهُقوُسَي ىَنأ نإ :ل وق هلي € تلا ٌتْعَِسَق

 أ برا ريب ْمُهوُِحُْ ىت (راَرِم َتاَلث) "جحا مُهَهوُجو نأ

 . ضْحَب وُجْنَيَو ضب كليف يناثلا امو .مُهْنِم َبَرَه ْنَم وُحْمَيف ىَلوُأا ُةَقئاّسلا

 امهم ىلا ییا :اولاَف امهم َىِقَب نملك '"نوُمَلْطْصب هلال ١

 ىِراَوَس ىلإ ْمُهَلوُبُح َنْطبرَيل هديب ىِسْفَت ىِدَلاَو اَمأ» :َلاَق . كزتلا مْ:
ee 

 دعت ُهيَقْسَألاَو ٍرمّسلا عامو هنا ْوَأ نا َريعَب قرا ا َةَدْيَرِب ناک و :لاق

 .”ورتلا را: ْنِم ِءالَبلا َنِم لكي ّىبنلا َنِم َعِمَس اّمِم ِبَرَهْلِل َكِلَ

 داي رجح نبا لاق ب
 ءىس َدْعَب انيس َكِلَذ َحِتف نأ ىَلِإ اًدوُدُْسَم َنيِمِلْسُمْلا نيَو مهب اَم ناکَو»

 ىّسَح ِسْأَبْلاَو ِةَدَّسلا َنِم ْمِهيِف اَمِل ْمهيف َكوُلُمْلا سقاو ْمُهنِم بسلا َرْثَكَو
 ةنبا اولتقف كلملا ىلع كاّرتالا بلغ مث مهني مصتعملا ركشع رثكأ ناك

 ناك من مليا ةكلْنَملا طلاخ نأ ىَلِإٍدحاَو َدْعَب اًدِحاَو الأم مث لوما

 ا ىلع ل مت أ مَجَعْلا ذاب اوُكَلَمف اًضأ كولا نه ُيناَماَّسْلا كولم

 و قارا ىلإ كانم داو َقوُجْلُ لاَ ” نيكتكَبَس لآ ِكِلاَمَمْلا

 ب فو الزم اتا كلو ل ىو اگل خيرا دك ل مولا
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 )١1( «ثيدحلا بيرغ ىف ةياهنلا» .«سرتلا :ةفجحلا» : ريثألا نبا لاق :فجحلا )١/ ٠٤٠١(.

 .نودصحي :ىأ ؛عطقلا وهو «ملصلا نم لاعتفا :مالطصالا :نوملطصي (؟)

 )٤١١/١١(. «دوبعملا نوع»و «( 59 /۳) «ثيدحلا بيرغ ىف ةياهنلا» : رظنا

 (ةركذتلا» .«(حيحص دنس اذه» :ةيحد نب رمع باطخلا وبأ لاق )٩/ ۳٤۸-۳٤۹(« دمحأ هاور ()

 .06(2 97 ص) «یبط رقلل



 ا (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق

 راَيَدلا كلَ ىلع مهوب كلتا نِ اق الوم رتكتاَو بو
 ةّيِزاَجِحْلاَو ةيماشلاو ةّيرضملا

 وكف البلا خف ذل ةا كاملا ىف قوش لآ ىلع جر

 دالا ىف

 َدْعَب ناخزيكنج جور ن َناَكَف (راتتلا) رططلاب ىَرْبلا ةماطلا ٍتَءاَج مّن

 َدَلَب یس م ا ىَّنَح ورشأب َقِرْشَمْلا اًصوُصُخ اناا مهب ترشا امس

 ٍرخآ مصمم ةَميلَْلا لَو َءاَدْعَب ُباَرَح ناك من مهر لحد یت نو

 ْمُهاَياَقَب لَرَت مَ َّمُن ةَباَِتسيَو َنيِسْمَحَو تس تسي ِةلَس ىف مهيد ریا ىلع مهناتلخ
 ّقَرَطَف (رُمت) همشاو حَّرَعألا هاَْعَم و (كنللا) ٌمُهُرِخآ ناك نأ ىَلِإ َنوُبرَح

 اًهِشوُرع ىَلَع ةَيواح ْتَراَص ىَّنَح قشم َقَرَحَو اًهبِف ٌتاَعَوَ ماشا رال

 هوب ّقَّرَمَتَو هللا هدأ نأ ىلإ ُهَنَدُم ْتَلاَطَو كلذ َنْيَباَمَو َدْنِهْلاَو َموُرلا لَو

 ودبل

 نم مه ىرجهلا عباسلا نرقلا ىف اورهظ نيذلا راتتلا نوكي اذه ىلعو

 راسلا ىلع قبطنت كرتلا فصو ىف تءاج ىتلا تافّصلا إف ؛كرتلا
 :مهيف لاقف "هناك ّىوونلا مامإلا نمز ىف مهروهظ ناك دقو «(لوغملا)
 ريغ راع كي اکر ىلا ْمِتَفِص وجب كلتا ِءاَلْوم لا دج ذو

 ريب

NE 

 ت ےک

 ْكرطُملا َناَجَمْلا ٌمُهَهوُجو نأ ِءوُجوْلا ض ُداَرع فرنألا ا فل هوجولا رمح

 َنوُمِلْسُمْلا ُمُهَلَئاَقَو اَنِناَمَر ىف اّهَّلُك ٍتاَمَّصلا ِهِذَهِب اوُدِجْوَف َرْعَّشلا نوعي

 وږو يع

 )١( «ىرابلا حتف» )5/ 5509-١ 1١(.

 )0( ةنس ىوونلا مامإلا ةدالو تناك ) 551١اهيف رهظ ىتلا ةرتفلا ىهو «(ه 519/5) ةنس هتافوو «(ه

 «ظافحلا ةركذت» :رظنا .ةيسابعلا ةفالخلا ىلع اوضقو «راتتلا )517/1/5 8105-1١ 1١(.



 (ملاعلا ةياهن ثادحأ ) ةياهنلا ةصق 4

 “نك ُمُهَاَتِقَو ٍتاَرَم
 ريثك ريخ مهيديأ ىلع عقوو «مالسإلا ىف كرتلا نم زیثک لخد دقو

 لصحو «مالسإلا اهب رع «ةّيوق ةّيمالسإ ةلود اونّوكو «نيملسملاو مالسإلل
 ةمصاع ةينيطنطسقلا حتف :اهنمو «ةميظعلا تاحوتفلا نم ٌريثك مهدهع ىف
 امك ؛لاَّجّدلا روهظ لبق نامزلا رخآ ىف ميظعلا حتفلل ةئيبت وهو ؛مورلا

 .برغلاو قرشلا ىف نادلبلا نم ريثكو ابوروأ ىلإ مالسإلا لخدو «ىتأيس

 ةريره ىبأ ثيدح ىف ءاج امك ہی ىفطصملا هلاق امل قادصم اذهو

 ْمُهَّدَشَأ سالا رْيَح ْنِم َنوُدِجَتَو» :لاق ؛كرتلا لاتقل لَو هركذ دعب هن

 ْمُهُراَيِخ ةيِلِهاَجلا ىف ْمُهُراَيِخ ُنِداَعَم ساتلاَو هيف َعَقَي ىتَح رمال اَذَهِل ةَيِهاَرَك
 ."«مالشإلا ىف

 در چو ی يرحل

 و 25005

 .(۳۲۷-۳۸ /۱۸) «ملسمل ىوونلا حرش»(١)

 . بقانملا باتك )۳٥۸۹( یراخبلا هاور:حيحص (۲)

 .فرصتب ۱۲۱-١۲١( ص) لباولا فسوي .د / ةعاسلا طارشأ(۳)



 ١ ي (علاعلا ةياهن ثادحأ  ةياهنلا ةصق ظ

 نامركو ازوخ لاتق (۸)

 اوُلِتاَقُت ىّنَح ُةَعاَّسلا موقت ال١ :لاق ي ىلا َّنأ كلذ ةريره ىبأ نع

 را وألا سط يوُجوْلا َرْح «- مجاعألا َن وَ - "0اَم 5و اروخ

 عشا ُمُهَلاَع ةَقَرْطُمْلا ٌناَجَمْلا ُمُهَهوُجُو 36 اك نيالا

 اهركذ ءاج ىتلا مهتافص ركذ كرتلا لاتق ىلع مالكلا ف ىضم

 امهو «نامركو ازوخ لاتق ثيدحلا اذه ىف انه ركذو .مهلاتق ثيداحأ ىف

 كرل

 - .*«نئتتنطلا جوُرخب هب اَلا اهم عم “ی و كل هلا

 كشوب» :ِهلي هللا ل وسر لاق لا ق ةر ءاورام اذه دّيؤيو :تلق

 ْمُكَتلِتاَقُم نوقف نور ال اًدشأ َنوُنوُكَي هُ جَ َنِم + ْمُكَيِدْبَأ هللا ام نَا صم

 نم ىهو «زوخلا :اهل لاقي ؛ناتسزوخ دالب .ىاز هرخآو «هیناث نيكستو «هلوأ مضب :(زوخ) )١(

 .مجاعألا نم فنص «زوخلا :ليقو «مجعلا قارع نم زاوهألا دالب

 )5//01١37(. «ىرابلا حتف»و ((5 ٤ ١٠ /۲) «نادلبلا مجعم)» :رظنا

 دالب یهو «رهشأ حتفلاو ءفاكلا ترسگ امبرو «نون هرخآو «نوکسلا مث حتفلاب :(نامرك) (؟)
 «ناسارخ لامشلا نمو «سراف دالب برغلا نم اهدحي «ندمو ىرق تاذ ةروهشم ةعساو

 .سراف رحب اهبونجو
 .(اهل نيملسملا حتف دعب كلذو «حالصو ريخو «ةعامجو ةنس لهآ اهلهأو» :توقاي لاق

 .(55 )٤/ ٤ «نادلبلا مجعم» :رظنا

 .بقانملا باتك ("0940) ىراخبلا هاور :حيحص (۳)

 .(5//5037) «ىرابلا حتف» )€



 ١ ماعلا ةياهن ثادحأ ١ ةياهنلا ةصق ير
 ا ل ل ع ا

 0 (ْهُكَتبَق َنوُلُكأَيَو

 ا وللا ُلوُسَر لاق :َلاَق د ةربره ىبأ نعو
 را یاش نوشی نوربال ڈش محلا

 .“ةعاسلا طارشأ نم مجعلا لاتقف اذه ىلعو

 .(زنكلا بختنم هشماہ )١١/60- «دمحأ دنسما )١(

 (دئاوزلا عمجم» «حيحصلا لاجر دمحأ لاجرو «ىناريطلاو رازبلاو دمحأ هأور#» :ىمئيهلا لاق

)1۰/۷( 

 )1۱ /۷) «دئاوزلا عمجملا .حيحصلا لاجر هلاجرو «ىناربطلا هاور 20

 .فرصتب 1١75-١78( ص) ةعاسلا طارشأ (۳)



Nd ) ملاعلا ةياهذ تادحأ) ةياهنلا ةصق ١5 

 چچا ةوبنلا يعدم روهظ(و) ا

 نوعّدي نيذلا نيِلاَجَّدلاو نيباذكلا روهظ :ىرغّصلا ةعاسلا تامالع نمو
 فو «ةوبنلا نمز ىف مهضعب جرح .. اًباَذك نيثالث نم ٌبيرق مهو .. ةوبنلا
 .اذه انصوي ىتح نورهشي نواازي الو ةباحصلا دهع

 سلا موقت ال اكل ىلا نع ریه یہ ْنَع نيحيحصلا) ىفن
 0 الوش 00 نيا نم ٌبيِرَق :َنوُباَذك َنوُلاَجد َتَعْبُي یت

 َقَحْلَت ىتح ةَعاَسلا موق ل» : ي دل هللا لوس َلاَق :َلَ 5 نبوت ْنَعَو
 ىَيمأ ىف ُنوُكَيَس ناو نائلا اوُدبْمَي ىّنَحَو هَنيِكِرْشُملاب یم ْنِم لتا

 ."”(ىِْعَب ىب ال نينا م اح انَأَو ئين هنأ معزي هلك َنوُباَّذَك نوال

 لك وب اًداَرُم ِتيِداَحَأْلا ىف دیِرْحتلا َسْيَلَو : نا رجح نبا ظفاحلا لاق

 ُهَّل ْتَماَق ْنَم ُداَرُمْلا اَمَنِإَو َنْوَصْخُي ال ٌرَِك ُْهَّنإَ هاََلْطُم هولا ىَعَدا نم

 © سانلا نيب َرهتشاو «هعابتأ رثكو ٌةَكْرَش

 :اًضيأ لاقو ©

 عقو اهضعب ىفو «ةريثك ةلجاجّدلا ءالؤه روهظ ىف ثيداحألاو
 نم ٌبيرق هنأ اهضعب ىفو «نابوث ثيدح ىف امك ؛مزجلاب نوثالث مہا
 رج ةقيرط ىلع نابوث ةياور لعلو «نيحيحصلا» ثيدح ىف امك ؛نيثالثلا

 © رسكلا

 .نتفلا باتك )١01( ملسمو « بقانملا باتك ("709) ىراخبلا هاور :هيلع قفتم )١(

 )۷٤١۸(. عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هححصو «مكاحلاو «ىذمرتلا هأور :حیحص (؟)

 .(5//111) «ىرابلا حتف» (۳)

 AV) ۱( ایرابلا حتف»()



 ىلاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق ر

 : يضاملا يف ةوبنلا يعدم نم ريبك ددع رهظ دقلو لب

 ىف ةَّوبنلا ىعّداف ءباَّذكلا ةمليسم نيثالثلا ءالؤه نم رهظ نّئمو )١(

 دقو ءباّذكلا ةمليسم هاّمسو 3 هللا لوسر هبتاكو ۰5 ىبنلا نمز رخآ

 دهع ىف ةباحصلا هيلع ىضق ىتح «نيملسملا ىلع رش مّظَعو ؛هعابتأ رثك
 .ةروهشملا ةماميلا ةكرعم ىف د قيدصلا ركب ىبأ

 :هبذكب هحضفو هللا هناشف ؛هلوسرو هللا ىلع بذك ىذلا باذكلا اذه
 دقو لتقلاب فيكف ءايندلا ىف ًءازج هب ىفكو «باذكلا ةمليسم الإ ىَّمسُي امف

 أيدك تيذلأ أ ىرَت ِةَمَكيِْل موو ® ؛ةمايقلا مويب فيكف . .؟دبعلا ىشحو هلتف

 "4 تكتل یونس کھ ن سلا وتش مھر هلأ لع
 لالا هر لع ابتكر لک ذل ليو :یلاعت لوضیو

 .4 َتيِمِلدَظلا َلَع ہلا

 هللا مسب ل هللا لوس ىَلِإ بك َةَمَكيَسُم نأ یراخبلا ىور ©

 .َكيِلَع ٌماَلَس هللا لوسَر دمحم ىلإ وللا ب ٍلوُسَر ةَمليَسُم ْنِم
 2 2 ےک قل

 دو كع رمأْلا ىف ٌتكرْشأ دق ىَنِإَف .. ُدْمَباَمَأ
 :كك هللا لوسَر هيّ هيل بَ َنوُلِدْعي موق ْمُهّنَِب َكِلَد ءاَهَمْضِن ٍشيِرَمِلَو

 ةي ىَلِإ ك هللا لور دمحم نم ميحرلا نمحرلا هللا مسي ١
 ٌءاَشي ْنَم اَهُّثِروي ِهَّلِل ضْرلا َّنِإَق : يأ یل يلع ىلع لع باك
 .(َنيِقَتْمْلل َُبقاَعْلاَو ىداَبِع ن

 )١( :ةيآلا :رمزلا ةروس )55(.

 ٍضْرَأْلا فنا



 ا ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةداهنلا ةصق

 لوسر هيلع فقو دقو كي هللا لوسر ىلإ اًدفاو ةنيدملا نيعللا اذه مِدَق
 لاقف .هتعبتا هدعب نم رمألا دمحم ىل لعج نإ :لوقي وهو هعمسف ي هللا

 تري نالو کتیا ام هد ىف نوج رمل .دوعلا اذه یتا ولف

 یک هللا لوسر ناكو . (تيرأ ام هيف تيرأ ىذلا كارأل ىنإ هللا كّلرقعيل

 لإ للا يحرأف ءامتأش گاف ءبهذ نم نيراوس هيدي ق ناک مانملا ف یار

 امهو «ناجرخي نيباذكب امهلّوأف ءاراطف امهخفنف ءامهخفنا :مانملا ىف

 ءامهرمأ بهذو ابهذ امهنإف عقو اذكهو «ةماميلا بحاصو «ءاعنص بحاص

 نب ىشحو ىدي ىلع هللا هرقعف ةمليسم امأو «هراد ىف حبذف دوسألا امأ

 هسأر ىلع ةناجد وبأ هبرضو «لبإلا رقعت امك هذفنأف ةبرحلاب هامر ءبرح
 نب مكحم :هاريزو هلبق لتق دقو «توملا ةقيدح ىف هراد رقعب كلذو «هقلفف

 .ةوفنع نب لاَجّرلاو ءليفطلا

 هل لاقف «ةمليسم ىلع هتيلهاج مايأ ف صاعلا نب ورمع دفو #

 لزنأ دقل :ورمع هل لاقف ؟نيحلا اذه ىف مكبحاص ىلع لزنأ اذام :ةمليسم
 وإ © رضصلاو :هيلع لزنأ :لاق ؟ىه امو :لاقف .ةغيلب ةزيجو ةروس هيلع
 دقلو :لاقف .هسأر عفر مث «ةعاس ةمليسم ركفف :لاق ۱ 4 رخ > یل نالا

 امنإ ءربو اي ربو اي :ةمليسم لاقف ؟ىه امو :ورمع هل لاقف ءاهلثم يلع لزنأ
 .رقن رفح كرئاسو «ردصو داريإ تنأ

 ملعأ ىنأ ملعتل كنإ لاو :ورمع هل لاقف ؟ورمع اي ىرت فيك :لاق مث

 .بذكت كنأ

 لوسر نأ هغلب دقف ...ةلَك ىبنلاب هبشتي ناك هنأ خيراتلا ءاملع ركذو

 )1١-5(. :ناتيآلا :رصعلا ةروس(١)



 ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصش ب

 ىرخأ ىفو «ةيلكلاب هؤام ضاغف ركب ىف قصبف «هؤام رْزَعَف رب ىف قصب ؛ ع هللا

 .اًجاجأ هؤام راصف

 .تكلهو تسبيف الخن هثوضوب ىقسو ًاضوتو

 .هسأر عرق نم مهنمف «مهسوؤر حسمي لعجف مهيلع كربُي نادلوب ىتأو
 .هناسل غثل نم مهنمو

 .هل سانلا بيذكتو ةرخآلا لبق ايندلا حوضف «لمعلا سنج نم ءازجلاو

 .ىمعف امهحسمف هينيع ىف عجو هباصأ لجرل اعد هنإ :لاقيو

 اي :باجعلا بجعلاو كحضلا ريثي امم باذكلا ةمليسم نآرق ىف ءاجو

 براشلا الو «نيردكت ءاملا ال «نيقنت مكل ىَقَن «نيعدفضلا تنب عدفض
 .نيطلا ىف كّبَتَدو ءءاملا ىف كسأر «نيعنمت

 :لوقي ناكو

 ءاّحمق تايراذلاو ءادصح تادصاحلاو ءاًعرذ تارذسلاو)

 مقل تامقاللاو ءاّدرث تادراثلاو «اٌربخ تازباخلاو ءاًنحط تانحاطلاو

 مكقيفر «ردملا لهأ مكقبس امو «ربولا لهأ ىلع متلضف دقل ءاتمسو ةلاهإ

 .«هوساوف ىعانلاو «هوواف رتعملاو «هوعنمان

 هموق فختساو هدعب نم رمألاب ٌلقتسا هنأ معز 45 هللا لوسر تام امل

 :لوقي ناكو هوعاطأف

 ىبلااذه نساحم ىشبو ىبعلاوهلهايفدلا ىذخ

 برع ىنب ىب ماقو مشاه ىنب ىبن یلوت

 فيس هيلع هللا طلس ىتح اليلق الإ يي 3 هللا لوسر ةافو دعب هللا هلهمي ملف

 ىلإ هحورب هللا لّجعو هسأر قلفو «هنطب عف هفوتح نم افتحو .هفويس نم



 يك لا لک ' اف نم ملأ نم ١ :يلاعت هللا لاق .. . رارقلا سئبف رانلا

 تيروُميِدطلا ذإ ئ وو هلأ لأ آم لكلا لاق نمو ءىش هيل و لَو 2 ىو

 تو د لا ڪش اجرا مهيدي أوطساب ةكَيلمْلاَ تولا تارمع ىف

 00 نورس هيَ ْنَع مسوي ربع هلل هلا لع َنوُلَوََت تنك اَمِ نوهلا باع

 ةيآلا هذه ىف الوخد سانلا قحأ هللا مهنعل امهلاثمأو دوسألاو ةمليسمف

 ها .ةميظعلا ةبوقعلا هذهب مهالوأو «ةميركلا

 «برعلا ىراصن نم تناك «ةيبلغتلا ثراحلا تنب حاجس مهنمو (۲)

 اهموق نم ريثك سانأ اهلوح َففتلاف لِي لوسرلا توم دعب ةوبنلا تعَّدا دقو
 ؛ةماميلا تلصو ىتح تراسو «ةرواجملا لئابقلا مهب . تزغو «مهریغو

 ءاهدالب ىلإ تعجر ةمليسم لتق املو ءاهجوزتو «هتقدصو ةمليسمب تقتلاو

 كلذ دعب تلقتناو ءاهمالسإ نسحو تملسأ مث بلغت ىنب اهموق ىف تماقأو
 .اهم تتامو ةرصبلا ىلإ

 توم لبق ةباحصلا هلتقف ةوبنلا ىعّدا ىذلا ّىسنعلا دوسألا مهنمو (۳)

 اضرم ضرم دق ل هللا لوسر نأ ةريزجلا ضرأ ىف رابخألا تراط

 .عادولا ةجح نم هتدوع دعب كلذو اًديدش

 رفكلا ىلإ داعو مالسإلا نع دترا نأ الإ ىسنعلا دوسألا نم ناك امف

 هنأ نميلا ىف هموق نيب معزي نأ ناطيشلا هل لؤس كلذ قوفو ...ىرخأ ةرم

 .(العو لج) هللا دنع نم لّسرَم ىبن

 )١( :ةيآلا :ماعنألا ةروس )۹۳(.

 )۲( ةياهنلاو ةيادملا )5/ 5-740 8(.



 ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق /

 .بيغلاب هريخيو ىحولاب هیت ءامسلا نم اكلم نأ معزي ناكو

 فرتحاو «بيغلا ةفرعم لجرلا ىعدا هبذكو هئاعّدا قيقحت ليبس ىفو

 هللا معن نم ناك دقو «مهتديقع نم لانيو سانلاب ررغيل ةذوعشلاو رحسلا

 ءريخلا نم الدب رشلل هتوق رخسف «ناطلسلاو ةوقلاب هيلع ّنَم هللا نأ «هيلع

 ليبس ىف اذه لك رخسُب هلعج امم «نايبلا ةعورو «ناسللا ةحاصف هبر هقزرو
 هللا نم ىذلا لاملا اياطعب هموق فارشأ ليمتسي أدبو «ةريرشلا هبرآم قيقحت

 .هيلع هب

 ةمادهلا لجرلا اذه ةوعد راشتنا ىلع مهتطاسبو سانلا لهج دعاسو

 ىلاتلابو ءاّددع نميلا لئابق رثكأ تناك ىتلا هتليبق هعابتأ سأر ىلع ناكو

 هتليبق تناكو «لئابقلا نم اهلوح نم ىلع ديدش سابو «ذوفن ةبحاص ىهف

 .«جحذَم ینب» ىّمست

 هوءاج اذإف مهلكاشمو مهرارسأ فرعيل سانلا نيب نويعلا ثبي ناكو ##

 قلتخي ناكو ىحولا قيرط نع كلذ ملعي هنأ معزو مهرارسأب مهربخأ

 ىلع هلك كلذ هدعاسف هتوبنب سانلا نمؤي نأ لجأ نم بيذاكألاو ريطاسألا

 .هناطلسو هكلمو هتناكم عيسوت

 مهعدخي نأ عاطتسا نيذلا هعابتأ رثاكتو هكلُم عستا دقف لعفلابو

 .بيذاكألاو ليحلاب

 ىتح ىرخألا دالبلا نم اهريغو ءاعنص ىلع هذوفن رشني نأ عاطتساف
 تومرضح نيب ىتلا كلذكو ندعو نيرحبلا نيب ىتلا دالبلا لك هل تناد

 .فئاطلاو

 عبتتي أدب دالبلا كلت ىلع هذوفن طسب دق هنأ ىلإ نأمطا املو ©



 ا ( ملاعلا ةباهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق ١|

 .اًناولأ باذعلا نم مهقيذُيو مهنم مقتنيل هيضراعُم

 نم ىنالوخلا ملسم وبأ ليلجلا ىعباتلا ناك ثادحألا هذه مضخ ىفو

 ؛هنيدل هؤالو ىوقو «هناميإ تبثف «هيلع هللا اودهاع ام اوقدص نيذلا لاجرلا

 هب ءاج ام بذكُي ملو «(هللا الإ هلإ ال١ ديحوتلا ةملك نع ةلمنأ ديق عجري ملف
 3 دمحم هلوسرو هللا ىبن

 دتشاف «ىسنعلا دوسألا لجرلا اذه ةوعدل افينع اًضراعم عبطلاب ناكو

 ىلع تابثلاو ةدرلا نيبو «ناميإلاو كرشلا نيب اًمادص ناكو ءامهنيب مادصلا

 ىف اًدهاز «قحلاب اًروهَج ءاّيقت اّيوق اًبلص الجر ملسم وبأ ناك دقف «هللا نيد
 .هاضرل ىعسلاو هللا ةعاط الإ هلغشي ال «ةيقابلا ةايحلا ىلع البقُم «مهايند

 نأو اديدش اًماقتنا ملسم ىبأ نم مقتني نأ ىسنعلا دوسألا دارأف #

 .كلذ دعب هتضراعم ىلع دحأ أرجتي ال ىتح رتعي نمل ةرع هلعجي

 تاحاس نم ةحاس ىف بطحلا نم ةلئاه تايمك اوعمجي نأ هعابتأ رمأف

 .بطحلا ىف رانلا اولعشي نأو ءاعنص

 مهرمأو «ةفيثك ةيلاع اًسادكأ هولعجو «بطحلا نم ماوكأب هلاجر ءاجو

 موي هنإ ...ريبكلا فقوملا اذه اودهشيل سانلا ءاجو ءاهيف رانلا اولعشي نأ

 .رانلاب ىنال وخلا ملسم ابأ قرحي نأ ىسنعلا دوسألا هيف دارأ «دوهشم

 .هسرحو هدنج مهمدقتي هعابتأو هلاجر هب فحي «بیهم بكوم ىف ءاجو

 .همامأ اًديقم ىنالوخلا ملسم ىبأب ءىجو دشحلا اذه ردص ىف سلجو

 رظن مث ربكتو بجع لكب ىسنعلا دوسألا هيلإ رظن هيدي نيب راص املف
 :هل لاقو همامأ ةلعتشملا رانلا كلت ىلإ

 . ةا هللا لوسر اًدمحم نأ دهشتأ



 (علاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق باك

 مدآ دلو ديس هنأو هللا لوسر اًدمحم نأ دهشأ معن :ملسم وبأ لاق

 .هللا لوسر ىنأ دهشتو :هل لاقو اًبضغ دوسألا طاشتساف ...(#)

 لوقت ام عامس نع اًممص ذأ ىف نإ :ملسم وبأ لاقف
 .رانلا هذه ىف كفذقأ نذإ :(دوسألا» لاقف

 اًران بطحلا اهدوقو ىتلا رانلا هذ تيقتا تلعف نإ ملسم وبأ لاقف

 ام هللا نوصعيال ءدادش ظالغ ةكئالم اهيلع ةراجحلاو سانلا اهدوقو

 .نورمؤي ام نولعميو .مهرمأ

 ىلع ناك نإو قحلا هيجنيسف قح ىلع مكتيعاد ناك نإ :(دوسألا» لاقف
 ملسم ىبأب ءاج مث تمرضأف ةميظع رانب رمأ مث .نورتسف كلذ ريغ

 مث ةالقم ىف هوعضوو هيلجر طبرو هيدي طبرف - هللا ةمحر هيلع - ىنالوخلا

 نم ريطلا رمي ناك نولوقي امك رانلا هذه نإ ... ءاهاظلو رانلا بيهل ىف هوفسن

 .اهطسو ىف رويطلا طقستف اهبهل ةنسلأ مّظع نم اهقوف
 :لوقي ناك - العو لج - هللا الإ ركذي مل ضرألاو ءامسلا نيب وهو

 نأ تداكو علخنت نأ نيدحوملا بولق تداك ... «ليكولا معنو هللا ىبسح

 :هقاثو رانلا تكف دق ملسم ىبأب اذإو هاّئيشف اًئيش وبخت رانلاو اورظتنا ؛ «رطفنت

 ..«مسبتيو رمجلا ىلع امہ ىشمي ناتيفاح هالجر «قرتحت مل هبايث ...
 .مهدعوتيو مهددهتي ماقف سانلا نم ىقب نَّم ملسُي نأ فاخو ةيغاطلا لهذ

 هرمأف «ءكيلع اهدسفأ كدلب ىف اذه تكرت نإ :هتكلمم لهأ هل لاقف

 .ةنيدملا مِدَقف «ليحرلاب

 ناكو .. يي لوسرلا ةنيدم ىلإ ةرشابم ىنالوخلا ملسم وبأ هّجوت انهو

 ىذلا وهف هتبحصب دعسي نأو ةي لوسرلا ىري نأ هبلق قامعأ نم ىنمتي



 ا (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق

 .هاري نأ لبق هب نمآ

 مهنمو «نيتماص اوقرطأ دقو ةاعرلا ضعب ىقلف اهفراشم ىلإ لصوو

 ثدحت املف «هردقو هللا ءاضقل ميلستو نزح تامالع ههجو ىلع تدب نم

 ىذلا للجلا ثدحلا نع اًبيجُم مهتمص ءاج هللا لوسر نع ملسم وبأ

 قيدصلا ركب ىبأ لوق هل اوددر ممنأ الإ ي هللا لوسر ليحرب مهبولق باصأ

 «تام دق اًدمحم نإف ءادمحم دبعي ناك نم) :ِةيِلكَي لوسرلا ةافو باقعأ ىف

 .«تومی ال ىح هللا نإف «هّللا دبعي ناك نمو

 دِل نم تلح دف لوسر ال الردكحم امو ] :ةميركلا ةبآلا أرقي مهدحأ فاضأو
 وقر س يل صا سرا 0 ےس ےک را يل و ےس يع

 رضي نلف هنبقع ف هه لع تيوب نو کیت ع نادا تاك نا لسا

 . 4 نرالا ها ىَرْجَيَسَو اس هَل

 قلطناو .«نوعجار هيلإ انإو هلل انإ) :لاقو ىنالوخلا ملسم وبأ عج رتسا

 نيعأ نع اهليخن عوذج فلخ ىراوت ىتح ةنيدملا لخاد ىلإ هراوشم ليكي

 وبأ سلج ةنيدملا طسو ىف هللا لوسر دجسم مامأ كانهو «هبحاصو ىعارلا

 ىتح هلاقع نم غرف نأ امو ءاهلاقع لقعي هريعب ىقاس تحت ىنالوخلا ملسم

 هللا لوسر ىلع ملسو ًاضوتو ءاملا ىلإ ىعسف ؛ .دجسملا نحص ىلإ لخد

 .ميظعلا هللا رفغتسيو عجرتسي سلجو «ةفيرشلا ةضورلا ىف نيتعكر ىلصو

 هحيبستو «هرافغتسا ىف وه امنيبو «ىسنعلا دوسألا ةر نم هاّجن نأ هدمحيو

 .نميلا نم :ملسم وبأ لاقف

 )١( :ةيآلا :نارمع لآ ةروس )١55(.



 ( ملاعلا ةباهن تادحأ) ةياهنلا ةصق ر

 ىف ىسنعلا دوسلا هاقلأ ىذلا انبحاصب هللا لعف ام ىردتأ :رمع لاقف

 ؟اهنم هللا هاجنأو رانلا

 .هلل دمحلاو ريخب وه:لاقف

 ؟ملسم وبأ تنأ تسلأ هللا كتدشن :رمع لاقف

 .ىلب :لاقف

 لعف ام ىردتأ :هل لاق مث هينيع نيب هلّبقو د باطخلا نب رمع ىكبف

 .ىسنعلا دوسألا هللا ودعب هللا

 دالب تكرت نأ ذنم ىنع هرابخأ تعطقنا دقف ىردأ ال :ملسم وبأ لاقف

 ظ .نميلا

 هللا لازأو نيقداصلا نينمؤملا ضعب ىديأ ىلع هللا هلتق دقل :رمع لاقف

 .ىرخأ ةرم مالسإلا ىلإ هعابتأ درو هتلودو هكلُم

 اذه عرصمب ىنيع ٌرقأ ىتح ىنتمُي مل ىذلا هلل دمحلا : ملسم وبأ لاقف

 . ىرخأ ةرم مالسإلا ىلإ سانلا ةدوعو ملاظلا

 امك هب لعف نم دمحم ةمأ ىف ىنارأ ىذلا هللا دمحأ انأو :رمع هل لاقف

 هل ميهاربإ انيبأ نمحرلا ليلخب لعف
 مث ءارارم نوملسملا هلتاق دقو «ىدسألا دليوخ نب ةحيلط مهنمو(4)

 داهجلا ىف ىلبأو «نيملسملا شيجب قحلو «همالسإ نسحو كلذ دعب ملسأ
 ت دنواهنب دهشتساو ءاتسح ًءالب هللا ليبس ىف

 ,ىفقثلا ديبع ىبأ نب راتخملا رهظف «هدعب امو نيعباتلا رصع ىف امأو (5)
 نأ معزو «ةعيشلا نم ةريثك ةعامج هلوح ٌففتلاف ءالوأ عيشتلاب رهاظت ىذلا

 كراعم ةدع ريبزلا نب بعصم نيبو هنيب تراد دقو «هيلع لزني 6 ليربج



Nd ) ملاعلا ةياهن تادحأ ) ةداهنلا ةصق ١١ 

 ظ .راتخملا اهيف لبق

 مث «قشمد ىف دبعتلا رهظأ ىذلا «باذكلا ديعس نب ثراحلا مهنمو (5)

 ناورم نب كلملا دبع ةفيلخلا ىلإ لصو ربخلا نأ ملع املو «ىبن هنأ معز

 هل رهاظتو «هناكم فرعي نأ ةرصبلا لهأ نم لجر عاطتساف «ىفتخا

 لوخدلا دارأ ام ىتم لجرلا اذه هنم بجي الأ ثراحلا رمأف قيدصتلاب

 اوضبقو اًدونج هعم لسرأف «كلملا دبع ىلإ ربخلا لجرلا اذه لصوأف «هيلع

 هقفلا لهأ نم الاجر كلملا دبع رمأف «كلملا دبع ىلإ هب ءىجو «هيلع
 ؛بوتيو مهنم لبقي نأ ىبأف ؛ناطيشلا نم اذه نأ هوملعُيو هوظعي نأ ملعلاو

 ىعدُي لجر دنهلاب رهظ «نرق نم رثكأ لبق ثيدحلا رصعلا ىفو (0)
 نم ىحولا ىقلتي هنأ معزي ناكو «ةوبنلا ىعّذا «(ىنايداقلا دمحأ مالغ ازريم)

 ؛عابتأ هل راصو ةنس نينامث شيعيس هنأب هربخأ الك هللا نأ معز امك ءامسلا
 هللا ءانث ريبكلا ملاعلا مهنم كلاَجَد هنأ اوبو هيلع اوُدرو ءاملعلا هل ىربناف

 .هيلع ءاملعلا دشأ ناكو «ىرست رمآلا

 هللا ءانث خيشلا ىنايداقلا ىدحت (م1908-ه11275) ماع ىف هنإ ىتح

 ىف لطبملا ضبقي نأ هللا اعدو «توميس نيلجرلا نم ىرتفملا بذاكلا نأب

 بيصأ ةنس دعبو «هفتح هيف نوكي «نوعاطلا ءاد هيلع طلسيو «هبحاص ةايح
 ؛ىنظقيأ هضرم دتشا امل :هلوقب هتيابن هتجوز وبأ ركذ دقو .هتوعدب ىنايداقلا

 ؛اريلوكلاب تبصأ :الئاق ىنبطاخف «ملألا نم هيناعي ام تيأرو هيلإ تبهذف

 .تام ىتح ةحيرص ةملكب اذه دعب قطني مل مث

 مهتدع ىفوتست ىتح «رخآلا دعب اًدحاو نیباذکلا جورخ رمتسي اذكهو



 ١١ ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق /

 حيسملا مه رخآ نوكي ىتح كد 2 دمحم انيبن قودصملا قداصلا انربخأ ىتلا

 نبا ىسيع لزنيو - هتنتف نم هللاب ذوعن - نامزلا رخآ ىف جرخي ىذلا ؛لاجدلا

 .(60-05 ص) ملاعلا ةيابن(١)



 ا (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق

 چچ[ راجحلارانروهظ )١( چ

 قانعأ تءاضأ ىتلا زاجحلا ران روهظ :ىرغّصلا ةعاسلا تامالع نمو

 .ىرصتب لبإلا

 00 ىَرضُبب لبإلا قاغا ی ؛زاَجِحلا ضر ْنِم را

 عبرأ ماع ىف ىرجهلا عباسلا نرقلا فصتتم ىف رانلا هذه ترهظ دقو

 اهروهظ رصاع نّمم ءاملعلا ضافأ «ةميظع اًران تناكو «ةئامتسو نيسمخو

 .اهفصو ىف مهدعب نّمو

 َنيِسْمَحَو عبرا َةَنَس ِةَنيِدَملابراَن اَنِاَمَز ىِف ْتَجَرححا : :ىوونلا لاق

 وَرَْلا ءَرَو َِقْرَشلا ةَئيِدَمْلا بنج ْنِم ءاًدج ةَميِظَع اون ْتناَكَو قات

 ْنِم اَهَّرَصَح ْنَم ىِنَرَبْخَأَو نادل ِرِئاَسَو ماشلا عوج دنع اهب , مَلعْلا َرئاَوَتَو
 .”قَيِدَمْلا لهأ

 ےس

o 

3 

 هذه نع )٦١٤( ةنس ثادحأ ىف ريثك نبا خرؤملا ةمالعلا ثّدحت دقو ©

 :لاقف رانلا

 لبإلا قانعأ اهل تءاضأ ىتلا زاجحلا ضرأ نم رانلا روهظ ناك اهيف»

 اهنيبو «ناروح :اهل لاقيو «ماشلاب ةفورعم ةنيدم :ةروصقم فلأ اهرخآ ءءابلا مضب ؛(ىرصب) )١(

 .لحارم ثالث قشمد نيبو

 (ىرابلا حتف»و ء(١ /۱۸) «ملسمل ىوونلا حرشاو )١/ ٤٤١(« «نادلبلا مجعم)» :رظنا

.(A* 7/۱۳) 

 .نتفلا باتك (۲۹۰۲) ملسمو «نتفلا باتك (۷۱۱۸) ىراخبلا هاور :هيلع قفتم (۲)

 .(58/18) ملسمل ىوونلا حرش (۳)



 1 ىلاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق يب /

 كلذ ىف لوقلا طسب دقو «هيلع قفتملا ثيدحلا كلذب قطن امك ءىرصبب

 هباتك ىف ىسدقملا ةماش وبأ نيدلا باهش ظفاحلا ةمالعلا مامإلا خيشلا

 نم قشمد ىلإ ةرتاوتم تدرو ةريثك بتك نم هرضحتساو «(هحرشو ليذلا)»

 .اهرمأو اهجورخ ةيفيكو «ةنياعم تدهوش ىتلا رانلا هذه رمأ ةفصب زاجحلا

 ةنيدملا نم بتك قشمد ىلإ ءاجو :لاق هنأ ''ةماش وبأ هدروأ ام صخلمو
 سماخ ىف مهدنع ران جورخب «مالسلاو ةالصلا لضفأ اهنكاس ىلع ةيوبنلا

 رانلاو ءبجر سماخ ىف بتكلا تبتكو «ةنسلا هذه نم ةرخآلا ىدامج

 نمحرلا هللا مسب» :لاق مث نابعش رشاع ىف انيلإ بتكلا تلصوو ءاهلاحب

 نيسمخو عبرأ ةنس نم نابعش لئاوأ ىف قشمد ةنيدم ىلإ درو «ميحرلا

 اهب ثدح ميظع رمأ حرش اهيف یک هللا لوسر ةنيدم نم بتك ةئامتسو
 : لَك هللا لوسر لاق :لاق .ةريره ىبأ ثيدح نم نيحيحصلا ىف امل قيدصت

 لبإلا قانعأ اهل ءىضت زاجحلا ضرأ نم ران جرخت ىتح ةعاسلا موقتال»

 ىلع ءاميتب بتك هنأ هغلب هنأ اهدهاش نمم هب قثأ نم ىنربخأف «یرصبب
 انم دحاو لك راد ىف نأكو «ىلايللا كلت انتويب ىف انکو :لاق .بتكلا اهئوض

 .«قك هللا تايآ نم ةيآ تناك امنإ ءاهمظع ىلع حفلو رح اهل نكي ملو ءجارس

 :اهيف ةدراولا بتكلا نم هيلع تفقو ام ةروص هذهو :ةماش وبأ لاق

 نيسمخو عبرأ ةنس ةرخآلا ىدامج ثلاث ءاعبرألا ةليل تناك املا

 اهنم تفجر ةميظع ةلزلز مث «ميظع ىود ةيوبنلا ةنيدملاب رهظ ةئامتسو
 موي ىلإ ةعاس دعب ةعاس «باوبآلاو باشخألاو فوقسلاو ناطيحلاو ضرألا

 ةبيرق ةرّحلا ىف ةميظع ران ترهظ مث «ةروكذملا رهشلا نم سماخلا ةعمجلا

 .اهجورخل اًرصاعم ةماش وبأ ناك ( 0



 و وساةينضنفاعا ةينهتساةصق ال
 ةميظع ران ىهو ءانددع اهنأك ةنيدملا لمخ اد نم انرود نم اهرصبن ةظيرق نم
 ليسم اظش ىداو ىلإ رانلاب ةيدوأ تلاس دقو «تارانم ثالث نم رثكأ اهلاعشإ

 اهرصبن ةعامج انعلط دقل هللاو «ليسي داع امو اظش ليسم تدس دقو «ءاملا

 ىلإ تراسف «ىقارعلا جاحلا قيرط ةرَحلا تّدس دقو ءانارين ليست لابجلا اذإف

 ىف ليست تعجرو ءانيلإ ءىجت نأ انقفشأ امدعب تفقوف «ةرحلا ىلإ تلصو نأ
 جارمن اهيف «ةراجحلا لكا نارين لابجو درهم اهطسو نم جرخف «قرشل

 074 فص تمنا ر صقل ر رب ی رتا هباتك ىف ىلاعت هللا ربخأ امع
 عبرأ ةنس بجر سماخ موي باتكلا اذه تبتك دقو «ضرألا تلكأ دقو

 ىف رارحلا ىلإ تداع دقو «تريغت ام ةدايز ىف رانلاو ةئامتسو نيسمخو

 ف اهرصبن لعتشت نارين اهلك ةرحلا ىلإ ىقارعلا جاحلا ريع قيرط ةظيرق

 نارين لابج ىهف ةريبكلا رانلا مأ امأو .جاحلا لعاشم اهنأك ةنيدملا نم ليللا

 امو تداز دقو «ةظيرق دنع نم اهنم نارينلا تلاس ىتلا ةريبكلا مألاو ءرمح

 امف «ريخ ىلإ ةبقاعلا لعجي هللاو «كلذ دعب متي ءىش ىأ نوردي سانلا داع

 . "”(رانلا هذه فصأ نأ ردقأ

 :هناوخإ دحأل ةماش وبأ لاق مث د

 الو ءاهلهأ عيمج بات دق ةنيدملاو ةردكم مويلا انتشيع نإ ىخأ اي هللاو»

 تَّدَس نأ ىلإ ليست رانلا تمتو برش الو فذ الو بابر اهيف عمسي ىقب

 «ريسي مهنم انيلإ ىداولا ىف ءاجو «جاحلا ةرحب ضعبو جاحلا قيرط ضعب
 (هربق دنع :يأ) ب ىبنلا ىلع اولخدو سانلا عمتجاف انئيجي هنأ انفخو

 )١( :ناتيآلا :تالسرملا ةروس )۳۳-۳۲(.

 )"( ص) رقشألا رمع .د / ىرغصلا ةمايقلا ١59-١0١(.



 1| ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق يب /

 ىفط دقف انيلي امم ىذلا اهريتق امأو «ةعمجلا ةليل مهعيمج هدنع اوباتو

 اهلو ؛ةراجح لامجلا لثم ىرت الإ تصقن امو ةعاسلا ىلإ اأو «هللا ةردقب
 الو اهمظع كل فصأ ردقأ امو «برشن الو «لكأن الو «دقرن انعدي ام «ىود

 .لاوهألا نم اهيف ام

 امو ءاهيلإ ادعو ءاجو دعسأ نبا مهيضاق اوبدنو عبني لهأ اهرصبأو

 ىهو «بجر سماخ موي باتكلا بتكو ءاهمظع نم اهفصي ردقي حبصأ
 ام تعلط ام موي نم رمقلاو سمشلاو «نوفئاخ اهنم سانلاو ءاهلاح ىلع

 .«ةيفاعلا هللا لأسنف «نيفساك الإ ناعلطي

 ىلع اهرون فعض نم فوسكلا رثأ قشمدب اندنع نابو :ةماش وبأ لاق

 هذه نع ربخلا اذه انءاج نأ ىلإ ؟وه شيإ كلذ نم ىرايح انكو «ناطيحلا

 ظ .رانلا

 مامإلا رانلا هذه جورخ دنع ءايحأ اوناك نيذلا رابكلا ءاملعلا نمو

 ىف تجرخ دقوا :لاقف ملسم حيحصل هحرش ىف اهركذ دقو لطم ىوونلا

 نم اًدج ةميظع اّران تناكو ؛ةئامتسو نيسمخو عبرأ ةنس ةنيدملاب ران اننامز

 ماشلا عيمج دنع اهجورخب ملعلا رتاوت «ةرحلا ءارو «ىقرشلا ةنيدملا بنج
 نم حضاوو ."”(ةنيدملا لهآ نم اهرضح نم ىنربخأو «نادلبلا رئاسو

 لزالز هبحاص ءالئاه اًناكرب تناك انآ رانلا هذهل نيدهاشملا فصو

 قداصلا هب انريخأ ىذلا وحنلا ىلع تجرخ رانلا هذه نأ دهاشلاو «ةميظع

 .«هيلع همالسو هللا تاولص قودصملا

 . (۲۸/۱۸) :ملسم ىلع ىوونلا حرش (۱)

 ١29(. ص) ىرغصلا ةمايقلا (0)



 ا ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق

 ةيضاملا ممألا ننس عابتا(١1)

 ةي دمحم ىبنلا عابتا ىف ريخلا لك ريخلا انل لعج نت هللا نإ

 0784 فيو کک ونیو هَل کتب نوعیت هلا دوت رسک نإ ف ٭ : ىلاعت لاق

 هلآ وجر نكن مل هس هوسا هللا لوسر ىف کل ناک دل # :ىلاعت لاقو
 ١ رخل مولا

 هلك هللا ل وسر اَنَظَعَو َو :َلاَفل هراس ِنْب ضاَبْرِعْلا حيجَت ىبأ نع ©
 لوس راج اتام كما اهتم تارو ترفل اهني تاجو تیل عز

 عْمَسلاَو ىلا ىّرقتب ْمُكيِصوُأ» :َلاَق ءانِصْوََف «َّدَوُم ٌةَظِعْوَم اتاك یش

 قاليخلا یری ْمُكدِم شوب مَنِ ی دع مکی ا نإ ةعأطلاَ

 اَهْيَلَع اوُضَع َنيَيِدْهَمْلا َنيدشاّرلا الحلا ةن تسب مكيف ءاًرينك

 ١ ٌةلاَلَض ٍةَعْذِب لك َّنإَف « ومالا ٍتاَنَدْحُم َدْحُمَو ْمُكاَيَِو اجاوب

 - َدَجَحل أ لبي ك ٍباَطَحْلا نب رَمُع ْتْيَأَ :لاَق عبير نب ساع َنَعَو
 ينأ لولو« رضت الَو عفنت ام رجح كن ُمَلْغَأ» :ٌلوقَيَو -دوسألا :ىنعي ن چ و < د

 .9(َكَمْلَبَف ام كلي اک هللا َلوُسَر تيار

 ديلقتب لغشنيو ةَ ىبنلا ىده ملسملا كرتي نأ .. نتفلا مظعأ نم اذهو

 .(71) :ةيآلا :نارمع لآ ةروس )١(

 )7١(. :ةيآلا :بازحألا ةروس (۲)

 .(۹۳۷) ةحيحصلا ةلسلسلا ىف ىنابلألا هححصو «ىذمرتلاو دواد وبأ هاور :حيحص (۳)

 .جحلا باتك )۱۲۷١( ملسمو )۱٥۹۷(« ىراخبلا هاور :هيلع قفتم )٤(

Ti 



 ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق ل

 مهسبلو مهمالك ةقيرطو مهتايحو مهعئابطو مهقالخأ ىف مهب هبشتيو رافكلا

 نم ةمالع كلذ ريتعاو ثدحيس كلذ نأ ةي ىبنلا ريخأ دقو ©

 .ةعاسلا تامالع
0-9 

 ا Ae رضا م ے0 س

 َدُحأَت ىََّح ُةَعاّسلا ُموُقَت ال١ :َّلاَ هع ىلا نع كلك ةَرْيَرِه ىبأ نع ب

 ها وشراب ليقف «عارذب اعارذو رضب ارب البق نوُُلا دأب یت
۶ 2 

 .(«كلوأ الإ سالا نم و)) "لاف ؟مورلاَو شسرافک

 :َلاَق ؟ىَراَصَنلاَو َدوُمَيْلا هللا ٌلوُسَر اَي :اَنْلَق :ديعس ىبأ نع ةياور ىفو
 .«؟ نمف

 ٍةَدِشِب ليِثمَتلا ٌبّصلا رحُجَو عاَوَذلاَو ربَشلاب ُداَرُمْلاَو: ىوونلا لاق ©

 .رفكلا ىف ال ِتاَمَلاَخْمْلاَو ىِصاَعَمْلا ىف ُهَقَفاَوُمْلا ُداَرُمْلاَو ْمُهَلةَقَفاَوُمْلا

 و وب رش ام قو دقو ا لور رو زجل له ىف

 او کلا نایب یک ثيداحأ ی لنآ دقو مهل ملل متو مع ناوخألاو

 دنع اًمئاق ىقبي امنإ نيدلا نأو «سانلا رارش ىلع الإ موقت ال ةعاسلاو

 ش .«سانلا نم ةّصاخ

 .«كلذ ةّيقب عقيسو ا هب رذنأ ام مظعم عقو دقو :رجح نبا لاقو

 تو

 .ةنسلاو باتكلاب ماصتعالا باتك )۷۳٠۹( ىراخبلا هاور :حيحص )١(

 .ملعلا باتك (5579) ملسمو «ءايبنألا ثيداحأ باتك (7507) ىراخبلا هاور :هيلع قفتم (؟)

 )57١19/15-57١(. «ملسمل ىوونلا حرش» (۳)

 .(حتفلا عم ١ ١- /۱۳) (ىرابلا حتف» (0 .5)



 بيلي (ملاعلا ةياهن ثادحأ ١ ةياهنلا ةصق
 نييقرش نم ؛ ؛رافكلاب شقي نم نيملسملا ىف رك نمزلا اذه ینو

 ىدأ ىتح «مہ اونتتفاو «مهئاسنب انؤاسنو «مهلاجرب انلاجر هّبشتف «نييبرغو
 هذقت مهل متي ال هنأ اودقتعاو «مالسإلا نع اوجرخ نأ سانلا ضعبب رمألا

 ؛حيحصلا مالسإلا فرع نمو ... 7 هيبن ةنسو هللا باتك ذبنب الإ ةراضحو

 ميلاعت نع ٍدْعُب نم ؛ةريخألا نورقلا ىف نوملسملا هيلإ لصو ام فرع

 «همسا الإ مالسإلا نم مهضعب دنع قبي ملف ؛هتديقع نع ٍفارحناو ؛مالسإلا
 رم لبا كانه سيو ہٹا ةعيرش نع اودعتبو اذا نيناوق اومگح دق

 ديش) :لاقف ءراقكلل مهتاكاحمو مهعابتا ىف نيملسملا - ىبنلا هب فصو
(IO), و رت ومو &C هومن بص رْخُج اوُلَخَد ْوَل ىَّنَح «عاَرِذِب اًعاَرَْو ٍرْبِشب 

 .ةنسلاو باتكلاب ماصتعالا باتك )۷۳٠۹( ىراخبلا هاور .حيححص )١(

 .فرصتب 1١١7-١1١7( ص) ةعاسلا طارشأ (0)



 (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق ةصق ملي رك

 لهجلا روهظو ملعلا عفر :ةعاسلا تامالع نم نأ والي ىبنلا ربخأ دقلو

 نع ريثكلاو ريثكلا نوملعي مهنأ دجي سانلا نم ريثك لاوحأ ىف لمأت نمو ...

 يلوح الو عن نع يق الإ وملعب لو عدا
 ےک

 َةَعاَّسلا ٍطاَرْشَأ نم١ ل هللا لوُسَر لاق: َلاَق لَك كلام نب سنا نع نأ

 .”(ٌلْهَجْلا ت تشو ملعلا عقرب فر

 الا ءىَسوُم یبآو ىلا دع حم ُتْنُك :َلاَ ینیقش نع یراخلا یورو

 اَهيِف عفرُيَو :لْهَجلا اًهيف ُلْرَْي ءاّماّيأَل ةع َةَعاَّسلا ىَدَي َنْبَب نإ : وا ا

 .لثقلا :حرهلاَو “جهلا اهيف ٌرْثْكَيَو ل

 تَراَقَسَي١ :ةلک لا لوَْو لاق ات 5 َةربَرْه ىبأ نع ملْسْمِ وب اور ىفَو

 زها هو حلا ىَقْليَو ُنَتِفْل ٌرَهْظَنَو ليل ضبقُيَو ُناَمّرلا

 ىانيأر دق طارشألا نم ثيدحلا اذه مضت ام ميمجو# :لاطب نبا لا

 تّمعو «بولقلا ىف ٌحّشلا َىَقْلاو ءلهجلا رهظو «ملعلا صقن دقف هانايع

 .«لتقلا شكو «نتفلا

 ب ورخ نب هللا بع ْنَع ثيدحلا ىفف .ءاملعلا ضبقب نوكي ماعلا ضبقو

 ر ةي ال هللا نإ :لوقب ب وللا لور ٌتْعِمَس "لاق ءو صاحلا

 سي م اإ ىّتَح ءاَمَّلْعلا ضْبقب ملِعلا ضبقي قب ْنِكَلَو داَبِعلا َنِم ُةْعِرَتْني اَعاَرِتنا

 .ملعلا باتك )511١( ملسمو «ملعلا باتك (85) ىراخبلا هاور :هيلع قفتم )١(

 (V1) ىراخيلا هاور :حیحص (۲)

 .ملعلا باتك )١91( ملسم هاور :حيحص (۳)

 )1١/1١(. «ىرابلا حتف» 0



 ا (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق

 2” (اوُلَضَأَو اوُلَصَف مل ربعي افا اولس الاهُج اور ساتلا ذَا امِلاَع

 ِيداحألا ىف مولا ضار ا نأ ب ثيِدَحْلا اَذَه» :ئوّوتلا لاق
 تومي اَنْعَم ْنِكَلَو وطاح رود ْنِم هْوْحَم وه یی ِةعلْطُماةَقِباَسل

 ”َنوُلِضَيَو َنوُلِضُيَف ْمِهِتاَلاَهَجِب نومك لاج سالا حّ ذختيو تلمح

 نع ثوروملا ملعلا وهو «ةنسلاو باتكلا ملع انه ملعلاب دارملاو

 بهذي مهباهذبو «ءايبنألا ةثرو مه ءاملعلا نإف ؛مالسلا مهيلع ءايبنألا

 . لهجلا معيو «عدبلا رهظتو «ننسلا تومتو «ملعلا

 ليلدب ؛ثيداحألا ىف ُدارُملا وه سيلو «ةدايز ىف ِهّنإف ؛اينذلا ملع اّمأو
 نوكي امنإ لالضلاو « اوُلَصَأَو اوُلَضَف لع ريع اتفاق وُلْيَسَف ١:3 هلوف

 .مهملعب نولمعي نيذلا مه نويقيقحلا ءاملعلاو «نيدلاب لهجلا دنع

 لمع نودب ملعلا َّنإف ؛ىدهلاو قحلا قيرط ىلع امنوُلديو .ةمألا نوهجويو
 يراخنألا ةياور ف ءاج دقو هبحاص ىلع لابو نوكي لب یف اد ١
 “لمعلا ضني

IEاوتوأ امو» :ءاملعلا نم هفئاطل هركذ دعب ىبهذلا مالسإلا خّرؤم  
 ىف «ليلقلا الإ ةليلقلا مولعلا نم ىقب امف ؛مويلا امأو ءاليلق الإ ملعلا نم

 معنو هللا انبسحف «ليلقلا كلذب مهنم لمعي نم لقأ ام «ليلق سانأ

 .«ليكولا

 .ملعلا باتك (۲۹۷۳) ملسمو «ملعلا باتك )٠٠١( ىراخبلا هاور :هيلع قفتم ()

 .(5571/15-558) «ملسمل ىوونلا حرش» 00

 .بدألا باتك (707727) ىراخبلا هاور :حيحص (۳)

 ١٠١71(, /۳) «ظافحلا ةركذت» (5)



 ىلاعلا ةياهن ثادحأ  ةياهنلا ةصق يل ر

 َدْعَب املك هنإف ؟اذه اننامزب كلاب امف ؛ّىبهذلا رصع ىف اذه ناك اذإو

 اوناك اهي ةباحّصلا نإف ؛لهجلا رثو «ملعلا لق ؛ةّربنلا دهع نم نامل

 5 لاق امك ؛نورقلا ريخ مهو «مهيعبات من نيل ع قتلا هذه ملعأ

 .”(ْمُهَنوُل َنيِذَلا م مَ تولي َنيِذلا م هن «ینزق سانلا رح

 ضئارف سانلا فرعي ال ىتح «رثكي لهجلاو ءصقني ملعلا لازي الو
 سْردَي» :ةئيوشا ٌلوُسَر َلاَق :َّلاَق ؛ 5 ةفيذُح ىور دقف ...«مالسإلا

 الر الص الو ُباَبِص ام ىَرْذُياَل ىَّنَح بولا ُىْشَو ٌُسُرْدَياَمَك مالشإلا

 ضزألا ىِف ىَقْبَي الَف قَلْبَل یف تكلا بات ىَلَع یَرسْیَلَو ةَفَدَصاَلَو كشن

 اَنْكَرْدَأ :َنوُلَوُقَي ٌنوُحَمْلاَو ٌريِبَكْلا ُحبَّملا سالا َنِم فِي ىَقْنَتَو «ةَيآ هنم

 ىنْعت اَم :ٌةَلص هَل َلاَقَف (اًهْلوقَن نح .(ذ هللا الإ لإ ال ةَملكلا هذه ىَلَع اَنَءاَيآ

 لَو ُكسْناَلَو اب لَو الص ام دود ال ْمُهَو ا ل ۰ :مهنع
 ا ےس

 وت 0 ل هيلا حس ل

 ؛لَع ضِرْمُي كيو لك هناكَ هَل اَمر مَ ُهَقْبَدُ ُهْلَع َضَرْعأف ؟ةََدَص

 . نات «رانلا َنِم يجن هلص اي» :َلاَقَف ةبلاثلا ىف ِْيَلَع بأ مث هَمْيَدُح

 ىَرْسُي ؛ ْمُكِرُهْظَأ نيب ْنِم نآزقلا َنَعَريلا :© دوعسم نب هللا دبع لاقو
 .702ىَّش ُهْنِم ىَقِبَي الف ٍلاَجّرلا ٍفاَوْجَأ ْنِم وب بهذي اليل هيلع

 الف «رودّصلاو فحاصملا نم نامّرلا رخآ ىف هب ىرسُي) :ةمميت نبا لاق

 لئاضف باتك (5077) ملسمو «تاداهشلا باتك (5507) ىراخبلا هاور :هيلع قشتم )١(

 .ةباحصلا

 )۸٠۷۷(. عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هححصو .مكاحلاو «هجام نبا هاور :مميحص (۲)

 «دئاوزلا عمجم)» .ةقث وهو «لقعم نب دادش ريغ ؛حيحصلا لاجر هلاجرو «ىناريطلا هاور (۳)

 (ىرابلا حتف» .(فوقوم هنكلو «حيحص هدنس) :رجح نبا لاقو «(۳۳۰-۳۲۹/۷)

 .عوفرملا مكح همكحف «ىآرلاب لاقي ال هلثم :تلق 2/1©2)



 ( VY(ملاعلا ةياهن ثادحأ ) ةياهنلا ةصق 0

 ."(فرح هنم فحاصملا ىف الو ءةملك هنم رودصلا ىف ىقبي

 أ اذه نم مظعأو 1

 . 7 اع رال

 :نالوق ثيدحلا اذه ىنعم ىف» :ريثك نبا لاق هب

 اَذإ اًدَحَأ ٌدَحَأ دج ْرَي ال ىنعي ءاّركنم ركني ال اَدَحَأ نَا هاَنْعَم نَا :اَمُهُّدَحَأ
 دقت امك “ال ا یتَح» :هلوقب كلذ ْنَع رّبعو ءاّركنُم ىطاَعَت دق آر

 او اًفوُرْعَم َنوُفِرْعَي ر ال "0ةَجاَجَع اًهيف ىف .ورمع نب هللا ٍدبع ِثيِدَح یف

 .(1ًر كتم نورِكلُي

 َكِلَذَو ءاَييِف هما َفَرْغُي الو ءضْرلا ىف هللا َرَكْذُي ال ىح :ىنإثلا ُلْوَقلاَ
 .**«نايصعلاو قوسفلاو «رفكلا ةرثكو ءناسنإلا عون رامدو «نامزلا ٍداَسَف دنع

 انبرقُي ىذلا ىنيدلا ملعلا بلطب لاغشنالا ىلع ايب ىبنلا انصح دقلو هب
 .ةحيحص ةدابع كك هللا دبعن فيك انملعُي يذلاو (العو لج) هللا نم

 و ےک ني ج

 یوسي له لق :ىلاعت لاقو 4 اّمَلِع نذز َبَّر لقو# :یلاعت هللا لاق
 کنيا يذلا ها قري :ىلاعت لاقو 4 نوعي نزاو نواحي نیلا

 .(۱۹۸-۱۹۹ /۳) «ةيميت نبا /ىواتفلا عومجم)» 0010

 .ناميإلا باتك )۱٤۸( ملسم هاور :حيحص (۲)

 .مهعاعرو سانلا ماغط جاجعلاو ةجاجعلا (*)

 )١185/١(. محالملاو نتفلا ىف ةياهنلا (4)

 .لباولا فسوي / ةعاسلا طارشأ نم (5)

 )١1١8(. :ةيآلا :هط ةروس(5)



 1 ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق هر

 ِهِداَبِع نم هلأ ىَتْحي امت :ىلاعت لاقو 4*2 ي تحولوا اوأ نيبو
 0 4 املا

 ههقفُي اًريخ هب هللا درُي نم» ةي هللا لوسر لاق :لاق ب ةيواعُم نعو #

 ل الإ دسح الا ذا ا وسر لاق لاق ا دوعسم نبا نعو ©

 .2«اهملعُيو ءاهب ىضقي وهف

 .ةلثم ىنمتي نأ وهو ءةطبغلا :دسحلاب ٌدارملاو

 اقيرط كلس نمو .. 0( :لاق هب € هللا لوسر نأ « ص ةريره ىبأ نعو *

 ©” «ةنجلا ىلإ اًقيرط هب هل هللا ليس ءاّملع هيف معلب

 كلس نما :لوقي كلي هللا لوسر تعمس : لاق 05 كرو ءادردلا ىبأ نعو ب

 ٌعِضَتل ةكئالملا نإو «ةنجلا ىلإ اًقيرط هل هللا لّهس اًملع هيف ىغتبي اقيرط

 تاومسلا ىف نم هل ٌرفغتسيل ملاعلا نإو «عنصي امب اًضر ملعلا بلاطل اهتحنجأ
 5 3 1 6 . 2 ع :

 رمقلا لضفك دباعلا ىلع ملاعلا لضفو «ءاملا ىف ناتيحلا ىتح ضرالا ىف نمو

 اًرانيد اوترو مل ءايبنألا نإو ءايبنألا ةثرو ءاملُعلا نإو .بكاوكلا رئاس ىلع

 ."0(رفاو ظحب ذخأ هذ خأ نمف «ملعلا اوثّرو امنإو اًمهرد الو

 )١1(. :ةيآلا :ةلداجملا ةروس (1)

 .(۲۸) :ةيآلا :رطاف ةروس (۲)

 .ةاكزلا باتك )۱٠١١۷( ملسمو «ملعلا باتك )۷١( ىراخبلا هاور :هيلع قفتم (۳)

 .نيرفاسملا ةالص باتك )8١17( ملسمو «ملعلا باتك (۷۳) ىراخبلا هاور :هيلع قفتم )٤(

 .رافغتسالاو ةيوتلاو ءاعدلاو ركذلا باتك (۲۹۹۹) ملسم هأور :حيحص (©)

 .(1۲۹۷) عماجلا حيحص ٤ ىنابلألا هححصو «ننسلا باحصأو دمحأ هأآور : معيحص (50)



  ۷٤ي ىلاعلا ةياهن ثادحأ | ةياهنلا ةصق ١
 اس هم  1 rو

 دباعلا ىلع ملاعلا اضف)» :لاق ةَ هللا لوسر نأ ةَ ةمامأ ىبا نعو هو

 لهأو ةتكئالمو هللا نإ» دي هللا لوُسر لاق مث «مّكاندأ ىلع ىلضفك

 ِملعُم ىلع نولصُيل توحلا ىتحو اهرحجج ىف ةلمنلا ىتح ضرألاو تاومسلا

 .''«ريخلا سانلا

 :ِثالث نم الإ هلمع عطقنا مدأ نبا تام اذإ» 4 هللا لوسر لاقو ه# 1 3 1 2 “و 9 ۰ ملام شش و

 حلاص دلو وأ «هب عفتني ملع وأ «ةيراج ٍةقدص
 ."”(هل وعدي

 «ىلاعت هللا ركذ الإ ءاهيف ام ٌنوُعلم ؛ةنوعلم ايندلا» :ةك هللا لوشر لاقو هب

 ."”(اًملعتم وأ ءاملاعو هالاو امو

 ! سانلا اهيأ اي» :لوقي ةي هللا لوسر تعمس :لاق يَ ةيواعم نعو

 «نيدلا ىف ههقفي اًريخ هب هللا درب نمو «هقفتلاب ةقفلاو ملعتلاب ملعلا امنإ
 5 وا س 5 ا نا ج بس

 .00 29 أؤكملعلا ودابِع نم هللا ىشخ امت و
 ملعلا لضف» :ة4 هللا لوسر لاق :لاق ا ناميلا نب ةفيذح نعو هب 1 : مک 5 1

 .”(عرولا مكنيد ريخو ةدابعلا لضف نم ىلإ بح

 ف وهو يح ىبنلا تيتأ :لاق لک یدارملا لاّسع نب ناوفص نعو چچ

 بلطأ تئج ىنإ !هللا لوسر اي :هل تلقف ؛رمحأ هل درب ىلع ٌئكتم دجسملا

 )١( عماجلا حيحص ىف ىنابلألا ةمالعلا هححصو «ىذمرتلا هاور :حيحص )5717(.

 .ةيصولا باتك )١171( ملسم هاور:حيححص (؟)

 .(7” )5١5 عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هنسحو «هجام نباو «ىذمرتلا هاور :نسح (؟)

 )٤( :ةيآلا :رطاف ةروس )۲۸(.

 .(51/) بيغرتلا حيحص ىف ىنابلألا هنسحو «ريبكلا ىف ىناربطلا هاور :نسح (5)

 :(18) بيغرتلا حيحص ىف ىنابلألا هححصو طسوألا ىف ىناربطلاو «رازبلا هاور :حيحسصص (5)

 )47١5(. عماجلا حيحصو



 ( ملاعلا ةياهن تادحأ) ةياهنلا هصق 4

 هلظتو ةكئالملا هْمحَت ملعلا بلاط نإ «ملعلا بلاطب اًبحرم» :لاقف .ملعلا

 امل مهتبحم نم ايندلا ءامسلا اوغلبي ىتح اضعب مهضعب بكري مث ءاهتحنجأب
 .0(بلطي

 نهرجأ دبعلل ىرجي عبس :45 هللا لوسر لاق :لاق حو سنأ نعو
 سرغ وأ اركب رفح وأ رہ یرک وأ ءاملع ملع نم :هتوم دعب هربق ی وهو

 ."«هتوم دعب هل رفغتسي اًّدلو كرت وأ ءاقحصم ثّرو وأ ءاًدجسم ىنب وأ ءالخن

 هللا ىنثعب ام لثم نإ) دلي هللا لوسر لاق :لاق ص ىسوم ىبأ نعو ©

 ةبيط ةفئاط اهنم تناكف ءاًضرأ باصأ ثيغ لثمك «ملعلاو '”ىدٌهلا نم هب

 تكسمأأ 2202 تداجأ اهنم ناكو :ريثكلا بشعلاو 0 ذاكلا ت تتنبنأو «ءاملا تلبق

 ىرخأ ةفئاط باصأو «”اوعرزو اوُقَسو اهنم اوبرشف «سانلا اهب هللا عفنف ءاملا

 ىف هقَف نم لم كلذف الك تبت الو «ًءام كسم ال “ناعيق ىه امنإ ءاهنم

 )١( بيغرتلا حيحص ىف ىنابلألا هنسحو «ىناربطلاو دمحأ هاور :نسح )۷١(.

 هيف ترفح :(ىمر) باب نم ءاّيرك رهنلا تيرّكو :«حابصملا" ىف ءاج .هنيط جرخأو هرفح :ىأ (؟)
 .فنصملا لاق امك دهاش هضعبلو «ةديدج ةرفح

 .(8507) عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هنسحو هيومسو رازبلا هاور :نسح (۳)

 عؤرفلا ال :ةيعرشلا ةلدألا ةفرعم :ملعلاب دارملاو .بولطملا ىلإ ةلصوملا ةلالدلاوه(4)

 .رطملا :(ثيغلا)و .ةيبهذملا

 باب نم هيلع هفطعف «بطرلا تبنلا :(بشعلا)و اًبطر وأ ناك اًسباي ٌتبنلا :دم الب زمهلاب (©)

 ظ .ماعلا ىلع صاخلا فطع
 ءاملاب كسمت ىتلا ةبلصلا ضرألا ىهو :سايق ريغ ىلع ةلمهملا لادلا حتفب (بَدَج) عمج (5)

 .طحقلا وهو «بدجلا نم ةذوخأم ءا تابن ال ىتلا ضرألا ىه :ليقو .اًعيرس هبرشت الف

 ءاوعرف ءاوبرشف» :ظفلب دمحأ امهنيب عمجو ««اوعرو» «ملسم ظفلو ؛ىراخبلل ظفللا اذه (۷)

 .«اوقسأو اوعرزو ءاوقسو

 .تبنت ال ىتلا ءاسلملا ةيوتسملا ضرألا وهو :(عاق) عمج :فاقلا رسكب (۸)



Kıا ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق  

 كلذب عفري مل نم ٌلثمو ؛مّلعو ملعف هب هللا ىنثعب ام هعفنو «ىلاعت هللا نيد
 كم 5 يذلا ا يدش لب لو اشا

 نم َنمؤملا قحلب امم نإ» :ك هللا لوسر لاق :لاق 6ي ةريره ىبأ نعو

 اًمحصُم وأ ؛هكرت اًحلاص اًدلوو هرشنو همّلع اًملع هتوم دعب هتانسحو هلمع

 ةقدص وأ هارجأ اًرهن وأ انب ليبسلا نبال اتيب وأ «هانب ادجسم وأ .هثّرو

 ."”(هتوم دعب نم هقحلت «هتايحو هتحص ىف هلام نم اهجرخأ

 لهأ اي :لاقف اهيلع فقوف ةنيدملا قوسب رم هنأ :6د ةريره ىبأ نعو

 ثاريم كاذ :لاق ؟ةريرهابأ اي كاذامو :اولاق !مكزجعأ ام !قوسلا
 ؟هنم مكبيصن نوذخأتف نوبهذت الأ ؛انه اه متنأو همَّسقُي ة هللا لوسر

 مهل ةريره وبأ فقوو ءاعارس اوجرخف .دجسملا ىف :لاق ؟وه نيأو :اولاق

 دجسملا انيتأ دق !ةريره ابأ اي :اولاقف ؟مكل ام :مهل لاقف ءاوعجر ىتح

 ىف متيأر امو :ةريره وبأ مهل لاقف !مّسقُّي نيش هيف رَ ملف هيف انلخدف
 .نآرقلا نوؤرقي اًموقو ءنولصي اًموق انيأر ؛ىلب :اولاق ؟اًدحأ دجسملا

 كاذف !مكحيو :ةريره وبأ مهل لاقف «مارحلاو لالحلا نوركاذتي اًموقو
 و

 0 0 ل ص .٠

il f 005در درو  

CGC,ميك ويح  

 .لئاضفلا باتك (۲۲۸۲) ملسمو «ملعلا باتك (/4) ىراخبلا هاور :هيلع قفتم )

 )۲۲۳١(. عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هنسحو «ىقهيبلاو هجام نبا هاور :نسح- (۲)

 بيهرتلاو بيغرتلا حيحص ىف ىنابلآلا هنسحو ءطسوأللا ىف ىناربطلا هاور :فوقوم نسمح ()

(AT) 



' ! 
 (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق يب /

 رغاصألا دنع ملعلا سامتلا(1١؟ )|

 دنع ملعلا سامتلا : ىبنلا اهنع ربخأ ىتلا ةعاسلا طارشأ نمو ي

 .رغاصألا

 نأ هلك | ىجا يأ ىبأ نع هدنسي راما نب هلا دبع امالا ىو

 ُمْلِعْلا َسَمَسْلُي نأ َنُهاَد دخ :اَناَكت ةَعاَسلا ٍطاَرْشَأ نم نِ :لاق ی هللا لوسر

 (٠٠ رغاَصألا َدِْ
 سا رب و س ا سرس ے0 و هذ ور

 نولوقَي َنيذلا» :لاقف ؟رغاصألا نع :كَراَبُملا نب هللا دبع ماَمِإلا ليسو
۴ 

 .(ريغصب سيلف ٌريبُك ُهْنَع ىورَي ٌريِغَص ام ماف ءْمِهِيأَرب

 .نسلا راغص :رغاصألاب دارملا سيل هنأ ملعن انه نمو ةه 5

 عم د باطخلا نب رمع هلخدُي ناك 625 سابع نبا نأ مولعملا نمف

 غلبي مل وهو «رمع ةمألا قوراف هراتخا ىذلا ىروشلا سلجم ىف ردب خايشأ

 نوفرعي نيعباتلا نم مهيقل نّمو ةّباحّصلا ناكو «هرمع نم ةرشع ةعباسلا

 سابع نبا نآرقلا نامجرت معنا : د دوعسم نبا لاق

 انم هرشاع ام اننانسأ سابع نبا كردأ ول» : و دوعسم نبا لاقو

 ."”"(لجر

 .(11ح) ۲۰-۲٠( ص) كرابملا نبال دهزلا باتك )١(

 ىلع حيحص ثيدح اذه :لاقو ٥۳۷( /۳)مكاحلاو (۱۲۲۹۹) فنصملا ىف ةبيش ىبأ نبا هاور (5)

 .حيحص فوقوم وهو -ىبهذلا هقفاوو هاجرخي ملو نيخيشلا طرش

 هاجرخي ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه :لاقو (0197 /۳) مكاحلا هجرخأ (۳)



 ا (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق

 .اًرون هيلع تيأر ءىشلا رَّسف اذإ سابع نبا ناك :لاق دهاجم نعو

 سابع نبا هعم جرخو اجاح ةيواعم جرخ :لاق مصألا نب ديزي نعو
 ."هقفلا نع لأسي نمم بك وم سابع نبالو بك وم ةيواعمل ناكف

 نبا نم ملعأ الو «رمع نبا نم عروأ تيأرام :لاق سوواط نعو
 . سابع

 هنإو تام موي تام دقل .سابع نبا لثم طق اًدحأ تيأر ام :دهاجم لاقو

 . '©ةمآلا هذه رحل

 . ”هملع ةرثكل رحبلا ىمسُي سابع نبا ناك :لاق ,.دهاحم نعو
 و ِِع ريت ع . 9

 اذإف .سانلا لمجا :تلق «سابع نبا تيار ادا تنك :لاق قورسم نعو

 .سانلا ٌملعأ :تلق ثدحت اذإف .سانلا ٌحصفأ :تلق «قطن

 ريغب هللا نيد ىف نوملكتي نيذلا ةلهجلا مه :انه رغاصألاب دارملاف هل

 .ةمألا فلس مهفب ةنسلاو باتكلا :نييفاصلا نيعبنلا ىلإ نوعجري الو ملع

 لهأ :ىنعي ؛ْمِهِرِغاَصَأ لَبِق ْنِم ُمْلِعْلا ُمُهاَنَأ» :كرابملا نبا لاق هب
 / .(عدبلا

 ىلإ حيحص :ىودعلا لاقو )۱۹١١( ةباحصلا لئاضف دئاوز ىف دمحأ نب هللا دبع هاور )١(

 .دهاجم

 .حيححص :ىودعلا لاقو )١9775( ةباحصلا لئاضف ىلع دئاوزلا ىف دمحأ نب هللا دبع هاور (؟)

 .073557/5) دعس نباو ؛«(١5957/1) ىوسفلا خيرات (۳)

 .(070 /۳) مكاحلا هجرخأ (4)

 )١١١/١(. ةيلحلاو «(20 /") كردتسملاو «(73 /۳) فارشألا باسنأ (ه)

 .ىبهذلا هقفاوو هاجرخُي ملو دانسإلا حيحص ثيدح :لاقو (0707 /۳) مكاحلا هجرخأ (")

 .ىمظعألا نمحرلا بيبح خيشلا قيلعتو قيقحت ء«(١ ص) «دهزلا» باتك ةيشاح (۷)



 ۷۹ ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق د ا

eْنِم ُمْلِعْل ْمُهاَنَأ ام ِرْيَحِب سال لرب ال :َلاَك ©5 ومش نبا نع  
 ٰيهرغاصأ لبق ْنِم معلا ٌمُه نأ ادق ْمِجِرباَكأ نیو ب دمحم ٍباَحْض

 .”«اوکّلَه مهؤاوهأ تَّقَرَفتَو
 لمأتملا ناك نإو .هلل دمحلاو ريخب هلهأو ملعلا لاز ال اننمز ىف نكل

 نوفرعي نيذلا راغصلا ملعلا ةبلط نم اًددع رهشأو رهظأ مالعإلا نأ دجي

 الو اًظافُح اوسيل مهنكل «ةروهشملا لئاسملا نونقتيو مالسإلا تايمومع

 ملعلا نوسمتليو مهنوتفتسي سانلا لبقأف «سانلا نيب اورهظ نكلو «ءاهقف

 تايئاضف نم مالعإلا لئاسو ىف سانلل اورهظ رابكلا ءاملعلا نأ ولو «مهنم

 .مهيلع اولبقأو مهوتفتساو سانلا مهفرعل تنرتنإ عقاومو تاعاذإو

 ذك ؛ملعلا ىلع ةرامأ سيل مرهلاو ربكلا نأ امكف «بلغالا ىلع اذهو

 ملعلا نإ» لبنح ج نب دمحأ مامإلا لاق .. .لهجلا ىلع ةرامأ سيل رغصلاف

 نع سيل ملعلا نإ" :لاق ي باطخلا نب رمع نع ىورو «ٌنسلاب سيل
 .(ءاشي ثيح هعضي هللا نكلو همدق وأ نّسلا ةثادح

 هسفن ليوحتل ىعسي نأ رهتشاو سانلل ردصت نم ىلع بجاولاف كلذل
 ءاملعلاب طابترالاو همهفو هناقتإو ملعلا بلطب رباكأ ىلإ رغاصأ نم
 .©رابكلا

 در درر ی(
SSE OGG, 

 )١( ص) «كرابملا نبال «دهزلا» باتك ۲۸١( ح) 816(.

 ٠١۲-٠٠١(. ص) ملاعلا ةياہن (۲)



 ي ىلاعلا ةياهن ثادحأ  ةياهنلا ةصق A 6 م« م شرا وس ير ۸۰

 بولقلا نم اهعفرو ةنامألا عايض (14)

 عايض :ىرغّصلا ةعاسلا تامالع نم نأ ربخُي كك ىبنلا وه اهو هب
 .بولقلا نم اهعفرو ةنامألا

  12 oکر م< ام رش © ور 6
 اًمهدحا تيأَر «نيثيدح 3 ل هللا لوُسَر اَنَثَدَح :لاق كيلو َةَفْيَدُح ىور چچ

0 
 ولع م ؟ لاَجَرلا بوف ردح یف ْتَلوَةتامألا نأ :انثَدَح ركلات اَ ےس لا رک رک 1 ےس س
 0 اتي :َلاَق اَهِْفَر نع ادو الا نِ اوُملَع مث نآزقلا َنِ

 ًةَمونلا ماسي مث تكلا رن أ لمار لقبك رل ني ةنامألا ضب
 ےس يبل

 6| ارو ك َكِلجِر ىلع همر د د رْمَجَك < )۳ رجلا لني ارث قف
 :ُلاَقُيم ئاَمَألا ىو مهدحأ ْداَكَي الق نوعيات سالا م حصي یش هيف لَو

 و ُهَدَلْجَأ اَمَوُدَ ةَقَرْظَأ اَمَو ُهَلَمْعَأ ام: ٍلْجَرلِل َل بو نیا الجر نلف ب ىف

 کیا لاب امو نامر ّیَلَع ىَنأ دَقلَو (ِناَمِإْنِم د ٍلَدْرَح بح اقم بلف ىف

 (هيعاَس يلع هدر ا ارض ناگ نِإَو اللا لع هدر املس ناک نول تیا

 ٠*ّوفَو (َنالف اإ ٌياَبَأ ٌتْنُك امف :موَيلا امأَ

 )١/ 50١(. «ثيدحلا بيرغ ىف ةياهنلا» :رظنا ءىش لك نم لصألا :رذجلا :(رذج)(١)

 تعتقو اذإ رسبلل ليق هنمو «هنول ريغ نم ةطقنلاك ءىشلا ىف رثألا ىهو «ةتكو عمج :(تكولا)(5)

 .(؟8/5١5) «ثيدحلا بيرغ ىف ةياهنلا» :رظنا .تكو دق :باطرألا نم ةطقن هيف

 :رظنا .رثبلا ةئيهك «ةنشخلا ةبلصلا ءايشألاب لمعلا رثأ نم فكلا ىف نوكي ام وه :(لجملا) (۳)

 .قاقرلا باتك )1٤۹۷(. «ىراخبلا حيحص)»و )٤/ 732٠١(« «ثيدحلا بير ىف ةياهنلا»

 جرخت ةرثب :ةطفنلاو ءلمعلا نم تحرق :ىأ ؛هدي تطفن :لاقي ؛ءافلا رسكو نونلا حتفب :(طفن) ()

 .(١4ل-5 ١ /0) ؛برعلا نالا :رظنا .ءام ىألم ملا نم ديلا ى

 :رظنا .ءام ًالتماو مرو اذإ حرجلا ربتنا :لاقي «ربنملا قتشا هنمو «عفترم لك ربتنملا :(اربتنم)(9)

 )4/۱۳( «ىرابلا حتف»و «(۷-۸ /5) «ثيدحلا بيرغ ىف ةياهنلا»

 .ناميإلا باتك ١( 57) ملسمو «قاقرلا باتك )1٤۹۷( ىراخبلا هاور :هيلع قفتم (5)



 (علاعلا ةياهن نادحأر ةياهنلا ةصق مر اعلا ةداهن ثادحأ) ةباهنلا ةصق 0# ١
 رل تے . ٠

 لجرلا ريصي ىتح «بولقلا نم عفرتس ةنامالا نا نايب ثيدحلا اذه ىفف

 َفعضو هلل هتيشخ ثبهذ نّمل ٌعقي امنإ اذهو ءائيمأ ناك نأ دعب اًنئاخ

 .هنيرقب ىدتقي نيرقلا نأل ؛اًنئاخ ٌريصيف «ةئايخلا ّلهأ طّلاخو «هثاميإ

 در ۹
 Kaa ل مان ماي م 05

 ؟ةنامألا ىه ام

 باب نم سيل اذهو ...ةنامآلا ريسفت ىف حلاصلا انفلس فلتخا دقلو

 عئادو اهنإ :لاق نم مهنمف ...عونتلا فالتخا باب نم امنإو داضتلا فالتخا

 لجرلاو ديلاو ناسللاو رصبلاو عمسلا ىف ةنامآلا :لاق نم مهنمو سانلا

 .جرفلاو نطبلاو

 ..عرشلا فئاظو لك معت ةظفللا هذهو :ىبطرقلا لاقو

 .روهمجلا لوق وه اذهو ...فيلكتلا ىه :سابع نبا لاقو

 نحل لون ام كلاي موقف يتلا ام ا لمس م

 ظ . 04 َوّرُعب يَتِنَتاَءآَم أوُدُح# :-العو لج-

 )١( :ةيأآلا :ةرقبلا ةروس )31(.



 ا (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق

 ةنامألا لمح ىلع ةمألا ضحي لَ ىبنلا

 لك ىبنلا ناك لهو .نيمألا قداصلاب ةثعبلا لبق بقليل ىبنلا ناك دقل
 تافصلا لك عمجي ِةِكَك ىبنلا ناك لب .. ؟نيتفصلا نيتاه الإ كلتمي ال

 تافصلا مظعأ نم ةنامألا ةفصو قدصلا ةفص تناك امل نكلو ةنسحلا

 .نيمألا قداصلاب الب ىبنلا بقل

 ىنربخأا :لاق د سابع نب هللا دبع نع نيحيحصلا ىف ©
 رمأي هنأ تمعزف كرمأي اذام كتلأس :هل لاق لقره نأ نايفس وبأ

 ةفص هذهو :لاق .ةنامألا ءادأو دهعلاب ءافولاو فافعلاو قدصلاو ةالصلاب

 .''(ىبن

 مهحاورأب ىقتري ناكو اًمتاد ةنامألا ىلع ةمآلا ضحي ةي ىبنلا ناكو -

 .(العو لج) نمحرلا ةنج ىلإ

 نم ناكو- ةنجلا مكل نمضأ مكسفنأ نم اًنس ىل اونمضاا :: لاق
 .” ( ...متنمثلا اذإ اودأو -اهنيب

 ريغ انلوح نم سانلا ناك ول ىتح ةنامألا ءادأب انرمأي ةي ىبنلا ناكو

 .0(كناخ نَم نحت الو كنمتئا نم ىلإ ةنامألا ّدأ» :ةلك لاقف ءانمأ

 نم ةنامألا ةنايخ لعجو ...ةنامألا ةعاضإ نم ةي ىبنلا رذحو ب

 داهجلا باتك )۱۷۷١( ملسمو «تاداهشلا باتك )۲٦۸١( ىراخبلا هاور :هيلع قفتم )١(

 .ريسلاو

 )١8 ١٠١(. عماجلا حيحص ىف نازي ىنابلألا هنسحو «مكاحلاو «نابح نباو « دمحأ هاور :نسح (؟)

 حيحص ىف ةن ىنابلألا هححصو «يذمرتلاو .دواد وبأو «خيراتلا يف يراخبلا هأور :حيحص (۳)

 )٠ €Y) عماجلا



 (ملاعلا ةياهن تادحا) ةياهنلا ةصق ل

 اذإ :ثالث : قفانملا ةيآ)» :- نيحيحصلا ىف امك ےک لاقف قافنلا تامالع

 .  «ناخ نمتؤا اذإو فلخأ دعو اذإو بذك ثدح

 .2”(هل دهع ال نمل نيد الو هل ةنامأ ال نمل ناميإ ال: لاقو -

 .ناميإلا باتك (59) ملسمو .عضاومو «ناميإلا باتك (TY) ىراخبلا هاور :هيلع قفتم )١(

 ,.(ا/11/9) عماجلا حيحص ىف نازي ىنابلألا ةمالعلا هحححص و »)1 ۱۹۷۵) دمحأ هاور : حيحص (۲)



 إل لانا ةياهنثادحأ ةيانلا ةسق كالا اا
 | هيرمع ةينمأ |

 هبلق ًالتما دقو ةيلاغلا ةينمألا كلت ىنمتي ي باطخلا نب رمع وه اهو

 :مهضعب لاقف ءاونمت :هلوح نمل اًموي لاقف «هبابحأو هناوخإ قارف ىلع اًنزح

 لاقف ءاونمت :لاق مث هللا ليبس ىف هقفنأف اًبهذ ةءولمم رادلا هذه نأ ول ىنمتأ

 هللا ليبس ىف هقفنأف ءارهوج وأ ادجربز وأ اًولؤل ةءولمم اهنأ ول ىنمتأ :لجر
 :رمع لاق «نينمؤملا ريمأ اي ىردن ام :اولاقف ءاونمت :رمع لاق مث «قدصتأو

 لبج نب ذاعمو حارجلا نب ةديبع ىبأ لثم الاجر ةءولمم اأ ول «ىنمتأ
 ."”ناميلا نب ةفيذحو ةفيذح ىبأ ىلوم ملاسو

SN CGP. 

 .ىبهذلا هقفاوو هححصو ۲۲٠١( /۳) كردتسملا ىف مكاحلا هاور )١(



 (علاعلا ةياهن ثادحأ ةياهنلا ةصق بر“

 هلهأ ريغل رمألا دانسإ(10) : چک

 ةفالخو ةرامإ نم سانلا رومأ دانسإ ةنامألا عييضت رهاظم نمو هب

 اهرييست ىلع نيرداقلا اهلهأ ريغ ىلإ اهفالتخا ىلع فئاظوو ءاضقو
 افافختساو «سانلا قوقحل اًعييضت كلذ ىف نأل ؛اهيلع ةظفاحملاو

 . مهنيب نتفلل ةراثإو «مهرودصل اًراغيإو «مهحلاصمب

 :ُهْدْإَدَي رقشألا رمع روتكدلا لاق هو

 ىتلا ةماهلا دعاوقلا دحأ بسانملا ناكملا ىف بسانملا لجرلا عضو نإ

 مكحلا اهيف ىلوت ىتلا تارتفلا نإف كلذلو ءاهنودب رشبلا ةايح حلصت ال

 ةئيضم تارتف ىقتلاو حالصلا باحصأ نم ةيلاعلا تاءافكلا باحصأ

 ىلوتي نأ ةايحلا ماظن دسفي لتقم ربكأو ,ةيمالسإلا ةمألا خيرات ىف ةقرشم

 .مهئاوهأب ةايحلا نودوقي ءافكأ ريغ ماوقأ بصانملاو تايالولاو مكحلا

 .لضفألاو لثمألا وحنلا ىلع رومألا رييست ىلع نورداقلا رايخألا كرتبو

 ال نم ىلإ رمألا دّسوي نأ ةعاسلا طارشأ نم نأ لوسرلا رصخأ دقو

 هللا لوسر امنيب» :لاق تل ةريره ىبأ نع ىراخبلا حيحص ىفف «هقحتسب

 ىضمف ؟ةعاسلا ىتم :لاقف «ىبارعأ هءاج ذإ «موقلا ثَدَحُي - سلجم ىف 2

 .لاق ام هركف «هلاق ام عمس :موقلا ضعب لاقف «هثيدح ىف 70 هللا لوسر

 نع لئاسلا نيأ» :لاق :هئيدح ىضق اذإ ىتح «عمسي مل لب :مهضعب لاقو

 ةعاسلا رظتناف ةنامألا تعيض اذإ» :لاق «هللا لوسر اي اذ انأ اه :لاق «؟ةعاسلا

 . «ةعاسلا رظتناف هلهأ ريغ ىلإ رمألا دسو اذإ) :لاق ؟اهتعاضإ فيكو :لاق

 .يجبرشلا ىلعل 1٦) صر (دئاقعلا ىف / 5 مظعألا لوسرلا ىده نم تاسبقاا :رظنا (0)

 .ملعلا باتك (09) يراخبلا هاور :حيحص (؟)



 1 (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق

 هيلإ راشأ ىذلا ضرملا اذه نأ ملع ةيمالسإلا ةمألا خيرات ىف رظن نمو

 ةريبك تاباصإ نيملسملا تباصأ ىتلا رابكلا ايالبلا دحأ وه 4 لوسرلا
 امل فلاخم ىأر عامس نوقيطي ال .نودبتسم لاجر ةمألا هذه رمأ ىلوت دقل

 نم ةمئأ نوكتس» :لاق لب لوسرلا نأ ةيواعم نع ثيدحلا ىفف ...«هنوري

 . "'( ةدرقلا محاقت امك رانلا ىف نومحاقتي «مهيلع دري الف نولوقي «یدعب

 ةدابع هيوري ىذلا ثيدحلا ىف امك «تاركنملاو عدبلا مهنيب رشنيو «نوفرعي

 نورخؤي «ءايشأ مهلغشت ءارمأ نوكتسا :45 هللا لوسر نع تماصلا نبا

 ۳ (اًعّوطت مهعم مكتالص اولعجاف ءاهتفو نع ةالصلا

 نوفرعتف ءارمأ نوكتسا :دواد ىبأو ملسم دنع ةملس مأ ثيدح ىفو

 . اربي مل عباتو ىضر نم نكلو ءِمِلَس ركنأ نمو «ئرب هرك نمف «نورکنتو

 نورخؤي ءارمأ مكيلع نوكيس» :لاق يح لوسرلا نع دوعسم نبا نعو
 :لاق ؟عنصأ فيكف :دوعسم نبا لاق .عدبلا نوثدحيو ءاهتيقاوم نع ةالصلا

 . “هللا ىصع نمل ةعاط ال ؟عنصت فيك دبع مأ نبا اي ىنلأست

 امل «ماكحلا ةاصع ىلع جورخلاب نذأي مل 5 لوسرلا نأ ظحالنو

 نيذخآ اوناك اذإ اذه ءامدلا كفسو نتفلا نم مهيلع جورخلا ىلع بترتي

 )۳١١١(. عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هححصو «ىناربطلاو «ىلعي وبأ هاور :حيحص )١(

 عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هحح صو «دمحأو « هجام نباو ء«دواد وبأ هاور :حيحسص ()

(T1۷) 

 .ةرامإلا باتك )٤ ۱۸١( ملسم هاور . حيمحص 0

 .(7555) عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هححصو ءدمحأو « قهيبل لاو ءةجام نبا هاور : حيحص 0



 (علاعلا ةياهن ثادحأ) ؛ةياهنلا ةصق ي /

 .مومعلا هجو ىلع هللا ةعيرشب

 ,ةعامجلا قراف هومتيأر نمف «تانهو تانه ىدعب نوكتسا :ةجفرع نع
 ,ةعامجلا عم هللا دي نإف «هولتقاف ناك نم اثئاك دمحم ةمأ رمأ قرفي نأ ديري وأ

 .""'( ضكري ةعامجلا قراف نم عم ناطيشلا نإو

 . )557١( عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هححصو «نابح نباو «یئاسنلا هاور :حیحص ()

 ۱۸١-۱۸۷(. ص) یرغصلا ةمايقلا (۲)



 ا ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق ( 13

 o هللا لزنأ امب مكحلا كرش ٍ )٠١(

 هللا جرخأ دقلف ةلاسرلا كلت نع ىلختن نأ ادبآ ىغبنب دي الو ةلاسر ةمأ اننإ

 ريست ىك ممألا لكل قيرطلا ءىضي ىذلا لعشملا ةباثمب نوكتل مالسإلا ةمأ

 هيف هللا فلك ىذلا تقولا ىفف . اًعيمج ةيرشبلل هللا هراتخا ىذلا جهنلا ىلع

 : ىلاعت هلوقل ا اغتنم (العو لج) هلل اهتاذ ىف ميقتست نأب ةف ةقباسلا ممألا

 وكلا أويؤُيَو واصلا أوجيقيو افتح نل هل يصل هَ أوُدبسيل الإ أورمأ امو
 :نيميظع نيفيلكتب مالسإلا ةمأ هللا فلك 4 ِةَمَيَمْلا نيد كلو

 وب اوکرشد الو نا امار (العو لج) هلل اهتيدوبعب اھفاک (۱)
as 

 لك ىلع ةدهاشو ةيرشبلا لكل ةيداه ةمأ نوكت نأب اهفّلك مث (0)
 لع ادهش اووڪڪن اطَسو هما ز5تلعج َكِدَكَو # : ىلاعت لاقف ةيرشبلا

 كلت ةيريخ قرسلاوهاذهو 2 اديه ہک لوس سرلا نوكيو سالا

 ا ےس رو ےس ےس

 تزهو فورْعَمْلاِب نو مات ساَّبلِل تج 3 ا رم :ES ةملسملا ةمآلا
 0 a اب نومونو ر 2 ملأ نڪ

 «ةمايقلا موي حون ىعدي :لاق 4 ىبنلا نأ ىردخلا ديعس ىبأ نعو

 :لوقيف - ةلاسرلا :ىأ - ؟تغّلِب له :لوقيف بر اي كيدعسو كيبل :لوقيف

 )١( :ةيآلا :ةنيبلا ةروس )0(.

 ,(75) :ةيآلا :ءاسنلا ةروس (؟)

 )٠٤١(. :ةيآلا :ةرقبلا ةروس (۴)

 )١١١(. :ةيآلا :نارمع لآ ةروس ()

 ٦(. :ص) فنصملل (نوملسم متنأو الإ نتومت الو) باتك (5)



 ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق ر

 دهشي نم :لوقيف «ريذن نم اناتأ ام :نولوقيف ؟مكغّلب له :هتمأل لاقيف معن

 مكيلع لوسرلا نوكيو خاب دق هنأ نودهشيف «هتمأو دمحم :لوقيف ؟كل

 اووڪن اطَسَو َدَّصأ هکتلعج َكِلَدَكَو # :(العو لج) هلوق كلذف ءاًديهش

 0104 اديه مگنت لولا کی سالا لع اتش
 ءادهش اوناكو # اار :لاق ةيآلا هذه ىف بعك نب 7 نعو

 حلاص موقو«دوه موقو حون موق ىلع ءادهش اوناك «ةمايقلا موي سانلا ىلع
 :ةيلاعلا وبأ لاق «مهلسر اوبّذك مهن او مهتخّلب مهلسر نأ مهريغو بيعش موقو

 رباج ثيدح نمو ...(ةمايقلا موي سانلا ىلع ءادهش اونوكتل) :ىبأ ةءارق ىهو

 هبذك يبن نم ام .ةمألا اهتيأ اتم هنأ دو الإ ممألا نم لجر نم ام» :تَي ىبنلا نع
 ."”(مهل حصنو هللا ةلاسر غلب دق نأ «ةمايقلا موي هؤادهش نحنو الإ هموق

 ىف هللا ءادهش ةكئالملاو ضرألا ىف هللا ءادهش متنأ» :ةلَك لاق لب

 .'””(ءامسلا

 لزنأ امب تمكح اذإ الإ اهدجم غلبت نلو ةمئاق ةمألا هذهل موقت نلو

 . كجم هللا

 رجس امف كومکحي ىح ت وموال كرو الف !» :ىلاسعت هللا لاف
 چ اميل اوملسو تيضق يصف اًمِقاجرَح مهمآ أقاودجمال متره

 2 )١45(. :ةيآلا :ةرقبلا ةروس ()

 .ريسفتلا باتك )٤٤۸۷( ىراخبلا هاور :حیحص (؟)

 نب ىبأ نع ةيلاعلا ىبأ نع ديج دنسب متاح ىبأ نبا هجرخأ (۲۱۸ /۸) حتفلا ىف ظفاحلا لاق (۳)
 .بعک

 ۰ ') اجلا حيحص ىف ىنابلالا هححصو لمحأو ءريبكلا ىف ىئاربطلا هاور : حييحص (4)

 .(50) :ةيآلا :ءاسنلا ةروس (©)



 Ne ( ملاعلا ةياهن تادحأ) ةياهنلا ةصق

 اولوقب نأ نیب كحيل -هلوسرو هلآ ل أو عد اد نرمل لوق ناکام :ىلاعت لاقو
 . 4 َنوُحلْفَمْ و هه كلو نحط

 نامر : ب هللا لوسر ىلع تلزن امل :لاق يلو ةريره ىبأ نعو

 . 1 مک ج ساحب 4 اسي ةوهحَت وأ ڪش ناما ودب نإو ضر أ قامو توسل

 من ل هللا لوسر اوتأف هلا لوسر باحصأ ىلع كلذ دتشا "1 ةيآلا
 ةالصلا :ٌقيِطُت ام لامعألا نم انفلك هللا لوسر ىأ :اولاقف بكّرلا ىلع او رب
 لاق .اهُقيطُت الو ٌةيآلا هذه كيلع تلزنأ دقو ءةقدصلاو مايصلاو داهجلاو
 انعمس :مكلبق نم نيباتكلا لهأ لاق امك اولوقت نأ نوُديرُتأ» : ب هللا لوسر

 اهأرتقا املف «ٌريصملا كيلإو انبر كنارفغ انعطأو انعمس :اولوق لب ؟انيصعو

 َلْزَنَأ آمي وسلا ماف :اهرثإ ىف ىلاعت هللا لزنأ .مهتتسلأ اهب تلذو وقل
 رلحأ سيب رفت ال ديو ديكو 0 ونمّؤمْلاو هنر نم هبل

 اوّلعف املف 4 رمل كيلوا كل ارفع اتعطاوات موس اولاکو ت

 هَل اھعسو الإ اسمن هلآ ف لكي ال 3 : ا او یا ت هل اهخسن كلذ

 معن :لاق» CIE Oi وك ال اسر تيكا ام اع عو تیس ام
  nيي ےس ےس ےس لل ےک لس و ت »- 2

  ES(معن :لاق» 4 اتل ني ترآ لعلم هت
 ترور ور سس عا جاور ی وو 5 ےس ےک رص

 جاو ات روعاو انع فعاو (معن :لاق»# - هبال ةفاطال امان امله الواير

 معن :لاق» "4 تريرفدكلا ِموَمْلأ ىلع اتر صنف اًمَْمَوَم سم

 رثكأ كرتي نأ ةعاسلا طارشأ نم نأ 5 ىبنلا ربخأ دقف كلذ عمو ©

 .(01) :ةيآلا :رونلا ةروس ()

 .(585) :ةيآلا :ةرقبلا ةروس ()

 .(57/8260-587) :ناتيآلا :ةرقبلا ةروس 7

 .ناميإلا باتك )۱۲١( ملسم هاور : حيحص (4)



 ۱۹۱ ىلاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق ير

 درت رور مالسإلا یر شقت نأو هل لز اهب مكحلا نيملسمل

 ىَرْع َنَضَقْنَتْل١ :َلاَق ةي فا ل وسر ْنَع كلي ٌيِلِهاَبلا َهَم مَآ ىبأ ْنَع
 وأو هيل ىلا ساتل قوزع تصف املك ر وزع ةَوْرُع مالشإلا

 ."0(ةاللّصلا َنُْهُرْخآَو ُمُكُحْلا اًضقَن

 ملف مالسإلا نادلب رثكأ ىف - فسألا عم - مويلا ةرهاظ ةمالعلا هذهو

 .قالطلاو «جاوزلا رومأب قلعتي اميف ال مالسإلاب نومكحي اودوعي
 .ةيئانجلا تابوقعلاو ةيراجتلا تالماعملا امأ ءاهوحنو «ثاريملاو

 ..اهريغو ةيناطيرلاو ةيسنرفلا ¿ نيناوقلاب مكحي ريثكلاف ةيعرشلا دودحلاو

 . 4 نوف موق امكَح هلأ نم نح نمو .. هللا لزنأ ام ريغب مكح اذهو

 ~~ 00 3 ع 2 5R اك جل م
 م  onر

 .(6 )٠۷١ عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هححصو (كابح نبأو كاحلاو :دمحأ هأآور :حيحص (1)

 .(69) :ةيآلا :ةدئاملا ةروس (۲)

 .(87 ص) ملاعلا ةيابخ (0)



 يل, (ملاعلا ةياهن ثادحأ  ةياهنلا ةصق

 ةمالا هذه يف كرشلا روهظ (17)

 ىف كرشلا روهظ :ِةِلَك ىبنلا اهنع ريخأ ىتلا ةعاسلا تامالع رطخأ نمو

 ايك دمحم ىبنلا ةمأ نم لئابقلا ضعب

 ىراصنلا كرشك رخآ اًبر هللا عم لعجي ىذلا وه ربكأ اكرش كرشملاو

 ريخلا ثداوح دانسإب نيلئاقلا سوجملا كرشو «ةثالث ثلاث هولعج ىذلا

 ىلإ نوبسني نيذلا ةئباصلا كرشكو «ةملظلا ىلإ رشلا ثداوحو «رونلا ىلإ
 نيذلا روبقلا داّبع نم ريثك ءالؤه لثمو «ملاعلا رمأ ريبدت ةيولعلا بكاوكلا

 «تاجاحلا نوضقيف «توملا دعب فرصتت ءايلوألا حاورأ نأب نومعزي

 ذالو «مهيلإ أجتلا نم نوظفحيو «مهاعد نم نورصنيو «تابركلا نوجّرفيو

 وأ ءالوسر وأ ءاَكَلَم :رخآ اهلإ هللا عم لعجي نأ ربكألا كرشلا نمو .مهامحب

 كلذو «هللا دبعُي امك دبعُي ءاًرشب وأ ءاّرجح وأ ءاّرمق وأ ءاّسمش وأ ءايلو

 .ةدابعلا عاونأ نم كلذ ريغو .هل رذنلاو هل حبذلاو «هب ةناعتسالاو هئاعدب

 َوَلَو# :ىلاعت لاق ...«لمعلا طبحي وهف ةروطخلا ةياغ ىف ربكألا كرشلاو

 . 4 نولمعیاواک ام مهَنع طبحل اکیس

 َتكَرْسُأ نیل تلق نِم بلا ل الو ك | وأ دقو #9 : ب هلوسسرل هللا لاقو

 . "4 تريلا کو كع ی
E OE 

 دلا رك دَ # YS لد ودام رفغيو دپ رشد نأ رفعي رفعي ل لآ

 )١( :ةيآلا :ماعنألا ةروس )۸۸(.

 )0( :ةيآلا :رمزلا ةروس )56(.

 )۳( :ةيآلا :ءاسنلا ةروس )/5(.



 ( ملاعلا ةياهن ثادحأ ةياهنلا ةصق 6
eتكي عييت او س ان خيتلاو 2 رم سا حام ےہ ےس كت لس د ر  | 

 ةمألا لئابق ضعب ىف كرشلا روهظ نأ ربخي 4 ىبنلا وه اهو د
 .ةعاسلا تامالع نم ةيدمحملا

 م ییا ىف في فّيَسلا عضو ادإ» :ِكي هللا لوسر لاق :َّلاَف ؛ و ناَبوُن ْنَع
 ىي ن ليا قت ىل عسل موال مايا مؤ ىلإ اتع غز
 .7(َناَنْوأْلا ىم نم لئابق دبعَت ىَّبَحَو نيک رشُملاب

 موقت وقتال :ةلع هللا ل وسر َلاَق : :َلاَك رره ىبأ نع ناخیشلا یورو

 .(ةصلَخلا ىذ ىَلَع سود ء عاّسن ۵ تالا َبِرْطْضَت ىح ةع ٌةَعاَّسلا

 .*ةياهاَجلا ىف َنوُدبْعَي وُناَك ىِتلا ٍسْودُةيِغاَط ٍةَصلَخلا وذو

 امو سود ةليبق َنِإف ؛ثيدحلا اذه ىف يي ىبنلا هب ربخأ ام عقو دقو
 كلت ىلإ لهجلا داع امدنع ةصّلَخلا ىذب اونتتفا دق برعلا نم اهلوح
 خيشلا ماق ىتح ىلا نود نم اهودبعو .ىلوألا اهتريس اوداعأف ءدالبلا

 ةصَّلَخلا ىذ ىلإ ةاعّدلا نم ةعامج ثعبو كتلي دوعس نب دمحم

 .(۷۲) :ةيآلا :ةدئاملا ةروس )١(

 .فرصتب (17/87-7817 ص) رقشألا رمع .د /هللا ىف ةديقعلا (؟)

 .(۸۲۸) عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هححصو «ىذمرتلا هاور : مديحتمص (۳)

 امك نهفارطأ ىف برطضت نهزاجعأ نأ :ىأ ؛نهزاجعأ انه اهم دارملاو «ةيلألا عمج :(تايلآ) (:)

 .(55 )١/ «ثيدحلا بيرغ ىف ةياهنلا» :رظنا .ةيلهاجلا ىف نلعفي نك

 معثخل ىناثلاو «سودل امهدحأ ؛ةصلخلا اذ ىعدي امهنم لك نيمنصل مسا ؛(ةصّلَخلا وذ) (5)

 .برعلا نم مهريغو
 .نتفلا باتك (۲۹۰۱) ملسمو «نتفلا باتك )١١١7( ىراخبلا هاور :هيلع قفتم (5)



Na ) ةياهنلا ةصق (ملاعلا ةياهن تادحأ )١ 

 دبع كلملا ىلوتسا امل مث ,ءىرخأ ةرم اهتدابع ىلإ لاهجلا داع «ةرتفلا كلت

 ءاهيلع هلماع رمأ ؛زاجحلا ىلع هاك دوعس لا نمحرلا دبع نب زيزعلا

 .”ةنملاو دمحلا هللو ءاهرثأ اولازأو ءاهومدهف «هشيج نم ةعامج لسرأف

 لل لوسرلا قدصو «نادلبلا ضعب ىف كرشلا نم ٌروص كانه لازي الو

 :ةَسئاَع ْتَلاَقَف (ىَّرْعْلاَو ثاّللا َدَبْعُت ىَّنَح ُراَهّتلاَو لْيَللا ُبَمْذَي ال١ :لوقي ذإ
 دوسر َلَسَرأ تزلأوه # :هللا لنآ نيح ظا تنك نإ !هللا ٌلوُسَراَي 4 < تن 0 وش 1 هد ا( f سا س

 "”# توكرتملا هركح ڙو هك نیلا لع هرهظي حلا نيدو یدل
 .ةَئيَط اي ها ْتَعْبََمَن كلا َءاَض ام كلذ نِ نوک نإ :َلاَق اّماَت َكِلَذ نأ

 هيف َرْيَخ ال ْنَم ىَقْبيَ ءِناَميِإ ْنِم ٍلَدْرَك ةَّبَح ُلاَقْثِم هلق ىف ْنَم َّلُك یف

 ا (مِهِئاَبآ نيد ىلإ َنوُعِجَرَيَف

 راجشألاو راجحألا ةدابع ىف ًةروصحم تسيلف ٌقريثك كرشلا رهاظمو

 نوعَّرْشَي ؛ىلاعت هللا عم اًدادنأ تيغاوطلا ذاختا ىلإ كلذ ىدعتت لب ؛روبقلاو

 كرتو مهتعيرش ىلإ مكاحتلاب ساتلا نومزلّيو «مهسفنأ دنع نم سانلل

 اودا » قا 0 ل قل عصاي ليس ويصل ل ةيرشا

 .”اومّرحو اوللح اميف 3 اف 8 نوعرشي ةهلآ مهدابعو

 .(7 1-59 57 ص) «نارهزو دماغ ةارس)»و )6757/1١-075((: (ةعامجلا فاحتإ» :رظنا )١(

 .(9) :ةيآلا :فصلا ةروس (۲)

 .نتفلا باتك (۲۹۰۷) ملسم هاور :حيححص (۳)

 )١١(. :ةيآلا :ةبوتلا ةروس (4)

 .(۷۷ )٤/ ريثك نبا ريسفت رظنا (6)



 ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق , /

 مهءارو مالسإلا اوذبن نمب فيكف ؛ميرحتلاو ليلحتلا ىف اذه ناك اذإو

 ةيكارتشاو «ةّيعويشو «ةيناملع نم ؛ةيداحلإلا بهاذملا اوقنتعاو ءايِرْهِظ

 . نوملسم مهنأ نومعزي مث «ةيموقو

 ىبنلا انرذح كلذكو .. كرشلا نم (العو لج) قحلا انرذح دقلو #
 .كرشلا ىف عوقولا نم لا

 سل كلذ ودام رْفعَيَو دپ كرسي نأ رقعي ال هلا نإ # :ىلاعت هللا لاق -
 ءاش نمل بونذلا نم كلذ ىوس ام رفغيو ؛كرشلا رفغي ال : ىأ 4 ا5

 نإ اعجب بولا رعب هال :ىلاعت هلوق "مومع صخي وهو '"'هدابع نم
 مارت

 . حيبق كرشلا نإ ىأ 4 ٌميِظَع ماظل َكِلَرَدلا تإ :ىلاعت لاقو -
 قلاخلا نيب ىس نمف « هعضوم ريغ ىف ءىشلل عضو هنأل « خراص ملظو

 مهدعبأو « سانلا قمحأ - كش الب - وهف منصلاو هلإلا نيبو « قولخملاو

 لعجُيو « لهجلاو ملظلاب فصوي نأ هب ٌىرَحو « ةمكحلاو لقعلا قطنم نع

 ." مئاهبلا دادع ىف

 ةيهولأ أ 4 جلاد هدأ حد هما كرت س اا -
 ل
 ب

 )1١55-١57(. لباولا فسوي /ةعاسلا طارشأ 00

 )٤۸(. :ةيآلا :ءاسنلا ةروس 0

 ,.(776) ريسافتلا ةوفص 7

 .(5 )٠ رجاوزلا ىف ىمتيهلا هلاق 0

 .(01") :ةيآلا :رمزلا ةروس ؟©)

 )١7(. :ةيآلا :نامقل ةروس 0

 . )١٠١19/5( ريسافتلا ةوفص )۷)



 ( + (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق 1

 دا ةنوأموإ* نيدحوملا راد األ ءاًدبأ ةنجلا لخدي نلف « هللا ريغ

 :م الو رصان الف ىأ 4 را تأ نم تیہلدظال امو منهج ران هريصم
0 

 رک =

7 
 هللا باذع نم

 .ةريثك كلذ ىف تايآلاو

 نم نأ امك اًعطق رانلا باحصأ نم وهف ءاكرشم تام مث هللاب كرشأ نمف

 .راتلاب بذع نإو ةنجلا باحصأ نم وهف ءائمؤم تامو «هللاب نمآ

 .كرشلا ىف عوقولا نم انرذحي 5 ىبنلا وه اهو هب
 سفنلا لنو ٌرْخّسلاَو شاب كْرَّشلا :ٍتاَقبوُمْلا َعْبّسلا اوُبْيَمْجا» 45 لاقف

 ءِفْحَّرلا َمْوَي ىَلَوَلاَو ميلا لام ٌلْكأَو ءابرلا ٌلْكَأَو «ٌقَحْلاب الإ هللا ََّرَح یت
 "«تالفاَّعْلا ٍِتاَئِمْؤُمْلا ٍِتاََصْخُْملا َفْذَكَو

 .(العو لج) هللاب كارشإلا ىهو الأ رئابكلا ريكأب ج ىبنلا أدبف

 نعطقتلو تافآلا تافلاخملا لهأ ىلع نمظعتل» :ىزوجلا نبا لاق

 تاولجلاب تاولخلا ىف رجافلا نرهتشيلو تارفّرلاب نيطرفملا ةدئفأ

 دعب ءامّدلا نليستلو تابساحملا قوش ىلإ قوّسلا موي قوسلا نرومتلو

 تاجرد تحال اذإ ىصاعملا لهأ نرسحتيلو تانجولا ىلع عومدلا

 مآ تائيسلا عوقوو ءاطعلا توافتب ربخي ءازجلا ىدانم نيدانيلو تانجلا
 0 سس سس ل سل س

 . 104 تحلل أولو اوما ءيا یھ نأ ٍتاَديّييلأ وحراج نیلا بح

 )1١( :ةيآلا :ةدئاملا ةروس )۷١(.

 . (7 47) ريسافتلا ةوفص (؟)

 .ناميولا باتك (89) ملسمو ءاياصولا باتك (؟17717) ىراخبلا هاور :هيلع قفتم ()

 .(؟١) :ةيآلا :ةيثاجلا ةروس )0



 اعلا ةياهن ثادحأ١ ياها ةصق ي

 اي ىَلَب : :اوُلاَق الت (؟رِئاَبكلا ربکاب مگا لع هللا لوسر لاقو

 ےس كتم َناَكَو َسَّلَجَو - ِنْيَدِلاَولا نوَ یاب ,كارشإلا» :ّلاَق يللا ٌلوُسَر

 ريب ےس سا

 :اَنْلَق ىَّنَح اَهُْررَكُي َلاَر اَمَق : لاق رولا ُةداَهَشَو رولا ُلْوََو الأ - :لاقف

 . تحس هل

 ””( للاب كزشلا» : اهنم ركذف (ِتاَقِبوُمْلا عبس ا اوينتجا» : لاقو

 .””(ةولتقاق هتي َلَدَب ْنَم» :3 لاقو

 لإ َةَنَجْلا لْخْدَي ال هنأ :ساتلا ىف ِداَنَق ْبَمْذا باطل نبا اَي» :ذ لاقو
 وُبمْؤُمْلا ايلا - 3 هو

 "كلذ ىلع تامو كرشلا ىلع شاع نم ىلع ةرسحلا نوكت هَ

 بيت ىدتراو نامييإلا بوف نم خلسنا دقو ةايحلا كالت ىف شيعي هلأ

 ىلا ةئيهلا كلت ىلع رشا لعأ جرخي دنع ةرمحلا اه . ناملار

 لإ متا اعارس ثادجال ارم نوجرْح موب 39“ : العر لج لوقي ثيح ءانل نآرقلا اهروصب
 . 0 ودع أنكروا کل أذ ذ ٌمُهفهَرت هر صبا ةعشخ دع ٌنوضِفوُل بصن

 بر ْمِهْيِلَع علطي مث لح اَو يص ىف ٍةَماَيِقْلا َمْوَي سانا حَمْجُي» : 52 لاقو ت سمه م12 a | م ۰« هما سەم( ع ر سمس 6 ء از -

 و

 ٍبيِلّصلا بجاصإ تت نودع وُناَك ام و أ اگ مِ أ :ٌلوقيَف َنيِمَلاَعْل

 .ناميإلا باتك (۸۷) ملسمو «تاداهشلا باتك (51014) ىراخبلا هاور :هيلع قفتم (1)

 .ناميإلا باتك (۸۹) ملسمو ءاياصولا باتك (77/717) ىراخبلا هاور :هيلع قفتم (؟)

 .دودحلا باتك )١5048( ملسمو «نيدترملا ةباتتسا باتك (1۹۲۲) ىراخبلا هاور :هيلع قفتم (9)

 .ناميإلا باتك )١١5( ملسم هاور :هيلع قفتم ()

 . (۷-۸ ص) ىبهذلا مامؤلل / رئابكلا 26(

 .(5 57-5) :ناتيآلا :جراعملا ةروس (5)



 ,٠" يب (ملاعلا ةياهن ثادحأ ةياهنلا ةصق

 اوُناَك اَم َنوُحبَسَيف هرات ِراَنلا بِحاَضِلَو هُرَّوُص ٍرَّوَّصلا ٍبِحاَصِلَو هَبيِلَص

 1 .« َتيِمَلاَعلا اُتر مهل ملط َنوُمِلْسُمْلا ىن وديع

 موو * :مهل بيجتست الف مهتهلا ىلع نوكرشملا ىداني كلذ دعب مث

 هيب انلعجبو يه اوي يس راف مهوڪدف رتمعر نيڏلا يڪ أوذات لومي
 "4 اتو

 مك »» :ىلاعت لاق امك مهتهلآو نيكرشملا عمجت رانلاف ةياهنلا ىفو
 5 6 م س ا لس لس هك رولا تح صر رکے هس

 راك ول )ا ےودرو اسهل رسا مسيح < بصح هللا نود نم کبود عت امو

 هيف مهو ريفر ر ایف يف مهل ا ودر امف لڪ و اهودرو ام هلا < 3 اوم

 یک ر روعمس ا ےس 53

 )١( عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هححصو «ةريره ىبأ نع «ىذمرتلا هاور :حيحص )۸٠۲١(.

 :ةيآلا :فهكلا ةروس(؟) )07(.

 )۹۸-٠١١(. :تایآلا :ءايبنألا ةروسك7)

 1١57-58 ١(. ص) فنصملل /ةرسحلا موي مهرذنأو؟)



nم (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق  

(TA 1 0راوجل اءوسو محرلا ةعيطقو شحُفلا روهظ  

 3 ىَنَح ٌةَعاَّسلا موقت ال: لاق يَ هللا لوسر نأ 455 ورمع نب هللا دبع نع

 ."70ةَرَواَجُملا ء ءوسو و مجرا هع ةَعيِطَقَو «شحاقتلاو حفلا رهظب

 نما :للَط هللا ُلوُسَر لاق :َلاَق ؛سنأ نعا اطسوألا» ىف ٌيناربطلا ىورو

 ُناَمتْناَو نيمألا ُنيِوُخَتَو محَّرلا ٌةَعِيِطَقَو ءُشْحَمَتلاَو شْحُفْلا ٍةَعاّسلا طارش
 (نئاخلا (TD) عا:

 زال عطف .. ةَعاّسل

 .ةبك ىبنلا هنع ريخأ ام رهظ دقف لعفلابو ©

 نوكي دق شحفلاو ... سانلا نم ريثك نيب شحافتلاو شحفلا رهظف

 ىب ثٌّدحتتلاب نوكي دقو .. مهنيب اميف اهنولدابتي ىتلا ةحيبقلا ظافلألاب
 دقو ... ٍديدش باقع نم كلذ ىلع بترتي امو ىصاعملا نم نوبكتري

 الو «ِناّنَّطلاب ُنِمْؤُمْلا َسْيَل» ل لاق اذلو ىراعلا سابللاب لهاستلاب نوكي

 درت ام اًريثكو ءىصاعملاو بونذلا نم هحبق دتشيام لك وه» :ريثألا نبا لاق :(شحفلا) ()

 /) «ةياهنلا» «لاعفألاو لاوقألا ىف ةشحاف ىهف ةحيبق ةلصخ لكو ءانزلا ىنعمب ةشحافلا

0( 

 )۴۲١١(. ةحيحصلا رظناو .هححصو )٤/ ٥0۸( (كردتسملا» ىف مكاحلا هاور :حیحص (۲)

 عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هححصو «دمحأو «رازبلاو ءطسوألا يف ىناربطلا هجرخأ :حيحص ()

()). 

 )1٤۷(. ةحيحصلا ةلسلسلا ىف ىنابلألا هححصو «دمحأ هجرخأ : حيحص (0)



 ا ( ملاعلا ةباهن ثادحأ) ةباهنلا ةصق 5

 .200(عىذَبلا او 3 شحاقلا و ناّعللا

 نم حيبقلاو .ءىذبلا وه شحفلا» :"”(برعلا ناسل» ىف روظنم نبا لاق

 .«لعفلا عم شحفلا ىلإ شحافلا لوقلا فاضأ دقف ؛لاعفألاو لاوقألا

 .ىصاعملاو بونذلا نم هحبق دتشي ام لك وه .(۴) ريثالا نبا لاو

 4 موكب
 َسِحاَمْلا ضْعْبَي ىَلاَعَت هل هللا نِ » :لاق ي ىلا َّنأ قل دير دب ةماسأ نع

 .00( َضْخَفَتْمْلا

 نازيم ىف لَن ءىش نم ام) :لاق ا : ّىبنلا نأ ر ءادردلا ییا نعو

 0(عىذَبْلا شحاقلا | ضع غ هللا ناو 3 داخلا رسح 4 4 ةَمايَقلا موي نمؤملا

 ها َّنأ عم (يحاو لب ىف مهو) نوروازتی الو 58 انرذحو محرلا ةلصب انرمأ نك هلل

 .ةلَص ىبنلا كلذكو .. ةعيطقلا نم

 عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هحح صو «درفملا بدألا ىف ىراخبلاو ءدمحأ هاور :حيحسص (۱)

(0781). 

 .(57506 /5) برعلا ناسل (۲)

 ٠٠١(. /۳) ثيدحلا بيرغ ىف ةياهنلا (۳)

 )١9(, :ةيآلا :ءاسنلا ةروس (4)

 .(۱۸۷۷) عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هححصو «نابح نباو دمحأ هاور :حیحص (6)

 .(05959) عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هححصو «ىناربطلاو ءىذمرتلا هاور : حيححص (0)



 ١ ىلاعلا ةيابن ثادحأ  ةياهنلا ةصق ي /

 هللاب نمؤي ناك نم» :لاق ی هللا لوسر نأ سد ةريره ىبأ نعو #

 لصيلف ءرخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نمو «هفيض مركيلف ءرخآلا مويلاو
 .'"«تمصيل وأ اًريخ لقيلف ءرخآلا مويلاو هللاب ْنمْوي ناك نمو «همحر

 اذإ ىتح قلخلا قلخ ىلاعت هللا ّنإ» : 4ب هللا لوسر لاق :لاق هنعو

 معن :لاق ,ةعيطقلا نم كب ذئاعلا ماقم اذه :تلاقف .محرلا تماق مهنم غرف

 كلذف :لاق «ىلب :تلاق ؟كعطق نم عطقأو كلصو نم لصأ نأ نيضرت امأ

 .(كل

 نأ م ا ل :متتش نإ اوؤرقا» :5 هللا لوسر لاق مث
 هم مهتم نیلا کوا © کمایا اعتق ضال ف اود

 « 4 كركم
 مهلصأ ةبارق ىل نإ هللا لوسر اي :لاسق الجر نأ © هدعو ©

 ىلع نولهجيو مهنع ْمّلحأو ىلإ نوئكيسُيو مهيلإ ٌنسحأو «ىنوعطقيو
 ريهظ هللا نم كعم لازي الو «ّلملا مهفسُت امنأكف «تلق امك تنك نئل» :لاقف

 ." «كلذ ىلع تمد ام مهيلع
 مسيل 0, / 00 .« هللاا كب م ج رتا 3

 .هقزر ىف هل طسبي نأ بحأ نَّم» :لاق ة5 هللا لوسر نأ ةد سنأ نعو

 ل 4F ٠ عا وع

 “(همحر لصيلف .هرثأ ىف هلأسنيو

 .ناميإلا باتك )٤۷( ملسمو «بدآلا باتك (101/) ىراخبلا هاور :هيلع قفتم )١(

 .(۲۳ «۲۲) :ناتيآلا :دمحم ةروس ()

 ةلصلاو بدآلا باتك )۲٠١١( ملسمو «بدألا باتك (54417) ىراخبلا هاور :هيلع قفتم (۳)

 .بادآلاو

 .بادآلاو ةلصلاو ربلا باتك )/١00( ملسم هاور :حيحص (:4)

 .ةلصلاو ريلا باتك )٠٠١١۷( ملسمو «عويبلا باتك )7١7137( ىراخبلا هاور :هيلع قفتم (5)



 ا ( ملاعلا ةداهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق 11

 نكلو ئفاكملاب لصاولا سيل» :لاق ايب ىبنلا نع ءاي ورمع نبا نعو

 .'(اهلصو همحر تعطق اذإ ىذلا لصاولا

 هراج ىدؤي راج نم مكف .. مرح الو ثّدحف راجلا ءوس نع امأو ب

 ..هلاوحأ دقفتي الو هراج فرعي ال راج نم مكو..راهن ليل دئاكملا هل ديكيو

 نسحب انرمأ كك هللا نأ عم ... عئاج هراجو اًناعبش تيبي راج نم مكو

 يل كلك روج هوس نع ناو رارحلا

 ِ د او هلأ اوُدَبْعَأَو 8 :ىلاعت لاق چ
 جلا راو ىلا یز i ا یتیلاو يرَمْلا ىِذِيَو
 اننا نأ کک مامو ٍليِبَسلأ ناو يمَكبْلاِب بجاصلاو

 ىنيصوي ليربج لاز ام» كك هللا لوسر لاق :لاق اد رمع نبا نعو ©

 .270ةثر ويس هنأ تننظ ىتح راحلاب

 نم هظح ىطعأ نم هنإ) ايى هللا لوسر لاق :تلاق اس ةشئاع نعو دج

 ؛قلحلا نسخو محرلا ٌةلصو ...ةرخآلاو ايندلا ريخ نم ىطعأ دقف ؛قفرلا

 .«رامعألا ىف ندزّيو «رايدلا نرمعُي «راوجلا نسخو

 ترصبأو ؛ىانذأ تعمس :لاق ف ىودعلا حيرش ىبأ نعو هب

 مركيلف رخآلا مويلاو هللاب نمي ناك نم» :لاقف اب ىبنلا ملكت نيح ىانيع
 .(هراح

 ےس

 .بدألا باتك )٨۹۹۱( ىراخبلا هاور :حيحص )١(

 .(55) :ةيآلا :ءاسنلا ةروس (؟)

 .ةلصلاو ربلا باتك )۲٠۲١( ملسمو «بدألا باتك (5015) ىراخبلا هاور :هيلع قفتم (۳)

 .(717/571/) عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هححصو «ىقهيبلاو دمحأ هاور )٤(

 .بدألا باتك )5١019( ىراخبلا هاور :حيحص (5)



 2 (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق ا

 :ِهلِكَص هللا وسر لاق :لاق ا ورمع نسب هللا دبع نعو #

 مُهريخ هللا دنع ناريجلا ٌريخو «هبحاصل مهريخ هللا دنع باحصألا ريخ)»
 .(هراحل

 راجلا نع ىذألا فنك راوجلا نسح سيل :ىرصبلا نسحلا لاق ب
 .©راجلا نم ىذألا ىلع ريصلا :راوجلا نسح نكلو

 نورتشت مكبف :لاق مث «مهرد فلأ ةئامب هراد ىودعلا مهجلا وبأ عاب ب

 يلع اوُدُر :لاق !؟طق ٌراوج ىرتشُي لهو : اولاق ؟صاعلا نب ديعس راوج

 نإو ؛ىنع لاس «تدعق نإ ؛لجر راوج عدأ ال .مكلام اوذخ مت ؛ىراد

 «هتلأس نإو .ىنبّرق تدهش نإو «ینظفح «تبغ ںإو «ىب بحر «ینآر

 .ىنع جرف ةحئاج ىنتبان نإو «ىنأدب هلأسأ مل نإو «یتجاح ىضق
 "ههرد فلآ ةئامب هيلإ ثعبف «صاعلا نب ديعس كلذ غلبف

 َنِمْؤُي ال هللاَو» :هلك هللا لوسَر لاق 5 حرش ىِبأَو ةَرْيَرُه يب نع ب
 هداَج ماي ال یذّلا» :َلاَق ؟هللا لوس ر ا نم :ليق مو ال شاو نموت ال هْشاَو

 .ةدسافلاو ةئيسلا هقالخأو «هرورش هراج نمأي ال نم :ىأ . 290 (ُةَقئاَوَب

 ''«ةقاوي هراج نمأب ال نم م نحل ٌلُخدَي ال» :ِهلَك لاقو

 ْنِم ُرَكَْذُي ةئالف نإ للا لوس *َر اَي :لجر لاق :َلاَق ی َةَرْيَرْه ىبأ ْنَعَر

 )١( عماجلا حيحص ىف قنابلآلا هححصو .مكاحلاو ىذمرتلاو دمحأ هاور )7171١(.

 )۲( ىدنقرمسلا «نيلفاغلا هيبنت )١/ ١97(.

 .(070 /۲) ناكلخ نبا ؛نايعألا تايفو (۳)

 .بدألا باتك )5١17( ىراخبلا هاور :حيحص )٤(

 .ناميولا باتك (51) ملسم هاور :حيحص (5)



 ي ىلاعلا ةياهن ثادحأ ١ ةياهنلا ةصق

 لاق اهناَسل اتاري یت انآ َرِبَع اهَقَدَصَو اَهايِصَواَِتاََص رن
 ءاهمايص ِةَّلِق رم كذب هتاف َنِإَف للا لوس َراَيِ:َلاَق .(راَّنلا ىِف َىِه»

 نم ةعطقلا :ىأ - ِطِقَأْلا َنِم ٍراَوْنَأْلاِب ٌقَّدَصَت اَمَنِإَو ءاَهِتالَصَو هاَتَقَدَصَو
 انامل اَهناَريِح ىِذْؤت الَو - منغلا نبل ضيخم نم ذختتُي ءىش وهو طقألا

 ےس

 29 (ةَنَحْلا ىف ىه١ :لاق

 > رجم 2 ١
SS PÛ Er 

 بيهرتلاو بيغرتلا حيحص يف ينابلألا هححصو «مكاحلاو «نابح نباو «دمحأ هاور :حيحص )١(

(5550), 



 علاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق ل

 رابخألا لقن يف تبثتلا مدعو بذكلا ةرشك )1١(

 اذه ىف بذكلا رشنتا دقف كلذ عمو ... ةئيس ةفآ بذكلا نأ ٌكشال
 .رشب بلق ىلع رطخي ال اًراشتنا نامزلا

 رابخألا لقن ىف تّثتلا مدعو بذكلا ةرثك نأ ةا ىبنلا ربخأ دقلو هب

 .(ةعاسلا تامالع نم)

 ٍةَعاّسلا ىَدَي َنْيَب نِإ» :لاق ءال هللا لوس ر نأ هي ٌةَرُمَس ِنْب ِرباج نع
Oo 

 مورا َنيِباَذَك

 و
 رخآ ىف ُنوُكَيَسا : “لاق دَ | ا هَل هلا لوس ْنَع 4 َةَرْيَرُه ىبأ ْنَعِو

 .7(ْةُهاَيِإَو ْمُك إذ مگ ؤابآ و تنا اوُعَمْسن غمس ملام ْمُكَتوَُدَحُي دَسُب سانا ىِتَم 4 سات 2

 ثيداحألا نم كونا نوُياَذَك َنوَلاَجَد نامر رخآ یف نوكيا :ةياور فو

 و
 لَو يگنولضُيال ْمُهاَيِإَو مُكاَيِإ اَناف اق کوا الو مننا اوُعَمْسَت ملام

 ىف لمل َناَطِيَّشلا دِ :دوعسم نب وللا دبع لاق :َلاَق ةَدْبَع ِنْب راع ْنَعو

 نوفر ِبِذَكلا ني ثيِدَحْلب ميدي َمْوَقْلا یتا ؛لجرلا ٍةَروَص

 ج رس

 ُهُمْسااَم ىرْدَأ الو ُفَهْجَو فرغ الجر ُتْعِمَس :ْمُهْنِم لجل ُلوَقُيق

 . 9( تدب

 نيطايش د رْحَبْلا ىِف نإ :َلاَق ءا صاَعْلا نْب وِرْمَع نب وللا دْبَع ْنَعَو

 .(۱۸۲۲) ملسم هاور :حیحص )١(

 .ءافعضلا نع ةياورلا نع ىهنلا باب (۷۸ )١/ ةمدقملا ىف ملسم هاور :حيحص (۲)

 .(۷۸ )١/ ةمدقملا ىف ملسم هاور :حيححص (۳)

 .(۷۹ )١/ ةمدقملا ىف ملسم هآور :حيحص (؟)



١ 
 ٦ ملو ىلاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق ١

 .«اتآرق سانلا ىلع أَرقتف .حرخت نأ كِشوي هَناَمْيِلَس اًهقنوأ (ةَنوِجْسَم )يدر هرم[ ري رس ج05 كمه 8 هل  ACFتا مس عرش 207

 ًءاوع هب رتل ؛نآرق هنإ لوقتو «نآرقب سيل اًئيش أرقت :هانعم :ىوونلا لاق
 ."2(نورتغي الف «سانلا

 لاقف بذكلا نم ريذحتلا دشأ انرذحو قدصلاب لَ ىبنلا اناصوأ دقلو ©

 نإف ؛قدصلاب مكيلع) :لاق ةي هللا لوسر نأ ص دوعسم نبا نع

 قدصي لجرلا لازي امو ءةنجلا ىلإ ىدهي ربلا نإو ءربلا ىلإ ىدهي قدصلا
 بذكلا نإف بذكلاو مكايإو ءاقيدص هللا دنع بتكُي ىتح قدصلا ىرحتيو

 ىرحتيو بذكي لجرلا لازي امو ءرانلا ىلإ ىدهي روجفلاو روجفلا ىلإ ىدهي
 ."0(اًياذك هللا دنع بتكُي ىتح «بذکلا

 نمل ةنجلا طسو ىف تيبب ميعز انأ» :لاق لع ىبنلا نأ هب ةمامأ ىبأ نعو

 .((اًحْزام ناك ولو بذكلا كرت

 ام عد) :هلَص هللا لوسر نم تظفح :لاق د ىلع نب نسحلا نعو

 .©0(ةبير بذكلاو «ةنينأمط قدصلا نإف ؛كبيري ال ام ىلإ كبيري
 2 ہل َ م ا . ؟ اا ن

 نك نم عبرأ» :لاق ةع ىبنلا نأ اه صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نعو

 .(7/9/1) ةمدقملا ىف ملسم هاور :حيحص ()

 .(8: )١/ «ملسمل ىوونلا حرش (۲)

 .بادآلاو ةلصلاو ربلا باتك )۲۹٠۷( ملسم هاور :مييحص (۳)

 ةلسلسلا ىف ياي ىناملألا ةمالعلا هحح صو «بدألا ساتك 6 )٠ دواد وبأ هاور : حيحص (14)

 (YVT). ةحيحصلا

 ,(710419) دمحأو «عرولاو قئاقرلاو ةمايقلا ةفص باتك (551) ىذمرتلا هاور :حيحص (9)

 .(517317/) عماجلا حيحص ىف ثي ىنابلألا ةمالعلا هححصو



 ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق رك
 ب

 قافنلا نم ةلصخ هيف تناك نهنم ةلصخ هيف تناك نمو ءاًصلاخ اًقفانم ناك هيف

 مصاخ ادإو ءردغ دهاع اذإو «.بذك ثدح اذإو «ناخ نمتؤا اذإ :اهعدي ىتح

 ."”(رحف

 موي هللا مهملكي ال ةثالث» :لاق ةَ هللا لوسر نأ د ةريره ىبأ نعو

 كلمو ناز حبش :مبلأ .باذص مهلو مهيلإ رظني الو مهيكزي الو ةمايقلا

 . (ربکتسم لئاعو «باذک

 :كل لاق كلذ نع هتي اذإو «سانلا كحضيل بذكي نم سانلا نمو

 ثدحي ىذلل ليو» ك هللا لوسر مهيف لاف هلاثمأ وأاذهف .حزمأ ینا

 . هل ليو هل ليو بذكيف موقلا هب كحضيل ثيدحلاب

 هللا ىلع نوبذكي ىذلا كئلوأ اًمرج مهربكأو ءاّمثإ نيباذكلا مظعأو

AS SN EDE 

 مارح اًذلهو لحاله ب مسهل ٌفصتاَمِل ًاولوفت الو # :ىلاعت لاق

 4° 6-5 أو لع تور لا نب کلا أ لع أوردت
 .ملع نودب ىوتفلا ىلع نوؤرجتي نيذلا كئلوأ اًضيأ كلذ ىف لخديو

 ثيدح وأ ةيآ نم ليلدلا نع هتلأس اذإف ءام ةلأسم ىف ىتفي مهدحأ دجتف

 .فقوتو ريحت

 :ناميإلا باتك (08) ملسمو ؛ناميإلا باتك (74) ىراخببلا هاور :هيلع قفتم (1)

 .ناميإلا باتك )١١1( ملسم هاور :حيحص (۲)

 بيغرتلا حيحص ىف اَ ىنابلألا ةمالعلا هنسحو «بدألا باتك )٤۹۹١( دواد وبأ هاور :نسح (۳)
(5545). 

 )١١١(. :ةيآلا :لحنلا ةروس (5)



 ١ ب ىلاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق 1۰۸

 ايندلا يف ةرسحلا ةي هلوسرو هللا ىلع نوبذكي نيذلا ءالؤه ىنجيسو

 .ةرخآلاو

 بيبحلا كلذب ريخأ امك اًباَّذك هللا دنع بتكُي نأ هبسحف ايندلا ىف اًمأف

 .*«باذگ وللا دنع بكب یتَح َبِذَكْلا ىّرَحَتيَو ُبِذْحَي ُلُجّرلا لار امو
 هيف َّنُك ْنَم ٌعَبْرَأ» يک لاق امك نيقفانُملا ةرئاد ف لخدي هنإف كلذكو

 اي ىبنلا اعد دقل لب ."”(َتَّزَك َتَّدَح اَذِإَو :مهنم ركذو ءاًصِاَح اَعِفاَنُم ناک

 ُلْيَو َمْوَقْلا وب َكِحْضُيِل ؛ٌبِذْكَيَق ْتَرَحُي ْنَمِل َلْيَو) :لاقف بذكلا لهأ ىلع
 .””(ل لَو كَل

 ىف مهباذعب ةَ ربخأ دقلف مهروبق ىف بذكلا لهأ ةرسح نعامأو

 .مهروبق

 ألا ىلإ ىف ١ىِدّيِب اَذَحَأَ ىناَََأ نُ جر هللا ُتْيَأَر» : 4 لاق

 دید ٍدَح ْنِم ت ولگ وِ سار ىَلَع ٌمِ ت لجو «ٌسِلاَج جَ ات قس ةسَدَمُملا

 وذو ىف جذي رغ مل اق نب هج رغب لح ن یاد فج
 . ؟اَذَه ام :ُتْلَق ءب كلذ لعب وه قذشلا اًَذَه مليو ٍنَخآلا

 َتْئَأَر يار ىل للا لزا اّمآ» :(لاؤسلا ىلع ادر ثيدحلا رخآ ىف الاقف)
 رام هب هب ُمَنْضُي َوُهَف .قاقآلا ىُهْنَع لمحت لكلا بزب ثاذك جر نإ

 ءاش ام وب ىَلاَعَت هللا ٌعَنْصَي مث ؛ ةَماَيِقلا موي ىلإ ي

$ 

 )١( ملسم هاور :حيحص )۲۹۰۷(.

 )( .ناميإلا باتك (58) ملسمو «ناميإلا باتك (75) ىراخبلا هاور :هيلع قفتم

 )۷١۱۳١(. عماجلا حيحص ىف ىنايلألا هنسحو «ىذمرتلاو .دمحأ هاور :نسح (۳)

 .عضاومو )۱۳۸١( يراخبلا هاور :جيحص (4)



 ۲۰۹ (علاعلا ةياهن ثادحأر ةياهنلا ةصق ي

 ةَماقلا َمْوَيم ا ْمُهُمَلَكي ال ةا لَ لاق ةمابقلا موي مهترسح نع امأو
 بذ كلو نا عي :ٌيِلَأ ٌباَذَع ْمُهَلَو وبل رظنب الو بريال
 نم ُهَدَعْفَم اويل ادعت م يلع بَّذَك ْنَم١ 7 :١ لاقو . 0 روس لیا

 رانا

 ا دل نِ ن ای َرْهْلَهَم 5 و ِةَمْلا لو نيزك ردو

 بك لابا تای ُلاَبْبْلَو ضرألا فج 7 ۳)ا الأ اَباَذَعَو َةَّصْح اد اماَعَطَو
 . کھ

 لاق امك بوصو بدح لك نم ةمايقلا موي مهيتات ةحيضفلا نإ لب

 هيَ لع تومي كلُ ابزَكح هلآ لع رها نمم ٌمَلَظَأ نمو # :ىلاعت

 لع هنأ َهَنَعَل الأ يهر لع انك ترذلا تلزم دهْسأْلا لوقو
 0 تملا

 هيف هللا لعج ىذلا رقس ىداو نولخدي نيدلا مويب اوبذك نيذلا نإ لب

 نم نإ لب ... «نيدلا مويب بذك نم لك بساني ام لاكنلاو باذعلا نم

 :ىلاعت لاق .... نيعفاشلا ةعافش هعفنت ال هنإف «نيدلا مويب بذك

 نع ان ني نتج ف © ںی بعضا ہل س دهر تکاب نيت 53 هن لك

 جرب و
 هر كن رو یاسا تي كك أوثق © ر ن كحل ام 0 َنيِمِرْجَمْلا

 .ناميإلا باتك )/!١١1( ملسم هاور :حيحص ()

 .ملعلا باتك )/١١1( ىراخبلا هاور :حيحص (۲)

 )1١1-١5(. :تايآلا :لمزملا ةروس 0

 .(۱۸) :ةيآلا :دوه ةروس(؟)



 ف ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق

 وح اد نیلا وَ برك رک )نضل ج و سو (9 يكتم
OS 14 نَا ةع هع اخ  

 وو مههوحجو ۶ هللا لأ اوذک جر ذَا ىّرَتٍةَمَكَمْلأ مْوَيَو 0 :اًريخأو

 يف سيل

 a عر رو 2

 57 َركَتَم | ل یوم م ہی رص ےس

 )١( :تايآلا :رثدملا ةروس )٤۸-۴۳۸(.

 .(55):ةيآلا :رمزلا ةروس (0)

 .(197-115 ص) فنصملل /ةرسحلا موي مهرذنأو (۳)



/ : He 1 /ړه ع ج 5 |  wa (علاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق ي ر .٠ 

 :اهنيب نم ناك ةليلج تافصب نمحرلا دابع هللا فصو دقل ©

 . 4 روزل وره الكر ذلاو »

 قوقح عّيضت ىتلا (روزلا ةداهش) ةلطابلا ةداهشلا نودهشي ال :ىأ
 ظ .سانلا

 ىتح اذه اننامز ى روزلا ةداهش ترشتن ناو ترهظ دقف كلذ عمو هب

 ىوس لمع ىأ مهل سيل مكاحملا مامأ نوفقي اًسانَأ رجأتست نأ عيطتست كن كن

 لا يم ملم ليتم روزل ةردهشي با

 ىف اًضيأ وه دهشي نأ لباقم هبراقأ دحأل روزلا دهشي نم كانهو لب

 .(كل دهشأو ىل دهشا) رارغ ىلع كلذو هتيضق

 : 6 لاقف ةعاسلا تامالع نم روزلا ةداهش نأ ةي ىبنلا رمخأ كلذلو

 ."!(روُزلا ةداهّش ... ةعاّسلا ىدي نيب َّنِإ»

 :رئابكلا ربكأ نم 45 ىبنلا اهربتعا لب د
 كنس الآ :لاَقَف ل هللا ٍلوُسَر َدْنِع انُك» لاق . ل هرب ىبأ نع

 ْوَأ - روُرلا ُةَداَهَسَو َنْيَدِاَوْلا ٌقوُفُعَو ىلاب ُكاَرْشِإلا» االت «؟ِرِئاَبكْلا رکاب

 :انلق ىَنَح ارك لار امف َسْلَجَف ءانِكَتُم یوا ٌلوُسَو َناَكَو '- ٍروُزلا لو
 . تک هَل

 )١( :ةيآلا :ناقرفلا ةروس )۷۲(.

 )۲( ةحيحصلا ةلسلسلا ىف ىنابلألا هححصو «مكاحلاو «دمحأ هاور :حيحص )/541(.

  (۳)ملسمو «تاداهشلا فباتك (5510:) ىراخبلا هاور :هيلع قفتم  (AY).ناميإلا باتك



 Nd ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق

 ! نمزلا اذه ىف قحلا ةداهش نامتكو روزلا ةداهش رثكأ امو

 ةداهش نف ؛نيدلاولا قوقعو كرشلاب لئ ىبنلا اهنرق اهرطخ مظعلو

 «ضارعأللاو لاومألا ىف سانلا قوقح عايضو روجلاو ملّظلل ببس روا
 "”نمحرلا نم فوخلا مدعو «ناميإلا فعض ىلع ليلد اهروهظو

 ىه لب «مكاحلا وأ ىضاقلا دنع ةداهشلاب ةصاخ تسيل روزلا ةداهشو

 ىف نيفظوملاك ءاًضعب مهضعب نيب سانلا ةداهشك «ةداهش لك ىف ةماع

 سرادملا ىف بالطلا ةداهشو «مهيلوئسم دنع تاسسؤملاو تاكرشلا

 .مهيدلاو دنع دالوألا ةداهشو «تاعماجلاو

 اًيذك فلحلاب سانلا قوقح لكأ وأ روزلا ةداهش نم هلي ىبنلا رذح دقو

 وه َوْهَو هلا ىتل بذاك نیب مِلْسُم ئرفا لاک قَح عطتفا ن :لاقف ءاًتات وأ

 ا ط :ُهُرْكذ لج هللا بات ْنِم ُهَاَدْضِم يڪ أَرَك مٿ نابضَع ِهْيَلَع

 لو َوَر رجلا يف يهل ىح ل كلل ايل ام يدمْتكو هلل دهب دو

 هنآ مهمڏَڪ ي

 رفا لح َمَطَتْا نم :َلاَ كي للا َلوُسَرَّنَأ د ًيلِهاَبلا ةَماَمأ ىبأ ْنَعَو
 إو لجو هل لاک تنا ع مرکو انلا هل هلا َبَجْوَأ ذم هِي

3 2 

 هاو

 ريس

 .(©(ُكاَرأ نم اًبيِضَق َناَك ¿ نإو)» : لاق ؟ هلا وشر ايا سي انيك ناک

 ثالث لاب كاّرشإلا روزلا ةداهش تلدع» :لاق بص ٍدوُعْسَم نبا نعو © سك عا ل 7 رر ر ه 7 و هم ركاب 8 0

 .(۱۹۷ ص) ةعاسلا طارشأ(١)

 .(۷۷) :ةيآلا :نارمع لآ ةروس (۲)

 .(۱۳۸) ملسم هاور :حيحص (۳)

 .(۱۳۷) ملسم هاور :حيحص )٤(



 س ةياهن ثدعأ ةياعتاةسق يرام

 و اونو نقولا نم تىَصييلا 42 وبنَسحاف# ا رق مت « اللاب تاّرم

 ong رودلا

 :رئابكلا ىف ىبهذلا مام لا لاق وچ

 .ءارتفالاو بذكلا :اهدحأ هب

 04 اک فرم وه نم ید ال هلآ ن :ىلاعت هللا لاق

 وأ هضرع وأ هلام هتداهشب ذخأ ىتح هيلع دهش ىذلا ملظ هنأ :اهيناثو هب

 .هح ور

 هذخأف مارحلا لاملا هيلإ قاس نأب ؛هل دهش ىذلا ملظ هنأ :اهئلاثو هب

 .رانلا هل تبجوف هتداهشب

 ٠١ «راتلا َنِم َةَعْطِق هل ُمَطْقأ امف ويخ قب هَل ْتْيَضَق ْنَمَا :ِلَي لاقو

 )١( :ةيآلا :جحلا ةروس )١(.

 .(5701) بيغرتلا حيحص ىف ىنابلألا هنسحو «ىناربطلا هاور :فوقوم نسح (۲)

 .(؟) :ةيآلا :رفاغ ةروس (۳)

 باتك (1717) ملسمو .ءبصغلاو ملاظملا باتك )۲٤٥۸( ىراخبلا هاور :هيلع قفتم (4)

 .ةيضقألا



 ا ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةداهنلا ةصق ٤ ١

 چکا قحلاةداهش نامتك(7؟)

 دمعتملا بذكلا وهو روزلا ةداهش دهشي نم مثإ نع انملكت دق انك اذإو
 .منهج ران ىف هبحاص سمغي ىذلا سومغلا نيميلا وهو ةداهشلا ىف

 كلذ عمو ةقيقحلا فرعي وهو اًمولظم هاخأ ىري نم لباقملا ىف كانهف

 : ىلاعت لاقف كلذ نع اناهن ةا هللا نأ عم قحلا ةداهش متكيو تكسي هنإف
 ىلإ متيعد اذإ :ىأ * حلق هاء هاو اهن ڪي نمو 2610

 هبحاصو اّمثآ بلقلا لعجي «ريبك مثإ اهنامتك نإف اهومتكت الف ةداهش ءادأ
 دسجلا حلص حلص اذإ ءاضعألا ناطلس هنأل ؛ركذلاب بلقلا صخو ءاًرجاف
 هيلع ىفخي ال :ىأ # ٌرمِيِلَع َنوُلَمْكَت اَمِب لاو # هلك دسجلا دسف دسف اذإو هلك

 ."”دابعلا لاعفأو لامعأ نم ءىش

 لاقف ةعاسلا تامالع نم قحلا ةداهش نامتك َّنأ لكي ىبنلا ربخأ اذلو هب
 .7(قحلا ةَداَهّش ناَمتِكَو روزلا ةداهّش ... ةعاّسلا ىدي نيب نإ هلي

 ملا َكاَحَأ ْْصْنا» :ِةلص لا دقق مولظملا ةرصُنب انرمأ دق كي ىبنلا نأ عم

 ؟اًملاَظ هرس صن فْيَكَُف كام وُلْظَم ٠ هرصنت اذه هللا لوس واي: اولاَق «اًموُلَظَم و وأ

 نب قزق خا : لاق

 و رهو ٍةَياَمِكلا ٍضوُرُ نيف د مولظَملا ر ٌرْضَن امو : ها ب ىوونلا لاق
 ْنَم ىَلَع وب ُرمألا ُهَجَوَ ر الإ ركنا نع يَِلاَو ٍفوُرْعمْلاب رن لا َةلْمَج

 ن

 .°(ًّرَرض فخ لو و هيلع َرَدَق

 )١( ريسافتلا ةوفص )١/ ١51١(.

 )۲( ةحيحصلا ةلسلسلا ىف ىنابلألا هححصو «مكاحلاو دمحأ هاور :حيحص )111(.

 ) )۳.بصغلاو ملاظملا باتك (" 54 5) ىراخبلا هاور :حيحص

 )۱٤/ ١۲(. ملسم ىلع ىوونلا حرش (4)



 ر

 EF (علاعلا ةياهن ثادحأ  ةياهنلا ةصق يب ر

 ج حشلا ةرثك (14)

 لا

 .ةعاسلا تامالع نم حشلا ةرثك نأ كك ىبنلا ربخأ دقلو ©

 نم عملا ىف علب وهو خبل دشأ وهف .. صرحلاو لخبلا وه لاد
 ””صرحلا عم لخُبلا وه :ليقو .. لخُبا

 ."”(حشلا َرَهظَي نأ :3 ةَعاّسلا طا َرْشَأ ْنِم نإ :َلاَق ي َةَريَرْه ىبأ نع

 لو و ءلَمَعلا ضَقْنَيَو ُناَمَّرلا ب راقت :َلاَق لَو ّىبنلا نع ب هنعو

 ٠٠خلا

 هسفن خش َىِقُو ن نأ ن نو ؛مالسإلا هنع ىن ٌمومذم قُل ّحّشلاو

 مه كلوا ويش حش قوب نو :ىلاعت لاق امك ؛حلقأو زاف دقف
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 ناف ۾ طلا اوت 5 لاق ا فل وشر ذأ وفا دنع نب راج نع

 مُكَلْبَف َناَك ْنَم َكَلْهَأ حلا لَ حلا اوما مالا َْوَي تامل ملظلا

 . ھم ْمُهَمِراَحَم اوُلَحَتْساَو ْمُهَءاَمِد اوُكَفَس ْنَأ ىَلَع ْمُهَل لمح

 ربخأ ىذلا كالهلا وه كاملا اَذَه نأ لَمْ :ضايع ىضاقلا لات

 اَذَهَو ٍةّرِخآلا كالم هنأ ُلَمَتْخُيَو ْمُهَءاَمِد اوُكَفَس ْمُهّنَأِب اًينَدلا ىف هب مهنع

 ٤۸۸(. /۲) (ثيدحلا بيرغ ىف ةياهنلا) نم فرصتي ()

 ةلسلسلا ىف ىنابلألا هحح صو ء(١/۲۲۸) طسوألا مجعملا ىف ىناربطلا هاور :حيحص (؟)

 )١۲١۱١(. ةحيحصلا

 .ملعلا باتك )/١151( ملسمو «نتفلا باتك )۷٠٦١( ىراخبلا هاور :هيلع قفتم (۴)

 .(9) :ةيآلا :رشحلا ةروس ()

 .(501/8) ملسم هاور : حيحص (۵)



 اوس تيير يسا ةمف ا  ۲۱٦ةداين ثادحأ) ةداهنلا ةصت ۱
 ةَرْحآْلاَو اينَدلا ىف ْمُهَكَلْمَأ هنأ ُلَمَتْحُيَو ُرَهْظَأ ىناثلا  2 1ان ھا

 ل ومر رب ةميرج بكري ةقيتحلا قوه حيحّشلا ناسنإلاو ©
 نأ عم .. . هلذبو هقفنأ اًمع هضوعي نل هنآ هللاب نظلا ءىسُي هنأ ثيح .. ىردي

 ر وشو هشيم وه ویت نت شفنا ول :لوقي (العو لج) حلا

 . 4 تيقزرلا
 ناو تلا رایو رتا گدی ناکا ف :یلا ت لویو

 ام :ّلاَق ةوظَمْحاَ د نبی فأر ا :لوقي هلو ىبنلاو

 0 (....ةَقَدَص ْنِم دنع لام صم

 فعض ةئامعبس هل تبتك «هللا ليبس ىف ةقفن قفنأ نم» :ِةكَي لاقو

 قشب و رانلا اوقتا» :لاق يَ هللا لوسر نأ 6ِذ متاح نب , ىدع نعو

0 

 0105 مت
 ةرمد

 الو بسيط سک نم ةرمت لدعب قدصت نما ر هلا لوسر لاقو هب

 ويدل

 0 "ا لبجلا لثم نوكت یت ر مكدحأ

 )۱۳٤/۱١(. ملسمل ىوونلا حرش (۱)

 .(79) :ةيآلا :ًابس ةروس ('5)

 .(51/) :ةيآلا :ةرقبلا ةروس ()

 )٤( عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هححصو «ىذمرتلاو دمحأ هاور :حيحص )7١75(.

 )5( عماجلا حيحص ىف ىنابلآلا هححصو «ىذمرتلاو دمحأ هاور :حيحص )١١١١(.

 )5( ىراخبلا هاور :هيلع قفتم )١511( ملسمو «ةاكزلا باتك )٠١١١( .ةاكرلا باتك

 )۷( ىراخبلا هاور :هيلع قفتم )١5٠١( ملسمو «ةاكزلا باتك )٠١١5( ةاكزلا باتك .



 والا دنا ادع ا ڌيان ال /

 الإ هيف دابعلا حبصي موي نم ام :لاق ةي ىبنلا نأ ك ةريره ىبأ نعو هب

 مهللا :رخآلا لوقيو ءاًملخ اقفنم طعأ مهللا :امهدحأ لوقيف «نالزني ناكلم

 ۰ (اقلت اكسمُم طعأ

 .تاكلهلاو تافآلاو ءوسلا عراصم ىقت فورعملا ٌعئانص) :: لاقو ©

 7 «ةرخآلا ىف فورعملا لهأ مه ايندلا ف فورعملا لهأو

 ."0(رانلا ءاملا عيفطي امك ةئيطخلا عيفطت ةت ةقدصلاو» :ِةِدَي ىبنلا لاقو

 .اعيمج عوطتلا ةقدصو ةاكزلا : انه ةقدصلاب دارملاو

 ركذو هل الإ لق ال موب هلاط ىف هلل مهلظي ةعبسا زا ىبنلا لاقو

 7 (هنيمد ق قفنت ام هلامش ملعت ال ىتح اهافخأف ةقدصب قدصت لجرو - مهنم

 .ةاكزلا باتك )٠٠١ ١( ملسمو «ةاكزلا باتك )١557( ىراخبلا هاور :هيلع قفتم )١(

 عماجلا حيحص ىف لزب ىنابلألا ةمالعلا هحح صو )5١1/١(, مكاحلا هاور :مييحص (؟)

 .(؟ا/946)

 .(01175) عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هححصو «مكاحلاو ىذمرتلاو دمحأ هاور :حیحص(۳)

 .ةاكزلا باتك )٠١7١1( ملسمو «ناذألا باتك (555) ىراخبلا هاور :هيلع قفتم )٤(



  Alي اسا ةي نادا ياهلا ةمق !.
 د ل اا دا چچ

 (مارحلا لكأو )لالعلا يرخت مدع )0(

 نأ لاَملا َدَخَأ اَمِب ٌءْرَملا ىِلاَُيل اَمر سالا ىَلَع اَلا: لاق
 ( مارح نم ْمَأ لاڪ (1)

 الف سانلا نم ريثك عرو لقي نامزلا رخآ ىف نأ ربخي ةي ىبنلاف ©

 .مارح نم مأ لالح نمأ لاملا ءاج نيا نم نولابي

 بحب بولقلا ءالتماو مارحلاو لالحلاب لهجلا ببسب نوكي اذهو
 .ةرخآلا نايسنو .. ايندلا

 ال مهو مارحلا ىف مث تاهبشلا ىف مهمادقأ قلزنت تقولا كلذ ىفف

 وأ رومخلا وأ ناخدلا عيبي نأ ادبأ فنأي ال مهنم دحاولا دجتف ... نورعشي

 نأ عم .. ابرلاب لماعتي وأ ةيراعلا ءاسنلا سبالم ىف رجاتي نأ وأ تاردخملا

 الك لاقو 4 ِتََيَطلأ نِ أوك# :ىلاعت لاقف لالحلا لکا نأ انرمأ هللا

 ."!(هض عو هنيدل ًارْيَتْسا ل دقق تاشلا ىَقَنا نمف

 ىف رّسحتي فوس سالا لاومأ لّكأَيو مارحلا لكأي ىذلا نأ ٌكش الو 6

 .ةرخآلاو ايندلا

 ىف هل كرابي الو لاملا اذه نم ةكربلا عزني هللا نإف ايندلا ىف هترسح امأف

 هتجوز نايصع نمو هدالوأ قوقع نم ىناعي هدجتف ةجوز ىفالو دلو

 نإف كلذكو هللا الإ هملعي ال ام ايندلا بئاصم نم هيلع هللا حتفي لب اهدرمتو

 .مهقوقح سانلا ىلإ درو بات اذإ الإ هتدابع الو هءاعد لبقي ال هللا

 .عويبلا باتك (؟8١) ىراخيلا هاور :حيحص (۱)

 )0١١(. :ةيآلا :نونمؤملا ةروس (۲)

 )١095(. ملسمو «(0۲) یراخبلا هاور :هيلع قفتم (۳)



 ۹ ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق ر
 للا مما

 اَمَّدَحَأ ْنَمَو ُفْنَع هللا ىّذأ ءاَمَءاَدَأ ديرب سانا َلاَوْمَأ َّدَخَأ نرَم» :ةِكَي لاق

 . "با همن ءاهَقالثإ ديرب
3 

 ريا 7

 ىلْؤَأ ُراَّنلاَف تخش نِي تبت مخل لگ :الك لاق دقف ةرخآلا ىف هترسح امأو
. 

 - :سْمح ْنَع لاسي ىتح ة مايل موي مآ نبا اَمدَق لور الا : :35 لاقو 0 © رس 0 وو ت . 1

 ق فَمَن اَميِفَو ُفَبَسَتْما َّنْيَأ نم هلام ْنَعَو -مهلم ركذو

 الو سانلا لاومأ ذخأي نمل ةديدشلا ةبقاعلا كلت نع اربخم 35: لاقو

 َنَأْوَل يِدَيِب ىِيْفَت ىِذَّلاَو يذلا ىف ديلا نِ لِ دونا ناس ١ :اهدري

 ا نيد هْبَلَعَو لق ن يخ م أ ليف م یخ َمُك للا لیس ىف لف الجر

 . "اهنيك ُهْنَع ىَضْقُب ىتح ةنحلا لحد

 ايندلا ىف مهلاومأ ذخأ نمف رشبلا ملاظم اّدبأ ىسنن نأ ىغبني ال انت من

 مهتائيس نم ذخأ هتانسح تينف نإف هتانسح ةمايقلا موي هنم اوذخأ اهدري ملو

 .«سلفملا» ثيدح ىف درو امك ... رانلا ىف حرط مث هيلع تحرطف

 باب ىأ نم هللا لابي مل «لاملا بستكا نيأ نم لابي مل نم نأ» ' :ىور

 .«رانلا هلخدأ

 مل ؛مارح نم مهرد هيفو «مهارد ةرشعب اًبوث ىرتشا نم نأ) .یورو

 .(هيلع ماد ام ةالص هل هللا لبقي

 .(۲۳۸۷) ىراخبلا هاور :حيحص )١(

 )50١9(. عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هححصو «دمحأو « ريبكلا ىف ىناربطلا هاور :حيحص (؟)

 .(۷۲۹۹) عماجلا حيحص ىف ىنابلآلا هنسحو «دوعسم نبا نع ىذمرتلا هاور : :نسح (؟)

 حيحص ىف ىنابلألا هنسحو «شحج نب دمحم نع «مكاحلاو «ىئاسنلاو هدمحأ هاور :نسح ()

 )1 ') عماجلا



 ف ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق ا

 نم ريخ اًيارت (همف) هيف ىف مكدحأ لعجي نأل» :لاق 6ض ةريره ىبأ نعو
 .(اًمارح هيف ىف لعجي نأ

 لاق دّبعت اذإ باشلا نإ» :لاق نبك طابسأ نب فسوي نع ىور دقو

 هوعد :لاق ؛ءوس معطم ناك نإف ؟همعطم نيأ نم اورظنا :هناوعأل ناطيشلا

 .«هعفني ال مارحلا لكأ عم هداهتجا نإ «هسفن مكافك دقف دهتجيو «بعتي

 نأ نم ىلإ بحأ ةهبش نم اًمهرد ٌدرأ نأل» :كرابملا نب هللا دبع لاقو

 .«فلأ ةئامتس دع ىتح ... فلأ ةئامو فلأ ةئامب قدصتأ

 ام رظنت ىتح كعفنام ةيراسلا مايق تمق ول)» :درولا نب بهو لاقو

 .«مارح مآ لالحأ كنطب لخدي

 ىََنَح مارح هفْوَج ىِفَو ئرما ةاَلَص هللا لبقي ال : 6 سابع نبا لاتو

 .ةنم ىَلاَعَت هللا ىَلِإ بوتی
 بولا رهط نمك َناَك ةَعاّطلا ىف ماَرَحْلا قفنأ نم :ئرؤتلا ناَيْفَس َلاَقَو

 .لالَحْلا الإ هرفكُي ال بنذلاو ءاّملا الإ هرهطُي ال بلاو ... لوبلاب
 .ماَرَحْلا ىف عوقولا ةفاَحَم لالَحْلا راشعأ ةَعْسَي عدت اتك :ُهتَذ رمع لاَ

 اَلَو كيبل ال :كلم لاق ءكّبيل :لاقف مارح ٍلاَمب جح نم نأ ىورو

 .كّيَلَع دوُدُرَم كجح كيدعس

 هللا لعف ام :ُهَل ليقق ماَنَمْلا ىف هتوَم دعب َىْؤُر هنأ نيحِلاَّصلا ضعب نَعَو
 . اًمدرأ ملف اهترعتسا ةربإب ةّنِجْلا نع سوُبْحَم ىنا ريغ اًريخ :َلاَق ؟كب

 «نئاخلاو «ساكملا بابا اده ىف لخديَو :هللا مهمحر ءاملعلا لاق
 :روزلا دهاَسَو «ميتَيْلا لام لكآو «هلكومو ءابّرلا لكآو «لاطبلاو هَقراََسلاَو

 َعاَب نمَو «نْزَوْلاَو لّْيَكْلا صقنُمو ةَّوْشَّرلا لكآو .هدحجف ايش راَعتْسا نمر



 (علاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق ي

 «ةينازلاو ءروصملاو «مجنملاو «رحاسلاو «رماقملاو «هاطخف بيع هيف ايش

 ىِرَتْسُملا ربخمو «مئاّبلا نم نذإ رْيَعب هترجأ ذأ اذإ لالدلاو « «ةحئانلاو

 . "”"هنمث لكأف ارح َعاَب نمَو هدئازلاب

 د د ل( >]
SSE PCE 

 )١( ص) ميظعلا دبع ةماسأ .د قيقحت - ىبهذلا مامإلل رئابكلا باتك 1١7: ١١7(.

  0فنصملل / ةرسحلا موي مهرذنأو )١185-185(.



 ٠ يي علاعلا ةياهن ثادحأ  ةياهنلا ةصق ۲

 روهظ ةعاّسلا تامالع نم اهّنأ لك ىبنلا اهنع ررخأ ىتّلا تامالعلا نمو
 .هراشتناو ابّرْلا

 ."'”(اَيرلا ُدَهظَي ةَعاَسلا ید نس لاق ع ىلا نع هي دوعسَم نبا نع

 ىَلَع تا :ّلاَق ای هللا ُلوُسَر 3 هيلو ةَرْيَره یب ْنَع (حيحصلا) فو

 . مارح نم 1 لالخ نمأ لاَمْلا َدَحَأ امب ٌءْرَمْلا ىلا ال نامر ساتلا

 باب ىف قباسلا ةريره ىبأ ثيدح دروأ هنأ ثا ىراخبلا مامإلا هقف نمو

 "4 ٌةفحصَمُم اًمدكضأ ويلا اولڪ أ ل انماء لأ ایا >> :كك هللا لون
 مدع دنع هيف عسوتلاب نوكي ابرلا نم ةفعاضملا فاعضألا لكأ نأ نيل

 .مارحلاو لالحلا نيب زييمتلا مدعو «لاملا عمج قرطب سانلا ةالابم

 لاقف اًديدش اًريذحت ابّرلا نم ميركلا نآرقلا ىف كك هللا ردح دقلو ©

 نيمو مشن نإ اوبرا نم یب ام اوردو ها أوما اوما يدل اهيأكي ٭ :ىلاعت
 ل o سحر مھ ےل ےس جرس

 07 لم و رز علا ج حر حرا ےک ٠ رسل تے ی 28 ا ر 2

 مكلاومأس و ءر مكحلف متبت نإو ءِهلوسرو هللا نم برحب اود ذاق اولعفت ل نإ 9
 )4( د ی >
 4 تروملاظت الو نوملظت ال

 م اا ل هيف 2

 برح ىلع ردقي نمو ... 5 هلوسرو هلل براحم وهف ابرلا لكأي نمف

 !!!؟ 4 هلوسرو هللا

 ىمسف همسا ريغب ىمسو ميشهلا ىف رانلا راشتنا ابرلا رشتنا دقل #

 .(۲ )75١5/ ةحيحصلا ةلسلسلا ىف ىنابلآلا هححصو .ءطسوأللا ىف ىناربطلا هاور :حيحص (۱)

 .عويبلا باتك (؟ (AY ىراخبلا هاور : حيححص (۲)

 )٠١١(. :ةيآلا :نارمع لآ ةروس (۳)

 .(۲۷۸-۲۷۹) :ناتيآلا :ةرقبلا ةروس (4)



 ۳ ؛علاعلا ةياهن ثادحأ ةياهنلا ةصق ب ر

 تايمسُملا نم اهريغو رامثتسالا تاداهشو حابرألاو دئاوفلاو ضورقلاب

 وهف كلذ لعفي نم نأو .. ابرلا نيع وه هنأ ىف هتقيقح نع هفرصت ال ىتلا

 .ِةِكَي هلوسرو هلل براحم

 تالماعملا كلت زاوجب ىتفأ نَم ملعلا لهأ نم كانه ناك نإو ويب

 تفداص ىوتفلا كلت نآل ؛ةريبكلا كلت ىف عقن نأ كلذ ىنعي الف ةيوبّرلا

 .انسفنأ ىف یوه

 بوتن نأ لجأ نم ك هللا دنع نم انيتأي ءادنلا وه اهف اذه لك عمو ©
 .ةيوبرلا تالماعملا كلت نم

 مّشنُك نإ اوبرا نم یقبام اوردو هللا أ أوقفت انما ےس دلا اهنا 0 :ىلاعت لاق

 سوءر كنق ربت نو ءهلوسرو هللا نم ٍبّرحب اونَدَأَك ولع هل نإ ۳ ی

 014 ترک 1و وځی كلون
 يف تارسحلا ىنجي فوسف -بتي مل نإ - ابرلاب لماعتي يذلا نإف الإو

 .ةرخآلاو ايندلا

 هلك ومو ءاَبرلا لكآ هللا َنَحَل» : كك ىبنلا لوقيف ايندلا ىف هترسح امأف ©

 ُمَلْمَيَوْهَو ُلْجَرلا لكا ابر مزو :لاقو ءار هيف ْمُهَو هبټاگ و ِهيَدِهاَشو

 اَهاَنْدَأ ءاَباَب َنوُعْبَسَو نانا اَبَّرلا» :لاقو ير َنيِئاَكَتَو ةَّنس س نموها دنع دش
 ."ديخأ ضْرِع ىف ٍلُجّرلا ةلاَطِتسا اَبّرلا ىَبْر َّنإَو م هم ٍلجَولا ٍ ِناَينِإ لم

(Ûةرقلا ةروس : (VAYA) DEN 

 .ةاقاسملا باتك )۱٥۹۸( ملسم هاور :حیحص (۲)

 حيحص ىف ىنابلألا هححصو «ةلظنح نب هللا دبع نع «ريبكلا ىف ىناربطلاو «دمحأ هاور :حيحص (۳)

 )۳۳۷١(. عمابجلا

 .(7071) عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هححصو «ءاربلا نع طسوألا ىف ىناربطلا هاور :حيحص (4)



 يلو ىلاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق ¢

 :لك هللا باذع مهسفنأب اولحأ دقف موق ىف ابرلا رهظ اّذإ هنإ لب

 . "وللا َباَذَع ْمِهِسفْنأِ الحا دَ َيْرَق ىف اَيّرلاَو ازلا ٌَرّهظ اَذِإ» :ةاكك لاق

 :ليوط ثيدح نم ءزج ی 7 لوقيف ربقلا ىف ابرلا لكآ ةرسح امأو
 ىف ادو مدل لنو َرَمَْأ - وق َناَك هنأ ٌتْيسَح - رهن ىَلَع انتَ ءاتقلطناف»

 َراَجِح ُهَدْنِع َعَمَج ذك ُلُجَو رهن طس ىَلَع ادو ځی ٌحِباَس لج رتل

 دنع َعَمَج ذق ىِذَلا كيد ینا (ْحَبْسَي اَم ُحَبْسَي ٌحباَّسلا كلذ اَذِإَو ةَريِثَك

 ِهْبْلِإ َعَجَراَمْلُك 6 ِبلإ عجز مث حبشي قطني اًرجح هُمْ هَ رعي ر راَجحلا

 .(اًرَجَح ُهَمَقْلَأَف هاف َرَعَف

 ِهْيَلَع َتْبَنَأ ىِذَّلا ٌلُجَّرلا اَمَأَو) :الاق .«؟ِناَّذَه اَم» :لاقو ىبنلا لأس املف
 ."”0اَبّرلا لآ ُهَنِإَف رَجَحلا ُمَهْلُيَو ِرَهَّتلا ىف حبس

 لج لاق دقف ةمايقلا موي هترسحو هباذع نع امأو هربق ىف هباذع اذهف

 جَ ہیرا موفي امك لإ نوم وقي ال اوبرا نولڪ ا تر رلا# : العو

 74 نمل
 امك الإ ةمايقلا موي مهروبق نم نوموقي ال ابّرلا نولكأي نيذلا نأ :ىأ

 نك نا موق نأ قو ناعيا اختو عرص لاح عورصملا مرش
)4( . 

 )١( عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هححصو «مکاحلاو «ريبكلا ىف ىناربطلا هاور :حيحص )51/4(

 )۲( ىراخبلا هاور :حيحص )/517 07٠١.

 )۲۷١(. :ةيآلا :ةرقبلا ةروس (۳)

 ١5١١(. ص) فنصملل / ةرسحلا موي مهرذنأو (4)



 ( ملاعلا ةياهن ) هياهنل اعلا ةباهن ثادحأ) ةباهنلا ةصق / ١

 وكل اهلالحتساو ”فزاعملا روهظ (۲۷)

 روهظ :ةالب ىبنلا اهنع ربخأ ىتلا ىرغصلا ةعاسلا تامالع نمو هب
 .اهلالحتساو فزاعملا

 اًروهظ تامالعلا رثكأ نم تحبصأ ةمالعلا هذه نأ مولعملا نمو

 ريغو عادبإلاو نفلاب ىَّمست تحبصأف ... اهمسا ريغب تيّمُسو .. اًراشتناو

 .كلذ

 ءانغلاو فزاعملل ةصصخم تاعاذإ اهل تتشنأ دقف اهراشتنا ةَّدش نمو

 .مويلا ىف ةعاس 7 4 ىقيسوملاو ىناغألا ثبت تاونقو

 ِناَمَّزلا رخآ ىِف ٌنوُكَيَس» :َلاَق ةي هللا لور نأ ءِدْعَس نْب لْهَس نع
 تَرَهَظ اذِإ١ :لاق ؟هللا َلوُسَر اَي كلذ ىَنَمَو :ليق 5 (ٌْسَمَو فق فسح

 .””(َتاَنْيَقْلاَو ٌفِزاَعَمْلا

 نأل كلذو اهلالحتسا وه ءانغلاو فزاعملا روهظ نم مظعألا نكلو هب

 مهنأب سانلا نوربخيو لب كلذب اوتفأ دق ملعلا ىلإ نوبستني نم ضعب

 .كلذ ريغ ىلإ .. نيليجلا راقيسومو قرشلا بكوك ىناغأب نوعتمتسي

 ْنم َنَئوُكَيَلا :لوقب لف بلا وس هلأ تل يلا كلام ىأ نع

 ىلإ اونو هامور يَا رجلا نولي ماَوَق 5

 ةَجاَحِل - ٌريقفلا :ىنغي ب - مِهيِتَأَي ؛ ع یت ئز بطب

 رق َنيرَكآ ُحَسْمَيَو َّلَعلا عضو كلا هي ادع اَنْيَلِإ مجرا :نول وي

 .فّدلاو «روبنطلاو .دوعلاك ىهالملا تالآ یه :فزاعملا 0

 .(25760) عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هححصو «ريبكلا يف ىناربطلا هاور :حيحص (؟)

on 



 Na ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق 15

 . ةماعلا موي : ىلإ َريِزاَنَحَو

 ىراخُبلا نيب ب ام لصتي مل ٌعطقنم ثيدحلا اذه نأ مزح نبا معز دقو
 هزح نبا هلاق ام نأ نّييو ,ميقلا نبا ةماعلا هيلع درو «دلاخ نب ةقدصو

 هوجو ةتس نم لطاب
 هنع ىور اذإف «هنم عمسو راّمع نب ماشه ىقل دق ىراخبلا نأ ١-

 :لاق اذإف «عامّسلاو ةرصاعملا لوصحل ؛اًقافتا لاصتالا ىلع لمح ءاعنعُم
 صا (ماشه نع)» :هلوق نيبو هيب قرف نكي مل ؛(ًماشه لاق»

 ىف ىليعامسإلا لاق ؛اًلوصوم ماشه نع هوور دق تابثألا تاقتا نأ -
 .هنتمو هدانسإب ؛(راّمع نب ماشه انثدح :نسحلا ىنريخأ» (هحيحصاا

 نب نامثعو ىليعامسإلا هاورف «ماشه ثيدح ريغ نم حص دق هنأ -
 . بص ىرعشأللا كلام ىبأ ىلإ نيرخآ نيدنسب ةبيش ىبأ

 ثيدحلا اذه هلاخدإف ؛هنم عمسي ملو اًماشه قلي مل ول ٌىراخُملا نأ -؛

 ركذي ملو «ماشه نع هدنع ٌثباث هنآ ىلع لدي ؛هب همزجو ءاهحيحصا ىف

 روهشم فورعم وهف «مهترثكل امإو «مهترهشل اّمِإ «ماشه نيبد هنيب ةطساولا
 .ماشه نع

 َنأٌدارملاف ؛(نالف لاق» : (هحيحص) ىف لاق اذإ ّىراختلا نأ -

 .هدنع حيحص ثيدحلا

 (هحيحص) ىف هل الخدم هب اًجتحُم ثيدحلا اذه ركذ ّىراخُملا َّنأ -
 .اًداهشتسا ال الصأ

 .(۲۷۲-۲۷۰ )٥/ «نئسلا بيذبت» :رظنا(؟)



 ْ يه ب ع هي چچ ++ /

 Y۷ (ملاعلا ةياهن تادحا) ةياهنلا هصق م YY اعلا ناهن تادحا) هنابنلا هصق ا١

 .بير الب ٌحيحص ثيدحلاف

 یرهاظلا مزح نب ٍدَّمَحُم ىبأ ىَلِإ تاقا الو :حالّصلا نبا لاقو
 :ِكِلاَم ىبأ وأ ءِرِماَع ىبأ ِثيِدَح ْنِم ُئِراَُبْلا ُهَجَّرْحَأ ام دَر ىف ٍظِفاَحْلا
 ۰ ۰ ۰ (هركذف)

 .حيِحَّصلا طش ٍلاَصنالا فورم ٌحيِحَص ْتيِدَحْلاَو» :لاق مث

 ةهج ْنِم اًفوُرْعَم ِثيِدَحْلا َكِلَذ ِنْوَكِل َكِلَذ لعب دق هلي ٌئِراَخْبْلاَ

 َركَد ذَق ِِنْوَكَل َكِلَد لعب دقو نع هلع ىلا صْخشلا كلذ ْنَع تاق

 يَ َكِلَذ لعب ْدَقَو الصنم ادم وبات ْنِم َرَحآ عِضْوَم ىف َتيِدَحْلا كلَ

 كع او عاطقنالا لح اًّبَحْضَي ال ىلا باّبْسألا َنِم َكِلَد

 ميرحت ىلع مهقافتا ءةمئألا بتك ىلع علطا نم لكل مولعملا نمو

 دش نم لوقب ةرعالو «فزاعملاو برطلا تالآ هبحصت ىذلا ءانغلا

 .كلذ ىف ةلدألا ضعب كيلإو .فلاخو

 ريع هللا ليس نع لل ثیرحلآ وهل یر نم ساتان 2 :ىلاعت لاق

 لَو اشیاء هلع لش ادو O نيم باع مک كلو اوزه اهدي ولع
 .4 ریل باذعب رت اوو هذا ف ناك اَهعَمْس رَ نک اركحتس

 «نيلوألا نيقباّسلا دحأ وهو- دوعسم نب هللا دبع ليلجلا ىباحصلا لاق

 كلذ ىور امك «ءانغلاب ةيآلا هذه رسف نيتفُملاو ةباحصلا ءاملع رابك نمو

 هذه نع لأسُي وهو دوعسم نب هللا دبع عمس هنأ ىركبلا ءابهّصلا وبأ هنع

 »)1۳4۸( ماع .ةيملعلا بتكلا راد عبط رض ص) (ثيدحلا مولع ف حالصلا نيا همدقم)» )۱(

 )٥۲/۰(, (ىرابلا حتف» :رظناو

 .(9/ .5) :ناتيألا :نامقل ةروس ()



 ا ( ملاعلا كنج ثادحأ ب ةصق

 ارم ثاالث ددر اوه الإ هلإ ال ىذلاو ءانغلا هللا دع لاقف

 .. ىرخأ ةرم ثيدحلا رکا اهي ©

 بن ىلإ مآ زو تراعتلو رتل يرحل جلا / اوفا

 ىِيْعَي - مهیا - ةيشام : وا زرع ىلع يزن لح لع

 ةو لعل عَ بو للا ْمُهتييف ادع اَنْيَلِإ مجرا :َنوُلوُقَيَق ةجاحل - َريقَفلا

 نفل ا مذ ىلإ خو نيك

 َنوُلِحَتْسَي » هتمأ نم ماوقأ نوكيس هنأ ب ىبنلا رخي ثيدحلا اذه ىف

 «فزاعملاو «رمخلاو ريرحلاو ....ءانّرلا نع ةيانك وهو .جرفلا وهو اًرحلا

 ىف ىه (َفِزاَعَملا» اهنمو تاروكذملا نأ ىف ةحيرص ؛ َنوُلِحَتْسَي ١ :هلوقو

 (رمخلاو انزلا» وهو هتمرحب عوطقملا عم فزاعملا نرق ب ىبنلا نإ مث

 نيلحتسملا ءالؤه نم ماوقأ نع ربخأ مث ءاهعم اهنرق ام ةمرحم نكت مل ولو

 يالا ل جلا رهو ؟ملع بنج ىلإ نولرتي ما تامرحشلا هليل

 لبجلا عقويو كابل مهكلهي ىأ نا هيي ا

 كلذ نم هللا انذاعأ ءريزانخو ةدرق مهنم اًماوقأ خسميو .مهيلع هکدیو

 .نيملسملاو

 مكاحلاو ء(۳۷۳ /5) فنصملا ىف ةبيش ىبأ نباو «هريسفت ىف ىريطلا ريرج نبا هجرخأ : نسح )١(

 )١١0«( ننسلا ىف ىقهيبلاو ) 7/1 1((.

 )۲( ىراخبلا هاور : حيحص )060950(.



/ 
 + هد < + وي 5 چ وه /

 ملاعلا ةياهن داهنل 0 ( ملاعلا ةياهن تادحا) هيابنلا ةصق ١ م

 تعلو ا هول الر شوال :(ت اكمل
 را ل

 دكا وهل ىر نم سائلا نمو :ٌةَيآلا هِذَه ْتَلرَْأ اًدَه لم ىف «اٌءاَرَع

 ةمرحملا وهّللا تالآ عيب ميرحت ىلإ ءاهقفلا روهمج بهذ هب
 ,1"20!|اهعبب ةحص مدعب اوحّرصو اهنم هلامعتسا زاج ام الإ فزاعملاو

 ىنجي فوسف ءانغلاو فزاعملا عامس ىلع فكعو نارقلا كرت نمف وب

 .(بتي مل نإ) ةرخآلاو ايندلا ف تارسحلا

 بجحي هللا نإف ءايندلا ىف ءانغلا نوعمتسي نمو ءانغلا لهأ ةرسح امأف

 نآرقو نمحرلا نآرق ٍدبع بلق ىف عمتجي ال هنأل ؛نآرقلاب ذّذلَتلا ةمعن مهنع

 ل ج ِثيِرَلَلاَدْم نق # :(العو لج) قحلا لاق اذلو ,ناطيشلا

 4 نورس ناو ا نكس الو نیکو

 الو نآرقلا عمسي نم ىلع (العو لج) قحلا ركني تايآلا كلت ىفف

 ءانغلا وه دومسلاو 4 وديس عنو كلذ ىف ببسلا ناكو هب رّئأتي وأ ىكبي

 .(ريمج) لهأ ةغلب

 ةَمَألا ذه ىِف» :هلوقب ب ىبنلا اهنع ربخأ دقف مهل ةيناثلا ةرسحلا امأو

 .(5) :ةيألا :نامقل ةروس ()

 .(۲۹۲۲) ةحيحصلا ةلسلسلا ىف ىنابلألا هححصو «ىذمرتلا هاور :نسح (؟)

 ٠١١(. /9) ةيتيوكلا ةيهقفلا ةعوسوملا ()

 .(09-11) :تايألا :مجنلا ةروس (©)



 ا (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق فض

 ٌفزاَعَمْلاَو -تاينغُملا :ىأ- نايقلا ٍتَرّهظ اذِ ...ٌَفْذَكَو سَم فسح

 ."2(2ُوُمَحْلا تبرشو

 لح ٌةَلْضَحةَرْشَع سمح یم َتْلَعَف اذإ : :ىدامرتلا ىور امك 2 لاقو
 .(ٌفزاَعَمْلاَو ٌتاَنيَقْلا ْتَّْخَت ادإ» -اھنم ركذف- | اللا اهب

 تمكح اہإف كلذ ىلع دهاش ريخ سلدنألا دالب ف ثدح ىذلا لعلو

 رومخلاو ءانغلاو فزاعملا تلحتسا املو «نورق ةينامث ةبارق مالسإلاب

 نم مالسإلا مكح بهذو هفرعي ال نم مهيلع طلسو مهتفأش هللا لصأتسا

 ٠4 ويظن مهما مهني
 نم لقبلا تبني امك ؛بلقلا ىف قاتلا تبني ءانغلا نإ :دوعسم دبا لوق

 .(رطملا

 اهيأ" :لئاسلل لاق ؛مالسإلا ىف ءانغلا مكح نع سابع نبا لئُس دقلو
 ؟ءانغلا نوكي امهّيأ ىفف ءلطابلاو قحلاب ءىجو ةمايقلا موي ناك اذإ :لئاّسلا

 ىف :لاق ؟رانلا ىف مأ ةنجلا ىف لطابلاو :سابع نبا لاق .لطابلا ىف نوكي :لاق

 .(كسفن تيتفأ دقف بهذا :سابع نبا لاق .رانلا

 ةدرشلا ةروص ىلع خسملا :ءادغلا ىلحتسمل هركذ دعب ميقلا نبا لوقب

 ءوسلا ءاملع ف: نيتفئاط ىف وهو دب الو ةمألا هذه ىف عقاو ريزانخلاو

 ىلاعت هللا بلقف هعرشو هللا نيد اوبلق نيذلا .. هلوسرو هللا ىلع نييذاكلا

 "'مراحملاو قسفلاب نيكتهتملا نيرهاجملاو هنيد اوبلق امك مهروص

 )١( عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هححصو «یذمرتلا هاور:حيحص )4710/9(.

 )/١1١1(, :ةيآلا :نارمع لآ ةروس(؟)

 ,(7" 45-5 ص) ناطيشلا دياصم نم نافهللا ةثاغإ(۳)



 ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق ل. //

 لوسر َّنأ سنأ نع ... كرابملا نبا ىور دقف ةرخآلا ىف مهترسح امأو

 موي كِآلا هينذأ ىف بص اهنم عمسي (ةينغم) ةنيق ىلإ سلج نم» :لاق ب هللا
 ايندلا ىف ءانغلا عمسي نم هنإ لب ... باذُملا صاصرلا وه كنآلاو ««ةمايقلا

 هعم ليامتت ىذلا ءانغلا كاذ «ةنجلا ىف نيعلا روحلا ءانغ عامس نم مرحي

 . اهرامثو ةنجلا ناصغأ

ÎS NYجير رو  

eS YE E CGE 

 )١( فنصملل /ةرسحلا موي مهرذنأو )١۷١-١۷۳(.



 يبي (علاعلا ةياهن ثادحأ  ةياهنلا ةصق

 .رمخلا برش :ةلَي ىبنلا اهنع ريخأ ىتلا ةعاسلا تامالع نمو

 عابت نآلا رمخلا نإ لب .. رمخلا برشي نم ةمألا هذه ىف رهظ دقلف

 ىو ةصخرم تالحم ىف ةيمالسإلاو ةيبرعلا لودلا ضعب ىف ارا اًراهج

 .قدانفلاو تارئاطلاو تاراطملا

 رج الو ؛شيشحلا برش مرج نوئاقا أ كلذ نم بجعألاو ب

 ُلاَجَرلا 56 ُرْمَحْلا برو انزل شيو لهجا رهو ميلا عز فرب
 ۹ ٌدِحاَو يَ ةآَرما َنيِسْمَحِل َنوُكَي ىَّنَح ُءاَسّنلا یھب و

 خلا برش احتسب نم كاتم نركب نأ كلذ هم بجعألاو © ١

 ٠ .اينابماشلاو ىكسيولاو ةيحورلا تابورشملاك ... اهمسا ريغب اهيمسيو

 ىم نم ةا َنّلِحَتْسَتل١ :َلاق لک ىلا نأ لق ٍتِماَّصلا نن َةداَبُع ْنَع
 "اإ اَهَوُمَسي مشاب رمح

 ما نم سات نرش :ّلاَق ةي سلا نأ ی رعشألا كلام یبا ْنَعَو

 قو تاما اعلا مهسوؤر ىلع فزعُ امسا رب اھت هسي رمخلا

 َةَدَرِقْلا مهتم ٠ لَمْجَيَو ضْرَألا مهب لا فيْ ر -(تاَمْيَقلا» :ةياور

 ا

 .ملعلا باتك )۲۹۷١( ملسمو «ملعلا باتك (۸۰) ىراخبلا هاور :هيلع قفتم )١(

 ,(60:59) عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هححصو ءايضلاو .دمحأ هاور :حيحص (؟)



 و ا ر
 (ملاعلا ةياهن تادحأ) ةياهنلا ةصف مر

 .00(َريِراَتَحْلاَو

 :نيريسفتب رمخلا لالحنسا ىبرعلا نبا رسفو هب
 .اهم مش لح داقتعا :لوألا

 ىف لاسرتسالاك ؛اہرش ىف لاسرتسالا كلذب دارُملا نوكي نأ : ىناغلا

 .لالحلا

 َنِيَف دقف ءرثكأ اذه اننمز ىف وهو «كلذ لعفي نم ىأرو عمس هنأ ركذو

 .اهبرشب سانلا ضعب

 نادلبلا ضعب ىف ةينالع اهبرشو ءاراهج اهعيب كلذ نم مظعأو
 ُرْذْنُي امم ؛ليثم هل قبسي مل اًميظع اًراشتنا تاردخُملا راشتناو «ةيمالسإلا

 .دعب نمو لبق نم هلل رمألاو «ريبك ٍداسفو «میظع رطخب

 .اهعيب مّّرحو اهمّرح دق ك هللا نإف رمخلا برش نم نوملسملا رذحيلف
 ےس لسا وک ےہ 2 و

 ٍلَمَع نم جر ملزالاو باصتالاو رييملاو رمخلا انو اوما ذَا اهي ا لاق
 "74 وحلق عل ونتج نیلا

 نيش مَرَح اَذِإ ىَلاَعَت هللا َنِإ » :لاق اب ىبنلا نع سام ن رع

 ا و لا اب یب ئا كا

 (oto) عماجلا حيحص ف قزابلألا هححصو «نايح نباو .دواد وبأو «دمحآ هاور :حيحص ()

 )4٠0(. :ةيآلا :ةدئاملاةروس (۲)

(Y7)1۸( مارملا ةراغ 2 ىنابلألا هححصو «ىنطقرادلاو «دواد وبأو «دمحآ هآور :حيحص  (. 



 (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق
i= 

 2 ا 1 0 م 0 وک رے و
 ا هللا لوَسَر وم (ٌماَرَح وه ل :لاقف «سانلا اهب ر حبصتسیو ولجا

 هن ُهوُلَمْج +أ اَهَموُحش ْمهْيَلَع مرح الذ هلا نإ تولا مل لتا كي دن
 ر و

 همت اولَكأَف هوع

 :ةرخآلاو ايندلا ىف رمخلا براش تارسح ب

 )١( هنيد مدهي رمخلا براش :

 .هباقعو هبضغو هللا تقم كلذب قحتساف هللا همرح دق اًئيش لعفي هنأل

 : هندبو هتحصو هسفن رمدب رمخلا براش (۲)

 رقت الو# :ىلاعت لاق دقو ناسنإلل ءىطب لتق وه رمخلا ب

 ريثكل ٌببس تاردخملاو رمخلا برشف ٠ 4 اًمِيِحَرْمُكَي ناک لان ا

 نيعلاو ىلسانتلاو ىبصعلا زاهجلاو خملاو دبكلا رمدت ىهف «ضارمألا نم

 بلقلاو زديإلاو ناطرسلا ضرم ىلإ ىدؤتو نانسألاو رعشلاو دلجلاو

 .تانمدملا لماوحلا نوطب ىف ةنجألا هوشتو

 : هلقع رمدي رمخلا براش(؟)

 تاردخملاو رمخلا براشف كلذ عمو ...معنلا مظعأ نم ةمعن لقعلاف

 .هيلع اهم هللا معنأ ىتلا ةميظعلا ةمعنلا كلت رمدي

 )٤( هضرع سندي رمخلا براش :

 اًذج ةئيس هتريسو هتعمشس تاردخملا نمدُمو رمخلا براش نأ دجتف

 .سانلا نيب

 .هتانبو هئاسن ىلع هبلق نم ةريغلا بهذُي نامدإلا نإ لب

02 2 

 )١( ملسمو 55(2؟75) ىراخبلا هاور:هيلع قفتم )١081١(.

 .(؟9) :ةيآلا :ءاسنلا ةروس(؟)



 وع 3 ءاااوهج و 4چ /

 Yo ( ملاعلا ةياهن تادحا) ةيابنلا ةصق / ١

 ىطاعتيل وأ رمخلا برشيل هتيب ىف اًسلاج نمدملا اذه دجت دقف

 الجر نأ نم فحصلا ىدحإ اهترشن ىتلا ةصقلا كلت نوملعت مكلعلو

 هلام دفن دق نمدملا ناكو «تاردخملل اًرجات هتيب ف فاضتسا دق ناك اًئمدم

 0 اهنمثب الإ ةعرجلا هيطعي نأ رجاتلا ضفرف ةردخملا ةعرجلا كلت ديريو

 اهعم لعفي نأ هنم بلط ةليمج تناكو نمدملا ةجوز رجاتلا ىأر املف

 كلت لجأ نم هضرعب ىحضو نمدملا قفاوف ةعرجلا لباقم ةشحافلا

 .ةنوعلملا ةعرجلا

 :لاملل عيضم تاردخملاو رمخلا براش ( ۵)

 .ةمايقلا موي اهنع هللا انلأسيس ةنامأ لاملاف

 . 4 نيِطنمَشلأ نوح اوناك َوَدَبمْلا َّنِإ #9 :ىلاعت لاق
 نعو :اهنم ركذو - سمخ نع لأسُي ىتح دبع امدق لوزت ال١ :: لاقو

 ظ ."'"(هقفنأ ميفو هبستكا نيأ نم هلام

 لب نوبرشي نيذلا مه طقف ءاينغألا ىرت ال كنأ رمألا اذه ىف بيجعلاو

 .نونمديو نوبرشي ءارقف كانه

 .(۲۷) :ةيآلا :ءارسإلا ةروس )١(

 ىنابلألا ةمالعلا هنسحو «عرولاو قئاقرلاو ةمايقلا ةفص باتك )١517( ىذمرتلا هاور :نسح- (؟)

  ISعماجلا حيحص ف )90/599(.



Kaا ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق  

 :ةالصلا نعو هللا ركذ نع دبعلا دصت تاردخملاو رمخلا(5)

 لإ ىذالاو َّنْلل ٌتَمَلَح امو # :ىلاعت لاق ...هدبعن نأ لجأ نم انقلخ هللاف
 ةالصلاو ركذلا نع دبعلا دصي تاردخملاو رمخلا برشو . © ودعي

 ٌميِتَمْلاَو رتا اَمنِإ اوما ء نيذلا اتي # :ىلاعت لاق ....نآرقلا ةءارقو مايصلاو

 ديرب اَمَنِإ ا نوحِفت مکلعل هوبنتجاف ِنطِيَشلا لمع ْنَم شجر مالا باصنالاو
 نحو أ رد نع دصيو رِمْلاَو ٍرمفَل يف ةاضعبلاو ةوادعلا مكتب عوي نأ نطيَسلأ
 . 4 نومك واصلا

 :كلاهملا ىف دبعلا عفوت تاردخملاورومخلا برش (۷)

 ناك هنإ .ثئابخلا أ اهنإف رمخلا اوبنتجا» :لاق ص نافع نب نامثع نع

 اهتيراج هيلإ تلسرأف -هتوغأ - ةأرما هتقلعف دبعتي مكلبق الخ نمم لجر

 اًباب لخد املك قفطف اهتيراج عم قلطناف ؛ةداهشلل كوعدت اهنإ :هل تلاقف

 :تلاقف «رمخ ةيطابو مالغ اهدنع ةئيضو ةأرما ىلإ ىضفأ ىتح هنود هتقلغأ

 رمخلا هذه نم برشت وأ ىلع عقتل كتوعد نكلو ةداهشلل كتوعد ام هللاو

 اًساك هتقسف اّسأك رمخلا هذه نم ىنيقساف :لاق «مالغلا اذه لتقت وأ ءاّسأك

 اهنإف رمخلا اوبنتجاف مالغلا لتقو اهيلع عقو ىتح مري ملف ىنوديز :لاقف

 امهدحأ جرخُي نأ كشويو الإ رمخلا نامدإو ناميإلا عمتجي ال هللاو
 .”"”(هحاصض

 عشبأ لقعلا ىلع اهريثأت تاردخملا نإف رمخلا ريثأت نم اذه ناك اذإو

 )١( :ةيآلا :تايراذلا ةروس )05(.

 )۲( :ناتيآلا :ةدئاملا ةروس )۹۰- ۹١(.

 ) )۳.حيحص هدانسإو نافع نب نامثع ىلع افوقوم ىئاسنلا هاور



 ىلاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق ي رك

 تاردخملا ىف دجوي ةيركذو ةينيد راضم نم رمخلا ىفامو «رمخلا ريثأت نم

 .ىكنأو دشأ وهام

 :كلوح نم سانلا ىدؤت تاردخملاو رمخلا(4)

 نم سانلا ىذّوي هنإف تاردخملاو رمخلل هنامدإب باشلا نأ كش ال

 ."”(رارضالو ررضال» :ّةْلَي ىبنلا لاق دقو هلوح

 نإ ىتح قاطت ال تاردخملاو رمخلا ىنمدم ةحئار نأ مولعملا نمو
 ةجوزب نظلا امف تادودعم قئاقدل ولو مهتسلاجم نوقيطي ال سانلا رثكأ

 .هعم اهتايح نم ةاناعملا دشأ ىناعتو هعم شيعت ىتلا نمدملا

 .مدآ ونب هنم ىذأتي امم ىذأتتل ةكئالملا نإ لب

 : مئارجلا باكترا ىلع ةأرجلا(9)

 ىلع اًئيرج ناسنإلا لعجت تاردخملاو رومخلا برش نأ مولعملا نمف

 نم اهريغو ضارعألا كتهو لتقلاو بصنلاو ةقرسلاك :مئارجلا باكترا

 .مئارجلا

 :ةءورملا بهذي تاردخملاورومخلا برش )٠١(

 كرتيو تاهينجلا تائمب تاردخملاو رومخلا ىرتشي الجر دجت دقف

 .راغصلا هلافطأل ءاود ىتح الو بارش الو ماعط الب هدالوأو هتجوز

 :ةيجوزلاةايحلاربمدت )١١(

 روعش مدع ببسب ةيجوزلا ةايحلا رمدي تاردخملاو رومخلا برشف

 قوقحو ةجوزلا قوقح عيضي هنإف ىلاتلابو ...ةيلوئسم ىندأب نمدملا

 ىنابلألا ةمالعلا هححصو :«(7877) دمحأو «ماكحألا باتك )71541١( هجام نبا هاور :حيحص (۱)

 .(2011/) عماجلا حيحص ىف ایر



 ا (ملاعلا ةياهن ثادحأ ةياهنلا ةصق ۳۸

 .دحاو نأ ىف دالوألا

 :راحتنالا ىلإ نمدملا عفدت )1١(

 ىف ةبغر ىأ هيدل سيل نمدملا لعجت تاردخملاو رومخلا برشو

 ىلإ لقآلا ىلع وأ نجسلا لوخد وأ راحتنالا ىلإ كلذ هعفدي دقو ...ةايحلا

 .ةيلقعلا ضارمألا ىفشتسم لوخد

 :قلخلا ةسارشو عابطلا داسف ىلإ ىدؤت )١1١(

 عابطلا داسف ىلإ ىدؤت تاردخملاو رومخلا برش نأ مولعملا نمو

 عيضيو هتايح ىلع رثؤي امم هتلكاش ىلع نيذلا ةبحاصمو قلخلا ةسارشو

 : همدقتو عمتجل ا ىقر ىلع رثؤي (14)

 ىف نينمدملا ةرثكو تاردخملاو رومخلا راشتنا نأ اًضيأ مولعملا نمو

 لاومألل رادهإ وهف ...همدقتو عمتجملا ىقُر ىلع رثؤي عمتجم ىأ

 ممألا ىلع اًمهاد اًرطخ لثمُت ىهف اذلو ةليذرلل رشن هيفو ةيرشبلا تاقاطلاو
 .بوعشلاو

 :( بات نم الإ) هللا ةمحر نم دورطم تاردخملاو رمخلا براش(10)

 ءرمخلا نعل هللا نإ !دمحم اي :لاقف «ليربج ىناتأ» :& لاق

 ءاهعئابو «هيلإ ةلومحملاو ءاهلماحو ءاهبراشو ءاهرصتعمو ءاهرصاعو

 ."(اهيقسُمو ءاهيقاسو ءاهعاتبمو

 .هللا ةمحر نم درطلا وه :نعللاو هيب

 بابو - بات اذإ الإ هللا ةمحر نم دورطم تاردخملاو رمخلا براشف

 (VY) عماجلا حيحص ىف هنا ىنابلالا هححصو .مكاحلاو .يناريطلاو دمحآ هاور :حيحص ()



 ۳۹ (ملاعلا ةياهن تادحأ) ةياهنلا ةصق يب /

 نم سمشلا قرشت ىتحو حورلا رغرغت ىتح هيعارصم ىلع حوتفم ةبوتلا

 .اهبرغم
 :شحاوفلا مارمخلا(1١)

 ىلإ اًباب هل حتفت اهإف تاردخملاو رمخلا برش نم نأ مولعملا نمو
 .شحاوفلا باكترا

 همأ ىلع عقو اهبرش نَم رئابكلا ربكأو شحاوفلا مآ رمخلا» :ِةَي لاق
 ."”(هتمعو هتلاخو

 ببسب مہتانبو مهتاهمأو مهتاوخأ ىلع اوعقو بابش نع انعمس مكو ب
 .هللاب الإ ةوق الو لوح الو - تاردخملا وأ رمخلا

 .اموي نيعبرأ ةالص هل لبقت ال اهبرش نم (۱۷)

 نإف ءاًحابص نيعبرأ ةالص هل لبقت مل ركسو رمخلا برش نما دي
 هل بقت مل «ركسف برشف داع نإو هيلع هللا بات بات نإف ءرانلا لخد تام

 داع نإو ءهيلع هللا بات بات نإو رانلا لخد تام نإف ءاًحابص نيعبرأ ةالص

 بات نإو رانلا لخد تام نإف ءاًحابص نيعبرأ ةالص هل لبقت مل ركسف برشف

 :ةمايقلا موي لابخلا ةغدر نم هيقسي نأ هللا ىلع اقح ناك داع نإف هيلع هللا بات

 .”«رانلا لهأ ةراصغع

 ءاموي نيعبرأ هتالص لبقت مل اهبرش نمف «ثئابخلا مأ رمخلا» :ِكَي لاقو

 نباو ءةبرشألا باتك (057170) ىئاسنلاو .ةبرشألا باتك )١18757( ىذمرتلا هأور:حيحص (؟)

 دنسم (5505) دمحأو ءةبرشألا باتك )١١91١( ىمرادلاو «ةبرشألا باتك (۳۳۷۷) هجام

 (TIT) عماجلا حيحص ینا ىنابلآلا ةمالعلا هححصو «ةباحصلا نم نيرثكملا



1Eا (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق  

 .«ةيلهاج ةتيم تام هنطب ىف ىهو تام نإف
 .تاردخملاو رمخلا براش نم ىدأتت ةكئالملا(18)

 ىذأتتو لب تاردخملاو رمخلا براش برقت ال ةكئالملا نإف كلذكو

 .ةكئالملا ةبحص نم دبعلا مرحي نأ ٌميلأ باذع - هللاو - اذهو ...هنم

 نارفعزلاب خمضتملاو ناركسلا :ةكئالملا مهبرقت ال ةثالث» ع لاق

 ."”(بتحلاو

 .باذعلا لوزن بابسأ نم تاردخملاورومخلا برش (۱۹)

 نايقلا ترهظ اذإ ...فذقو سمو فسخ ةمألا هذه ىف) :ِلك لاق

 ."«رومخلا تبرشو فزاعملاو
 .نيلخادلا لوأ عم ةنجلا لخدي ال رمخلا براش ( )٠١

 نمدُمو ءاسنلا نم ةلجَّرلاو ثويّدلا :اًّدبأ ةنجلا نولخدي ال ةثالث» :& لاق
 . «رمخلا

 عم ةنجلا لخدي ال هنإف ديحوتلا ىلع تام اذإ رمخلا نمدم نأ دهاشلاف

 نآرقلل اًبذكم اهتمرُخل اًركنُم اہ رشل اللحتسم ناک اذإ الإ .. .نيلخادلا لوأ

 . كَم ىبنلا لاق امك ادبأ ةنجلا لخدي ال ةلاحلا كلت ىف وهف

 ىف اهمرخ اهنم بتي مل مث ايندلا ىف رمخلا برش نما :ِةِلَي لاق لب هب

 هنسحو «(۲ 47 )٤/ ىنطقرادلاو « 277710 مقر ۰۸۱ )٤/ طسوألا ىف ىناربطلا هاور :نسح )١(

 .(71745) عماجلا حيحص ىف هَر ىنابلألا ةمالعلا

 )١٠٠٠١(. عماجلا حيحص ىف ثّ ىنابلألا ةمالعلا هححصو «رازبلا هاور :حيححص (؟)

 حيحص ىف هنا ىنابلألا ةمالعلا هحح صو «نتفلا باتك (۲۲۱۲) ىذمرتلا هاور :حيحص (۳)

 ,.(5717) عماجلا

 )7١55(. عماجلا حيحص ىف ها ىنابلألا ةمالعلا هححصو «ريبكلا ىف يناربطلا هاور :حيححص (4)



 ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق :؛ /

 .«ةرخآلا

 .«نثو دباعك وهو هللا ىقل رمخ نمدُم وهو تام نم» 15 لاقو
 ىلع هءازج ىقل نأ دعب ةنجلا لخدو اًدحوم رمخلا نمدم ناك نإف ب

 ىف نيبراشلل ةذل هللا هلعج ىذلا ةنجلا رمخ نم مرحي هنإف رمخلا برش

NS Nر ا  
SSE CG 

 .ةيرشألا باتك ( )٠۳ ١ ملسمو «ةبرشألا باتك (001/5) ىراخبلا هاور :هيلع قفتم )١(

 ف هن ىنابلألا ةمالعلا هحححصو «ةيلحلا يف ميعن وبأو ءريبكلا يف يناربطلا هاور : حيحص (۲)



 ا (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق

 لاجرلا ةلقو ءاسنلا ةرثك(14)

 .لاجرلا ةلقو ءاسنلا ةرثك :ةعاسلا تامالع نم نأ ل ىبنلا ربخأ دقلو ©

 :ىِدْمَب ٌدَحَأ ْمُكَنَدَحُبأل اًئيِدَح گندا لاق 5 سنأ نع ©

 َرَهظَيَو ؛ يللا لقي نأ :3 َدَعاَّسلا طارش نم» .لوشي ةو لور ٌتْعِمَس

 ةأر َرْها َنيِسْمَحِل َنوُكَي ىح لاَجّرلا ليو اسلا َرْثْكَتَو نزلا ره دو لْهَجلا

 حالا م منقل

 لُجَرلا ىَرْيَو» :َلاَق ةي یتا نأ ف ٌيرعشألا ىَسوُم ىبأ ْنَعو

 . وب ندارم َنوُعَيْرَأ ُهْعَبَْي دحاولا

 رثكي ىتلا نتفلا روهظ وه لاجرلا ةلقو ءاسنلا ةرثك ببس نإ :ليق ©

 اسنلا نود برحلا لهأ مهنأل ؛لاجرلا لتق اهيف

 ا لجرلا ةختيف ءايابسلا رثكتف جوتا ةرثك كلذ بيس نإ :لبقو

 .تاءوطوم

 ی أ یل یوا ل زل دا رجس نبا ظفاحلا لا

 فكي يول نذل م لأ اعل أ ىف نا دقي لب یا ببسي
 لْهَجْلا ٍروُهَظِل ةبِساَنُم ٍتاَماَلَعْلا يم امثل رنک ْنْوَكَو ءْثاَنْإلا نم و دلو نس
 ۰ !ملعلا عفَرَو

 .ملعلا باتك (51171) ملسمو «ملعلا باتك )8١1( ىراخبلا هاور :هيلع قفتم )١(

 .ةاكزلا باتك ( ٠ ١؟) ملسمو ؛ةاكزلا باتك )١51١5( ىراخبلا هاور :هيلع قفتم 0

 .ةاكزلا باتك ١( ۰ ۱۲) ملسم هاور : حیحص (۳)

 .(۷۹ /۱) (ىرابلا حتف» 0



 ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق د

 نتفلا ببسب لاجرلا ةلقو ءاسنلا ةرثك نوكي نأ عنمي ال اذهو ©

 .ثانإلا نم ديلاوملا ةرثكو روكذلا نم ديلاوملا ةلق ببسب وأ بورحلاو

 بابسألا كلت لكب وأ نامزلا رخآ ىف هللا هردقي رخآ ببسب وأ

 .ملعأ هللاو ... ةعمتجم

 ىف ثانإلاو روكذلا نم ديلاوملا بَسِن ىف لمأتُملا َّنإف مومعلا ىلعو
 .روكذلا ةبسن ىلع ديزت ثانإلا ةبسن نأ دجي فوس هلك ملاعلا

 اذه نأ :ىأ (ٌدِحاَولا ُمّيَقلا ًةآَرْما َنِسْمَكِل َنوُكَي ىتح» :للَي هلوق امأو #

 وأ جاوزلاب نهيلع مئاق هنأ ىنعي الو نهجئاوحو نہنوئش ىلع موقي لجرلا

 لجرلا اذه نوكي امنإو «هريغو ىبسلاك ءطولا روص نم ةروص ىف ءطولاب
 .نهجئاوحو نهنوئشب مئاقلا وه
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 ا ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق
 ا س ي يبا ل ل ا ب و ا سب

I ر 

 اات © :ىلاعت لاقف ىعرشلا باجحلاب ةنمؤم لك رمأ ف هلل نإ ©

 نأ چ نأ كل كلا اذ نهج نم َنِهيَلَع تيدي نيِنِمّؤَمْلا يا ءأسنو ي َكِناَسيو ور. ل لق یَا

 .14 اوشا تاكو نیوی فر
 نم ةا ىبنلا اهرذح كلذكو .. . جَوتلا نم (العو ّلج) قحلا اهرذحو

 :45 لاقف جربتلا

 ٌتاَيِراَع ٌتاَيِساَك ٌءاَسْنَو -امهنم ركذو- َمُهَرَأ مل راتلا ٍلْمَأ ْنِم ٍناَمْنِص»١

 الَو َقَنَجلا َنْلْخْدَي ال َقَلِئاَمْلا تْْبْلا ٍةَمِيِسَأَك اك َّنُهْسوُدُب تالا تايم
 ذل (اًهَحِير ذج

 .رئابكلا ربكأب هنرقو جتا نم رّذح هي ىبلا نإ لب
 ءالسإلا ىلع هعيابت كو هللا لوسر ىلإ تءاج ةقيقر تنب ةميمأ نأ ىو

 الو بىَنْرَت لَو یقرشت الو ءا للاب یک رال نأ ىَّلَع كباب » ١ :25 لاقف

 الو یول كِل كيني ناه یا ال دلو یل

 ."ةيلهاجلا حرب ىجّرب
 تايساكلا روهظو نامزلا اذه ىف روفسلاو جربتلا رثك دقف كلذ عمو #

 نهتنيز رهظُيو لب .. نهتاروع رتسي ال اَسابل نيدتري رهو تايراعلا

 .نيملسُملا بابش نم ريثكلا ةنتف ىف اًببس كف نهروعشو
 .(09) :ةيآلا :بازحألا ةروس )١(

 .ةنيزلاو سابللا باتك (۲۱۲۸) ملسم هاور :حيحص (؟)
 ص) ةملسملا ةأرملا بابلج ىف هللا همحر ىنابلألا هتسحو )1۸41١(« دمحأ هاور :نسمح (۳)

 ١١"١((.



 ؛لاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق ارك

 نم تايراعلا تايساكلا روهظ نأ ةي ىبنلا ركذ رمألا اذه ةدش نمو #

 .ةعاسلا تامالع

 92 کیس» :لوقي كي للا لور ُتْعَِس لاق ا هڪ ورع نب لا ڍبَع نڪ

 ىَلَع َنوُلْزَْ اي لاحول هاَبْشَأَك حورس ” ىَلَع نوکری لاجر یت رخآ یف

 تحيا ِةَمِيَس ةمساگ ْمِهِسوُُر ىَلَع ٌتاَيِراَع ٌتاَيسياَك ْمُهْؤاَسن ب ٍدِجْسَمْلا باوا

 مدألا نمم مارو تناك ول تاو نهق رم ةونعلا ,"'يفاَجعلا

 ملې مالا ءاي متفرغ امك ماس مک واک رن دخل

 اع َنوُبَكْرَي َلاَجِر ِةَمَأْلا وِذَه رخآ ىِف ُنوُكَيَسا١ | :مكاحلل ةياور ىو
 ^( ٹا راع ٹایساک م مه ھاى مِهِدِحاَسَم با وَيَا وُنأَي ىَّبَح © رثايملا

 .(۲۹۷ /۲) «برعلا ناسل» :رظنا .ةّباَدلا لحر وهو «جرس عمج :(جورس) (1)

 ىشغتو «جرسلا نم ربكأ ةلاحرلاو «ةقانلاو ريعبلل بكرم وهو «لحر عمج :(لاحرلا) (۲)

 .لحر :هنكسمو ناسنإلا لزنمل لاقيو «لبإلا نم بئاجنلاو ليخلل نوكتو دولجلاب
 .ةمجعملا ميجلاب «لاجرلا هابشأك» : ظفلب (ركاش قيقحتب )5/١7- «دمحأ مامإلا دنسم» ىف ءاجو

 .قانعألا لوطب زاتمت «ةيناسارخلا لبإلا ام دارملاو «ةبّرعم ةظفل :(تخّبلا) (*)

 )٠١1١/١(. ريثألا نبال «ةياهنلا»و )9/7-١٠١(. «سرعلا ناسل» : رظنا

 .اهريغو لبإلا نم ةليزهلا ىهو «ءافجع عمج :(فاجعلا)و

 .( ١85 /۳) ريثألا نبال «ةياهنلا» :رظنا

 )7١81(. (؟15١557/1) دنسملا قيقحت ىف «رکاش دمحأ هححصو «دمحآ هاور (1)

 ذوخأم ءاهولعيف بايثلا هب لّلجت ىذلا بوشلا وهو :-ميملا رسكب - ةرثيم عمج :(رثايملا) )١(
 نم لمعت ىتلا مجعلا بكارم ىلع رثايملا قلطتو .نيل ءىطو :ىأ ؛ريثو وهف ةراثو رثو :نم
 .ماظعلا جورسلا اهب دارملاو «جابيد وأ ريرح

 ,(710/8/0-507/94) (برعلا ناسلالو 1١6٠-10١(. /0) «ثيدحلا بیرغ ىف ةياهنلا» :رظنا

 .(0ا1/7/5) «سوماقلا بيترت»و



 4 ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق ١ و ةيناين ثادحأ) ةناهنلا ةصق يح

 :ىبابحأو ىناوخإ عم ةريسي ةفقو َفِقأ نأ ٌبحأ انهو ب

 َنُمَونَعْلا ١ :تايراعلا تايساكلا ءاسنلا نع ثيدحلا ىف لاق ب ٌنبنلاف
 ىتأت نأ ةءورملا نم الو بدألا نم سيل هنأ ملعت نأ ُب الف « ٌتاَنوُعْلم َّنُهِّْإ و

 .نييعتلا ىلع مكحلاو قالطإلا ىلع

 بدأو ةمحرو قوذ لكب اهحصنت نأ كيلع بجي ةجربتملا ةأرملا هذهف

 .اهنعلت نأ نم الدب ةيادهلاب اهل وعدت نأو ةجحلا اهيلع ميقت نأو

 نأ نيبو .. تايراعلا تايساكلا ىلع هللا ةنعل :لوقت نأ نيب ناتش ناتشو

 .ةنوعلم ةنالف :لوقت

 اهسبلت ايث رهظت نأ ... :ةعاسلا طارشأ نم» :لاق ص ةريره ىبأ نعو

 . "1ٌتايراع تايساك ٌءاسن

 لَك ىبنلا هب ربخأ ام "عقو دقف «ةوبنلا تازجعم نم ثيداحألا هذهو

 .اًروهظ رثكأ اذه اننمز ىف وهو ءاذه انرصع لبق

 ؛(تايراعلا تايساكلا)ب ءاسنلا نم فنصلا اذه ي ئبنلا ىّكس دقو

 ةفيظو ىّدؤت ال نما نأل ؛(تايراع) َّنُهف اذه عمو «بايثلا نسبلي ّنُهَنأل
 . ”رصعلا اذه ىف ءاسنلا سبالم رثكأك ؛اهتيفافشو اهتقرل ؛رتسلا

 اهنكلو ءاهدسج ةيساك :ىأ ؛(تايراعلا تايساكلا) ىنعم نإ : ليقو

 .(۳۲۷ /۷) «دئاوزلا عمجمل) .«ةقث وهو

 )١۷/ OEE «ملسمل ىوونلا حرش» 00

 .یواضرقلا فسوي .د «(87ص) (مالسإلا ٤ مارحلاو لالحلا» ۳



 (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق /

 اهردص زربتف ءاهمسج ليصافت رهظت ىتح ءامايث قّيضتو ءاهرامخ دشت

 7 ةرخآلا ىف كلذ ىلع بقاعتف ءاهدسج ضعب فشكت وأ ءاهتزيجعو

 «تايراع تايساك» :نبنأب ةوسنلا ءالؤه فصو ىنا ىبنلا عمج دقو

 رابخإ اذهو «(ةلئاملا تخملا ةمنسأك ّنهسوؤر «تاليمم تالئام» :اًضيأو

 ءانل هفصيو ءاذه انرصع ىلإ رظنيةاكك هنأك ؛رصعلا اذه ىف دّهاشم ءىش نع

 عيونتو اهليمجتو ءاسنلا روعش فيفصتل نكامأ اذه انرصع ىف حبصأ دقف

 نَوَضصاقتي لاجر ابلاغ اهيلع فرشي «(ريفاوك) ىمست تالحم ىف اهلاكشأ

 نهبهو امب نيفتكي ال ءاسنلا نم ٌريثكف «بسحف كلذ سيلو ءروجألا ىلعأ

 ؛اهرعشب ةأرملا هلصت «ٌىئعانص رعش ءارش ىلإ نأجليف «ىعيبط رعش نم هللا

 لاج رلا اهيلإ بذجتل ؛الامجو اًناعملو ةموعن رثكأ ودبيل
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 , ACECيك يحارب

 .(۱۹۰/۱۷) «ملسمل ىوونلا حرش» :رظنا(۱)

 ۸٤(. ص) «مالسإلا ىف مارحلاو لالحلا» :رظنإ(۲)



 "يل ىلاعلا ةياهن ثادحأ ١ ةياهنلا ةصق
 أس س

 انزلاراشتنا(" (

 .انزلا راشتنا لكي ىبنلا اهنع ربخأ ىتلا ماسلا تامالع رطخ نمو

 أعلا طارضأ ن إم :لاق لج لا نأ هلق كيا نب سن نع
 20 (انّرلا َوْشْفَيَو ريحا رش مليا َعَفْرُي

 ال لع ىبنلاف ... رشتني :ىأ انّرلا وشفيو» :ثيدحلا ظفل ىعم لاتو 07

 نأ هللا لأسأ .. هعوقو ةرثكو هراشتنا نع ربخي لب انّرلا روهظ درجمب ربخي

 .شحاوفلا نم مكايإو ىنظفحي
 ِكِلام ىبأ نع (حيحصلا ىف تبث دقف ازا لالحتسا كلذ نم مظعأو

 َنوُلِحَتْسَي ماَوْفَأ ىتمآ يف يوك :لوق وقتي الك ّىبنلا حمس م هنأ هيي ٌىرَعْشأْلا

 ."'(َريِرَحلاَو رجلا

 َجْراَهَت َنوُجَراَهَتَي سانلا ٌراَّرِش ىقبي نينمؤملا باهذ دعب نامزلا رخآ ىفو
 "”َنوُجَراَهَتَي ءسآّنلا ٌراَرِش ىَقْبيَو) :و ساوّنلا ثيدح ىف ءاج امك ِ؛ِرْمْحْلا
 (ةعاَسلا ُموَقَت ْمِهْيَلَعَف ِرْمْجْلا ج راھهت
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 ل لاق كي ىلا نع ةر ىبأ نو |

 ْنَم ٍذِفَمْوَي ْمُهُراَيَخ َنوُكَيَ :قيرطلا ىف اشرفی د ٍةارَمْلا ىلإ لُجَرلا موق ي
 .©(طئاحلا اذه َءاَرَو اَهَتْيَر ا

 .ملعلا باتك )١717/١( ملسمو «ملعلا باتك (۸۰) یراخبلا هاور :هيلع قفتم )١(

 .ةبرشألا باتك )٠١/ ١١( ىراخبلا هاور :حيحص (۲)

 .عاستالاو ءىشلا ىف ةرثكلا :جْرَهلا لصأ :(نوجراهتي) )۳(

 .نتفلا باتك (۲۹۲۷) ملسم هاور :حیحص )٤(

 .(854 )١/ ةحيحصلا ىف ىنابلألا هححصو «ىلعي وبأ هاور :حيحص ()



 | (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق ي ر/

 اذه ى» :قباسلا سن ثيدح ىلع (مِهْفُملا١ هباتك ىف ىبطرقلا لاق

 اًصوصخ «تعقوف «عقتس رومأ نع ربخأ ذإ «ةّوبنلا مالعأ نم ٌمَلَع ثيدحلا

 .''”(نامزألا هذه ىف

 كلذو ؛””اًروهظ رثكأ اذه اننامز ىف وهف ؛ىبطرقلا نامز ىف اذه ناك اذإو

 طيحت ىتلا نتفلا ةرثكو سانلا نيب داسفلا راشتناو لهجلا ةرثكو ملعلا ةلقل

 .ناكم لك نم سانلاب

 انرلا نم بيهرتلا

 .انزلا ىف عوقولا

 ."' © البس ءآَسو ُهَّسِحف و ناک نزلا ًاويرعت الو 3 :هناحبس هللا لاق هه

 ر 20003 هل حم کیون ال َنيِدلاَول :هناحبس لاقو ب
 فعلي س اَماَمَأ قلي كلذ ْلَعْفَي سو تور الو َّحْلأب لإ هنأ مرح یل

 و ا ا ا نام ديف دو َةَملَْلا وب بالا

 ٩ سيم
 دشأ نم اهتبوقع تلعج اهتراكن : ةدشو ةشحافلا هذه مرج ميظعلو #

 .هلعاف بيذعت نونمؤملا هدابع دهشي نأ رمأو تابوقعلا

 تامملا ىتح ةراجحلاب مجرلا ءاركنلا ةميرجلا هذه ةبوقع تلعجف

 ,(۱۷۹ /۱) «ىرابلا حتف» (1)

 .ةعاسلا طارشأ نم فرصتب (0)

 ,(757) :ةيآلا :ءارسإلا ةروس ()

 )/5-0/١(, :تايآلا :ناقرفلا ةروس (5)



oل ىلاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق  

 نكي ملو ىنز نمل اًماع دالبلا نع داعبإلاو دلجلاو .نصحم وهو ىنز نمل
 .نصحأ دق

 و ت تماصلا نب ةدابع ثيدح نم ملسم هجرخأ ام كلذ ىلع ليلدلاو

 ایس نهل هللا لعج دق ینع اوذخ «ىنع اوذخ# : هللا لوسر لاق :لاق

 .©2 2)(مجرلاو ةئام دلج بيثلاب بيثلاو ءةنس ىفنو ةئام دلج ركبلاب ركبلا

 ديعولا لمحتل ل هللا لوسر نع ةريثكلا ثيداحألا تءاجو لب دب

 هسأر ىلع ناكف ناميإلا هنم جرخ دبعلا ىنز اذإ» : ايي لاق «ةانزلل ديدشلا

 . ””(هيلإ عجر علقأ اذإف - ةباحسلا - ةلظلاك

 .دودحلا باتك )١190( ملسم هاور :حيحص (۱)

 دلجلا نيب عمجلا مكح ىف ءاملعلا فلتخا «نصحملا ىنازلل مجرلا بوجو ىلع قافتالا دعب (۲)

 :لاوقأ ةثالث ىلع مجرلاو

 :ىتأي امل ةيرهاظلا لاق هبو دمحأ نع ةياور وهو «مجرلا لبق دلجُي :لوألا

 «مجرلاو ةئام دلج بيثلاب بيثلاو ...» :لاق لع ىبنلا نأ ةو تماصلا نب ةدابع ثيدح ١-

 .[ حيحص دنسب (3717/1/) قازرلا دبع هاور]

 «ةدلج ةئام سيمخلا موي اهدلج)» : هنإف ةينادمهلا ةحارش ىف و بلاط ىبأ نب ىلع ءاضق ۴

 . ةي هللا لوسر ةنسب اهتمجرو هللا باتكب اهتدلج» :لاقو ٠...ةعمجلا موي اهمجرو

 .كلذب لمعلا بجوف ىلع ٌءاضقو يع ىبنلا لوق مجرلاو دلجلا نيب عمجلا ىلع دراوتف :اولاق
 ىدحإو ىعفاشلاو كلامو ةفينح وبأ :روهمجلا بهذم وهو :هيلع دلج الو «طقف مجرب :ىناثلا

 :ىلي امب اولدتساو ءدمحأ نع نيتياورلا

 ادحاو دلج هنأ ةياور ىف تأي مل «نييدوهيلاو ةيدماغلاو زعامك ايي ىبنلا مهمجر نيذلا نأ

 و اذ
 .مجرلا لقن امك انيلإ لقنل كلذ نم ءىش ناك ولف «سانلا نيب رهتشي رمأ دحلا ةماقإو ©

 .دلجُي الو توملا ىتح مجري نصحملا ىنازلا نأب روهمجلا لوق رهظألاو يب

 را هاور : حيحص )۳( ةحيحصلا ةلسلسلا ىف ِهنَرْيَي ىنابلآلا ةمالعلا هحح صو :((5595) دواد وبأ

(6:09). 



 ۲٥۱ ىلاعلا ةياهن ثادحأر ةياهنلا ةصق ب ر

 .""(«نمؤم وهو ىنزي نيح ىنازلا ىنزي ال» 5 لاق هي
 هللا نم ريغأ دحأ نم ام دمحم ةمأ اي) :فوسخلا ةالص ىف ايك لاقو هب

 7 (هتمأ ىنزت وأ هذبع ىنزب نأ رس

 لاقف ضارمألا ةرثك بابسأ نم ةشح افلا راشتنا نأ ع ىبنلا ريخأو -

 نأ هللاب ذوعأو - نهب متيلتبا اذإ سمخ لاصخ ! نيرجاهملا رشعم ايا:

 ." (...اوضم نيذلا مهفالسأ ىف تضم نكت مل ىتلا عاجوألاو نوعاطلا

 ىنانأ نإ: لاقف مهروبق ىف ةانزلا باذع نع لي ینا ربخأو لب

 ...امهعم تقلطنا ىنإو قلطنا :ىلالاق امهنإو «ىناثعتبا امهنإو «ناينآ ةليللا
 هنأ بسحأو :لاق ««رونتلا لثم ىلع انيتأف انقلطناف» :هيفو «ثيدحلا ركذف

 ءاسنو لاجر هيف اذإف هيف انعلطاف» :لاق .«تاوصأو طغل هيف اذإف»:لوقي ناك

 .«اووضوض بهللا كلذ مهاتأ اذإف .مهنم لفسأ نم بهل مهيتأي مه اذإو ةارع

 ءاسنلاو لاجرلا امأو» :هيفو ثيدحلا ركذف («..؟ءالؤه ام :امهل تلق» :لاق

 0 هام "انب لثم ىف يذلا ارعا

 او يج نيب الدلا ف هيلع روت تارهشلا ناري تناكاملو ؛مهنم لقسأ

 املك اوناكو ءرخآو نيح نيب مهيلع روثت رانلا تناك ةيصعملا نوفراقيف

 .ناميإلا باتك (51) ملسمو «بصغل لاو ملاظملا باتك (7 575) ىراخبلا هاور :هيلع قفتم )١(

 .فوسكلا باتك )۹١١( ملسمو «حاكنلا باتك (27؟١) ىراخبلا هاور :هيلع قفتم (۲)

 حيحص ىف اك ىنابلألا ةمالعلا هحح صو «مكاحلاو «((5019) هجام نبا هاور :حيحص (۳)

 .(۷۹۷۸) عماجلا

 .ريبعتلا باتك ۷١( 57) ىراخبلا هاور :حيحص (4)



 يلي (ملاعلا ةياهن ثادحأ  ةياهنلا ةصق "27

 ةعاطلا ءاضف ىف قالطنالاو قو هللا ىلإ ةبوتلاو ةيصعملا نم جورخلا اودارأ

 مهف «ةيناث ةرم اهيلإ اوداعف مهتاوهش مهيلع تبلغو «مهممه مهب ترصق

 ."'ةيناث ةرم هيلإ اوداع جورخلاب اومه املك خزربلا ىف رونت ف كلذك

 نادت نيدت امك

 للا لوسر اي :لاقف يب ىبنلا ىتأ راصنألا نم ىتف نأ ةمامأ ىبأ نع ©

 اندف «هندأ» :لاقف !هم هم :اولاقو هورجزف هيلع موقلا لبقأف !انزلاب ىل نذئا

 هللا ىنلعج- هللاو !ال :لاق «؟كمأل هبحتأ» :لاق .سلجف :لاق اًبيرق هنم

 .«مهتاهمأل هنوبحي سانلا الو» :لاق -كادف

 - كادف هللا ىنلعج - هللا لوسر اي هللاو !ال :لاق «؟كتنبال هبحتفأ١ :لاق

 - هللاو !ال :لاق «؟كتخآل هبحتفأ» :لاق .«مهتانبل هنوبحي سانلا الو» :لاق

 هبحتفأ» :لاق .«مهتاوخأل هنوبحي سانلا الو» :لاق - كادف هللا ىنلعج

 هنوبحي سانلا الو» :لاق - كادف هللا ىنلعج - هللاو !ال :لاق (؟كتمعل

 :لاق - كادف هللا ىنلعج - هللاو !ال :لاق «؟كتلاخل هبحتفأ» :لاق .«مهتامعل

 هبنذ رفغا مهللا» :لاقو هيلع هدي عضوف :لاق .(مهتالاخل هنوبحي سانلا الو»

 ."ءىش ىلإ تفتلي ىتفلا كلذ دعب نكي ملف «هجرف نصحأو هبلق رهطو

 هرجتم ىلإ اًموي بهذ اًرجات الجر نأ ليئارسإ ىنب صصق ىو ©
 كسمأ نمثلا هيطعت نأ تدارأ املف اًئيش هنم ىرتشتل ةليمج ةأرما هتءاجف

 لج - هبر مامأ لأسُي فوس هنأو «هل لحي ال اذه نأ ةأجف ركذت مث اهيديب

 .(۲۸۳ ص) ديرف دمحأ روتكدلا «ةيناميإ فقاوم»(١)

(510). 



 (علاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق يي /

 ريغ ىلع ةأجف بابلا حتف ءاملا عضو املف هتداعك ضوحلا ىف ءاملا عضيل

 ولو ةقدب ةقد :لاقو اهجوز مستباف .فرصناو اهكرت مث ىديب كسمأو هتداع

 .اقسلا دازل تدز

 .دصحت عرزت امكو «نادت نيدت امك ...بيبحلا خألا اهيأ معن هب

 مركُم ريغ تنأف داسفلا قرط اًعباتو لاجرلامرحاكتاهاي

 مهردلاعبرب ىنزُيهلهأ ىف مهرد ىفلأب موق ىفززي نم

 رص

 ملعاف كتيب لهأ نم افولا ناك هتضرقتسا اذإ نيّيدانزلانإ



 ا ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق ظ 4

 ج لتقلا ةرثك (۲) م

 رطخت ال ةروصب نامزلا اذه ىف رشتنا دق لتقلا نأ نم لقاع كشي الو ©
 ةيرابخإلا تارشنلا انعلاطتو الإ ةعاس رمت داكت الف ... رشب بلق ىلع

 .. نيلوتقملا نم تائملاو تارشعلا رابخأب ةيملاعلاو ةيلحملا فحصلاو

 ةصاخبو) ءامدلل ةمرح ىأ كانه حبصي مل هنأ تلق اذإ اًعلابم نوكأ الو

 .(ةملسملا ءامدلا

 َرْثْكَي ىح ُةَعاّسلا موقت ال» :َلاَق كك وللا َلوُسَو نأ َةَرْيَرُه ىبأ نع ©
 0 لاَ ؟وللا َلوُسَراَي حره ام :اوُلاَق ُحْرَمْلا

 75 لل
 ےک | ل

 و ٣ ّةَعاَسلا ید نُ ) :لاق

0 
 ا! ن دوعشَم نب هللا بع عو ©

 لاو : یوم وأ ل 0 ول ف لول رهلا م 71
 .TD) ل

 | ِناَسلب لنقل

 ئاو نيرخدلا القي يل لت لاَ ؟جَْملا امو: اا جملا

 رَثكأ لوف نيل نإ : لاق ؟ذْئَمْوَي اتوقع اَنَعَمَو و :اولاق ااًضْعَب ْمُكِضْعَب لث
 هج 6 2

 ءىش ىَلَعُة هنآ ْمُهَرَتْكَأ ُبَسْسَي سالا َنِم ٌءاَبَ هل ْفَلَحيَو نامل َكِلَذ له

 ءىش ىَلَعا يلو
 هر ك 5 2 رص رس 010 رە ر 2م 2

 ال هديب ىسفت ىِذلاَو» : هللا لوُسَر لاق :لاق < رره یبا ْنَعو
 ر ا رکا

 .نتفلا باتك (۲۸۸۸) ملسم هاور :حيحص (۱)

 .نتملا باتك )7١575( ىراخبلا هاور : حيحص (۲)

 )° <۷) عماجلا حيحص ىف هن ا ینابلألا ةمالعلا هححصو «دمحأو «هجام نبا هاور :حیحص ()



 (علاعلا ةياهن ثادحأ ةياهنلا ةصق ار

 لوت الو لق ميف لَا ىذا موي سلا ىَلَع یتا یت ءال بَ

 ىف َلوُمْمَملاَو ليال رَ :َلاَق ؟َكِلَذ ْنَوَكَي فك : یف ليف ميف
 كلا راتلا

 نيب لاتقلا ثدحف ءهنم عب عقو دق ثيداحألا هذه ىل هب ربخأ امو

 تراص مث د نامثع لتقم دعب قو ةباحصلا دهع ىف نيملسملا

 .ضعب نود نامزألا ضعب ىفو «ضعب نود نكامألا ضعب ىف رثكت بورحلا

 .بورحلا كلت رثكأ تابسأ فرعت نأ نودو

 ىتلاو ممألا نيب ةرمدملا بورحلا نم ةريخألا نورقلا ف لصح ام َنِإو

 راص ىتح «كلذ ببسب سانلا نيب نتفلا ترشتناو .فولألا اهتّيحض بهذ

 .كلذ ىلع هل ثعابلا فرعي الو ءرخآلا لتقي دحاولا

 رود هل ممألاو بوعشلا رّمدت ىتلا ةكاتفلا ةحلسألا راشتنا نإف ؛كلذكو

 قاشلا ْحَبْذت امك ُحَبْذُي ؛هل ةميق ال ناسنإلا راص ىتح «لتقلا ةرثك ىف ٌريبك
 الو ءلجرلا لتقُي نتفلا عوقو دنعف ,لوقعلا شيطو «لالحنالا ببسب كلذو

 بابسأل هريغ لتقي سانلا ضعب ىرن اننإ لب ءلِتق ميفو لق اذامل یردب
 عزنيل هنإ» كك هلوق كلذ ىلع قدصيو «سانلا بارطضا دنع كلذو «ةهفات

 رهظ ام ؛نتفلا نم هب ذوعنو «ةيفاعلا هللا لأسن ««نامزلا كلذ لهأ رثكأ لوقع

 .نطب امو اهنم

 نأ .ةرخآلا ىف ٌباذع اهيلع سيل ؛ةموحرم ةمأ ةمألا هذه نأ ءاج دقو
 نع ثيدحلا ىفف «لتقلاو لزالزلاو نتفلا اينّذلا ىف اماذع لعج ىلاعت هللا

 ْفَِقاَو انا اَنْ :لاق ةدرب يبأ نع ثراحلا نب حابر انثدح ىئثُملا نب ةقدص

 .نتفلا باتك (۲۹۰۸) ملسم هاور:حيحص )١(



 Nd ( ملاعلا ةياهن ثادحأ ) ةياهنلا ةصق

 لاقت هجمت ىلا ىلع ىب یخو تنر ا واتر وزات یف قرشا ىف
 د ٌبَجْعَت اّمِم :ي هللا لوس وسر عم ةبخص ةبحص ِهِدِلاَوِل ْتَناَك ْدَق ِراَصُنَأْلا نم لج
 م هک ا

 جاو مفرط ةجاو مهلا جاد و زق نم کشا :ْتْلَق ؟َةَد راب

 ٌبَجْعت الف: لاق ضب لق ْمُهْضْحَب لجعسَيذِحاَو موزع جاو ْمُهُجَحَو

 دك مآ یا نإ .لوقب كي هللا َلوُسَر َعِيَس هنآ ىنربخأ ءىدِلاَو ُتْعِمَس یتا

 ٍلَدَقلا ىف اهّباَدَع اَمْنِإ ٌُباَذَع الو ٌباَسِح ةَرِخآلا ىف اَهيَلَع َسْنلةَموُحْرم

 .(ُنَتِفْلاَو ُلْزاَكَولاَو

 ٍةَرِخآْلا ىف اَهْيَلَع ّسْبَل ةَموُحْرَم هم ا یت نإ :ىسوم ىبأ نع ةياور ىفو
 ,000(لوالَرلاَو لباكبلاو لَْقْلا :ايندلا ىف اًهْباَذَع مَنِ .ٌتاَذَع

 :بورحلا ضعب ىلتقل ةيئاصحإ هذهو هه
 .ليتق نويلم ٠١ :ىلوألا ةيملاعلا برحلا )١(

  .ليتق نويلم ٠١ :ةيناثلا ةيملاعلا برحلا (۲)

 .ليتق نويلم ۳ :مانتيف برح (۳)

 .ليتق نويلم ٠١ :ةيسورلا ةيلهألا برحلا (6)

 .ليتق نويلم ١١ :ةينابسألا ةيلهألا برحلا(5)

 .ليتق نويلم :(ىلوألا جيلخلا برح) ةيناريإلا ةيقارعلا برحلا (5)

 .ليتق نويلم نم رثكأ :قارعلا وزغ (0)

 ىردي ال» :ثيدحلا هيلع قبطني ال اهضعب ناك نإو ءبورحلا هذهو

 550١" ١(, عماجلا حيحص ىف ىنابلألا ةمالعلا ةحححص و «مكاحلاو «دواد وبا هاور :حیحص (۱)

 .ةعاسلا طارشأ نم فرصتب(؟)



 ” هاب ؛علاعلا ةياهن ثادحأ  ةياهنلا ةصق ير /

 .هترثكو لتقلا راشتنا نايبل اهتدروأ ىنأ الإ !...لتق ميف لتاقلا
 ىف غولولا نم لَك ىبنلا رَّدح كلذكو (العو لج) قحلا رذح دقلو هب

 .(نيبراحم ريغ اوماد ام) نيملسم ريغ وأ نيملسم اوناك ءاوس سانلا ءامد

 14 ای کب ناک نكن اوت الو :یلاعت لاق

 : 4 مكسشلآ أثق الو ةبآلا هذه ريسفت ىف ىدحاولا لاقو هي
 .ةدحاو سفنك متنأف ءدحاو نيد لْمَأ مكنأل ءاًضعب مكضعب لتقي ال : ّىَأ

 ناَسْنإلا لتق ْنَع یہ اده نأ ىَلِإ موق بهذو .نيرثكألاو ساّبَع نْبا لوق اذه

 هلتق دصقي نأب :ىأ € اَدّيعَتَماَنِموُم لَم نمو # :ىلاعت هللا لاق

 :دولخلاو 4 افاد َمَّنَهَج مٌؤاَرَجَه# :هناميإب اًملاع ابلاغ لتقيامب
 .هتمحر نم هدعبأ :ىأ #هَنَعَلَو هع لات ضعو# ليوطلا ثكُملا

 .©#7 اًميِظَح ابدع دعوا

 قل سما نوشي رخاء اهل هلأ عم وعمي َنراَول :ىلاعت لاقو
 منهج ىف ةيدوأ :ىأ 4 امانا كلذ ْلَمْفَيْنَمَو كيور الو يحلي لآ مرح
 :ىأ 4 ااش وِفَدْلكيَو مقا موب بادل هل فعلص # ةانزلا اهيف بدع

I (2~ا دك رس هل ا صا هه <  )لس شا اد را 
 بوتي هللا نإف :ىأ احل صالمصع لیَعو ماو بات نم الإ # اليلذ اًريقح
 . هلع

 و

 .(57 ص) ملاعلا ةيابن(١)

 .(۹۳) :ةيالا :ءاسنلا ةروس (0)

 .(۹۳) :ةيآلا :ءاسنلا ةروس (۳)

 )58-7/١(, :تايآلا :ناقرفلا ةروس (4)



 ا ( ملاعلا هداهن تادحا) هداهنلا ةصق

 10 بس يي و س ا م 12 مج 1 8
 اسقن لتف نم .هنأ لي ورسإ ىب لع اسنبكح كلذ لجأ ّنم# :ىلاعت لاقو

 م 20

 اَهاَيَحَل ّنَمَو اًعيِمَج سالا تم اتاڪ ضزألا يف واک اسف وأ يعن ريع

 0 ير

 - هدنع - قرف ال هنأل ؛اًعيمج سانلا لتق امنأكف «ةيانج الو ببس الب اهلتق

 . سفنو سفن نيب
 سانلا مِلَس دقف كلذ دقتعاو هنع فكو اهلتق مرح :ىأ :اهايحأ نمو

 .”''رابتعالا اذبم هنم مهلك

 ...٠ تاقبوملا عبسلا اوبنتجا :355 ىبنلا لاقو

 . ”(قحلاب الإ هللا مرح ىتلا سفنلا لتق» :ركذف

 بفْنَذلا ى ای هللا لوس و ٌتْلَأَس :لاق بَ دوعسم نبا نعو

 :ّلاَق يظل ت د نإ :ُهَل تلق :َلاَق (َكَقَلَك َوُهَو ادن ِهَّلِل َلَعْجَت ْنَأ١ : لاق ؟ هلل

 مث :تلق ق (َكَعَم َمَعْطَي نأ ةَقاَحَم َكَدَلَو لقت نأ َمن» :َلاَ 0

 .ةجوزلا ىه :ةليلحلا . كراج ةّليِلَح َىِناَرَ نأ من :َلاَق ؟ْى
 رسا

1 

 لق را ىف وطال مِهْيَفيَس ,ِناَمِلْسُملا ىلا اد :نلي لاقو ر
 لشق ىَلَع اًصيِرَح َناَك ُهَّنِإ) :َلاَق ؟لوتقملا لاب امف ءَلِتاَقلا اده «وللا َلوُسَر ای
 . («هىحاص

 ےس هل ےس

 ريب

 اگ هن 2

 ,(7؟) :ةيآلا :ةدئاملا ةروس ()

 ٤١(. /۲) ريثك نبأ ریسفت (؟)

 .ناميإلا باتك (۸۹) ملسمو ءاياصولا باتك (77/71) ىراخبلا هاور :هيلع قفتم (۳)

 .ناميإلا باتك (۸7) ملسمو «نآرقلا ريسفت باتك )٤٤۷۷( ىراخبلا هاور :هيلع قفتم (4)

 .نتفلا باتك (۲۸۸۸) ملسمو «نتفلا باتك (۷۰۸۳) ىراخبلا هاور :هيلع قفتم (5)



 ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق ي

 هناي ىباطخلا ناميلس وبأ مامإلا لاق هل

 نالتتقي امنإ «ليوأت ىلع نالتتقي انوكي مل اذإ كلذك نوكي امنإ اذه

 .ولع وأ ةسائر وأ ايند بلط وأ ةيبصعو امهنيب ةوادع ىلع

 نع عفد وأ ءاهب مهلاتق بجي ىتلا ةفصلا ىلع ىغبلا لهأ لتاق نم امأف
 نع ٌبّذلل لاتقلاب رومأم هنأل ؛ديعولا اذه ىف لخدي ال هنإف «هميرح وأ «هسفن

 .هبحاص لتق هب دصاق ريغ «هسفن

 .هبحاص لتق ىلع اًصيرح ناك هنإ :لوقي هارت الأ
 .هلتق ىلع صرحي ال هنإف «نيملسملا نم قيرط عطاق وأ اًيغاب لتاق نمو

 .هعبتي ملو هنع فک هبحاص ىهتنا نإف «هسفن نع هعفدي امنإ

 ناك نم فألخب هيف نولخدي الف «ةفصلا هذه لهأ ىف دري مل ثيدحلاف

 .ملعأ هللاو هنم نودارملا مهم :اف ةفصلا هذه ريغ ىلع

 َباَقِر ْمُكْضْعَب ُبِرْضَي هاَراَمُك ىِدَْب اوُعِجْرَت الق الا :ةَك هللا لوسر لاقو

 e ع
 صعب

 امد بصب ْمَلاَم :هنيد ْنِم حسف ىف ُّنِمْؤُملا َلاَدَي نل :2 هللا لوسر لاقو

 . مارح

 َعَقْوَأ ْنَمِل جَرْخَم ال ىا ءروُمألا ِتاَطَرَو ْنِم نإ : ي رمع نبا لاقو

 . “يلح ريب ماّرَحلا مّدلا َكْفَس ءاهيف هس

 .هنم ةاجنلا رسعت رمأ لكو ةكلهلا ىهو ؛ةطرو عمج :تاطرولا

 .ناميإلا باتك (15) ملسمو «ححلا باتك )۱۷٤۲( ىراخبلا هاور :هيلع قفتم ()

 .تايدلا باتك (IATY) ىراخبلا هآور . حييححص 2

 .تايدلا باتك )1۸٦۳( ىراخسلا هاور :هيلع قفتم (۳)



 ي ملاعلا ةياهن ثادحأ  ةياهنلا ةصق |

 .«ءاَمَدلا ىف ةَمايقْلا مْوَي ساتلا َنْبَي ىَضْقُي ام لّوأ» :45 لاقو

 لنت نموا َدْنِع ُنَّوُهَأ ندا ُلاَوَرَل » :لاق ةَ هللا لوسر نأ ثيدحلا ىفو

 ۰ "ميش ٍلُجَ
 «سفنلا لْتقَو نْيَدِلاَوْلا ٌقوَقُْعَو للاب ُكاَرْشإلا : ُدئاَبَكْلا» :هلَع لاقو

 ."”(ٌسوُمَعْلا ُنيِمَيَلاَو

 .رانلا ىف اهبحاص سمغت اهنأل ؛اًسومغ تيمّسو

 مَآ نْبا ىَلَع َناَك الإ اَمْلُظ لقت سفت ْنِم سيلا ::الع هللا لوسر لاقو

 , 00290 لَتَعلا َّنَس 3 ْنَم لوا ناگ ُهَنَأِل اهم ْنِم لفك لوألا

 .نينمأتسملاو ةمذلا لهأو دهاعُجلا لتق نع ةي ىبنلا ىه : دقل لب

 ْمَلاَدَهاَُم لت نم :ةكي ولا لور لاق: :لاق د وِرْمَع نب هللا دبع نع

 . ماع َنيِعَبْرَأ ةَريِسَم ْنِم دج ويل اًهَح در َنِإَو (دَنَحْلا َةَحْئِاَر حر

 رْيَعب ةَدَحاَعُم اَسْفَنَّلتَق ْنَم» :ک هللا لوسَر لاق : لا ب َةَرَكَب ىبأ ْنَعَو
 ."”0اًهَحر مشي 2 لا هلع دل رح رح ءاهّلح

 ِرْيَعب َةَدَهاَعُم است َلتَق ْنَم١ :يلَي أ هللا ل وسر 5 15 4 ب ىأ نع

 ےک
 شي نأ نحمل

 .ةماسقلا باتك )١17/8( ملسمو «تايدلا باتك )1۸٦٤( ىراخبلا هاور :هيلع قفتم )١(

 .(0 )١1/7 عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هححصو «یئاسنلاو ءىذمرتلا هاور :حيحص (۲)

 .تايدلا باتك )1۸۷١( ىراخبلا هاور :حيحص (۳)

 .ةماسقلا باتك )/١1117/7( ملسمو «تايدلا باتك (71871/) ىراخبلا هاور :هياع قفتم ()

 ۱۹۰-١۹۲(. ص) ىبهذلا مامإلل /رئابكلا (2)

 .تايدلا باتك (59415) ىراخبلا هاور :حيحص (0)

 .(550/) عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هححصو «ىئاسنلاو «دمحأ هاور :حيحص (۷)



 Kı نانا ةياهن ثادعأ ةيهنلا ةسق عبر

 ."0(ماَع ٍةَناِم ٍةَريِسَم ْنِم دجوُيل ِةَنَجْلا حير َّنِإَو َقْنَجْلا َةَحِئِاَر حَرَيم آ اَهَنَح

 َدَأَمْطا اَمَدْعَبُهَلَتَق مث ٍلُجَّرلا ىَلِإ ْلُجَّرلا َنأَمْطا اذ :ِْلي هللا لوسر لاقو
 .«ردغ ءاَوِل ِةَم ةَماََقْلا موي هَل بص ِهْيَلِإ

3 

 َمْوَي ءاَوِل هَل ٌبَصْنُي َرِواَغلا َّنإ) الع هللا لوسر لاق ا 25 رمع نبا نعو

 . نلف نب : نلف ُةَرْذَع وه :لامْيَك قابلا

 ٍلَتاَقلا َىِم ءى رب اتاق هلت مث * همد ىَلَع الجر َنَمَأ ْنَم» :ةلک هللا لوسر لاقو

 .1(29 جفاك ٌلوُتْقَمْلا َناَك ْنِإَو

 رمأ ىلول الإ نوكي ال انه لتقلا رمأ نأ ىلإ هّبنأو حّضوأ نأ ٌدوأ انهو ي

 ىلإ ةملسملا تاعمتجملا لوحتت ال ىتح هنع بوني نمل وأ نيملسمملا

 مهعدري عدار الب اوءاش تقو ىأ ىف ضعبلا مهضعب سانلا لتقيف ىضوف

 .كلذ نع

 كلت نم للحتيو بتي ملو نمؤم لتق دمعت نم نأ ملعن نحنو ©

 .ةرخآلاو ايندلا ىف ةرسحلا ىنجي فوسف ةملظملا

 لاا ےس رس امسكت رس ےس ارس 5 هه

 وار اَتِمؤَم لَم نمو # :(العو لج)لاقدقن

 ٠4 يلع اباد دا و.هنعاو هيلع هلا ت ضعو ایف ادل ْمَنَهَج ےس ل رس

 .تايدلا باتك (1915) ىراخبلا هاور :حيحص (۱)

 )٤٤١(« «ةحيحصلا» ىف ىنابلألا هححصو .قمحلا نب ورمع نع مكاحلا هاور :حيحص (؟)

 ١(. 01/) عماجلا حيحصو

 .ريسلاو داهجلا باتك )١1775( ملسمو بدآلا باتك (51178) یراخبلا هاور :هيلع قفتم (۳)

 هححصو «ىطئارخلاو «طسوألا ىف ىناريطلاو «ىئاسنلاو .«خيراتلا» ىف ىراخبلا هاور :حيحص )٤(

 )1١١7(. عماجلا حيحصو «(4 )5١ ةحيحصلا ىف ىنابلألا

 .۹۳ :ةيآلا :ءاسنلا ةروس (6)



 بيب (علاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصت
 فن لق نم ےس دنا ص سار رک #

 لي هَرَسِإ نب لع انيك كلذ لجآ نم :ىلاعت لاقو

 9 اًعيِمَج سانلار اَمَنأكَف ضرالا ىف ٍداَسَف وأ أ سفت ریپ

 :لاقف يب قودصملا قداصلا اهب ربخأ دقف ةرخآلا ىف هترسح امأو

 قبره َقَح ٍرْيَعب يا مد ُبِلْطُمَو -مهنم ركذو- :هَنالَث للا ىلإ ساتلا ْضَعْبَأ»

 مَ

 .ةرخآلاو ايندلا ىف العو لج هللا ىلإ قلخلا ضغبأ نم وهف

 موب لالا لولا ةىجي » :الئاق الب ىبنلا انل هروصيف ىناثلا دهشملا ام
 ميف اده لس براي :ُلوُقَي مد ُبَحَْت ُهُجاَدْوَأَو هديب سارو ةديص ا ةماَيَقلا

 6 شرعلا نم ىتح ؟ینلتق

 كلذ ىف ديعولاو قح ريغب ةميهبلا لتق نع ىهنلا تبثاا برمل نبا لاق
 .“*لاصلا ىقتلاب فيكف ملسملاب فيكف ىمدآلا لتقب فيكف
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 )١( :ةيآلا :ةدئاملا ةروس 7 7.

 .تايدلا باتك (1۸۸۲) ىراخبلا هاور :حيحص (۲)

 عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هحح صو «سابع نبا نع ىئاسنلاو ءىذمرتلا هاور :حیحص ()

(A1) 

 )۱۹٦۹/۱۲(. «یرابلا حتف)» )£(

 ١5١(. ص) فنصملل / ةرسحلا موي مهرذنأو (5)



 (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق ر

 ج ةاجفلا توم( ۲۳ >

 هنود لوحي الو عالقلا ةناصح هنم عنمت ال مزال متح توملا ©

 وکو ومل ککرذی اکتامتیآ ا :ىلاعت لاق ... باوبألا هّدرت الو باجحلا
 f o ديس جورب يف م 2

 وس ورځ 7 2 ٣ 1 ص ا عدو هه r 2 9 هم

 مود مڪروجآ تروق امئإ ب E 3 01 لاقو

“tTی سوو ص لل رس حو ر ر کک ےس ی س ا ہر 7 سا 2 لسا ارح  

 الإ ايدلا ةوبحلا ام زاف دقق >7 ١ لْخدأ ٍراََسلأ نع حرر نَمَه ةَميِقِل

 .2”©# ر ورْغْلا علتم

 اًضيرم ةرتف لظيو ضرملاب باصُي ىضاملا ىف لجرلا ناك دقلو ©
 مهيصويو هلهأ عدويو هتيصو بتكيف توملا تامدقمب رعشي هنأ ىتح

 لجأ نم ةداهشلا ديدرت نم رثكيو اًحوصن ةبوت ددجيو هللا ىلع هلابقإ دادزيو

 اًحيحص لجرلا ىرتف ةأجفلا توم رثك دقف نآلا امأ ... كلذب هل متخُي نأ

 بيصأ امدعب اّنيم هارت ةأجفو ضرم ىأ نم وكشي ال هبابش ناعير ىف ايوق

 .ةئجافُم ةطلج وأ ةيبلق ةتكس

 .ةعاسلا تامالع نم ةأجفلا توم نأ ل ىبنلا رخأ اذلو هب

 ِتاَراَمَآ نم نإ :لاق يج ىبنلا ىلإ هعفري ص كلام نب سنأ نع

 .(۷۸) :ةيآلا :ءاسنلا ةروس ()

 .(۸) :ةيآلا :ةعمجلا ةروس (؟)

 )۱۸٠١(. :ةيألا :نارمع لآ ةروس (۳)



 ير ىلاعلا ةياهن ثادحأ  ةياهنلا ةصق 4

 .ةءاَحْفلا َتَوَم َرَهْظَي نأ ... ةعاسلا

 :لوقي ةا ىراخبلا مامإلا ناكو

 هتغب كتومنوكينأىّسَمَف عوكر لضفغاَرَقلا ىف منتغا

 كلذ - -ىراخبلا :ىأ- هَل مقر وم هنأ بئاَجَعْلا نم ناكل رجح نيا لاق

 .تاّذَللا دام ركذ نم راثكإلاب لک ىبنلا ةيصو تءاج اذلو

 00 ا ىنعَي (تاّذَّللا مذاَه رْكذ اوُرثْكأ» :ا هللا لوسر لاق

 :لاق نينمؤملا ىأ : لتس ةي ىبنلا نأ :اَكنْكَ رمع نبا نعو #

 الا هه كلو لاند مهدشأو اًركذ توملل مهرثكأ»

 سوفنلا حالصإ ىف توملاركذترتثا

 سوفنلا نأ كلذ ءاهبيذهتو سوفنلا حالصإ ىف ريبك رثأ توملا ركذتل نإ

 ىلإ وفهت دقو .ةايحلا هذه ق ديدملا ءاقبلا ىف عمطتو ءابهتاذلمو ايندلا رثؤت

 ىلع اًمتئاد توملا ناك اذإف «تاعاطلا ىف رصقت دقو «ىصاعملاو بونذلا

 )١( عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هنسحو «طسوأللا يف ىناربطلا هاور :نسح )0/99(.

 .ىنالقسعلا رجح نب ىلع نب دمحأ ظفاحلل 58١( ص) «ىرابلا حتف ةمدقم ىراسلا ىده» (؟)

 هجام نباو «زئانجلا باتك )۱۸۲۲١( ىئاسنلاو «دهزلا باتك (۲۳۰۷) ىذمرتلا هاور :حيححص (؟)

 هناك ىنابلآلا ةمالعلا هححصو «نيرثكملا دنسم ىقاب (/870) دمحأو «دهزلا باتك )٤۲٥۸(

 )١١١١(. عماجلا حيحص ىف

 حيحص ىف ةن ىنابلألا ةمالعلا هنسحو ءدهزلا باتك (5؟759) هجام نبا هاور :نسح (4)

 ,(5173726) بيهرتلاو بيغرتلا



 ۲7٥ ملاعلا ةياهن ثادحأ ةياهنلا ةصق م

 ميوقتو هسفن حالصإ ىف ىعسي هلعجيو «هنيع ىف ايندلا رغصي هنإف .دبعلا لاب

 .ناميإلا بعش ىف ىقهيبلا ىور دقف ...هرمأ نم جوعملا

 :تاذللا مذاه ركذ اورثكأ» :ةِئي هللا لوسر لاق :لاق كلام نب سنأ نع

 الإ ةعس ىف هركذ الو هيلع هعّسو الإ شيعلا نم قيض ىف هركذي مل هنإف «توملا

 .'”(اهقيض

 اذإ توملا ركذ نإ» :لوقي ناك ىرملا اًحلاص نأ كرابملا نبا ركذيو

 .«ىبلق ىلع دسف ةعاس ىنقراف

 نيليو ءىصاعملا نع عدري توملا ركذت :ءاملعلا لاق :ىبطرقلا لاقو

 .بئاصملا نوهيو ايندلاب حرفلا بهذيو .ىبساقلا بلقلا

 ءايشأ ةثالثب مركأ توملا ركذ نم رثكأ نم

 :ءايشأ ةثالثب بقوع توملا ىسن نمو «ةدابعلا طاشنو «بلقلا ةعانقو

 .ةدابعلا ىف لساكتلاو فافكلاب ىضرلا كرتو «ةبوتلا فيوست
Noo Nf Yا  

SSA PA Ce 

 عماجلا حيحص ىف هاب ىنابلألا ةمالعلا هنسحو «رازبلاو نابح نباو «يقهيبلا هاور : < ()

 )١5١11١(.



EEا ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق  

 ءالبلا ةدش نم توملا ىنمن (؟4غ) |

 نتفلا هيف رثكتو ملظلا هيف رثكي نامز ىتأيس هّنأ رخ ةا بلا وه اهو

 .هناكم نوكي نأ ىنمتيف لُجرلا ربقب ّلُجَرلا رمی ىتح ءالبلاو

 َرُمَي ىَتَح ةَعاَّسلا ٌموقت ال» :َل ق لک لا 1
 ."7(ُةَناَكَم یني اب :لوقتيت لجل رب ب لْجَّرلا

 يلدا بَ ال ويب یف ىذا :ِهلكَي هللا لوش ر لاق :لاق + هنعو

 ٍبِحاَص َناَكَم تنگ ین ای :ٌلوُقَ و يلع عَرمتَِْبقْلا ىَلَع لُجَولا رَ یت
 “دلا الإ يذلا هب َسْيَلَو ِرْبَقلا اَذَه

 موسر ليدبتو «لاوحألا رّيغتو «نتفلا ةرثك دنع نوكي توملا ىثمتو
 .ةلاحم ال عقاو وهف ؛عقو نكي مل نإ اذهو «ةعيرشلا

 عابي توملا مكدحأ دجو ول نامز مكيلع ىتآيساا : بِ دوعسم نبا لاق

 :ليق امكو ... هارتشال

 هيرتشأف عبي تومالأ هيف ريخ الام شيعلااذهو

 ىف الو نمز لك الو دلب لك ىف هنوك مزلي الو» :ىقارعلا ظفاحلا لاق

 ضعب ىف راطقألا ضعب ىف ضعبلل هقافتا ىلع قدصي لب سانلا عيمج

 داسف نم سانلاب لزن ام ةدشب راعشإو رورملاب هيثمت قيلعت ىفو نامزألا
 دهاش اذإف هتئيهل راضحتسا ريغ نم توملا ىنمتي دق ءرملا ذإ ذئتلاح لاحلا

(Y) 

 .نتفلا باتك )۱١۷( ملسم هاور :حيحص (۲)

 .(518 /5) «ريدقلا ضيف» (۳)



 ( ملاعلا ةياهت ثادحأ) ةياهنلا ةصق ا

 مل ةدشلا ةوقلف هينمت نم هتيجسب رفنو هعبطب زشن روبقلا ىأرو ىتوملا

 ىنمت نع ىهنلا اذه ضقاني الو روبقلا ةشحو نم هدهاش ام هنع هفرصي

 ضعت هيف سيلو نوكي امع رابخإلا ثيدحلا اذه ىضتقم نأل توملا
 (٩ عرش مكحل

 َتيِدَحْلا اَذَه نأ ْمُهْضْمَب َّنَظَو» :كللط ّرَْلا ٍدْبَع نبا ظفاحلا َلاَكَو
 َوُدَقْلا اده نَا اَذَه ىف امنو هَكِلَذَك َسْيَلَو ِتْوَمْلا ىَنَمَت ْنَع یُهنلل صراع

 ٍفْوَح ْوَأ ِهِفْعَض ْوَأ نيّدلا ىف ٍلاَكْلا ٍداَسَق ْنِم ساتلاب لنت ٍةَدشِل نوكّيَس
 7 (مشجلا ىف ُلِزْنَي ِرَّرَضِل ا ِهباَهَذ

 تاءالتبالا ةرثك ببسي تولا ىنمن ةهارك

 ىشخي نأ الإ ءالبلا هيلع دتشي امدنع توملا ىنمتي نأ نمؤملل هركُيو
 .هنيد ى ةنتفلا

 امإ توملا ٌمُكدحأ نينمتي ال: لاق ا لا لوشر نأ 6 ةريرُ ىبأ نع

 .(©9 «تتعتسي ةلعلف اًئيسُم امإو «ٌدادزي ةلعلف ءاتسحم
 ا

 نينمتي ال) :لاق ةَ هللا لوسر نع هَ هنو ةريره ىبأ نع ملسمل ةياور ىفو

 ال ةنإو لمع عطقنا تام اذإةنإ ةيتأب نأ لبق نم هب عدي الو .توملا ْمُكدحأ

 . 0اًريخ ال | هرمع نمؤملا ليزي

 )١( «ريدقلا ضيف )٤۱۸ /7(« «ىرابلا حتف» :رظناو )17/ 977-1/8(.

 ص) ةعاسلا طارشأ(؟) ۲١۹-۲۰۸(.

 .(۱۹۳/۱۳) «ىرابلا حتف»(۳)

 .ىنمتلا باتك )۷۲۳١( یراخبلا هاور :حيحص (4)

 .رافغتسالاو ةبوتلاو ءاعدلاو ركذلا باتك (15857) ملسم هاور :حيحص (5)



 — کل لالالالا ل س س Nd ( ملاعلا ةياهن تادحأ) ةياهنلا ةصف

 رض توملا مكذحأ نينمتي الا لک فلا لوسر لاق لاق ي سنا نعو
 ىلا ٌريخ ةايحلا تناك ام ىنيحأ مهللا :لقيلف لقيلف ءالعاف دّبال ناك نإف ٌةباصأ

 0( لل اريخ ٌةافولا تناك اذإ ىنفوتو

 هوجو ىلع عقي توملا ىنمد

 :هوجو ىلع عقي توملا ىنمت : نأ :ةلأسملا كلت ىف قيقحتلاو

 .توملا ىنمت نع ذئنيح ىهنُيف دبعلاب لزني ىويند ٌرضل هينمت :اهنم هب
 هانمتي امنإ هب لزن ٌرضل توملل ىنمتملا نأ لاحلا اذه ىف هتيهارك هجوو

 هلعلف توملا دعي ريصي ام ىلإ ىردي ال وهو هرض نم ةحارتسالل اليجعت

 .رانلاب ءاضمرلا نم ريجتسملاك نوكيف هرض نم مظعأ رض ىلإ ريصي
 ال اذهلف اهل رفغ نم حيرتسي امنإ» :لاق ةَ ىبنلا نع ثيدحلا فو

 .كك هللا دنع هل اًريخ نوكي نأ طرتشي نأ الإ توملاب وعدي نأ هل ىغبني

 هب اعدو هانمت دقو .ذئنيح زوجيف نيدلا ىف ةنتفلا فوخ هينمت :اهنمو هب

 :مانملا ثيدح ىفو ...مالسإلا ةمئأو ةباحصلا نم قلخ نيدلا ةنتف ةيشخ

 .«نوتفم ريغ كيلإ ىنضبقاف ةنتف موقب تدرأ اذإو»
 ءاضيأ كلذ زوجيف :ةداهشلا بابسأ روضح دنع توملا ىنمت ©

 روهشم ريثك داهجلا روضح دنع اهل مهضرعتو ةداهشلا ةباحصلا لاؤسو
 .ماشلاب عقو امل نوعاطلا هتيب لهأو هسفنل ذاعُم لاؤس كلذكو

 ءاعدلاو ركذلا باتك )۲۹۸١( ملسمو «ىضرملا باتك )0717/1١( ىراخبلا هاور :هيلع قفتم )١(

 .رافغتسالاو ةبوتلاو
 ىف هاب ىنابلألا ةمالعلا هحح صو «راصنألا دنسم ىقاب (15197) دمحأ هاور :حيحص (۲)

 .هقرط ةرثكل حيحص :لاقو )2١7١١((« ةحيحصلا ةلسلسلا



 Er (علاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق يدرك

 اذهف :ك هللا ءاقل ىلإ اقوش هلمعب قثو نمل توملا ىنمت اهنمو هيب

 .فلسلا ٠ نم ريثك هلعف دقو اًضيأ زوجي

 .ىبر ىلإ اقايتشا توملا بحأ :ءادردلا وبأ لاق يب

 .دهشلا نم هيلإ بحأ هللا ءاقل مكلبق نم ناك :ىنالوخلا ةسبنع لاقو

 .كيلع ,ىمودق لجعف كيلإ ىقوش لاط :مهضعب لاقو

 ىننإف كي هللا ءاقل تركذ اذإ الإ توملاب ىسفن بيطت ال :مهضعب لاقو

 راحلا مويلا ىف هؤمظ ديدشلا نآمظلا قوشك توملا ىلإ قاتشأ ذئنيح

 .هدرب ديدشلا دراملا ءاملا ىلإ هرح ديدشلا

 :مهضعب لوقي اذه ینو چ

 ءاملا لالز ىلإامظ قوش عيان بيرقاي كيلإ قاتشأ

 بئاغلا مودقكف عيطملا امأ :لاق ؟هللا ىلع مودقلا فيك :مزاح وبأ لئس ©

 .نابضغلا هديس ىلع قبآلا مودقكف ىصاعلا امأو «هيلإ نيقاتشملا هلهأ ىلع

 مل اًريخ :لاق ؟كي هللا لعف ام : هل ليقف مونلا ىف نيحلاصلا دحأ ىئَر ©

 ديعو نيقتملل مايصلا رهش اهلك ايندلا ..عيطم هب لح اذإ ميركلا لثم ري

 ىمايص رطف كاذ مكاقل مويو اهلك ىرهد تاذل نع تمص دقو

 ال هديب ىسفن ىذلاو» كك لوسر لاق :لاق ب ةريره ىبأ نعو ب

 تنك ىنتيل اي :لوقيو هيلع غزمتيف ربقلا ىلع لجرلا ّرمي ىتح ايندلا بهذت

 .«ءالبلا الإ نيَّدلا هب سيلو «ربقلا اذه بحاص ناكم

 .ةعاسلا طارشأو نتفلا باتك )١01( ملسمو «نتفلا باتك )۷١١١( ىراخبلا هاور :هيلع قفتم )١(

 .ملسمل ظفللاو



 يلو ىلاعلا ةياهن ثادحأ ١ ةياهنلا ةصق ۷

 ةرم ولو هيب ىبنلا ىري نأ ىنمتي وهو الإ ملسم نم ام هنأ ملعن نحن

 .همانم ق ةدحاو

 تكس

 نياي يل ویب یف ٍدَمَحُم ُسْفَ یاو :لاق اكو هللا لوسر نع ةريره ىبأ نع
 هع ِهِلاَمَو هِلْهَأ نم َِْلِإ بح نارين مَن «ىناَري الو موي ْمُكِدَحَأ ىَلَع
 هلْهَأ ْنِم ِهْيَلِإ بح ْمُهَعَم ىِناَرَي ْنَأَل ءىدْنِع هيف ىَنْعَمْلا :ٌقاَحْسِإ وُبأ لاَ

 خۇم مَ هدقم یدنع وهو ههِلاَمَو

 مالكلا ري دقتو» :هصنام ثيدحلا اذه حرش ىف ذاب ىوونلا مامإلا لاق

 ا ب یف یارب لل زيكو ىلع یت
 ہبرگلا هيلجت ةعزدلث ىلع تع نيرا ةر مو ... اًعيِمَج ِهِلاَمَو ِهلْمَأ
 ولاحول معو هرب عر َواَرَضَح ِهَتَدَهاَكُمَو

 هتَدَهاَشُم ْنِم َِداَيَّزلا ّنِم هيف اوُطَوَق ام ىَلَع َنوُمَدْنَيَس مَن مهمالعإو
(۲( 

 ريب
 لم هَل ُبَحَأ اعدم ےس دعب ین

5 n2 
 ىهتنا .(هتمزالمو

 م و ع  eن

 سات ءابح ىل ىَيَمَأ دشا نمل : لاق كي هل هللا لوشر َّنأ «ةريرُه ىبأ نعو

 "هلام هله ىِآَرْوَل ْمُهُدَحَأ دَوَي یب َنوُنوُكَي

 .لئاضفلا باتك )/١51( ملسم هاور:حيحص )١(

 .ةنجلا باتك (۲۸۲۲) ملسم هاور :حيحص (۳)



 2م اعنا ةيان ثادحأ ياها ةصق يي ر

 مالسإلا ةبرغا )۳ )

 .«ءابرغلل یبوطف اًبیرغ ر ابيِرَغ أَ ةالشإلا نإ : ا لاق

 اس ساّنلا َكَسَف اذإ | َنوحِلصُي َني ١ :لاق ؟ْءاَيَرْعْلا نمو: :لبق ةياور قو
 و

 نُ را هيض نم .ريزك ءو اا ی : َنوُحِلاَص ٌساَنأ» :َلاَق ةياور ىفو

 ؟ءابرغلا مه نَم :لوقيو لئاس لاسي دقو ©

 .تاياورلا كلت لالخ نم ةحضاو ةباجإلا ىتأتو

 :ليق ١ (ءاَبَرْغلل ىَبوُط١َ :ةلك ىبنلا لاق امل هنأ تاياورلا ىدحإ ىفف

 .لاقم ةظفللا هذه فو .9(لِئاَبقْلا َنِم ٌعاَّرنلا» :لاَق ؟ْءاَبَرْعْلا نَمَو

 ("!ثيدحلا اذه

 لئالدلا ىلع دوعيادب فيكو اًيرغأدبنيح مالسإلاأدب

 لئاوألاو نيرخآلاعيمجل ىبوط ءابرغلل هيف ىبوطف

 ُدوُعَيَسَو اًبيِرَغ ْأَدَب مالشإلا ّنإ) :اعوفرم رباج ثيدح نم ةياور قو

 .ناميإلا باتك )١50( ملسم هاور :حيحص )١(

 )١71/7(. ةحيحصلا ةلسلسلا ىف هللا همحر ىنابلألا هححصو )١75759(( دمحأ هاور :حيحص (۲)

 .(۳۹۲۱) عماجلا حيحص ىف هللا همحر ىنابلألا هححصو «(11۱۲) دمحأ هاور :حيحص ()

 :(هجام نبا ننس حيحصا ىف ىنابلألا خيشلا لاقو «ىلعي وبأو ءدمحأو «هجام نبا هاور :حيحص (4)

 .«لئابقلا نم عاّرتلا :لود حيحص

 ١5(. ص) ىرجآلل /ءابرغلا (©)



 7 . هى نر ه0 وعما و کو سس ص | ہرا سس 4 <

 َنيِذلا» :لاق ؟هللا لوسَراَي ءاَبَرْغلا نمو :لاق «ِءاَبَرْغلِل ىَبوطف ءابيِرغ

 .٠«ساتلا ٍداَسَق َدْنِع » : ظفل ىفو .«سشانلا َدَسَف اَذِإ َنوُحِلْصُي
٠ 28 

 ْنْحَنَو موي تا بكي نا لور لاق: اهن ورع ٍنْب للا بع نعو

 سات J :ّلاَق ؟ هللا لوس دَر اي ٌءاَبَرْعْلا نم ليقف ء(ءاَبَرغْل ىتوُط» : :هدنع

 ."7(مِهعِيِطُي ْنّمِم . رتا ْمهيِصْخَي ْنَم ِريثَك ِءوُس سانا ىف َنوُحِلاَص
 نوكرحتي نوحلصمو نوحلاص .حالصإو حالص لهأ ةبرغلا لهأف

 .ميظعلا نيدلا اذه ىلإ سانلا ةوعدل

 شيعن نحن اهف ىلوألا ةبرغلا كلت كَ EE د هباحصأو هل ىبنلا شاع امكو

 اورداب) :ِلِلَم لاق اذلو اًناريح ميلحلا لعجت ىتلا ةيناثلا مالسإلا ةبرغ

 ىسميو اًرفاك ىسميو اًنمؤم لجرلا حبصي ملظملا ليللا عطقك اًنتف لامعألاب

 .©«ليلق ايندلا نم ضرعب هنيد مهدحأ عيبي اًرفاك حبصيو اًنمؤم
 سانلا ىلع ىتأيس» :لاقف نامزلا اذه ىف نتفلا نع هل ىبنلا ربخأ دقل لب

 اهيف نمتؤيو قداصلا اهيف بّذكُيو بذاكلا اهيف قّدصُي تاعاّدخ تاونس

 ؟ةضبيورلا امو :ليق .«ةضبيورلا اهيف قطنيو «نيمألا اهيف نّوخُيو ؛نئاخلا
 .«ةماعلا رمأ ىف ملكتي هفاتلا لجرلا» :لاق

 هيف قدصي نامز ىف ملسملا اهشيعي ىتلا ةبرغلا ىدم روصتتن نأ انلو

 ءريبكلا ىف ىناربطلاو ء(۱۷۳) ةعامجلاو ةنسلا لهأ داقتعا حرش ىف ىئاكلاللا هاور :حيحص )١(

 )١71/7(. ةحيحصلا ىف ىنابلألا هححصو «لكشملا ىف ىواحطلاو

 )١719(. «ةحيحصلا» ىف ىنابلالا هححصو .طسوألا ىف ىناريطلاو ءدمحأ هاور :حيحص (۲)

 .ناميإلا باتك (۱۱۸) ملسم هاور :حيحص (۳)

 ىنايلألا ةمالعلا هححصو «(/8607) دمحأو «نتفلا باتك (5077) هجام نبا هاور :حيحص ( €)

 )١٦١٥١(. عماجلا حيحص ىف هللا همحر



 ۷۳ (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق ي

 .بولقلاب فصعت نأ داكت ىتلا ةبرغلا اهنإ .قداصلا هيف بذكيو بذاكلا

 .ناميولاو ديحوتلا ىلع انبولق تبث مهللاف

 ةينابر ةنس

 لهأ نأ يب هيبن ناسل ىلعو هباتك ىف (العو لج) قحلا ريخأ دقلو

 .ةليلق ةلق مهو ءابرع ديحوتلاو ناميإلا

 امو # :ىلاعت لاقف ضرألا لهأ رثكأ مه داسفإلاو داسفلا لهأ نأو

 رك عنو # :ىلاعت لاقو 4 َنيِِمْؤْمِب تَضَرَح ولو الا رڪ آ
 مهڪ ٌنِمْؤباَمَو ل :ىلاعت لاقو 4ّا ليس ن کول ضب ضال ف نم
 ٩. 4 رکا ی راع نس للقول :ىلاعت لاقو ۰” 4 نرسم ہشوالإ هاب

 2 مدآ هللا قلخ نأ ذنم ةديدش ةبرغ ىف اًمئاد نوشيعي نودحوملاف

 .اهيلع نمو ضرألا هللا ثري نأ ىلإو

 ةيرغلا كلت نم سانلا ففوم

 كانهف :امهل ثلاث ال نيمسق ىلإ ةبرغلا كلت لظ ىف سانلا مسقنا دقلو

 عم شياعتيل هلك هنيد كرتف هلوح نم سانلا ءاضرإب ةبرغلا كلت عفد فنص

 اذهف كك هلل هتيشخ نم رثكأ سانلا ىشخي هنأل كلذو عمتجملا ءاوهأ

 توميو اًريغص شيعي هنكل ءىشلا ضعب اًحيرتسم شيعي دق فنصلا

 .|ًريغص

 )۱١۳(. :ةيآلا :فسوي ةروس (1)

 )١١١(. :ةيآلا :ماعنألا ةروس (1)

 )٠١١(. :ةيآلا :فسوي ةروس (۳)

 )١7(. :ةيآلا :ًابس ةروس (؟)



 Na ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق

 طخسأ نمو «سانلا ىلإ هللا هلك و هللا طخسب سانلا ىضرأ نم» :ا لاق

 .'«سانلا ةنّؤم هللا هافك هللا اضرب سانلا

 نأ اًنيقي ملعو (العو لج) هللاب هبلق قلعت كرابم ميرك فنص كانهو ج

 لوأ عم الإ نوكي نل جارفإلاو ...جارفإلا رظتني ايندلا ىف نيجس هنأك رعشي

 لج) هللا نيد ةمدخ ىفو هللا ةعاط ىف ةظحل لك منتغي اًمئاد هدجت كلذلو

 باتكلاب ماصتعالا وه ةبرغلا عفدل لثمألا قيرطلا نأ ملعي وهف (العو

 .ناكم لك نم هب طيحت ىتلا نتفلا كلت نم ةاجنلا قوط امهف ةنسلاو

 ةصاخ ةراشب كلتو

 :لَك ىبنلا لوق عمس اذإ طونقلاو سأيلاب نيملسملا نم ريثك رعشي دقو
 مظعأ نم ثيدحلا اذه نأ عم ."(ًادب امك اًبيرغ دوعيسو اًبيرغ مالسإلا أدبلا

 ىبنلا دهع ىف اًبيرغ مالسإلا أدب دقلف .نيدلا اذهل نيكمتلاو رصنلا تاراشب

 رمع ىف ىواست ال ةريصق ةرتف ىف ب ىبنلا عاطتساو هتبرغ تلاز من كك
 رقأ ىتح ايب ىبنلا تمي ملو ...ةخماش ةلود مالسإلل ميقي نأ اًئيش نامزلا
 مولا :نيملاعلا بر لاق امك نيدحوملا زعو مالسولا ةرصنب هنيع هلل

 ر مر

 0 نيد مسالا مكَل تِيِضَرَو تمعن مَن اء ُتَمَمَأَو کید کک تلم

 حيحص ىف ةا ىنابلألا ةمالعلا هححصو .دهزلا باتك )١51١5( ىذمرتلا هاور :حيحص )١(

 .((1 09 ') عماجلا

 .ناميإلا باتك )١55( ملسم هاور :حيحص (۲)

 .(۳) :ةيآلا :ةدئاملا ةر وس (۳)



 ,علاعلا ةياهن ثادحأ  ةياهنلا ةصق يبارك

 نيصلا فراشم غلب ىتح اًبونجو الامشو اًبرغو اقرش مالسإلا رشتناف

 ةرم ةبرغلا تداع فلسلا نع فّلَخلا فلخت امل كلذ دعب مث ...اينابسأو

 لازأ فيك ملعتن نأ طرشب - هللا نذإب - اًضيأ ةبرغلا كلت لوزتسو ىرخأ

 ةبرغ ليزُت فيك اهتقو فرعنف ىلوألا مالسإلا ةبرغ هباحصأو ايب ىبنلا
 .ةيناثلا مالسإلا

 ير دراج ا



 ا (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق

 جارخلاو ةيزجلا فقوت (۲۷)

 جارخلاو «ةيمالسإلا ةلودلا ىف ةمذلا لهأ اهعفدي ىتلا ةيزجلا تناك

 مهأ نم ةيمالسإلا ةلودلا ىف تحتف ىتلا ىضارألا لغتسي نم هعفدي ىذلا

 .فقوتيس كلذ نأب ايب لوسرلا رخأ دقو «نيملسملا لام تيب رداصم

 كلذ ةريره ىبأ نع ... امهم اًيمالسإ اًدروم كلذ ببسي نوملسملا دقفيسو

 اهّدُم ماشلا تعنمو ءاهزيفقو اهمهرد قارعلا تعنم» :ةا هللا لوسر لاق :لاق

 نم متدعو «متأدب ثيح نم متدعو ءاهرانيدو اهبدرإ رصم تعنمو ءاهرانيدو

 . "” همدو ةريره ىبأ محل كلذ ىلع دهش ««متآدب ثيح

 .دالبلا كلت ىف نامزلا كلذ لهأل ليياكم بدرإلاو دّملاو زيفقلاو

 تالمعلل ءامسأ رانيدلاو مهردلاو ءانمايأ ىلإ افورعم لازي ال اهضعبو

 مث «مورلا ىلوتسا دقف «ةنمزألا ضعب ىف رايدلا كلت ىلع رافكلا ءاليتسا

 .مالسإلا رايد رافكلا لتحا انرصع قو «ةيمالسإلا دالبلا نم ريثك ىلع راتتلا

 .مكحلا نع ةيمالسإلا ةعيرشلا اودعبأو «ةيمالسإلا ةفالخلا ةلود اوبهذأو

 مورلاو مجعلا نأ هانعم ىف رهشألا» :ثيدحلا ىلع هقيلعت ىف ىوونلا لاق

 .كاذ نوعنمي «مجعلا لبق نم :لاق ؟كلذ نيأ نم :انلق «مهرد الو زيفق

 .قارعلا ىف اننامز ىف دجو دق اذهو «هلثم ماشلاب كلذ مورلا عنم ىف ركذو

 .نتفلا باتك ,((58945) ملسم هاور :حيحص (۱)



 (ملاعلا ةداهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق ا
 لسا ل ©

 نم مهيدل ام نوعنميف «نامزلا رخآ نودتري مهمأل :ليقو .دوجوم نآلا وهو

 مهتكوش ىوقت ةيزجلا مهيلع نيذلا رافكلا نأ هانعم :ليقو ءاهريغو ةاكزلا

 ريغو «جارخلاو ةيزجلا نم هنودؤي اوناك امم نوعنتميف «نامزلا رخآ ىف

 ةلودلا ةنيزخل تاداريإلا كلت عنم ببسل تاليلعتلا هذه لكو ٠ «كلذ

 ةيمالسإلا ةلودلا رايها ىلع ةوالع «تدجو ىوونلا اهركذ ىتلا ةيمالسإلا

 . ىكتشملا هللا ىلإف ةيمالسإلا ةعيرشلا ىلع اهداصتقا ميقت تناك ىتلا

 ري NS هلا

PEP:ع  SETI 

 . (۲۰ /۱۸) :ملسم ىلع ىوونلا حرش (۱)

 1١5٠-١11١(. ص) ىرغصلا ةمايقلا(۲)



 0 (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق (

 اهلالخ نم ىتلا سيياقملا لالتخا ىرغصلا ةعاسلا تامالع نمو ب

 .. اًقداص بذاكلا حبصيو اًبذاك سانلا دنع قداّصلا حبصيف ... لاجرلا موقت

 نوهفاتلا حبصيو .. نيمأ هّنأب نئاخلا نوحدميو ةنايخلاب نيمألا نومهتيو
 .سانلا ميت ىتلا اياضقلا ف نوملكتيو عمتجملا ةّقد نودوقي نيذلا مه

 نم اذهو «مهيف ريخ ال نّمو مهلذارأو مهئاهفس ديب سانلا رمأ نوكيف

 نأ ىرتف «نمزلا اذه ىف ٌدَماْشُم ٌرمأ اذهو «لاوحألا رُّيغتو «قئاقحلا ساكعنا
 اًملعو اًحالص سانلا لقأ مه لحلاو دقعلا لهأو سانلا سوؤر نم اًريثك
 ىف مهريغ ىلع نومّدقملا مه ىقتلاو نيدلا لهأ نوكي نأ بجاولا ّنأ عم
 مك ؛ىوقتاو نيدلا لهأ مه ميكا سانا لضفأ نال سانا رومأ ىو

 74 مف ہا دنع مرڪ مرڪ َّنإ# :ىلاعت لاق

 مه نم الإ سانلا رومأو تايالولا ىلوي ةي ىبنلا نكي : كلذلو
 كلذ ىلع ةلثمألاو «هدعب نم هؤافلخ كلذكو «مهملعأو سانلا حلصأ

 لهأل لاق ةي ىبنلا نأ د ةفيذخ نع ناخيشلا هاور ام اهنم ...؛ةريثك

 ىبنلا باحصأ اهل فرشتساف ؛«نيمأ قَح اًنيمآ الجر مكيلإ ّنَتَعْبَأل١ :نارجن

 ."«ةديبع ابأ ثعبف كَ
 نم كلذ نأو «سانلا لفاسأ عافترا ىلع ةّلادلا ثيداحألا ضعب هذهو

 :ةعاسلا تارامأ

 )١7(, :ةيآلا :تارجحلا ةروس (1)

 .ةباحصلا لئاضف باتك )١5570( ملسمو «بقانملا باتك (۳۷ )٤٥ ىراخبلا هاور :هيلع قفتم (۲)



 ۲۷۹ (ملاعلا ةياهن ثادحأ) !ةياهنلا ةصق ي
 مهم سسس ع ص ع حد ی یف ا ت صم مام. + تع توس 2 ص سس سس ب حاس نمو ا تاج سا يس مس م تاس. mn ل د

 ب وللا لوش ر لاق لاک 5 ةَرْيَره ىبأ ْنَع دمحأ مامإلا هاور ام اهنمف

 اًهيف بذ کو «ُبْذاَكْلا ابف ُقَّدَصُي ٌةَعاَذَح وتس ِساّنلا ىَلَع ینا اهنا

 اةَضِيَورلا اهب ٌقِطْنَبَ ؛نبِمألا اَهيِف ْنَّوَحُبَو «ُنْئاَحْا اَهيف نمو ر «قِواّصلا
 ا م ةماعلا رن ىف ملكي ةيَِّسلا' :َل لاق ؟ ةضبيورلا امو :ليق

 إو قطاف ع ا کو رق لیلا ل م و

 | .اًهِطاَرْشَأ نم َكاَذَ «ساتلا سوءر ةافحلا ةارعلا تناك

 .00ةَعاّسلا رظتنات هِلْهَأ رْيَغ ىَلِإ رمألا دنس اذ :«حيحصلا» ىفو

 ُثوحتلا وُلَْي ْنَأ :ةَعاَسلا ٍطاَرْشَأ ْنِم َّنإ) :لاق كلَ َةَرْيَرُه ىبأ نعو

 برو محن لاف ؟ىّبِح ْنِمُهَتْغِوَس ٍدوُعْسم ن وا َدْبَع ا كاڏگآ . «لوُعول

 ةَضِماعْلا ٍِتوُيْبلا لْهَأَو ءلاَجّرلا ُلوُسُف :َلاَق ؟ٌثوحتلا اَمَو الق .ةَبعَكْلا
 .*ةحلاصلا ِتوُيْيْلا لْهَأ :ٌلوُعْوْلاَو ْمِهيِحِلاَص قرف نوفر

 مالعإلا لئاسو ةمدخو «بصانملا مهئالتعاب توحتلا روهظ نوكي دقو

 نوحصانلا ءالقعلا ءابجنلا لوعولاو «مهلوح نيلبطملا ةرشكو «مهل

 .مالعإلا لئاسو نع نودعبم «سانلا نع نوبوجحم

 وهو ؛ةضبارلا ريغصت ةضبيورلاو «هيفسلا هنأو «ثيدحلا نتم ىف هريسفت ءاج :(ةضييورلا) )١(

 ةياهنلا» :رظنا .ريقحلا سيسخلا هفاتلاو ءاهبلط نع دعقو «رومألا ىلاعم نع ضبر ىذلا زجاعلا

 ۱۸٩١(. /۲) «(ثيدحلا بیرغ ىف

 )١٠١١(. عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هححصو «مكاحلاو «هجام نباو ءدمحأ هاور :حيحص (؟)

 .ناميإلا باتك (۸) ملسم هاور :حيحص (۳)

 .قاقرلا باتك (1595) ىراخبلا هاور :حيحص ()

 هل ىنابلألا هححصو «ىناربطلاو «مكاحلاو «نابح نباو «خيراتلا ىف ىراخبلا هاور :حيحص (5)

 )7371١١(. ةحيحصلا ةلسلسلا ىف



  A۰(ملاعلا ةياهن ثادحأ ةياهنلا ةصق 8
 ل ل سسسس سوسو وسو سس سمس ا سس سس اا مسسسسسسسوسو

 مِلاعلا امأ ءاغبلاو صقرلاو ءانغلا نهتما نم الإ سانلا نيب رهتشي الف

 .هل ناكم الف كلذ هباش امو .. ةسدنهلاو بطلا ىف زرابلاو عرتخملاو

 ةت ةرهاظ ةمالع هذهو

 : د ةريره ىبأ نع هب
 .«عکل نبا "مک أال َريِصت ىَّنَح ایندلا ُبَهْذَت الد

 .©"هل اهيف ةهاجولاو اهُدالمو اهُجيعن ريصي ىتح :ىأ

 ال :لاق ل ىبنلا نأ © ناميلا نب ةفيذُح نع دمحأ مامإلل ةياور ىفو
 .*00 عل ُنْبا عك ايندلاِب سالا دعا نکی ىَتَح ُةَعاّسلا موق

 ضبق ىف هلي ىبنلا نع هاور اميف ص ةفيذح نع «نيحيحصلا» ىفو

 7-5 بح ُلاَقْثِم هلق ىف امو ُهَلَقْعَأ ام ُةََرظَ اَمُهَدَلْجَأ ا : ٍلْجَرلِل لاقي ىَتَح١ :ةنامألا

 .«ناميِإ نم ٍلَدَرَح ْنِم

 ام :لجرلل نولوقي ؛رصعلا اذه ىف نيملسملا نيب عقاولا وه اذهو

 )١( ص) ملاعلا ةيابن ۸١(.

 ىلع قلطي دقو «ميئللا وهو مذلاو قمحلا ىف لمعتسا مث «دبعلا : برعلا دنع عكللا : (عكل)()

 .لقعلاو ملعلا ريغص هب ديرأ ؛ريبكلا ىلع قلطأ نإف ؛ «ريغصلا

 .(5318/5) «ثيدحلا بيرغ ىف ةياهنلا» :رظنا

 ةحيحصلا ةلسلسلاو «(۷۲۷۲) عماجلا حيحص ىف ىنابلآلا هححصو «دمحأ هاور :حيحص (۳)

 .(6٠6١ه)

 .ىوانملا فوؤرلا دبعل (" 15 /5) «ریغصلا عماجلا حرش ريدقلا ضيف» :رظنا )٤(

 )۷٤١١(. عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هححصو .دمحأو «ىذمرتلا هاور :حيحص (5)

 )٩( ملسمو «(1۱۳۲) ىراخبلا هاور :هيلع قفتم )١41(.



 (علاعلا ةياهن ثادحأ :ةياهنلا ةصق ر

 مده ىلع لمعيو «نيملسملل اًردع نوكي دقو ءةنامأو اًنيد مهّلقأو «سانلا

 . ميظعلا ىلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الف «مالسإلا

Sfدر جرا  

SRS YE PCC: 

 .ةعاسلا طارشأ نم فرصتب()



 N (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق ۸۲

 ركح ةَعاَسلا موال :لي ا هللا لوسر لاق :لاق ؛ُهَيَْلَو ةريره ىبأ نع #4

 ."”(لزالرلا دک

 ..ةيك هللا لوسر دنع اًسولج انك :لاق ؛ىنوكّسلا ليفن نب ةملس نعو

 تاَوَتَس ُهَدْعَبَو ديش ناَنَوَم ٍةَعاَّسلا يَدَي َنْيَبَو' :(هيفو .ثيدحلا ركذف)

 . "”(لزالرلا

 ةيبرغلاو ةيقرشلاو ةيلامشلا دالبلا نم ريثك ىف عقو دق» :رجح نبا لاق

 .""اهماودو اهلومش اهترثكب دارملا نأ رهظي ىذلا نكلو «لزالزلا نم ٌريثك
 هللا لوسر عضو : لاق ؛هَكلَو ةلاوح نب هللا دبع نع ىور ام كلذ ديؤيو

 تبار اَذإ ةَلاَوَح َنْبااَي» :لاقف «- ىتماه ىلع وأ - ىسأر ىلع ىدي هلك

 ُماَظِعْلا ُروُمَألاَو ايالبْلاَو لزالّرلا تَنَ دَقَ ؟ ةَسَدَقُمْلا ضْرَألا ِتّنَرَ ذق ةالجلا

 . سار م لَه َّىَدَي نم سالا ىلإ ُتَرْقَأ ذِئَمْوَي ب ٌةَعاَّسلاَو

 ,IIa نحمد
 ميك يح د عت ناي

 )١٠١75(. ىراخبلا هاور :حيحص (۱)

 )١975( ةحيحصلا ىف ىنابلألا هححصو «دمحأو «یئاسنلا هاور :حيحص (۲)

 AV) 17( (ىرابلا حتف» )۳(

 .(۷۸۳۸) عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هححصو «دمحأو «دواد وبأ هاور :حيحص (4)

 .(77١؟ ص) لباولا فسوي .د /ةعاسلا طارشأ (©6)



 YAY (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق ي

 چکا  نيحلاصلاباهذ(40) ا

 ةلقو نيحلاصلا باهذ :ةعاسلا طارشأ نم نأ ل ىبنلا رحأ دقلو ©
 مهو .. سانلا رارش الإ ضرألا ىلع ىقبي ال ىتح رارشألا ةرثكو رايخألا

 .ةعاسلا مهيلع موقت : نيذلا

 ىَلَع الإ ةَعاَّسلا موق الد :لاق لك يملا نأ د دوعسم نم هللا دبع نع

 و

 38 لارا الإ الا 011 ل يا

 اسلا موقت

 تكي منا :هيفو .. ليوط ثيدح ىف لاق هنآ ا

 لبق نهرب اًحيِر فا لِي مس ُةَواَدَع ن 7: َنْيَب َسْيَل نين َعْبَس سالا

 1 يارن نموت لام بلك ىف ذأ رضزألا هو ىلع ىتنيالت ماقا

 لاق هش د یتح بلع ةن ل ٍلبَج درگ یف لحد مک 1 دَعَا نأ ول ىَنَح

 الأ ريل ةَ ىف سا راَرش یّقبیف ١ :لاق یک هللا اس

 5 : لوَقَيَ :ُناَطْيَشلا ْمُهَل لمي ر کنم وركن الو اًفوُرعَم َنوفِرْعَب ال اسلا

 راد َكِلَ ىف ْمَهَو ِناَنْوَألا ةدايعب همر ا امف .نولوقيت ؟ روبیچتشت

 ى عمت

 .ةعامسلا

 .ةعاسلا طارشأو نتفلا باتك )۲۹٤١( ملسم هاور :حبحص (۲)



 بإب ىلاعلا ةياهن ثادحأ ر ةياهنلا ةصق

 نوري ال *”ةَجاَجَع اهب ىف ءضْألا لأ نم!" ةَتطبِرَشةذلا حاب یت
 ۰ 000 داركم نورك الو فورم

 ال نمو مهلذارأو سانلا ءاغوغ ىقبيو «نيدلاو ريخلا لهأ هللا ذخأي :ىأ

 ريغب نوتنفُي الاه اًسوؤر سانلا ذاختاو ملعلا ضبق دنع اذهو «مهيف ريخ

 ملع
 :ّلاَق هنأ اا ىلا نع دج نع يبا ْنَع «بْيَعش نب ورمع یورو

 )تجرم دَق 5ا مهم ىق ةي رغ هيف وولي ناَمَر ساتلا ىَلَع یتا

 ."اوعباَصأ نيب َكَبَشَو «اًدَگَه اوُناَكَف اوف او ُبُهْئاَناَمَأَو ْمُهْدوُهُع

 فورعملاب رمألا كرتو «ىصاعملا ةرثك دنع نوكي نيحلاصلا باهذو

 ؛داسفلا رثكو هورّيْغي ملو ركنملا اوأر اذإ نيحلاصلا َّنإف ؛ركنملا نع ىهنلاو
 يب ىبنلل ليق امل ثيدحلا ىف ءاج امك ؛لزن اذإ مهريغ عم باذعلا مُهَّمَع

 .(ْثَبَكْلا َرْثَك اذ مَعَ :َلاَق ؟نوُحلاَصلا اًنيِفَو كلها

 ملا ىف رثك دق ثَكلا نأو ترثك دق ىصاعملا َّنأ لقاع ركني الو هب
 لوح الو) ناكم لَك ىف ىصاعملاب (العو لج) هلل ةزرابم ... ٌرجلاو رحبلاو
 .(هللاب الإ ةوق الو

 .نيدلاو ريخلا لهآ :ىأ :هتطيرش )١(

 .هيف ريخ ال نمو لذارألاو ءاغوغلا مه :جاجعلا :ةجاجع (؟)

 امهلاجرو اًفوقومو اًعوفرم دمحأ هاور )١17/8(: ىمثيهلا لاق 75٠١(« /۲) دمحأ هجرخأ (*)

 . نيخيشلا طرش ىلع حيحص : لاقو )٤/ ٤۸١( مكاحلاو . حيحصلا لاجر

 .ءىش لك نم ءىدرلا :ةلاثحلا (:)

 .تطلتخا :ىأ :تجرم (©)

 )861١/85(. عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هححصو «مكاحلاو «دمحأو دواد وبأ هاور :حيحص (5)



L/(ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق  

 فورعملاب رمألا :ةيلاغلا ةضيرفلا كلت بايغ ببسب كلذ لكو ه#
 ةضيرفلا كلتب الإ لوزي الو صلقتي ال ّرشلا نإف ... . ركنملا نع ىهنلاو
 كلهو نودسفملاو داسفلا رثك ةضيرفلا كلت تباغ اذإو ... ةبئاغلا

 مهتاين ىلع ةمايقلا موي هللا مهثعبي مث نوحلاطلاو نوحلاصلا

 ا و ريا لإ نوعي هّمَأ کن کتلو ل :ىلاعت هللا لاق

 أ َرْيَح م ل :ىلاعت لاقو 4 تميم ْمْه کوا رکنملا نع
 .04 ٍرَكرمْلا نع توه و فورما ومات سالا تجرأ

 ىَأَر نمد لوفي للا لوُسَر ُتْمِمَس :َلاَك یدل ديس ىَأ عو

 كو قي غطت مل نق یاسر غطت مل نإ ديب ريقي اكتم مكنم

 “«ناميإلا فَعض عض أ

 ىِفهَلل ُهَنَعَب َىِبَت ْنِم ام :َلاَق نكي للا ٌلوُسَو َّنأ أ 5 ٍدوُعَسَم نبا ْنَعو

 نودي كس نوحي باَحْضََو هنوُبِراَوح ما نِ هل ناك الإ لب وَ
 رک

 79 ر 11 0

 7 و َنوُلَعْفَي اَل اَم َنوُلوُقَي ٌفوُلُخ ْمِهِدْحَب دع ْنِم فلت اهن مث ىِرْمَأب

 ره ونامل ْمُهَدَهاَج نَمَو نِمْؤُم وهف هَ ْمُهَدَهاَج نمف نورمال ات

 ُةَّبَح ناَميإلا َّنِم َكِلَد َءاَرَو َسِيِلَو موم وهف بلقب ْمُهَدَهاَج ْنَمَو موم

 .«لدرخ

 دودح ىَلَع م مِئاَقلا لم لا كي بتلا نع ءا ريش نب ٍناَمْمْنلا نَعَو

 )١( :ةيآلا :نارمع لآ ةروس )١١5(.

 )۲( :ةيآلا :نارمع لآ ةروس )١١١(.

 )'( .ناميإلا باتك (59) ملسم هاور :حيحص

 ) )4.ناميإلا باتك (00) ملسم هاور :حيحص



 ٠ Na (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق
 ےک س

 اهالغأ مطب َباَصأَت ٍةتيِفَس ىلع اوُمِهتسا موق ٍلثَمَك ءاهبف عقاَولاَو وللا
 ْنَم ىَلَع اوّرَم ِءاَملا نم ,ارقتشا اإ الس یف َنيِلا ناک هلأ مضنو

 هوك نِ نفوق نم ذو ملو امر يص یف اتفرحڪ انآ وَ واق مو
 .”«اًعيوج اَوَجَنَو .اوَجَن موبي ىلع اودا نإ اًعیمَج اوُكَلَم اوُداَرَآ امو

 را ورمي یی ىلا :لاَك هني 8 لَن ي َةَمِبَزُخ ْنَعَو
0 

 هت نِ اباق ْمَكيَلَع تعني ع نأ هللا نکشویل وأ ا ٍَكْنُمْلا نع َنوَمْنَتَلَو فوُرْعَملاب

 ."”0كل ٌبيِحَتْسَي د هَ وعد

 :َةَيآلا هذه َنوُءَرقَت ْمَكَنِإ ءساّنلا اَهُيَأ اي لات هي 2 يشل ی ْنَعَو

 ىنِإَو 4 شدته 5 لص ن مرضا م 1 اسا نبذل اک 3

 ِهئَدَي ىَلَع اوُذُحأي مف مِلاَظلا اور اَذِإ ساتلا نإ : س :

 . (هنم د اقبل هللا ُمِهَّمعَي ن اَكَسْ

ES J 34 CG Cf 

 ىبم ام دودحلاب ٌدارملاو اهتلازإو اهعفد ىف ٌمئاقلا ءاهل ٌركنُملا :ةانعم «ىلاعت هللا دودح ىف مئاقلا» (1)
 .اوعرتقا :«اومهتسا» .هنع هللا

 )۲٤۹۳(. ىراخبلا هاور :حيحص (؟)

 )۷٠۷١(. عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هنسحو «ىذمرتلاو «دمحأ هاور :حيحص (۳)

 )٠٠٠١(. :ةيآلا :ةدئاملا ةروس (؟)

 .(75485) دواد ىبأ ننس حيحص ىف ىنابلألا هححصو «یذمرتلاو «دواد وبأ هاور :حيحص (۵)



/ 

 ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق ي ر
 1 ل سس بمس ١

 ديري الف ساّنلا ربادتي ىتح سانلا نيب ركانتلا عقي نامّرلا رخآ ىفف ب

 نأ لجّرلا داكي الو هراج فرعي نأ راجلا داكي الف ... اًدحأ فرعي نأ دحأ

 .هعم نولصُي نيذلا فرعي نأ ىلصملا داكي الو هماحرأ فرعي

 مهحلاصم لجأ نم الإ نوفراعتي ال سانلا رثكأ نأ دجن نامّرلا اذه ىفف

 الو لوح الو .. هب مهل ةقالع الف ةحلصم ىأ هب مهطبري ال نمو .. ةيويندلا

 .هللاب الإ ةوق

 .ةعاسلا تامالع نم كلذ نأ الب ىبنلا ربخأ اذلو ©

 َدْنِع اًهُمْلِع» :َلاَقَف ةَعاسلا ِنَع الب هللا َلوُسَر یش: لاق د َهَفْيَدَُح ْنَع

 اهني بب نوا اهطب راش مُر نکو وُ الإ افواہ ال یر
 ام حْرَهْلاَف اَهاَْفَرَع دق ُهَْبفْلا ثلا لوس را: اوُلاَق اجهو ةن اَْيَدَي َنْيََّنِإ

 نأ َدَحَأ ُداَكَب ال ُرُكاَنَتلا سالا َنْيَب ىَقُْيو ُلدقْلا» :َةَسَبَحْلا ِناَسلب لاق ؟وه

 ”0ادَحأ َفِرَْي

 .سانلا نيب لاتقلا ةرشكو نحملاو نتفلا ةرشك دنع ركانتلا عوقوف
 ريغ ؛هسفن ظوظحل مهنم لك لمعيو «سانلا ىلع ةداملا ىلوتست امنيحو
 الف .ةضيغبلا ةينانألا رشتنتف «مهقوقحب الو «نيرخآلا حلاصمب ثرتكم
 نم كانه نوكي الو ءاًضعب اهب سانلا ضعب فرعي ةّيقالخأ ٌميِق كانه نوكت

 ربلا ىلع نواعتلاو هللا ىف ٌّبحلا ىلع نوقتلي مهلعجي ام ةيناميإلا ةّوخألا

 ىوقتلاو

 )١( ةحيحصلا ةلساسلا ىف ىنابلألا هححصو .دمحأ هاور :حيحص )۲۷۷١(.



 ا۷ ي ی ياه شاما ياهلا تمت
 ساو ےہ را اى َءَو ه 2 م 5

 اد ينج ی َنْب َمْيَعُن تْيتأ» « :لاق وس نب دمحم نع ىناربطلا ىور

 نُ َرَمع ركع ىلإ لب نُ ذاَعمَو حاجا ِنْب دبع ىبأ نِ :ايف اذ ةَفِحَص لإ

2 

 ص

 ا تدل احم نو ( هيفو «ساتكلا ركذف) .. ..َكّيَلَع ٌماَلَس ٍباَلَخْلا

 ءاَدَعأ ِةيناَكَعْلا ناَوخإ اوُنوكي ذأ ىلإ عج زب انار رخآ ىف ةَمَألا هذ

 3 وادي ديكو (:هبفو ءامهل اک رمع باوجركذ م ... قَريِرَسلا

 نفل يا إىل كيال ىلإ نر ف یز ا وعر
 هيف ٌرَهَظَت ناَمَر َكِلَدَو هَكَِذ ِناَمَرِب اَذَه يلو كيلو مو قريِرَسل

 07 مهيد حالَصِل ٍضْعَب ىلإ سانلا ضْعَب ةبغر نوک يه َلاَو ل

 فاحتإ» .«ةفيحصلا هذه ىلإ تاقث هلاجرو :ىمثيهلا لاق «ىناربطلا هاور» :ىرجيوتلا لاق )١(

 )0٥١٤/١(. «ةعامجلا

 )۲۰۰-۲١٠۱(. ةعاسلا طارشآ(۲)



 قاس درک شال درب م لع نس یا

 ریا

 أ

 ١ ١ ١ ص
 نا

 ٍةَعاَّسلا طارش ْنِم نإ ك هللا لوُسَر لاق :َلاَق ؛ رشق نبا ع 0١
 . ةَ رْعَمْلِل الإ هيلع مَّلَسْي ال ءِلْجَّرلا ىَلَع ُلُجرلا مل

 .«ةصاَحلا َمِيِلْسَت ٍةَعاَّسلا يَدَي َنَْب نإ ةياور فو

 نم ىلع الإ نومّلسُي ال سانلا نم ٌيثكف «نمزلا اذه ىف ٌدَماشُم رمأ اذهو
 نم ىلع مالسلا ءاشفإ ىلع ثح هيب ّىبنلا نإف ؛ةنسلا فالخ اذهو «نوفرعَي

 .فرعت مل نّمو تفرع
 هعضو «هللا ءامسأ نم مسا مالسلا» :لاق 4 ىبنلا نأ 2 دوعسم نبأ نعف

 هيلع مّلسف ؛موقب ّرَم اذإ ملسملا لج -رلا نإف < «مكنيب هوشفأف «ضرألا ىف هلل

 هيلع َّدَر هيلع اودري مل نإف ؛مالسلا مهايإ هريكذتب ةجرد لضف مهيلع هل ناك

 .””(بيطأو مهنم ريخ وه نم

0 

 وأ ابو نسخا 7 ذلو # :لوقي العو لج هللا نال دحاولا قح

 0 4 امور

 )٦٤۸(. ةحيحصلا ةلسلسلا ىف ىنابلألا هححصو «ىناربطلاو «دمحأ هاور :ميحص (1)

 .(51419/) ةحيحصلا ةلسلسلا ىف ىنابلألا هححصو «دمحأ هاور :حيحص (؟)

 .(27591/) عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هححصو «ریبکلا ىف ىناربطلاو ىقهيبلاو رازبلا هاور :حيحص (۳)

 )۸١(. :ةيآلا :ءاسنلا ةروس (54)



 ٠ بر ( ملاعلا ةياهن ثادحأ ١ ةياهنلا ةصق 54

 ةنس ةدايزلاو .بجاو اهلثمب ةيحتلا در نأ ىلع لدت ركذلا ةفنآلا ةيآلاو

 .همالس لثمب هيلع درف «مكيلع مالسلا :لاقف «كيلع ملس نمف «ةبحتسم

 منغت ىتح «لضفأ وهف «ةكربلاو ةمحرلا تدز نإو «مالسلا مكيلعو :لقف

 .ةنسح نيثالث رجألا نم

 :لاقف ِةِْلَك ىبنلا ىلإ لجر ءاج :لاق د نيصح نب نارمع نعف

 ءرخآ ءاج مث .(رشعا :ةَي ىبنلا لاقف ءسلج مث .& درف (مكيلع مالسلا»

 مث .«نورشع» :لاقف «سلجف «هيلع درف .«هللا ةمحرو «مكيلع مالسلا» :لاقف

 :لاقف «سلجف هيلع درف «هتاك ربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا» :لاقف رخآ ءاج

 .' «نوثالث»

 : هدناوقو مالسلا لضف يج

 :ىتأي ام هدئاوفو هلضف نم
 ىف ناسنإلا ةداعس ةياغ هنأل هناحبس هللا رمأ لاثتما هدئاوف مظعأ نم -

 : لاو قحلا لاق ...«هداعمو هشاعم

 © اوثذأتنت یک میو راع او ولدت ال انما لآ اسب »
 0 2291 لعل مل رح ملا 2 اهله 0 أ جلع الشو

 هلآ ردع نم هني کشا لع وملف اوم لحد اداه :اًضي فأ لاتو

 ىف ةن ىنابلألا ةمالعلا هححصو «ىقهيبلاو ىئاسنلاو ىذمرتلاو «دواد وبأ هاور :حيحص )١(

 )051/١١. بيهرتلاو بيغرتلا حيحص

 لصحي همدعبو «سانئتسالا لصحي هب هنأل ءاسانئتسا ناذئتسالا ىمس ءاونذأتست :اوسنأتست ()

 .ميركلا نآرقلا ةغالب عورأ امف «ةيببسلا هتقالع لسرم زاجم ةيآلا ىفف «شاحيتساللا

 .2؟لخدأأ «مكيلع مالسلا» - ثيدحلا ىف ءاج امك - كلذ ةفص (*)

 .(7؟1/) :ةيآلا :رونلا ةروس (5)



 اعنا ةيان ئادحأ ةي ةسق بر

 0 2 طة ةكحَرتم

 00 هللا الواو لاک ةكئالملا تافص نم هنأ ۴ 3

 هيلع اولد ذإ 0 تيِوركشلا مهب ِفْيَص ُتيِدَح كلا لھ : كك هللا لاق

 . 4 بوركتم موق لس لاق اس اولا

 .مهنيب ةدوملاو ةبحملا رشنو «نيملسملا فلات بابسأ نم هنأ - 5

 حتفل - ةجيتنلا دكؤم - حاتفم وهف ؛مهبولق نع ضغابتلاو ءانحشلا لاوزو

 .بولقلا نم ريثك
 قيرط ناميإلاو «ناميإلا قيرط ةبحملاف «ةبحملا قيرط مالسلا ناك اذإو

 ال هديب ىسفن یذلاو» :ْكي هللا لوسر لاق : :لاق بص ةريره ىبأ نعف ءةنجلا

 اذإ ءىش ىلع مكلدأ ال ّوَأ ءاوباحت ىتح اونمؤت الو ءاونمؤت ىتح ةنجلا نولخدت

 ."'«مكنيب مالسلا اوشفأ «؟متبباحت هومتلعف
 لمكأ» 06 هللا لوسر لاق «ناميإلا ا لمكتسي ىتلا رومألا نم هنأ -ه

 ءاقلإ مزلتسي قلخلا نسح نأ كش الو ..©«اقلخ مهنسحأ اناميإ نينمؤملا

 .مالسلا

 نعف «هيلع ملسملاو ملسملا ىلع ةكربلا لوصح بابسأ نم هنأ -
 .ملسف كلهآ ىلع تلخد اذإ ىنب ايا :ِةِكَي هللا لوسر ىل لاق :لاق ُهَتَكْ سنأ

 )١( :ةيآلا :رونلا ةروس )51(.

 ) )۲.(؟6 7 5) :ناتيآلا :تايراذلا ةروس

 .ناميولا باتك (5 )٤ ملسم هاور :حيحص (۳)

 )١112١(. عماجلا حيحص ىف ةا ىنابلألا ةمالعلا هححصو «دواد وبأو دمحأ هاور :حيحص )٤(



 ي ىلاعلا ةياهن ثادحأ ١ ةياهنلا ةصق

 .'«كتيب لهأ ىلعو «كيلع ةكرب نكي

 .مهيلع بوضغملا دوهيلل ةظاغإ هيف نأ -

 ام ءىش ىلع دوهيلا مكتدسح اما : لاق دك ينل نع ا ةشئاع نعت

 داس نب لا دبع سوپ يل نی جلا لوخد ناسا ا۸

 مالسلا اوشفأ «سانلا اهيأ اي» :لوقي 5 هللا لوسر تعمس : :لاق هَ

 ةنجلا اولخدت ماين سانلاو ليللاب اولصو «ماحرألا اولصو «ماعطلا اومعطأو

7 0 

 )١5١8(. بيهرتلاو بيغرتلا حيحص ىف ىنابلألا ةمالعلا هنسحو .ىذمرتلا هاور :نسح ()

 .(( 2010 عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هححصو جام نباو دمحأ هاور :حيحص (۲)

 .(78595) عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هححصو .هجام نباو .ىذمرتلاو لمحأ هاور :حيححص (۳)



 ۹۳ ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق رك

 .ةمألا هذه ىلع رفكلا ممأ بلاكت ةعاسلا تامالع نم

 امك « ممألا مكيلع ىعادت نأ كِشوُيا 45 هللا لوسر لاق :لاق نابوث نع

 متنأ لب: لاق ؟ذئموي نحن ةلق نموأ :لئاق لاقف ءاهتعصق ة ىلإ ةلكألا ىعادت

 مكودع رودص نم هللا نعزنيلو «ليسلا ءاثغك ءاثغ مكنكلو «ريثك ٍذئموي

 امو هللا لوسر اي :لئاق لاقف ءنْهّولا مكبولق ىف هللا نفذقيلو «مكنم ةباهملا

 ."”'”(توملا ةيهاركو ايندلا بح :لاق ؟نهّولا

 ةيبيلصلا ممألا تعادت امدنع «ةرم نم رثكأ م خيراتلا ربع اذه عقو دقو

 نكلو .ىمالسإللا ملاعلا راتتلا حايتجا دنع ىرخأ ة ةرمو «ةمألا هذه وزغ ىلإ

 نويبيلصلا ق قفتا دقف حضوأ ةروصب ريخألا نرقلا ىف تققحت ةءوبنلا هذه

 ىتلا رايدلا اوؤوزج مث «ةيمالسإلا ةفالخلا مده ىلع ةدحالملاو دوهيلاو

 نيطسلف اوطعأو «مهنيب اميف نيملسملا رايد اومساقتو ءاهمكحت تناك

 لازت الو «مائللا ةبدأم ىلع ماتيألا نم عيضأ نوملسملا حبص أو .دوهيلل

 ببنو ءاهتاريخ صاصتماو ةمألا هذه ريمدتل ةيعادتم مويلا ىلإ رشلا ىوق

 .ابترثك اهنع نغت مل «ةليلذ ةعناخ ةيمالسإلا ةمألاو ءاهلاجر لالذإو ءابتاورث
 ءايندلا بح :نهّولا ْ:ِةِيلَي لوسرلا ريخأ امك اهتلعو «ليسلا ءاثغك ءاثغ

 .ثوملا ةيهاركو

 .انلاغ بشخلا نم ذختي ناكو هيف لكؤي ءاعو :«ةعصقلا»و (1)

 .هريغو خسولاو دبزلا نم هلمحي امم ليسلا قوف ءىجي ام :«ءاثغلا»و

 .توملا ةيهاركو ايندلا بحب ديم ىبنلا هرسف :«نهولا»و

 (AAT) عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هححصو «دواد وبأو ءدمحأ هاور :حيحص (۲)



 ١و ىلاعلا ةياهن ثادحأ  ةياهنلا ةصق ۹4

 :يعادتلا اذه يفرسلا جب

 ءاهئادعأ عماطم نود فقي زجاح اهتدحوو اهنيدب ةمألا هذه ماصتعا نإ

 تناك اذإ الين ةمألا هذه نم اولاني نل مهإف مهتوقو ءادعألا ركم ناك امهمف

 .هدحتم

 تلأس ىنإو» :لاق ةي لوسرلا نأ نابوث هيوري ىذلا ثيدحلا ىفو

 هنإف ًءاضق تيضق اذإ ىنإ دمحم اي :لاق ىبر ْنِإو «مهتضیب حيبتسيف «مهسفنآ

 مهيلع طلسأ ال نأو «ةماع ةنسب مهكلهأ ال نأ كتمأل كتيطعأ ىنإو ءدرُي ال

 وأ ءاهراطقأب نم مهيلع عمتجا ولو «مهتضيب حيبتسي ,مهسفنأ ىوس نم اًودع

 مهضعب ىبسي دو ءاضعب كلهي د مهضعب نوكي ىتح ءاهراطقأ نيب نَم لاق
230 

 حبصأ اذإف ءاهئادعأ نم اهل ةمصع ةمألا ةدحو نأ ثيدحلا نم حضاوو

 ءاهءادعأ اهيلع هللا طلس اهنيب اميف ماصتخالاو ةقرفلا تعقوو ءاهنيب اهسأب

 ىلإ لب «ءادعألا ىلإ هجتت ال لاحلا هذه ىف اهتوق نأل ةيمتح ةجيتن كلتو

 . اهيف اهءادعأ عمطُي امم ءاهسفنب اهسفن رمدتف اهسفن

 مقر ثيدح ۲۲٠١( /۲) «ضعبب مهضعب ةمألا هذه كاله باب «هحيحص ىف ملسم هاور(١)

(). 

 .كلملاو زعلا :اًضيأ ةضيبلاو «مهلصأو مهتعامج :ىأ «ةضيبلاب دارملاو

 طحق عقو نإ لب ءمهّمعَي طحقب م هكلهأ ال :ىأ .«ةماع ةنسب مهكلهأ ال نأ» :هلوقب دارملاو

 .مالسإلا دالب ىقاب ىلإ ةبسنلاب «ةريسي ةيحان ىف نوكي

 .(۱۹۲-۱۹۳ ص) ىرغصلا ةمايقلا0



 ( علاعلا ةياهن ثادحأ ) ةياهنلا ةصق 3

 ةيبرعلا لودلل ىبرغلا رامعتسالا ع خيرات انل حوت ةطيرخ یھ اهر
 ةيمالسإلاو

 اسنرف ابلاطبإ اسنرف ايناطيرب
p0 - AATF pIALA- ATماخحأ ماوه - مالالا  > p91 

 ابناطيربو انتو

 م1 - م1۴

 برزت

AATما -  
 م4۰9 - م1۷۹۸ اسنرف

 م٤1۹۵ - م1881 ايناطيرب



  TT(ملاعلا ةياهن تادجأ ) ةياهنلا ةصق 0 ١
Xa لاهن تادجا) ةياهنل 

 ا اهنع ريخخأ ىتلا ىرغصلا ةعاسلا تأمالع نمو

 لاومألا ةرثك دعب كلذو ... ناينبلاب ءاشلا ةاعُر ةارعلا ةافحلا لواطت

 نيملسُملا ىلع ايندلا تطسُب دقف ايندلا ماطُح ىلع سفانتلاو تاريخلاو

 اينّدلا ىلإ مهنم ٌريثك نّكَرو تاحوتفلا دعب مهيديأ ىف لاومألا تركو
 نم ةيلاعلا جاربألا ءانب ىف اهقافنإو لاومألا عمج ىف نوسفانتي اوحبصأو
 .مهنيب اميف رخافتلاو سفانتلا لجأ

 ليربج ءىجم ىف هت ر باطخلا نب رمع نع هحيحص ىف ملسم ىور

 رعش هل ؛ةعصانلا ءاضيبلا سبالملا سبلي لجر ةروص ىن: لوسرلا ىلإ
 هباجأو ناسحالاو ناميإلاو مالسإلا نع لوسرلا لأسو «داوسلا ديدش

 اَهْنَع ُلوُْسَمْلا اَم» كي 3 لوسرلا لاقف «ةعاسلا نع هلأس مث تت لوسرلا

 ْنَأَو ءاَهَتَيَر ةمَألا دلت ْنَأ» :ّلاَق ؟اًهَيَراَمَأ نع ىنربخأف ' :َلاَق ياسا نِ مَع

 "ناين 0 َنوُلَواَطَتَي ءاشلا َءاَعِر ةَلاَعلا َةاَرْعْلا َةاَمْحْلا ىر

 تبر َذِإ :هلوقب لاؤسلا نع ايب لوسرلا ةباجإ سابع نسبا ىورو
 تارو ناياب اولَواَطَتِ ءاشلا َباَحْمَأ تارو اهر وأ اَهَنَيَر تَدَلَو َدَمَألا

 .(اَهِطاَرْشَأَو ٍةَعاَّسلا ِِلاَعَم ْنِم كلذ «ساتلا س سوور اوناگ َةَلاَعْلا عاجلا ةاَمُحلا

 :ّلاَق ؟ةلاَعلا ٌاَيِحْلا ةاَمْحْلاَو ءاشلا ٌتاَحْضُأ نمو لا لوس أي :َلاَق

 "7 (ُثَرَعْلا»

 .ناميولا باتك (۸) ملسم هاور :حيححص اص )١(

 ل للا هللا همحر ىنابلألا ةماللعلا ةحح ضو ۳۱۸-۴۱۹ /۱) دیا ءاوز :حيحص ۱

 ١7(. 50) ةحيحصلا

 بسلا

 ريع

 تار



 ادا ياو ثادحأ ةياهنا ةصق طرأ
 َناَك ْنَّمِم الك نأ ٍناَْْبْلا یف لْواَطََتلا ىَنْعَمَو) : هح نبا ظفاحلا لاق

 دوکي نأ ُلِمَتْحَيَو ِرَحَآْلا عاَميزا َّنِم ىَلْعأ ةعاقتزا َنوُكَي نأ دیر نيب یی
 رم ٌريثَكْلا جو ذو كلذ ْنِم مَع وأ ةَ ةر َرْخَّرلاَو ةتيَزلا ىف هب َةاَهاَبُملا داَرْهلا

 2 (ِداَيِدْرا یف َوهَو كلذ

 ارش نِ ركام نومْضَم» :ثيدحلا ىلع هقيلعت ىف بجر نبا لاق
 اق امك هاهي ريع ىلإ سوت رومال نأ ىلإ مجرب ٍثيِدَحْلا اَذَه یف ةَعاَسل
 رظتناف ولها رْبَع ىَنِإُرُم هالا دّسو اَذإ)» .ةعاَسلا نع كَلَأَس ْنَمِل ا دل + يبل

 ءاَمَجْلاَو ٍلْهَجْلا لأ ْمُهَو و - ِءاَّشلا ٌءاَعِ ةارعلا ةاقحلا راض اإ ُهَّنِإف «(ةَعاَّسلا

 ناَيبلا ىف اوات ىََح لاما ٍةرذلا ٌباَحْضأَو «ساتلا ٌسوُؤُر -

 0 ). ..اًينَدلاَو نيّدلا ٌماَظِن َكِلَدب ُدَسْفَ

 هيف ناك اذإ اًمارح سيل اهعفرو تارامعلاو تويبلا ءانب نأ كش الو

 .ربكلاو ءاليخلاو رخفلل سيلو «عفانم

 .قوف ىلإ اهعفرو تويبلا تاقبط ريثكتب نوكي ناينبلا ىف لواطتلاو

 ريثكتو تويبلا عيسوتب نوكيو «هقيوزتو هتيوقتو ءانبلا نيسحتب نوكيو

 .اهقفارمو اهسلاجم

 ىلع ايندلا تطسّبو لاومألا ترثك نيح اننامز ىف عقاو كلذ لكو

۳ 

E 

 سانلا

 .(۸۸ /۱۳) «ىراملا حتف7(١)

 )۳۹ صو بجر نبال امكحلاو مولعلا عماجل(؟)

 ىرجيوتلا خيشلل «ةعاسلا طارشأو محالملاو نتفلا ىف ءاج امب ةعامجلا فاحتإ» رظنا(۳)

 .(5١؟/5؟)



 ١ يب ىلاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق EN ي (ملاعلا ةياهن ثادحأ  ةياهنلا ةصت

 لودلا تأدب ىتح «مهريغو برعلا ىف ماع مويلا ناينبلا ىف لواطتلاو

 .اهب رخافتلاو لواطتلاو «ةيلاعلا جاربألا ءانب ىف سفانتت

 “را “رک TS هب
 8 تع ت( .
 ره مح )لل ل 220



 :اهطارشأ نع كربخأسو)» :ِةَي ىبنلل هلوق ليوطلا ليربج ثيدح ىف ءاج

 .(اهتير ةمألا تدلو اذإ
 ع 76 8 :
 ا ر مالا تدلو اذإ ١ :ملسمل ةياور ىفو

 ظفاحلا ركذ «لاوقأ ةدع ىلع ةمالعلا هذه ىنعم ق ءاملعلا فلتخا دقو

 :لاوقأ ةعبرأ اهنم رجح نبا
 2 ےس رس هَ ےس و ر رس ص و ر ري مور 1 1

 كَرْشلا دالب ىلع هلهأ ءاليتساو مالّسإلا عاّستا هانعم :يباطخلا لاق )١(

 ةلزنمب اهنم دلولا ناك اهدلوتساو ةّيِراَجْلا لجّرلا كلم اذإف ٌمِهّيِراَرَذ َُبَسَو ° ٥ ريت رو < < مسه هس واس هير 7 3 م Ta o كت رو ه ےہ رس
 9 7 . ع ٠ سا لا ار د ر 2 رسا ر

 نم نيرثكالا لوق لوقلا اذه نأ ىوونلا ركذو .“اهديس دلو هنال رر

 .ءاملعلا

 ناك ءاَمالا َداليِتْسا نل “رَت َداَرُمْلا هوك ىف ْنِكَل) :رحح نبا لاق
 ْمهّيِراَرْذ ىبسو كرشلا الب ىلع ُءاليتشالاَو ةلاقَملا نيج اًدوجْوَم
 ا سو ر س ~r ° رس 8 e ر يال مس ع معمر < كال

 ىضتقي مالكلا قايسو مالسإلا ٍردَص ىف هرثكأ عقو ىِراَرَس مهذاختاَو

 «ديسلاو «كلاملا ىلع ةغللا ىف قلطي برلا» :ريثأالا نبا لاق .«اهر» :ةياور ىفو ««اهتبر» )١(

 ىلع قلطأ اذإو «ىلاعت هللا ىلع الإ فاضم ريغ قلطي الو «معنملاو «ميقلاو «ىبرملاو «ربدملاو

 .(۱۷۹ /7) «ةياهنلا» .«اذك بر :لاقيف .فيضأ ؛هريغ

 .ناميولا باتك )٩« ٠١( ملسمو «ناميإلا باتك )0١( ىراخبلا هاور :هيلع قفتم (؟)

 .ناميولا باتك (۸) ملسم هاور :حيحص (1)

 ٦۷(. /۷) «دواد ىبأ ننس رصتخم ىلع ننسلا ملاعما (4)

 )١58/1١(. «ملسمل ىوونلا حرش»(5)

 .ريثك نبا ظفاحلا اًضيأ لوقلا اذه دعبتساو (5)

 .(11١-1918/ا/ )١/ «(محالملاو نتفلا ىف ةياهنلا» :رظنا



 ا ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق ( ٠

 . «ةعاسلا ماف برق م عَقَيَس امم عقي ملام عوقو ىلإ ةّراشإلا
 وع 5 و

 كالا ُلَواَدَكَق كل شنکر مهالو تاهم الا عيت نأ 2"

 .َكِلّذب ُرْعْشَي الو اَهُدَلَو اَهَيِرَْسَي ىح َةَدَلْوَتْسُمْلا
 زو جاكي يقر وأ طوب یس ری ن مل لت 0 0

 ی ا 7

 َنِم نم د دّيَّسْلا َةَلَماَعُم ُهّمَأ ُدَلَوْلا ] لماع ِدالوَأَلا ىف ٌقوَقُعْلا َرْثكَي نأ (4)
 وأ َتِلَّدِل اًراَجَم يَ لع ٌقلطَأَف ماَدخَعْسالاَو بزصلاو ٌبَّسلاب ِةَناَعِإلا

 .ةقيِقَح ةَقيِقَح ُنوُكيَف تَرمْلا ٌبّرئابُداَرمْل
 لد يمان هموم ىن هدأ جاك : رجح نبأ لاق مث

 ةبَركَتسُم ٍلاَوْحَألاِداَسَق ىَلَع لذت اهنؤك َعَم نوت ةَلاَح دارم نا ىَلَع

 ی َراَشإلا َُلَّصَحُمَو

 نأ ىَرْخُأْلا ِةَماَكَعْلا ىف ِهِلْوَقِل ٌبِساَنُم وهو اَيلاَع ٌلْفاَّسلاَو ارم كرما يصب

 .' *ض ألا كرام ُةاَنْحْلا صن :

 نوكت ءامإلا َّنَأ :وهو « ثلثي ريثك نبا ظفاحلل ٌسماخ لوق كانهو (ه)
 ريبكلا لجّرلا َتْحَن ُةَمأْلا نوكتف ِةَمْشِحْلاِب َّنِهْيَلإ ُراَشْمْلا نه ِناَمَّزلا رخآ ىف
 َةاَوْحْلا َةاَمْحْلا ىر ناو :هلوقب كِلَذ َنَرَق اذهلو «رئارحلا ّنِم م اَهرْيَغ نود

 . "!(َناَيْبْلا ىف َنوُلَواَطَمي َهلاَعلا

 )١( «ىرابلا حتف» )١۲۲/۱(.

  (۲)«ىرابلا حتف» )١۲۳-۱۲۲ /۱) .راصتخاب

 )۳( «محالملاو نتفلا ىف ةياهنلا» )١/  )۱۷۷.ىنيز هط .د قيقحت



 م65 ملاعلا ةياهن ثادحأ ةياهنلا ةصق ب

 :ةعاسلا تامالع نم اهّنأ كي ىبنلا اهنع ربخأ ىتلا تامالعلا نمو

 .نامزلا بّراقت

 ىَّنَح ُةَعاّسلا موقت ال١ : ب فا ُلوُسَر َلاَق :َلاَق كلَ َةَرْيَرْه ىبأ ْنَع س 7 7 س 9 3 o - مسا كج
 "1(ناَمّرلا براق

 نامل َبَراَقتَي ىح ةَعاَسلا موق ال١ : هلع هللا ل وسر لاق لاف ل هنعو

 مْوَيْلاَك ةَعْمْجلا ن 47 َو َةَعْمْحْلاَك ُْهَّشلا َنوُكَيَو ِرْهَشلاك هَ هَنَّسلا َنوكَتَت

 . "!(ةَفَعَّسلا قاَريَحاَك ٌةَعاَّسلا َنوُكَتَو َةَعاَسلاَك ويلا َنوُكَيَو

 :اهنم ؛نامزلا براقتب دارملا ىف لاوقأ ءاملعللو ©
 .نامّرلا ىف ةكرلا ةَلَق كلذب دارملا نأ )١(

 اَم ماّيأْلا ٌّرَم ٍةَعْرس ْنِم دجت اَنإَق اذه انام ىف دجو ذق» : رجح نبا لاق

 . “۹اد ا رصع لبق ىذلا رصعل ا ىف دج ْنَكَن ْمَل

 نم ؛ 2 ىسيعو ىدهملا نامز ىف نوكي اموه كلذب دارملا نأ ()

 سانلا نأ كلذو ءلدعلا ةبلغو مألا رفوتو «شيعلل سانلا دادلتسا

 “تَّرصَق نإو ةّدشلا ةّدم مهيلع لوطتو «تلاط نإو ءاخّرلا مايأ لورصمتسب

 )١( عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هححصو «دمحأو «ىذمرتلا هاور :حيحص )۷٤۲۲(.

 .(ىناثلا قيقحتلا /0 5 58) ةاكشملا ىف ىنابلألا هححصو «دمحأ هاور :حيحص (۲)

 عماجاو (ىرذنملل دواد ىبأ ننس رصتخم شما )١41/5-١147- «نئسلا ملاعم» :رظنا (۳)

 )١١/١۳(. «ىرابلا حتفاو .(5 )١١/ ٠4 ريثألا نبال «لوصألا

 )٤( «ىرابلا حتف» )١1/1(.

 )٥( «ىرابلا حتف» :رظنا )١5/15(.



 ا ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق ۲

 نم مهنم نوكي ال ىتح «نيدلا ةلق ىف هلهأ لاوحأ باقت دارُملا نآ (۳)

 دنع كلذو «هلهأ روهظو «قسفلا ةبلغل ؛ركنم نع ىهنيو .فورعمب رمأي
 ىف نوواستي ال سانلا نأل كلذو ءلهجلاب ىضرلاو «ةصاخ ملعلا بلط كرت

 راع ىذ لك َقَوََو# :ىلاعت لاق امك ؛توافتت ملعلا تاجردف «ملعلا
 .الاَّهَج ناك اذإ نوواستي امنإو 4 ٌميلَع

 تالاصتالا لئاسو رفوت ببسب نامَّرلا لهأ براقت دارُملا نأ (4)
 .”'ديعبلا ِتَبَّرق ىتلا ةعيرسلا ةيوجلاو ةيضرألا بكارملاو

 ىف كلذو «ةيقيقح ةعرس هّتعرسو «نامزلا رصق وه كلذب دارملا نأ (5)
 .نامّرلا رخآ

 ىتح لوطت لاَجّدلا ماِّيأ نأ ءاج ام كلذ ديؤيو «نآلا ىلإ عقي مل اذهو

 ؛لوطت مايألا نأ امكف ءلوطلا ىف ةعمجلاكو رهشلاكو «ةنَسلاك مويلا نوكي

 .ايندلا لاوز برقو «ملاعلا ماظن لالتخال كلذو «*رّضقَت اهنإف

 ؛هرصَق :ِناَمَّرلا براق داَرُمْلا نوک نَا لِمَتْحَي١ :ةرمج ىبأ نبا لاق

 ىَلَعَو ارْهَّشلاَكُدنِّسلا َنوَكَت ىّنَح ٌةَعاَّسلا وقال :ثیدح یف َمَكَو ام ىَلَع

 :اًيوَنْعَم وكي نأ ُلِمَتْحَيَو اًيّسِح نوک ْنَأ لِمَتْحَي ُرَصِقْلاَف ؛اَذَه

 ماَيِق بْرَف دوك ىلا ِروُمأْلا َنِم ُهَّلَعَلَو ُدْعَبْرَهْظَي ْمَلَك ؛ٌئّسِحْلا اأ
 ۰ .ةعاسلا

 .(1/5) :ةيآلا :فسوي ةروس(١)

 ١57(. /5) ىرذنملل (دواد یبا ننس رصتخم)» :رظنا(۲)

 .قباس ديسل (۲ 57 ص) «ةيمالسإلا دئاقعلا»و «(1//591) «ةعامجلا فاحتإ» رظنا(۳)

 دبع قيقحت ©« )٠ ١ «لوصألا عماج»و ١٤١(« /7) «دواد ىبأ ننس رصتخماا :رظنا(٤)

 .طوؤانرألا رداقلا



 ۳۳ (علاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق م ر

 ُهَلْنَمَو ٌىنيَدلا مْلِعْلا لْهَأ َكِلَذ فرعي ؛َرَهَط ذنُم هدم ُهَلَق ؛یوتَْمْلا امو
 نأ ْمُهُدَحَأ ريَ ال ْمُهَسُفنأ َدوُدِجَي ْمُهَنإَف ؛ٌىويْنُدلا ٍبَبسلا لهآ نم ةف

 دور الو كَ َنوُكَشَيَو كلذ لب هوم اوُاَك ام رد لمعلا نِ علي

 رومألا رول ؛نايإلا فغص نِ َعَقَوام بسب كد لعل هية

 ماَرَحْلاَنِماَهيِفَق تاَوفألا كيو دشأو يجو ودع ني لَ لاما

 ىف فقري ال سالا نم اريك نإ ىَّنَح ىَمْخَي ا ام بسلا َنِمَو ٍضْخَمْلا

 ىلا الو هيلع َمَجَه ؛ِءْىَش ليِصْحَت ىَلَع َرَدَق اَمُهَمَو ءىس

 ْنِم ْنوُكَياَمَّنِإ ِتْبَتلا ىِفَو ٍقْرّرلا ىَفَو ِناَمَّزلا ىف َةَكَرَْلاَنَأٌعِ ةاَوْلاَو

 لق ذي يالا ينل بتات ا عنو لا,

 املا ِتكرج مملع نحتفل اوُمَماَءَرشْلا لهأ نا لَو :ىلا ت

 , 00 ضَردْلَاَو

 )١( :ةيآلا :فارعألا ةروس )45(.

  00!ىرابلا حتفا ١77/189 (.

 )۳( /ص) «ةعاسلا طارشأ» ١158-1١60(.



 يبي لاعلا ةياهن ثادحأ  ةياهنلا ةصق ئ

 سانلا نيب هترثكو لاملا ةضافتسا( ) ٤۷

 ذخأي لجرلا نإ ىتح (لاملا ةرثك) ىرغّصلا ةعاسلا تامالع نمو هب
 لجر نع اثحاب هتيب نم لاملا بحاص جرخيو ... ةليلق اهاريف رانيد ةئاملا
 .دجي الف ةقدصلا هنم لبقي ريقف

 ذّدغا» :ربيخ ةوزغ ىف كاذنآ ناكو «كلام نب فوعل ةي لوسرلا لاق دقف

 جلا ىَطمب ىَّتح لالا ةَضاَقيسا' :اهنمو ءاهركذف اةَعاَّسلا يد َنْيَب ات
 2 اًطْخاَس لقب راتید ام

e Ai 

 ُمُكيِف َرْثْكَي ىَّنَح ٌةَعاّسلا موقت ال: لاق يب ىبنلا نأ ةف ةريره ىبأ نعو

 زجل لإ ىو ادص هنو قب نم لالا بَ" مو ی ضيفي لال

 .-هيف يل ةجاح ال :يأ- 70 هيف ىل َبَرأ ال :لوُقيَ

 ساتلا ىَلَع َّنيِتأَبلا :لاق و ّىبنلا نأ هك ىرعشألا ىسوم ىبأ نعو هع
 سس نب و 0 5 7 هول ر

 200 ذم هذي اَدَحَأ دج الق بهذا َنِِةّ ِةَقَدَصلاِب هيف لُجَّرلا فوط ْناَمَر

 اوُقَّدَصَت١ :لوقي كلك 5 هللا لور تْعِوَس: لاق هِبُهَو نب نواح یورو

 رشألاب اهب انج ْوَل:اًهيِطْعأ ىلا لوفي هيَكَدَصِب یشن ْلُجَرلا شو
 .« اَهْلَبقَي ْنَم َدَحَي ااف ءاَهب یل ت ةجاح الق َّنآلا اَنَأَ اهب

 مهو ةعباتتم تاونس اوشاع هباحصأو تلي يلا َّنأ هيف كش ال اممو هب
 ءىدر نم عبشي ال 45 ىبنلا ناك هنإ ىتح ٍديدش رقفو شيعلا نم ٍفظش ىف

 . (311/1) ىراخبلا هاور :حيحص )

 .لاملا هل لذبي ىذلا جاتحملا دجي ال هنأل هنزحُي :ىأ(؟)

 .ةاكزلا باتك )/١151( ملسمو «ةاكزلا باتك )١51١5( ىراخبلا هاور :هيلع قفتم (۳)

 .ةاكزلا باتك )٠١١7( ملسمو «ةاكزلا باتك )١5١4( ىراخبلا هاور :هيلع قفتم )٤(

 .ةاكزلا باتك )١١١١( ملسمو «ةاكزلا باتك )١5١١( ىراخبلا هاور :هيلع قفتم (5)



 o (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق عب /

 دقوي الو لالهلا ولت لالهلا ولت لالهلا هيلع رمي ناكو ريعشلا زبخ الو رمتلا
 .ءاملاو رمتلا :نادوسألا هماعط امنإو .. ران عستلا هتايبأ ىف

 لاملا نأو ريغتيس لاحلا ناب هباحصأ ربخي ةي ىبنلا ناك كلذ عمو

 .هتقدص هنم لبقي نم لجرلا دجي ال ىتح رثكيس

 زونك نم اهيلع حتفيو «ةمألا هذه ىطعيس ىلاعت هللا نأ ة4 ربخأو هب
 ثيدحلا ىفث...اهبراغمو ضرألا قراشم لبيس هتما كالم نأو ءضرأل

 تبار رد ءٌضْرَألا یل“ ىّوَر هللا َّنإ) :ةلووللا لوْسَر نأ هلي َناَبْوَت ْنَع

 ِنْئَرْنَكلا ٌتيِطْعَأَو اَهْنِم یل یوز ام  اَکْلم ٌُلْبيَس یتا نِ اَهَبِراْعَمَو اهق راشم

 ."”(ضتييألاَو رَمحخألا

 َحِيِتاَمَم وأ ءضْرألا نئازخ َحيِتاَفَم ٌتِيطْعَأ دق ینا ةي لاق و ©

 ."”(ضزألا

 کس لج هاذ ىلا دعانا :َلاَك د مِتاَح نب َّىِدَع ْنَعو
 َتِنََر لَ ییا :ّلاَقَف ؛ ليلا عَ هي اكشف رَحآ ها مث ءةقافلا هيلإ

 َنَيَرَمَل ةاَيَح كب ْتَلاَط ْنإَق» :َلاَق ءاَهْنَع ت تنبأ ذك اه ل كلذ رجل

 - تنل الإ اًح ٌفاَحَتَال بَاب فوت ىَّنَح قَّريجلا ني لج تبي ا
 .- !؟ةآلبلا اورم ُرَعَس دق َنيِذَلا ی آم “۵اد اق : 0

 1 ا
 ا <

 اهمرقو «ضرألا يب هل عمج هللا نأ :ىنعملاو «هتعمج :ىأ ؛اّيز هيوزأ هتيوز :لاقي :(ىوز) )١(

 ۳۲۰-۲١٣"(. /۲) (ثيدحلا بیرغ ىف ةياهنلا» :رظنا .امراغمو اهقراشم ىأر ىتح

 .لئاضفلا باتك (۲۸۸۹) ملسم هأور :حيحص (۲)

 .لئاضفلا باتك (51957) ملسم هاور :حيحص (۳)

 .قيرطلا عاطق :انه مهم دارملاو دسفملا ثيبخلا وهو :رعاد هدرفم :(راعد) (4)

 ١١9(. /۲) «ثيدحلا بيرغ ىف ةياهنلا» :رظنا
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  ۲۹٦ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق ( 8

 :َلاَق ؟ٌرُمْرُه نب ىَرْسِك :ُتْلَق .(ىَّرْسِك ُروُنُك َّنَحَتفتل هايح كب ْتَلاَط نل
 ْنِم همك لم عرضي لحل نیر نایک كي تلا نیل نئزخ نب ىرشكا

 هن انو لبق َدَحأ ديال ةن لبق نم بلطي َةَّضِف

 ي ةا فرط ى ةريجلا نيل رت ةئيِعَّظلا ُتْيََرَف :ئٍَع لا

 كب تام نيَو مزه ن یرشو روگ حا نف تنكر تها لإ فاح
 فک َءلم جرح ل :مساقلا وُبَأ لا َلاَق ام نورم ٌةاَّيَح .

 E كف هل قالا هبانربخأ ام يدك قت دق

 مث ؛مورلاو سرفلا لاومأ اومستقاو «حوتفلا نم عقو ام ببسب هك
 ل لال شب اج اک اک ی س ا

 ."”هلبقي نم دجي الف

 ةضف وأ بهذ

N. 

 ےک
r 

 :ُهْنِاَدَي رحح نبا ظفاحلا لاق هب

 زيزعلا دبع نب ٌرمُع رصع ىف عقو دف ءنامز نم رثكأ ىف عقي اذه نآ ودبيو

 نب لم هيأ نم قيرط نم خيرات ىف لاش نإ برخ جرخأ دف تلت
 الت زيِزَعلا دبع نب ُرَمُع ىل ام :ّلاق ءباَّطَخْلا نب ِدْيَر نب نَمْحَكلا ِدْيَع

 ارو ا ميا لالا تأ لجل لع ىٌح تا ا ہٹا الآ اره

 ُهْعَضَي ْنَم ُرَكَذَكي هِلاَمِب ب ّعِجْرَي ىح ُحَرْبَي اَمَه هِءاَرَقَمْلا ىف نورت ثْيَح اذه
 ا

(7 ef 
 سالا زيزعلا ِدبَع نب ُرَمْع ىَنْعَأ دق هب عج ريف هدي اَلَف «مهیف

 ةفيلخ نوكيس هنأ ركذت ىتلا ثيداحألا داريإ ىدهملا ركذ دنع ىتأيسو

 .(0۹40) ىراخبلا هآور . حيحص 01

 .فرصتب (۸۷-۸۸ /۱۳) «ىرايلا حتف) :رظنا (۲)

 .(۸۳ /۱۳) (ىرابلا حتف» (۳)



 E ملاعلا ةياهن ثادحأ)ةياهنلا ةصق يب ر

 ركذت ىتلا ثيداحألا ركذ ىسيع ركذ دنع ىتأيسو ءاًوثح لاملا وثحي

 .دحأ هلبقي ال ىتح «هتقو ىف لاملا ةضافتسا

 ءى: وللا لور لاق :َلاَك ككل ةَرَِرُه ىبأ نع ثيدحلا ىفن

 َلِتاَقْلا ءىحيَف ؛ َْضِْفْلاَو ِبَهَّذلا َنِم ِناَوْطَْسَألا لام .ايِبَك النا ضزَألا

 ُءىجَيَو «یوجر ُتْمَطَ اذه یف :لومت مطاع ٤ یجیو تل اًدَه یف :ُلوُعب

 "كي ُهْنِم َنوُذُحأَي الق ةَوُعَدي مَ یب ْتَعِطُق اًذَه یف :ٌلوُقَبك ُقِراَّسلا

e ۴نر ا  

AS CEC 

 .(۱۰۱۳) ملسم هاور :حيحص (۱)



 ١ ي لاعلا ةياهن ثادحأ  ةياهنلا ةصق ۸
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 سا ةراجتلا ىف اهجوز ةأرملا ةكراشمو ةراجتلا وشف ( 3( )

 :ةلك ىبنلا اهنع ريخأ ىَتَلا ىرغصلا ةعاسلا تامالع نمو هب

 .ةراجتلا ىف اهجوز ةأرملا ةكراشمو ةراجتلا وشف

 ماسلا دن :هِيَع هللا لوسر لاق :لاق دوعسم نب هللا دبع نع

 ر اجلا ىلع اجرا يمت ىت ةَراجتلا وشو ٍقَّصاَخَلا َميِلْسَت

 لا ا أ نم َّنِإ» : ولا ٌلوُسَر اق :َلاَق َبِلْعَت نْب وِرْمَعح ْنَعو

 .(ةَراَجَّتلا َوُشْفَتَو ٌنْتْكَيَو لاّمْلا َوْسْفَي

 تكراشو ةراجتلا ترثكف ةي 2 ىبنلا هنع ربخأ امك رمألا اذه عقو دقو

 ..هيف سفانتلاو لاملا عمجب اونتتفاو سانلا لغشناو ءلاجّرلا اهيف ءاسنلا

 نيدلا فعض ىلإ ىدؤت ايندلا ىلع ةسفانُملا نأ مولعملا نمو ب
 ىلع سفانتلا نم ةا ىبنلا انرذح كلذلو .. اهتملك قّرفتو ةمألا كالهو

 نأ ْمُكِبلَع ىّتحأ یو ْمُكِلَع یتخآ رقع ام شاو 4 لاقف ايندلا ماطخ

 اَمَك اَموُسَفاَنَتَق ُْكَلْبَف ناگ ْنَم ىَلَع ْتَطِسُب اَمَك ْنُكِيَلَع اند لا طس

 ."”(ةُهتكلْمَ امك ْمكَكِلْهَتَو اَموُسَفاَنَت

 دبع لاق «1؟متَنأ | موق أ «موُرلاَو سرا يلع ثي ا دنع لاقو

 َكَِد ُرِيَعْوَأ» :ِةلَي هللا ٌلوُسَر َلاَقَف .كك هللا اََوَمَأ امك لوق :نمحّرلا

 .9 كلذ وَ وأ« «َنوُضَغاَبتت مث َنوُرباَدَتتَمَت ٠ َنوُدَساَحَتَت مث َنوُسَفاَنتَ

 )١( ةحيحصلا ةلسلسلا ىف ىنابلألا هححصو «دمحأ هجرخأ :حيحص )/5141(.

 .(71/737) ةحيحصلا ةلسلسلا ىف ىنابلألا هححصو «ىئاسنلا هاور :حيحص (۲)

 .قئاقرلاو دهزلا باتك )١971( ملسمو «قاقرلا باتك (5475) ىراخبلا هاور :هيلع قفتم (۳)

 .قئاقرلاو دهزلا باتك (7577) ملسم هاور :حيحص (4)



/ 

 ۳۹ اعلا ةياهن ثادحأ  ةياهنلا ةصق ير

 ريخي لع ىبنلا نكلو .. . مارح ةراجتلا نأ كلذ ىنعم سيلو 5

 و لا ماسلا تاع ند ةمدلع نركب يلق

 هتدابع ىلع ىغطت ىتح ةراجتلاب ملسملا لغشني نأ نم انرذحي وهف تقولا
 .هاينذو هنيد دبعلا رسخيف هتالصو



 ۰ ةناهن ثادحأ) ةداهنلا ةصق ۳1

 چک قاوسالا براقت ( 0 کی

 .قاوسألا بزاقت :ايك ىبنلا اهنع ربخأ ىتلا ةعاسلا تامالع نمو

 َرَهَظَت ىّنَح ةَعاَسلا موقت ال : لاق ا هللا َلوُسَر نأ « ٤ رره ىبأ ْنَع

 ."!(ٌقاَوْسَأْلا َتَراَقَتَتَو ءُبْذَكْلا تکو نَمِفلا

 ىف هريسفت ءاج دقف ؛قاوسألا براقت امأو :ىرجيوتلا دومح خيشلا لاق

 كلذ نأ - ملعأ هللاو - رهاظلاو .اهحابرأ ةلقو اهداسك هنأب فيعض ثيدح

 ةيوجلا بكارملا ببسب ضرألا لهأ براقت نم اننامز ىف عقو ام ىلإ ةراشإ
 تاعاذإلاك ؛تاوصألا لقنت ىتلا ةيئابرهكلا تالآلاو ةيضرألاو

 تالآلا نم اهريغو «سكلتلاو سكافلاك ؛ةباتكلا لقنت ىتلاو «تانوفيلتلاو

 ىف رييغت نوكي الف ءاهببسب ةبراقتم ضرألا قاوسأ تراص ىتلا ةثيدحلا

 ءاجرأ عيمج ىف مهبلاغ وأ راجتلا هب ملعيو الإ ؛راطقألا نم رطق ىف راعسألا

 ىف رجاتلا بهذيو «صقن نإ نوصقنيو «داز نإ رعسلا ىف نوديزيف «ضرأللا
 هتجاح ىضقيف «مايأ ةريسم هنع دعبت ىتلا نئادملا قاوسأ ىلإ تارايسلا

 ندملا قاوسأ ىلإ تارئاطلا ف بهذيو «موي ضعب وأ موي ىف عجري مث ءاهنم

 وأ موي ىف عجريو ءاهنم هتجاح ىضقيف «رثكأف رهش ةريسم هنع دعبت ىتلا
 :هجوأ ةثالث نم قاوسألا تبراقت دقف ؛موي ضعب

 .هناصقنو رعسلا ةدايز نم اهيف نوكي امب ملعلا ةعرس :لوألا

 .اهنع ةديعب تناك ولو «قوس ىلإ قوس نم ريسلا ةعرس :ىناثلاو

 ىف ضعبب اهلهأ ضعب ءادتقاو «راعسألا ىف اًضعب اهضعب ةيراقم :ثلاثلاو

 ."ملعأ هللاو .ناصقتنلاو ةدايزلا

 .(۲۷۷۲) ةحيحصلا ةلسلسلا ىف ىنابلألا هححصو «دمحأ هجرخأ :حيحص )١(

 ٤۹۸ -٤۹۹(. /۱) «ةعامجلا فاحتإ» (۲)



 ,علاعلا ةياهن ثادحأ ةياهنلا ةصق رك

 نم لبج نع تارفلا رهن رسحني نأ ىرغصلا ةعاسلا تامالع نمو

 كلذ نأ رخي لک ىبنلاو ... ءاملا ريثك وهو فورعم رهن تارفلا رنو

 ىف اًبس كلذ نوكيسو هارجم ريغتيس رهنلا نأ ببسب نوكي اذه لعلو

 .بهذلا نم وه ىذلا لبجلا كلذ فشك

 لاق :لاق 6ص ةريره ىبأ نع امهيحيحص ىف ملسمو ىراخبلا ىور

 الف هرضح نمف «بهذ نم زنك نع َرِسَحَي نأ تارفلا كشوي» :ِهيِلكَي هللا لوسر

 .(بهذ نم لبج نع رسحي» :ةياور ىفو ,«اًئيش هنم ذخأي

 نم لبج نع تارفلا رحب ىتح ةعاسلا موقت ر الد :ملسم دنع ةياور فو

 لجر لك لوقيو «نوعستو ةعست ةئام لك نم لتقيف .هيلع سانلا تقي بهذ

 . 7( وحنأ ىذلا انأ نوكأ ىلعل مهنم

 لبج نع رِسْحَي نأ تارفلا كشوُي» :ظفلب بعك نب ىبأ نع ملسم هاورو

 ةعست ةئام لك نم لتقيف «هيلع نولتتقيف :لاق هلك هب نِبهُذُيَل هنم نوذخأي

1 007 
 ٠ لوعسد و

 نوكي دقو "٠ ىوونلا لوقي امك «ةئثام باهذل هفاشكنا :هراسحنا ىنعمو

 . نتفلا باتك (5845) ملسمو «نتفلا باتك )7/١١9( ىراخيلا هاور :هيلع قفتم )١(

 .نتفلا باتك (5845) ملسم هاور : حيحص 0



 ا ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق

 وهو بارتلاب رومطم لبجلا اذه وأ زنكلا اذه نإف .هارجم لوحت ببسب كلذ

 نم اًبيرق رمو بابسألا نم ببسل رهنلا ىرجم لوحت ام اذإف «فورعم ريغ
 "”باوصلاب ملعأ هللاو .هفشك لبجلا اذه

 هدنع ميقتو «تارفلا رهن ىلع اًدودس ايروسو ايكرت ميقت مويلاو ©

 روهظل تامدقم اذه نوكي دقف «هيف ءاملا نايرج ةلق ىلإ ىد امم «عناصملا

 .لبجلا كلذ

 امك ؛(دوسألا لورتبلا / طقنلا) بهذ نم لبجلا اذ دوصقملا سيلو

 2" ريثك نبال «محالملاو نتفلا /ةياهنلا» ىلع هقيلعت ىف ةيبع وبأ كلذ ىري

 :هوجو نم كلذو

 ىلع بهذب سيل لورتبلاو ««بهذ نم لبج» :هيف ءاج ّضّنلا نأ ١-
 .فورعملا ندعملا وه ِبَمَّذلا ناف ؛ةقيقحلا

 هاريف «بهذ نم لبج نع رسحني رهنلا ءام نأ ربخأ ةي ىبنلا نأ -
 نم تالآلاب ضرألا نطاب نم جرختسُي (لورتبلا) وأ طفنلاو «سانلا

 .ةديعب تافاسم

 «راهنألاو راحبلا نم هريغ نود اذه تارفلا ّصخ لک ىبنلا نأ ۴

 ةريثك نكامأ ىفو «ضرألا نم جرختسي امك راحبلا نم جرختسُب هارن طفنلاو

 .ةددعتم

 لصحي ملو ءزنكلا اذه دنع نولتتقيس سالا نأ ربخأ هلع تيبنلا نا - 4

 نم ىج ل ىبنلا نإ لب «هريغ وأ تارفلا نم طفنلا جورخ دنع اولتتقا مه

 1/5١5 5١(. ص) ىرغصلا ةمايقلا(١)

 .ةيبع وبأ ميهف دمحم قيقحت )۲٠۸/١(« «محالملاو نتفلا ىف ةياهنلا» ()



 ۳ (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق ع ر 2E اعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق ر ر“
 وو ےس . ٍِع ع :

 بعك نب ىبأ نع ىرخألا ةياورلا ىف امك ؛اًئيش هنم ذخأي نأ زنكلا اذه رضح

Aا  I go A N مخه ا ل سك ١ 

 ه م سم 6م رھ ےس هر 7 : س هيا شا 5 7
 ْنَمَف بَعد رم زنك ْنَع رس نأ ٌتاَرفلا كشوي» :لوقَي د هللا وسر

 هلوق ىلع همزلي هنإف ؛طفنلا ىلع هلمح نمو « ''؟(اَنْيَش ُهْنِم ْذْخَأَي الف ُهَرَضَح

 . دحأ هب لقي ملو .طفنلا نم ذخألا نع ىهنلا اذه

 . هيلع لاتقلاو ةنتفلا نم هذخأ نع أشني امل

 )١( ملسم هاور :حيححص )١18945( نتفلا باتك .

  0(ةعامجلا فاحتإ» :رظنا )۱/ 59:0-14/89(.

  (۳)(یرابلا حتف» :رظنا )۱۳/ ۸١(.



 اهراشتناو ةباتكلا ةرثك( 09)

 نيعباتلا نمز ىفو لب .. هباحصأو ةي ىبنلا نمز ىف ةباتكلا تناك دقل

 هنإف اًباتك ىنتقي نأ دارأ نمف ةيودي ةباتك تناك اهنآل ؛ةرشتنم ريغو ةليلق

 دقف نآلا امأ ... ةليوط روهش ىف باتكلا كلذ هل خسني اخسان رجأتسي

 رفوتل كلذو بتكلا نم فالآلا تارشع دحاولا مويلا ىف عبطت نأ عيطتست
 ىو ... فلسلا نيب اًرهاظ ملعلا ناك كلذ عمو ... ريوصتلاو عبطلا تالا

 .اهرفوتو بتكلا ةرثك عم سانلا نم ريثك دنع اًيشفتم لهجلا دجت اننامز

 .ةعاسلا تامالع نم اهراشتناو ةباتكلا ةرثك َّنأ لب ىبنلا ربخأ دقلو ©
 13-3 و رس

 ےس و 5 مص رس 0 | رک

 َروُهظ ... ةَعاَسلا ىَدَي َنّيَب نإ» :لاق ؛ةاي ىبنلا ¿ هو د وعسم نبا نع

 ."”(مّكقلا

 .اهراشتناو ''”ةباتكلا روهظ -ملعأ هللاو- ملقلا روهظب دارملاو

 تعيس :لاق بلغت نب ورمع نع ىئاسنلاو ىسلايطلا ةياور ىف عقوو

 رَمْظَيَو ٌراَجتلا َرْثْكَي نأ .... ٍةَعاَسلا طارش نم َّنِإ» :ُلَوَقَي ةا هللا َلوُسَر
 ."”(مَلِعْل

 ىف ترهظ دقو .هبتك ىهو «ملعلا لتاسو روهظ -ملعأ هللاو - هانعمو

 رفوت ببسب «ضرألا ءاجرأ عيمج ىف ترشتناو ءاّرهاب اًروهظ نامزألا هذه

 ىف ىنابلألا هحح صو «حيحص هدانسإ :ركاش دمحأ خيشلا لاقو «دمحأ هجرخأ :حيحص )١(

 .(15/) ةحيحصلا ةلسلسلا

 .ركاش دمحأل (774 /0) «دمحأ دنسم حرش» :رظنا(؟)

 ننساو «ىتاعاسلا بيترت (27777ح)(١١؟/5؟) «ىسلايطلا دنسم بيترت ىف دوبعملا ةحنم» (۳)

 ىئاسنلا ننس حيحص ىف ىنابلألا هححصو «(۲ 5 5 /۷) «ةراجتلا باب «عویبلا باتك ««ىئاسنلا



 0\۳ ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق ر

 لهجلا رهظ دقف ؛اذه عمو اهراشتنا تلهس يتلا ريوصتلاو ةعابطلا تالآ

 امهم لمعلاو ةنسلاو باتكلا ملع وهو «عفانلا ملعلا مهيف لَو ءسانلا ىف

 ""”اًئيش بتكلا ةرثك مهنع ِنْغت ملر

NEدرا مي  
SSE Ce 

 )٤۳۸/١(. «ةعامجلا فاحتإ» :رظنا(١)



KEEا (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق  

 ض ةلهألا خافتنا(59) كب

 :(ةّلِهألا حافتنا) ىرغّصلا ةعاسلا تامالع نمو هب

 هنإف رهشلا ةيادب دنع هعولط لوأ ىف رمقلا وهو .. لاله عمج ةلهألاو

 نأ ىلإ اًيجيردت ربكي كلذ دعب مث ىرجهلا رهشلا نم ةليل لوأ ىف اًريغص أدبي
 رهشلا رخآ ىلإ ىرخأ ةرم صقانتي مث رهشلا فصن ىف هلامك ىلإ لصب

 نوكي نأ ىرغّصلا ةعاسلا تامالع نم َّنأ رخي هي 6 لا نكل ©

 نبا هنأكو ةدحاو ةليل نبا وهو هارتف .. هروهظ لوأ دنع اًخيفتنم اًريبك لالهلا

٤ e , +7 . 11 ردي 0 م o حام ةَعاَسلا بارا نم» ب هللا لوسَر َلاَق :لاق 6 ٍدوُعَسَم نبا ْنَعَف 
 ."' (ةلهألا

 ىَرْي نأ ٍةَعاّسلا ٍباَرِيْقا نم للك هللا لوس ر لاق: َلاَف د ستا ْنَعو

 ُتَْم َرَهظَ ْنَأَو فرط ُدِجاَسَمْلاَدَكّتْنآَو نيت ل ةف 5 البق لالهلا

 7 «ةاحفلا

 (OA4A). عماجلا حيحص 8 ىنابلألا هةححعص و «ريبكلا ف ىناريطلا هاور:حيحص (۱)

 .(08194) عماجلا حيحص ف قنابلألا هئسحو ءطسوألا 8 ىناربطلا هاور:نسح (۲)



 30 ( ملاعلا ةياهن تادحأ) ةياهنلا ةصق , /

 اراهنأو اجورم برعلا ةريزج ةدوع (04)

 اًراهنأو اًجورُم برعلا ةريزج دوعت نأ ىرغصلا ةعاسلا تامالع نمو

 | و ا عوز ا ءادرج ءارحص تناك امدعب

 ىَنَح َُعاّسلا موق ال١ ایک شا لوس ر لاق :َلاَف تل ربه ىبأ نع
 حو اب ذأ دجال ولام اکر لرل جرش ىلع ءضيِفَيَو لاَمْلا ٌرْثْكَ

 > .«اًراهنأو تانج بّرَعلا ضرأ دوعت

 كوّن ِةَوْرَغ ماع كي هللا ٍلوُسَر عم اتج رخ :لاق ؛ د ٍلبَج نب ذاَعُم ْنَعو

 ءاًعيِمَج َء ءاَسِعْلاَو برملا ءاًعيوَج ٌرْصَعْلاَو هلا لصف الصلا عم داك

 من ءاعيوج َرْطَعْلاَ َرْهَظلا ىَلَصَف جرح م اصلا رخ ایوب ناگ اإ یئ

 ْمُكَنإ :َلاَكّمُث اعيوج ءاَسِْلاَو برْغَمْلا ىَلَصَ گد دعب جرح م ل
 زم نالا یجضُ ی اهو نمو وب نع كلا ءا نإ دع نوا

 الجواب دقو اھاتنجف ؛ینآ یت نیش اھا نم سکی یال مکن هاج

 هللا لوس ر اَمُهَلَأَسَم َلاَق وا نم ءَ ص (لعنلا :ىأ) ِكاَرّشلا لثم ُنْيَعْلاَو

 اَمُهَل َلاَقَو ايک بلا امهبسف معَ د : الا (؟اَكْيَش اَهِئاَم نم امت لكلا : د

 عت یک اليل اليك نعل نب مهب اثر ےک: و ب نأ هللا ءا ام

 ٍتَرَجَف ابف ُهداَعأ ن ُهَهْجَوَو ويد ويف ا هلا لو سَر َلَسَغَو لاق یی ىف

 ذاعُم اَي كشو» :َلاَق مث «سانلا یقتسا ىَنَح (ريِزَغ :َلاَق وأ) روهنم ِءاَمِب ُنْيعلا

 .(191) ملسم هاور :حيحص )١(

 .اًباّبس نكي مل ةَ يبنلا نأ مولعملا نمف ... لوقلا يف امهيلع دتشا :يأ (')
 .لئاضفلا باتك )7١7( ملسم هاور :حيحص ()



 ی ملاعلا ةياهن ثادحأ  ةياهنلا ةصق م1

 «رابآلا رفح نم هب اهلهأ موقي ام ببسب امإ اًراهنأو تانج اهتدوعو

 ريغت ببسب امإو ءاننامز ف لصاح وه امم كلذ وحنو ضرألا ةعارزو

 اهيف اهقلاخ رّجفُّيو «ليمج فيطل وج ىلإ راحلا اهخانم لوحتيف «خانملا
 ىلإ ءادرجلا اهلوهس ليحيو ءاًيصخ اهبدج لوحي ام نويعلاو راهنألا نم

 اهيف عجرت ةلاح ىكحي هنإف «رهظألا وه اذهو ءاحيف ةرضخُم ٍلوهس
 . "لبق نم هيلع تناك ام ىلإ ةريزجلا

 ةريزج هاجتاب نآلا مدقتي ىديلجلا فح لا نأ ءاملعلا ضعب راشأ دقو

 تابنإ ىف اًببس ةداع نوكت ىتلا «راطمألاو حولثلا هعم لمحي ىذلاو «برعلا

 برعلا ءا دص ليحُي نأ ىلع رداق قت هللاو ....تاريخلا ةرثكو عرزلا

 رهظت مل ةمالعلا هذهو «ةدودمم الالظو ءاحيف اًلوهسو ءاّراهخأو تانج

 .بيرق ٍتأ لك نکل «دعب
 ام ىَرَتْنَأ فاَيَح كب ْتَلاَط ْنِإذاَعُم اي ُكِشوُي١ :كوبت ىلع اَب هلوق امأو

 ىربكلا ةيعارزلا عيراشملا لالخ نم مويلا عقاو اذهف اًناَتج َتيِلُم دَق اَمُهاَه

 . ىضارألا نم ةعساش تافاسم ىلع كوبت ىف ةعقاولا

07 I. و( ا ESER PEE 

 .( ”١٠ ص) ىرغصلا ةمايقلا ()

 )١55-١15(. ملاعلا ةياهن 0



 ۳۱۹ ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق رك

 بلاطملا نم اهيف عوشخلاو «ةيلمعلا نيدلا ناكرأ مظعأ ةالصلا نإ

 ىنب لالضإب هسفن ىلع دهعلا ذخأ دق سيلبإ هللا ودع ناك املو «ةيعرشلا

 نحو حمي نو فلس نمو مهم يآ نيب نم تبت د اف :لاقو ؛مهتلتفو مدأ

 :لئاسولا ىّتشب ةالصلا نع سانلا فرص هديك مظعأ نم راص “4 ملت
 .مهاوثو مهرجأ ةعاضإو «ةدابعلا هذه ةذل مهنامرحل اهيف مهل ةسوسولاو

 ام لوأ عوشخلا ناك املو ءرمألا اذه ىف ناطيشلل نوريثكلا ملستسا املو

 ام لوأ» :ِةْكَك ةفيذح لوق انيف قبطنا .نامزلا رخآ ىف نحنو ضرألا نم عفرُي

 برو «ةالصلا مكنيد نم نودقفت ام رخآو «عوشخلا مكنيد نم نودقفت

 .(اًعشاخ مهيف ىرت الف دجسملا لخدت نأ كشويو «هيف ريخ ال ٌلصُم

 7 4 نوش ممتالص يف مه ذل © نو ويوم حلفأدق)* :ىلاعت هللا لاق
 راقولاو ةدؤتلاو ةنينأمطلاو نوكسلا وه عوشخلاو» نونكاس نوفئاخ :ىأ

 مايق وه عوشخلاو .“هتبقارمو هللا نم فوخلا هيلع لماحلاو «عضاوتلاو

 .””لذلاو عوضخلاب برلا ىدي نيب بلقلا

 ةعبات ءاضعألاو «حراوجلا ىلع هترمثو «بلقلا ىف عوشخلا لحمو

 ءاضعألا ةيدوبع تدسف سواسولاو ةلفغلاب هعوشخ دسف اذإف «بلقلل

 )١( :ةيآلا :فارعألا ةروس )۷١(.

 )١/ ٥} ميقلا نبال نيكلاسلا جرادم (؟)

 .(؟ 201) :ناتيآلا :نونمؤملا ةروس (۳)

 )٤( بعشلا راد .ط ريثك نبا ريسفت )5/ ١5 5(.

 جرادملا(5) )١/ 05١(.



Eا ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق  

 نعو «نورمتأي هبف هل دونجلاك ءاضعألاو كلملاك بلقلا نإف «حراوجلاو

 ىهو ةيعرلا تعاض هتيدوبعل بلقلا دقفب كلملا لزع اذإف «نوردصي هرمأ
 .حراوجلا

 .قافنلا تامالع نم هنأل ؛توقممف عوشخلاب رهاظتلا امأو

 امع اهب لغتشاو ءاهل هبلق غرف نمل لصحي امنإ ةالصلا ىف عوشخلاو
 ىبنلا لاق امك نيع ةرقو هل ةحار نوكت ذئنيحو ءاهريغ ىلع اهرثآو ءاهادع

 .'' «ةالصلا ىف ىنيع ةرق تلعجو ..» :3&

 رخأو «رايخألا هدابع تافص ىف تاعشاخلاو نيعشاخلا هللا ركذ دقو

 . 4 اظ ارجو رفع مه هلآ دعأ # هنأ

 .دبعلا ىلع ةالصلا رمأ ففخي هنأ :عوشخلا دئاوف نمو

 ”74 نوش العال | ويك او وصلا ربل أويس :ىلاعت لاق
 ."ديعشاخلا ىلع الإ ةليقث ةالصلا ةقشم ىأ :ىنعملار

 باهذ :ةعاسلا تامالع نم ّنأ ةَ ىبنلا ربخأ دقف كلذ عمو 5

 .ةمألا هذه نم عفرُي ام لوأ هّنأو .بولقلا نم عوشخلا

 مالا لَه ْنِم عفر م لوا » : لاق هك هلك يلا نأ قلق ءاَدُرَدْلا ىبأ ْنَع 5

 .ءالبلا مظعأ نم اذهو "اشا هيف یر ال یس موضحا

 عماجلا حيحص ىف ةَ ىنابلألا ةمالعلا هحح ص و «مكاحلاو «ىئاسنلاو «دمحأ هأآور :حيحص (1)

(TI) 

 )١١(. :ةيآلا :بازحألا ةروس (؟)

 .(55) :ةيآلا :ةرقبلا ةروس (۳)

 )١/ ١76(. ريثك نبأ ريسفت (8)

 .(56564) عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هححصو «ريبكلا ىف ىناربطلا اور :حيحص (5)



 ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصف / ١

4 
 ْعَفَرُي ام ل لّوأ» :لاق ل ىبنلا ّنأ 4ض سوأ نب دادش ثيدح نم ةياور ىفو ا

 21 عوشحلا ؟ساتلا َنِم

 صم وفل لومو ع نع لَ ذل ی نع یت نبي نع

 ورقي ال یت ساتلا نِ للا سَ ؛ ُناَوَأ اًذه» :َلاَق مت ِءاَمَّسلا ىَلِإ هِرَصَبِب

 قو اَنِم ُسْلَتْحُي فيَ َفْيَك < : © ُيِراَصْنألا دل رب دز اک يش ىَلَع ُهْنِم
 اَب كمآ َكْنَلِكَما :َلاَقَف اَنءاَنبلَو ان اسي ُةنَِرْفْتلَو نارق هللاوف !؟نآرقلا اَنَأَرَ

 وهلا دنع ُليجنإلا رولا هم ةئيِدَملا لأ ءاَهَقُف ْنِم َكّدُعَأَل ُتْنُك نإ اير

 تلق تواصلا نب ةداَبَع تقف ٌويبج ج لاق ٩ ْمُهَْع ین ااف یراصتلاَو
 ءادردلا وُبَأ لاق ىِذْلاب ةتربخاف ؟ِءاَدرَدلا رب وخأ لوب ام ىلإ ْعَمْسَت الآ

 ؟ساتلا َنِم عفر مْلِع لأب كحال تنش تنش نإ ئاَدْرَدلا وُبآ َقَدَص» :َلاَق

 نا اتا اجر هيف یرت ل ةعاَمس جسم لَ نأ كوب عسل

 نظلا امف كولملا كلم ىلإ ىّدهت ةيراجك ةالصلا :فلسلا ضعب لاق»

 وأ لجرلاو ديلا ةعوطقم وأ ءايمع وأ ءاروع وأ ءآلش ةيراج هيلإ ىدهُي نمب

 فيكف ..حور الب ةتيم ةيراج هيلإ ىدهي ىتح «ةحيبق وأ ةميمد وأ ةضيرم

 الإ لبقي ال بيط هللاو ؟ىلاعت هّبر ىلإ اهب برقتيو دبعلا اهيدهي ةالصلاب
 قتعلا نم سيل هنأ امك .اهيف حور ال ةالص بيطلا لمعلا نم سيلو ءاّبيط

 '””(هيف حور ال دبع قتع بيطلا

 تاولص سمخ» 35 ىبنلا لوقي هكّرت نَم ديعوو عوشخلا لضف ىفو #

 .(؟ 0ا/5) عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هححصو «ريبكلا ىف ىناربطلا هاور :حيحص )١(

 .(1۹۹۰) عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هححصو «مکاحلاو «یمرادلاو «یذمرتلا هاور :حيحص (۲)

 )٥۲۹/۱(. حرادملا(۳)



 ا (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق

 نهعوكر متأو «نهتقول نهالصو نهءوضو نسحأ نم «ىلاعت هللا نهضرتفا
 هللا ىلع هل سيلف لسعفي مل نمو .هل رفغي نأ دهع هللا ىلع هل ناك نهعوشخو

 . "1هيَّذع ءاش ناو هل رفغ ءاش نإ .دهع

 ىلص مث ءوضولا نسحأف ًاضوت نم» :اًضيأ عوشخلا لضف ىف 4 لاقو
 رفغ - هسفن امهيف ثّدحُي ال :ةياور ىفو - ههجوو هبلقب امهيلع لبقُي نيتعكر

 . ""0- ةنجلا هل تبجو الإ :ةياور ىفو - هبنذ نم مدقت ام هل

 يل نِ کر امو ولا ر ڪز مود حس لوما بَلِ ناي ملا :ىلاعت لاق
 هن رکو مروف تسمح دملا مہ لاف لق نم ٠ ّبتككْلا اونو اک ايوب کلو

 ۰4 تري
 ىف ىري داكي الف ةالصلا تميقأ دقو ٍدجسم ىأ ىلإ انم دحاولا لخدي دقن

 ا ےس س ا

 .هَتيَاَرَل لج َلَعَدا ادھار 8 لاق ميك هللا نأ 0 .اًعشاخ الجر دجسسملا
 . . 414 کرو کس وے سد رو 3 1 ف

 نول دنت ال فيك ذ هللا ةيشحخ د ر عدصتيو لب عشخي لجل

 َّنِإَو هوس دشا وأ راجل ی ھف َكِلَذ دعب ا تس م :ىلاعت لاقو

 انن املأ هن ريف قيام اهم نو راهن ن مجموع
 اات ولا أ ةي َنِم مام

 هجام نياو ءةالصلا باتك (5371) ىئاسنلاو ءةالصلا باتك (575) دواد وبأ هاور :حيحص (۱)

 )١۲٤۲(. عماجلا حيحص ىف ُكئَرْدَيىنابلألا ةمالعلا هححصو « ةالصلا ةماقإ باتك )٠٤١١(

 .قاقرلا باتك (1477) ىراخبلا هاور :حيحص (۲)

 )١5(. :ةيالا :ديدحلا ةروس (9)

 )٤( :ةيآلا :رشحلا ةروس )251.

 .(1/4) :ةيألا :ةرقبلا ةروس (ه)



og u 2 7 / 
 ملاعلا ةياهن داهنل 586 ( ملاعلا ةياهن تادحا) ةياهنلا هصق ؛ /

 ىدي نيب بلقلا مايق وه» :ُْنَريَي ميقلا نبا مامإلا لاق امك ؛عوشخلاو

 .' «قحلل دايقنالا :عوشخلا ليقو «لذلاو عوضخلاب برلا

 .«بويغلا مالعل بولقلا للذت» :دينحلا لاقو

 :ظفل ىفو «( قالا عوُشحَو مكي :لوقي ب ءادردلا وبأ ناكو

 ْنأ» :َلاَق ؟ٍقاَمَنلا ٌعوُشخ اَمَو هَل ليقف « (قاَمّنلا عوشخ ْنِم للاب اوذوَعت»
 .”(عِشاَخب َسْيَل َبْلَعْلاَو اًعشاَح َدَسَجْلا ىَرَت

 هل لاقف ؛ةالصلا ىف هتيقر أطأط دق الجر ك باطخلا نب رمع ىأرو

 امنإ باقرلا ىف عوشخلا سيل «كتبقر عفرا «ةبقرلا بحاص اي)

 "”«بولقلا ىف عوشخلا
 ؛ادیور نومّلكتيو .مهتيشم ىف نودصقي اًنايتف هللا دبع تنب ءافشلا تأرو

 ىشم اذإ باطخلا نب رمع ناك» :تلاقف .كاّسن :اولاقف ؟ءالؤه ْنَم :تلاقن

 وه ناكو .عبشأ معطأ اذإو .عجوأ رض اذإو .عمسأ مّلكت اذإو ءعرسأ

 .©(اًقح كساّنلا

 رثكأ عوشخلا نم لجرلا ىرُي نأ هركُي ناك» :ضايع نب ليضفلا لاقو
 . ””(هبلق ىف امم

 )67١/1١(. «نيكلاسلا جرادم» (1)

 ,(59571705955) (بعشلا» ىف ىقهيبلاو ,.(7 57 /۷) «فنصملا» ىف ةبيش ىبأ نبا هجرخأ (0)

 ١57(. ص) «دهزلا» ىف دمحأو )۱٤١(« كرابملا نبال «دهزلا» :رظناو

 .(۲۹۳/۱) بجر نبال «راسكنالاو لذلا»و ٥۲۱(« /۱) «نيكلاسلا جرادم» )۳(

 نباو ء(۲۸۸ )٤٤/ («هخیرات» ىف ركاسع نباو .((۲۹۰ /۳) «تاقبطلا» ىف دعس نبا هجرخأ ()

 .(0۷۲ /۲) «هخیرات» ىف ىربطلاو «(7057) «سيلبإ سيبلت» ىف ىزوجلا

 )٥١١/١(. «نيكلاسلا جرادم» (©)



  fةياهنلا ةصق ١ ملاعلا ةياهن ثادحأ ( و١

 م رخآو ُعوُْخلا مكد نم َنوُدقفت ام لأ: لوقي ةَ ةفيذح ناكو

 ٌلَخْدَت نأ كشوُيَو ءهيف ريح اَل ل اُم ّبُرَو ٌكاَلَّصلا مكنيد نم نودقفت

 ."(اًكشاح هيف ىَرَت الف َةَعاَمَجْلا دجسم

 چچا كتالص ىف عشخت فيك >4

 : ىهف ةالصلا ىف عوشخلا ىلع ةنيعملا بابسألا نع امأ

 :( العو لج ) هللاب ةناعتسالا ك

 هللا هناعأ اذإ الإ ةعاط ىأ لعفي نأ عيطتسي ال دبعلا نأ مولعملا نمف

 نعتساف تنعتسا اذإو هللا لأساف تلأس اذإ» :ِدِكَي ىبنلا لاق كلذلو اهيلع

 . "00... .هللاب

 هقزري هللا نإف ةالصلا ىف عوشخلا هقزري نأ ىلع هللاب ناعتسا نمف

 .ةالصلا ىف عوشخلا

 :ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ةذاعتسالا

 بهذي ىك ىلصملل ةسوسولاب همايق هتوادع نمو ءانل ودع ناطيشلا

 .هتالص هيلع سبلُيو هعوشخ
 .سّوْسوُن ال :نولوقي ىراصنلاو دوهيلا نإ» :فلسلا ضعبل لبق اذهلو

 ."”(«برخلا تيبلاب ناطيشلا عنصي امو ءاوقدص :لاق

 هزونك هيف كلملل تيب :تويب ةثالث وهو «نسح ٍلاثمب كلذ لثُم دقو»
 .«ةيلحلا» ىف ميعن وبأو © ٩ /۷) ةبيش ىبأ نباو ((01/5) مكاحلا هجرخأ )١(

 (V40¥). عماجلا حيحص ىف ةن ىنابلألا ةمالعلا

 )5١/4/55(. ىواتفلا عومجم (۳)



 lro ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق مط

 تيبو «هرهاوجو هرئاخذو دبعلا زونك هيف دبعلل تيبو «هرهاوجو هرئاخذو
 اهيأ نمف «تويبلا دحأ نم قرسي صللا ءاجف «هيف ءىش ال رفص للاخ

 نأ عيطتسي ال هنأل كلذو دبعلا تيب نم قرسيس هنأ دكؤملا نم ..22؟قرسي

 ناطيشلا نإف اذكهو برخلا تيبلاب اًئيش لعفي نلو كلملا تيب نم برتقي

 ىوقلا نمؤملا بلق نم برتقي نأ عيطتسي الو رفاكلا بلقب اًئيش لعفي نل
 دبعلا بلق نم ناطيشلا قرسي امنإو ..ناطيشلا قرحي دبعلا ناميإ رون نآل
 .اًميعض هناميإ نوكي ىذلا

 نيبو ىنيب لاح دق ناطيشلا نإ هللا لوسر اي :لاق لب صاعلا ىبأ نع
 هل لاقي ناطيش كاذ» ْ:ِبِكَي هللا لوسر لاقف ىلع اهّشِبلُي ىتءارقو ىتالص

 تلعفف :لاق «اثالث كراسي ىلع لفتاو هنم هللاب ذّوعتف هتسسحأ اذإف «بزنخ

 .””ىنع هللا هبهذأف كلذ

 نإ) :لاقف هجالع نعو ةي هنع انربخأ ام ىلصملل ناطيشلا ديك نمو

 هتالص هيلع طلخ ىنعي - هيلع سّبلف ناطيشلا ءاج ىلصي ماق اذإ مكدحأ
 دجسيلف مكدحأ كلذ دجو اذإف .ىلص مك ىرديال ىتح - اهيف هككشو
 .«سلاج وهو نيتدجس

 ىف مكدحأ ناك اذإ» :هلوقب ا هللا لوسر هنع انربخأ ام كلذك هديك نمو

 فرصني الف «هيلع لكشأف ,ثدحُي مل وأ ثدحأ هربد ىف ةكرح دجوف ةالصلا

 .©9(اًحير دجي وأ اتوص عمسي ىتح

 )٤۳(. :ص بيصلا لباولا 0 )

 .مالسلا باتک ( ۳۳) ملسم هأور :حيحص 030

 .ناذألا باتك (!/01) ىراخبلا هأور :حيحص (۳)

 .ضيحلا باتك (۲۹۲) ملسم هاور:حيحص )٤(



 ١ يب ىلاعلا ةياهن ثادحأ  ةياهنلا ةصق

 : ىصاعملا نع دعبلا ج

 .ةيصعملا دعب ةيصعملا ...ةيصعملا ةبوقع نم نإف

 27 4 ىنى مهيوُلق لع ناو لبا 3 : ىلاعت لاق

 .ةالصلا ىف عوشخلا نيبو دبعلا نيب لوحي نارلا كلذو

 هللا كقزري ىكل رافغتسالا نم رثكتو هللا ىلإ بوتت نأ الإ كيلع امف -
 .ةالصلا ىف عوشخلا ةمعن

 : ناسللا ظفح دج

 تافآلا نم كلذ ريغو بذكلاو ةميمنلاو ةبيغلا نم كناسل ظفحت نأ

 .ةالصلا ىف عوشخلا نيبو كنيب لوحتو بلقلا ضرمت ىتلا
 : ملاظملا نع دعبلا ب

 لغشنت فوسف كلوح نم لكل ردصلا ميلس تنأو ىلصت امدنعف

 كلوح نمل اًملاظ تنك اذإ امأ ..كحراوجو كبلقب اهيف عشختو كتالصب

 امكو ...ماقتنالا ةوهشو دئاكملا ريبدتب كتالص ىف ةلاحم ال لغشنتس كنإف
 .ءىش اهلدعي ال بلقلا ةمالس :نولوقي

 اهنم للحتف ةملظم ىف تعقو اذإو ..كتعاطتسا ردق ملاظملا نع دعتباف

 .ةرخآلاو ايندلا ىف دعست ىكل

 :كبلق نم ايندلا جرخت نأ هب
 رجه نأو ةساردلاو لمعلا كرتت نأ كنم ديرأ ىنأ كلذ ىنعم سيلو

 نأ طرشب قومرم زكرم بحاص اًينغ اًحجان نوكت نأ كديرأ لب ..حاجنلا

 كتالص ىف كلغشت ال ىتح كبلق ىف اهلعجت الو كيدي ىف ايندلا لعجت

 )١5(. :ةيآلا :نيففطملا ةروس()



 .ةالصلا ىف عوشخلا ةمعن دقفتف

 :ةالصلا ىف توملاركذت

 هتالص ىف توملا ركذ اذإ لجرلا نإف .كتالص ىف توملا ركذا» :ِةِقَي هلوقل

 ."!(اهريغ ىلصي هنأ نظي ال لجر ةالص ّلصو «هتالص نسحب نأ يرحل

 اذإ) :هل لاق امل بي بويأ ىبآل ةع ىبنلا ةيصو اًضيأ ىنعملا اذه ىفو

 ىلصي نل هنأ نظي نم ةالص ىنعي ."!عّدوم ةالص لصف كتالص ىف تمق

 .اهريغ

 : ةفدصلا ب

 مكاضرم اوواد» : لب ىبنلا لاق دقف ..بابسألا بجعأ نم اذهو

 لعجي نأ هللا لعلو ..ضيرم وهف ايندلاب اقلعتم هبلق ناك نمف .””(ةقدصلاب

 :اهل ؤيهتلاو ةالصلل دادعتسالا

 ءاعدلاب نايتإلاو .نذؤملا عم ديدرتلا :اهنم رومأب كلذ لصحيو
 ادمحم تأ «ةمئاقلا ةالصلاو ةماتلا ةوعدلا هذه بر مهللا» :هدعب عورشملا

 نيب ءاعدلاو ء(هتدعو ىذلا دومحملا ماقملا هثعباو ةليضفلاو ةليسولا

 هدعب ءاعدلاو ركذلاو «هلبق ةيمستلاو ءوضولا ناسحإو «ةماقإلاو ناذآلا

 نآرقلل اقيرط نوكيس ىذلا مفلل بييطتو فيظنت وهو «كاوسلاب ءانتعالاو

 )١( ىمليدلا هجرخأ :نسح )١/ ٤١١(ء عماجلا حيحص ىف هني ىنابلألا ةمالعلا هنسحو )۸٤۹(.

 ف هن ىنابلألا ةمالعلا هححصو )٤۱۷۱(« هجام نباو )٥/ ٤۱۲(« دمحأ هج رخخأ : حيحص (۲)

 )۷٤١(. عماجلا حيحص

 عماجلا حيحص ىف هلابك ىنابلألا ةمالعلا هنسحو «باوشلا يف خيشلا وبأ هجرخأ :نسح (۳)

)0۸( 



 ي (علاعلا ةياهن ثادحأ  ةياهنلا ةصق ۳۲۸

 سابللاب ةنيزلا ذخأو ." «نآرقلل مكهاوفأ اورهط» :ثيدحل ؛ليلق دعب

 .فيظنلا نسحلا

 . # دم دجسم لك دنع کت یز ًاوذح مدا٤ یب ىلاعت هللا لاق

 .ةالصلا راظتناو عباصألا نيب كيبشتلا مدعو «راقوو ةنيكسب دجسملا

 نيب حرفلا للختت نيطايشلا نأل ؛اهيف صارتلاو فوفصلا ةيوست كلذكو
 .فوفصلا

 :ةالصلا ىف ةنينامطلا 5

(r) . ا . 

 لعفي ىتح مكدحأ ةالص متتال» :هل لاقو هتالص ءىسملا كلذب رمأو
 .”(كلذ

 قرسي ىذلا ةقرس سانلا أوسأ» :ة85 ىبنلا لاق :لاق دَ ةداتق ىبأ نعو

 اهعوكر متي ال» :لاق ؟هتالص قرسي فيك «هللا لوسر اي :لاق ,(هتالص نم

 نا
 (اهدوحس الو

 ةحيحصلا ىف لَك ىنابلألا ةمالعلا هححصو )°1 ص ) (هدنسم)» ىف رازبلا هجرخأ :حيحص )١(

 )١751(,

 )١١(. :ةيآلا :فارعألا ةروس(0)

 ف ظفاحلا ركذامك هوحن ةميزخ نبادنعو ١ :ط ٤١٠ص ةالصلا ةفص ىف هدانسإ ححص (")

 )7١8/5(. حتفلا

 ةحيحصلا ىف ةَ ىنابلألا ةمالعلا هححص و ةالصلا باتك (805) دواد وبأ هاور :حیحص (؟)

(5550). 

 كنتي ىنابلألا ةمالعلا هححصو «ىلعي وبأو «مكاحلاو ٠ ١« /0) دمحأ هج رخأ :حيحص (5)



 ( ملاعلا ةياهن تادحأ) ةياهنلا ةصق ل /

 © + اهنموندلاو ةرتس ىلإ ةالصلا ج

 هيلع ناطيشلا عطقي ال اهنم نديلف ةرتس ىلإ مكدحأ ىلص اذإ» :45 لاق
 ."”(هتالص

 اهنيبو عرذأ ةثالث ةرتسلا نيبو هنيب نوكي نأ ةرتسلا نم ٌوندلا ىف ةْنَّسلاو

 ."ةحيحصلا ثيداحألا ىف درو امك ةاش ٌرمم هدوجس عضوم نيبو

 هترتس نيبو هنيب رمي نأ دحأل حمسي ال نأب ىلصملا 4 ىبنلا ىصوأو
 عاطتسا ام هأرديل و «هيدي نيب رمي اًدحأ عدي الف ىلصي مكدحأ ناك اذإ» :لاقف

 .«نيرقلا هعم نإف هلتاقيلف ىَبأ نإف

 :ردصلا ىلع ىرسيلا ىلع ىنميلا عضو زيب
 . («ىرسيلا ىلع ىنميلا هدي عضوا ةالصلا ىف ماق اذإ ج ىبنلا ناك

 .'""(ردصلا ىلع امهعضي ناك»و

 : هللا لوسر لاقو انلئامش ىلع انناميأ عضن نأ انرمأ ءايبنألا رشعم انإ)

 .“(ةالصلا ىف

 حلاص دمحم خيشلل (ةالصلا ىف عوشخلل اًيبس ۳۳) باتك نم فرصتب رصانعلا هذه ةيقب (1)
 .(هللا هظفح) دجنملا

 حيحص ىف ةا ىنابلألا ةمالعلا هحح صو «ءايضلاو «ريبكلا يف ىناربطلا هجرخأ :حيحص (؟)

 .(1۳۷) عماجلا

 ۰٥۷٤ ٥۷۹(. /۱) حتفلا رظنا ىراخبلا (۳)

 .ةالصلا باتك (007) ملسم هاور :حيحص (4)

 .ةالصلا باتك )٤١١( ملسم هاور :حيحص (2)

 ١١(. /۲) ليلغلا ءاورإ رظناو (799) مقر دواد وبأ (5)

 «ىسلابطلاو ۲٤١(. /۲) طسوألا ىفو )١14/١١( ريبكلا ىف ىناربطلا هجرخأ :مميحص (۷)

 .(51/850) عماجلا حيحص ىف هلْ ىنابلألا ةمالعلا هححصو



 ا ؛ (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق 51

 ىلع امهادحإ نيديلا عضوب دارملا نع نأ آب دمحأ مامإلا لكُشو

 .زيزعلا ىدي نيب لذ وه :لاقف مايقلا لاح ىرخألا
 : دوجسلا عضوم ىلإ رظنلا جب

 ىمرو هسأر ًأطأط ىلص اذإ ي هللا لوسر ناك» ةشئاع نع درو امل

 ."'(«ضرألا وحن هرصبب

 (اهنع جرخ ىتح هدوجس عضوم هرصب فلخ ام ةبعكلا لخد املو)»
 اهعم لعافتلاو ةالصلا راكذأ ةيقبو ةءورقملا تايآلا ربدت هج

 اولوأ ركدسلو هياء اوربت كَم كلإ هتلر بك # ريدتلل لزن نآرقلا

 ر عطس ارقام يسب مالا ل دا صحي 4 يَا

 .رثاتلاو عمدلا حتنيف

 بجعل ىنإ» :ةثاك ريرج نبا لاق ...ريسفتلاب ءانتعالا ةيمهأ نيبتي انهو

 . ””(هتءارقب ذتلي فيك «هريسفت :ىأ) هليوأت ملعي ملو نآرقلا أرق نمم

 ىنعملا ىف رظنلا ةدواعمو تايآلا ديدرت اًريثك ريدتلا ىلع نيعُي اممو

 حبصأ ىتح اهددري ةيآب ةليل ماق» ةي هنأ ءاج دقف كلذ لعفي كي ىبنلا ناكو

۳ 

 .(٠۲:ص) بجر نبا «ةالصلا ىف عوشخلا )

 ةالصلا ةفص ىف ىنابلألا هقفاوو نيخيشلا طرش ىلع حيحص لاقو )١/ ٤۷۹( مكاحلا هاور(۲)

 .(۸۹ ص)

 لاق «ىبهذلا هقفاوو نيخيشلا طرش ىلع حيحص لاقو )٤۷۹/١( كردتسملا ىف مكاحلا هاور (۳)

 .( 77” /۲) ليلغلا ءاورإ ؛ الاق امك وهو ىنابلألا

 .(79) :ةيآلا :ص ةروس ()

 . )1١/ ٠١ ركاش دومحمل ىربطلا ريسفت ةمدقم (0)



 (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق ا /

 ےک را
 ےس ا و را

 . 0 04 مکر ملا ت كنا مل رفعت ناو دداع تاک میم نإ 8 :یھر

 ناكرألا ىف ةعونتملا راكذألاو نآرقلا ظفح اًضيأ ربدتلا ىلع نيعي اممو

 .اهيف ركفتيل اهركذيو اهولتيل ةفلتخملا

 م رجا قو حنا دعب نيالا تايلا عم بواجتلا نمو

 00 ل

 نعف ...ميظع رجأ هيفو دمحلا كلو انبر مومأملا لوقيف هدمح نمل هللا

 هسأر عفر املف ي ىبنلا ءارو ىلصن اًموي انك : لاق ىقرزلا عفار نبا ةعافر

 دمحلا كلو انبر :هءارو لجر لاق ««هدمح نمل هللا عمس» :لاق ةعكرلا نم

 :لاق ءانأ :لاق ««ملكتملا نم» :لاق فرصنا املف «هيف اًكرابم اًبيط اًريثك اًدمح

 .«لوآ اهبتكي مهيأ اهنوردتبي اكلم نيثالثو ةعضب تيأر»

 : هيآ ةيآ هنءارف عطقي نأ هج

 ةملس مأ تركذ امك ةي ىبنلا ةنس ىهو ربدتلاو مهفلل ىعدأ كلذو

 مل باقي مت :ةياور فو 0 ميا قع او ع هللا لوسرةءارف يي

 .4 ےن i : لوقي مث فقي مث« چ تیم سلا بر همدا # «لوقي

 ةي
e را هن هتءارق عطقي ' #14 لا رب كلم #9 لوقي مث فقي مث :ةياور فو 

 )١( :ةيآلا :ةدئاملا ةروس )/١١(.

 ٠١١(. ص) ةالصلا ةفص ىف وهو )٥/ ۱٤۹(« دمحأو ((؟1/١/1) ةميزخ نبا هاور (؟)

 ۷٤١(. مقر) ىراخبلا هاور (۳)

 .(5/85 /۲) حتفلا ىراخبلا هاور (4)

 .( ٦١ /۲) هقرط ركذو ءاورإلا ىف ىنابلألا هححصو )5٠01( مقر دواد وبأ هاور (©)



 بي ىلاعلا ةياهن ثادحأ ١ ةياهنلا ةصق
 ر ل dd ےگ بببمملا

 : اهب توصلا نيسحتو ةءارقلا ليدرت جج

 ةرسفئما) يك هتءارق تناكو "© اًليتْرَت َناءْرمْلا ل ترو :ك هللا لاق امك
 7 افرح افرح

 كلذ ىفو ةوالتلاب توصلا نيسحت اًضيأ عوشخلا ىلع نيعياممو

 ديزي نسحلا توصلا نإف مكتاوصأب نآرقلا اوّيز» :5 هلوق اهنم ةيوبن اياصو
 ر

 ””(اتسح نآرقلا

 ناحلأ ىلع ةءارقلاو طيطمتلا :توصلا نيسحتب دوصقملا سيلو

 نم نإ) :55 ىبنلا لاق امك ...نزحب ةءارقلا عم توصلا لامج امنإو نيبرطملا

 .“«هللا ىشخي هومتبسح أرقي هومتعمس اذإ ىذلا نآرقلاب اتوص سانلا نسحأ

 : هتالص ىف هبيجي هللا نأ ملعي نأ ##

 نيفصن ىدبع نيبو ىنيب ةالصلا تمسق ت هللا لاق» :325 ىبنلا لاق

 ىندمح :هللا لاق نيملاعلا بر هلل دمحلا :دبعلا لاق اذإف ءلأس ام ىدبعلو

 كلام :لاق اذإف «ىدبع ّىلع ىنثأ :هللا لاق «ميحرلا نمحرلا :لاق اذإف ىدبع

 :لاق «نيعتسن كايإو دبعن كايإ :لاق اذإف «ىدبع ىندجم :هللا لاق «نيدلا موي

 ميقتسملا طارصلا اندها :لاق اذإف ءلأس ام ىدبعلو ىدبع نيبو ىنيب اذه

 اذه :هللا لاق «نيلاضلا الو مهيلع بوضغملا ريغ مهيلع تمعنأ نيذلا طارص

 .«لأس ام ىدبعلو ىدبعل

 .(4) :ةيآلا :لمزملا ةروس )١(
 .( ٠١١ :ص) :ةالصلا ةفص - حيحص دنسب ۲۹٤( /7) دمحأ دنسم (۲)

 )۳١۸١(. مقر عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هححصو (01/5 )١/ مكاحلا هجرخأ (۳)

 . )55١7( مقر عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هححصو (۱۳۳۹ /۱) هجام نبا هاور (4)

 )١90(. ةعكر لك ىف ةحتافلا ةءارق بوج و باب ةالصلا باتك ملسم حيحص (5)



 ۳ ملاعلا ةياهن ثادحأ  ةياهنلا ةصق ي

 ةي هللا لوسر لاق ءاهردق قح اهردقو ةبطاخملا هذه لالجإ ىغبنيو

 .''”(هيجاني فيك رظنيلف هبر ىجاني امنإف ىلصي ماق اذإ مكدحأ نإ

 :ةالصلا ىف ةيعدالاوراكذالاو تايآلاو روسلا ىف عيونتلا جب

 ةددعتملا نيماضملا نيب لاقتنالاو ىناعملا ددجتب ىلصملا رعشي اذهو

 نم اًدودحم اًددع الإ ظفحي ال ىذلا هدقتفي ام اذهو ...راكذألاو تايآلل

 ىف لمكأو ةنسلا نم عيونتلاف هراكذألاو «اهراصق اًصوصخو» روسلا

 : هعضومب رم اذإ ةوالتلا دوجسب ىتأي نأ ©

 ىف هللا فصو دقو ...ةدجسلاب رورملا دنع دوجسلا ةوالتلا بادآ نم
 — يس سل دك ب ب

 ا ال

 دس أور مرا تاء هلع ننن ادل :مهنأب نيحلاصلاو نييبنلا ميركلا هباتك

 انهاه دوجسلا ةيعرش ىلع ءاملعلا عمجأ» : نا ريثك نبا لاق 4 كبو

 ." «مهلاونمل اعابتاو مهم ًءادتقا

 .عوشخلا ديزي امم وهو ميظع ةالصلا ىف ةوالتلا دوجسو
 . 4 اعوشخ ره ديرو وكب نادال تورو )© :ككك هللا لاق

 نأو اًصوصخ ةالصلا ىف ةوالتلا دوجس ىلع ةظفاحملا ىغبنيف

 هديك فعضي امم كلذو هل تيكبتو ناطيشلل ميغرت هيف ةوالتلا دوجس

 .ىلصملل

 . )١157( مقر عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هححصو )7١777/1١( مكاحلا هاور (۱)

 .(0/) :ةيآلا :ميرم ةروس ()

 )۲۳۸/١(. ميظعلا نآرقلا ريسفت (۳)

 )١١9(. :ةيآلا :ءارسإلا ةروس (6)



KEب ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق  

 دجسف «ةدجسلا مدآ نبا أرق اذإ) 5 هللا لوسر لاق :لاق ةريره ىبأ نع

 :ةنجلا هلف ءدجسف دوجسلاب مدآ نبارمأ ؛ :ىليو اي :لوقي ىكبي ناطیشلا لزتعا
 . (رانلا ىلف «تيبأف دوجسلاب ترمأو

 : مهتالص ىف فلسلا لاح ىف لمأتلا هب

 ىلإ ماق دقو مهدحأ تيأر ول ف ءادتقالا ىلإ عفديو عوشخلا ديزي اذهو

 كلذ نأ هبلق ىلع رطخ هديس مالك حتفتساو هبارحم ىف فقو املف هتالص

 لهذو هبلق علخناف نيملاعلا برل هيف سانلا موقي ىذلا ماقملا وه ماقملا

 . «هلقع

 دجسي ناكو «عوشخلا نم دوع هنأك ةالصلا ىف ماق اذإ ريبزلا نبا ناك

 .هسأر عفري ال ةالصلا ىف وهو هبوث نم ةفئاط ذخأف قينجنملا ىتأف
 سانلا ماقف هنم ةفئاط مده: اف دجسملا ىف ىلصي راشب نب ةملسم ناكو

 ىَقلُملا بوثلاك ناك مهضعب نأ انغلب دقلو ءرعشي مل ةالصلا ىف وهو
 اذإ مهضعبو .قتت هللا ىدي نيب همايقل نوللا ريغتم هتالص نم لتفني مهضعبو

 اذإ ههجو ٌرفصي مهضعبو .هلامشو هنيمي ىلع نم فرعي ال ةالصلا ىف ناك

 :لاق كلاوحأ تريغت ةالصلل تأضوت اذإ كارن انإ هل ليقف «ةالصلل ًاضوت

 ترضح اذإ د بلاط ىبأ نب ىلع ناكو «موقأس نَم ىدي نیب , فرعأ ىنإ

 تقو هللاو ءاج :لوقيف ؟ كل ام :هل ليقف .ههجو نولتيو لزلزتي ةالصلا

 اهنلمحي نأ نيبأف لابجلاو ضرألاو تاومسلا ىلع هللا اهَضَرَع ةنامأ

 نم عومدلا عطقنت مل ىلص اذإ ىخونتلا ديعس ناكو .اهتلمحو اهنم نقفشأو

 .ناميإلا باتك (85) ملسم هاور :حيحص )١(

 ۲ : ص بحر نبا /ةالصلا ىف عوشخلا ()



/ 

 o ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق ا

 ريغت ةالصلا ىلإ ماق اذإ ناك هنأ نيعباتلا ضعب نع انغلبو .هتيحل ىلع هيدخ

 ىف هلل مكنم نمف ...ىجانأ نمو فقأ نم ىدي نيب نوردتأ :لوقي ناكو «هنول

 . ؟ ةبيهلا هذه لثم هبلق

 ءىش َوَأ :لاقف ؟ةالصلا ىف كسفن ثّدحتأ :سيقلا دبع نب رماعل اولاقو

 ىف انسفنأ ثّدحنل انإ :اولاق !؟ىسفن هب ثّدحأ ةالصلا نم ّىلإ ٌبحأ
 انيلهأب نكلو ءال اولاق ؟ كلذ وحنو روحلاو ةنجلابأ :لاقف ةالصلا

 2 تلإ ٌتحأ ىف ةّئسألا فلتخت نأل :لاقف .انلاومأو

 هؤاضعأ دعترت ةالصلا ىف لخد اذإ كل ةيميت نبا مالسإلا خيش ناكو
 ."ةرسيو ةنمي ليمي ىتح

 رخآو هتعاس ىف رظني اذه ..مويلا انضعب هلعفي ام نيبو اذه نيب نراق

 امبرو ةالصلا ىف ىرتشيو عيبي نم مهنمو هفنأب ثبعي ثلاثو همادنه حلصي

 فّرعتلا لواحي وأ فوقسلاو داجسلا ىف فراخزلا عباتي مهضعبو هدوقن دع

 .هيبناجب نم ىلع
 له ايندلا ءامظع نم ميظع ىدي نيب ءالؤه نم دحاو فقو ول ىرت

 !!!؟كلذ نم ءىش لعف ىلع ؤرجي

 .. ةمالعلا هذه ىف سّمّتلا تلطأ دق ىنأ ظحالت كلعل :بيبحلا ىخأ د

 زوفي الو .. هناكرأ نم نكرو نيدلا دامع ىه ىتلا ةالصلا ةيمهأل كلذو

 .اهيف هعوشخ ردق ىلع الإ هتالص رجأب دبعلا

 .( 7١5 :ص) ناملسلا زيزعلا دبع :ناطيشلا درطل ناظقيلا حالس (1)

 .ايندلا رومأب ةالصلا ىف ىسفن ثدحأ نأ نم َّيلإ بحأ ىدسج ىف حامرلا نعط رثكي نأل ىأ(؟)



  ۳٢ى (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق \

 م هر مثقف ال 42 يم ۶ سو ص ت 5 روک ہا ت E هم

 )2 °.( روو سرر سوخعو ووو موو وع ووو و و وو
 . «اهفصن اهثلث ءاهعبر ءاهسمخ ءاهسدس ءاهعبس ءاهنمت

if Nا “رک ی  

eS CEC 

 )١١۲١(. عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هنسحو «نابح نباو «دواد وبأو ءدمحأ هاور :نسح(١)



 ۴۷ (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق د /

 فيعضلا لكأي يوقلا نأ( 05)

 اذه ىف سانلا رثكأ لاح ىري ناك ةمالعلا كلت ركذ نيح ل ىبنلا نأكو

 ببسب هلك اذهو ... ريقفلا لكأي ىنغلاو فيعضلا لكأي ىوقلاف ... نامزلا

 .بولقلا نم ةمحرلا عزن

 ايبا :َلوَقَيَوُهَو وف هللا لوس ّ اع لحد :تلاَق اكلت ةَشْقاَع اع ْنَع

 هللا َلَوُسَر اي :ٌتْلَق 0 تلك «اقاعت یتا ٌعَرْسَأ ِكْمْوَق ةا
 (؟َوُهاَمَول :ّلاَف ءىنَرَعَد اَماَلَك لوقت َتْنَأَو تم کاتو لا ىلع
 بتال امت: :لاَق ؛اَقاَحَل كب َكِيَمأ ٌعَرْسأ َكَمْؤَم ن معزت :تلاق

 تلق :تلاق عما هيلع ست و و ايات ْمهيِلْحَتْسَتا : لاق ؟كاّذ

 هَفاَعِض هدادش لاي 7 ىبد» :لاق ؟كلذ عو كِل َدْعَي شسانلا فيكَ
 ےس
 وع

 ُتِداَتَجْلا وه : لج ر هرس : :ٍنَمَحَرلا دبع وب أ ل اق اسلا ٌمُهْيَلَع موقت 5

 یا تک

 .فيعضلا هنم ىوقلا لكأي ىذلا دارجلاب ايب ىبنلا مههّبشف ©

 .دارجلا وهو «بدنج عمج :«بدانجلا»و .ريطي نأ لبق دارجلا :«(ىبدلا»و 030

 )١19559(. ةحيحصلا ةلسلسلا ىف ىنابلألا هححصو «دمحأ هاور :حيحص (۳)



 قطني ال ىذلا قداَّصلا اهنع ررخأ ىتلا ةعاسلا تامالع نمو ©

 عدرو دالبلا ىف نمألا ظفح مهيلإ لكوُي لاجر روهظ ..لب ىوهلا نع
 نوملظيف ديدشلا ملظلا ىلإ نولوحتي مه اذإف نيدسفملاو نيملاظلا

 ماكحلا ناوعأ مه ءالؤهو ..رقبلا بانذأ هبشت طايسب مهنوبرضيو دابعلا

 رخآ ىف ِةمألا هِذَه یف ُنوُكَيا١ :َلاَق لَك هللا وسر َّنأ :هكِلِي د َةَماَمَأ ىبأ ْنَع
 ْمَهَعَم ِناَمَّرلا رخآ ىف هت ِةَمأْلا هِذَه ْنِم لاج حري :لاق وأ - لاَجر ِناَمْرلا

 . وضع ىف َنوُحوَرَيَو هللا طس ىف َنوَدْعَي قبلا باندا اهنا طاس

 َنوُدْغَي «ةطرش ِناَمَرلا رخآ ىف ٌنوكيَس» :«ريبكلا» ىف ىناربطلل ةياور ىفو

 ””(ْهِتَناطب ْنِم َنوُكَت ْنأ لاا للا طس ىف َنوُحوُرَيَو ىلا بضع یف
 اَمْوَق ىَرَت نأ َتْكَسْوَأ دم مكب ْتَلاَط ْنإ» : هلي ةريره ىبأل 5 لاقو

 ” ملا ٍباَندَأ لغم مهيدي ىف هينْعَل ىف َنوُحوُرَيَو یا ٍطَحَس ىف نودع
 ام عقو دقف «ةّوبنلا تازجعم نم ثيدحلا اذهو» :ُهْنََْي ئوونلا لاق

 .«ةطرشلا ىلاو ناملغ مهف ؛طايسلا باحصأ اًمآف يک هب ربخأ

 نيذلا نيملاظلا ناوعأ نم فنصلا اذهل راّثلاب ديعولا ءاج دقو ه#

 .قح ريغب سانلا نوبذعي

 .(۱۸۹۳) ةحيحصلا ةلسلسلا ىف ىنابلآلا هححصو «مكاحلاو «دمحأ هاور :حيحص )١(

 .(77757) عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هححصو «ريبكلا ىف ىناربطلا هاور :حيححص (۲)

 .نتفلا باتك (7851/) ملسم هاور :حيحص (۳)

 .(۱۹۰/۱۷) «ملسمل ىوونلا حرش(



 لاعاةياهن ثادحأةياهنلا ةع ين

 هَل ِراَتلا لهآ ْنِم ِناَقنِص» ي هللا ُلوُسَر لاق اق : لاق < د َةَرْيَرْه ىبأ ْنَع

 20 . سالا اهب َنوُبِرْضَيرََبْلا باتذأگ طا مهم موق اَمْهَرأ

 هتفيظو مدختسا نم ٌّقح ىف نوكي ديعولا اذه نأ هيف كش ال اّممو مهب

 ىف هتفيظو مدختسا نمامأ .. مهقوقح نم مہنامرحو دابعلا ملظ لجأ نم
 مه جيرفت لجأ نمو نيمولظملا نع ملظلا عفر لجأ نم ةطرشلا

 ف هبصنم لمعتساو نينطاوملا ةيامحو نيبوركملا بركو نيمومهملا
 رجألاب زوفي هنإ لب ديعولا اذه تحت لخدي ال هَّنإف (العو لج) هللا ةاضرم

 ىلع نامألا ريفوت ردق ىلعو نيمولظملل هترص ردق ىلع ميظعلا باوثلاو
 .هلوح نم سانلا

 .دابعلا ملظ نم ةي ىبنلا انرذح كلذ لجأ نمو هب

 - ةزعلا بر نع الب ىبنلا رخي ملسم هاور ىذلا ىسدقلا ثيدحلا ىف #

 مكنيب هتلعجو ىسفن ىلع ملظلا تمرح ىنإ ىدابع ايا :لاق هنأ -العو لج

 ."”(...اوملاظت الف اًمرحم

 ضعبب هاصوأ نميلا ىلإ ي لبج نب ذاعم لك ىبنلا لسرأ املو #

 نيبو اهنيب سيل هنإف مولظملا ةوعد قتاو ...» :اهنيب نم ناكو ةيلاغلا اياصولا
 ."”(باجح هللا

 اذإ ىتح ملاظلل ىلمُيل هللا نإ) :لاق ايب ىبنلا نأ «نيحيحصلا» ىفو *

 ) هدأ نةم صو ئَرُفْلا دم اذكر دن لذكر :ًارق مث .هتلفُي مل هذخأ
 ع

 .(۲۱۲۸) ملسم هاور :حيحص (۱)

 .بادآلاو ةلصلاو ربلا باتك )۲١۷۷( ملسم هاور :حيحص (۲)

 .ناميإلا باتك )١9( ملسمو .بصغلاو ملاظملا باتك (؟ 5 58) یراخبلا هاور :هيلع قفتم (۳)



 . 7 ديدم

 هملظي ال ملسملا وخأ ملسملا» :لاق قع ىبنلا نأ «نيحيحصلا) فو #

 2 ..هملسن الو

 ضرألا نم ربش ديق ملظ نم» :لاق ةي ىبنلا نأ «نيحيحصلا» ىفو #*

 .  «نيضرأ عبس نم قرط

 ىلع ناك الااّملظ سفن لتقت ال) :لاق ع ىبنلا نأ :.يحيحصلا قو ا“

 . «لتقلا نس ب نَم لوأ ناک هنأيل اهمد نم لفك لوألا مدآ نبا

 ىتلا ملاظملا كلت ىف باودلا نيب مكحيس كك هللا نأ ةع ىبنلا رخو 2

 - ايب لاق .دابعلا نيب ىتلا ملاظملاب مكنظ امف ...ايندلا ىف اهنيب تناك
 ءاحلجلا ةاشلل داقي ىتح ةمايقلا موي اهلهأ ىلإ قوقحلا ندؤتلا :- : ىور

 .نرق اهل سيل یا ی ىه م ءاحلجلاو ارقا ةاشلا نم

 هللحتيلف ءىش وأ هضرع نم هبخأل ةملظم هل تناك نم: لاقف كك«
 )١( :دوهةروس الآية)؟١١(.

 ةلصلاو ہلا باتك (508”) ملسمو «نآرقلا ريسفت باتك (5787) ىراخبلا هاور :هيلع قفتم (۲)

 .بادآلاو

 ربلا باتك )١5080( ملسمو ءبصغلاو ملاظملا باتك )۲٤٤۲( ىراخبلا هاور :هيلع قفتم (۳)

 .بادآلاو ةلصلاو

 باتك )۱١١١( ملسمو ءبصغلاو ملاظملا باتك (؟557) ىراخبلا هاور :هيلع قفتم )٤(

 .ةاقاسملا

 ةماسقلا باتك )١519( ملسمو «ءايبنألا ثيداحأ باتك )۳۳۳١( ىراخبلا هاور :هيلع قفتم )٥(

 .تايدلاو صاصقلاو نيبراحملاو

 .بادآلاو ةلصلاو ربلا باتك )۲١۸۲( ملسم هاور :حيحص (5)



 نم ذخأ حلاص لمع هل ناك نإ يرد الو راند نوكيال نأ لبق مولان

 لمف هبحاص تائيس نم ذخأ تانسح هل نكت مل نإو .هتملظم ردقب

 .'”(هيلع

 ركذاف «سانلا ملظ ىلع كتردق كتعد اذإ» :زيزعلا دبع نب رمع لاق *

 ."”(«كيلإ نوتأي ام ءاقبو مهيلإ ىتأت ام دافنو «كيلع ىلاعت هللا ةردق

 مهناوعأو ةملظلا عمتجي ةمايقلا موي ناك اذإ» :تاروثأملا ضعب فو #

 ىف نوقلّيو توبات ىف نولعجيف ءاّملق مهل ىربو ةاود مهل قالأ نمو
IE 

 نم لك ىلع عزوت ىهو هتانسح ملاظلا یری امدنع ةرسح نم اهل ايو * ب 0 كمر

 "م ا مل

 هد كتو اذه لاس لكأو ءاذه فذقو اذه مش دقو یایو تاکزو ءابصو

 تينف نإف .هتانسح نم اذهو .هتانسح نماذه يطعيف ءاذه برضو ءاذه

 ىف حرط مث هيلع تحرطف «مهاياطخ نم ذخأ «هيلع ام ىضقي نأ لبق هتانسح
 “«رانلا

 رولا يل ةوجولا تدعو# :-العو لج- قحلا لوق لمأتن نأ انبسحو #
210011 0 

 .بصغلاو ملاظملا باتك (؟ 5 9) ىراخبلا هاور :حيحص )١(

 .(11 )٥/ ١ ءالبنلا مالعأ ريس ()

 .(7١١:ص) ىبهذلل رئابكلاو «(5 47" /) زييمتلا ىوذ رئاصب (۳)

 .بادآلاو ةلصلاو ربلا باتك )١58١( ملسم هاور :حيحص )٤(

 )١١5١(. ةيآلا :هط ةروس (5)



 ا (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق

 مولظملا ةوعد اوقثا

 :هللا لوقي «مامغلا ىلع لمحت اهنإف «مولظملا ةوعد اوقن دا) : لاق ٭

 2 (نيح دعب ولو كنرصنأل ىلالجو ىتزعو

 . "ةر رش اهنأك ءامسلا ىلإ دعصت اهنإف مولظملا ةوعد اوقتا» ةو لاقو

 ا

 اهنود سيل هنإف ءاًرفاك ناك نإو .مولظملا ةوعداوقن ةع لاقو

 تاج

 .'«هسفن ىلع هروحفف اًرجاف ناك نإو ةراحتسم مولظملا ةوعد»:: لاقو

Nدير چ  

eS Ce, 

 )١( عماجلا حيحص ىف هَ ىنابلألا هححصو ءايضلاو «ريبكلا يف يناربطلا هاور :حيحص )١11(.

 «(۳۸ )١/ ءافخلا فشك ىف ىنولجعلا كلذ ىلع صن امك «رمع نبا نع مكاحلا هاور :حيحص (۲)

 .(۱۱۸) عماجلا حيحعص ىف هناك ىنابلالا ةمالعلا هححصو

 )١١5(. عماجلا حيحص ىف تلت ىنابلألا ةمالعلا هنسحو «ىلعي وبأو ءدمحأ هاور :نسح (*)

 هناك ىنابلألا ةمالعلا هنسحو )١/ ۳٠١١(« هدنسم ىف ىسلايطلاو «(851/7) دمحأ هاور :نسح (4)



 23 (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق /

 <| اهنييزتو تويبلا ةفرخز ( 10١ ا
 ارش الو# ةمومذم رومأ ربكتلاو ىهابتلاو فارسإلاو فرتلا ةرثك هب

 رئاتسلاب سانلا ىهابتي نامزلا رخآ ىفو 4 تيؤرَسُملا بح ال هک

 .مهتويب ناردج ىلع ةقلعملا ةلّمجملا ةزّوطملا ةنيمثلا

 ىي ىّنَح ٌةَعاّسلا موقت ال :لاق ب هللا لوسر نأ د ةريره ىبأ نع
 7729 (ليِحاَرَمْلا َّىْشَو اَهَنوُشوُي اتوب سانلا

 .بايثلا فرخ زتو ططخت امك ان وفرخ زيو ا وططخب :ثيدحلا ىنعمو

 وه مرحملا امنإ تويبلا نييزت وأ «رئاتسلا عضو ةمرح اذه ىنعي الو
 . اذه ةرخافملاو ءاليخلاو .لاومألا ريذبتو ءكلذ ىف فارسإلا

 )١41(. :ةيآلا :ماعنألا ةروس(١)

 )505/١١(. «برعلا ناسل» رظنا .ططخملا نّيزُملا بوثلا وهو لحرم عمج :ليحارم(۲)

 .(۲۷۹)ةحيحصلا ةلسلسلا ىف هناي ىنابلألا هححصو «درفملا بدآلا ىف ىراخبلا هاور :نسح (۳)

 .(55 ص) ملاعلا ةيا م( )



 ا (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق

 وأ اهب يهابتلاو لجاسملاةفرخز(00) اج

 ىلإ دبعلا اهب برقتي ىتلا بّرَقلا مظعأ نم دجاسملا ءانب نأ كش ال هب

 .كَحَم هبر

 دجسم ىنب نيح هيف سانلا لوق دنع لاق هنأ ج نافع نب نامثع نع

 ىنب نم :لوقي ب هللا لوسر ٌتعمس ىنإو ؛مترثكأ مكن: هللا لوسر
 .'(ةنحلا ىف اتيب هل هللا ىنب .- هللا هجو هب ىغتبي اًدجسم

 . (ةنحلا ىف هلثم هل هللا ىنب» :ةياور ىفو

 ردق اًدجسم هلل ىنب نم» : هللا لوسر لاق :لاق ٤ص رذ ىبأ نعو

 . "”(ةنجلا ىف اتيب هل هللا ىنب ؛ةاطق صحفَم

 ًءاير هب ديري ال اًدجسم ىنب نم» :لاق یک ىبنلا نع س ةشئاع نع یورو

 .'9(ةنحلا ىف اًنيب هل هللا ىنب ؛ةعمس الو

 نم نمؤملا قحلب امم نإ) :ِةكَك هللا لوسر لاق :لاق د ةريره ىبأ نعو

 اًمحصم وأ «هک رت اًحلاص اّدلو وأ هرشنو همّلع اًملع «هتوم دعب هتانسحو هلمع

 س

 عضاومو دجاسملا باتك (0۳۳) ملسمو «ةالصلا باتك )٤٥١( ىراخبلا هاور :هيلع قفتم )١(

 .ةالصلا

 عضاومو دجاسملا باتك )٥۳۳( ملسمو «ةالصلا باتك (550) ىراخبلا هاور :هيلع قفتم (۲)

 .ةالصلا

 .(7519) بيغرتلا حيحص ىف ىنابلألا هححصو «ريغصلا ىف ىناربطلاو رازبلا هاور :حيحص (۳)

 .ثحبلاو فشكلا :صحفلاو - ضيبتل اهصحف لحم ىأ :ةاطق صحفم

 )٤( بيغرتلا حيحص ىف ىنابلألا هنسحو « طسوألا ىف ىناربطلا هاور :هريغل نسح )۲۷٤(.



جأ اًرهن وأ «هانب ليبسلا نبال اتيب وأ «هانب اًدجسم وأ «هثّرو
 ةقدص وأ ءهار

 | '""(هتوم دعب نم ةقحلت «هتايحو هتحص ىف «هلام نم اهجرخأ

 5 ىبنلا نكل

 .سانلا مامأ ىهابتي نأ لجأ نم كلذ ىف غلابيو

 سالا یاب ىَتَح ٌةَعاّسلا موق ال :َلاَق دل تلا وشر نأ 65 يآ نق

 هفرخ زيو هينبي امنإو هلل دجسملا ىنبي ال رخآ افنص دصقي

 “«دجاسَملا ىف

 ےک

 رطل

 أ تص هنع ةميزخ نباو یئاستلل ةياور فو

 ٣ '«دجاسَمْلا ىف سالا ىا نأ :ةعاَسلا

 يهابتلاف اليل الإ اتوم ل مث اهب دوما : سن لاق :یراځبلا لاق

 ُدوُهَيلا ٍتَقَرْخَز امك اهتفرخ رل :سابَع نبا َلاَقَو ... ءاهتفرخزب ةيانعلا اه
 .9(ىَراَصَتلاَو

 :مكتارضحل لوقأ انهو 50

 اًدجسم ضرأللا اهل لعج هنأ ةمآلا هذه هب ىلاعت هللا صتخا امم

 ةعامجلا ةيعورشم نكلو ءاهادأ ةالصلا مهدحأ تكردأ امثيحف ءاًروهطو

 ,مهرخأتم مهمدقتم اهب رظتني ءاهب نوعمتجي ةنكمأ ذاختا مزلتست اهل

 هذه ءانب نم دبال ناك رطمو سمشو دربو ّرَح نم ءاوجألا فالتخالو

 .رطملاو دربلا مهيقت امك رحلا مهيقتل ,ةنكمألا

 )١( عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هنسحو ةميزخ نباو هجام نبأ هاور :نسح )۲۲۳١(.

 )7547١(. عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هححصو «نابح نباو ءدمحأ هاور :حيحص (۲)

 .(0895) عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هححصو «دمحأو «دواد وبأو «يئاسنلا هاور :حيححص ()

 ,(هحيحصا ىف ّىراخبلا ةقلَع ؛سابع نبا لوقو . )١1177( نابح نبا هححصو :حيحص هدانسإ (1)

 اعوفرم ىور دقو «عوفرملا مكح ىف فوقوم وهو



 N ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق

 هدجسم ايب هللا لوسر ىنب دقف ولغلا مدعو دصقلا ةينبألا هذه ىف ةنسلاو

 املو ؛ديرجلاب للظم هفقسو لخنلا بشخ نم هدمعو «نيللا نم ةنيدملا ىف
 ةفالخ ىف ترخن مث هب اًينبم ناك ام لثمب هددج ی ركب ىبأ ةفالخ ىف ترخُن

 ديرجلاو نبللا الإ وه نإ اًقباس هب ىنب ام ريغي ملو دجسملا عسوف ةا رمع
 .راصمألا نم هيلإ ةدراولا لاومألا ةعّسو تاحوتفلا ةرثك مغر

 هبشحخ رخني وأ مدهنيف ديرجلاو نبللا نم ءانبلا ىقبي نأ اذه ىنعم سيلو

 هناردج لعجو هانبف ةي نامثع نمز ىف هبشخ رخن دقلف «نيحلاو نيحلا نيب
 .'''حاسلاب هفقسو ةراجحلا نم هدمعو ةصقلاو ةشوقنملا ةراجحلا نم

 نبا ىور دقف ءاهئانبب فلكتلاو دجاسملا ةفرخز وه هنع ىهنملا نكلو

 دارملاو ؛«"”دجاسملا دييشتب ترمأ ام١ :لاق ةي ىبنلا نع اد سابع

 هحيحص ىف ىراخبلا یورو ...هليوطتو ءادبلا عفر وأ اهصيصجت ديبشتلاب

 .””ىراصنلاو دوهيلا تفرخز امك اهنفرخزتل :لاق افوقوم سابع نبا نع
 ريواصتلاو شوقنلا فر خزلا :ريثألا نبا لاق «ةنيزلا ةفرخزلا ىنعمو

 نبا لوق نم دارملا نوكيف . بهذلا فرحزلا ىنعم ىف لصألاو «بهذلاب
 ةلع نأ رهظي ىذلاو «بهذلاب دجاسملا ناردج هيومت نع ىهنلا سابع
 :نائيش ىهنلا

 ءانب ىف باب ةالصلا باتك دواد وبأو دجسملا ناينب باب دجاسملا باتك ىف ىراخبلا كلذ ىور ()

 بشخلا نم عون :جاسلاو «بارتلا نم عونصملا :ئينلا :رجآلاو بوطلا :نبللاو ءدجاسملا

 .دومع اهدرفم ةرثك عمج نيتمض وأ نيتحتفب :دمعلاو «دنهلا نم هب ىتؤي
 17١(. /۱) دوبعملا نوع هحرش عم دواد ىبأ ننس )١(

 ٥۳۹(. /۱) ىرابلا حتف (۳)

 .(597 /۱) طيسولا مجعملا (؟)



 ۳۷ ,علاعلا ةياهن ثادحأ ةياهنلا ةصق ي /

 نيح رمع لاق امك مهتالص ىف مهل ةلغشمو سانلل ةنتف كلذ نأ :اهلوأ

 نتفتف رفصتو رّمحت نأ كايإو رطملا نم سانلا كأ :دجسم ءانبب رمأ

 .ةاجانملاو عوشخلا نع مهتالص ىف مهلغشي ام مهل ثدحتف ىأ "”سانلا

 ءايرلاو ةعمسلا بلطو ةرخافملاو ةاهابملل ببس ةفرخزلا نأ :ىناثلا

 . موقت ال١ :لاق ثيح ةعاسلا تامالع نم اهنأ ب ىبنلا ربخأ ىتلا ىهو

 .' "«دجاسملا ىف سانلا ىهابتي ىتح ةعاسلا

 متيلحو مكدجاسم متفرخز اذإ) :لاق 6 ىبنلا نأ ءادردلا ىبأ نعو چ

 . ””(مكيلع رامدلاف .مكفحاصم

 اهل ةصيمخ ىف ىلص يب ىبنلا نأ ت ةشئاع نع «نيحيحصلا» ىفو
 ىلإ هذه ىتصيمخب اوبهذا» :لاق فرصنا املف ةرظن اهمالعأ ىلإ رظنف مالعأ

 .«یتالص نع افنآ ىنتهلأ اهنإف مهج ىبأ ةيناجبنأب ىنوتأو .مهج ىبأ
 غابصألا نم ةالصلا نع لغشي ام لك ةيهارك هنم طبنتسيو :ظفاحلا لاق

 ىف ةلعلا لعج هيج ىبنلا نأل «تالغاشلا نم كلذ ريغو هشقنو «هطئاحو

 .ها .ىنعملا اذه ةصيمخلا ةلازإ

 اهتلبق ىف بتكي نأ هركي له دجاسملا نع : ناني كلام مامإلا لكس

 ١٤۹(. /۲) یوغبلل ةنسلا حرش (1)

 ١(. ١/9107١)دمحأو «(۷۳۹) هجام نباو 2( 192 ىئاسنلاو .(5 59) دواد وبأ هاور :حيحص (۲)

 )۷٤١١(. عماجلا حيحص ىف ةَ ىنابلألا هححصو

 6١-05(., :ص) ىريرحلا نيسح دومحم .د /مالسإلا ىف دجاسملا ماكحأ ()



 و ىلاعلا ةياهن ثادحأ  ةياهنلا ةصق ۳4۸

 ؟اهوحنو نيتذوعملاو دحأ هللا وه لقو ىسركلا ةيآ وحن غبصلاب
 نارقلا نم ءىشب دجسملا ىف وأ ةلبقلا ف بتكي نأ هركأ :لاقف

 ."”ها.ىلصملا لغشي كلذ نإ لاقو «قيوازتلاو

 انكي ىبنلا ىده نم نكي مل كلذ نأل هركت دجاسملا ةفرخز نإف اذلو هب

 مكدجاسم متفرخز اذإ» :ِِكَي لاقف كلذ نع ىه ةً ىبنلا نألو هباحصأو
 لغشت فراخزلا كلت نأ كلذو ...«مكيلع رامدلاف مكفحاصم متيلحو

 ىف قفنت نأ ىغبني ال دجسملا ءانبل عمجت ىتلا لاومألا نألو ..نيلصملا

 ىه لب ةيعرش ةحلصم تسيل ةفرخزلا نأل ةنامألل عييضت اذهف اهتفرخز

 .لاوحألا لقأ ىلع ةهوركم

 )١( ىشوطرطلا ركب ىبأ مامإلل عدبلاو ثداوحلا نع الن )۲۲۳(.



 ۳4 ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق م ر

 اقرط دجاسملاذاختا(60)

 وأ صخش نع ثحبيل وأ ءىش نع لأسيل لخدي نم اًتايحأ دجن وهب
 ىلصي الو ناباب دجسملل ناك اذإ لباقملا عراشلا ىلإ دجسملا نم رميل
 لخد اذإ هيلع ىغبني ملسملا نأل ءاطخألا نم اذهو ..دجسملا ةيحت نيتعكر

 .- العو لج - هللا عم اًبدأ دجسملا ةيحت نيتعكر ىلصي نأ دجسملا

 اوذختت ال» لك لاقف اًقرط دجاسملا ذاختا نع ب ىبنلا ىن دقو

 ."«ةالص وأ ركذل الإ اًقرط دجاسملا

 طارشأ نم نإ)» :ِكي لاقف ةعاسلا طارشأ نم اذه نأ ةا ىبنلا ريخأو لب

 ."”(نيتعكر هيف ىلصي ال دجسملاب لجرلا رمي نأ ةعاسلا

 در ردح N أذ

 ملك يحال حتت مايبي

 عماجلا حيحص قلي ىنابلألا هنسحو )7١5/١7(: ريبكلا ىف ىناربطلا هاور: نسمح )١(

 .(7/؟6١)



 Nd ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق 0۹
 ا يرسل 7777

 ل مأ ءاخرلاو نمأالا عويش("١) ام

 نيب ام مهو انامز نوشيعي 85: ىبنلا نمز ىف نوملسملا ناك دقل 8

 ىف هلأ لب ىبنلا مهربخأف ءادعألل لاتق نيب امو كراعملاو بورحلل بقرت

 .نادلبلا ىلع ءاخرلاو نمآلا عيشيو رثكيس نامزلا رخأ
a +ىتحَو ءاَراَهَنَأَو اًجوُرَم ٍبَرَعْلا ضْرَأ دوُعَت ىتَح ٌةَعاَسل | موقت الا ::ا لاق تر ر 2 ے9 ك وو ےہ 2 هع تر ر ا4 ا  

 رني ىَنَحَو ''قيرَطلا ٌلاَلَض الإ فاي ال 3 هو ٍقاَرِعْلا َنْيَب كارلا ريس
 (لْيَعْلا» :َلاَق للا َلوُسَر اي ؟ُْحْرَمْلا اَمَو :اوُلاَق 01حْرَهْل )۲( o رس 9 نس

 َتْيَأَر لَه متاح ب یدع اَي) . 8050 متاح نب ىدعل ا ىبنلا لوق هديؤيو

 00 ْتِْنَأ دَقَو اَهَرَأ ْمَل :ُتْلَق ريج

 سال ةَبْعَكلاِب فوطَت ىَّنَح «ةّريجلا َّنِم لحرب -ةأرملا : ىأ - ةَيِلا نير

 . ثا الإ ! اًدَحَأ

 رهو 5 وللا ٍلوُسَر ىَلِإ اَئْوَكََت ا كف ٌثرَألا نن بابك نع

 ؟اَنَل هللا وعدت الأ ءاَمَل ْءِصَْتْسَت الا :هَل الق .ٍةَبْعَكلا ليظ ىف هل درب دس م وتم

 اجبت ويف لح بق ٍضزألا ىِف هَل ٌرَفْحُي ْمُكَلبَق نمف م ذ لجدلا ناك :لاق

 ْطَصْميَو هيب ْنَع كَ ةَ امو هِي قي هار ىلع عضو ردنا

 ويد ْنَع َكِلَذُهَدّصَي اَمَو ٍبَصَع وأ مظَع ْنِم وول َنوُد ا ٍديِدَحلا ٍطاَشْمَأب

 امأ طقف عيضيو قيرطلا لضي نأ فاخي امنإو ءصوصل الو قيرط عاطف نم فاخي ال :ىنعي )١(
 ..نمآ وهف هلامو هسفن ىلع

 .ملسم طرش ىلع حيحص هدانسإ :طوؤانرألا بيعش لاقو «(۳۷۰ /۲) دمحأ هاور(؟)

 .ةفوكلا نم لايمأ ةثالث ىلع قارعلا ىف ةنيدم (۳)

 )٤( یراخبلا هاور :حيحص )٥۹۰۵(.



 (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق ا

 فاي ال ءَتْوَمَّرْضَح ىلإ ١ ءاَعْنَص ْنِم بِكَ َريِسَب ىتَح مالا اَ نمت ار
 ےس

 . ن ولحس کتی مَتَع ىلع َبْنَّذلا وأ ثلا الإ

e OYا نيل  

 ASE ع

 )١( ىراخبلا هاور :حيحص )۳٦١۲(.



 ا ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق ۲
 ا ب سس

 مالكلاب يهابتلاو ناسللاب لاملا باستكا ( )٦۲

 .ةعورشملا قرطلاب ايندلا لاني وأ لاملا ءرملا بستكي نأ اًييع سيل ©

 لعفي امك «ةَّجَحلاو مالكلاو نايبلا قيرط نع عورشملا بّسكتلا كلذ نمو

 .كلذ ىلع مهدامتعا لج .مهريغو ملعملاو ىماحملا

 ءانثلاو حدملا ةرثكب اإ «هناسلب ايندلا ناسنإلا لكأي نأ مومذملا نكل
 بذكلا وأ ءارشلاو عيبلا ف بذاكلا فلحلاب وأ «هقحتسي ال نمل لطابلاب

 .كلذ هباش امو ..

 ِهَتَجاَح ْىَدَي َنْيب مدقق ةَجاَح هيبأ ىَلِإ صاقو يبأ نب ِدْعَس نب َرَمْعِل ناک
 ءاضقل هب َنوُلَصوَتَي ءانثلاو عجّسلاو ةغالبلا نم ساَنلا ْتَّدَحُي ام مالك

 ْنِم َتْعَرَف دَق يتب اي :َلاَق عرف امف ءلبق نم ُهْعَمْسَي دعس نكي ْمَل ؛مهتاجاح
 َدَهْزَأ كيف تنك الو َدَعْبَأ ٌكِتَجاَح ْنِم تنك اَم :َلاَق .ْمَعَن :َلاَق ؟َكِمالَك

 ٌمْوَق نويس :لوقب كَ هللا َلوُسَر تغمس ءاَذَه َكَمالَك ٌتْعِمَس ڏنم بِ

 .«ضزألا َنِم ةَرَقَبْلا لكأت امك مهسا نوكأ

 باَرَيْقا نم» :لاق هنأ ةي هللا لوسر نع ءا ورمع نب هللا دبع نَعَو

 لمعلا نسحيو ُلْوَقلا حبقيو ٌلاَيْخآلا َعَضوُيو ٌراَرْسألا َعَفْرَ نَا :ةَعاَّسلا

 بات ىّوس بك اَم١ :لاق ؟ةءاسملا امو :ليق . «ةءاسملا مْوَقلا ىف "”ىرفتو
 ہا

 )١( عماجلا حيحص ىف هللا همحر ىنابلألا هححصو «دمحآ هاور :حيحص )۳١۷١(.

 .رشتنت :ىأ 0

 )11١17(. ىراخبلا هاور :حيحص (۳)

 )۲۸۲١(. ةحيحصلا ةلسلسلا ىف هللا همحر ىنابلألا هححصو «ىناريطلا هاور :حيحص (4)



 (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق + /
س ووووج سسسسسسوببسسسسسسسسسس بس

س
 

 د
 يبس

 ردملا تويب هنم نكت الرطم (؟)

 نم رطم لوزن ءَ ىبنلا اهنع ريخأ ىتلا ةعاسلا تامالع نم هيب

 .لبإلا ربو نم ةينبملا
 َرِطْمُت ىَنَح ةَعاَسل | موق ال : :َلاَق لي للا لور نأ كلي َةَرْيَرْه ىبأ نع

 3 س

 . ””(رعشلا ت : ويب الإ هن ٠ نگي الو ءرَّدَمْلا توب هم کپ ال ارم م ءاَمسلا

 را جب
SIN PGمك  

 .هنم ىقت ال :ىأ )١(

 .((255) ةحيحصلا ةلسلسلا ى هللا همحر ىنابلألا هححصو ءدمحأ هأور :حيحص (؟)



  otةياهنلا ةصق ١ يب اعلا ةياهن ثادحأ ١

 َرْضَقلا كاش ىّنإ ملا :لوق هبا َعوَس هنآ ءلّمَعُم نْب هللا دْيَع ْنَع هب
 ْدَّوَحَتَو .ةَنَجلا هلا لس ىب نأ :َلاَقَق اهنا اذ هَّنَجْلا نيمي ْنَع صيبا
 ألا مده یف وکی هل رق اک هللا َلوُسَر ُتْعِمَس ىَنِإَق رال نم هللاب

 ””(ِءاَعّدلاَو روُهَطلا ىف َنوُدَتَْيٌمْوَ
 دحلا زواجتي نم ةمئألا نمف الج اًحضاو هانيأرو اذه ثدح دقلو ##

 الو عجسلا ىف غلابيو ىنغتيو لب نآرقلا لثم ءاعدلا لتري هارتف ءاعدلا ىف
 .ةنسلاو باتكلا نم ةحيحصلا ةيعدألا ىف درو امب مزتلي

 ىف نوفرسُيو ءاملا لامعتسا ىف ّدحلا نزواجي نيرحخآ دجتو #

 .اهنوبرشي ٍءام ةرطق نع مهريغ هيف ثحبي ىذلا تقولا ىف ... هلامعتسا

 امهيفف 25 هللا لوسر ةنسو هللا باتكب كسمتن نأ اًعيمج انيلعف #
 .ةرخآلاو ايندلا ىف ةاجنلا لك ةاجنلا

 عماجلا حيحص ىف هللا همحر ىنابلألا هححصو «هجام نباو «دواد وبأو «دمحأ هاور :حيحص (۱)

(۲۳۹7(. 



 ملاعلا ةياهن ثادحأ  ةياهنلا ةصق ي ةدامن ثادحأ د نا ةصق يب ر/

 ا نمؤملاابؤر قددص("0) |«

 قلفك قداص وه ام اهنم «ماكحأو ٍناعم اهل مانملا ىف مالحألاو ىؤرلا

 دقو «سفن ثيداحأو مالحأ ثاغضأ اهنمو بذاك وه ام اهنمو «حبصلا

 .اهتامالعو ةعاسلا طارشأب قلعتت ىؤرلا نع اًرابخأ ةي ىبنلا ربخأ
 .ةوبنلا نم اًءزج نيعبرأو ةتس نم ءزج ةحلاصلا ايؤرلاو

 الإ ىس ٍةَّوُجلا نم ىِدْعَب ىَقْبَي ال١ :َلاَق كي 8 تلا نأ ةا نع

 ةحلاصلا اَْؤّدلا» :َلاَق ؟ٌتاَرَّشَبُمْلا اَمَو ىللا ٌلوُسَراَي :اوُلاَق (ٌتاَرّشَبُمْل

 . 0( ىَرْت وأ «ٌلُجََكلا اار

 ةعاسلا برق ىلع ةمالع ىه نمؤملل ةراشب امنوكو ايؤرلا قدصو

 رثكأ نمؤملاو عقاولل ةقباطمو اًقدص رثكأ ايؤرلا نوكت ثيح ملاعلا ةياهنو

 سانلا نيب اًبيرغ حبصأ امل هل سينأ ايؤرلا نأكو سانلا نيب ةبرغو اًحالص

 .هايؤر بذكت املقف

 بور ْمُهفَدْصََو «ُتْذَكَت مِلْسُملا ايْوُر دكت م ُناَمَّرْلا َبَرَتفا اَذإ» :ةا لاق

 ولا نِ اءْرُج َنيِعبْرَأَو سمح نمزج ململ اَيْؤُرَو ؛انيِدَح ْمُهُفَدْصَ
 ناشف نم نرخ ذرت ا نم ىَرشم ولالا از ۇرلاق :َهَناَكَت اَيْؤ َرلاَو

 يلو مقي هريام ْمُكُدَحأ یر ْنَِف كسه ملا تُ ام ايو

 E نيّدلا ىف تابت َدْيَقْلاَو لغلا ْهَرْكَأَو َدْيَقْلا بحار .ساتلا اهب ن ْثدَحَي

 ملسم ظفل اذه

 .(5088) ىراخبلا هاور ی (1)

 .(۲۲۹۳) ملسمو «(۷۰۱۷) یراخبلا هاور :هيلع قفتم (۲)

 ٠١١-١١١(. ص) ملاعلا ةياهن (")



 "لي (ملاعلا ةياهن تادحأ) ةياهنلا ةصق ۳٥٦

 هن ولا َنِم َناَك اَمَو ... ءُبِذْكَت م اَسْمْلا اَيْؤُر دكت ْمَل ١ :ىراخبلا ظفلو

 .« تذ

2 
 و

 رعبا

 ُداَكَت ال ٍناَمَّزلا رخآ ىِف ِنِمْؤُمْلا اَيْؤُر نوک ىَنْعَما :َ ةَرْمَج یب نبا لا
 ی ت ىز.ا وشو ىلع ان نع هن اهنا :ت

 لف ٌرباَعْلا اه 5 رمح عم یارب تخیل كي ت بالی تاگ

 .ِراَِيْعالا اذهب اهيف بِذَكْلا لوخُد ُقِّدْصَيَف لاق امك عفت
 َكِلَذ ىف َنِمْؤْمْلا َن ِناَمزلا رِخآب كلذ صاّصِتخا یف ةكجلار» :لاق

 2 (اًبيِرَغ ُدوُحَيَسَو اًبيِرَغ مالشإلا أ ا : :ٍثيِدَحلا ىف اَمَك ؛ابيِرَع ن وكي ت ِتَقَولا

 .٠«ةَحِلاَصلا اَيْؤَرلاب ْمّرَكْبَف ِتَقَولا َكِلَذ ىف ةنيِعُمَو ٍنِمْؤُمْلا سين أ لق
 نمؤملا ابر قادص هيف عقب ىلا نمزلا ديدحت ىف ءاملعلا فتحا دقو هب ٠

 :"”لاوق

 َتَسَرَدَو ميلا ُرَثْكَأ ضب قو ةعاَسلا ِتََرََقا اَذِإ عقي كلذ نأ ا

 ةَرَْمْلا لم ىَلَع ُساّنلا حَبصأو هلق : ةّرْثَكَو نتفلا ببسب ؛ةعيرشلا ملاحم
 ْمَمَأْلا ٍتَناَك اَمَك ؛ِنيّدلا ّنِم َسوَداَمِلِركَذُمَو ِدَدَجُم ىلإ َنوُجاَتْحُم مهن

 هذه ی ة هَل تر تر بالا رآني نک اھل نك ییا ر

 تالا ةّرَنلا نم و ٌءْزُج ىه ىلا «ةقداَّصلا ىئارملاب نوُضَوعُي ْمُهَنِإَف ؛ة

 الا َتَراَقَتَي١ :ةَرْبَره ىبأ ثيدح لوقلا اده ديري ِناَذْنِإلاَو را

 لوقلا اذه رجح نبا حجرو ...."(ّْلِعْلا ُضَبْقُيَو

 .ناميولا باتك )١55( ملسم هأور :حيحص )١(

 .(5 5/١57 ٠ («ىرابلا حتف» (۲)

 .(501/-1077/15) «ىرابلا حتف» :رظنا (۳)

 .(۲۳۳۲) ملسم هاور :حیحص )٤(

 ر

2 

 أَ



 م هال[ ملاعلا ةياهن ثادحأ ةياهنلا ةصق ي ر

 لهجلاو رفكلا ةبَلَعو ؛نينمؤملا ددع ةَّلَق دنع عقي كلذ نأ :ىناّتلا

 اًماركإ ؛ةقداّصلا ايؤرلاب ناعّيو ءنمؤملا سّنؤيف «نيدوجوملا ىلع قسفلاو
 .ةيلستو هل

 نيلوقلا نيذه ىلعو «قباسلا ةرمج ىبأ نبا لوق نم بيرق لوقلا اذهو
 ذخأو ءايندلا غارف برق املك لب «نّيعم ٍنامزب نمؤملا ايؤر قدص صتخي ال
 .ةقداص قداصلا نمؤملا ايؤر نوكت ؛لالحمضالا ىف نيدلا رمأ

 هنامز لهأ نأل ؛32 ميرم نبا ىسيع نامزب ٌصاخ كلذ نأ :ثلاغلا

 مهايؤر تناكف ءالاوقأ مهقدصأو «لوألا ردصلا دعب الاح ةمألا هذه نسحأ

 .لعأ هللاو .بَّذَكَت ال

 هؤل د 2 جر د

eا م  
 < ما 5 7

 )١( ةعاسلا طارشأ )۱۹۰-۱۸۸(.



 N ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق 0۸

 .اًبابش اولاز ام مآ سانلل اورهظيل دوسألا

 یف َنوُبِضْخَي ٌمْوَق نوک : هلك ها ٌلوُسَر لا :َلاَق ال ٍساّبَع نبا نع
 .0(ِهنَحلا ةَ حا نوحي ال ماَمَحْلا ٍلِصاَوَحَك اسلا ِنامَّزلا رخآ

 : « ماَمَحْلا ٍلِصاَوَحَك » :هلوق نأ - ملعأ هللاو - ىل رهظي ىذلاو

 ؛نيعباتلاو ةباحصلا نم ةعامج بضخ دق هنأ ملعا» :ىزوجلا نبا لاق

 «نيعباتلا نم ريثك قلخو «صاقو ىبأ نب دعسو «نيسحلاو «نسحلا :مهنم

 مل اذإ ميرحتلا ةجرد ىلإ ىقري نأ امأف «سيلدتلا نم هيف امل ٌموق ههرك امنإو

 . 7”(دحأ هب لقي ملف ؛ديعولا اذه هيف بجيف «سلدي

 ةيهارك هّركُي :ليقو «حصألا ىلع داوسلاب هباضخ مرحُي» :ىوونلا لاقو

 ." (داوسلا اوبنتجاو)١ : دع هل وم ؛ميرحتلا راتخملاو «هیزنن

 ؛ةنجلا ةحئار نوحيري ال ىنعملا نوكي نأ لمتحُي» :ىزوحلا نبا لاقو

 ؟مهاميس باضخلا نوكيو .باضخلا ةّلعل ال ءداقتعا وأ «مهنم ُرُدصي لعفل

0 

(Alo) عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هححصو «یئاسنلاو «دواد وبأ هاور :حيحص )١( 

 ) )۲.(ه م /9) تاعوضوملا



 76 ( ملاعلا ةياهن تادحأ) ةياهنلا ةصق / ٠

 سيل رعشلا قيلحت ناك نإو ءقيلحتلا مهاميس جراوخلا ى لاق امك

1 02 

 . مارح

 .داوسلاب ةيحللاو سأرلا رعش غبص نع 5 ىبنلا ىهن دق :تلق
 موي ةفاحق ىباب ّىتا :لاق ؛ةس هللا دبع نب رباج نع (حيحصلا) یفف رە ر 5 رک و صفا د .

 اذه اوٌرِيَغ) :هتكك هللا لوُسَرلاَقَق ءاَضاّيَي "'ةَماَعْتلاَك ُهَنْيْحِلَو ُهُسْأَرَو ةكم حف ا ا 7 3 رس iar ت2 ےک س ہم ےس 8 2 مم 0 ےس رر يس 0
 ص رس هَ
 ." '(داوسلا اوبنتجاو ٠ء ىشب

 در و احم
PEP,مف  A4  

 )١( تاعوضوملا )۳/ ٥١(.

 ) )0.حلثلا اأك ضيبت ةرجش ىه :ليقو «هرمثو هرهز ضايبلا ديدش تابن :ةماغتلا

 هاور : حيحص (؟) مسلم)؟5١١(.



 ا ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق م

 تابنلا ةلفورطملاةرثك ("07) ممم

 لزن اذإو لزني ال رطملا نأ نم نوكتشي نامزلا اذه ىف سانلا نم ريثك هب

 الو .. لبق نم ناك املثم نوكي ال هنإف تبن ولو تبني ال عرزلا نإف رطملا

 .ةكريلا باهذ ببسب اذه نأ كش
 2ك

 را 9 ك رس 6 ربع یا

 ىَنَح ٌةَعاَّسلا موقت ال) : هلك شا ٌلوُصَر لاق اق :لاق 5 قلد َةَرْيَرِه ىبأ نع

 كسامتملا نيطلا تويب :ىأ- رَدَمْلا توب هن ا ْءاّمَّسلا رطمَت

 رت توب الإ ُهْنِم نکن الو .-سبايلا

 َرّطْمُي ىََنَح ةَعاَسلا ٌموُقَت ال» :44 هللا ٌلوُسَر َلاَ ل
 ."!(اًكْيََص ضزألا َتْبْنَت الو ءاًَماَعاَرَطَم ٌساّنلا

 : ىأ- ٌةَنَّسلا تسل :َلاَق نا لور نا هلك َةَرْبَرْه یبا ْنَعَو

 ُضْرألا تب الَو اوُرَطمُتَو اوُرَطْمُت نأُهئَّسلا نو ءاوٌرطْمُت ال ناب - -طحقلا

 . "اعيش
 در هدم ِ

Ceکک ¢  

 )١( ةحيحصلا ىف ىنابلألا هححصو «نابح نباو «دمحآ هاور :حیحص )77575(.

 ىف ىنابلألا هحح صو )٤۳٤١(« ىلعي وبأو ٠٤١(« /۳) «هدئسمل ىف دمحأ هاور :حيحص (۲)

 .(۲۷۷۳) «(ةحيحصلا)

 .نتفلا باتك )۲۹۰٤( ملسم هاور : حيححص (۳)



 (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق ر /

 وسا اهنكامأ نم لابجلا لاوز ( ۸ )

 ےک

 َلوُرَت ىَّنَح ٌهَعاَّسلا موقت ال» :َلاَق كي هللا َلوُسَر َّنأ هلو ًةَرْهَس ْنَع ¢

 .00اهَنَْرَت اوُنوُكَت ْمَل ىلا َماَظِعْلا َروُمَألا َنْوَرَتَو ءاهتِكاَمَ ْنَع لاج
 نأ ةي ىبنلا ربخأ دقو «ضرألل ىساور ىهو ةتباث لابجلا قي هللا قلخ

 اوز اذه نوكي نأ اًمإف ءاهنكامأ نم لابجلا لاوز ةعاسلا تامالع نم

 ةيوستو ءانبلا ةرثك نم «سانلا لعفب الاوز وأ ءقعاوص وأ ٍسخب اًيقيقح
 .ضرألاب نادلبلا نم ددع ىف مويلا كلذ عقي امك «لابجلا

 كلذ عقو امك «ةيرخصلا تارايمالا ةرثكو ءلابجلا مّدهتب نوكي وأ
COI 

 ارارم .

 )١( ةحيحصلا ةلسلسلا ىف ىنابلألا هححصو «ىناربطلا هاور :حيحص )١١١(.

 ص) ملاعلا ةيابن(؟) ١١۳(.



 ا ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق

 وإ 206 لوسرلا باحصأ ضارقنا("5) ام

 كَ انيبن دعب ةمألا هذه ريخ مه يي ٤ هللا لوسر باحصأ چھپ

 وخلا تيد ناتي ت مولا لاقلت بلا نأ يسوم ىأ نع

 .07«َنوُدَحو ام أ ی أ يباح َبَمْذ اذِإف لك ؛ىبنأل 5 نما يباَحضأَر َنوَدَعوُي

ai * 

 نيترامأ باهذب یس ةباحصلا باهذ رف :ثيدحلا اذه ىفف يج

 . لوسرلا تومو «بهشلا لوزنو .موجنلا باهذ «ةعاسلل
 موقتف لوألاف لوألا نوحلاصلا بهذي هنأ ثيداحألا ىف تبث هنأ ©

 ."”قلخلا رارش ىلع ةعاسلا

 .(59؟١) ملسم هاور :حيححص ()

 4١(. ص) ملاعلا ةيابن (۲)



 (علاعلا ةياهن ثادحأ ةياهنلا ةصق يب ار/

 نب رضنلا نب كلام نب رهف ىنب مهو «ةيبرعلا لئابقلا نم شيرق ةليبق هم
 مهنأل ؛ةراجتلا وهو ءشراقتلا نم اذخأ هينب ىلع بلغ بقل شيرقو «ةنانك
 .اًراجت اوناك

 ونبو «ةميذج ونبو «رهف نب ثراحلا ونب :مهو «نوطب ةدع شيرقو

 نب بعك نب ىدع ونبو «یؤل نب رماع ونبو «بلاغ نب ىؤل ونبو «ةذئاع

 نب دسأ ونبو «بالک نب ةرهز ونبو «ةرم نب ميمت ونبو «موزخم ونبو «ىؤل
 ونبو «ةيمأ ونبو «بلطملا دبع ونبو «لفون ونبو «رادلا دبع ونبو «ىزعلا دبع
 .مهريغو «مشاه

 «نييركبلاك :ةريثك اًذاخفأ مالسإلا دعب ءالؤه شيرق قرفت مث

 .مهريغو «نييولعلاو «نيينامثعلاو «نييرمعلاو
 ترشتناو راطقألا تألمو تقرفت دقو ةيبرعلا ةريزجلا مهنكسم لصأو

 .نادلبلا ىف

 .' 'داكت وأ ةليبقلا ىنفت ىتح نوصقانتي مهمأ ةا ىبنلا ربخأ دقو

 اف ٍبْوَعْلا ليال ٌعَرْسأ» :لاق هي هلل لوسر نأ هلي ةريره ىبأ نمف

 0 یشرف لت اَذَه :ًلوقتف راو زعل ْنَأ ُكِشوُي شبر
 .2701تاح یہ یتا ٌعَرْسَ ِكْمْوَق فَسَباَع اَي» :ِة3َي هلوق اذهل دهشيو

 ےک

bf f YYرک ر  

 ويك ويمر جف ب6 9

 )١( ص) ملاعلا ةيان ١1/4-11/0(.

 .(4757) عماجلا حيحص ىف ىنابلآلا هححصو «ىلعي وبأو دمحأ هاور :حيححص (۲)

 )١1925(. ةحيحصلا ةلسلسلا ىف ىنابلآلا هححصو .دمحأ هاور :حيحص (۴)



 هوقت نل هنأ ربخأ ةي ىبنلا نأ ىرغصلا ةعاسلا تامالع نيب نمو

0 

 كي املا لوش را ليك کک ينالخألا ة ف ىلع كروي

 ئمَدف تحن نِ اهّنَحَو ارسلان مت «ٌبْرَحَو برك ىه : َلاَق ؟سالخألا

 م نوما یئایلوآ امنِإَو یئ َسْيَلَو یی نأ معزي یب لآ نم لُجر

 ساونا س

 اَدَحأ عال يايدلا ةن ؛عَلِض ىلع ٍكِرَوَك ٍلُجَر ىَلَع سالا ُحِلَطْضَي
 ف لجل حيض ثقات صَل ليا لرو هذه ْنِم 7

0 

 ريعبلا رهظ قوف ىذلا ءاسكلا وهو «سلج عمج :«شسالخألاو ©

 ةمزالم ةنتف ىهف اًمود ريعبلل مزالم ءاسكلا اذهو «ىبشخلا لحّرلا تحت

 .سلجلا لثم ةملظم ءادوس ىهو «مهقرافت داكت ال «سانلل

 ةوادعلا نم مهنيب امل ضعب نم مهضعب رفي :ىأ «نيتحتفب :(بّرَه)

 .ةيراحملاو

 .هل ءىشال هكرتو «هلهأو ناسنإلا لام بهن :«برحو»

 ءاخّرلاو ةحصلا نم سانلا رست ىتلا ءامعنلا ىأ :(ِءاّرّسلا ةتتف مث هيج

 )١( ةحيحصلا ةلسلسلا ىف ىنابلألا هححصو «دواد وبأ هاور :حيحص )4۷۲(.



 ۳10 (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق ر ر/

 .نايصعلا ىف ىدامتيو سانلا ضعب نتفيف ؛ةيفاعلاو

 اذإ «رانلا نم عفترملا ناخدلاب اههّبش ءاهتراثإو اهروهظ ىنعي :« اهن »

 .اهناخد رثكف ٌبِطر ٌبطح اهيلع ىقلأ

 هيبنت يك ىبنلا تيب لآ نم :ىأ :« یب لَا ْنِم لُجَر ْىَمَدَق تحت ْنِم ١

 .اهرمأ كلمي هنأ وأ اهتراثإ ىف ىعسي ىذلا وه هنأ ىلع

 «عينشلا هلعف ىف ىنم سيل هنكل «بسنلا ىف ىنم وه :ىأ :(ىَنِم هنأ ُمُعْرَي ١

 امنإ ؛ىئايلوأ نم سيل وهو ؛ىتيب لهآ نم ناك نإو «هلعف نم ءىرب انأف
 .ةنتفلا كلت ةماقإ ىلع ثعابلا وه لجرلا اذهو .نوقتملا ىئايلوأ

 هلوق كلذ لثمو «ةنتفلا جيهي هنأل ىئالخأ نم سيل ىأ :(ىنِم َسْيَلَو ١

 دره نم سف : كك هللا لاقف 4 لهآ نم ین :لاق امل ي ا
 14 يَ ا

 لجو مي ىلع ةوعمتجي ىأ : لت لع للا یش

 .ذخفلا قوف ام وه كرولا :(كرَوك)

 .ردصلا مظع وه علضلاو «عالضأو عولض درفم وهو :«عّلِض ىَلَع»

 .ليقث كرولا نأل ؛رقتسي ال لجرلا اذه عم سانلا نأش نأ :ىنعملاو
 دعب اوحلطصا دق سانلا نوكيف «فيعض ريغص (ردصلا مظع) علضلاو

 موقي ال .ىأرلا فيفخ ملعلا ليلق «كلملل قيلخ ريغ لجر ىلع مهفالتخا

 .رومأ ةماقتسا الو «ماظن هب

 .ءايمعلا ةماطلاو ءامظعلا ءادوسلا ةنتفلا : ىأ :(ِءاَمْيَهَّدلا ةف هب

 )١( ةيآلا :دوه ةروس )46(.

 )( ةيآلا :دوه ةروس )45(.



  rةياهنلا ةصق ١ ي (ملاعلا ةياهن ثادحأ ١

 وأ ةنحمب هتباصأ الإ سانلا نم دحأ كرتت ال :ىأ :اَهَمْطَل ُهْنَمَطَلاَلإ١
 َمُعَي ءاميهدلا ةنتف رثأ نأ : ىنعملاو «هجولا ىلع برضلا وه مطّللاو ...ءالب
 .سانلا لك

 .تهتنا ةنتفلا كلت نأ سانلا مهوت اذإ :ىأ :(ْتَضَقْلا :َليِق اَذِإَف (

 .تددمتو تاز :ىأ ا تاع ١

 هيخأ مدل اًمرحم حبصي :ىأ : ااًرِفاك ىِسْمْيَو ؛انمْؤُم اهيف َلُجَّرلا حِبْضُي
 تت دقو اع ادم كلذل اشم مسرو للامر ضرع ىلع م ريف

 .الصفم كلذ حرش

 .ةميخلا : طاطسفلاو «نيتنيدم : ليفو «نيتفرف : ىأ : (َنْيَطاَطْسْف ىَلِإ »
 ريع

3 

 .فاص صلاخ ناميإ :ىأ :«هيف قافن ال ِناَميِإ ٍط طاطشق»

 بذكلا نم نيقفانملا لامعأ هيف :ىأ :«ويِف َناَميِإ ال ٍقاَقِن ٍطاَطْسْفَو »
 .كلذ لاثمأو دهعلا ضقنو ةنايخلاو

 .هروهظ :ىأ :« َلاَجَّدلا او ظنا

 ."'اهّرش انيفكي نأ هللا لأسنو «ملعأ هللاو دعب رهظت مل نتفلا هذهو

 ١-١51(. 55 ص) ملاعلا ةيابه)



 رک یھ ج
 ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق ا

 ج

 ا | اهرونك ضرألا جارخإ(7)
0 

 دالفأ ضرالا ءى 3 :َلاَق هِي ع هللا لَوُسَر ا ا ةَرْيَرُه ىبأ 7 همه يي

 اَذَه ىف :لوقيت ت ااا ىف ؛ سلاو بلاني نوط لأ اهرب

 :لوقيق قراسلا ءیجیو «یوجَ ُتْنَطَق اًذ ىف :لوَقَيَف ْمِطاَقْلا ٌءىجَيَو تلت

 اني ُهِْم َنوُدُحَأَب الق ُهَئوُعَد 3 ؛ىِدَي ْتَعِطَق اَذَه یف

 ارطشأ ْعْمَج َوُهَو ِءاَطلاَوِةَرْههْلا مهب َناَوُطَسألاَو اهيف ِةَوُقدَمْلا عطا ني

 .ها .©(هترثكو همظعل ناوطسألاب َُهّبّسَو ُدوُمَعْلاَو ةَيراَّسلا ىه

 اهزونك جرخت نأ ضرألا قحلا رمأي ثيح «هللا تايآ نم ةيآ هذهو نب

 .(دبكلا ذالفأب) زونكلا كلت ِةِكَي لوسرلا ىَّمس دقو ءاهفوج ىف ةءوبخملا

E OS 

 .اهيف ِةَنوُْدَمْلا عقلا َنِم اًهِفْوَج ىف ام جرحت : :أ يتلا :ثيدحلا َنْعَم

 ناوطسألاب ُهَهّبَسَو ُدوُمَحْلاَو ةَيِراَسلا و زل دج اوس

 .(هترثکو هتمظعل

 نوكلتمي اوحبصأ سانلا ضعب َّنأو رثكي لاملا نأ ظحالن انلعلو قب
 هنم لبقي نم لجرلا هيف دجي ال نامز ىتأيسو .... تارايلملاو لب نييالملا

 فوج ىف ام جرت :ىأ . .ُهيِيَْنلا ٍثيِدَحْلا ىَنْعَمَو١ : ناني ىووتلا لاق

 .اهيف ةنوفدملا عطقلا نم اهفوج ىف ام جرخت :ىأ )١(

 ,(۱۰۱۳) ملسم هاور :حيحص (۲)

 )٤٥٤/۳(. ملسم ىلع ىوونلا حرش (۳)

 )٤( ملسم ىلع ىوونلا حرش )۹۸/۱۸(.



 ي ىلاعلا ةياهن ثادحأ ةياهنلا ةصق ۳۹۸

 .ةعاسلا

 :256 میرم نبا ىسيع لوزن دنع هنا ىبنلا ركذ اذلو ©
 سو < مت هس 3ہ س در ر رے و ر رو و ٭ ےب س

 اًرْيَخ ةذحاّولا ةدحّسلا نوكت ىتح .دَحأ َهلّبقَي ال ىتح لاّملا ضيفَيَو ...»

£ 
 . ”«اهيف اَمَو اًيندلا نم

 ا ل ا ا
SY PÊ CEC, 

 .ناميإلا باتك )١55( ملسمو «ءايبنألا ثيداحأ باتك )۳٤٤۸( ىراخبلا هاور :هيلع قفتم (۱)



(YA)(Y¥)(Y¥71)(¥0) 

 طوسلا فرط ملكت - سنإلل تادامجلاو عابسلا ميلكت ام -

 هلهأ رابخأب لجرلا ذخفرابخإ - لعنلا كارش ملكت
 e ۶ ا س

 عابسلا ملكت نأ ةعاسلا تامالع نم نا ىبنلا رخا دقلو وثب

 نأو ءلعنلا كارش ملكتي نأو طوسلا فرط ملكتي نأو ناسنإلا تادامجلاو

 .هلهأ رابخأب لجرلا ذخف ريخي

 ٌىِرْدحلا ٍديِعَس یبا نع
 1 رسب 2 2
 بدع َلُجّرلا ملكت ىّنَحَو سنإلا عملا ملكن ىّنَحُةَعاَسلا موق

 .''”(هدعب عب ٠ ْنِم ُهْلْهَأ ٌتَدْحَأ اَمب ُهَذِخَق َُرِبخَتَو هلع كارو

 س

 4 ل هيدي یی ىلا ا هللا لوس ن

 ب ىبلا نمز ثدح دقق عاب مالك نعامأ چ

 ِةَنيِدَمْلا ىِحاَوَن ٍضْعَب ىف + يار انْيَب) :لاق د ىرذخلا ديعس ىبأ ن

 یبارعألا ُهَكَرْذَأَف ِهِمَنَع همنغ نم ةاَش دا ُتْمَذلا هلع ادع 8 متع ىف

 سس اس و °

 هبت اروم ىعفأ مل یم ُتْنَُذلا ُهَدَتاَعَف ُهَجَهْجَمَو هنم اَهُذَقَْيْساَف

 رسم عقم بْ نم اََجَعاَو لاق لا هبنَق رر قرر تڏا ' لاف ةيبطاخي

 7 2 ر 2 #0 رس ت ريس ےس س
 بّجعأ اَمَو :لاق كلذ رم َبَجعأ كرتتل كنإ هللاو :لاقف ىتيطاخي «هبتذب رس 0 ےس رس 7 7 مي © سا ےس 0 ع و اس ل س "1 و 4 0١

 )١( ةحيحصلا ةلسلسلا ىف ىنابلألا هححصو «مكاحلاو «ىذمرتلاو دمحأ هاور:حيحص )١١١(.

 .سرتفم ناويح لكو بئذلاو دسألاك شحولا عابس :ىأ :«عابسلا ملكت ىتح»

 .اًرفاك وأ اتمؤم ناك ءاوس اًمومع سنإلا :«سنإلا)

 .هب دلي ىذلا وه :طوسلاو «هطوس فرط :ىأ :«هطوس ةبذع)»

 .ءاذحلا ا طبري ىتلا لعنلا رويس دحأ :«هلعن كارش»



 Na ماعلا ةياهن ثادحأ  ةياهنلا ةسق ۷۰|

 ْنَع سالا ْتَّدَحُي نْيََّرَحْلا َنْيَب نْيتلختلا ىف ا وللا ُلوُسَو :َلاَقَف ؟َكِلَذ ْنِم
 اماما ىلع رتی رنا لع هك بكيان يضف

 ىَلَص امك باب ِهْيَلَع برص ىَّنَح ا ّىََنلا ىَلِإ ىَّسَم م مَ قتيلا ضب

 بلا هَل لاف بَل ماف '؟ٍمَدَقلا ٌبِحاَص َِاَرع َرغألا بأ :ل د ل لا

 ىَأَر مب سالا ٌيباَرَعأْلا تدق ا اَتْئَأَراَمَو تعوم اَمِب سالا ٍثَّدَحا : يَ

 لبق ُنوَكَت تاَبآ ء(َقَدَص)ا : كلَ َدْنِع يب ىلا َلاَقَف نم َعِيَسَو بلا نِ

 يلا نِم ْمُكُدَحأ َجْرْخَي ىَّنَح ةَعاَسلا ُموُقتاَل ید ىِسْفَت ىِذَلاَو قالا

 ."0هَدْعَب ُهَلْهَأ ٌتَدْحَأ ام ٌهاَصَعْوَأ طوس و أ هلع ربحت

 :عقو دق رقبلا مالك كلذكو هيج

 ُهَلَةَرََب قوس لج مبا لا لا لر 95 َةَرْيَرْه ىبأ ْنَعَ
 منْ ىَنِكلَو دهل قل ْمَل ی :ُتَلاَقَف ةرقبلا ِهْيَلِإ ْتَنَقَملا اَهْيَلَع َلَمَح دق

 ؟ هلكت ُةَرَقَبَأ -اَعَرَفَو اًبْجَعَت - وللا َناَحْبُس : شساتلا لام (ٍثْوَحْلِل تقلخ

 . رمو ركب وُبأَو هب نموا ینإق» ی ونا ُلوُسَو لاق
 كارشو طوسلا فرط مكتب دوصقملا نأ ملعلا لهأ ضعب ركذ دقو ب

 ةثيدحلا لاصتالا لئاسو نم اذه انرصع ىف هعارتخا مت ام .. ذخفلاو لعنلا

 ىأ ةايح نع ليصافتلا قدأ لقنت ىتلا تنصتلا ةزهجأو ةلومحملا فتاوهلاو

 .ضرألا هجو ىلع ناسنإ

 ءاهرهاظ ىلع تامالع لعفلاب اهّنأو .. هرهاظ ىلع كلذ نإ :ليقو

 امب هبحاص ربخيو ذخفلا قطنيو لعنلا كارشو طوسلا ملكتي نأب كلذو

52 

 ا

 .فيعض هدانسإ :طوقانرألا بيعش لاقو «(88/”) دمحأ هاور )١(

 .ةباحصلا لئاضف باتك (۲۳۸۸) ملسمو «ةعرازملا باتك (77275) ىراخبلا هاور :هيلع قفتم (۲)



 al ىلاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق ي /

 .ملعأ هللاو .. هدعب هلهأ ثدحأ

 اًجراخ ةداعلل اًقراخ اًئيش هيب لوسرلا هنع رخي ىذلا اذه نوكي دقو

 ٌمَيْحَن مولا # :ةمايقلا موي هؤاضعأ ناسنإلا ىلع دهشت امك «فولاملا نع

 رئاقو» 4 ویکی انکا مه دہن ميدل انثكشو مه
 4 202221 لا اًمَعطنَ اولا ات دهس مِل َمهِووُْجِل

 اهب نوعيطتسي «تاعرتخمو مولع نم رشبلا هيلإ لصي امع رابخإ وه وأ
 تاعرتخملا ىف لاحلا وه امك دامجلا اهب نوقطنُيو «ناويحلا ةغل هقف

 .ملعأ هللاو ...."' (زافلتلا)و (ويدارلا) ةديدجلا

 يك مح زل قال اير يب

 .(580) :ةيآلا :سي ةروس (1)

 )7١1(. :ةيآلا :تلصف ةروس (؟)

 5١5(. ص) ىرغصلا ةمايقلا )0



 ا (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق

 ججا "فذدقلاو ""فسخلاو ''”خسملاروهظ )19()80()8١(

 ببسب خسملاو فذقلاو فسخلا ءالبلا عاونأ نم ةمألا هذه ىف عقي

 سبلو رمخلا برشك ءاهيف كلذ نالعتساو ىصاعملاو بونذلل اهيطاعت

 ىذلا داسفلا نم كلذ وحنو ءابرلا لكأو ءانزلا ىطاعتو «ريرحلا لاجرلا

 . مارحلا لالحتسا ةجرد لصي

 0 1 ا 35 ل 2 37 د مالا ها

 اذإ مع :ل لاق ؟َنوُحْلاَصلا اَنيِفَو كلها ىللا ل اي :تلق .(فدفقو حسمو

 '"(ٌثبخلا َرَهَظ ر
 فسخلاب رومخلا ىبراشو فزاعملا لهأ نم ةاصعلل ديعولا ءاج دقو

 . 1 < تلم د( ( ور ٤ رقاب هدد ore هج هاء د
 ىف» :لاق ب هللا لوسر نأ اكد نيصح نب َناَرْمِع نع ىذمرتلا ىور

 هللا لوُسَراَي : :َنيِمِلْسُمْلا ْنِم ٌلُجَر لاَ فدو ٌحسَمَو فسح ِةَمألا هذه
 .”(ٌروُمخْلا ْتَبِرْشَو فزاَعَملاَو ُناَيِْلا ْتَرَهَظ اإ :ّلاَق ؟ٌكِلَذ ىَتَمَو و ري چ اا ٠ ےس سا ےن سا وج ےس

 مهخسمف ليئارسإ ىنب نم اقيرف كك هللا بقاع ام لثم ؛«ءىش ىلإ ءىش نم ةقلخلا بلق وه )١(
 ]13: فارعألا] © َتريِِيَح ةَدَرَف اونو جه الف هنع اھم ام نعام ملف # : ف لاق امك ريزانخو ةدرف

 ٠١[. :ةدئاملا] © َريِزاَخاو َةدرَقْلا مهتم لَعَجو# :لاقو

 .فسخلا ةروص ىربكلا تامالعلا ىف ىتأيسو ءاهقوف ام اهعالتباو «ضرألا قاقشنا ()

 نم تلزن ةراجحب تت هللا مهبقاع امل بيعش موقل عقو امك «ءامسلا نم ةراجحب ىمرلا )¥(

 .ليجس نم ةراجحب مهامرف ةبعكلا مدهل اوؤاج امل هموقو ةهربأ بقاعو «ءامسلا

 ۹٤(. ص) ىرغصلا ةمايقلا (؟)

 .(81865) عماجلا حيحص ىف ىنابلآلا هححصو «ىذمرتلا هاور : حيحص (5)

 .(5717/7) عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هححصو «نتفلا باتك (۲۲۱۲) ىذمرتلا هاور : حيححص (1)



 VY یا دان اار دیا تمل ير

 هيو ىلع قفل ايشا ريق اهتم 4 ب غلا ىتأ ني قر 3 ر و مس م
 َهدَرِقْلا ْمُهْنِم ٌلَعْجَيَو ءٌضْرَألا م مهب للا فيي ِتاَيَعُمْلاَو ءِفِزاَعَمْلاِ

 ."َريزاَنَكْلاَ

 .فذقلاو خسملا مهيلع عقي ةّيردقلاو ةّقدانَّزلا نأ ربخلا ءاج دقو ة#

 ُهَنإ) :ٌلوَقَي ال هل هللا ٌلوُسَر تغمس :لاق اص رمع نب هللا دبع نع

 .""(ةّيِرَدق قلا ةّيِقَدْنَرلا ىف اَمُهَو فْسَحَو حسم ىم ىف ٌنوُكَيَس

 شيجب فسخلا «ةعاسلا مايق برق نوكت ىتلا ةريبكلا فوسخلا نمو
 نع ىديمحلاو دمحأ هيوري ىذلا ثيدحلا ىف امك «نامزلا رخآ ىف لماك
 هلك هللا لوسر تعمس :تلاق «ىملسألا دردح ىبأ نب عاقعقلا ةأرما ةريقب

 دقف ءاًبيرق هب فسخ دق شيجب متعمس اذإ ءالؤه اي» :لوقي ربنملا ىلع

 . "”(ةعاسلا تلظأ

 :هلوق اذه ىلع لديو «ةنيدملا برق هب فسخُي ىذلا شيجلا اذه لعلو
 .(«اًميرق)

 ذه انرصع لبق "برغلاو قرشلا ىف عضاوم ىف دو دق فسخلاو

 ىهو «ضرألا نم ةقرفتم نكامأ ىف تافوسخلا نم ٌريثك نمزلا اذه ىف عقوو

 )١( عماجلا حيحص ىف ىنابلآلا هححصو «ینارطلاو «هجام نبا هاور :حيحص )5 55 0(.

 .حيحص هدانسإ :ركاش دمحأ لاقو «((257104) دمحأ هاور (۲)

 ةلسلسلاو :(518) عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هئتسحو «ىناربطلاو ءدمحأ هاور :نسح (۳)

 )١١١١(. ةحيحصلا

 ,((59-05 ص) «ةعاشإلا»و .( 85 )١/ (ىرابلا حتفا»و «(505 ص) «ةركذتلا» :رظنا (8)

 )559/1١5١(. «دوبعملا نوع»و



 ا (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق

 عدبلا لهأل ةبوقعو «هدابعل هللا نم فيوختو ءديدش باذع ىدي نيب ٌريذن
 دق ةعاسلا نأ اوملعيو ؛مهّبر ىلإ اوعجريو «سانلا ربتعي ىك ؛ىصاعملاو
 .هيلإ الإ هللا نم أجلم ال هنأو ءتفزأ

 فسخلا اهيف عقي ىتلا عضاوملا ضعبب ةي لوسرلا انريخأ دقو

 نأ سنأ نع حيحص دانسإب دواد ىبأ ننس ىفف ...« خسملاو فذقلاو

 :هل لاقي اًرصم نإف .اًراصمأ نورصمُي سانلا نإ ءسنأ اي» :لاق ب هللا لوسر

 اهليخنو اهألكو اهخابسو كايإف ءاهتلخد وأ اهب تررم تنأ نإف ءةرصبلا

 فذقو فسخ اهب نوكي هنإف ءاهيحاوضب كيلعو ءاهئارمآ بابو اهقوسو

 . ""(ريزانخو ةدرق نوحبصيو نوتيبي موفو «فجرو

 :اًيونعم نوكيو كّيقيقح نوكي خسملاو

 مدع دلو : ىلاعت هلوق ىف (خسملا) نك ريثك نبا ظفاحلا رّسف دقف

 خسم هنأب 4 َنيِتِيلَح درو اونو مهل اتل ِتْبَسلَأ ىف مكن اودع لا
 بهذ ام وهو «حجاّرلا وه لوقلا اذهو «طقف اًيونعم اخسم سيلو ٌىقيقح

 .ريسفتلا ةمئأ نم هريغو سابع نبا هيلإ
 ناك هنأو ءاًبونعم ناك خسملا نأ ىلإ ةداتقو ةيلاعلا وبأو ٌدهاجم بهذو

 ."”ةدرق اوْحَسْمَي ملو .مهمولقل

 . “لوألا حجرو «نيلوقلا ىبرعلا نبا نع رجح نبا لقنو

 .(07/59) عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هححصو «دواد وبأ هاور :حيحص (۱)

 ٠ ,(564) :ةيآلا :ةرقبلا ةروس ()

 16٠9-*١617(. /۱) (ريثك نبا ريسفت» :رظنا (۳)

 )0٥٦/٠١(. «ىرابلا حتف» :رظنا (؟)



/ 00 
 ۷o ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق 34

 نيلحتسملا نم اًريثك نإف ؛اًيونعم نوكي نأ لمتحُي خسملا ناك اذإو

 «مارحلاو لالحلا نيب نوقّرفي ال اوحبصأف «مهُبولق تْحِسُم دق ىصاعملل

 .ريزانخلاو ةدرقلا لثمك كلذ ىف مهلثم ؛ركنملاو فورعملا نيب الو

 ءاوس «خسملا نم ةي هب ربخأ ام عقيسو «ةمالسلاو ةيفاعلا هللا لأسن

 .اًنروص وأ يونعم ناكأ

 7س 2
 .Cr ير مه “را م( مخ

 چ

 ی

e 

 .ةعاسلا طارشأ نم فرصتب(١)



Nd ) ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق Y1 

 ججا يناطحفلاجورخ(١8) ام

 .ىناطحقلا جورخ :ىرغصلا ةعاسلا تامالع نمف ب

 ةعاطلاب سانلا هل نيدت ناطحق نم لجر جرخي نامّرلا رخآ ىف هنإف

 .نامزلا ريغت دنع كلذو هيلع عمتجتو

 سفن ىف هنكلو ةعاطلا لهأ ىلع ونحيو لدعلاب مكحي حلاص ٌلجر وهف
 .ةيصعملا لهأ ىلع وسقي تقولا

 ىَتَح ةَعاَّسلا موق متل : :لاَق كلَ هللا لوشر ن نأ
 هكا

 و َةَرْيَرْه ىبأ ْنَع
 .”9ةاَصعِب سالا یوسي ناحق نم لج حري

 سانلا ةماقتسا نع ةيانك .«هاصعب سانلا قوسي) :هلوقو» : ىبطرقلا لاق

 الشم اهب برض امنإو ءاصعلا سفن درب ملو هيلع مهقافتاو هيلإ مهدايقناو

 ."'( مهيلع هئاليتساو هل مهتعاطل

 ْنِم كلم نوكَيَس هّنأب ؛اَكُيإَو صاعلا نب ورمع نب هللا دبع ثّدح املو

 نأ :َلاَق مث لها وه اَمب هللا ىَلَع ىتنأف َماَقَف و ُهَيِواَعُم بِضَعَف «َناَطْحَن
 لَو ىللا باک یف ْتَسْيَل َتيِداَحَأ َنوُنَدَحَتي منم الاجر نأ ىَمَب هاف دعب

 لت ىِتّلاَيناَملاَوْمُكاََِت ملا مج كيلوا ب ا ٍلوُسَو نع رؤ
 مودا ال يشرف ىف رمل اذن :ل وق ةب لک هللا لوسَر تْعِمَس ینا ءاَهَلْهَأ

 “ىراخبلا هاور .«َنيّدلا اوُماَكَأ اَم وِهْجَو ىَلَع للا بک الإ حا
¥ 
 ےک

 .نتفلا باتك ١ ') ملسمو «نتفلا باتك )١7 ١( ىراخبلا هاور :هيلع قفتم )١(

 .(576 /ص) «ةركذتلا» (؟)

 .نتفلا باتك (Y1۳۹) ىراخبلا هاور ٠ حابححص )۳(



 VV ,علاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق يب /

 «شيرق ريغ ىف زوجت ةفالخلا نأ ٌدحأ ًنظي نأ ةيشخ ةيواعم ركنأ امّنإو

 :هلوق ةيواعم ثيدح ىف نإف ؛ىناطحقلا جورخ ركني مل 6 ةيواعم نأ عم

 لصح دقو «مهيديآ نم رمألا جرخ ؛نيدلا اوميقُي مل اذإف ««َنيِذلا اوُماَقَأ ام»

 «نيدلاب مهكّسمت فعض نأ ىلإ شيرق ةعاط ىف اولازي مل سانلا نإف ؛اذه

 "'ههريغ ىلإ كلملا لقتناو .ىشالتو «مهرمآ فعضن

 هلال ؛رارحألا نم ىناطحقلا نإف ؛”هاجهجلا وه سيل ىناطحقلا اذهو

 نادّمّهو ةدنكو رّيْمِح نم نميلا لهأ باسنأ ىهتنت ىذلا ناطحق ىلإ هبَسن

 .ىلاوملا نم وهف ؛هاجهجلا امأو «"'هيلإ مهريغو

 لاق : لاق ؛ ةريره ىبأ نع دمحأ مامإلا هاور ام كلذ ديو

 :ُهَل لاقي ىِلاَوَمْلا ىم ّلُجَر َكِلْمَي ىَّنَح ُراَمّنلاَو ليلا ُبَمْذَي ال : ا هللا لوسر
 اا ص

Sed EERE 

 )١( «ىرابلا حتف» :رظنا )۱۳/ ١١6(.

 لجرلا وه ىناطحقلا لجرلا اذه لعلو» :(777 ص) «ةركذتلا» ىف لاق هنإف ؛ىبطرقلل افالح (۲)

 .(هاجهجلا هل لاقُي ىذلا

 .(۷۸/۱۳و 5 55 /5) «یرابلا حتف١ :رظنا )۳(

 «حيحص هدانسإ» :لاقو «ركاش دمحأ قيلعتو حرش «(۸۳ ٦٤ح ) )١157/17( ادمحأ دنسم» (4)

 .«ىلاوملا نم» :ةظفل نودب ( )١8/ ١ ملسم حيحص ىف ثيدحلاو

 .(١57-1؟8١ ص) ةعاسلا طارشأ (6)



 ( ملاعلا ةداهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق ۳۷۸

 جا ةنيدملا يف نيملسملا ةرصاحم ( ۸١ ) ام

 ب طيحيو مهْلظ رسحنيو نوملسملا مّرِهُي نأ ةعاسلا طارشأ نم

 .ةرونملا ةنيدملا ىف مهنورصاحيو مهؤادعأ

 ْنَأ َنوُمِلْسُمْلا كشوي» :ةلك هلا ُلوُسَر لاق :َّلاَق هلو َرَمْع نبا نع ©

 اا ْمِهحِلاَسَم دعا نوک یت ةئيَِْلابوُرَصاَحب
 ةفاخملا عضاوم دعبأ دارملاو «رغثلا ىهو «ةحَلْسَم عمج «حلاسملاو

 .ودعلا نم

 ."ربیخ نم بيرق عضوم «حالَسو

 َنأل ؛لاحلا كلذ مودي الو .. ةنمزألا نم نمز ىف نوكي امنإ اذهو هب
 ةرصتلا نأو اًبلاغ نوكيس مالسإلا َّنأ ةريثك ثيداحأ ىف ركذ دق ةي ىبنلا
 .ديحوتلاو ناميإلا لهأل نوكتس

 )١( عماجلا حيحص ىف ىنابلآلا هححصو «مكاحلاو «دواد وبأ هاور :حيحص )۸٠۱۸١(.

 )۲( دواد ىبأ ننس )5701١(.



 ملاعلا ةياهن ثادحأ  ةياهنلا ةصق ي

 ظ برعلا ةلفو مورلاةرثك( )۸٤

 نييبروألا مسا مويلا هيلع قلطُي نيذلا مه موّرلا نأ ملعن نحن

 00 : م اطوار میجر نب قاحسإ نب وصبع نب مورا

 كل تلق ول :صاملا ورش لاک ماا نُشر نم نو

 ةف َدْعَب رک سانلا عرش ا

 بيشتري كني سا ب

 و 7ھ ۶ هپ 2‰ 1 Mr سل
 . وعلا ملظ نه سانلا عنمال مهنإو ةليمج ةلّسح : ةعبارلاو

 نص شالا ديلا :لوش هب ال ىلا ٍتَعِمَص اأ ٠ كير َمأ ْنَعَو ©

 ُْثَدَعْلا َنْيَأَو وللا َلوُسَراَي كير ما ْتَلاَق ءلالا ىف لاج اَجَّدلا
 ."(ليِلق مه: لاق

 ناسللا راشتنا ىلإ ةراشإ «ساتلا ٌرثكأ ُموُرلا١ ىنعم نإ :لاقي دقو

 .(1۸۹ /۲) ىبطرقلل ةركذتلا )١(
 وأ اومزهاذإ مهنأ :انه ىنعملاو «رارفلا ىه ةّرُملاو «لاتقلا ىف لابقإلا ىه ةّرّكلا نأ لصألا (۲)

 مهتالكشم لحو «مهعاضوأ نيسحت ىلإ اوعراس ةثراك مهتباصأ

 .(589/) ملسم هاور : حيححص (۳)

 .(59565) ملسم هاور : حيحص )٤(



 ا (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق مرا

 :ملعلا لهأ ضعب لاق ...«ةيبرعلا رجه ةيادبو (ىزيلجنإلا) ىبوروألا

 .«اًيمجعأ ناك نإو ةيدابلا نكس نم ىبارعألاو «ةيبرعلا ملكت نم ىبرعلا»

a ام 

> 20093 

 0 ® ر

 و ا 80
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 (علاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق ير“

 ( ىربكلا ةمحلملا) مورلا لاتق (40))

 نوكت نأو «مورلا رثكي نأ ةعاسلا تامالع نم نأ لكي ىبنلا ربخأ دقل

 . ىربكلا ةمحلملا كلذ دعب نوكت مث نيملسملا نيبو مهنيب ةنده كانه

 نيملسمللا ةرصنلا نوكتسو مورلاو نيملسملا نيب رودتس برح ربكأ ىهو

 04 رضب نم لأ ترص :زیزعلا هباتك ىف لئاقلا فا لخش
 0 ماد تي رت أ أ

 HERE مذ ل لاف سلا أ واو ُةَعاّسلا موق :لوقب

 . ال هلل لا لرش ذم تام ل

 ا لوسر ا :لاق ؛ُهَيِلَؤ ىعحشألا كلام نب فوع ثيدح ىف ءاجو

 و < سس مرش مل ەە ۰
 د نوک نده مث ¬ .اهنم ركدف . :ةعاسلا ىد نيب اتس ددعأ» ::

 ةا لک تح 5 َةَياَغ َنيِناَمَت تح ت ْمُكَنوُنأَيَف َنوُرِدْغَيف 29 رَفصَألا ىن

 .©0( افلا َرَشَع

 . كلي وللا لوسَر َعَماَنُك: لاق بتعب عفا ن هرس ِنْب باج نو

 ِبَرَعْلا ةربْرَج َنوُرْغَنا : َلاَق ءىِدَي ىف َّنْهّدُعَأ ءِتاَمِلَك َعَيْرَأ ُهْنِم ٌتْظِفَحَن

 .(50) :ةيآلا :جحلا ةروس )١(

 .(۷) :ةيآلا :دمحعم ةروس (۲)

 .(۲۸۹۸) ملسم هاور :حيحص (۳)

 )٤( «ىرابلا حتف» :رظنا .مورلا مه :رفصألا ونب )/ ٦۷۸(.

 .فقو تفقو اذإ عبتملا ةياغ األ ؛كلذب تيمّسو .ةيار :ىأ :(ةياغ) (ه)

 ٦۷۸(. /) «ىرابلا حتف»و «(4 ٤ ١ /۳) ثيدحلا بيرغ ىف ةياهنلا» :رظنا

 )۳۱۷١(. ىراخبلا هاور : حييحص 05



 ا (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق

 ےس را

 َنوُرْغَت م كللا اهي مورلا َنوُرْغَت مث للا اهحتفيف س سران

 اتد

 ا لم لا حف کس ةدحلملا نا لانه یو

 .لاّجدلا رهظ ةينيطنطسقلا نوملسملا حتف

 ِسَِقَمْلا ِتْبَب ناَرْمع ١ :ّلاَق ي هللا َلوُصَر نأ | 5 لّبَج نب ِذاَعُم نف

 حت ٍةَمَحْلَمَل هلا حورو َةَمَحلَمْل وز ترقب باَرَحَو برب بارك

 ."”(لاّجّدلا م حورخ 3 | ا زا حتفو هةن 5 :

 :لوقيف ىربكلا ةمحلملا كلتب ربخي 35 ىبنلا وه اهو ب
 0 و :هللك هللا لوُسَرَلاَق

 (f) رس

 توابل وز بلال لال کتا فتوي فأر

 نيبو مكب یل یلځن ال لاو ال : َنوُمِلْسُمْلا ُلوَقَيَ ف مهتا اياب َنيِذَل

 صن هل لو ذأ عهتلع لا بريال تل رن متون هيا

 منيب ةییطنطشف نوح ادب نوفي ال تلثلا تفي وللا دنع ِءاَدهَشلا

 د :كاَطيَشلا مهيف عاص ذإ وُ مهم اوقع دك الا َنوُمَعَب مه

 اذِإَ .لِطاَب كلذ نوچ رف - -لاّجَدلا : :ىأ - ْمُكِيِلْهَأ ىف ْمُكَمَلَح ْدَق َحبِيَمْلا

 .نتفلا باتك (۲۹۰۰) ملسم هاور :حيحص (۱)

 .(5095) عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هححصو «دواد وبأو دمحأ هاور :حيحص (۲)

 ۸٠۳(. مقر نادلبلا مجعم) ةيكاطنأو بلح نيب قباد برق ةروك یهو (۳)

 .(490 54١ مقر نادلبلا مجعم) بلح برق ةيرق ىهو (؟)



 AY ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق 4

 غ
 ٍتَميِق ْذِإ فوُفَصلا َنووَسُي لامل نودي ْمُه امت رح اللا اوُءاَج صا

 ُبوُذَي اَمك َباَد یا ودع ر اإ ماف میز با یتیع لني ةالصلا

 ْمهيِربَم هديب هلا هلي ْنِكَلَو كله ب ىتَح بانا کرت ولف ءاَمْلا یف حلما

 . ویبرح ىف هد

 نما مورلا لوق عم ةفقو فقأ نأ ديرأ انهو ¥

 ال او ءال : :َنوُمِلْسُمْلا ٌلوَقَيَ ةف مهلا اَنِم اَوَبَس َنيِذل اا بو انتي اولَح ١

 ىف ىراصتلا نم ينك ذأ ىلع ليلد اذهف . .«اَتِناَوْخِإ نيَو ْمُكَنَِي ىَلَخُن

 ... (العو ّلج) هللا نيد ىف نولخديو نوملسُيس (اكيرمأو ابروأ) برغلا

 ذوملسملا ضفريف اوملسأ نيذلا ءالؤه نم اومقتتي نأ مورلا ديريف

 دعب (مورلا) مهنإف ...؛ اَنناَوْخِإ َنْبََو ْمُكَنِنَب ىَّلَكُ ال هللاَو ال» :نولوقيو
 .مهيمحن نأو مهنع عفادن نأ انيلع بجي انل اًناوخإ اوراص مهمالسإ

 كلا ياغ ىف اًنصو ةمحلملا كلت فصو ءاج مث هه

 لْجَو َءاَجَف ةَفوكلاب ٌءاَرْمَح ٌحيِر ْتَجاَه :َلاَق ت رياح نب ریس ن
 ع لا فعالا تاج ووش ىن وفا نات ىر َريجه هل سیل

 ف الو تاره َمَسْفُ ال ىَّنَح موقت ال ةَعاّسلا نإ :َلاَقَف « اكتم َناَكَو
 هاري ف ل ص © ت رس

 نوّعَمْجَي ودع : لاقف - ماشلا َرْحَن اَماَحَنَو - اًدَكَم ود :َلاَق مث قمع

 مَعَ :لاق ؟ىِمَت مورلا :ٌتْلَق مالشإلا لهآ مهل ُعَمْجَيَ «مالشإلا لحال
 0 ریا رع

 - تّوّملِل ةطزش وعينا طرت ديرش دو لاتقل ما دن نوکر
 ےس

7 2 

 و ٣ هر r ر 6م ےس

 مهني ٌرِجْحَي یتح ن ف ةَيلاَغ َءاَلِإ عجزت ال -لاتقلل مدقت ىتلا ىهو

 .نتفلا باتك (۲۸۹۷) ملسم هاور :حيحص )١(

 ٤١۷(. /۸) «ملعملا لامكإ» ىف ضايع ىضاقلا هلاق «هنأشو هبأد :ىأ(۲)



 (٠ يب ىلاعلا ةياهن ثادحأ ١ ةياهنلا ةصق
 طرشي ن ةطرشلا ىَنفَتَو ءٍبِلاَغ ُرْيَغ لگ ِتاَلُؤَمَو ءال ءى ليلا

 تت
 ت

 :یی هرشدن ىلح وَ ةا ر عجزا زعل ةر نوشی

 هت بارلا مْوََناَك ادق ُكطْرّشلا ىَنَتَو باع رع لگ یالوَو ءال

 :ىأ- ْمِهيَلَع ةَرْبَملا 4 للا لعق ؛ -مدقت : :ىأ- مالشإلا لأ ةي مهب

 ؛موتاجتجب رمل ريالا نإ ىت هل ري م تقم نوقف مهيلع ةرئادلا

 ريب يس رل

 َىَقَب ُهَئوُدَجَي اَلَف هام اوُناَك ءبألا وثب يف هایم رجب یت مملح ام

 م ايف ؟مَساَقُي ثاَريِم ىآ وأ ؟حَرمُي ةع یا جالا للا الإ مهن

 دك لاَجَدلا نإ «ٌحبِّصلا مم هَءاَحََف َكِلَذ نم كأ وه د ساب اوُعِمَس ْذِإ | كلڌك

 ےس رسا رس
 َرَكَع نفع َنوُيفْبو ْمِهيِدَأ یف ام وصفر «ْمهَيِراَرَد یف مهل و

 ْمِهياَبآ َءاَم أَو ْمُهَءاَمْسَأ فرغأل ىّنإ» :ةللوللا لوس لاق َةَعيِلَط َسِراَوَف

 رْيَح ْنِم - ْوأ - ٍذِيَمْوَي ضألا ٍرْمَظ ىَلَع َسِراَوَف ُربَح ْمُه ْمِهِلوُيُخ نالو
 .'(ِذْعَمْوَي ضزألا رهَظ ىَلَع سِراَوَف

 مهلسري سراوف ةرشع ثيدحلا اذه ىف يح ىبنلا ركذ دقلو #

 0 اللا عيصملا رزه يش نم اوقف وتسيالا لجأ نم نوماس

 ْمُه ُمِهِلوُيُْخ َناَوْلَأَ ھئا َءاَمْسَأَو مَ ا ال ىلا

 أل رف ىلع شرو رنک نم ا ی فز رفیع ییا
 أ" (ْذعَمْوَي

 ريل هد يك م

 .نتفلا باتك (۲۸۹۹) ملسم هاور :حيحص (۱)

 .نتفلا باتك (۲۸۹۹) ملسم هاور :حيحص (۲)



 ۳۴۸9 ىلاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق مل

 َنيولْسْمْلا ”طاَطْسُق» :لاق ةي هللا ٌلوُسَر نأ ب ِءاَدْرَدلا ىبأ ْنَعَو چ
 نِئادَم ريح نم قش : :اَهَل لاق ِةَنِ ٍةَئيِدَم ىف ةطوغلاب ضرأ ىف ةَمَحْلملا موي

 .«ماشلا

 ْمُهَنأ اتعب الو نآلا ىلإ عمَتْجَت ملف ؛موّرلا ةّضق امأ» :ريزَمْلا نبا لاق

 راسب هبفَو دعب ْحَقَت ْمَل ىا روُمألا نم َِهَم ودعا ادم یف را ىف اور

 هيفَو .شْيَجْلا َكِلَذ وْ عَ نينو واما نأ ىَلَ ل ها َكِلََو رار

 .*(وُيَلَع وه ام َفاَعْضَأ نويس َنيِدِلْسُحْلا ي شوُيج َدَدَع نأ ىلإ راش
2 

۹ 

 e ر م کک ع 6

 . طاطسف ةنيدم لكو «سانلا عمتجم اهيف ىتلا ةنيدملا :اهرسكو ءافلا مضب :(طاطسفلا) (1)

 ٤٥ ٤(. /۳) (ثيدحلا بيرغ ىف ةياهنلا :رظنا

 «ضرألا نم نئمطملا وهو «طئاغلا نم :ةلمهم ءاطو ةنكاس واو مث نيغلا مضب :(ةطوغلا) (؟)

 .قشمد ةنيدم عقت اهيفو ؛ةلصتم راجشأو رانآ او ةيلاع لابج اهب طيحت ماشلاب عضوم ىهو

 5١19(., /5) «نادلبلا مجعم :رظنا

 )5١1١5(. عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هححصو «دواد وبأ هاور :حیحص (۳)

 .(7178/5) «یرابلا حتف» 2



  ۳۸٦(ملاعلا ةياهن ثادحأ ةياهنلا ةصق 0

 چم '”ةينيطنط ملاحتف(85) >3

 نوكيو «ةينيطنطسقلا حتف : ىبنلا اهركذ ىتلا ةعاسلا تامالع نمو

 .لاّجدلا جورخ لبقو ةرشابم ىربكلا ةمحلملا دعب كلذ

 مهنإف ىربكلا ةمحلملا ىف مورلا ىلع نوملسملا رصتني نأ دعبف هيب

 اوعمس (هللا نذإب) اهوحتف اذإف .. ةينيطنطسقلا ةنيدم حتفل ةرشابم نوهجوتي

 .لاجدلا جورخب

 هذه تناكو ايكرت ةمصاع لوينطسا ىه تلق امك ةينيطنطسقلاو ©

 (كروتاتأ لامك) هللا ودع ءاج ىتح ةيمالسإلا ةفالخلا ةمصاع ىه ةلودلا

 رئاعش نم ةريعش ىأ رهظُي نم لك براحو «ةيمالسإلا ةفالخلا ىلع ىضقن
 سا -

 ةرازو اهعم ىغلتو «ةفالخلا ءاغلإ تقو نا دقل :ةحارصب اهلاق لب مالسإلا

 ةيناملعلا ضرف مث ... ةينيد ةسردم كانه عدن نلو فاقوألا ةرازوو ةيعرشلا

 .ايكرت ىلع

 تيحت نأ دعب ناوهلاو لذلا ةايح شيعت ةمألاو ةظحللا كلت ذنمو

 مويلا كلذ ذنمو .. ىعضولا نوناقلا اذهب تلدبتساو ةيمالسإلا ةعيرشلا

 .ادب هللا عرش نوديري ال نويناملعلاو

 حتفتس ةينيطنطسقلا نأب لي ىبنلا ربخي نأب لمألا ىتأي كلذ عمو هب
 ندم نم ؛(لوبنتسا) وأ (لوبنطسا)ب نآلا ةفورعم ىهو ؛ةينيطنطسق :اهل لاقيو ؛مورلا ةنيدم )١(

 اهيلع ىنب مورلا كلم ربكألا نيطنطسق كلم امل مث «(ةطنزيب) مساب اًميدق فرعت تناكو ءايكرت

 نم اهب فيطي رحبلا ةهج نم جيلخ اهلو .هكلُم ةمصاع اهلعجو «ةينيطنطسق اهاًّمسو ءاّروس
 .رلا ىف ىبونجلاو ىبرغلا اهابناجو «لامشلاو قرشلا ىلي امم نيهجو



 A۷ ىلاعلا ةياهن ثادحأر ةياهنلا ةصق م ر/

 حتفت نل ةينيطنطسقلا نأ ملعت امنيح زيزعلا ئراقلا اهيأ بجعتس نكلو

 للا الإ هلإ ال» :ةملكب حتفتس امنإو مهسب الو حمرب الو فيسب الو حالسب

 .ريبكتلاو ليلهتلا :تقولا كلذ ىف مهحالس وه اذهف ... «ربكأ هللاو

 نع ىذمرتلا ىور دقو «نآلا ىلإ عقي مل لاتق نودب ةينيطنطسقلا حتفو

 .«ةعاسلا مايق عم ةينيطنطسقلا حتفا :لاق هنأ كلام نب سنأ

 ىف اهن باج ةَ متع :لاق یک یا نأ 9 يره ىبأ نع

 ٌةَعاَّسلا موقت ال» :ّلاَق هللا َلوُسَر اَي مَعَ ہن :اوُلاَق «؟رْخَبْلا یف ذ اهتم ٌبِناَجَو وبلا

 واقي خلق او ت اهوئا نإ قاحشإ ینا نص اا ىلع

 اَهْيَبناَج دَح طقس راتاو اال الِإهَلِإ ال: اولا مھ ,اوُمَْي ْمَلَو حالسب

 اج شی ليا هللا الإ لإ ال :ةَي ًةيِناَتلا اوُلوُقَي مَ رحب یف یز
 مولد يف مهل حريم بكَ او ا الإ لإ ال 500 ةي مت رَكآلا

 لاَكَّدلا نإ :َلاَقَف .حيرَصلا ماج وإ :َمناَعَمْلا َنوُم وُمِتقَ مه اف ومنع

 / 1 ب ةوعر لسمك سرر

 «َنوعجريَو ِءیش لک نوک رتي «جرح دد

 ف نوكيس ثیدحلا ىف هب رگبملا ةينيطتطسقلا متنا : رکاش دمحأ لاق

 بيرغ ثيدح اذه» :-ىذمرتلا خيش ناليغ نبا :ىأ - دومحم لاق» :ىذمرتلا لاق )١(

 زا مز ىف تحي دق ةينيطتطسنلاو لالا ورخ دنع حل مورا ةنبدم ىه ةنيطتطسقلاو
 .[(59/8/5) ىذمرتلا عماج] (ِيَك ىبنلا باحصأ ضعب

 ديزي هنبا اهيلإ ثعب ل ةيراعم نإ !ةياحصلا رصع ىف حيف مل ةينيطتطسقلا نأ حلاو * 27

 0009/10 حالملاو نقلا قةياهلا] اي دج س راب رلعاهلهأ لاس كلر اشيل م

 اًريخأ اًحتف حتفتسو «رافكلا يديأ تحت نآلا يه مث «لاتقب ناك ةينيطنطسقلل اًضيأ كرتلا حتفو

 . هل قودصملا قداصلا كلذب ريخأ امك

 .نتفلا باتك (۲۹۲۰) ملسم هاور :حيحص (۲)



YARاب ؛ (ملاعلا ةداهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق  

 دوعي نيح اهل حيحصلا حتفلا وهو تك هللا هملعي ٍديعب وأ بيرق لبقتسم

 لبق ناك ىذلا كرتلا حتف امأو ءهنعاوضرعأ ىذلا مهنيد ىلإ نوملسملا

 كلذ دعب تجرخ دق ىه مث ,مظعألا حتفلل اًديهمت ناك هّنِإف ؛اذه انرصع

 ةيمالسإ ريغ ةموكح انآ كانه مهتموكح تنلعأ ذنم «نيملسملا ىديأ نم

 ماكحأب اهتمأ تمكحو «مالسإلا ءادعأ رافكلا تدمهاعو «ةينيد ريغو

 هب رشب امك هللا ءاش نإ اهل ىمالسإلا حتفلا دوعيسو «ةرفاكلا ةينثولا نيناوقلا

 . ی هللا لوسر

 ىب ْنِم اقل َنوُعْبَس اَمَوُرْعَي ١ :ثيدحلا اذه ىف هلوق لكشأ دقو هب
 نب قاحسإ نب صيعلا ةلالس نم مآل ؛قاحسإ ىنب نم مورلاو «« ٌقاَحْسِإ

 ىلع ةينيطنطسقلا حتف نوكي فيكف «"'مالسلا امهيلع ليلخلا ميهاربإ
 ! ؟مهيديأ

 ىنب نم :(ملسم حيحص» لوصأ عيمج ىف وه اذك» :ضايع ىضاقلا لاق

 .(قاحسإ

 وهو «(ليعامسإ ىنب نم» :ظوفحملا فورعملا :مهضعب لاق" :لاق مث

 .”«برعلا دارأ امنإ هنأل ؛هقايسو ثيدحلا هيلع لدي ىذلا

 نوملسُي مورلا نأ ىلع لدي» ثيدحلا اذه نأ ىلإ ريثك نبا ظفاحلا بهذو

 قطن امك ؛مهنم ةفئاط ىديأ ىلع نوكي ةينيطنطسقلا حتف لعلو «نامزلا رخآ ىف

 | (قاحسإ ىنب نم املأ نوعبس اهوزغي هنأ ؛مّدقتملا ثيدحلا هب

 .ركاش دمحأ خيشلا قيقحتو راصتخا ؛(707 /۲) «ريثك نبا ىلع ريسفتلا ةدمع» ةيشاح )١(

 .ىنيز هط .د قيقحت )08/١(( «محالملاو نتفلا ىف ةياهنلا» رظنا (۲)

 .(5 51-4 /۱۸) «ملسمل ىوونلا حرش (۳)



 ر
EST FEET POTEET PPS 

 َلاَقَف «ساتلا ْرَثْكأ ُموُرلاَو ةَعاَسلا وقنا : ُلوَقَي ال هللا ٌلَوُسَر تْعِمَس :لاَق

 هلا لور ني تعيس ام لوفأ :لا لوف ات ْرصبأ :صاعلا نب هده
 سالا ُمَلخَأَل ْمُهَنإ ابر الاَصِحَل مهي نإ كلَ تلق ني :َلاَق لک

 نيكني مرير ةن رک مه أو کیی دن میرنا

 ."كوُلُشلا ملظ ْنِم ْمُهْعَتْمأَو: : ةَليِمَج ةَنَسَح سوا یفیوضر يَ

 ىبأ ثيدح نامزلا رخآ ىف نوملسُي موُرلا َّنأ ىلع اًضيأ ٌلديو :ٌتلق

 اَنََْب اولَح ١ :نيملسملل نولوقي مورلا نأ هيو : ؛مورلا لاتق ف قباسلا ة ةريره

 رَ مكي ىلخُمال فاو ال َنوُملْسُمْلا لوق د مُهِْتاَُتاَنِم اوبس َنيَِّلا َنْيَو

 ىبَس نم نولتاقي مهوكرتي نأ نيملسملا نم نوبلطي مورلاف «“اتناًوخإ
 ملسأ نم نأ مورلل نونّيبُيو .كلذ نوملسملا ضفريف ءاوملسأ مهنأل ؛مهنم

 نّمم نيملسملا شيج بلاغ نوكو ءٍدحأل هملسُن ال ءانناوخإ نموهف مهنم
 .برغتسمب سيل رافكلا نم ىبس

 ىف مالشإلا ِرِكاَسَع ْمَظْعُم لب كاَنِناَمَر ىِف ٌدوُجوَم اَذَهَوا' :ىوّوَتلا لاق

 هوس ذو ناكل دبن هلادمحب مولا مهم اوبس َرضَِو مالا داب

 َدْمَحْلا أَو اقول رامكا نم ِةَدِحاَولا ملا ىف وُ هيك ازار تناَمَر ىف
 "هزار ماشا راه ىلع

 نأ قاحسإ ىنب نم ةينيطنطسقلا حتفي ىذلا شيجلا اذه نوك دّيؤيو

 دنع

 .(۲۸۹۸) ملسم هاور :حيحص ()

 .(5/891/) ملسم هاور :حيحس هم(؟)

 .(۱/۱۸) (ملسمل ىووتلا - حرش (۴۳)



 ا ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق أ ) ةدامنلا ةصن ۳۹ °

 ملسيو «مهضعب لتقيف فلا نم يرث مه نم ر قف فلآ فلأ “م اّ رق ددع غلبي ورلا شيج

 ةينيطنطسقلا حتفي ىذلا نيملسملا شيج عم ملسأ نم نوكيو «مهضعب

 ."”هولعأ هللاو

 .ةعاسلا طارشأ نم فرصتب )١(



 (ملاعلا ةياهن ثادحأ  ةياهنلا ةصق ي ر

eجک ماشلاب قحل الإ دحأ ىقبي ال نامز ءيجم (۸۷)  

 اعدو اهب ىصوأو ي ىبنلا اهبحأ دقلو .. ةكرب اهلك دالب ماشلا دالب هيب

 لقعم نوكتس األ ؛نتفلا عقت امنيح ماشلاب اناصوأو لب .. ةكربلاب اهل
 مهانكسو نيملسملا

 ىبوط» :هدنع نحنو اموی ل هللا لوسر لاق :لاق د تباث نب ديز نع
 ."”(هيلع اهتحنجأ ةطساب نمحرلا ةكئالم نآل ماشلل

 :لاقف سانلا ىف اًموي ماق هنأ :ةايب ىبنلا نع ايب ةيراس نب ضابرعلا نعو

 قارعلاب دنُجو ماشلاب ذنُج ةدنجُم اًدانجأ اونوكت نأ نوكشوت سانلا اهيأ ايا

 رتخاف نامزلا كلذ ىنكردأ نإ !هللا لوسر اي :ةلاوح نبا لاقف «نميلاب دنجو

 ىبتجي هدالب نم هللا ةوفصو نيملسملا ةريخ هنإف ماشلا كل راتخأ ىنإ» :لاق ىل

 دق هللا نإف هِرَّدُع نم قْسَيِلو هِمَيب قحليلف ىَبَأ نّمف هقلخ نم هتوفص اهيلإ
 ."(هلهأو ماشلاب یل لّفكت

 دومع تيأر مئان انآ انيب» :ِِي هللا لوسر لاق :لاق يب ءادردلا ىبأ نعو

 عقت نيح ناميإلا نإو الأ ماشلا ىلإ هب َدِمُعَف ىسأر تحت نم لمتخا باتكلا
 ."”«ماشلاب نتفلا

 نوكتسا :لوقي 45 هللا لوسر تحمس :لاق د ورمع نب هللا دبع نعو

 ضرألا ىف ىقبيو اربا رجاهم مهمزلآ ضرألا لهآ رايخف ةرجه دعب ةرجه
 ةدرقلا عم رانلا مهرشحتو هللا ٌسْفَن مهُرَّذَقَتَو مهوضرأ مهظفلت اهلهأ رارش

 )١۹۲۰(. عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هححصو «یذمرتلاو دمحأ هاور :حيحص (۱)

 )١٠۸۸(. بيغرتلا حيحص ىف ىنابلألا هححصو ىناربطلا هاور :هريغل حيحص (؟)

 )07١0915. بيغرتلا حيحص ىف ىنابلألا هححصو دمحأ هاور :حيحص (۳)



 يب ( ملاعلا ةياهن ثادحأ  ةياهنلا ةصق ۳۹۲

 .''«ريزانخلاو

 كرابو انماش ىفانل كراب مهللا» :لاق 5 هللا لوسر نأ 6د رمع نبا نعو

 انيمي ىف انل كرابو انماش ىف انل كراب مهللا» :لاق اندجن ىفو :اولاق «اننمي ىف انل

 نرق جرخي اهنم - لاق وأ - اهب نتفلاو لزالزلا كانه» :لاق انِدَحَن ىفو :اولاق

 .'”7(ناطيشلا

 تومرضح نم ران نامزلا رخآ ىف مكيلع جرخيسا : هللا لوسر لاقو

 ."'«ماشلاب مكيلع» :لاق ؟هللا لوسر اي انرمأت امب :انلق :لاق «سانلا رشحت

aهدير ير  

 حيحصو )۳۲٠۳(« ةحيحصلا ىف ىنابلألا هححصو مكاحلاو دواد وبأ هاور:هريغل حيحص )١(

 )۳٠۹۱(. بيغرتلا
 .نتفلا باتك )7١9415( ىراخبلا هاور:حيحص (؟)

 .(7095) بيغرتلا حيحص ىف ىنابلألا هححصو نابح نباو ىذمرتلاو دمحأ هاور:حيحص (۳)



 (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ا

 وأ مهيلع رصنلاو دوهيلا لاتف ( ۸۸)

 اورصتناو ك ىبنلا نمز ىف دوهيلا اولتاق نيملسملا نأ ملعن نحن ©

 ىبنلا لوقل الاثتما ناك كلذ لكو ...برعلا ةريزج نم مهولجأو «مهيلع

 الإ عَدأ ال ىَّنَح ءبَرَعْلا ٍةَريِرَج نم ىَراَصَنلاَو َدوَهَيْلا َنَج رخأل :
 .مهل ثدح ام لك اوقحتساف نينئاخ اوناك اًضيأ مآل و ...«اًملْسم

 طارشأ نم هنأ هل ىبنلا ريخأ ىذلا لاتقلا وه سيل لاتقلا اذه نكلو هب

 حيسملا جورخ دنع مهولتاقيس نيملسملا نأ ك ىبنلا ربخأ امنإو ... ةعاسلا

 تقولا كلذ ىف مه نيذلا دواس میلا لاجدلا وهيا عی لاجل

 ..هفلخ ىدوهيلا يبتخي امنيح رجحلاو رجشلا هللا قطنيف .. اكلت .

 .هلتقاف لاعت ىئارو ىدوهي اذه هللا دبع اي ملسم اي :رجحلاو رجشلا لوقيف

 ىبنلا ةبطخ ىف اليوط اًئيدح 5 بدن نةم نع دمحأ مامإلا ىور
 َنيِنِمّوُمْلا ر رص هنو لاقف ءلالا ركذ هنأ هيفو .. . سمشلا تفسك موي

 هج َّنِإ ىّنَح دونو ا گله من هديِدَم الارز َنوُلرلَرُيَ سقما ِتَِب ىف
 اب :َلاَق وأ نِمْؤُم اَي یوا ةَرَجَّشلا َّلْصأَو ٍطْئاَحْلا لضأ :َلاَق وأ طاح
 اروم اْوَرَت ىتَح َكِلَذَك كلذ َنوُكَي ْنَلَو» :َلاَق هلتفا لاعت ّىِدوُهَي اذه ملم

 ."10اًركذ اھم مک رک د محی ناک ْلَه مک َنوُلَءاَسَتَو کیفنآ ىف اھا مقام

 موقتالا :َلاَق لي هللا ٍلوُسَر ْنَع ل َةَرْيَرْه ىبأ ْنَع ناخيشلا یورو

 ىدوُهَيلا ىت تح َنوُمِلسُمْلا مهل وهلا َنوُملسُملا لاقي ىت > ةَعاَّسلا

 اذه هللا دبع اي ُمِلْسُماَ :كشلا وأ رَجَحْلا لوقيف ِرَجَشلاَو ِرَجَحْلا ِءاَرَو ْنِم

 .ريسلاو داهجلا باتك )/١771( ملسم هاور :مميحص (۱)

 °۰ /7) ىرابلا حتف يف رجح نبا ظفاحلا هدانسإ نسحو «دمحأ هاور 62



 Na (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق

 .(دوُهَيْلا ِرَجََش ْنِم نإ قرع الإ فلتقاف لات «یفلح یدوهت

 هوحنو رجشلاو رجحلا مالك نأ ثيداحألا قايس نم رهظي ىذلاو

 لاتق ثيداحأ ريغ ىف تباث تادامجلا ملكت ثودح نال كلذو «هقىقح

 .دوهيلا

 مالك لمحل ىعاد الف ؛تقولا كلذ ىف مّلكتت تادامجلا تن تناك ادإو

 هاف ؛“ءاملعلا صعب كلذ ىلإ هذ امك؛زاجملا ىلع رجحلاو رجشلا

 دق دامجلا قطنو «هتقيقح فالخ ىلع ظفللا لمح ٌبجوي ٌليلد كانه سيل
 :نآرقلا نم تايا ىف درو

 وخ 20 رأس قطن :ىلاعت هلوق :اهنم

 . 4 هس دوهم ال کو ورع یس الإ ءىس نم نو :هلوقو
 هللا لوس د اتسع :لاق ©5 للهابلا ةمامأ ىبأ دع ثيدحلا ىف ءاجو

 ركذف فاتر «لاّجدلا نع هاا ءائيدَح هيطخ كَ ناك ا

 ءَتاَبلا اوُحَتفا : اكل ىَسيِع لاق :هيفو «هلتقل اتا ىسيع لوزن مث .هجورخ

 ىََلَحُم ٍفْيَس وذ ْمُهْلُك ٌىِدوُهَي فلن 4 وُعْبَس ُهَعَم ُلاَّجَّدلا ُهَءاَرَوَو ُحَتْفْيَف

 ر

 لتق نوكي كانهو «سدقملا دالبب فورعم ؛كوشلا رجش نم عون» :ىوونلا لاق :(دقرغلا) )١(
 .(6 6 )١/ (ملسم حرشأا . (دوهيلاو لاجدلا

 نتفلا بانك (۲۹۲۲) ملسمو یاهجلا بانک ۲۹۲۹0 ىراخبلا اور :هيلع قفتم (۲)

 ديسل «ةيمالسإلا دئاقعلا»و )١/ ۳١١۷(« (ىراخبلا حيحص بيترت ىلإ ىرابلا ةياده» :رظنا (9)

 .ةقيقح رجحو رجش نم تادامجلا قطن نأ رجح نبا راتخاو «(26 5 ص) «قباس

 ١١١(. /5) «ىرابلا حتف» :رظنا

 )٤( :ةيألا :تلصف ةروس )51(.

 .(55) :ةيآلا :ءارسالا ةروس (5)



 ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) !ةياهنلا ةصق ارك

 َقِلَطَنَيَو املا ىف حملا بودي اَمَك باد ُلاَجَّدلا ِهْيَلِإ َرظَن اد جاو

 َدْنِع هك رديف ءاهب ىنقبْسَت ْنَل َكَبْرَص كيف ىل نإ : ركل یی لویو برا

 یّراَوَس با قَلَح ام ٌءْىَش ىَقْبي الم تولا ا مری عقیق قرا للا با

 باد الو طاح اَلَو نجس الو رجح ال ءیشلا َكِلَذهللا َنَطْنَأ الإ یدو هب

 . قطن ال فهرجَس ْنِم اَهَنإَف َهَدَئْرَعْلا الإ

 .تادامجلا قطنب حيرصتلا هيف ثيدحلاف

 نع رخت ال اهبنوكب تادامجلا نم دقرغلا رجش ءانثتسا نإف ؛اًضيأو

 قطنب دارملا ناك ولو ؛ٌيقيقح نت هنأ ىلع لدي :مهرجش نم اهنأل ؛دوهيلا

 .ىنعم ءانثتسالا اذهل ناك امل ؛زاجملا ادامجلا

 قراخلا رمألاب كلذ نكي مل ؛زاجملا ىلع تادامجلا مالك انلمح ولو

 ةميزهك نيملسملا مامأ مهتميزه تناكو «نامزلا رخآ ىف دوهيلا لاتق ىف

 ىف دري ملو .مهيلع اورهظو نوملسملا مهلتاق نيذلا رافكلا نم مهريغ

 قطنب "'“ىئبتخملا ىلع ةلالدلا نم دوهيلا لاتق ىف درو ام لثم مهلاتق

 وه نامزلا رخآ نوكي برغتسم رمأ ىف ثيدحلا نأ انظحال اذإف «تادامجلا

 سيلو «ٌئيقيقح دوهيلا لاتق ىف قطتلا نأ ىلع كلذ ّلد ؛ةعاسلا تامالع نم
 مهسفنأ نع عافدلا ىلع مهتردق مدعو نيملسملا مامأ مهفاشكنا نع اًراجم

 .'"ملعأ هللاو ...ليق امك

 .روقملا ناسليطلا :ليقو ؛ظيلغلا مخضلا ناسليطلا وه :(جاسلا) ()

 عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هحح صو ؛مكاحلاو «ةميزخ نباو «هجام نبا هاور :حيحص (؟)

.(VAVo0) 

 ۳۳۷-٣۳۸(. /۱) «ةعامجلا فاحتإ» : رظنا 0

 .(٠۲أ٠-۲۲۲ ص) ةعاسلا طارشأ (4)



 ا (ملاعلا ةباهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق ۳۹٦
 ا لل

 ضرألا هجو ىلع تيب لك مالسإلا لوخد (۸۹)
 ۱ا

 اراغمو ضرألا قراشم غلبيسو رشنيس مالسإلا نأ يب ىبنلا ربخأ دقل
 .ميظعلا نيدلا اذه هلخديسو الإ ضرألا هجو ىلع تيب ىقبي نل هنأو

 الو رانا ليلا َمَكَباَم -نيدلا :يأ- ُرْهألا اذه َّنَمُنْبيَلا :ةالك لاق هب
 رع ليد لذ وأ زيِزَع رعب َنيدلا اذه هللا ُهَلَخ ذآ الإ ربو ال ردم تب للا كر

 ٣ (رُْكْلا وبذا لذ ذو مالشإلا وب للا زب

 ْنَم َباَصَأ ذل ءىِيَب لآ یف كِل َتْفَرَعْدَن» .لوقي یرادلا میو ناگ

 دلا افا مهني َناَك نم َباَصَأ ذلو واو تَرَ ل ُمُهْنِم مَلْسَأ

 (ةَيْرِجْلاَو ٌراَعَصلاَو

N EOEهللا َلوُسَر توس  

 ب :ُتْلَقَ (ىَرُْلاَو تاللا َدَبْعُت ىَّنَح ُراَهْنلاَو ُلْبْللا ُتَهْذَياَل١ :لوقب

 وسر سرا ىِرلأَوْه # : و وش

 “ي توئرشملا هركح ولو يڪ نبدا لع هر هظبل يحل
 هبط اًحيِر هللا تعبي مَن كلا َءاَشاَم َكِلَذ ْنِم ٌنوُكيَس هن ا ا

 یف َرْيَح ال ْنَم ىَعَْيَف ِناَميِإْنِم ِلَدْرَخ بح لاق وبل یف َناَك ْنَم لگ یف

 "موئاب نيد ىلإ دوري
 راشتتالا اذه قيقحت نأ :هيف سش ال اكمو# :ةلقت ىنابلألا غيشلا لاق

 مهحالسو «مهتايدامو «مهتايونعم ىف ءايوقأ نوملسملا دوعي نأ مزلتسي

 )١(. ةحيحصلا ةلسلسلا ىف ىنابلألا هححصو «مكاحلاو «دمحأ هاور :حيحص )١(

 .(۳۳) :ةيآلا :ةبوتلا ةروس (۲)

 .نتفلا باتك (۲۹۰۷) ملسم هاور :حیحص (۳)

e 

00 

  ETتھ



 2 (ملاعلا ةياهن ثادحأ ١ ةياهنلا ةصق /

 هب انرشبُي ام اذهو «نايغطلاو رفكلا ىوق ىلع اوبلغتي نأ اوعيطتسي ىتح
 .'7(ثيدحلا

 و

 “را ا a ام

eS ed Ce. 

 )١( «ةحيحصلا ةلسلسلا» )١/ ١١(.



 يب ىلاعلا ةياهن ثادحأ  ةياهنلا ةصق ۲۹۸
agp, 

 وإ نامزلا رخآ اهبارخ مث اهرارشل ةنيدملا يفن ( ٠0١ ا

 .هنم ريخ وه نم اهيف هللا فلخأ الإ اهنع ةبغر اهنم دحأ

 ةنيدملا ءاوأل ىلع ربصي ال» :لاق ةا هللا لوسر نأ 4 ةريره ىبأ نع هج
 ."”(اًديهش وأ ةمايقلا موي اًعيفش هل تنك الإ ىتمأ نم دحأ اهتدشو

 مهللا انتنيدم ىف انل كراب مهللا» :لاق ب هللا لوسر نأ :ي ديعس ىبأ نعو

 الو بعش الو ءىش ةنيدملا نم ام هديب ىسفن ىذلاو نيتك رب ةكربلا عم لعجا

 ."”(اهناسرحي ناكلم هيلع الإ بقن

 ." (اهبيط عصنتو ءاهثبَخ ىفنت ريكلاك ةنيدملا امنإ» :ِدِئَب هللا لوسر لاقو

 ىنإف ءاهب تّميلف ةنيدملاب تومي نأ عاطتسا نما :445 هللا لوسر لاقو

 . اهب تومي نمل عفشأ

 .*(ىبنج نيب ام فاخأ دقف ةنيدملا لهأ فاخأ نم» :ِدَِي لاقو

 ل

 . "هللا هفاخأ ةنيدملا لهأ فاخأ نم» :5 لاقو

 .جحلا باتك (۱۳۷۸) ملسم هاور :حيحص )١(

 .جحلا باتك (۱۳۷ )٤ ملسم هاور :حيحص (۲)

 .جحلا باتك (۱۳۸۳) ملسمو «جحلا باتك (۱۸۸۳) ىراخبلا هاور :هيلع قفتم (؟)

 عماجلا حيحص ىف ىنابلآلا ةمالعلا هححصو «هجام نباو «ىذمرتلاو دمحأ هاور :حيحص (4)

 )٦۰10(.

 بيغرتلا حيحصو )۲۳١٤(« ةحيحصلا ىف ىنابلألا ةمالعلا هححصو «دمحأ هاور :حيحص (5)

 عماجلا حيحصو )۲۹۷١(« ةحيحصلا ىف ىنابلألا خيشلا هححصو «نابح نبا هاور :حيحص (5)

(/91 0). 



 4 ( ملاعلا ةباهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق ب كر

 الو .نوعاطلا اهلخدي ال ,ةككئالم ةنيدملا ساقنأ ىلع) :ِدِيَك لاقو

 ةعبسم ٍذئموي اهل ءلاجدلا حيسملا بعر ةنيدملا لخدي ال» :: لاقو

 . «ناکلم باب لك ىلع .باوبأ

 اهلخدي الف ءاهنوسرحي ةكئالملا دحيف ءةنيدملا لاجدلا ىتأي» :ِةككَي لاقو

 . «هليا ءاش نإ نوعاطلا الو «لاجدلا

 مهو ءاهثبخل ةنيدملا ىفن ةعاسلا تامالع نم نأ ب يبنلا ربخأو هب

 .ديدحلا ثبخ ريكلا ىفني امك ؛سانلا رارش

 وُعْدَي لامر سالا ىَلع یتا :َلاَك لَك وللا لور َّنأ كل ةَريَرْه ىبأ ْنَع

 مهل ربح ةَئيَِمْلاَو ءاَحَرلا ىَلِإ مله ءاَحَرلا ىلإ مل :َبيِرَكَو مَع َنْبا َلْجَّرلا

 َفَلخأ الإ اهن َةَبْعَ ٌدَحَأ ْمُهْنِم رخ ال ديب ىِسْفَت یاو َنوُمَلْعي اوُناَك وَ
 ىح ُةَعاَّسلا موقت ال «َتِيَِحْلا ُجِرْخُ ءريكلاگ ََيِدَمْلا نإ الآ كن ارح ایفل

 '"(ديِدَحْلا َتَبَح ٌريِكلا ىِفْنَي اَمَك ءاَهَراَرِش ةتيِدَملا َىِفْنت
 هنأل هي ىبنلا نمز ىف اهثبخل ةنيدملا ىفن ضايع ىضاقلا لمح دقو

 .ناميإلا تباث ناك نم الإ ةنيدملا ىف ماقملاو ةرجهلا ىلع ربصي نكي مل

 ءاهئاوألو ةنيدملا ةَّدش ىلع نوريصي الف ؛بارعألا ةلّهّجو نوقفانملا اّمأو

١ 

 .جحلا باتك )۱١۷۹( ملسمو «جحلا باتك )١885( ىراخبلا هاور :هيلع قفتم )١(

 .جحلا باتك (۱۸۷۹) ىراخبلا هاور :حيحص (۲)

 .نتفلا باتك ١١/( 5) ىراخبلا هأور : حيحص (۳)

 .ححلا باتك 0)١81( ملسم هاور :حيحص )٤(



 ا ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق

 ؛ضايع ىضاقلا هراتخا ام دعبتساو «لاًجذلا نمز ىلع ىوونلا هلمحو

 . ةف رفتم نامزأ ىف كلذ نوكي نأ لمتحي هل ا ركذو

 :نينمزلا نم الك دارملا نوكي نأ لمتحي هنأ رجح نبا ظفاحلا ركذو هب

 :ُهَتَيلَؤ رباج نع ىراخبلا ىفامك ؛ىب .ارعألا ةصق ليلدب +: ىبنلا نمز

 ءاًمومحم دغلا نم ءاجف ؛مالسإلا ىلع هعيابف ءال ىبنلا ىلإ ٌىبارعأ ءاج

 ْعَصْنَيَو اهتبح ىِفنَت ٍريِكْلاَك ٌةَيِدَمْلا ١ :لاقف .رارم ثالث ؛یبأف .ىنلقأ :لاقف

 ."”(اًهميط

 ىبنلا نع ةو ا 3 كلام نب سنا ثيدح ىف امك ؛لاَّكَّدلا نمر ىناثلا نمزلاو

 «تافَجَر ثآلَت اًهِلْمَأِب ُةَئيِدَملا فجرت منا :لاق مث «لاًجذلا ركذ هنآ

 .«قفاتمَو رفاگ لگ هللا ُ حري

 دق ةباحصلا ءالضُف نم اًريثك نف ؛الف ؛نامزألا نم كلذ نيب ام امأو
 نباو ةديبع ىبأو «لبج نب ذاعمك ؛ةنيدملا نم 5 5 ىبنلا دعب اوجرخ

 مهو «مهريغو «رامعو :ريبزلاو :ةحلطو ىلع جرخ مث .ةفئاطو «دوعسم

 «سان نود سان صيصخت ثيدحلاب دارُملا نأ ىلع لدف قلخلا بيطأ نم

 لع اَوُدَرَم ٍةَيِدَمْلَاِلْه اَنِمَو## :ىلاعت هلوق ليلدب ؛تقو نود تقوو

 .©كش الب ثيبخ قفانملاو 4 قاَعَتلَ

 )١( ىوونلل «(ملسم حيحص حرشا :رظنا )9/ 5 ١9(.

 .جحلا باتك (۱۳۸۲) ملسمو «جحلا باتك (۱۸۸۳) ىراخبلا هاور :هيلع قفتم (۲)

 .جحلا باتك )۱۸۸١( ىراخبلا هاور :حيحص (؟)

 )٠١١(. :ةيألا :ةيوتلا ةروس (4)

 .(۸۸ /5) «ىرابلا حتف» :رظنا (5)



/ 

 ١ (علاعلا ةياهن تادحأ) ةياهنلا ةصق ي ر
 ين

 ےک

 مايق برق امل رخآ ىف كلذف ؛ةنيدملا نم ةّيلكلاب سانلا جورخ ْأّمأو
 ۶ ےک

 ی هللا لوس ر ُتْعِمَس :َلاَق © َةَريَرْه ىبأ نع ثيدحلا ىفف .. «ةعاسلا 1 ےب ےس ےس
 - ىناَوَعْلا الإ اَماَْفَي ال َهَنَلَدُم ءْتَناَك ام ريَ یل ةَئبِدَمْلا نوکر ثت» :لوقی
 ةَتيِدَمْلا ٍناَدِيِرُيَةَئْيَرُم ْنِم ِناَيِعاَر ٌرَشْحُي ْنَم رخآو - بسلا َيفاَوع هير

 ىَلَع اًرَح عادلا هيت اَمَكَبذِإ ىَّنَح ءاَشوُحو اًهِناَدِجبَف ءاَمِهِعَتَِب ناق
 .«امههوجو

 مث ِلاََجّدلا مايا ةرِماَع َةيقاب نوكت ةَئيِدَمْلا ْنَأ ٌدوُضَقَمْلاَو) :ريثك نبا لاق
 ةالصلا هيلع هللا لوُسَر ميرم نبا ىسيع حيسملا نامز ىف ةرماع نوكت

 ٠ «كلذ دعب برخت مث اهيف هنفدو اهب هتافو نوكت یتح ؛مالسلاو

 ا أ :لاق ؛هَو رباج ثيدح ركذ مث
 اقل :لوقيل مث فيِدَمْلا تابت ىف ُبِكاَرلا َنَريِسَيَلا :لوقي ا ىلا ٌتْحِمَس

 "٠ زيف َنيِنمْؤُمْلا َنِم ٌرِضاَح اَّذَه یف َناَك
 ٍفْوَح ْنَع حبِحَص داتشإب ةبش نُ ٌرَمع ىَوَا : رجح نبا ظفاحلا لاقو

 ١ :َلاَقق اَنْيَلِإ َرَطَت م تجْشملا هللا ُلوُسَر لحد لاق ؛ِكِلاَم نبا
 ديلا ؟ىِفاَوَعْلا اَم َنوُرْدَتَأ ىِناَوَعْلِل اًماَع يع هز ل يلف هتل
 ل

 . «عابسل
 9 (اًعطق عمي مل اذهو)» : رحح نبا لاق مت

 اَما»

52 

 .ححلا باتك 3) ملسمو «جحلا باتك )۱۸۷٤( ىراخبلا هاور:حيحص (۱)

 .ىنيزلا هط .د قيقحت )١08/١(( «محالملاو نتفلا ىف ةياهنلا»(؟)

 . أ حيححص هدانسأ)ا :ركاش دمحأ خيشلا لاقو )1 1 /١١)دمحأ هاور(*)

 )5:/4٠١(. «ىرابلا حتف)(4)



 .نامزلا رخآ ىف نوكي ةّيلكلاب ةنيدملا نم سانلا جورخ نأ ىلع اذه لدف

 كلذ نوكي نأ لمتحيو ٠ه ميرم نبا ىسيع لوزنو «لاجدلا جورخ دعب

 لواو «ةعاسلا طارشأ رخآ ىهو «سانلا رشحت ىتلا رانلا جورخ دنع

 .ةعاسلا الإ اهدعب سيلف «ةعاسلا مايق ىلع ةّلاَذلا تامالعلا

 ىبأ ثيدح ىف امك ... ؛اهنم نوكي رشح نم رخآ نوک كلذ دّيؤيو

 ٍناَفِعْنَي ةَنيِدّملا ٍناَدِيِرُي َةَنْيَرُم ْنِم ِناَيِعاَر ُرَشْحُي ْنَم ٌرِخآَو» : 5 َةَرْيَرُه
 دق شوحولا نأ وأ .سانلا نم ةيلاخ :ىأ خو اَهِناَدِحَيَف اَمهمَتْعِب

 . "'ملعأ هللاو ءاهتنكس

 م
 درر ر چ )

 م کی وز
f N N 

Û fek 

 .جحلا باتك (۱۳۸۹) ملسمو «جحلا باتك )۱۸۷٤( ىراخبلا هاور : حيحص )1١(

 .(۲۲۰۵-۲۲۹ ص) ةعاسلا طارشأ (۲)



 ۳ (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق ي /

 جا مارحلا هللا تيبل ححلا كرت (51)

 هل لعجو اًليبس هيلإ عاطتسا نم لكل جحلا ضرف هللا نأ ملعن نحن

 ےس

 أ ن دلو ميك َعْجَر قس ملو ٹفر مَ چڪ نم 3 لاق

 جلا الإ ارج هَل سيل نوُربمْلا جلا. ١ :هاَع لاقو

 ... جحلا كرت ةعاسلا تامالع نم نأ دي ىبنل لا رببخأ دقف كلذ عمو ©

 .70تَيَبلا حي ال ىح ُةَعاّسلا موقت الا : يع لاقف

 ىسيع نأ ملعن امك هنأل كلذو .. اًدج رخأتتس ةمالعلا هذه نكلو هب

 ةيابن دعبو لاَجَّدلا لتقي نأ دعب كلذو تومي نأ لبق تيبلا ىلإ حجحيس امك

 1 و

 .جوجامو حوجاي
 1 ع يف سم هرم ر سس وکو و هالك 06 ت روگ ني ھم
 وجاي جورخ لعب نّرَمَتعيلَو ءتيبَلا اذه نححبيلا ا لاق 0

 .«حوجامو

 محلا نأ « ْثتِنَبْلا ٌجَحُب ال ىَّنَح ٌةَعاَسلا موقت ال ب دارملا نوكي دقو
 .ىرخأ ةرم جحلا دوعي مث اهريغ وأ بورحل ةدم مارحلا تيبلا نع عطقني

 .ملعأ هللاو ... مارحلا تيبلا ىلإ جحلا نم ماوقأ عنمُي نأ :ىنعملا نأ وأ
 جر درو هل( م

SS PO CECE 

 .جحلا باتك )٠١١١( ملسمو «جحلا باتك )١971( ىراخبلا هاور :هيلع قفتم (۱)

 .جحلا باتك )١١19( ملسمو «جحلا باتك (۱۷۷۳) ىراخبلا هاور :هيلع ققتم (۲)

 )۷٤١۹(. عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هححصو «مكاحلاو ىلعي وبأ هاور :حيحص (۳)

 .ججحلا باتك )١6097( ىراخبلا هاور :حيحص )٤(



 ٤ (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق 08

 ىتأت ىربكلا ةعاسلا تامالع ضعب روهظو ةعاسلا طارشأ عباتت دعب

 ةبيطلا حيرلا ثعب :ىهو الأ ىرغصلا ةعاسلا تامالع نم ةمالعلا كلت
 لوزنو لاّجَّدلا حيسملا روهظ دعب كلذ نوكيو ... نينمؤملا حاورأ ضبقل

 ءاهبرغم نم سمشلا عولطو .جوجأمو جوجأي كالهو ع میرم نبا ىسيع

 .ةعاسلا مايق نم اًدج بيرق ةمالعلا كلت روهظف اذه ىلعو .. ةبادلا روهظو

 نع مهل ةنايص نينمؤملا حاورأ ضبقتل ةبيطلا حيرلا كلت 35 هللا لسريف

 رارش الإ ضرألا ىف ىقبي الف «ةعاسلا مايق دنع نوكي ىذلا فوخلاو عزفلا

 اسلا موقت مهيلعو قلخلا

 ْنِم ٌةَقِئاَط لاَرَت ال» :ثيدح عم حيرلا هذه روهظ ثيداحأ ضراعتي الو

 َنيِرِهاَظ١ :ةياور ىفو ةَ ةَماَيِقلا موي ىلإ ن َنيِرِهاَظ یَا ىَلع َنوُنتاَقب ىّمأ
 ."0(َكِلَذَك ْمُهَو ىلا ُرمَأ َىَتَي یخ < ْمُهْلَّذَح ْنَم مُهْرض ال ّقَحلا ىَلَع

 للا حيرلا هذه مهضبقت ىتح قحلا ىلع نولازي ال مهنأ ىنعملا َنإف
 ” حيرلا كلت بوبه وه (هللا رمأ)ب دارملا نوكيو «ةمايقلا برق

 هاركإ نم كلذ ّلعلو «ريرحلا نم نيلأ اهنأ حيرلا هذه ةفص ىف ءاج دقو

 .رورشلاو نتفلاب ءىلملا نامزلا كلذ ىف نينمؤملا هدابعل هللا

 لوزنو لاّجَّلا ةّضق ىف ليوطلا ناعمس نب ساّوّنلا ثيدح ىف ءاج
 2 و عر تت

 مهذخاتف َةَسسط اخیر ها ثعت ا :جوجأمو جوجأي جورخو | را

 .ةرامإلا باتك (۱۹۲۳) ملسم هاور :حيحص )١(

 .ةرامإلا باتك (۱۹۲۰) ملسم هاور :حيحص (۲)

 ١75(. /5) «ملسمل ىوونلا حرش» (۳)



 ( ملاعلا ةياهن تادحأ) ةياهنلا ةصق /
 ل سس اس سستم تام و

 سالا راض ىَقْبيَو میشم لکو ني لگ حو رفت ْمِهِطاَبأ تحت

 00 (ةَعاّسلا موقت 4 عَ ءرمحلا ع راهن اهيف َنوَجَراَهَتَ

 س : ةي هللا لوسر لاق : لاق ءا ورمع نب للا دبع نع ٌملسم یورو

 س مر و

 نب ورع هك میر نبا ىسيِع هلا تمي (:هيفو ,ثيدحلا ركذف) . لاجل

 مذ ةَواَدَع نيا َنْيَب َسْيَل نين َعْبَس ساتلا ٹک م ڈ هکله هباطیق وعش

 هبَلَق ىِف ٌدَحَأ ضْرألا هْجَو ىَلَع ىَقْبَي الَف ماشلا لبق نِ ةا اًحير هَل هللا لرب
 رص مس

 eos ا

 بج دیگ ىف لخت ْمُكدحأ نأ ل تح نشی الإ امم ذآ ری نم وف لاَ

 اغلا نم نوكي حيرلا هذه روهظ نأ ورمع نب هلا دبع ثيدح ىف ءاجو

 نإ كو هللا لوسر لاق :لاق +5 ةريره ىبأ نع رخآ ثيدح ىف ءاجو
 نم ورد لاقثم هلك ىف اًدحأ عَ ال «ريِرَْلا نم نأ ٍنَمَبْلا نو احب ت ْتَحْبَي هلل 1 2 a ر رس ےس

 2 هتضبق الإ نامیإ

 :نيهجوب اذه نع باجيو ©
 .ةيناميو «ةيماش :ناحير امبنأ لمتحُي - ١
 .هدنع رشتنتو ءرخآلا لصت مث «نيميلقإلا دحأ نم اهأدبم نأ لمتحُيو - ؟

 )4)0( اعأ هللاو

 .ةعاسلا طارشأو نتفلا باتك (۲۹۳۷) ملسم هاور :حيحص (۱)

 اسلا طارشأو نتفلا باتك )۲۹٤۰( ملسم هاور :حيححص (۲)

 .ةعاسلا طارشأو نتفلا باتك )١١17( ملسم هاور :حيحص (۳)

 ١۴۲(. /۲) «ملسمل ىوونلا حرش» )٤(

 .فرصتب (۲۲۹-۲۳۱ ص) (ةعاسلا طارشآ» )٥(



 ي (ملاعلا ةياهن ثادحأ ١ ةياهنلا ةصق 01

 رودصلاو فحاصملا نم نآرشلا عفر( 9؟)

Oاي  
 3 ٠

 ال ىتح .سوثلا شو سردي امك مالسإلا سردي : ل هللا لوسر لاق

 ىف هللا باتك ىلع ىرسُيو ؟ةقدص الو «كست الو ةالص الو ٌمايص ام ىردُي

 :ريبكلا خيشلا :سانلا نم فئاوط ىقبتو «ةيآ هنم ضرألا ىف ىقبي الف ةليل

 .(هللا الإ هلإ ال) :نولوقي «ةملكلا هذه ىلع انءابآ انكردأ :نولوقي ٌزوحعلاو

 ام نوردي ال مهو (هللا الإ هلإ ال) مهنع ىنْعت ام :ةلص هل لاقف .«اهلوقن نحنف

 اهدّدر مث ,ةفيذح هنع ضرعأف ؟ةقدص الو «ُكسُن الو ٌمايص الو ةالص

 اي :لاقف «ةغلاثلا ىف هيلع لبقأ مث ,ةفيذح هنع ضرعُب كلذ لك ءاّنالث هيلع

 ."اًنالث رانلا نم مهيجنت !ةلص

 ىرسُي ؛مكر هظأ نيب نم نآرقلا َنعزتيلا :ُهتتَو دوعسم نب هللا دبع لاقو

 ."”(ءىش هنم ضرألا ىف ىقبي الف «لاجرلا فاوجأ نم بهذيف اليل هيلع
 الف رودصلاو فحاصملا نم نامزلا رخآ ىف هب ىرسُي» :ةيميت نبا لاق

 .(فرح هنم فحاصملا ىف الو ءةملك هنم رودصلا ىف ىقبي

 موي ىتأي فوس هنأ وهو «ريطخ أبن ثيدحلا اذه ىفو :ُهْنَلََي ينابلألا لاق

 .ةدحاو ةيآ الو هنم ىقبي الف عفريف نآرقلا ىلعو «هرثأ ىحمُي مالسإلا ىلع

 ةيضرألا ةركلا ىلع مالسإلا رطيسي نأ دعب الإ اًعطق نوكي ال كلذو

 سى تحت ر س 5 مم رو 0 . 7 5 ٠

 نيدو ید لاب هلوسر لَسَرأ ىِزلأوه ا : لاك هللا لوق صن وه امك

 )۸٠۷۷(. عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هححصو «ةفيذح نع مكاحلاو هجام نبا هاور )١(

 .[ ١7/ 5 ١ ىرابلا حتف] فوقوم هنكلو حيحص هدنس :رجح نبا لاقو ىناربطلا هاور )

 .(4۹۹4- 4۸ /۳) ةيميت نبا ىوأتف ع ومجم )۳(



 7 ,علاعلا ةياهن ثادحأ  ةياهنلا ةصق ير

 حرش امكو ٠4 َتوكِرْتْمْلا ءركح َولَو . هيك نا ىلع هَرهظيل يحل
 .اهضعب ركذ قبس ةريثك ثيداحأ ىف كلذ يک هللا لوسر

 ىلع ةعاسلا ةماقإل اًديهمت الإ نامزلا رخآ ىف ميركلا نآرقلا ٌعفّرامو

 !هديحوت الو ىتح «ةتبلأ مالسإلا نم ائيش نوفرعي ال نيذلا قلخلا رارش

 وه نيملسملا نيب هدوجو نأو «نآرقلا ةمظع ىلإ ةراشإ ثيدحلا ىفو

 همهفتو هريدتو هسرادتب الإ كلذ امو هناينب خوسرو مهنيد ءاقبل ببسلا

 .””هعفرب هللا نذأي نأ ىلإ .هظفحب لای هللا دهعت كلذلو

Ffير و را  

SY Cef 

 )1١( :ةيآلا :ةبوتلا ةروس )١۳(.

 )5( ةحيحصلا ةلسلسلا )١/ ۱۷٣۳(



 ا (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق

 هدعكلا مدهو مارحلا تيبلا لالحتسا( 55) ام

 ةبعكلا لوح فوطي وهو ملسملا اهيضقي ىتلا تاظحللا لمجأ ام

 .هب فاوطلا لئاضف نم ريثكلاو ريثكلا ةع ىبنلا ريخأ ىذلا تيبلا كلذ

 عبس تيبلاب فاط نم)» :َِي هللا لوسر لاق :لاق ا رمع نبا نع 4#

 ."'"(ةبقر قتعك ناك نيتعكر ىلصو

 .هاصحأف اًعوبسأ تيبلا اذهب فاط نم) ْ:ِدبِكَي هللا لوسر لاق :لاق هنعو

 ةئيطخ اهب هنع هللا طح الإ .ىرخأ عفريالو ءاّمدق عضي ال «ةبقر قتعك ناك

 .' (ةنسح اهب هل بتكو

 .قطنملا هيف لحأ هللا نكلو ءةالص تيبلاب فاوطلا» :ِِئكَي هللا لوسر لاقو

 ." (ريخب الإ قطني الف قطن نمف

 يني رهْطَو# كاك هللا لوق الإ لضف نم فاوطلل نكي ملول هللاو
 .هافكل © دوجشلا مكاو تييِبإَفْلاَو يفياطلل

 مكنيب لاحي نأ لبق تيبلا اذهب فاوطلا نم اورثكتسا :لاق اَ ىلع نع

 ةعتم جحلا نإف .جحلاو فاوطلا نم نيملسملا رشعم اي اورثكتساف هنيبو

: 1 
. 

: 

٠. 

 )٦۳۷۹(. عماجلا حيحص ىف نا ' ىنابلألا ةمالعلا هححصو «هجام نبا هاور : حيحص ()

 عماجلا حيحص ىف ةا ىنابلألا ةمالعلا هحح صو «ىئاسنلاو .ىذمرتلا هاور :حيحص (؟)

.(ITA*) 

 مكاحلاو ء(۱۲۸ /۸) ةيلحلا ىف ميعن وبأو )۳٤١/١١( ريبكلا ىف ىناربطلا هاور :حيحص (۳)

 دوراجلا نباو )/2١8417. ىمرادلاو ء(۳۷ /۳) ةبيش ىبأ نباو :.(85 /0) ىقهيبلاو :.(«576 /۱)

 )٤ ۳۹۰١(. عماجلا حيحص ىف ةن ىنابلآلا ةمالعلا هححصو ء(١۳۸۳) نابح نباو :(«571)

 .(؟5) :ةيألا :ححلا ةروس )٤(



/ 

 ۹ ( ملاعلا ةياهن ثادحأ ) ةياهنلا ةصق طك

 مرحلا رهّشلاو سانلل امكبق مارا تلا ةبتكلا هلا لعج ىلاعت هلل لاق

 هلأ أَو ضرألا ف امو توسل ىف EE نأ اوملعتل ت كد َديكَتْلاَو یدو

 27 يلع ٍءْىَت لعب

 أو اًماوق :ىأ © امبق# :هلوقب دارملا نأ ىلإ ريشي هنأك :رحح نبا لاق

 0 نيدلاف ةدوجوم تماد ام

 عفرُيو «نيترم مده دق هنإف «تيبلا اذه نم اوعتمتس ;D :ال هللا لوسر لاق

 ."”(ةئلاثلا ىف

 وذ ةبعكلا برخي :لاق ةا ىبنلا نع يَ ةريره ىبأ نع ىراخبلا ىورو
 ."'(ةشبحلا نم نيتقيوسلا

 مده :ةعاسلا تامالع نم نأ ربخي الب : ىبنلا نإفاذه لك عمو ب

 .ةبعكلا

 َلوُسَر نأ هَةَداَنَق اَبَأ بخت ةر ره اَبَأ تعمس :ّلاَ ؛َناَعْمَس نب ٍديِعَس ْنَع

 كلهآ الإ تلا لحس و .ماّقَملاَو نكر نيب ام ٍلَجَرل عب ا ٠ : لاق ليك هللا

 ال اًباَرَخُهَن وبري هَمَبحْلا ىتأك مث برع ةگلَم نع لات الگ لخت ا
 ل ےس © ےس رسا كر و 0

 7 ) َرأ هل س رر © ر
 رنگ َنوُجِرْخَتْسي َنيِذَّلا ُمُهَو ءا لعب رمعي

3 

 .(91/) :ةيآلا :ةدئاملا ةروس(١1)

 نابح نباو )256٠01( ةميزخ نباو )2108/1١( مكاحلاو ريبكلا ىف ىناربطلا هاور :حيحسص (۲)

 ةا ىنابلألا ةمالعلا هححصو «( ۲ مقر ء۳ /۲) راتسألا فشك ىف امك رازبلاو .«76)

 .(405) عماجلا حيحصو )١501١( ةحيحصلا ىف

 طارشأو نتفلا باتك (۲۹۰۹) ملسمو «جحلا باتك )١1591( ىراخبلا هاور:هيلع قفتم (*)

 .ةعاسلا

 )٤( ةحيحصلا ةلسلسلا ىف ىنابلألا هححصو «دمحأ هاور :حيحص )01/9(,



Na ) ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق EE 

 نا ےس د 3 س 2 م خم 2 ١ 000 م ل ت © رس رس

 مي” 8 ہور يلح لستر ةشبخل -ٍ )١( | هّيصود 2 2 ے٥ ےس

 030 اهو احب اَيلَع ترض " َعِدْيْفأ ' عليصأ هبلِإ رظنأ ىناكلو 0 ےس 02 رس ر o 3 ا رک ر
 رت اس لى سا 57 ر ہا

 وذ ةّبعكلا تّرَحَب) : 5 هلل | لوسر لاق :لاق ؛ُهَتْكْلَذ ةريره ىبأ نعرو

 ٠ ةَ نم نقيس
5-5 

 و 5 ےک

 "حف دوش ِهْبلإٌرَظْنَأ یناگ» :لاق ایک یبنلا نع 5 سابع نبا نعَو
 . “کلا نعي )ا رجح اًرَحَح حح اًَهْضَقْنَي

 وذ ٌرَهظَي ِناَمَّرلا رخآ یف : اع هللا ل وسر لاق لق قل هره ى نع

 . "اهدا لاق هنأ ٌتْيِسَح ق «ةبْعَكْلا ىلع نيَمَقْيَوُسلا

 امنإو ءاهريغصت ىف ءاتلا ترهظ كلذلف «ةشنؤم ىهو «قاسلا ريغصت :ةقيوسلا :(نيتقيوسلا) )١(

 .ةشومحلاو ةقدلا ةشبحلا قوس ىلع بلاغلا نأل ؛قاسلا رغص

 .(577 /۲) (رثألاو ثيدحلا بيرغ ىف ةياهنلا»

 .هسأر نع رعشلا رسحنا ىذلا وهو «علصأ ريغصت :(عليصأ) )

 ٤۷(. /۳) ريثألا نبال «ةياهنلا) :رظنا

 ىف نوكي كلذكو «قاسلا مظع نيبو مدقلا نيب غيز كيرحتلاب عدفلاو «عدفأ ريغصت :(عديفأ) ()

 57١(. /۳) ريثألا نبال (ةياهنلا» :رظنا .اهنكامأ نع لصافملا لوزت نأ وهو «ديلا

 .حيحص هدانسإ :ركاش دمحأ خيشلا لاقو )1١5/١17-205(« دمحأ هاور :حيحص )٤(

 .نتفلا باتك (۲۹۰۹) ملسمو «ححلا باتك )۱٥۹۱( ىراخبلا هاور :هيلع قفتم (5)

 .«هابقع دعابتو «هيمدق رودص ىنادت :ىأ ؛هتيشم ىف جحف» :(«سوماقلا» ىف :(جحفأ) ()

 .«نيذخفلا نيب ام دعابت :جحفلا» :ريثآلا نبا لاقو

 .(5 1١0 /۳) «ةياهنلا»و «(5 0١ /۳) «سوماقلا بيترت» :رظنا

 .ححلا باتك )١596( ىراخبلا هاور :حيحص (۷)

 .حيحص هدانسإ :ركاش دمحأ خيشلا لاقو «(۲۲۷ )۱١/ دمحأ هاور :حيحص (۸)



 ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصخ اد 1

 ےس وس ےس ےس 1 0 و ےس

 اًنلَعج انآ ور ملو 3 : ىلاعت هلوق فلاخت ثيداحألا هذه نإ :ليق نإف ©

 هباحصأ ركمي ملو «ليفل ليفلا ةكم نع سبح دق ىلاعت هللاو € انماء امَرَح

 دعب ةشبحلا اهيلع طَّلسي فيكف «ةلبق كاذ ذإ نكت ملو «ةبعكلا بيرخت نم

 5 :يملسملل ةلبق تراص نأ

 مايق برق «نامزلا رخآ ىف عقي ةبعكلا بارخ نإ» :كلذ نع اًباوج لبق
 ةياور ىف ءاج اذهلو «هللا هللا :لوقي دحأ ضرألا ىف ىقبي ال ىتح «ةعاسلا

 (اّرَبَأ ُهَدْعَب رعي :١ لَو هلوق ناعمس نب ديعس نع ةقباسلا دمحأ مامإلا ےک

 .هلهأ هّلحتسي مل ام ؛ٌنمآ مرح وهف

 .اهيف روكذملا نمألا رارمتسا ىلع لدي ام ةيآلا ف سيلو

 نم عقو ام كلذ مظعأو «ةديدع ٍتارم ةكم ىف لاتقلا ثدح دقو

 .فاطملا ىف نيملسملا اولتق ثيح «ىرجهلا عبارلا نرقلا ىف "ةطمارقلا

 .ةليوط ةدم دعب هوداعأ مث «مهدالب ىلإ هولمحو .دوسألا رجحلا اوعلقو
 عقو امنإ كلذ نأل ؛ةميركلا ةيآلل اًضراعم ثدح ام نكي مل كلذ عمو

 مامإلا ةياور ىف ءاج امل ٌقباطم وهف «مهيلإ نيبستنملاو نيملسملا ىديأب

 )١( :ةيآلا :توبكنعلا ةروس )/51(.

 هذهلو ؛ةفوكلا لهأ نم ؛طمرق نادمح همسا لجرل بستنت ةينطابلا نم ةفئاط :(ةطمارقلا) (؟)

 ةنس مهنم عقو ام اهمظعأ نمو «ةعينش لامعأ ىزخملا ليوطلا اهخيرات ىف ةشيبخلا ةفئاطلا

 باحر ىف اولتقف «مهءامدو مهلاومأ اوحابتساو «ةيورتلا موي جاجحلا اومجاه ثيح (هالا1)

 مزمز ةبق اومدهو ءاّريثك اقلخ ٍجاَّجُحلا نم ةبعكلا فوج ىفو مارحلا دجسملا ىفو اهباعشو ةكم
 ثكمو مهدالب ىلإ هولقنو .دوسألا رجحلا اوعلقو ءاهبتوسك اوعزنو «ةبعكلا باب اوعلقو
 .ةنس لورشعو ناتنثا مهدنع

 «ةياهنلاو ةيادبلا»و «ىودب نمحرلا دبع قيقحت ١٠١-١١( ص) ىلازغلل «ةينطابلا حئاضف» :رظنا
 .(( )1١/ ١5١-١5١



 ىبنلا ربخأ امك كلذ عقوف «هلهأ الإ مارحلا تيبلا لحتسي ال هنأ نم دمحأ

 رهظ ىلع ىقبي ال نيح «ىرخأ ةرم رَّمَعَي ال ؛نامزلا رخآ كلذ عقيسو ايب

 0 ضرألا

 )١( «ىرابلا حتف» :رظنا )۳/ 15-551١ 5(.

 ) )۲.(5-5170؟179) ةعاسلا طارشأ
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 (علاعلا ةياهن ثادحأ ةياهنلا ةصق ب ر/

 نيب ةعاسلا عوضوم حبصأ مايألا كلت ىف ْذَكلَع ىدهملا نع مالكلا نإ

 ةاناعملا دشأ نوناعي نآلا سانلا رثكأ نأ كلذ ىف ببسلا لعلو سانلا رثكأ

 .ةمحرلاو ةدوملا نم ولخت نأ داكت ىتلا ةدماجلا ةيداملا ةايحلا كلت نم

 نتفلاب ةئيلملا ةايحلا كلت نم ةاجنلا قرط ىلإ نوعلطتي سانلا ًادبف

 رخآ ىف ىتأيس ىدهملا نأ رخ دق ةَ ىبنلا نأ اوملع دقو ...تاءالتبالاو

 تقلعتف ءاًروجو اًملظ تعلم امك اًلدعو اًطسق ضرألا الميسو نامزلا

 ىدهملا روهظ نأ مهنم اتظ ىدهملا هيف رهظيس ىذلا مويلا اذبم مولف

 صوصنلا نال ؛ىطاخ مهف اذهو ...ةعدلاو ءاخرتسالا رصع ةيادب نوكيس

 ليبس ىف لذبلاو داهجلاو حوتفلل ةيادب نوكيس ىدهملا روهظ نأ ىلإ ريشت
 .هللا الإ هلإ ال ةملك ءالعإ

 ملاعلا ايبت اذإ الإ رهظي نل (#) ىدهملا نأ ملعن نأ دبال لب

 ةفالخ مايقو ةيبرتلاو ةيفصتلا ةلحرم مامتإ لالخ نم كلذل ىمالسإلا

 ةضمن ةمألا ىف تماق اذإ الإ رهظي نل هنإف لقآلا ىلع وأ ..ةدشار ةيمالسإ

 الو وي هللا لوسر ةنّسو هللا عرش ىلع ةمألا ميقتست ثيحب ةلماش ةيمالسإ

 - هللا نذإب - ضرألا ىف نيكمتلا ىلإ اهدوقي ىذلا ىنابرلا دئاقلا الإ ىقبي

 .ىدهملا وهو الأ

 نيملسملا ىديأ يف نوكيس ىصقألا دجسملا نأ كلذ ىلع ليلد ربكأو

 الإ ىصقألا دوعي نلو .(مالسلا امهيلع) ىسيع لوزنو «ىدهملا روهظ لبق

 جاهنم ىلع نوكت ىتلا ةدشارلا ةفالخلا لظ ىف داهجلا ةيار ةمألا تعفر اذإ

 .ةوبنلا



 ا (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق 4175

 لذبن نأو هللا ةعاط ىف دهتجن نأ اًعيمج انيلع بجي اننأ لصاحلاف نذإ

 ىذلا ىدهملا رظتنن اننأ ةجُحب لساكتن الو هللا نيد ةرصنل سيفنلاو ىلاغلا

 ىناميإلا خانملا ىه نأ دبال لب ..نيكمتلاو رصنلا ىلإ نيملسملا دوقيس

 ىف ةصلخملا دوهجلا لذب لالخ نم كلذو «ىدهملا هيف رهظيس ىذلا

 الك هللا لوسر ةنسو هللا باتك ىلع - ىفاصلا عبنلا ىلع ةيبرتلاو ةيفصتلا

 اذإو ...ةمعنلا كلت ىلع هلل دمحلاف «ءايحأ نحنو (#) ىدهملا رهظ اذإف

 لك ىف هلل ديبع نحنف انيلع ىذلا بجاولا انيدأ دق نوكن هروهظ لبق انتم
 هللا لأسأ ...َكَك هلوسرلو هلل اًراصنأ نوكت نأ الإ انيلع امو «ناکمو نامز

 .هيلع رداقلاو كلذ ىلو هنإ هنيد ةرصنل انلمعتسي نأ (العو لج)
 ؟ ىدهملا نم

 نب نسحلا دلو نم ءاي ىبنلا تيب لهآ نم هنإ) :ةنسلا لهأ روهمج لاق

 .اًروجو اًملّظ ضرألا تألتما دقو «نامزلا رخآ ىف جرخي د ىلع
 ثيداحألا هل دهشت ىذلا حيحصلا لوقلا وه اذهو ءالدعو اًطسق اهؤلميف

 ىف نيققحملاو ءظاَفُحلاَو «َنيِثّدحملا رابك هرقأو ةا ىبنلا نع ةحيحصلا
 .هفالخب دتعي ال نم الإ «ثيدحلاو «ميدقلا

 وه امو هِي ىبنلا عابتأ نم وه لب «ةوبُت ىعّدي ال هب رَّشبُملا ّىدهملا نإ
 :ِةكَي هللا لوسر مهيف لاق نيذلا ءافلخلا ةلمج نم «ىدهم دشار ةفيلخ الإ

 . 'ثيدحلا («...نييدهملا نيدشارلا ءافلخلا ةنسو ىتنسب مكيلعف»

 موصعم الو ىبنب سيل ءرشبلا نم ٌرشب ةعامجلاو ةنسلا لهأ دنع وهو

 (TY) ةحيحصلا ةلسلسلا ىف ىنابلألا هححصو ءدمحأو «ىذمرتلاو ءةحام نبا هاور :ميحص (۱)



 ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق ر

 ضرألا المي لداع مكاحو يب هللا لوسر تيب لهآ نم لجر الإ وه امو .
 .هيلإ نوكت ام جوحأ ةمألا نوكت تقو ىف جرخي ءاَروُج تئاُم امك الدع

 .”لدعلا طسبيو ءروجلا ٌليِزُيو ءةنسلا ىيحُيف

 نأشب تدرو ىتلا ثيداحألا كلتب اوبذك نيذلا أطخأ دقلف كلذلو

 !!!هدعب ىبن ال هنأو ءايبنألا متاخ وه ب ىبنلا نأ ةجحب ىدهملا

 ىدهملا نإ ...؟ىبن هنأ معزي (4) ىدهملا نإ :لوقي دحأ كانه لهو

 دوقيو الدع ايندلا المي هلي ىبنلا تيب لآ نم دشار ةفيلخ انلق امك

 .- العو لج هللا نذإب - نيكمتلاو رصنلا ىلإ نيملسملا

fجر درو  

RIC 2 2 <€ 20 5 

 هدمصو همسا

 دعو طق ضرألا الميل :ةياور ىف داز ؛«ىبأ مسا هيبأ مساو ؛ىمسا همس

 - ىضقنت ال :وأ - بهذتالل» ١ :ىذمرتلل ةياور ىفو .«اًروجو اًملظ تعلم امك

 ."”(ىمسا همسا ئطاوُي «یتیب لهآ نم لجر برعلا كلمي ىتح ايندلا

 كك ىبنلا ىبأ مساك هيبأ مساو ایک هللا لوسر مساك همسا لجرلا اذهو

 و ١ سلا ع

 تدب ةمطاف ةيرذ نم وهو «هللا دبع نب - دمحأ هوأ - دمحم همسا نوكيف

 .ىدماغلا نادمح نب دعس نب دمحأ ذاتسألل ««ةيدمحملا ةوبنلاب ةوبنلا متخ ةديقع» :رظنا (1)

 .(5 551؟) ةاكشملا ىف ىنابلآلا هنسحو « ىذمرتلاو دواد وبأ هاور (۲)



 ا (ملاعلا ةياهن ثادحأ ) ةياهنلا ةصق

 قص ىلع نب نسحلا دلو نم مث تاتي هللا لوسر
 ىمطافلا ىولعلا هللا دبع نب دمحم وهو» :ىدهملا ىف ءسابي ريثك نبا لاق

 .”(ُهتْكرَؤ ىنسحلا

 .فنألا ىنقأ ةهبجلا ىلجأ وهف ةدراولا هتفص نع امأ

 "ىم ىدهملا» : لج هللا لوسر لاق :لاق ص ىردخلا ديعس ىبأ نع

 اًملظ تعلم امك الدعو اطسق ضرألا المي فنآلا ىنقأ ."”ةهبجلا ىلجأ

 .(نینس عبس كلميو ءاًروجو
 : رح نسحلا لسن نم هنوك نم ةمكحلا ام يب

 :نسحلا لسن نم هنوك نم ةمكحلاو هب
 كلو بلاط ىبأ نب ىلع هيبأ داهشتسا دعب ةفالخلا ىلوت نسحلا نأ

 :ناريمأ نيملسملل راصف

 .اهريغو زاجحلاو قارعلا ىف يي نسحلا

 .اهلوح امو ماشلا ىف ص نايفس یب أ نب ةيواعمو

 ريغ نم ةيواعمل ةفالخلا نع لزانت رهشأ ةتس نسحلا مكح امدعبو

 .(۲۹/۱) محالملاو نتفلا ىف ةياهنلا (۱)

 .ىتيرذو ىلسن نم ىأ (۲)

 ىنعمف ؛عاصلا نود وه وأ «سأرلا فصن وأ ءرعشلا نم سأرلا مدقم راسحنا وه :ةهبجلا ءالج (5)

 هةهبجلا عساو وأ «هسأر مدقم نم رعشلا رسحنم :م «ةهبجلا ىلجأ»

 ىف بدح عم «هتبنرأ ةقدو «هلوط فنألا ىف انقلا» )١١7/5(: ««ةياهنلا» ىف لاق :فنآلا ىنقأ )٤(

 هنإف ؛سطفأ نكي مل هنأ دارملاو» :ىراقلا لاق .ها «ءاونق ةأرماو «ىنقأ لجر :لاقي «هطسو

 ۱۸١(. /0) .(«ةاقرملا» نم ها .«ةئيهلا هوركم

 .(117/15) عماجلا حيحص ىف ىنابلآلا هنسحو مكاحلاو دواد وبأ هاور (5)



 ۹ يلاعلا ةياهن ثادحأ ةياهنلا ةصق يب ر

 مكاح ىلع نيملسملا ةملك عمجل «ىلاعت هللا هجول امنإ «ىويند ضوع

 ىطعأ وأ هللا هاطعأ هلل اًئيش كرت نمو «كلذب هللا ةأفاكف ءامدلا نقحو «دحاو

 ."”(هنم رثكأ هتيرذ

 : همكح ةدم زب

T7دا 3 0 .  

 ةمعن هدهع ىف ةمألا معنت ءملظو اوج تا امك ادع ضرألا المي ؛نينس

 لاملا ىطْعُيو ءاهرطق ءامسلا ُرِطْمَتو ءاهتابن ضرألا ٌحرْخت ءطق اهْمَعنت مل
 .ددذع ريعب

 .ةريزغ عورزلاو «ةريثك رامثلا نوكت هنامز ىفا :ةلاََير ريثك نبالاق

 همايأ ىف ريخلاو «مغار ٌودعلاو «مئاق نيدلاو ءرهاق ناطلسلاو «رفاو لاملاو

 .' «مئاد

 ؟يدهملا جرخيب نيأ نم ب

 "کز نک دنع لتتقی» :ككي هللا لوسر لاق :لاق هنأ نابوث هاور ىذلا ثيدحلا

 دوسلا تايارلا علطت مث «مهنم دحاو ىلإ ريصي ال مث ٠ ةفيلخ نبا مهلك ؛ةثالث

 )١( ميقلا نبال فينملا رانملا )ص١5١(.

 .ىنيز هط .د قيقحت «(۳۱/۱) «محالملاو نتفلا ىف ةياهنلا» (9)

 مكحلا يأ كلّملا :ليقو - اهتحت اهنأ ركُذُي زونكو بهذ وهو :ةبعكلا زنك ليق : (مكرنكل (9)
 .تارفلا هنع رسحي يذلا بهذ نم لبجلا وهو :تارفلا زنك :ليقو .ةفالخلاو

 هوبأ ناك لاجرلا ءالؤه نم لكو «عابتأ هل دحاو لك «لاجر ةثالث :يأ :«ةفيلخ نبا مهلك» (5)

 .هيبأ كمك اًكَلُم بلطي وهف ءاَكِلَم



 ا (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق

 .هظفح أ ال اًئيش ركذ مث) ...ٌموق هلتقُي مل التق مكنولتقيف .قرشمل | لبق نم

 ."”(ىدهملا هللا ةفيلخ هنإف ؛حلثلا ىلع اًوبح ولو .هوعيابف ؛هومتيأر اذإف (:لاقف

 «ةبعكلا زنك قايسلا اذه ىف روكذملا زنكلاب دارملاو» :ُهْنَلْدَي ريثك نبا لاق

 «نامزلا رخآ نوكي ىتح .عافلخلا دالوأ نم ةناللث هوذخأيل هدذنع لتنقي

 ؛ارماس بادرس نم ال ءقرشملا دالب نم هروهظ نوكيو «ىدهملا جرخيف

 ىف هجورخ نورظتني مهو «نآلا هيف دوجوم هنأ نم ةضفارلا ةلهج همعزي امك

 نم ديدش «نالذخلا نم ريبك طسقو «نايذهلا نم عون اذه نإف «نامزلا رخآ

 الو «ةنس الو «باتك نم ال ؛ناهرب الو .كلذ ىلع ليلد ال ذإ .ناطيشلا

 .(ناسحتسا الو .حيحص لوقعم

 .هناطلس نوميقيو «هنورصني قرشملا لهأ نم سانب ديؤيو» :اًضيأ لاقو

 ةيار نأل ؛راقولا هيلع ىز وهو ءاضيأ دوس مهتايار نوكتو .هناكرأ نوديشيو

 لاقو .ىبهذلا هقفاوو نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه :لاقو «مكاحلاو ةجام نبا هاور ()

 .ىنيز هط .د قيقحت (۲۹ /۱) «محالملاو نتفلا /ةياهنلا» .«حيحص یوق دانسإ اذه» :ريثك نبا

 هجرخأ دقف ؛«ىدهملا هللا ةفيلخ اهيف نإف» :هلوق نود ىنعملا حيحص ثيدحلا» :ىنابلألا لاقو

 «نسح هدانسإو «ةيناثلا نامثع ةياور وحن اعوفرم دوعسم نبا نع ةمقلع قيرط نم هجام نبا

 نأ حلصي ام الو «تباث قيرط اهل سيل «هللا ةفيلخ» :ةدايزلا هذهو «ا؛هللا ةفيلخ» :هيف سيلو

 هيف امل .هللا ةفيلخ :لاقي نأ عرشلا ىف زوجي ال هنأ امراكن نمو ...ةركنم ىهف ءاهل اًذهاش نوكي

 .(زجعلاو صقنلا نم ىلاعت هللاب قيلي ال ام ماهإ نم
 ةفيلخلا نإ :لاق نم ىلع هيف دري اًمالك انام ةيميت نبا مالسإلا خيشل «ىواتفلا» نع لقن مث :٠ 0000 200

 بيقرلا مويقلا نميهملا ديهشلا ىحلا وهف «ةفيلخ هل زوجي ال ىلاعت هللا نأل ؛هللا نع ةفيلخلا وه

 هللاو «ةبيغ وأ تومب فلختسملا مدع دنع نوكي امنإ ةفيلخلا نإو «نيملاعلا نع ىنغلا ظيفحلا

 .كلذ نع هّرنم

 .(86 ح) (١7١-9١١1ص) «لوألا دلجملا «(ةعوضوملاو ةفيعضلا ثيداحألا ةلسلس» :رظنا



 ا:

 .«باقعلا :اهل لاقي ءادوس تناك ةَ هللا لوسر

 رخآ ىف هدوجوب دوعوملا حودمملا ىدهملا نأ دوصقملاو» :لاق نأ ىلإ

 دنع هل عّيابُيو ءقرشملا ةيحان نم هجورخو هروهظ لصأ نوكي نامزلا
 .'«ثيداحألا ضعب كلذ ىلع لد امك ؛تيبلا

 : "'هروهظ ىلع ةنسلا نم ةلدألا 5

 ىلع لدت ىتلا ةنسحلاو ةحيحصلا ثيداحألا نم ةلمج تدرو دقلو

 ةعاسلا تامالع نيب ام لصولا ةقلحك نامزلا رخآ ىف ىدهملا روهظ

 .اهضعب ركذب ىفتكأسو ...ىركلاو ىرغصلا

 ةعاسلا موقت ال» :ة هللا لوسر لاق :لاق د ىردخلا ديعس ىبأ نع

 Hal (علاعلا ةياهن ثادحأ  ةياهنلا ةصق يب /

 )١( محالملاو نتفلا ىف ةياهنلا )١١۲۹/۱(.

 نازيم ىف ىدهملا ىف ةدراولا ثيداحألا» هتلاسر ىف ميظعلا دبع ميلعلا دبع خيشلا ىصقتسا(۲)

 «ةمئألا نم اهجرخأ نم ركذو «ىدهملا ىلع مالكلا ىف ريتسجاملا ةجرد لينل «ليدعتلاو حرجلا

 دارأ نمف ءاهيلإ لصوت ىتلا ةجيتنلا مث «هيلع مكحلاو «ثيدح لك دانسإ ىف ءاملعلا لاوقأ ركذو

 كلذ لاق امك ؛ىدهملا ثيداحأ ىلع مالكلا ىف عجرم عسوأ اهنإف «ةلاسرلا هذهب هيلعف عسوتلا

 .(777ص /145 ددعلا) «ةيمالسإلا ةعماجلا ةلجم» ىف دابعلا نسحملا دبع خيشلا

 نوثالثو تس مهريغو ةباحصلا راثآو ةعوفرملا ثيداحألا نم ةلاسرلا هذه ىف هركذ ام ةلمجو

 حيرصلا ءنسحو حيحص نيب ام ءاّرثأ رشع دحأو ءاثيدح نوثالثو نانثا اهنم «ةياور ةئام ثالثو

 ىف اأ ىلع لدت نئارقو فاصوأ اهيف ىقابلاو «راثآ ةتسو ثيداحأ ةعست ىدهملا ركذ ىف اهنم

 .ىدهملا

 جاهنم» هباتك ىف ةيميت نبا مالسإلا خيش مهنمو «ىدهملا ثيداحأ ظافحلا نم ريثك ححص دقو

 فينملا رانملا» هباتك ىف ميقلا نبا ةمالعلاو )251١/5« «ةيردقلاو ةعيشلا مالك ضقن ىف ةنسلا

 اهححصو «ةدغ وبأ حاتفلا دبع خيشلا قيقحت ء(اهدعب امو ١47 ص) «فيعضلاو حيحصلا ىف

 «ىنيز هط .د قيقحت ((75-737 /1) «محالملاو نتفلا /ةياهنلا» هباتك ىف ريثك نبا ظفاحلا اًضيأ

 .كلذ ركذ ىتأيس امك ؛ءاملعلا نم مهريغو



 ا ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق

 نم وأ - ىترتع نم لجر جرخي مث :لاق ءاًناودعو اًملظ ضرألا ئلتمت ىتح

 .”«اًناودعو اًملظ تئلُم امك ءالدعو اًطسق اهؤلمي - ىتيب لهأ

 سانلا نم فالتخا ىلع ثعبُي ؛ىدهملاب مكر شبأا :ِةْدَلَي هللا لوسر لاقو
 هنع ىضري ءاًملظو اًروج تقام امك الدعو اًطسق ضرألا الميف «لزالزو

 ام :الجر هل لاقف .«اًحاحص لاملا مسقي «ضرألا نكاسو ءامسلا نكاس

 .«سانلا نيب ةيوسلاب» :لاق ؟اًحاحص

 رمأي ىتح «هلدع مهعسيو «ىنغ + اك دمحم ةمأ بولق هللا ًالميو» :لاق

 «لجر الإ سانلا نم موقي امف ؟ةجاح لام ىف هل نم :لوقيف «ىدانيف ءاّيدانم

 ىنيطعت نأ كرمأي ىدهملا نإ :هل لقف - نزاخلا :ىنعي - نادسلا تئا :لوقيف

 ةمأ عشجأ تنك :لوقيف مدن ؛هزربأو هرجح اذإ ىتح «ثحا :هل لوقيف .الام
 :هل لاقيف .هنم لبقي الف «هدریف» :لاق .(!؟مهعسو ام ىنع زجع وأ ءاّسفن دمحم

 عست وأ نينس نامث وأ نينس عبس كلذك نوكيف «هانيطعأ اًئيش ذخأن ال انإ

 ."”(هدعب ةايحلا ىف ريخ ال مث» :لاق وأ «(هدعب شيعلا ىف ريخ ال مث «نینس

 .ةميظعلا نتفلاو رشلا رهظي ىدهملا توم دعب هنأ ىلع ليلد اذه ىفو

 ؛ثدح انيبن دعب نوكي نأ انيشخ» :لاق هنآ ىردخلا ديعس ىبأ نعو

 ءاعبس وأ ءاّسمخ شيعي «جرخيي , ىدهملا ىتمأ ىف نإ» :لاقف ا هللا ىبن انلأسف

 اي :لوقيف ءلجرلا هيلإ ءىجيف :لاق «نينس :لاق ؟كاذ امو :انلق :لاق ءاًعست وأ

 .””(هلمحي نأ عاطتسا ام هبوث ىف هل ىثحيف» :لاق ,ىنطعأ ,ىنطعأ «یدهم

 .هاجرخي ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه :لاقو مكاحلاو ىلعي وبأو دمحأ هاور (۱)
 .ىبهذلا هقفاوو

 راصتخاب ىلعي وبأو «ديناسأب دمحأ هاورو «ريثك راصتخاب هريغو ىذمرتلا هاور» :ىمثيهلا لاق (؟)

 07184 05711 /۷) «دئاوزلا عمجم) .«تاقث امهلاجرو «ريثك

 .(1870) ىذمرتلا ننس حيحص ىف ىنابلألا هنسحو ؛دمحأو ىذمرتلا هاور (۳)



 ھم +٠ 2 ء ا وه ميرو هم /

 نم ىدهملا» :لوقي ةع هللا لوسر تعمس :تلاق اس ةم اس مآ نعو

 .'(ةمطاف دلو نم «ىنرتع

 رخآ ىف جرحا :ّلاَق 02 هللا ل وسر نأ هلي د ٌىِرْدخْلا ٍديِعَس ىبأ ْنَعَو
- 

 .اَحاَحِص َّلاَمْلا ىِطْعُيَو َهَتاَبت ضْزألا ٌحِرْخَتَو تيا لا ويقش ىدهَملا یتا

 اي دْعَي (اَيِناَمَّت وأ اًعْيَس شيعت ٌةَمَأْلا ُمظْعَتَو هي ةَيْشاَمْلا رش

 تسلا َّلُهأ اّنم ُئِدْهَمْلا» : يللا لاش لاق لاق كي لع ذو

 . "قليل ىف هللا هلص

 مل نأ دعب «هدشریو .همهليو .هقفويو «هيلع بوتي :یآ» :ريثك نبا لاق

 .  «كلذك نكي

 ُبَهْذَتاَل» :ّلاَق لک هللا ل وسر لاق :لاق هيلو دوْعْسَم ن هللا دبع ْنَعَو

 طاري یب لغآ نم لج َبَرَعْلا كِلْمَي ىح - اَيُْدلا ىِضَقْنت ال وأ - ال
 “یبا مشا هبا مساَو ءىوشا همس با عيطا وي :ةياور فو. ( ىومسا همس همسا

 مويا ايدل َنِم قب ب مل ول لو ئبنلا لا :لاق هيلو دوعْسَم نبا ْنَعَو

 هيب ُمْساَو یوشا همس ا طار یتا ْنِم لُجَر َتَعْبُي ىت مولا َكِلَذهللا وع

 . 0(یا مسا

 ےک

 )٦۷۳٤(. عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هححصو «ةجام نباو دواد وبأ هاور (۱)

 )۷١١( ةحيحصلا ةلسلسلا ىف هللا همحر ىنابلألا هححصو «مكاحلا هاور :حيحص (۲)

 )٦۷۳١(. عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هححصو .هجام نباو ,دمحأ هاور :حیحص (۳)

 (۲۹/۱) محالملاو نتفلا ىف ةياهنلا )٤(

 )۷۲۷١( عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هححصو «یذمرتلاو «دواد وبأو «دمحآ هاور :حيحص (5)

 .(017 ٠ 5) عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هححصو «دواد وبأ هاور :حيحص (5)

 لهأ نم الجر هللا ثعبل موي الإ رهدلا نم قبي مل ولا : (ثيدحلا ةاور دحأ) رطف ثيدح ىف داز



 ٤ ةياهنلا ةصق ١ ي ىلاعلا ةياهن ثادحأ ١

 هنإ :نولوقي نيذلا ةعيشلا ىلع در هيفو «هللا دبع نب دمحم :همسا نوكيف

 ا م١ (فعرل:
 .رهظي ى : ثعبي) .ىنعمو

 ا “ر e "د

SS YE PEC 

 .«اًروج تقام امك الدع اهؤلمي ىتيب <”

 ئطاوي ىتيب لهآ نم لجر برعلا كلمي ىتح ايندلا -ىضقنت ال :وأ - بهذت ال١ :ةياور ىفو
 .«ىمسا همسا

 .اًمجع وأ اًبرع اوناك ءاوس ءاًمومع نيملسملا ىلع اكلم نوكي :ىأ :«برعلا كلمي ىتح» :هلوق

 رئاس مث ءاهيف برعلا هعبتيف ءةنيدملاو ةكم ىف رهظي وهف «مه أدبي هنأل ؛انه برعلا ركذ هنكل
 .نيملسملا



 بأ م ل تعزو الويب ذهل ئال قاَرِعْلا لف كو ١ :َلاَقَق
 ال نأ ماشلا لأ كوي :َلاَق مث ا كلذ نوت ېا لبق نا :َلاَق ؟كاد

 4 (موّرلا لبق نما :ّلاَق ؟ لاد ˆ ٠ نأ م : :اَنلَ یم الو زاتيد ۾ لإ ىَبْحُي

 ىِنَسَي ةفيزخ ىتمأ رخآ ىف نوكيا :ةك فا لرش ر لاق و تک 4 2 ٠ < 5 ه0 + 4 ًُ ہد ہال چ 3

 ورد و 1 وو

 رمع هنأ نایرتا :ءلعلا ىبَأَو رض د یل تاو : لاق اّ هذعَي اک ءان يام اًح لالا

 اس اےس ےہ رل ےس و

 N :اَلاَقَق زيزعلا ِدْبَع دبع نبا

 :ةياور فو ا چ5 لاما م مرج ىف عفوت نبني درک

 .9(ِدّدَع ٍريَغِب ساتلا طع
 و

 ىف لک هللا لوسَر تبع تلاق ف نی َنيِنِمْوُملا مآ ةشن ةشئاع نع (۲)

 لاق هلت نك مَ كات یف اً َتْعَبَص وللا ٌلوُسَر ا :اَنْلَقَف ِهِماَنَم

 تلا ًاَحَل ْدَق .شْيَرَق نم : و ٍلجَرِل تْيَبلا "َنوُمْؤَي ؛ یا ْنِم اسا ن ُبَجَمْلا

 فالتخاب هرادقم فلتخي ميدق لايكم :كوُكَملاو «كيكاكم ةينامث قارعلا لهأل لايكم :زيفقلا )١(

 .افصنو اعاص عسي :ليق «دالبلا ىف هيلع سانلا حالطصا

 .الطر نيعبرأو ةسمخ عسي ماشلا لهأل لايكم :ىذَّملا (7)

 .نتفلا باتك (۲۹۱۳) ملسم هاور :حيحص 02

 .نتفلا باتك (۲۹۱۲ ۰۲۹۱۳) ملسم هاور :حيحص (4)

 ذخأي نمك هفارطأ كَّرَح :ليقو الج هضعب وأ «فيرشلا همسج كرحت :ىأ «ءابلا رسكب :ثبع )١(

 .(5/14-7) «ىوونلا حرش :رظنا .هعفدي وأ ءاّنيش

 .هدصقي :تيبلا موي (5)



 ١ ی ىلاعلا ةياهن ثادحأ ةياهنلا ةصق
 ْدَق ٌقيِرَطلا نإ ولا َلوُسَراَي :اَْلَقَف ا مهب فسخ ء ءاَدْيَبْلاِب اوُناَك اَذِإ یتَح

 50 : ناو روملار ٌرِصْيَتْسُملا م مهيف معلا : “لاق سالام عج

 ^ (ْمِهَتاّيِن ىَلَع هللا مهن مهنعبي یتش َرِداَصَم َنوُرَدْصَيَو ءاًدحاَو اًَكَلْهَم َنوُكِلْهَي

 اع ةي یب نب ترا لک َلاَق ءةَيِطْبقْلا نْبا هللا دْيَبع دع نع (0)

 رع اَهالأَسف ءس نب َنيِنمْؤُملاَمأَةمَلَس مأ ىلع امهم انو َاَوْفَص نبل
 رس

 رس اچ 14 6

 لوس َر لاق :َتلاَقَف ر رْييَرلا نبا ما ىف كيد ناكر ب ْفَسْخُي یز شيلا

1١ 

 لآ

1١ 

 رم ےک

 + ايد
 لا

 ضرزألا َن م َءاَدَيَس دب اوُناَك ادق بْ هيلا تعنيف ِتَِبْلاِب ” ٌدِئاَع دوُعَ 7 ا هللا

 هب بفسخ :َلاَق " ؟اًهراَك ناک مب فک هلل رمزا: نهي فيش

 00 یز ىَلَ مالا موب ُثَعْن هنِكَو عم
 اَهَّنِإ :تلقَق هرَمْعَج اأ ٌتيِقَلَف : لاق عير نب ِزيَِعلا دْبَع ْنَع ريك ةياور ىفو

١ 

 ىلعي ىبأ ةياور ىفو ««ةنيدملا ءاديبب» :ةياور ىفو «رفقلا ةعساولا ضرألا ىهو «ةزافملا :ءاديبلا(١)

 .ةنيدملاو ةكم نيب ءاسلم ةعساو ضرأ ءاديبلاو ««ةفّيلخلا ىذ نم ءاديبلاب» :دََْي ةملس مأ نع

 .ةميلحلا ىذ نم برقلاب ةفورعم ىهو

 .هل دصاقلا ءرمألل نيبتسملا :رصبتسملا ()

 .روهقملا هركُملا :روبجملا ()

 كلهم نأ دوصقملاو «ةقرفتم :ىتش - َّمَجَر مث ءاج :ىأ ؛ردص مث درو «عجارملا :رداصملا»(5)
 ةقرفتم رداصم ةكلهلا نع نورَدْصَي مهمأ الإ ءاًعيمج مهب فسْخُُي دحاو كلهم شيجلا اذه

 .ها .«مهتاينو مهلامعأ ردق ىلع «رانلا ىلإ رخآو «ةنجلا ىلإ دحاوف

 5٠ 351١(. /) «ىرابلا حتف» :رظناو )۲۷۹ /۳) «لوصألا عماج» نم

 .نتفلا باتك (۲۲۸۲) ملسمو «تويبلا باتك (۲۱۱۸) ىراخبلا هاور :حيحص (5)

 .هبلطي نم ىلع عنتمملا «هب ىمتحملا ءىشلا ىلإ ىجاللا :ذئاعلا (5)

 .اودصق امب ضار ريغ :ىأ :اًمراك (0)

 .اهبسح ىلع ىزاجيف 0
 .نتفلا باتك (۲۸۸۲) ملسم هاور :حيحص (9)



 (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق ى

 اَدْنَيَل اَمَنِإ هاو الك :رَمْعَج وُبأ َلاَمَف ««ضزألا َنِم َءاَدِبَِب) :ْتَلاَق اَمَنِإ

 باب ىف ثيدحلا اذه دواد ىبأ داريإ ليلدب ؛ىدهملا وهو» :ىبيطلا لاق

 .ها .'"(ىدهملا

 كلت نأو «ىدهملا وه ذئاعلا كلذ» نأ ىلإ ىمتيهلا رجح نبا بهذو

 ؛اتابثإ الو اًيفن كلذب مزجلا نكمي ال هنأ قحلاو .... ها ."”(ةَمْيلحلا ءاديبلا

 .ىلاعت هللا دنع ملعلاو ؛حيرصلا ليلدلا مدعل

 يج مشا َلوُسَر َّنَأ ءا َنيِنمْؤمْلا ما أ ْنَع هناَوْفَص ن ٿلا بع ْنَعَو (4)
 رس

 لو "ةن مل تس م - نک | ىِْعَي - ِتْئَيلا اًدَهِب ذوُميَس» :َلاَق
 رس لل س

 فرح ضزألا ىِ ءا اوئاگ اإ ىّنَح شح ْمِهْبَلِإ تعب ُةَدْعالَودَدَع

e EN 
0 

 ويل :َلاَق اي سلا نأ ل َةَصْفَح َنينِمؤُملا م أ نع هنع ةياور ىِفَو
 ْمهِطَسْوَأب ْفَسْخُي ءرضْألا َنِم ادب اوُناَك اإ تح كَتوُرْعَي ُشْيَج تلا اً

 ايه ربح ىلا ملا الإ قيا نور فتي مل مرآ لوا یوا
 ر

 4 ر الع دھش

 ةصفح ىلع َدَهْشَأَو ةصفح ةَصْفَح ىَلَع ْبِذكَت ْمَل َتَنَأ َكْيَلَع ٌدَهْش أ: اجر لاق

 عماجلا جاتلا» ىف لاقو )١/ ٤١۷(« «ىذوحألا ةفحت» ۳۸١(« /۱۱) «دوبعملا نوع» :رظنا )١(

 نأب هنم اًمزج ىدهملا باتك ىف هاور هنإف ؛دواد ابأ الإ «نتفلا باتك ىف ةعبرألا هاور» :«لوصألل

 .(ىدهملا لاتقل ىتأي ىذلا وه هب َفَسْخُي ىذلا شيجلا

 )١/ 5 5١(. (رئابكلا فارتقا نع رجاوزلا» (۲)

 حتفلاب یھ : :ليقو «نونلا َتْفت دقو «ءوسب مهديري نم عنمت ةوق ىأ :ةعنمو رع ىف نالف : ةَعنَم (۳)

 .(؟56 )٤/ («ةياهنلا» :رظنا «ةرفكو رفاك لثم ؛عنام عمج

 .نتفلا باتك (۲۸۸۲) ملسم هاور :حيحص )٤(



 ا ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق 3 ناين ثادحأ ١ ةدامنلا ةصت 37

 يب تلا ىلع بِك ملا مَ

 ىهتنَي ال١ :دَِك لع هللا لوس ر لاق :ْتَلاَق ب َنيِنِمْؤُمْلا ما َةفص نع (5)

TETضل نياك نإ ىلع .ل  

 َتْيَأَرَأ هللا لوس اب :ٌتْلَق تاق «مهطسوأ ن لَو مورا مهوب فس
 yT ْمِهِيِفْنَأ ىف م ىلع هللا مَعَ و ١ a : لاق ؟ةهنم < ا

 ىدهملا ثیداحأرتاوت

 صن دقو ءاًيونعم اًرتاوت ةرتاوتم ىدهملا نأشب تدرو ىتلا ثيداحألا نإ
 :ملعلا لهآ لاوقأ ضعب ركذأسو ..ءاملعلاو ةمئألا ضعب كلذ ىلع

 ىتلا رظتنملا ىدهملا ىف ءاج ام رتاوت ىف ثيداحألا» :ىناكوشلا لاق

 او حيحصلا اهيف ءاثيدح نوسمخ اهنم اهيلع فوقولا نكمأ
 فصو قَدْصَي لب ؛ةهبش الو كش الب ةرتاوتم ىهو «ربجنملا فيعضلاو
 امأو «لوصألا ىف ةررحملا تاحالطصالا عيمج ىف امنود وه ام ىلع رتاوتلا

 «عفرلا مكح اهل ءاضيأ ةريثك ىهف ؛ىدهملاب ةحرصملا ةباحصلا نع راثآلا

 . كلذ لثم ىف داهتجالل لاجم الذإ

 نع تضافتساو رابخألا ترتاوت دق» :ىربآلا نسحلا وبأ ظفاحلا لاقو

 هنأو «نينس عبس كلمي هنآو «هتيب لهآ نم هنأو ءىدهملا ركذب 4ک هللا لوسر

 .نتفلا باتك (۲۸۸۳) ملسم هاور :حيحص )١(

 )۷٤٦٥(. عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هححصو «ىذمرتلاو دمحأ هاور :حيحص (۲)

 .مدقملا ليعامسإ دمحم روتكدلل (ىدهملا) نع القن (۳)

 لاجدلاو رظتنملا ىدهملا ىف ءاج ام رتاوت ىف حيضوتلا» :اهمسا ىناكوشلل ةلاسر نم (4)

 .«حيسملاو



 e4 ىلاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق يب

 .لاجدلا لتق ىلع هدعاسيف «جرخي شلات ىسيع نأو الدع ضرألا المي

 .(هفلخ ىسيع ىلصيو ؛ةمآلا هذه مؤي هنأو

 - ىدهملا :ىأ - هجورخب ترثك دقو) :ىنيرافسلا دمحم ةمالعلا لاقو

 .ةنسلا ءاملع نيب كلذ عاشو «ىونعملا رتاوتلا َدَح تغلب ىتح «تاياورلا

 ."”(مهتادقتعم نم ع ىتح

 رظتنملا ىدهملا راكنإ امأ» :ُهْنَيدَي زاب نب زيزعلا دبع ةمالعلا خيشلا لاقو
 ثيداحأ نل ؛لطاب لوق وهف «نيرخأتملا ضعب كلذ معز امك ةيلكلاب

 ءاًروج تلم امك ءاطسقو الدع ضرألا المي هنأو «نامزلا رخآ ىف هجورخ

 كلذب حرص امك تضافتساو ءاذج ترشكو ءاًيونعم اًرتاوت ترتاوت دق

 نرقلا ءاملع نم ىناتسجسلا ىربآلا نسحلا وبأ مهنيب ءءاملعلا نم ةعامج

 عامجإلاك وهو «مهريغو «ىناكوشلا ةمالعلاو ءىنيرافسلا ةمالعلاو «عبارلا

 رفاوت دعب الإ .ىدهملا وه اًنالف نأب مزجلا زوجي ال نكلو ملعلا لهأ نم
 اهحضوأو اهمظعأو «ةتباثلا ثيداحألا ىف ةي ىبنلا اهنّيب ىتلا تامالعلا

 .ها .2(اًملظو اًروج تعلم امك الدعو اًطسق ضرألا المي هنوك

 يدهملا فلخ يلصي 257 ىسيع

 ىلصي ىذلاانم» : ع هللا لوسر لاق :لاق ص ىردخلا ديعس ىبأ نع

 . 7( هفلخ میرم نبا ىسيع

 .ىزملا فسوي جاجحلا ىبأل ١١95( /۳) لاجرلا ءامسأ ىف لامكلا بيذبت (۱)

 )۸٤/۲(. ةيهبلا راونآلا عماول (۲)

 .هاآ٠5 مرحم ١8 ظاكع ةديرج 0

 ,.(( 0 )٠ عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هححصو «ىدهملا رابخأ ىف ميعن وبأ هاور )٤(



 ا (ملاعلا ةياهن ثادحأ ةياهنلا ةصق 3

 لزن اذإ متنأ فيك» :4 هللا لوسر لاق :لاق ي ةريره ىبأ نعو

 لا رب

 ر لاب ةماعلا موب لا ر ماش قحلا ىلع نوا ییا ی اا

 . "”(ةمألا هذه هللا ةمركت «ءارمآ صعد ىلع

 هذه نم لجر فلخ ىسيع ةالص ىفو» :نااط رجح نبا ظفاحلا لاق

 نم حيحصلل ةلالد - ةعاسلا مايق برقو «نامزلا رخآ ىف هنوك عم - ةمألا

 .ها ."'(ملعأ هللاو «ةجحب هلل مئاق نع ولخت ال ضرألا نأ لاوقألا

 :اهنم ٍ؛َرَخأ ثيداحأ ىف ىدهملا هّنَأِب اًدّيَقُم دروو

 .هدنسم ىف ةماسأ ىبأ نب ثراحلاو .ديعس ىبأ نع معن وبأ هجرخأ ام
 را

 م رل و

 I E :لاق ل ىبنلا نأ ءرباج نع

 ْلَه هللا ةمرْكَتُءَرَمُأ ضْعَب ىَلَع ْمُكَضْمَب نإ ال :لوفي د ءال لص َلاَعَت :يدهملا
 “0و الا

 . *”(ديج دانسإ اذهو» :ثراحلا ثيدح هركذ دعب ميقلا نبا لاق

 ٍقَّلطُملا ظفللا لمح بجي هنأ ىدهلاو ملعلا ةمثأ نم فيفل نّيب دقو ©

 .ناميإلا باتك )١50( ملسمو «ءايبنألا ثيداحأ باتك ("770) ىراخبلا هاور :هيلع قفتم )١(

 .ناميإلا باتك )١505( ملسم هاور :حيحص (۲)

 .(595 /5) ىرابلا حتف (۳)

 (ىواحلا) .«ىدرولا فرعلا) ىف ىطويسلا هركذو .(ىدهملا رابخأ) ىف ميعن وبأ هجرخأ )٤(

(۳£/۲(. 

 .(58١/ص) لوقنملا دقن (6)

 و



 ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق ا

 ىف ميقلا نبا لوق دح ىلع ءامهجراخ ٍدِّيَقُملا ىلع نيحيحصلا ىف دراولا

 :«ةيفاشلا ةيفاكلا)

 نايب نود لاَمْجِإلاَو ٌقالْطِإ لاق ٍزِييْمَتلاَو ليصفتلاب َكِيَلَعَف

 نامر ل َاَرآلاو نامدا لااَطَنَخَو ةوجولااذَم اَدَسْفَأْدَق

 :مهصوصن ضعب كاهو وپ
 رابخألا ترتاوت» :«ىعفاشلا بقانم» ىف "”ىدبألا نسحلا وبأ مامإلا لاق

 .«هفلخ ىلصي ىسيع نأو .ةمألا هذه نم ّىدهملا نأب

 عقول اًمامإ ىسيع مدقت ول :ىزوجلا نبا لاق» :«حتفلا» ىف ظفاحلا لاقو

 الثل اًمومأم ىلصيف ؛اًعرش اًئدتبم وأ اًبئان هارتأ :ليقلو ءلاكشإ سفنلا ىف

 .”«ةهبشلا رابغب سّندتي

 ىسيع لوزن لبق نوكي هروهظ نظأو» : ناك ريثك نبا ظفاحلا لاقو

 .ها .2”(ثيداحألا كلذ ىلع تلد امك لك

 ىسيع لوزن لبق ىدهملا جورخ نأ ىلإ ««حتفلا» ىف ظفاحلا راشأ دقو

 ا

 ةتباث ىدهملا فلخ ج ىسيع ةالص نإ) :ُهْنِزْدَيي ىطويسلا ظفاحلا لاقو

 قداَّصلا وهو ك هللا لوسر رابخإب ؛ةحيحص ثتيداحأ ةدع ىف
 نيسحلا نب دمحم نسحلا وبأ» :باوصلاو «(ةيفلسلا .ط )١/ ۹۳(٤ «ىرابلا حتف» ىفاذك )١(

 (ءالبنلا مالعأ ريساو «(۳۸۳ ص) «یبهذلل ««ظافُحلا تاقبط» ىف امك ؛«ىناتسجّسلا ىربآلا

(5994/15). 

 .(555 /5) «یرابلا حتف» (؟)

 .(3017/1) «ةياهنلاو ةيادبلا ةيابغا (9)
 )4( «ىرابلا حتف» )١7/ ۸١(.



 ا ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق

 .(قودصملا

 حرشب ىرابلا ضيف) ىف اط ىريمشكلا رونأ دمحم ةمالعلا نيب دقو

 .ىدهملا وه نوكي مامإلا 3 حجارلا 3 ((ىراخبلا حيحص

 .ىوانملاو "”ىمتيهلا رجح نبا - اًضيأ - بهذ هيلإو

 ىدهملا وها :ُهَنَيْلَذ رباج ثيدح ىلع اقيلعت هناي ىنابلألا لاقو ©
 اهضعب ديناسأب ثيداحألا كلذب ترهاظت امك اكلي هللا دبع نب دمحم

 . ھا . ( نسح اهضعبو « حيحص

 )١( ص) ىطويسلا ظفاحلل ««نامزلا رخآ ميرم نبا ىسيع لوزن» 5 0(.

 )۲( «ىرابلا ضيف» )5/ ٤٥ -٤۸(.

 .(7 ؟ ص) «رظتنملا ىدهملا تامالع ىف رصتخملا لوقلا» (۳)

 )٤( (ريدقلا ضیف» )٥/ ۳۰۱(« )5//10()1079/5(.

 ليعامسإ دمحم روتكدلل (ىدهملا) نع القن ٠۹(٠ ص) (ىرذنملل ملسم حيحص رصتخما (5)

 .مدقملا



 (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق /

 اهيلع درلاو ... ةهبش

 ىدهملا فلخ ىلصي لزن اذإ 535 ىسيع نأ نم درو ام مهضعب ركنأ

 :كلذ هيجوت ىف لاقو ءاًباتك كلذ ىف فتصو «حبصلا ةالص

 .«ىبن ريغ فلخ ىلصي نأ نم اًماقم لجأ لكل ىبنلا نإ)»

 :هجوأ نم اذه باوجو ©

 رابخإب ثيداحأ ةدع ىف ةتباث ىدهملا فلخ ىسيع ةالص نأ :لوألا

 وه نإ إ# ىوهلا نع قطني ال ىذلا قودصملا قداصلا وهو هلي هللا لوسر

 .اهركذ مدقت دقو “4 یوی حوال

 ال نأ - اًقنآ ىزوجلا نبا نع انلقن امك - كلذ نم ةمكحلا نأ :ىناثلا

 سفنلا ىف عقول اًمامإ ىسيع مدقت ول ذإ ؛ةهبشلا رابغب # ىسيع سندتي
 ؟اًعرش اًتدتبم وأ ءاّبئان هارتأ :ليقلو ءلاكشإ

 نأ الإ ,"”(هللا ىبن هنأل ؛ىدهملا نم لمكأ ىسيع نأ كش ال» :ثلاثلا

 نم وهو يك هللا لوسر اذهو ؛لضافلل لوضفملا ةمامإ زاوج اعرش تباثلا

 دبع فلخ كوبت ةوزغ ىف ىلص دق - ةجرد مهعفرأو ءاّماقم ءايبنألا لجأ

 تلبقأف» :لاق هيلو د ةبعش نب ةريغملا ثيدح ىفف .. .ُهَيْيلَؤ فوع نب نمحرلا

 كردأف «مهل ىلص دق فوع نب نمحرلا دبع اومدق دق سانلا دجن ىتح هعم

 ملس املف «ةرخآلا ةعكرلا سانلا عم ىلصو «هعم نيتعكرلا ىدحإ ا ىبنلا

 .نيملسملا كلذ عزفأف «هتالص متآو ايب هللا لوسر ماق ءنمحرلا دبع

 .(غ) :ةيآلا :مجنلا ةروس(١)

 .(حيضوتلا) ىف ىناكوشلا نع ٠١١( :ص) (ةعاذإلا) ىف ةرابعلا هذه لقن (5)



 ا (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق

 :لاق مث «مهيلع لبقأ «هتالص هيب ىبنلا ىضق املف «حيبستلا اورثكأو

 .'(اهتقول ةالصلا اولص نأ مهطبغي ««متبصأ» :لاق وأ .(متنسحألا

 . "!(اًدعاق هيف تام ىذلا

 ا 00 ا ارم ۷

SS PU CEC: 

 )١( ملسمو «(۲۹ ۰۲۸ /۱) هدنسم ىف ىعفاشلا هاور )۲۷٤( )۱/۳۱٤(.

 ىذمرتلا هاور (؟) )١57( .ةالصلا



 ماعلا ةياهن ثادحأ ةياهت اعلا ةداهن تادحا) ةباهنلا ةصق 4

 عامتجا وهو «ءارسإلا ةليل 535 ىسيعب عمتجا ةا ىبنلا نأ تبث

 ءاهقفلا فئاوط بهذم وه امك «حورلاو دسجلاب ناك ءارسإلا نأل ؛ىقيقح

 :(حتفلا» ىف دع حلا لاق ...؛نيثدحملاو «نيرسفملاو «نيملكتملاو

 لل كلذ نع لوثفلا یی اکر ىيجصلا رابخألا وار هلع تاو

 ىف يهذلا كد اذلو هيلع ناحصلا فيرعت قايطنال ؛ياح ص اكلت سبع

 ىأر هنإف ؛یباحصو ّىئبن میرم نبا ىسيعا :(ديرجتلا» ىف لاقف ؛ةباحصلا

 ها .(اتوم ةباحصلا رخآ وهف ل ىبنلا

 نبا ظفاحلاو «حالّصلا نبا ىلع «هتكن» ىف ىقارعلا ظفاحلا لاق اذكو

 مكحب مالعإلا» فو ««بيذهتلا» ىف ىطويسلا ظفاحلاو ««ةباصإلا) ىف رجح

 ر سلا نبأ چ ا زم و اى

 رمع نصر ركب ىبأ باحصلا ريخ نم لضفأ قلخلا عيِمَج + قاَمّتاب نم

 ضم نم راتخملا مفطصمل دملا ةمأ نم ىَتَفَّوُمَو ناّمْثَع نمو "يلع نمو

 حرش» ىلع هتيشاح ىف جاحلا نب باطلا دمحم هللا دبع وبأ ةمالعلا لاق

 : نيعملا دش رجلا

 روصلا نَْحَأ ىِف ىفطضُملا اَ ىأَر ثيح وللا حور میرم نبا كا

 ها رجَحلاَو ِتيَبلا با ّرِظ َدْنِع َكاَذَك اَعَمَتْجا اَمَدْنِع اليل ٍتاَواَمَّسلا قون

 )١( ؟ ص) ىرامغلل «ةكظ ىسيع لوزن ىف مالسإلا لهأ ةديقع» 5(.



 اي سا ةا فادعارةياهنلاةمق افا
 ةليل يف هحلصي هللا

 . "7(ةليل ىف هللا هحلصي تيبلا لهأ انم ىدهملا» :ةل لاق هب

 :نيينعم لمتحي (ةليل ىف هللا هحلصي :هلوقو

 .اهل هؤيهي ىأ ؛ةفالخلل هحلصي هللا نأ كلذب دارملا نوكي نأ :امهدحأ

 بوتيو هللا هحلصيف «صئاقنلا ضعبب اًسيلتم نوكي نأ :ىناشلاو

 :لاق ثيح ءُّةْنْلْدَي ريثك نبا ظفاحلا هررق ىذلا وه ىنعملا اذهو .ها . "هيلع

 .هدشر همهليو .هقفويو «هيلع بوتي :ىأ ؛(ةليل ىف هللا هحلصي! :هلوق ىنعمو)ا

 .ها ."0(كلذك نكي مل نأ دعب

 عفريو «هرمأ حلصي :ىأ ««ةليل ىف هللا هحلصتي) :«ةاقرملا» ىف ىراقلا لاقو

 هتفالخ ىلع قفتي ثيح ؛ليللا نم ةدحاو ةعاس ىف وأ «ةدحاو ةليل ىف «هردق

 .ها .«اهيف دقعلاو لحلا لهأ

 )1۷۳١(. عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هححصو «ةجام نباو دمحأ هاور (1)

 .(777 :ص)«رظتنملا ىدهملا ركنأ نم ىلع رثألاب جاجتحالا» (۲)

 .(57 )١/ .«ةياهنلاو ةيادبلا ةياهن» (۳)
 )٤( ,«حيتافملا ةاقرم نم» )0/ 18٠١(.



 ملاعلا ةياهن ثادحأ ةياهنلا ةصق ير رك

 ؟يدهملا روهظب ملعن فيك

 سانلا نإ هللا دبع ابأ اي :ىروثلا نايفسل تلق :لاق ثايغ نب صفح نع
 ىف هنم نكت الف كباب ىلع رم نإ :لاق ؟هيف لوقت امف ىدهملا ىف اورثكأ دق
 .' "هيلع سانلا عمتجي ىتح ءىش

 نأ اهلالخ نم فرعن تامالع نع يب ىفطصملا بيبحلا رخأ دقلو

 هنأ تامالعلا كلت سأر ىلعو ...ىدهملا وه رهظيس ىذلا لجرلا اذه

 عمتجي هنأ ىدهملا اهب فرعُي ىتلا تامالعلا نمو» :ُهْنََدَي ىجنزربلا لاق

 ..ها .«هفلخ ىسيع ىلصيو ا میرم نبا ىسيعب
 نم ىعدا نم) :لديل ىرجيوتلا هللا دبع نب دومح خيشلا لاقو

 لاجد هنإف «هنامز ىف لاجدلا جرخي ملو ءرظتنملا ىدهملا هنأ نينوتفملا

 جرخ دق لاجدلا نكي ملو «ميرم نبا حيسملا هنأ ىعَّذا نم كلذكو «باذك

 نم هريغل نانوكت ال ناتمالع میرم نبا حيسمللو «بذاك لاجد هنإف «هلبق

 :ةيناثلاو .,ثيداحألا كلذب ترتاوت امك لاجدلا لتقي هنأ :امهادحإ «سانلا

 ىهتني ثيح ىهتني هّسْمَّتو «تام الإ هِسْفَت حير دجي رفاكل لحي ال هنآ
 حيسملا هنأ ىعدي لاجد لك عامطأل عطق نيتمالعلا نيتاه فو «هفرط

 .هأ .(میرم نبأ

 اسس

 )١( ءايلوألا ةيلح )۷/ 7١(.

 4١(. :ص) ةعاشإلا (۲)

 .نتفلا باتك (۲۹۳۷) ملسم هاور :حيححص (۳)

 .لاجدلاو ىدهملا ركنأ نم ىلع درلا ىف ناهربلا ةماقإ )٤(



 ا ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق ۸

 .ىدهملا دصقي ىذلا شيجلاب فسخ نأ ةمكحملا تامالعلا نمو

 :انلقف .همانم ىف اب هللا لوسر ")ثبع» :تلاق س نينمؤملا مأ ةشئاع نع

 يو وا

 ء(سانلا عمجي دق قيرطلا نإ .هللا لوسر ايف :انلقف وهب فس "ایل

 اكلهم نوكلهي «ليبسلا نب او 5" 'روبحملاو .' رصبتسملا مهيف «معن ) :لاق

 الا مما ىلع هلل مهمتي + ” تش رداصم نوردصيو ءادحاو

 :لاق يخ هللا لوسر نأ اكن م نينمؤملا مآ نع ناوفص نب هللا دبع ندعو

 الو .ددع الو ٠"ةعنم مهل تسيل «موق - ةبعكلا ىنعي - تيبلا اذهب  وعيساا

 ذخأي نمك هفارطأ كرح :ليقو يج هضعب وأ «فيرشلا همسج كرحت ىأ «ءابلا رسكب :ثبع )١(

 .(۷ )/277/١ «(یوونلا حرش» رظنا .هعفدي وأ ءاّنيش

 .هدصقي :تيبلا موي (9)

 ىلعي ىبأ ةياور ىفو «(ةنيدملا ءاديبب» :ةياور ىفو ءرفقلا ةعساولا ضرألا ىهو «ةزافملا :ءاديبلا (۳)

 ةنيدهلاو ةكم نيب ءاسلم ةعساو ضرأ ءادبيلاو «(ةفيلحلا ىذ نم ءاديبلاب» : س ةملس مأ نع

 .ةفيلحلا ىذ نم برقلاب ةفورعم ىهو

 .هل دصاقلا رمألل نيبتسملا :رصبتسملا (4)

 .روهقملا هركملا :روبجملا (5)

 كلهم نأ دوصقملاو ؛ةقرفتم :ىتش - عجر مث ءاج :ىأ ؛ردص مث درو «عجارملا :رداصملا» (5)

 :ةقرفتم رداصم ةكلهلا نع نوردصي مهأ الإ ءاًعيمج مهب فسخي دحاو كلهم شيجلا اذه

 .ها .«مهتاينو مهلامعأ ردق ىلع «رانلا ىلإ رخآو ءةنجلا ىلإ دحاوف

 هل ظفللاو «ملسمو ؛قاوسألا ىف ركذ ام باب :تويبلا ىف (حتف - ۳۳۸ )٤/ :ىراخبلا هاور (۷)

1°/0(. 

 حتفلاب ىه :ليقو ؛نونلا حتفت دقو ءءوسب مهديري نم عنمت ةوق ىأ :ةعنمو زع ىف نالف :ةعنم (۸)

 .(515 /5) «ةياهنلا» :رظنا :ةرفكو رفاك لثم ؛عنام عمج



 ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق ر

 مهب فسح ضرألا نم ءاديبب اوناك اذإ ىتح «شيج مهيلإ ثعبي «ةدع 0

 اذه نَمؤيل» :لاق يب ىبنلا نأ س ةصفح نينمؤملا مآ نع هنع ةياور ىفو
 :مهطسوأب فَسْخُب ضرألا نم ءاديبب اوناك اذإ ىتح ؛هنوزغي شيج تيبلا
 ربخي ىذلا ديرشلا الإ ىقبي الف «مهب فسخُي مث «مهرخآ مهلوأ ىدانيو
 دهشأو «ةصفح ىلع بذكت مل كنأ كيلع دهشأ :لجر لاقف /””(مهنع

 ب ىبنلا ىلع بذكت مل انآ ةصفح ىلع

 در و 2
SES PO CEC& 

 نأ :ةياور ىفو «تيبلا موي ىذلا شيجلاب فسخلا باب :نتفلا ىف «(۲۸۸۳) مقرب ملسم هاور(١)

 دبع لاتقل ةكم ىلإ ماشلا نم ىتآلا ىنعي ««شيجلا اذ وه ام هللاو امأ» :لاق ناوفص نب هللا دبع

 ا ريبزلا نب هللا

 هب فسح شيجب انعمس امو هب فسخُي مل هنأل ؛شيجلا اذه وه سيل اًقحا :«جاتلا» ىف لاق
 .ها .«ليفلا باحصأك هرمأ رهتشال عقو ولو «نآلل

 .(701/5) ىئاسنلاو (ىوون 5 /۱۸) ملسمو ؛(585/5) دمحأ مامإلا هاور(؟)



 Nd ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق 3ک

 هدهع يف تاريخلا ةرثك

 هدهع ىف ةمألا معنتو تاكربلا معتو تاريخلا رثكت ىدهملا دهع ىفو

 رثكيو ءاهتاكرب ءامسلا لزنتو اهتاريخ ضرألا جرختف ..طق اهمعنت مل ةمعن

 .(العو لج) هللا الإ اهردق ملعي ال ةداعس سانلا دعسيو ضيفيو لاملا

 .ةريزغ عورزلاو «ةريثك رامثلا نوكت هنامز ىف) :ُهَنَْدَيي ريثك نسا لاق

 همايأ ىف ريخلاو ءمغار ودعلاو «مئاق نيدلاو ءرهاق ناطلسلاو ءرفاو لاملاو

 ."'"(مكاد

 ىتمأ رخآ ىف جرخي١ :لاق يج هللا لوسر نأ د یردخلا ديعس ىبأ نع

 لًّحاحص لاملا ىطعتيو ءاهتان ضرألا حرختو .ثيغلا هللا هيقسي ؛ىدهملا

 .0”2(اًججح : ىنعي ) اًينامث وأ اًعبس سشيعب ةمأآلا مظعتو ,ةيشاملا رثكتو

 ضعب ركذأس ىننإف ىدهملا فلخ ىلصيو لزني (2125) ىسيع نألو

 .ةكرابملا ةبقحلا كلت ىف نوكتس ىتلا تاريخلا

 لوزنو لاجدلا ركذ ىف ليوطلا ناعمس نب ساونلا ثيدح ىف ءاج دقف

 مهيلع هئاعدو (/225) ىسيع نمز ىف جوجأمو جوجأي جورخو ىسيع

 ءربوالو ردم تیب هنم نکي ال اًرطم هللا لسري مث» ل هلوق هيفو .مهكالهو

 ىتبنأ ضرألل لاقي مث - ةآرملا - ةفلزلاك اهكرتي ىتح ضرألا لسغيف

 ءاهفحقب نولظتسيو «ةنامرلا نم ةباصعلا لكأت ذئمويف «كتك رب ىدرو ءكترمُث

 )١( محالملاو نتفلا ىف ةياهنلا )١/١(.

 ,(هاجرخي ملو «دانسإلا حيحص ثيدح اذه» :لاقو «(00۸ 00۵۷ )٤/ «مكاحلا كردتسم» (؟)

 ثيداحألا ةلسلسا ,.«تاقث هلاجر «حيحص دنس اذه :ىنابلألا لاقو .ىبهذلا هقفاوو

 )۷١١(. «ةحيحصلا



 (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق / ١

 «سانلا نم ماثفلا ىفكتل لبإلا نم ةحقللا نإ ىتح - نبللا - لسّرلا ىف كرابيو

 نم ذخفلا ىفكتل منغلا نم ةحقللاو «سانلا نم ةليبقلا ىفكتل رقبلا نم ةحقللاو

 .”«سانلا

 مهتاهمأ تالعل ةوخإ ءايبنألاو» :لاق الب ىبنلا نأ حط ةريره ىبأ نعو

 هنيبو ىنيب نكي مل هنأل ؛ميرم نب ىسيعب سانلا ىلوأ انأو ءدحاو مهنيدو «یتش

 ىلع ةنمألا عقتو ءلاجدلا حيسملا هنامز ىف هللا كلهيف ...لزان هنإو «ىبن

 «منغلا عم بائذلاو ءرقبلا عم رامنلاو «لبإلا عم دوسألا عترت ىتح ضرألا

 ." (مهرضت ال تايحلاب نايبصلا بعليو

 نب ىسيع نلزنيل هللاو» كي هللا لوسر لاق :لاق هنأ ص ةريره ىبأ نعو
 الف - ةباشلا ةقانلا - صالقلا نكرتتلو «ةيزجلا نعضيلو ...الداع اًمكح ميرم

 ؛لاملا ىلإ نوعديلو ءدساحتلاو ضغابتلاو ءانحشلا نبهذتلو ءاهيلع ىعسُي
 "”(دحأ هلبقي الف

 .نتفلا باتك (۲۹۳۷) ملسم هاور :حيحص )١(

 حيسملا ةصق ىف ىنابلألا هححصو «مكاحلاو «نابح نباو «دمحأو «دواد وبأ هاور :حيحص (۲)

 .(5 5) لاجدلا

 .ناميولا باتك )١00( ملسم هاور :حیحص (۳)



 اودارأو «ىتش كلاسم ىدهملا ثيداحأل نوبذكملا كلس دقلو

 - اهيلع درلاب اًبوحصم اهضعب ركذأسو ...مهبهذم قفاوت ىتلا تاهبشلا
 :- هللا نذإب

 : ىلوآلا ةهبشلا(١)

 نيدلا ىف ةيرظنلا اياضقلا نم ىدهملا جورخب قيدصتلا) :مهلوق ىهو

 اذامو ؟هب تقدص اذإ ىنيد ىف ىنديفي امو ءلمع اهيلع بترتي ال ىتلا

 .(؟هب تبذك نإ ىنريضي
 :ةيتآلا طاقنلا ىف كلذ ىلع باوجلاو ب

 ىحولا اهب ربخأ ىتلا ةيربخلا ةيملعلا رومألا هذه نأ ملعن نأ دبال :الوأ

 .ديحوتلا رهوجو نيدلا لصأ اهنأل ؛اهداقتعاو اهقيدصت مزلي

 بع اًدمحم نأب ةداهشلا تامزلتسم نم اياضقلا هذ ناميإلا نإ :اًيناث

 ام بانتجاو ءريخأ اميف هقيدصتو هرمأ اميف هتعاط :ىضتقت ىتلاو هللا لوسر

 .عرش امب الإ هللا َدبعُي ال نأو ءرجزو هنع یہ

 طارشأ نأل ؛رخآلا مويلاب ناميإلا تامزلتسم نم اهب قيدصتلا نإ :اتلاث

 .رخآلا مويلا تامدقم نم - ىدهملا جورخ اهنم ىتلا - ةعاسلا

 .ردقلاب ناميإلا ف لخاد ىدهملا جورخب قيدصتلا نإ :اًعبار

 «بيغلاب ناميإلا تايضتقم نم ةعاسلا طارشأب ناميإلا نإ :اًسماخ

 ليعامسإ دمحم روتكدلل (ةعاسلا طارشأ هقفو ىدهملا) باتك نم فرصتب اهركذأس (؟)

 . هللا هظفح



 | (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق دمت نر

  .نامزلا رخآ ىف جرخي

 : ةيناثلا ةهبشلا(؟)

 ىف اًروج تئئاُم نأ دعب الدع ضرألا ىدهملا المي فيك) :مهلوق ىهو

 دهاجي «ةنس نيرشعو اّنالث ثكم يب هللا لوسر اذهو ....«طقف نينس عبس

 .(؟الدع اهلك ضرألا الم امو هللا ىلإ وعديو

 :ةيتآلا طاقنلا ىف كلذ ىلع باوجلاو هج

 .044 هلوُسَرو هللا يدي نیب اوم مثال أنما نذل اپ اتیا :لاق ىلاعت هللا نإ :الوأ

 . 74 نحوي یو الل وه نإ © وفا نع ُقِنياَمَو 9" قص لاقو
 دجي ال نأو .هقيدصت بجاولاف «هب ربخأ هنأ ئ ىبنلا نع تبث ام لکو

 هربخ ضراعي ال نأو ايك هللا لوسر هب ربخأ امم اجرح هسفن ىف ملسملا
 .ةديقعلا داسف ناونع اذه نإف ؟لهو ؟َمِلو ؟فيكب

 هيلإ لوصولا رّسيو «هبابسأ أيه اًرمأ دارأ اذإ كتي هللا نإ :اًينا
 اًطسق ضرألا الم دق ُهَكَو باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ اذهو

 تلم دق هتفالخ ىف مالسإلا راشتنا لبق تناك دقو «نينس رشع ىف الدعو
 ىف الدعو اًطسق ضرألا الم دق زيزعلادبع نب رمع اذهو ءاًروجو اًملظ

 اًطسق ضرألا المي ىدهملا نأ يب ىبنلا ربخخأو ءرهشأ ةسمخو نيتنس
 الو «ةلاحم ال عقاو يي قودصملا قداصلا ربخخو «نينس عبس ىف اًلدعو

 .هتثيشم ذوفنو « ناجا برلا ةردق مومع ىف كشي نم الإ هعوقو دعبتسي

 )١(. :ةيآلا :تارجحلا ةروس 01

 )۳(٤(. :ناتيآلا :مجنلا ةروس (؟)



 ي ملاعلا ةياهن ثادحأ  ةياهنلا ةصق ٤

 مث ءةليل ىف هحلصُي نأب نيدلا ديدجتل هدعيو هللا هئيهيس ىدهملا نإ :اثلاث
 ىذلا شيجلاب فسخُي نأ ىهو «ةداعلل ةقراخ ةماركب ىلاعت هللا هديؤي

 .مارحلا تيبلاب ذوعي امنيح هدصقي

 دحأ نيملاعلا ىف اهراثآو ءايبنألا ةوعد رامث نأ مولعملا نمو :اًعبار

 امف ی هللا لوسر ةوبن راثآ نم ضرألا هذه ىف عقو ام لکو «مهتوبن مالعأ

 نم رثأ وه امنإ «ىدهملا نم هللا نذإب عقيس امو «نيدشارلا ءافلخلا نم عقو

 ةاكشم نم سبقو «ةكرابملا هتثعب تارمث نم ةرمثو ي هللا لوسر ةوبن راثآ

 . ا هت وبن

 :ةنلاتلا ةهبشلا(؟)

 نأ ىدهملا دوجو ركنأ نم لك اهيلع دمتعا ىتلا تاهبشلا رطخأ نمو

 كلت نأو - ملسمو ىراخبلا ىأ - نيحيحصلا ىف تبثت مل ىدهملا ثيداحأ

 .تايليئارسإلا نم ريثك اهيلإ برست دق ثيداحألا

 :لوقنف ؛ىدهملا ىف ثيداحألا نم ءىشب اًدتعي مل نيخيشلا نأ ىوعد امأو

 ةريثك ثيداحأ امهريغ ىف درو لب ءطقف نيحيحصلا ىف نّودت مل اهلك ةنسلا نإ

 .ثيدحلا نيواود نم اهريغو مجاعملاو ديناسملاو ننسلا ىف ةحيحص

 ىف تسيل ثيداحأ احح ص دق امہناف «ثيداحألا نم هتحصب مكحُي

 تسيل ثيداحأ حيحصت ىراخبلا نع هريغو ىذمرتلا لقني امك ؛امهيباتك

 .'«اهريغو ننسلا ىف لب .هدنع

 «رکاش دمحأ فيلأت Yo)» :ص) اريثك نبال ثيدحلا مولع راصتخا حرش /ثيثحلا ثعابلا) 0

 .ةيملعلا بتكلا راد عبط



 (علاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق و /

 نم اهضعب نأو «تايليئارسإلا نم ريثك اهلخد دق ثيداحألا نوك امأو
 ةمئأ نكلو «حيحص اذهف ؛تايبصعلا لهأ نم مهريغو ةعيشلا عضو

 «تاعوضوملا ىف بتكلا اوفنصو «هريغ نم حيحصلا اونّبب دق ثيدحلا

 .لاجرلا ىلع مكحلا ىف ةقيقد دعاوق اوعضوو «ةفيعضلا تاياورلا نايبو

 نم ةنسلا هللا ظفحف «هرمأ اورهظأو الإ بذك وأ ةعدب بحاص قبي مل ىتح

 هللا ظفح نم اذهو «نيلطبملا لاحتناو «نيلاغلا فيرحتو «نيثباعلا ثبع

 . ”نيدلا اذهل

 :ةعبارلا ةهبشلا(:)

 لهآ ىلإ تبرست «ةفارخ ىدهملا جورخ ىف داقتعالا) :مهلوق ىهو
 نوكي نأ نود ءةعيشلاب طالتخالاو ءةسلاجملاو «ةسناؤملا قيرط نم ةنسلا
 .(مهتديقع ىف لصأ اهل

 : ةيلاتلا طاقنلا ىف كلذ ىلع باوجل او ج

 ىهتنت ديناسأب ةفيرشلا ةنسلا بتك ىف ةنودم ىدهملا ثيداحأ نأ :الوأ

 .ةعيشلا ثيداحأ امآ عقد ماركلا هتباحص قيرط نع هِي هللا لوسر ىلإ

 ثيداحألا نم حص امو .مهمعز ىف نيموصعملا مهتمئأ ىلإ ىهتنت ىهف

 نع لقني ملو «ةعيشلاب هل ةقالع ال ة5 هللا لوسر نع ىدهملا ىف ةدراولا

 بحاص ىركسعلا نسحلا نب دمحم وه ةعيشلا دنع ىدهملا نإ مث .ةعيشلا

 .هللا دبع نب دمحم وهف ةنسلا لهأ دنع ىدهملا امأ «بادرسلا

 داو ىف مهيدهم ىف ةعيشلا ةديقعو «داو ىف ىدهملا ىف ةنسلا لهآ ةديقعف
 كك

 .رخآ

 ۲۷١(. :ص) لباولا فسوي «ةعاسلا طارشأ»()



 ا ( ملاعلا ةداهن تادحأ) ةياهنلا ةصق

 ءاعدا ىف اوبذك ةضفارلا نوكف ؛لطابل اقح عدن نأ زوجي ال هنأ :اًيناث

 ةلدألا ضفرن نأ القن الو ءالاقع ال انل غوسي ال ىمهولا مهمامإل ةيدهملا

 .ةفارخ ال ةقيقح ىدهملا نأ دكؤت ىتلا اَ هتنس نم ةحيحصلا

 ال ةضفارلا نم ىدهملا جورخب قيدصتلا ةنسلا سابتقا ىوعد نأ :اثلاث

 .نظلا الإ ليلد ىلإ دنتست
 نأ ىقبي «ةنسلا لهأ داقتعا ىف هلاوحأو ىدهملا ةفص نايب مدقت دق :اعبار

 :موعزملا مهيدهم ىف ةعيشلا داقتعا ىلع فرعتن

 .مهيلع صوصنملا رشع ىنثإلا ةمئألا رخآ مهداقتعا ىف وهف

 دوجوملا «مودعملا كلذ نأش ىف هندي ةيزوجلا ميق نبا ققحملا مامإلا لاق

 ىذلا «راصبألا نع بئاغلا ءراصمألا ىف رضاحلا هنإ) :ةدسافلا مهتالايخ ىف

 نم رثكأ نم ءاّريغص اًلفط ارماس بادرس لخد ءاضفلا متخيو ءاصعلا ثرو

 مهو «رمآ الو «ربخب هيف سحي ملو «نيع كلذ دعب هرت ملف «ةنس ةئام سمخ

 نأ هب نوحيصيو «بادرسلا باب ىلع ليخلاب نوفقي موي لك هنورظتتي

 مهبأد اذهف «نامرحلاو ةبيخلاب نوعجري مث ««انالوم اي جرخا» :مهيلإ جرخي
 رخسي ةكحضو «مدآ ىنب ىلع اًراع ءالؤه حبصأ دقلو) :لاق مث «(هبأدو

 .هأ . (لقاع لك مهنم

 انآام مكلهجب هومتملك ىذلادلي نأ بادرسلل نآام

 انتاليغلاو ءاقنعلا متشلث مكنإف ءافعلا مكلو قع ىلعف 00

 ١607 ١07(. :ص) فينملا رانملا()

 ال مسالا فورعم رئاط :ءاقنعلاو ١18( :ص) .ىمثيهلا رجح نبال (ةقرحملا قعاوصلا) 0

 .مسجلا



 (علاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق ير“

 ةنسلا لهأ دنع ىدهملاو «ةعيشلا دنع ىدهملا نيب قرفلا ناك اذإف

 قحلا نيب ىوسي نأ هسفنل غوسي فيكف ءايرثلاو ىرشلا نيب قرفلاك
 !؟نومكحت فيك مكل ام ؟لطابلاو

 : ةسماخلا ةهبشلا(0)

 .راضملا نم هيلع بترتي ىدهملا جورخ ىف داقتعالا نإ) :مهلوق ىهو

 مدعو «هنالطب داقتعا امأ «عقاولاو «خيراتلا هب دهشي ام «نتفلاو «دسافملاو

 .نتفلاو عزاعزلا نم ةمالسلاو «نامألاو ةحارلا بلجي هنإف «هب قيدصتلا

 :ةيتآلا طاقنلا ىف كلذ ىلع باوجلاو ب

 «بيغلا رومأ نم هب رخي اميف يل هللا لوسر قيدصت بجاولا نأ :الوأ

 اومكح نيذلاو ءانع ةبئاغ وأ ةدوجوم «ةلبقتسم وأ ةيضام تناك ءاوس

 لهأ نم نوققحملا داقنلاو «ةذباهجلا ءاملعلا مه ىدهملا ثيداحأ ةحصب

 رمألا عزانيو «مهمكح مهلهجب دري نأ ىف مهنود نمل رذع قبي ملف «ثيدحلا
 ( .هلهأ

 طسبيو «طسقلا ميقي ىدهملا نأ نودقتعي ةعامجلاو ةنسلا لهآ نأ :اًيناث

 نم نوكت امنإف «عزاعزلاو نتفلا امأ «ملظلا ليزيو ءروجلا عفريو «لدعلا
 .ةيدهملا نوعدي نيذلا «نيباذكلا نيلاجدلا

 ثيداحألاب بيذكتلا ىلع - اًضيأ - بترتت دسافملاو راضملا نأ :اقلاث

 فرم نع نقلا َنِذَلارَرَحلَف  :كك لاق ...«ناميإلا ىفاني امم ؛ةحيحصلا

 نم :ُهْنلْيَي دمحأ مامإلا لاقو 4 يأ ُباَدَع مبينا ةف مهب نأ

 .«ةكله افش ىلع وهف ئ هللا لوسر ثيدح دَر

CTD: ةيآلا :رونلا ةروس ) 1١ 



  Eةياهنلا ةصق ١ يب ( ملاعلا ةياهن ثادحأ ١

 نم عنمي ىذلا وه سيل نامزلا رخآ ىف ىدهملا جورخ راكنإ نأ :اعبار

 هباتك ىف لاق ىلاعت هللا نأ ليلدب نانئمطالاو نمألا هب لصحيو «نتفلا عوقو

 4 نعل داسو هلأ لوس نکو ہک لاج نّيِوَحْل آب دمحم ناک ام ال: زيزعلا
 نمم نوريثك دجو كلذ عمو «(ىدعب ىبن ال «نييبنلا متاخ انأو» :ِِلَي لاقو

 نوملسملا لتاق دقف ؛ةريبك رارضأ نيملسملل كلذب لصحو «ةوبنلا اوعّدا

 ةمليسم عم عقو امك ؛مهءامد اوقارأو «ةوبنلا مهاوعد ىلع نيئبنتملا

 ىبأ نب راتخملاو «حاجسو «ىدسألا ةحيلطو «ىسنعلا دوسألاو «باذكلا

 .عابتأو ةكوش مهل تناك نيذلا «نيلاجدلا نيباذكلا نم مهريغو «ديبع

 للا بان <, ةكلسمتلا ىف نمكتف «نتفلا نم ةاجنلل ةيقيقحلا بابسألا امأ

 هلبحب ماصتعالاو > هلوسر ةنسو

 «نامألاو ةحارلا بلجي ىدهملا ثيداحأب بيذكتلا نأ مهمعز امأ :اًسماخ

 ىذلا نإف «حيحصلا وه سكعلا نأ هباوجف «نتفلاو عزاعزلا نم ةمالسلاو
 نع تبث ام لكو «ىلاعت هللا نع ءاج ام لكب ناميإلا وه هلك كلذ بلجي

 .نوكيس امو «ناك امم بيغلا ءابنأ ىف ماهوألاو كوكشلا نم هرتتلاو اي هلوسر
 : ةسداسلا ةهبشلا ( ) ١

 :اولاق ىدهملا نأشب تدرو ىتلا ثيداحألا ةحص راكنإ نع اوزجع امل

 نأب اهلوؤن اننكلو «ىدهملا ةقيقح تابثإ ىف ثيداحألا تخص «معن)

 .حالصلاو «ىدهلاو ءريخلل زمر :ىدهملا

 ال نوبذكم ةقيقحلا ىف مه دسافلا ليوأتلا اذهب نيلئاقلا نأ :باوجلاو

 .ثيدحلا درو .بيذكتلا مأوت دسافلا ليوأتلا نم ةروصلا هذه لثمف «نوتبثم

 )٤١(. :ةيآلا :بازحألا ةروس (1)



 (علاعلا ةياهن ثادحأ ةياهنلا ةصق ع

 اذه لثم نع ًأشنت دق ىتلا ,دسافملاو «نتفلاو ءرارضألا نع كيهان

 .ىدهلاو ءريخلا هسفن ىف ىري نمم ؛ةيدهملا وعدم رثكي ثيح «ليوأتلا

 نم لالغتسالا أوسأ تلغتسا دق ىقيقحلا ىدهملا ثيداحأ تناك اذإو

 اذامف «ةروصحم تافص هل «نيعم صخش اهروحم نأ عم «ةيدهملا ىعدُم

 ؟حلصمو «دتهمو «ريخ لك هنأب ىدهملا ةفص انممع اذإ لصحي نأ عقوتن

 حصي ال ثيدح

 هجام نبا هاور ىذلا ثيدحلاب ىدهملا ثيداحألا نيركنملا ضعب حتحا

 الإ رمألا دادؤي ال) :لاق مك هللا لوسر نأ ص كلام نب سنأ نع مكاحلاو

 رارش ىلع الإ ةعاسلا موقت الو حش الإ سانلا الو ءاًرابدإ الإ ايندلا الو «ةدش

 .«ميرم نبا ىسيع الإ ىدهملا الو «سانلا

 دمحم ىلع هرادم نآل ؛فيعض ثيدحلا اذه نأب مهيلع باجيو

 وبأ لاقو .ثيدحلا ركنم :ىدزألا لاق» :ىبهذلا لاق ....ىدنجلا دلاخ نبا

 الإ ىدهم ال١ هثيدح :- ىبهذلا لئاقلا - تلق .لوهجم :مكاحلا هللا دبع

 . ""(هجام نبا هجرخأ «رکنم ربخ وهو «(میرم نبا ىسيع

 .' «فيعض ثيدحلا اذه» :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو
2 NI) DED SRS E CEC 

 )١( لادتعالا نازيم )۳/ 60 07(.

 )۲( ةيوبنلا ةنسلا جاهنم )٤/ ١١١(.



 ١ بيل علاعلا ةياهن ثادحأر ةياهنلا ةصق

 نم تالاحب نيملسملا رورمو ءروصعلا عباتتو «خيراتلا ىف لمأتلا دنع

 لاجر رهظ هنأ دجن «مهريغ ةالولا نم روجلا راشتناو «ملظلاو فالتخالا

 .ءالؤه نمو «كلذ مهيف سانلادقتعاو «ىدهملا مهنأ اومعز

 ىنثالا مهتمتأ رخآ وهو .هنورظتتي اًيدهم مهل نأ نومعزي ةضفاّرلا(١)
 دلو نم مهدنع وهو «ىركسعلا نسحلا نب دمحم مهدنع همساو «رشع

 .اًعيمج د ىلع نب نسحلا دلو نم ال «ىلع نب نيسحلا
 :نودقتعيو

 .ه 7١ ماع ةنس فلأ نم رثكأ ذنم ءارماس بادرس لخد هنأ

 ذنم بادرسلا اذه ىف شيعي وهو «تاونس سمخ هرمع ناك لخد امل

 .نامزلا رخآ ىف جرخي فوسو «تّمَي ملو «نيحلا كلذ

 نع بئاغ هنكل «سانلا لاوحأ ملعي ءراصمألا ىف رضاح هنأ نودقتعيو

 .ىرُي الف راصبألا

 وهو «رظن الو لقع الو ناهرب الو ليلد هيلع مقي مل ٌقمُح اذه مهمالكو
 دنع قلخلا لضفأ مه نيذلا هلسرو هللا ءايبنأف ؛رشبلا ىف هللا نسل فلاخم

 اًيح ةضفارلا ىدهم ىقبُيو هلسرو ءءايبنأ هللا فوتي فيكف «هللا مهافوت هلل

 ! ؟اومعز امك ةنس فلأ ذنم

 مل اذامل ؟ىح وهو ةدملا هذه لاوط هئافتخاو هتبيغل ىعادلا ام مث

 .(ملاعلا ةياهن) نم فرصتب )١(



 01 ,علاعلا ةياهن ثادحأ ةياهنلا ةصق ي

 ام جوحأ مويلا ةمآلا عقاوو ءركنملا نع ىهنيو «فورعملاب رمأيو ءجرخي
 !؟هل نوكي

 ىف هركذ دراولا هللا دبع نب دمحم ىدهملا نع اًندحتم هذاك ريثك نبا لاق

 ال -ةنسلا لهأ ىدهم ىنعي - قرشملا دالب نم هروهظ نوكيو» :ثيداحألا

 «نآلا هيف دوجوم هنأ نم ةضفارلا ةلهج همعزي امك .ءاّرماس بادرس نم

 ريبك طسقو «نايذهلا نم عون اذه نإف «نامزلا رخآ ىف هجورخ نورظنني مهو

 نم ال ءناهرب الو كلذ ىلع ليلد ال ذإ .ناطيشلا نم ديدشلا نالذخلا نم

 ."1(«ناسحتتسا الو حيحص لوقعم الو «ةنس الو باتك

 ىدهملا وه هلو بلاط ىبأ نب ىلع نأ بس نب هللا دبع ىعّدا (؟)
 دلا ىلإ دوعيس هنأ معزو «رظتنملا

 ماع فوتملا «ةيفنحلا نبا دمحم َّنأ ىفقثلا ديبع نب راتخملا ىعّدا (۳)
 ىلع نب محم وم يتلا نبل ةحو ... ةراتتسلا يده ا رخ ءامخلا

 ىتلا رفعج تنب ةلوخ همأ ىلإ ةبسن ةيفنحلا نبا ىمس مو « ضب لاط یب

 ةفينح ىنب يق نم ع

 ةيعيش ةقرف ىهو بد ىلع ىلوم ناسيك عابتأ مهو ةيناسيكلا ةقرف (4)

 مهعمجيو ءاهلك مولعلاب طيحم هّنأب ةيفنحلا نبا دمحم اهمامإب تدقتعا

 ةيعرشلا ناكرألا ليوأت ىلع كلذ مهلمحف «لجر ةعاط نيدلا ّنأب لوقلا

 نب رفعج نب هللا دبع نب ةيواعم نب هللا دبع نأ اومعزو ءاهولطعف لاجر ىلع
 .ىدهملا وه .. ىشرقلا ىمشاهلا بلاط ىبأ

 )١( ص) محالملاو نتفلا ىف ةياهنلا ١7(.



 ا (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق

 وذ هتينك) بلاط ىبأ نب ىلع نب نسحلا نب هللا دبع نب دمحم )١(
 هب نتف هرصع ىفو .. اًماَّوق اًماوص ناكو ء(ه١ 45 ماع ىفوت «ةيكزلا سفنلا
 لواحو .. عابتأو ةكرح هل ناكو .. ىدهملا هنأ اونظو .. سانلا ضعب

 ىف هرصع ىف ماكحلا اوناك نيذلا نويسابعلا هلتاقف .. عاضوألا حيحصت

 جورخ ناك دقو ..هتكرح ىلع اوضقو .. لتاقم )٠١.٠٠١( هماوق شيج

 ملظلا رشتنا دق ناكو .. ىسابعلا ةفيلخلا روصنملا ىلع ةيكزلا سفنلا ىذ

 .هرصع ی روجلاو

 ةنس ىفوت «حاًدقلا نوميم نب هللا ديبع :ةّيدهملا ىعَّدا نممو (5)

 نيملسملا اولتق نيذلا ةطمارقلا سأر وهو .. اًيدوهي هدج ناك «(ه٠۳۲)

 .ىراصنلاو دوهيلا نم اًرفك دشأ مهو ء(ها 17 ماع دوسألا رجحلا اوقرسو

 زاجحلاو رصم ىلع اورطيسو .. مكحو ةلوجو ةلوص هئانبآل راص

 ةمطاف لسن نم مه اومعزف ءاروزو اًبذك تيبلا لآ ىلإ اوبستنا .. ماشلاو

 .نييمطافلاب اًضيأ اوّمس اذل س

 ىلع مهب عقوو ةحرضألاو روبقلا اوماقأو .. ىعفاشلا ءاضقلا اولازأو

 نع نوجراخ .. مهتقيقح ىف ةدحالم مهو مالسإلا نورهظي ةطمارقلاف

 ةئباصلاو رانلا داع سوجملا بهذم نم بكرم مهبهذمو للملا عيمج
 .بكاوكلا داّبع

 ديبعو «ةنس ۲۸١ نم رثكأ نييمطافلا كلم ةدم تناكو» :ريثك نبا لاق
 .«ةيدهملا ةنيدم ىنبو ىدهملا هنأ ىعَّدا حادقلا هللا

 )١(المداية ةياهنلاو )١۲/ ۳۳١( .



 ىلاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق يب

 نبا)ب روهشملا ىربرلا هللا دبع نب دمحم :ةيدهملا ىعَّدا نممو (۷)

 ىبأ نب ىلع لسن نم :ىأ ٌىولع هنأ ىعدا (ه5١05) ماع رهظ (ترموت

 .ىلع نب نسحلا ىلإ اًبسن عرتخاو د بلاط

 سانلا اهب عدخي ليحلا نم ددع هل ناكو .. طلستلاو ملظلاب كلم دقو

 ىف ءاجو «روبق ىف الاجر ىفخأ هنأ :هليح نمو .. تامارك هل نأ رهظُيو

 ىدهملا تنأ :هوباجأف ءاوبيجأ ىتوملا اهيأ :حاصف «ةيآ مهيريل ةعامج

 مهقوف فسخف «ةليحلا راشتنا نم فاخ هنإ مث «تنأو تنأو «موصعملا

 .اوتامف روبقلا

 قوتملا ىنادوسلا هللا دبع نب دمحأ دمحم :ةيدهملا ىعَّدا نممو (۸)

 رهتشاو «نادوسلا ىلع بلغتملا فوصلا «(م٠۱۸۸-ه )١07 ةنس

 خويشو ءامعزلا هيلع لبقأ ..ةنس ۳۸ هرمعو ةيدهملا ىعداو «دهزلاب
 كلذ ريغ ىلإ هلوسرو هللاب رفك دقف هتيدهم ىف كش نم نأ معزو.. لئابقلا

 ىراصن ةبراحم ىف ءاضيب دي هل تناك نإو وهو «ةغرافلا هيواعد نم

 امنإو (ثيداحألا ىف دوعوملا ىدهملا) سيل هنأ عقاولا رهظأ دقف «زيلجنإلا

 ىف رهظ «ىناطحقلا هللا دبع نب دمحم :ىدهملا هنأ ىعألا دممو (9)

 هنأ اهدافم ايؤر ىأر هنأ ركذ «ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب «ضايرلا
 ةنس مارحلا دجسملا ىف اونّصحتو «ةعامج هعيابف ءرظتنملا (ىدهملا)

 تهتنا ىتلا (مرحلا ةنتف)ب فورعم وهام ناكف «(م1980-ه140)



Nd ) ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصخ to 

 ةيدهملا ءايعدأ عم لماعتلا يف طباوض

 ةدراولا ثيداحألاب بذكن اننأ «ىدهملا هنأ ىعدا نم ىلع اندر ىنعي ال

 :نكلو ءالك ءىدهملا ىف

 نع ةقداص رابخأ اهنأو ,ىدهملا ثيداحأب قيدصتلا نيب قيرفتلا ىغبني

 كرتي مل كك ىبنلا نأ كلذو - ىدهملا وه اًنالف نأ انمكح نيبو ل ت ر

 كش نود ىدهملا ا فرعن طباوضو تامالع ركذ امنإو «ىدس رمألا

 :اهنم
 هعيابي امَّنِإو .هتعيب ىلإ ىداني الو «هسفن ىلإ وعدي ال ىدهملا نأ )١(

 ا

aT 

 ىلجأ» ثيدحلا ىف ةدراولا «ةيقّلَخلا تافصلا هيلع قبطنت نأ (4)
 .«..فنألا ىنقأ ,ةهبحلا

 :اهيف رهظي ىتلا فورظلا (5)

 .' ةفيلخ توم دعب عقي فالتخا ¥

 .اًروجو اًملظ ضرألا ءالتما ©

 ةفيلخ نبا مهلك ةثالث لاتتقا هج

 .ةمكحو ىعرش ملع هدنع اّيقت اًحلاص هنوك ©
 .ماقملاو نكرلا نيب عّيابيو «ةكم ىف رهظي هنوك #

 .لاقم هدنس ىف ثيدح ىف درو كلذ ناك نإو (1)



 ES (ملاعلا ةباهن ثادحأ ) ةداهنلا ةصق

 ؟يدهملا هنأ هريغ وأ وه معزي ضعبلا لعج يدلا ام

 1 و

 س

 :نأ نّيبت ؛ةيدهملا ىعذا نم صصقو ريس ىف رظنلا لالخ نم
 وهف الإو ءاًناتبمو اًروز ىدهملا هنأ ىعداف مكحلاو روهظلا دارأ مهضعب

 .ترموت نباو «حادقلا هللا ديبع لثم ءادبأ تامالعلا نم ءىش هيلع قبطني ال

 ىذ هللا دبع نب دمحم لثم «یدهملا هنأ سانلا نظو «هرمآ هبتشا مهضعب

 .ىدهملا سيل هنأ نيبت مث «عابتأ هل راصو رهظف «ةيكزلا سفنلا

 لثم «ىدهملا هنأ سانلا نظو «تامانملا هيف ترثكو هرمأ رهتشا مهضعب

 .ىناطحقلا هللا دبع نب دمحم



 يلب ىلاعلا ةياهن ثادحأ ١ ةياهنلا ةصق 45

 يدهملاراظتنا ةجحب بابسألا ليطعتل ال

 حالصإ نم برهيو «لمألاب ًءافتكا لمعلا لطعي نم سانلا نمف ©
 ءاندعب نم هحلصيسو ءانلبق نم هيف ببست هنأ ةجحب «ةمألل ريرملا عقاولا

 .لعفيس ىذلا وه ىدهملا نأ ةجحب ؛هللا نيدل نيكمتلل ىعسلا نع فقوتيو

 .ةيعرشلا بابسألا ليطعت عم «ىنامألا ىلإ بوره هنإ
 لاقف بابسألاب ذخألاو لمعلا ىلع (العو لج) قحلا انثح دقلو

 : ىلاعت لاقو 04 نويموُمْلاَو هلوُسَرَو يلمح ها كريب اولمعآ فو # :یلاعت
 مُهبعَس ناڪ E نمم وهو اهيعس اه ئسو ةرخلا دارأ نمرو

 . 4 یوم دارا رح کر أوُمَّوَرَكَو# :ىلاعت لاقو 4 رک

 تس دشأق و بالبان (مالس ایل مسا و

 ناكو 4 ًئينَج بطر ِكْيَلَع طقس للا عنج كلی رهو # : كي لاقف

 ةلحر ف ثدح امك« هتطخ هل مسريو «هتدع رمأ لكل دعُي # كك هللا لوسر

 ءافتخالا ناكم ددحو «قيفرلا راتخاو «ليلدلاو «لحاورلا دعأ دقف «ةرجهلا

 تناك كلذكو «نامتكلا نم جايسب هلك كلذ طاحأو «بلطلا ًادهي نأ ىلإ

 مهودع نوقلي اوناكف «ماركلا هباحصأ ىّبر هيلعو ءاهلك هتاوزغ ىف هتريس

 :هسأر ىلع ةضيبلاو «ةكم يئ هللا لوسر لخدو «حالسلا عاونأب نينصحتم
 اع

 الو هللا نأ عم
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 «داهح 6 رفاس اذإ ناكو ل سالا نم دمصع هلل أو# : :لاق *

 )١( :ةيألا :ةبوتلا ةروس )٠٠٠١(.

 :ةيآلا :ءارسإلا ةروس ('؟) )١9(.

 )۳( :ةيآلا ؛ةرقبلا ةروس )/191(.

 :ةيآلا :ميرم ةروس (؟) )٠٠(.

 .(51/) :ةيآلا :ةدئاملا ةروس (5)



 (ملاعلا ةياهن تادحأ) ةياهنلا ةصق 4/

 .دازملاو دازلا لمح «ةرمع وأ «جح وأ

 لارحألا كحم .هباحصأ لاحو تكي ىبنلا لاحف» : هنن ميقلا نبا لاق

 ىلعأ لكوتلا ىف تناك مهممه نإف ءاهميقس نم اهحيحص مّلعُي اهب ءاهنازيمو
 .""(مهدعب نم ممه نم

 نولكوتت مكنأ ول» :لاق يب ىبنلا نع 6ص رمع نينمؤملا ريمأ نعو

 ."”«اًناطب حورتو اًصامخ ودعت «ریطلا قزري امك مكقزرل «هلک وت قح هللا ىلع

 نع دوعقلا ىلع ةلالد ثيدحلا ىف سيل» :ُهَْلَْي دمحأ مامإلا لاق

 ودغت امنإف تدغ اذإ ريطلا نآل ؛قزرلا بلط ىلع لدي ام هيف لب ءبسكلا

 . «قزرلا لطل

 ندعقيال)» :قزرلا بلط نع نيدعاقلا ىلاسكلاب هَل رمع دّدنو

 ال ءامسلا نأ ملع دقو «ىنقزرا مهللا :لوقيو «قزرلا بلط نع مكدحأ

 أور شناف ةولصلا ٍتَيِضَف اًذِإَف # :لوقي ىلاعت هللا نإو «ةضف الو ءاّبهذ رطمت

 . 7 هنآ لصف نم أوحبَأو ٍضرأل ا يف

 ىعسلا ىقاني ال لكوتلا قيقحت نأ ملعاو» : ةي بجر نبا ظفاحلا لاق

 ؛كلذب هقلخ ىف هتنس ترجو ءا تارودقملا 5 هللا ردق ىتلا بابسألا ىف

 بابسألا ىف ىعسلاف «لكوتلاب هرمأ عم بابسألا ىطاعتب رمأ ىلاعت هللا نإف

 .«هب ناميإ هيلع بلقلاب لكوتلاو «هل ةعاط حراوجلاب

 )١( نيكلاسلا جرادم )۲/ ١0(.
 .(0755) عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هححصو .ىذمرتلاو دمحأ هاور(؟)

 .(51/057/5؟) ناميالا بعش (۳)

 )٠١(. :ةيآلا :ةعمجلا ةروس (4)

 .(409 :ص) مكحلاو مولعلا عماج (5)



 ا (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق

 مالسالا ةرصنل لمعلا نم دلال

 نأ مويلا نيملسملل زوجي ال :ةعساو ةمحر هناك ىنابلألا خيشلا لاق

 مهنم اًراظتنا ؛ضرألا هجو ىلع هتلود ةماقإو مالسإلل لمعلا اوكرتي

 نأ اًمّوت وأ «مهنم اَسأي (مالسلا امهيلع) ىسيع لوزنو «یدهملا جورخل

 ىلاعت هللا نإف ؛لطاع سأيو «لطاب مهوت اذه نإف ءامهلبق نكمم ريغ كلذ

 هجو ىلع هل ناطلس الو «مالسإلل ةدوع ال نأ انربخي مل ةت هلوسر وأ

 ذخأ اذإ امهلبق كلذ ققحتي نأ زئاجلا نمف ءامهغامز ىف الإ «ضرألا

 رص أوصت نإ# ىلاعت هلوقل ...؛كلذل ةبجوملا بابسألاب نوملسملا

 وقل هلا ت رت نم هلآ ١ كرَرصنَملَو # :هلوقو 4 كساد تو

 4 رع
 ةذتاسألا ضعب تلمح ىتلا بابسألا ىوقأ نم مهوتلا اذه ناك دقلو

 ىسيعو ىدهملا ثيداحأ راكنإ ىلع «نيرصاعملا باتكلاو «نيدشرملا
 ةاعدَم نيمهوتملا دنع اأ اوأر امل ؛اهرتاوتو ءاهترثك ىلع مالسلا امهيلع

 دشأ كلذ ىف اوئطخأف ءاهلجأ نم مالسإلا زعل لمعلا كرتو ءاهيلع لكاوتلل

 :نيهجو نم أطخلا

 كلت هردصم نأ رابتعا ىلع ؛مهوتلا اذه ىلع مهورقأ مهن :لوألا

 .اهراكنإ ىلإ اوردابي مل ءالإو ءاهيلإ راشملا ثيداحألا

 ؟روكذملا مهوتلا اوجلاعي نأ مهيلع ىغبني فيك اوفرعي مل مهنأ :رخآلاو

 نأ ىلإ - اهلوح نم ةئطاخلا ميهافملا لاطبإو «ثيداحألا تابثإب كلذو

 .(۷) :ةيآلا :دمحم ةروس )١(

 .(50) :ةيآلا :جحلا ةروس ()



 ( ملاعلا ةياهن تادحأ ) ةياهنلا ةصخ رك

 نإف ءاهريغو ا ىسيع لوزن ثيداحأ ىف لوقأ كلذكو :هَئََْي لاق

 هارت نم ؛اهنم نومهوتملا همهوت ام درو ءاهب ناميإلا وه امنإ اهيف بجاولا
 نوكن كلذبو «ناكمو نامز لك ىف هب مايقلا بجي ىذلا دادعتسالاو «لمعلا

 هللاو ,ءالّؤهو ءالؤه لطاب انددرو ءالؤهو ءالؤه باوص نيب انعمج دق

 .ها .«ناعتسملا
 در درا نحمد

ESS PECs 

 .فرصتب ۲١-۳۸( :ص) ینابلألل .لاجدلا حيسملا ةصق )١(



 اك ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق

 نكلو ...ىدهملا نمز ىف ةبرغلا لوزتس

 لعجتل لک قودصملا قداصلا اهنع ربخأ ىتلا ةيلاغلا تايرشبلا نإ

 نمز ىف - هللا ءاش نإ - لوزتس مالسإلا ةبرغ نأ ىف اتيقيو ةقث ئلتمي بلقلا
 ةيعرشلا فيلاكتلاب موقن الو لكاوتن نأ كلذ ىنعي له نكلو «ىدهملا

 كلمن ام لكب ىعسن نأ انيلع لب ءالك !؟نيدلا اذه ةرصنل لمعلا كرتنو

 .(العو لج) هللا نيد ةرصنل

 :ىف ددرت انم عقو نئلو :- هللا هظفح - مدقملا ليعامسإ دمحم روتكدلا لاق

 - اننأب مزجلا ىف ددرتن نأ ىغبني الف ؟ىدهملا روهظ نامز وه اننامز له

 نم :ةيعرشلا فيلاكتلا ةفاكب نومّرلُم - ال وأ هروهظ نامز اذه ناك ءاوس

 رمألاو «هنيد ىلإ ةوعدلاو «ملعلا بلطو «هليبس ىف داهجلاو «هللا ةعاط

 ريغو هلك كلذ ىف ىذألا ىلع ربصلاو «ركنملا نع ىهنلاو «فورعملاب
 ىدهملا روهظ نأ نم ىلاسكلا ضعب همهوتي امف «تابجاولا نم كلذ

 ريشت صوصنلا لب «لطاب ّلطاب - ةعدلاو ءاخرتسالا رصع ةيادب نوكيس

 هللا ةملك ءالعإ ليبس ىف لذبلاو «داهجلاو «حوتفلل ةيادب نوكيس هنأ ىلإ

 :هصت اَلاؤس قيدصلا نبا هللا دبع خيشلا لئسو هب

 ام بسح مالسإلا نيدو «ىسيعو ىدهملا ىلع موقت ةمايقلا تناك اذإ)

 ؟«أدب امك اًبيرغ دوعيسو اًبيرغ مالسإلا ًادب» : اي هلوق ىنعم امف ءانركذ
 اًبيرغ دوعيسو اًميرغ مالسإلا أدب» :لاق هنأ ةع ىبنلا نع رتاوت) :باجأف

 )١( :ص) ةعاسلا طارشأ هقفو ىدهملا 1/57(.



 للا

 EE ملاعلا ةياهن ثادحأر ةياهنلا ةصق ي

 «ةملكلا ىنعمب بيرغ هيف مالسإلا نإف ؛اذه انتقو ىلإ ريشي وهو “أدب امك

 .مالسإلا رهظيف ىدهملا ىتأي نأ ىلإ هتبرغ دادزتس لب «كلذك لظيسو

 كلذك لاحلا ىقبيو «نيملسملا نيب نحإلاو نتفلا لوزتو «لدعلا ىيحيو

 ذخأت ةبيط حير ىتأت كلذ دعب مث «مالسلا امهيلع ىسيع ةدمو «ىدهملا ةدم

 ىقبي امنإو «هركذي وأ هللا فرعي نم ضرألا ىلع ىقبي الف «نمؤم لك سفن
 ىف ءاج امك ةعاسلا موقت مهيلعف ءرّمحلا جراهتت امك نوجراهتي ماوقأ

 .ها ."'(ملعأ هللاو هريغو «ملسم حيحص

 ىدهملا روهظ لبق ةكرابم ةوحص

 روهظ لبق دوعت ةدشارلا ةفالخلا نأ عيمجلا ىدل اًمولعم نكيلو

 نأ ةيمالسإلا تاعامجلا ضعب معزتو «سانلا دقتعي امك سيلو ؛ىدهملا

 وه لب «هيلع ليلد ال ام اذه نإف ؛هنورظتني مهو ءىدهملا اهعجرُي ةفالخلا

 .نيمختو ءصرخو «مهو

 نأ حلاصلا ةفيلخلا اذه لبق عجرت ةفالخلا نأ ىلع ةغمادلا ةلدألا نمو

 .نوكي سدقملا تيب نأ ىأ .دوهيلا نم سدقملا تيب نوعجرتسي نيملسملا

 لالتحالا رين تحت حزري نآلا سدقملا تيبو «نيملسملا ىديأ ىف

 ىه اهنأل ,ىدهملا لبق ةفالخلا مايق نم دب الف ءضيغبلا ىدوهيلا ىنويهصلا
 .ها ."(ديلتلا مالسإلا دجم عاجرتسال ديحولا ليبسلا

 .ناميإلا باتك )١55( ملسم هاور :حيحص )١(

 .(0 7:6١ :ص) رظتنملا ىدهملا ()

 .ىلالهلا ميلس هفلؤمل 5١-08( :ص) ةنسلاو باتكلا ءوض ىف ةيمالسإلا تاعامجلا (؟)



 ا
و (ملاعلا ةياهن ثادحأ  ةياهنلا ةصق

 ل

 نأ دبال نكلو «نيملسملل ىرخأ ةرم دوعيس ىصقألا نإ ...هللاو لجأ

 ك اهيبن ةنّسو اهر عرش ىلإ ةمآلا تداع اذإ الإ دوعي نل ىصقألا نأ ملعن

 .(العو لج) هللا ليبس ىف داهجلا ةيار عفر ىلإو

 ليبس ىف اًصلاخ اًيمالسإ دوعيس نيطسلف ىف لاتقلا نأ هلك اذه ىضتقيو

 ىلع ردقي الو« مهءانذأو نييموقلاو نييناملعلا فنأ مغر اًيموق ال هدحو هللا

 مهكرش مزهي نلو «هديبيو هقرحي ؛نآرقلا رون ىوس ىدوهيلا ناطيشلا عدر

 ىَلِل ىد ناقل اده نإ ## :ىلاعت هلوقب تابآلا بيقعت لعلو ءانديحوت الإ

 «سدقملا تيب ىلإ ةدوعلا حالس نأ ىلإ ةفيطل ةراشإ هيف ٠ موُقَأ هه

 ةباثملاب نيملسملل ىصقألا ةدوعو «ريغ ال انبر باتك وه ىلوألا انتلبقو
 :55 لاق دقف ؛ةوبنلا جاهنم ىلع ةدشار ةفالخ مايق مزلتست انركذ ىتلا

 مث ءاهعفري نأ ءاش اذإ هللا اهعفري مث ءنوكت نأ هللا ءاش ام مكيف ةوبنلا نوكت»

 اذإ هللا اهعفري مث.نوكت نأ هللا ءاش ام نوكتف «ةوبنلا جاهنم ىلع ةفالخ نوكت

 (اًيرهق ىأ) ءايربج نوكيف «(اًيثارو ىأ) اضاع اكلم نوكت مث ءاهعفري نأ ءاش

 ةفالخ نوكت مث ءاهعفري نأ هللا ءاش اذإ اهعفري مث .نوكت نأ هللا ءاش ام نوكتف

 .""تكنم مث «(ةوبنلا جاهنم ىلع
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 .(9) :ةيآلا :ءارسإلا ةروس(1)

 ىف )٤۳۸( ىسلايطلاو (7077 )٤/ دمحأ مامالا ا ك ريشب نب نامعنلا ثيدح نم هاور( ۲ ۲)

 «هنم متأ رازبلاو .دمحأ هاور :(۱۸۹ /6) «دئاوزلا عمجم) ىف ىمثيهلا لاقو ؛«امهيدنسماا

 هلقن امك «(حيحص ثيدح اذه) :ىقارعلا ظفاحلا لاقو «تاقث هلاجرو «طسوألا» ىف ىناربطلاو

 .(9:ص) عبارلا ثيدحلا «ةحيحصلا» ىف ىنابلألا هنع



 .ملاعلا ةياهن ثادحأر ةياهنلا ةصق ي
 د وو سمس سس سمس

 ةفالخلا ةلود نأ معز نم ىلع هدر ضرعم ىف ثان ىنابلألا خيشلا لاق

 یاهم روه لبث دوم نل ةيمالسإلا

 الا ةلو نأ يشل ف تما نم مهنمف شو الم 3 بوصل

 بولق ىف ناطيشلا اهاقلأ ةلالضو ةفارخ هذهو «ىدهملا جورخب الإ موقت

 ثيداحأ نم ءىش ىف سيلو «مهنم ةيفوصلا ةصاخبو ءةماعلا نم ريثك

 رشب لَم ىبنلا نأ نع جرخت ال اهلك یھ لب ءاقلطم كلذب رعشُي ام ىدهملا
 مكحي هنأ :اهزربأ «تافصب هفصوو «هتيب لهأ نم لجرب نيملسملا

 نيذلا نيددجملا نم ةقيقحلا ىف وهف «مانألا نيب لدعلا رشنيو «مالسإإلاب

 هزلتسي ال كلذ نأ امكف ا هنع حص امك «ةنس ةئام لك سأر ىف هللا مهثعبي

 جورخ كلذكف «نيدلا ديدجتل هب لمعلاو «ملعلا بلط ءارو ىعسلا كرت

 هللا مكح ةماقإل لمعلاو دادعتسالا كرتو «هيلع لكاوتلا مزلتسي ال ىدهملا

 نم اًيعس مظعأ نوكي نل ىدهملا نإف ؛باوصلا وه سكعلا لب ءضرألا ىف

 دجوف «مويلا جرخ ول ىدهملا لعفي نأ ىسع اذامف «هتلود ةماقإو مالسإإلا

 .مهتملك دحوي نأ دعب الإ مالسإلا ةلود ميقي نأ عاطتسا امل ءاشو»ر

 جاتحي - كش الب - اذهو ةدحاو ةيار تحتو .دحاو فص ىف مهعمجيو

 اذهب موقي نأ نايضقي اًعم لقعلاو عرشلاف ءهب ملعأ هللا ديدم نمز ىلإ



EEبر (ملاعلا ةياهن ثادحأ  ةياهنلا ةصق  

 لاو مهبجاوب اوماق دقف ءجرخي مل نإو ءرصنلا ىلإ مهدوقي نأ الإ ةجاحب
 ,af وَ رک ےس رس درر ر وی ےس رس ےس رس ألمع

 اوسرو جلمع هللا ىريسف | اوُلَمَعَأ لقو # :لوقي

 در ر ول ب

 رك ميحد ع 2

 )١( :ةيآلا :ةبوتلا ةروس )٠٠١(.

 ةحيحصلا ثيداحألا ةلسلس(؟) )٤١ /5ء ٤١(.



 (علاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق يب ر

 ىدهملاروهظ لبق ةيبرتلاو ةيفصتلا نم دب ال

 اوعدا نيذلل هتشقانم ضرعم ىف ةن ىنابلألا نيدلا رصان ةمالعلا لاق

 :ىدهملا روهظ بارتقا

 بسحأ امو «ةينوكلا ةنسلا ىضتقم اذهف «هروهظ ناوأ اذه نأ نظأ ام»

 ملاعلا ىف رييغتلا نم ثدحُي نأ ىلع - نيئس عبس لالخ - ردقي ىدهملا

 نأ ىنظو «ةنس نيرشعو ثالث لالخ ل هللا لوسر هثدحأ امم رثكأ

 .هعرو ىف اًديرف «هملع ىف اًديرف :باب لك ىف اًديرف الجر نوكيس ىدهملا
 ىمالسإلا ملاعلل ًايهت دقو ءرهظيس هنأو «هقلخ ىف اًديرف «هتدابع ىف اًديرف
 قبي ملو «(ةيبرتلاو ةيفصتلا» اتأحرم هيف تمتو «ةمألا رمأ هيف حّلَص عضو
 .ها .(ىدهملا وهو «هدوقي ىذلا حلصملا ميعزلا روهظ الإ

 ةيبرت ليجلا اذه ةيبرتب نوحلصملاو ةاعدلا متهي نأ دبال اذه ىلعف

 ةمألا ايهتت ىتح ىفاصلا عبنلا ىلع هباحصأ 5 ىبنلا ىّبر امك ةيناميإ

 لَ هللا لوسر ةنسبو هللا عرشب ةمألا دوقي ىذلا حلصملا ميعزلا لابقتسال

 .هيدي ىلع - هللا نذإب - نيكمتلا نوكيف

 ىف نوكراشي نمم انلعجي نأو مويلا اذهب لّجعُي نأ (العو لج) هللا لأسأ

 اننيعأ رقي نأو «ةدشارلا ةفالخلا دونج نم نوكن نأو «ةملسملا ةلودلا ءانب

 .هيلع رداقلاو كلذ ىلو هنإ نيدحوملا زعو مالسإلا ةرصنب





 ی وزا دد سكس
NNN FTI SV AFAT. COT 





 (علاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق يب /
 11700 اسس ا سس أ _

 ىربكلا ةعاسلا طارشأو تامالع

 دقلف ىركلا ةعاسلا طارشأ بيترت نيبي اًحيرص اًصن دجت داكت ال

 دكؤي اذهو ءاًحضاو اًفالتخا فلتخي بيترتب ةرم نم رثكأ ا ىبنلا اهركذ

 .بيترتلا اذه ىف افالخ كانه نأ

 .كلذ ا لاثملا ا

 تح موقت نبل اهنإ لاق .ةعاسلا ركذن :اولاق ؟(نوركاذت اما :لاقف کاش

 سمشلا عولطو «ةبادلاو «لاجدلاو «ناخدلا :ركذف «تايآ رشع اهلبق نورت

 ةثالثو «جوجامو جوجايو ٠ ميرم نبا ىسيع لوزنو ءاهبرغم نم
 .«برعلا ةريزجب فسخو «سرغملاب فسخو «قرشملاب فسخ :فوسخ

 .'(مهرشحم ىلإ سانلا د رطت نميلا نم نم جرحت ران كلذ رخآو

 نإ :وهو ءرخآ ظفلب ديسأ نب ةفيذح نع ثيدحلا اذه ملسم ىورو

 «برغملاب فسخو «قرشملاب فسخ :تايآ رشع نوكت ىتح نوكت ال ةعاسلا

 جوجأيو ء«ضرآلا ةبادو .ءلاحدلاو «ناخدلاو .برعلا ةريزحب فسخو

 لحرت ندع ةرعق نم جرخت رانو ءاهبرغم نم سمشلا عولطو «جوجأمو
 .«سانلا

 .""«ميرم نبا ىسيع لوزن :ةرشاعلاو) :ةياور ىفو

 بیت رت ىف نيفلتخم نيظفلب ءاج دحاو ىباحص نع دحاو ثيدح اذهف

 .طارشألا

 .ةعاسلا طارشأو نتفلا باتك (۲۹۰۱) ملسم هاور :حيحص )١(

 .قباسلا رظنا (۲)



 يلي ىلاعلا ةياهن ثادحأ ةياهنلا ةصق
 ا ل ل ت أ

 اورداَ» :ّلاَق فک 2 بلان ف َةَرْيَرُه ىبأ ْنَع (ملسم حیحص» ىفو

 وَ َكَباَدلا وأ لالا وأ َناَخّدلا وأ اهبرغم نم سْمشلا عولط :اًتس ٍلاَمْعَألاِب

 . ةماعلا َرْمَأ وأ -توملا : ىأ- ْمُكِدَحأ ةَصاَخ

 لاق ی بتلا نأ ءرخآ ظفلب © تل ةرْیره یبا أ ْنَع ملسمل ةياور ىفو

 ْنم سْمشلا عولطو .ضزألا َةَباَدَو :َناَحّدلاَو َلاَّجّدلا :اتس لاَمْغالاب اوُرِداَب١

 .””(ْمُكِدَحَأ ةصْيَوْحَو قالا رمو ءاهبرغَم
 مَّدق ىلوألا را ..؛تایاورل فالتخخا اتل نيبت تاياورلا ه هذه 0

 حلا از ىلإ يلح ق عزا بأ نع بلسم حیا فو

 ِتاَيآْلا نع ْتّدَحُي وهو ُهوُعِمَسَف :َنيِمِلْسُمْلا َنِم رقت هناكَ ةَتيِدَمْلاب

 زق رش كارم ليم :ورْمَع نب هللا ُدْبَع َلاَقَف هُلاَجَّدلا اًجوُرخ اَلا

 ذك وا لور تو دخت دعب هسن انآ مل اتيرح وفا لور نِم تْظِفَح

 ىَلَع ةبادلا م ٌحوَرْخَو اَهِبِرْعَم ْنِم م سْمَّشل ٌعوُلُط :اًجوُرُخ ِتاَيآلا لَو نإ: ٌلوُقَي
 1 برت اكرفإ ىلع یرغألا ءاَيِحاص لب تاك ااو یک سال

 ا رابح
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 بألا َعوُمْجَم ْنِم جَرَ ىَْذَلاَو) ی رص نبا ظفاحسلا لاق 0

 عت ىف هم ةماعلا ٍلاَوخأا ريع ند َوُمْلا ماّظِعلا ت تالا لَو لالا م ورخ

 ٍبرُْمْلا نِي ٍسْمشلا عولط نو هات ىبع تْوَمب كيد یوتنیو «ضزأل

 كلذ ىَهَتَْيَو ئوّلَعْلا مَلاَعْلا ٍلاَّوْحَأ رعب ند ْدَمْلا ماَظِعْل َتاَيآْلا لوا وه

 .نتفلا باتك )۲۹٤۷( ملسم هاور : ميححص )١(

 .نتملا باتك )۲۹٤۷( ملسم هاور : حيححص (۲)

 .نتعلا باتك )۲۹٤۱( ملسم هاور : مميححص (۳)



 ن نر

 برملا نِي سْمَّملا واط نع أ كلذ ىف ُهَمْحِحْلاَو لاق مث هُمْ

 اا (ِةَيْوَتْلا ب اب قلب

 مكحيل ضرألا ىلإ كَلَت ىسيع لزني امدنع هنأ مولعملا نمو ©

 ٌريثك هب نمؤيسو باتكلا لهآ ىلع مالسإلا ضرعيس هنإف «مالسإلا ةعيرشب

 .باتكلا لهأ نم

 نوک مقلم وتوم لبق دی نمو الا ب تكلا لهآ َنِيْنِإَو 9 :ىلاعت لاق
 . 4 اديس لع

 ىلإ ك5 ىسيع جحيس هنإ لب ... هناميإ لبق تقولا كلذ ىف نمآ نمف

 ا

 .ةبوتلا باب

 «ىنمز لصاف اهنيب لصفي داكي ال ءاهعوقو ىف ةعباتتم ىربكلا تايآلاو

 .هتابح مظتني ىذلا هكلس عطقنا اذإ دقعلا تعقو اذإ اهعباتت ىف هبشت ىهو

 نب ستا ْنَع ....ريخأت الب تاّبحلا ةيقب ةيقب اهعبتتف طقست ىلوألا ةبحلا نإ
 كلب تام وظْنم ت تاَرَرَح َتاَراَمَْلا) :ّلاَق 2 ي لع 15 هللا لوس ن هو كلام

 رت

 0500 ُهضْعَب عبت كْلَسلا َعطقنا اَذِإَف

 .ةفرعملا .ط )١ 2١( «ىرابلا حتف» )١(

 )١59(. :ةيآلا :ءاسنلا ةروس (0)

 ةلسلس :الاق امك وهو :ىنابلألا لاقو ىبهذلا هقفاوو «ملسم طرش ىلع حيحص :مكاحلا لاقو (۳)

 . )۱۷١۲( :ثيدحلا مقرو « 77١( /5) ةحيحصلا ثيداحألا



 ا (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق

 مورلاو نيملسملا نيب ىربكلا برحلا عوقو نأ 4 لوسرلا ربخأ دقو

 :ةينيطنطسقلا نوملسملا حتفي مث ءالوأ نوكتس ةمحلملا اهاّمس ىتلا ىهو

 یک هللا لوسر لاق :لاق د لبج نب ذاعم ىور ... ءلاجدلا جرخي مث

 جورخو «ةمحلملا جورخ برثي بارخو «برثي بارخ سدقملا تيب نارمع)
 ." «لاجدلا جورخ ةينيطنطسقلا حتفو «ةينيطنطسقلا حتف ةمحلملا

 رهظيسو «ةيلاوتم ةعباتتم عقت ثادحألا هذه ناب لوسرلا دارمو

 عم نوكبتشي نامزلا كلذ ىف نيملسملا نأ فيك اذه انباتك عباتي وهو ئراقلل

 دعبو ء«ةمحلملاب ة5 لوسرلا اهامس ىتلا ىه «ىربك ةكرعم ىف مورلا

 .لاجدلا جرخي مث .ةينيطنطسقلا نوحتفي مهيلع مهراصتنا

 جوجأي جرخي مث .لاجدلا لتقيو ىسيع لزني لاجدلا جورخ دعبو

 حضاو انه ىلإ بيترتلاو «هنمز ىف هللا مهكلهيو ءىسيع نمز ىف جوجأمو

 .رهاظ

 سمشلا جورخ «معن ... «اًمامت اًحضاو سيل اهبيترت نإف تايآلا ةيقب امأ

 نوكت «سانلا رشحت ىتلا رانلا جورخو «ضرألا ةباد جورخو ءا رغم نم

 .جوجأمو جوجأي جورخو ىسيع لوزنو لاجدلا جورخ دعب ديكأتلاب

 نأ ىف حيرص ةفيذح نع هحيحص ىف ملسم هاور ىذلا ثيدحلا نإ

 لوسرلا ركذ دقف «تايآلا رخآ ىه نميلا نم سانلا رشحت ىتلا رانلا جورخ

 كلذ رخآو» :رانلا ىهو ةرشاعلا ةيآلا ىف لاقو «ىركلا رشعلا تايآلا دل
(۲) 

 . (مهرشحم ىلإ سانلا درطت «نميلا نم حرخت ران

 )٤٠١۹٩(. عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هححصو «دواد وبأو دمحأ هاور :حيحص (۱)

 .نتفلا باتك (۲۹۰۱) ملسم هاور :حيحص (۲)



 4 (علاعلا ةياهن ثادحأ ةياهنلا ةصق يب

 «ناخدلاو «ةبادلا جورخو ءاهبرغم نم سمشلا غولط :تايأ تس ىقبتو
 .برغملاب ىذلا رخآلاو ءقرشملاب ىذلا فسخلا :ةثالثلا فوسخلاو

 جورخو ءاهيرغم نم سمشلا عولط امأ «برعلا ةريزجب ىذلا ثلانلاو

 ال أم كلذ ؟ةبادلا جورح مأ «سمشلا جورخ :قبسأ امهيأ نكلو .هذهع یف

 تابآلا وأ نإ :لوقي ل ج لا لوسر عبس هنأ اق ورمع نب هلا دب

 . "(اًبيرق اهرثإ ىلع ىرخألاف ءاهتبحاص لبق تناك

 لبق نوكي سمشلا عولط نأ ىلع ثيدحلا اذهب لالدتسالا زوجي الو

 تابآلا لوآ» :هلوقل .جوجأمو جوجأي جورخو ىسيع لوزنو لاجدلا جورخ
 لوأ لاجدلا جورخ نأ رابخألا نم حجرتي ىدلاف « ..سمشلا عولط اًحورخ

 كلذ ىهتنيو ءضرألا مظعم ىف ةماعلا لاوحألا ريغتب ةنذؤملا ماظعلا تايآلا

 تايآلا لوأ وه برغملا نم سمشلا عولط نأو «ميرم نبا ىسيع تومب

 لعلو «ةعاسلا مايقب كلذ ىهتنيو «ىولعلا ملاعلا لاوحأ ريغتب ةنذؤملا ماظعلا

 ل

 الانس برقي ذا وأ أ مويلا كلذ ىف ةبادلا جرخت مث «ةبادلا

 .نتفلا باتك (59151) ملسم هاور :حيحص (۱)

 . 2307 )1١١/ :ىرابلا حتف (۲)

 . 2507" )١١1/ :ىرابلا حتف (۳)



 ١ ي ىلاعلا ةياهن ثادحأ ١ ةياهنلا ةصق

 ام ىردن ال اننإف ناخدلاو «ةثالثلا تافوسخلا ىهو «تايآلا ةيقب امأ

 «كلذ ددحي ام ةحيحصلا صوصنلا نم َرَث ملف «ماظعلا تايآلا ىف اهبيترت

 "7 هتقيقحب ملعأ هللاف

 نيب رهظتس ىرغصلا ةعاسلا تامالع ضعب نأ نم عنام كانه سيلو ©

 (ةنيللا) ةبيطلا حيرلاو ءةبعكلا مدهو «نآرقلا عفرك .. ىربكلا تامالعلا ايانث

 E ىسيع لوزنو لاجدلا روهظ دعب نوكتس ىتلا تامالعلا نم اهريغو

 عوج امو جوجأي كالهو
 مث لاَّجّدلا حيسملا جورخ :ىركلا تامالعلا بيترت نوكيف .. نذإ ©

 ءولط مش جوجأمو جوجأي حورخ مث لاّجدلل هلئقو تلک ىسيع لوزن

 تافوسخلا) تامالعلا كلت ىقبتو ةبادلا جورخو برغملا نم سمشلا

 ةمالع رخآ نأ مولعملا نمو ... ديدحتلاب اهتقو ملعن ال (ناخدلاو ةثالثلا

 ىلإ سانلا رشحت ىتلا رانلا كلت ىه ىركلا ةعاسلا تامالع نم

 .ملعأ ىلاعت هللاو ..مهرشحم

 ىقاب نإف ىربكلا ةعاسلا تامالع نم ةدحاو ةمالع ترهظ اذإو

 ياش عباتت ىف اهرثإ ىلع نوكت تامالعل

 ْرَرَخْلا عبا امك َنْعَباََتَي ضْعب ب ِرْثِإ ىَلَع اهضعب ِتاَيآلا جور: لع لاق

 . «ماظنلا ىف

 َتاَرَّرََخ َتاَيآلا» :لَع هللا ٌلوُصَر لاق: لاق ورم نب وا دبع ْنَعو

 .90اَضْعَب اهضْعَب عبي كّلَسلا عَطَقُب نإ كس یف ٌتاَموُظْنَم

 .فرصتب (۲۲۹-۲۲۸ضص) ىرغصلا ةمايقلا( ١1٠١

 (TYTYTY). عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هححصو «طسوأللا ىف ىناربطلا هأور :حيحص ()

 . حيحص هدانسإ :ركاش دمحأ خيشلا لاقو ((1/117-1) دمحأ هأور :حيحص (۳)



 علاعلا ةياهن ثادحأ ةياهنلا ةصق ي

 ةعاسلا تامالع ىه تايآلا هذهب دارملا نأ (ملعأ هللاو) ىل رهظي ىدّلاو
 .اًديدش اًبراقت اهروهظ براقت ىلع لدي ثيداحألا هذه رهاظ نإف ؛ىربكلا

 ؛ىربكلا ةعاسلا طارشأ بيترت ىلع مالكلا ىف هركذ قبس ام كلذ دّيؤيو

 نمز ىف رهظت تامالعلا هذه ضعب نأ تركذ ثيداحألا ضعب نأ نم

 4ب ىسيع لوزن مث لاّجَّدلا روهظ ىربكلا تامالعلا لوأ نإف ؛براقتم
 .هللا مهكلهيف «مهيلع ملكات ىسيع ءاعدو .جوجأمو جوجأي روهظ مث «هلتقل

 وأ البل اَهتداَلوب ْمُهُؤَجْفَت ىَتَم اَهّلْهَأ ىرْذَيال ىلا َمِيُمْلا ٍلِماَحْلاَك ةَعاّسلا

 . "راهن

 ل ىسيع توم نبي ناف ؛اًديدش اًبرق ةعاسلا برق ىلع ٌليلد اذهو
 ءاهبرغم نم سمشلا عولطك ؛ىربكلا تامالعلا نم ءىش ةعاسلا مايقو

 رشحت ىتلا رانلا جورخو ةثالثلا تافوسخلاو «ناخّدلاو ةّباَّدلا روهظو
 اهلثم ؛ةعاسلا مايق لبق اًدج ريصق تقو ىف عقت تامالعلا هذهف «سانلا
 .ملعأ هللاو .هماظن طرفنا ىذلا دقعلا لثمك

 نأ تبث دقو» :رجح نبا ظفاحلا لاق دقف «هتركذ ام ٌدّيَؤيام تدجو دقو
 دنع وهو «ةعرسب زرخلا رثانت ؛عطقنا اذإ ءكلسلا لثم ماظعلا تايآلا

TY : , لمح أ 
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 .حيحص هدانسإ :ركاش دمحأ خيشلا لاقو ۱۸٩۹-۱۹۰(« /5) دمحأ هاور :حيحص )0

 .(۷۷ /۱۳) «ىرابلا حتف» (؟)

 .(؟ 555-17 ص) ةعاسلا طارشأ (۳)



 1 (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق

 لاجدلا حيسملا ةنتف | :ىلوألا ةمالعلا

 حيسملا ةنتف :ةالب ىبنلا اهنع ربخأ ىتلا ىربكلا ةعاسلا طارشأ نمو ©
 هنإف كلذلو .. ةعاسلا مايق ىلإو #4 مدآ ىتلخ ذنم ةنتف ربكأ وهو .. لاّجّدلا
 .لاجدلا حيسملا ةنتف هموق رذنأ دقو الإ ىبن نم ام

 امو ؟مسالا اذهب هتيمست ىف رسلا امو ؟لاجدلا حيسملا وه نم ىرت ايف
 ... ؟نآلا دوجوم وه لهو ؟هتافص یه

 لبق نيملسملا لاوحأ نوكت فيكو ... ؟هتنتف رهاظم ىهامو

 ؟رهظيس ىتمو ... ؟هجورخ

 ةنتف نم وجنن فيكو ؟ضرألا ىف لاجدلا ثكمي مكو ؟هعابتأ مه نمو

 ؟هتیاہن نوكتس فيكو ؟لاجدلا

 .ثحبلا اذه لالخ نم هفرعنس ام اذه

 اهرخآل اهلوأ نم ةياكحلا يه اهو

 نم ةلمجُم هك ىسيع لوزنو لاَّجّدلا ةصق مكل ركذأس ةيادبلا ىف هب
 اهليصافت لكب اهركذأو ةمالعلا كلت لّصفأ مث لب ىبنلا ثيداحأ لالخ
 .ةتسلاو باتكلا ىف ةدراولا

 ىسيع لوزنو لاّجّدلا حيسملا ةصق ايا ننابلألا خيشلا عمج دقو
 نع حص ام اهيلإ فاضأو « 6ِ ةمامأ ىبأ ةياور قايس ىلع هايإ هلتقو لكلا

 - ةدئافلا ٌمُعَتل هلماكب هلقنأ نأ تيأر عئار ٍقايس ىف كف ةباحّصلا نم هريغ

 .هللا نذإب



 (ملاعلا ةياهن ثادحأ ةياهنلا ةصقار /

 لاق يب ىبلا َّنأ 44 ةباحصلا نم هريغو ىلهابلا ةمامأ ىبأ نعف

 ير هل رك دنع يزال وجو ىلع ةت نكته! شل اهنا ۲

 امم َدَح وني ْنَلَو ٍلاّجَّدلا ةف ْنِم َمَظْعَأ - 5 ةَعاّسلا موقت ىتَح نوک الو - مَآ

 .( امِلْسُم رضب ال2 ُهَنإَو ءاهْنِم اجت الإ اهب

 .(ةوُمُكْرِذنأل ينإ ٌلاَجّدلا ٌرَوْعألا ُهَنَم هما ردح اإ ات ْثَعِنَي مله لا نو - ؟
 ےک

 را

 . مالا ٌرِخآ متن »2 ناو ءِءاَيبنَألا رخآ اتآو (- ۴۳

 آو ام لگ برق انآ قَال ف حرا ھو ؛
 حرفي الو ثار َمَسْفْي ال ىتح جّْرْحَي الو اهبضغَي ةبضغِل جرح ِاَمَّنِإ .بيّرَق

 .( ةّمسشَعِب
 چے

 ْنِم ْجُرْخَي ْنِإَو مِلْسُم لكل جيِجَح اتا مُكياَرْهَظ نن ب انو رخ نَا - ه

 .« مِلْسُم لک ىَلَع يتقي لاو يفت جيجَح ئرملا لک يدع

 هلل ٌةوُمُكيِفْكَي تو ْنَأ دب حر ْنإَو) :ةملس مآ ثيدح ىفو
 .«نيحلاصلاب

 يف (ُناَصاَرُخ) :اه اق ٍقِرْضَمْلا ِلَبِق ضْزأ ْنِم ُجُرْخَيْهَنِإَوا -
 ةا ` ےک وو ھے 5 ى تع س سر م2 نع ريس

 ِقاَرِعْلاَو ؛ماَشلا َنْيَب ريب ةَلَح ْنِم ةَقَرطمْلا َناَجَمْلا ُمُهَهوُجَو َّنأَك ناهض ةّيِدوُهَي

0 

 ناك ىنابلألا خيشلا جيرخت رظناو «نتفلا باتك (501/7) هجام نبا :ةمامأ ىبأ ةياور جرخأ )١(

 .اهدعب امو )٤۷( «لاجدلا حيسملا ةصق» باتك ىف تاياورلا هذهل

 «حتفلا» ىف ظفاحلا لوق امأو «ملسم» ىف تباثلا وه اذه لنبي ىنابلألا خيشسلا - تلق (0)

 «ملسم» ىف سيل هنأل ؛رظن هيفف .«ملسم اهجرخأ ناهبصأ نم جرخي هنأ :ةياور ىفولا :(77/1)

 ...٠ الأ نوعبس ناهبصأ دوهي نم لاجدلا عبتي»:سنأ ثيدح نم هيف امنإو ءاهنم جرخي هنأ

 «دوهيلا نم هعابتأ نع ثدحتي هنأل ؛كلذ لمتحي وه لب ؛اهنم جرخي هنأب اًصن سيل اذهف :ٌتْلق



  E2ملاعلا ةداهن تادحا) ةياهنلا هصق (  VA Ndاا 9 ا + 60

 نالت .«|وتيئاف هللا َداَبِع اب الامش ٌتاَعَو ءاَنيِمَي ٌتاَحَف .  0 6رسا ےس س  f 0 0ل لس رس : 7
  oA frمسك ر07 0

 ۷ - ١ .يلبق ّىبن : هاي اهفصَب مل ةفِص ْمكل هفصأَس ينإف

 اجلا نع ملح ذك ين ةدامبع ثيدح- قو <

 يبي الو تيب انأ : :ٌلوُقَيك اده - ۸
 ر

۹ 

8 
 ريت لر

 .«اولقعت الآ تیشخح ىتَح

EE(اوُنوُمَت ىّنَح مگ در نورت ال وكي انا :لوقيف ينثي مث ) - و ۹آ ورک ف . 

 ةظيلغ ””ةّرفظ اهيل «"' ىَرْسْملا نْيَعلا ”ٌحوُسْمم مم روع ةنإو) - ٠ 0 م مس 1 هس م يا رس ټ ےس 2
 الو َةَكِتاَنِب ْتَسْبَل © ةَيفاَط بع تاک ىلا هنيَع “يرد تگ وک اَهْنَأَك ءارضخ ر

 5 هر نأ ْمُكيَلَع فيا يَ نم مل 6 یف ام الآ سل الا ُلاَفٌج تارْجَح
 و $ 7

 .( اوُنوُمَت ىَتَح مكب و اور نل ْمُكَنِإَو - هينيع ىلإ هديب راشأو اثالث- وغ ب سي

 . هلل ءاَمّسلاَو صأا َنِإَو .ضْألا يف يشي ړی هنا - ۱
 یر دپ e هنإ
 ر

 س

 حْ ٌنيِصَق ٌريِصَق نطق نب ىَرْعْلا دبع دعب ههبش بسا تاک طَطَق تاش هلا - ١

 .« ناه عد
6 

 .ةزراب ريغ هنيع :ىأ )١(

 لكو «روعلاب ىرسيلا تاياورلا ضعب ىفو «روعلاب ىنميلا هنيع فصو ىف تاياورلا تفلتخا (؟)
 ىنمَيلا نيعلا فصو نأ ىلإ رجح نبا ظفاحلا بهذ دقو «لاكشإ هيف اذهو «ةحيحص تاياورلا

 نآل)» :لاق ءروع اهيف ىتلا ىه ىرسُلا هنيع نأ نم ملسم ىف ىتلا ةياورلا نم حجرأ روعلاب
 )*١1/ ٩4۷(. «ىرابلا حتف» «هریغ نم ىوقأ هتحص ىلع قفتملا

 ىف ىوونلا لاق «ةلدألا نيب عمجف ؛ةبيعم امهيتلك لاجدلا ىنيع نأ ىلإ ضايع ىضاقلا بهذو
 «ثيدحلا .ط )017/١-01( ملسمل «ىوونلا حرش)» ««نسحلا نم ةياهن ىف وه)» :عمجلا اذه

 .(0968) («ةركذتلا» ىف ٌئبطرقلا هحجرو

 .«ةياهن" هيشغتف داوسلا ىلإ دتمت دقو «ىقآملا دنع تبنت ةمحل ءءافلاو ءاظلا حتفب ىه (۳)

 .داقتالا ةديدش اهنأ :ىنعي (:4)

 .ظفاحلا لاق امك ؛ةحوسمملا ريغ ىهو «ةزراب :ىأ (©)



 (علاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق يب ر
 ت ور موك

 .« رعشلا لاق دج مَآ ناو - ۳
2 

 ب 5 مسمع ر مر 0

 لك َوَرَقَي وأ ُهَلَمَع ؟ ْنَم ُهٌَوَرَقَب د رِفاَك هینیع ني د توتكم ٤ هنو ٤

 .« باك ريغ َْأ باك نیت

 هنإو نْبُخ َّلَبَجَو َءاَمَو اَرُهَتَو ءاَراَنَو َةَنَج ُهَعَم َ نأ هيت ْنِم َّنِإَو »- 6

 .داَنهيََجَو نج ُْراََق اَلا نجلا لغم هم ُءىجب

 نم لابج هعم :نولوقي مهنإ :تلق :لاقف ؟هنع ةبعش نب ةريغملا هلأسو-

 .« َكِلَذ ْنِم هللا ىَلَع ْنَوْهَأ ّوُه » :لاق ؟ءام نم رهنو محلو زبخ

 شبا ٌماَم - ٍنْيَعْلا َيَأَر - اَمُهَدَحأ :ِناَيِرْجَي ِناَرْهتُهَعَم » :رخآ ثيدح ینو

 ُتَرْشَيْلَك َءاَمْلا َداَرَأَك كَم كِل كرد مَ ج ا ا - نْيَعْلا َيَأَر - رح حلاو

 ادراس ءام هدحي هنإف هس آر طاطا ل تبع ضيفو باک رت يلا ب

 اوکله الق اتیط اًبذع
 هرات َلَحَد ْنَمَو ُهُرْرِو َبَجَوَو رجا طخ رهت َلَكَد ْنَمْك ىرخأ فو

 .« ُهرْرَو طْخَو ُهُرْجَأ بجو

 (يفهكل ل١ ةّروس َحِتاَوَف أَرْقَيلَو ىللاب ْثْغَتْسَبلَ ةت 2 وراتب ٰيلتبا نم ) 5

 .( يف ْنِم ْمُكراَوج اهن

 كمر َكاَبَآ كَل ُتْنَعَب ب ْنِإ َتْيَأَرأ : يارغا لوي نأ هتف نم نل 001
 و ےس

 ِقّمَأَو قيبأ ةَروص ىف ِناَناَطْيَس هَل لمي مَعَ هن :ٌلوُشي ؟َكْبَر ينأ أ دهشت

 .( كبَر هنا عب يب ا :نال وقي
 اَمَرْشْنَيَو ءاَهّلتقين ِةَدِحاَو سفت ىَلَع َطَّلَسُم ْنَأ هِي ْنِم َّنِإَو'- ۱۸ ۶ه 01 كا 1 ےس 2 1

 لا ا ےل ريع

 .طبسلا فالخ :دعجلا(9)



Aا (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق  

 نْيتقش ىَقْلت ىتَح «راشنولاب

 ْمُهْنَع فرص 5 كويك :فرطذمل لاب ااا فب )- 48

 .« تَكَلَم الإ میا مهل یقبت الت

 راي هَل نويسي هودي م وعي ياب رينا هيف نم نو - ۰
 سا هو ےہ مري م6 س مو منت و وه سو ر

 نم مویشاَوَم حور ىتح «َتبنتف تِ نأ ضزألا مايو َنِطْمَتَف رطمت نأ َءاَمَّسلا
 2 وير

 .(اًعو د ُهَدَدَأَو صارخ ُهَّدَمَأَو ُفَمَظْعَأَو ْتَناَك ام م َنَمْسَأ َكِلَذ مهمو

 مرون هع ِكَروُنُك يجرخأ : اَهَل لوي ف َةَبِرَخْلاِب رمو ١-١

 .» ٍلْحَنلا بيساَعيَك

 ٍةَفْحَو سالا نِي ٍضْمُبَو رف سانلا َنِم نايا ِناَمَر يف ُجُرْخَبا - ١"
 .«شْبَكلا ةر رد يص ضزَألا یّوطت ؛ لهن لک ريف نيب ِٿاَذ ِءوُسَو ءِنيّدلا َنِم

 لأ وعجيب قيادب وأ قاغلاب مولا زذ ىَنَح جرخب الو ۲ - ١

 راَيِخ ْنِم ٍةَئيِدَمْلا َنِم شْيَج مهبل | حريق مالشإلا لأ ْمُهَل ْعَمْجَيَو مالشإلا
 اّنم اوبس يذلا َدْيَبَو اتت اول مولا ِتَلَق اوفا اإ ووي ضزألا لأ

 مهول ايا! َنْيَبَو مك يل ال لاو “ال :َنوُمِلْسُمْلا لوقف ٰيهلتاقن

 رت ال توم ةطْزش َنوُمِلسُمْلا طري كيش ةر لولا كاد نع نكت

 ُرْبَغ لگ ٍياَلُؤَهَوِءاَلُوَه ءيت .ليلا مُر ْجَحَي ىت وليت ياع الإ

 بلاغ الإ عجزت ال ِتْوَمْلِل ةَطْرْش َنوُمِلْسُمْلا ٌطِرَتَْ م ةَطْرْشلا ىَتْفََو ءِبِلاَغ

 ىَنفَتَو بلاغ ريع لک يالّوََو ِءالوَم ٌءيِفيَن ليلا متي رخت ىّ نوت
 ىع نويت لا الإ عجزت ال تْوَمِْل ةطْرش َنوُمِلْسُمْلا ُطرَْشَب مت ةطزشلا

 مو ناگ اَ هةطْرْشلا ىَنََْو بلا ُرْيَع لک الوو ءال يليق اوسم
2 

 ری

 و را o ها وا 2 9 رپ میس ھه هو ص رسم
 لتقيو ءادبا مه ع هللا بون ال ثل مهني ,مالشإلا لح اب میک ت عبر



 اعلا ةياهن ادحأ ةياهنلاةق ير
 ڪڪ حح ححح —_ 2

 هللا لعق اًدَم شنل تا حيت ونا َدْنِعِءاَدهَشلا ُلَضفَأ مه- مه

 ملا اتات هشم ال : لاق اّمِإ - لم َنولَدِبَك (مورلا ىأ) مولع ةربذل

 وب داعي ءاي تم رخت ین مفا ام مهاجم مل ٌرْئاَطلا نإ ىَتَح - اًهَلثم ري

 فز م میک نبق یاو ل زال هب يب اتواجيالف كلما رثك بآل

 موتا :ةياور ىو- اهنوحتفيف ةينيطنطسق نوغلبيف مساق ٹاریم يأ وأ

 هللا َلوُسَراَيُمَحَن :اوّلاَق ؟؟رْحَبْلا يف اهتم ٌبِناَجَو بلا يف اَهّْنِم ٌبِناَج ٍةَئيِدَم ا

 کوا اَذِإَف َقاَحْسإ يِتَب نِ املأ نوع اَهورَْي یت ُةَعاّسلا موقت ال :َلاَق

 طق ربك او لا اإ هل ال : اولا مهسا ومرت ملو ج اسي اوعي ملف اور

 طقس ُرَبْكَأ اولا الإ هَل ال :هَي اينالا اولو م ءرخبلا يف يدا اَياَج د

 اولد : م ق رکات هار ا الإ إال: لالا اووي م حلا اها

 هيف َحاَصْذإ ِنوُيَزلاب مهدوي اوُقَلَع ذك ناما َنوُمِسَتْفَي مه امتي اوتي

 : هلا ل وسر َلاَف .«ًةَعيِلَط َسِراَوَف ةَرَشَع نوعي «ٌلِطاَب َكِلَذَو َنوُجرْخَب
 ىَلَع َسِراَوَق ربح ْمُه .مهلوُبُ اواو مهتا ءامْسأَوْمفءامسَأ فرغألا ين
 .« جَرَ َماَشلا اوُؤاَج اَدإَق ِِيَمْوَي ضزألا ٍرْهَظ

 الإ يبلع هع ُهَِطَوالِإ ضْألا َنِمٌءْيَش ىق ال ةنإو - 14

 ٠ ىلا جو رولا تيدا ةجشو ارا جشم حسم : جاسم

 .ةحْمجك اَمْوَيو رش اویو یسک امی :اڑب وز هما َنِإَو 5 - ١
 بذا هايف قتتك يل ميلك اوُلاَق مُكِمايأك واي ُرْئاَسَو
 :َلاَق ؟ضْرأْلا يف ُهَعاَرْسِإ ام َو هللا َلوُسَر اي :اوُلاَق رذ5 هل اوا الد ل

 م2

 .(خيّرلا ُهْتَرَبَدَتْسا ِثْيَعْلاَك١

 ےس

 ہرا ال

 عبر



BXا ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق  

 هيف َساَّنلا ُبيِصُي واش ِتاَوَنَس تال ٍلاّجّدلا جرح لبق َنِإَوا - 7

 ٌرمَأيَو ءاَهِرَطَم تل سيت نأ لوألا سلا يف اَلا هللا رماي دیش عوج

 ءاَهِرَطَم ينل سبح 5 ةيناَتلا يف َءاَمَّسلا ر رمي من اهيا تلت ُسِبْحَتَف ٌضْرَلا

 كلَ سلا يف امس نا رفا م ايات يل سخت ضألا رئت

 دَ لَك اتات سبح صأا ُرْمأَيَو ٌةَرطَق ٌرِطْفُت الف هلک اَهَرَطَم ٌسِبْحَتَ
 امف :لبقءا لل ءا ام الإ تكلم لإ ٍفْذِظ تاد یت الف بارض تب

 ٌديِمْحََتلاَو ُحيِبسَتلاَو ريبكتلاو «ُليِلَمَتلا»:َلاَق ؟ناَمَرلا َكِلَذ يف سالا ر
 .«ماَعطلا ىَرْجُم ْمِهْيَلَع َكِلَذ ىَرْجُي

 ٌةَكِئاََمْلا ُهْنيِقَل الإ اَمِهِباَقَن ْنِم بقت ْنِم َةَئيِدَمْلاَو كَم ىَتأَي ال١ - ۷

0 

 اَهَل ةتيِدَمْلا الإ َلاَجَّدلا حيِسَمْلا بع ُر اغلب الإ ٍةَدَلَب ْنِم َسْيَل ُهَنِإَو» -

 تع اهن بن ناکام اهيل نب بشت نع ىلع باب ایس ذيع

 ا َُقاَوِر ُبِرْضَيَف دحأ رب ٍفْرَجْلا َةَكْبَس ب ةا َدنِع لزب ىَّتَحا - 9

 310 ىَقْبَي الف ِتاَفَجَر تالت اَهِلْمَأب ةَئيِدَمْلا ُفجْرَتَق »-

 َكِلَذ ىَعْدْيَو ديدحلا َتَبَح زيِكلا يِفنَي اَمَك اهْنم َتّبَحْلا فنتق هْيَلِإ حا َرَخاَلإ

 .«ُءالا لإ حرب نم رثكَأ و صالحا ميمو

 سانلا ريخ ذئموي وه ابابش ئلتمم نينا يِ لُجَر هلق هج وتیف» - ١
 ؟ٌدِمْعَت َنْبَأ :ُهَل نول وقي .-لاّجّدلا لاسم - ُحِلاَسَمْل هَل مهريخ نم وأ

 :؟اَنَبَرب ُنِمْؤّت اَم وأ :ُهَل نولو: اق َجَرَح يذلا ىَلِإ دوغ :ُلوَُب
 كات ڏک ت ذق َسْيَلأ :ضَْيل ْمُهُضْعَب لوي هوُلتلا :َنوُلوُقَيَف اخ ابر ام :ُلوُقي



 ايات يمقن

 .نمؤملا هار داف ل ىلإ وب نوقلطنيف : ىهنودادحاا مهلا هار ادام لاّجَّدلا لإ هب َنوُقلَطَنَيَف :َلاَق :؟ُهَئوُد اًَدَحَأ اوف نَا مکر

 هَ ےس روڪ

 ىِذَلا قييرط ىفو - َرَكَد ىِذَلا ُلاَجَّدلا ادم أ ُدَهَشأ ااا :لاق

 هوڏ :لوقُب وقي" ُحّبَسْيَم وب َلاَجّدلا دما :لاق هثیدح هک هللا ٌلَوُسَر -اَنَثَّرَح

 لاق ؟يب ُنِمْؤُتاَمَأ :ُلوُقَيَق :َلاَق اَبْرَض د ةنطَبَو هرهظ عوي روحو

 رظ ر س
 ةتيخأ تاه تلتق نإ ميارا :لاَجَّدلا لوقف .ُباَذَكْلا م حبس ملا َتْنَأ :ل وقي ەرە 6 هاا ا ا 6 6 م رک هل أ 2 ر 1 2 5
 ق م م الا * وتو مزق لاق هل :َنوُل فَي ؟ رثألا ف وما

 ةعطقف ا .يفيسل اب هب رضي 2 :ساونلا ثيدح قوح دا هاج 50000

 اس ل 7 2 2

 :ُهَل لوقت هت ِنْيَتَعطِقْلا َنْيَب ُلاَجَّدلا يشم مل: َلاَق - ءضَرَعْلا ةي َر ِنْيَتلْرِج

 ري و هر 22 7 0-0 ”ت مهر ه4

 :هل لوقي مث اذ كحضيو ههجو للهتيو لبقيف هوعدي من :لاق ءاّمْياَق يوتسيف مق
 الإ كيف تْدَدْرااَم هْللاَو :لوقَيف ؟يب ْنِمْؤَتَأ :ةل لوق مث :لوقيف ؟ىب نمؤتأ 1 . ەر يس كوس را و هر و 2 هر يو 0 1

 5ث ٠
 :َلاَق «ساتلا نم ٍدَحَأِب يِدْعَب ٌلَعْفَي ال هن ساّنلا اّن اَي :لوقت مث :َلاَق .ٌةَريِصَب +

 افي

5-5 
00 

 هبل عيطَسَي اف اسا وتوفر ىلإ هب نبا لَمْ حبي لاجل خا

 ريع راَنلا ىَلِإُهَمَدَق امن ساتلا ُبِْحَيَف هب فِي ِهْيَكْجِرَو ِهْيَدَِب ذځاب :َلاَق .ايبس

 و ےس ےس ےس - 0 و ل

 بر دنع ةداهش سالا مظعأ اًذَه» :ةل هللا لوسر لاقف .(ةْنَجلا یف يقلأ اَمْنِإَو

 .(َنيِمَلاَعْلا

 رصاَْيق اًيليإ لّبَج یتا مْ ٥ ماسلا لبق ُهَهْجَو ةن الملا فرصت من »- ۲

 يف لاا نم لل رف ديو ا نوثمؤألا قتل إخلال عع
 1 3 0 1 و2 ا لمس لج رح 0

 .(ليلق ذم وب: ۴

 .برضلاب دمي :ىأ(١)

 .نايرلا .ط (14/*17) «ملسم حرش» كلذ ىف ىوونلا مالك عجارو «هوُجشو» : ملسم ظفلو (")



 ١ ی ملاعلا ةياهن ثادحأ ةياهنلا ةصق

 نم تلا لآ انِم ٌيِدْهَمْلا ١ 5 لاقو ( حِلاَص لجو , ُمِهُماَمِإَو١- 7

 يبأ مسا هيأ ٌمْساَو «يوشا مش ا طاري" ِةَلْيَل يف هللا ُهُحِلْضُي ةَمِطاَف دالؤأ
 اًروَج َتَنِلَم اَمُك الدم العشي ضزألا انب بألا ىتثأ ل ىلخ

 ص 0

 وَرَ ةباصع اّنلا نمل اقف ززخأ أ يا

 E رم نا یس عی نوک ہا نوا

 .« ماسلا ينم رقیل مکنم هکر ْنَم ١ :لاقو 4 ةئرقيلف 2 coe اا

 نم ىَسيِع مولع ر ذٳ ؛حْبّضلا مهب يأ 6 ٠١

 َنْيَب «َقْشَمِو يقر ء ِءاَضِيَلا َراَتَمْلا دنع ؛حْبَصلا َمَيْرَم نبا ىسيِع ءاَمَّسلا

 ُهَعَفَر اَذِإَو ٌنطَق ؛ ُهَسْأَرأَطَأَط اذإ نيكل ر لع نس انضايو

 هْسَقََو تاَماَِإ يمك حبر دج رفاگل لجل للك نامل

 طط یب نح یب

 دَ لزا هنِإَو- سبع : ينعي يي هنيو ينيب سيل :٠ لاقو - ٥

 0 در

 ٍضاَنَبلاَوِةَرْمُحْلا ىلإ ٌعوُبْرَم لج .ةوفرعاَ هو م ار

 بيلا ق دالا ىلع سالا ليا .لکب بصب بص مل نو رطب هسأ

 ؛مالشإلا الإ اهلك ليلا ونار يف هنا كي ُكِلْهُيَو ةَيْرِحْلا ٌعَضِيَو ريِرْنِخْلا لث

 :ةياور ىفو - ْمُكُماَمِإَوم کیف میرم نا لَ اإ منا فيك ٠١ لاقو -
 هاو هوو 5 ص

 «ينربخت :تلق 1؟ْمُكْنِم م كم١ ام يرذت : بذ يبأ نبا لاگ (؟مَكني - ماو

 . ه6 : مكين ةتسو « ا + مكبر ب باب ْمُكَمَأك١ ١ :لاَق

 ىف ريثك نبا ظفاحلا هلاق .كلذك نكي مل نأ دعب هدشريو همهفيو هقفويو هيلع بوتي :ىأ )١(

 هنأ ال ؛نيملسملا ةدايق ىلوتل هدعي :ىأ .هحلصي هنأ كلذب دوصقملا لعلو (57 )١/ «ةياهنلا»

 .هيلع باتو هللا هحلصأف اًقساف ناك

- 

 نا ل ل هم ٠

 ناگ ِنْيَتَرَصَمُم َنْي



 ىلاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق م
 ىَسيِع َمّدَقَتيِل - ىَرَقْهَقْلا يِشْمَي - ءُضُكْنَي مالا كد حجر ۳٦)

 كنب اإ هل لوف م ییتیک نیب کب یتیع عقیق َنَل لص لاَ :لوَقيَق

 .« ْمُهُماَمِإ مهب يلصق لص مدت هالا هلا ةمِْكت ارم أ ضن ىلع

J) FYَنيِمِلْسُمْلا م نم هب ةَياَِع ٌرِصاَحَبَف (ءاَيليإ) لج لاَكّدلا یتا م 3  

 اوَقَحْلَت ىَّنَح وام نأ الإ بضل ادب نوت ام مولع نيل مه لوق و
 .« اوُحَبْضَأ اإ١ هوُلتاَقُي نأ نو َْتَأَيَف كَل حف فب وأ وشاب

 م ر
 ٌهاَلَّصلا ِتَميِقَأ ْذِإ فوُفّصلا َنوُوَسُيَو ِلاَِقْلِلَنوُذِعُي ْمُه اَمَتْيَبقا - ۸

 0 سرس سك رس م1 هه سره 20 7 ےس ه 3 س
 نِ ةَساَر عفر اذإف سانلا مؤيف مرم نبا ىَسِ ْمُهَعَمَو َنوُحِبْصَيف حبصلا الص

 . َنوُمِلْسُمْلا َرَهَظَو لاًجذلا حيسملا# ا لت هدي نکلا حمس :َلاَق ِهِتَعْكَر
 را

 فلا َنوُمْيَس ُهَعَم ُلاكَّدلا ُءَءاَرَوَو حتمي اَلا اوُحَتْفا :ّلاَق فرضنا اد

 اک ىسيع هبلطيف جاو ىَلَُم يبس وذ مهل ئِدوُهَي

 اذ لالا لإ رظن اذ لاّجَّرلا ّوْحَن هب رحب ىّسيِع ُتَمْذيف ١) مو

 هللا ُهّلْبَقَي ْنِكَلَو كلهب ؛ ىَّنَح َباَدال ةر ْوّلك ِءاَملا يف حولا بودي امك

 ها هَكفيف فی يقرا ٌدَللا باب دنع هك ری وبر يف هم ميري وِ
 ' 207( قيفأِةبَفَع دنع

 ىَقْبَي الف مهول قبو َنوُمِلْسُملا مهبل طل طلَسيَو وبلا مره ٠

 لو رجح ال لا كي لا َّقَطَنأ الإ يد وه هب هب ىَراَوَت تي هللا قل ام ٌءْيَش

 :َلاَق الإ ءَقِطْنَت ال فهرس ْنِم اهنا «هدف قلا الإ ا الر .طئاَح الو رح

 رس تا ےس

 .« هلا َلاَعَتَف یوه اده مل هلا هللا َدْبَع اپ

 لزنت ء(قيف) :لوقت ةماعلاو «قيفأ ةبقعب ةفورعملا ةبقعلا لوأ ىف روغلا قيرط ىف ناروح نم ةيرق(١)

 .«نادلبلا مجعم» «نيليم وحن ةليوط ةبقع ىهو ءندرألا وهو ءروغلا ىلإ ةبقعلا هذه نم



 ا (ملاعلا ةياهن ثادحأ ) ةياهنلا ةصق

 (ٌةَواَدَع تنا ب َسْيَل ءاعْبَس نيس ُهَدْعَب سانلا ْتَبْلَي َجُن١ - ١
 ْ ةوادع نينثا نيب سيل ؛ نيزس هدعب م

 هلم ىَلَع ل ب دمحم ادص يأ يف ميزت نبا ىسبج نوكيا - ١

 قد د مالشلا ىَلَع َساَّنلا لتاقيف ءاطسقم اًيِدْهَم اَماَمِإَو ءاَلَدَعاَمَكَح

 َدَقَدَّصلاُكّرثَبَو َجَرحْلا ُعَضِيَو ُكاَلّصلا ُهَل ُعَمْجنَو َنيِدِخْلا ُحَبذَيَو «َتبِلَّصل

 دساتلو ءُضُعاَبَلاَو ُاَْحَشلا ُعَفْرتَو رعب الو قاش ىلع عشت شيال

 ايْنَّدلا نم اَرْيَح ٌةَدِحاَولا ٌةَدْجََسلا َنوُكَت ىَّنَح ٌدَحَأ ُهَلَبَْي الف لاَمْلا ىلإ َّنَوْعْدَيَلَو

 نبا َنلهْيَل هِدَيِب يفت يِذْلاَو :َنيِمَلاَعلا ٌبَرَِةَدِحاَو ةَوَْدلا ُنوُكَتَو اهيف اَ

 .(اَمهينَْل وأ ءاّرِم مخ وأ اجا (ِءاَحْورلا) جب مز
 نع حَسْمَيِف هنيا ْمُهَمَصَع ذوق َمِيْرَم َنْبا ىسِمع ياي م ۳ سا رب ر هلك 7 7 7 _

 ىلإ اذا ىو ذِإ َكِلَذَك َوُه امي نجلا يف ْمهِتاَجَرَدبْمُهّنَدَحُيَو ْمهِحوُجُو

 ىلإ ياع رّرَحَ .مهِلاَتقب دَحأل ِناَدَيال يل اداب ُتْجَرأ ذك ي : ىسيع

 ْمُهْلِئاَوأ رمي مف رَ نولي بَدَح لگ نِ ْمُهَو .جوُجأمَو جوج ا ُتَعَْيَو روطلا

 م ِوِذَهب ناك دَ َنوُلوقَيَف ْمُهّرْخآ َرْمَيَو ءاَهِِف اَم َنوُبَرْشَيَف َةَيِرَبَط ريط ٍةَرْيَحب ىلع

 ِسِدَقَمْلا ِتْيَ ب لج َوُهَو ِرَمَحْلا ٍلَبَج ىَلِإ اوب ىّنَح نوري مَن ا

 سو 7

 ْمهِباَشِْب َنوُمْرَيَف ءءاَمَسلا يف ْنَم لتقف مله ضزألا يف ْنَم انْلَتق دَقَل :نولوقيت

 امك ٤٥(« ةرقف) ةنس نيعبرأ ضرأ ىف ثكمي 6 ىسيع نأ هيفاني الف «لاَّجَّدلا كاله دعب :ىأ ۳7

 :اهيلإ راشملا ةرقفلا ركذ نأ دعب (١ا/ا/ )١/ ريثك نبا ظفاحلا لورق امأو «رهاظ وه

 اذه عم اذهف «نينس عبس ضرألا ىف ثكمي هنأ) :رمع نب هللا دبع نع «ملسم حيحص ىف تبثو

 ۳۸٤(: /5) «حتفلا» ىف ظفاحلا لوق هوحنو ...٠ لكشم

 .«نينس عبس اهنأ - هلوزن دعب - ضرألاب ىسيع ةماقإ ةدم ىف رمع نبا ثيدح نم ملسم یورو

 ام (رمع نبا) سيلو (ورمع نبا) ثيدح نم هيف امنإو .«ملسم» ىف هل لصأ ال اذه لكف :لوقأ

 .«اعبس نينس هدعب سانلا ثبلي مث» :ىلعألا ىف هانركذ

 .هلل دمحلاو «لاكشإ الف ج ىسيع سيلو ؛سانلا مه ثبلي ىذلاف



 ( ملاعلا ةياهن تادحأ) ةياهنلا ةصق ذ/

 ىَسيِع هللا یب ٌرَصْخْيَو امد ةبوض وضخ ْمُهَباَشن يبلع در ءال ىلإ

 مولا مدح راب ام ْنِم اريح ْمِهِدَحأل روتا أو وكي اتش

 موبار يِفَففَعَلا ُمهَْلَعلا ليزك ُكباَحْضَأَو ىسيع وللا يب 1 بري

 ىَلِإُةُباَحْضَأَو ىَسِيِع هلل تيب طبت م هن َِدِحاَو سفت ِتْوَمَك ىَسْرَف َنوُحِبْص
TAREEبعرف ؛ قلو قلع  

 رخت تبل ٍقاَمْعأك اًرَِط هللا لسیزی شا ىلإ ُةباَحْضَأَو ىَسيِع هللا نيب

 ربو الو ردم تب 0 انو كال اًرط لا لزب مك كلا ءا تح ْمُهَحَرطَ

 يرو كر يآ ضزألل لاق قلل اھگ رب یتح ضزألا لِي
 ىف كرار اهِفْحَقب َنوُلظَتسََو ناما َّنِم : ُةَباَضِعْلا ٌلُكَأَت ذم ويف كتك ر

 رقبا َنِم َةَحْفَللاَو يانا ني يلا يكل بال نحل نأ ىلع شر

 م امتي سالا َنمدِحَملا يفت ملا َنَِحَْللاَو سالا نم ةا يفك

 .« تاَمِهْبَردلاب ُسَرَفلا َنوُكَتَو ءلاَمْلا َنِم اَذَكَو اَذَكِبُرْوَلا َنوُكَيَو َكِلَذَك
 ق o ل ن رس ےس

 رَدْؤُيَو رطقلا يف ء ءاَمَّسلِل َنَدْؤَب : حلا دعت شعل ىَبوُط١ :ةَك لاقو-
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 ىَلَع ٌلُجَرلا رمي ىتَحَو تيل اًمَّصلا ىَلَع َكّبَح ترب ول ىَتَح ِتابنلا يف ضْرألل

 ضال دساَحَتالَو عات هَل کلا یل اطہر رضب رس دسألا

 عَترَت ىتَح أ ضْزَألا ىَلَع ةت ةألا عَ مح تاد لک ةَمْح ع تو 1:

 نايبصلا َبَملَيو مَتَعْلا ع ُثتاَنَذلاَو أٍرَقَبلا عم راَمتلاوأ لبإلا َعَمٌدوَش ألا

 ٌةَديِلَوْلا َرفَتَو .ه هرضت الف ةيحلا ىفهدي ديلولا لخدي ىتح ْمُهرْصَناَل ِتاّيَحْلاِب

 َنِم ضل دانو اهبل هناك ِمََمْلا يِف بدلا َنوُكَبَو داعرْضَي ال دس

 كلا الإ دبع الق كا ةملكل وتو اعلا نم اإل ةديامك شل

 روناق ضزألا ُنوُكَ :لاَقِي مث اَهكلم شرف بسمو ارا ترا عَ
 . مدا ِدَهَعب اَهَناَبَن تبنت ؛ ٌقْضْفْل



 Na ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق

 ِْيَلَع َيْلَصْيَق ىف منهن َنيِعَبْرَأ ضزألا يف ىَسيِع ْتكْمَيَف »- ؛5
 ( َنوُمِلْسُمْلا

 ْمُمَْدْحَأ اك مالا لبق نم ةا اير هنا تعب كلذ مُه امتی - 4”

 .« ملم لکو نمؤُم لُك حور ضيقت ءمهطابآ َتْحَن
 ُلاَقِْم ِهِبْلَك يِف ٌدَحَأ ضزألا ِهْجَو ىَلَع ىََْي ا » :ورمع نبا ثيدح ینو

 يلع تلح ليج دك يف ناگ ْمُهَدح نأ ل تح ُكْنَصبَو الإ ٍناَمإ نم رد

 الو اًنوُرْعَم َنوُفِرْعَيال عاَبّسلا مالْحَأَو رْبطلا ٍةَمْح يِف سالا ارش ىَقْبيَو١
 شرما وُبيِجَتْسَت الآ لوفي نابل مه لمت :َلاَق اّرَكْنُم نوک

 َنوَجَراَهَتَي ُمُهْشِيَع نَسَح مُهْقاَرْرَأ را َكِلَذ 34 مو ءاَهَتودبعَيف ِناَتْوَأْلاِ

 م رفت هللا ح راهت

 ت ریز شا عش قضت ل لیا یش ٤ ذح طوب لَو همش
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 ةنم تسنتف - يوارلا نم كش - لظلا وأ لطلا هناك اًرطَم - * هللا لزب :َلاَق و

 اهنا اب: :لاَقُب مث ت ب مای يو مهاد رنا هيف حی ما «ساتلا ُداَسْج

 َتْمَباوُجِرْخَأ :ُلاَقُي َمُن :َلاَ 3 ولون ميرو ٠» مکبر ىلإ مله ساتل
 َكاَذَف لات بعشر وو ةلامعشي فلأ 2 ن ا ؟ْيَك ْنِم :لاَقي راّتلا

 اا واسع تكي مَ ريإ# َكِلَذَو بيش َناَدْلوْلا لعْجَ موب

eسسألا 1  

 )٦۸(. :ةيآلا :رمزلا ةروس )0

 .(؟4) :ةيآلا :تافاصلا ةروس(0

 )٤١(. :ةيآلا :ملقلا ةروس ا("



 | ۸۹ (علاعلا ةياهن ثادحأ ةياهنلا ةصق م

 ؟لاجدلا نع ملكتن اذان
 هتنتف ةروطخ فرعنو هفرعن ىتح لاَّجّدلا نع ملكتن اننأ :باوجلاو هب

 .هتنتف نم وجنن فيك فرعنلو
 هللا ٌلوُسَر َنوُلأْسَي ٌساّنلا ناک: :لوقي ص ناميلا نب ةفيذح ناك دقف

 20 ..ىيَكِرْذُي نأ َةَفاَحَم رشا نع ُهَلأْسَأ ْتْنُكَو ريحا نع اي

 :لئاقلا لوق باب نم كلذو
 هيف عقي ريخلا نم ٌرشلا فرعي ال نمو هيقوتل نكلو ٌرشللاال ّرشلا تفرع

 ؟حيسملا ىنعم ام

 اذه قاقتشا ىف الوق نيرشعو ةثالث ىبطرقلا هللا دبع وبأ ركذ :باوحلاو

 ل وق نسمح ىلإ (سوماقلا» بحاص اهلصوأو جمالا

 ي کل نیا ىلعو قيا ىلع قاع ةا هاهو

 .باّذكلا ليلضلا

 :رخآلا دض امهدحأ «نيّحيسملا هللا قلخف

 ىتوملا ىيحيو «صربآلاو همكألا ئربي ؛ىدهلا حيسم 4# ىسيعف

 .هللا نذإب

 .(11/9 ص) («ةركذتلا» :رظنا(؟)

 هباتك ی لاوقألا هذه دروأ هنأ (سوماقلا)» فبحاص ركذو )٤/ T4) «سوماقلا بيت رت :رظنا (۳)

 .هريغو (راونألا قراشم حرش



 ا (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق

 نم هاطعُيامب سانلا نتفي «ةلالّضلا حيسم - هللا هنعل - لاَّجّدلاو

 قراوخلا نم امهريغو «تابنلاب ضرأآلا ءايحإو ءرطملا لازنإك ؛تايآلا

 ؟لاجدلا حيسملاب هتيمست فرسلا ام

 ةدحاولا هنيع نآل ءاًحيسم لاجدلا ىم :ريثألا نبا لوقي :باوحلا هب

 هللا نذإب ًاربيف ضيرملا حسمي ناك هنأل «هب یم «لعاف ىنعمب ليعف هنإف

 هلال - رجح نبا لوقي امك - لاحد ىمسو .'«باذكلا :لاجدلاو ...یلاعت

 بهذألاب ءانإلاو ؛هاطغ اذإ نارطقلاب ريعبلا لجد :لاقيو «هلطابب محلا ىطغي

 :ليقو «بذكلاب قحلا ىطغي هنأل ؛لاَّجَّدلا ىمش :ديرد نبا لاقو «.. هالط اذإ

 ."”(صضرألا ىطغي هنآل ؛كلذ ليق لب :ليقو .. .ضرألا ىحاون هبرضل

 ؟ةعاسلا طارشأ نم لاجدلا حيسملا جورخ نأ ىلع ةلادلا ثيداحألا ام

 حيسملا نأ امهلالخ نم فرعنل طقف نينثا نيثيدح ركذب ىفتكأس

 .ىربكلا ةعاسلا طارشأ نم لالا

 ةعاّسلا وقتال :َلاَ و ىلا نأ 5 َىراَمِلا يس نب ةقيَدُح ْنَع

 °” ثردحلا ( ( ...سْمّشلا ٌعوُلْطَو ءَلاَجَّدلاَو ناخ دلا :ِتاَيآ ْمْشَع َنوُكَت ىَّنَح

 اسْمَ ٌعَمْنَي ال َنْجَرَخ اَذِإ ثالن» : َلاَق لكَ سلا نأ تلي َةَرِيَرْه ىبأ ْنَعو

 )١( :ريثألا نبال «لوصألا عماج )5 /4  »235١حسم :ةدام (سرعلا ناسل) رظناو .

 ) )۲«ىرابلا حتف» ١١0/7 9١(.

 )۳( ملسم هاور :حيحبص )١  ۰.نتفلا باتك



 ل ميسا ةيلينئادحأ ةياهنلا ةصق ير
 نم سْمشلا ٌعوُلُط :اًرْيَخ اهناَمي | ىف تك وأ لبق ني تما نت لاَ
 .«ضْرَألا َئاَدَو لاَجَّدلاَو اَهِبِرْغَم

 ؟ضرألا رهظ ىلع تدجو ةنتف ربكأ لاجدلا له

 تدجُو ةنتف ربكأ وه لاَجَّدلا حيسملا نأ لب ىبنلا ربخأ دقلف .. لجأ

 ببسب كلذو .. ةعاسلا موقت نأ ىلإو 56 مدآ قلخ ذنم ضرألا رهظ ىلع

 .بابلألا ريحتو لوقعلا رهبت ىتلا ةميظعلا قراوخلا نم هعم هللا قلخي ام

 ماي ىَلِإ َمدآ لح نيب ام :َلاَف كىلا نأ قلق ِنْيَصُح نب نار ْنَع
 . 1( ِلاّجَّدلا نم ريكا ٌرْمَأ :١ ةياور ىفو ءلالا نم ٌرَيْكَأ ٌقّْلَخ َةَعاَّسلا

 ٍلاَجّدلا ُرْيَغ» :ّلاَق هِي نوفا لور نأ 5 ناعم نب سالا نع

 َتْسَلَو حرب ْنِإَو کتو هجیحجح انا کیف او حرخت نإ ْيْكَيَلَع ىْفَوْحَأ

 . "امِلْسُم لک ىَلَع یتقیلح لاو سفت ځیجح ورمات کیف

 :لاجدلا حيسملا ةنتف نم مهماوقأ نورذحي ءايبنألا ناك له
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 كلذو .. لاّجَّدلا حيسملا ةنتف نم مهماوقأ نورذحي ءايبنألا ناك .. لجأ

 .لاَجّدلا ةنتف رطح اًنيقي نوملعي منل

 ا لاق < ةت رمع نب هللا دبع نع ىراخبلا حيحص ىفف

 » :لاقف .لاجدلا ركذ مث .هلهأ وه امب هللا ىلع ىنثأف .سانلا ىف ةآ

 86 مل الوق هيف مكل لوقأس ىنكلو «هموق هرذنأ الإ ىبن نم امو ومكر ذنأل

 .ناميإلا باتك )١58( ملسم هاور :حيحص (۱)

 .نتفلا باتك )١1457( ملسم هاور :حيحص (0

 .نتفلا باتک (۲۹۳۷) ملسم هاور : حيحص )7



 ٠و اسا ةیاھنثادحا ر ةياهنلاةصق آل راهن تادحا) ةياهنل ؛ ١ (ملاعلا ةياين تادحأ) ةياهنلا ةصق ۹۲
 ."”(روعأب سيل هللا نإو روعأ هنإ .هموقل ّىبن

 هتمأ رذنأ الإ ىبن ثعُب ام» :ِةككلَي ىبنلا لاق :لاق د سنأ نعو هب

 بوتكم هينيع نيب نإو .روعأب سيل مكبر نإو روعأ هنإ الأ «باذكلا روعألا

 (رفاك

 ؟لاجدلا ةفص يه ام

 ؛ثيداحألا اهم تءاح ةريثك تافص هل «مدآ ىنب نم لجر لاجدلا

 الف «نونمؤملا هفرع ؛جرخ اذإ ىتح «هرش نم مهريذحتو «هب سانلا فيرعتل

 هذهو ويب قداصلا اهب ربخأ ىتلا هتافصب ملع ىلع نونوكي لب «هب نونتفُي

 تقبس ىذلا لهاجلا الإ هب رتغي الف «سانلا نم هريغ نع هزيمت تافصلا

 .ةيفاعلا هللا لأسن ...«ةوقشلا هيلع

 «سأرلا دعج «جحفأ «ريصق «رمحأ باش «لجر هنأ تافصلا هذه نمو

 تسيل نيعلا هذهو «ىنميلا نيعلا حوسمم «رحنلا ضيرع «ةهبجلا ىلجأ

 .ةظيلغ د رفظ اهيلع ىرسيلا هنيعو «ةئفاط ةبنع انأك ل ءارحج الو ل” ”ةعتانب

 .نتفلا باتك (۷۱۲۷) ىراخبلا هاور :حيحص (۱)

 .نتفلا باتك (۲۹۲۲) ملسمو «نتفلا باتك (۷۱۳۱) ىراخبلا هاور :هيلع قفتم (۲)

 بيترت» :رظنا .ةزراب تسيل هنيع نأ :ىأ ؛خافتنالاو عافترالا وهو «ءوتنلا نم ةذوخأم (ةئتان) )۳(

 )٤٤٤/١١(. «دوبعملا نوع»و )٤/ ۳٠۸(« «سوماقلا

 ناسلا :رظنا .اهترقن ىف ةرحجنم ةرئاغ تسيل :ىأ ؛ءاحلا نوكسو ميجلا حتفب :(ءارحج) ()

 )545/١١(. (دوبعملا نوع»و )١١8/5(« «برعلا

 .هاشغتف داوسلا ىلإ دتمت دقو «ىقآملا دنع تبنت ةمحل .ءافلاو ةمجعملا ءاظلا حتفب :(ةرفظ) (6)

 ىف ةياهنلا» :رظنا .نيعلا ةمدقم وه :(ىقاملا)و ٠١۸(. /۳) «ثيدحلا بيرغ ىف ةياهنلا» رظنا

 .(۲۸۹ )٤/ (ثيدحلا بيرغ



 ىلاعلا ةياهن ثادحأ ١ ةياهنلا ةصق ي

 .عيطقت نودب (رفاك) وأ «ةعطقملا فورحلاب (ر ف ك) هينيع نيب بوتكمو

 .هل دلوی ال ميقع هنأ هتافص نمو «بتاك ريغو بتاك ملسم لك اهؤرقي

 ,ةقباسلا هتافص ركذ اهيف ءاج ىتلا ةحيحصلا ثيداحألا ضعب هذهو

 .لاجدلا روهظ ىلع ةلدألا نم ىهو

 ...تيبلاب فوطأ مئان انأ انيب» :لاق ةَ هللا لوسر نآ ص رمع نبا نع

 اذإف (:لاقف «هفصوف «لاجدلا ىأر مث ج ميرم نبا ىسيع ىأر هنأ ركذف)

 اذه .اولاق ؛ةئفاط ةبنع هنيع نأك ؛نيعلا روعأ «سأرلا دعج - «رمحأ «ميسج لجر

 ."”ةعازخ نم لجر « نطق نبا اًهبش هب سانلا برقأ لاجدلا

 ىنارهظ نيب لاجدلا ركذ ةي هللا لوسر نأ د رمع نبا نعو ©

 نيعلا روعأ لاجدلا حبسملا نإو الأ ءروعأب سيل ىلاعت هللا نإ» :لاقف «سانلا

 ." (ةيفاط ةبنع هنيع نأك ؛ىنميلا

 نإ :ة هللا لوسر لاق :لاق هنتي تماصلا نب ةدابع ثيدح فو ©

 ةئتانب سيل «نيعلا سومطم «روعأ «دعج .عجفأ «ريصق ة ءلجر لاجدلا حيسم

 سيل مكبر نأ اوملعاف ؛مكيلع سبلأ نإف ءارحح الو
 ٠ «روعأب

 ,ةعازخ نم قلطصملا ىنب نم :ليقو «ىعازخلا ورمع نب نطق نب ىزعلا دبع همسا :نطق نبا 7
 : 3 ىبنلل لاق هنأ درو امو .ةيلهاجلا ىف كله دقف ءةبحص هل سيلو «دليوخ تنب ةلاه همأو

 دنع ىدوعسملا ةياور نم ةفيعض ةدايز ىهف «!رفاك وهو ملسم تنأ ءال :لاق ؟ههبش ىنرضيأل

 )١5/ 7١ (دمحأ دنسم ىلع ركاش دمحأ قيلعت» :رظنا .رخآ ثيدحب هيلع طلتخا دقو «دمحأ

 )1119 EAA VD (ى ىرابلا حتفا او ((57 9 /5) («ةباحصلا زييمت ىف ةباصإلا) :رظناو ١(

 :تاميإلا (۲۳۷ /۲) ملسمو _ ةنتفلا ۹١( /۱۳) ىراخبلا هجرخأ ()

 .نتفلا )09/١18( ملسمو  نتفلا (۹۰ /۱۳) ىراخبلا هجرخآ (۳)

 .(5172) دواد یب أ ننس حيحص ىف ىنابلألا هححصو دواد وبأ هاور (4)



 ا (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق 4

 حيسم امأو) : لع هللا وسر لاق : د ةريره ىبأ ثيدح قو ب

 .«“ًافد هيف «رحنلا ضيرع .ةهبحلا ىلجأ «نيعلا روعأ هنإف ؛ةلالضلا

 نيعلا روعأ لاجدلا) :ةي لاق :لاق ؛هَكَيبَو ةفيذح ثيدح ىو #
 . 1707 عشلا لافح .ىرسبيلا

 .*رفاك بوتكم هينيع نيب نإوا :ِةِكَي لاق ؛ و سنأ ثيدح ىفو ©

 ا ملسم لك هؤرقي ؛(ر ف ك) اهاجهت منا :ةياور ىفو

 .""بتاك ريغو بتاك نمؤم لك هؤرقي) :ةفيذح نع ةياور و

 ىلع ةباتكلا هذه نأ نوققحملا هيلع ىذلا حيحصلا) :ىوونلا لاق ©

 تامالعلا ةلمج نم ةمالعو ةيا هللا اهلعج «ةيقيقح ةباتك اأو ءاهرهاظ

 ريغو بتاك ؛ملسم لكل ىلاعت هللا اهرهظي ؛هلاطبإو هبذكو هرفكب ةعطاقلا

 . "كلذ ىف عانتما الو ...«هتنتفو هتواقش دارأ نمع اهيفخيو «بتاک

 هاري الو «ةباتكلا فرعي ال ناك نإو «هرصب نيعب نمؤملا هاري اذهف»

 الو «هتريصب نيعب ةلدألا نمؤملا ىري امك ؛ةباتكلا فرعي ناك ولو «رفاكلا

 قرخنت نمزلا كلذ نأل ؛ملعت نود كاردإلا نمؤملل هللا قلخيف «رفاكلا اهارب

 .ءانحنا هيف :(زمه ريغب) ىفدأ لج رو ءانحنالا :ًافدلا )١(

 .ركاش دمحأ هححصو )58/١5( دمحأ هاور (۲)

 ( .هريثك ىأ :رعشلا لافج (۳)

 .نتفلا 5١( /۱۸) ملسم هجرخأ (4)

 )٥۹/۱۸(. ملسمو۔(۹۱/۱۳) ىراخبلا هجرخأ ()

 .نتفلا ٥۹( /۱۸) ملسم هجرخأ (5)

 )5١7/18(. ملسم هجرخأ (۷)

  (A)ىوونلا حرشب ملسم )۱۸/ 5((.



 (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق ا

 ,'"7(تاداعلا هيف

 ىف اس سبق تدب ةمطاف ثيدح ىف ءاج ام اًضيأ هتافص نمو

 اذان يدل لد يح اًئارس الطاف لق يمت لاق هنر ةساشجلا

 .«اقاثو هدشأو طق هانيأر ناسنإ مظعأ

 ."”(هل دلوي ال ميقع) لاجدلا نأ :ة15 ىبنلا ريخأو لب

 ,ةيفاط ةبنع اهنأك ءاروع ىنميلاف «ةبيعم هينيع اتلك «سأَّرلا ميظع ءمسجلا

 نيب ام ديعب ؛ةرشبلا ضيبأ «فيثك دعج رعش وذ وهو «ةدلج اهيلع ىرسبلاو

 .رفاك هينيع نيب بوتكم «نيذخفلا وأ نيقاَّسلا

 ؟لاجدلا حيسملا ىأر دحأ كانه له

 ليوط ٌراوح امهنيب رادو هعم ملكتو لاّجَّدلا ىأر نم كانه ... لجأ
 .ىرادلا ميمت ةصق لالخ نم كلذ مكل ركذأسو .ٌبيجع

 ةالصلا :يداتي كيك هلل هللا لوُسَر يداتم تعمس انآ سيق تنب ةمطاف نع

 تنك ءال هل لا لور َعَم ُتْيَأَص دِجْسَملا ىلإ تجرح: :تلاق ةَعِماَج

 ةتالص 45 هللا لوسَر ىَضَق امف ِمْوَْلا َروُهُظ يت يلا ِءاَسّنلا َفَص يف

 :َلاَق م الصم نامنإ لگ ريل :َلاَقَق ٌكَحضَي َوْهَو ّبْنِمْلا ىَلَع َسَلَج
 ْمَكَتْعَمَج ام لاو يّنِإ» :َل ف مَعَ ةُلوْسَوَو لل اَوُاَف ؟ْمُكدْمَمج می نورد

 َءاَجَف ءايناَرْضَن الجر َناَك یر اَدلا اًميِمَت َّنَِل .ْمُكَْحَمَج ْنِكَلَو قبر الو رل

 )٠٠١/۱۳(. ىرابلا حتف ()

 .ةساسجلا ةصق باب نتفلا باتك ۸١( /۸) ملسم هجرخأ (؟)

 .(۲۲۴۲/ 5) ملسم هجرخأ (۳)



 يال يش يا د ۹7

 بل متو مشک نيا نيت قر رخ ةئيَِس يف بِ ها يد
 برف ىّنح رخل يِ ذٍةربزَج ىلإ“ وُ مَن سبا ياره وَلا مه
 “كه اد يقلد ةَريِرجْلا اوُنَكَدَف ۳ ةتيفَسلا بو ذأ يف اوُسَلَجَف ٠ ؛سْمّشلا

 ؟ِتْنآاَم كلو :اوُلاَقَم ِرَمَّشلا ٍةرْذك نِ ورب نِ هلق ام َنوُردي ال ءرَعَشلا ري
 اَذَه ىلإ اوقلَطُنا ُموَقلا هنأ :ْتَلاَق ؟ُةَساَّمَحْلا اَمَو :اولاق ٌةَساَسَحْلا اأ :ْتَلاَقَق

 اَنقِرَ اجر اَ تمس امل: َلاَق ءقاَوْشَألاب ْمُكِرَبَح ىلإ تاق ريدا يف ٍلْجّرلا

 طي هَ يدل تلح یت ارنا :َلاَق عجم وکی ن ان

 ىلإ ِهْيَتبُكَر نيب ام ءهقتع ىلإ ُاَدَي ةَعوُمْجَم ءا
 ع روع

 ني ےس
 وهدا لَ عَ ُأَوٍناَسإ

 ا يور يربح ىلع مرد ذك :َلاَك ؟َتْنَأ ام َكَلْيَو :اَنْلُق ِديِدَحْلاِب ِهْيَبْعَك
 نيج َرْحَبلا اَنفَداَصَف ةيِرْحَب ِةَئِفَس يف اتك َر بّرَعلا ّنِم + ٌساّنأ نحن :اوُناَف ؟ّن

 يف تج ذم كيج ىلإ أمه جوا ا بلد.” مل
 نم ىدا رعشلا ري بَلْ ُبَّكْهَأ َةَناَد انس لف ةريزجلا الحد ءابرقأ

 اَمَو :اَمْلَق ةَساَّمَحْلا انآ :ْتَلاَقَق ؟تْن امو الق ملا رك نم رب

 :ةرتخ ىلإ رنگ يف لجل اذه ىلإ اوكف ْتَلاَق ؟ةَساَّسَحْلا
 اا ی رس سه م

 انف عي نوت نأ نات ان نضر اغار كِل .قاّوشألاب

 ْنَع مُكلأسَأ َلاَق ؟ُرِيخَتْسَت اَهِنَأَش يأ نع الف نايب لخت ْنَع يِنوُرِبْخأ

A 

 .ەيلإاوۇجتلا(1)

 .براق عمج :برقأ (۲)

 .هظيلغ رعشلا ريثك :بلهأ (۳)

 .داتعملا هدح زواجو جاه :ملتغا )£(

 .نيطسلف ندم ىدحإ :ناسيب )٥(
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 يِنوُربْخَأ :َّلاَق رمال ْنَأ ٌكاشوث هن نإ اما :لاق مَعَ: الف ؟ رو 5 لَه ءاَهلَخَت

 :اولاَق ؟ءا هيف لق :َلاَق ؟* ربحتست اهن اش يأ ْنَع : لف 7 ةّيِربطلا ريح ْنَع

 نْيَع ْنَع يِنوُرِبخَأ :َّلاَق هَبَمْذَي ْنَأ ُكشوُي اَهَءاَم نإ ام :لاَق عاملا ةَريِثَك يج

 ٌعَرْرَي لهو ١ ؟ءاَم نْيَعلا يِف ل :لاَق ؟ُربْخَتْسَت اَهِنَأَش يأ نع :اولاق رع

 هبا ْنِم َنوُعَرْرَي اَهّلْهَأَو ِءاَمْلا ريك يه ْمَعَن :هَل اتل ؟نْيَعْلا ِءاَمب اًهَّلْهَ

 بر لَو هم نِ جو ذه : ولات ؟َّلَعَف ام َنْييمَألا يب ْنَع يِنوُرِبْخ أ
 رس نرس آل

 ىلع َرهظ دت هنأ هانربخ اف ؟مهيْعَنَص فنك : لاق مَعَ: لف ؟ُبَرعْا ةا:
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 نإ 5 لاق « منا :اَنْلَق ؟َكِلَذ ناگ دق : مهل لاق ُهوُعاَطَأَو را

 نأ كشوأ ينإَو ٠ حملا انآ يّنِإ يئ مكرم يئٳو ةوُعِبِطُي نأ مهل يڪ < كاد
 . روف رر 2 7 : 4

 يف اهن الإ برق َعَدأ اف ضزألا ين َريأَ جرحا ءجوُرُخْلا يف يل ددوي

 نأ ُتْدَرَأ اَمَّلُك ءاَمُهاَتْلِك ََلَع ن ناََمَّرَحُم امه < َةَْيَطَو َةَّكَم َرْيَغ هَل َنيِعَيْرَأ

 ىِندَصَي «” اًْلَص فْيَّسلا هديب كَم يِنلَبقَتْسا اَمُهْنِم - اًدِحاَو وأ - ٌةَدِحاَو َلْخْدَأ

 يلع هللا لوُسَر لاق :ْتَلاَق كاهن وسر كيال اهني بقت لک ىَل نو ءان

 ىْنْعَي - (ًةَبْيَط ِهْذَه ةَبْيَط هذه ةَبْيط هذَه» :ٍرَبْنِمْلا يِف هَر ۶ ٌرّصخهب َنَعْطَو

 يِنبَجعَأ ةنإق» ِمَعَت :سانلا َلاَمَف ؟كيَ منح تنگ لهاا - - َةَئيِدَملا
 يَ

 يف نإ الأ ةكمَو ِةيِدَملا ِنعَو لَ ْمُكْدَدَحَأ تنك يذلا قا هنآ ميت ُثبِدَح

 ام قرشَملا لبق ْنِم “9 وه ام ٍقِرْشَمْلا لق ْنِم لب ال ءِنَميْلا رخ وا ماَّشلا رخ

 .نيطسلف ىف ءاملا ةيذع ةريحب )١(

 .ماشلا نم ىلبقلا بناجلا ىف ةدلب (۲)

 هنأ تابثإ دارملاو «ةيفانب تسيل «مالكلل ةلص «ةدئاز (وه ام) : ةظفل :ىضاقلا لاق : ىوونلا لاق( 5)

 .قرشملا ةهج ىف



 يلب ىلاعلا ةياهن ثادحأ ةياهنلا ةصق
 ا يس ا _

 اده تظفَحف :ْتْلاَق قرشا ىلإ هدب اَمْوَأَوا اَوُه اَم ءٍقِرْشَملا لبق ْنِم وه
 ا هللا لوسَر نم

 ؟لاجدلا ىعدي اذام

 بر هنأ ىعّديف كلذ دعب رمألا دادزي مث ىبن هنأ هرمأ ةيادب ىف ىعّدي هنإ

 .- هلل اشاح - نيملاعلا

 ةيبوبرلا ىوعد نالطب

 فيكن «ريبك ص قن اه تافص یهو «لاجدلا تافص كلت تناك اذإ

 ...سانلا بر هنأ ىعّدي هنإ «ةيبوبرلا ىوعد فيعضلا قولخملا اذهل حصي

 مكنم دحأ ىري نل هنأ اوملعت» ::5 لوقي ...ءايندلا ىف ىرُي ال سانلا برو

 اهنم ....ىفخت ال بويع هيف «ةقلخلا ىوس ريغ وه مث ٠ «تومي ىتح هبر

 روع
 نيب ام دعابت» جحفلاو «جحفأ هنأ ثيداحألا ىف ةبيعملا هتافص نمو

 «نيبقعلا دعابت عم «نيمدقلا رودص ىنادت ليقو «نيذخفلا وأ ««نيقاسلا

 "”(جاجوعا هلجر ىف ىذلا وه» ليقو

 نم ركدامب لاجدلا تافص فاللتخا ىف» :هلوق ىف ىبرعلا نبا قدصو

 ىف هيلع موكحم هنأو «ناك فيك هسفن نع صقنلا عفدي ال هنأ نايب صقنلا

 )5571١/5()5955(. :هحيحص ىف ملسم هاور ()

 .(55؟545 )٤/ ملسم هجرخأ (۲)

 .(11//910) :ىرابلا حتف (۳)

 )٤( :ىرابلا حتف )۹۸/۱۳(.



 / (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنل ةصق و ٠ ةياهنلا ةصق ١ ةياهن ثادحأ 1

 ليلد هتلازإ مدعف .هسفن ىف ىذلا صقنلا لازأل ابر ناك ول هنأ هدارمو

 هكردي اًسوسحم ارث روعل نوكلا روعأ هنوك ىلع 4# لوسرلا زيكرتو
 باحصأ نإف الإو "«ةىلقعلا ةلدألا ىلإ ىدتهي ال نمو .ىماعلاو ملاعلا

 ."”هاوعد ةقيقح ىلإ اولصيو «هرمأ اوكردي نأ نكمي ملعلا

 !لاجدلا جورخ لبق نوكت يتلا تاصاهرإلا يه ام

 :ىهف لاجدلا حورخ لبق نوكت ىتلا تاصاهرإلا كلت نع امأ

 برعلا ةلف

 ىف لاخلا نم شالا دريل : ُلوَقَي ایک تلا ِتَعِمَس اَهّن ءِكايِرش ءان

 ےک

 مه "لاق ِذِئَمْوَي ُبَرَعْلا َنْيَأَف هللا لوس نام كير ما ْتَلاَق ««ِلاَبحْلا

 .70ٌليلَق

 ةينيطنطسقلا حقو ةمحلملا

 ر هر م 1 E 7 0 ر 7 2 رفا ےس ےس مه اه | ها

 سدقملا ِتْيَب ناَرْمِع» :لاق ب هللا لوُسَر نأ د لّبَج ن ْذاَعُم نع

 حتف َةَمَحَلَملا حوَرْخَو .ةَمَحْلَملا ورخ ترقي بارو برشی بار ه < سس سس أرك ةر م ے رے رك 3 ر ر ر ر 2
 gg ره

 .9(لاَجّدلا م جورخ رخ ةّيئيطنطسَمْلا م حتفو ةيطنطنتقلا
 ےس چچ ال ےس وا ےس ھیچ ےس

 )١( :ىرابلا حتف )۱۳/۹٦(.

  0ص ) رقشألا رمع .د /ىرغصلا ةمايقلا ۰۲۳٦٣ ۲۳۷(.

 )۲۹٤٥(. ملسم هاور :حیحص ()

 )5١957(. عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هححصو «دواد وبأو دمحأ هاور : حيحص (4)



 ب ىلاعلا ةياهن ثادحأ  ةياهنلا ةصق
 د kkk ج AA Lk 4وج

 تاحوتفلا

 س © و

 ىَتَأَف :َلاَق ءِةَوْرَغ ىف كي هللا لوسَر َعَم انک :لاق د ةبتع نب عفان ْنَع
 نع ةوققاوق فوصلا باي هيلع برملا لق ْنِم ٌمْوَق یبا

 م موا :ىرش یسفت ىل ٰتّلاقف :َلاَق دعاق هللا ُلوُسَرَو ٌماَيَِل ماف مکا

 بْ هب تعم جت هلع تلق هك :َلاَف توانن ال ةو مهب
 ورق: یی ىف ندم تاعلگ مآ ب طح: كتي ہی

 تف مورلا نورت م كلل اهيل سرا مف كف هيف برع يَ
 با ُهْحَتْفَيَف َلاَجَّدلا نوزغت مث للا ا و

 دادش تاونس ثالث لاجدلا جورخ لبق

 عنمتف ديدش طحقو بدج ثدحي تاونس ثالثب لاجدلا جورخ لبقو
 قودصملا قداصلا كلذب ريخأ امك اهتابن ضرآلا سبحتو اهرطم ءامسلا

 بيصي ءدادش تاونس ثالث لاجدلا جورخ لبق نإو ...» :لاق ثيح 5
 ءاهرطم ثلث سبحت نأ ىلوألا ةنسلا ءامسلا هللا رمأي ءديدش ٌعوج اهيف سانلا

 سبحتف ةيناثلا ةنسلا ىف ءامسلا رمأي مث ءاهتابن ثلث سبحت نأ ضرألا رمأيو

 ةثلاثلا ةنسلا ىف ءامسلا رمأي مث ءاهتابن ىثلث سبحتف ضرألا رمأيو ءاهرطم ىثلث
 تبنت الف هلك اهتابن سبحتف ضرألا رمأيو «ةرطق رطقت الف .هلك اهرطم سبحتف

 سانلا شّيعُي امف :ليق هللا ءاش ام الإ تكله الإ فلظ تاذ ىقبي الف .ءارضخ

 .عفترمو ٍلاع ناكم دنع :ىأ ()

 .ةنايخو اًردغ ةي هلا لوسر نولتقي :ىأ 0

 .مهريغ هعمسي نأ ديري ال م صاخ ىفخ مالكب ملكتي :ىأ ؛مهعم جن (۳)
 .نتفلا باتك (۲۹۰۰) ملسم هاور :حيحص )٤(
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Eمهيلع كلذ ىرزرحيو .ديمحتلاو «ريبكتلاو «ليلهتلا :لاق ؟نامزلا كلذ  

  «ماعطلا ةأزجم

 سانلازيامنو ( ءاميهدلا ,ءارسلا ,سالحألا) نتفلا ةرثك

 رم م

 هتف... ١ :ليوط ِثيدح ىف لاَ لي بتلا ن نأ اه د رمع نب هللا بڪ نڪ رس اا 70

 .ىنِم سلو لأ مزي ىتب لأ نم ٍلُجَو يدق تخت نِ اڪ ءاّرَسلا
 ا ِعَلِض ىلع ٍكِرَّوَك ٍلْجَر ىلع ع ساتلا ٌحِلَطْضَي َّمْن  َنوَقَتُمْلا ىَئاَيِلْوَأ اَمر

 حلصي الو «هنوكلمُي لجر ىلع سانلا حلطصي ٠ ذخعفلا ىلعأ وه كرولاو

 ىلع تال ريبكلا كرولا نأ امك «رومألا هل ميقتست الو ؛هلهجل اكلم
 عدت ال «(ةريبكلا ةميظعلا : :ىنعي) ِءامْيَهدلا ةن مَن : لاق «قيقد علضلا

 ضب ْثاَرَو ثقات تصقنا :ليق اإ كمة الإ الاوز ن اح

 ٍطاَطْسُف ِنْيَطاَطْسُف ىَلِإ ُساّنلا ریِصَب ىَّنَح ءاًرفاک ىِسْمُيَو ءاَنِمْؤُم ایف لُجَرلا
 درت محن ناك ذك وف اکی ل قاق طعس نايل امی

 "ودع ْنِم وأ هوي ْنِم هَلاَجّدلا

 اباذك ٠١ جورخ
 o1 سس 8
 ةَعاَسلا موق الدلو ةن :َلاَق دي يتلا نأ 6 بدنج نب َةَرُمَس ْنَع ل

 نِيَعْلا حوش ُلاَجَّدلا وغلا مهرج اَباَذَك نوال حلب ىّنَح
 °“ ل

 )۷۸۷١(. عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هححصو مكاحلاو «هجام نبا هاور :حيحص )١(

 )5١95(. عماجلا حيحص ىف ىنابلآلا هححصو مكاحلاو ءدمحأو «دواد وبأ هاور :حيحص (؟)

 .نتفلا باتك (؟ )٩۲۲۳ ملسم هاور : حيححص (1)

 .فرصتب )۲٤۲-۲٤٤( ملاعلا ةياهن (4)



 ا (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق

 لاجدلا هيف جرخي يذلا رصعلا يف نيملسملا لاح نوكي فيك
 نأ ودييو «ةميظع ةوقو «ريبك نأش نيملسملل نوكي لاجدلا جورخ ليبق

 -لاصي تقولا كلذ ىفف «ةوقلا كلت ىلع ءاضقلل وه امنإ هجورخ

 روثت مث «هيلع نورصنیف اکرتشم اودع اًعيمج نوزغيو «مورلا نوملسملا

 .نييبيلصلاو نيملسملا نيب برحلا
 :لوقي هی هللا لوسر تعمس :لاق ءررخم ىذ نع دواد ىبأ ننس ىفف

 .مكتارو نم اًودع مهو متنأ نوزغتف ءانمآ اًحلص مورلا نوحلاصتس)

 «لولت ىذ جرمب اولزنت ىتح «نوعجرت مث ءنوملستو نومنغتو نورصنتف

 بضغيف «بيلصلا بلغ :لوقيف «بيلصلا ةينارصنلا لهأ نم لجر عفريف
 ....ةمحلملل عمجتو مورلا ردغت كلذ دنعف .هقديف نيملسملا نم لجر

 كلت هللا مركيف نولتتقيف «مهتحلنسأ ىلإ نوملسملا روثيف» :مهضعب دازو

 .' «ةداهشلاب ةباصعلا

 نورصنيو نوزغي مهنإ ثيح «تقولا كلذ ىف نيملسملا ةوق ىرت تناف

 نإف «مهنیدب نوكسمتم مه ىدم ىأ ىلإ ىرتو نيملاس نوعجريو نومدغيو
 كراش ىذلا راصتنالا نأ اًمعاز ييلصلا عفري امدنع ىبيلصلا كلذ

 كلذ قديف هنيد ىلع رويغ ملسم موقي «بيلصلل ناك هقيقحت ىف نوملسملا

 نيملسملا نم عقوملا كلذ ىف نوكت ىتلا ةباصعلا روثتو «هرسكيو بيلصلا
 .عقوملا كلذ ىف مهتلق نم مغرلا ىلع مورلا نولتاقيو «مهحالس ىلإ

 ردغ نوكيو «كلذب مهمركأ هللا نأو ءادهش مهب مهل 5 لوسرلا دهشيو

 .'ةمحلملا عوقو ىف اًببس هدعب ىرج امو «كلذ مورلا

 .(0 57/) حيباصملا ةاكشم ىف ىنابلألا خيشلا هدانسإ ححص )١(

 )5١1705575(. ىرغصلا ةمايقلا (0)



 E (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق ر ر/
 جل ن س تكا ير

 نيملسملا نيب رودتس ىتلا ةمحلملا كلت ىبنلا فصو دقلو

 ثيدحلا ىف هيلإ راشأ ىذلا ببسلا وه اهببس نوكيس ىتلاو ...نييبيلصلاو

 اهبتدشو ةمحلملا كلت لوه ب ىبنلا فصو فيك ىعم لمأتف ..قباسلا
 .(العو لج) هللا رصن مهءاج ىتح نوملسملا اهيف تبث فيكو

 جرخيف .قبادب وأ .قامعألاب مورلا لزني ىتح ةعاسلا موقت ال» :15 لاق ©

 تلاق اوفاصت اذإف .ذئموب ضرألا لهأ رايخ نم . ةنيدملا نم شيج مهيلإ

 ال !هللاو .ال :نوملسملا لوقيف . مهلتاقن انم اوبس نيذلا نيبو اننيب اول : :مورلا

 .اًدبأ مهيلع هللا بوتي ال ثلث مزهنيف .مهنولتاقيف انناوخإ نيبو مكنيب ىلخن
 نوحتتفيف .اًدبأ نونتفُي ال .ثلثلا حتتفيو .هللا دنع ءادهشلا لضفأ «مهثلث لتقُيو

 حاص ذإ «نوتيزلاب مهفويس اوقلع دق «مئانغلا نومستقي مه امنيبف .ةينيطنطسق
 .لطاب كلذو ...نوجرخيف .مكيلهأ ىف مكفلخ دق حبسملا نإ :ناطيشلا مهيف

 تميقأ ذإ .فوفصلا نووسي «لاتقلل نودعُي مه امنيبف .جرخ ماشلا اوءاج اذإف

 بوذي امك باذ هللا ودع هآر اذإف .مهّمآف 4 میرم نبا ىسيع لزنيف .ةالصلا

 همد مهيريف .هدیب هللا هلتقي نكلو .كلهي ىتح باذنال هكرت ولف .ءاملا ىف حلملا

  (هتبرح ىف
 نعو «ةكرعملا كلت لوه نع رخآ ثيدح ىف كو لوسرلا انثدح دقو ©

 نم تاعومجم نإ ىتح «نيملسملا فوفص ىف نوكت ىتلا ةيئادفلا
 :ةيلاوتم مايأ ةثالث توملا وأ رصنلا ىتح لاتقلا ىلع نوعيابتي نيملسملا

 نيملسملا نأ ليلدب «ةليلق لق مايألا كلت ىف نيملسملا دادعأ نأ ودبيو

 .نتفلا (74) (۲۸۹۷) ملسم هجرخأ ۲



 ا (ملاعلا ةباهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق

 .مالسإلا لها ةيقن نم ددملا مهلصي امدنع لورصتلي

 ع رس سا يف د 7 9 7 0 هامه هر

 لَجَر َءاَجف قفوكلاب ٌُءاَرْهَح حير تجاه :لاق راج نب ِرْيَسُي ْنَع 35:

 ت

 َناَكَو َدَعَمَف : لاق ةَعاَّسلا ٍتَءاَج ٍدوُعْسَم َنْب هللا دع اَي : الإ ىَريَجِم هل سل
07 
 رس

0 

 يلا
0 

 مث قمع حر لو ثار م مق ال ىَنح موقت ال عال نإ :َلاَقَف اكتم
 ےس

 .مالسإلا لمَ نوَعَمْجَي دع "لاف مالا وخت اَهاَحَنَو) الكس هديب ١ لاق

0 

 ْمُكاَذ َدْلِع نونو م: :لاق ؟ىِيْعَت َموُرلا : تلق مالش لها ْهُهَل ْعَمْجَي
 ر

 َةَلاَغ الإ | جرت 9 تزعلي طرف نوين طرت بريش كو لال

 ھو رور س 9 رس 3 ر٥ را 1 رک 8 ص

 !اَغ ُرْيَغ لك ءاَلُؤَمَو ِءالومء ا

 E ۹ ت

 رس ت ی رسم

 اإ رک 9 بزعل ةطزش دریا طرف مف ةطزملا یت فت
 رک س ر

 ُدْيَغ لك ع وهو ءالّدَه َء 2 ىَهيف ؛ للا مهن خب ىع دوا

 وإ ا برم اطر درمل ر هت ةَطْرْلا تفتر

 د ل ل اوت هلا ييف « ءاوُسْمُي یتح نول

 هرب | هللا لَعْجَيَف ؛ مالسإلا لما ةيقب مهي ده عبار موي ناک | داق ةَطْرْشلا

 ف مهن تاب جب ومل ريالا نإ ىَّنَح ءا ر : مل ةلتقم نولي مهل

 NETE داعی اَنْيَم رخي ىح ْمُهْمَلَحُي

 تیک مصب ترمب يأ ذأ ؟عرذن مي یاب فحاول لج ل

 ركع ةو وليفي خوينا يفام دوشي خیترارک يف متاع

a @ 

 ربح نم وأ - موب ضزرألا رهف ىَلَع ساق ربك مم ؛ هلون نونو

 تا

 .(۲۲۸:ص) ىرغصلا ةمايقلا )١(



 اعلا ةياهن ادحأ ةيانلاةق يبرأ 0۰ اعلا ةداهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق , /
 //)١( ه سقرلا . مك ه4. ا سا سک
 رهظ ىلع سران

 '(ِذِئَمْوَي ضرألا

 ؟لاجدلا رهظيس ىنم

 5 لاق اذلو ..ةينيطنطسقلا نوملسملا حتمي امدعب لاحدلا رهظيو

 جورخو «ةمحلملا جورخ برثي بارخو «برثي بارخ سدقملا تيب نارمعاا
 . «لاجدلا جورخ ةينيطنطسقلا حتفو «ةينيطنطسقلا حتف ةمحلملا

 رهظي فيكو ةينيطنطسقلا نوملسملا حتفي فيك 5 ىبنلا حضوو ©

 يف اهني باج ويوم مشو :َلاَف 5 يلا نأ هريره يبأ ْنَع ©

 ةَعاّسلا موقت ةت ال١ :َلاَق هللا لوس ر اي معَ :اولاق «؟رْحَبلا يف اهنم ٌبِناَجَو ربل

 ا ا ال

 اهيا دعا طق رم اولا

 ُدَيَق 0 ةَعلَّنلا اوُن وقي مث ٌرَكآلا
 7 9 ر کا اج ر و وځيتقب مه اتق اوتي

7 

 (َنوُعِجْرَيَو ِءْيَش لک نوک ريف جَرَ ْذَ

 ؟لاجدلا جرخي نيأ نم
 ريسي مث «ناهبصأ ةيدوهي نم «ناسارخ نم ؛قرشملا نم لاجدلا حرخب

 عيطتسي الف «ةنيدملاو ةكم الإ ؛هلخد الإ ادلب كرتي الف ءضرألا ىف

 .نتفلا (۳۷) (۲۸۹۹) ملسم هاور :حيحص (1)

 .(54:95) عماجلا حيحص ىف ىنابلآلا هححصو دواد وبأو دمحأ هاور 030

 .نتفلا (۲۹۲۰) ملسم هجرخأ ()



 ا (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق ظ ده
r | 

 .امهس رحت ةكئالملا نأل ؛امهلوخد

 لاجدلا» :لاق ك هللا لوسر انثدح :لاق ص قيدصلا ركب ىبأ نع چ

 ر :اهل لاقي .قرشملاب ٍضرأ نم جرخي

 رھا نم املأ نوعبس هعم ناهس

 قرشملا لبق نمف ؟جرخي نيأ نم امأو» :رجح نبا ظفاحلا لاق هب

 . "امزج

 :اهل لاقي ةراح نم «ناهبصأ نم هروهظ ءدب نوكيف) :ريثك نبا لاقو

 7 (ةيدوهيلا

 قارعلا نيب ناكم ىلإ لصي امدنع نوكي نيملسملل هرمأ روهظ نكلو

 .ماشلاو

 ماشلا نيب ةلخ جراخ هنإ) :ِةِلكَع هللا لوسر لاق :لاق ناعمس نب ساونلا نع

 نيب ام ةلخلاو .«اوتبثاف هللا دابع اي ءالامش ثاعو اًنيمي ثاعف «قارعلاو

 ور بيس امو لاجل جرخي كي

 ىبتلا دهعىف اح ناك هنأو ءرحبلا رئازج نم ةريزج ىف نآلا ىلإ سوبحم

 ١٤١(. 5) عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هححصو مكاحلاو ىذمرتلا هاور )١(

 .[(۳۲۸ /۱۳) ىرابلا حتف] حيحص :رجح نبا لاقو دمحأ هاور (۲)

 )٩۱/۱۳(. «یرابلا حتف» (۳)

 .ىنيز هط .د قيقحت «(۱۲۸/۱) «محالملاو نتفلا /ةياهنلا» )٤(

 .نتفلا باتك (۲۹۳۷) ملسم هاور : حيحص (©)



 ¥0۰ ( ملاعلا ةياهن تادحا) ةياهنل / : ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق ب

 هوأر الجر نوثالث هعمو «ىرادلا ميمت هآر «ةقلخلا ميظع لجر هنأو تك

 هنأو لاّجدلا هنأ مهربخأو «هنيبو مهنيب ةرواحم تلصحو «لسالسلاب اقوم

 هَل لاَ ةَنيِدَمْلا قرط ضب ىف" قاض نبا ُتيِقَل لاَ « َرَمُع ِنْبا ْنَع

 أَم هللا ٌكَمِحَر :ُهَل تَلاَقَف .-دئاص نبال رمع نبا باضغإ اهغلب :ىأ- اَهْعْلَب

 ْنِم ُحُرْخَي اَمْنِإ) :َلاَق في هللا َلوُسَر نأ َتْمِلَع اَمأ ءِدِئاَص نبا نو َتْدَرَأ
 0 (؟اه 0 يَ 9

 ؟لاجدلا عم نوكت يتلا تاناكمإلاو قراوخلا يه ام

 مامأ تبثي ال هنإف اذلو ةنتفلل اًببس نوكي ام تاناكمإلاو تاردقلا نم (35)

 ىتلاو ...لاجدلا عم نوكتس ىتلا تاناكمإلاو تاردقلا نع امأو ##

 :ىهف ةضيرملا بولقلا باحصأ ةنتف ىف اًببس نوكتس

 :هرانو هتيلج(١)

 اًربخو ءام نمار هبشي ام هعم نأ وأ رانلاو ةنجلا هبشي ام هعم نأ درو دقف

 دراب ءام وه امنإف اًران هنوري ىذلا نإف سانلا هاري امك رمألا سيلو ...ران نم

 .ران هنإف اًدراب ًءام هنوري ىذلا نإو

 )١( (دايص نبا) دئاص نبا نع ثيدحلا ىتأيس .

 .قيرطلا الم ىتح خفتنا :ىأ

 .نتفلا (؟ )٩۳۲ ملسم هاور : حيححص (۳)



 هتنجو «ةنج هرانف ءرانو ةنج (لاجدلا ىأ) هعم) :ِدبلكَي هللا لوسر لاق ©

 .'«ران

 لاق لع ىبنلا نع اًضيأ ةفيذح نع ملسمو ىراخبلا ىحيحص قو چ

 :ملسم ةياور ىف داز «ران هؤامو «دراب ءام هرانف ءاًرانو ًءام هعم نإ) :لاجدلا ىف

 ."2”(اوكلهت الف»

 ...» لع لاقف ةنتفلا هذه نم ةاجنلا ليبس نع ةي ىبنلا انربخأ دقلو ©

 هرانب ىلتبا نمف ءٌران هتنجو «ةنج هرانف ءاّرانو ةنج هعم نأ هتنتف نم نإو

 .” «..فهكلا حتاوف أرقيلو «هللاب ثغتسيلف

 هللا لوسر لاق :لاق ةفيذح نع هحيحص ىف ملسم دنع ةياور ىفو هيب

 نيعلا ىأر :امهدحأ «نايرجي نارهن هعم .هنم لاجدلا عم امب ملعأ انأل» ايب

 هاري ىذلا ٍتأيلف .دحأ نكردأ امإف ء.جّجأت ران نيعلا ىأر :رخآلاو «ضيبأ ءام

 .«2(دراب ءام هنإف .هنم برشيف هسأر ئطاطُيل مث ءضمغيلو اًران

 لاجدلا نإ» :اًضيأ ةفيذح نع ملسم حيحص ىف ىرخأ ةياور ىفو ©

 ىذلا امأو «قرحت ٌرانف ًءام سانلا هاري ىذلا امأف ءاّرانو ًءام هعم نإو .حرخبي

 هاري ىذلا ىف عقيلف مكنم كلذ كردأ نمف «تذع ٌدراب ءامف ءاّران سانلا هاري

 .(بیط سذع ام هنإف ءاّران

 .نتفلا )۲۹۳٤( ملسم هجرخأ )١(

 .نتفلا (۲۹۳۶) ملسمو  نتفلا (۹۰ /۱۳) ىراخبلا هجرخأ (۲)

 (VAYo0). عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هححصو مكاحلاو هجام نبا هاور (۳)

 .نتفلا )۲۹۳٤( ملسم هجرخأ (4)

 نتفلا )١1975( ملسم هجرخأ (5)



 0 (علاعلا ةياهن ثادحأ ةياهنلا ةصق ي /

 : نادلبلا نبد هلاقتنا ةعرس (۲)

 .لايخلا قوفت ةعرسب نادلبلا نيب لوجتي هنأ لاجدلا ةنتف نمو

 لوسر اي :اولاقف - ملسم دنع امك ايب هللا لوسر ةباحصلا لأس دقلف

 .«حيرلا هتربدتسا ثيغلاك» :لاق ؟ضرألا ىف هعارسإ امو هللا

 .ةنيدملاو ةكم ادع اميف ضرألا هجو ىلع دلب لك لخديس وهف كلذلو

 !!!هرمأل ضرألاو ءامسلا ةباجتسا(؟)

 ةيشاملا وعديو تبنتف ضرألا رمأيو رطمتف ءامسلا رمأي هنأ هتنتف نمو
 .بيجتستف ةنوفدملا اهزونك جرخت نأ بئارخلا رمأيو هعبتتف

 ل نويت وپ ووتو مهو مولا ىلع يک ا
 اَم َلّوُطَأ ْمُهَتَحِراَس م لع وَ تت صزألا راب و ٌنِطْمَتف َءاَمّسلا رم رمي

 2و

 َروُويق ْمُهوُعأَبم مولا يات م واو هدم اعوُرُض هو ارد تن

 ْمِهِيِدْئَأِب اَم َني :م َنوُحِبصُيَو ديو لاو أ ةف ٠ مَع فرص يف ةلوق وبل
 و ور

 اَهزونك ُهَعَبتَتَو و یل ِكَرونُك يجرخأ :اهل لوقت ٍةَبِرَخْلاب رمي م من د یش
 )0( 0( «...لحتلا بيساحيك

 كلذ نم هللا ىلع نوهأوش

 امم رثكأ لاجدلا نعل ىبنلا دحأ لأس ام :لاق «ةبعش نب ةريغملا نع

 .نتفلا (۲۱۳۷) ملسم هجرخأ(١)

 حرست ىتلا ةيشاملا ىه (ةحراسلا)و «راهنلا رخآ عجرت هانعمف (حورت) امأ:ىوونلا مامإلا لاق (؟)

 ةورذ عمج (ةمنسألا)و «ىلاعألا ىهو (ىرذلا) امأو ءىعرملا ىلإ راهنلا لوأ بهذت ىأ

 .عبشلا نم اهئالتما ةرثكل (رصاوخ هدمأ) اذكو «نبللا ةرثكل هلوطأ ىأ (هغبسأو) :هلوقو

 لاق نورخآو ةبيتق نبا هرسف اذكه لحنلا روكذ ىه (لحنلا بيساعيك اهزونك هعبتتف) ل هلوق

 وهو بوسعيلاب ةعامجلا نع ىنك هنكل ةصاخ اهروكذ ال لحنلا ةعامج دارملا :ىضاقلا

 ۸۹٩([. /۱۸) ىوونلا حرشب ملسم] .ملعأ هللاو هتعامج هتعبت راط ىتم هنأل ءاهريمأ



 NE ( ملاعلا ةياهن ثادحا) ةياهنلا ةصق ه٠

 زبخ نم لابج هعم :نولوقي مهنإ :تلق لاق «؟كلاؤس امو» :لاق .هتلأس

 ."”."”(كلذ نم هللا ىلع نوهأ وه» :لاق .ءام نم رهبخو «محلو

 نوكلا اذه ىف ةنتف ربكأ وه لاجدلا نأ ربخأ هنأ عم ىبنلا نأ دجن انهو

 ىف نوكي نل هنأ :وهو الأ ةديقعلا بناوج نم ماه بناج ىلع زكري ب هنأ الإ

 نأ عمف .نكي مل أشي مل امو ناك هللا ءاش امف ...(3:5) هللا هردق ام الإ نوكلا اذه

 يش لعفي نأ عيطتسي نل هنأ الإ تاناكمإلا هذه لك هعم نوكيس لاجدلا

 «كلذ نم هللا ىلع نوهأ وه» :لاجدلا نع ةي لاق اذلو .. هللا هردق ام فالخبب

 .ةرباع ةنتف درجم وه امنإو دابعلا ريداقم ىف مكحتي نأ عيطتسي نل هنأ ىأ

 :نيطايشلاب نبعتسي لاجدلا )٤(

 كابأ كل تثعب نإ تيأرأ :ىبارعألل لوقي نأ هتنتف نم نإو ...» :& لاق

 .همأو هيبأ ةروص ىف ناناطيش هل لثمتيف معن :لوقيف ؟كبر ىنأ دهشتأ كمأو
(FT) 

 «.. كبر هنإف «هعبتا ىنب ای :نالوقيف

 :( هللا نذإب ) هيبحي مث اباش لتقي ( 0)

 لخدت نأ هيل مرحم و هو ءيت : لاق اَنكَدَح اّميف ناکف .ٍلاّجدلا نع الیوط

 ٍذِئَمْوَي ِهْيَلِإ ٌحُرْحَبَف ةَيِدَملا يِلَ يتلا خاَبّسلا ضب ب ىَلِإ يهتف «ةَنيِدَمْلا َباَقِ

 .نتفلا (۲۹۳۹) ملسم هجرحخ[( ۱)

 ىلع ىلاعت هللا هقلخ ام لعجي نأ نم هللا ىلع نوهأ وه هانعم :ىضاقلا لاق:ىوونلا مامإلا لاق(؟)

 ةجحلا تبثيو ءاناميإ اونمآ نيذلا دادزيل هل هلعج امنإ لب «مہرلقل اًككشمو نينمؤملل الضم هدي

 حرشب ماسمل .كلذ نم ئش هعم سيل هنأ هانعم سيلو «مهوحنو نيقفانملاو نيرفاكلا ىلع
 )948/1١8-49([. ىوونلا

 )۷۸۷١(. عماجلا حيحص ىف ىنابلآلا هححصو مكاحلاو هجام نبا هاور: حيحص (۳)



 يِذلا لاَجَذلا كأ دهس :ةل وُ وقي - ساتلا ٍرْيَح ْنِم ْوَأ - سالا رح س وه لحجر

 20 لالا لوني ةتيِدح ةا ونا لور کد

 هتلاو :ِهيِحُب ٌنيِح لوقت ويف رخ هلي ةلتقيف لاق ال : َنولوقَيف ' ؟رمألا يف َنوُكّشََأ

 الق هله نأ - ٌلاَجَّدلا ٌديِريَم :لاَق - نا يّنِ ةريِصَبدَأ طق كيف تنك ام

 "هَل طب
 ةدحاو سفن ىلع طَّلسُي نأ هتف نم نإو ...» ل لاق ةياور ىفو هب

 اذه ىدبع ىلإ اورظنا :لوقي مث ءنيَقِش ىَقلُت ىتح راشنملاب اهرشني ءاهلتقيف
 ؟كبر نم :ثيبخلا هل لوقيو هللا هثعبيف ءىريغ اًبر هل نأ معزي مث هثعبأ ىنإف

 فشخ من ادم تلت نإ ل مسيار

 ةريصب ّدشَأ طق تنك ام هللاو ءلاجدلا تنأ هللا ودع تنأو للا ىبر :لوقيف

 ۳ (..مويلا ىنم كب

 نيم اعلا بر دنع ةداهش سانلا مظعأ اذه

 هج وف لاج دلا جرحا وا لا لوش ر لاق : لاق يرد ٍديِعَس يي نع هل سس ا : e كو 1

 - ٍِلاّجّدلا ُحِلاَسَم - حلال ات «َيمؤُملا نم لج
 ارب نموا مو :ُهَل نولوقيَف ا جَرَح يلا اذه ىلإ دم :لوَقَيِف ؟دِمْعَت

 ْمُكاَهَت دق سيل لأ : ضن مُهْضنَب لوق وف و وبك اح اربا ام :لوُقَيَ

 ْنِمْوُملا هار ني اَضَّدل ل ىلا وي نوط ر رفات تأ مك 7

 هب لاكّدلا مام 5 وسر رد يلا لجل اذه سالا اهن اَي :َلاَ
 0 - ارد وب ف 8رو مو م بد وتوج
 : ا ا ئ و َو ُهَرِهظ مس ويف هوجشو هوذخ :لوقيف «حبشیف

 .نتفلا باتك (۲۹۳۸) ملسم هاور :حيحص )١(

 )۷۸۷٥١(. عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هححصو مكاحلاو هجام نبا هاور (۲)



 اب ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق

 راشولاب رشيق وب رمو : لاق .ُباَذَكْلا حيلا تن :لوقَيَف :لاق ي نموت

 من ِنيََْطَيْلاَني ؛لاًجَدلا يغ م :َلاَق هیاجر َنْيَب َقَّرَفُي ىَنَح ق قرف نم

 َتْدَدْزااَم : ٌلوَقَيَ ؟يب نمو ل لوي من: َلاَق ءاّمْئاَق يوسي يق :ُهَل لوب

 210 ري ع 5 2 7

 رم حاب يِدْمَب ُلَعفي ال ةنإ سالا اأ اي: :لوقتي من :َلاَق ةَريِصَب كي
 ءاَساَحن وِتَوَقرَت ىَلِإ ِهِيبَقَو َنْيب ام لع

 هوب و ررر 2 و رک 1
 رف هحل لاحدلا هْذْخَأَي :لاق سانا

o۹ريو ع م  

 سالا ثخ ىب فزيت نلرو هنکي ذأ : َلاَق < ًايِبَس لإ

 نجلا يف يقل اكنإو قلا ىلإ هَدَدَق امن هَ ت س ر 0 1

 ." «َنيِمَلاَعْلا ّبَر َدْنِع َةداَهَش سالا ُهَظْعَأ اده :ةللط هللا ٌلوُسَر لاق

 ؟هدابع هب هللا نحتمي ةنتف لاَّجَّدلا له

 اي
 ١

 6 ريا

 اناس

 امي هداَبِع هب هللا ¿ن ْنِحَتْمَي َلاَجَّدلا نإ: لالو ريثك نبا ظفاحلا لاق ©

 ل باتش صدأ مق امك يامر ىف دقاق راَرخلا نعم أخ

 ْمُهْماَعْنَأ هْنِم ُلُكأَت اَعْرَر هُم أ تدق ضْرَأْلاَو مهرطمتل ء ءامسلا رم

 درو هَل يشب نع نب امس مهيشاوم ییا جزر ھا

 ٌضْقَتَو ِماَعنأْا ْتْوَمَو ةلعلاو طحقلاو بدجلاو ةنّسلا مهبيصت هرم أهلَ

 ؛لحنلا بيساعيك ضرألا زونك هعبت لاو ِتاَرَمثلاَو ِسْْنأْلاَو لاَ

 نحتما ةقيقح + ل لب ةفرخس ياو ينفث تالا ق لو

 فک ارينك هب یه و اًريثك وب لضم ٍناَمَّزلا كِل ىِ هاب هب هلل

 © «اًناَميإ اوُنَمآ يذلا ُداَدْرَيَو ءَنوُباَتْرْمْلا

 .نتفلا باتك (۲۹۳۸) ملسم هاور:حيحص )١(

 )١١١4/1١(. (محالملاو نتفلا ىف ةياهنلا»(؟)



 ها (علاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق ر /

 نم ت َتاَيآلا خرم لاَجّدلا دي ىلع رهظي ىذْلا» : دایر َىِبَرَعلا نبا َلاَقَو ©

 عابتاو هب كي ْنَم ىلع ٍبْدَجْلاَو ُةَفَدَصُي ْنَم ىَلَع ٍبْضِخلاَو رّطَملا لاَرنِإ

 هللا َنِم ةَنْحِم َكِلَذ لك ىرْجَن وایمو رائو َّنَج نم ُهَعَم امو هَل ضْرَْا زون
 نس

 .00َفَوَحُم كج مآ ُهَلُك كلذَو ثرقَيَمْلا وجنيو تاترملا َكِلْهَيِل ٌراَبيَخاَو

 ىلع هيلا ها ی را رخت يك لق نإ تلت ىباطحلا لاو © 7

 2 ديلا ليس ىَلَع هن بركلات ترا یب رتن بَ كو لک ةف

 :َّنأ رهو ُكاَوْعَد ىف حم رع لعن هلآ ىَلَع لد ام مم دنع ناگ ْذِإ ِداَبِعْلِ
 هبا ےس

 مشو حم ةَضِحاَاَوْعدَف لش لك هربا ويهن ىَلَع وکم و

 تايآو يوو نع كلذ لازال اإ ناگ واذ ذَا تاذلا صفو ركل

 . «ناهب 6 3 لف َةَض 2 َراَعُمْلا ̂ نم ةَمِلاَس اينالا

 ْنَمِل هني ةلالد كلذ حم لاج لا ىفو» : 145 رجح نبا ظفاحلا لاقو هب

 ِروُهظ َمَمّرِه اظ هيف ةَعنّصلاُريئََتَوٍَملَوُم ءاَرَْ وذ تأل ؛وبِذَك ىَلَع قع

 نو هارب نک لاَ أَو اف اق : مهر هنأ ىَلِإ ساتلا اَعَد ادق ههُيَْيَع ِرَوَع ْنِم هب قآل 0 رام ر وع

 و نسحب هليو هِرْبَع َقْلَح َىَوَسْيِل نكي لهآ مَعَ ذآ ٍلوُمْعْلا یو
 اە زیا :َلوُقَيْنَأ تجي ام لقاك هست ْنَع َصْقَنلا ُمَكْدَي

 أ تم إف ةقاقل هع أَلاَ كت زوص :يصزألاو اكل
 جس و رس ب هر كر س 2 ٤ مشو س 1 3 0 م تس ير

 . 77(كّييع س ' توتكُم وه ام لزأف ءاَتْيَش هسفت ىف ثدخُي ال بلا
 ريس

 و

١ 

 )175/11-/١717(. «یرابلا حتف» 010

 .(175/11-1717) (ىرابلا حتف)» )۲)

 )١۱۲٣/۱۳-١١۷(. «یرابلا حتف» وف



Na ) ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق o 

 ؟لاجدلا عابتأ مه نم

 «سانلا نم طالخأو كرتلاو مجعلاو دوهيلا نم لاجدلا عابتأ رثكأ

 .ءاسنلاو بارعألا مهبلاغ

 عسبتي» :لاق يب هللا لوسر نأ د كلام نب سنأ نع ملسم ىور

 .«ةسلايطلا مهيلع افلأ نوعبس ناهبصأ دوهي نم لاجدلا

 ."”(ناجيتلا مهيلع املأ نوعبس» :دمحأ مامإلل ةياور ىفو

 جرخي هنأ نومعزي مهو «دواد نب حيسملا دوهيلا دنع لاجدلا مساو 4#
 هنأ نومعزي مهو «راهنألا هعم ريستو ءرحبلاو ربلا هناطلس غلبيف «نامزلا رخآ

 ."كلملا مهيلإ دري .هللا تايآ نم ةيآ

 املو «مهيلع بلاغ لهجلا نآلف ؛بارعألا نم هعابتأ رثكأ نوك امأو ي

 - لاجدلا :ىأ - هتنتف نم نإو» : هلم هلوق ليوطلا ةمامأ ىبأ ثيدح ىف ءاج

 :لوقيف ؟كبر ىنآ دهشتأ ؛كمأو كابأ كل تثعب نإ تيارأ :ىبارعألل لوقي نأ

 هنإف .هعبتا ىنب اي :نالوقيف .همأو هيبأ ةروص ىف ناناطيشلا هل لثمتيف .معن
 . «كبر

 .نهرثأت ةعرسل «سارعألا لاح نم دشأ نهلاحف ؛ءاسنلا امأو ©

 .نهيلع لهجلا ةبلغو
 ىف لاجدلا لزني» : ةي ىبنلا لاق :لاق ؛ ص رمع نبا نع ثيدحلا ىفف هب

 .نتفلا (66 /۱۸) ملسم هجرخأ 010

 .(۲۳۸ /۱۳) ىرابلا حتف رظنا  حيحص دانسإب دمحأ هاور (')

 )١١١/۲(. ةيهبلا راونألا عماول ۳

 )۷۸۷١(. عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هححصو هحام نبا هآور 04



 ل مالا يان ثادعأ ياها ةصق يب B ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق ر /
 عجري لجرلا نإ ىتح «ءاسنلا هيلإ جرخي نم رثكأ نوكيف «''"ةانقرمب ةخبسلا هذه

(r) هيلإ جرخت نأ ةفاخم ؛اًطابر اهقثويف هتمعو هتخأو هتنباو همأ ىلإو هميمح ىلإ) 

 ؟ضرألا يف لاجدلا ثكمي مك

 حيسملا اهثكمي ىتلا ةدملا نع ةي هللا لوسر ةباحصلا لأس دقلو

 نوعبرأ» :لاق ؟ضرألا ىف هثبل امو هللا لوسر اي :اولاقف ضرألا ىف لاجدلا

 ...ال» :لاق ؟موي ةالص هيف انيفكتأ «ةنسك ىذلا مويلا كلذف هللا لوسر

 ."””(هردق هلاوردقا

 مايألا هذهو هرهاظ ىلع ثيدحلا اذه :ءاملعلا لاق :ىوونلا مامإلا لاق

 .ٍةِلَي هلوق هيلع لدي ثيدحلا ىف روكذملا ردقلا اذه ىلع ةليوط ةثالثلا

 .'''مكمايأك همايأ رئاسو

 نددلا ىلع صرحلا نوكي اذكه

 ثكميس لاجدلا نأب هباحصأ رخأ امل دلك ىبنلا نأ فيك ىعم اولمأتو

 ةالصلا نع هنولأسي هباحصأب اذإو - ةنسك موي مهنم - اًموي نيعبرأ

 نيدلا نأل كلذو مهلغشي ىذلا اذهف ...؟موي ةالص هيف انيفكتأ :نولوقيو

 .مهاضرأو مهنع هللا يضر ةريخالاو ىلوألا مهتيضق وه

 رظنا ءدحأب ءادهشلا روبق لصأ ىف مودقلا فرطب رميو «فئاطلا نم ىتأي ةئيدملاب داو :(ةانقرم) )١(

 .(: )٤/ ١١ «نادلبلا مجعملا

 .حيحص هدانسإ :ركاش دمحأ لاقو (005) دمحأ هاور (۳)

 .نتفلا )١١١( (۲۱۳۷) ملسم هجرخأ (۳)

 .(۸۸ /۱۸) ىوونلا حرشب ملسم (5)



 ا ( ملاعلا ةداهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق ها

 ؟اهلوخد هيلع مرحي يتلا نكامألا يه امو ؟لاجدلا اهيتأي يتلا نكامألا يه ام

 الإ .. اهيف لزن الإ ةيرق كرتي نلو اهلك ضرألا ىف ريسيس لاّجدلا نإ
 نأ عيطتسي الف لاَجَّدلا نم ةنيدملاو ةكم ظفح دق ك هللا نإف ةنيدملاو ةكم

 .اًذبأ امهلخدي

 الو نوعاطلا اهلخدي ال ةكئالم ةنيدملا باقنأ ىلع)» : لاق

 .'”(لاحدلا

 لخدي ال١ :ِديِللَي هللا لوسر لاق :لاق هنأ سنأ نع اًضيأ ىراخبلا یورو

 .«ناكلم باب لك ىلع باوبأ ةعبس ٍذئموي اهل «حيسملا بعر ةنيدملا

 اذإ ىتح ءةنيدملا هتمهو .قرشملا لبق نم حيسملا ىتأي» :ةريره ىبأ نعو

 كلانه «كلهي كلانه «ماشلا لبق ههجو تبرضف «ةكئالملا هتقلت دحأ ربُد ءاج
 . (كلهب

 ىف ريسأف «حرخأف» :لاق لاجدلا نأ د سيق تنب ةمطاف ثيدح ىفو

 (ةنيدملا) ةبيطو ةكم ريغ «ةليل نيعبرأ ىف اهتطبه الإ ةيرق عدأ الف .ضرألا
 - اًدحاو وأ - ةدحاو لخدأ نأ تدرأ املك ءامهاتلك ىلع ناتمرحُم امهف

 اهنم بقن لك ىلع نإو ءاهنع ىندصي اتلص فيسلا هديب كلم ىنلبقتسا ؛امهنم

 ."'«اهنوسرحي ةكئالم
 مارحلا دجسملا :دجاسم ةعبرأ لخدي ال لاجدلا نأ اضيأ تبثو

 .نتفلا )٠١١/١( یراخبلا هج رخ )١(

 .نتفلا 4١( /۱۳) ىراخبلا هجرخأ (۲)

 .07490) عماجلا حيحص يف ينابلألا هححصو ءملسمو «دمحأ هاور (۳)

 .ةعاسلا طارشأو نتفلا باتك (87/18) ملسم هجرخأ )٤(



 اتللأ الاسا ةياهن ثادحأ ةيهنلا ةصق جر
 .ىصقألا دجسملاو ءروطلا دجسمو «ةنيدملا دجسمو

 اهيف غلبي ءاًحابص نيعبرأ ضرألا ىف ثكمي هنإو» :لاجدلا نع 4 لاق ويب

 دجسمو «ةنيدملا دجسمو «مارحلا دجسم :دجاسم ةعبرأ برقي الو «لهنم لك

 ."(ىصقألا دجسمو «روطلا

 ةنيدملا نم نوقفانملا جرخي فيكو

 هيلإ جرخي نأ دب الف ةنيدملاو ةكم لوخد نع لاجدلا زجع اذإف

 نيقفانملا جورخ ةيفيك نع ِدبِكي € ىبنلا انريخأ اذلو .. .هوعبتي ىتح نوقفانملا

 ةكم الإ ءلاجدلا هؤطيس الإ دب نم سيلا :ِلكي لاقف ةرونملا ةنيدملا نم
 لزنيف ءاهسرحت «نيفاح ةكئالملا هيلع الإ اهباقنأ نم بقن سيلو «ةنيدملاو

 رفاك لك اهنم هيلإ جرخي «تافجر ثالث اهلهأب ةنيدملا فجرتف "”ةخبسلاب

 ."(قفانمو

 الإ ِهْبَلَع َرَهَظَو ُهَئِطَوَألِإ ضزآلا َنِم ءىش ىَقْبَي ال ُهْنِإَو ... .» :ِةكك لاقو و

 لص فول كيلا هال امام بْنِ اهيل بیلا 4

 اهلهأب ةَنيِدَملا فجرت وَحَبسلا عطقنم دنع رّمْخَأْلا بيرضلا َدْنِع لري ىََح

 هني وعل عرقا الو نو اھف قی الف تافجر ال

 باف :ليق صالحا مبوب كلذ ىعدبو ٍدِيِدَحلا بح يلا ين

 ...«٠5 يلق زوو ْمُه :َلاَك ؟ٍذيَمْوَي برع
 ٠٠١([. /۱۳) ىرابلا حتف] تاقث هلاجر :رجح نبا لاقو دمحأ هاو ر( ۱)

 .كلذك ةنيدملا ىضارأ ضعبو ءاهتحولمل تبنت ال ىتلا ةيلمرلا ضرألا :ةخبسلا (۲)

 .جحلا باتك )۱۸۸١( ىراخبلا هاور :حيحص (۳)

 )٤( عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هححصو مكاحلاو هجام نبا هاور )07/1/5.



 ؟سانلا ىلع هتنتف ةروطخ نم مغرلا ىلع نآرقلا يف لاجدلا مسا ركذي مل اذام

 حيرصتلا مدع ىف ةمكحلا نع ةماعلا نمو لب «ءاملعلا نم ريثك لءاست

 .اهلك ةايحلا ىف ةنتف مظعأ هنأ عم نآرقلا ىف لاجدلا ركذب

 :اولاقف ملعلا لهأ ضعب نم ةباجإلا تءاجو

 صعب ای موی :ىلاعت هلوق ىف تركذ ىتلا تايآلا نمض روكذم هنأ 0

 .ةبادلاو اهبرغم نم سمشلا عولطو لاجدلا :ىه تايآلاو

 وأ لبق نم تنمآ نكت مل اهناميإ اًسفن عفني ال نجرخ اذإ ثالث» :ْكَي لاق
 ةبادو «لاجدلاو ءاهبرغم نم سمشلا عولط :اًريخ اهناميإ ىف تبسك
 . «ضرألا

 «لاجدلا لتقي ىذلا وه ىسيعو 5 ىسيع لوزن ركذ نآرقلا نأ

 اهنأ برعلا ةداعو «ةلالضلا حيسم ركذ نع ىدهلا حيسم ركذب ىفتكاف
 .رخآلا نود نيدضلا دحأ ركذب ىفتكت

 نيڪ آ ٍضْردْلاَو تونس قلك » :ىلاعت هلوق ىف روكذم هنأ (۳)
 ىلع لكلا قالطإ نم ءلاجدلا انه سانلاب دوصقملا نإو ء4 سايل يلح
 .ضعبلا

 ىعّديس هنأل .هل اًراقتحا لاجدلا ركذي مل ميركلا نآرقلا نأ 9

 .ةيبوبرلا

 )٠١۸(. :ةيآلا :ماعنألا ةروس ()

 .ناميإلا باتك )١548( ملسم هاور :حيحص (۲)

 .(01/) :ةيآلا :رفاغ ةروس (۳)



 ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق بر“

 اهيلع درلاو ..ةهبش

 :ةيهولألاو ةيبوبرلا ىعّذا دق وهو نوعرف ركذ نآرقلا نأب ضرتعا نإف
 رمأ امأو ,ةظعو سانلل ةربع ركذو «ىهتناو ىضقنا نوعرف رمأ نإ :لاقيف

 هءاعدا نأ عم «هب اًناحتما هركذ كرتف «نامزلا رخآ ىف ثدحيسف ؛لاجدلا

 حضاو «صقنلا رهاظ لاجدلا نآل ؛هنالطب ىلع هبي نأ نم رهظأ ةيبوبرلا

 ىلاعت ملعي امل ؛هركذ هللا كرتف «هيعدي ىذلا ماقملا نم رغصأو رقحأ «مذلا

 اًميلستو اًناميإ الإ مهديزي الو مهفيخُي ال اذه لثم نأ ؛نينمؤملا هدابع نم

 تنك ام هللاو» :هبيجيو لاجدلا هلتقي ىذلا باشلا لوقي امك ِ؛ِةِدََي هلوسرو هلل

 ا". "«مويلا ىنم ةريصب دشأ كيف

 ؟لاجدلا يف ةنسلا لهأ ةديقع يه ام

 اهركذ ىتلا ثيداحألا هذه» :نا ضايع ىضاقلا هلاق ام ليمج نم

 .هدوجو ةحص ىف قحلا لهأ بهذمل ةجح لاجدلا ةصق ىف هريغو ملسم
 هللا تارودقم نم ءايشأ ىلع هردقأو .هدابع هب هللا ىلتبا «هنیعب صخش هنأو

 .هعم بصخلاو ايندلا ةرهز روهظ نمو «هلتقي ىذلا تيملا ءايحإ نم ؛ىلاعت

 .رطمتف رطمت نأ ءامسلا هرمأو «هل ضرألا زونك عابتاو «هيربخو هرانو هتنجو

 مث «هتئيشمو ىلاعت هللا ةردقب كلذ لك عقيف «تبنتف تبنت نأ ضرألاو

 لطبيو «ہريغ الو لجرلا كلذ لتق ىلع ردقي الف ؛كلذ دعب ىلاعت هللا هزجعي

 .اونمآ نيذلا هللا تبثيو ءاي ىسيع هلتقيو «هرمأ

 .نتفلا )١5/ ١ ١١( ىراخبلا هجرخأ )١(

 ,(7957 :ص) ةعاسلا طارشأ (؟)



  loةياهنلا ةصق ١ ب (ملاعلا ةياهن ثادحأ ٠

 نمل افالخ ؛راّظنلاو ءاهقفلاو نيثدحملا عيمجو ةنسلا لهأ ُبهذم اذه

 (.. مهريغو «ةلزتعملا ضعبو ةيمهجلاو جراوخلا نم هرمأ لطبأو هركنأ

 دسل ؛سانلا نم ٌعاعر الإ هب رتغي ال اهريغو لتالدلا هذهلو» :لاق نأ ىلإ

 هتنتف نأل ؛هاذأ نم اًفوخو ةيقت وأ ءقمرلا دس ىف ةبغر ؛ةقافلاو ةجاحلا

 ؛ضرألا ىف هرورم ةعرس عم «بابلألا ريحتو «لوقعلا شهدت ءادج ةميظع

 .صقنلاو هيف ثودحلا لئالدو هلاح ءافعضلا لمأتي ثيحب ثكمي الف

 هللا تاولص ءايبنألا ترذح ؛اذهلو .ةلاحلا هذه ىف هقدص نم هقدصيف

 .هلاطبإ لئالدو هصقن ىلع اوهّبنو «هتنتف نم نيعمجأ مهيلع همالسو

 نم هانركذ امل ؛هعم امل نوعدخُي الو «هب نورتغي الف ؛قيفوتلا لهآ امأو

 ىذلا هل لوقي اذهلو «هلاحب ملعلا نم مهل قبس ام عم «هل ةبذكملا لئالدلا

 . "یهتنا «ةريصب الإ كيف تددزا ام :هييحُي مث هلتقي

 !! يبنلا نمز يف اًدوجوم ناك لهو ؟يج لاّجّدلا له

 له ؛دايص نبا لاح ةفرعم نم ٌدّبال نيلاؤسلا نيذه نع باوجلا لبقو
 ؟هريغ وأ لاّجَّدلا وه

 ؟ال وأ هتنتفب رهظي نأ لبق دوجوم وه لهف ؛دايص نبا ريغ لاَّجَّدلا ناك اذإو

 :داّيص نباب فّرعت ةلئسألا هذه نع ةباجإلا لبقو

 هبتشا «دایص نبا همسا ىدوهي مالغ ةنيدملاب ناك دك ىبنلا دهع ىف ِهَّنِإ

 .ةلَك ىبنلا عم ثداح هل عقوو «لاجدلا وه هنأ ايب ىبنلا ٌكاشو هرمأ

 .(۲۹۳ /9) «یوونلا حرشب ملسم» 7



 .ملاعلا ةياهن ثادحأ  ةياهنلا ةصق رك

 ؟لاجدلا حيسملا وه لهو ؟هتصق امو ؟دايص نباوه نم

 مأ لاجّدلا حيسملا وه دايص نبا له :سانلا نم ريثك نهذ ىلإ ردابتيو
 ل

 وه نم فرعتل دايص نبا نع ةذبن ميركلا ىخأ كيلإو
 .دئاص وأ دايص نب - هللا دبع :ليقو - ىفاص همسا :دايص نبا

 .ةنيدملا ىلإ ةَ ىبنلا مودق دنع اًريغص ناكو «ةنيدملا دوهي نم ناك

 نب ةرامع هنبا ناكو ؛ملسأ دايص نب هللا دبع ّنَأ» :'"'”ريثك نبا ظفاحلا ركذو

 مجرتو «(هريغو كلام مامإلا هنع ىور «نيعباتلا تاداس نم دايص نب هللا دبع

 .دايص نب هللا دبع :لاقف «(ةباحصلا ءامسأ ديرجت# هباتك ىف ٌئبهذلا مامإلا هل

 روعأ هللا دبع دلوف ايد وهي هوبأ ناك «دئاص نبا وه :لاقو «نيهاش نبا هدروأ

 ."(ةيؤر هل «ىعبات وهف «ملسأ مث لاََجّدلا هّنِإ :ليق ىذلا وهو ءانوتخم

 ةرامع هدلو نمو)» :«ةباصإلا» هباتك ىف هح رحح نبا ظفاحلا لاقو ب

 نب ديعس باحصأ نم «نيملسملا رايخ نم ناكو «دايص نب هللا دبع نبا

 نبا ناش ىف ثيداحألا نم ةلمج ركذ مث .«هريغو كلام هنع ىور «بيسملا

 نإ هنأل ؛ةباحصلا ىف دايص نبا ركذل ىنعم ال ةلمجلا یئو) :لاق مث ؛دايص

 وهف هريغ ناك نإو ءاّرفاك تومي هنأل ؛اًمطق ٌيباحصب سيلف لاّجَّدلا ناك

 ."”(اًملسم نكي مل 8: ٌیبنلاب ئال لاح

 YT) /1( (محالملاو نتفلا ىف ةياهنلا» 0

 فسويل «ةعاسلا طارشأ» نع القت T1)» 7( مقر (۳۱۹/۱) (ةياحصلا ءامسأ ديرجت» (؟)

 )/١7(. لباولا

 .(155 9) رجح نبال «ةباصإلا» (30)



  o۲ةياهنلا ةصق ١ ي (ملاعلا ةياهن ثادحأ ١

 # هنأ ىف هبتشُم هرمأو ءةلكشم هتصقو:ءاملعلا لاق :ىوونلا مامإلا لاق

 نم لاجد هنأ ىف كش الو هريغ مآ روهشملا لاجدلا حيسملا وه له

 .ةلجاجدلا

 حيسملا هنأب هيلإ حوُي ملال ىبنلا نأ ثيداحألا رهاظو :ءاملعلا لاق

 دايص نبا ىف ناكو «لاجدلا تافصب هيلإ ىحوأ امنإو «هريغ الو لاجدلا
 '”هريغ الو لاجدلا هنأب عطقي الإ ىبنلا ناك كلذلف «ةلمتحم نئارق

 دايص نبا لاوحأ

 هرخ رشتناف بذكيو قدصيف اًنايحأ نهكتي ناكو الاجد دايص نبا ناك

 .ِهلِديِكَم ىبنلا ناحتما ركذ ىف ىتأيس امك لاجدلا هنأ عاشو «سانلا نيب

 دايص نبا ةقيقح نع ثحبي ا ىبنلا

۴ 

 هلع ىبنلا دارأ ؛لاجدلا وه هنأو .دايص نبا رمأ سانلا نيب عاش امل

 ربا هب رعشي ال ىتح ايفتخم هيلإ بهذي ناكف لاح نيبيو هرمأ ىلع ملط

 فشكت ىتلا ةلئسألا ضعب هيلإ هجوي ناكو ءائيش هنم عمسي نأ ءاجر ؛دايص

 وب وع
 و

 لل هل حس /

 نموا

 ء نأ : ا
0 3 

 طهر ىف ةَ يبْنلا عم قلطنا َرّمع م او مع نبأ نع ثيدحلا ىفف

 دقو ”ةَلاَعَم ينب” مطأ دنع نايبصلا َّعَم بعلي ُهوَدَجَو ىتَح ِءِداّيَص نْبا لبق o TT َ مب ع رە مس 2 رص س 4 نیل تر ص س 0 0

 )١( ىوونلا حرشب ملسم )18/ 15(.

 (ثيدحلا بيرغ ىف ةياهنلا» :رظنا .ماطأ هعمجو «نصحلاك عفترم ءانب :نيتمضب ؛((مطأ)(؟)

 )° |( «ىرابلا حتف»و )۱/ ٥٤

 ۲۲١(. /۳) «ىرابلا حتف» .راصنألا نم نطب :ةفيفخلا ةمجعملاو ميملا حتفب :(ةلاغم)(۳)



 ( ملاعلا ةياهن داهنل 4 اعلا ةباهن تادحأ) هب نا ةصق د رك

 نبال لاقت هديب ايک بنلا برص یتح ْرْعْشَي مَ محلا ص نا َبَراَ

 رش قل ایف لق یا ” :ا هيل َرَظَنَف «؟وللا ُلوُسَر يّنآ دهشت :ِدايَص
 :َلاَقَو ُهَضَقَرَف ؟هللا لوس ينأ ُدَهْشَتَأ 44 َيِبلِل ٍداَّيَص نبا اقف نيم ا

 ٌقِداَص نیا :داَيَص نتا لاق (؟ ىَرت ٣ ادام ل لاقف اهلسربو و هللاب تنم

 دق ينإ) ك يبل هل لاق م ئالا كيل ال : 8ك لا َلاَقَف «ٌتذاَكَر

 دعت ءاسحلا :لاقف «' دلا رم :ِداَّيَص :ِداَّيَص ر :ا َلاَقَف اًنيِبَح َكَل تاب

 هلك يملا لاق ةقنع برضأ هللا لوس اي يِنْعَد كل رم لاق (َكَرَدَق

 "للك يف كل رب انکي م نو يلع طلسم نل ذكي نإ

 .هلتق ىف كل ريخ الف لاجدلا حيسملا وه دايص نبا نكي مل نإو كلت

 ىلع اًشرع ىرأ :لاق .«؟ىرت اما :هل لاق ا ىنلا نأ :ةياور یو ©

 :لاق . '؟ىرت امو «رحبلا ىلع سيلبإ سرع ىرتا)ا كك هللا لوسر لاقف . ءاملا

 ...هيلع سّسْلا : باع هللا لوسر لاقف . اةداصو نيبذاك وأ ءابذاكو نيقداص ىرأ

 "'(هوعد

 يش دايص نبا نم ا "لي حو دايس نب اه يلا لسا ىلإ

C١ 

 .كلذ نايب ىتأيس امك ؛ناهكلا ةقيرط ىلع اهمطق هنكل ناخدلا ديري )١(

 .نتفلا باتك (5971) ملسمو «زئانجلا باتك )١705( ىراخبلا هاور :هيلع قفتم (۲)

 .نتفلا (00 49 /۱۸) ملسم هجرخأ )۳(

 وه ملعيو همالك نم عمسيل هلفغتسيو دايص نبا عدخي ىأ ءاتلا رسكب وه :ىوونلا مامإلا لاق ()

 هيفو ؛هتلسفم فاخت نم لاوحأ فشك هيفو ءامهوحنو رحاس مأ نهاك هنأ ىف هلاح ةباحصلاو

 )١4/ ۷٤([. ىوونلا حرشب ملسم] هسفنب ةمهملا رومألا مامإلا فشك



 ١ (علاعلا ةياهن ثادحأ ١ ةياهنلا ةصق

 هل ةفيطق ىف :ىنعي - عجطضم وهو ةي ىبنلا هآرف «دايص نبا هاري نأ لبق

 عوذجب ىقتي وهو ةي هللا لوسر دايص نبا مآ تأرف 'ةرمز وأ ةزمر اهيف

 دمحم اذه !- دايص نبا مسا وهو - فاص اي :دايص نبال تلاقف «لخنلا

 .هرمأ حضو ىأ -'' ”(نّيِب هتك رت ول» ةَ ىبنلا لاقف «دايص نبا راثف هَ

 مك اهلس» :لاق .همأ ىلإ ىنثعب ی هللا لوسر ناك : ٤ِ رذ وبأ لاقو ھیچ

 مث :لاق .اًرهش رشع ىنثا هب تلمح :تلاقف ءاهتلأسف ءاهتيتأف.«4؟هب تلمح

 ءاهيلإ تعجرف :لاق .«؟عقو نيح هتحيص نع اهلس» :لاقف ءاهيلإ ىنلسرأ

 :لاق .ناخدلاو "'ءارفع ةاش مطخ ىل تأبخ :لاق .«ائبخ كل تأبخ دق ىنإ)

 29 خّدلا ءخّدلا :لاقف ءعطتسي ملف «ناخدلا لوقي نأ دارأف

 ؟ناخدلاب ل ىبنلا هريثخا اذاملو

 .هرمأ ةقيقح ىلع فرعتيل ؛(ناخدلا) ب هل ال ىبنلا ناحتماف

 ناخد م املا قأ د موي بقرف # :ىلاعت هلوق انه ناخدلاب دارملاو

 نم ةلعف :(ةزمر) ىنعمو .اهريخأت وأ ىازلا ىلع ءارلا ميدقت ىف كشلا ىلع (ةرمز وأ ةزمر)()

 «ىرابلا حتف» :رظنا .هتوص ةياكح دارملاو «رمزلا نم :(ةرمز) امأو .ةراشإلا وهو ءزمرلا

(Y۰ /) 

 .زئانجلا ٠۱۸( /۳) ىراخبلا هج رخ (۲)

 «ثيدحلا بيرغ ىف ةياهنلا» رظنا .اههاوفأو اهفونأ ميداقم عابسلا ىف مطخلا لصأ (ةاش مطخ) (؟)

 ةياهنلا» :رظنا .اههجو :ىأ ؛ضرألا رفع نولك عصان ريغ اهنول ىتلا ىه :(ءارفعلا)و )۲/ ٠١(.

 ۲١١(. /۳) (ثيدحلا بيرغ یف

 حتف» .(حيحص) :هدنس ىف رجح نبا لاق .(زنكلا بختنم هشما ٠٤۸ /60) «دمحأ دنسمل (4)

 .(7370 )١7/ «یرابلا



 o0 ىلاعلا ةياهن ثادحأ ةياهنلا ةصق ب ر

 كل تأبخ دق ىنإ) :دمحأ مامإلا دنع رمع نبا ةياور ىف عقو دقف « "4 نيب

 . 4 نيم ناخب ٌءآَمَسل ا ٍقأت موي : هل ًأبخو ...اًئيبخ

 .ناجلا ناسلب «ناهكلا ةقيرط ىلع فشاك دايص نبا نإ :ريثك نبا لاق
 سعب خالا و لاق هلو ترابا - نوصطقي ىأ - وطرق معن
 ؛ًاسخا» :هل لاقف «ةيناطيش اأو «هتدام ةي هللا لوسر فرع اهدنعف «ناخدلا

 ." («كردق ودعت نلف

 ؟لاجدلا حيسملاوه دايص نبا له

 ناك كلذلو «دايص نبا ةقيقح نع ثحبي ناك كك £ ىبنلا نأ انملع دقل

 .هنأش ىف اًئيش هيلإ حوُي مل هللا نأل ؛هرمأ ىف افقوتم 3-8

 ملو «لاجدلا وه دايص نبا نأ يب ىبنلا دنع فلحي د رمع ناكو

 . ةا هللا لوسر كلذ هيلع ركني

 وه دايص نبا نأ فلحيو «رمع ىأر ىري كفن ةباحصلا ضعب ناكو

 رذ ىبأو «رمع نباو «رباج نع كلذ تبث امك ؛لاجدلا

 .اًريثك كلذ نم ىذأتيف «هيف سانلا هلوقي ام عمسي دايص نبا ناكو

 ىبنلا هب ربحا ام ناب كلذ ىلع جتحيو «لاجدلا سيل هنأب هسفن نع عفاديو

 .هيلع قبطنت ال لاجدلا تافص نم 5

 مامإلا بهذف ؛دايص نبا نأش ىف اًريبك افالتخا ءاملعلا فلتخا دقلو #

 بهذو «لاجدلا وه دايص نبا نأ ىوونلاو ىبطرقلاو رجح نباو ىناكوشلا

 .حيحص هدانسإ :ركاش دمحأ لاقو (5770) دمحأ هاور (')

(TT /۷( ريثك نبا ريسفت (f) 



 ١ يب ملاعلا ةياهن ثادحأ ١ ةياهنلا ةصق 01

 .لاجدلا وه سيل دايص نبا نأ ىلإ ىقهيبلاو ريثك نباو ةيميت نبا مامإلا

 ضعب ىلع لكشأ دق دايص نبا رمأ نإ» :ةيميت نبا مامإلا لاقاذلو

 هنأ دعب اميف هل نيبت ىتح ب ىبنلا هيف فقوتو «لاجدلا هونظف «ةباحصلا

 :ةيناطيشلا لاوحألا باحصأ ناهكلا سنج نم وه امنإو «لاجدلا وه سيل
 .'""(هرتخيل بهذي ناك كلذلو

 ىف جرخي ىذلا لاجدلاب سيل دايص نبا نأ دوصقملاو» :ريثك نبا لاقو

 اذه ىف لصيف وهو «ةيرهفلا سيق تنب ةمطاف ثيدحل ...ءاعطق نامزلا رخآ
 ١ . (ماقملا

 اوأر امدنع كلذو ةساسجلا ةصقو ىرادلا ميمت ثيدح دصقي -

 .لاجدلا حيسملا

 ةكسلا ألمي ىتح خفتني دايص نبا

 هل لاقف .ةنيدملا قرط ضعب ىف دئاص نبا رمع نبا ىقل :لاق «عفان نع

 ةصفح ىلع رمع نبا لخدف .ةكسلا الم ىتح خفتناف .هبضغأ الوق

 نأ تملع امأ ؟دئاص نيا نم تدرأ ام !هللا كمحر :هل تلاقف .اهغلب دقو

 .""(اهبضغي ةيضغ نم جرخي امنإ» :لاق 2 هللا لوسر

 هنيع ترفن دقو دايص نبا ىقل (اَقنَف) رمع نبا نأ ةياور ىفو #

 .ىردأ ال :لاق ؟ىرأ ام كنيع تلعف ىتم :هل لاقف ةئتانو ةزراب تحبصأو

 هذه كاصع ىف اهقلخ هللا ءاش نإ :لاق ؟كسأر ىف ىهو ىردت ال :تلق لاق

 .(77 ص) ناطيشلا ءايلوأو نمحرلا ءايلوأ نيب ناقرفلا 0

 )١/ 7١(. محالملاو نتفلا ىف ةياهنلا ()

 .نتفلا (۲۹۳۲) ملسم هجرخخأ ()



 010 ملاعلا ةياهن نادحأ) ةياهنلا ةصق ير

 ملعت ملأ ؟هيلإ ديرت ام :تلاقف اهثدحف نينمؤملا مأ ىلع لخد ىتح (رمع

 ."”(هبضغي بضغ سانلا ىلع هثعبي ام لوأ نإ» :لاق دق هنأ

 نم جرخيف لاجدلا وه نوكي الئل هبضغُي نأ نم هرذحت تناك اهنأكو -

 .ضرألا ىف دسفيف ةبضغلا كلت

 ي ىردخل ا دبعس ىبأ عم داببص نبا ةصق

 ْنْبا اَنَعَمَو ءاًراَّمْع ْوَأ ءاَجاّجُح انجرح :َلاَف َيِرْذْخْلا ٍديِعَس يبأ ْنَع

 ُةنِم ٌتْشَحْوَتْساَف يهو اَنَأ ٌتِيِقَبَو سالا َقَّرَهَتق لرم الرف :َلاَف ءِدِئاَص

 :ُتْلَقُف ءيِعاَمَم َعَمَُعَضَوَف هِعاَتمب اجو: لاق هلع ُلاَقُي امم ٌةَديِدَس َةَسْحَو

 َتَعِفَرَف :لاق لع :َلاَق رجلا كل َتْحَن ُهَتْعَص دو ولف ديش َّرَحْلا نإ

 ٌديِدَ َّرَحْلا نإ ُتْلَقَف ٍديِعَس اَبأ « برشا : لاقف «سعب َءاَجْف َقلَطْناَ ف متع ان ل

 - ِهِدَي ْنَع دخآ َلاَق أ - هدي ْنَع َبَرْشَأ نأ هَركَأ يّنَأ ال يب ام راح ُنَبَللاَ

 م َقِيَتْحأ َمُث َرَجَسِب ُهَقّلَعأَت البح دخ نأ ُتْمَمَه ْدَقَل يع ا :َلاَقَف

 يف ام ةا هللا ٍلوُسَر ثيِدَح ِهْيَلَع يف ْنَم ِديِعَس ابا اي سالا يل ُلوُقَي
 ريا ؟ 85 ولا لوس ٍثيِدَحب ساتلا ملأ نم تأ ٍراَصألا رغم ميل

 :للع هللا ل وسر لاق دق سيل ملم اأو اًرِفاك وها لع هللا ٌلوُسَو َلاَق دَ

 هللا لوس د لاق وا یر او يرل كرت قو ل لوب ال يقع را

 ؟ةَكَم درا اَنأَو ةَيِدَمْلا ا نم تلبقأ دقو «ةكَم الو َةَيِدَمْلا لذي ال» :&

0 

2 

 .نتفلا (49) (۲۹۳۲) ملسم هجرخأ (۱)



Xa ؛ ( ملاعلا ةياهن تادحأ) ةياهنلا ةصق o۸ 
E ا __ ب ب ب ب يي ليسجل 

 "ميلا راس كَل انت : هل تلق : لق

 هل َلاَقَف : َلاَق ُفْلْوَق ىف خاب نأ د ا 2ع لاك اعف اور ىفو ©

 شا : :هل ليقَو : ا هنأ لجأ رأوه تح لا ملأ ياو نأ

 اا ا ےس سا للبس يس كن

 ”٠ ُتْهِرَك ام ّيَلَع ضرع ول :َلاَقَف َلاَق ؟لُجّرلا كاد ت
 دايص نبا ةاقو

 ءملسأ هنأ ىعّداو «نمزلا نم ةدم لوسرلا دعب دئاص نبا ثكم دقو

 .هرمأ ىف نوككشتي اوقبو «همالسإب اوقثي مل سانلا نكلو

 ةنيدملا لهأ نيبو (حاّجَحلا) نيب تناك ىتلا (ةرّحلا) ةكرعم ىفو هب

 ذنم ىفتخا هنأ ىأ .... ىرسألا وأ ىلتقلا ىف هودجي ملف دايص نبا اودقف

 .اهدعب دحأ هري ملو ةظحللا كلت

 .” (ةّرحلا موي دايص نبا اندقف» :لاق هَ رباج نع

 تام هنأ ىلإ بهذ نم لوق فّمضو «ةياورلا هذه رجح نبا ححص دقو
 .*هيلع اولصو ؛ههجو نع اوفشك مهنأو «ةنيدملا ىف

 ؟لاجدلا ةنتف نموجنن فيك
 .لاجدلا ةنتف هتمأ رذنأو الإ ىبن نم ام هنإ

 نأل كلذو «ةديدشلا ةنتفلا كلت نم هتمأ رذحي ايب ييبحلا وه اهو

 .نتفلا (40) (۲۹۲۷) ملسم هجرخأ (؟)
 .(دوبعملا نوع عم )١ 1١ «دواد ىبأ ننس» (۳)

 .(۳۲۸ /۱۳) «ىرابلا حتف) :رظنا(٤)



/ 
 27 ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق طك

 وه ديك انلوسرو .ممألا رخآ اهنأل ؛ةلاحم ايل ةمالأ كلت 8 جراخ لاحدلا

 .نيلسرملاو ءايبنألا متاخ

 :لاجدلا ةنتف نم هللا نذإب وحنن انلعجت ىتلا لئاسولا اعيمج مكيلإو

 هللا ءامسأ ىلع فرعتلاو ناميإلاب كسمتلاو ( العو لج ) هللاب ماصتعالا :الوأ

 وهف لاجدلا امأ 4 ءس .هلْثِمه سيل هللا نأ ملعنف ....ىنسحلا هتافصو

 هاريف لاجدلا امأ تومن ىتح انبر ىرن نل اننأو ءروعأب سيل هللاو روعأ

 :لاجدلا حيسملا ةنتف نم ذوعتلا :ايناث

 .ميلستلا لبقو دهشتلا دعب ةالصلا ىف ةصاخو

 :لوقي «عبرأ نم هللاب ذعتسيلف ؛مكدحأ دهشت اذإ» : هللا لوسر لاق چب

 ايحملا ةنتف نمو ءربقلا باذع نمو منهج باذع نم كب ذوعأ ىنإ مهللا

 .«لاحدلا حيسملا ةنتف رش نمو .تامملاو

 نهركذيو سمخبي رمأي دعس ناك :لاق ؛"””يعصم نع ىراخبلا یورو

 :ىنعي) ايندلا ةنتف نم كب ذوعأو» (:اهنم) ...نبم رمأي ناك هنأ ل ىبنلا نع

 . ((لاحدلا ةنتف

 نتفلا مظعأ لاجدلا ةنتف نأ ىلإ ةراشإ لاجدلا ىلع ايندلا قالطإ ىفو»

 ."”(ايندلا ىف ةعقاولا

 )١١(. :ةيآلا :ىروشلا ةروس )١(

 .دجاسملا (87/0) ملسم هجرخأ (؟)

 )١١/ ۱۷١(. ىرابلا حتف رظنا- صاقو ىبأ نب دعس نب بعصم وه (۳)

 .تاوعدلا )١١/ ١175( ىراخبلا هجرخأ (4)

 .(۱۷۹/۱۱) ىرابلا حتف (©)



 e (ملاعلا ةياهن ثادحأ ) ةياهنلا ةصق 32

 هذ نايسن ةجورخ تامالع دم نأ درو دقو ...لاجرلاو ءاسنلاو دالوأل

 '«ربانملا ىلع

 :فهكلا ةروس نم تايآ ظفح :اًثلاث

 ضعب ىفو ءلاجدلا ىلع فهكلا ةروس حتاوف ةءارقب ةا ىبنلا رمأ دقف

 .اهرخآ وأ اهلوأ نم تايآ رشع ةءارقب كلذو ءاهميتاوخ تاياورلا

 نب ساونلا ثيدح نم ملسم هاور ام كلذ ىف ةدراولا ثيداحألا نمو

 حتاوف هيلع ًارقيلف ؛مكنم هكردأ نم» (:5 هلوق هيفو) ...ليوطلا ناعمس

 ""(فهكلا ةروس

 رشع ظفح نم :لاق يج ىبنلا نأ د ءادردلا ىبأ نع اًضيأ ملسم یورو

 ."””(فيهكلا لوأ نم :مامه لاقو «فهكلا رخآ نم :ةبعش لاق» :ملسم لاق

 ق © اجوع هل لع رکو بتتكلاو دبع لع لنآ ىذا ہل دلا :یلاعت لاق
Eلذا تحصل  

 لو هل خا اق تيل رذنو ت ااو تیکت اح حاحا

 م صار 00 2 رو ڪا رک

 دهب امري دل نإ ر ةهركا لع کنت ع كَ 6 بذك دلا ولومب

 تعمس: لاق ؛ةماثج نب بعصلا نع «دئاوزلا عمجم) ىف ىمثيهلا هححص ثيدح كلذ ىف درو (1)

 :ركذ ةمئألا كرخت ىتحو هركذ نع سانلا لهذي ىتح لاجدلا جرخي ال» :لوقي كولا لوسر

 ١۳٠١(. /۷) دئاوفلا عبنمو دئاوزلا عمجم رظنا .«ريانملا ىلع

 .نتفلا )١8/ ٠١( ملسم هجرخأ )۲(

 .نيرفاسملا ةالص ٩۹۲( /7) ملسم هجرخأ (۳)



 ( ملاعلا ةياهن ثادحأ ) ةياهنلا ةصق . ر

 کر وس 4 ےل رک وه جف ےس رس

 المع ُنَسَحَأ م ا رشوت ال ٌةَنيِز ِضَرَأْلا لع ام اَنَلَعَجاَتِإ 059 نسل تيرا

 کلا بحس ترا ا ادرج اد ییص اع ام َنوُلِعَجَ اَنِإَو 0
 نم انباء ار اولاقف فهلا لإ ٌةَيَمْفْلا ىوأ ذل( اح اا٤ نم اوا قرلاو

 و اًدََسَر ارم ْنِماَنَل ومودي كند

 : هفيطل هففو ب

 نم انامأ اهمتاوخو «فهكلا ةروس حتاوف ةءارق تناك مِل :لاقي دقو

 ؟لاجدلا

 ةيتفلا كئلوأ نَّمأ هللا نأ ةروسلا هذه ةعيلط ىف ربخأ هللا نآل :مهضعب لاق

 تايآلا هذه ارق نم نأ بسانف .مهكالهإ ديري ىذلا ةيغاطلا رابجلا نم

 ماج امك هيجني لأ مهلاك هلاحو

 كلذ هلي ملو لاجدلا هب ءاج ام برغتسي الو هلاجدلاب نتف ال ثيح

(۲) 

 هيف رثؤي ملو
 : هلع داعش لاو ٠ لاجدلا نم رارشلا : اهدار

 لخدي ال لاجدلا نأ قبس دقف «ةنيدملاو ةكم ىنكش لضفألاو

 نم هعم امل كلذو «هنع دعتبي نأ لاجدلا جرخ اذإ ملسملل ىغبنيف «نيمرحلا

 هنإف ؛سانلل ةنتف هيدي ىلع هللا اهيرجي ىتلا ةميظعلا قراوخلاو تاهبشلا

 .لاجدلا عبتيف «تابثلاو ناميإلا هسفن ىف نظي وهو لجرلا هيتأي

 بسحي وهو هيتأيل لجرلا نإ هللاوف «هنع ًانيلف ؛لاجدلاب عمس نم» :: لاق

 )١-٠١(. :تايآلا :فهكلا ةروس (

 .(7؟ 477 :ص) ىرغصلا ةمايقلا 9



  o۲(ملاعلا ةباهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق 0

 .«تاهبشلا نم هب ثعبُي امل وأ :تاهبشلا نم هب ثعم امم هعبتيف «نمؤم هنأ
 تبثي نأو لاجدلا ةنتف نم اًعيمج انظفحي نأ (العو لج) هللا لأسأف ©

 .هاقلن ىتح ديحوتلاو ناميإلا ىلع انبولق

 : هتافصو هللا ءامسأ ةفرعم :اسماخ

 هرم ليمج كك وه لب روعأب سيل ة5 هللاو ءروعأ لاجل نأل

 5 2 تك سيلا بويعلا نع هزنتم سودُق «صئاقنلاو بويعلا
 . 4 راسب 5س <

r 0ر لاق باق ىبأ ْنَع ا لس هير ص ت ا 9 س 7 2 7 رت وكر ما  

 لاق 4ب يتلا باَحْضأ ْنِم لج ادق: لع هللا لوش و لاق :ةلقوللا لور
 و

 َنِكل ءار ٌتْسَل :لاَق ْنَمَق کبر انآ :ٌلوُقَيَس هو - ارم تدا كح بح ي دنت نم اأو لمل بكل مكنت لوق وهو تعم
 Ts اطلس هيلع هک نك مل رَ نواب دوم نأ هيلو تذکر دیک ا نر

 ؟لاجدلا ىلع سانلا دشأ مه نم

 م ربا 2 لاجدلا ىلع سانلا دشأ نأ ج ىبنلا ريخأ

 رص | جي 3 ار

 ا :لاق < هنوز رره ىبأ نع

 }1 )١ عماجلا حيحص  نيصح نب نارمع نع دواد وبأو دمحأ هاور )١(

 )١١(. :ةيآلا :ىروشلا ةروس (۲)

 ةحيحصلا ىف ىنابلألا هححصو «ىيهذلا هقفاوو فححصو «مكاحلاو دمحأ هأور :حیحص (۳)

.(A*A) 

 .برعلا لئابق نم ةروهشم ةليبق «ميمت ونب (4)



 00 (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق ر

 تاَقَدَص هذَه» :ک هللا لوسَر َلاَقَق .ٍمُهاَََص ْتَءاَجَو ل (ِلاّجّدلا ىَلَع
 : هللا ُلوُسَر َلاَقَف هَةَّسْياَع َدْنِع ْمُهْنِم ُةّيبَس ْثَناَكَو «اتموَ

 ٠ «ليعامشإ دلو نِ
 نَا أ :ه بلا باحضآ نِي و لجو یاد : لاق لاح نب هم ركع نعرا

 رع ميو ىب ْنِم َّئَحْلا اَذَه اَب لمت لاق ل لا هي اوك انيح

 eR ٌؤَه موت اطا اما :لاقف َةَنْيَرَم ىلإ كَ هللا وشو رك .رثألا ام

 : ت6 واكب بيت ني (زقل ازا اَمْوَي لر َلاَقَو
 م

 .(ىموق مَعَ هذه لک بلا َلاََف «میوت ىتَبِلٌدوُسَو رمح

 ىَتَبِل لقت ال» :َلاَقَف امو هل هللا لور َدْنِع ميت ین نم لُجَر لار

 0 (ٍلاَّجَّدلا ىَلَع اًحاَمِر ساتلا لّوطأ ههنا اريح الإ میو

 لئاسم سمخ ركذب لاجدلا نع مالكلا متخأو
 ا

 وهام مريخ الأ :َلاَ لي ىلا نأ كلي ا
 ٌلْجَّرلا موق نأ كلا زشلا !؟اجأا عريملا نو دنع هلم مع فوخأ

 .""' (ٍلُجَر ِرظَن ْنِم یر اَمِل الص نيري ريق یلص

 رظن هب دصقي حلاصلا لمعلا ناسنإلا لمعي نأ وهو «ريطخ هرمأ ءايرلا
 هوي ءايرلا لهأل لاقيو «لمعلل طبحُم ىفخ كرش وهو «مهءانثو سانلا

 .ةباحصلا لئاضف باتك (501؟05) ملسمو «قتعلا باتك ((20) ىراخبلا هأور :هيلع قفتم )١(

 .(5698) ةفيعضلا ف ىنابلألا هفعضو ۰« حيحص هدانسإ :طوؤانرألا بيعش لاقو «لمحأ هآاور(")

 .(1*57/) عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هنسحو «هجام نباو «دمحأ هاور :نسح (۳)



 Nd (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق

 له اورظناف ءايندلا ىف مكلامعأب نوءارث متنك نيذلا ىلإ اوبهذا١ :ةمايقلا

 زج مهدنع نودجت ٠

 ىَتَّنَأ ىلع فوخأ لاّكّدلا رَ لاق لي ينلا نأ ف رذ ىبأ نع(5)
 "”(نوُلضُملا ةمئألا :لاَكّدلا نم

 سانلا سأر ناكاذإف .ميظع ةمألا ىلع مهرطخ هتداقو لالضلا ةمئأو |

 ايندلا ىف ةمئأ نونوكي دق لالضلا ةمئأو ءهتحت نم لض الاض مهيف رثؤملا

 اذإف قاعّدلاو ءاملعلاك نيدلا ىف نونوكي دقو ءارزولاو ءارمألاو كولملاك

 .اًعيمج مهرمأ دسف نولاضصلا ةداقلا سانلا ىلع ردصت

 نما لار :ل اق لك تلا نأ كلل ٍنْيَصُح نِ َناَرِْع ْنَع (۳)

 حيلا ْمُهَرخآ َلِتاَِ : ىّبح ْمُهَأَواَ م : ىَلَع َنيِرِهاظ حلا ىَلَع نوتا ىمأ
 . ””(َلاَجَّدلا

 اهرخآو اهلوأ نأو «ةعباتتم ةكرح ةمألا هذه ىف داهجلا ةك رح نأ رهظف

 .لاجدلا ةمألا رخآ لتاقي ىتح داهجلا عطقني الو ءاهضعب عم اهضعب

 ركذ امل ةي لاق كلذلو ؛ةعيرشلا لوصأ نم لصأ نتفلا ىف تابثلا (4)

 . '(اوتبثاف هللا دابع اي» :لاَّجّدلا ةنتف

 ىلع صرحن لب «نتفلا ثيداحأ نم ةقثلا نادقفو مؤاشتلاب رعشن الأو

 .تابثلاو ناميإلا نم دايدزألا

 )١( عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هححصو «دمحأ هاور :حيحص )١505(.

 )۲( عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هححصو «دمحأ هاور :حيحص )5115(.

 ) )۳.ةرامإلا باتك (۱۹۲۳) ملسم هاور :حيحص

 ) )4.نتفلا باتك (۲۹۳۷) ملسم هاور :حييحص



 oo > ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق يب /

 نوكي نامزلا رخآ لاتق نأ هريغو لاََجَّدلا ثيدح نم ظحلن (5)

 ."”لويخلاو حامرلاو فويسلا وهو «ضيبألا حالسلاب

 ؛هلتقيس يذلا نمو ؟لاجَدلا كاله نوكي فيك
 نكلو . 152 ىسيع هللا ىبن دي ىلع ماشلا دالب ىف لالا كاله نوكي

 هللا ىبن ةصق ىلع فّرعتن امدنع هفرعنس ام اذه ؟هكاله ةصق نوكتس فيك

 .(هللا نذإب) لاََّجَّدلا لتقيلو

 )١( ص) ملاعلا ةياہن ۲۷۲-۲۷۱(.



o7يلب ملاعلا ةياهن ثادحأ  ةياهنلا ةصق  

 2 ىسيع هللا يبن ةصق م

 ناكو ..نارمع همسا سانلاب ىلصي ليلج ملاع لجر كانه ناك وپ
 .(282) ايركز انديس نامز ىف نيطسلف ىف شيعي

 .دلولا هللا اهقزري نأ ىهتشت تناكو دلت ال نارمع ةجوز تناكو

 تّسحأف همف ىف ريغصلا هنبا معطُي اًرئاط تدجو مايألا نم موي ىفو

 اهقزري نأب ءاعدلاب (العو لج) هللا ىلإ تهجوتف دلولا ىلإ ديدشلا نينحلاب
 اهبلق ًالتماو تلمحو اهل هللا باجتساف سدقملا تيب مدخيل ادلو هللا

 تيب ةمدخل اًرّرَحُم اهنطب ىفام ترذنو .. رورسلاو حرملاو ةداعسلاب

 .سدقملا

 كرتيو ليلجلا ملاعلا مكلذ نارمع اهجوز توميو مايألا رمتو ©

 . لماح یهو هتجوز

 تناكو اهنطب ىف ام نارمع ةأرما تعضوو .. ةدالولا دعوم ءاجو چ

 سدقملا تيب مدخيل اًركذ دولوملا نوكي نأ ىنمتت تناك األ تنزحف یشن

 .هلل اهرذنب ىفت نأ تررق اهنكلو

 14 ايو اهنگ انسحاب اَهتمْلََو یس لوب اهب اھم >
 .(مالسلا امهيلع) ىسيع مأ ميرم ىه ةدولوملا تناك -

 اهظفحي نأ هللا ىلإ تهجوتف ميرم اهتنبا ىلع نارمع ةأرما تفاخ ب
 .ميجرلا ناطيشلا نم اهتيرذو ىه

 ام» :لاق ي هللا لوسر نأ 6ذ ةريره ىبأ نع :ثيدحلا ىف ءاج كلذلو



 oy ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق /

 با الإ ناطيشلا ةسخن نم اح راص لهتسيف ناطيشلا هسخن الإ دلوي دولوم نم

 لي اَهُديِعأ فِ و متتش نإ اورق : فِ ةريره وبأ لاق مث «(همآو ميرم

 اا ميجا طيس َنِم اَهَتَيَرْدَو

 ىبن وهو (522) ايركز انديس ىلإ اهتياعرو ميرم ةلافك هللا لعجو چ
 ملعلا هنم سبتقتل اهتداعس نم اذه ناكو..ميرم ةلاخ جوز وهو نامزلا كلذ

 .حلاصلا لمعلاو عفانلا

 ( مالسلا اهيلع ) ميرمل ةتباث ةمارك

 مم لاق كد اَهَدنِع دجو بارلا ابكر اسهّيَلع لَم ام :ىلاعت لاق رب وب

9 

(i. e 

 . 4 باک رب اسب نم قرر هل 8-5 دنع نم وه ْتلاَك اذ اذنه فل

 دبعت تناكف ءاهاوس هلخدي ال دجسملا نم اًميرش اًناكم ايركز اهل ذختا

 موقتو ءاهتبون تءاج اذإ تيبلا ةمدخ نم اهيلع بجي امب موقتو هيف هللا

 ىنب ىف اهتدابعب لثملا اهب ٍبَّرضَي تراص ىتح ءاهراهو اهليل ةدابعلاب
 .ةفيرشلا تافصلاو ةميركلا لاوحألا نم اهيلع رهظ امب ترهتشاو ليئارسإ

 اًقزر اهدنع دجي اهتدابع عضوم اهيلع لخد املك ايركز هللا ىبن ناك هنإ ىتح
 ءاتشلا ةهكافو ؛ءاتشلا ىف فيصلا ةهكاف اهدنع دجي ناكف «هناوأ ريغ ىف اًبيرغ

 قزر :ىأ 4 ِهَّماِدنِعَنِمَوُه :لوقتف € ادله یش نَا :اهلأسيف فيصلا ىف
 .4 باس ريَعب ءا اع نم فرب هللا نل هللا هينقزر

 )١( :ةيآلا :ميرم ةروس )570(.

 ىراخبلا هاور :هيلع قفتم (؟) )۳٤۳۱(« ملسمو )7113(.

 )۳( :ةيآلا :نارمع لآ ةروس )/1”(.



Nd ) ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق o۸ 

 ( 8 ) میرم نبا ىسيع داليم

 .(822) ميرم نبا ىسيع انديس داليم ةصق ىه اهو

 204 ىزا اَهِلْهَأ متد رم بكل ف ْركَدأَو# :ىلاعت لاق چب

 سدقملا تيب ىقرش ناكم ىف اهبراقأو اهلهأ تلزتعاو میرم تماق دقل
 .ةدابعلا ةريثك تناك دقف (العو لج) هللا ةدابعل غرفتت نأ لجأ نم

 14 اوس ارتا ھل ل تمتفاتحورا هتل لا نلسرافابا مچ مھنود نمت دخت اف و

 لسرأف اًرجاحو ارتس اهموق نيبو اهنيب تلعج ةدابعلل غرفتت نأ تدارأ امل

 باش ةروص ىف اهءاجف اهدحو بارحملا ىف ىهو (52) ليريج اهيلإ هللا

 ذوعأ يإل :تلاقو «ميرم هنم تفاخف لامجلاو نسحلا ةياغ ىف هجولا ضيبأ

 014 ايي تكن كني نكمل
 تنك نإف كنم هللا ىلإ ىجتلأو ىمتحأ ىنإ :تلاقو هنم ميرم تعزف دقل

 كَل بھال ٍكَيَرُلوُسَرأَنأ مَنِ لاق # «ىنم برتقت الو ىلاح ىف ىنكرتاف اّيقت

 كلَ هنأ اهربخأف اهبلق نئمطُي نأ (152) ليربج دارأ . 4 بصر الع

 .بونذلا نم اًرهاط اًيكز اًمالغ اهل بهيل اهيلإ هللا هلسرأ
 ملغ ِكَل بهأل# :هلاق ام ترّكذت ةأجف اهنكل ميرم تنأمطاف ©

 ملو دعب جوزتت مل ىتلا ةرهاطلا ىهو كلذ ثدحيس فيك !!# ابرز

 )١( :ةيآلا :ميرم ةروس )١7(.

 )0( :ةيآلا :ميرم ةروس )/11(.

 )۳( :ةيآلا :ميرم ةروس )٠۸(.

 )٤( :ةيآلا :ميرم ةروس )١9(.



 o۳۹ ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق 4

 !؟جاور ريغب بجنن فيك

 1 ايو كا ملو ْسَسْمَي ملو ملغ ل نوک أ: ليربجل تلات
 یار لاق إَدُك 9 :اهل لاقف اهباق نئمطُي نأ (24) ليربج دارأف

 ا ًنضَقَم ار مآ تاکو اتو سال يا ڪجو یش ع

 نأب رمأ ىذلا وه هللاف (العو لج) قلاخلا ىلع روسيم لهس رمأ هنإ

 .ليئارسإ ىنبل هللا نم ةمحرو ةزجعم نوكيل بأ الب مآ نم ىسيع قلخُي
 لاجم ىأ كانه سيلف كلذب رمأ هللا مادامف «ىهتنا رمألا نإ مث

 هدارأ ىذلا هجولا ىلع هذيفنت نم دب الف ءىشب رمأ اذإ هللا نإ ....ةشقانملل

 .هّللا

 قلخو مأ الو بأ ريغ نم  مدآ هللا قلخ دقلف ..نيبجعت اذاملو ©

 بأ الب مأ نم كنبا قلخيسو «ىثنأ ريغب ركذ نم تقل دق ىهف مدآ نم ءاوح
 (العو لج) قلاخلا ةردق سانلا ملعي ىتح مأو بأ نم اًعيمج سانلا قلخو

 .هناطلس ميظعو

 ( مالسلا اهيلع ) ميرم بلف نأمطا اذكهو

 هللا رمال مالستساو اضر لكب 4 ليربج تاملك میرم تلبقتسا دقل

 .(العو لج)

 داليم ليصافتب اهريخيل ىرخأ ةرم ثدحتي (#) ليربج داعو ©

 همسا هم ةملكب كرسبي هللا نإ :اهل لاقف (#) ميرم نبا ىسيع حيسملا

 )١( :ةيآلا :ميرم ةروس )٠١(.

 ) (۲:ةيآلا :ميرم ةروس )١١(.



 ا ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق 216

 يف سالا مليو ل نرمل نمو دلو ايدل ىف اهيو مرم نبأ یمیع حمل
 . 78 َتيِحِلدَصلا نمو هڪ ر ِدمَمْلا

 لب ..اهنطب ىف هلمحت نأ لبق اهنبا مسا تفرع دقل ...!! هللا ناحبس

 هللا ىلإ نيبرقملا نم نوكيسو «ةرخآلاو ايندلا ىف اًهيجو نوكيس هنأ تفرعو

 ريغص لفط وهو سانلا ملكيس هنأ اضيأ تفرعو ..هلوح نم سانلا ىلإو لب

 .ريبك لجر وهو ملكتيسو

 ( مالسلا امهيلع ) ىسيعب ميرم تلمحو

 نأ لبقو ءارذعلا ميرم نيبو (22) ليربج نيب راوحلا ىهتنا .. انهو

 ةخفنلا تلخدف "ميرم بيج ىف (44) ليربج خفن ىرخأ ةملك ميرم قطنت

 .(4) ىسيعب اًروف تلمحف اهفوج ىف

 یهو سانلل لوقتس اذام ركفت ىهف .. میرم ىلع ةليقث مايألا ترمو هه

 .ةبيط ةمعن هب اهلمح ناك لب ءاسنلا رئاسك اهنطب عفترت ملو ضرمب الو لق
 ةدالولا تفو ناحو

 ركفت ىهف ةديدشلا ةيسفنلا مالآلا نم ىناعت ىهو ةعرسم مايألا ترمو

 .اهنع سانلا لوقيس اذامو مايألا اهل هئبخت اميف

 ةيرقلا نم تجرخف ةدالولا ملأب ميرم تسحأو ةدالولا ةعاس تبرتقا

 )٤٥« ٤١(. :ناتيآلا :نارمع لآ ةروس )١(

 .ردصلا ىف نوكي ىذلا بوثلا قش وه :بيجلا (؟)



 ofl ( لاعلا ةياهن ثادحأ ةياهنلا ةصق ي رك

 دحأ هفرعي ال ناكم هنإ .. لخنلاو رجشلاب ئلتمي ديعب ناكم ىلإ تبهذو

 .اهريغ

 بارحملا تقلغأ دقف دلتس اهنأو لماح ميرم نأ فرعي دحأ نكي ملو

 الف ةدابعلل اهسفن تغّرف اهنأ نوفرعي سانلاو روهشلا هذه لاوط اهيلع

 .اًجاعزإ اهل ببسي ال ىتح دحأ اهنم برتقي

 ثدحيس اميف ركفتو ةلخن عذج تحت اليلق حيرتست ميرم تسلجو ه#

 .ةدالولا مالآ اهيلع تداز ةأجفو .. ةمداقلا مايألا ىف اهل

 ايست ٿن ڪو ادله لف تم قت تاق داخلا عنج لإ ضاَخَمْلا اه ءاجأف 0
 00 چ مسن

 مالاو (مالسلا امهيلع) ميرم نبا ىسيع حيسملا داليم تاظحل تأدبو

 ىنأ سانلا قدصي له ؟سانلا لوقيس اذام .. بائتكالاو نزحلا ةياغ ىف

 اہ لصو ىتح ركفت تلظ .. ؟رشب ىنسسمي نأ نود لفطلا اذه تدلو

 .اهفافعو اهتراهط ىف دحأ اهمهتي نأ لبق تومت نأ تّنمت اهنأ ىلإ رمألا

 رطخي ال ءىش ثدح ةأجفو .. (2125) ىسيع انديس میرم تدلو ©

 ؟ثدح ىذلا ام ىرت اي .. !!رشب بلق ىلع

IYار رم  

SN E EC 

 )١( :ةيآلا :ميرم ةروس )۲۳(.



 ا ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق
 ت ek ببي

 رطخت ال ىتلا ةزجعملا تءاجو هللا دنع نم تيبثتلا ءاج ةظحللا هذه ىف
 :اهعم ملكتو همأ ىدانف (352) ىسيع هللا قطنأ دقل .. رشب بلق ىلع

 احتل عنج كبره( رس ك كبر َلَعَج دم فرح الأ آم نم اھ داتقا

 ادحارتسلا أَنَا اتع ىَرَقَو ینا یک 9 ب اهو كاع طقس

 #0 ين مامَڏَڪ ن امص يل ترد فاي لوقف

 ىلفط .. ؟ لوقعم اذه له .. هعمست امو هارت ام میرم قدصت مل ©

 !!ملكتيو قطني تادودعم قئاقد ذنم دلو ىذلا ريغصلا

 فك نأ اهنم بلطيو اهملكيل (4) ىسيع اهلفط (3ك) هللا قطنأ دقل

 عبشتو لكأتف بّطّرلاو رمتلا اهيلع طقاستيل ةلخنلا عذج زهت نأو امزح نع
 .ةيقنلا ةيفاصلا هايملا اهيف ىرجت اتيع اهتحت هللا لعج دقف ءاملا تدارأ اذإف

 ترذن ىنإ :هل ىلوقف رشبلا نم دحأ كآر اذإف :() ىسيع اهل لاق مث

 .اًناسنإ مويلا ملكأ نلف اًموص نمحرلل
 اهبلق المت ةداعسلاب ةرم لوأل تّسحأو اًديدش احرف ميرم تحرف هب

 امو ةلخنلا عذج زب ةرماغ ةداعس ىف تماق . .(252) ىسيعب تلمح نأ ذنم

 تلكأف اهمامأ طقاستي بطّرلاو رمتلا تدجو ىتح عذجلا تسمل نإ

 ميسن نم هيلع اًفوخ اهبلقب هتقصلأو اهسبالم ىف اهلفط تعضوو تبرشو

 .ءايعإلاو بعتلا ةدش نم تمان مث ءاوهلا

 .(55- ؟5) :تايآلا :ميرم ةروس (۱)



 ےل

 o ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق ر /
 ےیل ب  مذ]

 ةمساحلا ةظحللا

 .اهموق ىلإ ميرم اهيف دوعتس ىتلا ةمساحلا ةظحللا تءاجو

 وه هللا ناب نوقدصي لهو ؟اهل نولوقيس اذام ؟عنصتس اذام ىرت اي

 حبقأب اهنومريو مّهتلا عشب بأ اهيلإ نوهجويس مهنأ مآ لفطلا اذهب اهقزر ىذلا
 !؟تاملكلا

 اهقيرط ىف عقي ىذلا ريبكلا قوسلا ناكو رصعلا برق ميرم تداع هب

 ءارشلاو عيبلا نم ةعاسلا هذه ىف اوغرف نيذلا سانلاب ًالتما دق دجسملا ىلإ

 .نوملكتي اوسلجو

 اهنأ اوظحالو اهيلإ سانلا رظن ىتح قوسلا ىلإ ميرم تلصو نإ امو ©
 .اهردصل همضتو الفط لمحت

 ؟هلمحت ىذلا لفطلا اذه امف ؟ءارذعلا ميرم هذه تسيلأ :مهدحأ لاقف

 ؟ميرم اي هنيلمحت ىذلا لفطلا اذه نم :اهلأسو ةنهكلا دحأ اهيلإ ءاجف

 ؟ىجوزتت مل تنأو كنبا نوكي فيكو ؟كنبا وه له

 0 4 عب كمت اكاَمَو ٍءْوَساَرْمأ كوا ناکام نوره تخاتي#

 فقت ىهف كلذ عمو اهلوح سانلا نم اهيلع طقست تامابتالا تأدبو

 هذه لك نم اهؤربُي فوس هنأ (العو لج) اهر ىف ةقثاو سأرلا ةعوفرم

 .تاماهعالا

 ىلإ اهديب تراشأف (العو لج) هللا ىلع اهلكوت دتشا لاحلا قاض املف

 .(25 ) ىسيع

 )١( :ةيآلا :ميرم ةروس )5(.



 ا ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصخ

 . 4 ص ِرْهَمْلا ف ناک ملكت فص اول6 اوشهدناو سانلا بجعتف

 بدلا نصا هلا دبع ن يإل ل ءعيضر لفط وهو قطني #8 ىسيعب اذإو
 تمد ام َوْوكَراَوَةرَّصلاب نلصوأو تنكح ام ن کرام نَلعَجِو اب نلَعَجَم

 موو تدل مَع مالا 3 عاج نلت ب0 6
 .4 اّ مب أ موو ومآ

 !!ملكتي عيضر لفط .. ؟ثدحي ىذلا اذه ام

 هنإ مث بأ ريغب ءاج لفط .. ةيقيقح ةزجعم مهنيعأ مامأ سانلا ىأر دقل

 .. ايبن هلعجو باتكلا هاتآ دق هللا نإ :لوقي لفط .. عضري لاز ام وهو ملكتي

 امدنع ةناكم الو ردق ىأ مهل نوكي نلو لوزيس مهكلُم نأ مالكلا اذه ىنعم

 .لفطلا اذه ركي

 .سانلل نارفغلا عيبي نأ مهنم دحأ اهتقو عيطتسي نل

 ةاسأم نوكيس ريغصلا لفطلا اذه داليم نأب دوهيلا ةنهك سحأو #

 .ةقرسلاو عادخلاو شغلا ىلع ةمئاق مهتايح نأل مهل ةبسنلاب

 هللا نيد ىلإ سانلا ةدوع ىف اًببس نوكيس (۳) ىسيع ءىجعم نإو
 .تقولا اذه ىف نيدوجوملا دوهيلا ةنهك مادعإ هانعم اذهو .. (العو لج)

Ceميك مكر بأ  

 .(۲۹) :ةيآلا :ميرم ةروس (0)

 ,(1-77:) :تايآلا :ميرم ةروس (0)



 EE دقي دی دت عر

 ءامسلا ىلإ ( 2125 ) ىسيع عفر

 ها لاق د ر نکلا رح لاو هلا ر ڪکم و اورڪمو # :ىلاعت لاق ا e 1 ص ور ے رر اكرام رر رس ۵ ور رسا ےس

 4 كرهطمو ل كعفارو تيفو ىلإ ىسعلي

 هب مُكححأَت مڪي رم ل رش ٍةَمبقْلا موي لل اورفک تلا قوق وعيا
 . 4 وملح هي یورک اکی

 2 و ورق لدن جن كي عيب کی قد ای اب
 كيال لع نيدو یک امن لَك قل وف 10 يش ا

 لهآ نم ناو "كو س کک اع هنأ نکو نأ هع لب 7 اق هول امو ناكل

 . 4 ادي KS مقل موو ويوم لف ءب نمو الإ بكل
 امل هنأ «هباقعو هبضغو هطخسو هللا نئاعل مهيلع دوهيلا ربخ نم ناكو

 نم ىلاعت هللا هاتآ ام ىلع هودسح ىدهلاو تانيبلاب میرم نبا ىسيع هللا ثعب
 ىيحيو صربألاو همكألا ام ئربُي ناك ىتلا «تارهابلا تازجعملاو ةوبنلا

 دهشي اًرئاط نوكيف هيف خفني مث اًرئاط نيطلا نم روصيو هللا نذإب ىتوملا
 اهارجأو ءابم هللا همركأ ىتلا تازجعملا نم كلذ ريغ ىلإ كك هللا نذإب هناريط

 ىتح ؛مهنكمأ ام لكب هاذأ ىف اوعسو هوفلاخو هوبذك اذه عمو «هيدي ىلع

 هيلع همأو وه ةحايسلا رثكُي لب «ةدلب ىف مهنكاسُي ال ىسيع هللا ىبن لعج

 «نامزلا كلذ ىف ق قشمد كلم ىلإ اوعس ىتح كلذ مهعنقي مل مث «مالسلا

 )١( :ناتيآلا :نارمع لآ ةروس )5 5 66(.,

 )۲( :تايألا :ءاسنلا ةروس )۱۵٩ - ٠١۹(.



 يبو (ملاعلا ةياهن ثادحأ  ةياهنلا ةصق

 اوهنأو نانويلا هتلم لهأل لاقي ناكو «بكاوكلا ةدّبَع نم اكرشم الجر ناكو

 كلملا ىلع دسفيو مهلضيو سانلا نتفي الجر سدقملا تيب ىف نأ هيلإ

 اذه ىلع طاتحي نأ سدقلاب هبئانل بتكو اذه نم كلملا بضغف «هاياعر

 املف «سانلا نع هاذأ تفكيو هسأر ىلع كوشلا عضيو هباصي نأو روكذملا

 دوهيلا نم ةفئاطو وه بهذو كلذ سدقملا تيب ىلاو لثتما باتكلا لصو

 وأ رشع ىنثا هباحصأ نم ةعامج ىف وهو ج ىسيع هيف ىذلا لزنملا ىلإ

 هورصحف تبسلا ةليل رصعلا دعب ةعمجلا موي كلذ ناكو «رشع ةثالث
 «مهيلإ هجورخ وأ هيلع مهلوخد نم ةلاحم ال هنأو مهب سحأ املف «كلانه

 كلذل بدتناف ؟ةنجلا ىف ىقيفر وهو ىهبش هيلع ىَقلُي مكيأ :هباحصأل لاق

 ال كلذ لكو ةثلاثو ةيناث اهداعأف كلذ نع هرغصتسا هنأكف مهنم باش

 ىتح ىسيع هبش هيلع هللا ىقلأو ءوه تنأ :لاقف باشلا كلذ الإ بدتنُي
3 

 نم ةنس ي ىسيع تذخأو «تيبلا فقس نم ةنزور تحتفو «وه هنأك

 سعي هلأ لاق ذإ # :ىلاعت هللا لاق امك ءكلذك وهو «ءامسلا ىلإ عفّرف مونلا

 ىأر املف رفنلا كئلوأ جرخ عفُر املف ... "© َكَقاَعفاَرَو'" تليفوم نإ

 اوعضوو هوبلصو ليللا ىف هوذخأف ىسيع هنأ اونظ باشلا كلذ كئلوأ

 مّلسو «كلذب اوحجبتو هبلص ىف اوعس مهأ دوهيلا رهظأو هسأر ىلع كوشلا
 :ىلاعت لاق دقو «مهلقع ةلقو مهلهجل كلذ ىف ىراصنلا نم فئاوط مهل

 ur Of CALI r RFCS Le ٤ وک 04 ےک ايس صر
 انيقي هولثق امو# :ىلاعت لاقو 4 مه بس نكدلو هوبلص امو هولثف امر #

 )١( رشح ام مکی للاب منذو ىلا وهوا :ىلاعت هلوق ليلدب - مونلا نعمب :انه ةافولا

 :ةيآلا :ماعنألا ةروس « رات )٠١(.

 .(00) :ةيآلا :نارمع لآ ةروس (؟)

 )/١81(. : ةيآلا :ءاسنلا ةروس ( 5 «)



 ه1 ,علاعلا ةياهن ثادحأ  ةياهنلا ةصق يب ر/

 هلأ نکو هكا هعفر لب # نيمهوتم نيكاش لب وه هنأ نينقيتم هولتق امو ىأ
 11037 4 اع

 ىف نيدلا سانلا نوملعيو «هللا ىلإ رسلاب نوعدي نويراوحلا لظ +

 كولم دحأ نمآ مث «ةنس ىتئام نم رثكأ ديحوتلا ىلع ىراصنلا لظو «رسلا

 .ىراصنلا نيد ىف تايكرشلا لخدأو «نيطنطسق همساو مورلا

 هللا ناك :ةفئاط تلاقف «قرف ثالث ىراصنلا قرتفا :سابع نبا لوقي هيب

 هعفر مث هللا ءاش ام هلوسرو هللا دبع انيف ناك :ةفتاط تلاقو «هيلإ هللا هعفر مث

 ديلا لزم لف مواقف ةملسملا ىلع نادرفاكلا ترهاظف هيإ ل

9 2 2 
 وطب مو

 )١( :ةيآلا :ءاسنلا ةروس )٠١۸(.

 .راصتخاب )١/ ٥۷۳ ٤۰ ٥۷( ريثك نبا ريسفت (۲)

 )١5(. :ةيآلا :فصلا ةروس (۳)

 .(۲۹۰ :ص) مالسإلا نبا (4)



 رک 2

 ےب ورک و ےک '
 N a ةياهن تادحا) ) هياهنلا هصق همم

 نامزلا رخآ يف ٤ ىسيع لوزن ا

 لزنيف 6# ىسيع هللا ثعبي ءضرألا ىف هداسفإو ءلاَجّدلا جورخ لعب

 هيلعو «ماشلا قشمد ىقرش ءاضيبلا ةرانملا دنع هلوزن نوكيو ءضرألا ىلإ

 اذإو ءرطق هسأر أطأط اذإ «نيكلم ةحنجأ ىلع هلك اًعضاو «”ناتدورهم

 تام الإ هسّفَت حير جی رفاكل لحي الو قلؤللاك نامج هنم رّدحت هعفر

 .هفرط ىهتني ثيح ىهنتي ٌةسْفَنو

 نوكتو «قحلا ىلع لتاقت ىتلا .ةروصنملا ةفئاطلا ىلع هلوزن نوكيو

 كلت ريمأ فلخ ىلصي «ةالصلا ةماقإ تقو لزنيف ءلاّجَّدلا لاتقل ةعمتجم

 .ةفئاطلا

 ءاضيبلا ةرانملا ىلع هنأ هلوزن عضوم ىف رهشألا وه اذه : ريثك نبا لاق

 دّدج ةئامعبسو نيعبرأو ىدحإ ةنس هنمز ىف هنأ ريثك نبا ركذو

 نيذلا ىراصنلا لاومأ نم اهؤانب ناكو ءضيب ةراجح نم ةرانم نوملسملا

 ةَّرِنلا لئالد نم نوكي اذه ّلعلو ءاهبناكم تناك ىتلا ةرانملا اوقرح

 ىسيع لزنيل «ىراصنلا لاومأ نم ةرانملا هذه ءانب هللا ضيق ثيح.ةرهاظلا

 .ةيزج مهنم لبقي الو «بيلصلا رسكيو «ريزنخلا لتقيف ءاهيلع ميرم نبا

 ؛نيتدورهم سبال :ىنعملاو رثكأ ةلمهملاو ء«ةمجعملا لاذلاو ةلمهملا لادلاب ىور :ناتدورهم(١)

 ,29727/81) «ملسمل ىوونلا حرش» :رظنا .نارفعز مث سروب نيغوبصم نيبوث ىأ



 ( ملاعلا ةياهن ثادحأ  ةياهنلا ةصق مير“

 .“رافكلا نم مهريغ كلذكو ءلِتق الإو ملسأ نم نكلو

 لوزن مث لاّجدلا جورخ ركذ ىف ليوطلا ناعمس نب ساونلا ثيدح ىفف

 ةرانملا دنع لزشيف «ميرم نبا حيسملا هللا ثب ذإلا : لع لاق م ىسيع

 ادأ .نيكلم ةحنجأ ىلع هبفک اًمضاو ؛نیتدورهم نيب ؛قشمد ىقرش ءام ءاضيبلا

 “لالا بلطي : :ىأ- هلطيف ف فرط ىهتي ثيح یھت هو تام الإ هن

 .هنم هللا مهمصع دق ٌموق میرم نبا ىسيع ىتأي مث .هلتقيف , ذ دل بابي هكردي ىتح

 ."(ةنجلا ىف مهتاجردب ِمهُنَدحُيو .مههوجو حسميف

 ( 5 ) ىسيع ةفص

 .هانفرع هانيأر اذإ ىتح اقيقد افصو ایک ىبنلا هفصو دقلو

 .لجر هنأ ديفت تاياورلا كلت ىف تءاج ىتلا (32) ىسبع ةفصو هن

 ءردصلا ضيرع «دعج ءرمحأ ءريصقلاب الو ليوطلاب سيل «ةماقلا عوبرم
 المت اهلّجر دق ”ةمل هل - ماّمح :ىأ - ساميد نم جرخ امنأك ءرعشلا طبس

 .هيبكنم نيب ام

 :كلذ ىف ةدراولا ثيداحألا هب

 يج هللا لوسر لاق :لاق يي ةريره ىبأ نع ناخيشلا هاور ام اهنم
 هتعنف) ..ىسيع ٌتيقلو (:لاق نأ ىلإ ُةَّنعنف) ..ىسوم تيقل ىب ىرسأ ةليلا

 )١/ ١55(. محالملاو نتفلا ىف ةياهنلا ()

 .ةعاسلا طارشأو نتفلا (1۸ :1//817) ملسم هجرخأ (؟)

 كلذ نع داز اذإو ةمل :نينذألا ةمحش زواج اذإ هل لاقي .سأرلا رعش :ماللا رسكب ؛(ةمللا) (م)

 .(۲۷۳ /5) (ثيدحلا بيرغ ىف ةياهنلا» :رظنا .ةمج :وهف



 نه

 ١ ف املا ةياين تادحا) ةداينلا ةصق
 00 ماعلا ةياهن تادح ١ ةيامهسل

 ””((ماّمحلا :ىنعي) ساميد نم جرخ امنأك ءرمحأ ءةعبر (:لاقف

 تيأر) هلا لوسر لاق :لاق ؛ د سابع نبا نع ىراخبلا یورو

 ."'اردَّصلا ضيرع ٌدعج رمحأف ؛ىسيع امأف «ميهاربإو ىسومو ىسيع
 ىنتيأر دقل» :ِةَْي هللا لوسر لاق : لاق ؛405 ةريره ىبأ نع ٌملسم یورو

 مرم نبا ىسيع اذإو (:هيفو ؛ثيدحلا ركذف..ىنلأست شيرفو رجحلا ى

 . «ىفقثلا دوعسم نب ةورع اهبش هب سانلا برقأ «ىلصي ٌمئاق 3
 ىنارأ» :لاق ٤ هللا لوسر نأ ةه رمع نب هللا دبع نع نيحيحصلا ىفو

 .«لاجرلا مدأ نم ٍءار تنأ ام نسحأك مد الجر تيأرف «ةبعكلا دنع ةليل

 .مدآ اهضعبو «رمحأ اهضعب ىف هنوك نم تاياورلا هذه نيب عمجلاو ة#
 :دعج هنأب اهضعب ىفو ءرعشلا طبس هنأ ءاج امو

 .*”ةيف اص هتمدأ نوكت نأ زاوجل بةَمْذَألاو ةرمحلا نيب ةافانم ال هنإ

 دض دعجلاو ؛دعج هنأ ىرخأ ىفو «رعشلا طبس ةياور ىف هنوك امأو

 ؛دعج هنأب هفصو امأو «رعشلا طبس هنأب امهنيب عمجي نأ نكميف «طبسلا

 . هزانتكاو محللا عامتجا وهو «هرعش ال همسج ىف ةدوعج كلذب دارملاف
 ا “چ ثا ارح اذ

Ce.ميك ميك زر  

 .(777 /۲) ملسمو  ءايبنألا ثيداحأ (177/57) ىراخبلا هجرخأ (۱)

 .ءايبنألا ثيداحأ ٤۷۷( /5) ىراخبلا هجرخأ ()

 .ىفقثلا دوعسم نب ةورع ليلجلا ىباحصلا وه
 مدآ ىمش هبو ءاهنول :ىأ ؛ضرألا ةمدأ نم وه :ليقو «ةرمسلا ديدشلا رمسألا وه مدآلا :(مدآ) (4)

 .(77/1) «ثيدحلا بيرغ ىف ةياهنلا» :رظنا تيل

 ١(. 57ص) «ةعاشإلا» (6)

 .(585 /5) !ىرابلا حتف» :رظنا 0030
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 (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق ل ر

 هلوزن تفو

 ءرجفلا ةالصل نوملسملا نولتاقملا هيف ٌفطصا تقو ىف هلوزن نوكيو
 مدقتي نأ ىسيع نم اًبلاط مامإلا كلذ عجريف ءةالصلل مهمامإ مدقتو

 (ىمالسإلا شيجلا مامإ ىأ) مهمامإو» :ثيدحلا ىفف ....ىبأيف ءمهمؤيف

 ىسيع مهيلع لزن ذإ «حبصلا مهب ىلصي مدقت دق مهمامإ امنيبف «حلاص لجر

 ؛ىسيع مدقتيل ىرقهقلا ىشمي «صكني مامإلا كلذ عجرف «حبصلا ميرم نبا

 ىلصيف «تميقأ كل اهنإف لصف مدقت :هل لوقي مث ؛هيفتك نيب هدي ىسيع عضيف

 . '' (مهمامإ مهب

 ثيدح ىفف ... «لاجدلا برحل نيملسملا دادعإ لاح ىف اذه نوكيو

 تميقأ ذإ ءفوفصلا نووسي «لاتقلل نودعي مه امنيبف» :ملسم دنع ةريره ىبأ

 متنأ فيك» :ناميإلا باتك ىف هظفلو .(مهّمأف «ميرم نبا ىسيع لزنيف ةالصلا

 نأ ثيدحلا اذه ىف انه دارملا سيلو . "”«مكّمأو مكيف ميرم نبا لزن اذإ

 .مدقتلل ىسيع ضفر ىلع لدي لوألا ثيدحلاف «ةالصلا ىف مهمآ ىسيع

 دنع ةريره ىبأ ثيدح هلثمو «ةالصلا هل تميقأ ىذلا مامإلا مّدق هنأو

 مكيف ميرم نبا لزن اذإ متنأ فيك ل هللا لوسر لاق :لاق «ملسمو ىراخبلا

 عمس هنأ ءا هللا دبع نب رباج نع ملسم حيحص فو "”«مكنم مكمامإو

 ىلإ نيرهاظ قحلا ىلع نولتاقي ىتمأ نم ةفئاط لازت ال ١ :لوقي ل هللا لوسر

.(VAY0) 

 )۲( اًضيأ هاورو «نتفلا باتك (۲۸۹۷) ملسم هاور :حيحص )٠١١( .ناميإلا باتك

  6ىراخيلا هاور :هيلع قشتم ) )۳۲۹١.ناميإلا فاتك( 0) ملسمو ءايبنألا ثيداحأ باتك



  o0۲ةياهنلا ةصق ١ ي ملاعلا ةياهن ثادحأ ١

 :لوقيف ءانل لص لاعت :مهريمأ لوقيف «ميرم نبا ىسيع لزنيف :لاق «ةمايقلا موي
 وو

 «ةمألا هذه هللا ةمركت «ءارمأ ضعب ىلع مكضعب نإ ءال .

 هتوم لبق هب ننمؤيل الإ باتكلا لهأ نم ناو

 نوک میلا موو وتوم لبد وب مول ال إب تكلا لهأ نم نو # :ىلاعت لاق

 . 4 ادي مل

 دب لإ تكلا لانو 8 : ريبج نب ديعس نعو سابع نبا نع
 لوزن دنع كلذ :كلام وبأ لاقو .## ىسيع توم لبق :لاق © توم لف

 لاوقألا ىلوأ نكلو ةيآلا هذه ريسفت ىف ىتش ريسافت تليقو ءقحلا وه

 ىسيع لوزن دعب باتكلا لهأ نم دحأ ىقبي ال هنأ وهو لوألا لوقلا ةحصلاب

 دوصقملا هنأل «حيحصلا وه اذهو .ك35 ىسيع توم لبق هب نمآ الإ ذك

 هبلصو ىسيع لتق نم دوهيلا هتعّدا ام نالطب ريرقت : ىف ةيآلا قايس نم

 رمألا نكي مل هنأ هللا ربخأف «كلذ ىف ىراصنلا نم مهل لس ن ميلستو

 هيلإ هعفر هنإ مث كلذ نونيبتي ال مهو هبشلا اولتقف مهل هِّبَش امّنِإو .كلذك

 ثيداحألا هيلع تلد امك ةمايقلا موي لبق لزنيس هنإو ٌىَح قاب هنإو

 عضيو «ريزنخلا لتقيو بيلصلا رسكيو «ةلالضلا حيسم لتقيف «ةرتاوتملا

 وأ مالسإلا الإ لبقي ال لب «نايدآلا لهآ نم دحأ نم اهلبقي ال ىنعي «ةيزجلا

 هتايح ءاقبو هح ىسيع دوجو ريرقت نم هانركذ ىذلا اذهب دارملاو .فيسلا

 .ناميإلا باتك )١05( ملسم هاور :حيحص (۱)

 .(۲۷۰-۲۷۱ ص) ىرغصلا ةمايقلا(۲)

 ١(. ه6) :ةيآلا :ءاسنلا ةروس(۳)



 00۴ ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنل ةصق ب. ر/ ا٥ ةداهن ثادحأ) ةباهنلا ةصق / ١

 دوهيلا نم ءالؤه بذكيل «ةمايقلا موي لبق ضرألا ىلإ لزنيس هنأو ءامسلا ىف

 «تضقانتو ءتسكاعتو تمداصتو «هيف مهلاوقأ تنيابت نيذلا ىراصنلاو

 هصقنت «ىراصنلا ءالؤه طرفأو «دوهيلا ءالؤه طرفف ءقحلا نم ٌتَّلَخَو

 ام هيف اوعّدا ثيحب ىراصنلا هارطأو «مئاظعلا نم همأو هب هومر امب دوهيلا

 هللا ىلاعت «ةيبوبرلا ماقم ىلإ ةوبنلا ماقم نع كئلوأ ةلباقم ىف هوعفرف «هيف سيل

 . "وه الا هلإ ال سّدقّتو هّرنَتو «اًريبك اًولع ءالؤهو ءالؤه لوقي امع

 ميركلا نآرقلا نم ( 2# ) هلوزن ةلدأ

 ةحيحصلا ةنسلاو باتكلا ىف تباث نامزلا رخآ ىف 6 ىسيع لوزن

 .ىركلا ةعاسلا تامالع نم ةمالع كلذو «ةرتاوتملا

 ژړ امو رت ل سل تع صا مر نعاس رو »ل تي ياش هم

 ىلإ 4 تود صب نم موف اذإ کام میرم یا برص امو :ىلاعت هللا لاق
yk “<A TA - ~34 َةَعاَّسلِل مليل هنو # :ىلاعت هلوق " . 

. 1 9 َ 
 لديو ةعاسلا برق ىلع ةمالع ةمايقلا موي لبق © ىسيع لوزن :ىا

 :ىأ» ؛ماللاو نيعلا حتفب ؛( ٍةَعاَّسِْل ٌمَلَعَل ُهَّنِإَو) :ىرخألا ةءارقلا كلذ ىلع

 دهاجمو سابع نبا نع ةّيورم ةءارقلا هذهو «ةعاسلا مايق ىلع ةرامأو ةمالع

 . ""(ريسفتلا ةمئأ نم امهريغو

 هنو :ةيآلا هذه ريسفت ىف ا سابع نبا ىلإ هدئس دمحأ مامإلا یورو

 OE - ' . 11 چ د2 سا“ 1
 . «ةمايقلا موي لبق 132 ميرم نبا ىسيع جورخ وه» :لاق ؛# ٍَةَعاَّسلِل مليل

 .فرصتب (5 77765757 )١1/ ريثك نبا ريسفت رصتخم (1)

 .(601-51/) :تايآلا :فرخزلا ةروس (0)

 9٠9-41١(. /۲۵) ىربطلا ريسفت )١57/ ١١0( ىبطرقلا ريسفت (۳)

 .حيحص هدانسإ :ركاش دمحأ لاقو (۲۹۲۱ ح) (”59/4) دمحأ هاور (4)



 ا ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق 004

 اَمَو وله امو تلا لوسر جرم ییا یس حیا انف اإ بلوق :ىلاعت لاقو

 دمو لإ تکل لَهَا یم نو :یلاعت هلوق ىلإ 4 مه س نکو بلص
 14 ديو مَع دوك ةا موو وتوم

 ملو ل ىسيع اولتقي مل د د رهبلا نأ ىلع لدت اهنأ امك ؛تايآلا هذهف
 نإ ىسعلي هلا لاق دإ # :ىلاعت هلوق ىف امك ؛ءامسلا ىلإ هللا هعفر لب «هوبلصب

 01 َكإَكَعْفاَرَو تيفو

 :نامزلا رخآ 4# ىسيعب نمؤيس نَم باتكلا لهأ نم َّنأ ىلع لدت اهنإف

 ةرتاوتملا ثيداحألا كلذب تءاج امك ؛هتوم لبقو ””هلوزن دنع كلذو

 .ةحيحصلا

 :ةرتاوتمو ةريثك نامزلا رخآ ىف هلوزن ىلع ةلدألا نإ

 ؛هديب ىسفن ىذلاو» مدني هللا لوسر لاق :لاق د ةريره ىبأ نع

 لدقيو ؛بيلصلا رسكيف ءالدع اًمكح ميرم نبا مكيف لزني نأ نكشويل

 نوكت ىتح .ٌدحأ هلبقي ال ىتح لاملا ضيفيو ءبرحلا عضيو «ريزنخلا

 .«اهيف امو ايندلا نم اًريخ ةدحاولا ةدحسلا

 5 مو الإ كلا لهآ منَ # : متكش نإ اوؤرقاو : .ةريرح وبأ لوقي من

 ٠4 اديس يلع نوک میلا موکو وتوم ل وب
 )١( :تايآلا :ءاسنلا ةروس )٠١۹-۱۰۵۷(.

 .(66) :ةيآلا :نارمع لآ ةروس (")

 .هدسجو هحورب اًيقيقح الوزن (۳)

 .ناميإلا باتك )١05( ملسمو «ءايبنألا ثيداحأ باتك (7 5 58) ىراخبلا هاور :هيلع قفتم (5)



 0 (ملاعلا ةياهن ثادحأر ةياهنلا ةصق ي /
o e | ”يي 222 سس سم و  

 ا

 ىتما نسم ةفئاط لازت ال» :لوقي ةي ىبنلا تعمس :لاق وص رباج نعو

 . 2 ميرم نب ىسيع لزنيف :لاق ؛ةمايقلا موي ىلإ نيرهاظ .قحلا ىلع نولتاقي

 هللا ةمركت ؛ءارمأ ضعب ىلع مكضعب نإ ؛ال :لوقيف .انل لص :مهّريمأ لوقيف

 . ''"(ةمألا هذه

 ىتش مهتاهمأ تالعل ةوخإ ءايبنألا» :لاق ةي ىبنلا نأ ةريره ىبأ نعو

 ین هنيبو ىنيب نکی مل هنأل ؛ميرم نب ىسيعب سانلا ىلوأ ىنإو .دحاو مهنيدو
 ي ل

 . (هوفرعاف ؛هومتیار اداف لزا هنإو

 علك

 هريغ نود 25 ىسيع لوزن يف ةمكحلا

 نود نامزلا رخآ ىف كلت ىسيع لوزن ىف ةمكحلا ءاملعلا ضعب سّملت

 :لاوقأ ةدع كلذ ىف مهلو «ءايبنالا نم هريغ

 ىلاعت هللا نيبف ع ىسيع اولتق ممنأ مهمعز ىف دوهيلا ىلع درلا )١(

 2 م ۴ ~2 هزار مآ 10 1
 .لاجدلا مسز لتقيو مهلتقي یدلا هناو مہلک

 .هريغ ىلع لوقلا اذه رجح نبا ظفاحلا جرو

 هلوق ىف امك ؛ ةي دمحم ةمأ لضف ليجنإلا ىف دجو 035 ىسيع نأ 20)
 لع وت ساف ظلْغَتْساَف ,هړزاعف ,هعطس جرخأ عرزك ٍليجنإلا ىف رھلتمو ا :ىلاعت i a "E IEC E AE AG OE وم ا وسم الا 1

 لزني یتش هاقبأو .هءاعد هللا فباجتسأف ٠مم هاعجي نأ هللا اعلق f قوس

 .اًمكاح 2 میرم نبا ىسيع لوز باب ۔ یوونلا حرش عم ۱۹۳-۱۹٤( /۲) ملسم هجرخأ )١(

 هاجرخي ملو دانسإلا ميحص ثيدح اذه :لاقو (2415 /۲) مكاحلاو ٤١( ۹ /۲) دمحأ هاور (؟)

 .ىبهذلا هقفاوو

 .255) :ةيآلا ؛حتفلا ةروس (۳)



 لإ lat ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق 565

 نيذلا ةباحصلا اوأر اذإ اوناك ىراصنلا نأ ىنغلب» :ُهْنناْيَي كلام مامإلا لاق

 ."”(انغلب اميف نييراوحلا نم ريح ءالؤهل هللاو :نولوقي ماشلا اوحتف

 بتكلا ىف ةمّظعُب ةمألا هذه نإف ؛كلذ ىف اوقدصو) :ريثك نبا لاقو
 .«ةلوادتملا رابخألاو ةمدقتملا

 ءامسأ ديرجت) هباتك ىف ةّك# ىسيعل ىبهذلا مامإلامجرت دقو

 كك ّىبنلا ىأر هنإف ؛ّىبنو يلح 105 ميرم نب ىسيعا :لاقف ««ةباحصلا
 ."””«اتوم ةباحصلا رخآ وهف «هيلع مَّلسو ءءارسإلا ةليل

 ذإ .ضرألا ىف نْفدّيل .هلجأ ٌوْنَدِل ؛ءامسلا نم 052 ىسيع لوزن نإ (۳)

 .لاجدلا جورخ هلوزن قفاويف ءاهريغ ىف تومي نأ بارتلا نم ٍقولخمل سيل

 «ليطابألا مهاوعد ىف مهفيز رهظيف .ىراصنلل اًبذكم لزني هنإ(4)
 لتقيو «بيلصلا رسكي هنإف ؛مالسإلا الإ هنمز ىف اهلك للملا هللا كلهُيو

 .ةيزجلا عضيو «ريزنخلا

 ىلوأ انأ» :ِةِئَي ىبنلا لوقل ةروكذملا رومألا هذبب هتيصوصخ نإ (5)

 .«یبن هنيبو ىنيب سيل «میرم نب ىسيعب سانلا

 نأب رّشب ىسيع نإف ؛هيلإ مهبرقأو «هب سانلا صخأ كب هللا لوسرف
 “هب ناميإلاو هقيدصت ىلإ قلخلا اعدو «هدعب نم ىتأي ةا هللا لوسر

 ۳٤۳(. /۷) ريثك نبا ريسفت )١(

 .(۳ ٤۳ /۷) ريثك نبا ريسفت (0)

 .(5757 )١/ ةباحصلا ءامسأ ديرجت (۳)

 .ىوونلا حرش عم )١١1/15( ملسمو ۔ حتفلا عم ٤۷۷ -٤۷۸( /7) ىراخبلا هجرخأ ()

 ٤۹۳(. /5) ىرابلا حتفو  ىميلحلل (570 247 5 /۱) ناميإلا بعش ىف جاهنملا (5)



 (ملاعلا ةياهن ثادحأ ةياهنلا ةصق و

 4 مآ هسا ىرَعَب ْنِم ف زاب لوس ارسيمو# :ىلاعت هلوق ىفامك 1 م س ےس ي ھه
 ةوعد انأ ؛معن :لاق ؟كسفن نع انربخأ !هللا لوسر اي :اولاق» :ثيدحلا ىفو

(TD. 

 (ىسيع ىخأ ىرشبو ميهاربإ ىبأ

 هيدي ىلع لاجدلا كاله

( 

 تلد امك 4# میرم نب ىسيع حيسملا ىدي ىلع لاّجّدلا كاله نوكي

 اهلك ضرألا ىلع رهظي لاجدلا نأ كلذو ؛ةحيحصلا ثيداحألا كلذ ىلع

 نم ةلق الإ اهنم وجني الو «هتنتف معتو «هعابتأ رثكيو «ةنيدملاو ةكم الإ
 ةيقرشلا ةرانملا ىلع هع ميرم نب ىسيع لزني كلذ دنعو «نينمؤملا

 حيسملا اًدصاق مه ريسيف «نونمؤملا هللا دابع هلوح فتليو ءقشمدب

 .سدقملا تيب وحن اهجوتم ىسيع لوزن دنع لاجدلا نوكيو «لاجدلا

 يلملا بوذي امك باذ ؛لاجدلا هآر اذإف (دّل) باب دنع ىسيع هب قحليف
 .یسیع هكرادتيف «1 ىنتوفت نل ةبرض كيف یل نإ : ٤ ىسيع هل لوقين

 لوقي ىتح «مهولتقيف «نونمؤملا مهعبتيف «هعابتآ مزهنيو «هتبرحب هلتقيف
 الإ ؛هلتقاف لاعت :ىفلخ ٌيدوهي اذه !هللا دبع اي !ملسم اي :رجحلاو رجشلا
 .""”دوهيلا رجش نم هنإف ؛دقرغلا

 لاجدلا جرخيلا :َِك هللا لوسر لاق :لاق هنأ اض هللا دبع نب رباج نعو

 ا بسس

 .(5) :ةيآلا :فصلا ةروس (1)

 دمحأ مامإلا اهاور «رخأ هوجو نم دهاوش هل ىورو «(ديج دانسإ اذه» :هدانسإ ىف ريثك نبا لاق )

 . ؟5؟/هو ٠۲۷/۹ (دمحأ مامإلا دنسملو )۱۳١/۸(« (ريثك نبأ ريسفت» .«دنسملا» ىف

 ٠١(. /5) «نادلبلا مجعم» :رظنا .سدقملا تيب برق نيطسلف ىف ةدلب :(دل) (*)

 .ىنيز هط .د قيقحت «(۱۲۸-۱۲۹ /۱) «محالملاو نتفلا ىف ةياهنلا» :رظنا (4)



 لي ىلاعلا ةياهن ثادحأ  ةياهنلا ةصق [ 00

 ىسيع لزني مث (:هيفو «ثيدحلا ركذف) ..ملعلا نم رابدإو نيدلا نم ةقفخ ىف

 ىلإ اوجرخت نأ مكعنمي ام !سانلا اهيأ :لوقيف ءرَحّسلا نم ىدانيف «ميرم نبا
 .ثيبخلا باذكلا

 ماقتف كَ میرم نب ىسيعب مه اذإف ,نوقلطنيف .ینج لجر اذه :نولوقيف
 اذإف کب ٌلصْيِلف ,مكمامإ مّدقتيل :لوقيف !هللا حور اي مَّدقت :هل لاقّيف .ةالصلا

 امك ثامني باذكلا ىري نيحف :لاق .هيلإ اوجرخ ؛حبصلا ةالص ىَّلص

 اي :ىداني رجحلاو رجشلا َّنِإ ىتح «هلتقيف هيلإ ىشميف ءاملا ىف حلملا ثامني
 .''”(هلتق الإ اًدحأ هعبتي ناك نمم كري الف .ىدوهي اذه !هللا حور

 هرش نم اونم ىذلا هللا ىجنيو «ةميظعلا هتنتف ىهتنت - هللا هنعل - هلتقبو

 هعابتأو 4 میرم نب ىسيع هتملكو هللا حور ىدي ىلع هعابتأ رشو

 .نينمؤملا

 ؟( 8 ) ىسيع مكحي اذامب

 لزني ال هنإف كي دمحم عابتأ نم نوكيو «ةيدمحملا ةعيرشلاب مكحي
 ال ,ةعاسلا مايق ىلإ قابو نايدآلا متاخ مالسإلا نيد نآل ؛ديدج عرشب

 رمأل اًدلجمو «ةمألا هذه ماكح نم اًمكاح #2 ىسيع نوكيف «خسني

 . دمحم دعب ىبن ال ذإ ,مالسإلا

 ىلع ىبن اهيددجم رخآو «ءايبنألا مظعأ اهيبن كي هللا لوسر ةمأب ىحرمف
 «برعلا ناسل» :رظنا .هباذأ :ىأ ؛ءاملا ىف حلملا ثامو .هسرم :ىأ (اًثيم ءىشلا ثام) )١(

.)١97/( 

 لاجر نيدانسإب دمحأ هاور» :ىمثيهلا لاق (86-85 /7 4) (دمحأ دنسم بيترت ىنابرلا حتفلا» 0

 .(” 5 6 /۷) «دئاوزلا عمجمل) :رظنا .«(حيحصلا لاجر امهدحأ



 ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق و /

 مارحلا هللا تيد ىلإ جمبي ( 2 )

 لع ىبنلا نع ثّرحي ص ةريره ابأ تعمس :لاق ىملسألا ةلظنح نع

 وأ اًرمتعم وأ اًجاح "”ءاحورلا فب ميرم نبا نلهيل هديب ىسفن ىذلاو» :لاق هنأ

 .ةرمعلاو جحلا نيب عمجي ىأ ."" (امهتیتشیل

 ةيزجلا مكحل اخسن سيل ةيزجلل هعضو

 مالسإلا ىف ةعورشم اهنأ عم - رافكلا نع ةيزجلا 2 ىسيع عضو امأ

 اًعرش ىسيع هب ءاج ةيزجلا مكحل اًخسن اذه سيلف ؛- 5 هلوزن لبق

 انيبن رابخإب ع ىسيع لوزنب دّيقم ةيزجلا ذخأ ةيعورشم نإف ؛اًديدج
 اًمكح ميرم نبا َنلزنيل هللاو» :انل هلوقب ””خسنلل نّيبملا وهف 5 دمحم

 . (ةيزحلا رعضيلو ىريزنخلا ٌنلتفيلو .بيلصلا نرسکیلف الدع

 .نارقلاو جحلا ىف عتمتلا زاوج باب ۔ ححلا باتك 1 /۸( ىوونلا حرشب ملسم 030

 ٤۹۲(. /50 «یرابلا حتف» رظنا (۳)

 .(ىوونلا حرش عم 797 /۲) ءاّمكاح ةا ىسيع لوزن باب «٤ملسم حیحص)» )٤(



Nd ) ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق o1 

 هدهع يف تاکرلا روهظو نمالاراشتنا ا

 املك ناسنإلا َّنِإف (العو ّلج) هلل ملستساو ملسأ دق هلك نوكلا نألو
 .هلك نوكلا هل هللا رخس املك هلل ةعاط دادزا

 برق ىلع ةمالع هلوزن نأ سانلا ملعي كلَ ىسيع لوزن دنعف كلذلو

 نأ ضرألا هللا رمأيف تاعاطلاو تادايعلاب اًعيمج سانلا لغشنيف ةمايقلا

 هذخأي نم دجي الو لاملا ضيفيف اهتك رب لزنت نأ ءامسلا رمأيو اهتكرب جرخت

 .دساحتلاو ضغابتلاو ءانحشلا سهذتو

 لوزنو لاجدلا ركذ ىف ليوطلا ناعمس نب ساوّنلا ثيدح ىف ءاج دقف

 مهيلع هئاعدو كلَ ىسيع نمز ف جوجأمو جوجأي جورخو ىسيع
 روال ردم ت هن هنو نُ ال ارم ٌرَطَم هللا لسو منا ::5 هلوق هيفو ....مهكالهو

 كرمت ی ضف لت م ةا رملا- ةا اه رتی ىَتَح ٌضْرألا لغ

 ىف ران .اهِفْسِِب َنوُلِظَمْسَيَو نَا َنِم ٌةَباَصِعْلا ركام كتك رب ىر
 نم َةَحْفَللاَو ءِساَّنلا نِ مفا ىَفْحَل لبإلا َنِم ةَحفَللا نأ ىتَح «-نبللا- ٍلْسّرلا
 . رسالا نِ ذَا ىف مكا نِ ةَحَْلاَو سال نة ىِفْحَتَل ربل

 س هاه .ِتاَلَعِلةَوْخإ ءاّيبنألا :لاَق اک ىبنلا نأ و ہر رْيَره یبا ْنَعو
 س م وی ريع

 ص 7

 نو ی یو تب نکی مال میز نا یتیع هب لا أَو تجار میو
 نامر ىفانا كو .ةالضإلا ال اهلك لا ناک ىف للا كليف ... لزا

 ٌراَمَتلاَو ءلبإلا عم دوس ََتْرَت ىتَح ضْرألا ىَلَعُهنَملا ُعَقَت مَن َلاَجّدلا حسم

 ."1اهُهّرضَت ال ِتاّيَحْلاب ُناّيْبَّصلا َبَعْلَيَو « .مَتَعلا َعَم با ا اَو ءرقبلا َعَم

 .نتعلا باتك (۲۹۲۷) ملسم هاور :حيحص (۱)

 .(44) لاجدلا حيسملا ةصق ىف ىنابلألا هححصو نابح نباو «دمحأو .دواد وبأ هاور :حيحص (۲)



 هدا ( ملاعلا ةياهن ثادحا ) ةياهنلا ةصق و /

 ْنْبا َنَلْرْنَمل فاو" : يق هللا ل وسر لاق لاق ةنأ ف ةرْبَره بأ عَ

 ءاَهْيَلَع ىَعْسُي الف صالقلا َّنَك َرْثتلَو ةيزجلا َّنَعَضَيَل و .... الدا اًمكَح َمَيْرَم

 قبلك لاما ىلإ رغ لو ُنُماحَتلَو ُضْفاَصاَو اتحمل كار
)١( 06 

 ( ل

 هيف سانلا دهري نأ ُهاَنْعَمَو» :« صال َنَكَرثتلَو » :هلوق ىف ىوونلا لاق

 هَدَعَو لاما ِةَّلِقَو ِلاَوْمَْلا ٍةَرْثَكِل اتیا ىف ُبَعْرْياَلَ -لبإلا :ىأ-
 ٠ ماقا بزب ميلا ب ا

 ٍلاَوْمَأْلا ٌسَمْنَأ ىه ىلا ءلبإلا َفَرْشأ اًهِنْوَكِل ؛ٌصالِقْلا ٍتَرِكْذ اَمّنِإَ

 ” 4 كلش دم 4و ل لا لزق ىقمب هي رمو برع دن
 “اهب كمال الع ىعشم الا : عمر

 عيسملا دعب شيعل ىبوط

 ضرألل نَدْؤُيو ,رطقلا ىف ءامسلل نذؤي «حيسملا دعب شيعل ىبوط» : لاق
 الف دسألا ىلع لجرلا رمي ىتحو «تبنل افصلا ىلع كح ترذب ول ىتح «تابنلا ىف

 . «ضغابت الو دّساحت الو ٌحاشت الو ...هرضت الف ةيحلا ىلع أطيو :هرضي

 ( كان ) ىسيع نوبحصي نيدلا لضف

 وزغت ةباصع «رانلا نم هللا امهزرحأ ىتمأ نم ناتباصع»: دي ىبنلا لاق چپ

 .ناميإلا باتك )١155( ملسم هاور: حيحص )١(

 )٤(. :ةيآلا :ريوكتلا ةروس(؟)

 .(۱۹۲/۲) ىوونلا حرشب ملسم(۳)

 عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هححصو ىمليدلاو نييقارعلا دئاوف ىف شاقنلا ديعس وبأ هاور( ؟)

(59169)., 



 ا ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق

 . میرم نبا ىسيع عم نوكت ةباصعو .دنهلا

 ضرأآلا ىف ( 2072 ) ىسيع ثكمي مك

 ضعب ىف ءاج دقف ؛هلوزن دعب ضرألا ىف 122 ىسيع ءاقب ةدم امأو

 .ةنس نيعبرأ اهضعب ىفو «نينس عبس ثكمي هنأ تاياورلا

 ىسيع هللا ثعبيف» : د و رمع نب هللا دبع نع ملسم مامإلا ةياور ىفف
 هللا لسري مث «ةوادع نينثا نيب سيل نينس عبس سانلا ثكمي مث ...ميرم نبا

 ةرذ لاقثم هبلق ىف دحأ ضرألا هجو ىلع ىقبي الف «ماشلا لبق نم ةدراب اًحير

 ."'(هتضبق الإ ناميإ وأ ريخ نم
 مث «ةنس نيعبرأ ضرألا ىف ثكميف» :دواد ىبأو دمحأ مامإلا ةياور ىفو

 . «نوملسملا هيلع ىلصيو «ىوتي
 عبسلا ةياور لمحت نأ الإ ؛لكشم اذهو «ةحيحص نيتياورلا نيتاه الكو

 ضرألا ىف هثكُم ىلإ اًفاضم كلذ نوكيو «هلوزن دعب هتماقإ ةدم ىلع نيئس

 ىلع ةنس نيثالثو اًنالث كاذذإ هرمع ناكو ءامسلا ىلإ هعفر لبق

 .ملعأ هللاو .. 'روهشملا

 )١( عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هححصو ىئاسنلاو دمحأ هاور )٤١٠١(.

 .(ىوونلا حرش عم 16-71 /۱۸) «لاجدلا ركذ باب ««ملسم حيحص) (۲)

 )٩/ ٤4۹۲(. (حيحصأل :رجح نبا لاق .(زنكلا بختنم هشماهب- ٤٠٦ /۲) (دمحأ مامإلا دنسم» ف

 .ىنيزلا هط .د قيقحت )۱٤١۹/١(« «محالملاو نتفلا /ةياهنلا» :رظنا )

 .(7714:ص) لباولا فسوي /ةعاسلا طارشأ (©)



 0 (ملاعلا ةياهن تادحأ) ةياهنلا ةصق /

 جوجامو جوجاي جورخ

 اتريثك كلت مدآ ةيرذ نم رشبلا نم ناتمأ جوجأمو جوجأي نإ ©:

 .ضرألا ىف ريمدتلاو بيرختلاو داسفإلاب نوفصتي ...ددعلا

 اوناك نينرقلا ىذ تقو ىف مهنكل «مدآ ىنب ةعيبط ىلعو مدآ ىنب نم مهو

 مهنيب لعجي نأ نينرقلا ىذ نم مهناريج بلطف ؛ءضرألا ىف نيدسفم اًموق
 لعفو ؛مهضرأ ىف مهداسفإو مهيلإ لوصولا نم مهعنمي ىتح ءاَدس مهليبو
 .كلذ

 نوجرخي 4 ىسيع لوزن دعب «نامزلا رخآ ىف هنأ 35 ىبنلا ربخأ دقو
 نينمؤملاو ميرم نبا ىسيع نورصحيو ضرألا ىف نورشتنيو سانلا ىلع
 .نينمؤملا ىلع رمألا دتشيو «سدقملا تيب لبج ىف هعم

 لوحبصيف «مہافر لكأت ةدود جوجأمو جوجأي ىلع ع هللا ىقليف

 هباحصأو ىسيع 25 هللا ىقيو ءدحاو لجر ةتيم مهلك -ىتوم ىنعي - ىَسْرَف
 ."'ثادحألا هذه ليصفت ىلي اميفو «مهرش

 جوجامو جوجأي

 حون دلو نم ثفايو «كرتلا ىبأ ثفاي ةيرذ نم جوجأمو جوجأيو

 ديعس ىبأ نع ىراخبلا هاور ام #4 مدآ ةيرذ نم مآ ىلع لدي ىذلاو

 ١١(. ص) ملاعلا ةيابن 00

 )١/ ٠١۳(. محالملاو نتفلا ىف ةياهنلا (0)



 ا (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق

 كيبل لوقيف !مدآ اي :ىلاعت هللا لوقي» :لاق 4ک هللا لوسر نع و ىردخلا

 لك عضتو .ريغصلا بيشي هدنعف .نيعستو ةعستو ةئم عست فلا لك نم :لاق

 هللا تاذع نكلو .ىراكسب مه امو ىراكس سانلا ىرتو ءاهلمح لمح تاد

 نمو الجر مكنم نإف ءاورشبأ» :لاق ؟دحاولا كلذ انّيأو :اولاق .«ديدش

 .'«فلآ جوجأمو جوجأي

 جوجأمو جوجأي ةفص

 نم مهسنج ءانبأ نوهبشُي مآ ىهف ؛ثيداحألا ام تءاج ىتلا مهتفص امأ

 ضارع «روعشلا بهص .فونألا فلذ .نويعلا راغص .لوغملا متغلا كرتلا

 .”'بناولأو كرتلا لاكشأ ىلع ءةقرطملا ناجملا مههوجو نأك «هوجولا

 جوجامو جوجأي جورخ ىلع ةلدألا

 نارقلا ىف ةتباث نامزلا رخآ ىف حوجأمو جوجأي جورخ ىلع ةلدآلاو

 .ةرهطملا ةنَّسلاَو

 :ميركلا نآرقلا ةلدأ نع امأ هب
 ر + ص ھل ل 19 . 5
 ا تحف اذإ وح # :ىلاعت لاق

 0 ےس ےس ر 2< 8 ر 4 204 ر الر > ھم ےک ر سد ر رر 7

 اورفك نيل ردصتأ ةصخس ىه اذإق َّنَحْلأ دولا برتقأو ( تولي

 .74 ملط ارك لب اده نم مع ىف نكرم ایک
 ی

e » 5 5 . 9 95صر  eنيب علب اإ ىح ا ايس عبثا مث ٭ :نينرقلا ىذ ةصقل هقايس ىف ىلاعت لاقو ےس ورا رر اسا سس ےس .  

 .جوجأمو جوجأي ةصق باب (۳۸۲ /7) ىراخبلا هجرخأ )١(

 .( )١/ ١6 محالملاو نتفلا ىف ةياهنلا (۲)

 .(41/-945) :ناتيآلا :ءايبنألا ةروس (۳)



 (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق , /
 ا ت ت چ
 وے E نر ر کل کوک واک ساو کک ا

 جاي َنِإ ِنينرقلا اذني ديالا ا وف توهم نودا امر ام هنود نم َدَجَو دل

 و N ره 20 14 ر 02-1

 كَم اَم لاق 0 استیو وات لعحت ن ا

 ص رع س 24 لص 001 رس ا ل و > 7 ور 7

 ا ديراحلا رز نونا < )امر 39 دد لعجلا در و

 نا اوع طس e امه 1[ امو ویک ف فواد لاق ات رهلعج اذ بح وما لاق فدصلا

 ير ل ي ر ر

 زر اَ ا 8" ان قن ل ًاوعلطتسا امو ةورهظي
 وصل اف ْمِضَو ضع

 چ 0 اعمج مهتعمج : روصلا ف ځینو ضع ف حوف یوی مهضعبأن كرو ا( اق یر دعو

 حناصلا كلملا 00 اذ رخس ىلاعت هللا نأ ىلع لدت تايآلا هذهف

 ءدسلا كلذ كدنا ؛ةعاسلا تىرتفاو .مولعملا تق ولا ءاج اذإف .سانلا نيبو

 نم دحأ همامأ فقي ال ءريبك عمجو «ةميظع ةعرسب جوجأمو جوجأي جرخو

 .اًداسف ضرألا ىف و اوثاعو «سانلا ىف اوجامف «رشبلا

 اسلا مايقو ءايندلا بارخو ءروصلا ىف خفنلا برق ىلع ةمالع اذهو

 :ةرهطملا ةنسلا ةلدأ نع امأ دج

 رتاوتلا ذح تغلب جوجأمو حوجأي روهظ نع ربخت ىتلا ثيداحألا نإ
 .دحاو ثيدح ركذب ىفتكأسو ىونعملا

 ال» :لوقي اعزف اًموي اهيلع لحد هللا لوسر نأ شحج تنب بنيز نعف

 7 ع ر سر ص 2 ء 1 7
 لثم جوجامو جوجاي مدر نم مويلا حتف «برتقا دق رش نم برعلل ليو هللا الإ هلإ

 اي :تلقف :شحج تنب بنيز تلاق .«(اهيلت ىتلاو ماهمإلا هيعبصأب قلحو) هذه

 .«ثبخلا ٌرَْك اذإ ؛معن :) :لاق ؟نوحلاصلا انيفو كلهنفأ !هللا لوسر

 .(15-44) :تايألا :فهكلا ةروس (0

 ١951941(. /0) ريثك نباو (3 7151-175 /۱۱) ىبطرقلا ريسفت (")

 .نتفلا باتك (۲۸۸۰) ملسمو «نتفلا باتك )۷۱۳١( يراخبلا هاور :هيلع قفتم (۳)

 0ع



 نم اهركذأ فوسف (جوجأمو جوجأي جورخ) ةمالعلا هذه ىفو #

 هتياكح ىه امو نينرقلا وذ وه نم اوفرعتل مكل اهيكحأس ةصق لالخ
 ءال وه ةاجن ىف اًبس ناك ىذلا دسلا ءانب ةصق تناك فيكو هتالحرو
 .جوجأمو جوجأيل نيرواجم اوناك نيذلا نيكاسملا

 :(«ةياهنلاو ةيادبلا» ىف ريثك نبا لاق هيج

 قرا علب هاو ذل ىو اذه ينزل اذ یان هللا َرَكَذ

 َّنلا ٍةَلَدْعَمْلاِب ميف َراَسَو اَهَّلْمَأ َرَهَق و َميِلاَقَأْلا َكَلَمَو ءَتِراَعَمْلاَو

 ين طفلا رواق ٍروْصْنَمْلا رْفَظُمْلا ِدَيَوُمْلا ٍناَطْلُسلاَو

  :ليقو . انين ناك : ليقو َنيِلِداَعْلا كولُمْلا َنِم اكلم

 .ةَكَئاَلَملا َنِم اَكَلَم

 الَجَر عم ةنإف :ب باطلا نب َرَمُع َنيِنمّْؤُمْلا ريمأ رعاه ّيكح دقو

 ىَنَح ِءاَبألا ءاَمشأب ار مَ نأ كَم « :لاقق نين اد ا رخل لوقت

 . اً نْيرقلا وذ َناَك :لاق ورمع نب هللا دبع نعو

 الارق ويف اوُوَكدَو وه نم نيرا اذ نأ ىف سانلا فّلَتخا :ىزارلا لاق

 رفا نأ هيل ليلا وُلاَ ناول سويف نِ ُددْنَكإلا َوُه هنأ: لوألا
 ٍبِرْخَملا ىَصقَأ ىلإ ُهَكَلُم ْعَلَب نْيَنْرَقْلا ىِذِب ىَّمَسُْمْلا َلْجَّرلا نَا ىَلَع لد

 51 ةَ هح ع ىف برعَاھ دو سيْمَّشلأ برعم مبادا یخ »© :یلاعت هِلوَق ليلدب

° 

١ A^ 

CA. 

 كك

 )١( /؟) ةياهنلاو ةيادبلا 40(.,

 )۲( :ةيآلا :فهكلا ةروس )85(.



 ه۷ (علاعلا ةياهن ثادحأ  ةياهنلا ةصق ي رك

 .20194 س هسا أ علم عباد م :ِهِلْوَق ليد ٍقِرَْمل ىَصأ ةكلم ْعَلَب اًضْيأَو

 كدَدلا م وَ جوُجأمَو جوج د ليلڌب امسا ىّصقأ ُهَكَلُم َمَلَب اًضْيَأَو

 نزف ا نأ نزلا ب امف -:لاق نأ ىلإ- ٍلاَمَّشلا ىَصْقأ ىف َنوُنْكْسَي

 ذأ خيِراَوَّلا موب بَ هانم برقا ام أ لكلاب ضْرألا كلم اجر َناَك

 نْئئْرَفْلا ىِذب َداَرُمْلا نب ْعْطَقْلا َبَجَو َرَدْنَكَش :الا الإ َناَك ام ئا ام یز
 س

 رم 6 ہہ

 .ٌيِناَنوُيلا سوبليف نب ردنکسإلا وه

 ةاَمَس ىلا هِباَتِك ىِ ُمُجَنُملا ٌیِوَرَْلا ِناَحْيّرلا و د( لاق : يناثلا ُلْوَعْلاَو

 ْنْب رمش بزگ وب وه ِنْيِيَْلا اد نإ :لبِق ََبِلاَحْلا ِنوُرَقْلا نَع ةَيقاَبْلا راتالاب

 رخ اتراك ضزألا قواك هل علبة رجلا قفا بي
 و
 شا

 ىدِيْنُب َرِيَع ضرألا ىفالع اكلم شف اق گلا ود احذف

 ديس ميرك ني كلم بابا ىي ترانا قرا علب
 َمَلِعْلا ُهاَطْعَأَو ضْرَأْلا هلل اللا ُهَكَّلَم اًحِلاَص اَّدْبَع ناكها :ُتلاَثلا ٌلَْعْلاَو

 .ّوُه ْنَم هنأ فرغت ال انک ْنِإَو هََبْيهْلا سلاو ةَمْكِحْلاَو

 .ةكيالاملا ني كلم نيل اذ أ عيال لولا

 مآ .رفغا مهللا :لاقف نْيَئْرَقْلا اذ اي :لوقي الجر َعِمَسُهّنَأَرَمْع ْنَع
 !"1ةكيالَمْلا ِءاَمْسَأب | وجم ىع ايلا ِءاَمْسأب وجسم نأ هل ضر

 ضرألا هللا هكلم اًحلاص اًدبع ناك هنأ ةلأسملا كلت ىف ٌحِجاّرلاو :تلت

 .ملعأ هللاو - ةمكحلاو ملعلا هاطعأو

 .(40) :ةيآلا :فهكلا ةروس )١(

 .ديدش فرصتب )١59/7١/١1١-١0١( ريبكلا ريسفتلا (؟)

: 

+ E 



 ا ( ملاعلا ةياهن تادحأ) ةياهنلا ةصق 0۹۸

 : ةي ريثك نبا لاق چپ

 و ” goo كيك < د ٢ 7 ٥ كس *
 ىف هل ناك ةنال :ليقف نينرقلا اذ هب یه 7 0

oو 2  

 :َلِيِقَو .موُرلاَو ٌسِراَف َكَلَمُهَن گر بالا لمآ ا

 ةا اَذَهَو ضْرألا َنِم امه ام َكَلَمَو .اَقّرَشَو اَبْرَع سْمّشلا ترق لب أ

 نم ناتریدغ هل تناك :ىرضتلا نصا لاق ّیرْهزلا لوق هو هری نی
 0 2 ربع

 ْنَع هيبأ ْنَع ءِبْيَعَش نب ورمع نعَّو . . ِنْيَنرَملا اذ َىَمْسَف اًمِهيِفاَطُي

 مَن هَضَرَو هَرَسَكَف هب ٍهِنْرَق ىَلَع ُهَبَرَضَف هللا ىَلِإ اًراّبَج اكلم اعد 0

 بييَح ْنَع ٌىروُتلا ىَوَرَو .. ِنْيئرَعلا اد َىَمَسَف هرس الا هر د َقَدَف ُهاَحَد

 ىذ ْنَع لِي هنأ بلاط ىبأ ن ٌىِلَع نع لبطل ىبأ ْنَع ِتباَّن ىبأ نب 1
 سس

2 

 ىَلَع ُهوُيَرَصَ هللا ىلإ ُهَمْوَق اَعَد ُتَحَصاَنَق هل | حصا ادع ناگ : لاف نيترقلا

 َتاَمَق رَثآْلا هنر ىَلَع هوُبَرَضَم هللا ىلإ ُهَمَْق اَعَدَف للا ُهاَيْسَأَف امف هنر

 ”0نيرَقلا اد ىس

 .سانلا نم نانرق هتقو ىف ضرقنا هنأل نينرقلا ىذب ىّمُس :ليقو

 نم رونلا هيدهي ىرس اذإف ةملظلاو رونلا هل رخس ىلاعت هللا نإ :ليقو
 ىَّئسُب امك هتعاجشل كلذب بقلب نأ زوجيو .هئارو نم ةملظلا هدمتو همامأ
 كلفلا دعص هنأك مانملا ىف ىأر :ليقو .هنارقأ حطني هنأك اشبك عاجشلا

 .نينرقلا ىذب ببسلا اذهل ىَمَسف اهيبناجو اهينرقو سمشلا ىفرطب قلعتف

 رعشلا ةلصم :ةريدغلا ()

 .فرصتب (40-45 /؟) ةياهنلاو ةيادبلا (؟)



 2 (علاعلا ةياهن ثادحأ ةياهنلا ةصق ب ر

 .ةملظلاو رونلا لخد هنأل كلذب ىمُس :ليقو

 :لوقن كلذلو ةَ هللا لوسر نع تباث صن اهيف سيل لاوقألا هذه لكو

 الف (نينرقلا وذ) وه هباتك ىف (هلالج لج ) قحلا هب هاّمس ىذلا مسالا نإ

 هنع (العو ّلج) قحلا تكس ءىش نع ثحبلا ىف انسفنأ بعتُت نأ ىعاد

 .هتصق نم ةربعلاو ةظعلا ذخأن نأ انيلع لب ... هركذي ملو

 ضرألا يف هل نكمي هللا

 ناَلْجَر :ُةَعَبْرَأ اهلك َصْرَأْلا َكَلَم ُهّنَأ ىِيَعَلَب :َلاَق ىرْوَتلا َناَيْفُس ْنَع
 ُدوُرْمُناَمْهَو ِناَرِفاَك نالْجَرَو نْيَنْرَقْلا وُدَو ىلا َناَمْيَلُس اَمُهَو ٍناَنِمْؤُم

 سل هج 2 ور 5-2 0

 .رصن تخبو

 هنأ هيَّصِق ْنِم َناَكَو ٍدوُرْمَّلا دعب كلم نيرا وذ ناك :َلاَك ِنَسَحْلا نع
 لَجألا ىِف هل هللا دم برغَملاو قرشَملا تاالش اراک

 ّرَفو َنِاَدَملا َحَتَقَوِلاَومَأْلا ىَلَع ىَوَمْحاَو البلا َرَهَق ىّنَع هرَصَنَو

 .َبرْغَمْلاَو ٌقِرْشَمْلا ىتآ یتح َراَسَق عالقلاو دالبلا ىِف َلاَجَو َلاَجّرل

 ْنَع لر ُهلََسَو بلاط یبا نب ٌنِلَع دن تنك :َلاَق دامح نب بيبح نعو
 هل تدمو باحسلا هل رخس : هل لاقف برغملاو قرشملا علب َفْيَك ِنْيََْقْلا ىِذ

 .”ه35 ٌىِلَع َتَكَسَو لْجَّرلا َتَكَسَف َكُديِزَأ َلاَقَو رونلا ىف هل طسُبو بابسألا

 : هاكر ريثك نبا لاق چچچ
 هيف ءاَنَكَمَتُم اًميظع اكلم هانيطعَأ :ىأ 4 ضال ف لاما :ىلاعت ُهْلْوَكَو

 ِبْرَحْلا ِتاَلآَو ءِدوُنُجْلاَو نيكنّتلا نم كوُلُمْلا ىَتْؤُياَم عيِوَج ْنِمُهَل

 .(5//91؟) ةياهنلاو ةيادبلا ()



 ا ( ملاعلا ةياهن ثادحأ ةياهنلا ةصق ظ 22

 هَل ْتَعاَدَو .ضزألا نِي َتراَعَمْلاَ َقِراَشَمْلا َكَكَم اَدَمِلَ ؛تاَراَصحْلاَو
 اَذَهِلَو ؛مَجَعلاَو برَعلا نِ ألا ةلمَدَحو يايا كرامه ْتَعَصَحَو الل

 اَهَقِرْشَم سهلا يرق عب ةا هني درعا اذ ىس کتنا ْمُهُضْمَبركذ

 :سیقلب ٌقَح ىف ىلاعت هلوقك 4 ايس بس یت لق نم هنا وا :ُةَّلْوَقَو .اًهَيِرْعَمَو
 ِداَدَكَمَو ِكوُلُمْلا َنِماَهَلِْم ىنْؤُياَمِ : نأ 4 ءى ىش لڪ نم تيت وأو

 البلا ميلاقألا حن ىلإ اسرار قرا: : ئأ «تاّبْسأْلا هَل هل ذل رسب نيرا

 دق. ..ٍكْرَّشلا لأ ِلالذِإَو .ضزألا ِكوُلُم ِتْبَكَو اَدْعأْلا رْسَكَو ىِض نارالاَو

 .ملعآ ىلاعت هللاو ايس هلثم هيلإ جاتحي امم ءیش لك نم ىتوأ

 هل رسيو مئاعدلا ديطو اًناطلس هاطعأف ءضرألا ىف هل هللا نكم دقل

 ناطلسلا بابسأو «نارمعلاو ءانبلا بابسأو .حتفلاو مكحلا بابسأ

 و ةايحلا هذه ىف هيف اونَكمُي نأ رشبلا نأش نم وه ام رئاسو . .عاتملاو

 يك كل - 36 36

 .(۲۳) :ةيآلا :لمنلا ةروس ()

 4٠(. /۳) ريثك نبا ريسفت رصتخم (۲)

 .(۲۲۹۰ /5) نآرقلا لالظ ىف (*)

 .(۲ ۲۳۹-٤۳ ص) فنصملل /نآرقلا صصق ()



 ov .ملاعلا ةياهن ثادحأ ةياهنلا ةصق ي
a =بوب  gia 

 سحشلا برقم ىلا نيثرقلا يذ اھ

 وذ نمآ دقو (%) ميهاربإ هللا ىبن نمز ىف شيعي نينرقلا وذ ناك

 ملعت دقو .. اهانب نيح ةبعكلا لوح هعم فاطو (#) ميهاربإ عم نينرقلا

 .(60512) ميهاربإ نم ريفولا ملعلاو ريثكلا ريخلا

 ديحوتلاو ناميإلا ىلع هلك ملاعلا حبصي نأ ىنمتي نينرقلا وذ ناكو

 هللا ةدابع ىلإ سانلا وعديل هب جرخيل اًريبك اشيج زهج كلذ لجأ نمو
 هذه غيلبت ىلع هنيعت ىتلا بابسألا لك هل أيهو (352) هللا همركأف ..هديحوتو

 .ةكرابملا ةوعدلا

 ىتلا شويجلا لك مزهو امراغمو ضرألا قراشم نينرقلا وذ فاطف

 َكَلَم ىتح اًدبأ اًدحأ ملظي ملو ةمحرلاو لدعلاب سانلا مكحو هتلباق

 نيكمتلا نم هيلإ جاتحي ام لك هانآ ىذلا ( 5 هللا لضفب اهلك ضرألا

 رصنلا بابسأ لك هل ًايهو راصحلا تالآو ةيبرحلا تالآلاو دونجلاو

 .نيكمتلاو

 هللا ىبن :امهو نانمؤم نالجر :ةعبرأ اهلك ضرألا َكَْلَم هنأ ملعن نحنو

 . ةا نينرقلا وذو (226) ناميلس

 .رصنتخبو دورمنلا :امهو نارفاك نالجرو
 َكْلَم نينرقلا اذ نأ ضرألا لهأب (العو لج) هللا ةمحر نم ناكو

 ًالمف نينرقلا وذ ءاجف .. اًريثك ضرألا ىف دسفأ ىذلا دورمنلا دعب ضرألا

 ىلإ سانلا وعديل اهبراغمو ضرألا قراشم فاطو الدعو ةمحر ضرألا

 .هليحوتو هللا ةدابع



 ا ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةذصق

 نيب ةمحرلاو لدعلا رشنيل ةكرابملا هتلحر ىف نينرقلا وذ رمتساو هب

 ديحوتلاو ناميإلا مهملعيو سانلا

 بعش لك وعدي نأ عيطتسي ىتح ملاعلا تاغل لك ملعت كلذ لجأ نمو

 ىلإ تاغللا ةفرعم نم :ءىش لك بابسأ هل هللا رسي دقو .. اهفرعي ىتلا هتغلب
 .كلذ ريغ ىلإ .. دالبلاو قرطلا ةفرعم

 دنع جوو وَ ع ىف ُبْرْت اَهَدَجو مشا برعم علب َذإََوَح # :ىلاعت لاق
 ا رپ ےس یک

 َقَوَسف ٌماَظ نم ام لاق © اخ ميِف دس نأ آ ملو بدعت نأ امإ نرل داف ا

 e 7 ا بر < دلو يج وو ءو
 ارج هلق اللص معو نماء نم امو 9 اركُت اًباَذَع ف ف هير لإ درب من هب دعت

 "هتان ل لووكَسَو ينل
 نع ىف ُبْرْ اَهَدَجَوأ## برغملا لصو ىأ ٭ ںیمسل رغم غلب اذإ إى

 ل ا

 .ضرألا نويع نم نيع ىف لخدت نأ نم مظعأ سمشلا نإف - ةقيقحلا

 َنِم ٌءْىَشهدْعَب قبي ْمَلَو برْعَملا ىصقأ بال ن نينوَقْلا اد نإ: ىزارلا لاق

 رڌ نكمل نوم . 0 يس ىف برام < سنس ةجو تاي

EH00 ا ت ةا  

 بدعتن امإ نرمل ديال ماوقألا نم اًموق نيطلا تاذ ةراحلا نيعلا كلت دنع
 مهوعدت وأ مهلتقت نأ امإ :ماهلإلا قيرطب هل انلق : ی أ اخ مفت نأ امو

 نيب هللا هرّيخف اًرافك اوناک : نورسفملا لاق ... ناميإلاو ةيادهلا ىلإ ىنسحلاب

 .(88-/85) :تايآلا :فهكلا ةروس(٩)

 )١55/571(. ريبكلا ريسفتلا(5)



/ 

 (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق 5

 7 و ورو ب
Eاياذع هب دعمف» ویر نإ ااف هلدقت فوسف كلا لع صأا  

 نماء نامو منهج ران ىف اًعيظف اًركنُم اًباذع هبذعیف هبر ىلإ عجري مث : ىأ © ار €

 هدقو يندلا ىف ملعلا نسحأو هللاب نمآ نما فاو : ىأ © لارج | لقاح لص لمعو

 ىف هيلع رسين :ىأ سامان هل لوقتسو# اهيف معنتي ةنجلا هؤازجف تاحلاصلا

 مهتوعد لداعلا كلملا راتخا .... رّسيملا لهسلاب لب قاش وه امب هفلكن الف ايندلا

 ىقب نمو «ريسيتلاو ةنوعملاو «ةبيطلا ةلماعملاو «ةنجلا هلف نمآ نمف ىنسحلاب

 .”ةرخآلاو ايندلا ىف لاكنلاو باذعلا هلف رفكلا ىلع

 حلاصلا مكحل اروتسدوه اذه

 :ةقباسلا تايآلا ىلع اًقلعُم لالظلا بحاص لاق چ

 دجي نأ ىغبني حلاصلا نمؤملاف .حلاصلا مكحلا روتسد وه اذهو

 نأ بحب ملاطلا ىدتعملاو .مكاحلا دلع نسحلا ءازجلاو ريسيتلاو ةماركلا

 هناسحإ ءازج ةعامجلا ىف نسحملا دجي نيحو ..ءاذيالاو باذعلا ىَفْلَي

 هداسفإ ءازج ىدتعملا دجيو اًريسيتو اًنوعو اًميرك اًناكمو ءاتسح ًءازج

 حالصلا ىلإ مهزفحي ام سانلا دجي ذئدنع ..ةوفجو ةناهإو ةبوقع

 نودسفملا نودتعملا اذإف مكحلا نازيم برطضي نيح امأ .حاتنإلاو

 نوذوبنم نوحلاصلا نولماعلا اذإو ةلودلا ىف نومّدقُم مكاحلا ىلإ نوبرقم
 ةادآو باذع طوس مكاحلا دي ىف ةطلسلا لوحتت ذئدنعف .نوبّراحُم وأ

 .”داسفلاو ىضوفلا ىلإ ةعامجلا ماظن ريصد و .داسفإ

 .فرصتب ۲۰۲-۲۰١( /۲) ريسافتلا ةوفص(١)

 .(5؟4/١91) نآرقلا لالظ ىفن(0)



 ١پ ىلاعلا ةياهن ثادحأ  ةياهنلا ةصق

 ؟اًحلاص اًدبع مأ ابن نين رقلا وذ ناك له :ىئابحأ دحأ ىنلأسي دقو

 هقفويو لعفي امب همهلُي (322) هللا ناكو اًحلاص اًدبع ناك هنأ :باوحلاو

 .نيكمتلاو رصنلا بابسأ هل رسييو هنكميو

 بئاجع دهاشو اهبراغمو ضرألا قراشم ىف نينرقلا وذ راس دقل ©
 .حيسفلا نوكلا اذه ىف (العو لج) هللا قلخ

 ىف ناكو ديحوتلاو ناميإلا رشنيو دالبلا حتفيو ضرألا ىف ريسي ناك دقلف

 ةحيسفلا ءارحصلاو ةقهاشلا لابجلاو ةعساولا راحبلا ىري هقيرط

 .ةعونتملا تاغللاو ةردانلا رويطلاو ءارضخلا عرازملاو ةبيجعلا تاقولخملاو

 تاونس ترمتسا ىتلا ةليوطلا هتلحر لالخ كلذ لك ىري ناك

 .تاونسو

 ةيناثلا هتلحر أدب سمشلا برغم ىلإ نينرقلا وذ لصو امدعبو هة

 هرصن الإ موقب رمي ال ليوطلا هقيرط ىف ناكو .. سمشلا قرشم ىلإ ةليوطلا

 نمو همركأ هعاطأ نمف ديحوتلاو ناميإلا ىلإ مهوعدي ذخأو مهيلع هللا
 .نينمؤملا شيج ةمدخ ىف همدختساو هلذأ رفكلا ىلع رصأ

 ىأرف سمشلا هنم قرشت ىذلا ناكملا ىلإ لصو ىتح اذكه لظو
 .مهنم بجعأ ةمأ اهلك هتايح ىف ىأر ام .. ةبيجع ةم

 رح نم اهيف نولظتسي تويب الو ءانب مهل سيل ةارع ةافح اًموق ىأر دقل
 اورفح دق اوناكو ناردج الو راجشأ مهدنع سيلو .. حيرلا دربو سمشلا

 رح نم مهيمحت ىتح اهيف اولخديل ضرألا تحت بيدارس مهسفنأل
 نولغتشي الو ءىش ىأ نولمعي الو ءاملا ىف نوصوغي اًنايحأو .. سمشلا

 .لمعلا ىف نوأدبيو نوجرخيف سمشلا برغت ىتح مهقازرأ ليصحتب

 ا



 ovo] (علاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق ير
 انا ق دریک ر ایس جنا :ىلاعت لاق هم ےس ےک ےس

 37 5 اخ وب انطحأ دقو كلك ن اس انو دن مهل لحي

 ناک ريثك نبا لاق ©

 .اًهِعَلطَم ىَلِإ ٍسْمَّشلا ٍبرْغَم ْنِم َراَسَق اًقيِرَط َكَلَس م مَن :ىلاعت لوقت
 إو ُهوُعاَطَأ ْنِإَف هلك هللا ىلإ ْمُهاَعَمَو ْمُهَبَلَغَو ْمُهَوَهَق ةا رم املك َناَكَو

 اَمََّمَأ لك ْنِم َمَدْخَتْساَو ْمُهَتعِتْمَأَو ْمُهَلاَوْمأ َحاَبَتْساَو ْمُهَقاَآ َمَعْرَأَو مهل
 يم لبدة ۶ .ْمُهَل مجالا ميلقإلا لهأ ىلع شوج حم وب ١ نريعَتْسَي

 سل :ئأ 4 اة اود نم مُهَل لَعَجَرَل 8 .ىأ 4 وْ لع حظا جو ليما

 ْنْب َديِعَس لاق .سْمّسلا رح ْنِم ْمُهُرْبْسَتَو ْمُهَلِظ ٌراَجْشَأ الو ْمُهَنِكُي ءب ْمُهَ
 .َكَمَّسلا م َنِم مهتم تكا ناري مهام ءاراصق ارم اوُناَك:ريبُج

 . اس ود نم مُهَل لحجر :ىلاعت هلوق ىف ىزارلا لاقو یب

 عوق نِ عَن ةن الو لج الو رج © كاته سل هنآ: لوألا .نالوق هيف

 بارشا ىف اوك ٌسْمَّشلا ِتََلَط اإ بسلا اد ْمِهْيَلَع سلا عاش

 ُرَذَعَتَي سْمشلا عوُلُط َدْنِ نويت ِءاَمْلا ىِف اوُصاَغ أ ضألا ىِ ٍةَلْغاَو

 ِتامِهَم ليِصْحَتب َنوُلِغَتْشَي اًهبوُرَع دنعو شاَعَملا ىف فرصا ْمِهْيلَع
 للا رِاَس لاح نِ داب ملاح ش ٍ:اَعَمْلا

 ِتاَناَوَيَحْلا ِرئاَسَك َنوُنوُكَي َوْمُهَل باي هتان نأ ىناشلا َلْوَقْلاَو
 ْنَم لک َلاَحَو َكِلَدَك ج ِحْنَّزلا رتا لاح نإ ِةَمْيَهْلا مُک ىف ُلاَقْيَو ادب ًةاَرْع
 ٠ َكِلَدَك ِءاَوِيْساِلا طخ ْنِم ةبيرقلا دالبْلا نك

 .(89-41) :تايآلا :فهكلا ةروس (؟)

 )١1١/ ١”7/ ١57(. ريبكلا ريسفتلا(؟)



 Na (ملاعلا ةياهن ثادحأ ) ةياهنلا ةصق )4 “يز ثادحأ ١ ةيامنلا ةصت ها

 نم مهيمحت اتويب نونبي فيك مهملعي ذخأ نينرقلا وذ مهءاج املف ب

 .ديحوتلا رونو ناميإلا ةذلب مهبولق تألتماو
 ..ةثلاثلا هتلحر ىف قلطناو نينرقلا وذ مهعّدو مث ©

 دسلا ءانب ةصفق

 اوف ام هنود س دو ِنَدَّسل اَب غلب اذإ د! صح کک سو :ىلاعت لاف

 ١1 کود نوقف نوداكي ال

 ىلإ هلصوي برغملاو قرشملا نيب اثلاث اقيرط كلس :ىأ 4 اسما

 اذإ ىتح :ىأ © ِنيَدَسلأَنْبَب غلب اذِإَوَح #9 .ةقهاشلا لابجلا ثيح لامشلا ةهج

 ىلي امم كرتلا دالب ضرأ عطقنمب «نيميظع نيزجاح نيب ةقطنم ىلإ لصو

 .ناجيبرذأو ةينيمرأ

 تناكو ...مهتغل ريغ ةْغل نوفرعي نوداكي ال نيفلختم اًموق كانه دجوف

 ر د م مک ا

 .. ج12 حون نب ثفاي ةيرذ نم مهو .. جوجأمو جوجأي موق مهو ةشحوتم

 لج) هللاب نونمؤي ال اًرافك اوناكو .. ةبيجع ماجحأو لاكشأ مهل ناكو

 .ةقرسلاو بهنلاو بلسلا ىلع نوشيعي اًصوصل اوناك لب ..(العو

 ,(97 247) :ناتيآلا :فهكلا ةروس (0



 ( ملاعلا ةياهن تادحا) ةياهنلا ةصق ب /
 مس

 ةاسأم نوشيعي نينرقلا وذ مهيقل نيذلا نيكاسملا موقلا ءالؤه ناكو

 نم اوجرخ ليللا لخد اذإ اوناك جوجأمو جوجأي موق نأل كلذو ةيقيقح

 مهيشاوم اوقرسو مهرامثو مهعورز اولكأف موقلا ءالؤه ىلإ نيلبجلا ءارو

 بارش الو اًماعط نودجي ال ىعوج سانلا ءالؤه حبصأ ىتح مهمانغأو

 .جوجأمو جوجأي هلعفي ام ببسب
 فقي نأ ررق موقلا ءالؤه ةصق نامجرتلا نم نينرقلا وذ ملع املف ©

 .(العو لج) هللاب اونمؤي نأ طرشب مهدعاسي نأو مهبناجب

 .اًيرغُم اًضرع نينرقلا ىذ ىلع نوضرعي اوأدبو هودحوو هللاب اونمآف

 نأ لع مَ كل لمحن لهف ٍضْراْلا يف َنوُدِْعُم وجم وجاي نإ برم ايالا 3
 11 درو کتنی لما وو فورس یر هيف کما لاق دس تیوب لع

 .. حالصلاو ةردقلا هيف اومسوتو ءاّيوق اًحتاف هودجو امدنع م+غإ

 مهنومجاهي نيذلا جوجأمو جوجأي هجو ىف اًدس مهل ميقي نأ هيلع اوضرع

 مهضرأ ىف نوثيعيف «رمملا كلذ نم مهيلع نوريغيو «نيزجاحلا ءارو نم

 نم ردق لباقم ىف كلذو .. مهدصو مهعفد ىلع مه نوردقي الو ؛اًداسف

 .مهنيب نم هل هنوعمجي لاملا

 ىذل موقلا لاق ىأ © ٍضرالا فورم جامو وجا بما اأو
 مهنم «ةيوشت مهقلخ ىف مدآ ىنب نم ناتليبق - جوجأمو جوجأي نإ :نينرقلا

 بلسلاو لتقلاب نودسفم موق - ””رصقلا ىف طرفم مهنمو «لوطلا ىف طرفم
 ,رشبلا موحل ةلكأ نم اوناك :نورسفملا لاق ... رشلا هوجو رئاسو بهنلاو

 .(95-40) :ناتيآلا :فهكلا ةروس ()

 , هک سابع نباو ىلع نع كلذ ىوُر



 ٠ م ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق
 چ ا ل تست ست سس سس يس سس م 0 ل  يمسسسسصص

 جارخ < و ةي ضك انلاومأ نم زج كل ضرفن ل أه : ىأ 4 ان أ ل لھ

 جوجأمو جوجأي رش نم انيمحي اًدس لعجتل : ىأ 4 سوات عح نأ 5

 “بدلا ةهج ىلع هنولذبي ام لوبقل مهنم ءاعدتسا اذه :رحبلا ف لاق

 امم ريخ كلُملاو ةردقلا نم ّىلع هللا هطسب ام :ىأ ریز هيف ىك مام لاق #

 ىنونيعأف لاملا ىلإ ىل ةجاح ال :ىأ © ٍةَوُفيبقوُسِعَف أم لاملا نم ىل هنولذبت
 م حرك د لس م

 اًذس مهنيبو مكنيب لعجأ : ىأ © اًمْدَرَدْمنَيَو کت لعجا# لاجرلاو ىديألاب

 عّوطتو لاملا لوبق ضفر ثيح هنم ةماهش هذهو ...ءاتيصح اًرجاحو ءاًعينم

 لاملا ىف نبينرقلا ىد دهز

 .لاملاو ةرجألا ىف دهزو ةفعب ىداملا مهضرع ىلع نينرقلا وذ در

 اًريخ هللا ینانآ دقف مکلام ىف یل ةجاح ال رح بف یکم ام :مهل لاقو
 مكلام ىف اًدهاز ىنلعج ام «ةوقلاو نيكمتلا رهاظم نم ىنحنمو «مکدنع امم

 نل مّدقي هيلع هءالعتساو لاملا ىف نينرقلا ىذ دهز نإ ... هيلع اًيلعتسم

 ماكح وعديوهو .دهازلا لداعلا حلاصلا مكاحلا تاعص نم ةعص

 .ةفصلا هذه ىف هب اودتقيل نيملسملا

 ةوقب ىنونيعأف

 زجعلا اوكرتي نأ دارأ ءاهيف دهزو مهلاومأ نع نينرقلا وذ ٌفعامل
 لاقف «ىعسلاو بسكلاو لمعلاو طاشنلا مهملعُي نأو «ةيلاكتإلاو لسكلاو

 )١( رحبلا )5/ 134(.



 01 كك ل 7 يح س 1۷۹| ملاعلا ةياهن ثادحأ  ةياهنلا ةصق ي ار/

 هب دوم بس ج ل ےب ےس ےس

 . امر منيو کتب لعل اوعي نو نیعاق : مهل

 ةيداملا ةوقلا متنأ مكيلعو «ةيركفلا ةيلاملا ةوقلا ىلع :لوقي هنأكو

 . لمعلا زاجنإ متي كلذبو مكدنع ام عم ىدنع ام عمتجيف ؛ .ةيلمعلا

 نأ اهلالخ نم عيطتسي ةقي ةقيرط لضفأ ىف ركفي نينرقلا وذ أدب انهو هب

 ىلع اوجرخي نأ كلذ دعب نوعيطتسي الف جوجأمو جوجأي ىلع قيرطلا دسي
 .نيكاسملا موقلا ءالؤه

 احلا مدري نأ ىه ةليسو لضفأ نأ نينرقلا وذ ىأر قيمع ريكفت دعبو

 .نيلبجلا نيب ىذلا

 نيب ىتلا ضرألا اورفحي نأب موقلا ءالؤهل هرمأ نينرقلا وذ ردصأ لعفلابو

 ىتح هعم اورفحف «دسلا كلذ هيلع ىنبيل اًيتم اًساسأ اهيف ىقلُب ىتح نيلبجلا
 ةرفحلا كلت ىف ساسألا عضو ىف نينرقلا وذ أدب مث قيمع ٍناكم ىلإ اولصو

 ساحنلا عطقب هيلإ اوتأي نأ موقلا نم بلط مث الامرو اًروخص اهيف عضوف
 اهراجشأب ةينغ اهنأ امك ساحنلاو ديدحلاب ةينغ ةقطنملا هذه تناكو ..ةريبكلا

 .ةديعبلا نكامألا نم اذه لك لقنت ىتلا ةفلتخملا اهباودو اهتاباغو

 قوف بص ساحنلا باذ املف ساحنلا تحت اّران اودقوي نأب مهرمأ مث

 .اتيتم اًيوق ساسألا حبصأ كلذبو ةرفحلا هذه ىف ىتلا روخصلا

 املف ةريبكلا ديدحلا عطقب هيلإ اوتأي نأ كلذ دعب مهنم بلط مث ©

 لاز امو .. ضعبلا اهضعب قوف اهعضي أدبو نينرقلا وذ اهذخأ امم اوءاج

 داقيإب مهرمأ مث نيلبجلا ةفاح ىلإ لصو ىتح ضعبلا اهضعب قوف اهعضي
 .. ساحنلاب هيلإ اوتأي نأب ىرخأ ةعومجم رمأ مث ديدحلا كلذ تحت رانلا

 .اًران هتحت اولعشُي ناب مهرمأف ساحنلاب اوءاجف



 بو ىلاعلا ةياهن ثادحأ ١ ةياهنلا ةصق 06(

 تءاج «رودقلا ىف ساحنلا رهص متو «رمملا ىف ديدحلا رهص ّمتاملف
 .دسلا ءانب لحارم نم «ةريخألا ةلحرملا

 روهصملا ديدحلا ىلع باذُملا روهصملا ساحنلا بصب مهرمأف

 اًيوق اًدحاو اًندعم اراصو .اطلتخاو «ديدحلا طسو ساحنلا للختف «باذملا

 اذإ فيكف «نيتم یوق كلذك ساحنلاو «نيتم ىوق اًساسأ ديدحلاف .اتيتم

 عم دحاو لك ةناتمو ةوق عمجت اهنإ ؟اًعم اطلخو ءامهنيب عمُجو ارهص

 .ةدوجلاو ةوقلاو ةناتملا ىف ةمقلا نوكتف ءرخآلا

 .اًسهدم اًييجع اًعينم ادس اراصف ءادمج ىتح ساحنلا عم ديدحلا كرتو

 ىتح ضعب ىلع اهضعب عضو ديدحلا عطقب هوتأ امل :ىزارلا لاق وهب
 اهيلع خفانملا عضو مث امهالعأ ىلإ نيلبجلا نيب ام دست ثيحب تراص

 ىمحملا ديدحلا 5-5 باذملا ساحنلا بص رانلاك تراص اذإ ىتح

 :ىأ © ةورهظي نأ وع دات الص بج راصو ضعبب هضعب قصتلا

 اوعلطتسا ام ر ا هولعل هوروستيو هولعي نأ نودسفملا عاطتسا امف
 .هتناخثو هتبالصل لفسأ نم هبقن اوعاطتسا امو :ىأ ابن هل

 لق جوجأمو جوجأي ىلع قيرطلا نينرقلا وذ قلغأ عينملا دسلا ادو
 ىلع ةمحرو هللا نم ةمعن دسلا اذه :نينرقلا وذ لاق :ىأ رم ةر

 جوجأمو جوجأي جورخب هللا دعو ءاج اذإف :ىأ # قر دَعَوءاَجاَدِإَو# هدابع

 داعو ضرألاب اًيوتسم هللا هلعج :ىأ 4 6 هَلَعَج ةعاسلا مايق برق كلذو

 ىلاعت هدعو ناك : ىأ 4 اَفَحقَر دونو سمألاب نكي مل نأك اًمدهتم

 9 ةلاحم ال اتتاك ةعاسلا مايقو سلا بارخب

 )١(التفسير ريبكلا )۲١/ ١۷١(.

 TV) ا "٠ /۲) ريسافتلا ةوفص(۲)



 ( ملاعلا ةباهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق /

 دسلا مامأ جوجأمو جوجاي زجع

 اوربعيل مهتداع ىلع جوجأمو جوجأي ءاج ءدسلا ءانب نينرقلا وذ ّمتأ امل

 .مهمامأ عفترملا عينملا دسلاب اوئجوف مهنكلو .داسفإلا اوسراميو قيضملا
 .ديدحلا نم ىنبم هنأل ءاوعيطتسي ملف «هيلع اوقلستيو اورهظي نأ اولواح

 عيطتسي الف «صخشلا اهب كسميل ضباقم هب نكي مل اذإو ءسلمأ ديدحلاو

 نم ّىنبم هنآل ءاوعيطتسي ملف هوضقنيو هومدهي نأ اولواحو .هقلستي نأ دحأ

 ظ .ساحنلاو ديدحلا «ةعينم ةيوق ةدام

 2004 ابق ل اوعطتسا امو ةورهظب نأ اوعطسا امف #9 : ىلاعت لاق

 اک ريثك نبا لاق هب
 ِْم اوُدَعْضَيَنَأ ىَلَع اوُرَدَق ام مهن َجوُجَأَمَو وجاي ْنَع ىَلاَعَت رب

 .هلَمْسَأ ْنِم وبقت ىلع اوُرَدَق و َدَّسلا اَذَه قو

 مه :َلاَقف باني ام الك لبا هيت نم له ِْيَلَع وهلا ناگ اکو
 اوُرِدْفَي هَل هنأ ىَلَع يلد امو 4 ككل اوُهطَتسَلاَمَه ءوُرَهظَي ناوک عسا
 9 ُهْنِم ِءْىَش ىلع الو هِبقَت ىَلَع

 عضاوتلا ىف ةمق

 ىأب رعشي ملف هب ماق ىذلا مخضلا لمعلا اذه ىلإ نينرقلا وذ رظن انهو

 بسنو لمعلا اذه ىف هقفو هنأ ىلع هللا ركش هنإ لب رورغلا وأ ربكلا نم ءىش

 فوس هنإف هتناتمو هتوق مغر دسلا اذه نأب موقلا ربخأو .. هلل هلك لضفلا

 .(91/) :ةيألا :فهكلا ةروس(١)

 ٩۹۳(. /۳) ريثك نبا ريسفت رصتخم(؟)



 ا ( ملاعلا ةباهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق

 .(قكو) هللا نم ريداقتب مايالا نم موي ىف مدهیو كدي

 .14 مح قو دعونا ء5 عج یر دعو اج اإ یر ن ةر اھ ل
 بيطلا جذومنلا .نينرقلا ىذ ةريس نم ةقلحلا هذه ىهتنت كلذبو

 حاتجيف ؛بابسألا هل رسييو «ضرألا ىف هللا هنكمُي ....حلاصلا مكاحلل

 الو هرطبتي الو ىغطي الو سکتی الو جتي ال هنكلو ؛اًبرغو اقرش ضرألا

 تاعامجلاو دارفألا لالغتساو «ةيداملا بساكملل ةليسو حوتفلا نم ذختي

 ىف اهلهأ رخسُيالو ؛قيقرلا ةلماعم ةحوتفملا دالبلا لماعي الو «ناطوألاو
 دعاسيو «هب لحي ناكم لك ىف لدعلا رشني امنإ .. هعامطأو هضارغأ

 اهرسي ىتلا ةوقلا مدختسيو «لباقم نود ناودعلا مهنع ًارديو «نيفلختملا

 لك عجري مث .قحلا قاقحإو ناودعلا عفدو «حالصإلاو ريمعتلا ىف هل هللا

 .هللا لضفو هللا ةمحر ىلإ هيدي ىلع هللا هققحب

 ؟جوجأمو جوجأي دس نيأ
 : ةْناَنَي ريثك نبا لاق هج

 ْنِم ٌدَّسلل وئاتب ربخو نينرقلا ىذ ةصق ىف ريسفتلا فانركذ دقو

 نأ 4 قَّرِنْيهَحَناَدَه لاق اَدذِحاَو اّمْدَر ٌراَصَف ِنْيلَبَج نیب ب سانول ديدح

 دعو ءاجاذإ © «ساتلا نيبو و ضْرَألا ىف نيدسفملا موق اله نیہ هب ب زج

 ضزألب اًيِواَسم : : ئأ 4 2ك هج هب هما دَ ىذْلا ُتْقَوْلا : يأ 4ر

 موشي موي مب .هنوك نم دب ال ءىش اذهو :ىأ 4 تح قر دعو ناو

 مهيف نوحرميف سانلا ىلع نوجرخي .همادهنا موي كلذب ىنعي f ٍضعب يف

 ٍروّصلا ىف ْحْمَتلا نوكي مث ٍبَدَح لَك ْنِم َىْنَمْلا َنوُعِرْسُي أ َنوُلَِْيَر
 )١( :ةيآلا :فهكلا ةروس )۹۸(.



 ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق 0 /

 :ىرخألا ةيآلا ىف لاق امك تقولا كلذ نم ارق عر

 ن یون پدح لڪ نم مهو جامو اب تحفا یک )
 0 34 صحم مخل وادم حلا اد عولا برتقأو 1

 ؛دسلا اذه ناكم نيأ :انه لاؤسلاو

 دقو ديدحتلاب هناكم فرعي دحأ ال نكلو قرشملا ةهج ىف هنإ :باوحلاو

 نأ كلذ نمو .هناكم ىلع اوفّئعتي نأ نيخرؤملاو كولملا ضعب لواح
 ىلإ وريل يرو اًسْيَج ُهَعَم هجتي هئارمأ ضعب ثعب ""«قئاولا ةفيلخلا
 كْلُم ْنِمَو داب ىلإ داب ْنِم اوُلَّصَوَتَ اوعج ر اَذإ ُهَل هوتعنیو هونیاعب 2و كسلا

 وذو ساما نمو دبيا نِ اأو هنأ اولو ىح كلُ ىلإ

 ىف لمعلا ِنبللا ةي يَ اوأَرَو ٌةَميِظَع لام هيلع عو َو ءاًميِظَع اباب هيف اوا مُهَّن

 ال هاش فين هاو هَل ةمخ محملا كولا ىم اًسَرَ دنع ناو كاته جرب

 مهتبيغ تناكو يهاب ىَلِإ اوُعَجَر مث .لاّبجلا َنِم ُةَلْوَح ام الو ٌءاَطَتْسُي

 6 َسْئاَجَعَو اَلاَوْهَأ اوُدَهاَشَو «نيتنس نم رثكأ

 هللاف ءاًدنس اهل ركذي ملو «ريسفتلا ىف هناك ريثك نبا اهركذ ةصقلا هذهو

 .كلذ ةحصب ملعأ

 هلوقل ؛نيلبج نيب ىب دسلا اذه نأ ةقباسلا تابآلا هيلع ٌلدت ىذلاو

 )۹٩-٩۷(. :تاتبآلا :ءايبنألا ةروس (1)

 )١/ ١19(. محالملاو نتفلا ىف ةياهنلا 0

 تس ةنس ةفالخلاب هل عيوب «ديشرلا نوراه نب مصتعملا دمحم نب نوراه ىسابعلا ةفيلخلا وه (۳)

 ةياهنلاو ةيادبلا رظنا - ةنس نيثالثو تس نبا وهو ةكم قيرطب (ه ۲۳۲) ةنس فوتو «نيرشعو

.(*A 11°) 

 .(۱۹۳ )٥/ «ریثک نبأ ريسفتا ()



 بيب (علاعلا ةياهن ثادحأ ١ ةياهنلا ةصق

 :لاق مث .نالباقتم نالبج امه :ناّدسلاو «# نسل َنْيَب مب اداََهَح #9 :ىلاعت

 عطقب كلذو ٠ نيلبجلا سور هب ىذاح : ىأ ؛ © فرصا نيب ىواس اذ ىح

 .اًمكحم اًدس ناكف ءاًباذُم اًساحن هيلع غرفأ مث ,ديدحلا
 .ربحملا دربلا نم دلا ثيأر :37 ىبنلل لجر لاق :ىراخُلا مامإلا لات

 "'(هتيأر دق لقا :لاق

 ام دنع فقن لب «دسلا ناكم ديدحت ثحبلا اذه ىف انينعي ال اذ :ةصالخلاو

 جوجأي دس نأ وهو ؛ةحيحصلا ثيداحألا ىف ءاج امو «هب ىلاعت هللا انريخأ

 جوجأي جورخو هّدَّسلا اذه َكَدل دّدحملا تقولا ىتأي نأ ىلإ دوجوم جوجأمو
 ناس لطول :ىلاعت لاق امك ؛ةعاسلا وند دنع كلذو «جوجأمو

 .4 عج اعمج مهتعمج 2 وصل | يف ځنو ضعب ق ومي ذم مود مصعب اکرول اقح یر دعو

 يقفل سلا و ةقالع نينرقلا يذ دسل له

 :هجوأ ةدع نم نيصلا روسو نينرقلا ىذ دس نيب قرف كانه

 هانب روسلاو «جوجأمو جوجأي موجه دصل نينرقلا وذ هانب ٌدسلا نأ - ١

 .(۱۹۱-۱۹۲ /5) («ريثك نبا ريسفت) :رظنا

 .(حتفلا عم ١- /7).جوجأمو جوجأي ةصق باب ىف «هحيحصا ىف اقلعم ىراخبلا هاور(؟)

 م.ق 4 نرقلا هؤانب أدب اًيودي ىنب .مك ٠ هلوط غلبي خيراتلا ىف ءانب لوطأ :ميظعلا نيصلا روس 0

 .ةازغلا نم ةيلامشلا مهدودح ةيامحل روسلا نوينيصلا ىنب دقو م ١77 نرقلا ةيادب ىتح ٌرمتساو

 ربع هنم ءازجأ تمد ا نيصلا طسو لامشو ىقرشلا لحاسلا نيب نيصلا لامش روسلا دتميو
 رتم 7, 5 روسلا عافتراو مك 5١0 ,٣ هلوط روسلا نم ىسيئرلا ءزجلاو تحلصأو نينسلا
 ٠۸١ تافاسم ىلع ةبقارم جاربأ هيفو «ةمقلا ىف م ٦ , ٤ ىتح قيضيو ةدعاقلا ىف م ۷١ نم هضرعو

 ةثالث ءانب نويعويشلا داعأو نورقلا ربع روسلا نم ةريبك ءازجأ ترمدت دقو «روسلا لوط ىلع م
 .عافدلل روسلا نومدختسي نوينيصلا دعي ملو دالبلا اومكح امدنع م ١959 ةنس ذنم هنم ءازجأ



 ( ملاعلا ةباهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق ا

 مهتاكلمم ةيامحل نيينيصلا ةرطابأ
 روس ةدام امأو ءساحنلاو ديدحلا ةيآلا ىف ةروكذملا دسلا داوم نأ -؟

 .رجآلاو ةراجحلا نيصلا

 وهو ءامهنيب ةحتفلا دسي نيلبج نيب ىنبم جوجأمو جوجأي دس -*
 دتممو تارمملاو لابجلا ممق ىلع دس وهف نيصلا روس امأ ءديحولا رمملا

 .لايمألا فالآ اهبرغ ىلإ نيصلا قرش نم
 رخآ ىف هللا ءاش اذإ الإ هقارتخا نكمُي ال جوجأمو جوجأي دس - 5

 هنم نولخدي سانلاو .عقاوم هنم ىواهت دقف نيصلا روس امأ «نامزلا

 ""”هنم ًءازجأ سانلا ضقن لب «نوجرخيو

 روطتلا مغر ... دسلا اذه ىلع سانلا علطي مل

 ديدحتلاب دسلا اذه ناكم سانلا فرعي مل فيك :لوقيو لئاس لأسي دقو

 عارتخاو ىملعلا مدقتلاو روطتلا نم هيلإ اولصو ام مغر هيلع اوعلطيو

 !!؟ةعانصلا رامقألا

 نم ناكو ... نوكيف نک :هل لوقي هنإف اًئيش دارأ اذإ ن هللا نإ :تاوحلاو

 ىف مهجورخب هللا نذأي ىتح مهيلع ٌدحأ علطي ال هنأ (العو ّلج) هللا ريدقت
 .نامزلا رخآ

 :ُهْنْذدَي يطيقنشلا مامإلا لاق وب

 ٍنَمَو ةيسوُر ْمُه َجوُجَأَمَو ج وجاب نأ عا ِنَمِلٍةقيِقَحلا ىف ةدمعلاو

 مَعَ ىف يلع ةَّجُح ىه الضأ ْمُهَل د وجو ال ْمُهَنأ َنيِدِحْلُمْلا َّنِم ىَعَذا

 )١( ص) ملاعلا ةيابن 77١(.



 ١ ب ىلاعلا ةياهن ثادحأ ١ ةياهنلا ةصق 2

 ىَلِإَدّسلا ءارَو ٌجوُجأَمَو ٌجوُجأَيَناَك و لوب ْنَأ ِهِمْظَن ٌةَروُصَو ... ءاَهبِحاَص

 ولع عيب أ مهل بالصوم فوم رتل شلال طال أل
 طْيَّرلا :ضرَمْعُمِْل لوقف .. . ِنآلا ىلإ سلا َءاَرَواوُسْيَل مهن هَ تب... دَح

 ماو نوجا رر گال یک رک ا نشل کو

 .سانلا ىَلَع ْمِهِجاَرْخإل ُدَدَحُمْلا تقوا ىتاي ىتَح سانلا ة ةماَع ىَلَع ْمُهَئاَكَم

 هنأ ْنِم اَوَدِئاَملا» ٍةَروُس ىِف ىَلاَعت هلا | هَرُكَذ اَم اَذَه َناَكْمِإ ديوي اَمِمَو

 :ىَلاَعَت ِهِلْوَف ىف َكِلَذَو هس َنيِعَبْرَأ ضل ىف َنوُهِِتَي َليِئاَرْسِإ یی لع
 ْمْهَو َةَيآلا 0 ضرألا ىف وهبت احس نيب يع همر ااف ل $

 ِْتلَع علي ْمَلَو ْمُهَراهتوْمُهَلنوْشْمَي ضزألا َنِم ةَ حارق ىف
 ؛قيِرَطلا مهل اول ِساّنلاب اوُعَمَتْجا وَ مهن يتلا ُدَمَأ ىَهَتْنا ىَّتَح سائلا

 .”0ُديِرُي اَمِل ُلاّعَف كبَر ءلاَح لک ىَلَعَو
 جوجأي ىف ةدراولا ثيداحألا» :ضايع ىضاقلا لاق .. اًماتخو هيب

 جوجأي جورخ نأل ؛اهب ناميإلا بجي اهتقيقح ىلع رابخألا هذه ؛جوجأمو
 ىلع ٍدحأل ةردق ال هَّنأ مهربخ ىف درو دقو «ةعاسلا تامالع نم جوجأمو

 5 ىسيع هللا يبن نورُصحَي مهنأو ؛مهترثك نم مهلاتق
 نيعمجأ كيو هللا مهكلهيف مهيلع وعدي «لاّجدلا نم اوجن نيذلا نينمؤملا
 وعديف «مهنتنب نينمؤملاو ضرألا نوذؤيف -مهماقر ىف دود وهو - فغتلاب

 ."”(هللا ءاش ثيح مهلمحتف اًريط هللا لسريف مہر هباحصأو ىسيع

 )١( :ةيآلا :ةدئاملا ةروس )55(.

 )( .ديدش فرصتب (3 1-45 5 5 /۳) ىطيقنشلل نايبلا ءاوضأ

 (¥) حيباصملا ةاكشم حرش حيباصملا ةاقرم ىف ىراقلا هنع هلقن )١5/ .(؟



 ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق 4
f 

 جوجامو جوجاي ةياهن تناك فيك

 برق ىلع لدت تامالع ةمايقلا موي لبق لعج (العو لج) هللا نإ #

 ؟كلذ ىتم نكلو نامزلا رخآ ىف نوج رخيس

 .(العو لج) هللا الإ اذه ملعي ال

 متملا لماحلاك مهجورخ دنع ةعاسلا نوكت

 ىنعي ءايبنألا عامتجا ىف دوعسم نبا نع ةدابع نب ربدم ثيدح ىفو

 :مالسلاو ةالصلا لضفأ هللا نم مهيلع ىسيعو ىسومو ميهاربإو دمحم

 :هلوقو ىسيع ىلإ مهرمأ مهّدرو ةعاسلا رمأ مهركاذتو
 َلاَجّدلا نأ ىَبَر َّىَلِإ َدِهَع اَمِيِفَو َكِلَذ كلا الإ وب ُمَلْعَي الق جراح امأ»

 هکله : لاق .صاصَرلا ُتوُذَي امك اذ ؛ىَنأَ اد ِناَبيِضَق ىعَمَو :َلاَق جراح

 هلتقاف َلاَعَتَف ءاًرفاگ ییْخَت نإ مِلْسُم ات :لوقبل رحشلاو َرَجَحَْلا َّنِإ ىتَح كنا

 كلذ دنع : لاق .ْمهناَطَْأَو موالي ىَلِإ سانا ٌعِجْريَمُن كلا مهله "لاق

 واب ال ْمُهداب نويَ نوني بَدَح لَك نِ ْمْهَو «جوُجأَمَو وجاي رخي

 َىَلإ ساقلا عجزت من ویر الإ ءا ىَلع نور لَو ولآ الإ ِءَْش ىلع
 و هزل دی( هوب ىه ها ر ءب 1
 نم ضْرَأْلا ىلَتْمَت ىح مم ةيِمُيَو هللا مھکلھیف ؛ مهيأ للا وعدا مهو

 ىف مهذب ىت ْمُهداَسْجَأ ْفْوْجََف طلا 2 هللا لزب :لاك .مهجحير نتن

 ٍلِماَحْلاَك َةَعاَّسلا نإ كلذ راك 8 كلذ أ ص ر يَ ىلإ هع اً ر

 .حيحص هدانسإ :ركاش دمحأ خيشلا لاقو )۱۸۹-۱۹۰ /6) دمحأ هاور ()

 نكح



 ١ ي اعلا ةياهن ثادحأ  ةياهنلا ةصق ۸

 :نوجرخی فيك

 ىنب ىتح «داسفاإلا نم عاونأ مهل ناك ناتليبف جوجأمو جوجأي نأ مّدقَ

 مهو «سانلا ىلإ لوصولا نيبو مهنيب الئاح دسلا راصف دسلا نينرقلا وذ

 مهتشيعمو مهتايح مهلو مہارشو مهماعط مهدنع كش الب مهدس لخاد
 مهف ءدسلا اذه مده ليبس ىف نودهتجي جوجأمو جوجأي لازي الو «ةصاخلا

 .نودهتجيو نوبقنيو نورهحي

 .مهجورخ ةيفيك نع 5 ىبنلا انربخأ دقلو هب

 ىف نورفحيف ..دسلا اذه اومدهي نأ موي لك ىف نولواحي مهنأ كلذو

 هنورفحتسف اوعجرا :مهميعز لاق سمشلا عاعش اوأر اذإ ىتح موي لك دسلا

 .اًدغ

 الو هورفحي نأ لبق ناك امك داع دق هودجيف ىلاتلا مويلا ىف نودوعيف

 مهجورخل هللا ههدح ىذلا دعوملا ىتأي ىتح ةلاحلا كلت ىلع نولازي

 :مهميعز لاق سمشلا عاعش اوأر اذإ ىتح هنورفحيو دسلا ىلإ نوبهذيف

 .هللا ءاش نإ اًدغ هنورفحتسف اوعجرا

 مويلا ىف نودوعي مهب اذإف ..رسلا ةملك ىه «هللا ءاش نإ ةملك نأكو

 نوجرخيو هنورفحيف سمألاب هوكرت امك هتئيه ىلع دسلا نودجيف ىلاتلا

 .اًداسف ضرألا ىف نوثيعيو سانلا ىلع

 الإ مانغألاو ةيشاملاو رامثلاو بوبحلاو عورزلا نم اًئيش اوكرتي الف

 .ةدحاو ٍءام ةطقن سانلل نوكرتي الف هلك ءاملا نوبرشيو لب ..هولكأ

 .هللا الإ هملعي ال مغو مه ىف سانلا حبصيو



 |۸4 ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق د ار“

 لاجدلا حيسملا لتقو 505 ىسيع هللا ىبن لزن دق تقولا اذه ىف نوكيو

 نينمؤم سانلا لك حبصاو
 اوُداَك اَذِإ یت ع ٍمَْي َّلُكّدّسلا َنوُرِفْحَيَل َحوُجأَمَو جوج ن 8 ل لاق

 هْبَلِإ نوُدوُمَيَف ادع ُهَتوُرِفَحَتَسَ اوُعِجْرا 'مِهِيَلَع ىلا لَ ينل عاد

 .وُوَفَح «ساَلا ىََع متعب نأ ها داو مََُدُم ْتَمَلَبذِإ یت «َناَك ام دشا

 هنورفختسف اوُعِجْرا :ْمهْيَلَع ىِذَلا لاق «سْمشلا َعاَعَش َّنْوَرَي اوُداَك اذ ىَّنَح

 ُهَنوُرْفَحَيَف هوك رت نيج ِهِتَكْيَهَك وهو ِهْيَلإ َنوُدوْعَيِف ىنْئَتْسَيَو كلل ًءاَش نإ ءاَذَع

 و رو
 .مهِنوُصُخ ىف منم ساتلا َنَّصَحَمَيَو ايلا َنوُفَشْتْيف «ساثلا ع َنوُجرخَبَو

 لها اَنْرَهَق نولو ملا ةْيَهك اَهْيَلَعَو عجرم ِءاَمَسلا ىَلِإ مهاب َنوُمْرَي 0

 هلق ْمهِئاَفْقَأ ىف "اَمَعَت مهل للا ُثَعْنَيَ ءاَمَّسلا َلهَ َنْوَلَعَو ضال

 : ْنِم ارك ُرُكْشَتَو ُنَمْسَتَل ضزألا باو نِ یب ِدَمَحُم شف ىِذّلاَو . .ءاهب

 37 (مِهِئاَمِد َو ْمِهِموُحْل

 .منغلاو لبإلا فونأ ىف نوكي دود :وه )١(

 .امحش عئلتمتو “مست :ىأ 20

 )۲۲۷١(. عماجلا حيحص ىف ىنابلآلا هححصو مكاحلاو دمحأ هاور )۳(



 4 2 ١ ي لالا ةياهن ثادحأ  ةياهنلا ةصق 0۹۰

 ةاسامملا فرع ال ةنسلا

 ناك ..... هللا ءاش نإ اًدغ هنورفحتسف اوعجرا :مهدحأ لاق امدنع اذكه

 رفاك ناسل ىلع تجرخ انآ عم «هللا ءاش نإ ةملكلا كلت ببسب مهجورخ

 .هدوصقم ليصحت ىلع هتناعأو هتعفن اهنكلو

 نأ ملسملا ىسني دقف ... لاوحألا نم ٍلاحب ةاباحملا فرعت ال ةتسلاف
 .هحلاصم هتوفتو لب هدوصقم متي الف «هللا ءاش نإ) :لوقي

 .2125 ناميلس هللا ىبنل ثدح رمألا اذه نأ ب بيبحلا رخأ دقلو
 22 ارم ةئام ىَلَع هللا َّنَموُطأَل :::اك دوا نب ٌناَمْيَلْس َلاَق» : لاق

 نإ لقي ْمَلَم فلا َءاَش ْنِإ لق :ُبِحاَص هَل اقف للا لیس یف ُدِحاَجُي سراقب يأ

 ِناَسْنِإ قش ْتَءاَج ٌةَدِحاَو ٌةأَرما الإ َنُهْنِم لوح ْمَلَق َنهيلع فاَطَق كلا ءا
 ) 57 7 77 ےس ا س اس 6 <هر 65 rG °. RS 7° ےس ص رس 2 ر
 .  «هتجاحل اک رد ناک و «( تسحر د مل هللا ءاش نإ :لاق ول هد دمحم 2 سفن یذلاو

1 
3 

٠ 

1١ 

 اونصحتيو نينمؤملا نم هعم نَم ذخأي نأب 75 ىسيع هللا رمأي انهو

 .جوجأمو جوجأي مهيلإ لصي ال ىتح روطلا لبج ىف

 ىف نوصلخيو روطلا لبج نينمؤملا نم هعم نّمو ك1 ىسيع لخديو
 .جوجأمو جوجأي نم ضرألا صخب نأ لجأ نم هللا ىلإ ءوجللاو ءاعدلا

 تاريخ لك رمدت جوجأمو حوجأي لئابق تناك ةظحللا كلت ىفو ©

 .رامثو عورزو بارشو ماعط نم ضرألا

 ىقبو ضرآلا لهأ انرهق دقل :اولاق ادحأ اودجي ملف مهلوح اورظن اذإف

 هيلإ عجرتف ءامسلا ىلإ اهيمريف هتبرح مهنم ٍدحاو لك ذخأيف ...ءامسلا لهأ

 .ناميألا باتك )١105( ملسمو «ءايبنألا ثيداحأ باتك ١( 57 5) ىراخبلا هاور :هيلع قفتم )١(



 ا۹۱ ملاعلا ةياهن ثادحأر ةياهنلا ةصق ي

 - مهل ةنتف هنكلو ءامسلا لهأ نمادحأ اولتقي مل مهو - ءامدلا راثآ اهيفو

 .ءامسلا لهأ انرهق دقل :نولوقيف

 هللا ثعب ذإ رورغلاو داسفإلاو داسفلا نم ةلاحلا كلت ىلع مه امنيبو

 .اًذحأ مهنم كرتت الو اًعيمج مهلتقتف (فغنلا) اهمسا ناديد وأ تارشح مهيلع

 وأ ءامسلا مهيلع طقسُي وأ ضرألا مهب هللا فسخي نأ نكمملا نم ناكو

 مهلثم ةريقح ةرشح مهيلع لسرأ هنكل ...مهرمديف #6 ليربج مهل لسري

 ليبس ىف هسفن بستحي الجر ديرأ 122 ىسيع لوقي ءانثألا كلت ىفو ©

 .جوجأمو جوجأيل ثدح اذام انل فرعيل حرخيف هللا

 نم ضرألا تنتنأ دقو ىتوم اًعيمج مهدجيف رظنيو نمؤم لجر جرخيف

 نودجسيف نينمؤملا هناوخإو 5 ىسيع رشبيو لجرلا عجريف مهحير
 .العو لج هلل اًركش

 نيدسفملا ءالؤه ثثج نم ضرألا هللا صخب نأ ةك ىسيع وعدي مث

 رطملا هللا لسري مث مهثثج ذخأتف لبإلا مجح يف ءامسلا نم اًريط هللا لسريف

 .لامجلاو نسحلا ةياغ ىف اهلعجيو ضرألا لسغيف ءامسلا نم

 ضرألا هللا رمأيف ةايح لمجأ ## ىسيع عم نوملسملا شيعي مث ©

 .اهتكرب لزنت نأ ءامسلا رمأيو اهتكرب جرخت نأ
 عمتجتو اهولمكي الف ةدحاولا ةنامرلا ىلع لاجرلا نم ةعامجلا عمتجتف

 دق نامألا نوكيو ...هولمكي الف ةدحاو ةرقب بيلح ىلع لاجرلا نم ةعامجلا

 عم بائذلاو رقبلا عم رومنلاو لبإلا عم دوسألا عترت ىتح ضرألا ىف رشتنا

 .مهرضت الف نيباعثلاو تايحلاب نايبصلا بعلي ىتحو ..منغلا



 ۱ ی (ملاعلا ةياهن تادحا) ةياهنلا ةصق 91

 جوجامو جوجأپ ةياهن يه اهو

 بيبحلا ةنس ىف تءاج امك جوجأمو جوجأي ةياهن ىه اهو

 للا تعني ٠ :َلاَقي وللا وسر نأ 65 َناَعْمَس ِنْب ٍساّوَنلا نع
 ٍةَرْبَحُب ىَلَع ْمُهَلِئاَوَأ رمي ' نوين ٍبّدَح لک نمم .جوجأتو أت

 707 فارق ذه ناك د واول عقزخ اكو فام نوير يربط

 تقلب ٍرَمَحلا) رحلا ٍلَبَج ىَلِ وهني ىََح نوری مث 1 و لاق مل

 وقف «( نيطسلف :ىأ) سوقما ِتْبَب لَبَج وهو (فتلملا شل
(Oo a i ° a گنبد هثز يلعن يف ل مل يلا ف زما" 

 هللا ين” ٌرَصْخْيَواَمَد ةبوضخم م مهباشت مهمل دري ءامسلا ىَلإ

 رايد ئاي ْنِماَرْيَخ ْمِهِدَحَأل رولا أر دوك ىَّنَح ُُباَحْضَأَو ىسِيِع

 ميل لا ليز زيف ©" ُةباَحْضَأَو یسیع ولا یب ُبَكريَم "مويا ْمُكِدَحَأِل

 .نيعرسم نوشمي :ىأ :نولسني(١)

 .نتفلا باتك (۲۹۳۷) ملسم هاور:حيحص (۲)

 ىلامش ىف :عقت .ةريغص ةريحب - ليلجلا ةريحب وأ «ليلجلا رحب اًنايحأ ىمست :ةيربط ةريحبو()

 .ندرألا روغ طسو هنايرج ىف اًرمتسم اهنم جرخيو «ندرألا رهن اهيف بصي «ةلتحملا نيطسلف

 ىلع اهقمع ديزي الو «مك ١7 اهيف ضرع عسوأو «مك ۲۳ ةيربط ةريحب لوط غلبي :اهمجح
 .م ٠٠۲ب رحبلا حطس ىوتسم نع ضفخنتو «م 4

 .مهماهس :مهباشن(؟)

 .هباحصأ عم اًرصاحم نوكي :رصحي(5)

 حرفك هب هحرف ناكل روث سأر مهدحأ دجو ول ىتح «ديدش عوجو ةجاحو ةدش مهبيصي :ىأ)

 .رانيد ةئامب ةباحصلا دحأ

 .مهصلخيل هنوعديو هللا ىلإ نوبغري :ىأ0)



 0۹۳ (ملاعلا ةياهن ثادحأ ) ةياهنلا ةصق /

 یب طبه مَن ”) ٍةَدِحاَو سفت ٍِتْوَمُك" ىَسْرَف َنوُحِبْضُيَف ْمِهباَقِر یف ةَفَعنلا
 ال الإ رب َعِضْوَم ضألا ىف نودي الت ءرضزألا ىلإ باَحْصأَو ىّسيع هللا

 اًرْيَط هد لزيت د یا یل باح ضأَو یسیع وا یب ُبَعَرَي ا

 ا |رطَم ُهْن | لزب َّمُث كلا َءاَش ْتْيَح اح ْمُهَحَر ف ْمُهلِمَحَتَق'* ِتْحْبْلا قاع اک

 هزل اهي یت ضألا لیڈی ربو الو ِرَدَم تيب ةنِم 8

 ًرْبَط ْمِهْيَلَع هللا لري ولا ىلإ هب ةباَحْضَأَو ىَسِيِع ُبَعْرَيفا :ةياور ىفو هب
 نم َنوُمِيسملا ُقْوَْسََو "ليل مهحرطتق ملم «تخيلا قاَنْعَأَك
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 اعجو ءاَشُنَو 0

 رام م n ه5 ؟ ص 0 0 س “| 2
 ثقي هلق ردا دیس ىل ع یک لوول اور قو

 رم - سار ےس هرج َ ِ رك 1 9 ہ۹ ۰ 2 ر 7 7 0

 باقر ىلع هللا هلسري فوسو ءاهلتقيف منغلاو لبإلا فونأ ىف نوكي دود لصألا ىف :ةفغنلا(١)

 .ىلتق :ىأ :ىَسْرَف(0)

 .ةدحاو ةلفحل ىف نوتومي :ىأ (9)

 .ةهيركلا مهتحئارو مهمسد :مهنتنو مهمهز )٤(

 .نيمانسلا تاذ ةميظعلا لبإلا :تْخّبلا )١(

 فوصلا نم ةينبملاو ءةراجحلاو بلصلا نيطلا نم ةينبملا تويبلا قرتخي اًرطم هللا لسري :ىأ (5)

 .رعشلاو

 .اهتفاظنو اهئافص ىف اهم اههّيش ةآرملاك :ىأ :ةفلزلا (۷)

 .ةقيمعلا ةرفحلا :لبهّملا (۸)

 .ماهسلا ىمر ىف مدختسُي ىذلا سوقلا :انه هب دارملاو ءسوق عمج :مهيسق ()
 .ماهسلا هيف عضوي ىذلا ءىشلا ىه :ماهسلا ةبعج )٠١(

 )١١( ةحيحصلا ةلسلسلا ىف ىنابلألا هححصو «ىذمرتلا هاور :حيحص )٤۸١(.



  EEي ملاعلا ةياهن ثادحأ  ةياهنلا ةصق ١
 ر٣ دل #4 رص ص ےس يا ڑلل

 َنوُراَحْنَيَو «ضْرَألا َنْوَشْعَيَف لوس 34 و اب بدح لڪ نم :ىلاعَت هلل هللا لات

 َنوُبَرْسَيَو نوبرضيف هيام ْمِهْيلِإ َنوُمْضَيَو ْمِهِنوصْحَو ْمِهِتئاَدَم ىلإ ْمِهْنَع

EOE 
 مَ ادل یتح هرم ءا اتا ناگ دت :لوقیق ف رهتلا َكِلَذبٌرُمَيَل ْمُهَدْعَب ْنَم َّنِإ ىَتَح

 دَ .ضزألا لهآ ِءالُؤَع : مُلا لاَ يدم وأ نصح ىف ٌدَحَأ الإ سانا نِ ق ل

 ىَلِإ اهب ىِمْرَي مَن برخ ْمُهّدَحَأ زه مل :َلاَق ٠ (ِءاّمَّسلا لَهَا ىّ 37 : ْمِهْنم اَنْعَرَ

 َتََي ذإ كلَ ىَلَع ْمُه اَب قلا ءالي امد ةبضحم ةَبْضَحُم لإ عجزت ِءاَمَسلا

 یوم َنوُحبضيف مانع ىف جرب یَا ِاَرجْلا بنتن .میقاتغأ ىف ادو ا

 َلَعَف اَم َرظْنيف ُهَسْفن د اتل یری لُجَر الآ .نوُملسملا لو ر عَمْسُي ال
 هنأ ىَلَع اهنَطوأ ْدَق ِهِسْنتِل ابِسَتْحُم َكِلَذِل مهتم لج ر درج .(ودعلا اًَذَه

 َرَشْعَماَي :یواسف ءضْمَب ىَلَع مبضْعَب یوم ا لر لو
 E E اك ذهل نق ورین الأ نيل

 هنَع رکشتف « ْمَهْموُحْل الإ ىع هل نوکیا مهيشاوَم َنوحّرَسْيو :مِهِنوَصحَو
 ُهْنَياَصَأ تالا َنِم ِءْىَش ْنَع ُرَكْشَت ام نسخا

 هللا لوسَرب ی 5 :لاق ص دوعسم نب هللا دبع نعو

 اوُدَرَف» :لاق نأ أ ىلإ | ةَعاَّسلا اوُرَكاَذَتَف ىَسِيِعَو ءىَسوُمَو «َميِهاَرْبِإ ىل تاك

0 
1 

 )١( :ةيآلا :ءايبنألا ةروس )85(.

 .تاقث هلاجر :هدئاوز ىف ىريصوبلا لاقو «(5 01/4 /7) هجام نباو ء(۷۷ /۳) دمحأ هجرخأ ۲

 .ديج دانسإ اذهو :ريثك نبا لاقو .. اًضيأ مكاحلاو ىلعي ىبأل هازعو

 .نيفئاخ نوقلطني :(سانلا شفيف)

 .زربي :ىأ :(مهنم لجر درجنيف) .... هللا ليبس ىف ىأ اهعيبي :(هسفن انل یرشی)



 YF (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق د ر

 ٠ مِهِداَلب ىَلِإ ُساّنلا ٌعجْرَي :لاق مث لاجدلا لتق ركذف « ىسيِع ع ىَلِإ ثيل

 َنوُرُمَي الف « ولين بدح لڪ نيل مر ُجوَأََو خوجا ْمُهَلبقَتسَي
 هللا وُعْدَأَ هللا ىلإ نورا هوُدَسْفَأ الإ ٍءْيَشِب الو وبر الإ ءا

 ليزك هلل وغذأ ىلا ىلإ نورا مهجر نِي ضأن مُهَتِيِمْيَ

 ۳ (ِرْحَبلا یف ْمِهِماَسْجَأِب ٌفِذَقَيَ هلو ياّملاب َءاَمّسلا

 مهتنوم دعب تاكربلاو نمالا روهظ

 ضرألا بر نذإب تاكربلا رثكتو نمألا رهظي مهتوم دعبو ©

 .تاومسلاو

 لوزنو لاََجَّدلا ركذ ىف ليوطلا ناعمس نب ساونلا ثيدح ىف ءاج دقف

 مهيلع هئاعدو 25 ىسيع نمز ىف جوجأمو جوجأي جورخو ىسيع

 5 هلوق هيفو .مهكداهو

 ةَناَمَّرلا نم لا لا ٍلِئَمْوَيف كب یر ِكَنَرَمَت ىي

 ىفكتل لبإلا َنِم ةَحَقللا ن یتح 2” ِلْسَّرلا یف ُكَراَُيَو /* اًهِفْحِقب َنوُلِظَْسَيَو

 ىلإ سانلا عجريو لاََّجدلا 4# ىسيع لتقي ءاهريغو لابجلا ىف لاّجَّدلا نم مهبره دعب :ىأ )١(

 .جوجأمو جوجأي مهلبقتسيف مهتويبو مهدالب

 .مهل هللا وعدي نأ هنم نوبلطيو 5# ىسيع ىلإ سانلا رأجي :ىنعي (؟)
 هقفاوو ؛.هاجرخي ملو دانسإلا حيحص :لاقو «.(584- 4/88 /5) كردتسملا ىف مكاحلا هاور (۳)

 ءركاش دمحأ قيقحت (۱۹۰-۱۸۹ )٤6/ دنسملا ىف دمحأ مامإلا هج رخأو «هصیخلت ىف ىبهذلا

 .حيحص هدانسإ :لاقو

 .ةعامجلا :ةباصعلا (4)

 .غامدلا قوف ىذلا وهو سأرلا فحقب اًهيبشت اهرشق رعقم وه :ةنامرلا فحق (ه)

 .نبللا : لسرلا (5)



 ا ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق

 هر 2 ل 3 ت رس مآ ا ء ا س 20 صا (15) ت 7 ا
 َنِم ةَحَقللاَو سانلا َنِم ةليبقلا ىفكتل رقبلا َنِم ةحقللاو « سانلا َنِم َماَِفلا

 ّةيَط ایر هللا َتَعَبْذإَكِلَذك ْمُه امف سالا َنِم خلا ىفكتل متل

 کو ر

 َراَرِش ىَقّبَيَو 9 لکو ٍنِمْؤم لک حور ضف ْمِهِطاَبأ تخت مهذخأتن

 1 ةَعاّسلا موقت ْمِهّْيَلَعف ٍرْمَحْلا ج راه ايف "َنوُجَراَهتَي ءساتلا
 هاما .تالعِل ةَوْخِإ يقل :َلاَق كي بلا نأ ل َةَرْيَرُه ىبأ ْنَعَو

 ُهَنْيَبَو ىتْيَب ْنْكَي ملة نال یز نبا یسیوب سالا یوا ااو جاو منيو یتش

 نا لفن مالشإا لاهلك اولا ام ىف ١ كلهن. .. لزا هنو بَ

 ءلبإلا عم وألا رَت ىح ضْألا ىَلع ُةتمأل عفت مث ءَلاَجّلا حيلا ونار

 ال ءِتاَّبَحْلاِب ُناَيْبَّصلا َبَعْلَيَو تقف ع نانو قل ع راَمَتلاَو

 و
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 نينرقلا ىد ىلإ ةدوع

 .نينرقلا ىذ ىلإ ىرخأ ةرم دوعنو 4
 ضرألا لهأ نيب ديحوتلا رشنو اهبراغمو ضرألا قراشم غلب امل هنإف

 هلجأ نأو تهتنا دق هتمهم نأب سحأ ...دسلا ءانب ىلع موقلا ءالؤه دعاسو

 . لباب ضرأ غلب امدنع اًديدش اًضرم ضرم دقف برتقا دق

 .سانلا نم ةريثكلا ةعامجلا ىأ :ماتفلا 0)

 .براقألا نم ةعامجلا ىفكي منغلا نبل نأ :ىأ ٠

 .كلذل نوثرتكي الو «ريمحلا لعفي امك سانلا ةرضحب ءاسنلا لاجرلا عماجي :ىأ :نوجراهتي (۳)

 .نتفلا باتك (۲۹۳۷) ملسم هاور :حيحص )٤(

 حيسملا ةصق ىف ىنابلألا هححصو «مكاحلاو «نابح نباو ءدمحأو «دواد وبأ هاور :حيحص (5)
 )٤٤(. لاجدلا



 EET (علاعلا ةياهن ثادحأر ةياهنلا ةصق ي

 ىعنصا هامأ اي :اهيف بتكو همأ ىلإ ةلاسر لسرأ تومي نأ قفشأ املف

 بيصأ نم كماعط لكأي ال نكلو هيلع تردق نم ىعمجاو اًماعط

 .مالسلاو ..هيف انأ ام لك نم ريخ هيلإ بهذأ ىذلا نأ ىملعاو ..ةبيصمب

 اذه لكأي ال :تلاقو «سانلا تعمجو ءاّماعط تعنص هباتك لصو املف

 ىنع كغلبُي نم :تلاقف دارأ ام تملعف ءاولكأي ملف ؛ةبيصمب بيصأ نم
 .اًثيمو ايح مالسلا كيلعف ؛تيزعتف ىنتيزعو «تظعتاف ىنتظعو كنأ

 ديحوتلا رشنو الدعو ةمحر ضرألا ًالم امدعب نينرقلا وذ لحر اذكهو

 .- ةعساو ةمحر هللا همحر - ضرألا لهأ نيب ناميإلاو

 هجر
 جر درو وحمد

Sad PC,رق  



 ج 0 ١ ي ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق

 : ةسداسلاو ةسماخلاو ةمبارلا ةمالعلا

 ةثالثلا تافوسخلا

 :ىركلا ةعاسلا تامالع نم ندي ىبنلا ريخأ دقلو ©
 فسحخو «برغملاب فسخو «قرشملاب فسح :ةثالثلا تافوسخلا

 .برعلا ةريزجب

 .ثالثلا تافوسخلا كلت ىلع فرعتتل انب اولاعتف ©

 باغو «ضرألا ىف بهذ اذإ افوسخ فسخي ناكملا فسح :لاقي

 4 َصْرألاراَديَو فِاَْفَسَخ# :ىلاعت هلوق هنمو /''اهيف
 ىف اهركذ ءاج ةعاسلا طارشأ نم ىه ىتلا ةثالثلا تافوسخلاو

 .ىربكلا تامالعلا نمض ثيداحألا

 رخآ ىف عقتس اهنأل كلذو .. قلخلا رارش ىلع عقت تافوسخلا كلتو #

 ىلإ تك هللا لسرأ دقف .. اًدبأ نمؤم ضرألا هجو ىلع دجوي ال ثيح نامزلا

 .مهحاورأ تضبقف ةبيطلا حيرلا كلت نينمؤملا

 : تافوسخل اروهظ ىلع ةرهطملا ةنسلا نم ةلدألا هب

1 

 2 E ل 2 5
 موقت نل ةع اسلا نإ» :لاق + هللا لوسر نأ ت لأ نب ةقْيَُح نع

 ءقِرْشَملاِب فشخ : ٍفوُسخ َةَنَالَثَو (: اهنم ركذف)... :ِتاَيآ ٌرْشَع اور رَ یت

 ١۷(. /۹) «برعلا ناسلاو ٥٩(. /۲) «طیحملا س وماقلا بیترت» :رظنا

 )۸١(. :ةيآلا :صصقلا ةروس ٠7



 ه8 (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصخ ا

 ٠ «ب وعلا ريج ىف فْسَحَو «ِبرْغَملاِب فشخ
 ىدْعَب نوکیس)» :ل لوَقَيَدْكَع هللا ٌلوُسَر ٌتْعِمَس' لاق ل َةَمَلَس مآ ْنَعَو

 ب :تلقف « برع ةريزُج ىف فشحَو برملا فْسَحَو «قرشلا فشخ

 هلع للا لوش راه لاق ؟َنوُسِلاَّصلا ْمِهيِفَو ضزألاب ُتَسْحُيأ ا لور

 ”٠ (ْثَبَكْلا اًهِلْهَأ رّتَكأ اذإ ْمَحَنا

 ؟تافوستل ا هذه تعفو له

 ىتلا ىربكلا طارشألا نم اهريغك ؛دعب عقت مل ةثالثلا تافوسخلا هذهو

 بهذ امك تعقو دق انآ ىري ءاملعلا ضعب ناك نإو ءاهنم ٌءىش رهظي مل

 اهنم ءىش ثدحي مل هنأ حيحصلا ّنكلو ”٠ ىجنزربلا فيرشلا كلذ ىلإ

 نامزأ ىفو «ةقّرفتم نكامأ ىف تافوسخلا ضعب عقو امنإو «نآلا ىلإ

 ىرغصلا ةعاسلا طارشأ نم كلذو «ةدعابتم

 نم ةريثك نكامأل ةماعو ةميظع نوكتف ؛ةثالثلا تافوسخلا هذه امأ

 .برعلا ةريزج ىفو اهراغمو اهقراشم ىف ضرألا

 نوكي نأ لمتحُي نكلو «عضاوم ىف فسخلا دجو دقو» :رجح نبا لاق
 هنم مظعأ نوكي نأك ءَدِحَو ام ىلع اًدئاز اًردق ةثالثلا فوسخلاب دارملا

 .((|ًردق وأ اًناكم

 «سانلا ىف ثبخلا رثك اذإ عقت امنإ اأ ثيدحلا ىف ءاج ام اذه ديؤيو

 .نتفلا باتك (۲۹۰۱) ملسم هاور :حيحص )١(

 .نتفلا باتك (۲۹۰۱) ملسم هاور :حيحص (؟)

 ,(59) «ةعاشإلا» :رظنا (9)

 ۸٤(. /۱۳) «یرابلا حتف» ()



 يلب ملاعلا ةياهن ثادحأ ١ ةياهنلا ةصق [ ا

 ."”هلعأ هللاو ... ىصاعملا مهيف تشفو

 كلت ام دصقُي ال نكلو فسخلا ىف ةريثك ثيداحأ تدرو دقو ©

 .ةثالثلا تافوسخلا

 .نوراقل ثدح ىذلا فسخلا لثم وب

 نود نم :هيورضني ةو نم هل ناك اَمَه ضر او رادو هبات # :ىلاعت لاق
x4 نيرصتنمل 46 أم حَراكاَمَو  . 

 : :١:25 سلا روق لسو
 تابرقعلا كلتب رومخلاو فزاعملا لهأل ديدشلا ديعولا ءاج دقلو

 ْنِم لَجَر َلاَقَف .«ٌفْذَقَو ٌخْسَمَو فشخ ِةّمَألا وه ىِف» :ة لاق

 َفَراَعَمْلاَو ُناَيِقْلا ْتَرَهَظ اَذِإ) :َّلاَق ؟َكِلَذ ىَتَمَو هللا َلوُسَر اَي :َنيِمِلْسُمْلا

 .روُمْحْلا ْتَيِرْشَو
 .ىدهملا دصقي ىذلا شيجلا كلذب فسخلا لثمو لب

 .همانم ىف لح هللا لوسر '*ثبع ثبع)» :تلاق اس نينمؤملا مأ ةشئاع نع

 ١ :لاقف «(هلعفت نكت مل كمانم ىف ايش تعنص هللا َلوُشَر اب :انلقف

 اذإ ىتح «تيبلاب أجل دق «شيرق نم لجرل تيبلا "َنومْؤَي ىتمأ نم اًسان نأ

 . فدو فشخ حسم ِة م ةعاسلا ىَدَي ني :

 )١( /ص) «ةعاسلا طارشأ» ۳۸۲-۳۸۱(.

 )۸١(. :ةيآلا :صصقلا ةروس (۲)

 .(5897) عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هححصو «نابح نباو «هجام نبا هاور :حييحص (۳)

 )٤( عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هححصو «ىذمرتلا هاور : حيححص )471/17(.

 ذخأي نمك هفارطأ كرح :ليقو « ةَ هضعب وأ «فيرشلا همسج كرحت ىأ «ءابلا رسكب :ثبع (5)

 .(۷ ۰٦ /۱۸) «(یوونلا حرش» رظنا .هعفدي وأ ءاًنيش

 .هدصقي :تيبلا موي (0)



 اعلا يات ا ةي ةسن
 و

 عمجي دق قيرطلا نإ «هللا لوسر اي» :انلقف «(مهب فسخ '"ءاديبلاب اوناك

 نوكلهي < «ليبسلا نب او ."'اروبحملاو «“ رصبتسملا مهيف «معن» :لاق «(«سانلا

 .«مهتاین ىلع هللا مهثعبي « 0 تش رداصم نوردصيو «ادحاو اکلھم

 ار

 :لاق © ةع هللا لوسر نأ انكم س نينمؤملا مآ نع ناوفص نب هللا دبع نعو هب

 الو یدعالو ةت مهل تسيل موق - ةبعكلا ىنعي - تیبا اذهب ذوعيسا

 ر ٍِع .٠

 . "مهب فسخ ضرالا نم ءاديس اوناك اد یح « شيج مهيلإ ثعس «ةدع

 اذه َنّمْويل» :لاق ةي ىبنلا نأ س ةصفح : "نم ؤملا مأ نع هنع ةياور ىفو

 .مهطسوأب فسخُي ضرألا نم ءاديبب اوناك اذإ ىتح .هنوزغي شيج تبيبلا

 ربخي ىذلا ديرشلا الإ ىقبي الف مهب فسخُي مث .مهرخآ مهلوأ ىدانيو

 ىلعي ىبأ ةياور ىفو ««ةنيدملا ءاديبب) :ةياور ىفو «رفقلا ةعساولا ضرألا ىهو «ةزافملا :ءاديبلا ()

 ةنيدملاو ةكم نيب ءاسلم ةعساو ضرأ ءادبيلاو «(ةفيلحلا ىذ نم ءاديبلاب» : هك ةملس مأ نع

 .ةفيلحلا ىذ نم سرقلاب ةفورعم ىهو

 .هل دصاقلا «رمآلل نيبتسملا :رصيتسملا 0

 .روهقملا هركملا :روبجملا (9)

 كلهم نأ دوصقملاو «ةقرفتم :ىتش «عجر مث ءاج :ىأ ؛ردص مث درو «عجارملا :رداصملا» (6)

 «ةقرفتم رداصم ةكلهلا نع نوردصي مهنأ الإ« ءاعيمج مهب فسخي دحاو كلهم شيجلا اذه

 .ها .(مهتاينو مهلامعأ ردف ىلع ءرانلا ىلإ رخآو «ةنجلا ىلإ دحاوف

 هل ظفللاو ملسمو «قاوسألا ىف ركذ ام باب :تويبلا ىف (حتف۔ ۳۳۸ /۲) :ىراخبلا هاور (5)

 .(5؟١١1 /:5)

 حتفلاب ىه :ليقو «نونلا حتفت دقو «ءوسب مهديري نم عنمت ةوق ىأ :ةعنمو زعع ىف نالف :ةعنم (5)

 .(5 560 )٤/ «ةياهنلا» :رظنا «ةرفكو رفاك لثم ؛عنام عمج

 ةياور ىفو «تييبلا مؤي ىذلا شيجلاب فسخلا باب :نتفلا ىف (۲۸۸۳) مقرب ملسم هاور (۷)

 لاتقل ةكم ىلإ ماشلا نم ىتآلا ىنعي ر .(«شيجلا اذ وه ام هللاو امأ» : :لاق ناوفص نب هللا دبع نأ

 امو «هب فسخُي مل هنأل ؛شيجلا اذه وه سيل اقح» :«جاتلا» ىف لاق . ب ريبزلا نب هللا دبع

 ها .«ليفلا باحصأك هرمأ رهتشال عقو ولو «نآلل هب فسخ شيجب انعمس



 ٠5 ةياهنلا ةصق ١ يلو ىلاعلا ةياهن ثادحأ ٠

 دهشأو .ةصفح ىلع بذكت مل كنأ كيلع دهشأ :لجر لاقف . (مهنع

 َنِم رار رَ لر اَنَيَب) :َلاَق ا یبا 3 هو مع نبا نعو ¥

J٣ «ةَمايَقلا موي ىلإ ضزألا ىف الحب رهت وب هللا فسخ ءالي  
 ريس

 حقا م رسا

 َنوُرصَمُي سالا َّنِإ سن ايا 5 لاَ فلک ىلا نأ کک ستا ْنَعَو ©

 ٍ ر اهب َتْرَرَم َتْنَآ نق - ةَرْيَصملا وأ - ٌةَرضَبْلا :ُهَل لاق اَهْنِم اًرْضم َّنإَو اراَصْمَأ
 بابو ءاهقوسَر ءامءالكَو ءاهحاسسَو كاا اَمَتلَخَد وَ َكْبَلَعَو ءاَهَئاَرَمَأ

 هما "لو 7 ےہ ےس ا س ٠
 هدر َنوُحِبْضُي َنوَتبيي ٌمْوَقَو هفجَرَو فذ فسح اهب نوک نر اهيحاَوَصب
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 كفر د ااف نإ :َلاَقَق ءا َرَمُع َنْبا ىتأ الجر نأ عفا ْنَعَو ©
eه2 5 يو  

 نا يب

 لق نگ نق «-ةععلب عدتبا : :ىلعي- ثّدخأ دق هنأ ىِيَعَلَب هن :

 ىف نوکی» :لوقَي لي وللا َلوُسَر ٌتْعِمَس نإ السلا یم ۂئرقت الق ٌتَدَحَأ

 و

 4 دا لأ ىف كيدو . هُفذَكَو بف عملا هَ ىف ذأ أ

 ألا هذ نب مو تيم :َلاَق ایک يلا نأ ت ماما ىبأ ْنَعَو ©

 اهيِف ٌلِئاَبقب نفَسحيلو ريزا ا يفلت ِباَرْشَو ماَعط ىَلَع
 انا راب هيلا فرح نال ىتيب يللا فسح اولو وحبصي ىَتَح ءاَهيِف رود یف

 طول مْوَق ىَلَع ْتَلِيزَأ امك راج يضخ ینا از أَو .نالث یی

 .(۲۰۷ )٥/ ىئاسنلاو (یوون - 5 /۱۸) ملسمو ؛(587/57) دمحأ مامإلا هاور ()

 .(۲۰۸۸) ملسمو :(7585) ىراخبلا هاور :هيلع قفتم (۲)

 .توص عم ةكرح :لَجْلَجتلا

 )١۷۸۷(. ةحيحصلا ىفو )١١7(« ةاكشملا ىف ىنابلألا هنسحو «دواد وبأ هاور (9

 )۸٠١١(. عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هححصو «هجام نباو ءدمحأ هاور :حيحص (5؟)



 :E (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق م /

 موبْرْشَ ْمُهَلْبَق ناگ نم ْتَقَسَن اَمَك مهمي علا م عزل ُمِهَِلَع ثأر

 ُمِهِتيَحِِطَقَو تالا مذا يرل مهينو ارا ْمِهِلكأَو َىْمَحلا

 .(اًهتسستف یر رخأ ةلصخ ركذو» :ّلاَق ( محرلا

 تافوسخلاب ةقالع ىأ اهل سيل تافوسخلا كلت لكف :تلق امكو هب

NT TYرک رک  

Kaa - (i. 8 

 .ةينغملا ةأرملا ىهو ةنيق عمج :تانيقلا )١(

 .هاجرخي مل امهنإف دقرف امأف رفعجل ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح :لاقو «مكاحلا هجرخأ (؟)



 ي ىلاعلا ةياهن ثادحأ  ةياهنلا ةصق
 سلا : ۹ sg a ل وبوس هسسسسم

 نمسا ٠
 .ناخدلا :ل6 ىبنلا اهنع ربخأ ىتلا ىركلا ةعاسلا تامالع نمو

 اهدهشي ىلا ةريخألا ةمالعلا وه ناخدلا نأ مولعملا نمو ب
 رانلا نودهشي الو ةثالثلا تافوسخلا نودهشي ال نونمؤملاف ..نونمؤملا

 ةثالثلا تافوسخلا روهظ دنع نأل ؛مهرشحم ىلإ سانلا درطتل جرختت ىتلا

 دقف نونمؤملا امأ ..قلخلا رارش الإ ضرألا هجو ىلع نوكي ال هنإف رانلا مث
 .مهحاورأ تضبقف ةبيطلا حيرلا مهيلإ هللا لسرأ

 روهظ ىلع ةرهطملا ةنسلا نمو ميركلا نآرقلا نم ةلدأ كانهو هب

 .ناخدلا

 :ميركلا نآرقلا نم ةلدالا :الوأ لب

 س ىَنْعَي 0 ِنيِبُم ناد ٌءآَمَسل أَن موي بقرف # :ىلاعت لاق

 كلا م نأ ا ہوم اإ بادل ع فیکآ ار © ےیآ ادع ادم
 کي ريب 0 ا اولاقو هن اولو مث ا نوی لوسر مخ اج دقو
 04 نوقم ركل ةا شطب مو ا توديع کا

 نيبُم ناخدب ءامسلا ىتأت موي رامكلا ءالؤبب دمحم اي رظتنا :ىنعملاو

 اًعيرقت ؛ميلآ ٌباذع اذه :مهل لاقُي كلذ دنعو «مهمعيو سانلا ىشغي حضاو

 ."”كلذ ضعبل مهضعب لوقي وأ ءاًحيبوتو مهل

 )٠١-١١(. :تايآلا :ناخدلا ةروس(١)

 ۲۳۵-۲۳٣(. /۷) ريثك نبأ ريسفتو ؛2 )١1/ ىبطرقلا ريسفت(؟)



 ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق ا

 :نيلوق ىلع ةيآلا يف دراولا ناخدلاب دارملا يف ءاملعلا فالتخا ديب

 اعد امدنع عوجلاو ةدشلا نم اًشيرق باصأ ام وه ناخدلا اذه نأ :لوألا

 ةئيهك ءامسلا ىف نوري اوحبصأف «هل اوبيجتسي مل نيح ايب ىبنلا مهيلع

 .ناخّدلا

 نم ةعامج هعبتو د دوعسم نب هللا دبع بهذ لوقلا اذه ىلإو

 .”فلسلا

 ُنَمَقلاَو ةّشْطَبلاَو ٌموّرلاَو ُماَرَللا :ّنْيَضَم دق سمخ ۱:د لاق

 ©( نالا

 مق تسود الو َر کی اوَبَصَياَمّل # :ىلاعت هلوق هب دصقي :ماَّرَللاَو

 104 رر نواحي كري دک
 ضرألا َفذَأ ِف 0 میرا تيل تبلغ W( ّملا# :ىلاعت هلوق هب دصقي :ٌموّرلاو

SSلَم نم رمل هلل تینس ع 5  
 ج

 4 س ھے ہہ م . 0 لل ےل + م

 001007 ضش ےہ هلل رص E تر حرفي دیمودو دب نمو

 0 ا ےک
 ا4 ميحرلا رر لا وهو

 نبا ريسفتاو )١7١/١7(( (ىبطرقلا ريسفتاو )1١١١/١6-١١7(( (ىربطلا ريسفت» :رظنا(١)

 .(۲۳۳ /۷) «ريثك
 76 روع ےس ےس ییا چر

 :یآ «[۷۷ :ناقرفلا] 4 امل وک وس ردك دق :ىلاعت هلوق ىف ءاج ام وه :(مازللا)(؟)

 .رسألاو لتقلا نم ردب ىف شيرق رافكل عقو ام وهو «مهبيذكت ةجيتن مهكلهي اًمزال اًباذع نوكي

 )١٤١/١۷(, (ملسمل ىوونلا حرش»و «(۳۰ ٩٥و ۱٤۳ /5) «ریثک نبا ریسفت» :رظنا

 .ةمايقلا ةفص باتك (۲۷۹۸) ملسمو «نآرقلا ريسفت باتك )٤۷٦۸( ىراخبلا هاور :هيلع قفتم (۳)

 )٤( :ةيآلا :ناقرفلا ةروس )۷۷(.

 )1١-0(. :تايآلا :مورلا ةروس ()



 ير (ملاعلا ةياهن ثادحأ ١ ةياهنلا ةصق | اخ

 هيا 00 كلو د وعسم نبا اهرّسف :ةَشطَبلاَو

 4 وقنادر هما شی مَ :یلاعت هلوق ىف كلذو ءاردب
 0 ا ُةَعاَّسلأ تبرفأ# :ىلاعت هلوق وهو :ّرَمَقلا اأو

 نيم ناخد مآَمَسلَأ فأ موي بقر # :ىلاعت هلوق هب دصقي :ٌناَخّدلاَو
 ."4 عل ُتاَدَع اده َساَئلَأىَمْعَي 20)'

 هلا دبع دنع اتك :قوُرشَم لاق -ملسمل ظفللاو - ؛نيحيحصلا» ىفو

 صاف نإ نمحّرلا دبع اَبَأ ا: :َلاَقَق لُجَ هانا تب ْعِجْطْضُم َوْهَو ءاسولج

 ءراَمَكْلا ساما خاف ءىجَت ناححدلا هيا نأ معزي رصقي ةدنك ٍباَوْنَأ دنع

 :نابضَع َوُهَو رسَلَجَو ٍدوُعْسم نبا َلاَقَف ؟ماگزلا ِةعَْهك هم َنيِِمْؤُمْلا ُذَحََيَ
 حلمي ْمَلْنََو مَلْعَياَمب لقلوب مْ َملَعْنَم مهلا اوقتا سلا اھا ان
 نق 08 هللا :ُمَلْعَي ال اَمِل :لوقت نأ مكاو ملأ وئ ُمَلْعَأ هللا :لقّيلق

 رف ّنِإَو 4 كونكت ئوأ يبل نيك كلت[: له >:5 هيل لاق تک مل
 ET ت ف هلع اق نال او
 مايلار ةَ اوكأَو ابف وُ ىٌح هس مندا «فشو عبس

 "نادل ِةَْيَهَك ءضَرَألاَو ءاَّمّسلا َنْيَب ام لجَدلا ىَرَيَ

 دعوت هؤانث لج هللا نأل» :لاق مث «یربطلا ريرج نبا هحّجر لوقلا اذهو

 )١5(. :ةيآلا :ناخدلا ةروس ()

 )١(. :ةيآلا :رمقلا ةروس (

 )٠٠١-١١(. :ناتيآلا :ناخدلا ةروس (۳)

 .(85) :ةيآلا :ص ةروس (؟)

 ةمايقلا ةفص باتك (۲۷۹۸) ملسمو «ريسفتلا باتك )٠١١1( ىراخيلا هاور :هيلع قفتم (5)

 .رانلاو ةنجلاو



 (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق ر
 روس

 ,هآَمَسلآ أت موب بقر # : اک هيبنل هلوق نأو شيرق ىكرشم ناخدلاب
 ا TE قايس ىف © ِنيِبم

 ريب

 كس ىف ب ا تيلوألا مكيآَباَء برو ہر بیو یک وه الإ هَل هنلإ ال و
 ا

 ن ىش امسا نأ مب تیر لک هيبنل هلوق كلذ عبتأ مث "© َتوُبَعَلَي

 أب وهف نيكرشملل اًديدهتو هسأب مهيتأي نأ ىلإ ...ربصلاب هل هنم اًرمأ © ٍنيِبم

 مهنع هرخآ نوكي نأ نم هبشأ مهب ةلحأ دق مهل اديعو ناك ذإ نوكي
 ." «مهريغل

 عقيسو «دعب ئجت مل ىتلا «ةرظتنملا تايآلا نم ناخدلا اذه نأ :ىناثلا

 .ةعاسلا مايق برق

 ؛'؛'ةكيلُش ىبأ نب هللا دبع نع متاح ىبأ نب راو ىريطلا ريرج نبا یور دقف

 یت ةحراَبلا تفن ام) :َلاَقَف موي تا ار سابع نبا ىَلَع َتْوَدَع ` لاق

 ےس

 نأ ُتيِهَحَف ءبتذلا وذ ٌبَكْوَكلا عَلَط :اولاَق» :َلاَق ؟مِل : تلق « (ُتْحَبْضُأ

 .00(تحّبْضُأ یتح تمن اَمَق “قرط ُدَق نالا نوک

 0 صا يج ا

 ِناَمْجْتَو ِةَمأْلا رْبَح سابع نبا ىَلِإ ٌحيِحَص 2 داتسإ ادو : ريثك نبا لاق

 )١( :ةيألا :ناخدلا ةروس )١١(.

 .(۹ .۸) :ناتيآلا :ناخدلا ةروس (؟)

 )۳( «ىريطلا ريسفت» )۲١/ ١١5(.

 اًيضاق ناك «ىكملا ىميتلا ناعدج نب هللا دبع نب ريهز ةكيلم ىبأ نب هللا ديبع نب هللا دبع وه (4)

 (ه )/١١1 ةنس ىفوت «ثيدحلا ريثك ةقث ناكو «ةعبرألا ةلدابعلا نع ىورو «ريبزلا نبال اًنذؤمو

 )7:57/0-/7١09(, (بيذهتلا بیذہع» : رظنا . هَلْ

 .(7170 /۷) (ريثك نبا ريسفت)و )١١7/70(« (یرہطلا ريسفت» (©)



 ا (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق 6:١

 عم نيا َنيِعِباَنلاَو ِةَباَحَّصلا َنِمُهََقاَوْنَم لوق اَدَكَمَو .ِنآْرَقْلا
 قم هيف امم ... اَمِرْيَغَو ِناَسِحْلاَو حاَحَّصلا نِي ٍةَعوْفْرَمْلا ٍثيِداَحألا

 .ِنآْرُقْلا ٌرِهاَظ ُهَنَأ َعَم ٍةَرَظَتْنُمْلا ِتاَيآْلا َنِم َناَحَدلا نأ ىَلَع ٌةَرِهاَظ هلال
 هاَرَي حِضاَو نیب :ىأ © نیم ناخ احدي ُءآَمَسلا تأت موي َبِمَبرَف # : ىَلاَعَت هل ةللا لاق

 مهيأ ىف هوار لاح وه اما : 5 يومَ با هپ سف ام ىَلَعَو .ٍدَحَأ لک
 .دْهَجلاَو عوُجلا ةد ْنِم

 ارمأ ناك ْوَلَو ءمهّمْعيو ْمُهاْشَعَتي :ئأ # سالا ىي # :ُهَلْوَق اًذَكَهَو

 . 4 سالی ؛هيف لبق امل نيكرشملا ةكم لَها ص الات

 َكَل ْتَبَح ىنإ والا نبال لاك ثا لوس بَل ىف تبثو
 لوس مر هَل اخو :لاق (كَرْذَق تن أسحلا :هل لاق .خدلا ٌوُه ه :لاَق ات

 . 4 نیم ناد امسا قأ د موي بقَتراق 9“ :ا هللا

 ناك دابص نبا إف بقت رملا رظتملا نم ناخلا نأ ىلع ٌليلد اذه ىفو
 ةنيدملا ىلإ ةّيوبنلا ةرجهلا دعب الإ ةصقلا هذه عقت ملو «ةنيدملا دوهي نم

 .ةرّونملا

 ةعاسلا طارشأ نم ناخّدلا نأ تركذ ةحيحصلا ثيداحألا َّنإف ءاًضيأو
 .ىتأيس امك ىربكلا

 قُم عوفرملاو ؛همالك نم كلذ نإف أ دوعسم نبا هب رف ام امأو

 "”فوقوم لك ىلع

 ۲۳٣(. /ا/) «ریثک نبا ریسفت» (۱)

 .نتفلا باتك (۲۹۳۱) ملسمو «زئانجلا باتك )١7060( یراخبلا هاور :هيلع قفتم (۲)

 .ىنيز هط .د .قيقحت )177/١( «محالملاو نتفلا ىف ةياهنلا» :رظنا (۳)



 ( ملاعلا ةياهن اهلا ةصق ل اعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق /
 ےک ےس ےس

 هد ااتبر # :اولوقي نأ ةمالعلا هذه ترهظ اذإ عنتمي الو

 .ةمايقلا برق اذهو «نودوعي مث «مهنع فشكيف #10 َنوُنِمْؤَم

 ناناخد امهنأب "”راثألا هذه نيب عمجلا ىلإ بهذ ءاملعلا ضعب نأ ىلع

 ىتلا امأف «نامزلا رخآ ىف عقتس ىتلا ىهو .ىرخألا تيقبو امهادحإ ترهظ

 ناخدلا ريغ ناخدلا اذهو «ناخّدلا ةئيهك شيرق هارت تناك ام ىهف ؛ترهظ
 .ةعاسلا طارشأ نم ىه ىتلا تايآلا روهظ دنع نوكي ىذلا «ىقيقحلا

 دق ناناخد امه :لوقي دوعسم نبا ناك :دهاجم لاق» :ىبطرقلا لاق

 نمؤملا دجي الو .ضرألاو ءامسلا نيب ام المي ىقب ىذلاو ءامهدحأ ىضم

 ."””(هعماسم بقثتف ؛رفاكلا امأو «ةمك زلاك الإ هنم

 :ةرهطملا ةنسلا نم ةلدألا : ايناث ب

 نامزلا رخآ ىف ناخّدلا روهظ ىلع ةلاَدلا ثيداحألا ضعب ركذ ىضم
 :كلذ ىلع ةّلاَّدلا ثيداحألا نم اًديزم انه ركذأسو

 اوُرِداَب' :لاق 25 هللا لوسر نأ تق ةريره ىبأ نع ملسم ىور ()

 .9(َتاَحَّدلاَو لاخلا : :اَنس ٍلاَمْعَألاِ

 .©(ناََكّدلا»:ىربكلا ةعاسلا طارشأ ركذ ىف ةفيذح ثيدح ىف ءاجو (؟)

 :لاق ؛35 ىرعشألا كلام ىبأ نع ینارطلاو ريرج نبا یورو (۳)

 ُهْنِم َنِمْؤُمْلا حاب َناَحّدلا :اًنالت ْمُكَرَدنأ مكبر نإ: هللا لوسر لاق اق

 )١( :ةيآلا :ناخدلا ةروس )١7(.

 .(۲۷ /۱۸) «ملسمل ىوونلا حرش»و ((556 ص) «ةركذتلا» :رظنا 0

 .(5600 ص) «ةركذتلا» ()

 .نتفلا باتك )۲۹٤۷( ملسم هاور :حيحص (4)

 .نتفلا باتك (۲۹۰۱) ملسم هاور :حيحص (5)



 ا عنادا هيا نادا ياا ع 1ا

 هم رل ټه رس

 000 عَمْسَم لک نم رخو حفتنيف رفاكلا ذخأتَو قَمك زلاك

 ؟ناخدلا دعب اذامو

 ضبقتف (ةنيللا) ةبيطلا حيرلا كك هللا لسري ناخدلا ةمالع تهتنا اذإف

 الإ كلذ دعب ضرألا ىف ىقبي الو ضرألا هجو ىلع نم نينمؤملا حاورأ

 .قلخلا رارش

 . 01هللا هللا :ضزألا ىف لاق ال ىَنَح ٌةَعاَّسلا موق الا : ږی لاق امك

 :حيرلا كلت نع + لاق

 ..لاّجّدلا جرخي ال هللا لوسر لاق :لاق د ورمع نب هللا دبع نع
 دوعسم نب ةورع هنأك ميرم نب ىسيع هللا ثعبيف (:هيفو «ثيدحلا ركذف)

 لسري مث «ةوادع نينثا نيب سيل نينس عبس سانلا ثكمي مث .هكلهيف .هبلطيف
 لاقثم هبلق ىف ذحأ ضرألا هجو ىلع ىقبي الف «ماشلا لَّبِق نم ةدراب اًسير هلل

 ةتلخدل لبج ٍدبك ىف لخد مكدحأ نأ ول ىتح «هتضبق الإ ناميإ وأ ريخ نم ةرذ
 .'*”(هضبقت ىتح هيلع

 ثعب ذإ) :رخآلا ثيدحلا ىف امك ...سانلا رارش الإ ضرألا ىلع ىقبي الف

 ملسم لکو نمؤم لك حور ضبقتف مهطابآ تحت مهذخأتف ةبيط اًحير هللا

 .0(ةعاسلا موقت مهيلعف رمَحلا جراهت اهيف نوجراهتي سانلا رارش ىقبيو

 .(ديج هدانسإ» :ريثك نبا لاقو «(5725 /۷) «ریثک نبا ريسفت»و )5١/ ١١5(.« «ىربطلا ريسفت» )١(

 .ةعاسلا طارشأ نم فرصتب (۲)

 .ناميإلا باتك )۱٤۸( ملسم هاور :حيحص (۳)

 .ةعاسلا طارشأو نتفلا باتك (55950) ملسم هاور :حيححص (4)

 .ةعاسلا طارشأو نتفلا باتك (۲۹۳۷) ملسم هاور :حيحص (5)



 ىلاعلا ةياهن ثادحأ  ةياهنلا ةصق ع

 لع ىبنلا لوق نيبو اذه نيب ضراعت ىأ كانه سيلو ©

 هتلر لا نک قاما ل رب ای ینا نا لرئ

 '.«ساتلا ىَلَع َنورِهاَظ ْمُهَو هلا رم یتا یت تح

 ةنمؤملا ةروصنملا ةفئاطلا هذه لظتسف «كاذ نيبو اذه نيب ضراعت الف

 حيرلا :هللا رمأب دارملاو هللا رمأ ىتأي ىتح هللا نيدل لمعتو هللا نيد رصنن
 " مهريغو ةروصنملا ةفئاطلا ءانبأ نم نينمؤملا حاورأ ضبقت ىتلا ةبيطلا

 نمؤم لجر مهنيب سيل قلخلا رارشب ةءولمم ضرألا تحبصأ اذإف #
 ىلع سيل هنأل ؛ةبعكلا مدهتو نآرقلا عفرُي تقولا كلذ ىف هنإف دحوم
 نآل ... ةبعكلا لوح فوطي نم كانه سيلو نآرقلا فرعي نم ضرألا

 .قلخلا رارش ىلع الإ موقت نلو تبرتقا دق ةعاسلا
 ال ىتَح بولا شو ُسْرْدَي امك ٌمالسإلا سردي .الک هللا لوسر لاق

 ىف هللا باک ىََلَع ىَرْسُيَو ةَفَدَصاَلَو كشن الو الص الو ُفاَبِص اَم ىَرْذُي
(۳) 

 ) .. ةيآ هنم ضل ىف ىَقْبَي الف هليل

 ضبقت نأ دال ةبيطلا حيرلا نأ ىلع عطاق ليلد اندنع نكي مل نإو #

 نارقلا عفرُي فوس هنأو ةرشابم ناخدلا ةمالع روهظ دعب نينمؤملا حاورأ

 حيسملا روهظ دعب هنأ نم نيقي ىلع اننأ الإ ةبيطلا حيرلا دعب ةبعكلا مدهتو

 ةرثكو ا ىسيع عم ضرألا ىف نونمؤملا اهشيعي ىتلا ةبيطلا تاونسلا
 .ةاكزلا باتك )١٠١707( ملسمو «ملعلا باتك )7١( ىراخبلا هاور :هيلع قفتم (۱)

 )5١094/١(. ىوونلل (ملسم حرش# :رظن رظنا(۲)

 )۸٠۷۷(. عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هححصو «مكاحلاو «هجام نبا هاو ر :حيحص (۳



 او ی يان ادا رديه ةت ۲

 : نإف د ىدهملاو 5325 ىسيع توم دعب هنإف .. تاكربلا روهظو تاريخلا

 رجهتو دحأ هركذي الف نآرقلا ىسنُيو .. ىرخأ ةرم ةدوعلا ىف أدبي كرشلا

 .. ةبعكلا مدهتو «نآرقلا عفرُي تقولا كلذ ىفف .دحأ اهب فوطي الف ةبعكلا
 ةبادلا روهظ دعب نوكي ام اًيلاغ هنأ الإ ؛كلذل قيقدلا تيقوتلا فرعن ال انئكل

 .ملعأ هللاو ... ناخدلاو ءاهبرغم نم سمشلا عولطو

 42 ىسيع لوزن ىتح ىقبتس ةبعكلا نإف ةبعكلا مده نع امأو هب

 يج ىبنلا جح امك تيبلا جحيل ل6 ىسيع بهذيسو

 ُنِبا َنّلهِيل هِدَيِب ىِيْفَت ىِذَلاَو» :َلاَق كو بلا نأ هلق َةَريَرْه ىبأ ْنَع

 0 (اًمهنينْثيل وأ اَرمَتْعُم وأ اح ِءاَحْوَّرلا جب َمَيْرَم

 نينمؤملا حاورأ ةبيطلا حيرلا تضبقو ناخدلاو ةبادلا ترهظ اذإ مث هب

 وذ) همسا رفاك لجرب اذإو ... قلخلا رارشب ةءولمم ضرألا تحبصأو

 .اًرجح اًرجح اهضقنيو ةبعكلا مدهيل ىتاي (نيتقيوسلا

 فبرخي) :لوقي ع هللا لوسر تعمس :لاق ؛رمع نب هللا دبع نع چ

 ءاهتوسك نم اهدرجيو ءاهتيلج اهبلسيو ءةشبحلا نم '”نيتقيوسلا وذ ةبعكلا
 و و

 .«هلوعمو هتاحسمب اهيلع برضي « عدیفآ .”'عليصأ :هيلإ رظنأ ىناكلو

 .جحلا باتك )١157( ملسم هاور :حيحص )١(

 امنإو ءاهريغصت ىف ءاتلا ترهظ كلذلف «ةثنؤم ىهو «قاسلا ريغصت :ةقيوسلا :(نيتقيوسلا) (۲)

 ثيدحلا بيرغ ىف ةياهنلا» .ةشومحلاو ةقدلا ةشبحلا قوس ىلع بلاغلا نأل ؛قاسلا رغص

 .(5 77 /؟) (رثألاو

 ريثألا نبال «ةياهنلا» :رظنا .هسأر نع رعشلا رسحنا ىذلا وهو «عملصأ ريغصت :(عليصأ) (*)
(/ 7 1). 

 ىف نوكي كلذكو «قاسلا مظع نيبو مدقلا نيب غيز كيرحتلاب عدفلاو ,عدفأ ريغصت :(عديفأ)(4)



 (ملاعلا ةياهن ثادحأ)ةياهنلا ةصق / ٠

 .دوسأ :هيلإ رظنأ ىنأك» :لاق: ىبنلا نع هب سابع نبا نعو هب
 7 ((ةمعك || یر ارح | ١ اها 34 يل) . ذأ

 ا لاحم د

 57١(. /۳) ريثألا نبال «ةياهنلا» :رظنا .اهنكامأ نع لصافملا لوزت نأ وهو «ديلا ”

 نبا لاقو .«هابقع دعابتو «هیمدق رودص ىنادت :ىأ ؛هتيشم ىف ححف» :«سوماقلا» ىف :(جحفأ) )١(

 (ةياهنلا»و ٤٥١( /7) «سوماقلا بيترت» :رظنا .(نيذخفلا نيب ام دعابت :جحفلا) :ريثألا

(۳/ 41(. 

 )5١١١(. دمحأو  جحلا 57١( /7) ىراخبلا هجرخأ (۲)



 يب ىلاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق

 قرشملا نم قرشت ىهو كك هللا اهقلخ نأ ذنم سمشلا نأ ملعن نحن

 لعج دقف ... ةدحاو ةرم ولو ريغتت مل ةمظتنم ةروصب برغملا نم برغتو

 .اًدبأ هنع ديحت ال اًرادمو اًماظن اهل هللا

 "4 ويلا علا ردت كلذ هرم یر سلاو 9 :ىلاعت لاق
 هرمتملا رفاكلا اذه 6# ميهاربإ نمحرلا ليلخ رظان امنيح كلذلو ©

 .راوحلا كلذ امهنيب ثدح (ناعنك نب دورمنلا)

 دإ كلم هلأ هاء نأ ءور ف معها جاع ىلا َلِإ َرَ ملا # :ىلاعت لاق
 رو ےس 70 ر ے هس ر م 001 - رح رس ل رس ر ا

 هللا کا مكهارتإ ل تيم ءىجحأ انأ ل تيميو -ىحي ىزَل ر مكه ل

 ےس سامر ر ر س 7 ےس ےس و ےس ا ر س ر م ےس ر ےس ند

 ىد ال َهّللاو رفك ىلا تهبف برغملا م اهب ِتأَف ٍقرشملا نم سمسا قا

 عولط نورظتني مهتداعك سانلا حبصي نامزلا رخآ ىف هنإف كلذ عمو #

 ءلطت سمشلاب اذإف - هللا اهقلخ ذنم اهلاح وه امك - قرشملا نم سمشلا

 .ةبوتلا باب قلغي اهدنعو ... برغملا نم

NYE CERG: 

 .(۳۸) :ةيآلا :سي ةروس(١)

 .(؟0/) :ةيآلا :ةرقبلا ةروس(0)



 ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق د /

 نامزلا رخآ يف اهبرغم نم سمشلا عولط ىلع ةلدألا

 : ميركلا نآرقلا نم ةلدألا :ًالوأ
 رس س مس چ ع رر رم رس عرس هج مسد 4 رخل سس سار 0 دس هل ےس

 ضعب فأي وأ كبر أي وأ هكِيلَمْلا رهيتأت نأ آلِ نورظني لَه :ىلاعت لاق

 أ لب ني تم نک دل اهتيإ اً ن ال كيو تا قب قا مدي كيد تي
 .4 ورم انار طنا ل اح اههميإ ف َتبَسَك

 نأ اَّلِإ# .مهدانعو مهملظ رمتسا نيذلا ءالؤه رظني له :ىلاعت لوقي
 4 ةكَيلَمْلا» مهيتأت نأب «ةرخآلا تامدقمو باذعلا تامدقم # رهبات

 الو ءناميإلا مهعفني مل ءلاحلا كلت ىلإ اولصو اذإ مهنإف .مهحاورأ ضبقل

 ةازاجمو .دابعلا نيب ءاضقلا لصفل # كر أيوا .لامعألا حلاص
 .ةعاسلا برق ىلع ةلادلا 4 َكَيَر بياع شنب قاي وأ .نيئيسملاو نينسحملا

 دق ةعاسلا نأ اهب ملعي ىتلا «ةداعلل ةقراخلا 4 َكّيَر تيا ضعب قاي موي

 .تبرتقا دق ةمايقلا نأو «تند

 اذإ : ىأ 4 ارح اهي بيف َتَيَسْكَوأ لَ نم َتَنَماَ نكت لاهي سنت حسی الا
 نأ رصقملا نمؤملا الو «نمآ نأ هناميإ رفاكلا عفني مل هللا تايآ ضعب دجو

 هل ناك امو .كلذ لبق ناميإلا نم هعم ناك ام هعفني لب .كلذ دعب هريخ دادزي

 .تايآلا ضعب ىتأي نأ لبق «دوجوملا ريخلا نم

 اًناميإ ناك اذإ .عفني ناميإلا ناك امنإ هنإف ةرهاظ اذه ىف ةمكحلاو

 ةداهش رمآلا راص «تايآلا تدجو اذإ امأف .دبعلا نم اًرايتخا ناكو «بيغلاب

 .قيرغلا ناميإك «ىرورضلا ناميإلا هبشي هنآل «ةدئاف ناميإلل قبي ملو

 لاق امك .هيف وه اّمع علقأ .توملا ىأر اذإ نمم ءامهوحنو «قيرحلاو
 وو 27

 َنيكر شم 4ب نک امب انَرمڪ و رد لحلو هللاب اَنَماَءأوْلاَك اسا أَوََراَمَلَف 0 :ىلاعت
 وى

- 
 ےک

 < رو ےس ت ص رس ےس نصر ملم ر 02 3 صار ری ر هلم رال

 .© ورابع ف تلخ دق تلا هلآ تنس سبور امل مهتميإ مهعق كي لف د



 Nd ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق

 ضعبب دارملا نأ ةي ىبنلا نع «ةحيحصلا ثيداحألا ترثاكت دقو

 ملف ءاونمآ ءاهوأر اذإ سانلا نأو ءاهبرغم نم سمشلا عولط هللا تايآ

 .ةبوتلا باب «ذئنيح قلْغُيو «مهاميإ مهعفني

 نورظتني مهو اًرظنتم ب لوسرلاب نيبذكملل اديعو اذه ناك املو

 نور لف :لاق رومألا بئاصمو رهدلا عراوق هعابتأو ب ىبنلاب

 .نمألاب قحأ انيأ نوملعتسف © َنوُرظَننَم

 لاعفألا تابثإ ىف ةعامجلاو ةنسلا لهأ بهذمل ليلد ةيآلا هذه ىفو

 هيبشت ريغ نم اا هلل نايتإلاو .لوزنلاو ءاوتسالاك «ىلاعت هلل ةيرايتخالا

 .نيقولخملا تافصب هل

 طارشأ ةلمج نم نأ هيفو .ريثك ءىش ءاذه نم «ةنسلاو باتكلا ىفو

 هتداع ترج دق «ميكح ىلاعت هللا نأو .امرغم نم سمشلا عولط «ةعاسلا

 .مدقت امك ءاّيرارطضا ال اًيرايتخا ناك اذإ عفني امنإ ناميإلا نأ «هتنسو

 عفنت امنإ ىوقتلاو ربلاو ةعاطلاف .هناميإب ريخلا بستكي ناسنإلا نأو

 ءىش هعفني مل ناميإلا نم بلقلا الخ اذإف .ناميإ دبعلا عم ناك اذإ ءومنتو

 ."'”كلذ نم

 لاوقألا ىلوأو» :-ةيآلا هذه ىف نيرسفملا لاوقأل هركذ دعب - ىربطلا لاق

 كلذ :لاق هنأ ةَ هللا لوسر نع رابخألا هب ترهاظت ام كلذ ىف باوصلاب

 . «ارغم نم سمشلا علطت نيح

 .ركب ىبأ ةبتكم .ط )١۱/ ٤٥١-٤١١( ىدعسلا ريسفت ()

 ١١7(. /8) «ىربطلا ريسفت» (۳)



 ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق ص /

 :ةرهطملا ةنسلا نم ةلدألا :ايناث ج

 اهتم ةلمج كيلإو :ةريثك اهبرغم نم سمشلا عولط ىلع ةّلاَذلا ثيداحألا

 لطب ىح ةَعاّسلا موق ال٠ :لاق ل وللا َلوُسَر نأ لَو َةرْيَرْه یبا ْنَع

 ذمو و مهلك سالا َّنَمآ اَهِبِرْعَم ْنِم ْتَعَلَط اَذِإَف ءاهبرغم ْنِم شسمشلا
 ۲ ربح هناي ىف تّ وأ لبق نم ٹتمآ نكت مَ انام مْ عقنب ال

 نأ

 ےس

KX 
 0 م

 است ۾ صن د ےہ 2

 د عما نخر إل :لاَق # هلك بتلا ن و َرْيَرْه ىبأ ْنَعَو

 ْنِم ٍسْمّشلا ٌعوُلْط : ًرْيَخ اًهِتاَميِإ یف ْتَبَسَك وَ لبق نم ثمآ نت ملائم
 نا «ض دْرألا هادو لاََكَدلاَو ءاَهِبِرْغَم

 :نيتلاح ىف دبعلا ةبوت لبقت ال هنأ انل حضتي انه نمو 5

 Ù وقاعلا حورلا خابت امدنع ءيا .. ةرضرفلا دنع(

 رعي ملام ِدْيَعلا ةَبْوَت لبق ىَلاَعَت هلل هللا نإ ١ : دلع لاق

 يدنا ىف ءاج امك ..اهيرقم نم سمشلا تعلط اذا 2

 راَهَنلا يسم بوسيل ليلا َدَي طْسْي ا < نا نإ ا
 .«اهبرغم  ْنم سْمَشلا َعْلطَت ىح ليلا یم م بوتل راهتلاب هدي سکر

 رش قولا ضرع ريمان برطعلا ل مل

 َعْلطَت ىَّنَح < قلعي الو صْرَألاَو ِتاَوَمَّسلا لح َمْوَي ةَبْوَتلِلا د هللا هتف ءاَماَع
 نم شسْمشلا

 .نتفلا باتك )۱١۷( ملسمو «نآرقلا ریسفت باتك (40) یراخبلا هاور :هيلع قفتم (۱)

 .ناميإلا باتك )۱٥۸( ملسم هأور :حیحص (؟)

 .(۱۹۰۳) عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هنسحو «هجام نباو «یذمرتلاو ءدمحأ هاور :نسح (۳)

 .ةبوتلا باتك (51/59) ملسم هاور :حيحص )٤(

 .(۲۲۲۹) عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هنسحو «هجام نباو «ىذمرتلاو ءدمحأ هاور :نسح (©)
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 فت زيدتشحا دیم اش 51

 َِيآْلا َّعَم ُةَرِتاَوَتُملا ٌتيِداَحَأْلا هذه ١:ا ريثك نبا ظفاحلا لاق وهب

 هم سشلا عولط دعب هبت وأ اًناَمِيِإ ٌتَدَحأ ْنَم نأ ىَلَع ليل ٍةَميِرَكلا

 طارش رباني كيد ن ملغ ناو َكِلَذَك َناَك اَمّنِإَو ُكْنِم لبقُي ال اهيرغم

 َةَلَماَعُم ُتْفَوْلا كلذ َلِموْعَق ءاَمّوُنُدَو اَهِباَرَيقا ىلع َةّلاَدلا اَهَتاَماَلَعَو ِةَعاَّسلا

 ۰ "”( ةمايقلا موي

 .اهبرغم نم سمشلا عولط وه ةبوتلا لوبق ةياغ 35 لعجف
 باب لفق رارمتسا ىلع لدت ةريثك اًراثآو ثيداحأ رجح نبا ركذ دقو #

 نأ ىلع ةقّتم اًضعب اهضعب دش راثآ هذهف» :لاق مث ؛ةمايقلا موي ىلإ ةبوتلا
 نأو كلذ دعب حتفُي ملو «ةبوتلا باب قلغأ ؛برغملا نم تعلط اذإ سمشلا

 ."”«ةمايقلا موي ىلإ دتمي لب عولطلا مويب صتخي ال كلذ

 ليَ ىتح ٌةَعاَسلا موقت ال: لک هللا َلوُسَر َّنَأ م رْبَرُه ىبأ ْنَع

 اَذِإَف ءاَهِبِرَْم نم ُسْمَّشلا َعْلْطَت ىَنَحَو ( :هيفو «ثيدحلا ركذف) ...ناَت
 ْنْكَت ْمَل اَهَناَمِيِإ اسْمَ اسف ُعَقْنيال نيج َكِلَذَف َنوُعَمْجَأ اونم سالا اَهآَرَو ْتَعَلَط
 . اريح يَ انام یف سگ وأ لبق ْنِم ْتَنَمَآ

 ا ےک

 انس ٍلاَمْعَأْلاِ اورِداَي» :َلاَق هللا لوس د نأ يف ةَرْيَرِه ىبأ نعو

 .«اهبرغَم نِي سلا عولط
 ةَ تأ ْوَي لاق ةا عم نأ ص رد ىب 9۹ 7

1 (° 

 .(۲۱۹/۱-۲۲۲) «محالملاو نتفلا ىف ةياهنلا» )1(

 .(15-5760 5 /۱۱) (یرابلا حتف» ()

 .نتفلا باتك )۷۱۲١( ىراخبلا هاور :حیحص (۳)

 .نتفلا باتك )۲۹٤۷( ملسم هاور :حيحص (؟)



 ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق ى

 7 ب مو مم ول 3 ہ ن
 ىلإ ىه ذك ىّنَح ىِرْجَت هذه ن١ :َلاَ ْمَلعَأ ةو شرو هللا: اولاق (؟ سمس

 ريس
 س

 نزا اَهَل َلاَقُي یتح < َكِلَذَك لات الف ةَدِجاَس ٌرِخَتَق ءشْرَعْلا َتْحَن اَهّرَقَتْسم

 یتَح یر م .اهييلطت نم ةعلاط حضن عزف تن تيَح نم ىبجزا
 لات : ىَنَح َكِلَذَك لاَرَت الو ةَدِجاَس ٌرِخَتَف شْرَعْلا َتْحَت اَهّرَقَتْسُم ىلإ یه

 من ءاهولطم نم َعِلَط خطت عجزت تح تي ن ىعجز) «ىهتذا اه
 ءشْرَعْلا تحت َكاَذ اَهََوَقَتْسُم ىلإ ىه 38 ت َنْيَش اَهْنِم ساتلا ٌرِكْنَسَب ال ىِرْجَ

 زذ نال عضل فرط یی اقلط يجبضأ يتلا اهلل
 نكت راسی اسف عقال نيج كاد ؟ْمُكاَذ یم نورد ::لج هللا ٌلوُسَر َلاَقَ
 0 0104 اريح میان تس لبق نم تما

 ىَنَح كَل وقم ةبوتلا لار الو ةبوتلا تب ام رجلا عِطَقَْت ال: لاقو

 َىَِفُكَو .ِهِيِفاَمِب بلت لك ىَلَع عبط ْتَعَلَط اَذِإَف ءبِرْغَمْلا َنِم سْمَشلا عل
 ۰ .©2(َلَمَعْلا سالا

 يلط دنع اَهّئاَمبإ اسف عن ال اَمنِإَو :ُهَمَلُعْلا لاَ :ىبطرقلا لاق ©
 لك ُهَعَم ُدَمْحَناَم عَرَمْلا نم مهبول ىلإ صاح هال ءاهبرغَم نِي ٍسْمَّشلا

 سانلا ريصَيَف ِدَدَبْلا ىَوُق ْنِمَوَوُف لك رو لا ٍتاَوَهَش ْنِم ٍةَوْهَش

 ادد عاطل ىف ثول َرَضَح ْنَم لاح ىف ٍةَماَيِقلا وند مهنا لملك
 لَه لم ىِف َباَنْنَمَف ینا نِ انا منع ىصاَعَعلا عاَوْنَأ ىلإ
 .(©(َتْوَمْلا ُهَرَضَح نم ُةَبْوَ ليقت ال امک خب وت لبق مل ٍلاَحْلا

 )٠١۸(. :ةيآلا :ماعنألا ةروس )١(

 )۱٥۹(. ملسم هاور :ميحص(؟)

 . ١ حيحص هدانسإ) :ركاش دمحأ خيشلا لاقو I-۱۳) /۳) دمحأ هاور (۳)

 ١(. 57 //1) (ىبطرقلا ريسفتاو ٦ ۷١(« ص) «ةركذتلا» (:4)



  KSب ىلاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق ١

 چ سوس 9
 نأ انل نآ ... دهاشملاو فقاوملا كلتل ةدّعلا دعت نأل ناوألا نآ دقل

 نم رذحن نأ انل نآ . لك هللا لوسرل ةعباتملا درجنو هدحو هلل ةدابعلا صلخن

 ىترسح اي سفن لوقت نأ لبق راهنلاو ليللا ىف ركمي نئاخ ِسّْبلُم قعان لك
 مهيعوبتم نم اوأربتي نأ عابتألا ةفعضلل ناوألا نأ ... صانم نيح تالو

 ىف اًعمط ضارعأ وأ ٍءامد ىف ملظ ىف مهل ًةادأ اونوكي الف نيدسفملا نيلاضلا

 .ماطخ وأ راد

 نيب مهيعبات نم اوأربتي نأ لبق نيملاّظلا نم ةءاربلاو ةبانإلل ناوألا نآ

 الو نعل عفني ال ثيح اًضعب مهضعب نعليف مهيلع نوبلقني موي هللا ىدب
 ًاربتتف .فقاوملا هذهل هبتنت نأ اننامز ىف ةنيكسملا ةأرملل ناوألا نآ .....«مدن

 تاضوملاو ءايزألا ةعباتمو ندمتلاو ةيرحلا مساب اهل ٍقعان لك نم مويلا

 نجلاو سنإلا نيطايش اهنم أربتي امدنع ىربكلا ةرسحلا ةرارم ىنجت ال ىتح
 ماصخلا الإ ءىش نم هللا باذع نم اهنع نودغُي ال مث ءاهولضأ نيذلا

 اَنَتَداَس اتعطأ نإ اسر أولاقو # :هباتك ىف امهنع هللا رخأ نيذللا نعالتلاو
 . 4 اريك اک مهتعْلاَو ٍتاَذَعْلا تي نيف جيتا ءار 9 سلا واااو

 هذه رطخ اوكرديو اوقيفي نأ ةعدتبملا ةلاضلا فئاوطلا عابتأل ناوألا نآ

 دن :ةمايقلا موي مهنيب تانعلو ةوادعو ىربك ةرسح بلقنتس ىتلا ةعباتملا

 مُكَدوَأَمَو اصعب مڪ عب عليو ٍضْعَبمُكحْضَم رمي ميقا مر
 1 ترص نم ہک اموال

 ٦۸(. 251/) :ناتيآلا :بازحألا ةروس )١(

 ,(50) :ةيآلا :توبكنعلا ةروس (؟)



 ىلاعلا ةياهن ثادحأ ةياهنلا ةصق ي

 يندلا ىف اهوعطقي مل نإو «ءوسلا ءاقدصأب قئالعلا عطقل ناوألا نآو

 :ةرسحو ماصصخو ةوادع بلقنتسو ؛ةمايقلا موي ةعطقنم كاش ال ىس

 ١ یگان ریت زهشتب خيب للا 4"
 موي لبق اًحوصن ةبوت اهونلعي نأ ىصاعملاب نيرهاجملل ناوألا نآ

 لهأ سوفن اهتماعت نإو تاروتسم ريغ تاعطاس قئاقحلاف «تارسحلا

 .تاوهشلا

 مقس نم ءاملا معط مفلا ركنيو لمر نم سمشلا ءوض نيعلا ركنت دق

 .نيرهاجملا الإ ىفاعم ربخأ امك اب دمحم ةمأ لكو

 مرح الإ اهل شاغ وهو تومي موي تومي ةيعر هللا هاعرتسا عار نم امو
O HEE 

 2 رس سو 8 ر )أ رق

 00 | ع کا م

 نأ تامرحملا نم تاونقلا هذه هثبت ام مامأ هتقو عيضمل ناوألا نآ

 ىلع لبقُي نأ لبق بوتي نأ هينيع ىف هلو هينذأ ىف هلقع نمل ناوألا نآ .بوتي
 قطنتو هدي ملكتتو همف ىلع متخيف ءاضعألاو حراوجلا هيلع دهشتف هللا

 .تارسحلا الإ نوكي ال مث لمعي ناك امب هرصبو هعمس دهشيو هلجر

 و حرصا الو يعمم ہک دہش و 5 اَمَو  :یلاعت لاق

 ىلا کن لدو © نولمَس امم اريك دلي ال هلآ نأ متن نکیکو دوج
 یوم راسلا اوری ناق 3 انت صاف رک درا کرد شنت

 )١( :ةيآلا :فرخزلا ةروس )/51(.

 :ةيآلا :ءاسنلا ةروس (؟) )/71(.



 ی لالا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق

 . 4 َنيِبَتْعَمْلاَنُم مهامه وسعت ناو مه

 اًميعن صرت الو اهنع اليدب صرت الف ةنج بلاط كنأ ىخأ اي سنت الو
 عرسأف «ةضوعب حانج هللا دنع ىواسي ال وهف ةنجلا ىوس ام لكف ءاهاوس

 :لئاقلا وهف هللا ىلإ ةدوعلاو ةبوتلاب
 ُضرأْلاَو ُتوَمَسْلا اه ِةَّنَجَو مير نم روم لإ اوعراسو#

 ليلا َنييطكلاَو ٍءاَصْلاَو ٍءاَرمَسل ىف نوفي نيد 2 َنيقَتَمْل تدا
 ت رس

  eسي ۾ رک ےس ےس ل ھر رپ خ7 رک 4

 ةشحتف ًاولعفادإ ےک (r نسما بع هلل او سالا نع َيِفاَعَلاَو
 2 41 2 رار م ا سم و +2 3

 20 الإ كولا ر رفع نمو و میرود ورفعت اذ هلأ اور 5 مسمن ومل وأ

 س ف ھا
 هيَ نم ةرهعم رھن مدارج کیا | ا

 4 ایسار امو اف ترک لكلا ھت نم یر تج
 را ل. یوا وچو ىلع ةيداسإلا مالا الع عيجأ دقو

 ."«نينمؤملا ىلع ضرف ةبوتلا نأ ىلع ةمألا تقفتاو» :؛

 نأل ؛ةبوتلا بوجو ىلع دقعنم عامجإلا» هري ىسدقملا ةمادق نبا لاقو

 اروفلا ىلع اهنم بورهلا بجيف ىلاعت هللا نع تادعبُم تاكلهُم بونذلا
00 

 .«نوب ءاوتلا نيئاطخلا ري ريخخ و ءاطخ مدآ ىنب لک:

 )١( :تايآلا :تلصف ةروس )۲۲-۲٤(.

 .(۱۳۳-۱۳۹) :تایآلا :نارمع لآ ةر وس (۲)

 ۹١(. /5) «نآرقلا ماكحأل عماجلا» (۳)

 )٤( ص) نيدصاقلا جاهنم رصتخم ۲١١(.

 )٤١١٠١(. عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هححصو «مکاحلاو «یدمرتلاو «دمحآ هاور :حيحص (5)

 ١95-198(. ص) فنصملل /ةرسحلا موي مهرذنأو (5)



 ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق ر /
 چ ر

 ا =

 ينتمحر الإ يلذو كزعب كلأسأ

 تحت ءادوسلا ةلمنلا بيبد عمسي نم ىلإ كيدي عفرا بيبحلا ىخأ ايهف

 نأو ةبوتلا ىلع كنيعي نأ هنم بلطاو ءءاملظلا ةليللا ىف ءاّمصلا ةرخصلا

 .كبونذ رفغي

 :ُهْنِإَكَي ميقلا نبا مامإلا لاق ب

 «ىنتمحر الإ ىلذو كزعب كلأسأ» :لاحلا هذه ىف هلوق ىلحأ ام هللف

 ةبذاكلا ىتيصان هذه «كيلإ ىرقفو ىنع كانغبو «ىفعضو كتوقب كلأسأ
 الو اجلم ال كاوس ديس ىل سيلو «ريثك ىاوس كديبع «كيدي نيب ةئطاخلا
 عضاخلا لاهتبا كيلإ لهتبأو «نيكسملا ةلأسم كلأسأ «كيلإ الإ كنم ىجنم

 هتبقر كل تعضخ نم لاؤس «ريرضلا فئاخلا ءاعد كوعدأو «ليلذلا

 .«هبلق كل ّلَّذَو «هانيع كل تضافو «هفنأ كل مغَرو
 3 8 ع : . 3 ا

 هرذاحااممهيبذوعأنمو هلمؤااميفهيذولانمايب

 هرسماك تنأ امظع : سانلا ربحي ال
 "”هرباج تنأا مظع ن ص مهب الو

SSE Ê CEC 

 .(۱۸۷ /۱) :نيكلاسلا حرادم ()



 يل (ملاعلا ةياهن تادحأ) ةياهنلا ةصق
i aaa iiiص  

 ..ةبادلا ن ر ىلا ةعاسلا تامالع نمو

 يلا يشب كلذ دق .. اا ىلا اخر لب قالا نوما

 ىلع ناسنإ لك رهظيو «رفاكلا نع نمؤملا زيمتيف سانلا مست ةبادلا كلت

 .نامزلا كلذ لهأل ةريبك ةنتف ىهو ... سانلا نع اهيفخي ناك ىتلا هتقيقح
 .امرغم نم سمشلا عولط ةنيرق ىه ةمالعلا كلتو هيب

 عولط :اًجوُرُخ ِتاَيآلا لو نا :لاق يَ ىبنلا نأ ثيدحلا ىف ءاج امك

 َلْبَق ْتَناَك اماَمُهُيَأَو ی ذ سال ىََع اذا ورح اهبرفَم نب سفشل

 .«اًیرق اَهِرْنِإ ىَلَع ىَرْخَألاَف اَهَيَبِحاَص

 ةدادلا كلت روهظ ىلع ةلدألا

 :ميركلا نآرقلا نم ةلدألا :الوأ هب
 . 4 وویل اتا سالا ل هني ضل نيد مه اتحرخأ مع لوقا َمَهَواَدإَوأل :ىلاعت لاق
 انحرخأ# هتقو ضرفو هللا همتح ىذلا لوقلا سانلا ىلع عقو اذإ :ىأ
 نم تسيل ؛ضرألا باود نم ةباد وأ 4 ِضْرأْلا نيا ةجراخ 4 هَ م

 كلا

 .نتفلا باتك (5151) ملسم هاور :حيحص (۱)

 .(۸۲) ةيآلا :لمنلا ةروس (5)



 ( ملاعلا ةياهن تادحأ) ةياهنلا ةصق /
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 ال انتايآب اوناك سانلا نأ دابعلا ملكت :ىأ 4 َمُهَمْلَكُت# ةبادلا هذهو ءءامسلا
 هللا رهظأف هللا تايآب مهنيقيو مهملع فعص سانلا نأ لجأل :ىأ «نونقوي

 .نورتمي هيف اوناك ام سانلل نيبيل «ةبيجعلا هللا تايآ نم «ةبادلا هذه

 نم نوكتو «نامزلا رخآ ىف جرخت ىتلا ةروهشملا ةبادلا ىه ةبادلا هذهو

 ىلع لدي ليلد تأي ملول «ثيداحألا كلذب ترثاكت امك «ةعاسلا طارشأ

 اهجرخُي هللا نأ ىلع ةميركلا ةيآلا تّلد امَّنإو «ىه عون ىأ نم الو ءاهتيفيك
 ىلع ةلدألا نم هنأو «ةفولأملا دئاوعلل قراخ اهنم ميلكتلا اذه نأو «سانلل
 .""' [ملعأ هللاو «هباتك ىف هب هللا ربخأ ام قدص

 بجو :ىأ © مِم ٌلْوَمْلا مَقَو# :ىلاعت هلوق ىنعم ىف :ءاملعلا لاق ب

 نع مهضارعإو «نايغطلاو قوقعلاو نايصعلا ىف مهيدامتل ؛مهيلع ديعولا
 ىصاعملا ىف مهءاهتناو ءاهمكح ىلع لوزنلاو ءاهربدت مهكرتو «هللا تايآ

 .ةركذت مهّيَغ نع مهفرصي الو «ةظعوم مهيف هعم عجني ال ام ىلإ

 ٍضْرلا نم هاد مه ارا # ؛كاذك اوراص اذإف :لئاق نم زرع لوقي
 ؛لقع الو اهل مالك ال ةداعلا ىف باودلاو قلطنتو لقعت ةباد :ىأ © ٌمُهَمْلَكَت

 ." ىلاعت هللا دنع نم ةيآ كلذ نأ سانلا ملعيل

 ىتآت مث مهملكتف سانلل هللا اهجرخُي ةيقيقح ةباد ةبادلا كلتف

 ههجو ىلع هّمِسَتْف رفاكلا ىلإ ىتأتو ءىضيف ههجو ىلع هّمسّتف نمؤملا ىلإ
 ! ؟ملسملا نم رفاكلا ةبادلا كلت تفرع فيك نكلو .اًدوسأ حبصيف

 تيش دارأ اذإ ىذلا (العو ّلج) قلاخلا ريدقتب ثدحي هلك اذه :لوقن

 )١(تفسير ىدعسلا )۲/٤۳١-۳۲(٤(.

 .ريسي فرصتب (1597 ص) «ةركذتلا 0



 ار ةباهن ثادحأ) ةياهنلا ةصت 3

 .نوكيف نك :هل لوقي امنإف

 :ةرهطملا ةنسلا نم ةلدألا :ايناث دب

 عفني ال نجرخ اذإ ثالثا :ةَْي هللا لوسر لاق :لاق د ةريره ىبأ نع

 سمشلا عولط :اًريخ اهناميإ ىف تبسك وأ لبق نم تنمآ نكت مل اهناميإ اًسفن
 '""(ضرألا ةبادو ءلاجدلاو ءاهبرغم نم

 دعب ُهَسْنَأ مل اًثيدح ِهَ :5 هللا لوسر نم تظفح :لاق اض و رمع نبا نعو

 نم سمشلا عولط اًجورخ تايآلا لوأ نإ :لوقي 5 هللا لوسر تعمس

 ؛اهتبحاص لبق تناك ام امهيأو ءىحض د سانلا ىلع ةبادلا جورخو ءاهبرغم

 ."'"(اًبيرق اهرثأ ىلع ىرخألاف

E اَضَع اَضَع اَهَعَمَو ةبادلا خا رخال :لاَق 4 الو ىلا نع ت َةَرْيَرْه ىبأ ْنَعَو 

e9 0 داق 0 َرفاَكلا مطختف م َناَمْيلَس مناخو  

 َّلُهَأ َنِإ ىّتَح ءاَصَعْلاِ ب ِنِمْؤُملا 'هْجَو وُلْجَتَو ؛مَتاَحْلاِب - رفاكلا فن (ثيدحلا
 و

 (َرْفاَك ای :اًدَه لوَقَيَو موم اب :اًده لوقیف مهناوخ ىَلَع نوعي ن اًوخلا

 .ناميإلا باتك )۱٥۸( ملسم هاور :حيحص )١(

 .نتفلا باتك )۲۹٤۱( ملسم هاور :حيحص (۲)

 .هيدخ دحأ ىلإ فنألا نم اًمطخ هتيوك اذإ ريعبلا تمطخ :نم همست :ىأ :(رفاكلا مطخت) ۳

 .ا فرعُي ةمس هفنأ ىف رثؤت نأ :هانعمو ماطخلا ةمسلا كلت ىمستو
 ۷۹-۸٠(. /۲) «سوماقلا بيترت»و «(۱۸۸ /۱۲) «برعلا ناسل» :رظنا

 .هضيبتو هلقصت ىنعملاو «رعشلا مدقم راسحنا :-ةروصقم - ىلجلا :(نمؤملا هجو ولجت) (؟)

 )٤٤/۹(. (ىذوحألا ةفحتاو «((077 )١/ «سوماقلا بيترت» :رظنا

 .لكألا دنع ماعطلا هيلع عضوي ام وه :(ناوخلا) 0

 ,.(89/5-1:0) «ثيدحلا بیرغ ىف ةياهنلا» :رظنا

 .«حيحص هدانسإلا :ركاش دمحأ خيشلا لاقو )9/94/١5-87(« دمحأ هاور (6)



 ملاعلا ةياهن ثادحأ ) ةياهنلا ةصق م ةياين ثادحأ) ةياينلا ةصق ر

 سَ ةّباَذلا حرت :َلاَق لَك ّىبنلا ىلإ عَ زي قا ما ىبأ نع ©

 ريما لجَرلا َىرَتْسَي ىّنَح مكيف "”َنوُرُمْعَي م : هه رح ىلع ساتل
 .«يمطخْملا دَحَأ ْنِم ُهَنْيَرَتْشا :لوَقَيَ كتر رشا نمم :لوقي

 اً لامغألاب اودا :لاق ةا هللا لوسر نأ ل ةريره ىبأ نعو ب
 . ٦ ضرألا َةَباَد ( :اهنم ركذو)

 ةبادلا جرخت نيأ نم
 :(لاوقأ ىلع) ةبادلا هنم حرخت ىذلا ناكملا نييعت ىف ءاملعلا فلتخا

 نم مهنمو .. دجاسملا مظعأ نم ةكم نم جرخت اهنإ :لاق نم مهنمف

 مش «ىفتخت مث ىداوبلا ضعب ىف جرخت ةرمف «تاجّرخ ثالث اهل نإ :لاق
 ٠ .مارحلا دجسملا ىف رهظت مث «ىرقلا ضعب ىف جرخت

 .حيحص ثيدح اهجورخ عضوم ىف تبثي ملو

 .جرختس نيأ نم ملعن ال نکل هن هللا ربخأ امك جرختس اهنأب نمؤن :لوقنف

 تجرخ اذإ ةبادلا لعفت اذام

 ىتح مكيف نرمعُب مث مهميطارخ ىلع سانلا مستف ةبادلا جرختا : لاق

 .(مطخملا لجرلا نم : لوقيف ؟تيرتشا نمم : :لاقيف ةبادلا لجرلا ىرتشي

 ولجت اهنإف ؟ نمؤملا امأف ؛ رفاكلاو نمؤملا مست اهنإف تج رخ اذإ ةبادلاف

 )١( (برعلا ناسل» :رظنا .فنألا مدقم :ليقو .فنألا :(موطرخلا) )١7/١177(.

 .ءاملاو سانلا نم ةمحزلا :(ةرمغلا)و .نورثكي :ىأ ؛(نورمغي) (؟)

 ,(5؟5؟) ةحيحصلا ةلسلسلا ىف ىنابلألا هححصو «دمحأ هاور : حيحعص (۳)

 .نتفلا باتك )۲۹٤۷( ملسم هأور :حيحص )٤(

 .(۲۹۲۷) عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هححصو ةمامأ ىبأ نع دمحأ هاور :حيحص (5)



 N ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق

 .هناميإ ىلع ةمالع كلذ نوكيو «قرشي ىتح ههجو

 .هلاب ذايعلاو هرفك ىلع ةمالع ,هفنأ ىلع همطخت اهنإف ؛رفاكلا امأو

 . 4 مملکت ضر نماد طارح : ىلاعت هلوق ةميركلا ةيآلا يف ءاجو

 !!!؟سانلل ةبادلا ميلكتب دارملا ام

 :نيرسفملا لاوقأ تفلتخا ميلكتلا اذه ىنعم يفو

 اذه ىلع لديو «ةبطاخم مهبطاخت :يأ ؛اًمالك مهملكت :دارملا نأ ١-

 .(مهئبنت) : لَ بعك نب یبا ةءارق

 .فاكلا نوكسو ءاتلا حتفب ؛(مهُملكت) ةءارق كلذ ديؤيو «مهحرجت -؟

 : يأ اك 5 سابع نبا نع ةيورم ةءارقلا هذهو «حْرّجلا وهو ءملكلا نم
 دا 1

 ةي يلا نأ ك ةمامأ يبأ ثيدح هل دهشي لوقلا اذهو . س هس و مهمست

 . "مهميطارخ ىلع سانلا مستن ةبادلا جرحت ) :لاق

 مسولاو ةطاخملا :ىأ ؛(لعفت ك١ :لاق هنأ سابع نبا نع ىورو

 لع هللاو «ةافانم الو «نسح لوق وهو) :ريثك نبا لاق

AER 

 و ا اهلوق وهف هب مهبطاخت ىذلا مالكلا امأو

 ؟ضرألا ةباد باودلا يأ نم

 :مهلاوقأ ضعب ىه اهو ... ضرألا ةباد نييعت ىف اًضيأ ءاملعلا فلتخاو

 )١( :ةيآلا :لمنلا ةروس )85(.

 .(۲۳۷ /۱) يبطرقلا ريسفتو ١57(« /4) يناكوشلا ريسفت (۲)

 .(۲۹۲۷) عماجلا حيحص يف ينابلألا هححصو ةمامأ يبأ نع دمحأ هاور :حيحص (۳)

 .(۲۲۰ /5) ريثك نبا ريسفت (9)

 .(85) :ةيآلا :لمنلا ةروس (5)



 ا ريس طا

 وهو «حلاص ةقان ليصف اهنأ :لاوقألا لوأ» :ىبطرقلا لاق :لوألا

 ."”(ملعأ هللاو ءاهحصأ

 ةصق ىف هذ ىرادلا ميمت ثيدح ىف ةروكذملا ةساّسجلا أ :ینالا

 . "اد صاعلا نب ورمع نب هللا دبع ىلإ بوسنم لوقلا اذهو .لاّجّدلا

 جرخت ىتلا ةبادلا ىه ةساّسجلا نأ ىلع لدي ام ميمت ثيدح يف سيلو

 .نامزلا رخآ

 تاقعلا اهتعلتق ىتلا ةبعكلا رادج ىلع فرشملا نابعثلا اهنأ :ثلاثلا

 .ةبعكلا ءانب شيرق تدارأ نيح

 ادنتسم هل ركذي ملو هس سابع نبا ىلإ "”ىبطرقلا هبسن لوقلا اذهو

 ."؟هريسفت١ ىف ىناكوشلا هركذو «كلذ نم
 ؛مهلداجيو ءرفكلاو عدبلا لهأ رظاني ٌجّلكتم ناسنإ ةّناَدلا نأ : عباّرلا

 .ةنيب نع ّىح نَم ايحيو «ةنيب نع كله نَم كلهيف ءاوعطقنيل
 رظاني اًناسنإ تناك ول ةّئاَّذلا نأب هَّدرو «ءىبطرقلا هركذ لوقلا اذهو

 .رشعلا ةعاسلا تامالع نم ةمالعو ةقراخ ةيآ ةّبادلا نكت مل ؛ةعدتبملا

 اًصّخشم اًناويح تسيلو بدي ام لكل سنج مسا ةَّباَّدلا نأ :سماخلا

 KE ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق ي رك

 .(507 0 /۱۳) ىبطرقلا ريسفت (۱)

 .(۲۸/۱۸) ملسمل ىوونلا حرش (۲)

 .(7775/17) ىبطرقلا ريسفت (۳)

 )٤/ ١6١(. ريدقلا حتف / ىناكوشلا ريسفت (4)

 ١۷۷(« ص) «ةعاشإلا» ىف ىجنزبلا لوقلا اذه ركذ ةريثك باودل سنج مسا ةبادلا نوك ىف (5)

 .هيلع دمتعي اًحيحص اليلد هل ركذي مل لوقلا اذهو ««ليبسلا ءايض» نالع نبا ريسفتل هبسنو



[rا ( ملاعلا ةباهن تادحأ) ةياهنلا ةصق  

 ةريطخلا ميثارجلا كلت اهب دارملا لعلو «بئارغلاو بئاجعلا ىوحب انعم
 ديعب ىأر وهو ... لتقتو حرجت ىهف ؛هتحصو همسجو ناسنإلاب كتفت ىتلا

 :رومأل كلذو ءباوصلا نع

 .نامزلا ميدق نم ةدوجوم ميثارجلا نأ ()

 لقي ملف ؛ةّباَّذلا امأو «ةدّرجملا نيعلاب ىرت ال الاغ ميثارجلا نأ (ب)

 سانلا ةيؤر ىلع لدي ام اهلاوحأ نم ركذ اي ىبنلا نإ لب هىرُث ال اأ :ٌدحأ
 .اهل

 رلجتف «ناميإلاو رفكلاب مههوجو ىلع سانلا مست ةّبادلا هذه نأ (ح)

 نم اًئيش لعفت الف ؛ميثارجلا امأو ءرفاكلا فنأ مطختو «نمؤملا هجو

 . كلذ

 كلت نم لوق ىأ حجري ثيدح ىأ حصي مل هنإف ةيملعلا ةنامأللو ب

 .ةسمخلا لاوقألا

 نامزلا رخآ ىف سانلل جرخيس ىلاعت هللا نأ وه هب ناميإلا بجي ىذلاو

 نوقحتسُم مهأ ىلع ةّلاد مهل ةيآ اهميلكت نوكيف «مهملكت ضرألا نم ةباد

 اهنأ اوملعو «سانلا مه ؛ةّباَذلا تجرخ أذإف هللا تايآ مهبيذكتب ديعولل

 هللا تايآب نونمؤي ال كلذ لبق اوناك دقو «ةعاسلا بارتقاب ةئبنملا ةقراخلا

 .دوعوملا مويلاب نوقدصي الو
 هنوعمسي مالكب سانلا بطاختو قطنت ةّبادلا هذه نأ دنوي ىذلاو

 اهيف ةروسلا هذهو «لمنلا ةروس ىف اهركذ ءاج هنأ وه هنومهفيو

 .ةعاسلا طارشأ نم فرصتب )١(



 ( ملاعلا ةداهن ثادحأ ) ةداهنلا ةصق / ٠
8 3 

 ي ناميلسو نجلاو ريطلاو تارشحلا نم ةفئاط نيب ثيداحأو دهاشم

 اهّوجو ةروسلا ةدهاشم عم اقسانتم سانلا اهميلكت ةو ةَّباَدلا ركذ ءاجف

 . ماعلا
 را درع لإ ا

eS E CG.ميك  

 .(۲۹۹۷ )٥/ «نآرقلا لالظ ىف» :رظنا 0



 ١ ةدامن ثادحأ ١ ةماهنلا ةصت ۳۲

 ساشلا رشح د يتلارانلا ان

 مايقب ةنذؤملا تايآلا لوأو «ىربكلا ةعاسلا تامالع نم ةمالع رخآ ىهو

 .ةعاسلا

 ؟رانلا كلت جرخت نيا نم

 .ندع ةرعق نم «نميلا نم نوكي رانلا هذه جورخ نأب تاياورلا تءاج

 .ىرخأ تاياور ىف ءاج امك ؛تومرضح رحب نم جرختو

 نم ىهو «رانلا هذه جورخ ناكم نّيبت ىتلا ثيداحألا نم ةفئاط كيلإو

 .اهروهظ ىلع ةّلدألا
 ءلئاسم نع ةي ىبنلا لاس ملسأ امل مالس نب هللا دبع نأ صو سنأ نع

 ٌرانف ؛ةعاسلا طارشأ لوأ امأ» :ك ىبنلا لاقف ؟ةعاسلا طارشأ لوأ ام :اهنمو

 . ""«برغملا ىلإ قرشملا نم سانلا رشحت
 وق ىربكلا ةعاسلا طارشأ ركذ ىف ديسأ نب ةفيح ثيدح ىف ءاجو

 .  (مهرشحم ىلإ سانلا درطت «نميلا نم جرخت ٌران كلذ رخآو :

 رحب نم وأ تومرضح نم ران حرختس) : هللا لوسر لاقو هب
 سانلا رشحت «ةمايقلا موي لبق .تومرضح

 امو ىربكلا ةعاسلا طارشأ رخآ ىه رانلا هذه نأ ءاج ام نيب عمجلاو ##

 )١( ح) (755 /5) ىراخبلا هجرخأ ۳۳۲۹(,

 ) )۲.ةعاسلا طارشأو نتفلا باتك (۲۷-۲۹ /۱۸) ملسم هجرخأ

 عماجلا حيحص ف ىنابلألا هحح ص و دمحأو ىذمرتلا هاور(۳) )٩ 0 (.



 1۳ ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق 4

 تايآلا نم اهعم ركذام رابتعاب اهتيرخآ نأ :ةعاسلا طارشأ لوأ اهنأ ءاج

 ءىش ال ىتلا تايآلا لَّوأ انآ رابتعاب اهتيلوأو «ةفيذح ثيدح ىف ةدراولا
 ؛روصلا ىف خفنلا تايآلا هذه ءاهتناب عقي لب ءالصأ ايندلا رومأ نم اهدعب

 لك دعب ىقبي هنإف ؛ةفيذح ثيدح ىف ةدراولا تايالا نم اهعم ٌَركذ ام فالخب
 ."”(ايندلا رومأ نم ءايشأ اهنم ةيآ

 ىو «نميلا نم نوكي اهجورخ نأب تاياورلا ضعب ىف ءاج امامآو

 كلذ نع باجيف ؛برغملا ىلإ قرشملا نم سانلا رشحت اهنأ رخآلا اهضعب

 :ةيوجأب

 رعق نم جرخت رانلا نوك نأب تاياورلا هذه نيب عمجلا نكمي هنأ )١(

 ءادتبا نأ كلذو «برغملا ىلإ قرشملا نم سانلا اهرشح ىفاني ال ندع

 دارملاو ءاهلك ضرألا ىف ترشتنا تجرخ اذإف ,ندع رعق نم اهجورخ

 ال رشحلا ميمعت ةدارإ ؛«برغملا ىلإ قرشملا نم سانلا رشحت» :هلوقب
 ."'برغملاو قرشملا صوصخ

 ديؤيو ءالوأ قرشملا لهأل اهرشح نوكي رشتنت امدنع رانلا نأ (؟)

 نألف ؛برغملا ىلإ ةياغلا لعج امأو «قرشملا نم اًمئاد نتفلا ءادتبا نا كلذ

 .برغم قرشملا ىلإ ةبسنلاب ماشلا

 نتفلا نع ةيانك سنأ ثيدح ىف ةروكذملا رانلا نوكت نأ لمتحي (۳)

 اهؤادتبا ناكو «رانلا بهتلت امك تبهتلاو ميظعلا رشلا تراثأ ىتلا ةرشتنملا

 ىلإ قرشملا ةهج نم سانلا رشحناو «همظعم برخ ىتح «قرشملا لّبِق نم

 .( )٠۳/ ىرابلا حتف(1)

 AY) /۱۳( ىرابلا حتف (")



 دهع نم اًرارم كلذ دهوش امك ؛برغملا ةهج نم امهو ءرصمو ماشلا

 .هدعب نمو ناخ زيكنج

 ,ةيقيقح ران ىهف «رمع نباو ديسأ نب ةفيذح ىثيدح ىف ىتلا رانلا امأو

 ."”هلعأ هللاو

 ؟رشحملا ضرأ ىلإ سانلا رانلا رشحن فيك

 قوستو «ضرألا ىف رشتنت ؛نميلا نم ةميظعلا رانلا هذه روهظ دنع

 :جاوفأ ةثالث ىلع نورشحُي نيذلاو ....رشحملا ضرأ ىلإ سانلا

 .نوبكار نوساك نومعاط نوبغار جوف :لوألا

 ريعبلا ىلع نوبقتعي ءىرخأ نوبكريو ةرات نوشمي ٌحوفو :ىناغلاو
 .دحاولا

 نم مهفوستو «مهئارو نم مهب طيحتف .رانلا مهرشحت :ثلاثلا جوفلاو

 ."رانلا هتلكأ فلخت نمو هرشحملا ضرأ ىلإ بناج لك

 ثالث ىلع سانلا رشحي) :لاق ةع ىبنلا نع ٤ِ ةريره ىبأ نعو

 ىلع ةعبرأو «ريعب ىلع ةثالثو .ريعب ىلع نانثاو «نيبهارو «نيبغار :قئارط
 تيبتو ءاولاق ثيح مهعم ليقت ؛رانلا مهتيقب رشحيو «ريعب ىلع ةرشعو «ريعب

 ثيح مهعم ىسمتو ءاوحبصأ ثيح مهعم حبصتو ءاوتاب ثيح مهعم

 . اوسم

 .فرصتب (۳۷۸-۳۷۹ /۱۱) ىرابلا حتف )١(

 .(۲۳۰-۲۳۱ /۱) محالملاو نتفلا ىف ةياهنلا (؟)

 195-١150(. /۱۷) ملسمو (۳۷۷ /۱۱) ىراخبلا هجرخأ (۳)



 ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق ب /

 ؟ةرخآلاوأ ايندلا ىفرشحلا اذه له

 رشحملا ضرأ ىلإ سانلا رشحت ىتلا رانلا له :ضعبلا لءاستي دقو

 !؟ةرخألا ىف مآ ايندلا فن وكت

 .ةرخآلا ىف سيلو ايندلا ىف رشحلا اذه نأ قحلاو

 ىف نارشح :هجوأ ةعبرأ ىلع وهو «عمجلا هانعم رشحلا نأ ىبطرقلا ركذ

 :ةرخآلا ىف نارشحو ءايندلا

 :ايندلا ارشح امأ وهب

 .ماشلا ىلإ ريضنلا ىنب ءالجإ :لوألاف

 ىف انه ةروكذملا رانلا ىهو «ماشلا ىلإ ةمايقلا لبق سانلا رشح :ىناثلاو

 . «ثيداحألا

 ىف سيل رشحلا اذه نأ ىلإ ىميلحلاو ىلازغلاك ءاملعلا ضعب بهذو

 .ةرخآلا ىف وه امنإو ايندلا

 .صوصنلا هب تءاج امل فلاخم اذهو

 ليبقو «ةمايقلا ليبق ايندلا رخآ ىف رشحلا اذهو :ءاملعلا لاق :ىوونلا لاق

 ليقتو مهعم تيبت ؛رانلا مهتيقب رشحتا :ة هلوق ليلدب هروصلا ىف خفنلا
 . (ىسمتو حبصتو

 .رجح نباو ريثك نبا بهذ ىأرلا اذه ىلإو
 مهنمؤم سانلا نأ ثيداحألا ىف ءاج دق هنإف ؛ةرخآلا رشح امأو

 .(3 7 /۱۸) ىبطرقلا ريسفت ۔ (۱۹۸-۱۹۹ ص) ةركذتل )0

 ۱۹١(. /۱۷) ىوونلا حرشب ملسم( 0



 ي ملاعلا ةياهن ثادحأ  ةياهنلا ةصق
 7 و و

 .اًمهب الرغ ةارع ةافح نو تحي مهرفاكو

 مكنإ» :لاقف قلك ىبنلا انيف ماق :لاق ؛سابع نبا نع حيحصلا ىفف
 لوأ نإو 4 دیمن قل لو [ناريامك# ؛الرغ ةارغ ةافح نوروشحم ع 3 2 و 00 رسا رسک ٍِ 8

 ٠”«ليلخلا ميهاربإ ةمايقلا موي ىسكُي قلخلا
 .ةمايقلا موي لبق ايندلا ىف نوكي رشحلا اذه نأ ىلع اذه لدف

 )١( :ةيآلا :ءايبنألا ةروس )5 ١١(.

 ىراخبلا هجرخأ (؟) )١١/  )۳۷۷.رشحلا باب قاقرلا باتك

 )۳( ص) ةعاسلا طارشأ 25794 57١(.



 ( مل داهل داهنل ظ اعلا ةياين ثادحأ) ةناهنلا ةصق , /
r, ا 

 ايندلا ىهتنت ىربكلا ةعاسلا تامالع نم ةريخألا ةمالعلا هذه دعبو

 .اهرشو اهريخب .. اهبءازحأو اهحارفأب .. اهّرُمو اهولحب

 وهو .. ثعبلا ةخفن دعب نوكي ىذلا ةرخألا رشح كلذ دعب نوكي مث

 ةع ىبنلا هيف لاق ىذلا

 ٠ الرغ ةارْع َةافَح ٍةَمايِقلا موي ساتلا رشح

 ىف خفنيل ليفارسإل ك ار رمأ ضرألا رظتنت انهو ... ايندلا تهتنا #

 ..ةعاسلا مهيلع موقت نيذلا قلخلا رارش توميل قعصلا وأ عزفلا خفن روصلا

 نأ ضرألاو تاوامسلا رطاف الإ اهملعي ال ةدم دعب ليفارسإ 35 هللا رمأي مث

 هدا نذل نم نورفاكلاو نونمؤملا ضرألا كلت نم جرخيل ثعبلا ةخفن خفني

 كك هللا ىدي نيب اًعيمج اوفقيل ةعاسلا هيلع تماق لجر رخآ ىلإ ج

 روصلا ىف خفنلا

 .عزفلا ةخفن روصلا ىف خفني نأ (&4) ليفارسإ هللا رمأي انهو

 مال ضر ف نمو توسل يف نسَعرَمَم رول يف عَ موَيَو 8 :ىلاعت لاق
 ٠ يرحمو لکو هلآ آس

 عفرو اَنيِل ىغصأ الإ ٌدحأ هعمسي الف روصلا ىف خفنُي مث ...» :45 لاقو

 .قنعلا ةحفص لامأو عفر ىأ" (...اًيل

 .ةمايقلا ةفص باتك (58655) ملسمو «قاقرلا باتك 0117) ىراخيبلا هاور :هيلع قفتم )١(

 .(۸۷) :ةيآلا :لمنلا ةروس 0

 .ةعاسلا طارشأو نتفلا باتك )١17()١950( ملسم هجرخأ (۳)



 ا ( ملاعلا ةياهن ثادحا) ةياهنلا ةصف 1۳۸

 رمأي مث ..اهتلشو ةخفنلا كلت لوه نم اعزفو اًبعر بولقلا ئلتمتو

 ّقِعَصَف روصلأ يف َحِقُبَوأ قعصلا ةخفنب (#8) ليفارسإ (هلالج لج) قحلا
 ر

 اَ مه ادق ىر هيف مِن مث هلأ ءا نم لإ ٍضْرَْلا يف نَمَو توسل ىف نم ركاس ےل 7 ے ےل ےہ

 .ىشب ىصوي نأ عيطتسي الف ناسنإلا اهعمسي ةرمدم ةلتاه ةخفن ىهو

 رك نإ ُدعَولا اذه ىم َنوُلوُفَيَو # هبابحأو هلهأ ىلإ ةدوعلا ىلع ردقي الو
 اف © نوضح ْمُهَو ْمُهُدْحََت ديو حص الإ َنوُرظنِي ام ثلا َنِقِدَص
 .4 توغر مهله لإ الو یو نوعیطس

 ةخفنلا هيف نوكيىذلا مويلا

 .دابعلا ثعبُي اهيفو ةعمجلا موي ىف موقت ةعاسلا نأ 145 بيبحلا انربخأو

 هيفو بق هيفو مدآ َقلُخ هيف ةعمُجلا موي ُمكيايأ لضفأ نم َّنإ» :445 لاق
 ةضورعمم مكئالص نإ يف ةالصلا نم ىلع اورثكأف ٌةَقعَّصلا هيفو ٌةَحْفّنلا

 ىلع مرح هللا نإ :لاق ؟َتْمِرَأ ْدَكَو ليَ تالص شرفت فَ اولاق يلع
 "”«ءايبنألا ةاسجأ ّلكأت نأ ضرألا

 ىه اذإف ةعمجلا موي اهيف ىلع ضرعف ايالا ىلع تضرع» : لاقو

 .(ٌةعاَّسلا :ليق ؟هذه ام :ٌتلقف ءادوس ٌةتكن اهطسو ىف اذإو َءاضيب ةآرمك

 .(1) :ةيآلا :رمزلا ةروس (1)

 .(5-0:0/) :تايآلا :سي ةروس (؟)

 عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هحح صو سوأ نب سوأ نع ىئاسنلاو دواد وبأو دمحأ هاور (۳)
 .(5؟١)

 )٤٠٠١(. عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هححصو سنأ نع طسوألا ىف ىناربطلا هاور (5)



 Kz (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق ي

 نوعيرأ نيتخفنلا نبي ام

 اهنع ريخأ دقلف ثعبلا ةخفنو قعصلا ةخفن نيب نوكت ىتلا ةدملا نع امأ

 .هلِلَع بيبحلا

 .«نوعبرأ نيتخفنلا نيب ام» :لاق ةَ ىبنلا نع ص ةريره ىبأ نع ۾

 :لاق ؟ارهش نوعبرأ :اولاق .ٌتَِبَأ :لاق ؟اًموي نوعبرأ «ةريره ابأ اي :اولاق

 ,200(تيبأ :لاق ؟ ةنس نوعبرأ :اولاق «تسآ

 روصلا كلم موقي مث :افوقوم دوعسم نبا نع ىوق دنسب ىقهيبلا جرخأو
 تاومسلا ىف قلخ ىقبي الف «نرق روصلاو هيف خفنيف ءضرألاو ءامسلا نيب

 هللا ءاش ام نيتخفنلا نيب نوكي مث «كابر ءاش نم الإ تام الإ ضرألا ىف الو

 ."2(نوكي نأ

 ههجو الإ كلاه ءىش لك

 ىحلا ىقبيو ىح لك تومي ..اهلك قئالخلا تومت قعصلا ةخفن دعبو
 شحوم بيهر ٍنوكس ىف هلك نوكلا حبصيف (العو لج) تومي ال ىذلا
 نيأ كلملا انآ :لوقيو هلامشب ضرألا ىوطيو هنيميب تاوامسلا هللا ىوطيف

 .؟نوربكتملا نيأ ؟نورابجلا

 مث «ىنميلا هديب ٌنهذخأي مث ةمايقلا موي تاوامسلا هللا ىوطي» ::اي لاق
 مث «نيضرألا ىوطي مث ؟نوربكتملا نيأ ؟نورابجلا نيأ كليلا انأ :لوقي

 .نتفلا باتك (5955) ملسمو «ريسفتلا باتك )58١5( یراخبلا هاور :هيلع قفتم )١(

 )١١/ TY) ىرابلا حتف (؟)



 8 ( ملاعلا ةياهن تادحا) ةياهنلا ةصق اع

 .(؟نوربكتملا نيأ ؟نورابحلا نبأ كلملا انأ :لوقي م «هلامشب نهذخأي

 1 ر ود كير هجو یس ا ناکام نم لک : ىلاعت لاق

 4 ونس و ورکا هل هه ات کک :یلاعت لاقو
 ءان لع ورس 57 ىَقْلُي شَرَعْلا ود ِتنَحَرَدل ٌميِفَرو» :ىلاعت لاقو

 كمل نمل یس مم هَ لع قنا وور مه مو لآ قاتلا موہ ذل وداع
 0 ٍراَهَمْل احول مو

 . كك هللا الإ بيجي دحأ الو لأسي دحأ الف

 ثعبلا ةخفن روصلا ىف خفني نأب هرمأيو ىرخأ ةرم ليفارسإ للا ىح مث

 نيب باسدعلار ٠ لصفلل رشحملا ضرأ ىلإ روبقلا نم اهلك قئالخلا موقتل

 .(العو لج) باوتلا ميركلا ىدي

 هلأ ےک موا ملط ال َتَبَسَكح اب نين لک یر مولا :ىلاعت لاق
 ل

 ےس

 ریو رجالا ی بولغا ذا ٍةَِرالا مو مري س باسی م عرس
 ىفحت امو نيالا ةا ملعب ل اط ِعيفَس الو ويك نم َنييِلدَطلل
 . هک ٌروُدْصلأ

 انتايح مايأب ةرّدقُم اهروهشو اهمايأ له ىردن ال نيعبرأ ىضم دعبو
 انمايأ هب تناك ىذلا ىسمشلا ماظنلل عضخت ال ىرخأ روهشو مايأب وأ هذه

C۹1 
 ضب ١

3 x“ 35 د 

 .(۲۷۸۸) ملسم هاور :حيحص (۱)

 .(77775) :ناتيآلا :نمحرلا ةروس (۲)

 .(۸۸) :ةيآلا :صصقلا ةروس (۳)

 )١١١٠٠١(. :ناتيآلا :رفاغ ةروس (4)

 .(۱۷-۱۹) :تایآلا :رفاغ ةروس ()



 E ىلاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق ير“

 ماسجألا تبنتف «ءام ءامسلا نم لزني نمزلا اذه ىضم دعب ؟؟هذه انماوعأو

 ةايحلا ةرذب عم ءاملا لعافت ةطساوب كلذو «لقبلا تبني امك ضرألا تحت

 ناسنإ لك نم رهظلا تارقف رخآ ىف دجوي ريغص ميظع نع ةرابع ىه ىتلا
 لمتكاو «قلخلا مت اذإف .بّنَذلا بجع ىّمسُي ءايندلا ةايحلا هذه ىف دجو

 الإ اهصقني ال ضرألا تحت نيوكتلا ةمات لكايه ماسجألا تحبصأو «ومللا

 قلاخلا هللا لسرأ ...موقتو كرحتتو ةايحلا اهيف بدتف حاورألا اهلحت نأ

 ةايحلا هذه ىف ناسنإ لك ةافو موي توملا كلم اهضبق ىتلا حاورألا 5

 ةرهاطلا حاورألا ىهو ىولعلا ملاعلا ىف اهضعب تاعدوتسم ىف تعدوأو

 .ىصاعملاو كرشلا هكرتو «حلاصلا هلمعو ءاهبحاص ناميإ ةجيتن ةبيطلا

 ءاهبحاص رفك ةجيتن ةثيبخلا حاورألا ىهو ىلفسلا ملاعلا ىف اهضعبو

 اهتاعدوتسم نم ةيتآلا حاورألا كلت لخدتف .ماثآلاو مئارجلا باكتراو

 .مكبرل اوموق نأ : لاب هللا دانم ىداني مث :ايحتف اهل تئيه ىتلا ماسجألا

 ًءايحأ مهروبق نم نوموقيو ةعرسب مهنع ضرألا قشنتو «بیجتو عمستف

 ."”رشنلا مت نأ دعب رشحلل

 داسجألا تبنت فيك

 :لاق .لقبلا تبني امك نوتبنيف ءام ءامسلا نم لزني مث ...» : ب لاق هيج

 ةنمو «بنذلا بْجَع وهو اًدحاو اًمظع الإ ىلبي الإ ءىش ناسنإلا نم سيلو
 . "'(ةمايقلا موي قلخلا بكري

 لثامي اهتبني ىذلا ءاملا كلذ هللا لازنإ دعب بارتلا نم داسجألا تابنإو

 ٠١"(. "594 :ص) نمؤملا ةديقع (1)

 .نتفلا باتك (5956) ملسمو «نآرقلا ريسفت باتك (59175) ىراخبلا هاور :هيلع قفتم (۲)



  EKي ىلاعلا ةياهن ثادحأ  ةياهنلا ةصق ١

 نإف اذلو ءايندلا ىف ءامسلا نم ءاملا اهيلع لزن اذإ ضرألا نم تابنلا تابنإ

 تابنلاب ضرألا ءايحإب روشنلاو ثعبلل لثملا برض نم هباتك ىف رثكأ دق هللا

 :ىلاعت لاق ....ثيغلا لوزن بقع ١ حري ارش م ميرا لزب ییا رو

 نجيح هامل هاله تيم لَ ١ ةكقش ال كانك تلك اإ يح ديم ید
 سب ت س س نس جو ل ےک ےس تزل

 4 وک د لمل قولا عش كل م دل دک نمل لک نم ءدب
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 :رخآ عضوم ىف لاقو
 ١ و مس رو م ع < ر

 4 روشلا كلاذك کوم دعب ضرالاا هب انييح اندا

 روصلا يف خفن اذ ر ہک کک لابو لالا تلی 5 لة داو ةحفت روصلا قرن اذاف # : لاعت لاق
 فلل | ٌةَيِهاَو و ديمو ىهف ءامَسلأ تقسو س ةعقاولا تعقو نيمو ١ ةَ

 لس ع ا رس جلا 02 روس | 2 مچ

 ب یت دل و اپ ري 0 ةي ديمو مهقوف كير شرع لو اهيا لع
 4 فاح

 َنوُعَمْسَي ي ن بیرم ٍناَكَك نم داملا ا مو سَو :ىلاعت لاقو
 ب © تلا إو ثييثو . ين ع اکر © حيال زب كيك خلي ةا
 174 ڈرا رق كدر منع ثيألا فک

 ر رو نع لِ للا عنب مب متع ل » :ىلاعت لاقو

 دوروكلا لوب عادلا ىلإ نيه ( ريم رج هلك ادلاَ ورب رص
 #00 رع موي اذه وه 2 <

 .(01/) :ةيآلا :فارعألا ةروس(١)

 .(9) :ةيآلا :رطاف ةروس(؟)

 )١۳-۱۸(. :تايآلا :ةقاحلا ةروس(»)

 .(41-55) :تايآلا :ق ةروس(:4)

 .(5-8) :تايآلا :رمقلا ةروس(ه)



 E ملاعلا ةياهن ثادحأر ةياهنلا ةصق يب رك

 ةع( نوفر بصف لإ | اا ٹ ادال ا نم نجر موب :ىلاعت لاقو
 4 ودعوا ىزا م وْا كلذ از ھر هر

 1 يع لمس ل صرع المحس س تع جم ص )6 2

 ا تولي مهيد لإ ادال نم مه اذِإف روصلا يف مِضو# :ىلاعت لاقو

 ا تولسرملا تقول دعوا م دنه ار نِ اتعب نم م او اولا
 . 44 ي ور صحم ور >۶ بَ عيمج مه اد هدجلو حص الإ تاڪ نإ

 )اہک اذا ضرألا ٍتَجَرْحَأَو ل اھ ازل ضَرَأْلا تلر اًدإ## :ىلاعت لاقو

 ن یوا فلير ناب ا اهرابخ 5 أ تَرَ ديمو WY 6 ام نكضإلا لاو

 ورد لاق ٌلَمَعَي نمف ل 0 متسع اور انائشأ سالا رَدَصِي دمو

 "74 مر اًرَضْوَرَد لام لمعي نمو لآ هَرَي اَرْيَخ

 بيهملا دهشملا اذه ىعم ليخن

 لك ىف ققشتت روبقلا ىه اه ...بيهملا دهشملا اذه ىعم ليخت #

 ةشحوملا روبقلا كلت ىف ليوط ٍداقُر دعب نوجر خي سانلاو ضرألا ءاحنأ

 .نيدحوملاو نيعئاطلل ةرينملا نيرفاكلاو ةأصعلا ىلع

 صخشي وهو هدسج ىلع نم بارتلا ضفني ربقلا نم جرخي لكلا
 سانلا دوقي ىذلا (ميركلا كلملا) ىعادلا اذه ىلإ دحاو واجتا ىف هرصبب

 . ل هللا ىدي نيب فوقولاو باسحلل رشحملا ضرأ ىلإ

 نحلل تاوصألا ٍتَعَّمَصَو ل جوع ال عادلا توی ديمو 00 :ىلاعت لاق

 0 ےہ س و رل

 او هک ىضَرَو نرل هل ذأ نم الإ عاقل قش ال ونمو ( اسهال ممم الق

 )١( :ناتيآلا :جراعملا ةروس )٤۳-٤٤(.

  220:تايآلا : سي ةروس 0-017)

 .ةلزلزلا ةروس (۳)



Xe ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق ٠ 
 7 لا دلع 3 ييسر ال يام #1 مراعي ك و ر رس 0 ر ٠ ےس ےس

 111 جلا سرس لي ورس 028 27 < حر ج ہک ےس

 نا 528 م 20
 ناح دقل سانلا اهيأ ...ةيراعلا داسجألا اهتيأ ...ةيلابلا ماظعلا اهتيأ هب

 كجم هللا ىدي نيب هب فوقولل مايقلا تفو

 ضرألا كلت ىف فوقولل رشحملا ضرأ ىلإ هجتي هلك نوكلا وه اهف هب

 دابعلا رشح ةفص

 ىراخبلا حيحص ىفف ...نينوتخم ريغ ىأ الرغ ةارع ةافح دابعلا رشحُي

 مث الرغ ةارُش نوروشحم مكنإ» :لاق يک ىبنلا نأ سابع نبا نع ملسمو

 4 سيفك اتالع ادو دیت ٍقاح کوا آََدِلَمَكل :أرق

 رشحملا ضرأ

 سيل ةمايقلا موي اًعيمج سانلا اهيلع رشحُي ىتلا رشحملا ضرأ ىه اهو

 لب قئالخلا هءارو ىبتخي ناكم اهيف سيلف ناينب الو رجح الو رجش اهيف

 ةمايقلا موي سانلا رشح :لاقف كلذر هلع ىبنلا ريخأ امك ةيوتسم ضرأ یه

 .””(ٍبحأل ٌملعَم اهيف سيل ىقتلا ةصرقك ءارفع ءاضيب ضرأ ىلع

 ضايب رفعلا :ضايع لاقو .عصانب سيل ضايب :رفعلا :ىباطخلا لاق

 )1١/8-١1١7(. :تایآلا :هط ةروس (۱)

 )٠١٤(. :ةيآلا :ءايبنألا ةروس (۲)

 .(۲۷۹۰) ملسمو ؛(055١1) يراخبلا هاور :هيلع قفتم (۳)



 ٥ ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق يب رك

 .ضايبلا ةصلاخ ءارفع ىنعم :سراف نبا لاقو .اليلق ةرّمح ىلإ برضي
 .لاخنلاو شغلا نم ّىَقَتلا قيقدلا ىأ «فاقلا رسكو نونلا حتفب :ىقتلاو

 ام وأ «ةرخصلاو لبجلاك «قيرطلا ىلإ اهب ىدتهي ىتلا ةمالعلا :ملْعَملاو
 .ىضارألا ةمسق ىلع وأ «تاقرطلا ىلع الاد سانلا هعضي

 ثيدحلا ىنعم ديفت ةباحصلا نم ةدع نع ةريثك صوصن تءاج دقو

 ىربطلاو ديمح نب دبع جرخأ دقف..حيحصلا ابحاص هاورو انه هانقس ىذلا

 نع نوميم نب ورمع قيرط نم ناميإلا بعش ىف ىقهيبلاو مهريسافت ىف
 ر
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 1 و و e ا رع جعار
 .ةيآلا 046 ٍضَردلآ رع ضّرألا لد موي #:ىلاعت هلوق ىف دوعسم نب هللا دبع 9

 لمعُي ملو «مارح مد اهيلع كفسُي مل ةضفلا اهنأك اًضرأ ضرألا لدبت :لاق

 ىقهيبلا هجرخأو «فوقوم وهو «حيحصلا لاجر هلاجرو ...«ةئيطخ اهيلع

 ."'"حصأ فوقوملا :لاقو .عوفرم رخآ هجو نم

 امك هديب رابجلا اهأفكتي ةدحاو ٌةَربُخ ةمايقلا موي ضرألا نوكت» :كَي لاقو
 ."«ةنحلا لهأل الز رفسلا ىف هتزبخ مكدحأ أفكتي

 رشحملا ضرأ نيأ

 ماشلا ضرأ ىه رشحملا ضرأ نأ ربختل ةحيحصلا ثيداحألا تءاج

 .اهب لالدتسالل اهضعب ركذب ىفتكأسو

 ركذف) ...هيبأ نع ىزهبلا ةيواعم نب ميكح نع دمحأ مامإلا ىور
 انُهاه «نورشحت انّه اه ءنورشحتت انُّم اه» (:ِكي هلوق هيفو .ثيدحلا

 .(7176 )١١1/ ىرابلا حتف (؟)

 .(۲۷۹۲) ملسمو »)10۲ ٠ ) يراخبلا هاور :هيلع قفتم (۳)



 ا ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق

 .(مكهوجو ىلعو «ةاشمو ءانابكُر ؛(اًنالث) نورشحت

 .«نورشحت انّه اه ىلإ :لاقف «ماشلا ىلإ هديب راشأف :ريكب ىبأ نبا لاق

 اي :تلق :لاق ؛هدج نع هيبأ نع ميكح نب زهب نع ىذمرتلا ةياور ىفو

 ."7(«(ماشلا وحن هديب احنو) انهاه» :لاق ؟ىنرمأت نيأ !هللا لوسر

 رشحملا ضرأ ىه ماشلا ضرأ نوك ىف ببسلا ام

 ضرأ ىه ماشلا ضرأ نوك ىف ببسلا وه امف :لوقيو لئاس لأسي دقو

 ؟رشحملا

 . انك رجح نبا ليلجلا ثّدحملا مامإلا ناسل ىلع ةباجإلا ىتأتو

 نأ كش نم :سابع نبا نع ةنييع نبا ريسفت ىفو» :رحح نبا لاق

 لوسر مهل لاق ءرشحلا ةروس لوأ ًارقيلف - ماشلا :ىنعي - انهاه رشحملا

 .«رشحملا ضرأ ىلإ :لاق ؟نيأ ىلإ :اولاق .اوجرخا :ذئموي كي هللا

 ناميإلاو نمألا نأ رشحملا ضرأ ىه ماشلا ضرأ نوك ىف ببسلاو
 .ماشلاب نوكي نامزلا رخآ ىف نتفلا عقت نيح

 :ةحيحص ثيداحأ هانكس ىف بيغرتلاو هلضف ىف ءاج دقو چچ

 ىب ىرسأ ةليل تيأر» :لاق يَ هللا لوسر نأ ص ةلاوح نب هللا دبع نع

 دومع :اولاق ؟نولمحت ام :تلقف «ةكئالملا هلمحت ٌءاول هنأك ضيبأ اًدومع

 ."””(ماشلاب هعضن نأ انرمأ ؛باتكلا

 .«ىوق هدنسو ىئاسنلاو ىذمرتلا هجرخأ» :نيتياورلا ىف رجح نبا لاقو ىذمرتلاو دمحأ هاور )١(

 ىرابلا حتف] )١١/ ۳۸١([.

 .(۳۸۰ /۱۱) ىرابلا حتف- (85-/5 /۸) ريثك نبا ريسفت (؟)

 .([ 5 )١7/ fe ”١ ىرابلا حتف] حيحص هدنس :رجح نبا لاقو دمحأ هاور (۳)



 ۷ ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق ير“

 هقلخ نم هتريخ اهنكسُي هللا دالب ةوفص اهنإف ماشلاب مكيلع» يب لاقو
 ."”(هلهأو ماشلاب ىل لفكت ت هللا نإف هردغ نم قسُيلو هنميب قحليلف َىبأ نمن

 نبا نع «حيحصلا» ىف تبث امك ؛ةكربلاب ماشلل ةا هللا لوسر اعد دقو

 ىف انل كراب مهللا ءانماش ىفانل كراب مهللا» :ِِلَكَي ىبنلا لاق :لاق ا رمع

 ظ ."”(اننمي

 نوكي هبو ماشلاب نوكي نامزلا رخآ ىف ھا ىسيع لوزن نأ مدقت دقو
 .لاحدلا لاتقل نينمؤملا عامتجا

 تاوامسلاو ضرألا ريغ ضرألا لدبت موي

 ءاجف ل هللا لوسر دنع اًمئاق تنك :لاق یک هللا لوسر ىلوم نابوث نع

 :هيفو ثيدحلا ركذو دمحم اي كيلع مالسلا : لاقف دوهيلا رابحأ نم رح

 ؟04 ثلا ضد الآ رع ضرالا لدی مو © ٍسانلا نوكي نيأ ىدوهيلا لاقف

 © (رسجلا نود ةملظلا ىف مها :ږالک هللا لوسر لاقف

 لدبت موي * :ىلاعت هلوق نع ايب هللا لوسر لتس :تلاق ةشئاع نعو
 ىلع» :لاق ؟ذئموي سانلا نوكي نيأف 4 وسلو ضل رع ٌضَيَدْلا

 ."0(طارصلا

 مل ةضفلاك ءاضيب اًضرأ ضرألا لدبت :دوعسم نباو سابع نبا لاقو هپ

 )١( عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هححصو «ةلثاو نع ريبكلا ىف ىناربطلا هاور )٤٠۷١(.

 ىراخبلا هجرخأ (؟) )۱۳/ ٤١( .نتفلا باتك

 .(58) :ةيآلا :ميهاربإ ةروس (؟)

 )٤( ىقهيبلاو (515) ملسم هجرخأ )١19 /۱( ةناوع وبأو )۱/ ۲۹٤(.

 )٥( هجام نباو (۳۱۲۱) ىذمرتلاو (۲۷۹۱) ملسم هج رخ )£۲۷۹(.



 اًضيأو دوعسم نبا لاق ... طق ةئيطخ اهيلع لمعُي ملو مارح مد اهيلع كفسُي

 ”اهبعاوكو اهاوكأ ىرُي اهئارو نم ةنجلاو اًران ضرألا لّدبُ
 اذه هيف متي ىذلا تقولا نأ ربخأ دق ب ىبنلا نأ فرعن كلذبو ةي

 .ليلقب كلذ لبق وأ طارصلا ىلع سانلا رورم تقو وه ليدبتلا

 هتبتك ام اذهو ةمايقلا موي حارفأو لاوهأو دهاشم كلذ دعب أدبت مث هب

 .(ةرخآلا رادلا ىلإ ةلحر) ىباتك ىف

 امو اهنم رهظ ام نتفلا نم مكايإو ىنظفحي نأ (العو ٌلج) هللا لأسأ ©

 ةمتاخلا نسخ مكايإو ىنقزري نأو هنيد ةرصنل مكايإو ىنلمعتسي نأو «نطب
 هنإ ... يب ىفطصملا بيبحلا عم ىلعألا سودرفلا ىف اًعيمج انعمجي نأو

 .هيلع رداقلاو كلذ ىلو

 ملسو ليخصو ملا عالضو تمخم انيبن عالغ لإ عالصو

 رامعلا ميحرلا وهع ىلإ ريفقلا ةبنثو

IMR Af 2 
gS PCG: 

 .دهزلا دئاوز ىف امك (۳۸۸) كرابملا نبا هج رحخأ :حيحص ربخ )١(



 ( ملاعلا ةياهن تادحا) ةياهنلا ةصق طر
E دو 

 چم ةياجتسم ةوعد >

 عفني نأ كلك ىبر التاس عضاوتملا باتكلا اذه مكيديأ نيب عضأ

 ىبأ تانسح نازيم ىف هلعجي نأو «ناکمو نامز لك ىف نيملسملا هب

 .ىمأو
 نم هيف ناك امو «هدحو هللا نمف باوص نم باتكلا اذه ىف ناك امف

 ...ءارب هنم ي هلوسرو هللاو ..ناطيشلا نمو ىنمف نايسن وأ أطخ وأ وهس

 .هاسنأو هب مكركذأ نأ هللاب ذوعأو

 هللا لعل ةوعدب ىلع لخسبي الف بيتكلا اذه نم ةدئاف دافتسا نمف

 ٍررَس ىلع اناوخإ هتنج ىف اًعيمج انعمجي نأو «مكنعو ىنع زواجتي نأ

 كلملا لاق بيغلا رهظب هيخأل اعد نم» :لاق ب ىبنلا نأ ملسم ىور 4
 .'«هلثمب كلو نيمآ :هب لّكوملا

 نمل هملعو اًئيش هنم ملعتو باتكلا اذه أرق نم لك اًريخ هللا ىزج ©

 .هلوح

 ىف نيملسملا ىلع باتكلا اذه ةءارقب ىتاوخأو ىناوخإ حصنأ امك هل

 ننسلا ايحتو عدبلا تومتو ةدئافلا معتل ملعلا سلاجمو تويبلاو دجاسملا

 4 ع ع 7

 .سانلل تج رخآأ ةمأ ريخ ىرخأ ةرم ةمالا دوعتو

 .رافغتسالاو ةبوتلاو ءاعدلاو ركذلا باتك (۲۷۳۲) ملسم هاور :حيحص )١(



 بلو ىلاعلا ةياهن ثادحأ ) ةياهنلا ةصق

 بوتأو كرفغتسأ تنأ الإ هلإ ال نأ دهشأ كدمحبو مهللا كناحبس هب

 ...كيلإ

 لسو مبخصو ملأ قلعو حمم انيبن عالع ىلإ 8الصو

 رامعلا ميحرلا وع ىلإ ريفعلا هبنكو



 قع
 ا 01[  و عتاب .RAR CAT هنن نه ااا





0 Gece ٍ 

 . كت a (ملاعلا ياه ت ادحا : ةياهنلا هب هصق ل ا /

 Osean رشانلا ةمدقم 4

 0 باتكلا ىدي نيب ©

 es ؟رخآلا مويلاب دارملا ام هج

 Veen ناسنالا كولس ىلع هرثأو رخآلا مويلاس نامي الا ةيمهأ ب

 TNs ليحرلا مويل دادعتسالا يج

 VY توملا شارف ىلع تاملك یب

 Essense ةرخآلل دادعتسالاو حل اصلا انفلس +

 Tase هللا الا هملعب ال بيغ ةعاسلا ملع ملع

 TVs ةعاسلا تيرتقا 5

 1 eeenennens ةتغب يأت ةعاسلا 5

 Cees قلخلا رارش ىلع الإ ةعاسلا موقت ال 9

 EY ؟ةعاسلا عوقو تقو ءافخإ ءارو نم ةمكحلا ام ه#

 Es ةيلبقتسملا بويغلا ضعب نع هيب يبنلا رابخإ 4

 2 ةعاسلا طارشأ ىنعم

 COs :ةغل ةعاسلا ةي

 CN :اًحالطصا ةعاسلا ىنعم ©

 ها ا ا ةعاسلا طارشأ ماسقأ هج

 ON ؟ةعاسلا طارشأ نع ملكتن ادام هب

 .ON «بيغلاب ناميإلا قيقحت )١(

 هويل دادعتسالاو هللا ةعاط ىلع سفنلا ثح ةعاسلا طارشأ ةفرعم ينو (۲)
 25 2062606066000 esre ةمايقلا



 ب ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق
 ي س ٠ مkجگگگhkگhگhگhگگگگکگگگگhگ گگگ ڪڪ

 OY :ةيهقف لئاسمو ةيعرش ماكحأل انايب اهيف نأ (۳)

 ON ا ا ا ا ع ا ا ا ا ا ا ا ع ىبنلا ةفرعم (4)

 57 ةيعرشلا ةقيرطلاب اهعم لماعتلا يف انديفي ةعاسلا طارشأل انتفرعم نأ ()

 OW البقتسم نوكيس امل يسفنلا ئيهتلا (6)

 O ؛لمألا باب حتف (۷)

 OF ناسنإلا يف ةيرطفلا ةبغرلا عابشإ ()

 OF sss ؛هديزيو ناميإلا يوقي ةعاسلا طارشأب ناميإلا نأ (9)

 Of ةعاسلا تقو ديدحتب لاغتشالا زوجي ال

 OTs ةعاسلا طارشا عم لماعتلا يف دعاوش هج

 57... :لالدتسالا يف ةحيحصلا ةنسلاو نآرقلا صوصن ىلع راصتقالا (1)

 Ose :بابلا اذه يف تاقثلا ءاملعلا ةعجارم (۲)

 OV :نولقعي امب سانلا اوثدح (۳)

 OQ عفاولا ىلع ةعاسلا طارشأو صوصن ليزنت دعاوش وهج

 54... عقاولا ىلع ةعاسلا طارشأ ثيداحأ ليزنتب نيبلاطُم انسل :ىلوألا ةدعاقلا

 اهمايق نم اًبيرق ةعاسلا طارشأ عوقو نوكي نأ اًطرش سيل :ةيناثلا ةدعاقلا

 ىلع ةعاسلا طارشأ ثيداحأل ىطاخلا ليزنتلا ةروطخ :ةئلاثلا ةدعاقلا

 Dees :عقاولا

 TDs عا م م مت م مل :بيغلاب مجرو ملع ريغب لوق هنأ )١(

 Tose :عورشملا لمعلا كرت وأ عورشم ريغ لمعب مايقلا (5)

 Yes :ِدك هلوسرو هللا بيذكتك یرک دسافم ىلإ لوؤي نأ (۳)



 100 ( ملاعلا ةياهن ثادحأ ) ةياهنلا ةصق /
e ll | a 
Yess es ةعاسلا طارشأب ناميإلا تارمث 

Assess هدحو هللا الإ ةعاسلا ىتم ملعب ال: 7 

 .VY :اهيلع ساّنلا ةلالدو ةعاسلا طارشأ ميدقت يف ةمكحلا ©

 اي“ ل م م ل مة ممم ممم مملة للف روشنلاو ثعبلاب نوبذكملا ووم

 .VT n هقلخ ىسنو الثم انل برضو ه#

 Vo 00 مم اذه لثم نم كتقلخ دقو ىنزجعت ىَّنأ *#
 0 علل داعملاو ثعبلا نم ةمكمتلا ب

 VV sss روشنلاو ثعبلا هلدأ 5

 VV :ةرم لوأ هقلخ نم رسيأ ءىشلا قلخ ةداعإ :ًالوأ

 VAS :ةمايقلا عوفوب ريبخلا ميلعلا رابخإ :اًينا

 Ne :تابنلاب ضرألا ءايحإب لالدتسالا :اثلاث

 0 :ىلوألا ةأشنلاب ىرخألا هأشنلا ىلع لالدتسالا :اًعبار

 ANV :امهظاقيتساو ناويحلاو ناسنإلا مونب لالدتسالا :اًسماخ

 AY sss :ةرخآلا ىف ءازجلا ةرورضب لالدتسالا :اًسداس

 AY assesses :ةايحلا هذه ىف تاومألا ضعب ءايحإ :اًعباس

 ىرغصلا ةعاسلا طارشأ

 ا : يبنلا ةدهمب

 ل :رمفلا قاششنا(؟)

 8 ا ا تا تاتا ا يللا كوف(؟)

 ees :ةالك هلجأ ءاهتنا برق ىلإ تراشأ ىتلا تامالعلا ب

 QAS ؛ سقما تبن معاش ( ) ٤



  1٦ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق (
 ا “کس

sene : ساومع نوعا ) ۵ ( 

 ) )"1ا ا ا ا :ناهلاروهط 0

 n نتفلا مايأ يف ةدابعلا لضف هيب

 ees نتفلا نم هسفن ىلع ىشخي نمل ةلزعلا لضف *#

 esen نتفلا نم جذامت

 e بِ نافع نب نامثع لتقم )١(

 0 ؟ةباَحصلا َنِم ّدَحأ هع ْمَهْدَي ْمَلَو د نامنع لق فيك

 n لمجلا ةعقوم (۲)

 e نيفص ةعقوم (۳)
 0 جراوخلا ةنتف ()

 0 ةّرَحلا ةعقوم (0)

 0 نارقلا قلخمب لوقلا ةنتف (0)

 sees نتفلا نم وجنن فيك #

 ... :نيملسملا نيب روثت يتلا بورحلا يف ملسملا فرصتي فيك
 sese ٌتلركلا لاشق ( ۷ )

 0 نامركو ازوخ لاتق

 eee ةوبنلا يعدم روهظ (9

 eseren راجحل | رات روهظ )٠١(

 esses ةيضاملا ممألا ننس عابشا(١1)

3 
١٠١٠ 00 

١٠١١... 

T1... 



 ملاعلا ةياهن داهنل ( ملاعلا ةماهن ثادحأ) ةياينلا ةصق /

 .VTA لهجل اروهظو ملعلا عقر (١؟)

 VV sees رغاصألا دنع ملعلا سامتلا(1١؟)

 VA assesses بولقلا نم اهعفرو ةنامألا عايض (14)

 AN sss ؟ةنامألا ىه ام #

 AY ss ةنامألا لمح ىلع ةمآألا ضحي ةي ىبنلا ©

 VAC .... 0000 م 0 زن نة ةة قرن ءءء لمة رء رم ةةةم منة ةةممتم ةيرمع ةينمأ 4#

 AO sess هلهأ راغل رمألا دانسإ(15)

 VAR 0 عم همم م م و هللا لزنأ امب مکحلا كرت (14)

 .QT ةمالا هده يف كرشلا روهظ (1؟)

 Ass راوجلا ءوسو محرلا ةعيطقو شحفلا روهظ )۱۸()۱۹()٠١(

 لل ع essen رابخألا لقن يف تبثتلا مدعو بذكلا ةرشك 11

 ”51 0 sese روزا ةذاهش(؟١)

 VVE قحلا ةداهش نامتك (؟؟)

 .TIO هيشلا ةرشك (14)

 VIA sss ( مارل | لكأو ) لالحلا يرجت مدع ( ۲۵ )

 YY sss ابرلا راشتنا(؟")

 ا assesses اهل الحتساو فراصملا روهطت ( ۲۷ )

 0 اهلالحتساو رمخلا برش ةرشك (۲۸ )

 YP ةرخآلاو ايندلا يف رمخلا براش تارسح +

 57” ا م اة eens :هنيد مدهي رمخلا براش - ١

 0 ا يي يللا :هندبو هتحصو هسفن رمدي رمخلا براش - ؟



 ا ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق [ 1
 هدر ل سس. ا سس ا س _

 0375 sese :هلقع رمدي رمخلا براش -؟

 YP... es :هضرع سندي رمخلا براش - ٤

 FO :لاملل عيضم تاردخملاو رمخلا براش - ١
 را :ةالصلا نعو هللا ركذ نع دبعلا دصت تاردخملاو رمخلا -1

 Tess :كلاهملا ىف دبعلا عقوت تاردخملاو رومخلا برش -۷

 PV :كلوح نم سانلا ىذؤت تاردخملاو رمخلا -۸
 Vs :مئارجلا باكترا ىلع ةأرجلا -4

 ۲٣۷ ...................ةعورملا بهذي تاردخملاو رومخلا برش - ١

 YTV ess :ةيجوزلا ةايحلا ريمدت ١-

 0 :راحتنالا ىلإ نمدملا عفدت ١١-

 FA :قلخلا ةسارشو عابطلا داسف ىلإ ىدؤت - ۳

TTA esses همدقتو عمتجملا ىقر ىلع رثؤي: - ٤ 

 ۲۳۸ .:(سات نم الإ هللا ةمحر نم دورطم تاردخملاو رمخلا براش -065

 ير :شحاوفلا مآ رمخلا -5

 Qs .اًموي نيعبرأ ةالص هل لبقت ال اهبرش نم -۷
 ”5 .تاردخملاو رمخلا براش نم ىذأتت ةكئالملا ۸

 VE sss .باذعلا لوزن بابسأ نم تاردخملاو رومخلا برش --۹

 Ee es .نيلخادلا لوأ عم ةنجلا لخدي ال رمخلا براش ٠-

 VET esses لاحرلا ةلفو ءاسنلا ةرشك ( ۲۹ )

 VEC تايراعلا تايساكلا روهظ ( ۴۰ )

TEAS (1؟)انرلاراشتنا 



 oT (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق /

 .TEQ انزلا نم بيهرتلا ھیچ

 YOY 00006 ع6 م معمم ممم ومهم مهم هجم مم :نادت نيدت امك

 VO assesses لتقشناةرثك(؟؟)

 VT ا seen ةأحشلا توم ( ۲۲ )

 VIE سوفنلا حالصإ ىف توملا ركذت رثأ #

 PO sss ءايشأ ةثالثب مركأ توملا ركذ نم رثكأ نم ةا

 e ءالبلا ةدش نم توملا ىنمت (؟4)
 TV eens تاءالتبالا ةرثك ببس توملا ىنمت ةهارك

 TIA sese هوجو ىلع عقي توملا ىنمت

 Ve ةعاسلا يدي نيب ال يبنلا ةيؤر ىنمت )۲١(

 0 مالسألا ةيرش (؟")

 VY seen ةينابر ةنس

 VV esses ةبرغلا كلت نم سانلا فق وم

 VVE sese ةصاخ ةراشب كلتو 8

 TVs ءارخلاو ةيزجلا فقوت (۲۷)

 YVA sss لفاسألا عافتراو .. سيئاقملا لالتخا(؟خ ١

 YAY wse لزالزملا ةرشك ( ۴۹ )

 TAY ا ام مة مة معة ممم مع مو مم مم نيحتاصلا باشذ ( 40

 n ساشلا نيب ركانتلا عوقو (41)

 ةرعملل ةيعتلا نوكت نأ) ةصاخلا مسلس ( ) 6١

 Qe ممم ممم جه ممم همهم مجم مهمل :هدئاوفو مالسلا لضف ب



 CE ا (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق

AY مم ةيمالسإلا ةمألا ىلع ممألا يعادت )١( 

TQ sss يعادتلا اذه يف رسلا: © 

PAT ناينبلاب ءاشلا ةاعر ةارعلا ةافحلا لواطت )55( 

FAQ sess اهتبر ةمألا ةدالو )0( 

 ) )45نامزلا برات  eensاا 10

 ) ٤۷ ( سانلا نيب هترّثكو لاملا ةضافتسا 1000

PA ةراجتلا يف اهجوز ةأرملا ةكراشمو ةراجتلا وشف )4۹()٤۸( 

Pe 0ع و ع م ع م مة ل مة هم م ل قاوسألا براقت ( ه 

TV sess بشد نم لبج نع تارفلا رهن رسح )0۱( 

VE اهراشتناو ةباتكلا ةرثك )01( 

NTs )ةلهألا عافتنا 08 
TAV esses اراهنأو اجورم برعلا ةريزج ةدوع ) 0٤( 

TQ. بولقلا نم عوشخلا باهد ) 00 ( 

 PVE :(العو لج) هللاب ةناعتسالا هيب

 6# :ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ةذاعتسالا هب

 PVs :ىصاعملا نع دعبلا

 ل :ناسللا ظفح چب

 PVs :ملاظملا نع دعبلا

 لا :كبلق نم ايندلا جرخت نأ ةب
 0 :ةالصلا ف توملا ركذت ©



 ملاعلا ةياهن داهنل ظ ( ملاعلا ةداهن ثادحأ) ةداهنلا مق /

 0 :ةقدصلا ج

 ns :اهل ؤيهتلاو ةالصلل دادعتسالا هيب

 0 :ةالصلا ىف ةنينأمطلا ©

 sees : اهنم وندلاو ةرتس ىلإ ةالصلا

 eens :ردصلا ىلع ىرسيلا ىلع ىنميلا عضو هب

 0 :دوجسلا عضوم ىلإ رظنلا هب

 ns :ةيآ ةيآ هتءارق عطقي نأ هب

 ens :هتالص ىف هبيجُي هللا نأ ملعي نأ ب

 eee :هعضومب رم اذإ ةوالتلا دوجسب ىتاي نأ ھل

 ees :مهتالص ىف فلسلا لاح ىف لمأتلا ©

 see فيعضلا لكأي يوقلا نأ ۵ )

 eens سالا نودلجي نيذلا نامزلارخآ ةطرش (0۷)

 eee اهب يهابتلاو دجاسملا هفرخز ( ) ۵۹٩

 ss اًقرط دجاسملا ذاختا )٠(

 0 ءاخرلاو نمالا عوبش("11)

 eens مالكلاب يهابتلاو ناسللاب لاملا باستكا ( ۲ )

 eee ردملا تويب هنم نكن الرطم ( 5

 0 روهطلاو ءاعدلا يف دحلا ةزواجم ( ) ٠4

 eseren نمؤملا ادور قاع ( ۵ )

۷ 

۷ 

۳۲۸ 

۳۲۹ 

۳۲۹ 

PY: 

۳۳1 

۳۳۲ 

BAL 

٤ 



 ا ( ملاعلا ةياهن تادحأ) ةياهنلا ةصخ

 YON sss ةخيشملا ببشت ) ١١

 PT sese تابنلا ةلقورطملاةرثك("0)

 PV اهنكامأ نم لابجلا لاوز ( ۸ )

 TV cesses ع لوسرلا باحصأ ضارقتلا ( ۹ )

 TIT sss شيرف ةليبق ءانف(۷۰)

 مس ءاميهدلا ةنتفو ءارسلا ةنتفو سالحألا ةنتف (11)17)78)

 TV cesses اهزونك ضرالا جارخا )۷٤(

 - طوسلا فرط ملكت - سنالل تادامجلاو عابسلا ميلكت ۷۸ )(۷۵()۷1()۷۷)

 هلهأ رابخأب لجرلا ذخف رابخإ - لعنلا كارش ملكت
 ... فذقلاو فسخلاو خسملاروهظ )۷۹()۸٠()۸١(

 .r يناطحملا جورخ ( ۸۲ )

 0 ةنيدملا يف نيملسملا ةرصاحم (81)

 eens برعلا ةلفو مورلا ةرثك ( 84)

 .eas ( ىربكلا ةمحلملا)مورلا لاتق ( ۸۵)

eens هةينيطنطسقلا حتف ) ۸١ ( 
o ¥ 

 ... ماشلاب قحل الإ دحأ ىقبي ال نامز ءيجم (۸۷)

 ees مهبلع رصنلاو دوهبلا لاق ( ۸۸)

 .... ضرألا هجو ىلع تيب لك مالسإلا لوخد ( 8)

 نامزلا رخآ اهبارخ مث اهرارشل ةنيدملا يفن )۹١(

 es هارحلا هللا تيبل جححلا كرت (91)

 .... نينمؤملا حاورأ ضبقل ةبيطلا حيرلا تعل (۹۲)

 ¥  #8 HN HB Ep EHH HG HEH Dp FPا # سها #5 هنا 6#

OmOEOHENHHHHHOEOSHEH يو ED ل GG HD FHF EPH PHH © © 

ENGNG GOES BHD FH RH ¥ ¥مت 5#  

  #8 © DDE SEE pg) A # #2تا# * #

Ê ©ع سدا © و تش  NEG HSهه جه ع هش اش  

 HOHE هش نا سياسه نه هن ضف Gb HH Û 0# ته

NFL Hb YES هش هش قا û Pa # # # 

EHR HOG HH GEH HY #هش »ا تش ا # تكلا هج تل سلتا  «* 

OHHH EHED HHS HD 8ه« 

Np ا © + جه هاجس GNHG HHG DESH 4# 

 * # هاد" ف سه اش شا سو د # ا تن نات HG سا شهلا © هد هلا ¥

IFET HG FH © CO 

PEF ¥8# هه  FHP RHهه مه سه دش 9 © 5 #5 وت هس شاش ساس  



 (ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق ب /

 2 لا رودصلاو فحاصملا نم نآرقلا عفر( 5؟)

 CN sess ةبعكلا مدهو مارحلا تيبلا لالحتسا ( ) ٩٤

 ماما يدهملا روهظ

 0 ؟ ىدهملا نَم

 CNV هتمص و همسا چچ

 ENA ؟ و نسحلا لسن نم هنوك نم ةمكحلا ام ©

 EQ :همكح ةدم 4

 ENA sss ؟يدهملا حرخي نيأ نم 4#

 للا : هروهظ ىلع ةنسلا نم ةلدألا 4
 EYO sss يدهملا نأش يف اهن وك لمتحي ثيداحأ ةلمج هيب

 EYA esses يدهملا ثيداحأ رتاوت ©

 ETA يدهملا فلخ يلصي م5 ىسيع

 CF sess اهيلع درلاو ... ةهبش ج

 CTO sess يباحصو يبن .. ع حيسملا هي

 21 ةليل يف هحلصب هللا ©

 CPV sess ؟يدهملا روهظب ملعن فيك وب

 CE sss هدهع يف تاريخلا ةرثك ©

 CET sss 0 ىدهملا ثيداحأالل نيبدكملا تاهبش «

 CEY sss :ىلوألا ةهبشلا- ١

 ظل :ةيناثلا ةهبشلا ؟



 ١ ي ىلاعلا ةياهن ثادحأ  ةياهنلا ةصق
 ممصصسسْسل 1 1س ير L AkkhAnkhkkhnnkn kdگګگQ¬۹ۉص ب

 20 :ةثلاثلا ةهبشلا ۳

 CEO esses :ةعبارلا ةهبشلا- ٤

 ظل :ةسماخلا ةهبشلا ٥

 CEA sss ةسداسلا ةهبشلا

 CEs حصي ال ثيدح ##

 CO ss يدهملا هنأ ىعدا نميف ةعيرس ةرظن ©

 COE sss :ةيدهملا ءايعدأ عم لماعتلا يف طباوض 4

 .COO sss ؟يدهملا هنأ هريغ وأ وه معزي ضعبلا لعج يذلا ام

 COT sss ىدهملا راظتنا ةجحب بابسألا ليطعتل ال

 CON assesses مالسإلا ةرصنل لمعلا نم دبال ©

 ع8 نكلو ...ىدهملا نمز ىف ةبرغلا لوزتس ©

 611 assesses ىدهملا روهظ لبق ةكرابم ةوحص

 EY ees ىدهملا روهظ لبق ..ىصقألا ةدوع ##

 EY eee دوعت نل ةفالخلا نأ معز نم ىلع درلا #

 CTT essere ىدهملا روهظ لبق #:

 EVO sss ىدهملا روهظ لبق ةيبرتلاو ةيفصتلا نم دب ال #

 ىربكلا ةعاسلا طارشاو تامالع

 EVO LL لاجدلا حيسملا ةنتف : ىلوألا ةمالعلا هل
 EVs اهرخآل اهلوأ نم ةياكحلا يه اهو ©

 EA sss ؟حيسملا ىنعم ام ل
 Ee ss ؟لاََجّدلا حيسملاب هتيمست يف رسلا ام



 ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنل << ١ ةياهن ثادحأ ) ةي نا ةصق رك

 EQ esen ؟ةعاسلا

 EVs ؟ ضرألا رهظ ىلع تدجو ةنتف ربكأ لاجدلا له ©

 441 ؟لاّجَّدلا حيسملا ةنتف نم مهماوقأ نورذحُي ءايبنألا ناك له وهب

 547 200000006 مجمع همم جة هلم همهم مم ماعم ها لل ؟لاجدلا ةفص يهام #

 CQO 200 ع ؟لاَّجَدلا حيسملا ىأر دحأ كانه له هب

 EA ss ؟لاََجّدلا يعدي اذام ©

 CAA :ةيبوبرلا ىوعد نالطب چ

 .AQ ss ؟لاّجّدلا جورخ لبق نوكت يتلا تاصاهرإلا يه ام ةي

 .AA : ةينيطنطسملا حتفو ةمحلملا جج

 O eee nenere :تاحوتفلا ب

 O es :دادش تاونس ثالث لاجدلا حو رخ لبق ه#

 كا :سانلا زيامتو (ءاميهدلا ءءارسلا .سالحألا) نتفلا ةرثك وو

 .OV :اياذك ۲۰ جورخ هب

 ٠٠۲ ... ؟لاّجَّدلا هيف جرخي يذلا رصعلا يف نيملسملا لاح نوكي فيك ©
 OF :ةمحلملا كلت فصي ويم ىبنلا ويب

 0860 sess ؟لاجدلا رهظيس ىتم ©

 OO ss ؟لاَجَّدلا جرخي نيأ نم د
 OV ... ؟هجورخ ببس امو ؟لاجدلا جرخي فيك ب

 OV ؟لاجدلا عم نوكت يتلا تاناكمإلاو قراوخلا يه ام هج



 ١ ملل ( ملاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصخ 1551

 OQ :كلذ نم هللا ىلع نوهأ وه ©

 0 : نيطايشلاب نيعتسي لاجدلا 5
 es 0٠60 :(هللا نذإب) هييحي مث اًباش لتقي- ٥

 0117 :نيملاعلا بر دنع ةداهش سانلا مظعأ اذه وب

 ONY 0 ؟هدابع هب هللا نحتمي ةنتف لاَّجّدلا له ©

 OVE ؟لاجدلا عابتأ مه نم لب

 018 00 ؟ضرألا يف لاجدلا ثكمي مك د

 نك esses :نيدلا ىلع صرحلا نوكي اذكه ھیچ

 هيلع مَّرحُي يتلا نكامألا يه امو ؟لاجدلا اهيتأي يتلا نكامألا يه ام هب

 .ON ؟اهلوخد

 OV sss :ةنيدملا نم نوقفانملا ج رخي فيك و ب

 ىلع هتنتف ةروطخ نم مغرلا ىلع نآرقلا يف لاّجدلا مسا ركذُي مل اذامل هب

 OV ؟لاَجَّدلا يف ةنسلا لهأ ةديقع يه ام هب
 57١ .......... ؟ِةلكَك يبنلا نمز يف اًدوجوم ناك لهو ؟ٌيح لاَّجّدلا له ©

 031 ؟لاجدلا حيسملاوه لهو ؟هتصق امو ؟دايص نباوه نم ب

 .OYY : دايص نبا لاوحأ ب



 OVE ؟ناخدلاب ل ىبنلا هريتخا اذاملو ©

 OTO sss ؟لاجدلا حيسملا وه دايص نبا له ة4

 OV sese :ةكسلا المي ىتح خفتني دايص نسا ب

 00 : (ُههيوَو) ىردخلا ديعس ىبأ عم دايص نبا ةصق هب

 OVA sese :دايص نبأ ةافو چ

 OYA as ؟لاجدلا ةنتف نموجنن فيك ©

 OQ sss ناميإلاب كسمتلاو (العو لج) هللاب ماصتعالا :ًالوأ

 874 6 م :لاجدلا حيسملا ةنتف نم ذوعتلا :اًينان

 ل esses :فهكلا ةروس نم تايآ ظفح :اثلاث

 031 sss :ةفيطل ةفقو ب

 071 sss :هنم داعتبالاو «ءلاجدلا نم رارفلا :اًعبار

 03777 sss :هتافصو هللا ءامسأ ةفرعم :اًسماخ

 OY sss :لاّجّدلا نم صاخ ٌررح :اًسداس

 غ0 ؟لاَجّدلا ىلع سانلا دشأ مه نم هب

 OY :لئاسم سمخ ركذب لاَجَّدلا نع مالكلا متخأو ©
 .OO as ؟هلتقيس يذلا نمو ؟لاََجَّدلا كاله نوكي فيك #

 OPV sss (مالسلا اهيلع) ميرمل ةتباث ةمارك

 OFA sss (#) میرم نبا ىسيع دالیم هب

 ecer !؟حاوز ريغب بجنت فيك



 ي ىلاعلا ةياهن ثادحأ  ةياهنلا ةصق  0“ 11Aهاش 7 * ور ثلا 3 7

 OQ ss (مالسلا اهيلع) ميرم بلق نأمطا اذكهو هب
 OC esen (مالسلا امهيلع) ىسيعب ميرم تلمحو يب

 058 sese ةدالولا واجر

 080 sss ءامسسلا ىلإ (2ل46) ىسيع عفر ©

 OER نامزلا رخآ يف ج ىسيع لوزن :ةيناثلا ةمالعلا

 OQ sss :( 8 ) ىسيع ةفص 7

 00137 sss هلوزن تقو ©

 OO ss "توم لبق هب نع ننمؤيل الإ باتكلا لهأ نم نإو هيب

 OOF لل ميركلا نآرقلا نم )44٤( هلوزن ةلدأ ©

 005 sess : ةرهطملا ةنسلا نم هلوزن ةلدأ هيج

 O00 sess : هريغ نود 6 ىسيع لوزن ىف ةمكحلا يج

 027 suse : هلدب ىلع لاجدلا كاله جج

 نا ؛( #8 ) ىسيع مكحي اذامب 5

 004 :مارحلا هللا تيب ىلإ جحي () ىسيع چب

 %00. :ةيزجلا مكحل اًحسن سيل ةيزجلل هعضو هب

 OT sess ا هدهع يف تاكرلا روهظو نمآلا راشتنا ج

 .ON :حيسملا دعب شيعل ىبوط هب

 051 esses :(ع) ىسيع نوبحصي نيذلا لضف وب

 OY ees :ضرألا ىف )4٤( ىسيع ثكمي مك هب



 مل لاهل داهنل ا (ملاعلا ةياين ثادحأ) ةناهنلا ةصق ؛ ر

 ens جوجأمو جوجأي جورخ : ةثلاثلا ةمالعلا جج

 ne :حوجامو جوجأي ©

 eens :جوجأمو جوجأي ةفص د

 ss :جوجأمو جوجأي جورخ ىلع ةلدألا ©

 0 دسلا ءانبو نينرقلا يذ ةصق ويب

 0 نينرقلا يذ هتيمست ببس ##

 ns ضرألا يف هل نكمُ هللا ©

 eens سمشلا برغم ىلإ نينرقلا يذ ةلحر ب

 n حلاصلا مكحلا روتسد وه اذه ب

 es :لاملا ىف نينرقلا ىذ دهز 4

 see :ةوقب ىنونيعأف هيب

 0 :كسلا مامأ جوجأمو جوجأي زجع د

 ees عضاوتلا ىف ةمق ويب

 0 ا ع ع ع ؟موجأمو جوجاي ليس نيأ چچ

 es ؟دسلا اذه ناكم نيأ :انه لاؤسلاو ©

 ؟ميظعلا نيصلا روسب ةقالع نينرقلا يذ دسل لهو

 ....روطتلا مغر ... دسلا اذه ىلع سانلا علّطي مل
 ا جوجأمو جوجأي ةياہن تناك فيك د

 0 متملا لماحلاك مهجورخ دنع ةعاسلا نوكته

 e ؟نوج رخي فیک چ

0553” 

ONE لس ل 

ONE ns 

OVY ses 

OVA sss. 

OVA sees 

OA assesses 

OAY 

OAT a... 

OAC sss 

OAN Sass 



 ا ( ملاعلا ةياهن تادحأ) ةياهنلا ةصق 4
ages te Eek RL 

 048 000006000000 0مم عمة مل ةاباحملا فرعت ال ةنّسلا هب

 OY es جوجأمو جوجأي ةيابن يه اهو هب

 0442 ses مهتوم دعب تاكربلاو نمألا روهظ ©

 0845 sees نينرقلا ىذ ىلإ ةدوع ب

 ...OA ةثالثلا تافوسخلا : ةسداسلاو ةسماخلاو ةعبارلا ةمالعلا ب

 OA sese :فسخلا ىنعم يج

 :OA ss :تافوسخلا روهظ ىلع ةرهطملا ةنّسلا نم ةّلدألا ©
 0 ؟تافوسخلا هذه تعقو له ©
 0 e se nns ناخدلا : ةعباسلا ةمالعلا ج

 0 sesesesesesesnenenesnnns :ميركلا نآرقلا نم ةلدألا :الوأ چچ

 150 .... :نيلوق ىلع ةيآلا يف دراولا ناخدلاب دارملا يف ءاملعلا فالتخا ©

 e :ةرهطملا ةنسلا نم ةّلدألا :اًيناث د
 0 ؟ناخدلا دعب اذامو وی

 VE اهبرغم نم سمشلا عولط : ةنماثلا ةمالعلا ب

 .VO ess :نامزلا رخآ يف اهبرغم نم سمشلا عولط ىلع ةلدألا ©

 VO sese :ميركلا نآرقلا نم ةلدألا :الوأ هب

 WV ees :ةرهطملا ةنسلا نم ةلدألا :اًيناث ©

 WV نيتلاح يف دبعلا ةبوت لبقت ال هب

 0 :موقلحلا حورلا غلبت امدنع :يأ .. ةرغرغلا دنع )١(

 117 :ثيدحلا يف ءاج امك .. اهبرغم نم سمشلا تعلط اذإ (۲)



 Kal (علاعلا ةياهن ثادحأ) ةياهنلا ةصق ر
 ك
 YY ل ىنتمحر الإ ىلذو كزعب كلأسأ هب

 0 ةبادلا جورخ :ةعساتلا ةمالعلا دب

 YE :ةبادلا كلت روهظ ىلع ةلدآلا هب

 E :ميركلا نآرقلا نم ةلدألا :ًالوأ هب

 Vee :ةرهطملا ةنسلا نم ةلدآلا :اًيناث هج

 .Vs n :ةبادلا جرخت نيأ نم #

 TVs :تجرخ اذإ ةبادلا لعفت اذام هيب

 YA sess ؟ ضرألا ةباد باودلا يأ نم هي

 TY ns سانلارشحت يتلارانلا :ةرشاعلا ةمالعلا

 PT ؟رانلا كلت ج رخت نيأ نم هب

 PEs ؟رشحملا ضرأ ىلإ سانلا رانلا رشحت فيك وپ

 FO ns ؟ ةرخآلا وأ ايندلا ىف رشحلا اذه له ©

 PV ايندلا يهتنت اذكهو وب

 00 روصلا ىف خفنلا <

 TA sess ةخفنلا هيف نوكي ىذلا مويلا هب

 Ps نوعبرأ نيتخفنلا نيب امه#ب

 Ts ههجو الإ كلاه ءىش لکو

 EV داسج الا تبنت فیک هپ

 0 بيهملا دهشملا اذه ىعم ليخت ة

 MEE assesses دابعلا رشح ةفص دج
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